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BU GAZETE l 
İ!tıuıbulun en çok satılan hakikt 

akşam gazetesidir 
İIB.nlanru SON TELGRAF'a veren
i(.'[' en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. 
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ATATURK'UN PROGRAM NUTKU 
Ulu Önder kurtardığı Millete ve kurduğu Devlete, yeni, 

• 
verıyor mühim direktifler ve enerji hamleleri 

Celal 
J\ nkara, 1 (Hususi muhabi

)Ult ıı·l'lınizden) - Türkiye Bü
dorı b illet Meclisi bugün saat on 
~i g·· U~uJct~ toplandı. Yüz kırk 
ı~ ;ıu~ ~ır yaz tatilinden son
diiııCi.i llıcı ıçtirna devresinin dör
dtvlet toplantı yılının baılarnası 
01ııı1 ll:ıerkezine tekrar benzeri 
Ver~'.'." fevkalAde bir hususiyet 

Bayar Meclisde Şefin nutkunu okuvor 

.-~tır. 
""n -

. ,, irogram _nutuklarında: 
liııdir UVVet bırdir ve .. o mille-... 
'ı~n _Büyiik Şef BüyÜk Millet 
\a~~~ bu kuvvetin yegAne 
~- 5' Olarak vasıflandırrnışlar-

lıt~Ua· 
~en ın açılması münasebeti-

Ankara 
Şehir 
Meclisi ---

Bugün toplandı 
Ankara, 1 (Hususi muhabiri

mizden) - Yeni Belediye Meclisi 
bugün ilk toplantısını yapacak, 
reis vekilleri ile encümen azaları
nı seçecektir. 

--[-]--

Terhis 
Olunan 
Askerlerimiz 

-------------·--------~ 

\u tr son lneb'us kafileleri de dün
~lit 'illerle İstanbuldan ve muh
~di Yerlerden §ehrirnize gelrniş
lııııs ~e .. bu sabahtan itibaren 
liııde h ~danında ve Mecll! örıle
bp g 'Ilı.en bütün meb'uslar ge-

Meclis Reisi ve Başvekilimiz Genel Kurmay Başkanı ile birlikte son merasimde Atatürk anıdına 
çelenk koydular 8-. '<;erlerken görülüyorlardı. 

llıeır~1 on üçten sonra da Meclis 
•ton d.'.l'la dolrnıya başladı. Sa-
1-r Ve ortte hemen bütün saylav
~ b \'ekiUerin çoğu Meclise gel
~nuyor~ardı. Dün akş~ 
~Ilı! Meclis grupunda yeru 
~, ~er hakkında görüşüldüğü 
~h·u ~a Vasıl olunduğu için 
~ r arasında Meclisde ya
h~hir seçim hakkında hemen 
~iıei §ey görüşülmüyor, hepsi 
~d llıtihabiyelerindeki intıba
•rti •n halısediyorlnrdı. Meclis 

lııııliğ ~UPunun toplantısı da şu 
~~~Otd e halka bildirilmiş bulu
.\l\11 U: 

Gll.DPUNDA VERİLEN 
, '4nk,ı l<AllARLAR 

liııeı 1i ra, 31 ( A. A.) - Cümhu
Jıı.~"n a!lc Partisi Kamutay gru
~ı 16 ,,"'1"ni heyeti 31/10/938 
~ Qlııı,ıa <4ı •ayın Başvekilimiz ve 
Q"•n by 9tıtbu reisi Celal Ba -

& ıı,, içı '4kanlığında toplandı: 
ri' Aı. ,, ıınaın ruznamesini yalnız 
"""" '"•cli,s· · ~ •aııe .. . ının yarın açılacak 
"ı~ı diıt ıçtı11ıa devresindeki ri
~~y 9tıanının intihabı ve Ka • 
~Q '<lcr~ıtnun reis vekillikle -

•diy eyetınin seçimleri teş· 
Y.Q Otdıt. 

ı."i 14ı.ıa . . 
~.~•n Ç Y Teı.slığine namzed gös-

"<I' anlcın b 
tq "lhaliıc me 'usu Mustafa 
~ '•iı Renııa ve riyaset di -

tıelcil!e,.; için namzed 

• ·' 

gösterilen Refet Canıtez (Bursa), 
Tevfik Fikret Sılay (Konya) ve 
Hilmi Uran (Seyhan), umumi he· 
yetçe müttefikan intihap olun
muşlardır. 
İdare amirlikleri ve riyaset di· 

vanı kô.tiplikleri için yapılan in -
tihap neticesinde, idare amirlik
lerinP t~fan Ferid Alpaya (Mar
din), Ha•ıcl Bayrak (Beyazıd), Dr. 
Saim Uze (Manisa), ve kdtiplik -
!ere NCI§id Uluğ (Kütahya), Ali 
Zır (Çoruh), Ziya Gevher Etili 
(Çanakkale), Cavid Ural (Niğde), 
Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemal 
Knal (Isparta) seçilmişlerdir. 

Partinin Kamutay grubu reis 
vekilleri için namzet gösterilen 
Saka (Trabzon), Dr. Cemal Tun
ca (Antalya) ittifakla intihap o
lunmuşlardır. 

Grub idare heyeti için yapılan 
intihab neticesinde Aziz Akyürek 
(Erzurum), Şükrü Koçak (Erzu
rum), Ali Kılıç (Gaziantep), Ham
di Yalman (Ordu), gl. 1hsan Sök
men (Giresun), Rasim Başara 

(Sıvas), Rasih Kaplan (Antalya), 
Damar Arikolu (Seyhan), Abdul
hak Fırat (Erzincan) üye olarak 
seçilmişler ve saat 18.30 a doğru 
umumi heyet içtimaında nihayet 
verilmiştir.> 

ATATÜRKÜN NUTKU ' 

Meb'uslar en çok merakla Ulu 
Önderin yeni program nutukları. 

l'tleefı.s Reisi ve Baıvekilimiz Ziraat Vekilind"" .. -

ru bekliyorlardı , 
Saat on dörde beş kala BllfVekil 

Celil Bayar da meclisi tepif etti 

l . 

koridorlardan salona giriyorlar -
dı. 

(Devamı 5 ıncı sahifede) 

- .-
Ankara, 1 (Hususi muhabiri

mizden) - Terhis olunan asker
lerimiz dün sivil olarak toplu bir 
halde Atatürk arudına çelenk koy
muşlardır. ------

Tanklara karşı Almanlar tarabndan yapılan hususi kapanlar 

Fransa' da 
Yafa da işgal edildi Yeni intihab yapılması 
Yafa, (A.A.) - Piyade topçu • h t • ı • k &I d • 

ve süvari cüzütamları ciddi bir 1 1 ma 1 uvveı en 1 
mukavemete maruz kalmadan, 

Yafayı tamamile işgal etmişlerdir. ç b J B •• 1 ·ı• it 1 
Yalnız Üzerlerinde silah bulunan em er ayn ugun ngı iZ• aıyan 

altı Arab tev~~miştir. 1 itilafı için beyanatta bulunacak 
iki ÇOCUk arasında (Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Cibalide oturan Ali isminde bi
rinin 8 yaşındaki oğlu Muhasib e
vin bahçesinde oyun yüzünden 
çıkan kavga neticesinde ayni ev
de oturan Osmanın 7 yaşındaki oğ 
lu Nizameddini taşla başından a
ğır surette yaralamıştır. Nizamed
din Şişli çocuk hastanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kayanın son nutkunu KALBE GiREN HIRSIZ 
söylerken alınmış enteresan bir enstantanesi 

Yakında baş~ıyeruz ve meclis arkadaşları tarafından 
hararetle karşılandı. İçtima saati 
gelince ziller çalmaya başladı ve 
meb'usları salona davet etti. Ka · 
file kafile meb'uslar meclis gazi
nosundan, encümen odalarından, 

ikinci tabı 
Y apmıyacağız 

Ulu Önderin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde Başvekil Ce· 
lal Bayar tarafından irad bu -
yurµlan nutukları radyo ile 
memleketin her tarafına veril-
diği ve hali< tarafından vüzuh

Bütün Son Telgraf okuyu -
cuları •Kalbe giren hırsız• 

isimli ron1anın senenin en güzel 
eseri olduğunda ittifak edecek
lerdir. 

Kalbe Giren 
Hırsız Macar - Çekoslovak ihtililı hakkında Almanya ııe 

mutabık kalan Mussolini 

Bu fevkaliide güzel eseri 
la dinlendiği için bu akşam c k Mı h 
::ci~:~~i~~p:~~~c:tu~~r~;~ Son ~l=~t~~c~lcyi~iz Z e • acar i tilafı 

'=iaac;;;;r~;;;;~~r;;;;~:;;;;~;;;;mı;;;;zda;;;;a;;;;yr;:;;;;ıca;;;;;b;:;;;;u ;:;;;;-~N;;;;;u;;;;;s;;;;;re;;;;;t ~S~a;;;;;f a;;;;;C;;;;;e;;;;;· ş~k;;;;u n~ 1 Ha k e m 1 er ya r 1 n sa b a h 

Yeni Uzak Şark! Viyana'da toplanıyor 
Meselenin bir karara bağlanacağı umuluyor J2 ponya bunu perşem- B~rlin,.) (Hususi) -Çek-Ma- rini s~çmişlcrdir. İki memlcke.in 

d 
• car ihtılafının hallınde Almany:ı Harıcıyc nazırları, yarın Viyana-

b e g Ün Ü l• ı a· n e 1 yor ve ı:alya hakem. vazifesini ifa et- da toplanacaklar bu meseleyi tet-
meyı k~bul etmışler ve delegele- IDernmı 6 ıncı sahifede) 

Çinliler yeni umumi bir Eşinerastlanmamış bir 

•ıalıat alıyorlar 
ıtaarruzabaşlıJl.~~~.~'!.,r çarpışma hadisesi Yazsı 

altıda 



• 

2- s o N T E L G a A I' -1 2 el Teşrin ır.ıs 

• • .A Şehrimizde; 

Yeni bir 
ısırlaşdırma Fabrika 

ıctımaı meseleler 

Bu usulün tatbiki lazım mı, Kurulacak 
ve zirai Haclar yapa-memleketimizde tatbi-!ı Bu fadrika kimyevi il 

k." ne ı"mkaA n var mı 7 
1 

Cak Ve bunlar köy}Ü. 
ye dıtğıtılacakhr 

Dr. Osman Şerafeddin 
bu hususda ne diyor? 

Yazan: Recai sanay 
Doktor Osman Şerafeddin Çelik ile görüşebilmek için intizar salo

nunda bir hayli beklemek nıecburiyetile karşılaştım. O kadar ki. bir ara 
gazeteciliğin1i unılttum, kendinıi muayene olmak için sıra bekliyen bir 
hasta zannehneğe ba~ladım. Bereket versin, salonun ortasında bulunan 
bir masanın illerinde türkce ve fransızca ye\'lllİ gazeteler vardı. Sıra 
bekliyen hastalarla dolu olan intizar salonu boşalıncaya kadar birini a· 
lıp birini bıraktım. Akşamdı; saat kaçolmWJtU bilmiyorum. Odasından 
&on hasta çıktı; ben giı)Jim... .. 

Doktor, henüz beyaz gömleğini çılumnamıştJ. Geç vakte kadar su
ren mesaisinin yorguııluğuna, bir de benim, kendisini uzun müddet meş
gul etnıekliğimin inzimam etmemesi için hemen mevzua girdiın. Ve~ 

doktor, sözü alarak anlatrnıya başladı 
- Ankarıı Türk Tıp kongresi -

tıin müzakere mev:uurıu teşkil 

edeıı mühim meseleelrden biri 
ö jenik bahsi idi. Ö jerıik demek 
bir ırkı ısl<ilı etmek dernektir. Ir
k-ın sıhhııtini korumak, onurı in -
l:İ.§4/ını, kuvvetlenmesini ı·e ;_. -
tihsal sahasında faal bir rol oyna
masını temiıı etmektir. Bıt bahis· 
te kısırlaştırma meselesi ufak bir 
fasıl teşkil eder. Irkın sıhhııtirıı 
t~in etmek için ııa:an dikkate 
alınması lıi:ım gelen meseleler a
rasırıda kısırla§tırnıamıı ehem -
miyeti tali bir derecede kalır. He
le lıt:im gibi nüfusu a~ ve boztıl· 
manll'1 ır.klar için bu bahis üçiin· 
cıi dereceyi geçmez. 

Türk ırkı sağlamdır. 1Iayatiye
ı,ni, kuvı•etirıi her ı-akit göster -
mi.<tir. Anadoludan gelen zayıf 

re'cılız bir nefer, iki ıiç ay bir kış
lada kalınca kendini toplar, dinç
leniT t•e gürbüz bir delikanlı olur. 
Bu sebeple, öjerıik meselesinde 
bizim en ziyade nazarı dikkate a
lacağımız lıalkm gıdasırıı, refaJu
nı temi>ı etmektir; sari ve irtimai 
lıasta!ıklara karşı koruınaktır: in
b.şafına büyiik bir mcini te§ki! e· 
derı bu gibi eııgellerdcıı ktırtııla -
cak olan Türk ırl:ı az ı:akit zar -
fıruia bi1ırtik bir inkışafa mazhar 
olacaktır 

Doktor Osman Şerafeddin Çelik 

usuliiııürı ilk tatbikına ba§lanılan 
Danimarka ve Amerika gibi mem
leketlerde bu, fevkalıide miilıim 

bir iş gibi telakki olmımıız lüzum 
görüldüğü vakit tatbik o!tmur. 

- Evlenme muayenelerinin sı
lcı bir surette yapılması ile bu işin 
öııılne geçilebilir mi? .. 

- Evet... Esasen, et'leıınıedeıı 

evvel. muayene tatbik edildii1i 
takdirde ckısırla§tırma• gayri· 
me§TU tevellüdat için kalır, ki bi
zim memlekette bu gilıi teı•ellii -
dat pek azdır. 

REC,lİ SANAY 

- Sizce. mütereddi bir nesi! 1--------------
gelmesine ne s 1ı.retlc nuini oluna· 
bilir? .. 

- Bi,de, kmrlaşı>rma, aııcak, 

fe ı bakım ndan kafiyyen edada 
ıntıkali mıicerrep ban lıııstalık -
lar için belki ı;le nadir olmak sıı -
~etile tatbik salıa.n bulabilir. Fa· 
ı,at. buna mukabil, Ciinıhunyet 

lıiikıLmetı, öıenik içm eıı esııslı 

mesele olan et'leumeden evre! 
kadın t'e erkeğin tıbbi muııyerıe
si11i mecburi kılml§tır . İşte bu 
mecbııriyet bi.ıde sayfam eı:Uit ye
tistirrneuin eıt birinci timilidir. 
811 nı.uayene e.tnasıuda frengi, 
belsnğuklıığu, ı·erenı gibi sari 
ha!talıklar ve ilerilcmi§ akıl lıas
tulıkları nazarı dikkate alınır ve 
bıı sayede birçok fenalıkrarın ö -
nit1te geç: 1ir. Zaterı. kuırL.aştırma 

,---------

Mahsul 
Fazla 

Yalnız tütün az 
Bu seneki mahsul \'aziyetimizin 

normalin üslüıde olduğu, muhte
lif istihsal merkezlerinden şehri
mizdeki alakadarlara gelen ma • 
lümattan anlaşılınaktıdır 

Ezcümle geç ensene kurrı üzüm 
rekoltesi 42 bin ton ıken bu sene 
75 bin tonu, kuru incir 34 bin ton 
iken 55 bin tonu bulaca~ı tahmin 
olunmaktadır. 

Yalnız tütün istihsali geçen yı · 

======= G ©ık< V tUı ~ lUr ırıı <dl~ 
A~lk V-©1ırn~O~ıro 

A.ŞK VE ~IACERA ROMANI: 21 

Perihan bunu görunce boş yere 
ru;a~ı indiğini anlamakla beraber, 
m ·rakını ycneıni;ı.ıordu. 

Annesine: 
- Yattın mı., 

Dıye SC'ölcnmek i'lrdi. 
Kendini tuttu .. kapının anahtar 

cll'liğine gözünü yerleştirdi . 

Bayan Pakize be~ mumluk kır
mtzı gece ampulünü yakmış, yata
ğında yatıyordu. 

P,•rihan yavaşca ciöndü. 
- Annem yatıyor. Benim gö -

zümc hayaletler görünmüş olmalı. 
Fakat, Perihanın bahçede gör

düğü gölge hiç de bir hayalete 
b~nzemiyordu. O, bir insan göl
gesiydi. 

Yazan: İskender F. SERTEUJ 

Perihanın içine garib bir korku 
girdi. 

- Acaba hırsız mı girdi evimi
ze? 

Bundan daha ku V\'etli ve yerin
de bir şüphe olamazdı. 

Perihan merdivenleri ikişer ü-
çer basamak atlıyar.ık odasına 

çıktı.. Kapısını sürm~edi, yattı. 

* Ertesi sabah .. 
Kö~ke damlayan ilk misafir ni

kah memuru Bay Nuri oldu. 
Perihan, Nuri amcan görünce 

şaşırdı: ·. 
- Telgrafımızı almadın mı? 
Diye sordu. 
Nikah memuru' 

Aldıgımız malümata göre köy

lüye ucu~ sun'i gübre vermek su-

retile istihsalin müsmiriyetini ar

tırmak maksadile bir •Kimyevi 

gübre ve zirai ilaçlar fabrikası• 

kurulması kararlaştırılmıştır. 

Bu fabrika içın en müsanib ma
hal olarak İstanbul seçilmiştir. 

Yeni fabrika t»küdar ile Paşabah

çe arasında tesis olunacaktır. 

Yem fabrikada gübreden maa

da; haşarat \'e zirai hastalıklarla 

mücadele içın icab eden müstah

zarlar da imal olunacak ve köylü

ye pek ucuza verilecektir. Bu hu

susta icab eden hazırlıklıtra baş
lanınıştır. 

--rı--

Hava 
Yollarına 
Rağbet 

• Yolcu sayısı gittik· 
çe çoğahyor 

Devlet hava yollarına karşı hal

kımızın gösterdiği rağbet müte -

madiyen artmaktadır 

Ezcümle 4 sene içinde İstanbul

Ankara hattında c2628. yolcu ta

şının}§ ve 11975 kilogram da pos
ta ve gazete nakliyatı yapılmıştır. 

Btından başka, şehrimizde ve 
Ankarada tertip olunan tenezzüh 
uçu~larına cl451• kişi iştirak et· 
miştir. 

Muhtelif kimseler de, hususi 
surette tayyareler kiralıyarak 

muhtelli şehirleı·imize ,39. sefer 
yapmışlardır. 

--=-o=--

Deniz Bank'da yeni 
teşkilat 

Denizbank'da yapılan yeni teş
kilat dolayısile ~ef, memurlardan 

\'C hademelerden yüz kişinin açık
ta kaldığını ,.e yeni kadronun 
dünden itibaren tatbik edildiğini 
bir sabah gazetesi yazmtşhr . Öğ

rendiğimize göre yeni kadro 20 
birinciteşrindcn itibaren tatbik 
mevkiine girmiştir. Yüz kişinin 

açıkta kaldığı doğru değildir. Ye
ni teşkilılt ile eski grupların bir
leştirilmesi dolayısile elli kadar 
memur umum müdürlük emrine 
nak.ledilıniştir. Bunlann maaşları 
verilmektedir. 

la nazaran biraz noksansa da bu 
seneki mahsul kalitesi çok mü -
kemmcl \'e iyıdir. 

Bu gece evde degıldim, kızım! 
dedi. Yeşilköyde bir dostumun 
siinnet düğünü vardı. Sabaha ka
dar uyumadık. 

Ve şapkasını çıkararak, bahçe 
kapısı önündeki hasır koltuğa o
turdu: 

- Hangı telgraftau bahsediyor
sun? 

Perilrnıun annesi meseleyi an -
Jatlı: 

- Nikahımız on gün kadar ge
cikecek de. Bütün davetlilere bu 
gece birer telgraf yazmıştık .. 

Nikılh memuru, Bayan Pakize 
ile konuşurken, Parihan yavaşça 
yanlarından ayrılmıştı. 

* Besleme kız o gün küçük baya-
na çok yılışıyordu. 

Perihan: 
- Kız, dedi, bu gece bize har

sız geldi galiba' Bahçede bir göl
ge gördüm. 

Seher güldü: 
- Rüyada görmüş olmalı81nız, 

Zorbalık ile iş olur mu ? 

"Kan kardetlerl,. 
NAHiD SIRRl 

Sevgilisile sandalda 
başbaşa kalmak için ••• 

Şehir Tiyatrosunun komedi kıs

ınındu uzun bir zamaıi oynanılan 

Schakespcare'den sonra Andre 
Birabeau'ya inilerek, bu müellllin 

bilmediğim bir piyesinden Fikret 
Adil tarafından (Kan Kardeşleri) 
ismi altında yapılmış bir adaptas
yon oynanıyor. İlk temsillerinden 

birini pek de kalabalık olnuyan 
bir salonda seyrettim. Birabeau, 

esprisi ve hoş buluşları bulun
makla beraber, güldürmek için is
tidad \'C kabiliyeti kadar nıüt -

küJpeoend de olıuamasından dola
yı zahmet çekmiyerı bir muhar
rirdir. Bu piyes, at ve-ya öküz al

tında kalıp yaralauaıı bir genç ve 

zengin kadının kendisinç kan ve

ren şoförii maa aile kaynatasının e 
vinc alarak damarlarına giren ye .. 

ni kan yüzünden haşarı ve haşin 

oluşunu, arzusuna ve imki.nlara 

rağmen nedense günah işleyenıe

şini. vaziyetten bizar olan kocası
nın da ~oförün babasından kan a

lıp keza huşunet peyda etmesini 
ve )itkin kadının ahlakındaki bu 

Bıçağa bile karşı koyan sandalcıyı 
yakalayınca denize attı 

Fakat az senra 
dan yakasını 

kendi de 
memurların 

arzusune d@yama· 
1 

eline teslim etti 

talıa\·vülün hamilelikten ileri ge

lişinin anlaşılmasını tasvir eden; 
yani mantıkla arası daima bega

yct bozuk: ve kısa kısa dört per

deden mürekkep bir O) ıııı. En ağır 
rollerden birini, şoför roliinü der

uhdc <"<len Hazım bol bol güldü
rüyor ve bize attırdığı kahkaha

ların nev'ine dik.kette ıniiclliften 

de daha liıkayd da\•ranıyordu. Ü

çüncü perdede tuhaflık ka,dile iki 

kere sarfeltiği kelimeyi biz yazsak 

bilmem ne ceza göriiriiz. Ahlakı 

dcği~en kadın rolünde Neyyire 
Nenir çok dikkatli oynuyor ve 

rolünü hakikaten ciddiye alınış, 

tem!\il ettiği ınaWUka inanntı~ gö

rünüyordu Kocası rolünde de 
Vasfi Rıza ağır ve ölçülüydü. Bi

ze ınühim bir iş adaını gibi mi, 

yoksa hoppa bir ihtiyar gibi mi 
güriineceğini keslirenıiycn Galib, 

beyaz pantalonunun yırtılışını ve 

içindeki mavi ve galiba ipek do
nunu göstermek için arkasını çe

virip kal.karken acaba bunu mec
buri mi yapıyor! l\lüellif güldürü

cü bir unsura daha malik olmak 

için. ahlakı değişen genç kadının 
annesine, Neclaya da dalgın ol

rnağı enıretmiş. Fakat öylesine ki 
inanınağa imkan ve ihtimal yok. 

Siparişler veren paşa rolünde 

Said gece gündüz frakla dol~ı

yordu, \'C ona cilveler eden ve ne 
müdiresi ,~e nenin nesi olduğu 

aıılaşılnnyan kadın rolünde Şadi

ye mükemmel İstanbul türkeesi 
koııu~urken bilmiyorum niçin sa
ra~lılar gibi her söziinü (eieeem) 
le bitiriyor ve genç yeğenine de 

öyle dedirtiyordu. Şoförün karısı 
rolünde bir hayli zamandır seyre
demediğim Halide mükemmeldi. 
Ne kadar da şişman olmuş! Onu 

bir dranım en ağır rolünde alkış
lamak acaba nasib olınıyacak mı 
diye düşündüm .. 

Şehir Tiyatrosile Fikret Adil
den daha müşkülpesend olmala-
r1111 isteyeınez miyiz? 

küçu'< bayanım! Buralarda hırsız 
ne gezer ... 

Vallahi gördüm ayol. O sırada 
su i~mege kalkmıştım. Başımı pen
cereye çevirdiğim zaman bahçe -
den bir gölgenin uzayıp gittiğini 
gördüm. 

Size öyle gelmi~ ... Belkı ke
diler dolaşmıştır. 

Hayır .. Hayır.. Kedi filan 
değıldı. Tıpkı insana benziyordu. 

Seher tekrar gülıneğe başladı. 
O ne'' Beslemenin bu gülüşü -

nün ne manası vardı? 
Perihan akıllı bir kızdı. Kendi 

kendine: 
- Acaba, dedi, bu abdal, biri -

sile gizlice konuşuyor mu? 
İlk akla gelen şey bu olabilirdi. 
Be:;lemeden şüphelenmek 
Ve kolundan tutarak odasına 

götürdü: 
- N c biliyorsan söyle bana, Se

her' Bili~·orsun ki, ben evlenince 
(seni yanıma alacağım. O zaman 
daha çok rahat edersin! 

Unkapanında oturan Mehmet 
adında bir mavnacı evvelki gece 
saat 23 raddelerinde yanında A -

tiye ismilıde bir kadın olduğu hal
de Eminönüne gelıniş ve burada 
Durswı isminde birinin sandalı

nı kiralamak istemiştir. Sandalcı 
Dursun sandalı kiralamak yasak 

olduğunu fakat istedikleri yere 
kendilerini götürebileceğini söy
lemiştir . Bunun üzerin~ Mehmet 
yanında bulunan kadınla beraber 

sandala binmiş ve sandalcı Dur
suna Halice doğru çekmesini söy
lemiştir. Sandal tam Limon iske
lesi önünden geçerken mavnacı 

Mehmet birdenbire bıçağını çek -
mis ve sandalcıya sandalını sahi-

Yeniden 
ısmarlanacak 
Vapurlarımız 

Tipleri tes~it edildi 
Üçüncü dört senelık endüstri 

program lie 28 yeni vapur daha 
ısmarlanal'agı yazılmı~tı Bu 28 
vapurun tipleri ve tonajları şöy
ledir: 

l tane: 5500 tonluk vı tıpı bü· 
yük vapur. 

a·tane: 6500 tonluk lskenderiye 
hattı için büyük, 

4 tane: 3200 tonluk Etrüsk tipi. 

7 tane· 1200 tonluk V 4 tipi Ay
valık, B<ırtın gibi postalar için, 

3 tane: 450 tonluk motörlü va-
pur, Yalova için, 

2 tane: 800 tonluk Akay için, 
5 tane: 3500 tonluk şilep, 

3 tane: 500 tonluk soguk hava 
depolu vapur, et ve taze yemiş 

naklı için. Bunların yekiıı1u 68.150 
gayrisafı tondur. 

---o-

Fi atları 
Yükseltmek 
Yasak 

BeLd;y; odun V3 "u-1 
mür işile ehemmiyatle 

meşgul oluyor 
Belediye İktısat Müdürlüğü, 

kış münascbctile halkımızın •O -

dun, ve ckömür. ihtıyacını ta -

mamile temin etmek mak:;adik 
odun ve kömürcüleri :;ıkı bir mu-

Sl·hcr, Bayan Pakizcden dayak 
yemekten usanml§tı. O, Perihana 
daha çok bağlıydı. İlkönce: 

- Korkarım, küçük bayancı -
ğım! 

Diyerek ezilip büzüldü. Biraz 
dü~ündü .. Dalgın dalgın etrafına 
bakındı. 

PeriJ1an1n ısrarı üzerine: 
- Beni ele vermiyeceksiniz, de

ğil mi? · 
Diye sordu. 
Parihan hala Seherden şüphe • 

!eniyor: 
•- Ben birini seviyorum!• 
Diyecek hulyasile beslemeyi sı

kıştırıp duruyordu. 
Seher ilkönce kapıya kulak ver-

di. .. 

- Ya büyük bayan duyarsa?!. 
- Merak etme, Seher! Kapılar 

kapalıdır. Ve Annem mutfakta lf 
görüyor. 

Seher birden ağlamağa başladı: 
- Korku~·orum, bayancığım! Bu 

iş, benim başkasını sevmeme ben-

le yanaştırmasını söylemiştir. Bı
çak tehdidi altında bile sandalcı 
Dursun sandalım terketmeye razı 

olmamış bunun üzerine Mehmet 
yakaladığı gibi sandalcı Dursunu 

denize atmış ve kendisi de kü -
reklerin başına geçmiştir. Yüze

rek sahile çıkan sandalcı Dursun 
hadiseden polisi haberdar etmiş, 
hemen bir sandal ile takibe çıkan 
memurlar da mavnacı Mchmı-di 

Atatürk köprüsü civarında yaka

lamışlarıi:r. Mehmet verdigi ifa

desinde Atiye ile yalnız gezmek 

istediğini ve bunun için böyle bir 

harekette bulunduğunu itiraf et

miştir. 

ilk 
Ekmek 
Fabrikası 
Ankara'da orman 
çiftliğitide 

kurulacak 
Ankara, İstanbul gibı nüfusu 

çok ve büyuk şehırlrimizin sıhhi 
ekmek ihtiyacını karşılamak üze
re ekmek fabrikaları • kurulaca
ğını yazmıştık. 

Bu maksatla geçenlerde bir 
Sovyct firması tarafından Bele -
diyemize bir teklif yapılmışsa da 
bütçeye taalluku dolayısile şim • 
dilik bırakılmıştır. 

Bunun üzerine memleketimiz -
de ilk •ekmek ve un fabrikası. 

nın Ankarada tes1si kararlaştırıl
mıştır. 

Bu fabrika; Ankarada .orman 
çiftliği. il'de kurulacaktır. 

Bütün Ankara halkının sıhhi ek 
mck ihtiyacını temin edecek v~ 
günde clOO o bin ekmek çıkaracak 
olan bu fabrikanın bır an evvel 
tesh;i için hazırlıklar yapdnıakta
dır. 

rakabPyP t,1bi tulmaga başlamış
tır 

Bu sureli~ dıger yıllarda oldu
ğu gibı knrr _.rcülerin elindı• bil -
has.rn bir ıhtıkar va ıta" olan 
.. mangal kômt..ırü nün ve udun 
fiatlnrmııı \·ükseltilmesınc kat"iv-. . . 
yen mcydatı ·erılmiyect'ktir. 

Lüzumun<la İktısat Müdürlugü 
kömün• narh koyacak ve bu 
narh muayyen zamanlarda icaba 
göre değiştirilerek kömürcülerin 
kcyfemavesa hareketlerine imk5n 
ve fırsat bırakılmıyacaktır. 
Diğer taraftan Belediye. •Si -

nekli , ve c Şile. havalisinden cel
bedeceği mangal kömürlerini hal
ka ucuz fiatla tevdi etmek üzere 
de tetkikler icra etmektedir. 

zemiyor. Meydana çıkarsa, büyük 
bayan beni öldürür. 

- Söz veriyorum, Seher! Seni 
himaye edeceğim ... ve bundan 
sonra seni anneme döğdürmiye -
ceğim. 

Seher çok korkuyordu. 
Birden yerlere kapanarak yal

varmağa başladı: 

.Benı affediniz, bayancığım! 
Ben bir cahiJlik ettim .. Size bir 
şeyler söylemek istedim. Fakat 
şimdi pişman oldum. Bay Niha -
dın annenize gönderdiği mektubu 
size söylemek istemiştim. Korku
yroum .. Beni bırakınız, gideyim. 

Perihan birşey anlı yamadı: 

- Dün gece gelen mektubdan 
mı bahsediyorsun? 

Dedi. 
Seher gözlerini uğuşturdu: 
- Evet ... 
- Peki amma, o mektubu an

nemle ben beraber okuduk. 

(Devanıı var) 

Çek· Macar ı11til 
ve hakernıer 

.. !') 
Yazan: Ahmed ŞUkr•• ~ 
l\lünih anla•masındanb' ' ·ır 

earistan, Çekoslovakya 'diii 
daki diıvayı halledeıne dır 

k b kıll~ meseleyi ha eme ıra 
1 

koslovakya da bn hak••''., 
kabul ettiğinden artık '" il' 
nın ve Alınaııvanmdır. IW 1 

• • 0 rt•· 
let, yirıni senctleoberı, d 
pa hakkında sulh muah• 
tanzim ettiği statüko) P 

memekte idiler. 
Eski Çekoslovakyanın 

üzerine, adalet ve lı• 
daha uygun bir statük~ 
hrsatı şimdi zuhur etn11~ , 

yor. Eski statiikodau ııı•'~ 
mıyarı bu iki devletin. brİ 
nastl kullauacakları ııı•. 

. d • b. ckdır· 
mıye eger ır mes ,ı 

kika bugüu Alınan~·aıı'." ~t 
çen fırsat, 19L9 senes'.n 1" 
devletlerin ellerindckı fi 
daha az değildir. A~ı~•nbO 
da,·asını halletmek ıcın ı,ı 
tan istifade ctnıistir. po 
kentli istediği to;rakhır• 
Şiındi sıra Triyanon rfl" 

nin hakiki mazlümu 01~ 
metalibatını tatmin 1"' , .•. 
Alınanyaya \'C PolonY•· jl 

k . ~·ı . ·tııı• on~csıvonu ·' acarıs • t 

mış ols~~·dı. bugiiıı M•'~ 
da lıalledilmi~ olacaktı. 1' 
tinıalom kar~fünda 1>0~~ 
ÇekosloYak~·a, ortn ,\~ 

d 
.•. . ,,o 

huna ktynıct ver ıgı ı" 

k . ~ı. 
müracaatten çt• ınen •r 

bl 
kar~ısında sonu gelme• ~ı 
!ık rolmrn tutmu~tur. f( 
Jaşn1a!'ı1nı takib eden 

1 
,.; 

müzakerelerinde Çeko' 
0

0 
rahhasları. kahir J.\lacar 

nıeskfm olan mıntakal:~''1 
vermek gibi giiliinç bır 
görU::;.n1e kapısını a('1111~ .... ,, .. 
gündenbcri de arkası 

lan dört be~ teklifin it~ 
Macar noktai nazanna 
adım daha ileri gitınckl~ıı' 
hala llfünih'de kabul rd• 
sipin tatbikına yana~•" 
lar. . 

l\lacarlarnı ;,;tedikl<~ 
Macar davası. pazarlıl< 
n1iyen bir prensipc da'' 
dır: Nüfus nisbcti ~·üıdC 
cavüz eden ınıntaka]arııl 
car hududları içine alı~ 

bll 
hakika Çekoslovakya ~~ 

nıünakaıc;.a ctn1iyor. fıı ~" . . v' 
katında prl~n">İJ>i karı 

tııf· 
rerck bir ~·o1 lutmu"' i 
niifu~unun nishetini tfl~, 
seçin1inc itibar edilil'~ 

~· nwktcdir. (,'eklor a.n11 

zarı Almanya:va karı•~~~ 
nıiislcrdi. F•ıkat • .\lı1111" 
scri.ıninde t'\rar ettiJef· 
bu~günkii yazi:'-·et ile bl' .. 

M ,afi 
rın A vuc;;turya \"e • ;ı . , 

de bulundut•u zaınıuıld • 
~ ~-· rasında niifus ~·a;\'1111 1 J~ 

biiviik farklar \•ardır .·f 
. . "'' sindf' Kosice ~ehrinH' , 

de yetnıi~ brs l\t:ıcıır ~ 
yüzde on bı•,j Slo»"ı.. ~ 
sa~·unı SloYak niifu~ll 11;ı:ı 
ni yi.izd<' altını~ '.'liicıuı 

termekkdir. Jclsa'" ,r' 
1910 'aiınıı .dizde .'~~~;/ 
tini te'!kil ettiklerıı11 

tedir. 
• 111' 

Bin seoedcnberı · 
1
, 

vatanı olan bp topra~tıı' 
car nüfusu nereye gı ,.1 

. ıll ' ta Avrupa harıtasın . t ı 

l .. crııı ... 
kaniyet essa arı uı. ·'StJ• 
tan tanzimi bahis JJlC' · 

bu sırada Çckuslovslı ,ı 
yirmi senelik hesabl9

'; 

mak bu gayeye hi:rJ~~~i 
ki ÇekoslovakyanıJI 1 41 
tık bu eski hesablJl' . -" , .... 
kalmı~lır. Fakat bll '.ıi 
haksızlığın ihdas e~llı!t 
!eri kabul etıueler' 

111
a 

dan '!eklenem~: ~pt· 
prensip kabul edılJı' ~,I 
ya kendi divasıJllll 1;ııi 
prensipin tatbik f". ,

1 bir kaide koymuşı~;, .. ı 
da o prensipin ~Y111 IJ;/.. 
kını istediğine gore, 1~ 
vaziyetinde olan 1' . 

\' . .t. 
Triyanon ve Ver58·.·ıı~ 

d ··ştıl 
hazırlıyanların ıı i , 
yola düşmii' ol~ ,.cı 
da kalmkasızın, ds'. ~ 
bik etti~i bir kald~r;,c• 
de tatbik etnıekte0 ~ ,.. 



Vergi işleri 
~~hielif ver'Qilere 
ıtırazlar ne şekilde 
Yapılabilecek? 

Muvazzaf itiraz komisyonları 
teşkil ediliyor 

1'M aliye Vekaleti muhtelif ver- Bu komisyon Mülkiye, Hukuk, 
lYI ~tde itiraz şekillerini kolay- İktısat Fakültesi veya Yüksek Ti
lıo,,,_ i§tıran yeni hükümler caretten mezun bulunan ve Veka-

'"'ll§tur 
llu hük .: !etlerde A sınıfına kadar çıkmış 

leliıı UJnlere göre, mükellef- olan memurlar arasından Maliye 
Y<uıııı "eya İstihdam edenlerin be- Vekaletince intihap olunacaktır. 
liye 1~. nazaran, tarholunan ver· 

lııı traz edilemiyccektir. Her komisyonda 1 i umumi Ti-
~~~ verginin beyan olunan caret Odası diğeri mahalll Bele -
"eya ara göre hesap olunmamış diyesi tarafından seçilecek 2 aza
l! gjbtatılış tarholunmuş bulunma sı bulunacaktır. 
~e llı"Inaddi bir hata vukuu halin İhtiyaç görüldüğü takdirde bü

l'idat :eıı~uer.; vilayetlerde va- yük şehirlerde bu komisyonlar 
llıiidürı Udurlerıne; kazalarda mal birkaç tane olrak tesis olunabile -
ıaca.ıt erıne bırer istida ile mü- cektir. 

ıııesuu ".'lerek Yanlışlığın düzeltil- Bunların mesaisi devamlı; ya-
ıı· llltiyeceklerdir. ni her gün olacaktır, Muterizler 

itira~a ve arazi vergileri için bu isterlerse, şifahen dinlenmelerini 
Ve ın ar; husus! muhasebe müdür bu komisyorllardan istiyecekler 
tur:~ur1'."'ına yapılacaktır. 

llıiidd.,. ınuddeti 30 gündür. Bu ve bu talep mecburi olarak kabu\ 
et· .. edilecektir. 

~illıen· • ınukellefler i&in; ihbar • 
llııırıar1~ .tebliği gününden, me • 
tı~de t Çın bına ve arazi vergile· 
liııiıı k alırır ve tahmin cetvelle -
\Ter.,;, endilerine verildig· i sair 
t ""erd ' <eııd·l e komisyon kararlarının 

ı eri iti ~b ne tebliğ olunduğu tari-
tır. eden günden başlıyacak-

Diğer 
buı İ . taraftan Ankara, İstan -
l~uııılıııı.~ ile Maliye Vekruetinin 
'llıuır. goreceği diğer şehirlerde 
~ •ZZaf 't' Utulın ı ıraz komisyonlar1> 

İtiraz komisyonları, tetkiklerini 
3 ay içınde karara bağlıyacaklar
dır, 

İtiraz komisyonlarının gündelik 
gayri safi kazançlaı ı mlktarları 

ile asli 50 liraya kadar olan ver -
gilere müteallik itirazları kat'i o
lup temyiz edilemiyecek, diğerle
ri edilecektir. 

Temyiz işleri ilt de uğraşrıı'k ü 
zere ayrıca lüzum görülecek şehir

lerde cTemyiz komisyonları. ku-
ası kara I t il t r aş ır mış ır. rulması kararlaştırılmıştır. 

~amvay şirketi 1 lnoiliz mezrlığını 
~ aı beyanatında Ziyaret için 
Ulundu Bir hey'et geldl 

Y11~· --
~11Yet tedkik ediliyer -··-

Hey'et bu gün Ça· 

Kat kat 
Giymiş 
Fakat yine yakayı 

ele verdi 
Ecnebi limanlarından şehrimize 

dönen Platin vapuru müstahdem
lerinden İbrahimin garip bir şe
kilde kaçakçılık yapmağa teşeb -
büs ettiği öğrenilmiş ve mumai -
leyh dün cürmü meşhut halinde 
yakalanmıştır. 

Platin vapuru limanımıza gel -
dikten biraz sonra; İbrahim Ka -
bataş iskelesine çıkmış ve tam 
ilerilerken muhafaza memurları 

tarafından çevrilmiştir. 

Memurlar, İbrahimin elinde bir 
şey bulamamışlarsa da kendisini 
soydukları vakit; üst üste giyil -
miş ipek kadın pantolonları, ipek 
kadın kombinezonları bulunduğu 

hayretle görmüşlerdir. İbrahimin 
üzerindeki bu kaçak kadın elbise· 
!eri kat kat çıkarılmış ve içinde 
de ipekli kadın çorap ve eşarpları
nın kemer gibi beline, vücudünün 
muhtelif yerlerine dolandığı an
laşılmıştır. 

Kurnaz kaçakçı adliyeye teslim 
olunmuştur. 

Amerika 
Türkiye 
Arasında 

1 

Yeni tlc•ret muahe
desi müzakereleri 

bitmek üzer1:t 
Yeni bir ticaret muahedesi ak

ti için, Amerika hükumeti mu -
rahhasları ile murahhaslarımız 

arasında Ankarada yapılmakta o
lan görüşmeler hakkında şehri -
mizdeki alakadarlara gelen ma · 
lı1mata göre bu görüşmeler biti
rilmek üzeredir. 

Amerikanın memleketimizden 
.ıo. mily2._n liralık tütün, .•2• mil
yon liralık ta muhtelif emtia ala· 
cağı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan Amerikalılarla 

•hal1> işi üzerinde de mühim ba
zı esaslar kararlaştırılacğı tahmin 
olunmaktadır. t· ektrik 'd •ncte 1 aresi Tramvay şirke-

İ~tay alacağı olan 296 bin lira içı'n 
, a rn" 

nakkaleye gidiyor -=0=-
Çanakkaıedeki İngiliz mezar - Gümrükler baş mU· 

lıklarını teftiş etmek üzere, İn - dürü Ankara'ya 
lızetin uı;acaat etmişti. Bunun 
Yaııınde 'I'raınvay şirketi mal be -
b;ııa1 a bulunarak sahip olduğu 
'-ite~ ~epoiarı tramvay !arı ve-

V . gostermiştir. 
ı •z1':/ct lıııgelen tetkik edilecek ve la -

ınuamcle yapılac;ıktır. 

~ün ç;~;-
~ksik çıkı yormuş 
()d;ı ---
ş ledkikat yap1y0r 

1 Clıtirn, 
'n ıoo •zde bazı yerlerde satı -
7~ graınJık yün çilelerinin 
lıııa i~aın olduğu Ticaret Oda -

l'ie ar olunmuştur. 
Ilı •ret O 
ı,~htıe k dası bu ihbarı ehem-
""llat ~ _arşıa!mış ve yaptığı ted
lı · "etıee · tcaı., sınde 100 gram olma-
gta Cden .. 

Ilı oJd , Ytın çilelerinin 75-80 

1 lıu •. ugUnu tesbit etmiştir. . •a . 
(l'Sat ~1Y:t; hemen bir raporla 

ekaletine bildirilecektir. 

·---

giltere ~ükı1meti •Harp mezar • g İ t 1 İ 
lıkları komisyonu. azalarından Gümrük baş müdürü Nurı Anıl 
general Hart'ın başkanlığı altında dün akşam Ankaraya gitmiştir. 
bir heyet evv e 1 ki gün şehrimize • ==""""""=""""""""""""'"""-"""= 
gelmiştir. 1357 Hicri \ 

Ramazan 
Heyet azaları general Hart'tan 

maada 2 kişidir. 8 

1354 Rumi 
Birlncı Teşrin 

19 

Mumaileyh: 

- Memleketinizde şimdiye ka
dar başarılan muvaffakiyetlerı 
dost İngiliz milleti sevinçle takib 

etmektedir. 15 sene içinde ulaş
tığınız medeni seviyeyi anlamak 

için Cümhuriyet bayramı gecele • 
rinde şehirde bir parça dolaşıp şe
hirde yapılan teknik tenviratı 
görmek bana kifayet etti. 

Bu tenviratı; Avrupada bile en
der göriılebilecek bir mükemme
liyette buldum!. .. 

Heyet azası bugün Çanakkale
ye gideceklerdir. 

1 
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Vakili ar Vaatti Eaaıal 

sa. d. S6. d. 

Güneı 6 29 l 22 
Ôğlc 11 58 6 51 
l<iodl 14 47 9 40 
Akşam 17 06 12 00 
Yatsı 18 38 1 32 
lms:k 4 51 11 44 

Bir gün; Dilşad, kalfasına işi 

açtı. Kalfası hiçbir şey bilmiyor
muş gibi davrandı. Kız ezilerek 
büzülerek şunları söyledi: 

- Kalfam; kendimde başkalık
lar hissediyorı..m. 

SON TELGKArıa t:uaa: M. Sami KARAVEL 
- Olabilir kızım ... 
- Fakat; şimdiye kadar efen-

~ '1'~ tefrilıuı No. 142 

c:ıc~.I( dünyaya getirdikten 
ıı"'ta Qo:ı:den düşmüş 

ıııcı tı /\.z· 

sonra 
olmuyordu •. 

~f a~ı.,d ız ortalıkta dönen fı-
'~•n an bihaber idi. Zevk ve 

l· l!erj k 
haı ~~t k almıyordu. 
~~Qq b· asr~na muntazaman 
ı, i, ıvİIC:: ıkı .. gün giden padi-
" ~laııı 1 n gozdesile cümbüşle
"il. Ştı. 

~h;t•<l· 
~an ' Cskis; gibi efendi~ine 
lı e bllıerbut değildi. Fakat·, 
fl)ı;,, esıea .ği . 
>. "'~rq11 

1 ıntikamı hisset-
ı.. "'at · 
'it b" Ril~el · 

u':iiitııı .. ' l\rustafa pehlivanla 
UŞtu. Fazıaca ileri gi-

den bu iki çift bir müddet sonra; 
ortadan defedilmesi kabil olmıyan 
bir feliıket vücude getirmişlerdi, 

Yani; mat güzel gebe kalmıştı. 
Bu bir felilket idi. 

Padişahtan çocuk sahibi olmı
yan Dilşadın bu hali şübheyi da
vet edebilirdi. 

Mat güzelin bu halinden en zi
yade üzüntü duyan kalfası idi. 

Kalfa; işin içyüzünü bildiği için 
bu çocuğun muhakkak Mustafa
dan olduğuna kani idi. 

dimizden böyle bir şey hasıl öl
mamıştı. 

- El.. Allah! Şimdi istemiş bu· 
lunuyor... Senin için bundan da_
ha büyük sevinç olabilir mi? 

-Neden? 
- Neden olacak? .. Dünyaya bir 

Şehzade getirmiş oluyorsun Sul
tanım ... 

Mat güzel; alı al moru mor o
larak: 

- Çocuk dünyaya getirdikten 
sonra; gözden düşmüş olmıyayım? 

- Ne münasebet; bilakis daha 
yüksek mevkilere sahih olmak ih
timalin var .. 

- Zannetmem kalfam! .. Çocuk 
doğurduktan sonra; ben, bu halde 
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Yeni meclisin 
ilk toplantısı 

Encümenlerde değişik
likler olacak 

Yeni intihap edilen Şehir Mec

lisi bugün birinci yılının birinci 

içtima devresinin ilk toplantısını 

yapacaktır. 

Evvelcede yazdığımız gibi, bu

günkü toplantıda ilk önce riyaset 

divanı seçilecek, sonra gizli reyle 

Daimi Enciimen ve işari reyle ih

tisas encümenleri intihabı yapıla

İktısadi meseleler --
Şeker istihlakatı 

artıyor 

Şeker fabrikalarımız beş 
yılda sekize çıkarılacak 

Bu sene de harlcden 50 bin ton 
. ~ şeker idhaline izin verildi 

Y ~nı T urk-ltalyan ş :::,~tf ~?~=:r.: 
caktır. 

memleketlerin birincisi olmuştur. 

T 1 c a r 8 t Mevcut istihsalin ihtiyaca teka-
bül etmiyeceği anlaşıldığından bu 

Daima tezayüt eden şeker ve 

şekerli maddeler sarfiyatını; •Ba
lıkesir> veya Manisa havalisinde 

yakında kurulmasına başlanacak 

!>lan 5 inci şeker fabrikamızın da 
karşılıyamıyacağı anlaşılmıştır M h ,. d •ı sene hariçten ,50, bin ton ;;eker ua . es ithal edilmesine lüzum görülmüş-

tür. 

Bu gün mer'iyet mev
kiine girdi 

Bugünden itibaren Cümhuriyet 
Merker. Bankası da; bizim tüccar
larımızın İtalyan tüccarlarından 

alacağı olan 2.5 milyon lira para
yı tevzie başlıyacaktır. 

İtalyada ekmeklere arpa karış

tırıldığı için, İtalyan tüccarlarının 

bizden en fazla arpa alacakları an

laşılmaktadır. 

--=o=-

Balık 
Bolluğu 
Var 

Ecnebiler fazla mikdar. 
da mal alıyerlar 

Son günlerde limanımızda •pa
lamut. ve .torik> akını çok faz -
Ialaşmıştır. 

Bu sebeple ecnebi memleketler
den balık almak üzere bir hafta 
içinde 10 gemi şehıirııize gelmiş -
tir. 

Bunlar Yunan, Bulgar ve İtal • 
yan bandıralı gemilerdir. 
Yalnız dün .170, bin çift pala -

mut çifti 5-7,5 kuruştan ve .20. 
bin çift torik te çifti •20> kuruş -
tan bu gemilere yüklenmiş ve ih
raç olunmak üzere satılmıştır 

Yine firara 
Teşebbüs 
Etmiş 

----
Fakat yine muvaffak 

alamamış 
Galata postahanesi veznedarını 

öldüren katil Abdullah bu sefer 
Maksud isminde bir arkadaşile bir 
olarak umumi hapishaneden firat 
etmekten suçlu olarak dün Ağır -
ceza mahkemesi huzuruna çıka -
rılmıştır. 

Abdullah bu son firarına 2 ay 

1 

evvel teşebbüs etmiş fakat cHa -
vuzlu bahçe• yi geçip te atlıya • 
cakları zaman jandarmalar tara -

kalır mıyım hiç? .. 
- Dünyaya bir şehzade getir

men; sultan olman için en büyük 
vesile değil mi? dedi, 

Dilşadın; dilinin altında birta
kım şe: ı er vardı. O, demek isti
yordu l<l; acaba; ben, saraydan çı
kamaz mıyım? .. Beni; padişahımız 
azat edemez mı? 

Mat güzel kalfasına şunları da 
sordu: 

- Kalfa; insan isterse saraydan 
uzaklaşamaz mı? 

Kalfa; bu sözleri işitir işitmez 

korkusundan gözleri ivinden fır· 
ladı. Kulaklarını tıkıyarak cevab 
verdi: 

- Kızım bu nasıl laf! .. 
- Nasıl laf olur mu? Doğrusu-

nu istersen kalmfa, ben, saray
dan uzaklaşmak istiyorum. 

- Yop ... Bu mümkün değildir. 
Saraya girenin ancak cenazesi dı
şarı çıkar kızım ... Eğer, sen bun
ları bilmiyorsan öğren ... 

- Peki ama; zorla bir insan 

Buna sebep; mevcut 4 şeker fab· 
rikamızda da istihsalin artmasına 
rağmen şeker sarfiyatının başta 

İstanbul olmak üzere bütün mem
lekette çok ziyadeleşmesidir. Bu 
suretle şeker istihlilkimiz son yıl
da .ıoo. bin tonu aşmı~. ve mem
leketimiz; Balkan ml'mleketleri 
arasında en çok şek€r sarfrd<'ıı 

Bu sebeple; bu 5 inci fabrika -
mızdan başka ayrıca 3 büyük şe
ker fabrikası daha kurulması ka
rarlaştırılmıştır. 

Yeni fabrikaların 4 ü de azami 
5 yıl içinde kurulmuş olacak ve 
bu suretle 1943 yılında şeker fal>-

rikalarımızın sayısı 

olmuş bulunacaktır 
-

.8 , e baliğ 

Katinanın d~ . .JH A T Ay 
T ahliyetalebı redde· ıldı ----

. Bııyramımızı ceşkun 
Randevuculuk ve dovız kaçak • k l } d 

çıhğından suçlu olarak meYkut 

bulunan Madam Atmanın mua -

vini Madam Katina hakkındakı 
tahkikata devam olunmaktadır. 

Dün Madam Katinamn vekili, 

müekkilesinin kefalete raptan 

tahliyesini istemişse de bu talep 

reddolunmuştur . 

-*
Ticaret odasında 

bir tebdil 
Türkofisi merkezinde neşriyat 

bürosunda vazife alan İstanbul 
Ticaret Odası umumi katiplik bü

rosu şefi Sadi Karsan odadaki şef

lik vazifesinden istifa etmiştir. 

Bugün yarın Ankaraya gidecek -

tir. 
Mumaileyhten açık kalan yeri; 

Ticaret Odası tetkikat ve muame

lat müdürü Tevfik Alanay idare 

edecektir. 

- - - =~ - --

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ 
Senenin en orijinal :amanını 

So Teisıraf'd1 oku~·11caksı tl 

fından yakalanmıştır. 

Muhakemede; Maksudun Tekir
dağda mevkuf olduğu anlaşılmı~ 
buraya celbolunması için muha
keme talik olunmuştur. 

zaptolunur mu? 
- Bir dahi, böyle şeyler söyle

diğini işitmiycyim.. sonra; hem 
kendine ve hem de bana fenalık 
etmiş oluı:şun. 

- Peki; çocuğumu ne yapaca
ğım? .. Ben, çocuk istemiyorum. 

- O, efendimizin bileceği iş

tir. 
- Efendimiz, bilmeden bu ço

cuğu yok etmek mümkün değil 

mi? 
- Asla! .. Ne haddimize ve hem 

nasıl?.. dedi. 
Kalfa; mat güzelin işi azıttığını 

ve bir piçin belki bir gün şehzade 
olarak doğacağını düşünüyordu. 

Ah; bu· kız ... Çok belillı bir kız
dı. Ne yapıp yapıp bunu Tokat 
köşkünden Dolmabahçe sarayına 
indirmeli idi. 

Fakat; bu elinden gelmezdi. Ne 
sebeb bulup da İstanbula inmele
ri için şuna, buna söyliyebilirdi?. 

Allah muhafaza eylesin ... Eğer; 
hazinedar ustaya söylemiş olsay-

tezahüratla ut u a ı 
Antakya. 1 (Hususi) - Cum · 

huriyet Bayramı burada büyük 
tezahüratla kutlulandı. Evvcl:i 
resmi ve mütekabil tebrikler ka-
bul olundu. Sonra Fransız asker-
!erinin de iştirakile bir geçit res
mi yapıldı , gece ziyafetler veril· 
di. 

J\iALİYE VEKALETiNİN BİR 
KARARI 

Antakya 31 (A. A.) - Maliye 
Vekaleti bir tebliğ neşrederek Su
riyeden gelecek eşyaların gümrü
ğe tabi tutulacağını, bu hususta 
lazım gele.n bütün kanuni forma
litelerin yapılacağını, ancak şim
dilik gümrük resminin tahsil e
dilmiyeceğini ilan etmiştir. 

POSTA İŞLERİ 

Antakya 31 (A. A.) - Beyrut 
gazeteleri, yüksek komllerliğin 

Hatay posta idaresınin 1 teşrini
saniden itibaren Suriye posta u -
mumi müfettişliğinden ayrılarak 
tamamen müstakil bir mahiyet 
alacağı hakkında bir karar neşre
deceğini yazmaktadır. 

-*
Tahta istimali 

kon gres~ 
939 Eylulunde Zürihte beynel

milel bır konferans toplanacak -
tır. 

Bu konleransa memleketimizd~ 
iştirak edecek ve .tahta istimali ve 
tahta eşyaların tamimi. hakkın
da görüşmeler yapılarak bazı e -
saslar kararlaştırilacaktır. 

--=o=--* Marsı!ya yangınında ölenler 
31 e baliğ olmuştur. 

- --== 
dı, ış fena olurdu. O, cadı karı 

her şeyden şübhelenirdi. Sonra, 
bu işe binbir mana verirdi. 

Fakat; kalfada da hal kalma -
mıştı. Her gece köşkün etrafı ab
luka alt!!!da bulunuyordu. Bu de
rece sıkıya rağmen Mustafa bir 
kolayını bulup yine gece koruya 
giriyordu. 

Kalfa; Mustafanın içeri girdi
ğini haber aldığı halde; bir şey
cikler yapamıyordu. Eğer; daha 

ileri giderse;; Dilşad ile sevgilisi
ni muhafızlar yakalıyacaklardı. 
Sonra; kendisinin canı da cehen
neme gidecekti. 

Zavallı Çer kes kalfası; ne ya
pacağını şaşırmıştı. Dilşad; her 
akşam gece yarısına doğru bah

çeye çıkıyor... Sabahlara kadar 
ormanlar içinde ateşini tatmin et
tikten sonra, içeri giriyordu. 

Hiç şübhe yok ki; bir gün Dil
şad yakalanacaktı. 

U>evaını var) 

~ I~ 
Tarih muvace

he s l n de 
Dünkii gazetelerde şö:vle bir 

bir havadis okudum: 
•Belediye tarafından htimliıki 

kararlaştırılan Yerebatan •arayı
nın hava tehlikesine karşı sığı
nak haline konması fikrinden ,·az. 
geçilmiştir. Zira Y erebatan 'ara
yında modern sığınaklarda ara
nan evsaf mev.ud değildir.• 

Demek evvelce burasının ~•:ı
nak haline konması tahtı karara 
alııınuş ve gazeteler de bittabi 
yazmış. Bu havadisi ka~ı.rnıı~, o
kuyaınan~ duyanıanıı~lık. İ) i ki 
böyle olmuş da şimdi bu fikirden 
vazgeçildiği müjdesini haber al
ınış bulunuyoruz. Bizim bildiği
mize göre Bizanstan kalma bir 
mahzen 'Ve tarihin canlı bir vesi
kası ve değerli bir yadikiırı olan 
bu tarihi binanın laaletta:vin bu
gün açılan bir çukurdan farkMz 
telakki edilerek günlük isleriıniz
de kullanılmasına karar , ,·ermek 
tarihe karşı büyiik bir SaJg1'ız. 
iıklır. Hatta böyle bir karardan 
vazgeçilmesi bile insanı sinirlen
dirmeğe kiifi geliyor. Bizan•lılar 
burasını kazınışlar ,.e yine bir 
haı·b tehilkesinde susuz kalma
manın yolJarını aranıışlar, Bizan ... 
sın eski ~akinleri S\l!!tuzluğa (are 
bulmuşlar da. bugün biz bıı top
rakta havasızlığa bir çare hul
maktan ihzarı aczeredek Bizanslı
ların çukuruna mı arzı iftikar 
deccktik?. Bugünkü a.ri teclıizat
Ja bir sığınak yapmak bu kadar mı 
giiç bir se:v? .. 

HAl,K FİLOZOFU 

~KÜÇÜK HA~LER// 
* Ankaraya gelen Hatay tazim 

heyeti yarın şehrin1ize gelecektır. * Yeni Türk - Yunan ticaret 
muahedesi müzakerelerine ehin 
Atlnada başlanmıştır. 

* Bayram günlerinde taksı ka
bul etmiyerek pazarlıkla müşteri 
alan şoförlerin şiddetle tecziveJc. 
rine karar vcrilmi§• ; • * Almar erkanı harbi;> e reis: 
general Bek istifa etmi§tır. * Bulgar ve Yugoslav basve _ 
killeri dün akşam Nis şeh;inde 
bulunmuşlar, saatlerce görüşmü~
ler, müteakiben resmi bir tebliğ 
neşredilmiştir 

* İngiliz kabınesinde beklC'nen 
tadilat yapılmış, Çekoslovak işin· 
de hakemlik yapan Lord Runsi -
man mührü has Iordluğuna ve 
Müstemlekiıt nazırı Makdonald 
ilaveten dominyonlar nazırlığına 
tayin edilmi§lerdir. 

* Hamallara yeknesak elbise
leri verilmiştir. 

* Bayram günü tramvay şir -
keti 300 bin yolcu taşıyarak rekor 
kırmıştır. * Bayram günü elektrik sar -
fiyatı yüzde kırk beş artmıştır. * Balkan devletleri erkanıhar
biye reisleri Per~embe günü Ati
nada toplanacaklardır. 

BirimizLı dordi ı 
Hepimizin derdi 

Um~ımi yerlerde 
sigara meselesi 

Sinemalarda sigara içmek 
yasaktır, bu yasağı yerine ge
tirmek için seans aral:ı rın<la 
beş dakika zaman bırakılmak
tadır. Filhakika halk sinema 
salonlarında sigara içmemek
tedir. Fakat beş dakıka i-'tıra

hat esnasında dış salonlarda 
yüzlerce kişinin içtıği sıgarala
rın dumanları bir yangın du
manı gibi derhal sinema salon
larını istila ey !emektedir. ~u. 
içerde oturan ve sigaraya hiç 
alışmamış olanları muztarib et
tiği gibi sigara müpteilllarını 

bile rahatsız etmektedir. Bina
enaleyh halkın sihhatile yakın
dan alilkadar olan belediyenin 
bu işe bir çare bulması ve sine
malarda sigara içilen salonlar
daki dumanların sinema salon
larına girmesine miıni olacak 
tedbirler ald·rması icab etmek
tedir. 

Bu hususta alakadar makam
ların nazarı rlikkatini celbede
riz. 
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Almanya! HIKA~ 
Şehidler mezarııgı 

'lngiltere Bir Zabıta Meselesi • 
...... iiii ................... ~-

Esrarengiz bir 
hırsızlık 

Silahlanma faaliyeti her gün 
Yazan: Fatin Fuad OZER 

biraz daha artıyor 
Çantanın 
bin frangı 

içindeki on 1 .1 . k 1 · A 
çalan kim? ngı terenın uv~et enm.e~ı ~ru-

Mevsimin kış olmasına rağmen 
bir iş dolayısile Anadoluda ufak 
bir kasabaya gitmeğe_ mecbur ol -
muştum. Bir gün ve bir gecelik 
tren seyahatinden sonra üç dört 
tane kerpiç evin ardına sıralan -
dığı sarı badanalı kulübemsi bir 
istasyonda trenden indim. Bu gi -
deceğim kasabanın istasyonu idi. 
Karanlık, bulutlu bir kış günüy • 
dü bu ... Kasabanın istasyondan a
raba ile iki saat mesafede oldu -
ğunu evvelden bildiğim için der
hal bir vasıta araştırmaya karar 
verdim. Nihayet üstü beyaz keten 
tenteli etrafı yine ayni ketenin yu
varlaklaşarak çerçevelediği kağ

nımsı bir araba bularak yola çık
tık ... Hafif bir rüzgar havad.ı. 

kül renkli bulutları uçuruyor, a -
rada sırada tek tük kar tanecik • 
!eri etrafımızda uçuşuyordu. Yük
sek, sarp kayalıklı bir dağın etra
fında döne döne yol alıyorduk .. 

Maliye Nezareti memurlarından 
Matmazel A .. . , sabahleyin neza
retine geldiği zaman (kalem) ar
kadaşlarından H., G., F ., ve B ye, 

cüzdanında 10.000 frank bulun -
duı{unu, bununla hisse senetleri 
alacağını söyledi. 

Biraz sonra diğer arkadaşları 
E .. B .. D. geldiler. H., projesinden 
bunlara bahsetmedi. Şundan bun
dan konuştular. E. F. nin ipekli 
mendıli ile alay etti. Sonra masa· 
!arma oturdular. Bir kısmı ra -
porları hazırlıyorlar, bir kısmı da 
hesabata bakıyorlardı. E, evrak 
memuru idi. Vesikaları, evrakı du
varda klasörlere yerleştiriyordu. * Saat onda, servis şeflerinden 
birisi Matmazel A .. . yı çağırdı. O 
sırada bir kurşun kalemi yont -
makta meşgul olan Matmazel a
çık çakısını, kurşun kalemini he -
men el çantasına koydu ve çanta
sını da masasının üzerine bırak -
tı. * E., birkaç dakika sonra, bir 
arkadaşı ile çene atmak için ci. 
bürosunda çalışan bir arkadaşının 
yanma gitti. * Sonra, B., kalkar cE• pencere
sini açar ve tekrar yerine oturur. 
Yanındaki arkadaşı G., sağ elinin 
üzerindeki kanları mendilile sil
dığini görür. * O sırada F., kalkar, kalem a
mirinin masasına doğru gider. E., 
ile çene atan cİ> bürosundaki me
mur, F., in amirin yanına gittiği
ni ve meşgul olduğu için bir şey 
söylemeden geri döndüğünü, B., 
de yerine oturduğunu ve biraz 
sonra da cD• kapısından çıkıp git
tiğini görürler. Gaybubeti bir çey
rek saat kadar sürer. * E., bir saat kadar arkadaşı ile 
çene attıktan sonra yerine gelir. * Bir çeyrek saat sonra da Mat
mazel A., gelir, masasının üzerin
deki kağıtları düzeltmeye başlar 

ve birdenbire bağırır. Masanın 

üstündeki çantanın içinde bulu -
nan 10.000 frank kaybolmuş ... 

TAHKİKAT NETİCESİ 

t - Matmazel A. nın masasının 
sağ tarafında yerde, C. ye ait bir 
kol düğmesi bulunur. 

2 - Çantanın üstünde, ca. kla
sörü ve F. nin koltuğu ve masası 

üzerinde kan lekeleri görülüyor. 
3 - Bütün memurların üstleri 

ve başları aranıyor. Yalnız G nin 
bir mendili var. F. nin yok. G. nin 

mendilinin bir köşesindo de kan 
lekesi var. 

4 - Umumi hayret: E. nin üze· 
rinde tamam 10.000 frank var. * E. hırsızlık cürmile tevkif o
lunuyor. O, Matmazel A. nın çan
tasından kat'iyen para almadığını 
söylüyor. Ve bu sözlerinde de sa
mim görünüyor. * Çantanın üzerındeki kan le -
kelerinden hırsızın, içerisinde bu
lunan açık çakı ile elini kestiğine 
hükmolunuyor. Bununla beraber 
G. B nin elini sildiğini hatırladı
ğını söylüyor. Hakikaten B nin e
linin üstünde bir yakı var. * Fakat, B., F nin koltuğu v~ 
masası kenarında görülen kanla -
rın B ye ait olmadığını, ve masa
nın yanına uğramadığını kat'iyet
le söylüyor. 

ŞU HALDE PARAYİ ALAN 
KİM? .. 

Bütün memurların arkaları, 

Matmazel A. nin masasına dönük. 
Şu halde A. nin ve E. nin masala
rının üzerinde ne var, ne yok gö
rebilmeleri imkan haricinde. 

A. ve E. gidince, A. nın masası 
muhafazası kalıyor. Çantada bu
lunan paraların memurlardan 
herhangi birisi tarafından çalın . 
ması kabil. 

İçlerinden ikisi, B, F. masaları 
nı te1';etmişlerdi: B. ise çantada 
para bulunduğundan haberdar 
değildi. Sonra elini, kapıyı şiddet
le açarken yaralamıştı. Kol düğ -
mesi masasının yanına düşmüş -
tü. E., yerine gelirken ayağını 

çarpmış ve Matmazel A. nin san
dalyesinin yanına yuvarlamıştı. 

(B. ancak yerine oturduğu zaman 
elinin yarasını farkctmiş ve men
dili ile silmiştir.) 

Şimdi, amirinin yanına giden 
F., E nin hemen dönmediğini te -
min ediyordu. Büroya geldiği va
kit, kağtıları almış ve bu sırada 
açık bıçakla elini kesmişti. (Çan
tanın üstündeki kan lekeleri). A
raştırma yapılması ihtimalini dü
şünerek paraları, klasörlerin ara
sına saklamıştı. Sonra yerine o -

(Devamı 6 ıoeı sabifede) 

pa sulhuna tesır edebılır_ ~ı? 
İngilterede mecburi askerlik u- nun manası şu olacaktır ki her lırken evvela pilot yetıştırmek 

sulünün kabul edilmesini isti yen- İngiliz bir harb çıkınca kendi va- cihetine dikkat edil.ece~trr, · ..•.. 
!erin takib ettikleri bir cereyan zifesi ne olacağıru bilmiş olacak- Deyli Ekspresin ılerı surdugu 
var ki son zamanlarda yalnız İn- tır. Mecburi olarak sulh zamanın- fikirler böyle hulasa edilebilir. Bu 
giliz gazetelerini değil, Avrupa da bir hazırlık devresi olacaktır. gazete ötedenberi İngilterenin Av 
matbuatını da bu mesele alakadar Her adam kendi yerlııi bilmiş o- rupa işlerine karışmıyarak ken
etmekte bulunuyor. Bunun mü - lacaktır. Bu sw·etle memleket kuv dini derde sokmamasını ileri sü
nakaşası ingilterede devam edi • vet membaı kendi kabiliyetine gö- rer, İngiliz imparatorluğu hari • 
yor. İngiliz gazetelerinin neşriya- re inkişaf edecektir. cindeki işlere karşı seyirci vazi-
tına bakılırsa mevzuu bahsolan İşte İngiliz gençliği bu kanaat- yette kalınmasını söyler. 
şey mecbur askerlik usulünden tedir ve bunu yazan Dey!iEkspres Onun fikrinde olan gazeteler 
ziyade milletin kuvvet membala - İngilterede her gencin askere alı- hep bunu müdafaa ederek İngilte· 
rından azami istifadenin temini- narak sokaklarda dolaştırılması renin alabildiğine silahlanmasını 
dir. İngiliz matbuatında bu mese- mat!O.b olmadığını, İngilterenin ve ancak bu suretle rahat yaşıya
Jenen münakaşası az şayanı dik- öyle büyük orduya alışık olmadı- bileceğini ileri sürüyorlar. 
kat değildir. Mesela Deyli Ekspres ğını söyledikten sonra asıl lazım İngilterenin alabildiğine silah
gazetesi bunu tetkik ederken di- olın cihetin şu olduğunu yazıyor; !anmak yolunda yeniden bir gay-
yor ki: Hiikilmet harb malzemesi ya· retle işe sarıldığı görülüyor. Bir 

Fevka!Ade zamanlarda bir ta • pılacak şeyleri kontrol altına al - iki gün evvel cSon Telgraf• ın bu 

Gittikçe yükselen arabanın ar -
ka tarafından keten perdeyi kal
dırdım. Bir uçurumun kenarından 
zirvesine doğru tırmandığımız da-

\ ğın yamaçları karanlık bir halde 
görünüyor. Uzaklardan gelip yine 
uzaklara doğru koşuşan dereler 
bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla dağ
ların arasında kayboluyordu. 

kını kayıdlara, şartlara tabi tu 
tulmamızın sebebini anlarız. Fa
kat memleket müdafaası maksa
dile sakin aylarda bir takım ka
yıdlara, şartlara tabi tutulmayı 

anlamayız. Hiçbir zaman patlak 
vermyiecek olan bir harbden ev
vel sakin zamanlarda kendimizi 
kayıd ve şart altına sokmayı an
lamıyoruz. Gençler mecburi as -
kerlik usulünün lehindedir. Genç
lik şu kanaattedir ki İngilterede 
mecburi askerlik usulü kabul e
dilirse İngilterenin harbe karşı 
emniyetini temin etmek kabil o
lacaktır. Mecburi askerlik usulü 
kabul olununca İngiltere silahlan
mış bulunacak ve herhangi bir 
taarruza karşı İngiltereyi koru -
muş olacaktır. Bir kere İngiltere 
karadan ve havadan müdafaa e
dilince ona taarruz etmeke pek az 
kimse cesaret edebilir. Eğer mec
buri askerlik kabul edilince bu -
----------

malı, bu maddelersiliıh fabrika 
!arına verilmeli, silah ve mühim
mat yaptırmalı. Fakat İngiltere 
bu gibi maddelerin birçoğunu ha
rice satmaktadır. İcab eder ki hü
kıi.met malik olacağı bu kontrol 
hakkını yalnız ihtiyaç zamanın -
da kullansın. Bu kontrol bundan 

sonra elinden iş gelen adamları, 
yani silah fabrikalarında, tayyare 
fabrikalarında işlerinden istifade 
edilecek adamların askere alın -
maları tazım gelmektedir. İngi -
!izler tayyare yapmak için çok ça
lışıyorlar, malum. 

Deyli Ekspres şunu da söylü -
yor ki yeni yapılmakta olan tay
yareleri kullanmak için bir taraf
tan da pilot yetiştirmek lazım ge

liyor. Pilot olmak için ise zeki, 
her müşkül vaziyette bir çare bu
labilir, serinkanlı ve vücudce sağ 
lam olmak icab ediyor. İşte mec- · 
buri surette gençleri askerliğe a-

sütunlarında hulasa edildiği ü~e- \ 
re Alınan ve İtalyan gazeteleri In
gilterenin böyle silahlanmasını 

hoş görmediklerini her vesile ile 
anlatıyorlar. Ayni suretle silah -

!anma faaliyeti Fransada ve A
merikada da gittikçe artıyor. 

Fakat İngilterenin Avrupa kıt
asında vakit vakit başgösteren 

buhranlara karışarak netice iti

barile kendisini harbe sürükliye
cek bir vaziyete getirmemeğe son 

derece dikkat ettiği yeni anlaşı -
lan şeylerden değildir. 

Deyli Ekspres fikrinde olan ga
zeteler daima şöyle diyorlar: Kuv 
vetlenelim, silahlanalım, tayya -

relerimiz çoğalsın. İngiltere hava
dan gelecek tehlikelere karşı da
ima kuvvetli olmalı!. 

Sonra yine okuyucularını şöy
le temin ediyorlar: 

(Devamı 7 inci sahifede) 

,.~~~~~~~~~--~--·~~~~~~---............ 
1 P E K Sinemasının F'.N BÜYÜK REKLAMI Yalnıı: 
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HARB ESiRLERi 
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Baş Rollerde: 
JEAN GABfN • DiTA PARLO - ERIH FON STROHEIM 

~ ................................. --.................................... . 

İstasyondan ayrılalı bir saate 
yakın bir zaman olmuştu. Bu za
man zarfında hiç konuşmadan yal
nız elindeki ucu sivri bir söğüt da
Iile beygirini haydayan köylü a
rabacıma: 

- Ağam!. Daha yolumuz çok 
var mı? .. 

Diye sordum .. 
O yazdan kalma güneşin çizgi • 

leştirdiği bakır renkli ensesini san
ki istemiye istemiye geriye doğru 
çevirerek bir saattir ilk defa ola-
rak yüzünü bana çevirdi.. Esmer 
bir çehrenin yuvarlak çenesınm 

üstünde kıvrımlanan soğuktan 

morarmış dudaklarını kıpırdattı ... 

- Ne acele ediyon begüm ... Nah 
işte şehidler mezarlığına geliyo • 
ruz. 

Diyerek elile uzakta göz alabil
diğine uzanan bir ovalığı işaret 

etti.. Baktım .. Mezarlığa alamet 
ne bir taş ne de bir selvi vardı. 
Yalnız kupkuru bir boz kırdı o • 
rası.. 

Acaba yanlış tarafa mı bakıyo
rum diyerek hayretle köylüye: 

- Yahu orada mezarlığa ben -
zer bir şey yok .. 

Dedim. 
O gözlerini dağların mor renkli 

hörgüçleri arasında gezdirip ka -
ranlık ufuklara baktıktan sonra 
anlattı: 

Vaktile bu gözalabildiğine u -
zanan ova bir harb sahnesine şa
hid olmuş ... Anadolunun içerile
rine kadar yayılan düşman ordu
su ilk defa olarak burada tepelen
miş ... Fakat çok zayiat verilmiş, 
muharebe nihayet bulup düşman 
askeri kaçırılınca çoluk çocuk, ka
dın ihtiyar bütün civat köy hal
kı bu ovaya toplanmış kimi kar· 
deşinin, kimi kocasının, kimi ba
basının nil.şini gözyaşları arasın

da kucaklamış ve beraberlerinde 
getirdikleri kazmalarla bu vatan 

~~~~ ...... ~~1!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!,.. .. 11!1!1!1!1 ............ 1"'11 .... l!!!!l ........ mJ:llll ............................. !!!l!!!!!!!llö ........ 11!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!..,, ... !!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!!!!!!!!-.!!~~!!11!1!!1!!"'"'!!!!!~ ... @EE!!!!!!!!!!""TP!!!! 

!attı ve taharri komiserinden bahsederek dedi ki: 
- Fakat, bilmiyorum şimdi ne oldu?. Galiba 

zaferden sonra İstanbuldan firar etmiş. Ömrümde 
böyle şeytan adam görmedim. Hani, insan bütün 

dünyayı gezse öyle kurnaz, herşeyi en küçük te
ferruatına kadar gayet tabii şekilde hazırlıyabile
cek onun gibi bir adam daha bulamaz. Ben ken
disine bir defa maksadımın ne olduğunu anlattım. 

Hay hay yaparım, kolay!.. dedi ve hakikaten de 
yaptı. Hele, Bursa müddeiumumisini gitti de ne
reden buldu, nasıl kandırdı, bütün o işleri nasıl 

becerdi, hayrettir; fakat en çok parayı da kendisi 
ile müddeiumumi aldı. Bütün masrafımı hesap 
ed~rsek aşağı yukarı sekiz dokuz bin lira verdim. 
Amma, çok mükemmel oldu. Bundan daha iyi ola
mazdı!. 

Refik, bu saniyelerde sanki, dili ağzının için
den kopmuş ve damağının üzerinde sakil bir et 
parçası halinde kalmış gibi bir vaziyette hiç sesini 
çıkaramıyor, birşey söyliyemiyor; ne söylendiği

ni. ne dinlediğini adeta kavrıyamadan aptal aptal 
Nımetin yüzüne bakıyor, bir rüya gördüğünü zan· 
nediyordu. Nimet Ferhundenin, resminin nasıl çe
kildiğini anlatıyorken de diyordu ki: 

- Seni zindanda tertip edilen planlar dahilin
de her saniye nasıl takip ediyorsak Ferhundeyi de 
burada sıkı bir göz hapsi altında bulunduruyorduk! 
En çok ehemmiyet venligimız noktası tamamilc 
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bir şaşkına döndürmek, maneviyatını tamamile kır
mak, her vasıta ile tedhiş etmekti. Ferhundeyi de 

ümidsiz bir hale sokmak ve emrivaki karşısında bı

rakmak! Sen Bursaya gönderildikten on beş yirmi 

gün sonra komiser bir gün Ferhundeye haber gön

derdi: .Ben İstanbulda milli teşkilat istihbaratı ile 

meşğulüm. Kocanız hakkında adamlarımdan malu

mat aldım. Öğrenmek isterseniz bana geliniz.• dedi. 

Mülakat için tayin ettiği yere Ferhunde hemen o 

gün geldi. Bahçede zaten bir adam bekliyordu. Ve 

fotoğrafçı da çalılıkların arkasından tertibat almış 

resmi çekmiye hazır bulunuyordu. Ferhunde gelir 

gelmez o adam: cNe istiyorsunuz, kimi istiyorsu· 
nuz? • gibi sözlerle Ferhundeyi lafa tuttu, objekti
fin karşısına getirdi, fotoğraftaki yüzü verdi, resim 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

alındı. Bilmem dikkat ettin mi?. Resim, resminin 

iyi çıkması için makinenin karşısında ezilip büzü

len ve objektifin içine bakan insanlarınki gibi çık
mamıştır. Maamafih, habersiz alınmış bir resme de 
hiç benzemiyor değil mi?. 

Refik bu suale cevap veremedi; ani bir tehevvür
le yerinden kalktı, bir saniye dudaklarıru ısıra ısıra 
düşündü, Nimetin gözleri içine baktı. Halbuki, Ni
met, sözlerinden büyük bir haz ve gurur duyarak 
üstüste soruyordu: 

- Nasıl gördün mü!. Seni ne kadar seviyor -
muşum?. 

Refik, hele bu sualin kelime kelime eritilmiş 
kaynar bir kurşun damlası gibi kulak deliklerin

den içeriye dolduğunu ve nefesini tıkamak için gırt
lağını sardığını hissetti. Daha sonra: 

Ferhunde, 
Meral, 
Hiyanet mektubları, 
Şüphe günleri, 
Zindan geceleri, 
Bursa, 
Nimet, 
Ferhundeden ayrılış, 
Nimetle evleniş, 
Meral!. 
Ve .. bütün bu hatıralar tekrar tekrar canlı bt

rer levha gibi gözlerinin önünden yıldırım sür'atile 
geçti; bunaldı, bunaldı Nimetin üzerine yürüdü ve .. 
arkasından vurulmuş yiğit bir adama yakışabilecek 
canhıraş bir sayha kopararak: 

- Lanet olsun bu aşka Nimet, mahvettin beni 
mahv!.. 

Dedi ve bir saniye daha duramadan odadan çı
kıp gitti!. 

• •• 
Dört sene evvel bir gecede Refik, yine, bu ko-

nak kapıları arkasından oğultulu gıcırtılarla kapa
nırken bihuş bir halde caddeye çıkıyor ve par -
makları gayriihtiyari yeleğinin cebindeki beş on çil 
kuruşu sayıyordu! Fakat, gecelerle kardeş ruhu 
Boğazın sert rüzgarlarile okşandıkça ciğerlerini sa
rıp sıkan keder yumağı yavaş yavaş çözülüyor, bey
ninin içi ferahlıyor ve ... başı gururla yıldızlara doğ

ru uzanpı yükseliyordu!. - Sonu yarın -

• • e Ş • 
şehidlerini kahramanca .. d0~ıerl 
tükleri ve kahramanca old da'' 
bu ovaya gömmüşler, s0nr3 

jS· 

da buraya şehidler mezarlığı 
mini vermişler. ııo 

Bu köylünün anlattıklarının 00 
Iasasıdır. O vak'ayı o kadar ıızaıı· 
ayni zamanda o kadar ca_nlı da' 
!attı ki her karış toprağı b:.t fe e • 
karlık, bir kahramanlık sabfl ,1• 

sine şahid olan şehid kanlarıle ;,. 
kanmış Anadolunun bağrında re· 
reyan eden bu meydan ın~:Cri· 
besi ne yalan söyliyeyiın goz 
mi yaşarttı. ğ'J' 

Benim fazla alakadar oldll J<I' 
mu gören arabacı k~put~~un gli. 
çi postlu yakasına busbutilll 
mülerek: .. ·dl 

- Şimdi senin gideceğin k0ld6' 
bir Ali ağa vardır. AnlattığıJll '/fi 
ğüşte üç erkek evladını şehid 
miştir. ·dıeı 

Zaten köyde de ona şebi 
0 

• 

babası derler. Gayri iyisini 0 

dan öğrenirsin. 
Dedi. ". 
Esasen kasaba da karşıdan ~ 

rünmüştü. Biraz sonra patik3 sa" 
dar bir keçi yolundan sağa d~ 
sallana· sallana kasabaya gir~ 
İlk iş olarak şu şehidler b8dia' 
Ali ağayı görmiye karar ver O· 

Çok merak ediyordum do~ pil 
Onu bir köy kahvesinin ser .J· . ııır· kesine bağdaş kurmuş bır . ıJ1' 

tan elindeki yazma yemeniler~,~ 
dıran çiçekli fincanından k ,-e. 
içerken diğer taraftan da kalı,.,. 
nin yer yer kırılmış ve ınuk8' ~ 
!ar eklenmşi buğulu caınJarıJl it 
kidebirde ellerile sıvazlıyaral< P. 
ri büğrü arnavud kaldırıınlı to 
rak yÖlu seyrederken buJdıJl1''çe~ 

Bembeyaz sakallı, esmer bit 
1
if.I 

rede ışıldıyan muztarib, ial<•1 

bakışlı iki siyah göz. 
- Ne istiyon?. 
Der gibi bana çevrildi. . 

8
(11 

Kendimi tanıttım. Köye ıniS 
olarak geldiğimi söyledlın- ~~ 

Misafir kelimesini işitince · 
rinden doğruldu: 

- Hoşça geldin oğul..· 0 • 

Dedikten sonra beni yanıP8 dt'i' 
turttu. Biraz köyün ahvalıJ1 fr 
bahsettik ... Ben asıl mevzııa !· 
mek için sabırsızlanıyordıJl1'' ~ • 
çimden burkula burkula ~ğ~eııl' 
ma kadar gelip orada düğüJll ııl'' 
kelimeleri nihayet dilimin ıı1~,ı? kadar getirmiye muvaffak 0 ı;i 

- Ali ağa dedim, yolda ge · ıJ' 
arabacı bana şehldler ıneza' ~~ 
diye bir yer gösterdi. orad8 

meydan harbi olmuş sende·· 'bl 
Durdum. İhtiyarın yüzüııe l 

tım. Bir anda gözleri buıııtl3 / 
Dudak kenarlarında acı_ b~e r 

lümseme belirdi. Iztırab ifa .,ol 
dermiş gibi alın çizgileri birb' 

karıştı. eJi ·· 
- Derdimi eşme oğul ... dd

3 
l 

Amma bakma üç evli\dıınıt1 .. 
0 
~ 

tan uğruna can verdikleri ıÇ' f 
iftihar etmiyor, sevınmiyore;tl 
ğilim. Zaten yalnız bundaII 1 

bulabiliyorum. 1f 
Bir sabahtı.. Yine böyle ıı;a~· 

lık, fırtınalı, boralı bir s~ ,11~ 
Düşmanın bu civardaki_}'0{ 0,ı!' 
kasabalara doğru ilerled'.gınıerıl 
duk. Bütün köy gençliğı ~e 18rı~ olmuştu. Tabii ben de evıadiJI'· ıl 
çağırdım, onlara nasihat eti ıt · 
tan uğruna çarpışacaklarını·01 ?ı
hid düşerlerse hem Tanrı, ne ,ı'', 
millet tarafından mukaddes .~ıo· 

,,LJ.l ı 
lacaklarını, arkalarından er"'. 
!arsa hakkımı helil etınıYeC 

11 
f 

söyledim ve hiç belli etınede 1 ıf . ·1<en · ·J 
!erimin pınarlarına bırı J3il'"' 
!arı yine orada kuruttum· 01 rl 
bir gayret sarf ederek sırtla;~ ç•~, 
şadım ve kafile halinde Y0 c;ır1 

tılar. O gece top ve siliıll :,a ~ı' 
işitilmeğe başladı. Ve sab8 

dar devam etti. ııa ~ 
İnan ki oğul o gece sab3 ııf' 

dar biz ihtiyarlar nah şu ııa o~~ 
oturduk, neticeyi bekle~ik·5e;ıı·: 
ağarırken birdenbire sıl~\ab< 
kesildi. Biraz sonra da bJ.f . ıi f 
düşmanın kaçtığı müjde5

'
1 

, 

tirdi. e ııel'~ 
Sevinçten deli 0Jacaktı1'03 ııı· 
· d A sonra ·ı"" mız e... z zaman .. 0tJ.. , 

sahasından gazilerimiz 00111,ı ~ d 
du . Lakin hayret ... Kasab.

3 detf",ıt 
akşam evvel yüz genç g~ıı &ô!' .J 

. dı .. 
olmasına rağmen, şıın e b~ 
kafile on kişiden ibaretti ~lf~ 

(Devamı 7 inci sa 



~ÜTILER:2 
€11 iyi vakit geçirmek 

Çaresi okumak, 
Yazmak ve spordur 

liitler'in hapishane hayatı 
l< nasıl geçti? 
ale,ıe 

lrkadaşl mahpus olan Hitler ile şundan ibaretti: Kahve ve ekmek. 
lııek içinarı vakitlerini iyi geçir- Ondan sonra mahkfunlar banyo 
~C!! Ok Çare bulmuşlardı. Saat- dairesine götürülürdü. Saat sekiz 
tııı,u UYorlar düşünüyorlar ko olunca da dış kapılar açılırdı. Ar-

Yorıarct ' ' 
~e Çık ı. Bazı zaman da hah- tık avlıya ve bahçeye çıkılabilir-
te!Qi. 20 ıyorlardı. Nihayet nisan di. Bahçede jimnastik aletleri de 
hıllıııı· nısan tarihinin ayrıca e- vardı. İstiyen bununla da vakit 
llttduieti vardı. Çünkü Hitlerin geçirebilirdi. Mahkumların bir 
!ııtJı.r u gunün yıldönümü idi. kısmı boks ile meşgul oluyor, bir 
' Otu 
lilııurorct z beş yaşına girmiş bu- kısmı güreş yapıyordu. Hul8sa 
1<tıle ~ u. Mahpus olan arkadaş- burada her türlü sporu yapmak 
~k •Çi raber bugünü şenlendir- için beden hareketlerine lazım o-

n fırsat da yok değildi. O lan vasıtalar bulunuyordu. Eğe 

' \ ( 

~dar 
ty"'d;ok mektuplar, kartlar ge
d~ıı leb kı kendisini böyle haric
!e>ıer tık edenlerin yolladığı bu 
0luYorctarasında Hitler memnun 
bırç0k u. 20 nisan sabahı Hitlere 
talla, tebrik mektupları, Telg -
~-lelıleg~lmişti. Fakat tebrik için 
""'kes r~ de sayısı belli değildi. 
~~İi i al~ kapısının önüne bi
::"lıına Çerıye girerek mahpus 
0ııuıı n liitıeri görmek istiyordu. 
Roııd . Yıldönümünü tebrik için 
ı, erılen h 
~ lııy0,d ediyeleri ayrıca top-
1.f%Yel u. liıtıerin höcresinde bu 
d ~nı er .de birikmiş duruyordu. 
0Iııı".ııt Ustü, iskemlelerin üstü 

r·ı --., u B 
' lar h · u mektuplar, telg -
g,ler~k ediyeler ve sonra kapıya 
ro'<lıı k'bekliyenler hep gösteri
'1ı lı 1 

H:itlerin mahpus bulun
tı<ıa .. arıçteki taraftarları ara -
~ oy1e l"k 
, Yliyet a ayd kalınacak bir 
'ı deg· ·ıd Onu ı i. Onu seviyorlar-
~u 0~ taraftarları çoktu. İşte 
~,~•l'lar :a mahpus bulunduğu 
~ •ller . . tasında anlamış olmak 
U·'Vet ıçf büyük bir sevinç ve 

lı.. ııaYıs 0 duğuna şüphe yoktu. 
~ka b. ayı geldiği zaman daha 
~,ıtıı &o ır hal olmuştur. Hitlerin 
~ syali tl . 
~ 'ge s erınden çoğu Land-
~:ıııar ~aelm_eğe başlamışlardı. 
)o~ıs cez 

1
hkum olarak muhtelif 

ı1ttlqrct 1 • ~.arı!e kaleye getirili -
~tı ge]d .1'.1ayet öyle oldu ki ha
lt~ Yer b ıgı zaman bunlar için 
~ . · ~lar~lunamaz oldu. Hitlerin 
\ 1!\alabal otuz uç kişiye çıkmış
~tıi e Oldu ~k artmıştı. Yer yoktu. 
k;.~ bulu ı artık evvelce bir ki-

l~~lı•ııse~~uğ~ höcreye üç, dört 
'ile~ r :re,\' mege başlandı. 
lıt'e lıace~ gelen mahkum, söyle· 

' <lıiier Yoktu ki, tebrik edili
. ıyı ka mahkumlar tarafından 

rşıla 
"· narak alkışlanıyor· 

l•1.1 1Jı g 
~·"ille _osYalıst f k 
q'lıı;, tırıderı ır asının en iled 
ı r ar Rodo!f Hes de mah-

ü.' asınd b 
~e1< &Urıler a. ulunuyordu. 
'il k.rı rı··be boy lece geçiyordu. 
~ ."tı 1. o tç· •t; ~af' ı olarak evvele? 
>ı~ı_tııiyor~ gelirken şimdi bunlar 
"ııı,/ alııyu. Onun için gardi -
~lı~ buıu·· na çıkarıldı. Ondan 
•Q b h" ) rııı Ulıırıd ocre!erin kapıları 
'ııı~:r &Urı.:ı:uıu~ordu. Mah . 
~~ 0 , ~tb0 • Uzlerı birbir !erinin 
."'lf •ı(j· 'Stçe · 
ı, ·~~ ı~ lMe . ~!edikleri za • 
, de•·llıla, lıilırlerdi. Diğer 
"" <1l • Yan· · ıı.;•• 1 <le, h . ı sıyasi sebebler-
, ~e llıqh~ü a~ka cürümlerden 
~'ie eeqrilrn "." edilerek Lands
~ I~ Saa~Ul!arı ış olanlar da bazı 
'ı>.~ııı:, t 7 cl;hyorlardı Sabah
)\""l"'ıla oı,,r k bu mahkiımlan. 

•g1 '•na \ a Hit!er ve 
g~'ır· ·erilecek ol . 

ır1"rd. an yı -
• 

1
• Bu kahvaltı 

Hitlerin bir kolu evvelce söyler 
diği gibi yaralı olmasaydı o da bu 
jimnastik tecrübelerine iştirak 

edecekti. Fakat kolundan rahat
sızdı. Bundan sonra mahpuslar 
bahçeyi dolaşırlardı. Bahçe az çok 
dardır. Fakat uzundur. Bahçenin 
ötesinde, berisinde de irili ufaklı 
bir takım binalar yapılmıştır. Bu
raları hapishane için lazım olan 
yerlerdir. Fakat bahçenin diğer 

bir tarafı ağaçlıktır. Duvarlar çok 
yüksektir. Bu yüksek duvarların 
boyunca uzı;:an bahçeyi dolaş -
mak Hit!er için bir eğlence teşkil 
ediyordu. Boydan boya gider, son· 
ra geri döner, yine gider, yine dö
nerdi. Buna arkadaşları Hitler 
gezintisi diyorlardı. Hitlerin arka
daşları burada şarkı da söylerler, 
di. Çok defa Hitlere bu gezinti -
sinde Hes arkadaşlık eder, ikisi 
yanyana uzun bahçeyi boydan 
boya gezerlerdi. 

Saat ona kadar böyle giderdi. 
Saat on olunca mahkumlar tekrar 
içeriye girerler. Tekrar kapılar 
kapanırdı. Saat on birde mahkum 
!arın mektubları verilirdi. Bunla
rın hepsi açılır, okunur, ondan 
sonra kendilerine verilirdi. Eğer 
hapishane müdürünün muvafık 
görmediği mektublar olursa bun
lar mahkıimlara verilmezdi, sak
lanırdı. Diğer taraftan mahkum -
!ar için getirilen öteberi eşya da 
muayene edilir. Onların yollıya -
cakları şeyler de birer birer göz
den geçirilirdi. 

Bunlara ben bakıyordum. Ha . 
ricden getirilen yiyecek şeyler de 
oluyordu. Mahkumların aileleri 
tarafından getirilen paketler için
de olan bu şeyleri ben açıyor, ba
kıyordum. Paketlerde kaçak bir· 
şey olmasın diye. 

Saat on ikiye gelmeden bira·~ 
evvel mahkumlar hazırlanır, ye· 
mekhanede hep birlikte yemek -
!erini yemeğe inerlerdi. Yukarıda 
dediğim gibi diğer cürümlerle 
mahkum olan mahpuslar burada 
iş görüyorlardı. İşte yine bunlar 
yemekleri yemekhaneye getirir
ler, siyasi mahkfunların onune 
koyarlardı. Buradaki kaide şu idi: 
Yalnız bir türlü yemek verili -

yordu. Bir tabak içinde bir türlü 
yemek getirilirdi. 

Yemekhanede herkes Hit!erin 
gelmesini beklerdi. Ayakta her
kes kendi sandalyesinin arkasın
da durur, o gelip, yerine oturduk
tan sonra diğerleri de yerlerine 
otururlardı. Fakat yemek yerken 
politikadan bahsedildiği nadir işi
tilirdi. Yemek bittikten sonra her
kes yine höcresine çekilirdi. O 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 

Bize uzak yerlerde 
Dünkü ve bu günkü talebeler an'anelerini 

muhafaza ed rek eskisi gibi 
o ü 1 ü y o r ve e ğ 1 e n ı y o r ı a r ••• 

Güldani ve yunanlı talebeler nasıl 

1çalışırla~dı, şimdikiler nasıl çah~!~~~?.::' 
cMektepler, üniversıteler açıl - dada omuz omuza oturururlar, ~~ktorlar bilg . ş 

1 
dı. Kartiye Laten eski halini bul- çalışırlardı. Esirler bile mektebe ogretmekte. ç~k ha~ıs davranırlar, 
du. Sınıflar doldu, profesörler gönderilirdi. Bu mektepler, biti- sırlarını buyük bır kıskançlıkla 

J kürsülerinin ~aşına geçti. _Bütün şikti. Hepsinin derecesi bir değil- saklarlardı.··• 
gençlik çalışıyor, hayat mucade
lcsine atılmak için ilim ve fen 
sahibi olmak istiyor. 

cGençler, dünya kurulalıdanbe
ri ilim ve marifet peşinde koşu -
yor. Beşeriyet asırlardanberi te -
rakki uğrunda mesai sarf ediyor. 
Eski devrin (Cimnas) !arından 

'".kültelerimizin (Amfi) !erine, 
ı ia çağ cemiyetlerinden Ameri -

kı üniversitelerine, Oksforda, Çin 
kolejlerine gelinciye kadar bütün 
müesseseler gençlerin, ilim ve ma· 
rifet öğrenmek için çırpınan, di -
dinen gençlerin sôylerine şahit 

o'.muştur ve olacaktır. 
Mısırın, tuğla üzerine yazılmış 

en eski kitaplarından birinde o· 
:unduğuna göre bir baba, oğluna 
şu nasihati veriyor: 

.Sakın duvarcı olayım deme. 
lışarıda çalışır, nezleye tutulur -
sun. Dokumacı da olma. Sabahtan 
akşama kadar bağdaş kurup otur
maktan dizlerin tutulur, kıra gi -
dip gezecek vakit bulamazsın. Ne 
boyacı, ne de kunduracı ol. .. 

cMektebe git, ilim ve fenni öğ
ren. Alim ve fazıl bir adam olma -
ya çalış! ...• 

Bu, asırlardanberi, çiftçi, amele, 
memur bütün babaların evliitları
na tekrar ettikleri bir tavsiyedir. 
Serbest mesleklere karşı rağbet 

eski zamanlardan başlamıştır. 
cGeldani talebeler, semanın sır

larını ogrenrneye çalışırlardı. 
Hendeseye, makineye çok ehem -
miyet verirlerdi. 

Fortunat Strovski, bir eserinde 
Mısırlı talebeleri şöyle tasvir edi
yor: 

cZenginlerin, memurların ve 
fakirlerin çocukları küçük bir o-

Uzun 

di. Talebeler, devam edecekleri 
mektepleri, hocalarının liyakati -
ne, şöhretine göre seçerlerdi. 

cBu mekteplere devam edenler, 
doktor, heyetşinas, mimar, katip 
ve natüralist olarak çıkarlardı. 

içlerinden büyük alimler yetişir· 

di. Bunlar, Hermesin kırk dört ki
tabını öğrenmek mecburiyetinde 
idiler. Bunun yirmi altı cild ifel
sefeye, tedaviye ait idi. Alimler, 

•• 
Omür 

lngitiz doktorları, uzun ömrün sırlarını 
öğrenmek için Cenubi Afrikaya gittiler ... 

Acaba, asırlardanberi insanları meşgul eden 
bu sırrı öğrenebih~cekler mi? •. 

Bazıları, ömürlerini uzatmak ve 
mümkün olduğu kadar çok yaşa
mak isterler. Hayatın zevklerin -
den istifade edeıniyecek bir hale 

geldikleri, her gün, her saat bir 

başka ıztırabla ezildikleri halde 

dünyalarını değiştirmeğe razı ol
mazlar. Bazıları da bıran evvel öl
mek, tabiri mahsusile kalıbı din

lendirmek isterler. Fakat ekseri
yet birincilerde ... 

Bu komisyonun vazifesi şu mü
him meseleyi tetkik ve halletmek
tir: •İnsanların ekserisi altmış ya
şında öldüğü halde birçokları yüz 
>ene ve daha ziyade yaşıyor? Bu- 1 
nun sebebi ne ... • ) 
Doğrusu bunda bir müsavatsız

lık var. Tıpkı servet ve saadet gibi. 
Birçokları çalışmadan, alın teri 
dökmeden zengin oluyor, refah ve 
saadet içinde yaşıyor. Sonra bir 
çokları ömürlerini sabahtan ak -
şama kadar uğraşmakla, didin -
mekle geçiriyor, biran rahat ve 
huzur görmüyor. Niçin? .. 
Buna birçokları, bilhassa Vo!ter: 
•Birçok kimseler sıhhatlerine e -
hemmiyet vermezler. Hıfzıssıhha 
şartlarına riayet etmezler. Tabii 
bu gibilerin ömürleri kısa olur ... > 

diyor. Peki ... Fakat, hıfzıssıhha 

şartlarına riayet edenlerin hepsi
nin yüz sene yaşadıkları iddia o
lunabilir mi? Şüphesiz hayır ... 

cU devırde (Golua) da papas -
!ar, müritlerine hakimliği, dini 
kaideleri öğretiyorlardı. Anlaşı -
lan o zamanlarda da siyası müna
kaşalar, vacide idi. 

cFakat, Yunanistanda, birçok 
cimnaslar vardı. Stadların yanın
da mutlaka bir kütüphane bulu
nurdu . . Amerikan kolejleri bu 
prensip üzerine kurulmuştur. Ta
lebeler hem ders görürler, hem 
idman yaparlar, sporla meşgul o
lur. 

cEski Yunan mekteplerinde di
siplini muhafaza için değnek kul
lanılırdı. Dersine çalışmıyan, ka
bahat işliyen talebelere falaka 
çekilirdi. (Homer) in şiirleri oku
nur, vatani hisleri tahrik olunur
du. Kitabet, hesap, hendese, mem
leketlerinin tarihi, ilah ... öğren -
dikten sonra ameli mekteplere 
kabul edilirlerdi. Burada, maruİ 
sofular edebiyat ve hitabetteki 
bilgilerini arttırmaya çalışırlar -
dı. 

< Yunanistanın çok meşhur kız 
kolejleri de vardı. Bu kolejlerde 
felsefe, vatanseverlik, musiki ve 
dans öğretilirdi. Kızlar, şimdiki 

gibi avukat, gazeteci, yada doktor 
olmayı akıllarından bile geçir
mezlerdi. 

•Yunanlı talebeler başlarına 

hususi bir serpuş koyarlardı. Ve 
bu, güzel çehrelerine pek güzel 
yakışırdı. 

.Pirne çocuk iken çok çirkindi. 
Çocuklar kendisine (Kara kurba) 
ismini vermişlerdi. Koleji bitir -
di, sonra anasının mesleğine ha
zırlandı. Anası, Boetide bir atta
riye dükkanı tutuyordu. O devir
lerde attarların eczacılardan far
kı yoktu. 

Pirme pek güzel flüt çalard •. 
Kolejden çıktıktan sonra bunu 
ilerletti. Büyük bir şöhret kazan, 
dı. (Prakzitel) in o kadar hoşuna 
gitti ki altından bir heykelini yap. 
tı, ve Delf mabedinde, Isparta ve 
Makedonya krallarının heykelle· 
ri arasına koydu. Bu, hükümdar
lara karşı bir hakaret gibi telakki 
olundu ... 
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lstanbul Dilencileri 
Eski ramazanlarda 
cerre çıkan yobazlar 
Yollar sakat, pejmürde • 

ınsan 

sürüsü ile dolardı 
Yazan: M. Sami KARAVEL 

- Çat! Çat! .. 
- Zırrr!.. 

- Kız, koş kapı çalınıyor ... 
Hizmetçi, tabanları yağlar ko

şar ... Bayan, vakitsiz gelen bu mi
safire içerler ... 

Çünkü; dikiş sepetinin başuıa 
geçmiş kocasının çorablarını ya-
mıyordur ... Derhal, derlenip to -
parlanır .. . 

Dikiş sepetıni, çorabları birer 
deliğe sokuşturur ... 

Hizmetçi kız, telaşla kapıyı aç
mıştır ... Bir sa da: 

- Allah, senden razı olsun! .. 
Allah, gençliğini bağışlasın! .. Al
lah, elden ayaktan düşürmesin! .. 

Sadayı, yukarıdan işitmiş olan 
bayan, sinirlenerek bağırır: 

- Kız, ört kapıyı! .. 
Dilenci, bir iki kere daha, ayni 

tempo ile söylendikten sonra; gi
der. 

Bayan dilenciye neden bir par
ça ekmek olsun vermemiştir.? Se
bebi İstanbullularca malumdur. 

Dilencinın ekmek torbası yok -
tur ve ekmek verırsen almaz. Pa
ra ister ... 

Eğer, para verirsen, her hafta 
ayni gün ve saatte kapını çalan a
lacaklıya döner ... 

* Mahalle ve semt dilencilerinin 
gediklileri vardır. Para aldıkları 

muayyen kapıları çalarak avaid -
!erini toplarla .. Semtine göre bir 
kaç bin kapısı olan dilenci vardır. 
Bilemediniz beş yüz ... Ayda, dört 
kereden birer kuruş alsa, bir ev 
kiraya vermiş gibidir. 

İstanbul' dilencil~ri çeşidlidir. 
Mesela; bacağını topal, kolunu 

sakat, gözünü kör yapıp dilenen

ler olduğu gibi; kucağna, ve yanı
na birer çocuk alarak halkın mer
hametini Üzerlerine çekip avuq 
açanlar da vardır. 

* İstanbulda, dilencileri kaldır • 
mak için senelerdenberi yapılan 

tazyik semere vermiştir diyeme -

yiz ... Belediye zabıtasının ve po - ı 
!isin takibatına rağmen; bu şehrin 
dilencisi her yerde hazır ve nazır
dır ... 

Lokantada, oturmuş kemali iş -
tiha ile yemek yiyorsunuz ... Bir 
de bakarsınız, camın önüne boy -
nu bükük, rengi soluk, sine küşad, 
burun deliklerinden bir alay ifra
zat akıtan birisi, kirli ve mülev
ves çehresinin üstünde kırılmış 

bir adese gibi duran çatlak gözk
rile size bakıyor. 

Tam; lokmayı ağzınıza koyaca
ğınız sırada dört kol iskambilcle 
ortağınızın gizlice verdiği beykoz 

işmarı gibi, lokantacının gözüne 
ilişmeden, sağ gözünü kapayarak 
boynunu büküp durur. Bu m ;r.zı
ra karşısında mideniz, kalbin ~. 
dimağınız harekete gelmiştır 

Çünkü bu pislik karşısında :ni
deniz altüst olmuştur. Bu sefalet 
muvacehesinde, kalbiniz kuııa~ı.ş-

tır. Bu bakımsızlık karşısında, mü. 
fekkireniz şıjhlanmıştır. 

* Gazinoda, vapurda veya sokakt;ı 
bir kadınla berabersiniz; birisi, lA
übali bir surette ya, elinize veya
lıud omzunuza dokunur ve mırıl
danır: 

- Allah, güzel bayanım bağış
lasın?.. Allah, sizi ayırmasın? 

Laf değil, dua yerindedir ... Der
hal ya, bayan ... veya siz, çantaya 
sarılıp sadakayı toslarsınız. 

* İstanbul dilencilerini kaldırmak 
mümkün mil? .. Bilmem; bu beninı 
san'atım değil... Yalnız; elli sen&
dir kalktı, kalkacak diye i§itirim .. 

Fakat; yine onlar, her yerde 
hazır ve nazırdırlar! .. 

* Eskiden, asker kaçağı softalar. 

başlarında birer sarık medrese 
!erde otururlar, yarı a9, yarı tok 
imaretlerden nevale9in olurlardı. 

Dört gözle de: 
- Ah, şu ramazan gelse diye ... 
Sızlanırlardı. Çünkü; bunlar içi• 

ramazan ayı bir nevi dilencilik 
ayı idi. İsmine de •cer• derlerdi. 

On binlerce softa, köylere da -
ğılır, bir ay ramazan köylü il 
haşir ve neşir olurlardı. Bayram 
namazı kılınır kılınmaz köyllller
den para; kaz, tavuk, yun1urta, 
buğday ne varsa cer ettikten son
ra; İstanbula Balıkpazarında tüc
carlık eden bakkal Boğos ağa gibi 
dönerlerdi. 

Bu da; dilenciliğin başka bir 
nev'i idi. 

Bilmem; cerre giden softanın 
hikayesini bilir misiniz?. 

Softa; ramazanda bir köye gel
miş ... Tam, kabul olunacağı sıra
da bir softa daha düşmüş ... 

Halbuki köylüye bir yobaz lA -
zımdır. Bakmışlar, sonradan geleı 

(Devamı 6 mcı sah'Jede) 

KOL TOR KAYNAKLARIMIZ 

1 
j 

Son gelen Avrupa gazetelerinde 
İngiliz doktorlarından mürekkeb 

bir komisyon teşkil olunduğunu 
haber veryor. 

İngiliz doktorlar, bu hususta 
tedkikatta bulunmak için cenubi 
Afrikaya gitmişler. Hakikaten en 
çok yaşıyanların ekserisi Afrika
adır. Hatta içlerinde tamam yüz 
elli yaşında Afrikander adlı bir a
dam vardır. Tabii kendi iddiası. 
Nüfus kağıdını gören yok. Geçen
lerde Marsilyada bir Maltız ge -
mici de Trafalagar muharebesin
de bulunduğunu iddia ediyordu. 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

cFakat Pirne büyüdükçe güzel
leşmışti. Avukatı, kemerini çöze
rek hiıkimlerin mukavemetini kır
masını tavsiye etti. Sonrası ma -
lıim ... Pirnenin iltifatına mazhar 
olmak için etek dolusu altın ver
mek lazımgeliyordu. Ve o çok, çok 

(Devamı 7 inci sahifede) 
Türk Maarif Cemiyeti kllltür hayatımızda büyük bir rol oynamaktadır. 
Yukarıdaki resim Ankara Türk Maarif Cemiyeti Kollejlni göstermektedir 
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Eşine rastlannıamış bir 
çarpışına had~sesi 

Dün gece Çubuklu yolund" bi c 
hadıse olmuş bir adam mlll<'sik -
Jetine çarpan bir arabacıyı fen.ı 

halde dövmüş sonra da taznıiııa~ 

ola;ak üzerinden zorla para da al. 
mıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Anadoluhisarında Biliilın fırı -

nında çalışan Rizeli Salih oğlu 

F evzi dün akşam üzeri arabasına 
yüklediği ekmekleri Çubuklu ve 
civarına götürerek tevzi ettikten 
sonra saat 10 raddelerinde Hisara 
dönmek için yola çıkmıştır. Fevzi 

• • 
Ters tarafdan atlamış 
Kocamustafapaşa caddesinde 

« 1 numaı:alı evde oturan kantar 
memuru Cemilin 9 yaşındaki oğlu 
Mustafa Yedikuleden Sirkeciye 
gelmekte olan vatman Muhiddi
n in idaresındeki tramvayın •l\l 
tarafından atlamak isterken dü~
müş ve başı taşlara çarpılarak a
ğır surette yaralanmıştır. Mustıı
fa ümidslz bir halde Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

Karpuz keserken ... 
Üsküdarda Kassam çeşmesi so

kağında 19 numaralı evde otunn 
Ali oğlu Kemal, karpuz keserken 
elindeki bıçak bileğine saplanarak 
yaralanmıştır . 

Cezve ile başında r: 
yara lamış 

Ortaköyde Gültekin sokağında 
oturan 14 yaşnıda Haşan isminde 
bir genç bir para meselesinden çı
kan kavga neticesinde ayni evde 
oturan 65 yaşında Ali adında bir 
ihtiyarı cezve ile başından yara
iamıştır. 

yolda motosikletle gelrr.ekte olan 
Çubukluda oturan Öm< Yılma:;:: 
isminde biri ile karşılaşn'ış ,.e mo
tosikletin yanından geçerken ha
fif surette çarpmıştır. Bunun üze
rine Ömer hemen motosikletten 
inmiş ve Fevziyi altına alarak fe
na halde dövmüştür. Bundan soı:t• 
ra Ömer Fevzinin üzerinde bulu
nan 10 lirayı tazminat olarak zor· 
la aldıktan sonra yoluna devam 
etmjştir. Hadiseden sonra kaçm4 
olan Ömer Yılmaz yakalanarak 
tahkıkata başlanmıştır. 

• 
Sarhof kavgası 
Büyükderede oturan Nasuf oğlu 

Murad ile Andon aralarında sar
hoşlukla çıkan kavga neticesinde 
Murad sand:ılye ile Andonu ba
şından yaralamıştır. 

Otemebil çarptı 
Karagümrükte oturan Fahred

dinin idaresindeki 1881 numaralı 
otomobil Taksimden geçmekte i
ken Vitali isminde bir çrcuğa 

çarparak, muhtelii yerlerinden 
yaralamıştır. Yaralı çocuk hasta
neye kaldırılmış ve Fahreddin ya
kalanmıştır. 

Bayrak h!rsızı 1 
Beykozda Cami sokağında otu

ran boyacı Mehmed oğlu Demir, 
gece sokakta dolaşarak bayrakla
rı çalarken suç üstünde yakalan
mıştır. 

Ü yqarken düştü .•. 
Üşküdarda Abacıdede sokağın

da oturan Sabrinin 7 yaşındaki 
kızı Müzeyyen sokakta atlıyarak 
oynarken düşerek iki ayağından 

yaralanmıştır. 

Cek - Macar ihtilafı 
' (1 inci sahifeden devam) 

k ike başlıyacaklardır. 

Macar Hariciye Nazırı Dekanya 

Jle Çek Hariciye Nazırı Şival Fofs· 

ki de müzakerelerde bulunmak 
ve icabında kendilerinden izahat 

almak üzere Viyanaya davet edil
mişlerdir. 

İtalya Hariciye Nazırı Kon; 
Ciyano bu akşam Viyanada bu

lunacak, merasimle karşılana

caktır. Alman Hariciye nazırının 
da bu akşam veya yarın sabah 

gelmesi beklenmektedir. 

İhtilatın süratle tetkik ve kat'i 
bir karara bağlanması mukarrer

dir. Esaslar Romada tesbit edilmiş, 
olduğu cihetle yeniden belli başlı 
bir müşkülat karşısında kalınmı

yacağı zannedilmektedir. 

Macarlar tarafından derhal iş-

gal edılecek yerler için liızımgelen 
hazırlıklar şimdiden yapılmış, iki 
taraf eksperleri buna ait vesaiki 
hazırlamışlardır. 

GÖRNİNG ViYANADA 
Viyana, 1 (A.A.) - Göring, bir

kaç gün kalmak üzere Obersaltz
berg'den Viyanaya gelmiştir. 

Jliçki, Dikiş, Nakış ve 
Beyaz iş dersleri 

Fatih Hal~evinde11 · 
Evimizde bu yıl biçki, dikiş, na

kış ve beyaz iş dersleri açılacak -
tı r. Derslere 7/ll/938 den iliba -
ren ev kurağındaki ertik dersle
ri salonunda başlanacaktır. Kay

dolmak istiyen bayanların nüfus 
hüviyet varakaları ve 3 adet fo -
teğraflarile her gün saat 10 dan 
21 e kadar ev direktörlüğüne mü
racaatları. 

Hava Kurumu 
26. ci Ter tip 

Büyük Piyangosu 
1 ci ~eşide 11- lkinciteş: in • 938 dejir. 
Büyük ikramiye 40.000 liradır .. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 

adet mükafat vardır ••. 
Yeni fertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyango
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına gir
iş elumrsunuz ... 

Fransa' da l Afafürk'ün 
L ondra, 1 (Hususi) - D~

ladye tarafından ileri sü
rülen projelerin radikal sosyalist
ler kongresinde olduğu gibi tas
vib edilmesi Fransada derin bir 
heyecan hasıl etmiştir. 

Halk cebhesinin dağılması üze
rine komünistlerle sosyalistler 
kabineye miizaheret etmemeğe 

karar vermişlerdir. 
Bundan sonra parlamento içti

malarında bunlar hükümetten is
tizahta bulunacakları gibi kabine
yi de istifaya davet edeceklerdir. 

Fakat iyi malümat almakta o
lan mehafil, Daladye kabinesinin 
merkez ve sağ cenahlara dayana
rak ekseriyetle itimad reyi alabi
leceğine kani bulunmaktadır . An
cak sosyalistlerle komünistlerin 
hükumete kar.şı şiddetle harekete 
geçmeleri ve müttehid bir cebhe 
almaları üzerine Daladyenin mec
lisi feshederek yeni intihabat 
yaptırmıya karar vereceği anla
şılmaktadır. Daladye efkarı umu· 
miyede görülen tahavvül ve bu
günkü vaziyet itibarile şimdiki 

zamanın yeni intihab için en mu
vafık olduğu kanaatindedir. Ma
amafih bu mesele hakkında son 
bir karar vermek üzere kabine bu 
günlerde yeni bir toplantı yapa
caktır. 

Londra, 1 (A.A. ) - Avam Ka
marasında bugün kendisine soru
lacak sualler üzerine Başvekilin 
İngiliz - İtalyan itiliifını meriyete 
koymak tasavvurunda bulundu
ğunu beyan etmesi kuvvetle muh
temeldir. 

Avarn Kamarası bu suretle İs
panya vaziyeti ve Akdeniz mese
lesi hakkında çarşamba günü ya
pacağı müzakereler esnasında bu 
meselenin heyeti umumiyesini 
tedkik edebilecektir. 

Çemberlayn'in bu projesinin 
Avam Kamarasında büyük bir ek
seriyetle kabul edileceğinden şüb
he edilmemektedir. 

Fransa İspanya hakkındaki 
siyasetini değiştiriyor 

Paris, 1 (A.A.) - Maten gaze
tesi. İngiliz sefirinin Boneye İn
giltere hükumetinin İngiliz - İtal
yan itil ;ıfını ikinciteşrinin yarı

sından itibaren meriycle koymak 
hususltndaki niyetini bugün A
vam kamarasına bildireceği hak
kında mallımat vermiş olduğunu 

yazmaktadır. 

Bu hal, Fransayı İspanyol me
selesine karşı siyasetini ayni hi
zaya getirmeğe sevketmek gibi 
bir netice verecektir. --
Yeni 
Uzak 
Şark 

Tokyo, 1 (A.A.) - Noşişimbıım 

gazetesinin bildirdiğine göre Ja -
pon hükumeti Perşembe günü bir 

beyanname neşrederek .yeni bir 
Uzak Şnrk• vücude getirmek ü
zere takib ettiği siyasetin esas 

hatlarını çizecektir. Bu byanna -
me neşredilmeden evvel impara -
tora arzedilecektir. 

Beyanname .Uzak Şark Uzak 
Şarklıların• prensibinden mül -
hem olacak ve Japonyanın Çin 

topraklarında gözü olmact•ğını h 
kat Çang-Kay-Şek rejil"'.ıin; or :a -
dan kaldırmağa karar vecdıi;.rıi 

teyid edecektir. 

Program nutku 
(Birinci sahileden devam) 

Şimdi Büyük Millet Meclisi iç
tima halindedir. Seçim dairelerı 

sırasile yoklama yapılmaktadır. 
Bunu takiben Başvekil Celal 

Bayar Ulu Önder Atatürk namı -
na açılış programını okuyacaktır. 
Bunu takiben meclis reisi intiha • 
bile riyaset divanı seçimi icra e -
dilecektir. 

Atatürkün program 
fevkalade mühimdir. 

nutukları 

Milletin 
kalkınması, devletin çalışması 

bakımından birçok yenilikleri ih
tiva etmektedir. Ulu Önder nut uk
ları ile Türk milletine iktısadi, zi
rai bayındırlık, kültür, sağ -
lık mevzularımız ve bilhassa 

. milli müdafaamız üzerinde dur
makta yeni dir~ktifleri ve e
nerji hami 'eri ile millete ve dev
lete yeni hizmetler vermektedir. 

Ulu Önderin nutukları radyıı 
ile memlekete ve bütün dünyaya 
tebliğ edilecektir. 

Meclisten bu sene çıkacak mü -
him yem kanunlar mevcud olup 
hala encümenlerde tedkik edil -
mekte bulurıan da birçok layiha
lar vardır. - ·-- - - ------1 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu

kuk Mahkemesinden 

Davacı İs. Telefon Direktörlüğü 

vekili avukat Emin Raif tarafın

dan Balıkpazarı Süngerciler cad

desi Maksudiye han No. 18 de Nec

mi Güneş aleyhine 38/723 No.lı 

dosya ile açılan 68 lira 59 kuruş 

alacak davasının yapılmakta olan 

muhakcmt•sinde müddeialeyhin 

ikametgahının meçhul olmasına 

binaen il:inen tebligat icrasına ve 

muhakemenin 9/11/938 tarihine 

müsadif Çarşamba günü saat 13.-' 
30 a talikına karar verilmiş oldu

ğundan yevm ve vakti mezkurda 

mahkemede hazır bulunulmadığı 

takdirde gıyaben muhakemeye de

vam olunacağı ilanen tebliğ olu-

nur. (938/723) 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu

kuk Mahkemesinden: 

Davacı İs. Telefon Direktörlüğü 

vekili avukat Emin Raif tarafın

dan Galatada Manokyan han 2 nci 

kat 4/5 No. da Mehmed Ali aley

hine 38/1367 No.lı dosya ile açılan 

27 lira 40 kuruş alacak davasının 

yapılmakta olan muhakemesinde 

müddeialeyhin ikametgahının 

meçhul olmasına binaen ilanen 

teblıgat icrasına ve muhakemenin 

11/ 11/938 tarihine müsadif Cuma 

günü saat 14 de talikına karar ve

rilmiş olduğundan yevm ve vakti 

mezkurda mahkemede hazır bu

lunulmadığı takdirde gıyaben 

muhakemeye devam 

lilnen tebliğ olunur .. 

olunacağı i

(938/1367) 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

HITLER 
(5 inci sahifeden devar;ı) 

zaman ben dolaşırdlm. Mahkum 
ların birşey isteyip istemediklerı · 
ni sorardım. Bunların haricde:ı • 
aldırmak istedikleri şeyler olur
du. Par asını vererek bunları al -
dırırlardı. Mahkumlar çay, kahve 
de pişirterek içerlerdi. Bu saat 
dörtte olurdu. Saat beşte de ben 
hapishanenin avlıya, bahçeye açı
lan kapısını sabahları olduğu gibi 
açardlm. Mahkumlar buradan bah 
çeye çıkarlar, tekrar gezinmeğe 

başlarlardı. Hitler ile arkadaşı 

Hes her sabah olduğu gibi akşam 
üzeri de bahçeye çıkarlar ve yine 
duvarın boyunca bahçeyi baştan 
aşağı gezinerek dolaşırlardı. 

Saat altı olunca mahkumların 

akşam yemeği zamanı olurdu. 
Kendilerine tuzlu balık ve sa

lata gibi şeyler verilirdi. Fakat 
bunu yemekhanede yemezler. 
herkes kendi höcresinde yerdi. 

Bir de bu mahkiım !ardan herkes 
kendi parasile yarım litre kadar 
bira ve yahud şarab aldırıp içmek 
için müsaade verilmişti. Bu mü
saadeden istifade edenler vardı. 

Bundan sonra ise, yani saat altı 

buçukta yine bir spor zamanı ge
lirdi. 

Mahkumlar jimnastik ve saire 
için yine dışarı çıkarlar, açık ha
vada spor yaparak bu da bittik
ten sonra içeri girerek hapi•lrnne

nin bir salonunda hepsi toplanır, 
saat dokuza kadar orada kalırlar
dı. Sonra arlık herkesin kendi ye·· 
rine çekilip gitmesı zamanı ge -
lirdi. 

17 haziran günü Hıtlerııı ısım 

günüdür. Doğduğu gün değil. 

Doğduğu günden daha evvel bah
sedilmişti. O gece sabaha karşı 

nöbetçiler artık çekilmişlerdi. Berı 
yukarıda idim. Aşağıdan çalgı 

sesleri geldiğini duyoyurdum. A

şağı indiğim zaman Hitlerin ka
pısı önünde diğer mahkı'.ım arka
daşlarının toplanarak çalgı çal

dlklarını gördüm. Onun isim gü
nünü sabahleyin böyle şenlendir
mek istemişlerdi. O akşam da ha
pishanenin salonunda büyük bir 
toplantı ile bu merasime devam 
edilmek istendi. Hitler bu müna· 
sebetle bir nutuk söyledi. Benim 
oradaki vazifem bütün bu şeyler 
olurken mahkumlar arasında ih
tilal ve saire mahiyetinde sözler 
söylenmemesine dikkat etmekti. 

Başgardiyanın sözlerinin alt ta
rafı yarın çıkacaktır. ----
Bir zabıta 
meselesi 

( 4 üncü sahifeden devam) 

turmuştu. Fakat elindeki yara a
cıyor ve kanıyordu. (Masasının 

ve koltuğunun üzerindeki kan -
lar). Kalktı, •D• kapısından geçe
rek lavaboya gitti. Elini yıkadı. 

Kanlı mendilini attı; yerine geldi, 
oturdu. 

E nihayet yerine gelmişti. A 
etajerindeki dosyaların karıştığı
nı, yerlerinin değiştiğini farketti. 
Bunları düzeltmek istedi. Bu sı -
rada, aralarına saklanan paraları 

görünce şaşırdı. Fakat, kimseye 
bir şey söylemedi, cebine attı. 
Şu halde hırsız P. dir. -·-,, dairesi umum 

müdürü 
Garbi Anadoluda bir tetkik se

yahatine çıkan İktısat Vekaleti 
İş dairesi reisi Enis Behiç bugün 
şehrimize gelecektir. Mumaileyh 
İstanbulda· birkaç gün kalacak ve 
bazı tetkiklerde bulunduktan son
ra Ankaraya dönecektir. 

' 
Istanbul dilencilerı 

(5 inci sahifeden devam) 
softanın sarığı ve cübbesi yerinde
dir ... Kelli fellidir. 

Ne yapsınlar, önden gelene git 
demek de olmaz ... İkisini de imti
hana karar vermişler ... 

Koy lünün en ileri gelenlerinden 
biri şu suali sormuş: 

- Şu kağıda bir minare yazıruz 
bakalım ... 

Önden gelen yobazın kilığı kı
yafeti düşük olmakla beraber ol
dukça okur yazar takimından i -
miş ... Derhal; belindeki dividin 
içinden kamış kalemini çıkarıp mi
nareyi çiziktirmiş ... 

Sonradan gelen, kelli, felli yo
baz ise kara cahil olduğundan ke
mali cür'etle eline kalemi alarak 
minareye benzer bir resim çizmiş
tir. 

Köylü, hep birden kağıda bak
mışlar, mınareyı resmeden softa
ya: 

- Aferin size ... 
Diyerek, beyanı takdirat etmiş

lerdir Öteki yobaz bağırmış : 
- Yahu, deli misiniz? .. Minare 

böyle yaz ılır .. 
Köylü de, hep birden cevab ver

miş: 

- Bire cahil yobaz. hiç onun mi
nareye benzer yeri var mı? 

Vak'a ister olmuş isler olmamış 

olsun ... Asıl can alacak noktasına 
bakmalıdır. 

Sırası gelmişken . N asreddin Ho
canın cerre aid bır hikayesini de 
nakledeyim: 

Hoca, ramazanda cerre çıkmış, 
bu köy senın o, kö~· benim dolaş-

UZUN 
(5 inci sahifeden devam) 

Herkes de bunu doğru diye din -
liyordu. 

mış... Herhangi köye. çıır 
köylülerin bir yobaz jJebıf ~ 
<lığını görmciş. Yanı; hı~ 
münhal softalık bulanı -. 

k b . k.. gel1111 
Der en, ır eye e 

mış ki; köylü haıman 111 c 
- ğıfl) 

toplanmış, bagırıp ça orı· 
Aralarına sokularak · 

ki rk<'l' 
var ne yok diye yo a. •il>' 
ne görsün?... Koca btr ıı,,ol 

k . · çaba 
bulup kaçma ıçın .. ·Jilr.W' 

N asraddin Hoca. kO! 

risine sormuş: . etııf 
- Neden bu tilkintn 

dınız böyle?.. tıe: 
Köylü, kemali azaf!'.e.un 
- Senelerdcnberi kO) ~ 

larını yiyip duruyordu. T'•Ctrf 
t .. k ·· b ı · akaladık· u , guç e a y, 
vermeği düşüniiyoruz .• 

Diyince; hoca olduğıl 
bağırmış: u ııi 

- Ey köylü; bır~kın ~ der.ı, 
cezasını ben vereyıJJl· · 1 ~ı; 

Tilkinin yanına çaf!ır~,ıır 
ca; başından sarığını ç -r..P 
mali itina ile tilkinin ıı<;) 

rniŞ· 
Jadıktan sonra seslen 

- Köylüler, açılın!.. • 
·· er•• 

Herkes ablokayı çoz k 611 
mış ... Tilki, başında ""'.'.ıul• 
lunu tutup kaçınca, )<o' 

ğırmış: ? '['ıl~~ 
- Ne yaptın h0ca ··· 

d. 1 ' yuver ın. .. ııe· 

Nasraddin Hoca rrıu<3 

miş: d' ~ 
- Korkmayınız, baŞ'.~e ııı

rık oldukça hiçbir kO' 
cak münhal yer buJ~rn;~ı:-11 

1\1, SAMI 

•. ,ıJ 
cSamuPl Kidra\'f'll 111 bf' 

det yaşamasına stbcb C' 

büyüklüğü, ciğcrJcrın g 

dir. • 
Marsilyadan geçtiğim zaman 1ç•f ·~ 

tesadüfen kendisini gördüm. Rıh- Tabü, kafamızın .. ~oı 
tım kenarında bir meyhanenin beynimızın büyük mu· 
taraçasında oturuyordu. Önünde- ciğerlerimizin geniş 111~eıı 

olduğunu hakkilc bJe '" 
ki masanın üzerinde yarım litrelik için nekadar yaşıyacagııı 
bir konyak şişesi Yardı. Bu hika- mek kabil olmıvacaktır. 
yeyi bana da anlattı. Zihnen he- ·· ı:J· 

Yüzlük, yüz eJJıJil<)e .111' 
sab ettim. Trafalgar muharebesi Jat>' 

sederken şu vak'a''' ~ıı 
olalı aşağı yukarı yüz yirmi sene · ' 
var. Halbuki gemici ancak yetmiş, Garbi polonyada Re ı• 
yetmiş beş yaşında gorunuyor. de Madlen Mizalek nd~:fü 
Bunu kendisine söylediğim zaman kadın, çoktan beri sr ı ~ 
cevab vermedi, konyak şişesini varmıştır. Nişan mcra~~d' 
başına dikti ve: de ve kısa olmuştur. ~~' 

- Belki yanılıyorum. ihtimal yaşındadır. Sıhhati ve . d . 
bC' 

Trafalagar muharebesi değildir. rinde olan bu kadın '~e' 
Fakat, her halde ona benziyen bir lenmiştir. KocalarınıJl ··ıı"' 
deniz muharebesi idi. müştür. Bu kadın, öınr~ 
Cevabını verdi. Şüphesiz, İngi- olmamış, şimendifere b,,vf 

liz doktorları da yüz ellilik Ame - köyünden dışarı çıkJJ13 (. 

P ıoro 
rikalı ile görüşürken buna benzer . Bu haberi veren ° i' 
bir cevab alacaklar. Fakat her hal- tesi, kocasının yaş ııı.1 ; 

de kafa tasının enini, boyunu öl- Eğer bu da, yüzlü!< ~ 
çecekler, ağırlığını da tahmini o- leflerinin vefatını 113 :ı.ıı> 
!arak tayin edecekler ve şu tarzda cek, ayni akıbete u~r_11r 
bir rapor hazırlıyacaklar: kusile yüreği çarpac'k 
=--=========~===============~----

Baş,Diş, Nezle, Grip Romatf{ 
nevralji .kırıklık ve bütün ağrı l arınızı der 
• • ! cabında g ü nde Ü~,!! ~ 

-Nafı~ - Vekaletinde 
' 351 

1- Nazillide Çürüksudan Sarayköy ovasının sulaııın 

Eksiltmiye konulan iş: 

cak kanal ve sınai imalat, keşif bedeli 400,008 liradlr. 0 • 

Hükumet P ekine ve Nankin hü
kumetlerinin ve muht~mel Kan -
ton ve Hankeu hükumetlerinin 
y&rdımile Çin'de yeni bir merke
z! hükumet te~kil etnıeğe ı;&li§a -
caktır. 

Davacı İst: Ba hçekapı 1 incı 

Vakıf Han No. 17 de terzi müte -

vefia Hasan Fehmi vereseleri ve

kili ve karısı Dil beristan tarafın

dan İ&t. Tıb Talebe yurdunda me

mur İsmail Kemal aleyhine 38/ 

779 No.lu dosya ile açılan 53 ~

ra alacak davasının yapılmakta 

olan muhakemesinde müddeia

leyhin ikametgiihının meçhul ol

masına binaen ilanen yapılan teb

ligata rağmen mahkemeye gel -

memiş olduğundan berayi istik -

tap mahkemeye gelmesine ve gel

miyecek olursa istiktaptan çek in

miş addile ibraz olunan sC'netle -

rin kendisine aidiyetine karar ve

rileceği hususunun ihtarı suretile 

muameleli gıyap kararının tebli

ğine ve muhakemesinin 8/11/938 

tarihine müsadif Cumartesi günü 

saat 11 e talikına karar verilmi ş 

olduğundan tarihi ilandan itiba -

ren beş gün zarfında itiraz edil -

mediği ve mahkemede hazır bu

lunulmadığı takdirde gıyaben 

hüküm ve karar verileceği ilanen 

•pv ,f 
2- Eksiltme 16/ 11/ 938 tarihine rastlıyan Çarşamba &" ıııiSl 

ı---------------ı Nafıa Vekalet i Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme )<O 

J aponyanın harici siyaseti ko
münist aleyhtarı n.i!,vere müs -
tenid kalacaktır. 

Çunking, 1 (AA ) - Ç.m-Kay
Şek. Hankeıı muhar ebesini bütıin 

cephelerde un,ıımi b'r Çın taarru
zu takib edeceğıni beyan etmiş -
t ir Mumaileyh ın ünakalatın in -
kişafı için geçen sene sarfedilen 
gayretler sayesinde uzun bir mü
dafaayı mümkün kılacak miktar
da uzun zamandanberi harb mal
zemesi biriktir ilmiş olduğunu ila
ve etmiştir. Memleket dah ilinde 
münakalat tamamile temin edil -
miştir. tebliğ olunur. 938/779 

lliffi.i@#{e)!4fl sında kapalı zar( usulile yapılacaktır. . <i 

~ 3- istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele proıc· .,ııl' ·ra v H Ik . işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 20 Jı 
a @peretı Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. S~ r 

Beyoğlunda Halk ]ifa 1~ 
Operet tiyatrosun- 4- Eksiltmeye girebilmek için istekliler in 19 750 . giiPJ 

da yakında: ımuvakkat teminat ver mesi ve eksiltmenin yaplıacagı Jİ~1~ 
KINA GECESİ) sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla bır , / 

Seyfettin Asal. M. Yesari ile Vekiılele müracaat ederek bu işe mahsus olmak uzcr~ ' 
. 1ve 

Telefon: 4o335 Jarı ve bu vesikayı ibraz etmeler i şarttır. Bu müddet içı ı 
• binde bulunınıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 1~/ 

_....-........ 2 İkinciteşrin 5- İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ıııı1 
- Çarşambadan 1- bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne ınal< ,t 

-..../ !ibaren (Turan de vermeleri lazımdır. .~ 
Tiyatrosunda) 

Postada olan gecikmeler kabul edilemez. 



Ff.'razan • [Bil.yük Harbde Osmanlı donanmasının lmroz ve Mondros baskınlarile dönil§te NO 
'r ~ !ı M, z· • Midilli'nin batışını, Yavuzun yaralanarak dü.şman hava filolarının bomba yağmuru 12' 

\lı altında Çanakkalede karaya oturuşunu anlatan deniz tefrikası .. ] 

Genç kumandan, Allaha ısmarladık 
diyerek Nezaret binasından çıktı 

A,.aba vapuru iskelesine kadar Vasıf Beyle 
tek kelime konuşmadı 

l!inae 
IİJn .naleyh bu konuşma kısa ke-

ıeJıyd' B "k Son ı, u kararı verdı ten 
itli ra artık birşe~· dinlemek iste
p~en bir adam halini alan Enver 
ıq.1a Soğuk bir tavırla son sözünü 

' Cdı: 

ııe ~Ne olursa olsun, ve ne dcnir
fılt .?Bın: ben. bu baskını muva
~ib gorznüyorum. Binaenaleyh tas
ders:deıncın. Amma sen ısrar e
ditd n ona da karJ.Jmam. Bu tak
IDl ~.Başkumandan vekilinin de
llıane ıı:~at Başkumandaıun mü -
11qb atı karşısmda kalacağını he
lllen ect;ı·ek hareketini tanzim et -
ve k lazım gelir ... Benim fikrim 
bıür ~aatım bu; üst tarafını sen 

sın Paşa• c: .. 
"ra~tnal Paşa da artık bu mevzu 
~ konuşulacak bir ·ey kal
·eıııı . anlamış, gitmeğe karar 

1 ~tL l!iddeti titriven sakalla-
11ı,._an belli olan Bal;riye Nazırı, 
. --.atıın · 
' uzermde duran darma -
:arı ~k k · .;ıd ları, proje ve rapor
~ıatt/ladı, müsteşar Va-.f Beye 

~aYdi, kalkalım Yası{ Bey! 
l'litüct ıkten sonra kapıya doğru 
~. k U. Enver Paşa arkadaşını o
tır ~Pısına kadar uğurladı, misa-

.... '-Zır kapıdan çıkarken: 
ı:ıi .4.Uaha ısmarladık. .. \ /e genç kumandanın elini sık

lliler~'?ret binasından çıktı, ken
lıı ~ ili buraya getiren ckarargil
llı. sınunıi. nin otomobiline atla
~in ltkecide Araba vapuru iske
iaı1ıııt bekJiyen bahriye nezareti 
ıt :a tuna gelinciye kadar Va
c:.~1e tek kelime konuşmadı. 

Yi na al Paşa susuyor, bu proje
~oyd sı: edip de tatbik mevkiine 
ı:. b:"bıJeceğini düşünü_ıor; bu-

i•ti Çare arıyordu. 
lıı.raz llıbotta da ayni sükutu ınu
tusu~a ed.n Nazırın Galata köp· 
R'!, 1 ıı;: !tından geçerken aklına 

·lı.aıı hı; Ç~re, tıpkı karanlıkta 
•ınlatt ır ~ı.mşek gibi fikrini ay
~ lıı ~.··· Bırdenbire açık surette 
4 'e ır tel>essümle beliren bir 
biiv~k l.Zı'. ak~l!ı Nazırın halinde 
lttcıı bır d ği iklik rnevdaha ge
lon~. elını sag dizine ,:urduktan 

'Ruld 
Diye .. um ... Buldum!. 

hı~ıı ad Söylenerek Nezarete geldi, 
~ıh. ırnıarla odasına <'ıktl" ma-h. .. ..,, b • ' 
'tı D aşına geçer geçmez zile 

J tı.A!('> -... ş· - n yaverine. 
doııı aıllıdi bana donanma kuman 
~~ ınıraı p · · · ı Yerdi. a~ovıçı çagınn em-

'tcıver . :,, 
~'Ya • Amıra] Pasoviçi uzun u-
ta1 ar<mı d b • l!a1,. a an ulmu~tu. Ami-
~1'~ ·Ç'e bulunan (Midilli) yi 
'<ı~- g~lm" . . d'k lh .. •a Stiv . "".' gemıyı gez ı ten 
t1"' Saatı nrı ıle konuşmağa dal -
~ baskın erce _süren bu konuşma-

'ar1.;ı a daır alınan tertibat ve 
1-til.!;.~ gı ruşillmu~tü. 

l) ·~ .. 
l e,, h • suvar; salonunda hah 
'n ıJı. a.ar~tlı tarafını münakaş'1 
,1ı n~,Alınan denizcisinin soh
~1tııa ":_•et Yaverinin gelmesile 

ı. A. ug.arnı,tı 
~-"11. it../. "t • 

~Iıı~an PaŞovıç kcndısini ~ • 
t .4ı Yaverin: 
ı ltııraı 

~itt •ar · ., Nazır Pasa sizi is-
t~ ~~l·I gelsin dediler! Ne

lıı "''''t . lyorlar, 
•ııı •ııı ın ... d 

~' ~IJ~ UJ c alan Prinçyar 
"'l:lt ıvet! ı .. •. ., "'•ıı: e .... rştladı; bu ani 
~ '1•n ı 11 

sabahJevin nezaretıı 
~ '•sk · 

•· t ~lııılı 1 ın Projesile alakadar 
1ıı-· ahmin ~~e •r·ct·ı1· ·· ·ıırı. \.."\' n .ı.~ ı ı ı su-

1\ '\,aba 
'-ıı~ llib, .''"Çin.? .. 
4~ lıı~ı d l averın yüzünde dola-

"Y•t1 Olu ·· 1 
~ lıak goz erine memnu -

t- lıeıı. 
11 

tı, !iapkasını aldı ve ... 
>"' <ı leı:eğezaretten dönüşte tek-.,, •ın b" 

' ır yere ayrılma -

Dedikten sonra yaverin önüne 
düşerek nazırın yanına geldi... 

Cemal Paşa Amiral Paşoviçi gü
ler yüzle karşıladı: 

- Buyurun amiral! 
Diye yer gösterdikten sonra 

mukaddemeye lüı.um görmeden 
söze girişti 

- Bu sabah verdığiniz projeyi 
tedkik eltim ... Güzel ,.e muvafık; 
bazı noktalarına bir kısım ilave -
!er de yaptık. Sonra başkumaıı • 
dan vekili paşa ile görüştük. .. Ne
zaret teklifinizi makul buluyor. 
Fakat karargiıhı umumt bu bas -
kını muvafık görmüyor .. Bir saate 
yakın yaptığımız konuşmada En
ver Paşayı bir türlü ikna edeme

"dim. Bu hareket, yalnız bizim tas-

vibımızle bitmiyor, karargilhı u
muminin muvafakati de lazım ge
liyor ... Paşaya bunu kabul ettir -
mek için bir çare var ... 

Sözlerinin burasında Cemal Pa
şa durdu.. Karşısında, sözün cere
yanı müddetince rengi değişen Pa 
şoviçe baktı, sonra devam etti: 

- Bu çare ... 
Cemal Paşa lercddüd ediyordu.. 

Kendisini dikkatle dinliyen, ve 
projesinin akim kaldığını görmekle 
büyük bir teessüre kapıldığı hal 
ve tavrından anlaşılan amiral he
yecanla söze karıştı: 

- Evet Paşam, çare? ... 
Cemal Paşa tereddüdle devam 

elti. 
(Devamı var) 

Bize uzak yerlerde 
(il lnd aalılfemhden devam) 

hasiı;tl. .. Yunanlılar Pirncyi Kal
bura benzetiyorlardı. Hakikaten 
o, en büyük servetler kalburdan 
geçiriyordu. Pirncnin bu haline 
sebep, birçok emsali gibi yaşlanıp 
güzelliğini kaybedince sefalete 
düşmek kurkusu idi. 

cAspasi ile Tajeli pek samimi 
dost idiler. Daima bir arada bulu
nuyorlardı. Yalnız içtikleri su ay
n gidiyordu. (Mile) kolejini bitir
dikten sonra (Atina) ya hareket 
ettiler ve (Pire) limanına çıktı -
!ar. Orada birçok filozoflar. efeb
ler (genç pehlivanlar) ve Kurti -
zanlar gördüler. 

cHer iki gencin de arzuları, e -
melleri büyük birer şahsiyet ol -
maktı. Çok genç ve çok güzel ol
dukları için az zamanda bu arzu
larına zahmetsizce nail oldular. 

Bir gece Atina tiyatrosunda 
(Eschyle) in (Chocb3res) i oynu
yordu. Aspasi, birinin dikkatle 
kendisine baktığını farketti. Bu, 
oyundan ziyade kendisile meşgul 
olur gibi görünen Atinn asilzade
lerinden biri idi. Oyundan sonra 
genç kızların yanına geldi, kendi
ni takdim etti: Pricles ... 

Aspasiye karşı yüreğinde derin 
dayanılmaz bir sevgi uyann:uştı. 
Karısını boşadı, onunla edendi. 
Aspasi. kocasına adeta siyasi bir 
müşaYir olmuştu, Ri,·ayete göre 
kocasının bütün nutuklarını ev
velinden okur, tashih edermiş ... 

cDul kalınca, zengin bir tüccar
la evlendi. Az sonra bu tüccarı 
yüksek bir hatip yaptı. Tajeliye 
gelince: O da Tsalya kraliçesi ol
du. 

ıTabii bunlar ınüsle>nalandır. 

Ekseri kızlar san'ata süluk edi
yorlar. Filozofların, san'atkıir!arın 
nedimesi oluyordu. 

• Yunaniotan istilaya uğradığı 
zaman zek5Iarını memleketlerine 
hasredi~·orlar, galipleri mağlup 
etmeye çalışıyorlardı. 

.Büyük İskenderı, Persepolisi 
yakmaya sevkeden \'e içip eğlen
mekle otuz iki Y"!.lllda vefatına 
sebebiyet veren (Tkais) tir. 

FRANSOVA VİLLON 
ZAMANINDA 

Orta çağda (Paris) te 25.000 ta
lebe vardı. Bu, 100 kişilik bir şe
hir için şüphesiz fazla idi. Bunla
rı, hususi bir kanunla disiplin al
tına almak !azım gelmişti. Tahsil 
müddeti 10-20 sene sürüyordu. 
Talebeler, boş zamanlarım mey
hanelerde geçiriyorlardı. 

cÜniYersiteler, muhtelif millet
lere mensup talebeler bulunuyor
du. Resmt lisan 15.tince idi. O 
devrin talebeleri çok seyahat e. 
derlerdi. İçlerinde tahsile (Bolon
ya) da başlıyan, {Monpeliye) de 
devam ve (Paris) de ikmal eden
ler pek çoktu. Talebelerin seya • 

hatleri serbestti. Hatta harbde ol
sa yollarına devamlarına mani o
lunmazdı. Talebe elbisesi adeta 
bir (mürur tezkeresi) gibiydi. Ta
lebelerin harb sahasından geçip 
gitmelerine mümanaat olunmadı· 
ğı gibi atlarına. eşyalarına, uşak
larına bile ilişilmezdi. Halb ha . 
linde bulunan iki memleketin ta
lebeleri derslerini takibe devam 
ederlerdi. Sonra her türlü vergi
den, ikamet tezkere"i harçların -
dan muaf tutulurlardı. 

Oturdukları evden atılamaz, 

kitabları haczedilemezdi. Borç i. 
çin de hapsolunamazlardı. 

tFransua Vilonu meyhanelerdP 
ve eğlence yerlerinde takib eden 
talebelerin bu mümtaziyeti çok 
defalar suibtimal ettikleri olur • 
du. Fakat bu halleri gençliklerine 
verilir, hoş gôrülürdü. Yalnız, ta
lebenin kılıç taşımalanna mı.isa
ade olunmazdı. Bu da gürültü çı
kardıkları zaman biribü·lerini va-
ralamamaları içindi. · 

Taleb<:'nin, liyakatsiz hocaları 
şikayet etmek haklan \'Prdı. 

cTalebeler. 9 ilktcşrinden 29 ha 
zirana kadar derslere devam eder
lerdi. 

KARTİYE LATEN 
EÔLENCELERİ 

Sen nehrinin sol sahilindeki 
Kartiye Laten bir talebe mahal
lesi idi. Eski zamanlarda talebeler 

pansiyonlarda otururlar vemek 
içmek ve yatmak için gü~d·e 7 ku'. 
ruş \•erirlerdi. Gambeta, Dode, 
Andre Jil, Jül Ferri, Hube, Fran

sua Kope ve daha birçokları gibi 
siyası rical, edibler ve şairler hep 
bu mahallede yetiştiler. 

Mişel caddesi üzerinde kadife 
bereli, şen talebelerin dolaştıkla
rı; Prokop, Panteon, Suble, Sur-ı 

ve Uaşet gibi kahvelerin taraca
larında küme küme oturdukları 
görülürdü. 

cGeceleri Şartroz, Klozeri ve 
Lila gibi dans yerlerine giderler, 

sabahlara kadar oynarlar, eğle -
nirlerdi. 

Son zamanlarda Kartye Lale
nin hali değişti. Hayat pahalılaş
tı. Talebelerin ekserisi öğleyin 
bir sütlü kah\0e ile iktifa ediyor. 
Dans yerlerine mukabil sinemay3 
gidiyorlar. Fakat gençlik yine ,, 

eski neş'esini, heyecanını, galeya
nını muhafaza ediyor. Talebeler 
arasında binlerce genç kız var. 
Bunlar, pek az para ile yaşıyorlar. 
Kayıd ve imtihan masraflarını ö
diyebilmek için geceleri çalışmak 

mecburiyetinde kalıyorlar. On . 
lar da kahvelere, lokantalara gidi
yorlar. Erkek arkadaşlarile bera
ber vakit geçiriyorlar. Fakat şe -
reflerini, ciddiyetlerini muhafaza 
ediyorlar.• 

lngiltere · 
( 4 üncü aahifeden drvam) 

Korkmayınız. İngiltere için ne 
bu sene, ne gelecek sene harb leh 
likesi yoktur!, 

İngilterenin vaziyeti Almanya
dan nasıl göründüğünü anlam<•k 
da meraklı olsa gerek: 

Alman Hariciye Nezaretinin ya
rı resmi bir gazetesi olan Berliner 
Börsen Zeitung daha geçen gün 
İngiliz Dahiliye Nazırı Sir Samo
el Hor'un söylediği şu sözü ha -
tır!atmaktadır: 

İngiltere ile Almanya arasında 
dostluk olmadıkça Avrupada de
vamlı bir sulh temin edilemiye -
cektir!. 
Yarı resmi Alman gazetesi bu 

münasebetle hatırlatıyor ki ge -
çen Çekoslovak buhranİnda İn • 
giltere Avrupa kıt'asında Alman
ya ile harbe tutşmak tehlikesi ge
çirmiş, fakat bunun önü alınmış
tır. Artık İngiltere bundan sonra 
Avrupa kıt'asında şu yeya bu it
tifaka karışmıyarak kendi adala
rına çekilecektir!. Artık Alman
yanm politikası için İngiltere ile 
anlaşmak en ziyade ehemmiyet 
verilen bir maksat halindedir. Al
man gazeteleri artık sık sık bun
dan bahsediyorlar. 

Londra ile Berlin arasında böy
le ergeç bir anlaşmıya varılırsa 

HIKAYI! 

Almanya 
bundan Fransanın da hariç kal
mıyacağı tekrar edılmektedir. Al 
m&.ı gazetesi İngilterenin böyle 
kendi adalarına çekileceğini söy
lerken halledilmesi lazım olan bir 
takım meseleler bulunduğunu da 
iliıve ediyor. Bunların başlıcaları 
şunlardır: İspanya ve müstemle
ke meseleleridir. Ondan sonra si
lahlanma yarışını durdurmak, si
liıhlanma işinde devletler arasın
da bir mü vazene temin etmek ka
lıyor. 

Alman gazetelerinin neşriyatı 

bir taraftan devam ededursun İn
gilterenin silahlanma faaliyetini 

1- SON TEL G K AF - 1 2 ci Te~in 1933 

Nafıa Vekaletinden: 
17. Birincikiinun. 938 Cumartesi günü saat 10.30 da Ankarada Nafıa 

Vekaleti bınasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzerne ek

siltme komisyonunca gümrüklü Avrupa malı için cem'an 1417 lira mu

hammen bedeli 5450 •det 2 numaralı fincan demirinin ihalesi açık eksiltme 

usulile yapılacaktır. (Yerli malı için da teklifde bulunulabilir.) 

Muvakkat teminat 106.28 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme 

müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İstekliler, muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 

birlikte ayni gün ve aıni saatte komisyonda hazır bulunmaları lazım-

dır. (4587) • (8028) 

Liseler Ahm Satım Komisyonundan: 
daha ileri götürmek üzere ayr1c3 Komisyonumuza bağlı Erenköy Lisesinin Çamlıcadaki Şubesinin ih-
kabinede bir nezaret ihdas edil - tiyacı olan 2600 kilo Pamuğu açık eksiltmeye konmuştur. 
mesi liızım geleceğini g~çen gün Eksiltme 2/11/938 Çarşamba günü saat 14,45 de İstanbul Kültür Di-
İngiliz Harbiye Nazırı söylemiş-
tir. Çemberlayn kabinesinde bu rektörlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
suretle yeni bir nezaret ihd•s e- Beher kilo tahmin bedeli 42 kuruş ilk teminatı 82 liradır. 
dilirse bu tıpkı Umumi Harbde İstekliler bu gibi işler yaptıklarına dair Ticaret Odasının 938 yılı ve-
İngilterede ihdas edilmiş olan si.kası ve ilk teminat makbuzlarile birlikte belli gün ve saatte sözü ı:~
mühimmat nazırlığı gibi olacak- çen Komisyona gelmeleri. 

tır. Diğer taraftan da memleket Teminatlar Liseler muhasebeciliğine yatırılacaktır. Nümune ve şart-
müdafaası için sivil halkın eli a-

nameleri görmek istıyenlerin Galatasaray Lisesinde Kom swn Sekre
yağı tutar olan kadın erkek her 
kısmını çalıştırmak üzere diğer terliğine müracaatlart. ,(765l) 
bir nezaret daha ihdas edilmesı !------------------------------
düşünülmektedir. Bu nezaret ica
bında İngilterenin müdafaam için 
lazım olacak adam ihtiyacı ile de 
meşgul olacaktır. 

iÇiN-

ŞEHIDLER MEZARLIGI 
( 4 ünc;i 1'8hifeden devam) 

kişinin arasında da benim ı.iç evla
dımdan birı dahi bulun yordu. 

Ben ve benim gibi birçok şelıid 
babaları kalktık, harb saha$1ll3 
gittik. Bırçok araştırmalardan 

sonra nihayet benimkileri buldum. 
Üçü de yerde cansız olarak yatı
yorlardı. 

Yanlamıa sokulmıya korkuyor
dum. Acaba arkalarından mı vu
ruldular. Eğer öyleyse namusum 
on paralık olacak. İ~te o zaman 
kimbilir, belki de kahrımdan ben 
de ölecektim. 

İst. l inci icra memurluğundan: 

Tamamına 1250 lira kıymet tak
dir olunan Beyoğlu Kamerhatun 
mahaleı;inde Şirket sokağında es
ki 9/11 yeılİ 11/13 No. lı bir tarafı 
Nikoli hanesi bir tarafı Kiryako 
ve mı.i/ştereki hanesi bahçesi v~ 
hazan kab Yaninin hane ve bah
ve müştereki hanesi bahçesi ve 
bir tarafı Şirket sokağı ile mah
dut ve bir tapuya merbut ahşap 

ve harap maa bahçe ve mahallen 
14.50 metre murabbaı iki bap ha
nenin üçte bir hıssesi tapu kay -
dinde olduğu gibi açık arttırma -
ya vazedilmi~tir. Evsafı: 11 No. 
lı, kısım: Bir korıdor üzerinde 
zemin katta bir koridor üzerinde 
bir ocak, bir hela olup burad~'1 

bahçeye çıkılır bir kapısı vardır, 
bahçede Lki a)'Va ağacı vardu-, 
bahçe tarafından merdivenle üst 
kata çıkılır koridorda üç oda, iki 
dolap vardır. 13 No. lı kısım: Bir 
koridor üzerinde bir oda, bir o
caklık ve Üot katta ıkı oda \'aı· -
dır. Arttırma peşindir. Arttırma

ya iştirak edecek muşteril~rin 

hisseye musib muhamnwn kıy . 
met!n r; 7.5 nisbetinde pey yeyl 
milli bir bankanın teminat mek· 
tubunu hamil olmaları icap eder. 
Müterakim vergi tanzifat tenvı -
riye ve B<'lcdiye rüsumu ve vakıf 
borçları borçluya ve yalnız 20 
senelik vakıf tavizi bedeli müşte
riye aittir. Arttırma şartnamesi 

ilan tarihincW,n itibaren dairece 
mahalli mahsusuna talik edile -
cektir. Birinci arttırması 5/12/38 
tarihine müsadif Pazartesi günü 
dairemizde saat 14 ten 16 ya ka • 
dar icra edilecek birinci arttır -
mada bedel muhammen kıymeti -

nin 10 75 ni bulduğu takdirde ı.is
te bırakılacaktır. Aksi takdirde 
son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün daha 
temdit edilecek 20/12/938 tarihi
ne ırıüsadif Salı günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede yapılacak 

ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranm üstünde bırakılacak -
tır. 2004 No. lı icra ve iflas kanu
nunun 126 ıncı maddesine tevfi -
kan hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılar -
la diğer alakadaranın ve ir
tifak hakk ı sahiplerinin hu 
haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddiaları

nı iliın tarihinden itibaren 20 giııı 
zarfında evrakı müsbiteleri!e bir-

Ellerim titriyerek üstlerine e
ğildim .. 

Ali ağa burada durdu, derin t-ir 
nefes aldı. O fını yaşıyormuş gibi 
iftiharla gı.ilürnsedi: 

- Üçü de ... dedi ... Üçu de lın
larından. hem de alınlarının tam 
orlaşmdaıı ,·urulmuslardı dedi. 

Zavallının bir anda giizlerinin 
sulandığını gördüm, 

Üç şehid babası belki de se -
vincinden, oğullarının kahraman
lığına duyduğu iftihardan ağlı -
yordu. 

Fatin Fuad ÖZER 

&AŞ AGQISI GRiP NE ZLEI 
~ROMATiZMAYA KAQŞf 

<.,RIP SALGINLARINDA 
FENA HAVALı\RDA 
SOGUK GÜNLERDE 

Her sabah bir tek kaşe 

NEOKORIN 
almakla sıhhatlniıi sigorta 

ctmi~ olursunuz. 

NEOKORIN \1ideyi bozmaı 
ve kalbi yormaz. 

Tek kaşe 6 kuruş 
6 !ık amb3laj 30 kuruş 

~~I'> 

BE::':>IR KEMAU 
MA~Murcı;VA: 
&Ci!'..O...N E-51 

MUSTAH.lAR~TIN DAN? 

p E KTO R 1 N+-\)LLf» 

lik:te daıremize bildirmeleri la -
zımdır. Aksi takdirde hakları ta
pu sici.Ilerile sabit ohnıyanlar sa

tış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Daha fazla mali'ımat 
istiyenlerin 37/4892 No. Ju dosya

da mevcut evrak ve mahallen ha
ciz ve takdiri kıymet raporunu 

görüp anhyacakları ilan olunur. 

ıçin tertibat. hakkındaki ihtira içın 
alınmı~ olan 3 'on te:;rin 19:H tanlı 
ve 1900 numaralı ihtira beratının 

1 ihtiva ettiği hukuk bu kere ba<ıka· 
~ına deYir edılmek ve yahut mevk' ı 
fıile konmak için icara \'Crilrnr.ic 

lı••••••••••••• teklif edilmekte olmakla bu hususa 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI ı fazla malılmat edinmek istiyeıılerin 

37/4892 
!
Galata, Aslan Han 5 nci kat 1-3 nu

ıÇifte kundak kuyruklu topların maralara müracaat eylemeleri il:in 
zemin üzerinde tesviye ve tanzimi clunur. 

~ T. C. ZiRAAT BANKASI 

~ara biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl&na ııöı:e ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 )) 2,000 
4 ,. 250 • 1,000 
40 l 100 • 4,000 

100 • 50 • 5,000 
• 
• 
ıı 120 • 40 • 4,800 

160 • 20 • 3,200 " 
DİKKAT: Hesablarmdıılı:I varalar bir sone 
takdirde % 20, fazluile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşalı düşıniyenJere ikramiye çıktığı 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyldl, 1 Blrinclklııuıı, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerindl' çekilecektir. 



LORENZ ve TEF ·A G RADYOLARI 
Sabırsızlıkla beklediğiniz 1939 modelleri 

Bu yılki Radyo Olimpiyadının şeref direğinde LORENZ ve TEF AG bayrağı 
geldi. 
dalgalanıyor. . 
tercih ediniz. Radyo almağa karar verdiS}lnlz anda bu iki markdan birini 

•• 11· 
Umum TUrklye 
MUmessllllQI SA D ET T .• N s o N M E z' s ., G A L A s ve ş s 1 Toptan Perakende satıt yeri ve acentelik tevı: • 

lstanbul, Sirkeci, Horasancıyan Han N o. 28 

• . ~ . ··~·~·;;· .. c:': -,. ' 1 •• ~: ·-.~ Satı, salonu: Galata Voyvoda caddesi NO, 38 • Anadoludan Acentalık kabul edilir . 

-
Hakiki dostun tavsiyesi budur. 

Kuralıiyesiy le Lokumları ve Fondan l arının , 'ı M afsa 1 Ağrı I ar 1 
Şeker, A kide, Badem ve Fıstık ezmeleri ni n, 

Sabah, öğle ve · akşam her yema!cten sonra 

• 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaa
ti tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu? 

Çünkti cRadyolin. in terkibi 

yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün cRadyo!in. kul -

!ananların dişleri temiz sağlam 

dığı için mütemadiyen taze piy4-
saya çıkar. 

Çünkü cRadyolin. diğer ma -
cunlara nazaran çok ucuzdur. 
Artık bütün bunlardan sonra 

ve güzeldir . cRadyolin> kullanan on binler • 
Çünkü cRadyolin. emsalsiz· ce kişinin nekadar haklı olduğu-

rağbeti dolayısile hiç stok yapma- nu anlamak kolaylaşır. 

Sabah, öğle, akşam ve her yemekten sonra 
. . . _, t .. . . . ' . . 

İstanbul Orman baş mühendis muavinliğinden 
ı - Orman Umum Müdürlüğü hesabına malzemesi İstanbul Or

man Başmtihendisliği tarafından verilmek şartile nümune ve şartna

mesi veçhile 4865 lira bedeli muhammen ile 80 kalem evrakı matbuanın 

tab ve teclidi açık münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartname ve nümuııeler bedelsiz olarak İstanbul Orman Baş

mühendisliğinde görülebilir. 
3 - Eksiltme İkinciteşrinin 4 üncü Ct•:-::4 günü saat 15 te Vilayet 

konağında Orman Başmuhendis muavinliği dairesinde müteşekkil ko
misyonda icra olunacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 kuruştur. 

Teminatlar İstanbul Orman mes'ul muhasipliğinden alınacak mak
buz ile Ziraat bankasına yatırılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin şimdiye kadar 5000 liralık bu gibi iş· 
lcri yapmış olmaları ve ehliyetlerile ilk teminat makbuzlarile birlikte 
belli gün ve saatte sözü geçen komisyona gelmeleri. (7681) 

Her sene Zengin İkramiye 'er Dağıtan 

TÜRK MAARİF CEMiYETi 
EŞYA PiY ANGOSU 

5 • 11 • 938 de çekiliyor. Biletler 

BIRLIRA Mukabilinde Cemi-
• 

ye ~ Merkez ve Şubelerile Piyango 
Bayilerinde ve Yeni Postane Kar
şısında Erzurum hanında Sattlmak
tad ı r. 

IKRAf~iYE: 20,000 LiRA 

Tahin He:vasiyle Karamelalarının 

gidiği eve neş'e. sıhhat ve kuvvet de beraber girer. 

Bahçekapı • Beyoğlu - t<araköy • Kadıköy 

Sayın doktorlarımız tarafında n milyonlar ca vatandaşa tevsiye edilen emsalsiz 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBUDUR. 
Bir ş i şe sizlere hayatın bütün zevk ve neş'elerini tattıracak ve yaşadığınız müddetçe halsizlik, 

yeis, ıs tırap, düşünce, korkaklık, tembellik göstermiyecektir. 

FOSF ARSOLu, diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, 

kuvvet, iş tiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bi r hafta içinde tesirini gösterme· 

FOSFARSOL; m uh akkak b ir surette hayatın esasını teşkil eden kanı, daima tazeleyip çoğaltır. 

Tatlı bir iş tihn temin eder, ad a le ve sinirleri kuvvetlendirir . Uyku suzluğu, fena düşünceleri, yorgun

luğu giderir, mide ve barsak ten l>elliğindcn doğan inkıbazları geçirir, vücuda daima gençlik ve 

dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. 

Vt' l hasıl insan makinesine l fız ı m olan bütü n kuvvetleri vererek ta m manasiylc hayatın zevk ve neş'c· 

!erini tattırır. FOSFARSOL; Güneş gibidir. Girdiği yere sıhhat, sa adet ve neş'e saçar. Her Eczanede 

Çok müthiş anlar geçirtir. Fakat 
bir tek kaşe GRlPlN almakla, 
bütün §iİ:!detine rağmen romatiz
ma ağrısını çabucak sindirmek 

kabildir. 
Çünkü hususi bir tertible yapılan 
GRİPİN kaşeleri en munannit ağ
rıları kısa zamanda geçirir. 

Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağ· 
rılarınızı, acılarınızı defeder. İca
bında günde 3 kaşe alınabilir. İs
mine dikkat. Taklidlerinden sa
kınınız. Ve GRİPİN yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle red
dediniz. 

Mide, barsak ve iç hastalıkları 
ınuayenebanesi 

$.aha . . . 
. ~ ,& 

1 

~~::~·.~~~ı HELİOS MÜESSESATI ;•;." 

. p·~ 
Emsali arasında en roıze 

şık mobilyalar satan 

( Eskr HA YDEN) Yo~i 

BAKER Mağaz1J ıır 1 

il Ziyaret ediniz. SALON: yf;' 

MEK ve YATAK ODASI ta . 

1 
· tıer• 

kımlarının zengin çeşı 
Clıı 

her yerden iyi şartlar ve u 

fiatlarla bulursunuz. 
~ · 

DEVREDİLECEK İHTİRA JJf:~. 
cKara toplarını otomatik o 1ıı 

merkezi vaziyete getirmek i_çıııai• · 
t ibat. hakkındaki ihtira içııı jJı 
rnış olan 3 son teşrin 934 tat ~ 
1899 numaralı ihtira beratını!l 0 , 

Ş~B· . 
va ettiği huJruk bu kere ba . { 
<ievredilmek ve yahut mcvl0\1~ 

Dr. Y. Ha lacyan konmak için icara veriJıncsı i 
edilmekte olmakla bu hususa G 

Taksim (eski talimhanede) A b· 1 rnalıimat edinmek istiyenıeri~ ti' 
! !atada, Aslan Han 5' nci kat 1. ı 

apart. No. 12 daire No. 4 jmaralara müracaat eyleınelerı 
dülhak Hamit caddesi, Sabiha 

~~~~~~~~~~~~~~o~lun~u~r~·~~~~~~~~ 
,-NiÇiN YESE KAPILIYORSUNUZ? d' 

Ayın onuncu günü akşamı Ot Minderin üzerinde yattığınız ıı~l !J1 

On birnici günü akşamını Kuştüyü yatakta geçirmek siziıı ıÇ 
daima mümkündür. 

Bir Piyange Bileti alan her VatandaŞ• 
KPndini müstakbel zenginler arasında görebilir ... 

MA L gişesine 
n Mutlaka uğrayınız: İstanbul, İstanbul İş Bankas ı 

Soğuk algınlığı, nezle ve tenef
füs yollarll a geçen hastalıklar• 
dan korur1 grip ve boğaz rahat· 

pak faydalıdır. 1 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: /nEvREDİLECEK İHTİRA BERATI 
8-11-938 Salı günü saat 15 de Istanbul Nafıa Mtidürluğü eksiltme ko- cKara toplarını ateşe hazırlama!<\ 

misyonu odasında (3I:J7.34) lira keşif bedelli İstanbul Tevkifevi Etüv ıçin mütevazin bir cihaz. hakkın
odasile sair tamirat i~leri açık eksiltmeye konulmuştur. C:aki ihtira için alınmış olan 3 son 1 

Mukavele Eks.Ilme Bayındırlık İşkri Genel, Hususi ve fenni şartna- teş~in 1934 tarih ve 1901 ·~·umaralı' 
meleri proje keşif hül5sasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gö- ıhtıra beratının ıhtıva ettıgı hukuk 

Ertuğ rul 

Sadi Tek 
TIYATROUS 

1 

sızlıklarında, ses kısıklığında l 
1

1 INGILIZ KANZUK ECZAN e~ 
Dr. Hafız Cemal Beyoğlu • lstanbul /1 

. . -, . , . •- .. , L~-·"' .. "§... 

rülecektir. bu kere başkasına devir veya mev-
Muvakkat teminat (236) liradır. kii fiile. konmak için icara da veri-
. lebilcccgi teklif edilmekte olmakla 
Isteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare- bu hususa fazla malıimat edinmek 

!erinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden Eksilt- i~tiyenlerin Galatada, Aslan Han 

me tarihinden 8 gün evvel müracaatla alınacak ehliyet ve 938 yılına ait ~ nci kat 1-3 numaralar a müracaat 
Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (7815) eylemeleri ilan olunur . 

Taksimde (Bu gece) 

(BABA) 

Şlrindbergin meşhur piyesi 3 

perde ve (Doktor Haybeden) 

·vodvil 1 perde 

(LOKMAN HEKİM) 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri : Pazar hariç 
hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 fıkaraYa. Tel: 22398 

Sahib ve neşriyatı idare eden 
BU§ m uharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telraf Matbaası 

İstanbul Belediyesi ilan~ 
Hepsine 300 lira bedel tahmin edile.n Rumelihisarında JJell~ıl~'· 

sinde Haymana mektebi adile anılan evin enkazı pazarlıkla sa ,,.of> -o p 1 
Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 22 ura ~. 11~ / 
ılk teminat makbuz veya mektubile beraber 4/11/938 Cuına gu 1)-11) 

. buçukta Daimi Encümende hazır bulunmalıdırlar (B.) (S 

t 
d 
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t 


