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Muazzam Bir Cihan Meselesi Karşısındayız! 
~u, Berlin - Roma Mihverinin Müstemleke isteğinde 
Bulunmasından Ve Bunda Israr Etmesinden ileri Geliyor 
ltalya'nın "Korsika, Tunus, Cibuti,, yi istemeleri Roma Ve 

Viyana Mülikatlarında Kararlaştırılmış! •• 

Milli Şef Amasra, Cide 
Ve Zonguldak'ta 

~Yrn 14 Veya 15 inde Ankarada Bulunacaklar 
.......................................................................................... 

e,.laal Muhtelif Sahalarda Bütün Memleket için 
eıaret Haberi Olabilecek icraata Geçecekler 

• • rabUk'ten Çankın 
liia Ankaraya 
necekler - . 
~ 7ısusust m.hatiln- ; 

) - Geoeyi Savaroü ya. 
\' leçb:en. Mll1t ~efi.m.b İaö· 
' tefakatbıdeki zevat k 1&• 

. ::eııden pbre ç•knnılar • 
' ~· h.,tan bqa ıtısleıı· 

-ut erkenden ıahile dikili· 
lteiaicumhunımuz duhal 

•l~d'te hUldbnet erk&nlle te • 
dıı ~ bulundular. Halkın cleıd 
~. eJcıel"inl tetkik ve te1bit et-

(:a•lt 
d1111 lltı tezahürat arasında bu· 

tıhtlancWar. ~ 
(:· CtnE'DE TETKİKAT 1 

•)de, ıı (H A uh b" • • l 
uausı m a ırımız· 

..... lteiaicumhurumuz Amaa· 
.. ll 10tıra ıelırimizi tetrif ettı. 
~tl~ kondiaini msllais tfta· 

d~a.r!ldadı. İsmet İp.inil 
1 
Uekıerile yakından alA '" 

'o~ dtı. Tetkiklerini bitirdik· 
~ buradan derhal aynldL 

~ıı~ O'NGULDAKTA 
. i~de dak, 11 (Hususi muha· 
Ilı Şe tl.. lllaldneye verlrken)
tjf et~ lnönü öf le üıtü burayı 

~ er. Refakatlerinde bu-
~t 'I. evattau maada Kaatamo· 

(~lla'ıtldak valileri de ken
evanu 6 ncıda) 

Milli Şef mekt epliler arasında. •• 

IR NUMARALI 
4LK FİLOSU 

l'·· 
~ Bahriyelilerin En Mühim 
~antanhk Sahnefer ini Bu Yeni 
"~ta" ~ Tefrikamızda Bulacaksınız 

~~14 Yazan: Rahmi Yağız 
~ t~tihillı.iz • b k h 1 ki d O hA d" l o • (l)<ltı ın u ço eyecan ı ve mera ı enız a ıse erını ya-

kahraınaıılarımız bir numaralı halk filosu adım verdiği
tniz bu eserin ınenJn bel erini anlatıyorlar. 

Telgraf 
SUtun ıarında Pek Yakında 

Okuyacaksınız 

Memelde 
Roma 11 (A.A.) - Memel phrin
de bulunan Almanlar bugün hak
larnın müdafaası için büyük bi.r 
nümayiş yapacaklardır. Mal<tm 
olduğu veçhile Memel 1919 sene· 
sinde Almanyadan ayrı.lmlf ve 
serbest ~e-hir il~n edilmişti. P'wt 
bundan sonra vaziyet değişerek 

şehir uzun bir zaman için i8tUına! 
bir rejime tabi tutulmuştur. 

FIKRA 
Müsabakamız 

ÇOCUK 
BiLMECESi 

Yarın Başlıyor 

Müsabakaniızm ve Çocuk bil
mecesinin tafsilatını yarınki 

nüshamızda okuyunuz. 

Erzincan 
Hattı 
Bugün 
Açıldı 
E rzincan 11 (Hususi muhabi

r imizden} - Erzincan hat
tının aç ılış töreni bugün 

saat 14,30 da fevkalde merasimle 
icra eidlece'ktir. Törende bt• luna
cak olan Nafıa, Adliye, Milli Mıi
dafaa Vekilleri ile 4 üncü umun:i 
müfettiş General A.lpdoğan meb
usl&r. mat buat mümessilleri ve 
muhtelif vili.yıetlerden ve hüku -
met merkezinden binlerce davefü 
bu sabah erkenden buraya gelri.;
ler. 
Küşad re.3111ini Ali Çetin Kaya 

yapac&~t ~E' bu münasebetle mü· 
him bir nubk irad edecekt'.~·. 

Bu Kadıncağıza 

Ne oldu? 
Sinir hastalığına 
uğramış bir Kadın 
Ortadan kayb$ldu 
Üç haita evvel akrabalarına 

bayram tebrl:.kine giden uzun za
mandanberi sinir hastalığına müp
tela iki çocuklu bir kadın ortadan 
kaybolmuş ve bütün ara~tırma -
lara rağmen henüz bulunamamış
tır. 

Kaybolan Şehremininde ArpaC!
mini mahallesinde Bostan soka -
ğında 16 numaralı evde oturan 
Şirketihayriye gişe memurların -
dan Necdetin karısı Naciyed ir. 

Nadye bayramın üçüncü günü 
biri 2 diğeri 4 yaşında olan ço -
cUiklarını annesi Cavidenin ya -
nında bırakarak kocası Necdet ile 
beraber Üsküdarda oturan kain · 
valdesine bayram tebrikine git -
mi§tir. 
Akşam olunca Naciye Çengelkö

yünde bulunan halasına gttm.i§ 

• • 
/ngiltere 
Ne 
Yapacak? 
L 

ondra, 11 (Hususi) - İtal
ya - Fransa ihtilafı şiddet 

ve vehametini muhafaza 
etmekte berdevamdır. İtalyada 
Fransa aleyhine çok şiddetli nü
mayişlere devam edilmekte ve 
"Korsika, Tunus, Ciboti, Nis• sa
daları mütemadiyen ayyuka çık
maktadır. Çemberlayn'in Romayı 
ziyarete karar verdiği, Fransa 
ile Almanyanın uzla§tığı bir dört
ler paktı aktedilmesi için muta -
bık kalındığı şu sırada bu ihtila
fın patlak vermesi hakkında muh
telif tefsirlerde bulunulmaktadır. 

Bu arada bazı mahafilin kanaati
ne göre mesele Almanya ile İtal
ya arasında cereyan eden gizli bir 
müzakere neticesi ortaya atılmış 
olup Macar · Çe-k ihtilafı münase
betile Alman Hariciye nazırının 
evvela Romada sonra Viyanada 
Kont Ciano ile vaki mülakatları 
neticesinde verilen kararların tat
bikine geçilmiştir. Berlin - Roma 
mihveri bu suretle Paris - Lon
dr a blokuna müstemleke taleb
lerini kolayca kabul ettirmek ve 
teşekkül edecek dörtler paktına 
bütün emelleri t atmin edilmiş o-

Bulgar Başvekili Köseivaııof 

Mühim bir 
Toplantı 

Belgrad 11 (Hususi) - Romen, 
Bulgar, Yugoslav Başvekillerinin 
bu ayın ortalarında mühim bir 

toplantı ve üç devleti yakından 

alakadar eden meseleleri görüşe

cekleri söyleniyorsa da siyasi me
h afil bu haberi ne teyid ne de tek
zib ediyor. 

Eski Alman müstemlekelerinden mühim bir kısmını elinde tutan ve 
umumi efkarın isteğile Alman me talibatmı te'liif mecburiyetinde 

olan İngiliz kralı ailesile birlikte 

!arak girmek ve bir daha arala
rında hiçbir nizaa meydan bırak
mıyacak pürüzleri temizlemek 
maksadını gütmektedir. 

Esasen Almanya artık açıkca 

eski müstemlekelerini tamamile 
istemektedır. Hem de Almanya 
eski müstemlekelerinden bir kıs
mının verilip diğer kısmının ye
rine başkalarına ait müstemleke
lerin verilmtSini de kabul etme
mektedir. 

Hitler hükfunetinin ve partisi
nin resmi neşir vasıtası olan ga
zete Ala:nanyarpn neler istediğini 
ve niçin istediğini gayet açık ola
r ak beyan etmiştir. Almanya A-

vusturyayı ve Südet havalisini al
dığı gibi Avrupanın haricindeki 
iki milyon kilometre murabbaı 

tutan eski topraklarını da bilakay
dü şart mutlaka ele alacağını da 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 
Almanyanın eski müsfemleke -

lerinden miıhim bir klStnı İngil
terenin, diğer kısmı Fransamn e· 
linde olduğu cihetle bu yeni A 1-
man talebinın ne suretle is'af edi
lebileceği merak edilmektedir. 

Umumi efkar bu müstemleke -
!erin iadesi aleyhinde olduğu, Al
manya da taleblerinde musır bu
lunduğu cihetle yeni ve muazzam 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 Filistin Mese l esi 1 
Yeni Bir ihtilaf 
Baş G •• t d • Yazısı o s er 1 6ıncıda 

Müfti Londra Konferansında 
Filistin'i Temsil Edebilecek mii 

Flllstlnde yahudi kadın larile bir arap genci 

• r~ r .. • •. - jt..4.- -'ııı<~ .-. 

•ı-----· 
Ortadan kaybolan ve hAil bulu- Bugünkü Piyangoda Kazanan 

namıyan Naciye rr l •hı •ı 6 s r ~J 
=e=: ~:n~:y:ı:~J:! :~- ı ı a ı ı er ıncı ayramızua 

.(Devamı 1 mcı saJıifede). • • 1 . ·' . . . ..-.,.. .. ...... . ... 
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BİR RENK BOYA 

İSTEMİYORLAB 

Şoförler Yeni Vali ve Bcledıve 
r~isimize müracaat etmişler, taksi 
arabalarının ayni renkte boy•. -

masının mazarrat ve mahzurla -
rmı sayıp dökmüşler_ Şoförler 

haklıdır. Neden bütün taksi "' • 
baları ayni renge boyanıyor .. 

Boyayıp başkasına satmıyaca.,ız 

ki, kendimiz kullanacağız.. SJnra. 
kimsenin gözünü de boyaınağa ilı 
tiyacımız yok. O halde?. Şoförl~

rin iddiasına göre, şimdiye kadar 
ayni renk boyadan dolayı çok za

rar görmüşler .. Bir de, ayni renk 
boya mecburiyetinden dolayı, şi:ıı
diye kadr.r fayda giırenleri ~ , _ 
fiindürn_ 

EVİNDEN Y.AÇAN NTSANl.T KIZ 

Zabıta, iki üç ııü.ıdür, evınden 
kaçan 13 yaşında bir küçük kız. 
1r1yormuş. Nihayet bulunmuş. 
Sormuşlar: 

- Kızım neden kaçtın?. 
- Beni 26 yaşında bir ilıti;rar!• 

nişanlamak istediler. Ben bu ka
dar ilıtiyar adamı ne yapayı:n • 

Kızcağız haklıdır. Kendi y ışı 
nın bir misli büyük adamı ne Y•P-ı 
sın? Şaşmayınız. 13 yaşındaıki k•zı 

nlşanlamağa kalkışırsanız, nf't:ce 
böyle olur!. 

Şimdi bu kızın yaşı ile denk o
lacak damadın kaç yaşında ola 
bilecefini düşünüyorum. 

52._ KEDİ BESLİYORMUŞ 

Tenasüh adında bir kadın ta -
mam elli kedi besliyonnllf. .bu 
yüzden mahkemeye düşmüş. çı;.,. 

kü, hiçbir ev sahibi bu kadı.,ca
jızı istemiyormuf. Elli kediyi gö-

züniızün önüne getirin. Böyle th 
kiracıyı hangi ev sahibi ister?. Ba 
yan Tenasüh, kedi ordusile müte 
nasıb bir ev bulamıyormuş. Fu 
kadıncağızı tanısaydım, kendi•• 1", 
yeni kübik apartırnanlardan bir 
daire tutmasını tavsiye ederdim. 

ÇABUK İŞ VE BÜTÇE 

Yenicami önünü birkaç gün -
dür görüyor musunuz?. Bir faal:
yettir, gidiyor. İki günde, on !ıeş 
günde yapılandan çok iş göriılı!

yor. Demek ki, bir işi çabucak gö
rebilmek için daima para, geniş 
büdce lazım değilmiş .. Himmet !a
zımmış .. Acaba, bu istimlak işini 
kontrol etmek vazifesile mükeilef 
olanlar, şimdiye kadar, işlerin bt. 
kadar aheste beste giWğinı neden 
görmemişler?. Hey gidi dünya hey. 

VA(;nnrROı\ TAŞINMAMALI 

Bızim madam geçenlerde Beyoğ
lunun en meşhur mağazalarından 
birinden on aded lirayı Türk1 sa
yarak bir şemsiye almıştı. Birkaç 
gün evvelki yağmurda şemsiyenin 
kumaşı yol yol akıverdi. Madam 
mağazaya gitmiş: 

- Daha birinci yağmurda ku • 
maş yol yol aktı. Bu ne biçim 
şemsiye, demiş .• 

Müessesenin direktörü şu ce
vabı vermiş: 

- Sayın bayan, bu daha ziyade 
süs içindir. Fazla yağmura g~l -
mez .. 

- Fazla değil, ilk ve hafif bir 
yağmurda böyle oldu .. 

- Kabahat sizde yagmurda ta
şımamalıydınız .. 

İşte size, on liraya, yağmuıda, 
güneşte taşınmıyacak bir şems~ • 
yenin hikayesi.. Şemsiyenin ne z•
man taşınacağı hakkında yeni bir

0 

moda mı çıktı yoksa .. 
AHMET RAUF 

(KüçOK HABERLE~' 
* Atinadan dönen Mareşal Çak

ınak yarın Ankaraya gidecektir. * İf kanunu mucibince neşri 
fcab ettıği halde bir hayli gecikmiş 
olan sıhhat nizamnamesinin artık 
felecek hafta intişar edeceği ha -
ber alınmıştır. 
* Tramvay ve Tünel delegeler: 

dün gece Belçikaya hareket et -
mişlerdir. Ayın 18 inde tekrar 
eelecekler, 19 unda heyeti umu
miye l9timaında bulunacaklar o 

~ .,. 
~m AnKaraya gideccl<lerdir. * l>enfzbank Galata rıhtımının 
Kaba taşa kad ır uzatılması ve te
sisatın tecdidi hakkındaki projeyi 
hazıl.raınıştır. * Be~k - İstinye asfalt yolu 
üzerine tesadü.f eden Balta !ima· 
nında, on metro genişliğinde bir 
köprü yapılmasına karar verilınif· 
tir. Köprüye aid projeler hazır -
lanmıştır. İ114aat bugünlerde mü
nakasaya konarak ihale edilec~k 
ve yakında ameliyata başlanacak
tır. * Kastamonuda Ilgazda mül.hl;J 
bir kar fırtınası vardır. * Bulgar ahalisi tayyare alın
ması için aralannda topladıkları 

mühim miktardaki iadneyi bu a
yın 19 unda harbiye nazırına ve
receklerdir. * Hitler İtlaya İktuıad Naz!rını 
kabul ederek uzun uzadıya ko -
nuşmuştur. 

* Papannın sıhhati fenalaşmıt· 
tır. * Devlet Şurası otobüs mese • 
lesinden dolayı eski valinin Hi -
zumu muhakemesine karar ver . 
miştir. * Eıninönünde Kızılay hanı da 
yarın yıkılmıya başlanacaktır. * Maaş vermi;ıren husus okullar 
teftiş cdilmeğe başlanmıştır. * Yugoslovyada bugün int\l,a
bat başlıyacaktır. 
* Çekoslovakyanın ecıt,_,,,ı 

memleketlerdeki mümessillikle -
rinde pek yakında mühim deıtl
şiklikler olacaktır. 

* İsveç Kralı, mutat merasimle 
Nobel edebiyat mükafatını, Bay 
Buck'a ve fizik mükafatını da İtal
yan profesörü Fermi'ye tevdi et
miştir. * Süveyt kanalı meselesi b•ıııtı
ne kadar İtalya tarafından res -
men ileri atılmlf değildir. * 1939 polonya ile Sovyet!er 
arasında yapılacak ticaret müba
delelerinin hacın.in! tesbit için iki 
taraf arasında sene basından ev
vel müzakerelere başl~nacaktır, 
Ticaret mübadeleleri hacmi mil. 
him derecede artırılacaktır. 

* Çek parlamentosu, 13 kiinu· 
nuevvelde içtimaa davet edilıniş
tlr. Başvekil Beran o gün me-;lil<! 
giderek hükümetin progranıını 
okuyacaktır, 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

No. 55 
- Hoş bulduk yavrum, biz de 

aeni görüşüyorduk. İyi ki geldin.. 
Perihan odadan içeri girdi.. 
Bay H urşıdin elini sıktı: 
- Siz de mi beni konuşuyorsu

nuz, amca? 
- Ne yapahm, yavrum! Sen bu

günlerde herkesin ağzında dola 
ıan 'OÜhim bir şahsıyet oldun! 
Her kes senden bahsediyor. 
Prihanın annesı elcndeki k.iğı<U 

kmna uzattı: 
- Hurşıd ;\amcan, Nih~dın va -

zifesinden istifa ett!ğıni ve İstan
buld '-n ka bir i~ tuttı.ıf,unı· duy-
ırıu . buna inanmadı.,.,, Ni -
had adaşı Cevada hır mek -
tuh yazarak '°rdum Selııılı· şımdi 

Yıızan: hkender F. SERTELLi 

şu cevabı getırd; .. Hele sen de bir 
kere oku! 

Perihan biraz ,ıııalar gibi oldu .• 
Kağıd parçasını parmak:arının 

ucile tutarak okudu .. 
Ve gülümsedi. 
- Nihadın işlerini cevad ian :yi 

hiç klmoe bilmez. İşet, o hakıkati 
yazıy>r Fakat, bu haber ne:den 
çıktı? 

Hur~id kısa ke•IIK'k istedi: 
- Reşadın dC18tlarından biri 

söyledi, yavrum! Ben de inanmak 
istemedim .. Annene sordum. Şim
di bu c~vabı aldık , 

- Reşadın do~tlarından bin söy
ledi demek, Reşad söyledi demek
tir, Art.k öte:.ini dinleımge lü • 1 

Yerlere 
Tükürmek 
Yasak 
Emri Dinlemiyenler 

Cezalandın!ıyar 
Son günlerde şehrimizde b,.• 

mevsim hastaları görülmektedir. 
Ezcümle nezle ve grip yaza na

zaraıt artmıştır. Sıhhat müdüdü -
ğü; yerl~re tükürenlerin şiddetle 
takıb olunmasını Belediyeden is
temiştir. 

Bunun üzerine yapılan kontrol
lar sıkıştırılmış ve dün 30 kişi yer· 
lere tükürdükleri için y&kal!'Jleıak 
cezalandırılmışlardır. 

-00--

Parti 
Vilayet 
Kongresi 
Perşembeye T Qplanıyor 

Parit Genel Sekreterliğinden 

Viliiyet Parti merkezine gelen bir 
tebliğde, Vila)"!t kongresinin SÜ· 

ratle yapılması lüzumu bildiril
diğinden İstanbul vıliiyeti, vur. -
yet kongresini bu ayın on beşinci 
perşembe günü toplantıya davet 
etrni~tir. Kongre iki gün devan: 
edecek, bu müddet zarfında r3poı 
okunacak, dilekler tesbi~ edilecek 
ve genel kurultaya gönderilecek 
murahhaslar seçilecektir. Kon • 
greyi Vali Llttfi Kırdar bir nutı.k· 
la açacaktır. 

Hayat 
Ucuzluğu 

Trak-ya Umum Müfettişi Gene
ral Kazım Dirile birkaç gündür 
şehriıı:ni:ııde bulunmasından isti -
fade ederek, İstanbul ile Trakya 
arasındaki ıktısadi münasebetler 
üzerine çok esaslı tetkikler ve te
maslar yapınıştır. 

Bu tetkiklerden sonra alınacak 
tedbirler şehrimizde ve Trak-yada 
hayatın ucuzlamasını temi.n ede
cektir. 

f ngilterede 
lnc~rlerimize 
Rağbet 

Türkofis Londra şubesinden b!l
dirildiğine göre Londra piyasasın
da natürel torba Türk inciri ~toku 
hiç kalmamıştır. 

Kutu incirlerimiz de İngiltere· 
de çok rağbet gördüğünden b.ıııu' 
da pek losa bir zamanda bitec.J!i 
tharnin olunmaktadır. 
Diğer taraftan bu sene yalnız 

Ege mıntakasında 34 bin ton kuru 
incir elde edilmiştir. 

Bunun 32 bin tonu şimdiden e
tılmıştır ve bir yandan da haric 
kuru incri talebi yapi!maktadır. 

Bu münasebetle badema bu ka. 
bil incir siparişlerini karşılanıa\t 
ve kabul etmek mümkün olnnya
caktır. 

zum var mı bilmem? 
Hurşid Abbas tekrar c&ll bir 

hiddet gösterdi: 
- Bu çocuğa haddini bilairme

liyiz .. Bu gibi dedi koduların rlc· 
vamı iyi netice vermez. 

Pakize, Hurşidin sözünü ma -
kasladı: 

- Siz o işi bana bırakın' Ben 
ikisinin de ağzının payını veririm. 

* Perihan odasına çekilmişti. 

Pakize, Hurşide karşı istiskale 
yakın alakasızlık göstermeğe baı

ladı. Adeta onun çabuk gitmesiru 
istiyor gibiydi .. Bunu sarih ima
larla da anlatmıştı. 

- Bu akşam bir hastayı ziya -
rete gideceğim. Vakit de geldi gı· 
liba .. Gecikmesem bari .. 

Diye söylendi. 
Hurşid oralarda olmadı .. B;r si

gara daha yakarak, ellerini pan
talonunun cebine soktu .. Ayakta 
dolaşmağ.a başladı: 

- Bizim halimiz ne olacak, Pa-

OL 
il 

1 s 
Ve .. Ma-hkemeler 

Cuvalla 
' 
Talaş 
Taşırken 

Üzerine Fenalık 
Gelip Ôld~ 

Şehremininde oturan 80 ya,lıı

rında Hatun h;minde ihtiyar b r 

kadın arka~uıda tahş dolu çuval 
oldugu halde sokaktan geçerken 

üzerine fenalık gelıp düşmüş vıı 

biraz sonra ölmü~tür. Yapılan n:.ı. 

ayenc neticesınde ihtiyar kadının 
kalb sektesinden öldüği.ı anla1ı 

!arak gömülmesine izın verilmi1· 
tir. 

--+
P ence re 
Önünde 
Oynarken 

Arabcamide Doğru sokağında 

21 numaralı evde oturan Sadı'<ın 

oğlu 3 yaş111daki Şaban, pen~re -

nin önünde oynamakta iken snı<c -

ğa düşerek mulıtelif yerlerinJ ,.ı 

Soba 
Yakarken 
Yandı 
Kadın Baygın Halde 
Hastaneye Kaldırıldı 

Bcşiktaşta Bakkalbllil soka~ın
da oturan 35 yaşlarında Sıdıık<1 is
minde bir bayan evinde soba • 
kaı·ken üzerine dü,en ateşten el· 
bisesi tutuşmuş ve zavallı kadın 

muhtelif yerlerinden fena h .ı ı~ 
yanmı~tır. Sıdıka baygın bir halde 
hastaneye kaldırılarak tedavi al· 
tına alınmıştır. 

Müsademe 
Tahkikatı 

Evvelki gece Büyükdere aç1k · 
larında çarpışan Ceorcio ve B?.re 
vapurları hadisesi tahkikatına diın 
de devam olunmuştur. 

Yapılan tahkikatta müsademe 
neticesinde en fazla Bene vapu -
runun zarar gördüğü ve 12,000 li
ralık gazın denize döküldüğü :ı:ı
laşılmıştır. Bu hususta adliye bh· 
kikatı devam etmektedir. 

yaralanmış Şişli çocuk hastane - . --'*-
sine kaldrılarak tedavi altına a 
1ınmıştır. ·'Müşteriyi 
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Sarkıntılık 
Etmiş 

Hasköyde oturan sabıkalı Ce,,.al 
Şerif kendini bilmiyecek derecP -
de sarhoş bir halde sokakta yol • 
dan geçenlere sarkıntlık eder -
ken yakalanıp mahkemeye vd:ıl
miştir. 

Suç Üstünde 
Yakalanan 
Kadın 

Sirkeci lokantalarından birin!n 

sahibinin karısı Bergüzar çarşı \d 

esnaflık yapan ve Çemberlitaşta 

oturan Ahmed adında birisile mil

nasebat peyda etmiştir. Kocası 

Yusuf Zekeriya meselenin farkına 

varmış, karısını takib etmif. P'l -

Us vasıtasile cürmümeşhud yap -
tırrruş ve suç delili eşya da elde 

edilmiştir. Suçlular mııhlremeye 

verilmişlerdir. 

Depoya Giren 
Tramvaya Çarptl 

Petro adında bir şoförün idare 

sindeki kamyon Beşiktaş tran. -

vay deposuna girmekte olan l>•r 

tramvaya çarparak camlarını kır

mıştır. Şoför Petro yakalanarak 

tahkikata başlanrnı.ştır. 

kize? Bana neden merhamet et -
miyorsun? Beni neden düşün mıl· 
yorsun? 

- Siz çocuk musunuz ayol':! 
- Çacukluğu var mı bun=? 

Taşyareden söylediklerinizi ne 
çabuk unuttunuz? 

- Söylediklerimi unutmadım 
amma, onlar o dakikada duyulan 
heyecanla söylenmiş şakalardır. 
Ben, gelinlik kızı olan bir kadı -
rum. Bu y.aştan sonra evlenirJem, 
damadımın yüzüne nasıl baka • 
bilirim? 
Hurşid kahkahayla güldü: 
- Siz mi? Vallahi bence siz on 

beş yaşında bir pili91en daha gfl
zel, daha sevimli ve daha cana ya
kınsınız! Biz ikimiz, birbirimiz 
için biçilmif birer kaftanız.. Pil· 
ram var ... Şerefim var .. Mevkiim 
var .. Servetim var .. Neı'eın, ~ıh· 

hati.m yerinde. Başka bir kusu -
rurr. varsa, çeokiruneden yüzi.İrolı 

karş söyleyin! 
- Bunların hepsi !yl. Fakat, 

Pa y laşamamışlar 
Yenicamide elbisecilik edeL Sa

lamon, Mardiros, Uhanis ve Gar
bis dükkiinlarn önünde elbise al
mak için baktamta olan bir müş
teri yüzünden kavgaya tutuşmuş 
!ar, birbirlerini fena halde döv -
müşlerdir. Kavgacılar yakalana -
rak mahkemeye verilmişlerdir. 

Kurşun 
Çalıyorlarmış 

SalMıaddin, Necdet ve Vedad 
isminde üç kafadar Üsküdard:t 
eV'kafa aid bir binadan kurşun~arı 
çalarlarken suç üsLünde ya.kah -
narak mahkemeye verihıll§ler • 
dir. 

--'*
Kavganın 
Sonu 
Beyazıdda oturan Kazım ve 

Muhiddin isminde iki kardeş Kum
kapı nişancasında oturan bir ka -
dın yüzünden Şamil isminde Lir 
genç ile kavgaya tutuşmuşlardır. 
Kavga büyümüş ve Şamil eline 
geçirdiği bir demir parçasile t.k
hiddini başından ağır surette ya
ralamıştır, 

Muhiddin cankurtaran otonıl -
bilile Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmış ha
diseden sonra kaçmak istiyen 
Şamil yakalanarak tahkikata baş· 
lanmıştır. 

ben evlenmek niyetinde değili.m .. 
Eğer böyle bir şeye karar verir 
sem, tercih edeceğim erkek şüp -
hesiz ki siz olacaksınız! 

Emekli valinin yüzü güldü 
- Teşekkür ederim. Beni o;iıı. 

bütün ümidsizliğe düşürmed"niz' 
Birleşsek .. Ve mes'ud bir yu

va kursak. ne iyi olacak, bilseniz 
- Şımdilik bir şey diyemem, 

bayım! 

- O halde düşünün .. Ön!imi\ı:
de zaman var .. Beni meyu& etm,.. 
yin, canımın içi! 

* İstanbul valisi, Reşadın Galata 
yangın kulesinde nikah kıyma tek· 
lifini reddetmişti. 
Reşad günlerder.beri sağa S'la 

baş vuruyor, Cahideyi memnun 
edecek kat'l bir netice alamıyor 
du. 
Reşada arkadaılarından biri: 
- Vali, birkaç gilne kadar Av- · 

rupa seyahatine çıkıyor, dedi. Y•·j 
rien gelecek vekil kim olursa ll.-

Kömür 
Şirketleri 
Kalkıyor 
Bunlar Birleştirilerek 

Denizbanka Devr 
Edilecek 

Memleketimizde mevcud böitfin 
kömür şirketlerinin bırleştiril -
mesi hakkında bir müddettenberl 
yapılan tetkikler ikmal olunmuş
tur. 

Bu tedkiJder neticesinde, biı ı~,. 
tirilmek suretile masraflardan 

büyük tasarruf temin edilebile -
ceği anlaşılmıştır. Ayni zamanda 
kömür satışlarının tanzim ve 
idaresi için de böyle bir tevlıid 

zaruri bulunmuştur. 
Binaenaleyh tevhid işine yakın

da başlanılacak ve biitür kö•nü~ 
tirketleri cDenizhank• a devı·o • 
lunaeaklardır. 

-*
lia ıuzda 
Çocuk 
Yıkamak 

Çocuk Esirgeme Kurumu Be -
yazıd nahiyesinin senelik ko,1ırre· 
si evvelki gece yapılmış, kongrf!de 

bir senelik çalışma raporu okun -
muştur. Azalardan birinin yıı.p -
tığı dilek arasında Beyazıd hav -
zuna esasen deniz suyu gelmekt? 
olduğu cilıetle bu havuzdan bır 
kol alarak süt damlası bahçesin
de yapilacak bir havuza isalesi 
mümkün olduğunu söylemiş ve 
deniz suyu ile banyo edilmesini 
burada küçük süt çocuklarının 
teklif etmi~tir. Yapılan intihab n~

ticesinde yeni idare heyeti ba' -
kanlığı Şadi Kara.gözoğlu dok -
tor Ferid Soydan, Şinasi Boyoğlu 
İhsan Çobanoğlu, Hıfzı Söylemez 
intihab edilmişlerdir. 
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lzmirden Bir 
Aylık 
ihracat 

İzmirden gelen haberlere gô· 
re teşrinisani ayı içinde İzmir li
manından mühim miktarda ilıra
cat yapılmıştır. 

Bu cümleden olarak 4742,9 ton 
üzüm, 1142,1 ton incir, 180,3 ton 
pamuk, 419,4 ton hurda incir, 483,4 
ton palamut, 26,95 ton zeytinyağı. 
286,3 ton arpa, 200 ton bakla, 60,8 
ton deri, 503, 7 ton küspe, 25 ton 
badem, 186,5 ton ceviz, 2023,3 ton 
tütün, 14,l meyan kökü, 4,4 ton 
kestane, 50 ton zımpara, 4,4 ton 
kayısı çekirdeği, 1,9 ton balmumu, 
3 ton mazı, 33,3 ton susam, 521 ki
lo halı ihraç olunmuştur. 
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Camiden lakr.ırpin 
Çalmıt 

Beyoğlunda Ağacamiinde C-. -
maat ile beraber namazı kildıkt:ın 
sonra camiden çıkmakta olan M•,-;. 
tafa isminde biri ·Ahmed ad1ııa .. 
birinin iskarpinlerini çalarak sa
vuşurken tutulmuştur. 

sun, her halde senin bu arzunu 
reddetmez sanırım. İstersen t,(ıo 
kaç gün bekle! , 

Reşad bu habere sevindL 
Bekledi. 

Beklemeyip ne yapacaktı? 

Cahide: (Dediğim dedik .. ) dl -
yor ve başka bir şey söylemiyor_ 
İlle fikrinde ısrar ediyordu. 

Reşad kendi kendine: 

- Amma da sinirli bir kıza çat· 
tun, diyordu. Bu işin sonu acaba 
nereye varacak? 

Reşad çok üzgündü. Sıvaı:tan 

mütemadiyen telgraf alıyor, ba· 
bası: 

•- Seni özledim .. HaU İstan • 
bulda mısın .. Neden buraya bl
miyorsun?. 

Diyordu. Reşadın annesi ele 
merak ve heyecan ıçinde, İsviç -

reden dönen oğlunu görmek i~I~ 
sızlanıyordu. 

(Devamı var) 

Filistin Konfersl1' 
sına Dair .. ES~Yazan: Ahmed Şükru 

! ,j)teıf 
Filistin manda:;uıın rıJ ,,. 

müstemlekeler natınııa gore. ;, • 
niJ.en tefsiri, fakat haki.ita;~ 01,
dili için Londrada t.Jplaı:3c Jel" 
konferansın hazırlıkları hBYli, ııl 

Jek!· 
!emiştir. Batı Arab mcm ·IJI' 0ı 
mümessillerinin yola çıktk ~l' 
bildirilmektedir. Gelecek aytı· .~ 

ak o'an 
langıçlarında toplanac · f·~;· 

varlak masa ko~feraıı•ına~er• 1' 
tin arabları, Fılıstın Yahu .. nı' · 
Arab memleketlerinin rııut tıi:r 
slileri iştirak edeceklerd.ir. eJ'r& 
tinin mukadderatını tayın ır • 

b ırıeP' olan müzakerelere Ara . gü'" 
ketlerinin karıştırılması, 10 re~" 
renin zımnen cPanarap• h~ 
tini tanıması demektır. 0-

İngiltere hükumetinin Balfur,şl• 
yannamesini, yeniden ıesfire.; :,· 
tutması Filistinde karşıl.ış ıS fır 

. ,,..~de 
rab mukavemetındcn z,, ~~ · 
gilterenin, iyi münas;bct~r.~ • 
lunmıya daima hususı eh Je ~ 
yet verdiği Arab memleket 
tazyikinden ileri gelmişti!· Jrll~ 

Londrada toplanacak yuven''" 
masa konferansına Arab ıııii01eı· 
ketlerinden gelecek ol.an ~iJl''el· 
siller bu memleketleruı h. y;rı> 
leri tarafından seçilecekt~ et~ 
İbnissüud, kendisini tcıns'.. 0~ı 
üzere oğlu Emir Faysalı go~e""J 
miştir. Fakat Filistinden ~or P 
olan mümessiller, anlaŞılı} n se· 
İngiltere hükfımeti ta~~:n~:tı dl 
çilecektir. İngiltere hükil1' 1 ıerı:İ' 
her zümre Arabın ternsılill ,..r 
etmeyi vadetmekle 1ıerabt~ı'f il' 
hiş hareketlerinde rol. 0 ,ırd ' 
kimselerin Londraya çağır }f~ 
yacaklannı bildirmiş~ir· .. ";; µ. ,. 
lıyor ki bu, formül muftUY bil lıf 
draya gitmekten menede';Jer'..ıı . 
müldür. Fakat Londra kO . S"' 

t ileri j,[er• .r 
sının toplanması ıııd• 
leli, Filistin Arabları ar.aS at~ il' 
rılık bu meselenin en dıkl<bit'~~: 
yık olan noktalarından . ~ali 
Londrada temsil meseıesı ili ııııl 
sında tebarüz eden bu der 18n• ,. 
iM, İngilterenin Balfur, ııe i ıerı", 
sini tatbik emtek için.~.if'.1',ıı1ıtJ 
denberi neye güvendıgını e•""' 
maktadır. On sene kadard;ı~ 
Londra'da Hindistan'ın 1 ıs"~ 
teshil etmek için bir yu"ar ps•'1~ 
sa konferaru;ı toplan~t~ g;tJ1'~ 
ll olduğu halde Londra Y ııvc~ et 
istemi} en Gandi'ye bU aJ1 ı~ 
nin sebebi sorulduğu zaııı 
vabı vermişti: . ar1 

- İngilizlere, Hintlıler &et'' 
daki anlaşmazlıklardan se~".;} 
mücadeleyi seyretmol< ., 
tattırmamak için. ııO~ ır' 

Anlaşi!ıyor ki manda u lflj 
ti, Filistin c!elegasyonU'\.ı f fıı' 
di'nin işaret ettiği noıct~~,.s'· ,;> 
nünde tutarak seçecek 08~ ıı1 r 
gilizler, Fili.:;tin yu"arl ıııU'~,ı· 
konferansında bir araP ,oıt· ııt 
lesinin zevkini tadacakl3 

8
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buki Lond ra konferans•· e51Je ~<' 
liğinin tezahürüne bır ~c~ / 
kil etmelidir. Araplar, 9 5ıJI" " 

kar'' ~" le birlik manzarası ~3~ 
ki dünyanın nazarında 
nabilirler. ~·l'4ıl 

cı ,-ı 
(Devamı S 11 
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Marangozlar 
Kooperatifi Işe 
Başlamak Uzere 

Oç 
Aylık izin 

~ I~ Hafifletmek Satışı . 
Hararetlı 

Bu Hususda Yeni 
Tedbirler Alınıyor 

Ş elürcillk müt•ha.sw prost ı 
.. hriınlııln nhmı plinını 

' Yapadlen, yollarda ve so
~aki iz.dilıaını hafiflet· 
~ Üzere de bir proje hazırla -

Ezcümle, köprünün inşasile 

her iki baştaki yolların açılma'U 

beklenmeksizin; Beyoğlundan ge
len nakliye vasıtalarının Mey•t 
yokuşundan Perşembepazan yo
lile Karaköye geçmeleri düşü -
nülmektedir. Bu maksadla Meyit 
yokuşile Azapkapı arası parke ve 
Perşembepazarı ile Karaköy a· 
rasındaki .Mahmudiye. caddesı 

asfalt olarak inşa edilecektir. B.ı 
yolların inşası dolayısile bir kaç 
gün ronra, Beyoğlundan gelen o
tomobil, araba ve otobüs gibi '!a
kil vasıtaları Voyvoda traınv~ 
caddesile Karaköye inmiyecek -
ler, Meyit yokuşuna saparak 
Peqembepazarından Karaköye 
gideceklerdir. 

lftıt. 

d llu. projeyi! göre, Unkapanın -
i.lı Meyıt yolrufu yolile Unkapa -
~an Şeiızadebapna ve Azıınk•
~ ı.tar.ı. lronalt arkasına doğru 

it caddeler açılacaktır. 
ı 11\ı caddear; Karüöyle Beyoğ
.~ ôlruındaki münakalltı hafifle· 
'""'lıtir. 
~iier taraftan yeni vali ve be
~Ye reishnlz, Şifhane yokuşıt il" 
d .akcıy arasındaki tramvay cad· 
h '~ı ÜZttinde sıkışan münakalat. 
~eketıerini kısmen olsun hafif
hırı ~ üzere Jİmdi<ttn bazı wd
~ alınmasını lllzwnlu gör

...,_;, r. 

Bu yollarda keşif plAnlarının 

süratle hanrl.annıa.sına başlanıl -
~ır. 

4rtistlerin Vesikaları 
Su işte Yolsuzluk 
Olduğu Söyleniyor 

k• tnıleketimizin her tarafın- senin hüviyetini layıkile tesbit 
lf { da grup grup dolaşan, ica- etmekten çok uzak olduğu mu -
~ bllıda en ufak kasabalara hakkaktır. Hususile, bu gibi mes-
~ IOkulan bir çok tuluat lekt hüviyet cüzdanlarını resm: 
~lllyaları vardır. B~. gft>ı. bir teşekkül olan ve hükiımetin 
~İt, :'Yalarda çalışan ~tor, ak- kontrol ve murakabasile faali -
~~ b· &ryetecı ve saırenın yekU · yette bulunan cemiyetler veyQ 
l! il' hayli kabarıktır. birlikler verebilir. 

~~llrdan gittikleri yerlerd~. Vaki ihbar üzerine alakadar 
' _ eınnıyet Amirllli tarafın- makamlar veziyet hakkında tet-
)~ il huvıyetlerini tesbit etmeh kiklere girişmişlerdir. -'a.trocu olup olmadrklarını 
~~ , halkın aldatılmasına 
~ V~eık maksadile ve

'~ur. Miln1eriden vesika
,. lbraz edemiyen bir heyetin 'U ."ermesine müsaade edil
'llı~tl Şüphe yok ki bu, muhtelif 
tlııı ~rden çdk yerinde ve uy-
111~ tedb.lrdlr. Fakat, 10n za
'\ııı~ fbyle bir vaziyet hfisıl 

~~ tiyab-o kumpanyası direk
tıeı 

11 
~sltfele bir matbaaya car

h tır eıu.~b t*fuıde kartonlar 
~tııdi ~;ık bunları dolduruyor ve 
hGrı Uınpanyasına ait bir mü

'eıı~ ele tasdik ettikten ronra 
1-ta ., ~Panyalarında çalışan-
1'ı~a ~ hatta, diğer kumpanya -
Ilı;.. ıı~1'.111anlara da veriyorfar -
'lıllltalıi _ lf, Yalnız bir pul parası 
'tt~ll~e yapılsa hüsnüniyete 
~ &t eııı .kabil olan bir yolsuz
'' lıiı-Yılabıl!r; fakat bu cüzdan
llııq_ ltaç lira alınarak veriliyor-

ht~lllda da bir aktörün bu 

'· hareı.eı ettiği söylenme:l-

!11\'~ p 
~ lıu . :ı:a almak gaye sile vc

Rıbı Vesikaların bir kim-

Kadın 
Hekimlerinin 
Toplantısı 

Tw.k Ginelrologi Cemiyeti kan

sere tahsis Nlilen bu ayın toplan
tısını Dr. Orhan Tahsinin başl<anlı

jmda yaptı. Bu celsede Dr. Ahmed 
Asun Onur (Rahim hastalıkları-

nın Radium ve Röntgenle tedavisi 
halı:kında) ıbligatta bulundu ve 
muhtelif wkalardan bahsederek, 
memleketimizde kanserlerin. şua
larla tedav..ı:inden beklenen iyi 
netice ve muvaffa.kiyeti temin i
çin, bazı temennilerde bulundu. 
Dr. Hilffidi Ihsan, Radium ve ap
likatörlerini göstererek, bunlar 

hakkında ızahat verd.i. Yapılan 
münakaşalara Kenan Tevfik Se
zene!, Orhan Tahsin, Ahmed A
sım Onur, P'adi İhsan Gediz, Şük
rü Fazıl İlkel, Halis Sarıkadıoğ
lu, Nuri Süıeyman Canbakan, İlı

san Arif, K ırıkcıyan, Smay ve 
Freske iştirak etmiştir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

ıı,,_ ~0.9 
. "tl"r 
)otı ' lar]t . . 
~' Öıı l8öyliyer&k yol ılı
l\ıı..~b lÇtıı leıinde dÜ§lnan ol
~ llu. 1'orı.uıacak bir ıey 
~:~<4. lebepJe emniyetle yü-

t~ıtt ltıııece .. 
&eiııı kopnaünün ağ-.;ma 

~ e:z birdenbire yıldırun 
~iç 11 Zorba ·~~l!!pu9p riıuıd.ıw5 
tııı,i'4eli. b~ arıkadaşları Ye-

1.ı &ı-t1ı. • bağırta baAla -

·~~ ı 
h'tlt ı '~·elbiselerini almaktı . 
~~ turıu ~rrıeyen Yeniçeriler, 
>~1 ı•tııı ır baslı.ına uğradık-
~~ t«~rinden yalvın
llıt. 

'1:ııaıı· ......... . 
' •wneyuı ... Eyle· 

razan: M. Sami KARAYEL 

meyin ... 
Çünkü; Yeniçerilerin üzerin -

de yağma malı doluydu. Bu mal
lar düşmandan alınan eşyalar de
ğildi. İslam ve Türk köylerin\ 
basarak, Sadrazam ve serdar ka
rargahlarını yağma ederek elde 
ettlkleri paralar ve elmas!ıır idi. 

Deli Zorba, Yeniçerileri aryy -
du. Elbiselerinin ceplerinde bulu
nan zikıymet eşyaları çıkararak 

sa.hiblerine iade etti. 
Yeniçerilerin üzerinden o ka -

dar altun ve mücevherat çıktı ki; 
Rumeli zorbaları bile bayıret et
ti. Padişahın ııadık askerleri olan 
bu adamlar, düşmanla muhare -

En Çek Amerikalılar 
S:;>nra Almanlar 

Mübayaat Yapıy@rlar 
Yeni yıl mahsulünden yalnrz 

Esnaf Hastahanesi 
Neticeler Veriyor 

• • 
ıgı 

Ege mıntakasında 22 milyon kilo tarafındaı:ı ımza· ·-t---'''- --'"-,~-' 

E snaf hastahanesi, şehrimiz· ·~ ...,..>& = ~"' tütün satıldığını yazmıştık. 
de bulunan bilCırnum es - için, dün, marangozlar cemiye -

Yaptığı.mız tedkiklerc göre pi- naf için pek büyük fayda· ti merkezinde bir toplantı yapıl-
yasada satılan bu tütünlerin 10 lar temin eden bir hayır ve yar- ~tır. Müessis heyet bütün t... 
milyon kilosunu İzmirdeki Ame- dı ·· · h ı· lm. •· ferrua .. - mutabık kalarak muka-m muessesesı a ıne ge ış.ır. , ... 
rikan tütün kumpanyaları satın 1937 senesinde on yataklı bir veleyi imza edip İktisat Vekille· 
almıştır. dispanr.er olarak faaliyette bu - tine göndenneğe karar vermiş -

Aınerikaıı tütün kumpanyala - lunan müessese, bilıihare 23 ya • !erdir. 
rından en çok tütün satın almış taklı bir hastahane haline geti - Kooperıı.tif; mukavelenin hü -
olan Di Amerikan kumpanyası - rilmiştir. kfunetçe tasdikini müteakip !e~-
dır v 4 milyon kilo satın almıştır. Esnaf hastahanesinde şimdiye liyete geçecek ve ilk iş olarak b!.ı 

Hrman Spirer kumpanyası bir kadar 3892 hastaya poltkılinf .ıe kontrplak fabrikası açacak ve 
milyon 250 bin kilo, Felomenk tü- ayak tedavisi yapılmış, 131 hast& bu suretle azalarına ucuz kontr · 
tün kwnpanyası bir milyon 800 ta yatırılmak surelile tedavi eı.!il- plak satacaktır. 
bin kilo, yerli tütünleri Türk ano- miştir. 3892 hastanın ancak !:in Kooperatifin ilk müessis idare 
nim şirketi l>ir milyon 800 bin ki- kişisi önceden olup iki bin küsu- heyeti şu zevattan teşekkül et -
lo almışlanlır. Mütebaki tütünleri ru hastahanenin tevsi tarihi ola'! ıru.ktedir: 
de muhtelit tütün tüccarları al r 30 Ağustos 938 den itibaren tcda- Marangozlar Cemiyeti başkam 
mışlardır. vi görenlerdir. ve Şehir Meclisi azasından A 1!i -

Herman Spirer ve Felemenk MARANGOZLAR eddin Kunt, ayni cemiyet kalibi 
şirketleri mübayaatının mühJm umumfai Fuat Tezer, rnaranr.o~ 
l;ıfr kısmını Almanya için satın Marangozların da bir koopera- fabrikası sahibi Abdullah Urlar. 
almışlardır. tif kurma\ teşebbüsünde bulun- marangoz fabrikası sahıbi Ahmet 

Bunlardan başka Almanya pi- duklarıru evvelce yazmıştık. !$- Tezel, Taceddin Giirtan (maran
tanbul marangozlar cemiyeti, ı .•. goz fab ı·kas sahı· bı· ) An-'- ak. yasası için ıütün alan üç büyük -, r ı uun ı 

Tüı1k firınljsı dah& vardır. zar edilnU§ olan kooper&tif mu- Kaladis (fabrikacı) Kegam (doğ-
kavelenamesin!n müessis he,·et rama fabrikası sahibı·) 

Piyasada tütün satışları elyevm 1•=-=-=-==-====='============·=====
hararet'le devam etmektedir. 

Mahkum 
lsviçre 
Tabeası 
İsviçre tebeasından olup ta 

memleketin1;2de mahkum edil -
miş olanlar hakkında Adliye Ve
kAletine mııntazamen malumat 
verilmesi Müddeiumumiliklere b;J. 
dirilmiştir. 

Türkiye He İsviçre arasında 
münakid mücrimlerin iadesi ve 
cezai maddelere karşılıklı ınw:a
herete müteallik muahedeye göre 
hükumtimitin İsviçre hükfuneti

ne maliımat vermesi lilzımgel -
mektedir . .'ıdliye VelıAlti, Müd
diumumiliklerden gelecek olan bu 

maiiımatı İsviçre hükumetine bil
dircktir. 

Üzümlerimiz 
için Bir 
istatistik 

Memleketimizin muhtelii m>n·· 
takalarında istihsal olunan bütün 
üzümlerin çeşidlerinin; renk, ev· 
ıaf, olgunluk zamanı, is!ihlfık tar
zı, ihraç edildi,,i mahallerin u
mum bağ sahasının ve umum ü
zilın istihsaline nazaran y(', :de 
nisbetlerinin bildırilmesi dün Zi
raat Vekaletinden zira.it müdür
lüklerine tamim olunmuştur. 

Bu malumat istatistikler sü·at
le hazırlanarak Ziraat Vekaletini:' 
gönderilecektir. 

beye değil, halkı ve devlet rica
lini soymağa gitmişler zannolu -
nurdu. 

Yeniçeriler, bu adamların yal
nız elbiselerini almalarından 

şüpheye düşmüşlerdi. Lakin ne 
yapabilirlerdi? Elleri, kolları b1ğ
lı idi. 

Deli Zorba; elbise soygunculu
ğunu beş on daJı:ika içinde hallM
mişti. Yeniçerileri atlarıle, silah -
larile, zikıymet eşyalarile bağlı o
larak oldukları yerde bırakmıştı. 

Kurnaz w mahir Zorba; vakit 
kaybetmeden Avız köy üııerin • 
den ileri fırladı. Gecenin karanlı
ğına sarılan küçük rum köylerini 
ardında bırakarak Bahçeköye 
doğru yol aldı. 

Deli Zorba ve arkadaşları Ye -
niçerilcrin sırtnıdan aldıkları el 
biseleri giyinmişlerdi. Onları gö
renler Yeniçeri zannediyordu. 

Hiç çekinmeden ve ürkmedeıı 
Bahçeköye gelen zorbalar, kollıı

rını sallıyarak köye girdiler .. At-

- . 
lzmır 

Turistik 
Yollar 
Bir lngiliz Şirketi 

inşaata r(alib 
İznıirde ınşa olunacak turistik 

yollara Mart ayında başlanılaca
ğını ya:ıımıştık. İlk olarak Buca, 
BW'llova ve Karşıyaka asfalt yu.1-
larının yapılması kararlaştırıl -
mıştır. 

Nafia Vekakti İzmir turistik 
yolları için İran transit yolu teş
kilatına benzer bir teşkilat vücu
de getirmiştir. 

Diğer taraftan büyük bir şir -
keti temsil eden üç ngiliz mühen
disi de İzmıre giderek bu yolları 
tetkik etmiş ve yolların inşasına 
talib olmuştur. 

Bu müracaat Nafıa V ekAletin
ce ehemmiyetle tedkik olunmak
tadır. 

Ihracaat 
Vesikaları 
Geri Alındı 
Şehrimiı:de Ardeşes SPmizoğlu 

ve Band.rnıada HaLibullah Ha -
maralın bundan son. a ihracat ya
pamıyacakl~rı, ihracat ruhsatna
melerir in geri alındığı İktısad 
V ek illetinden bir tamimle şehri -
mizdek:i alakadarlara bildirilmek
tedir. 

!arını kilise avlusuna bağlıyank 
kahveye oturdular. Sabah olmuş
tu. 

Esasen bir rum köyü olan Bah
çeköy Boğazın en şirin yerlerin -
den biriydi. Hele; bendl~re yakın 
oluşu bu köye ayrıca bir varlık 
veriyordu. 

Köylüler, Yeniçerileri görünce 
ne olur ne olmaz dıye ihtiramda 
'kusur etmiyorlardı. 

Deli Zorba; Kabakçı Mustafa
nın kellesini kesip Rumelifeneri 
kalesine kapanan eşkiyalara kar
şı gelmiş gibi vaziyı.t almıştı 

Rum köylülerden olan ruteni 
anlamıştı. Pınarhisar ayanı Ali 
ağa arkadaşlarile beraber kaleye 
kapanmışlar, Üzerlerine çullanan 
Yeniçerilerle yamaklara karşı 

muharebe ed iyorlardı. Bereket 
versin kale çok kuvvetli idi. Ayni 
zamanda toplarla mücehhez ol -
duğundan üzerlerin gelenleri 
topçu ateşile darmadağın edi,.yor
lardı. 

Bayan 
z··heyde 
Abidesi 
Yakında Yapılmaya 

Başlanacak 

Büyük Şef Atatiirkümüzü dün
yaya getiren aziz ölü Bayan Zü.
beydenin lzm.iırde Karşıyakada 
Soğukkuyuclaki yeni makberesi -
nin inşaatına pek yakında başla -
nılacaktır. 

Mahalli belediyesi fen heyeti; 
mekberenin etrafındaki parkın 
ve bahç kısmının planlarını hazır
lıyarak ilııınal etmiştir. 

İzmir viliiyet makamı da, mak
bere yerinin istimlfıkini ikmal e~ 
mek üzeredır. 
Şimdi oradaki camiin istimlak 

muamelesine başlanılmı§tır. 

Ruam 
M'ücadelesi 
Trakyada Yapılacak 
İki yıldanberi Trakyada devam 

eden •Ruam• mücadlesine bu se
ne de muvaffakıyetle ba~lanmış
tır. 

Hayvanlara arız olan bu müh
lik ha.stalığın sür'atle ve tamamen 

bertaraf edilmesi için en son fen
ni tedb!•kr alınmaktadır. Bu su
retle pek ima bir zamanda bütün 
Trakya Ru~mdan kat'i olarak 
kurtulacaktır. 

Deli zorba aklına geleni yap -
malıydı. Köylülerden anladığına 
göre; Anadolufeneri ve kalelerı 
tarafından bir çok Boğaz yamak-
ları zabitlerile Rumelifenerine 
geçtiklerinden Macar ve Virus 
kalelerile Anadolufeneri kalesi 
boşalmıştı. O tarafa geçip mev -
cut muhafızları idam edip orta
lığa velvele vermek, bu suretle 
Rumeli yakasına geçen kuvvetle
ri üzerine çekm!'k lazımdı. 

Cüretkiir Voyvoda bir ild uaı 
aonra; köyden ayrıldı. Büyükde
re çayırına geldi. Çayırda İıtan
buldan Rumellfenerine doğru a
kın eden Yeniçerilerden bir Jm
mının çadır kurmuş olduklarını 
gördü. Yeniçerivari tavırlarla at
larından inen Aliağa ve maiyyeti 
selam vererek Yeniçerilerin ya _ 
nına geldi. Esasen; nızam ve inti
zamı kaybolmuş olan Yeniçeriler. 
birbirlerini yalnız elbiselerile ta
nıyorlardı. 

Deli Zorba ve arkadaşlarını ta-

Barsakçılara S1>n 
Bir Mühlet Verildi 
Hıfzıssıhha kanununwı gayri 

ııhhl müessE'96lerden saydığı bar
sak depolarından bazılarında ruh
satname buulnınadığı görüldü -
ğünden İstanb:ıl Belediyesinin 
bu depoları kapattırdığı haber ve
rilmişti. 

Mütavassıt Çok, 
Te,kiliiıt Yoi< 

B 
ir arkadaşım anlattı: 

İhracat rnevsiminin en hara -
retli dvrind bu kapanma kararın
dan çdk za;ar gören barsa.kçılar 
bir murahhaslarını Anluıraya gön-ı 
dererek ellı:rindeki malları ihraç 
edinceye kadar depolarının ı.çıl
ınasma izin verilmesini Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekiletinden 
rica tınişlerd;r. 

- Evim Çengelköyünde 
dir. Kapıdan geçen zerze

vatcıdan taze fasulye aldım. Ye
kunu yirmi beş kuruşa. İki gün 
ıonra, yolum KPrestecilere düş

müştü Sebze haline girdim. Ay
ni fasulyeyi orı..dan on dört k "" 
ıa aldım. 

İ9te İstanbulda, hemen her ne
vi madde ÜZf'rindc bu büyük fi
yat farkını görürsünüz. Amasya
da elma yüz paradır. Burada ay
ni elmayı 40 kuruşa alırız. Bizim 
hal ile Çengelköy arasında bu 
müthiş fiyat farkı olduktan sonra, 
Türkiyenin b•rbirine uzak şehir
leri arasında daha muazzam fiyat 
farkı olması tabiidir. 

VekAlet, vaziyeti tedkik ede -
rek, bir daha temdid edilmemek 
ve gerçek zaman azrfında ·kanu
ni formalite ilonal edilmek şarti
le depoların üç ay müddetle açıl
masına izin vermiş ve keyfiyeti İs
tanbul Vali ve Belediye Reisliği
ne bildirmiştir. 

Belediyede 
Değişiklik 
Olacak mı? 
Sabık bcltd.iye muavini Ekrem 

10 günlük mezuniyet almıştır. 

Mumaileyh bu mzuniyti hita -
mmda şehrııni:ııden Bodruma gi
decek ve yeni tayin olunduğu Bod
rum kaymakamlığı vazifesini ifa,. 
ya başlıyacıJctır. 

Belediyede hazirandan itibaren 
=ıslı değişiklik yapılacağı ve bu 
meyanda bazı kısımlarda ye~! 
b.ir teşkilat vücude getirileceği ve 
bazı erkanın tekaüde sevkedilece
ği kuvvetle söylenmktedir. 

Dul ve 
Yetimlere Bir 
Kolaylık 

Aylıklarını Emlak ve Eytam 
Bankasından kıroıran zat maaşla
rı sahiplerin;n bundan sonra, mal 
müdürlüklerinde vize yaptırma
larına lüzum ohnadığı, maaş tev
riatına geçilır geçilmez cüzdan -
laril edoğrudan doğruya bankaya 
müracaat edebilecekleri maliye 
vek81etinden alakadarlara bildi
rilmiştir. 

Diğer taraftan Em.llk B3nkası 
da ooyadlı 'Tlühürlerin noterden 
tasdiki mecburiyetini kaldırmış-
tır. 

---
Rektör 
Ankaraga 
Gitti 
Ünivenıit~ Rektörü Cemil Bilse! 

· ı 

Ankaraya l!ıtmiştir. Mumaileyh 
Üniversite : şleri hakkında Kültür 
Bakanlığı ile temas edecek ve ay
nca hukuk ilmini yayma kuru. 
munun tertib ettiği konferansların 
birincisini verecektir. 

tanool Yeniçerilerinden ayıran. , 
atlarının koşum takımlarile si -
lBhlarının kakınalan idi. Bu ayrı · 

!ık, İstanbul Yeniçerilerinin gôz
lerini Deli Zorba ve maiyet:nin 
üzerine çevİirnıekten geri kalma
dı. 

- Büyükdere çayırında konak
lıyan başı boş Yeniçeriler hep bir
den bu gelen beş atlıya bakıyor -
du. Bunların Rumelinden geldik
leri muhakkakti. 

Elebaşlardan birisi Ali ağaya 
ilerledi. Ve buyur etti. 

Biraz hoşbeşten sonra; Yeniçe
ri sergerdesi Ali ağaya sordu : 

- Ağam nereden geliyorsunuz 
böyle? 

- Edirneden!.. 

- Ne.reye gidiyorsunuz? 

- Boğaz muhafızı Kabakçı 
Mustafa ağaya' 

- Ne iş için? 

(Denmı v:u) 

İstanbulun muhtelif semtlerin
de, bir kilo sebze veya meyvayı 
ayn ayrı dükkanlardan bir kııç 

kuruş değil 10, 20 kuruş farkla a
lıyoruz. Bu fark, insanı düşün -
dürecek, ıinir lendirccek, hazan da 
güldürecek kadar acayiptir. 

Bunu sebebı şudur: Memleketi
mizde bu işler büyük müesseseler 
tarafından görülmez. Teşkilat 

yoktur. Mutavassıt satıcı çok, 
hem de çok fazladır. Bu mutavas
ııtların mühim bir kısmı muhte
kir adamlardır. Elden ele dola
şan bir madde nihayet bizim eli
mize geldiği vakit, pahal ıbir me
U oluyor. 

Maçk:adaki bakkaldan Urfa ya
ğını 125, etin kilosunu 60 kuruşa 
almamızın sebepleri yukarıda say
dığım hadiselerdir. 

Hayat pahalılığı ile mücadele e
derken, bu mi.:him noktaları hal
letmek lazımdır. Başka türlü u
cuz ve nefis biç bir şey alamayız. 
Bilhassa yiyecek maddeleri u ·11 • 

ve nefis olursa, yalnız vatand~·: , 
refahı ve ekonomisi cephesinden 
çok faideli olır.akla kalmaz, istih
!Ak fazlalaşiT ve umumi sıhhat h . -
rikuliide bir veche alır. 

Reşad Feyzi 

Damğa Harçları 

Damga kanununun bazı mad -
delerini değiştiren yeni kanur.urı 
17 ve 19 uncu maddeleri, damr,:; 
cezalarının tahsili emval kamınl·
na tevfikan maliye dairelerine .• 
tahsil olunacağını tasrih etmişi ir. 

Onun için şimdiye kadar ic• ~ 

daireleri tarafından takip olunan 
bu kabil işlerin maliyeye devrı• 
lunması ve tahsil olunacağı An
liye Vekfiletinden dün bir tammı

le şehrimiz Cümhuriyet Müddei
ınnuıniliğine bildirilmiştir. 

Birimizi,1 derji 
Hepimizi.1 dgr ji 

Sekaklarda tükürmek 
ve sümkürmek 

mese·esi 
iclude :ratadılllllll şdırlu cw;el

lcşınesinl, imarını/ bepemiz lst.erlz. 
Bunu lsteınlycn, cllleınlycn yoktur. 
Halbuki lcmldlğln, ırtızclllkl<n da
ha büyük bir ehem:mlyetl vardır. 

CUokü sıhhatim.izle alüadardır. 

Meseli eat'ldelerln yapı1masını dl .. 
krke.n, '°Sf'Jer, aslaJUar isterk<'n ni· 
çili yürüduiümiiz 7ollan, bastıtı· 

IDlZ kaldtnmları temiz tutma.71 
diqünmüy~nız bile?. 

Lüzumsuz bir .lr.iiat p3.1'\":a.sm1 dil· 
riJp, büküp sokak ortasına atmak 
elrkfn bir hareket; lükllrmek, ~um
kürme.k hrrkesf iğrendiren, mide .. 
liilıl bulaııdıran ve nihayet umu
mun slhbatinl tehdid eden bir ka
balık, bir münasebetsizlik ve bli· 
yük bir ayJptır. 

Ilerlr.cs yaşachğı fehrln iyi ve 
mükemmel olmasını isterken, dal
ma temhllfl birinci planda tuta
rak kenc1l aosyal terbiyesini de a
yulamalıdır. 

Sokilklar eôp tenekesi defildlr. 
Çt•plufe at.ılacak şeyleri sokaklara, 
carfde-lere fırlatmak bo caddelerin 
manr:sr:ıs1na bir rlrkln1ik v<>rir, be· 
lcdl~eyl b.-)·bude L"Kal eder. 

\·erlert: tükürmek, siımkürmek, 

un1umun ı;lhhaUol, 7anl, lıtplml

:h• .... ,,_ilı~ııtt U-lıdld eder, ('irkindir: 
ruiıh• lıt ı la,,t1 ı r-ır. Bu itibarla hal -
kuın ~.ı . h• ~·iır.il. e raddrlrrl tcml:ı 

tutm:unuı t~\· .siye rdrrkrn, yenl 
\'alimiıJeıı de bu mıihim vazifeyi 
lhm:ıl l'dcn1ere kar.ı tiddeili hare
kete ,ıretllnıcslnl •ehrln trmtz.llll ve 
umumun S;hbatl adına rtca ederill 

1 
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l~!."lin - Roma ierinMhvin Kararı 1 

' ş 
Harb Deği 

t · · o ar 
Çünkü Mün~h 
T afbiki Sırası 
ltalyanlara 
Gelmiş! 

Anlaşması Esaslarının! 

G 
ünün meselesi İtalya ile 

Fransa Hasında ne olacağı et· 
rafında toplanıyor. Onun 

için Avrupa matbuatında bunun 
etrafır.da n~er yazılmış ise her 
şeyden evvel onları gözden geçir
mek iktiza rdiyor. 

İtalyan iddialarına karşı Fran
sızların verdiği cevab şudur: Fran 
sa İtalyanın şu veya bu emelle -
rini ta imin için yer vermek ni -
yetinde değildir. 

İtalyanlar da bu emellerini tat
mın etmek için yür4yect>klerini 
söylüyorlar. Fransızlar, iş kuv -
vete müracaata kalırsa kendile -
rı • müdafaaya hazır olduklarını 
ller. sürüyorlar. 

• ' 1 

\ 

l.' 

1 

• 
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r. 

D il.n7anın en buyuk ıa1:etesl 
tİl\lmtnatca Kadrlf Konstel

laslou) adlı blr Amerlkan ıa
zetesldir. Bo)·u % metro 5, eni de 1 
metro a santJmdJr. 1 sahlfecllr ve her 
sahifesinde 1 sütun rau vardır. 

ihtiyar Olsam da ... 
Bu •azete ber yÜI senede bir del& 

çıkar. Sen n~llası 1159 de basılınıftır. 
Gelecek nüshası da 1950 •e çıkacakta. 
Fakat Amerikalılar 1939 serl'lslnde 
çıkarmıya karar vermişlerdir. 

En küçük &aaeteye retlnce; bu ela. 
iıı,.n terede. Terkay •elarlnde basılan 
Ltttl Standar ra1:etesidir. 

Boyu 75, <nl de 80 mlUmelredlr. 
Yazısı, baskısı ve ten.fi tek bir adam 
tarafından yapılar. 

MAKSİM GORKİ'NİN 

HAYATI 

Bu meşhur Rus ediblnln eserlerini 
btlmlyen yoktur. Hemen her ll~a ter
cüme edllmlştir. 

Ulllnml,t·c..n l alnıı: blrfcy var: Gorkl
ain D.ususl ye tecl bir suretle nihayet 
bayatı... 

1 1 
1878.- Gorkl bılr kahvede rarson-

luk ediyor. _ 
Yazan: Recai SanııyJ 

1879.- Bir ressamın yanma clrlyor. 
1880.- Bir duvat"Cl)'a yamak oıu ... 

7or. 
1881ı.- Po3ta müveı:'lil yazılıyor. 

1886.- Bir tiyatroda korlst olu:ror. 
1888.- Kendini öldiirmlye teşebbüs 

ediyor. 
1190.- Blr a.vuka.tın yanında ki;tip. 
ıssı.- Yaya olQrak bütün Rusya .. 

yı dob14ıyor. 

18~)'?.- İlk ronuınmı nt•.ı;redlyor ve 
bÜJ"ik bir töbrrt kazanıyor. 

GARİB BİR VASİYET 

T 
ürkçede: .yaşı yetmiş, i'i 
bitmiş~. diye bir söz vaıdır 
amma, bu söz, istisnasız, lıer 

yetmişHk için söylenemiyor. Bazı 

yetmişhklerin, gençlerle yarış e· 
derecesine birçok ışler başar -
makta devam edegeldiklerini gö· 
rürüz ... işte Şevket Nezihi bun -
!ardan biridır; yani işi bitmemiş 

bir yetmişlik ... 

., 

seyi blti:nne'lt üzere ... Boylu buslu,I 
sportme:ı vücudlu, sarı kıvırcık 

saçlı ııeviınlt bır genç.. 1 
Şevke• Nazilıı, hala, çapkınlığı 

elden bırakmad•. Aklı. zaman, za· 
man, bir ,zıpzıp• gibi glizeol ka -
dınların arkasından yuvarb.nıp 

gidiyor .. Onda, kadına, aşka ku'ı 
suya kanamıyar. hummalı bir has· 
tanın susuzluğu var ... Hele zahi•i 

.ti de 9ıe, 
v aıııyeti, bir ll"nç, hetn bsSıJl!ll 
hir gwnç gibi... Nejad, b• ;rJe~;r. 
bu h>line fena halde sili ya1'~' 
Bu derece hafifliği onun 

yakıştırama'Ldı... biiSt·ıi· 
Hele son hadise Nejadı v[<e\ )il 

tün çileden çıkarmıştı: ş~ pıııır 
zlhi bu yaştan sonra ev e biiı..l· 

r de kalkıyordu .. Hem de e il1 uıı ~· 
yen bir kızla, komşusuıı piJı ı• 
Nadire ile ... On sekizini ~eıel ~,;ı
tirmiş. Mahallenın en gu . ,.ıı) 

(Devamı 7 inci ıııJııf O ıı içın Fransızlar tarafın -
dan bu §eraıt dahilinde verilecek 
cevab bu kadar sade görünüyor. 
Fransız matbuatının neşriyatı 

bu esas dahilinde alınmış bir va
zıveıt.r. Kullanılan lisan kelime
:erle hücum etmekten ziyade ve
rilen cevab,ıı kat'i olduğunu gös
teryior. 

Geçenlerde vefat eden l\tls Peter 
Kari adlı Amerikalı bir kadının vasJ
:retnameU a~;ıldıiı zaman noter ve 
huır bulunanlar hayretten kendileri
ni alamamı,ıardır. Ölen kaduı. kendi
sinin JçerJs! seten kaplı bir tabuta. ko
nu'maswı. slya.h tpekll ffoııt:ınının rtY
dlrilmeslnl, boynuna kırmıı.ı blr bo· 
yuna.atı baflanınasmı, eUne de ü9 
pc.nıtıe cül verilme~lnl vasiyet etmiş
tir. 

Uzuıı boylu, pek zayıf değil, 

yüzünde n• s•kal, ne bıyık var; 
her gün muntazam tıraş olur. Saç
ları teker teker sayılabile~ek ka· . 
dar seyrek, fakat, bir tek ak görü· 
lemez .. Çünkü o •karartma. ame
liyesini hıçbir vakit ihmal etmez .. 

Almarı-F ransız Paktı 
Nasıl imzalandı ? 

Bu arzuları Yt"tlne •etirilm.lt 
böylece römdlmü~tür. 

MEMUR IIAYV ANLAR!. 

ve 
Roma matbuatının neşriyatı ise 

İtalyanın b:.ı işten geri döıımiye
ceğini, hükilmetle milletin burada 
bir olduğunıı tekrar etmek için a
lınmış bir vaziyet olup bilhassa 
şu noktayı müdafaa edyiorlar 

(Devamı 7 in..--i ıııhifede) 

Fransız Cumhurrelsl İtalya bududuııdaki Fransız alaylarınd .. n b\rine 
merasimle sancak veriyor. 

Bazı devletlerin himıetlerJnde kedi 
gibi, köpek ~ıa.ı, keçi rJbl ha,.-van1ar 
da kullanılır. Bunlann iaşeleri de dey .. 
let bü.tçe!llnden Umbı olunur. 

Edeni Muhafaza için 
Fevkalade Tedbirler 
Bütün Amerikalılar Kendisini 

• 

Pek Çok 
Seviyorlarmış 

ÇOCUK 
Bilmecesi 

Bu memur hayvanların (1) bir fay
dası var: Ne vev yaparlar, ne de ma .. 
qtannm arttırılmasmı isterler. 

İnl'lltere Uslne neaareti dairesin· 
· de bulunan bir kedlnln haftalılt taıa-llEDİYELERJl\UZI BAZffiLADIK sisalı 1 tilin ı JM!Mtlr. (Rekor Ofis) in 

Önü.mü.zdeld pazarteal l'ÜDÜ, çocuk. aedılerlne yalnız 1 ttlln verlllr. 
o~ llJ'UCularunn: lelD. haaarladıfUJU• Ull: Domlnl'odakJ Arjantin konsolosh&· 
m~• '&klı bllmeoeyl raı1cte.tnl'.I" koya .. nesinde bulunan kedi, ayda 8 puo 
catu. Çocuk oku7ucularuıau ba bil- alır. 

mecelere kaqı son derece ôll\h ve Muhtelif aıaylarda beslenen keol .. 
merak dUJ"Scalllardır. terin lqeelnl alay sandı!ı temin eder. 

Dün Y• daha evvelki g-ıi.Dkü nüsha-
Fransada posta şubelerinde, fare -

Jarımuda biltlJrdifimiz talsilita l"O'"f', len: k~ H&Jenen kedilere, posta ve 
bUaece.laıiatn ~allcdenler ve çekile- teluaf müd.lrb'etJ taratuıdan haftada 

Giyinmesi11e en titiz bir g~.ıç 

kadar ıtina eder. Ütüsü biraz bo· 
zulmuş pantalonla gezmeı. Gö -
zünde altın çerçeveli gözlüğü, eErı· 
de gümüş saplı pastonile herkese 
zarif bir adamın sempatisile ken· 
dini sevdiren ve saydıran bir a,. 

damdı. 

NeVYor p.ıllıil, sabık inııilız H11.
rkye Nazırı Mösyö Edeni, yalnız 

mahtemel bir tecavüze karşı ıe

til, takdirkirlarının tehacümiine ı 

·arşı da muhafaza için ııkı tedbir·! 

oe k kura aeUCf"&tnd.e ka:unlara ta 4 frank verilir. 

•ıra Ue atalıdald hedl7eJe~imizJ ••- M:ıJlye ve harbiye neu.retlerl evrak 
receil

7
• mab3enlerlnje blrook kedi boJundura-

Mülkiye mezunu olduğu halde 
ticaret hayatını daha caz'ib bula -
rak, babasından kalan ufak ser -
veti o sahada hüsnü idare etmiş 
tüccar olmuştu. Sayılı zenginler -
dendi. Fatihde, Çarşambadaki 8 

odalı evinde, yalnız, oğlu Nejadla 
beraber oturuyor. Maç.kada bir 
apartımanı var. Onun bir daire -
sini, hatta bir katını itgal edebilir. 
Fakat, o, çocukluk ve gençlik ha
tıralarile dolu olan Çarşamba mu· 
bitinden ayrtlmak istemiyor. P.u 
muhitte, bu evde, yalnız başından 
üç nikah geçmişdi. Üç defa vleıı.

miş, fakat, neden bilinmez, karı -
Jarının üçü de yaşıtmamışdı. İlk iki 
karısından çocuğu yoktu, Nejad 
son karı~ının yadigan ... Henüz li-

.Fon Rıbbentrop Parlste böyle ka11ılanılı ~ıJl' 

· ıe ·· ·· ·· "ne ı1cıP".,i i,,.ı' 
\ 

tı ve gunu gun~ teli t • Coeuk okQuouları•ı:ı, ~llmeoenla lur. Zabıta ldmıetlnde kuUamlan ll:m1 
oıkltb paHrl""I ctintinü takip edecek kopeklertntn de polis müdırlyeU büt- s 

•· t 
oumarte.l cibıil h"dfye.lerJnt c61ip Cf'Stnde tahsJsıtlan vardn. 

tclareltaaeal1d. .. alacaklardır. L#J•lll•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıı Blrlncl70 bir ~lıılklel, ikJ.ııol7e bir 

alı günü Pariade Alman · 
man - Fransız paktının im
zalandı~ını biitiln tafıri14 -

Son gelen Fransız goı~dıd' ~,,I' 
merasiminin nuııl yapı ot vff"'
kında enteresa" malı'l1" 
tedirleT: ,.ı. 

uır almak mecburiyetinde kal -
m~!tr. 

Mösyö Eden, Amerikalılar tara

fından çok sevilmeokte ve çok tak-

dir olunmaktadır. 

folofral maktn..ı. üpliAobe lu7aeUl 
bir kol naU, •ırdUnci17e bir 4olma 
kalem, b.,.ınct70 .. a • .ı.ınıhtn llo aylık 
aboneal becli:re olarü. taluUm e411e
cekllr. 

Beş:inclden onuncuya kadar ltlrer 
fotofral albümü, enwıc•dan on l:tetJ.n
clye kadar bir lıo1a takımı. on ı...tn
clden 7lrmtnclye kadar birer balını 

defteri, :rlrmlnclden 71rml b0fwl1e 
kadar da birer deste kuqaa kalem 

iPEK S ine m ası 
On binlerce halkın müracı!ıatı üzerine lstanbulda Ooımabahce • Saray• 
burnu - lzmıt ve Ankareda yapılen haklkl surette 6 sineme maKlneslyle 
alınan fllmlerin TAMAMI BUGON Matinelerden itibarea her ıeanıta gösterilecektir. 

Ayrıca ı Alatürkün sesli sine:naıun ilk keşfinde irad buyurdu~ll bir hitabesi 
Programa 116ve olarak ı Haftanın reni filmi 

Bu gazetelere göre: aı r" ,!'. 
Muayyen saatten .. :ırpe lilrt>' 

(çalar saat) salon~ 0 c1et1 Jll ıır.' 
tecilerden, siyasi rıca\ıJı ıoP 
keb büyük bir kalaba ,N 
ınıştı. dato'°'{ı 1 

Aınerikada tezahüratla karşılanan 

Eden 

Bunlar, Amerikaya geldiğlı>i ifi
tince ellerine birer fotograf ala

rak imulatmsk için geçeceği yol

~a dizilmişlerdir. Bu yüzden mü

na.ka!At durmuş. Nihay~t polis rnı.i
dahaleye mecbur olmuştur. 

hediye edlle<ekllr. D H 

Ylrırl bqiııclden elllncl70 kMlar de· uşman 
reoe alan oooulr •k1U'ttcalarunıu e1r- Maskesi Altında 

Aralarında bir çolc 5aıl i'' 
sinemacı görülüy~~U·rj ~~ • 
çeyrek geçe Mös~o Jo yfJ11"' 
Yon Ribbentrop oğlell ~J 
den avdet ettiler. fi, ~ ;JI 

Genç kız, güzel kız bir tüy hafifliğile merdi
~cnleri indi, pastacıdan çıktı. 

Ferıt merdiv.en başında ınıhlamnış gibi duru-
yor ve ıiudakları durmadan kelimeleri sıralıyordu: 

- AmaH Allahım b.ı ne tılsunlı kadın. 
Ona bıtiym ım. 
olna bayı.4yorl!ml ... 

NESRİN'iN ARKASINDAN 

Ferit pastacıdan çıktığı zaman Nesrinin bir oto
mobil içinde uzaklaştığını gördü. Arabanın arka 
penceresinden büyülü bir görürnsü gıbi yalnız ka
fası, siyah sargı şapkası, yakasının gözlerinden renk 
alan bol, kabarık kürkü gôrıinüyordu. Bu gönlü 
çalan, gözü büyüleyen tılsımlı hayalet bakışlardan 
yütüp uzaklaşıı,cava kadu uzun ıtzun ve dalgın o
nun arkasından baım. Sonra ciğerlerini dolduran 
l"niş bir r,efs aldı: 

- Bu iaZlt neli oluyorum ... 
O da lııerıi seviyorsa bu gece ne yapar e<ler 

gelır 

D e siyl~di. atır adımlarla Tokatlıyana doğ
ru çıkmafa baiJa~1. İçinde onu billiyen, umudunu 
kuvvetlendiren oır inanç vamı. 

- tııe :ıd•Cf>k ..• 
Diyoıdu, Ve progrıırr;ını hazırlıyordu: 

le7tn ve dtfer arfüllerln ea ,.ıı.eı tarı- il••••••••••• 1 lan verlleceJı:llr. ı ı Fransızca sözlü büyük 

Y ·O S A 
t.:o. 9 

- Tokatlıda otururuz. Oradan Maksime gide
riz. Dansederiz. Yorgunluk çıkarmak için de To -
katlıyana döneriz. Bundan so.ıra da o, imkanı yok 
benden ayrılamaz. 

Bu program Feridin gözlerine bir ışık gibi do· 
luyor, sevinçten damarları gıdıklanıyor, kalbini 
örten pas siliniyordu. Fakat, tersi de gozunun 

önüne geldikçe içi içine sığmıyor, kanına alev veril
miş gibi yanıyor, bakışları dumanlanıyor, kalbi sızlı
yordu. 

Di.:şünüyordu: 

- Daha ana kuzusu bir kız. Koyu zorlu bir bas
kının tutsaklığı altınd~ olduğu anlaşılıyor. Pek utan
gaç. Daha hiç açılmamış. Konuştuğu ilk erkek bel
ki de benim. Evden nasıl kaçacak, geceleyin nasıl so
kağa çıbcak, nasıl bana kadar gelecek? .. Haydi gel
sin diyelirı. Tokatlı'da oturacak mı, Maksim'e glde
bilec<'k mi, l:eni dinleyip otelde kalacak mı? .. 

Ferit bütün bunları ~ ·; ·ündükçe kafasırıın içi 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE _mı ___ _ _ 

burgulanıyor, umutları sönüyor, bacaklan titriyordu. 
Ama, yine bir saniye Nesrln'in toy, kılıksıs sevfllal 
gözünün önilnde dlril!yor: 

- Aşk yasak tanımaz. Ne yapıp yapıp gelecek! 
Diyordu. Ve bunu bir prkı eiht list üste tek

rarlıyordu. 

- Aşk yasak tanın1azl. 
- Aşk yasak tanımaz!" 

Okula sokatını ıeçerken 

Yine o günün akşamı! 
Hava iyice kararmış. 
Tokathyan'ın arkaları. 

Okula sokağı. 
Genç bir kadın, kahverengi mantosuna sannm1§. 

hızlı adımla:la yürüyor. 
Genç ve güzel bir kadın. 
Adım atısında binblr ezginin lavrakbitı kalça-

ve heyecanlı şaheıer 

-----·ı-
larında bakışları düğümleyen, damarları tutu9turan 
bir ııüzellik! 

Sokağın dönemeç yıtrine eeldi. Bir çift keııkin ba-
kış kendisini yakaladı. 

- Nereye böyle Yosma?. 
Genç kadın birden durakladı. 
- Siz misin iz ispekter?. 
·-Benim ya. 
- Nereye gitsem karşıma ırlz çılnyorstınuz?.. 
- Bilerek değil, tesadüf. 
- Ah siz polisler! 
Genç kadın böyle söyler ıöylemez dlnleyicisl:ııil. 

kahlı.ahalarla güldürdü: 
-- Kah .. kah .. kah! 

Alınan protoıı:ol ~ oı ı' ır 
müddet Fransız protolıııad~ tr 
görüşdil. Ünifonnah rııı' f 
Fransız ve Alman naZ' ~·r 
mıya çalışıyorlardı. e apdl (I~' 

Nihayet, 15 i 30 g: ya~~l:en~ 
hademe olduğu hald ' P ııı0 9ı;9 
da Hitler rozeti buıu11!,05yö 0' 

11a '" 1 ıet· sıslar, sonra yanya 
8 

gird 11~ 
ve Ribbentrop saloll ves•~' ~ 
zerinde, imzalanacııl<6piille f j 

bulunduğu masanı.Jl •1~;) 1 • . 4 
er. tıırd0· ,~ı 
İki nazır birden ° o&iô il' Jll' 

Von Ribbentrop'la 1\1 verıııl" ıe'ıl 
altın birer tüy kaleıJI ,_mı• ve 
iki nazır, veıikııları 
ettiler. 

Genç kadııun ürktüğü. polla iıpektert birden Ç\Jkl. ---------
•Jet ıenienıni§ti. Bu- tün Ta k Sl 

- B.u akşam ne kadar da ııüzelsin.. ı 
Dedı, takıldı: Radyohı ~ 
- Maltlyajm da demdeğiş!k. Gözlerinin rengini! c1ıre1<teft~ •"'' 

bile değ!ştlrmi§sin. Ka~ların kalınlaşmış, yüzünde İşaret fenerı.,,.ı bir oit;.c ıcf 
birdenbire benler bitmiş. Benbn yerimde bir başkası bemen her köşede dibiP ·c, ~ 
olsa ıenl lınlı:aru yok tanıyamaz. Halk, bu direkleri~. ···"''~ı•t· 

• pU iV'' r ,•-,,o 
V!" .. ilive etti: lanır. Fener, gö%U ge\_e ''°'4' 
- Çapkın bu makiyaj bflginle tam ıivtl polislik men karşı kaldırıına ·ıcılP J r' 

taJcSl ı!P edecek kadınsın. Günde l1ç b~ kılığa girebiliyorsun! sırada bekli yen .. r. ı•~ 
Gene kadın dudaklarında biribn güllicii.ğü pem- sesleri işM!illr. Bılttı ' 

U>evanu vu) 1c.tu •.• 
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ATATURK-
Saat Sonra Ölüm • 

ır 

er Tarafa Yayılmıştı • 
rı 

Yedisinden Yetmişine Kadar 
Bütün Vatandaşlar Ağlıyordu Madam Mala.- Mala, Mubı! .• 

Yatatm altmıl&a bir horultu ıotl· 
7or. Gallba bir hınız var!. 

l tatürkün yattığı odanın Y<l· 
'\ llırıda, Baıvekil Celal Bayar 
. b-"e .. diğer hükfunet ent~\ 
~k~· llınidle bekleşiyorlardı. A
~ Un ölümü, Bqvekile haber 
\'lı n~e. Celtl Bayu, kendini tu
~ l<lı. liüngür hünıür ağlamağa 
'ıi;.l~ ?•rhal .. Ata;tüıık:'ün yattığı 
~ . ilrdi. Başvekilin rengi saj,>
~l Gözlerlııden akan ya~l.ırı 
l; ~!yordu. Odanın içinde a-

~lır ilerledi. Büyük ölünün 

-9-

Riiportajı yapan ve yazan: 
REŞAD FEYZİ 

ken, bütün İatan bul 'bir anda, ma
tem havasına büründü. Yalnız a
na caddelerde değil, iç sokaklarda 
bile yarıya kadar çekilmiş bay • 
raklar, taraf taraf göze çarpmağ~ 
başladı. 

Mekteb kapılan bilhassa çok 

~h 
Atatürk Trakya manevralarında 

M>' taryoıaya yaklafb. Diz 
~ başııu eğdi, ebed! Şefe hür
~ ~, ~ vazifesini yaptL ', .. ille ağlıyarak ayağa kalk-

~tlt ağır yürüyerek kapıdan dı· 
~~· Doğruca, kendisi için 
~~ :;ıaıı husw;i trene biıunek ü
~ •Ydarpaşaya geçti. Derhal 
IJıu 'Ya hareket etti. 
'Y~ hadiaesi, bütün sarayda 
'ı •~ı1t~ Ytkılışı kadar muazzam 
11y~ bı bir tesir yaptı. Bütün s:ı
~%rı Ulunanlar hüngür hünı:ıür 
~"'· ar, hıçkırıyorlardı. Onun 
ı,.•onek· ·t. , .. ~~ ırnse inanmak ıs emı -
~t~ r._kat, maalesef büyük A· 

hayata ebediyen gözlerini 

hazindı. Çocuklar, yarıya kadar 
çekilmiş bayrakların etrafın -
da toplaruruşlar, hıçkıra hıçkı
ra, Atalarına ağlıyorlardı. Saat 
üçe doğru gazetelerin çikardık -
ları ikinci tabı nüshalar, halle ta
rafından gözya§ları arasında ka
pışılıyordu. Gazeteler, büyük kur
tarıcının karaölüm haberini iri 
harflerle, büyük bir teessürle ve
riyorlardL Sahifeler siyahçerç'! • 
veler içine alııunıştı. Birinci sa
hi.felerde Atamızın büyük kıt'a

da resimleri vardı. 
Gazeteler adeta yağma ediliyor

du. Ömründe, belki, hiç gazete 
almamış, alamıyan vatandaşlar, 

sokak başlarında gruplar halir,de 

~·. ~ t•tk .• . . 

\. 'l'takya nıanevralarında lı.ava fiio~unun harekatını takip ediyor. 
e tn~tı 

~ ·~ 
a leli Şef öldükten bir saat 

· ''lt ,; SıJ:ıhı müze müdürü 
'~ ••ıw '•n eıı ı saraya gelmi§. Ata· 
• erı · ~'nı nuı. ve yüzünün mu-
ı~. •lını.+ı 1 

'aır· ..,, · 
',, ~ğı•y~ ~e tııüıavir hekimler
g,, "lleıı t adar sarayda kaldılar. 
~. ~ıı. Y~ra evlerine döndüler. 
~ · lt~eı nız profesör N eıııt 

ı ·t·~· P kaldı. 
'' ı gün .. 
\ı~ 1okıı u, Yani cuma sabahı 
ı, l •ata ıda, tekrar toplu bir 
ıı,~"tın1Ya giderek Atatürkün 
·,,~ ~~Ulen son bir muaye

t_, v 111 tı\ıb ıler. Yine bu arada 
>>ıı, ' ~oJı.1(,1 •dit müesse.;eai mü. 
. ·ı. •1tereı.: rları Atatürkü mua
' ~;~ lltıııd resınen ölümil tesbit 

·q• ""u· an sonradır ki Ata. 
'tı '" "-~dd • 

1 ~ lııraı.ı.. • naaşları üze-

~~ilı~I:\ h:~ b~ ~ahnit yapıldı. 
ı;. ~ ~n 

8 
erının saray du -

~ \ ~ lııtııı1~1•ara1t İ•taııhul ve 
,,_, .... ~t .. 
"'U. \r Yayılması pPk 

... ı "el 9 haberin i'1tilme -
•"' ... eta ~y 'nd '~. '"ııqii. .. .nı en vu -

~•at el Butün millet ağ
~ha on bire gel;r. 

toplanarak, nemli gözlerle büyük 
Şefin ölümünü bildiren resmi ra
porları heceledikleri görülüyordu. 
Bütün İstanbul, teessürün en yô.!..
sek derecesile, adeta kendinden 
geçmiş bir halde idi. Sinema, ti
yatro ve diğer bütün" eğlence yer
leri büyük mateme hürmeten ka
pılarını kapamışlar, af~lerini in
dirm~ler, resimlerini kaldırmış -
!ardı. Caddelerde, fev1<ali\de gün
lere mahsus bir kaynaşma Faket, 
hu sakin ve ıztırablı bir hareket 
idi. Kalabalık arasında gülümse
yen tek çehreye tesadüf edilmi • 
yordu. Bilhassa gençlik büyük bir 
teessür içinde idi. Mekteh yavru
larının başbaşa, omuz omuza ve
rerek ağlaşmaları, bu manzaralar 
çok hazindi. 
İstanbul bir sessizliğe bürün -

müştü. Seyyar satıcılar dahi, ma
teme hürmeten seslerini kısmış • 
!ardı. Birçok mekteblerde öğleder. 
sonra, büyük teessürden ders o
kutulamamıştı. Mekteblerdeki bu 
ha ı ertesi günde devam etmiş!'. 

Bilyük matemimiz dolayısUe ec
nebi müesseseler, sefarethane ve 
konsolosluklar da bayraklarını ya-

rıya kadar çekmişlerdi. Perşembe 

günü akşamı İstanbul görülecek 
bir manzara arzediyordu. Sok3k -

lar, büyük caddeler ertkenden ı. 'n-
1 halll§tı. Saat de>lmzdan sonra, ~r-
1 

talıkta hemen hemen kimse gö -

rülmüyordu. Bütün dükkanlar ka· 
palı idi. Beyoğlu caddesi zifiri bır 
karanlık içinde idi. Sanki, k. ca 

şehirde hayat durmuştu. Şehrin 
bu m~temli ·havası günlerce dev~ııı 
etti. 

Herkes, ewne çekilmiş, büyük 
Atatürkün ölümünü düşünüyor, 

bu ölüm hi<disesini kafasına göre, 
tahlile uğraşıyordu. Her yerde ko
nuşulan şey Atamızın ölümü idL 
Bu, Türk milletinin yüreğine in

ıruş en büyük acı idi. Beşikteki 
çocuklardan ak sakallı ihtiyarlara 
kadar herkes ağlıyordu. 

Ertesi gün, yani cuma sabahı 

güne§le beraber günlük hayat yi
ne başlamıştı. Fakat, tramvay -
larda, vapurlarda herkesin yüzün
de en derin çizgilerile, en ağır b'r 
matem ve acı okunuyordu. Vatan
daşların kalbinden bir parça kop
muştu. Heroces isteksiz ve neş'e -
sizdi. 

Mekteblerde, muallimler tale • 
be}'i teselliye uğraşıyor, Türk 
gençliği de muııllimin yegane t.ı
sellisi oluyordu. 

Atatürkün ölümünden duydu
ğu tees9ürle, fazla heyecana kapı
larak hasta olan, yatağa düşen 
vat~arn sayısı az deği!:l.l. 
Böylece, hasta olan vatandaşlar • 
dan günlerce tedaviye ihtiyaç gös
terenler de vardı. 

Atatüı'kün ölüm haberi, bir şim
şek gibi, bütün yurdda yayılınca, 
on sekiz milyon insan onıın arka- ı 
sından ağladı. 

Möoy6 Mala.- Sos çıkarma! Bı
rak uyman. Tarın sabah. oda kira
sını ken41sme verdlrlriı, 

- Ya ba. a7aklarf. KımJ.n b• a 
yakJar?. Cevap ver, yoksa atet e 
decetımL 

- Osı kOo daaa •Tıflarsam ııt.ı, 
lııl<ıdlilm clbl l<u..ııJ.ıyablleceflml. 

- Feridun, bantlar hazır: '.te
lefon eı. bir lal<şl ıöuderslnler _ 

- Peki amma, bl>lm küollk ne
rede? Ona da mı bavula koydun?. 

rına da konulursa ... 
Aynca snvareye, tiyatroya Vt· 

ya bir müsamereye gidılnen ı>i
yilen mantolar kadileden ve çıı!< 
uzwı yapılıyor. Bu sene kısa So-
1.-.lar yerine Tnı:ıl:ar denilen ve 
cl'.&lcre kadar w:anm l<Ü!"kler mo
da. Geclen Kap'da giyenler var-. 
Fakat, gündüz taşınacak k.aplann 
biraz kısaca olması, içerisine b1 r 
kostüm tayyur giyilmesi lbıııı.. 

Mantolar için yünlü ve en ziy .. · 
de diiı siyah kumaşlar intihah e· 
lunuyor. Bu sene moda olan renk
ler, kırmızı, yeşil, koyu külrengi
diı. Açık renkli bir ropla giyile • 

1

1 

cek manto, h<tr halde koyu renk.l 
olıxıalıdır. Siyah, renkli roblarla 
da açık renkli mantolar ... 

YÜKSEK YAKALAR 
Yüksek, kulaklara kadar çıkan 

yakaların modası geçti zannecliyor 
ve bir daha göremiyeceğimize iıil
küın verJyorduk. Halbuki bu ya
kalar, bu sene yine moda ol1.ı. 

Kenarlar şeridlerle, işlemelerle 

süsleniyor. Ve kadınların görü -
nüşünü pek çok deği!ıtiriyor. 

İNGİLİZ ARSLAN! 
Bu sene çok moda. Bluzlarln 

yüreğe tesadüf eden yerine, ceh · 
lerin şapkaların üstüne i.şleni 'Or. 

YAŞAŞIN ÇEMBERLA YN 
İngiliz kadınları; mendillerinin, 

çantalarının üzerine bu iki keli -
meyi işletiyorlar. Bazı spor merak
lısı kadınlar da deri veya güderi 
kemerlerinin yan taraflarına .. 

KELEBEK MODASI 
Avnıpanın kibar madamlarJ 

bu sene kelebeğe düştüler. ku -
laklarına altından yııpılıruş, pır -

I } 

/ 
' .... 

Sağda; Pa.rısın en m8fhıu terzi !erinden Rober Pic'e'nia yaptıfı bi.ı 
manto. Yüllill bir kumaıtandır. Yukarıdan aşağıya kadar düğmelidir 
Yakasında Pars deminden bir kravat vardu. 

Solda; yine Parisin m .. hur ten.ilerinden Şanıel'in bir modcll. Kllı 
sik bir biçimde. Yaka ve kol aitzları devrik ve fazlaca geniş. Beldeki 
~er deriden ve parlak tokalL 

lantalarla veya başka kıymetli 
taşlarla süslenmiş kelebek şeklın· 
de küçük küpeler takıyorlar. Ay
nı şekilde boroşlar, tokalar da ÇJk 
rağbet görüyor. Orta halli kadın
lar, fildişinden, bağadan ve sedef
den yapılnı~ kelebekleri tercih 
ediyorlar .Bunlar, ufak yakut, züm
rüd, firuze gibi taşlarla süslenirse 
cidden güzel oluyor. 

YüN ELDİVENLER 
Renkleri roblara, tayyörlara gö

re !ntlhab olunur veya bunların 
kumqından kesilir. Bu eldivenle
rin boyu biraz uzuncadır. Ve çok 
orljlnaldir. 

ÜÇ ÇİÇEK 
Ortasında kıyım..ru bir tq bu 

lunan üç çiçekten mürekkeb b\ı 

rozet takmak çok modadır. B ın 
lar, ya tayyödarlll yaka Ulıtıv 

ya da korsajm yaıı tarafına ta 
kılır. 

TAAHHÜDLÜ MEKTUB 

Son moda bir el çantası, üzeri 
de bet kırmw veya başka bi 
renkte mühür bulunan kocama' 
bir zarf tasavvur edl.nh. İşte b• 
sene çok beğenilen, kullanıla ı 

çantalar bu pklldedir. Bu çantı 
!arı bizzat siz de yapab111rıılnl7 
Hem sade ve hem de lı:ulılaIUflıd 

MUCRiMI .. 
JOri Bu Kararı Verdi, Kızlarına da 

Tek Kelilneı·k Telgraf Çe.kildi 

Ne Yazık,, Manastırdaki Üç Kız, Analarını 
Eaealarının Öldürdüğünü 
Üğrenmişlerdi ... 

I
• lkteşı:in ayının 16 ıncı gü

nü lngilterede Ruislinde 
bir kadın evinde ölü olarak 

bulunmıq, uzun uzadıya tahkikat 
yapılmakla beraber kat'i bir ne
tice anlaşılama~tL Fakat kadı
nın Sidney Pol isminde ticaretle 
meşgul olan kocası maznı,ın ola
rak yakalanmış ve muhakeme -

sine başlann.ıştı. Yeni gelen İn • 
giliz gazeteleri bu cinayet dava
sının meraklı bir surette devam 
ederek neticelendiğini yazıyor -
!ar. Bu adamın katil olup olma
dığına dair vicdanf kanaatlerini 
söylemek mevkiinde bulıınan ve 
üç kadın ve dokuz erkekten mü
rekkep olan jüri heyetinin kar-

Sidney Pol ile karIBının çok ıeviı hklri zanıan çekllmit bir rrsimkri 

şısma çıktığJ zamaıı Sldney PoJ. 
u. miıcri.m olduğuna kanaat g&. 
tirilıniş olduğıınu anlamıe. ütre. 
meğe başlamıştır. 

Jüri heyetine dahil olan kadın
lardan biri de gözyaılannı Jap • 
tederniyordu. Heyetin r .. ı.ı ayağ11 
kalkarak: 

- Mücrimi. kellmeeini ıöyle • 
miş ve ondan sonra adama ıorul
muştur: 

- Pol, ne diyorsıın? Senin müo
rim olduğuna kanaat gelmlftlr, 
Şimdi hakkında kanunıın maddesi 
tatbik edilmek ilzere mahkemıı 
kararını verecektir. İdama mah
ktlm edll<"ceksin. Söyliyecek bir 
sözün yok mu?. 

Pol titrek bir seele ıu ce"Vabı 
vermiştir: 

- Sldney Pol katoli.k im~. Bu
nu söyledi.kten sonra sözünü ı.. 
~·!d etmek t'zere haç ~areti yap.. 
m:ş, yemin etm~tir. 

Hakimin kırmızı cilbbesi var
dı. Fakat bu sırada mahkeme me
murlarından biri yavaş yavaş ile

riyerek hıl.kımin yanına sokulmuş 
ve koltuğunun altından çıkardığı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1. - Poplin, Dra, ilh ..• kumaşlardaa yapılır. ön tarafında beyaz bir 
jile vardır. Etekliibı in tarafı dl ı.qıı ve aşa!Mı yarıktır. 

2. - Rob. Dra, Krep dll Şiıı, ilh ... kumaf1ardan. yaptlar. Koraaj, çap
rat bir jile süslüdür •. EteklJl!n ön tarabnda bir dikit ve yarık vardıı:. 

3. - Rob. Maroken, Knp dö Şin kumaşlardan yapılır. A:rka5l ve 
etek.liiin önü düzdilr. 

4. - Omuzlar Rastan biçiminde, dtls renkli ktUnaJlardan ~l bir 
ro b. Genç kızlara mahsua 

5. - Ytlnlil kumaşlardıuı. Korsaj, bh plhtrutle ıiWildllr. Jı:tAlkll
ı\ ;•ön tarafınchı ve yanlarda piller vardır. 
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1 Hey Gidi Eski Günler Hey 1 

Can Boğazdan Gelir 
Eski Adamlar Daha Çok Boğazlarına 

Düşkündüler Fakat Şimdi ... 
Yirmi Yıllık Aşçı Neler Anlatıyor 

Z ayıflık modası, hepimizi 
muUak üzerindeki titizlik
ten uzakla§tırdı. Eliti evle· 

!erin, yemei< iJine verdiıkleri e -
hemmiyeti, §imdi, hangi aile dü· 
tünüyor?. Fakat, evvelce her ıey 
daha ucuzmuş .. Büyük konaklar· 
da, yalılarda, köşklerde yemek i
çin çalıp.n insanların sayuıı beş 

altı kiffyi bul\lrmUf ... 
Simdi, her f"Y otomatik ve a

lliminüt. Bugünkü dar ve kübik 
apartını.anlarda, yemek için ne 
fazla yer var, ne aşçı .. 

Geçenlerde bir gün, büyük bfr 
müesseeenln aşçıba§JBı ile görii§
tüm. Afçıbafl deyip ıı~y!n .. 
Bu adam &ünde iki bin kifinjn 
karnını doyurmağa memur •e 
mecbur bir vatandq .. Sabah, öğ l 
le ve akşam .. İl<i bin ki§i yemek 
yiyecek .. l§in azametini takdir e
diyorsunuz delil mi!. 

AşçıMşı, bütün qçıiar aıbı. 

kellesi, kulağı yerinde, göbekli, 
nepll bir adam.. Gun görmilf, ni
ce zamanlar, devirler yqaınıj .. 
İstanbulun en büyük lokantala
rında çalıpnl§.. En mutena ye -
mekler yapmış ... 

- Kaç seMdlr qçwn, dedim. 
- Tam yirmi yıl .. Yirmi yıl· 

dır ocalı: ba§mdayım.. Yirmf •· 
nedir, inaanları doyurm11ta uıı 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

Bir toplantıda yomek yiyen bir grup 

rinde mütehassıs olmll§tıı. Saray
da çalışan bir aşçı bilil"im, yfllnız 
puf böreği yapardı. Vazifesi bu 
idi. 

Böyle ince lhti.ııas fllblerlne ay· 
rı1mış aşçıların yaptıkları Y" • 
mekler yenmez mi?, 

Atçıbaşıya, alıaturka ve alıafran
ga yemeklerden hangisinin iyi ol
duğunu sordum. Güler.ık cevap 
verdi: 

- Bizim alaturka yemelkleri • 
miz en nefis şeylerdir. Yalnız pi
şiren usta ve malzeme de fyi ol
malıdır. Mideyi yorar, ağrıtır. 

Tayyare Piyangosu 
Bugünkü Talihliler 

500 LİRA KAZANANLAR 

1164 45,000 
Lira Kazanan 200 LiRA KAZANANLAR 

36868 

3631 100 LİRA KAZANANLAR 

9765 7936 6148 

3,000 50 LİRA KAZANANLAR 

32932 22172 4201 13424 36105 323S9 

Lira Kazanan 13536 38gıo 29247 29518 25789 30102 

32995 S8855 21811 39913 

30 LİRA KAZANANLAR 

15,000 7595 21165 5844 15870 8155 16859 

8558 17496 2251 19609 17968 36517 

Lira Kazanan 25643 

21762 Sonu 31 ile biten bütün biletler 

ZO şer lira amorti. 

Milli Şef Amasra, 
Cide, Zonguldakta 
(Birinci aayfadan devam) 

clllerile birlikte buraya ıeldiln. 
Bütün Zonguldak halkı erken

den sokaklara dökülmüşlertli. Re
•icıımhuruınuz ıelinclye kadar 
;yollanııı beklediler. Halk lıüyük 
tezahürat ;yapıyor. Bütün hükU
met erkinı kendilerini karşıladı. 

· Milli Şef derhal tetkiklere piş
tiler. 

KARABÜKTE 
Kendileri buradan Karabllke 

ııfdecelder, temelatma merasimi
ni vaktlle bizzat yaptıkları büyük 
demir ve çelik fabrikamızı ziya
ret edecek ve fabrikanın bugünkü 
vaziyetini tetkik eyliyecek, ora-

dan hususi trenlerile 4<ankırıyn 

pdcc:eklcr, beş saat kadar şehirde 
kalıp tetkiklerine devam buyu -
racaklar ve müteakiben Ankal"a
ya hareket edeceklerdir. Kendi
leri bu ayın 14 veya 13 inde An· 
karada bulunacaklardır. 

ANKARA'YA DÖNDÜKTEN 
SONRA 

Milli Şefimiz Anhraya döner 
dönmez biu.at yaptıkları tetkik
lerden elde ettikleri intıl:nlara 

göre zirai, iktisadi ve idari saha
larda biitün memleket için beşa
ret haberleri olabilecek mahiyette 
pek milhiın yeniliklerle dolu ic
raata geçeceklerdir. 

r&flyOrum.. 

na dÜ§lründiUer •. Afçılıkta 4 
vardı. Hemım 1- büyiiık adamın 

konaitmda bir wya bir kaç arçı 
vardı. Atçılık , gittikçe sönüyor .. 
Evinde, apartımanında ~ q· 
Çl lnı.llıanan kaç babayiğit kaldı•. 
Şimdi zenfin olanlar paralarını 

nedel'.18e ~ya vermiyorlar. Ah· 
rette mi yiyeoeltler, bllmem?. F-6-
klden bir ev demek, mıı«ak de· 
mektL Günün yemekl'eri ile evin 
en b!lyllğünden en küçüğüne kn
dar herkes alü:adar olurdu. Sı
parifler yapılır, h~sin canı • 
run istediği hazırlıenırdı. Bir ye
mek için, hazan saatlerce uğra • 
flrdık. Bütün Bolu ve civan hal
lu &fÇlhkla &eçinirdi. Bolulu 1 ı ~ 
delikanlının istikbali, 1stanbula 
gelip bir qçı yanma durmaktı_ 
Şimdi, bu kapı kapandı. C..len d~ 
azaldı .. Şlmdl, hem yemek mera
lo kalnwiı, hem de az yemek ye
niyor. Çünkü, ştşınaniık ayıp sa
yılıyormuı .. Eskiden bir evin e -
fendiai, hanımefendisi deyince, 
mutlaka, göbekli, şişman olurdu. 
Hatta fİpan olmıyan, gösterl§lliz 
olanlar, ti§lllanlamak için, boyu
na hamur lfleri, börekler, pil.iv • 
1ar yerlerdi • 

diyenlere siz bakmayın .. Eski de· ı-==========================
- Doydular mı bari .. 
- Ne ııezer .. Kör ıırt1ak. "ytt 

yer, yine ı.ı.r .. 
AhçıbQ§l, m .. lek hayatını fÖyle 

anlattı: 

- Çocuktum .. Daha küçük ya
pmda köyden geldim.. Köyümilz 
Boludur. Maliım .. Hemen bütün 
qçılar Bolulu olur. Nedense, bliy
ledir. Babam da İatanbıılda ~ 
idi. Bütün akrabalarunız bund9. 
qçılık ederlerdi. Beni buraya ge. 
tlrdlkten llOIU"a, Enver Patanın 
)'1UWl& verdiler .. Enveor Papyı bi
lir mWnld. Bir vakitler mefbur· 
duo ~ bile vardıM 

ı,te o, F.nver Pqanm .ltonajına 
yamak gird.imM Ocağa odun atar, 
atefl canlaıııdınnlım.. Blr müddet 
lıurada bizmet ettim. Enver Pa
p ymı•te çok meraklıydı. lfat
f.alı aaray mutfalı Jiblydi. Bir 
eok aoçılar vardı. Afçıbaşı.sına, 

ıeçmlf glln, ayda 20 altın maq 
verirdL Dilfllnün, yirmi kırmt&! 
altın lira.. Çdk çqit.li yemekler 
yapılırdı. TaUı.sı, tuz.lıısıı.. Hep
si var .. EnYft" Pqa çok yemek 
,.erdi. Merılltlıydı.. Sık aılt :liye. -
fetler olurdu. O zaman, muUaitm 
iti bir kat daha artardı. AJ.atur • 
ka yemekler her &ün yaptıkları
mıııdı. Alafranga yemekler de ya
pardık.. Pqa, padişahın damadt 
olunca, mutfak daha ziyade büy;J
yüdü. Konalı: kalabalıklaştı .. Sof
ralar, tablalar sayısızdı.. Yiyen, 
içen belirııizdi .. 

Aşçıbaşı. eski glinleri hatırlı

yarak, bir müdet sustu. Düşünü
yordu. Gözlerini tavana dikerek: 

- Eskı günlerin yemekleri ne
rede?. dedi Can boğazdan gelirM 
Eski adamlar daha çok boğazları-

• 

Pll&v tarab müthişti. Padişah 
ırultan Repd bilhassa pllAva ~ok 
merakhydı. Her yemekte mutla • 
k.a, ~din biri pru.v olurdu. İki 
bfık pilAv almayınca, aofradan 
kalkmazdı. 

Padi§ahm pi!Avı için ayn o • 
cak, ayn &§Ç1lar vardı. Bu pi!Avı 
pifirmek için glinlült tereya~ı 
lcııllam)ırdı. Saraya ait çift.l.ikten 
her gün, taze, o gün çıkanhnış te
reyağı gelirdi. PilAv, bununla pi
,erdi. Padi§ah, tabailm dibine 8IZ• 

mıt. fazla yağlı pi!Av yerdi .. 
Aşçıbaşı, tabakasından bir si

gara uzattı. Karşılıklı tüttürdük 
Başını iki tarafa sallıyar:ık: 

- Siz ne diyorsunuz, bayım. 

dedi. ~ılık deyip geçmeyiniz 
Başlı başına bir ihtisas, bir ml"l
lekU. Ahçılar, en çok muvaffak ol
dukları yemeklere göre §iihret 
sahibi olurlardı. Bilhassa sara:ı -
larda, büyük konaklarda her a1Çı 
her yemeği pişirmezdi. Her usta 
blr ihtisas §Ubesine ayrlııru~ı. 
MeselA et yapanlar, börekçilor 
pillivcılar, tatlıcılar, çorbacılar a;. 
rı idi.. Her aşçı, kendi yeme'kle • 

delerirniz neden çok yaşar~? 
Alaturka yemekleri yerlermiş .. 
Gıdalarına bakarlarmış .. Ondan. 

Alafranga yemeklerde ne var 
ki? .. Suda haşlanmış etin, sebze· 
lerin tadı mı olur?. Bizim kuzu 
dolmalanmJZ, tepsi böre.klerimiT, 
kızartma, çevirme etlerimizin üs 
tüne çıkacak var mı? 
Aşçıdan ayrılıyordum .. Son ıiiz 

olarak şunu söyledi: 
- Vaktile Alman İmparatoru 

Sultan Reşadı ziyarete gelmiştı. 
Sarayda yediği yemeklere ba}~l
mış .. Parmaklarını de beraber vi
yecekmiş .. Padişahtan rica etmİf .. 
Kendisine yemek pİfiren aşçıbn. 
şıyı İmparatora hediye e>tıtiler .. 
İmparatorla beraber gitti .. 
Bayım, aklın varsa, bizim yt _ 

meklerden şaşma. .. 

Bu Kadıncağız 
N3 Oldu? 

(1 lnd ıabifeden devam) 
ciye vazife başında bulunan ko • 
casına uğramış ve eve gideceğini 
söylemiş, tramvay parası olarak 
kocasından on kuruş al:mış ve çı· 
kıp gitmiştir. Mc§am evine dönen 
Necdet kadının eve dönmediğfnı 
kainvaldesi Cavideden öğrenin • 
ce telaşa düşmüş ve hemen poliıc 
haber vermifllr. 

Naciyenin hastalklı bir kaclın 
olduğundan yokla hastalanarak 
hastaneye kııldırılmı§ olması ih· 
timali düşünülerek evvela hasta 
nelerden aoİıra da akrabalarının 
evlerinden aranmış ise de henüz 
genç kadın bulunamamıştır. Za· 
bıta araştırmaya devam etmek • 
tedir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Chsi 

'I oz tütün çuvalı 
:•!8 200 M/M boy yuvarlak 
haşıl cıvata 

:,·8 120 • • 
3/8 Demir pul 

Mikdan 

2000 A.) 

4000 » 
) 

8000 o) 

12000 • ) 

Muhaınmeıı B. 
Beheri Tutan 

Kr. Sn Lr. K. 

26 75 535.-

60 kı. «<>.-

% 7,S Ekoiltmo 
Teminab aaali 

Lr. Kr. 

40 12 15,30 

113 - 111.-

I - ·2000• adet ince şeyler kon•bilen sıtandat normal sık örgülü toz tütün çuvalı ile Cibali ba1cıme'Vi· 

ne yapılacak Platforrrlara lüzumu elan eb'at ve ırukdan yukarıda yazıl. yuvarlak başlı civata ve demir 
pul l/Xll/938 tarihinde ihale ed lem<dığınden yeniden ayn ayrı pazarlık usulile ekailtmeye konmUJtur. 

II - Muhammen b~delile muva .. kat teminatları hizalarında gösterilmi§tir. 

III- Pazarlık 19/Xll/938 tarih,ne rastlayan pazartesi günü hizalarında yazılı 1aatlerd•, Kabata§ta 

l•vazım ve miıbayaat şube:;indekl a 1 m komisyonunda yapılacağından icteklileri.n " 7,6 ııüvenme paralar!· 
ı birlikte adı ~cçen komibyona gel mel eri ilin olunur. •8811> 

Filistin 
Meselesi 
B 

eyrut 11 (Hususi) - Filia
tin meselesi yeni bir dönürr 
noktasındadır. Bu meselenin 

Irak, Suriye, ·Maverayışeria, Mı • 
sır, Hicaz ve Filistin devletleri mü
messillerinden mürel<keb olmıık 
fuıere Londrada toplanacak bi~ 
konferansta haledilmesi kararla§· 
tırılmıştı. Bütün delegeler Lon -
draya vardıkları halde Filistin 
mümessilleri henüz gelmem~ler
dir. Bunun sebebi de Filistin mii•· 
lümanlarile İngiltere arasında yeni 
başlıyan bir ihtilaftır. 

Filistin halkı bu konferansta 
kendilerinin Filistin müfetti§i ta
rafından temsil edilmemesind~ 

ısrar etmekte ve müftinin iştirak 
etmiyeceği bır konferansın karar
larını kabul etmiyeceklerini bil
dirmektedirler. 

Halbuki İngiltere buna razı ol
madığından Filistin Arablarından 
ileri gelenleri iknaa çalışmakta -
dır. Fakat Filistinliler müfti me -
selesinde ayak diriyorlar. İngiltere 
dediğini yaptıramyacak olursa Fı
listin meselesini biran önce hallet. 
mek kararında olduğu cihetle 
Müftlnin delege olarak Londra -
ya gönderılmesini kabul edeceği 
sanılmaktadır. 

lngiltere 
Ne Yapacak? 

(1 hıcl ıabüeden devam) 
bir cihan mese.lesi tahaddüs edi
yor demektir. 
Diğer tar.ıftan İtalyan gazete

leri Tunus - Koraikanın İtalY.a
nm kalbine tevcih edilmi§ bir ta
banca olduğunu ve İtalyanın aul
hen o!rr,adığı takdirde harnen 
buralan behemehal ele geçimıe
te azmetmif olduğunu yazmuı 
da dikkate şayan görülmü~. 
Bu neşriyatın devamı Frıvısa ef-; 
kArı umıımiyesindeki heyecanı 

arttırmalotadır. Herhalde yeniden 
gayet karışık ve vahim günler ya
ıa=aktadır. 
ROl\IA MÜLAKATI HAZIRUGI 

Londra, 11 (A.A.) - Suııdey 

Times gazetesi Başvekil Çembe?"-

Filistin Konferan
sına Dair 

(2 inci sayfadan deııam) 

Balfur beyannamesinin adalet 
ve hak mefhumu bakımından en 
sakat olan tarafı, kaleme alınır

ken, Filistin'deki arap nüfusu • 

nun reyine müracaat edilmemesi
dir. Bu, manda mefhumunun pren

sipine de aykırıdır. Beyannameyi 
hazırhyanlar, arapların Amerika 
kıtasındaki kırmızı renkli insan

lar gibi, y.rtıudi muhacereti kar
ıısmda çölün içine çekilecekleri
ni ve nihayet münkariz olacakla,. 

nnı z:ınneimiş olacaklardır. Arap
ların muka ·vemeotleri ve bu yirmi 
sene içiınıde azalacağı yerde arap 
nüfusunun altı yüz binden dokuz 
yüz doksan bine çıkması, Filistin 
araplarının yaşamak ve ayni za
marula mukadderatlanna. hakim 
olmak azmıni .iSlıat etmiştir. Geç
mi§ yirmi sene zarfında Filistin'in 
yahudi nüfusu doğum ve muha

ceret ile bir misli artmış ise, ayni 
müddet zarfında arap nüfusu ka
hir ekseriyeti teşkil ettiğinden iki 
nüfusun birbirine olan nlsbeti bu 
yirmi sene içinde pek az değişmiş· 
tir. Realist, İngiltere, Balfur be
yannamesiyıe çizilen yolun çık -
maz olduğuııu anlayınca rücat e
derek, başka formüller aramıya 
ba§lamıştır. Yuvarlak masa kon
feransı bu formülü bulmak için 
1ıoplanınakiadır. 

A. Ş.ESMER 

lain ile LorJ Halüaks'ın Roma se
yahatlerine müteallik hazırlıkla

nn tamamlandığını bildirmekte 
ve fÖyle demektedir 

•İki memleketin devlet adam
larının bufırsattan ~ifade ede -
rek siyasi ufukları gözden geçi
receklerine §iiphe yoktur. Bu me
yanda Fransız - İtalyan münase
betlerinin de tetkik edileceğine 

muhakkak razarile bakılmakta -
dır.• 

MUKABİL NÜMAYİŞLER 

Sussa • Tunus, 11 (A.A.) - 4000 
irişi burada İtalyanların ·metali
batına karşı nümayişlerde bulun
muştur. 

Mücrim! 
(1 hıd ııahifedeıı devam) 

siyah bir ccbbeyi hAkimin üzeri
ne giydi.mu§ür. 

İngiliz mahkemelerinde hakim 
idam cezasını teblill edeceği za
man böyle siyah bir cübbe giyer. 
Bunu ıı«t.rünce mahkfun büsbü -
tün sarsılınıftı. HMtim derhal ka
rarı okumuş, Sidney Pol'un ida
ma mahkftnı edildiğini tebliğ et
miştir. 

Öldürülen kadın Belçikalı idi. 
Sidney Pol'un idama mahkCim 

edildil!ini öğrenen akrabasından 
biri hemen telgrafhaneye koşa • 
rak Belçikada kadının yakın ak
rabasından birine şu bir kelime
! k telgrafı çekmiştir: 

·Mücrimi• 
• •• 

Sidney Pol'un öldürdüğü Belçi-
kelı kadınd~n yetişmiş üç kızı 

şimdi Belç.kada bir manastırda 
okuyorlarmış. Bu telgrafın bil
dirdiği müthiş haber, kızlara da 
s~ylenecek, onlar da iki ay evvel 
tıldürülen annelerinin katili ba
balan olduğuna kanaat getirildl
l!ini ve babalarının idama mah -
i.Urrı olduğunu öğrenmiş olacak
lardır. 

Sidney Pol'un mücrim olduğu
na dair tah\t yalnız bir ki§i var
dır. O da koDl§U Vilyam Koper'in 
karısıdır. Kadın ifadesinde §Öyle 
dem~tir: 

- Vak'a rnbahı saat altıda bir 
feryad işittim. Sonra Sidney Fol
un başından kan aktığı da görüM 
lüyordu. 

Filhakika Sidney Pol'un ba -
şmdan yarr.Jı olduğu ve !tanlar 
aktığı hald• vak'a sabahı zabıta
ya cinayeti haber verdiği görül
müştü. Ont.JD için mahkfunun a
vukatı son söz olarak demiştir ki: 

- Sidney Pol kendi kendini ya 
ralamış değildir. Bunu kabul et
meğe imkar. yoktur. 

Müddeiumumi buna cevap ola
rak demiştir ki: 

- Eğer c&iz ise bu, katil tara
fından maktule acınarak yapılmış 
bir cinayet diye sayılabilir. Çün
kü Sidney Pol'un gitgide hasta 
düşerek hayatı zorlaştığı anlaşı

lıyordu. Kendi kendine ıöyle dil
şi:,nerek karar verdiği tahmin e
dHebilir: 

- Ben buna tahammül edemem. 
Gitgide çalışamaz olacağım. Ka • 
rım sefil olacak! Çünkü Sidney 
Pol'un karısı yeniden anne olma
yı bekliyordu. 

Bundan r.onra hAklm nama 
mahkUm edilen Sidney Pol'diı.n 

şöyle bahsetmiştir: 

Şimdiye kadar dinlenmiş olan 
şahitlerin ifodesi hep Sidney Pol 
ile karısının çok iyi geçinmekte 
olduklarını, karı koca arasında 
çok iyi imtızaç olduğunu göster
mi.§tir. Lakin bu hayatın diğler 

acı bir tarafı vardır. O da çok iyi 
geçinen bu lrarı kocanın mali va
ziyetleri gitı;ide fenalaşmakta ol
masıdır. Mali vaziyetin müşkü!A
tı arttıkça kan kocanın saadeti de 
bozuluyordı.. Geçen kAnun ay -
larmdanberı Sidney Pol uzun za
man işsiz kklmıştır. Bu işsiz ge
çen zamanlarda borçlamnıştır. 

Parasız kaldıkça uylrusukaçıyor, 

bundan da gitgide sıhhati bozu
luyordu. İşte bu hal nihayet aile
yi sefalete düşürecek korkusile 
Sidney Pol karısını öldürmüş olu
yor. Cinayetin eve giren üçüncü 
bir şahıs tarafından yapımlış ol
duğunu gösteren hiçbir teY bu
lunamamıştil". Şahit komşu kadı

nın Sidney Polu pencereden gör
düğü anlaşwnıştır. Vak'anm tah· 
kikatı bu ifade ile uygundur. 

Bu ifade ,;e hakim bu cı,nayetin 
fSyanı dikkat hır haleti ruhiye ile 
irtikap edilmiş olduğunu anlat -
mak istemiştir. Fakat jüri tara -
tından verilen büküm karısı öl· 
dürüldükten aonra katıl kocanın 
da ölmesi teklinde neticelenmiş 
oluyor. Yanı bir taraftan bu kan 
koca arasında hiçbir geçimsizlik 
olmadığı söylenirken diğer taraf
tan sefalet "\ e zaruret lrorkusile 
•adamın karısına• acımak sureti· 
le onu öldürdüğü anlatılmak is -
tenlyor. Adamın idama mahkı1ır. 
olnııyarak diğer suretle ağır ha
pis cezasına mahkfun edilmesi ih
timali yok muydu? Jüri heyeti 
katilin bu cin.ayeti daha evvelden 
d.~nerek tasarladığına kanaat 
getirmiştir. 

Sidney Pol kendi hak'kında ve
rilen idam karannı dinlerken e-

fTakvi~ 
ı......_.:..:...:..:...:..;__--:-.:;;,yı;fl 

YURDDA HAVA VAZI ıi.Jll 
1 ooıı.Jl: 

Yqlllıö7 Meteorolol 1>18'· rur<I" 
alman malflmata ıöre hava . -"''d,. 
Trakya, El'e böll'elerUe cenob~IJ Of*' 
lıınan ıarp luılfları çok b"1~. 1;.ı~ıı. 
A.nadoluda kapalı ve ıneV1u yet 1'~ 
d.lier bölrelerde kapalı \o'tı ye~yrtlt f~ 
lllb ıeçmq. rüzg-arlar uınuııı ., ı:s' 
mail lıılllıametıen, KaradeııJı _ 11,ırrd' 
denldncle tavvelll bülılD ~0,,.,1~ 
Te Marmara denizinde orta. 
esnılşllr. ~ , ••• 

Dün 1-nbolda kaoab r<flll, 'Vl 1 

ılr •imali -kiden -ıvrd•; b',.. 
metre httla ..,..ı,ttr. saaı 14 ... ı .. 
melre 7611.Z n:Ulmelre idi. gabi ,e ti 
ook ıüneşte u.ı, ,aııed• 1~eııu .. ~· 
aa 1.4 ııanttıral olanl< 1<•1 

tir. 

1357 Hicri l 1354 :ııun; 
Şevval 2 incİ rer: 

19 ~ -- __ ;_..__ •4 

1938 Ay 12, gün 345, ıı:ası:; 
ıı Birmclkanun 1'"2~ 

1 1 . 
ı;::aııı 

Vakıtlcr Vısati 
:ı. d· 

~ ;""' s~ •. d"'· 

Güneş 1 ıs 

Öğle 12 07 

İkindi 14 28 

Akşam 16 40 

Yatsı l:! 20 

İmsak s 29 

Radyo 
Pro 

2 33 

1 23 

9 41 

1, oO 
ı 39 

12 47 

BUGON ıı 
17.JO Milzlk (cubaDd • r ,;' 
11... Plll: oeçlall • Sl<<f • 

(Ebem a..HJ id• 
11,30 Saat MJ'&n ye Jt&~erl)• 
18.ft Mü.ılı (:ra7llı 1 _.ıl)• 
19.lt ııı:onıqma (poc-.ıJı 
19.%5 Müzik (oereıuıııatl• .J. 
18.45 ll[oDS<rln ıaııdlJOI. ,_,, •,.. 
H.tO MIWk (radJ'O orlı .... - , 

Ruan l'eril Alnar). I ,.,_..ı 
1- Sair.in deııb ye ..... • 

Uvertür {Mendebon). Si ,p)IJI 
ı- Bllmemlt ıenfonl -

{Sabert) ,ı.ı>· .. ır'· 
S- Norveo clansJan (G JIÇ' ,oı 
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U.15 Mlldk (lneesas f J')) ...P 
U.11 Mülk {Y&JT•le • .. ~ 
ZZ.45.!.1. Son Jıaberıer 

ııreiram. _.ş 

YARIN "" ,J>Y 
ı:ı.:ıo Müuıt {bir y1rtuo> ,,. 
ıa.oo Saat ayar ıv• ıı•"f' 
ıs.ıo.u Mu.ık (lıaba<" • 

caktır. !: 
Şişli HalkeviDdeil; ,t1<'~ 
İngilizce, Fransız0•• i::: P'ııl''' ~ 

ki ve Dikiş, Şapka, ~~ıe.ıı'" ,ıt' 
ve Müzik der&Jerıne ri11 bir ~;ırı 
vam etmek i~tlyenle ffllBt'Oıı 
!ında kayıtlarını tıun9 e;r 

Topıarıtıl ıflıı 
J{\ltıJ '' 

Esirgenıe Jı:ıırıırrı~ ~il" 
Çocuk esirgeme eııelil' _.,ı<' I 

. · de $ ,,..,_~ 
dar nahiyesiıı1rl .,vel • tfl'. .-
gresi 14 kanunue ıcıırıııJ,,!!~ 
günü saat 20,30 _dade yaP/ıtl". 
olan Alay köşk~Jl~..,ıtı ~ 
llnde bir t~bih ~: 0JuP fi""~ 
zavallı karısına aı '-afat9.., J J · rııU" jd9". ~ 
keğin ona daır jS11iŞ· ııl 
yegane yadıgarı ,.. 50pra .• r 

d ·Jcten s,,,. 
rarını dinle ı .. 011dsP rıı1' • 
başına götürınuş.' ·p ıııa~.,ı l 

di~lf1 1 . flP• .,ı 
kırarak kefl ırıı~· el'" f' 
ıradığını tekr8 \ erJceP ~ 
kemeden çıı.arı 1 ş]! 

datl toplıyarak ora 

miştir 
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-ıB e r i in - R o m a 
Mihverinin Kararı 

1 ı· ' lJ . nı~. ~2ri:ir • .v'iüdürlüğii ·1cl~n; 

Cinai Eb'adl Miltdarı Muham•en B. 0/1 7,5 teminat 

lfücum Muva/ /akıyetle Başarılırsa Bunu 
Kahramanlık Diye Kabul Ederler 

~ 8::- Yine bildiğinden ıaşına Rı- lır. Di4roan dretnotu tahaffuz t•r • 
~ Y. Amiral Limpoa zamanı11 · tibatı alır_ 
~ ~. mal!Unat klfidir. Keş- Bdwı basanındır derler .. Beye-
lı.( ~an her öğrendiğimizı tat- fendi; bu atalar sözü öyle ceffel
' ~* fırsat ve muharebe V1l·' kalem söylenm!f, söılken, yak~.k 
~ bııısak. Iı1ığı dile kolay &elişi yüzünden 
~ ıı. Bey Iromodorun heyeuını vecizeleşmiş bir cümle değil, ~ol( 
~ a"ta anlattıtı bu misallere pahalıya mal olmUJ birçok t.ı.~h;. 
~'letı hücum sisteminin proje!<- katın neticesinde varılmış, kınrıet 
~ :ıe Yapılması fikrini muva - almış, bir cümledir. Biz de bas -
>~Uluyordu, Bunu yapacaktı. lı:ınımızı böyle yapacağız. Giz!'ce 
'ılı,:: §iıncliden komodorla buıııw kimsenin haberi ol.-nadan, hatta 
~~ına ıtri§mek; henüz sizden ve benden gayri kendi a -
~ bahriye nzareti ile Çanak- damlanının, Yadiglrımilletin mil
' lııUatahkem mewu kumıın - rettebat ve zabitlerinin de bt.nıı. 
~ "1ııiraı Ozidom tarafından dair mal<lmatlan bulunmadan 
~ "1! tasvib edimleden bu hu- tatbika g~eğiz? 
~~ !srar etmek manasız olurdu. - Peki.. .Mes'uliyet{ kim derulı· 
~r n~eyh şimdilik oou tasntı de edecek? 
~ &0rünmek, fikrinden dön - - Ne gibi me9'uliyeti beye -
~ &ıbı davranmak, icab ediyor fendi? 
~ Sey de böyle yaptı. Y.o- - Hücum muvalfniyetle ba-
~ . anl.altıklanru haklı buı- • 

şanlır, Golyat batırılırsa bur.u 
kahramanlık diye kabul c<iel'ler. 
Sizi taltif, terfi ve tebrik eder • 
ler. Bir de işin aksi tarafı var. 
Tanrı esirgesin, muvaffak olacak 
yerde bır kazaya uğrar, destroye
ri batırırsanız bunun mes'uliyeti 
kime raci olur! 

- Muvaffakiyetin tebrikleri ki· 
me raci ise bu da ona yani bana 
olur. 

- Demek mes'uliyet! siz üze -
rinize alıyorsunuz.. Amma, bu a
rada bana da: 

.sen komodor olacaksın .. Ma -
iyetindekı sefiıı.eleroen birinin 
senden habersiz böyle bir hare -
kete cür'et edişine nasıl ve ntçil! 
meydan verdin!• 

Derlerse buna karşı ne söy!ife
bilirim? 

(Devamı nr) 

~-başını wladı, il.Ave etti- Hıkaye 
~ ~"«ltllsın beyelendL Berı, i;.in 

~hu.~':ı.!;:::::r~~- ihtiyar Olsam da ... 
~ ''~ak. hiçbir ışık yakm.t· 
~ ~aal leyliye) gece mil
"ıt..~ Va,;ıyetlnde düşmana v•'<· 
~~ SOkulduktan sonra torr• 
~ ~ at.ınak, 1<>nra çekilmek 
" ' tekil olacak. Öyla yap\ 

1' ~! 
\ h.l!ıkı.. Projeni ne zamana ka
' ~laraın? 
~ır demektir efendimi 

~h~ Por ve krokileri ikişer nüs
.'lı 11 ll<:lbın.. Bunla.rdan bir niir 
~abriye Nezaretıne gonde -
~7' dlferi de Çanakkale m •~ 
~ taı, ltıevld kumandanı Aml • 

il ~Oın& verilecek. 

~~a ne lüzum var ko· 

~ .. lt . 
.'\ ~ ederim Rıza Bey, ço • 
~~ •uaner aormL Ne lür..
lıı 1 % oI11r ınu! Mafevk makan
\tıq· ~eyfiyet etrneğe rr."C• 
ı, bunu muvafık ı.rö• 

' llasıı yaparız? 
1,, l!tılt~ §iddetle itiraz etti; 
~ '-ıarı lllt Yok beyefendi. Bı. it 
\..~ b a:tış ne Amiral 01'.idoma 
''%~hrıye nezaretine ha'>v~ ,,, 

lı.. ~eb." 
İ&!' . ı IU: Evvel! projelerin 
~" &iclip tetkik edilmesi, !a.
~ ~ bize müsaade veri!· 
\ lilt~ a muhtaçtır. En az ı,;~ 
~ bir formaliteye iıin 

tl.ıı~~etııı tahammülü yoktut 

~1- t.forto limanında 6 a ,. 
&ı' b~~•cııJc değil ya_ Yar~ 
\~İlit.&iiıı oradan •emir ah<> 
,~, <t~u takdirde hücum işi 
1ııı.,· ııı~r, Bu, bir_ ikinci ve 
~~ 0 . se~b. nezaretten 

\ b.ı it.~ geçinciye 1r~ 
~' ~ kula,tına ,t-lıı.,111 )l!t. aoııra Golyat bulun -
~~lııı 1 llıııhataza dahi etse ne 

~ cu:.:r~ =y~:n ~~ı .. 

O beti uhlfedea dnanı) 
Nejad bunu duyuno!a hiç sesini ~1-
karmadı, fakat., günlerce babasile 
dargın durdu. 

* Şevket Nezihi, artık, düğün ba
zırlıklarile meşguldü. Onun için, 
hergün devam ettiği kahveye, 
günlerdir gidemiyor, ahbablarile 
görüşemiyordu. Bir gün, tel.Aslı 

tellşlı çarşıdan ~irken Fatil::de, 
onlar dan birine, eski bir dosta 
rıısgeldi. Bu hemen hemen kendi 
yaşında bir zat idi. Aralarında 

fÖyle bir muhavere geçti: 
- Tebrik ederim azizim.. Dü-

iün ne zaman. 
- Yakında. .• 
- Aşkolsun yehu .• Evlenm~ğe 

kalktı:ı, yüzünü göremez olduk .. 
Bu ne heyecan, ne teşneliktir be 
birader? .. Adeta yirmi yaşında 

genç hali var sende ... , 

- Elbette, mirim elbette.. Biz 
nice ihtiyar gençler biliriz.. Süm
sük sümsük dolqır .. Benim yaşım 
yirmi değil anuna, gencim ... Giin· 
lüm genç gönlüm. .. Hani bir söz 
vardır: İhtiyar olsam da gönlüm 
tazedir_, İşte ben de öyleyim. .• 

* Şevket Nezihi, Nadire ile ev -
lenmiş ve bu evlt'flmcde binbir ge
ce masallarını andırır bir düğü-ı 
yapılmış, aradan alıtı ay geçmişti. 
tık iki ay zarfında Nejadda daima 
bürudet, kızgınlık göze çarpıyor
du. Nezihi, oğlunun bu halini, an
nesinin hatırasına hürmet hissi 
yordu. Esasen başka 90Cuğu ol -
madığı için N ej adı ~k severdi. 
Fakat Nejadın hu:çınlığı urun 
sürmedi. Gitgide genç ve güzel 
annesile aralarında samimiyet \•e 
a1alta basıl oldu. Nejad her yerde, 
her zaman N adireye karşı çok 
hürmetkar bir tavır takınmaı!a 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Zaten ondan saklı bir şeysi 
yoktu. 

J anet, mııceralarınun dediko -
dusundan ailemin çok müteessir 
olduğunu ilave ettikten sonra ba
na bir güzel de nasihat etti. Ade
ta yalvarıyordu. Ellerini tutan el

leri ateş gibi idi. Gözlerinde gör
düğüm iki damla yaş, iki anahtar 
oldu. Bunlarla kapıyı açtım. Bil
mediğim her ıeyi gördüm. Bel
kisi de söyletince anladım ki, za
vallı J anetcik beni gizli gizli se
viyormuş. 

Bu sevimli Fransız kızına karşı 
hürmetim vardı. Kardeşimin mü
rebbiyesi idi. Aileme dört elle sa
rılınıf, yanımıza •ıj!ın.ını.ştL Ba-

başladı. Bittabi, Nezihi, bu vazi
yetten fevkalade memnun olu -
yordu. 

* 
Bir zaman daha geçti. Oğlu ile 

karısı arasındaki samimiyet şe,·
ket Nezihinin dikkatinı celbe ~::.ş
lamıştı. Kafasında bir takım ya -
kıcı kıvılcımlar parlamak istida
dını gösteriyordu; fakat, o, bun -
ları parlamadan söndürmeğe ç:ı· 
lışıyor .. Adeta nefsile mücadele 
ediyordu: 

- Hayır_ diyordu. Olamaz .. 
Böyle bir şey olamaz!~ 

* Bir gün, korkunç bir tesadiif 
kansı Nadireyi, oğlu Nejadla bir 
arada, hem de tevıl götürmez va· 
ziyette gördü! Onlar Nezihiyi g·;r
mediler ... Sevişiyorlardi ... Ne ~O;r 

kun, ne harlı bir sevişme idi l ·1 •• 

İki yanar dağın birleşen ateşi, 
varlığının bütün hayatiyetini bir 
anda yaktı .. Onu bir külçe halıne 
getirdi.. .. Yebnişlik ihtiyarın genç, 
ışıklı gözleri söndü, o tebessüm 
parlayışından eser kalmadı ... "lu 
fırtına ile ilk defa bükülen beli 
üzerinde gövdesini güçlükle ta • 
şıyarak, gümüş saplı bastonuna 
dayana dayana onlardan uzaklaş· 
tı ..• 

* Şevket Nezihi, münasib bir b:ı
hane ile Nadireden ayrıldı. Lis~y. 
bitiren Nejadı Avrupaya tahsi!~ 

gönderdi. Kendisi de bütün '>ir 
ömrün hatıralarını gömdüğü Çar
şambadan ayrılarak Maçkad~kl 

apartımanının üst katına taşındı. 
Orada yalnız, tekbaşına yaşama -
ğa koyuldu. Bu son hadise ->n.ı, 
gençlikle ıhtiyarlık arasındaki 

büyük farkın, geniş manasını öğ
retmişti ..• 

RECAİ SANAY 

na lisan öğretmek için tahammül ı 
edilmez azablara katlanıyoııdu. O
na karşı fena bir his beslemek ak
lımdan geçmedi. 

Arkadaşlarım, arasıra imalı 

sözler söylerler, •Evde malıngö
zii Fransızla kimbilir neler yapı
yorsunuz!• diye beni 5oyletmek 
ister !erdi. 

Bu alaylara ceNap bile vermek 
istemezdim. 

Onu bu derece aileden addet -
miştim. 

Kimsenin onu rahat bırakaca
ğımı zannetmemesi pek de haksız 
değildi. Evde genç delikanlı var. 
Genç bir mürebbiye var. Bu mü
rebbiye güzel ve .. aralarında bir
şeyler olması pek tabiidir. Olma
ması ne kadar gayritabii ise .. 

Janete mukabele ettim mi? .. 
Buna hayır dcmiyeceğiın. Fa

kat evet de değil! .. 

Bir arada bu ayni çatı altında 
başlıyan macerada bir zevk bul-

(4 llncu Hhi1edea devam) 
Mfuıilı koıüeransında harpten 

sonra Orta Avrupada vücude ge
tirilmiş olan sun'I vazıyetin dü
zelmesi, büsbi.ı tün değiştirilmesi, 

milli emelleri tatmin edilmesi e
sasına göre b,r anlamıa yapılmış
tı . Avrupa muvazenesi bu suret
!P ha"lbaska bır şekilde temin e
clilrni~ cldu. Artık Münih konfe· 
r~nsı esasının İtalyaya karşı da 
tatb;kı sır;;.,ı gelmiştir. Şimdi İ· 
talyanın milli emelleri tatmin e
dilmeli. 1881 de Frans:zlar Tunu· 
su ele geçL:dıkleri zaman İtalya 
zayıf bulur.ııyordu. Buna karşı 

yalııız kendı kendine hiddetlen -
mek!e kaldı, ileri gidemedi. Bu
gim ise !talyl kendi kuvvetine e
min bulunuyor. Bilakis Fransa za
yıf görünüyor. İtalyanın Tunus ü
zerinde ötedenberı giizü olduğu 

gizli bir şev değildir. 'I\:nıısta İ
talyanlar çok olduğu cihetle bu
rasının olsa ol.sa İtalyaya veril
mesi lazım geliyor. Fakat mesele 
y.ılnız Tunusta İtalyanların çok 
olma3ı deği:dir. Tunusun B:zerta 
denilen meşhur ve tabii limanına 
malik cılan Sıcilya bJğ:.ı:ına da 
hıikim olan Akdenizdc nüfuz ve 
tesirlerini yürütebilirler diye dü
şünüyor. İtalyanlar Tunus yolu ü
zerindeki Pantellerya adasını İS· 

tedıkleri gibi tahkim ebnek su
retile Tunustaki Franııızlara kar
şı mukavemH ed..:ek bir mevkle 
sahip bulunuyorlarsa da bunu 
şimdi artık kati gördüklerini giz
lemiyorlar. Pantellerya adası Si
cilya boğazının müdafaası işini 

kolaylaştırabfür. Lakin askeri ba
kımlardan Fransa elindeki Tu -
nus İtalya y&rımıdası için ileride 
bir tehlike ve tehdld olarak dur
maktadır, diyorlar. 

Fransızlat. İtalyanların iddia -
sına cevap ı•erirken şunu <la söy
lemeği unutmuyorlar: 

Fransa için Tunus meselesi di
ye bir mesele yoktur. Tunusun 
bugünkü vaziyetinde herhangi bir 
değişiklik lngiltreyi de o nisbet
te alakadar edecektir. İngiltere 
• İtalyan anlaşmasının en esaslı 
bir noktası da Akdenizde bugün
kü halin mulıafazaı.ı, bundan son
ra herhangi bir değişiklik olma -
mamasıdır. İngiliz İmparatorlu -
ğunun yollarını muhafaza itibari
le Akdenizdc İtalya lehine bir de
ğişikliğe İngJtere razı olrnıyacak
tır. 

İşte Fransada İtalyan noktai na
zarları bu sW'etle hulasa edilnriş 

oluyor. Her iki taralın dediği bu 
esaslar gözonünden kaçmıyacak 

olursa meselenin bundan sonraki 
inkişafı datıa kolaylıkla takip e
dilebilecektir 

Bu mesele hakkında Londra ne 
düşünüyor, Berlin ne diyor?. Tah· 
lil edelim. L<:ndra matbuatının in,. 
giliz siyasi mahafillerinin noJctai 
nazarına daır verdiği malumat az 
şayanı dikk•t değildir: Habşis -
tan harbi efnasında, bundan iki 
buçuk sene kadar evvelki hal bu
günkünün tı.ma.ınile aksine idi. O 

zaman İtalyan matbuatı Fransa i
le İtalya arasında.ki akrabalıktan, 
iki milletin la tin ıı1<ın.dan olması 
dolayısile aradaki yakınlıktan 

bahsederek Fransaya karşı pek 
muhabbetli bir dil kullanıyorlar
dı. Buna mukabil İngiltereııin a-

maya, bu zevk içinde Belmayı u
nutmağa çalıştım .. 

Bir gece hel'kes uyuduktuı 

sonra J an etle bahçede kaıneriye
nin bir köşesinde bir iki saat b8§
başa kaldık. 

Yine bir gün Belkıs, o gece 
beraberce plaja gittik. Dar ma
yosu içinde biçimli vücudü beni 

sarsar gibi oldu. Kabinede bırQ
mı dudaklarında öldürdüm. 

Hepsi bu kadar! •• 

Daha ne olsun T 
Denebilir. 

Düşünülürse bu birşey değildi. 
Bir evde oturduğumuza göre çok 
ilerlere gidebilirdik. 

Araya Belma girdi. 

Barışınca zavallı Madam Azel 
Janet, evvelki haline döndü. 
Şimdi kadınlan, kadınlığı daha 

iyi anlıyordum. 

Belma aradığı insanı bulmuştu. 
(Devamı var) 

leyhine ylZılmadık şey kalmıyor
du Bugün ı.e İngiltere ile İtalya 
arasında daotluk iade ~ bu
llll"uyor. Fransa ile İtalya arasın
da bir anlaşma çareleri aranırken 
şımdi İtaJy•nlann Fransa aley -

hine politika iıleminde böyle ha
rekete geçmeleri hıç doğru görül
müyor. 

Taymis de Akdenizde herhangi 
bir değişikliğin olamıyacağını ya.. 
zarak diyo< ki: 

Böyle ta ı.rıkit üzerine istinad 
eden bir siyı.setle herhalde anlaş

ma ve barışma esasına dayanan 
bir siyasetin yerine geçmesi caiz 

olamaz. insmere, Avrupada sü

kılıı ve istJrrarın avdetine mani 
ol•cak hareketlerin muvaffak ol
maması için İngiltere tamarnile 
Fransa. ile l-eraberdir. 

ı.ıar.çest,.,. Guardyan gazetesi 
İtalyanın ıh ri sürdüğü davadan 

bahsederken diyor ki: Eğer İtalya 
hakikaten ~uvvetli ise olduğun -
d:ın ziyade kuvvetli görünmeğe 

neden lüzuaı görüyor? .. Son Av
rupa buhranı sıralarında, bir harp 

çıkar•a İtalyanın Almanya ile be
raber harei<et edeceği tahmin e

diliyordu. Halbuki bütün kuvve
tıle Alınanyaya yardım etmek i

çin İtalya t:azırlığa girişmemişti, 
bundan uzak kalmıştır. Seferber
lik yapılrnaK isteniyordu. Halbu

ki buna kral mani olmuştu. Çün
kü İtalyan efk.Rrı umumiyesi bu· 
nu istemiyordu. Bilhassa şimal.f 

ltalyada Avrupada yeni bir harbe 
girilmesi al.-yhine halk arasında 
kuvvetli bir cereyan vardı. Mus
solini bunu tığrenmişti. 

Bu İngiliz gazetesi birkaç ay 
evvelki vaziyeti hatırlatarak İtal
yanın şimdi Fransa ile bır kav -
gaya girmes; mevzuu bahsolamı
yacağı. neticesini çıkarmak isti -
yor. 

Berlinde ne diyorlar? sualine 

gelince, Alman matbuatı İtalya -
nın milli emelleri ta.bnin edilmesi 
için taraftarlık göstrınekten geri 
kalmıyor. Bunun böyle olacağı. 

zaten kolaylıkla tahmin edilebi

lirse de Har.1burger Frembenblat 
gazetesinin ~ azdığı şu sözler Ber

lin - Roma mihverinin İngiltere 
ve Fransayıı karşı düşüncesini 

göstermek ıtibarile şayanı dik -
kat görülmektedir: 

Karpatlaraltı Rusyası, yani Uk
ranya meselesi, Almanya ile İtal
ya arasında ihtıli! çıkacağını ü-

Ccralı tahta 

• • 
400X30)(30 
400X28X30 
400X25X3 
400X28X8 

18 M3) 
8 • ) 

10 • ) 
18 ) -54 

Düz beyaz tahta 400X30X30 10 M3 

Beheri Tutan 
Li. Ku. U Ku. Ura Kıı. 

45.-
89.-

2430.-
390.--2820 211.50 

1- Yukarıda eb'at ve miktarı yuılı 54 metre mıki.bı çıralı tahta 
ile 10 metre mikibı dü.z beyaz tahta ı-azarlı.k usulile satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedellerile muvakkllt teminatı hizalannda göste
rilmi';tir. 

III- Pazarlık 12/Xll/938 tarihine raslıyaıı Pazartesi günü saat 14 te 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat §Ubesindeki alım komisyonunda ya• 
pılacaktır. 

IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte '7o 7,5 gü
venme paralaril.e birlik~ yukarıda adı aıeçen ko:nisyona gelmeleri ilan 
olunur. •81197• 

•• I - İdaremizin kutu fabrikası için ~artnamesi mucibince satın alı-

nacak bir adet ·Ofset• tab'ı ıruı.kiruuı ve t.efemlatı kapalı zarf usulila 

eksiltmeye konmUJtur. 

n - Muhanunen bedeli (15000) lira ve muvakkat teminatı (ll25) 

liradır. 

III- Eksiltme 13/1/939 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de 
Kabata.şta levazım ve mübayaat iUbesindeki alım lromisyQlı.unda yapı
lacaktu'. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün aözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek ı..-teyenlerin fiatınz fenru teklif melc
tuplarını ihale gününden bir hafta cvwıline kadar İnhisarlar Umanı 

müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri, Wd ifierinin kabulü· 
r.ü mutazammuı vesika al:maları lh:ımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı vesika ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflannı eksiltme günü en geç 

saa.t 14 de kadar yukarda adı geçen lroınisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lhınıdır. (8633) 

* * I - İdaremizin Paşa.bahçe fabrikaııında şartname ve projesi mu-
cibince yaptırılacak on adet tank temelleri in§aatı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

n - Keşif bedeli 3926.2 lira ve muvakkat teminatı 294.46 liradır. 

llI - Eksiltme 19/XII/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve mübayaat fUbesindekl alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum 
müdürlüğü levazım ve mübayıı.at şub~inden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iateyenlerin inhisarlar umum mü
diirlüğü inşaat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları Hlzımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ve % 7,5 güvenme paralarile bil'
likte e-ksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen komis
yona gelmeleri illıı olunur. 

Cinai 

Sert lastik 
Yumuşak şamlıre !Ast.iği 

Ebonit 

·8761> 

* * Mlkdarı 

-
300 kilo 
300 • 
180 • 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

% 7,5 temh t 

Lr.Ku. Lr. Ku. Lira Ku. ----2.83 840.-) 
2.80 840.-) 
2.80 504.--2184 

16380 

mid ediyorl.ırdı. Londrada ve Pa- I- Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 
riste bunu böyle umuyorlardL yazılı kauçuklar açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Son zamanldrda Lehistan ile Rus- II- .Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizalarında gosle
ya arasında hasıl olan anlaşma ü- rilmiştir. 

zerine gene Paris ve Londrada ü- IlI- Eksiltme 22/XU/938 tarih.iıw raslıyan Perşembe günü saat 
midler beslendi Halbuki bu anlat- 14 te Kabat~ta Levazım ve Mübayaat §ubes~eki alım k0mısyonunda 
ma zaten 932 de Lehistanla Rus- yapılacaktır. 

ya arasında aktedilm.iş olup 934 te IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
temdit edilroi§ olan ademi tecavüz nabileceği gibi nümuneler de göı;ülebilir. 
misakına istınad eden vaziyeti ye- V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
niden tesis etmekten başka birşey veıvne paralarile birhkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

için değildi. ı.;,ol;;;un;;.;;ur:·::=::;::·88=9=5·==============;==• 
Daima her tarafa hücum etmek 1 1 1 

suretile neşriyatta bulunan Angrif 1 İ Y A T R Q L A R 
isimli Alınan gazetesi de Berlin - 1 
Roma mihverinin sağlamlığını 

tekrar ederek Almanya ile İtaly• 
arasındaki bağların öyle herhan

gi bir dostluk muahedesi gibi gev
şek birşey clııwiığını ileri sürü -
yor. 

Berlin - Roma mihverine do
kunacaklar varsa bunların piş -
man olacaklarım söYliyen bu Al
man gazetesi Almanya ile İtal

yanııı kimsi! ile harbetmek niye
tinde olmadıklarını, fakat Münih 

konferansı esası gö:rıönünde tutu

larak adaletin yerine getiri.lmeai 
ni ilave ediyor. 

Fakat Alman matbuatı adaletin 
yerine getirilmesi ıek:linde, yani 
İtalyanların istedikleri şeylerin 
verilmesi gibi neJTiya.tta bulun
makla berab&r şayanı dikkat olan 
cihet Fransit. ile Alm&n.>·a arasın
da elde edılmi4 olan anlaşmayı 
müteessir edecek tarzda herhangi 

surette ileri gitmekten çekinerek 
ihtiyatlı da\TlllUyorlar. Bilhassa 
Fran a tarafından Romada yapı
lan teşebbüslerden pek a.ıı bahi9 
ediyorlar. 

ıstı.idil cadcıesuıae 

Şehir Tiyatrosu 
KOMEDi KISMI 

Bugün saat 15.:l(I 
da, gece 20.30 da 

(DAMA ÇIKMIŞ BİR GÜZEL) 
Tepebapııda D r a m Kısmı 

CVİNDSORUN ŞEN KADINLARI) .. 
Ertuğrul 

Sadi Tek 

TURAN 
Tiyatrosu 

! San'atk.Rr Naşit, 

Cemal Sahir, oku

yucu Semiha ve 
Mezey Varyetesi 

SAHTE PRENS 

Operet 3 perde 

DANS - SOLO - DÜET 

TIYAOUS !----------
Bugün aaat DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

. 16 da •Bilhassa motörlü vesaiti nakli • 
Matine, gece 21 de 

ERKEKLER KIRKINDAN SONRA yede mil tertibatı mafsal. hakkında-

.AZARLAR Vodvil 3 perd• ki ihtira için alınmış olan 18/ Ağu•· 

• toıı/1937 tarih ve 2378 numaralı ıh -

Halk Gpereti lira beratının ihtiva <ıttiği hukuk bu 

Bu akşam 

İÇİ Ç E 

Operet 3 pertı. 
Yazan: Reji: 

Yu ııf Süruri Raşit Rıu 

Müzik : Seyfettin Sezal Asal 
BUYUK BALB 

Tıa.. tem 

kerre başkaııına devir veyahut mev

kii fiile koıını.1lı: içın icara dahi V<>

r;lebileceği teklif edl.lmkte olmakla 

bu hususta fazla malfunat edinmek 

ıııtiynlri.n Galallıda, Aslan han 5 in

ci kat 1 - 3 numaralara müracaat 

etmeleri illa cıılwwr. 
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19-39 da 
BAŞA GEÇTİ 

ÇONKO: 

-HORNYPHON 

Ktıııdllilbxlen 8 plAk deliftiren 
LUxOR Gramofon Mobilyaları 

U Ay Vwaf:re 
vı:RESİYE FİATLAR 

BORNYPBON 
4/8 Lamba T.L. 136 

·~12 Umba T.L. 185 
• MOTÖRLU T.L. 21~ 

S/18 L&ınba motörltt T.L. 285 
1 BRAUH 
8 Uınba T.L. 1811 
8 8UPER I.Amba TL. 1G5 
8 • ıramofonlu T.L. ~o 
Antmıaiz Çanta radyo T.L. 165 

12 
AY 
v 
E 
R 
E 
s 
1 
y 
E 

1 - Garantili bir radyo 

2 - Yedek abamı daima mev

cud. 

3 - Mükemmel tamir atelyesi 

4 - Ciddi bir müessesenin malı 

5 - 1700 liralık eşya piyangosu 

6 - Rea.Jaıiyon negatif tertibatı 

7 - Kuvvetli anti feeding ter -

ti batı. 

8 - Dört dilimli sihirli göz 

Umumi wekll 

RiKAROO 
LEVi 

Müessesesi Havuzlu Han 

ISTANBUL 
Umumi ecentesı 

OSMAN 
ŞAKAR 

TUrk Elektrik Tealset 
ve Ticaret itleri 

müessesesi 

GALATA 

Bankalar caddesi N. 47 Voyvoda 

han - Zemin kat. 

BEYAZID 

Üniversite caddesi No. 28 

KADIKÖY 

İskele caddesi No. 33/2 

Ankarada: S. ve N. kardeş. 

İzmirde: l'anetti ve Pariente. 

Eskişehirde: İbrahim Ener. 

Bursada: İsak Soef. 

Trabzonda: Hakkı Atmaca. 

Samsunda: Alieddin Saatçi. 

Kırklarelinde: Fehmi Akay. 

Lüleburgazda: Ali Şefik Şimşek. 

Adapazarda: Si!Ahçı M. Ural. 

Erzuruında: Neşet Solak 

Adanada: S. Rıza İşçen. 

Diyarbakırda: Misbah Münip 

Uraz Kler. 

Zonguldakta: M. A. Gürol . -· 

En Müessir Diş Macunudur 

D • 'Yemek kırıntıları diş aralarında çi ., 

~·· · J ş satıhlarındaki çukurlarda kalırsa e '., 
hasıl olan asit mineleri bozar, dişle!"~ 

Doktoru 
rümesine yol açar. Hele bu asitler, 

gece ağızda bırakıldığı takdirde · 

1 mikroplar milyonlarca artar ve dişlt 
1 De k e atle bozulur, beyazlığını, sağlaınJığı 1 , ıyor l : mamll'ğen_kaybhedfer. Ağzınkızı_n. sıhhat 

1 

ze ı mı mu a aza etme ıçın: 

Sabah, Öğle, ve Akşam, Her Yemekten se~ 

Dişlerinizi Radyolln ile Fırça layı nız -
Hacı Bekir Lokumları 

Bir san'at abidesi halinde yüz elli senedenberi bütün rakiPI 
tepesinden büıyor. 

Ali • 
1 

il 

Merkeıı:l: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karalı:ily, KadıJ;iİf 

Kanaızlık, kemik beetelıkları, dlmaO 
luklerı il• vitemlnelzllkten doftm• 

zayıflıklar• kerıı 

KUVVET ŞURUBU 

e-...... mıl! ................................... _.11m ........ ıım:ı ................................... ._ ... ıı:ım .. lm!'.! 
i i T Ali 

Her vefİd, her &.eye 

unun 
Avizeler 

E E 
İsviçre MOV ADO saatleri erkek 1 
ve kadın için cep, kol ve otoma· 

1 
tik saatler 15 sen_c garanti. f 

6 ay veresıye _J 

Tü~K EltKTRiK 
TESiSAT Vf TiCA~ET 
iSLEQi müESSESESi , 
1 ElektriK -, 
1. Havagazl 
rıat ve tesisa~ 

Kömür 
sobaları _J 
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lstanbul Komutanlığı Sattnal
ma Komisyonu llc3nları 

Beyoğlu b:rinci Sulh Hukuk h8 -
kimliğinden: 

İstanbul B~lediyesinin Pangaltıda 

Altınbakkal sokağında 36 No. da 
Nakliye ve Mot6rlü Birlikler o- 1 Hadımköy ve Çatalcada bulunan Kadıköy Belediye ceza memuru İs

kulunda ıaraj ve manej yaptırı - biı-likler içm ıartnamesi mucibince mail aleyhine agtığı yirmi beş lira

lacağından açık elailtme ile iha- 500 km levamarin kömürü limanda olacak davasının cari duruşmasında 
lesi 19 Birlnclklnun 938 Pazar - vapur ambarından kıt'a kilerin ta -
tesl günü ıaat 15 de yapılacaktır. şıttırılacağırıdan pazarlığa 12/I. Kiı- müddeialeyhin ikamtg~hının meç . 

4 üncü İcra memurluğundan: 
Menkul satış ilanı 

Bir borçtan dolayı mahcuz bü -

yük bir taban halısının paraya çev

rilmesine karar verilmiş olduğun

dan 19/12/938 pazartesi günü saat 
l O dan itibaren San.dal bedesetenin-

de arttırma ile paraya çevrileceği ve 

birinci arttırmada teklif edilen be-
Muhammen kefil bedeli 847:ı lira nun/938 pazartesi günü saat 10,30 da hu! olduğu anlaşılmasına mebni Her banyoda• sonra saçınız 
44 kuru..,••. İlk teminatı 636 li - ~'ındıklıda Komutanlık satıalma ko - mahkemece onbeş gu' n müddetle ila- • del kafi görülmediği takdirde müş-~·- Bu aekle gırerse t il radır. 1.teklllerln ilk teminat misyonunda yapılacaktır. İsteklile _ nen tcbliğat icrasına karar vrilıniş T er erin taahhüdlerinden kurtula-

makbuz veya mektuplarile 249(1 rin belli gün ve saatte komisyona olduğundan muhakeme günü olan Briyantin Pertev ırak ikinci arttırması 22112/938 per-
sayılı kanunun 2-3 maddelerınde gelmeleri. c90ôJ, 311121938 saat 10,30 da mahkemeye şembe günü yapılmak üzere sat'~ 
yazılı vesikalarile beraber ihale 1f- Onları düzeltmeyi lemin eder geri bırakılacağından müşterileriıı 

.. ·· d k' .. lin k İ bizzat veya bilvekale gelmeniz teh· gunun en M U gun evve e a- stanbuldak; birlikler için şartna- • . .. . Beyoğlu DC;rdüncü Sulh Hukuk satış gününde gösterilen mahalde 
dar vll8yet nafıa fen müdürlük - mesi mucibince 800 ton Javamarin l•g makamına kaım olmak uzere ı- mahkemesinden: hazır bulunmaları ilan olunur. 
!erinden alacakları ehliyet vesi- kömürü limanda vapur ambarından lan olunur. (12819) Beyoğlunda Bursa sokak 9 sayı - (38-2026) 
kalarile belli gün ve saat'.c Fın - ..... k"I · t ıt ıl • d d t İ' M. ·ıı· t af d ""' a_ ı erm~ . a:ş~ ~r acagın an pa- Fatih Birinci Sulh Hukuk Ha _ a o uran .ya ıstı ı ar ın an Beyoğlu birinci Sulh Hukuk Hii-
dıklıda Komutanlık Satınalma zarlıgı 12/Bırıncıkanun/938 pazar - Beyog"Iunda Bursa sokak 9 sayıda , , __ , .•. d 

· 1 l l · ı··· d A.Uıuıgın en· mısyonuna geme eri. (8777) tesi günü saat 10 da Fındıklıda Ko- um ıgın en: ikinci katta oturan karısı Kajyopi · 

"" Her annenin bllme•I lcab eden bir k11 / 
turubudur. Çocuklarınıza Yltalln kuvvet 'I' 

rubu vermekle onları ••Alam, gUrbU• 
n•t'ell yetlttlrlrelnlz. 

YiT ALIN KUVVET ŞURUBIJ ~ 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli k•d\11 
ihtiyarların hayati kudret ve kuvvetlerını •' 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lstanbul ._ ________ ... .._ __ ııiıiiıiıiııiiııııiıı ...... "'ıdc 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğiirı ~ı~ 
Emn.iyet sandığına borç'lu ölü Bayan Hayriye vereseler~e-e fll 

lile son tebliğ: murisinlz Bayan Hayriye ile Bay Ahmet Feth~ .' ~ 
Dürdanenin müftereken mutasarrıf oldukları Beyoğlunda k8~ıı; 
fa Çelebi mahallesinde eski yeni, yeni yeni ve Anadolu sokağ pı 
25.25 mükerrer yeni 13.19 numaralı dükkanı olan kagir bir ~ıfl'. 
nın tamamını birinci derecede ipotek göstererek 2/9/934 il ı 
19610 hesap nurnarasile sandığımızdan aldıkları 3950 lira bOrc~, 
937 tarihin& kadar vermediklerinden faiz ve kıoınisyon ve ıııs 
beraber borç (4369) lira (92) kuruşa varmıştır. ot 

Bu sebeple ve 937 /126 numaralı dosya ile yapılan takil' '.~ •·~ •\,,.. 
ma neticesinde gayrimenkul (9050) lira bedelle talibine JTl"rııJ 
ihale edilmiştir. ~bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 58 ,-et" 

müracaatla borcu ödemediğiniz takdirde kat'! ilıale karar~ il 

üzere takip dosyasının icra hfilcimliğine tevdi edileceği ınaJur1'1 · 
mak ve son ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere 
nur. 

1 

Şirketi Hayriyede~.' 
. flı 

Hissedarlar Umumi Heg'eft 
Fevkalade .Suretle 

lf. mutanlık saunalma komisyonunda Hazınenin Ahmet aleyhine açtığı aleyhine açılan sulh teşebbüsü da- Hazine Muhakemat Müdiriyeti -
Komutanlık birlikleri için şartna- yapılacaktır. Isteklilrin belli saatte alacak dava~ı >çin gönderilen zabtı vasının muhakemesinde: nin Kasunpaşada Kulaksızda Cam- İÇ fimaa Da ve fi 

mesi mucibmce evsafı dahil.inde komisyona g~lmelri. c905h dava"a mumaileyh Ahmedin ika _ Mahkeme günü davacı gelip dava cı sokağında 14 sayıda eski 463 ya- i' 
1000 kilo bulgur satın alına . GÖZ HEKİMİ ,_h , edilene gönderilen davetiyeye müL3- k 1 .. t k .d li H Araba vapurları ile Boğaziçi' nin iki yakasına yapıl•'' ~~i 
cağından pazarlığı 14 Birincikfı. metga 1 maıüm olmadığı mübaşir şirin verdiği m~ruhattan hfilPn ika- ·a numara ı mu e aı po s asan nakliyatın ıon senelerde fevkalade artmakta olmasın• ııı< 1~ı' 
nun/938 çarıarnba günü SRat 15 de Dr. Murad Rami Aydıu tarafından wrilen meşruhattan an- metgiıhının meçhul olduğu anlaşıl- Sabri aleyhin• agtığı 10 lira alacak cutlara ilaveten büyük bir araba vapurunun dalın fobrik9 1' 111;ıı Fındııklıda Komutanlık satınalma Taksim - Talimhane, Tarlabaşı !aşılmış olmakla müddeıaleyh hak- makla ilanen tebliğat icrasına ka - davasının cari duruşması sırasın - den inşasına lüzum ve zaruret hasıl olmuş ve nizaınell i~.piP 
6omisyonunda yapılacaktır. İstek - caddesi No. 10 Urfa aprt: kmda 15 gür, müddetle ilanen teb- rar verilmiş olduğundan dava ediı- da: müddeialeyhin ikametgahının İ 111•

1 

l!l<>rin belli gün ve saatte komisyo- Tel. 
415

,
3 

. . len Kalyopini n muhakeme günü 0 _ h 
1 

ld ğ .. b . f d muameleler Hey' eti darece yapılmış olduğundan şarl11 ' j(iP r) 
r.a gelmeleri. ,9049, · .;... lığat ıcrasına ve muhakemrun 9/1/ Jan 27 /12/938 tarihine müsadlf salı meç u 0 u u mu aşır tara ın an cı mad.desi m~cibince (~u h.u•us hakkında) karar ittilı3~' 9:ıg fıJi * Mide, barsak ve iç hastalıkları 939 saat 10 a talikine karar verilmiş günü saat 11 de Beyoğlu dördüncü verılen meşruhattan anlaşılmış ve daha zıyade hısseye malık hıssedarlorımız, 12 kanunusaıı• ~ıiP 

Çanaklkale ve Geliboluda.ki bir . muayenehanesi olduğundan bermucibi karar yevm Sulh Hukuk mah'knısındc hazır bu- mahkemece 15 gün müddetle ilAnen be günü saat H 'ıı. da Şirketin Galatada Fermenecilcrd< 

likler iqin şartnamesi mucibince 455 o y H 11 ve saatı mez·~urda bızzat haızr bu_ lunması. tebliğat makamına kairrı tebliğat icrasına karar verilmiş ol- Merkeziyesinde fevkalilde surette içtimaa davet olunurlar· 

tor, levamarin kömürü limanda va- r. ' a acyan 1".1'madığı .v~ tarafından bu vekil olmak uzere :lAn olunur. 0 2807> duğundan muhakeme günü olan··--------------------

p:.ır ambarında kıt'a kilerine taşıt-, . . . ıgondermedığ, takdırde davanın gı- Dr Hafız CemaJ 5/1/939 saat 10 da mahkemeye biz-J..,!!!!!!"""!!!!!!'"'"'"'"'"'"!!!!!!,... ............ ..,.....,..,. ........ ....,.,..--'"" 
tırılacağından paazrlığı . 12/Birinci- 'I Taksım ( esk• Talımhanede) A ı,_, - • • . . . ıtl k(ınım/938 paazrtesi günü saat ıı de d ··zı •. H. . . .. yaben bakı!a,·agı teblıg makamına (LOKMAN •m•.•"'•) zat veya. bilvekAle gelmeruz tebliğ Sahip ve neşriyatı idare eden Başınuharr 

u ıa.. amıt caddesı, Sabııa . .. . • nJ:dUlTı • J 
Fındıklııda Komutanlık satınalma apart. No. 12 daire No. 4 Jcaıro. olmak uzere ilan olunur. DAHİLİYE MÜTEHASSISI makamına kaım olmak üzere ilin ETEM İZZET BENİCE 

6
;..%' 

komisyonuna gelmeleri. •9050· - 1 (938 - 901) Divanyolu 104 olunur. (938 - 1444) BASILDIGI YER; SON TELGRAF MA'f 


