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ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istüade etmiş olurlar. 
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,tMünih anlaşmiısına göre, yeni bir ispanya krallığının tesisi 
için muhariblerin başbaşa bırakılmalarına başlandı 

Ancak, bazı Fransız mehafili bOyOk Almanya'nın kurulmasına devam etmesi 
\ için Hitlere salahiyet verildiğinden endişe etmekte ve bu yQzden sulhun 

tekrar tehlikeli safhalar geçireceğinden korkmaktadırlar. 
• • • • • . •• J 

Macarlar aşlrı taleblerde KB~d~ 1 . b l . u ce erı 
U Ü n ll y 0 r 1 a r Ziraat Vekiletince 

• • murakabesi 

Macar kıta lan A L L A .. G N E • , •• uou• düşünüıuyor 
o c c u P i ! s Zirai kalkınmanı mali 

UU gün iki şehri ~.~~~~.~.. pıa:~:~;: ;;i~;:~ıar 
işgal edecek 

,ı 

1 B udapeşte 11 (A.A.) _ Saat 
16,15 te Macar - Çekoslo • 

' vak müzakereleri hakkında 
aşağıdaki te'bliğ neşredilmiştir: 

cSaat 14 te Macar ve Çekoslo
~a~ murahhas heyetleri yeni bb: 
ıçtıma akdetmişlerdir. İçtima 98_ 

nasında ~koslovak murahhas he
~ ye_ti Macar tekli.ti hakkındaki nok

tai nazarını bildirmiştir. İki mem· 
dl leket eksperleri 9 dan ıı e kadar 
O toplanacaklardır. Murahhas he _ 

yetleri saat 15 de müzakerelere 
i.f\ devam edeceklerdir. L ondra 11 (Hususi) - Ma • 
ıf' • . carlar bugün iki Çek şeh-

rını işgal edeceklerdir 

A 

Siyah yerler bugüne kadar işıaf edilen nuntakaları göstermektedir. 
Çizgili yerler ise bu akşam işgali tamamlanacak kısımlardır 

Ziraat Vekaleti, köy kalkınma-

sı ve zirai kalkınma milli sefer • 
berliğinde milli: plan için mevcut 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

lnoilizler Filistine 
Acele kuvvet 
Gönderiyo ·ıar 
Bu kuvvetler Malta· 

dan hareket 
ediyorlar 

La Valet cMalta• 11 (A.A)·-M • · en mühim kısımlarını mutlaka is- bir fikir yürütülememektedir . 
..ı acarlarla meskfuı diğer arazı·-v nin M temektedirler. Diğer t araftan Ru· ZENGİN BİR HAVZA Royal irisch Fusilliers ve Green 

Bitler, Südetler mınıa.kasmda Almanyaya kaı-şı vUcude getirilen ve ahiren Almarilara geçen Çek Majinot 
liattmı teftiş eclerken .. Lehlere verilen Çek arazisini işgal eden Leh kıtaatı kmnandanile ınnhalli halkın 

içten gelen bir kucaklaşmalan ... 

Franko, yeni vaziyetten 
memnun görünüyor 

ı . acaristana ne suretle ve ne tenler meselesi başlıca ihtilaf Varşova 11 (A.A.) - Polonya Howards alaylarına mensup iki 

şekilde terkedileceği hakkınd H •• k A f "'1 d t k h • b • k • h • 
henüz bir anlaşmaya Yarılama ~ m~::~~dy:~i Çek devletinin Çek· ~:a;~k~:=~rO~~~:r~:~~:~ :~:e Ü:it:~it~Z:;;ak::~:c:ı~~ u ume çı ere e ar 1 iÇ ır ımse iÇ 

r mı~ır, bunun sebebi de Macar _ 
!arın Leh! ler, Slovaklar ve Rutenlerden mü- olan Karmina'yı işgal etmişlerdir. Neurealia'ya hareket etmiştir. 

.. erle birleşmek gayesini b h 1 d d b 1 k 
\ =~=:~~~~:i:;:~:~aasn- ;:E~:r~o:::.:::::·::k: Doğu üniversiie~inin ir.veç İıe yar ~n'!.' ıı (~susi)u s~nk~1Y .. !:.~erin~.~- ~ 

cağı şekil hakkında henüz kat'i kuruluşuna dogru B L ,~~~~-----~.;.;:;..:::.::::::.:;;.;~ - 1 r :~si ~~hafi_lde söyle~di - olarak, ~~P~~ad~ki muhari_b I . 
gıne gore, Italya, dortler talyan gonullulerınden 18 bın ki-

.t, SON TELGRAF da F konferansının akabinde Romada şiyi derhal geri çekmiye muvafa-" Oniversitenin ı yapılacag"ı yer ayrıldı, inşaata acı a Mussolini ile İngiliz sefiri ara -· kat etmiştir. 
sında sık sık vuku bulan müla - (Devamı 6 mcı sahüede) 

t o·· L ·· yakında başlanacak .. ~ UM A K iNi A nkara 11 (Hususi muhabirimizden)- Doğuda açılacak o)an Uni-
versite için en münasib yerin Van olduğu yapılan tetkikler ne-

Balkan deniz harbi\ Akd . t icesinden anlaşılmıştır. Van şehriJe göl arasındaki beş ki_Jomet-
enız ateşler içinde .. adlı büyük bahri 

. eserlerin ınüellüi relik saha üniversiteye tahsis edilecektir. Üniversitenin inşasma sür'at-

RAHMI YA(iız Son Telf't . . le baslanacaktır. 
başlıyor Bu e M"dill" a yenı hır bahri eserinin tefrikasına 

· ser ı ı kru ·· ·· ·· katın bütün . r k 1 va.zorunun batmasile neticelenen hare-

b. . gız 1 a mış safahatını meydana çıkaran çok heyecanlı 
g; ır eserdır. 

Bu eserin hazırlanıtında: 
AMİRAL VASIF, ALBAY REMZİ Ç~I, l\LBAY ŞlJKRÜ 

. P ALA, KOMODÖR BAŞKATİBİ BİNBAŞI İHSAN 
Resım, vesika not h ·ı 

uh . . . ' ' arı a ve malumat vermek suretile eserin 
m arrınne bılhassa yardım etmişle d. 

Ölüm Akı~;· 
Şimdiye kadar neşredilen d · · • enız eserlerının en heyecanlısı, en 

Bir gene tramvay 
tekerlekleri altın

da can verdi 
• • 

Ne muti 
Bir genç 
• • 
ımış 

--
Y eşlı bir kadın koka
in ~ müptela bir genci 

polise teslim etti 
(Yazıları 6 ıncı sahil ede) 

meraklısıdır. Pek yakmda başlıyacaktır. 

Ve •• Yarın: ** 
. Gökgüzün.d~ _Aşk Yarışları 
ls kender Fajire~d~.~ en mühim 

romanı azel'efutZ e başlıyor 

l . Vanda Üniversite için ayrılan ve şehirle göl arasındaki saha 

'BUGÜN ÇEKiLEN PiYANGODA 
KAZANANLARIN LiSTESi 
AL TiNCi SAYFAMIZDADIR 

,. ,. 

• 
Alman Iktısad Nazırı 

bu akşam gidiyor 
Doktor Funkla zevcesi bu sabah mu. 

zelerl ve kaoahçarşıyı gezdi 

Bayank .t<"'unk, Baııvekillmizle görüşilyor 
(Yazısı 6 mcı ıahifede) 
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Tehlikeli vaziyetler için -
Bir yardımcı itfaiye 
teş~ilatı kurulacak 

17 yaşından 60 yaşına kadar herkea il 
bu teşkilatta gönüllü olarak 
çalıtmakmecburiyetindedir 

Kanun projesi 
hazırlandı 

İtfaiyemiz gitgide büyük bir te
Karnül ve inkişaf eseri göstermek
tedir. 

İtfaiye teşkilatına verilen bü
yük ehemmiyet, bilhassa harpte 
yangın bombalarının çıkaracağı 

yangınlarla mücadele işleri dai
ma gözönünde bulwıdurulduğun
dan ve bu hususta itfaiyenin pek 
büyük faydalar temin edeceği bi
lindiğinden neş'et etmektedir. Bu 
itibarla esasen mevcut olan itfai
yeyi daha ziyade takviye etmek 
için bir de yardımcı itfaiye teşkil 
olunacaktır. 

Seferde itfaiyenin yangın sön
dürme işlerinden mada gaz te -
mizleme, can kurtarma ve su bas
kınları ile mücadele gibi mühim 
vezaifi de vardır. 
Hazırlanmış olan kanun projesi 

Anormaller 
Kısırlaştırılma. 
lı mıdır? 
Bu meselede tıb 
kongresinde mü· 
zakere edilecek 
Ayın 17 sinde Ankarada topla-

narak 3 gün devam edecek olan 
Büyük Tıp Kongresi'ne 400 den 
fazla doktorumuzun iştirak ede
ceği anlaşılmaktadır. 

Bu kongreye İstanbuldan ma
da diğer bütün şehirlerimizden 

de resmi, husus! birçok doktorlar 
gideceklerdir. Bunların arasında; 
kongreye verilmek üzere muhte
lif tezler hazırlayanlar da vardır. 

Bu seferki kongrenin ccerrahi• 
ve . nisai, olmak üzere 2 seksiyo
na a;ı:rılc!ıjını yazmıştık. 

lıı.ri seksiyon müzakereleri 
sırasında cneslin ıslahı. mevzuu 
üzerinde de konuşmalar yapıla

caktır. 

Bu mevzu üzerinde bazı karar
lar alınması muhtemeldir. Bu ka
rarların anormallerin kısırlaştı

rılması etrafında olacağı söylen
mektedir. 

Bir motör sekiz 
saat yandı 

Tekirdağ limanında bulunan 
benzın yüklü bir motör yanmış

tır. Motörün söndürülmesine im
kim bulunamamış, yangın sekiz 
saat sürmüştür. 

belediye teşkilatı olan yerlerden 
başka, köy kanununun tatbik e

dildiği yerlerde de ihtiyaç ve 
şartlara göre yangın önleme ve 
söndürme tedbirleri alınmasını 

Amirdir. 

Bundan başka şehir, kasaba ve 
köylerde de yardımcı itfaiye teş
kilatı yapılacaktır. Bu teşkilata 

17 yaşından 60 yaşına kadar cgö
nüllÜ• alınacaktır. Seferberlik 

müdürlüğünce hazırlanacak ra
porları tetkik etmek üzere bir de 

.İtfaiye müşavir heyeti. teşkil o
lunmaktadır. lİerde lüzum hisso
lunduğu takdirde, itfaiye teşkila
tının daha esaslı ve daha hızlı bir 

seyirle tekamüle ulaştırılması i
çin bir de ecnebi mütehassıs ge
tirtilecektir. 

Akavaryom 
Tesis 
Ediliyor 

Bu Türkiyede ilk 
eser o1acak 

Bütün Türkiye deniz ve kara 
sularında yaşıyan hayvanlarla de
niz ve kara sularında yetişen ne
batları gösteren büyük bir akvar
yom vücude getirilmesi Deniz
bankça kararlaştırılmıştır. 

Bu; Türkiyenin en büyük ve 
ilk akvaryomu olacaktır. 

Diğer taraftan; deniz ticareti
mizdeki inkılap; tarihi denizcili
ğimizin kudreti de ayrıca tebarüz 
ettirilecektir. 

Karısını pencereden 
atan kocanın 
muhakemesi 

Fakat bu sefer kadın· 
da hadiseyi inkar 

ediy0r 
Bir müddet evvel Kuruçeşme· 

de karısı Zeynebi aralarında çı

kan kavga esnasında pencereden 
sokağa atmaktan suçlu Nazımın 
muhakemesine dün Ağırcezada 

devam edilmiştir. Dünkü clesede 
Nazım suçunu inkar elmiş, evvel
ce kendisini pencereden attığını 

ONUSENv 
.GOGDUH 

AŞK, HEYECAN ve iHTİRAS ROMANI 
t:etrik• 
N. 131 

--
Fakat, bütün bu parazitler, bü

tüıı bu ge\ici aşıklar onun ruhu
nu dolduramıyordu. O, ailesi için
de \Ok iyi yetişmiş bir Türk ka
dınıydı ... Ancak bir Türk erkeğile 
edenebilirse nıcs'ud olabilirdi. 

Diııı, adetleri, görüşleri tama -
mile ayrı bir erkekle evlenmek de 
ne demekti? Böyle gayri tabii bir
lcs ıı · elerdcn saadet mi olurdu? 

Ayten yatağından fırladı. O gece 
ri.ıyasında ılk defa Gültekini gör
müştü. Gültekin ona yalvırır gi
bir bir vaziyet alınış, dizlerine ka
panmıştı. 

Gerçek .. O benden af dileyor. 
Dn·crek saçlarım taradı. 
Sabahlığını çıplak omuzlarına 

örtti.ı. 

- Bu sabah biraz serinlik var 

Yt:ızan lekender f, 
SERTELLi 

Venedik zaten çok rutubetli bir 
şehir. Caddeleri, sokakları su 
içinde. 

Yüzüne pudra surdü .. 
Gerindi, esnedi. 
Venedikte daha kaç gün ka -

lacaktı~ 

Aytenin zihnini kurcalayan bu 
düşünce onu garib muhakemele
re sevkediyordu. 

Venedikte kalmalı mıydı"1 Yok
sa İstanbula dönüp gitmeli miydi? 

Bir gün önce kalmağa karar 
vermişken, şimdi dönüp gitmeyi 
düşünüyordu .• 

Ya İstanbuldaki dostları? 
Ayten yalnız dönünce ona ne

ler söylemiyeceklerdi? 
Ayten en ziyade bu noktayı dü

şünerek muazzeb oluyordu. 

ı Muamele 
Vergisinden 
istisna edilenler 
Bu istisna kanunun 
mer'iyet tarihinden 

itibaren başlıy .Jr 
Muharrik kuvveti beş beygire 

ve günde çalıştırdığı işçi adedi en 
fazla ona kadar olan sınai müesse
selerden aşağıda isimleri yazılı 

olanların muamele vergisi kanu
nunun neşri tarihi olan 1617 /938 
tarihinden muteber olmak üzere 
muamele vergisinden muaf tu -
tulm:ısı Vekiller Heyetince karar
laştırılınışlır. 

Toprak sanayiinden: Teb.eşir ya 
pan müesseseler, madeni eşya sa
nayiinden: Cilalar, bıçakçılık, tes
terecilik, çakıcılık, her nevi ma
den döken müesseseler (yalnız 

döküm dolayısile dökülen parça
yı işlemek suretile mamulat vü -
cilde getirenler hariçtir• dökme 
bakır imal eden müesseseler •cila 
dolayısile• tel kesme imalatha -
neleri •kangal halindeki teli am
balaj sandıklarında kullanmak ü
zere muayyen uzunlukta kesen i
malathaneler• tahta sanayünden: 
Tornacılar, oymacılar, sepet ya
panlar, parmaklık yapan müesse
seler: Tezgahçılar •fırın küreği, 

merdiven, bayrak direği ve ben
zerlerini yapanlar• fıçı ve sandık 
yapan müesseseler, ambilij, o -
yuncak ve mankc" yapan mües -
seseler, kürekçiler edeniz vasıta
larına mahsus kürek yapanlar• 
kuş kafesi yapan müesseseler, tah 
tadan küçük eşya yapan müesse -
seter, kutucular ve kutu, teldolap 
çember, elek kasnağı ve benzerle
rini yapanlar• çıkrıkçılar, tavla, 
takunye, mekik yapan müessese
ler, araba tamir eden müessese -
ler •yalnız tamirat dolayısile• 

kundura kalıbı ve ölçüsü yapan 
müesseseler, gıda sanayünden: 

Kibarlıkların en ucuzu 
NAHİD SIRll.l 1 

Çocukluğumda her tlinele bin
dirilişimde korku ile karıpk bir 
baz duyar ve bu yüksek dağlara 
tırmanırken duyulan haze müşa
bih korkunun azamisini tatmak i
çin de, tenbih ve tekdirlere ehem 
ıniyet vermeden, arabanın kapw 
na yaklaşmıya çalışırdım. Tünel 
arabalarında kapı yoktu, siyah 
boşlukta mütemadiyen geride ka
larak çıkan veya inen bir dıvar 

ideta esrarlı illemler d!işündürür
dü. Fakat bir gün bir adanı boş 

kapı yerine galiba benden fazla 
kınlaşıp dışarıya düştü de şirket 
kapıları kapandı, bu alpinist safa 
sı sürenlerin hazine nihayet vl"'r~ 

di. 

Şimdi de, bu Galata - Beyoğlu 

'.l'ünel, kibarlık ve zenginlik hissi 
ni bana yegane tattıran bir ilrin
ci ve birinci mevki arabalarına 

tanıamile ayrı yollardan gidildi -
ği için ikincilerin ayrıldıkları par 
maklığın önünden kah teşkil et -

tikleri manzaraya bakmıya te -
nezziil edemezmiş gibi baş çevi
rerek bir ilerleyiş, k&h •aman 
Rabbim ne aciz insanlarda yarat 
mış!• gibi ikinci yolcuların~ sil -
zerek bir geçiş oluyo~ ki hakika 
ten hoş. Filhakika sinemalarda

ki (hususi lüks), (J.üks koltuk) 
gibi sıfatlara malik v~ pek şeref
li ve ınutena nıevkilere hususi 
ve müstakil salon ve kapılardan 
geçip evvelce seçtiğiniz yerlere 

kadın veya erkek teşrifatçılar de
lfiletile varıp oturmak safası da 
asla istihkar edilemez şeylerden. 
Amma insan bu paye ve itibarı an 
cak on on beş kuruş fazla vere -

( 

rek temin edebiliyor. Miyopluk . 
hasebile oradan iyi görmemek te 
ayn. Halbuki, Tünelin. birinci 
arabalarında ikinciye nisbetle e
sasen daha da rahat seyahat edil
diği gibi ancak elli para mukabi

linde paranın nazarını-ıda Zt!l're 

kadar kıymet ve ehemmiyeti ol
madığına, her şeyin da.iıruı en pa
halısına iltifat ettiğinize hem ken 
di kendinizi hem de başkalarını 

ikna etmiş oluyorsunuz. 

Fakat şayet Tünelde tek mevki 
usulü tatbik edilirse, benim g:ibi 
kibarlık ve zenginlik hazzını an • 
cak elli para mukabilinde tahnin 

edebilecek ekabir ve ağniya avun
mak ve elalenıi kandırmak için 
ne yapabileceğiz? 

. __ .. _ ... 

Tramvay müstahdem
lerile şirket arasında

ki ihtilaf 

Nafıanın hakem ık 
yapmasına karar 

verildi 
Amele Vekiletln kararını sabıraızııl(la 

beklemetedklr 
Tramvay vatman ve biletçileri 

tramvay şirketinde biriken ceza 
paralarile teavün sandığında top
lanan ve kısmen kendi maaşların 
dan kesilen kısmen de şirketin ü
zerine ilavesi lii.zımgelen para • 
nın kendilerine verilmesini iste -
rnişlerdL 

Şirket bu mesele hakkında ken 
disini doğrudan doğruya salilıi -
yettar bulamamış, keyfiyeti rr.e.
kc \ •riı .dcn sormuştu. Merke7 -
den gelen cevap üzerine şirket a
meleye bu parayı iade edemi)'ece 
ğini bildirmiş, onun üzerine v31-
man ve biletçilerde müşterek ·, • 
vekil tutarak şirket aleyhine malı 1 

Kurtuluş 
Bayramı 
Münasebefile 

Ba,vekille Meclis 
Reisinin Valiye 

cevabi arı 
istanbulun kurtuluş bayramı 

münaseebtile Vali tarafından 
muhtelif makamlara çekilen teb
rik telgraflarına cevablar gelmek
te devam eylemektedir. 

Dün de Başvekilimizle Büyük 
Millet Meclisi reisi Valiye aşa -
ğıdaki telgraflan göndermişler -
dir. 

Vali Muhiddin Üstündağ 
İstanbul 

lsıanbulun kurtuluş yıldönümü 

münesebetile çektiğiniz telgraf -
tan fevkalô.de mütehassis oldum. 
Bu bii.yii.k gii.ıı miinasebetile bü - ı 
tün İstaııbu!a refah ve saadetler 
di!eıim. 

Başvekil: C. Bayar 

kemeye müracaat etmişlerdi,. 

Mesele ikinci ticaret mahkeme -
sinde tetkik edilmiş, iki taraf id·· 
dialarını izah etmişlerdir. 

Mahkeme bu işin halli için ev
vela Nafıa Vekaletinin hakem sı
fatile bir karar vermesini ve bu 
karara göre hareket olunmasını 
tesbit etmiştir. 

Amele mahkemenin bu kararı 
üzerine şimdi Nafıa Vekaletinin 
bu mesele ile biran evvel meşgul 
olması ve mukav.elenin ve elde 
mevcut diğer delillere istinaden 
biran önce haklarının iade edil
mesi için sabırsızlıkla beklemek • 
tedir. 

Londra· 
İstanbul 
Yolu 

Yala rastlıyan binalar 
da güzelleştiriJecek 
İstanbul - Londra asfalt yolu -

nun hududumuza varacak kısmı
nın inşasına faaliyetle devam olun 
maktadır. İnşaat önümüzdeki yıl 
içinde Edirneye varacaktır. 
Diğer taraftan bu yolun turis -

tik ehemmiyeti gözönüne alına -
rak otomobil ve otobüslerle ge -

len ecnebi yolculara karşı çirkin 
bir manzara gösteren güzergah
taki bütün köylerin süratle iman 
ve güzelleştirilmelerine geçilmiş
tir. 

Arpa kırıkçıları, hayvan yemi, ar
pa, mercimek ve sair hububatı un 
haline getirmek için ezip parça
lıyan müesseseler, mensucat sana 
yiinden: Havlucular, . işlemeciler, 
mendil için hazırlanmış mensucat 
üzerine çizgi basan müesseseler, 
yazmacılar ve basmacılar, hay -
van eğerlerinin altına konan ke -
çeleri imal eden müesseseler, mü
teferrik sanayiden: Kağıd ve mu
kavva üzerine çizgi basan mües -
seseler, serpanten ve tuvalet ka
ğıdı yapan müesseseler. kağıd 

danteli\ yapan müesseseler, kemik 
ve boynuzdan ve plastik madde
lerden ağızlık, tesbih ve tarak i
mal eden müesseseler •sair plas
tik eşya imaJatı harıçtir.• 

Petrol 
t ırama 

lmıniakalarında 
1 

Vali Muhiddin Üstündağ 
İstanbul 

İstanbulun kurtuluş gününün 
yıldönii.mii nıii.nasebetile göste - , 
rilen duygulara teşekküT eder, 

Bu köylerin saz ve samanla kap 
lı olan damları kırmızı kiremit -
!erle örtülecek, hepsi badanala -

nacak, ayrıca köyler evlerin etra
fında meyvelikler, yoncalıklar ve 

fidanlıklar meydana getirilecek -
tir. 

Taka ımaliithaneleri •mensucat 
tezgahlarında kullar.;Jan alP~Jeri 

yapan müesseseler .. 

söylemiş ve şikayet etmiş olan 
Zeynep te Nazımın kendisini 
pencereden atmadığını söylemiş
tir. Muhakeme hadısc esnasınd" 
orada bulunan Niizımm eski ka
rısı Eminenin celbi için başka lJir 
güne bırakılmıştir. 

- Ah şu Gültekin neden kar 
şıma çıktı? Onu kcskc tanıma -
saydım .. 

Diyor ve yumruklarını birbirine! 
vurarak, hiddetinden dudaklarını 

ısırıyordu. 

Bir aralık valizini karıştırırken 
gözüne o güne kadar görmediği 

sarı kaplı bir defter ilişti. Ayte -
nin böyle bir defteri yoktu. 

Ayten hayretle detferi aldı. 

Birka\ sahifesini çevirdi. 
- Güllekinin yazısı.. 
Diye mırıldandı. Bu gerçek, o

nun hatıra defteriydi. 
Belliydi ki, Gültekin bu defteri 

İstanbuldan çıkarken, zabıtanın 
gözüne görünmemek maksadile 
Aytenin çantasına koymuş, Vene
diğe gelince de unutmuştu. 

Ayten deftere şöyle bir göz attı.. 
Şu satılar üzerinde durdu: 
c ... Mansur çok temiz ka!bli bir 

adam. Fakat bundan bana ne?! 0-
mm iyi bir adam olU§U, beni, onun 
kansını sevmekten menedebilir 
mi?• 

Ayten, birdenbire bu satırlar -
dan birşey anlıyamadı. Birkaç sa
hife daha çevirdi. 
Düşünmeğe başladı. 

- Evet .. İstanbulda bit· (Man-

lktisae Vekili tet
kikler yapacak 
İktısat Vekilimiz Şakir Kese

bir; yakında Doğu vilayetlerimiz
de bir tetkik seyahatine çıkacak
tır. 

Şakir Kesebir; bilhassa petrol 
aran1a n1ıntakalarını gezecektir. 

sur \'ak'ası) hatırlıyorum. Acaba 
bu satırların o vak'a ile ata.kası 

var mı? 
On yedinci sahifede şu satU"la

lan heyecanla okumağa başladı: 
•··· M ansuruıı karısını çılgınca 

seuiyorum. Kim ne derse desin. 
Afifeye malik olmağa çalışaca - , 
ğım. Hatta, Afife muhalefet eder 
ve bana gelmezse ...• 

. /)"ten gözlerine inanamıyor -
du. Afıfe • ismini okuyunca ha
tırlamıştı. 

- Tamam o vak'a. Mansur va
kası .. Ve Afife Mansuruıı karısı. 

Diye bağırdı. 
Ayten odada yalnızdı. İçini ga

rip bir korku sarmıştı. Sanki meç
hul bir el boğazına sarılacak, onu 
öldürecek gibiydi. 

Defteri çevirdı.. Son sahifesine 
doğru, çok fena bir imla ile acele 
yazılmış olan şu kelimeleri oku
du: 

• ... Bu gece onu yoldan çevir .. 
diııı Bana (Kocam evde yok .. Be 
ni yalnız bırakınız.. Evime gel -
meyiniz!) dedi. İçindeki ateşi 
söndürmek için her şeyi göze al
ınıştım. Peşine takıldım. Evine git 
tim. O gece Mansur, karısını Bo
ğaziçindeki teyzesinin yanında 

saygılcırınıı sunarım. 

T. M. M. Reisi: Renda 

··--
Bir top kumc ş 

çalmış 
Mahmudpaşada bir manifaturacı 

dükkanından bir top kumaş çala
rak savuşurken yakalanan Faruk 
dün üçüncv cezada 24 gün hapse 

mahkum edilmiştir. 

sanarak oraya gideceknıi~. Oh •. 
Ne iyi bir fırsattı bu! O gece ilk 
defa Afüe ile haşhaşa kalacak, o
nu istediğim gibi kollarunın ara
sına alıp sıkacaktun. Fakat, o ne 
inatçı, o nekadar namuslu bir ka 
dınmış Yarabbi! Bana elini bile 
koklatmadı ...• 

Ayten bu satrrları okuyunca ne 
müthiş bir canavarın tuzağına 

düştüğünü anlamıştı. 

- Gültekin bir namus düşmanı 
imiş. Allahım, sana şükürler ol
sun ki. beni onun pençeiinden 
kurtardın! diyerek ağlamağa baş
ladı. 

Ayten bu vaziyet karşısında 

Venedikte daha fazla kalamazdı. 
Bir aralık garson geldi: 

- Ne alacaksınız bu sabah, ma-
dam? Çay mı, süt mü? 

Ayten hiddetle bağırdı: 
- Hiç bir şey istemm ... 
Garson korktu.. Dışarı çıktı. 

Ayten, elindeki defteri bir tür-
lü bırakamıyordu. 

Gültekini Türk zabıtası boşuna 
takip etmemişti. Demek o hem 
kumarbaz, hem de katilin biri idi. 
Ayten Çamlıcadaki köşkte bir ce
set bulunduğunu birkaç gün ön
ce gazetelerde okumuş fakat, bu 

Bu cümleden olmak üzere Bü
yük karıştıran köyündeki bütün 
evlerin damlan kiremitlenmiş, 

harçları badalanmıştır. 

Buradaki Mimar Sinanın ölmez 
eserlerinden biri olan (Vezir Rüs

tem Paşa camii) de Vakıflar u

mum müdürlüğü tarafından mü
ceddeden tamir olunmuştur. As

falt yol üzerindes yepyeni kara -
kol binaları yapılmaktadır. 

hadise üzerinde bir dakika bile 
düşünmemişti. 

Acaba, köşkte bulunan ceset, 
Gültekinin kahyası rolünü oynı
yan Selimin cesedi miydi? 

Ayten bu meş'um defteri - İs
tanbula varınca, hemen Türk po
lisine teslim etmeğe karar verdi. 

Naci Demirel, Gültekini Vene
diğe kadar boşuna takip etme
mişti. Türk polisinin bu kıymetli 
memuru Gültekini ne kadar da 
kolay yakalamıştı ya. 

O, şimdi cezasını bulmuş de
mekti. 

Ayten: 
- Hırsız .. Kumarbaz .. Hilekar 

adam! 

Diye bağırıyor, fakat <katil> 
derneğe dili varmıyordu. Selim 
hakkında verdiği hüküm de ken
di düşünce ve muhakemesinin 
mahsull\ idi. 

Ayten, elinde tuttuğu defterin 
son satırlarını okuyordu: 

"··· Mansur meydanda yoktu. 
Afife kucağıma düşmemekte ve 
boynuma sanlma_ınılcU o kadar 
ııırar gösterdi, beni o derece yor
du ki .. Nihayet ona karşı bütün 
aşkım • bir anda - beni kendisin
den intikam alnııya sevketnıişti. 

Silahsız harbin 
likidasiyanu 

Yazan: Ahmed Şükrü ES!lf., 
Ajans telgraflarının verdiği ~ 

bere göre, İngilterenin Roma b~ 
yük elçisi ile İtalya Hariciye 'it 
kili arasında Münih müliikatı.oı' 
sonundanberi yapılan görüşınl! 
ler, bir anlaşma ile neticelenıııif 
tir. Anlaşmaya göre, İtalya, :l.ı 
panyada onsekiz aydanberi hiJ 
met eden cgönüllülerini> geri ~ 
kecek İngiltere de geçen nisaııl 
on altısında, Romada imza!~ 
-itilafı meriyete girmiş sayaca!< 
Ve tabii Habeşistandaki !talı 
İmparatorluğunu da tanıyacaıctı' 
Bu suretle iki seneyi müteca•1 

bir zamandanberi Avrupa sulh' 
nu tehdit eden bir mesele de h• 
!edilmiş olacaktır. 

İspanya meselesi halJedilınij / 

lacaktır, diyoruz. Bu, İspanyt3 
hükı1nıetçilerle Franko arasıııd 
ki mücadele derhal nihayetJeıı' 
cek demek değildir. Bu müca~ 
lenin devam ettiği zaman dal 
İspanya meselesinin halli mütJI 
kündür. Çünkü İspanya mese' 
sinin iki safhası vardır: 

1 - İspanyada kurulacak oll 
rejim meselesi. 

2 - Yabancı devletlerin !sp~ 
ya işlerine müdahaleleri yüıii~ 
den çıkan mesele. 

] 

1 

Meselenin birinci safhası ~ 
İspanyol işidrir. Fakat mücadl 
leye enternasyonal bir mahiY 
veren vaziyet, bunun İspanvo ~ 
raklarında bir Avrupa harbi '/" 
!ini alınışnr. İspanya meselesi. 
manada, hiçbir zaman İspatıJ 

meselesi değil, büyük devletle! 
rasında bir Hegemonya mücJ 
!esiydi. Binaenaleyh bu meseli 
nin halli İspanyada mücade!eıl 
nihayetlenmesinden ı.iyade ıı!İ 
kadar devletler arasında bir I 
laşmaya bağlı idi. Münih miilı 
katı bu anlaşmaya varmak ~ 
Iazım gelen atmosferi yaratııı' 
tı. İngiltere ve Fransa, MusS01 

ninin Çekoslovakya krizini f' 
tıştırmak noktasındaki yardıııı' 
dan mütehassis kaldılar. Gı>I' 
Çemberlayn ve gerek Da!ad1' s 
memleketlerine avdet eder etı! 
bu yardlmdan şükranla bahst' 
ler Hatta Fransa, derhal Rorıı' 
bir büyük elçi tayin etmiye J<l 

rar vermiştir. İspanya mesele' 
dıru verdiğimiz meselenin hB• 

1 
katte halledilmedik bir tarafı 
mamıştı. Esas mesele, İngill 
ile İtalya arasında geçen niı#' 
imzalanan itilaf ile halledilrfl 
ti. Binaenaleyh meselenin ~ ç 
muayyen noktalar üzerinde ~ 
!aşmaktan ziyade bir cgönüll~ 

l 
ğiştirmesine. bağlı idi. tşte 
cgönüllü değiştirmesi , Mün~ 
Mussolini ile Çembcrlayn ve 
!adiye arasındaki mülakatta 1 

bulmuştur. 1 

İspanya meselesinin halli ~ 
mek, daha eski bir mesele oJJI 
la beraber, ona bağlı olan l{~r 
şistan meselesinin de halli 1 
mektir. Binaenaleyh ingUI' 
İtalya ve Fransa karşılıklı fi' 

(DevaD11 6 ıncı sahiJJ s 

d 
İşte o zaman, kudurmuş bir ~ al 
gibi, Afifenin üzerine atıldıı~ 1 
nu bir hamlede yere devirl k 
Y alvarqlanııa kulak verntel 
Feryadını duymuyordum. .~ 
ÇJOrçabulc boğınuştum. AfüeY1 

du ktan sonra öptüm. Kol!aı' 
arasına alarak sıktım .. Sıktııı> 
icat, ölmüş bir vücudü sıknt•1 

ne çıkar! Oh .. Artık gözleriıfl 
şey görmüyor, kafam bir şeY 
şünemiyordu. 

Bu, hayatta gizli kalan il(~ 
cinayetimdi Zavallı Mansur' 

di, karının katili olarak se~i 
kalıyacalclar! Çünkü, ben A 
yi senin her zaman yakand' 
şıdığın boyun atkısile boğd111 za 

Evet .. Onu ben boğdum!• öı 

-SON-
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1 Gökyüzünd ~ 
i Aşk Y arışJ~f 
) Al So 

Yazan: l•kendcr F. SERi_'.' -- - . --
Bu sütunlarda okuyacalıl'ı' 
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•• •• Mekteblerde: •• ! Türkyiye lsveç 1 
Butun yardıma muh- T i c a r J 

taç talebelerin sayıları Münasebatı 
tesbit ediliyor Yeni w;·~uahede 

, Ölü ve emekli suba-y çı~cuklarına yardım 1 yapacaklar 
31 • Birincikfınun 938 tarihli, 

1 için de "Süel emekliler sesyetesi,, 1 Türkiye - İsveç ticaret ve kliring 

l _____ ta_ra_f_ı_n_d_a_n __ f_a_a_li.:~e-t_e.....:;Je:.~i:..l.:.d.:.i____ anlaşmasının feshi isveçten bildi-
rilmiştir. 

Ticaret anlaşmasının 5 inci, kli
ring mukavelesinin 10 uncu mad-

Mekteplerde, ölü subay ve e
mekli subayların yardıma mühtaç 
çocuklarına kitap vesaire ders a
letleri dağıtılmak üzere ve bu su
retle imkiın nisbetinde muavenet 
edilmek için ·Süel emekliler yar
dım sosyetesi> tarafından faali
yete geçilmiştır. 
Ayrıca ilkmekteplerdeki bu ka

bil çocuklarla anasız babasız ök
süzler de tesbit olunmaktadır. 

Bunlara llkmckteplerdeki fa
kir Ç(){'Ukları himaye birliği, ka
lem, kağıt, defterle kitap vere _ 
ccktır. 

Diğer taraftan bu çocuklara sı
cak öğle yemeği verilmesi için de 
hazırlıklara başlanmıstır. 

Ezcümle ilkmekteb başmual

limliklerine dün gönderilen bir 
tezkereile her sınıftaki anasız, ba
basız ve en çok yardıma mühta~ 
çocukların isim, numar va adetle
ri sorulmuştur. 

Bu tezkerelere verilecek ce -
vaplar Birlik tarafından tasnif e
dilerek mıntakalara göre her ilk
mektepteki yardıma mühtaç ço
cukların adetleri çıkarılacak ve 
bunların hepsine sıcak yemek 
verilmesine çalışılacaktır. Ancak; 
bu ımkanın; bu sene de tamamile 
temin edilemiyeceği; yalnız; bu 
yıl doyurulacak çocukların; her 
halde geçen seneden fazla olacağı 
tahmin edilmektedir. 

deleri hükmünce bu anlaşmalar 
ihbarından 3 ay sonra yani 2 ka

nunusani 1939 tarihinde mevkii 
meriyetten kalkacaktır. 

Bunun için İsveçle yeni bir ti
caret anla'iJllaSı yapılacaktır. 

Yakında müzakerelere başlana
caktır. 

Türkofis ve Ticaret Od=, dün 
tüccsrlarımıza bir tamim gönde

rerek bu yeni anlaııma için müta
lea ve dileklerim - Ankaraya bil
dirmek üzere - sormuştw·. 

--<10---

Vilayetlerde 

İstismar ziyafeti 
Ötedenberi (istismar) ı baba 

mirası gibi tepe tepe kullananlar 
ve bu yüzden üzüntü çekmeden, 
yorulmadan para kazanmak ve iş 
lar az değildir. 
az değildir. 

Fakat son seneler, bilmem han
gi rüzgarın getirdiği (isti•mar)· 
el.ık birdenbire birçGk dimağlara 
girdi.etrafı istila ediverdi. 

Herkesi kendi gibi bilenler (is
tismar) ın birinci plıina aldığı 
yenilikler sayılıyor. 

Herşeyde yüzsüzlük, hile ve 
kalleşlik (istismar) a karşı silah 
gibi kullanılmak itiyadı haline gir
miş. Eğer bu adiliklerden birini 
kullansnıaısanız maale!!iel müte
madiyen budala yerinde kalmak
tan kurtu1amazsınır.; istismara 
ntradığtnı~ı hi'."'~ettiğinizi kar~ -
nızdakine anlatmıya kalkı5tı~ • 
ruz güa, muhat.abmız derhal plan 
!arını tatbike geçer ve.. ilk silah 
oJarak i yapamadığwm ileri ı>Ü
rer. 

Ne dersiniz?. :\fohitinize dikkat 
-ettiğiniz zaman ne kadar bayai!ı 
yollara sapılarak L<t.iıınıar edil 
diğinizj hissediyor musunuz? • 

Parti 
Kongraları 
Başladı 

Başvekilin 
Dünkü 
Tedkikleri 

Imar ~yetleri Kontrplaklar 
Cumhuriyet bayramın-
da yeni yel ve köprü-'Meselsi 

Ocak kangraları 
yapılıyor 

Muhtelif vilayetlerde Halk 
Partisi Ocak, Kamun ve İlçe kon
grelerinin hazırlıkları yapılmak
tadır. Bazı vilayetlerde de kon
grelere başlanmıştır. 

Bu arada Ş('hrimizde de Ocak 
kongrelerine bugün başlanacak
tır. --
Yakında 
Yıkılacak 
Binalar 

Eminönü meydanının aç1lma
sına devam edilmekt<'dir. Dün d 
eski. Selanik bonmarşesile yanın~ 
dakı dukkanların yıktınlma·ı .. 
b .. o ışı 
ır muteahhide ihdle edilmiştir 
Bu binaların yıkılmalarına bir 

hafta sonra başlanacaktır. 

İrahact. ko-.,trolör 
kursları 

. İhracat cmtıamwn kontrolü i
çın ihdas edil 
L "" kontrolörlerin 
"e. r madde hakk·--'· iht' 

. "JU.Ol ısas sa-
hı.bı olnıala'1nı temin<'n muhte
lli kurslar a~•lrnaktadır. Bu ker 
de Bursa<Ia b" . e 
v - ır •Merınos, tiftık 

e yapagı kursu. açılmıştır. 
Bu kursa Izmirden 5 k t 

l .. . . on ro-
or ıştırak etmiş şehrun· .. k dr . ' ızao-
sundakı kontrolörlerden de Bay 
Mulılıs ve ~i gönderılmıştir. 

Trakya bisiklet
çi eri 

. Trakyayı dolaşan Çanakkale bi-
sıkletçılenndcn dört . 
d · genç, Tekır-
agına gelmışlerdır. BısıkJetç·l 
it .. d ı er 

a ı gun e 600 kilometre v 
1 . . apınış-
ar,. Gelıbolu yolu ne Çanak • 

kaleye dönmüşlerdir. 

Denizbank, dört yıllık 
plan ve sigort'l jşJeri

le meşgul oldu 
Başvekılimiı Celal Bayar, dün, 

"<>at 15,30 da Denirlıankın İstan -

bul şubesini ziyaret etmiştir. Ce

lal Bayar, bankada Denizbank 
Umum müdürü Yusuf Ziya Ö -

nişle bir müddet görü;anuş ve bu 

esnada Sümer Bank umum mü • 

dürü Nurullah Sümer ve Milli 

Reassörans Umum mudürü Refi 

Celal Bayar da Denizbanka gele

rek Başbakan tarafından kabul 
edılınıştir. 

Başvekılimiz, Denizbankta saat 
1730 k ' a adar kalmış ve Deniz -

lerin küşat resmi 
yapılacak 

Çorum, 10 (A.A.) - Viliyetin 
her tarafında hummalı bir bayın

dırlık faaliyeti vardır. Bozuk yol 

ve köprüler sür'atle tamir edil

mektedir. Geçenki büyük sellerd<? 

ayaklarını su götürmüş olan Os

mancık kazasındaki Karçayır 

köprüsünün tamirine başlanmış
tır. 

Cümhuriyetın on beşınci yıl-

dönümü için hazırlıklara devam 

edilmektedir. Büyük bayramda 

açılış törenleri yapılacak birçok 

yapı, yol ve köprü ışlen vardır. 

~ne bolu 
Fciası 

~a~k Umum müdürü Yusuf Ziya 
Onışın bütün işler üzerinde ver

diği izahatı dınlemiş, Sümer Bank 

umum müdüründen son Avrupa Davası 
Sl'yahatinin tafsilfıtını dinlemiş --

ve Milli Rea•sörans umum müdü-
1
22 teşrini evvelde tem• 

runden de Avrupadaki siyasi hiıdi- izde duruşması 
seler dolayısile sigortalarda gö - Y l k 
rülen vaziyet hakkında malümat yapı ac;ı 
almıştır. İnebolu vapuru Iaciasıra sebe -

Bu meyanda dört yıllık ikincı biyet vermek suçundan dolayı 

endustri programmın Sümt'r Bank 9 ay hapse mabküm olunan vapur 
v D 1 kaptanı Mehmed Ali; İzmir ağıre enizbanka taallük eden kı -

1 ceza mahkemesinin bu mahkiı -
sım arı üzerinde de gorüşüldüğü 
tahmin edılmektedır. miyet kararına itirazla temyiz 

·- . _ etmişti. 

Hah hırsızının 
mehku.:niyeti' 

Bırkaç gün evvel Beyoğlunda 
Londra bırahanesmde yer hah 

sını çalarken yakalanan ve evvel

ce ayni birahanede çalışmış olan 

Nusrat i•minde biri dün bırinci as
liye mahkemesinde bir ay lO gün 

hapse mahküm edilmıştir 

Bu karar bal'l davacılar tara • 
fından da itiraz olunduğu için 

temyiz muhakemesinde 2~ birin -

eiteşrinde duruşmaSt yapılmast 

kararlaştırılmıştır. , 

Halen şehrimizde bulunmakta 

olan Mehmed Ali kaptan ile avu-

katları bu münasebetle o gün 

Ankaraya 1emyiz muhak«mesine 
eıd"'("eklerdir 

SON TELGRArna 
T • Yuan: M. Sami KARA YEL 
arıhJ tefrikuı No. 121 

L~tasnun, getırdı.~1 lı...ıbc UZ.l.

rıne kederleri dağıldı. Yüw gül
dü. Derakap uryan vücudüne çok 
yaraşan \'e efendisini bıle çıleden 
çıkaran sıyah ince tül geceliği 
giydi. sa,larım taranp topukla
rına kadar uzattı. Tül geceliğı i
çin<le hıçbir şcycıklcr yoktu. Des
tursuz, perva ız sallana. sallana 
dısarı ~ıktı. Artlk huzuru padişahiye destursuz 

yalnız başına girebiliyordu 
Padısah, yarını saat k ... daı u _ 

~ardıgı ! erde cij ll'ndi. Gözünün 
onunde guzdc .nın, sudJ kendıne 
) aptıkldrını panaroma halinde 
gc~ııwordu. 

Aman Y•r.ıbbi, o ne hal idi. Bu 
ııe yaman ve· biaman kız idı. 

Bu k.ı.z. pad ,ahı ~ıleden çıkar
mıştt. Or<leklt·r gibi, suva daldı
rıp kanatlandırıyordu. · 

B raz mulahaza ,.e t.ahavvulden 
sonra· I"d. h --

1 )u ışa ; Arzınivaza şu 
rrprı \'ı•rdi: 

- Dı.l§adı çağır! .. Sonra; Çeş
mifıb mı nedir omı da getir? .. 

Arzırüyaz; dışarı fırladı. Evve
lfı; Dil.şada gidıp padişahın ken
dısini çağıı ğını söyJedı. 

Dıl'ı"'t; aradan yarım saat ka
dar bır zaman geçtiği halde, pa
<lı~m kendısinı çağırmamasın

dan kcderlenmisti. Aklına. binbir l 
şupheler iırız olmuştu 

Yoksa, kendisırti terkedıp Çeş
abı mı yanına alınıştı? diye ke
derleniyordu. 

Artık; huzuru padışahiyC' des
turusz ~ alnız ba ına gide biliyor
du. 
Kapıda nobet bekli ·en kalfalar, 

Dil~adın sallana, sallaııd. pervasız 
bir surette salona ~ıktığını görün
ce derhal elpençe dffan durarak 
buyur etmişl«rdi. 
Arzınıyazın bC'Tldeleri olan kal

falar bile DHşadııı bu sefer padi
şahın doğrudan doğruya harimi
ne girdığinin farkına varmı~lar

dı. 

Dilşad; evvelce, uryan bır hal
de dışarı c;ıkıp sellemehüs>eliim 
efendisinin huzuruna gi<lemeı.di. 

İthalatcılar ve s:ıhcılar 
ellerincie mevcut rn:ıliar 
hakkında beyanname ı 

lvermeğe mecbur edildi 
Türk lwııtrpl;ik normları hak- 1 

kında İktısat Vekaletine~ hazır

lanan nizamname bütün alaka
darlara tebliğ edilmış bulunmak
tadır. 

Nizamname mucıbince, hır ay 
zarfında fabrika ve ithalfıtçılar, 

satıcılar; ellerind•• bulunan kontr 

piakların meYcudunu hır beyan
name ile mahallin en büyük mül
kiye memuruna bi.ldırnlCğc mec
burdurlar, 
.. Beyannamede ·azılı kontrpliık

lar; sanayı müfettişleri tarafın -
dan muayene olunarak damgala
nacaktır 

Ancak; işın müstaceliyetine bi
naen damga işı, - ipek çoraplarda 
olduğu gibi - doğrudan doğruya 
vilayet Ticaret Odası tarafından 

yapılacaktır . 

Birinci Umu'Tii 
Müfettiş şeh·imizde 

Abidin Ôzme: bu ayın! 
on beşinde Ankaraya 

gidiy0r 
Birkaç gün evvel Diyarbakırdaa 

gelerek Bursaya gitmiş olan bi -
rinci umumi müfettiş Abidin ÖZ
men dün tekrar şehrimize dön -
müştür. 

Birinci umumi müfettış bura -
da ayın on beşine kadar kalacak 
ve on beşinde Ankaraya uğramak 
suretile Divarbakıra hareket ede-1 
cfktir. -

~ ... rıaudıne ıdi? Onl, ancak; cfen
disıne vasıta olan Ye yine efendi
sinin emniyetini kazanmış olan 
ustaları alıp götürebilirdı 

Usta da; iç kapılardan kimse
ye görunmedcn padışahın huzu
ruı-a gidebilirdi. 

Fakat, bu akşam başlı başına 

hareket ediyordu. Ve tiıl entari
sile salona çıkıp efendisinin huzu
runa oylc gidiyordu. 

Demek kı; padış.ıh gPlsin de -
mı:jli. Gelirin d0mcmi'iti. 

Yani; ustalarm3, gıt Dilş&dı 

getir dememiştı. Söyle ~elsin de
mişti. 

Bu hal sarayda muhim bir va
ziyet idi. Padi'ialun doğrudan, 

dogruya t>mn yeti knmilcsini ka
zanmış lnsan'nra v<.>rilC'bi1en bir 
salahiy<'t idi. 

Bu salahiyet te, yalnız ustaları 
Arzıniyaza ,-erilınişti. Şimdi de 
Dilşada Yeriliyordu. 

da,guzel kalfaları selıirnlıya

rıık ge<;ti Sallana sallana efendi-
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Esnaf meseleleri 

Balıkçıların 
derd.leri 

İltimas 
- Peki oğlum 5"n bi~ merak 

etme. Fizik boca ı benim ahba -
bımdır. Söyleriz olur hiı~r. Ü7iil
nıc sen. 

Ballğın para etmemesidir 
Kulak verdinı._ Bu çalı~mamış 

ve çalışn1adığı için ~ınıfta knhnış 
bir çocuğun lıaba dostu t "rafın . 
dan kendisine verilen bir t<>ellı 

idi. Bu satırları okuyanlar ara ... 
sında hocalık edenler 'ar,a pek 
iyi bilirler ki, ara sıra izan!-.ız dost 
!ar taıcafından böJle müracaatla
ra tezkerelere muhatap olmak fe 

liıketine mutlaka uğramışlardır. 

Ahbaplık ile mektep derslerine 
çalışmıyan bir çocuğun sınıf değiş 
tiruıesindeki fazilete bir türlü ak 
Jım ern1en1ekle beraber • bizint 

çocuğa haksızlık olmuş, hocaı.ına 

bir tezkere yazmalı• diyen \elile
re, babalara da tesadüf edi)oruz. 

Gayet tabii ve haklı olarak verdi
ği nun1arada ısrar ettiği için de 
dObtlarının muhabbet ve ahbap • 

lığını kaybeden mvallimler az de 
ğildir. Gerçi bu gibi müracaatları 
nazarı itibare alarak kanaatini de 

Cemiyet diger bütün cemiyetler gibi, 
tekmil behkçı esnafının kendilerine 
kaydolmamasından şikayetçi bulunuyor 

Balıkçılar Cemiyeti başkanı 

Hamdi Bütün anlatıyor: 
- Balıkçılar cemiyeti 1923 yı . 

lında kurulmuştur. O tarilitenbe
ri muntazam bir ~kilde faaliye
tine devam etmiştir. Size bütçe -
miz hakkında bir fikir verebil -
mek için daha eskileri zıkretmeve 
lüzum gôrmcden ikı yıllık rakam 
vermekle iktifa <-dcceğim: 1937 
bütçemiz 4600 lira idı. Bu yıl mu
hammen bütçemiz yine ayni mik
tardır. 

Balıkçılar, yekıin itıbarıle ol -
dukça mllhim bir zümre teşkıl et
mektedirlu Hemen hemen 15 bin
den fazla balıkçı vardır. Fakat 

cemiyetimıze mukayyed olanlar 
ancak 4500 kişidir. Diğerlen ta -
mamile serazar y:c;amaktadırlar. 
Cemiyetin kavıdlı ar.asına gös -
terdıği ) ardım. olduk\·a mühım -
dir. 

Bunun dd b • .,Jıea sebeli, yar -
dıma her zaman içir hakiki bir 1 

ıhtiyaç ve lüzum hasıl olmas1dır. 

Esnafımızın PkS<'nsı fakır kım -
selerdir Kayığını VC'ya ağını ta
mir ettiı-cmiyt·cck hır halde bu -

lunup bıze müracaat edip yar -
dım islinnler hiç bir vakit ek ik 
değildir Bu itibarla ccmı,·l'l de 

esnafının bu haliPı daima gözü -
nünde bulundurarak bütçcsıri ona 
göre tanzim Nlrr. 

Esnafımız arasında haı.ialanma 

vak'aları da ke;;retle görülür. Bu-
1 

nun gayet tabıi olan !<Cbcbi de şu
dur: Gece, gündüz, y:ız, kış de -

meyen, hem n bütun ömürlerini 
:.u Uzerındc gC'çirC"n.., bazan saat
lerce yagmur altında kalan. ba -

zan soğuktan donarcasına üşüyen, 
buna rağmen yine ayni sekilde 
çalışmasına devam eden balıkçı

lar sık sık hastrrlanırlar ve kazan
diklarile ancak geçinebilecek bir 
halde bulundtıklan için kendile -

rini tedavi ettiremezler. İşte bu 
vaziyette cemiyete müracaat eden
lere, ceıniyet. mümkün olan aza
mi yardımı esirgemez. 

* Cumhurıyet bayramı yak -
laştığı cihetle Şişhanede muaz -

zam bir tak inşasına başlanmış -
tır. * Yedinci hayvan sergisi bu -
gün Çatalcanın Korfalı köyünde 
açılacaktır. 

* Leh Hariciye Nazırı işgal e
dilen eski Çek topraklarını do -

!aşmış. büyük tezahüratla kar -
ştlanmıştır. * Çinlıler 20 bin kişilık iki J a

pon fırkasını imha etmişlerdir. 

sinın oda kapısına geldi. Kapıda, 
Arzmiyaz kalfa nöbet tutuyordu. 
Çeşmiiıba kalfalarile haber gön
dermişti. Onlar hazırlanıyordu. 
Arzıniyaz, Dilşadın iç kapılar

dan geçmeğe lüztım görmiyerek 
salona çıkıp serbest, serbest efen
disinin kapısı önüne geldiğini gö
rünce, tüyleri diken, diken odu. 

Kapıyı açtı. Dilşada yol verdi. 
Matgüzel efendisinin odasına ha
ber verilmeden girdı. 

Halbuki; evvelce Arzıniyaz ka
pıyı vurup gözdesini kendi elile 
efendisine götürürdü. 

Şimdi; kapıyı açıp buyur edi
yordu. Saray inceliklerinin bin
bir sırrına vakıf olan Arzıniyaz, 
zaten Sultan Aziıin, biraz evvel: 

- Söyle Dilşada gelsin ... 

İradesi, Matgüzele geniş ma -
nada sal.1hiyet ve emniyet atfet
tiğini ifham etmişti. 

ArZJniyaz; heyecanlandı. Ke
derlendi. Üzüldü. 

Geçen sene, bu gibı hastalarımı
zı tekmil masraflarını temin ede
rek hususi hastanelerde tedavi et

tirdik. Bu sene, çok şükür, esnaf 
cemiyetlerinin müşterek bir has
tanesi vardır. Bu müessese, cemi· 

yetimiz mensublarının bütün sıh

hi ihtiyaçlarım temin etmt ktedir. 

Hulasa burava verilen senevi 300 
hra ile pek büyük faydalara maz
har olmak tayız. 

Esnafımızın kısaca anlattığıın 

vaziyetten dolayı cemiyetimize, 
yardım ısteğıle vaki olan mW-a -
caatlara. ve edilen yardıma dair ğiştiren hiçbir muallim mevcut ol 
hır fikir verebılmek ıçın yıne iki ı madığına vicdanım kaniiz. Fakat 

senelik yardım yekünlarını söy
leyeyim· 

1937 de 1262 lira. bu sene 3412 
lira. yardım yapılmıştır kı bunun, 
bu scPcye aid olanyekünuna has

tanP '" verilen 300 lira dahil de
ğildir Binaenaleyh bu para es -
nafa sıhhi yardım haric olmak ü
zere yapılmış nakdi yardımların 

~·ekılııudur. 

B.ılıkçtlann uzun uzun derdleri 
kederleri yoktur, açık ve engin 
denizler onlarda gam k<•der na -
mına ne bırakır kı.. Onların bir 

tek derdlerı vardır O da l'lcseriya 
balı~ın para etmcm0sıdır. Balı • 
ğın düşük fıatla satılmasına sebeb 
de şudur: Balık tutanlar ~ı:ık balık 

1 
tuttukları zaman balıkhanede ·a
pılan muzayecl~<le fiat tutmaz. 
Az balık getirdikleri zamanda fiat 
tutar .. Yek\.ın tutmaz ... lkniız so
ğuk hava dolabı 1.ertibatı vapıla
madığı içindır ki esnaf malım bir 
iki gün sonraya sakln•amıyor, gü
nü gıinünc satmak mecburıyeti 

yüzünden. ucuz fiatla verıyor • 
En çok balık çıkan mevsun son 

bahardır. Balıkçılar, bu sebeble, 
bu mevsimde de para kazanamı -
yorlar. Şimdi bütün ümidimız 

.balıkçtlık kanunu. nda .. Sabır -
sızlıkla beklediğimiz bu kanun 
tatbika başlanırsa balıkçılığın bü
tün ihtiyaçları tatmin ve temin 
edilmiş olacaktır. 

farzı muhal ahbap hatırı için sı
nıf değişn1esini temin edecek bir 
not vererek şöyle bir iltimas ta

savvur edecek bile olsak bundan 
ne fayda umulacağı cayi teem -
müldiir. Zira her sene derece de. 
rece yükselen dersler biribirine 
ÖJ'lc stkı bir münasebetle bağlı -
dırlar ki. aklı başında velilerin, 

kafi derecede çalışınıyan çocuk • 
)arı için n1ualliıncrc: 

- •Bizim çocuk çalışmıyor. Ken 
disinc iyi bir not vcrn1eıncnizi 

rica ederim.• 

ı;;eklinde müracaatlarla karşı • 
!aşmalıdırlar. iltimas doğar doğ· 
maz okunıadan ynzn1adon yiizba 
sılık rütbesi verilen şehzadeler i

le beraber in1paratorluk devrinin 

kamusunda tarihi bir kelime o • 

!arak kalmıştır. Çok ~ükür bu • 
günkü lehcemizdeıı silinip gitmi ·

tir. 

Büyük 
Ziraat 
Kongresi 

Gelecek ayın başında Ahkı.rada 
toplanması mukarrer bulunan bü-
yük ziraat kongresine aid h lı:ır
hklar devam etmektedir. B\i me
yanda Ziraat Vekiıletı tarafından 

* Mareşal Çakmak Trakyaya 
gitmiştir. * Yunan Kralına Mareşallık 

rütbesi ve asası verilmiştir-

* Tahsil için 27 Efganlı talebe 
gelmiştir. * Gümrük muhafaza teşkilatı 

döviz kaçakçılığt yapan yeni bir 
şebeke yakaLamı~tır. 

* Ar'iv daıresi tarafından tas
nif edilecek evrak 90 milyondur. 

Evvela bir rehber haZJrlanacak, 
sonra tasnif yapılacaktır. 

ı kongreye arzedilmek üzere bazı ... 
lanmış ·olan muhtelif raporların 

İstanbulda tab'ına başlanmış ol

duğu ve bu raporların Büyük Ön· 
der Atatürkün geçen sene Bü -
yük Millet meclisim açış nutuk

kırında verdikleri direktiflerin 
ve bu direktifleri izah eden Celal 

Bayar hükiımeti programının e -
saslarının tatbikına aid çok mü
hım meselelerı ve istekleri ihtiva 
ettıği haber alınmıştır. 

Fakat; ıradcsini kaybetmedi. 
Kafasını toparladı. Ve düşün

dü. Şuna, karar verdi: 
- Madem ki; Sultan Aziz, Çcş

miabı da çağırmı~tı. Ona lazım 
gelen talimatı vermelı idi. De
mek; padişah Çeşmiiıba da göz 
koymuştu. Her ne kadar Matgü
zeli yan1ndan ayırmıyor idiyse 
de; Çeşmiabı çağırması da olduk
ça manidar idi. Nöbet tuttuğu ka
pıdan kalktı. Yerine kalfaların -
dan birim oturttu. Sekerek Çeş
miabın odasına gitti. 
Çeşmiab, giyiniyordu. Ustası

nın ıçeri girdiğini görünce topar
landı. AT21Iliyaz, kızın gıyımmc 
şöyle bir göz gezdirdi Beğenme
di. Ve Çeşmitıba hitabton· 

- Kız, çabuk çıkar şunu re-kan
dan, aç gardrobu, şu, açık p«mbe 
tül entariyi giy ... 
Çeşmiiıb derhal ustasının dedi

ğini yaptı. Uryan vucudünün ü
zerine açık t(lz pembe tul entari
yi giydi. Çırçıplak olmıı tu 

ll>cvanu var) 

' 
1 

' 

' 

' 

1 

iş dairesi reisinin 
tetl<ikleri 

İş dairesi umum müdürü Enıs 
Behiç Koryoruk cİzmin vapu • 
rile dün İzmire gitmiştir. 

Mumaileyh İzmir ve mülhaka 
tile Manisa ve Aydında iş kanu· 
nu tatbikatı ıizerınde teftişlerde 
bulunacaktır. 

- --r 3o7 Heri 

1 
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ANLAŞ M·ALA R 
DEVAM EDiYOR 

Boya sürmiyen kız --
Avrupa güzellik krali

çesi intibah edildi 

Bu kadınlar 
Arasında bir 
Rekor mu? 

HER.GÜN BiR HIKAvl 
-~~~~~~~~-~---- --- -

AYŞE: 
FRANSA- iT AL YA il 

Bizim de senin kadar sabrı' 
tükendi. 

Laval hükumetinin yaptığı anlaşmıya 
dönmiye karar verdiler 

Son intihap olunan (Avrupa gü 
zellik Kraliçe) si genç bir Finlan 
diyaldır: Matmazel Ivikha Salo
nen ... 

Bu ane kadar şaşkınlıktall 
neykel gibi duvar dibinde dol 
kalan Veli dayı kızının euııı 
gittiğini görünce olduğu yeıl 
mavzeri yakaladı. Fakat it 
~ekmek kısmet olmadı. Alinir 
şına şiddetle vurduğu dipçi1' 
carısız yere yuvarladı. 

Politika aleminin yeni yeni de
ğişiklikler görülecek. Münihte İn
giliz, Fransız, Alman ve İtalyan 
hükiımet reisleri arasında bir an
laşmaya varmak için Çekoslovak
y anın feda edilmiş olduğu ve sul
hun şimdi muhafazası kabil ol -
muş ise de bunun istikbali tehli
kede kaldığı ileri sürülmekten ge
ri kalınmamıştır. Şimdiye kadar 
muhtclıf misallerle gösterildiği ü
zere Avrupada bu mevzu üzerin
deki fikirler '• •şlıca iki cereyan 
takib ediyor: Bu böyle olmamalı 
idı diyenler var. Bundan başka 
gidilecek bir yol yoktu; diyenler 
var. 
Fransız matbuatında yazılan 

yazılardan Fransız parlamento -
sundaki son münakaşalardan çı -
kar bir netice de şudıır: İngiltere 
ile .• ı:nanya arasındaki sıkı bir 
anlaşma olmuştur. Bundan son -
ra Fransa yavaş yavaş artık yal
nızlı .~ ı onun zayıf kalması demek 
ol<ıc.ıktır. Fransa zayıf oldukça 
lııgıltere de ondan ayrılacaktır. 

İşte bunu böyle düşünen Fran
•,,lor vardır. İster öyle olsun, iste• 
olmasın, istikbal için uyanık bu
lunmak her vakit lfızım olduğuna 
göre Fransanın, Çekoslovakya bu 
hale geldikten sonra, politika a
lemınde bundan sonra gideceği 

yol ne olacak?. Sualini soruyorlar. 
Filiyat sahasında görülen bazı a
lametlere bakılırsa vaziyet inici -
şaf ediyor: İşte mesela Fransarun 
Romaya sefir göndermeğe ~alkış
ması, İtalyanın da Parise elçi yol~ 
lamağa karar vermesi gibi ... 

Nice zamandanberi Paris ile Ro
rn•nın birbirine elçi yollamarruıı 

olması ikidebir mesele oluyordu. 
Romadaki Fransız elçisi ister is
temez Roma ile daha ziyade yak-

1935 ANLAŞMASINI YAPAN 
LAVAL 

!aşacağı İtalyanlarca hesab edili
yordu. Bu suretle Berlin - Roma 
mihverinde İtalya kendi lehine 
bir müvazene temin edecek; dendi. 
Şimdiye kadar Çekoslovakya -

nıft Romada bulunmuş olan elçisi 
Praııa çağırılarak Hariciye Nev
retine tayin edildi. Bundan sonra 
Çekoslovakya ile Romanın müna
sebatı için bu manalı göflilmekte
dir. 

Fransa da Romaya elçi yolla -
makta, İtalya da Parise sefir gön
dermektedir. Bundan sonra İtalya 
ile Fransa arasın.daki münasebat 
yeni bir safhaya girecektir. 

Bu başlangıçtan sonra Romada 
bulunan Avrupalı muhabirlerin 
gazetelerine bildirdikleri mallı -
matı daha kolay okumak kabil o
lacaktır. Romadan verilen mallı -
mat şöyledir: 

Münih anlaşmasından İtalya 
maddi sıırette birşey kazanmadı. 
Ancak Fransaya sefir göndermek 
meselesinin orada neticelenmiş ol 
duğu anlaşılıyor ki bu bir kardır. 
Münih anlaşmasından maddi su -
rette istifade etmiş olan Alman -
yadır. 

Yalnız Çekoslovakyadaki Sü -
det Almanları mı kazandı?. Al -
manyanın kazancı bundan ibaret 
değildir. Asıl mühim olan kazanç 

şudıır: İngiltereye bir kat daha 
yaklaştı. 

Bütün bunlar düşünülünce şim 
di Fransarun Romaya bir elçi yol
IAmai:!a karar vermiş olması İta ı 
yada büyük bir memnuniyet uyan 
dırmıştır. Fransa artık Habeşis -

İTALYAN BAŞVEKİLİ 
MUSSOLtNi 

tanın İtalya tarafından alınmış ol 
duğunu, Şarki Afrika imparator -
luğunu hukuki surette tanıyacak
tır. 

Şarki Afrika imparatorluğunun 
tanınmamış olması İtalyayı şim -
diye kadar gayritabii bir vaziyet
te bulunduruyordu. Bugün ol -
mazsa yarın İtalyanların Habe -
şistandan çıkacaklarına dair pro
pagandalarına vesile oluyordu. 

Onun için İtalyanlar şimdiye 

kadar hep İngilterenin, Fransanın 
Habeşistan meselesinde artık tas
dik suretile kendi aleyhlerine bir 1 
vaziyet almalarını istiyorlardı. 

Başlangıçtanberi İtalya Habeşis -

FRANSİZ BAŞVEKİLİ 
DALADYE 

tan meselesinde bu tasdik nokta -
sına çok ehemmiyet vermekte 

dir. 
Sinyor Musolinin 1936 ikin -

ci teşrininde çoktan ora • 
dan ayrılmış, araya Habeşis -
tanın İtalya tara_!ınd« ınması 

girmiştir. Halbuki l''r.uısa ounu 
hukuki bir surette tanımadığı için 
Romaya elçi gönderemiyordu. 
Çünkü gidecek elçinin eline veri
lecek itimadnamede İtalya Kra -
lına ayni zamanda cİmparator. 
diye .ah etmek lazımdı. Fakat 
Fransa .,arki Afrikada İtalyanın 
Habeşistanı aldıktan sonra ilan 
ettiği İmparatorluğu tasdik etme
mişti. Bunun tafsilatına girişme
ğelüzum olmasa gerek. Çünkü tam 
üç senelik vukuatı hulasa etmek 
lazım gelecek ki buna bugün ha
cet yoktur. 

Fakat bir sene evvelki zamana 
dönmek icab ediyor. Bundan bir 
sene evvel İtalya Başvekili Al -
manyaya gitmiştL Ber !in - Roma 
mihverinin pek kuvvetli olmağa 
başladığı zaman. Fakat o zaman 
hatıra şu da geliyordu: Acaba 
İtalya bu gidişle Almanyanın ya
nında parlak, fakat ikinci derecede 
kalan bir dost mevkünde bulun
muyor muydu? .. Çünkü İtalya, 
Habeşistan meselesi çıktı çıkalı 
A vrupada yalnız kalmıştı. Sıkı 

dost olarak yalnız Almanya var
dı. Ylne geçen senenin son baha -
rında şimdiki İngiliz Hariciye Na
zırı Lord Halifaks Almanyaya bir 
seyahat yapmıştı. Buna da çok ma
nalar verildi ve Almanya ile İn-

( Devamı 7 inci sahifede) 

Ka n lı odanın esrarı 

Bu g a r i b e s r a r e n g i z 
vak' anın içyüzü 

Meydanaçıkarılama . ı 
Bir zabıta roınanına zemin teş

kil edecek garip ve meraklı bir 
vaka. 

Belçikada, Nanst kasabasında 

Sen Roş sokağında oturanlar, 
komşuları Lcınan ve ka.rLSının bir 
kaç günden evlerinden dışarı çtk 
madığını görünce merak etmişler, 
ve eve girmek istemişler. 

Bütün kapılar kapalı idi. Duva
ra bir merdiven dayayıp yukarı 

çıkmışlar, pencereden içeriye ba
kınca karı kocanın ölü olarak yer 
de yattığım görmüşler. 

Zabıta, kaptyı kırdırmış, içeri 

Düşünce: 

- Ferhunde nerede?. 
Nasıl kapısını çalacağım?. 

Nasıl yanına çıkacağım?. 
Ya, kapıyı açmazsa ... 

girmiş. Zevç yerde yatıyordu. Ka
fatası bir kurşunla ııarçalanmış -
tı. Kadın, yatağın üzerinde bulu

nuyordu. Sağ şakağına stkılan bir 
kurşunla başı parçalanmıştı. 

Muamma buradan başlıyor: Ci
nayet aleti olan 20 milimetrelik 
çifte, zevcenin sol tarafında ve 
katlanmış bulunuyor. 

Kapılar içeriden kilitli. Eve kim 
senin girebilmesine ilıtimal yok. 
Karı ve kocanın intihar etmedik
leri muhakkak. 

Şu halde katil kim? Zabıta bu
nu araştırıyor. 

Ya, beni görür görmez hakaret ederse ... Hatta, 
hatta: Siz kimsiniz?. Ben böyle bir adam tanımı • 
yorıırn ... derse?. 

Nerede olduklarını kimden sorsam?. 

1li va yete göre bu genç kız, Ko
penhağdaki jüri heyetinin huzu
runa, dudaklarına kırmızılık, ya
naklarına allık ve pudra sürme

den tabii bir halde çıkmış. Şunu 
ilave edelim ki, bu kız cidden gü
zeldir. Güzel gözleri, baygın ve 
pek tatlı bakışları vardır. 

Tabii böyle olmasaydı, jüri he
yeti kendisini Kraliçe ilan etmez
di. 

Matmazel I vinkharun babası 

köyde muallimdir. Kendisi de o

rada doğmuştur. Güzel bir tah -
sil ve terbiye görmüştür. Ailesi
nin hali ve vakti yerindedir. 

Genç kıza, müsabakaya niçin iş
tirak ettiği sorulunca şu cevabı 

vermiştir: 

- Finl8ndiyada daima güzellik 
ten, spordan bahsolunur. Kadın
ların çok, pek çok güzel olmaları 
lazım geldiği söylenir ... 

Hakikaten matmazel Ivikha cid 
den güzel, müstesna bir kızdır. 

Bu güne kadar 
HAVAGAZI İCAT EDİLELİ İKİ 

YÜZ SENE OLUYOR 

Hava gazı 
Nasıl icad 
Edildi 

Hasarun gittiğinin ikinci ayı 
.eşrinin yaprakları döktüğü bir 

gece .•. Kapı kuvvetli kuvvetli vu
ruldu. Veli dayı yatağından doğ

ruldu. Kendinden önce uyanan 
Ayşenin korkudan büyüyen göz
lerine hayretle baktı. Bir müddet 

açalım mı? Açmıyalım mı? Sua
lini soran hareketlerle bakıştılar. 

Onlara açın kararını kapının git
tikçe şiddet kesbeden sesleri ver
dirdi. Veli dayı ağır ağır doğrul

du isteksiz bir hareketle gitti, ka
pıyı açtı. Bunlar Ali ile köyün 
dört soysuzu idiler. Hücıırn eder

cesine içeri daldılar. Çehreleri sa
rarmış ihtirası gözlerinde tutu -
şuyordu. Ayşe Hasana vadettiği 

vücudünü yorganla örtmeğe çaba
lıyordu. Ali Kudurmuş gibi Ay -
şenin üzerine atıldı. Kendini sak

lamağa çalışan Ayşeyi kucakladı. 

Yorganı kısa bir uğraşmadan son-

ra dolanan vücuddan sıyırdı. Ay
şenin meydana çıkan güneş tenli 
vücudü Alinin gözlerine serilince 

ihtirası birkat daha tutuştu .. Sal
yalı ağzı ile kendini hayretle sey
reden diğer namus hırsızlarına: 

- Haydi dedi .. Ne dııruyorsu -
nuz ahmaklar. 

Bu sözler onlara verdikleri re
zilee kararı hatırlattı. Ayşenin ya
rı çıplak vücudü bu kararın tat -
biki için onları tahrik etti. 

- Haydi dediler, dıırmıyalun. 

• •• 
Ayşe gözlerini açtığı ~ 

kendini Kaya pınarının yani 
buldu. Buraya Sivritepeden 
linirdi. Köyden yaya üç saal 
rerdi. Şimdi düşünüyordu. D" 
neden ve nasıl gelmişti? şu~ 
zorluyor hayal kaygusu vertl 
ıralardan bir şey çıkaramı) 
Başı çatlıyacak gibi idi. O<>' 
dumanlanıyor vücudünde se. 
değiştiremediği dehşetli bit, 
hissediyordu. Ayağa kaJktı. 
gun bacaklarının sendelediği 
mansız vücudünü güçlükle I 
ra sürükledi. Soğuk elile tu~ 
şakaklarını oğdu, saçlarını ısl 
Göğsüne su serpti. Sırtını ııl 
ğaca yasladı. Derin birkaç c 
aldı .. Vücudünün sızısı değişti 
yalnız muhakemesi aydınlııııi 
tı. Şimdi herşeyi hatırlayord; 
mek Alinin eve gelip onu Jııl 
ladığı zaman bayılmıştı. ıl 
bııraya getirmişlerdi onu? a 
nerede idiler? Ayşenin yii& 
rardı. Yeşıl gözlerine kızıl b~ 
de indi. Burnu sızladı. Sonrl 
!erinden dinmeyen bir yaŞ 
şandı. Evet vücudündeki sız! 

Korkunç bl'r ı' nsan Alinin neden kendini kaçırıl> 
pek iyi anlatıyordu. Deme~ 
sanın olan bir malı Ali nanı' 

K b 1 f • h ı ca çalmıştı. İşte Hasan karşıl' ur an arını 1 msa ara idi. Fakat şimdi Hasan ona et 
gibi bakmıyor. Tatlı gülüşle! 

Evet, elektrikten evvel tenvira- yedı" ren mu"" th"ış bı"r rine acı birnefret kaplamıŞl1 

tı teırtin eden havagazı icat edile- daklarını .. Demek Hasan biil 
li tamam 'l :i yüz sene oluyor. !anları gözlerile görmüştü. J 

Hakikaten, 1938 senesinde, İn- Hasana doğru koşarak: 

gilterede Lankaşlr de bir kömür K a d 1 n a v c 1 s 1 . - Hasan Hasanım diye iiıl 
madeninden çıkan gazlar bir boru • • Beni kaçırdılar. Ben gönlill 
içinde muhafaza edilmiştir. Amerikada, Teksas eyaletinde, !unmuş.Meğer, Joe çiftliğe davet rızasile gelmedim. 

Doktor Jon Hlayton borunun u- münzevi bir hayat yaşıyan 55 yaş ettiği kadınları boğup öldürüyor, Fakat Hasan Ayşeden tikSil 
cunda ufak bir delik açarak kib- larında Joe Bal adlı bir kadın av- sonra timsahlara yediriyormuş. uzaklaşıyordu. 
riti yaklaştırdığı zaman yandı _ cısı yakalanmıştır. Şimdiye kadar ancak beşinin hü- _ Ayşe diyordu. Kahpe 'j. 

Bu adam,· birçok kadınları kan viyeti tesbit olunabilmiştir. Bun- b .. .. .. k d"' 
ğını görmüştür. ana omrunun sonuna a "' 

dırıyor, çiftliğine götürüyormuş. !ar 18 - 28 yaşında genç kızlardır. ı· • · · .. !" d B ni Otuz sene sonra Landaf babası ıyecegını soy uyor un. e 
Bu kadınların ne oldukları belli de Bu korkunç insan, cürmünü u- ı· · k • d b ki' -" 

meşhur Vaston, doktorun tecrü- ının ucagın a mı e ıy"'· 
ğilmiş. zıın zaman saklamak maharetini · ? 

helerini tekrar etmiştir. Joe Bal, geçenlerde bir kaza ne gösteren canilerin en ustası adde- tın· "' 
Havagazından ı'lk ıs· tifade eden Ayşe artık gülmüyordu. "" ticesi ölmüş. Çiftliğin ortasındaki dilmektedir. Kendisinin, Aıneri -

bir Fransız mühendisidir. Bugün b k lı d ki h k 1 kahaları, hıçkırıkları yerine üyü avuz a on i · timsa gö- aya dehşet veren cinayet erini so ı1, 
tamamile unutulan bu mucidin is mişti şimdi ... Koşuyordu, 5 

rülmüş. Havuzun suyu boşaltı - ğuk kanlılıkla anlatması da bü - J 
mi Filip Löbondıır. perişan uçuyor, gözlerini kar 

lınca birçok insan kemikleri bu- yük bir soğukkanlılık deği mi? 
------------------- dikenler vücudünde kandan 

1799 da havagazile tecrübelere bırakı,·ordu. O koşuvordu. Jl' 
başladı ve 1802 ye kadar devam et ·---BEYAZ PERDENİN EN BÜYÜK İKİ YILDIZI ' , 

yetişmek için. İşte oğul Ayşe 
ti. Her tecrübede daha ziyade ay G R E T A C H A R L E S ' sanı içimi dışarı döken kaV' 
dınlık veren suni bir ziya bulu - ve kadar kovaladı. Hasan şimdi 
yordu. Fakat, maalesef pek fena G A R B O 

B O Y E R runıun altında idi. Fakat 
kokuyordu. Avşeye iğrenerek değil AYf 

Bu kokuyu izaleye çalışıyordu. tarafından şahane bir surette ibda edilen 01 1 
l:ollarını açtığı anki şefi 

Fakat 4 ilkkanun 1804 te, İmpa- KONT' rs VA LE v • A duru,u ile Hasan ayşeye kol 
ratorun taç giyme merasimi ya - L • açmıştı. Ayşe kendini bekli)< 
pıldığı gün esrarengiz bir suret - filminin YARIN AKŞAM YALNIZ MELEK Sinemasında veril- kollara kaldırdı kendini attı 
te katlolundu. Vücudünde on üç mesi evvelce ilan edilen GALA Müsameresi HALKIMIZIN Ertesi gün biz oduna gidil 
bıçak yarası görüldü. MUAZZAM TEHACÜMÜ Karşısında duk. Ayşenin parçalanmış el • 

BilB.hara, İngiliz mühendislerin- YARIN AKŞAM MELEK ve İPEK dini bir taş vardır onun üze~ 
den Murdoş, havagazile fabrika- b ld k K 11 ku akl·~ sı 
!arın işletilmesine muvaffak ol- k' E A d• "" 1 sinemalarında birden verilecektir. 1 u u · 0 arı taşı c • ., 

Numaralı biletlerin bugünden aldırılması rica olunur. san 1 vet yşe Hasanı or 

du. 191•-•-• Telefon: Melek: 40868 - İpek 44289 • • --miil kalamıştı. rl 
(Devamı 7 inci sahifede) (4 üncü sahifeden de' nı 

- Acaba nereye gidiyor?. 
Bu erkek de kim?. 
Niçin bana sormuyor?. 
Ben kocası değil miyim?. 
Benimle konuşmuyor da ... 
Bu her gün her gün çekilmez ... 
Ben de giderim!. 

dı 
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Bakalım o mu kaybeder, ben mi! ... üç dört re 

Acaba Nadiyi bulsam da bir defa da bunun için 
konuşsam mı?. 

Fakat, Nadi de dalavere ... diyor, başka bir şey 
demiyor!. 

Edebi Roman 
No.130 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE mı 

dür böyle Refiğin kendi kendine dişlerini sıkıP 1 dL 
lendiği gibi: Bir erkek geliyor. Kapıyı çalıyol· ba 

met giyinmiş, hazır! Derhal aşağı iniyor, bO 
hancı erkeğin koluna girip gidiyor! Sormada~ gö 

diyor ... Söylemeden gidiyor ... Nereye gittiğin' Adam sende ne yapacağını Nadiyi! Kendi işimi 
kendim görürüm ... Bütün bu işleıı, başımdan ge • 
çerken Nadi benimle beraber miydi?. Şimdi dur
muş bana ukalalık satıyor!. 

Bir endişe: 
- Fakat, çok dikkat etmek lazım. Nimete du-

yıırmamalı. 

Duyarsa felaket! 
Kıyameti koparır!. 

Zaten dargınız .. Büsbütün fena olur!, 
Ferhundenin •F• sini işitse berbad!, 
Keder ve tesellisizlik: 
- Ooof... Bıktım vallahi bıktım!. Nedir bu 

çektiğim derd. Allah yeryüzünde bana hic mi: 

Gül... demiyecek?. Iztırab ... Iztırab ... Iztırab. Ge
ce gündüz bu. lztırabın çocuğu ... Sade ben miyim?. 
Bunun hiç de bir kardeşi, arkadaşı yokmu imiş ki 
bu mihneti bölüşelim?. Usanç geldi, yaşamaktan 
artık! .. . 

V-e ... daha sonra pişmanlık, nevmidi: 
- Niçin Bursadan kendi başımı alıp gitmedim? 
Neden Nimete: Yalvarırım sana, beni bırak -

ma ... dedim?. 

Ne diye, seni seviyorum, karım ol ... demek 
aptallığını yaptun?. 

Eğer bunların hiçbirisini yapın~ olsaydım, 
şimdi kimbilir ne kadar mes'ud, mes'ud değilse de 
hiç olmazsa rahattım! 

- Ah ... Ah!. .. 

- 4 -
Ve ... en son telehhüf: 
Derler ki: 
- Zaman ve .. tesadüf. Bu ikisinin birlıği en 

büyük kuvvettir. 

Hakikaten öyle. Zaman ve .. tesadüf. Bunlar 
birlik olur olmaz karşılarına dııracak hiçbir mıini 
çıkarmıyor! Ne isterlerse o, oluyor. 

Hayır ... diyebilmiye imk8n yok, olmaz ... 
Demiye kuvvet yok! Kader çizdiği seyir dah'i

linde yürüyüp gidecek. Amma, iyi ... Amma, fena! 
Ne çıkarsa bahta! ... 

Se ber vermeden gidiyor! 
l Gı 

Refiğin balkonda dişlerini sıka sıka sö1' ha 
baktığı ve kızdığı bu sabah da yine o erkek f zır 
Nimet en güzel tuvaletlerinden birini giyind• na 
keği fazla bekletmemek için telaş içinde meıdı' taı 
!eri indi, sokağa çıktı ve.. beraber ızittiler. ~ Se 
yoluna doğru! 

Refik arkalarından: 
- Acaba bu da yeni B.şığı mı!. 
Artık biz boş mu düşüyoruz?. 

Bu kadın mutlaka deli. Benim o geceyi ~ 
bir kadınla geçirdiğime kendini inandırdı· 
imkıin var mı?. (Devaıal 

ha 
in~ 
iSi 



HER SANiYE HARB iÇiNDE 
------------------------------------------·-----------------------

E .n m ü t h i ş m ü c a d e 1 e 

<C·ASUSIL.A 
Arasındaki mücadelelerdir 

G erek harp, gerek sulh za
manında gizli kapaklı, göz

den ve ışıktan uzak, durmadan 
çalışan ve her türlü tehlikeleri 
gözlerine alnn bir ordu vardır ki 
o da casuslar ordusudur. Yer yü
zünde casusluk, hemen hemen 
tarih kadar eskidir. Tarihin ilk 
kaydettiği casuslar Ccriko şehri
ne karşı tasmim ettiği bir hücum
dan evvel o şehrin dahili vaziye
tini gizlice öğrenmek için Yoşua
nın gönderdiği iki kişidir. Fakat 
bunların vazifesi daha ziyade şe
hir içindeki düşünceleri, umu
mi efkarı oğrenmek olduğu için 
bunlara askeri casus demektense 
gizli ajan demek daha doğru o
lur. Bunlar, bu maksatla evi, şe
hir'"'surlarının içinde bulunan Ra
haba isimli bir kadının evine in
mişlerdi. 

Bu kadın, onlara şehir halkının 
Yoşua'nın hücumundan fena hal
de korktuklarını ve manevi kuv
vetlerinin kötü olduğunu anlat
mış; sonra hükumet memurları 
bu ajanlnrı aramak üzere eve gel
dikleri zaman bunları, Yoşua şeh
ri zaptettiği zaman kendisinin ve 
akrabal~rının muhafazası vadini 
a~arak once saklamış, daha sonra 
hır sepet içerisinde duvardan aşa
ğı in~irerek Yoşuanın kararga
hına gıtmelerine imkan vermişti. 

En yeni harb gemilerinln 

Bu haberler, gayet doğru idi; 
çünkü Yoşua hücuma kalkar kalk 
maz şehrin surları bile yıkılıver
mişti. 

planlan casusların elindedir 

rin genel kurmayları Krigşpil a
dı verilen bir hazırlık yapar ve 
ihtimali olan, olmıyan düşman
ların hücumuna karşı yapılacak 
hareketlerin planlarını önceden 
hazırlar. Pek tabii bu harp oyu
nunun planı en önce en ziyade ta
arruz ve hücumu muhtemel olan 
bir devlete karşı yapılır; fakat on
dan sonra en dost devletlere kar
şı da böyle planlar hazırlanır. 

Bugünkü casuslukları, biri har
be mukaddime teşkil eden casus
luklar, birisi de umumi surette 
yapılan casusluklar olmak üzere 
ikiye ayırmak icap eder. Harp 
zamanında yapılan casusluklar da 
vardır ki ona daha sonra temas e
deceğiz. 

E evvela umumi surette ya
pılan casusluklardan bah

sedelim. Bütün modern devletle-

BULGARLARA KARŞI 

lngilizler nasıl ~İib 
~-gelmişlerdi ? 
Umumi harbde çeki
len azabın bir hecesi 

--------

Umumi Barbden bir intiba daha ... 
(Dünkü sayımızda Çn kk J 

'erle\'hah yazmuzd d na a e bu sert k~a karşı pek hafif kalı-
an evnın) yordu!, Öyle ki bazı yerlerde as-

s~l~rla beraber olmamışlardı. Se- kerin nöbet beklerken donmasın-
lanıkte birçok Alman casusu b'- dan korkuluyordu!. 
rikm·şı· 1· ı M ı ı. ngilizleri, Fransızların akedonya cephsinde harbet -
neler yaptıkları, nasıl hazırlan _ mek üzere Fransadan dört fırka 
dıkları bu casusların ·gözünde asker daha getirilmişti. Bunlar 
kaçınıyordu: ~ınan ve Bulgar ca~ bü.tün ağırlıklarile geliyorlardı. 
su~ şebekes~~ın bu faaliyeti kar- Ingilizlcr eksiklerini tamamla -
şıs·m·d? İngılız ve Fransız casus mıya başlamışlar, askerin üşüme-
:~ş~~latı vardı. Diğer taraftan Se- mesi çareleri teminedilmiş, 915 se-
;nı te Yunanlılar da İngiliz ve nesi nihayeti ile 16 başlangıcı o-
ransızlara hiç hiş gözle bakmı _ lan kış mevsimi Makedonyada 

yorlardı. b .. 1 · 
F k oy ece tedarıklerle, hazırlıklarla 

k
a B~t en garib şey şu olsa ge- geçmiştir. Çanakkalede yorulmuş 

re ·: ıraz evvel m ·· tt f'k . 
d 1 u e ı ordu - olan Ingiliz askeri de bu suretle 

buharın_ _ha.zır .. olmadıklarından dinlenmiş oluyordu. Fakat 916 se-
a sedılmıstı. Gunler g""'t k . bah . . .. . ~ -:. ı çe en nesı arı da gelmış nihayet ha-
muhım b. k ' k ' .. . ır e sı daha kendini valar ısındıkça ısınarak yaz baş-
gostennış oldu: Elbise!. !ayınca Makedonyanın meşhur o-
SeÇ~n.:kkaleden çekildikten sonra lan sıtması da kendini göstermişti. 
G l~nıge yollanan İngiliz kıtaat Müttefik ordularındaki asker sıt-
elıboluda yaz m · · ·· .. d b' h b evsımınde mu- ma yuzun en artık ırşey yapa-
are e etmişlerdi. 915 senesi ya _ maz bir hate gelmişti. Hastaların 

zında o sen . b 'k 
n kk' enın son aharında Ça- mı tarı arttıkça artıyordu. Buna 

a alc bırakıldı. Bu İngiliz kı _ karşı mücadeleye girişildi. 
taatı da yuk d . 
SeUıni . e .. arı .a. ~nlatıldığı gıbi O sene de böyle geçiyordu. Ni-
har /. gondenldı. Fakat sonba- hayet 1917 senesinde İngilizlerin 
~1 f çıy~r, ~akedonyanın o sert Makedonyaya yeni kuvvetler gön-
tsk ~n~ı~i gostcriyordu. İngiliz derdikleri görüldü. Bu suretle İn-

er erının sırtındaki elbise ise 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Bu planları yapabilmek ve bu 
harp oyunlarını oynıyabilmck i
çin başka milletlerin silahlı, tec
hizatı, asker mikdarı hakkında 
esaslı mallımat elde etmek gerek
tir. 

Bu malfımat, sulh zamanında 

yazılmış kitaplardan, istatistik -
!erden, ve buna benzer meşru kay 
naklardan elde edildiği gibi bir
takım casuslar vasıtasile de elde 
edilebilir. 

Böyle malumat toplıyan casus
ların zararlnrı pek büyük olmıya
bilir; fakat bunlar da ele geçtık
leri takdirde başkalarına ibret ol
ması için cezalara çarptırılabilir
ler. 

Aralarında dostluk bulunmı

yan ve bir harp çıkması ihtimali 
olan memleketlerde biribirlerine 
ait casuslar yakalandığı zaman i
se hikaye büsbütün değişir. Bu 
takdirde bir tarafın İntelicens 
servisi, kendi sefirinin ve ataşe
militerinin de malıimatı olmaksı
zın öteki memlekete bir takım 

casuslar ve ajanlar gönderir. O 
zaman beriki memleket te ona 
karşı tedbirler alır; böylece nor
mal olarak başka memleketlerde 
pek tehlikeli olmıyan bu haber 
almaca oyunu korkunç bir müca
dele haline gelir. 

Büyük harpte daha Amerika, 
harbe girişmeden Amerikada 
müttefiklere silah ve cephane ha
zırhyan bir takım fabrikalardaki 
infilakler Alman casusları tara
fından yapıldığı söylenmişti. Bun 
lar ayrıca bunların yükletildiği 

nakil vasıtalarının aralarına bom
balar koymuşlar, Fransaya, İn
giltereye giden yiyecek maddele
rine zararlı öteberi karıştırmış

lardır. 

Bazan bu türlü hareketler, bir 
kimsenin vatanına olan merbuti
yeti dolayısile doğrudan doğruya 
onun tarafından yapılır. Fakat 
hazan da imkansızlıklar ve resmi 

vaziyetin müsaadesizliği yüzün
den bu kabil faaliyetlerde profes
yonel casusları kullanmak lüzu
mu hasıl olur. 
. Bu profesyonel casuslar, bu

günkü medeniyetin dikkate şayan 
çehreleridir. Her türlü vatanper
verlik duygusundan mahrum olan 
bu adamların mesleği, başkaları-

nın vatanperverlik duygularm -
dan faydalanmaktadır. Bunlar o 
türlü adamlardır ki anaları ba -
balarının melezliği b,irçok mem
leketlerle olan alakaları yüzün
den hangi milliyete mensup ol
duklarını ile bilmezler. 

S ulh zamanında muhtelif 
memleketlerle çalışan ca

suslar, ~ağı yukarı zararsız kim
selerdir, bunlar malumat, hnber 
vesaire toplamakla uğraşırlar .. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

---·-------------------------, 
Yataklı 
Vagonlar 
Mabudesi 

Bir sinemacı, bir sinemacıya te
sadüf ederse ne konuşurlar? .. Ta
bii sinema ve sinemacılık değil 

'? mı ... 
İşte, geçen gün, Şanzelizedc 

rastladığım bir dostum, caketi -
min birinci düğmesinden tuttu, 
ve sordu: 

- 39 Meteor adlı filminiz ne ol
du?.. 

Nezaketsizlikte kusur etmiş ol
mamak için ben de onun caketi
nin ikinci düğmesinden tuttum, 
cevap verdim: 

- Azizim, bir proeyi tatbik sa
hasına koymazdan evvel uzun u
zadıya tetkik eden bir sinema a
mili gördünüz mü? .. Evet, sine
macılar arasında bumm adeta ol
madığını biliyorum. Bilakis tesa
düften istifade ediyorlar. Ve geli
şi güzel kabul ediyorlar. Sinema 

ı hakkındaki naçiz tecrübelerim 
bana bunu isbat etti. İş olduğu gi 
bi kabul ediliyor, başlanır, ancak 
aksak yürür gider. 
· O evvela artistler, muayyen bir 
zaman için angaje edilir. Proje ka 
bul olunur, sonra vazgeçilir. Son
ra beş yüz bin franklık bir mu -
kavele altına girilir. He!Jlen tele
fone, mütehassıslara müracaat: 

- Çabuk! Çabuk!... Dekupaj 
lazım, Diyalog lazım. Haf tanın 
sonunda çevirmiye başlıyoruz. 

•Dikkat ediniz. Senaryonuz ay 
lardanberi prodüktörün masasın .. 
da sürünüyor. Sonra stüdyoya gt .. 
diyor. Kapıcı soruyor: «Baksana 

Yepyeni bir yıldız 

Kari Lama 

Sinema yıldızlan sırasına geçen Holandelı artist: Dolli Molenger. 
Kari Lam.ak'm son çevirdiği (Konkordya meydanı) adla komedinin 
kahramanı. Bu film yakında gösterilecektir. 

...... ____ ._ • ---=-

M o ri s 
Dökobra 
Ne diyor? 

bana ... Nereye gidıyorsun? İşin 
ne burada? ... 

•Nihayet çevirmiye başlanıyor. 
Muhavere hazır değıl. Bunu yaz
mak lazım. İki hafta sonra fil -
mi yarı bırakmak mecburiyetı h, 
sıl oluyor. İşte azizim, bunlar çok 
mantıksız, çok can sıkıcı şeyler. 

- Şu halde siz, her şeyin evvc 
linden düşünülmesi, bütün tefer
rüatile hazırlanması taraftarısı -
nız ... 

- Evet ... 39 Meteor adlı fılm n 
projesini hazırlıyalı altı oldu Sr 
naryoyu Steve Passör, muhave . 
reyi de Jan Dölnoyla beraber yap 
tık. Jan, aylarca dekupajla uğraş
tı. Hala da uğraşıyoruz. Fazla hır 
kelime işi geri bırakıyor. Halbuki 
filmde bir saniyenin çok kıymeli 
var. 

" Bir operatör, hastasına ame
liyat yaparken klorform verebi
lir. Bir sinemacı, seyircilerin his -
!erini uyuşturmak hakkını haiz 
değildir. 

- 39 Meteor hakkında tetkikat 
ta bulunmak için rasat evine git
tiğiniz söyleniyor, doğru mu? .. 

- Elbette hatırınızdadır, ge • 
çen sene bir kuyruklu yıldızın ar
za çarpacağı söyleniyordu. Bu 
dünya için büyük bir facia ola -
caktı. Benim kuyruklu yıldız da 
arza yaklaşıyor. Alimler, bur;m 
yerine ermiye çalışıyorlar. Üç 
gün müsaadeleri var. Ne yapa -
caklar? İşte filmimin mevzuu bu. 

(Devamı 8 ıncı sahifede) 

• • • • • • • • 
YENi BiR FiLM 

Marscl Karne'nin yeni çovirnıiye başladığı (Şimal oteli) filmindo 
başlıca rollerden birini deruhde eden sevimli, yosma bir komedi artisti: 

Polot Dubo 

• • • 
KAY FRANSIS 

Bir tayyareci ile evleniyor ve bir 
sene sinemadan çekiliyor 

Sinemanın en güzel artistlerin
den birini kaybediyoruz. Fa~at, 
merak etmeyiniz. Bu, ancak bir 
sene için ... 

Kay Fransis evleniyor, ve bala
yı seyahatine çıkıyor. Bu seyahat 
bir sene sürecek. Şu halde uzun 
bir sene sevimli artistin güzel çeh 
resini, baygın bakışlı gözlerini gör 
mekten mahrum kalacağız. Kay 
Fransis, zengin bir tayyareci olan 
M. Frik Barnekor'la evleniyor. Bu 
izdivaç herkesi hayrette bırak -
mıştır. Kay'ın, mensup olduğu 

film şirketile arasında çıkan ihti
lafla meşgul olduğu zannediliyor 
du. Hakikaten, evvelce kendisi
ne verilecek olan bir rol (Klodet 

Kolber) e verilmişti. Şirkete mu
kavelesini fethedeceği söyleniyor 
du. Kay: 

- İşte, nihayet serbestim ... Ar

tık evlenir, ve balayı seyahatine 

çıkabilirim. Şirketten ayrıldığı -
ma müteessif değilim. Ve çok, çok 
bahtiyarım ... 

Diyor. 

ideal filmlmi bekliyorum 
Çevirdiği filmlerin 

' 

Hiç birini beğenmiyen bir yıldız 
Yeni parlıyan sinema yıldızları 

nın en sevimlilerinden biri de Ed-
vige Fenillere'dir. 

Bir Fransız gazetecisi kendisie 
yaptığı mülakatı şöyle anlatıyor: 

·Büyük bir apartımanda, son 
derece lüks ve asri bir salon. Ha
va bulutlu. Salonda hafif bir loş
luk var. Birdenbire, göz kamaştı 
rıcı bir ziya Edvige Fenilleri sa
lona geldi. Sarı ile lırmızı arasın
daki saçları güneşi andırıyor. VU
cudünü tamamile saran kadife ro 
bugüzel endamını gösteriyor. Se
si, nezleden biraz kısık. Fakat pek 
tatlı, okşayıcı. Gözleri, yakından 
bakınca: Tatlı clr. Dudaklarından 
tebessiıın hiç eksik değil... 

- La Dam dö Malaka'clan baş
ka bir film çevirdiniz mi? 

- Hayır! Fakat, dört film için 
mukavelem var. Bunlardan birin 
cisi (ben bir m ·~ kadını idim), 
ikincisi: (Sonu YOkJ uçuncusu: 
(Şarlot kurda)), dördüncüsü de: 
(Beyaz esire) dir. 

Bu son filmi İstanbulda çevire
ceğiz. 

- En ziyade dramları mı f~r -
cih edersiniz? .. 

- Asla ... Komediyi severim. 
- Sinemadan evvel, zanneder-

sem komedi Fransezde biraz staj 
gördünüz? .. 

- Evet, fakat söylediğiniz gibi 
az değil, uzun müddet... Konser
vatuvardan birinci derece diplo
ma aldım ve komedi Franseze gir 
dim. Bir buçuk sene sonra ilk fil
mimi çevirdim. Bu filmde Baru 
ile Remunun da rolleri vardı. Son 
ra birçok karlı teklifler karşısın

da kaldım. Fakat hem sinemada 
' hem tiyatroda çalışmak kabil de-

ğildi. Bu sebeple ·sinemayı tercih 
ettim. Barkovel, Stradivariüs film 

1erinde baş rolü aldım. Bununla 
beraber sahne ile de, rabıta mı 
büsbütün kesmedim. Birçok defa
lar, Holivuttan yapılan teklifleri 
reddettim. Bunları kabul edince 

mukavele altına girmek lfızım. En 
aşağı 5-7 sene. Yoktur uzun bir 

müddet Paristcn uzak kalmak, 
sahne ile alfıkamı büsbütün kes -
mek demektir. Ben, sinemanın 
temin ettiği maddi menfaatin e
hemmiyetine, çevireceğim film -
lerde kazandığım şöhrete rağ -

men kendimi bir tiyatro artisti 
telakki ediyorum. 

Muhaverenin arzu etmediğim 

bir mevzua geçmesinden korka -
rak suallerimin arkasını bırakını
yordum. 

- Çevirdiginiz :!ilmlerden en zi-

Edwige Feuillere 

yade beğendiğiniz hangisidir? .. 

- Garabetime hükınetmiyece
ğinize emin olsam gelecek film 
derdim. z 

Zira şimdiye kadar yalnız bazı 

filmlerin, bazı parçalarını sev -
dim. Mesela Mister Ploko'un ba
zı sahneleri, sonra Barkarolun 
son sahnesi. Ben, ideal filmimi 
bekliyorum. 

- Birlikte rol aldığınız meslek 

taşlarınızdan sizi en ziyade müte 
hassis eden hangisidir? .. 

- Hiç şüphesiz Von Eric Stro

rayın ... Bu cidden yüksek bir sa -
natknrdır. 

Devamı 'I lad saJalfembct-



İtiyatsızlığının cezasını 
çekmiş 

Dün akşam saat yedi raddele
rinde 60 numaralı tramvay la Top
kapıya gitmekte olan Zekfil is -
minde bir genç başını tramvay -
dan dışarı çıkardığı sırada bir e
lektrik direğıne çarparak yaralan
mıştır. 

Acaba sebebi ne ? 
Kanlıcada muhacir mahalle -

sinde oturan Salahaddin isminde 
bir genç aralarında çıkan kavga 
neticesinde komşusu Ayşe ismin
de bir kadını taşla belinden yara
lamıştır. 

Salıncaktan man
gala düşen çocuk 

Ayvansarayda Ebe sokağında 

oturan Receb karısı Makbule ye
mek yapmakta iken salıncakta 

bulunan 6 aylık Türkan ismin -
deki çocuk mangalın üstüne dü
şerek muhtelif yerlerinden yan
mış hastaneye kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. 

Buda bıçakla kalçasın• 
dan yaralamış 

Çarşamba da oturan Hasan oğ
lu Mustafa isminde birini ala -
cak yüzünden çıkan kavga neti
cesinde ayni semtte oturan Ha -

• 
ır a a 

Tramvaya atlıyan bir 
çocuk tekerlekler 

Kunduracı .. d~_kki- altında parçalandı 
nında oldu 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
oturan Rus mültecilerinden Ar • 
kas isminde biri bir kunduracı 

dükkanında oturmakta iken üze
rine fenalık gelerek düşmüş bi
raz sonra da ölmüştiir. Yapılan 

muayene neticesinde Arkasın kalb 

sektesinden öldüğü anlaşılarak 

gömülmesine izin verilmiştir. , 

camıarı taşlamış 
Asmaaltında Papazoğlu hanın

da oturan Şükrü oğlu Şükrü is -
mind" bin bir alacak yfu:ünden 

arası açık olan Küçükpazarda Ö
mer isminde birinin evinin cam

larım taşl~en yakalanarak mah
kemeye ve. ilmiştir. 

Bu ç0cuğu kim 
yaraladı ? 

Külçe halindeki vücudu güç hal ile 
tramvayın altlndan Ç!karlldı 

Bu sabah Etyemezde bir facia 
olmuş, tramvaya atlamak istiyen 
bir genç tramvayın tekerlekleri 
altına düşerek feci surette par -
çalanarak ölmüştür. 
Facianın tafsilatı şudur: 

2803 numaralı vatman Yaşarın 
idaresindeki 584 numaralı tram -
vay bu sabah 7 de Sirkeciye ikinci 
seferini yapmak içın Yedikuleden 
hareket etmiştir. Tramvay Etye -
mez durak yerine geldiği sırada 

durmuş ve işlerine gitmek üzere 
trmvay beklemekte olan Samat -
yada Sulumanastırda Kadın so
kağında 4 numaralı evde oturan 
Suşehirli yazmacı Ropenin 14 ya-

atlıyarak arkadaki arabaya atla
mak istemiş. Fakat atik davranıp 
tutunamamış ve bu esnada da 

muvazenesini kaybederek tram -
vayın altına düşmüştür. Zavallı 

gencin ve etraftan bu faciayı gö
renlerin acı feryacllarını nihayet 
duyabilen vatman 50 metre ka -

dar ilerledikten sonra tramvayı 
durdurmuştur. Tramvayın altında 

feci surette parçalanan gencin 

parçalanmış ve külçe haline gel
miş olan vücudü güç hal ile tram

vayın altından çıkarılmıştır. Ha
diseden haberdar olan müddeiu -
mumi muavini Nezahat Kıçikçioğ-

şındaki oğlu Karabet ile bir kaç lu Samatyaya giderek Samatya 
Anadoluhisarında oturan Hamdi arkadaşı bu tramvaya binmişler- komiseri Lı'.itfi ile birlikte tahki-

isıninde birinin 7 yaşındaki oğlu dir. Tramvay hareket ettiğinden kata başlamıştır. 
Kemal dün sokakta başı yarılmış sonra arkadaşlarının arkadaki Vatman Yaşar nezaret altına 
ve baygın bir halde kanlaı· için- ikinci arabaya bindiklerini gören alınmış tahkikata devam edil -
de yatmakta olduğu görülmüş Karabet önündeki arabadan aşağı mektedir. 

hastaneye kaldırılarak tedavi al- F k • • 
tına alınmıştır. Küçük Kemalin ran o yenı vazıyetten 
kimin tarafından yaralandığı anla-

şılamamış, tahkikata başlanmıştır. . •• •• • • 

ralambo isminde birini bıçakla 

kalçasından yaralamıştır. memnun gorunuyor 

• 

Alman· 
Nazırı 
Gidiyor 

A 
lman İktısad Nazırı doktor 
Funk ve refakatindeki ze
vat dün akşam doğru Bü

yükadaya giderek bir gezinti yap
mışlardır. Misafir nazır bu sabah 
da müzeleri ve Kapalıçarşıyı do
laşmış, öğleyin Perapalasa avdet 
ederek yemeği otelde yemiş, mü
teakıben saat 13,30 a doğru İs -
tanbu glazetecilerini kabul ederek 
hasbihalde bulunmuştur. 

Doktor Funk ve refikasile re -
fakatindekiler bu akşamki eks -
presle şehrimizden Sofyaya ha -
reket edeceklerdir. ,.. 

Alman nazırı istasyonda geli -
şinde olduğu gibi fevkalade me
rasimle uğurlanacaktır. 

---.. -· 
l<.ög bütçeleri 

(1 inci sahifeden devam) 

membaları tetkik ve tesbit ettir
mektedir. Birinci köy ve ziraat 
\<alkınma kongresinin toplantı ha
zırlıklarını yaptığı sırada aktüel 
bir değeri olan bu tesbit işi, zi
rai kalkınma için elde mevcut 
mali imkanlarla temini lüzumlu o
lanlar hakkında vazıh bir fikir 
verecek mahiyettedir. 

Yapılan tetkikte, evvela, nüfu
sumuzun köy ve şehir bünyesi ü
zerine taksimi esas tutulmuş, 

köyler nüfuslarına göre gruplara 
ayrılmıştır. Bu rakamlara göre 
vasati köy 22 karekilometre ve 
nüfusu 354 tür. 

Her saniye harb içind~ 
(5 inci sahifeden devam) 

Fakat harp tehlikesi başgösterin
ce bunlarla beraber çalışmak üze
re birçok yenileri gönderilir. 
Bunlar memleket için bir islih -
barat ş~bekesi kurar ve hatta 
vaziyeti vehamete doğru götür -
mek için hissiyatı körüklemeğe 

bile girişirler. 

İki memleket arasında muha
semat başladıktan sonra bir ta
raftan ötekine gönderilen haber
lerin ehemmiyetlisi, ehemmiyet
sizi yoktur. Çünkü hazan bir ca
sus tarafından gönderilen en za
rarsız bir haber, diğer zararsız 

görünen haberlerle birleştirilerek 
karşı tarafa büyük fayda verecek 
malümat haline gelebilir. 

Muharebe faal bir safhaya gir
diği zaman yapılan casuslukları 

üç kategoriye ayırmak mümkün
dür: 

1 - Askeri hareketleri kat'i o
larak keşfetmek. Bu, hangi kıta
ların hangi cephelere gönderildi
ğini. bunların ne türlü bir planla 
hareket ettiklerini, ne gibi vası
talar kullandıklarını. 

2 - Ticaret veyahut harp ge
milerinin hareketleri. Bu hare
ketleri kat'i olarak öğrenmek, ab
loka yapan bir donanma ve de
nizaltı filosu için bilhassa mü
himdir. 

3 - Halkın maneviyatı ve his
siyatı hakkında gayet isabetli ra
porlar göndermek. 

sanın Normandi kısmında küçük 
bir köyde oturan orta yaşlı bir 
Fransız, cephede hizmet görme~e 
elverişli olmadığından askere alı
narak cephe gerisinde bir köprıi
nün muhafazasına m~mur edil -
mişti. 1914 senesinde AlmarJarııı, 
eylül hareketleri pek sür'atli ol· 
muş, bu mıntaka da dü;man eh· 
ne geçince, dul karısının anlattı· 
ğına göre, bu adamcağız Alma!I' 
Jar tarafından öldürülmüştü. 

Dul kadın, ondan sonra kocası
nın intikanunı almağa ant içmit 
ti. Bu sebeple elindekini, avucun· 
dakllıi satıp Parise gitmiş, ay • 
!arca harbiye nezaretine gidiP 
gelmişti. Nihayet bu kadına ne 
istediğini sordular. İstediği sarib· 
ti. Dedi ki: 

- İsviçreye gideceğim. OradaJıl 
Alman ajanlarile temasa geçece
ğim. Orada kocamın alçakça öl· 
dürüldüğünü söyliyeceğim. Fakat 
onun Almanlar tarafından c! ~iL 
nöbet mevkiinde uyuduğu içlll 
Fransızlar tarafından öldürü ldii· 
ğünü anlatacağım. 

O nun elli yaşında askerli) 
hizmeti göremiyecek bir 

adam olduğunu, böyle olduğU 
halde geceleri dört saat nöiJel 
bekletildiğini, nihayet yorgun· 
luktan harap bir halde uykuya d8 

lınca Fransızlar tarafından· kur· 
şuna dizildiğini söyliyeceğim. O
nun intikamını almıya ant içtı• 

ğim için emirlerine amade o!dU' 
ğumu, ne isterlerse yapacağırtıl 
bildireceğim. 

Tayyare piyangosu 

Bugünün talihlileri 

(1 inci sahifeden devam) 
İtalya hükılmeli, sırf kendiliğin

den yaptığı bu hareketle İspanya 
meselesinin hallini kolaylaştırdığı 
gibi İngiltere ile yaptığı anlaşmayı 
tamamlamasına ve Fransa ile an
laşmasına da bir mani kalmamış-

tırGeneral Franko:ı'.a gelince, ha-· ı 
riçten karşı tarafa yardımın ar -
kası alındığı takdirde vaziyete 
derhal hakim olacağma emin bu
lunduğundan İtalyan gönüllüle -
rinin vatanlarına dönmesine mem
nuniyetle razı olmuştur. 

bu takdirde sulhun yeniden teh
likeli safhalar geçireceğinden 

korkmaktadırlar. 

Maamafih hükümet mehafili bu 
dedikodulara ehemmiyet verme -
mektedir. Meclisten siyaseti hak
kında kahir bir ekseriyet ile mu
zaffer çıkan Daladiye tuttuğu yol 
da kuvvetle yürümek kararında -
dır. 

Mali plan için, umumi bütçe -
lerde Ziraat Vekaletine ayrılmış 
olan miktar hesaplanmıştır. Meş

rutiyet ve cumhuriyet devirleri
ne ajt rakamlar, ayrıayr1 muka
yese edilmektedir. 

Diğer taraftan, mevsuk bir 
mambadan öğrendiğimize gön• 
Ziraat Vekaleti köy bütçelerinin 
de Ziraat Vekaleti miirakabesine 
alınmasını muvafık görmüş, bu 

hususta bir proje hazırlamıştır. 

Harp zamanında toplanmış o -
lan hu türlü haberleri göndermek 
de ekseriya onları toplamaktan 
daha tehlikeli olur. Bundan baş
ka düşman casuslarilc karşılaş -
mak ve onların faaliyetini akame
te uğratmak vazifesi de vardır. 

Büyük harpte Fraıısada bu tür
lü bir hadbe olmuştur ki Fransız 
divanı harbinde reis olan General 
Morne tarafından ecnebi mu ha
birlerine söylenmiştır: 

Bu kumandanın anlattıgına gö
re harbin ilk haftalarında Fran -

Fransız zabiti kadının sözlerin· 
deki samimiyete nihayet inaıurı~ 
ve onu İsviçreye göndermişti. I{a 

dının oradaki Alınan ajanlanl• 
temasa geçmesi için de bir iki aı 
geçti. Fak".ıt sonra Almanlar ~ 
Fransızlar gibi onun samimiyet•· 
ne kanaat getirdiler. Kendisine 
vazife verdiler. Ve haber aJrnııJı 
üzere Fransaya gönderdiler. 

V, Duranti 
Neı•york Taymi! 

gazetesinden 

200,000 
Lira mükafat kazananl 

14606 
25,000 
Lira kazanan 

40 LİRA KAZANANLAR 
3313 16492 22240 36477 70 

14213 524 9744 14 14314 
17909 4230 17891 1845 556 
14541 25433 16930 20662 1968 

6296 16640 9629 8651 36444 
3009 5524 1396 23160 1943 

972 6085 35924 32687 7742 
4013 

• • 
Nihayetleri 060 ile biten numa

ralar biner lira ikramiye alacak
lardır. 

30 060 Ne muti--
ı5,000 1 Gene imiş 

Lira kazanan 

19199 
500 LİRA KAZANANLAR 

697 30182 
200 LİRA KAZANANLAR 

26291 31489 
15827 33286 5257 

70 LİRA KAZANANLAR 
17524 2378 30185 15820 2986 
13245 3629 23746 27 33762 
36440 17748 12548 35778 31283 
36964 27751 6647 14813 14663 
10596 10092 13732 6831 19157 

1381 
24611 31324 10046 28439 30770 
1387 

50 LİRA KAZANANLAR 
7101 25336 6291 20931 24797 

29751 1629 37104 7421 19214 
5356 4666 6153 19485 35721 
4492 36256 22064 11419 
9820 11847 39004 17074 542 

19158 651 39129 18478 26379 
1108 177742 5610 27517 3306 

ihracatımız 
Durmadan 
Artıyor 

Bilhasa gıda madde· 
lerimiz revaçtadır 
Son günlerde memleketimiz

den Avrupa memleketlerine ya
pılan ihracat çok artmıştır. 

Bu tezayüt; başta Almanya ol
mak üzere şimal Avrupası ve 

merkezi Avrupa memleketlerine 
yapılan sevkiyatta bilhassa görül
mektedir. Almanya bizden her 

Dün bir hadise olmuş, ihtiyar 
bir kadın akrabalarından olup e
roine alışmış olan bir genci zabı

taya teslim etmiştir. 

Hadise şöyle olmuştur. 

Dün akşamüzeri yaşlı bir ka -

dm, rengi sapsarı kesilmiş bir 

genci elinden tutmuş olduğu hal
de Emniyet Müdürlüğüne gelmiş 

ve ikinci şube müdür muavini ve 
kaçakçılık kısmı şefi Tahsin Nu -
ha'ya müracaat ederek: .Bu ço -

cuk yakın akra bamdandıı·. Bir 
hayli zamandanberi arkadaşları 
kendisini heloin midir nedır iyice 

ismini bilmiyorum, beyaz bir ze
hiri kullanmıya alıştırmrş!ar, ken
disini kurtarmız. demiştir. 

Hasan oğlu Nedim ismini taşı

yan bu genç Bakırköy hastanesi
ne gönderilerek tedavi altına a
lınmıştn·. 

Kaçakçılık kısmı ınemu1·ları 
dün de Faruk isminde. birini Has
köyde esrar içerken suç üstünde 
yakalamışlardır, 

çeşit yiyecek maddesi almakta
dır. 

Belçika. Holanda, Çekoslovak
ya ve diğer ülkeler de üzüm in
cir ve hububat çekmektedir. ' 

Bilhassa gıda maddelerimize 
karşı hariç piyasalardan çok istek 
vardtr. 

AVRUPA RADYOSU 
!ORTA DALGA) TAVSİYE 
EDECEGİMİZ SERLER . 

SEJl;FONİ.K KONSER : . 

20,30 O~lov: Vagner, Ştravs. 21 Berlini 
Çaykovskı, 21,30; Peşte; Çaykovski 22 15 
Stokholm; Klıisik. ' ' 
ODA MUSİKİSİ : 

21 Var~ova; Haydn, Mo2art. 22 .Münib; 

Franko bilhassa Faslı muharib
lerle komünistliğe canü gönülden 
aleyhtar faşist İspanyol gençliği
ne güvenmektedir. 

Bilhassa muhariblik hakkını el
de ettikten sonra Franko Cumhu
riyetçileri denizden, karadan mu
hasara edecektir. Esasen hükı'.i -
metçilere hariçten yapılan para, 
cephane, asker yardımı tamamile 
kesildikten sonra Franko, az za -
manda belki de sulh yolile nihai 
zafere ererek İspanyadaki ikiliği 
kaldıracağını ve İspanyada eski 
kralın oğlunun başkanlığında yep 
yeni bir idare kuracağıru muhak 
kak telakki etmektedir. 

İtalyan gönüllülerinin bugün -
den itibaren filen geri çekilrniye 
başlaması, hükı'.imetçilere yapılan 

yardımları derhal keseceği gibi o
radaki yabancıların da sür'atle 
geri çekilmelerini intaç edecektir. 

Ali\kadar siyasi mahfeller, on 
beş gün içinde İşpanya işinin hal 
olunacağı ve sonra İngiltere - İtal
ya anlaşmasının mer'iyet mevki
ine konulmasını müteakip de der
hal İtalya - Fransa uzlaşması mü
zakerelerine başlanacağı kanaa -
!indedirler. 
FRANSADAKİ GÖRÜŞLER 
Paris 11 (Hususi) - Hitlerin 

son nutku, Münih anlaşmasına ve 
dörtler paktına muhalif olan si -
yasi mahfellerde, Daladiye'nin 
Çemberlayn'in izinde yürüyerek 
Almanya ile uzlaşmıya teşebbüs 

etmesinin doğru olmadığı hak -
kındaki dedikoduları çoğaltmış -
tır. 

Daladiyenin bu hareketine mu
halif olanlar Hitler'in nutkunu fır 
sat bilerek Almanyanın, büyük 
Almanya imparatorluğu vahde

tini vücude getirmek için Dani -
marka ve Litvanyadaki Almanları 
da kurtarmıya cür'et edeceğini, 

binaenaleyh Hitler'in teminatla
rına ve sulh sözlerine kapılmak 

caiz olmaığına dair propaganda 
yapmaktadırlar. 

Ayni mahfeller Hitlerin Münih
te mütekabil ve mahrem tutulan 
bazı anlaşmalara güvenerek bu 
kabil yeni hareketlere tevessül 
eylemesinden endişe etmekte ve 

YENİ V AİYETE GÖRE 
DEGİŞİKLİKLER 

ltoma 11 (A.A.}- Görünüşe na
zaran Kigi sarayında Hariciye 
memurları arasında yapılacak ba
zı mühim tadilat hazırlanmakta -
dır. Halihazırda İtalyayı Buenos
Airesde temsil eden Raffaele Gu
arigla'nın Paris sefaretine tayin 
edileceği söylenmektedir. Yapıla
cak tadilat bilhassa Vaşington, 

Berlin, Moskova, Varşova, Brük
sel, Rio-de-J aneiro, Santiago bü
yük elçiliklerile Bükreş, Belgrad, 
Buda~te ve La Haye elçillirle -
rini alakadar etmektedir. 

FRANSIZ MATBUATI YİNE 
NUTUKLA MEŞGUL 

Paris 11 (A.A.) - Gazetelerin 
mütaleaları, yine Hitler'in nutku 
hakkındadır. 

Lö Jur yazıyor: 
Dokuz gün içinde Şendi kendi

sini bu kadar kat'i bir surette tek-

Bu proje Başvekil tarafından 

da tasvip .:ıdilirse kanuniyet kes
betmek üzere Meclise verilecek 
ve sür'atle tatbikata geçilecektir. 

Sultanahmet Sulh 3. cü hukuk ha
kimliğinden; 

Yepyeni bir yıldız 
(5 inci sahifeden devam) 

Biraz daha hayırlı olunuz ... 

- Meslektaşlarınız arasında sa 
bır pek az görülen bir şeydir. 

Sinemacı dostum içini çekti. 

Müsaade istedi. Elinden tuttum. 
Ve: 

- Bu sabır meselesi bana bir 
şey hatırlattı: Bir gün Luar nehri 

kenarında balık tutuyordum. Üç 

saattenberi arkamda duran ve ba 

na bakan bir adamın hali sinnirle 
rime dokunmuştu. Başımı çevir -

dim, müstehziyane sordum: 

- Madem ki, bu kadar merak -
!ısınız, niçin siz de balık tutmu
yorsunuz? .. 

Yabancı tabii bir tavırla cevap 
verdi: 

- Balık tutmak için sabırlı ol

(Dış politikadaP devaıııJ -· -· -·-· 
nasebetlerini tanzim ettikte:ıı: 
sonra 1935 senesinde Laval ilf 
Mussolini arasındaki millik.at yD' 
pılmazdan evvelki vaziyete ge~ 
dönmüş oluyorlar. Fakat ozaınaı' 
nazaran nel5adar değişmiş bit 
alem içinde! Milletler Cemiyed 
yıkılmış, Fransanın orta A vruıı' 
hegemonyası nihayetlenmiş. O • 
nun yerine büyük bir AlmanY1 

kaim olmuş. 

Davacılar: Sanmunda askeri has -
tanesi operatörü binbaşı Kemal Şük

rü nezdinde mukim Samiye ve saire 
vekilleri avukat Celili Feyyaz tara
fından İstanbulda Sultan hamamın

da 12 numarada yüncü mağazasın -
da Bodosaki Sakalakci oğlu ve saire 
aleyhlerinde 938/906 numaralı do
sya ile açılan izalei şuyu davasının ! 

yapılmakta olan muhakemesinde 
gelen tapu kaydından ikametgi\hları 1 

meçhul hissedarlardan olduğu anla
şılan tavukçu Angel oğulları Koz -
ma ve Mihal ve Mariya ve Tanaşa 

30 gün müddetle ilane'J tebliğat ic
rasına ve muhakemer.in 11/11/938 mak lazımdır ... 

Avusturya ortadan kalkmış. q 
koslovakya dağılmış. İtalya ortl 
A vrupadaki nüfuzu pahasına !1· 
beşistaru ilhak etmiye muvaffa1 

olmuş. Büyük harbin üç galibi, l 
giltere, Fransa ve İtalya arasıJI' 

da üç sene devam eden bu mil · 
cadelenin münakaşa kaldırmıyal' 
galibi Almanyadır. Avrupa silii~· 
sız bir harbin nihayetine geJıniı 

·tir. Şimdi de bu mücadelenin 11 

kidasiyonu yapılıyor. 
zib eden, daha geçenlerde ifratla tarihine müsadif cuma. günü saat 10 1--------------·ı 
sitayişinde bulunduğu bir devle- a talikine mahkemece karar verilmiş .. Gebze Asliye Hukuk Hıikimliğin-ı-------------

A. Ş. ESMJlll 

te karşı bu kadar sert, bu kadar den· İstanbul Birinci Ticaret Malı~ 
olduğundan yevm ve vakti mez - · mesı"nden.· mütecavizane bir lisan kullanan 

ö 
y 
e 

adamın ihtimal akli melekatına kiirda bizzat veya bilveki\le mu - Gebzenin Hereke köyünde oturan . .. .. i •t 
hakeınede hazır bulunmadıkları Mümtaz kızı Makbule Çini tarafın- . Istanbul Muhakemat Mudur Y ~ ç 

emin bir surette sahih olmadığı .. . ile dava olunan Çakmakçılarda • Y 
neticesine varılınıştır. Acaba ka- takdirde gıyaben muhakemeye de- dan kocası mudde1aleyh cİstanbul . h d 

14 
N d !(il s 

vam edilecegın· · e karar verildigı" ili\n 1

1 

Beyoğlunda İstikli\l caddesinde şe- vt·acıyandan anNın. aAz. 0
· aMmhuı·t~ zanrnış olduğu muvaffakiyetler uccar urı ız ve u 

kendisini, bütün menfaatlerini ta- olunur. 938/906 kerci Leon karşısında Akif Azar- al hin ıl d . ~ k 
. . . ey e aç an avarun esnayı nımıyacak derecede sarhoş mu ı--------------ıyan Han bırıncı katta 451 No. da t· d M""dd 

1 
hlerd M .ı d 

ye ın e: u eaa ey en ıı.ı• 

etmiştir? Halk Gpereti Terzi Emin yanında• çalışmakta i- tinin halen oturduğu yer belli oJJll k 
Ayni gazetede Blum şöyle di- . ken halen ikarnetgi\hı meçhul bulu- dığı namına çıkarılan davetiye5il r. 

yro: ~ ~ Beyoğlunda (Eski M hm d N dim 1 h" ıl J h 

Münih itiJafından sonra ilk defa ; ll:;:::\~.~~· Çağlay~) . Halk ~:~an~a d~vası:ın m~~:~e:; 13:; ~::::d:ı~~:a!:~~ga:ni~:şs~: )1 
söz söyliyen Hitler, bu itilafların , Operetı tıyatro- B" · ·t · /938 b ·· ·· "' 

.. .. ırıncı eşrın çarşam a gunu rar verilerek muhakeme 9/11/lı" 
arifesinde söy liyeceği tarzda söy- sunda buyuk ha- saat ıo a talik kılınmış olduğundan çarşamba saat 

14 
de bn-akılmıştıf· k 

!emiştir. Maamafih Fransa, bu zırlıklarla yakında başlıyor. Ilk e- müddeialeyh Mahmut Nedimin yev- M.. . uıJ ,. 
işten vazgeçmemelidir. Umumi ser: (KlNA GECESİ) Tel: 40335 mi mezkfırda Gebze Asliye Hukuk z1u~dea'.'.1eyhlerden Muhıt el k 
tesviye suretine yol açan Münih me <ur gun ve saatte mahkcı!l _. eı 

Mahkemesinde hazır bulunması lü- gelmesi lüzumunu havi daveti)" itiliıflarının tesirini husule getir- u··skü"d r H k k Ha·kimli·gı .. d lı 
a u u . n en: zumu ikametgi\hının meçhul bu- mahkeme divanhanesine asıJrnJf tı· mesi yine Fransa ve İngilterenin • 

Hazine vekili avukat Ismail Şev • lunmasına binaen ilanen tebliğ o- Keyfiyet işbu ilan ile teblig' .,. elindedir. Hitler tarafından gös- k d 
terilen ademi kabule rağmen pu et tarafın an · lunur. c?268} nur. (935/886) 

Kadıköyünde Nureddin Paşa so- ----------------------___ ___...-:_ ".< vadideki gayret ve faaliyetin gev " 
kağında (21) numaralı hanede sakin - - - - - -şememesi icab eder. 
Nazım aleyhine açılan alacak dava-) ---

't'ugosJavya'da 
Meclis fesh 
Edildi 

sı üzerine müddeialeyhin ikamet -
gahının meçhuliyeti hasebile ilanen 
tebliğat icrasına karar verilip dava 
arzuhali suretile davetiye varakası 

mahkeme divanhanesine asılmış ol
makla tahkikat günü o.lan 6/12/938 

Belgrad 11 (A.A.) - Niyabeti salı saat (10) da Üsküdar hukuk 

ri 
cı 

bı 

bi 
bi 

cı 

saltanat meclisi, 5 mayıs 1935 de mahkemesine gelmesi ve dava arzu B D • 1\.T l ~ R • 1 dı 
·ıntihab edilmiş olan meıı·usan halinekarşıdatarihiilandanitiba- aş, ış,ıvez e,Grıp omatızrfl ta 
meclisini~.f~shfoe karar ve_rmiştir. ren .yfr.mi gün zarfın~a c.e:ap ver- nevralji kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k..:~ 
Yem teşrıı ıntihabat, 11 kanunu- mesı !uzumu gazete ile ilan olu - • •• _ . _ 
evvelde icra edilecektir. nur. (938/299) • • lcıııbında gunde Uç kate alınabılır. • 
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Fehim Paşanın sürgün edilmesi 
herkesi hayrete düşürmüştü 

Hibi değil 
gitmişti 

Halbuki paşa oraya bir sür gün 
bir prdns gibi debdebe ile 

(Almanya scfarethanesinin ö -
nüne birçok eşya arabalarının gel
diği, ve sefarethanede yol hazır _ 
liklarının müşahede edildiği ma
ruzdur, ferman ... ) 

Abdülhamid, bu jurnalların te
siri altında fena halde sersemle _ 
mişti. Derhal mabeyinci Ragıb 
Pa~ayı çağırtarak: 

- Çabuk, Almanya sclıırelha -
nesine git. Sefiri gör Buraya da-
vet et ... Hem bak, orada neler o-
luyor? .. . 

Diye emir vermişti. 
Ragıb Paşa, sefarethaneye git _ 

m· ·; fakat çarçabuk avdet etmisti 
Ve, şu haberi getirmişti' · . 

- Efndimiz! .. Sefir, biitün eş
yalarını toplamış .. Bavullar, san
dıklar koridorlara çıkarılmış. Ka
pının önünde eşya arabalan sıra
lanmış. Sefiri görmek istedim. 
Me<guliyetinden bahs~c~rek ha
ber gönderdi. Anlaşılıyor ki, gö
rünmek istemedi. 
Ragıb Paşanın getırdiği bu ha

ber. Abdülhamid üzerinde adeta 
kahir bir darbe tesiri husule ge -
tirmişti. Rengi, simsiyah kesil -
mişti. Büyük bir aciz \'e fütur için
de kalarak: 

- Şimdi ne yapacağız? .. 
Diyebilmişti. 

O sırada huzurda bulunan Arab 
İzzet Paşanın aklına bir çare gel
mişti: 

_ - Efondimiz!.. Hiç, üzülmeyi
nız .. Kulunuz, meseleye bir hal 
çar i buldum. Derhal, İmparator 
V ı ıı_ı ~m h zrcUerine bir telgraf 
çekınız. Haşmetmeabın zatı sa _ 
hanenize karşı büyük hürmet ve 
muhabbeti vardır .. Derhal sefire 
e:nir verir. Bu bulanan sular da 
hır anda duruluverir. 

D<>mi ti. 

_ ~zzet Pa;anın bu dahiyane tek
lıfı, Sultan Hamide çok müla _ 
Y_•m gelmişti. Derhal, kendi hususi 
şıfre ıle, (Kap.er Vilhelm) e bir 
telgraf çekilmişti. 

Fakat Berlinden, şu kısa cevab 
gelmişti· 

(Haşmetmcab, ava çıkmışlar -
dır. B rline avdet ctt·kı -

ı crı zaman 
telgraf kendilerine takdim d' 
lecektir.) e ı-

B.u cevab, Sultan liam·d-. ıınson 
umıdıne de şiddetli bir darb . 
d t· E e ın-
ırınış ı. ğer birkaç saat d h 

kit a ava-
gcçerse, sefir Baron Mar 1 çıkıp gı'd kt' şa ' -- - ece ı. O zaman artık 

onune g ·1 · ' - eçı emıye.:ek derecede bil-
yuk ve korkunç had· 1 ede.:ekt' ıse er zuhur 

ı. 

Sultan Hamid ıçin art ık son b' 
çare kalmıştı. Fehim p ır 

aşayı, sara. 
ya çagırtmıştı. Vaziyeti ke d-. • n ı . 
sıne anlatmıştı. 

- Bursaya git. Bu meseleler 
~apamncıy~ kadar orada otur. Ma
:ın~ı, _benım oğurumda her feda

karlıgı ıhtiyar edece· . d . - gını nıma tek 
rar ediyorsun. İ•te bu da b 
b - ı - • • ana 11 ıızmet olacak. 
Demişti. 

Fehım Paşa bu teki T d 
k bul ctmj,;ti Esa ı ı erhal 

· sen reddedecek 
rnzıyette de değildi. Neticenin 
ke LL'<lec~gi vehamat· d . . . ~ ı o J ıdrak 
c·ttıgı ıçın. bır müddet ortad . 
1 k 1 . an sı-
' n« · uzıımuna 0 da k· 

l . 4naat ge-
ırnu tı. 

•• 
F'elıim Paşa, Bur •. 1ya sürgün 

«dılıniş. -

. Bu ha\•adıs, koca İstanbul şeh
rını h~ ·retJcre garketmi.ti. An -

b
cnk u var ki Fehim Paş~ Busaya 
ır surgu ·b-. n gı ı degil · adeta b.. ··k 

hır pr · ' uyu 
b "" ın tebdil hava azimeti gi-

ı debckbe ve tantana ile gitmişti. 
Butun ag· ı a arı, ~kları, araba-

cıları, ahçıları bah - , __ . . ' çıvan.uuı, se • 
~slcrı. ayvazları ve (hususi a -
f:rnları beraberdi. Al atlas döşeli 

ytonundan, bir merkeb b '· ·-k uyu -

lügündeki azılı, kuzguni siyah 
(Liyon) ismindeki köpeğine ka
dar bütün sevdiği şeyler, Bursaya 
nakledilmi~ti_ 

Fehim Pa.<a; her tarafa yayılan 
şôhretinı bildiği için, bir su•kas
da uğramak kcırkusıle ~lıird<· ika
mete cesaret edememi~ti. (Çekiı·
ge) nin tam medhalinde. Bursa 
ovasının bütün guwlliklerine ha
kim bir mevkıde bulunan - ve, 
(Çl\ ıcinin kô~ku) tcsmi~ e olunan
buyuk bir binaya yerleşmişti. 

Istanbul büyük bir korkudan 
kurtulmu,lu. Çünkü arlık Yahudi 
Sürey •anın idare ettiği o haydud 
Ç<'tcsi, ort:ıdan yok olmuştu. 

Fakat buna mukabil, Bursalı -
ları bir endişe ve teliiş almıştı. 
Simdi de orada bir korku başla -
mıştı. 

Bursalıların telaş etmekte hak
ları vardı_ Çünkü, Çivicinin bah
çesındeki parmaklığın kenarına. 
sandalyaları atarak sıralanan renk 
renk, çeşid çcşid adamlar, oradan 
gclip geçenlere rahat ve huzur 
Vermiyorlardı. 

Fehım Paşa, (şahane) bir hayat 
yaşıyordu. 

Vakit vakit, al atlas düşeli (ba-

to) suna (Şahin) ve (Yıldırım) 

ismindeki sevgili atlarını koştu 
ruyor; önune çıkanları çilyavrusu 
gibi dağıtacak bir süratle araba -
suıı surdürerck gezmelPre çıkı -
yordu. 
Çekırgenin alt tarafında, (B<'Ş 

evler) denilen yerdeki tarlaları 
derhal satın almış; orada küçük 
biı çiftlik vücude getirmişti. Fa-

kat burası bir çiftlikten ziyade, 
adeta onun bır eğlence yeri idi. 
Her posta, İstanbuldan takım ta
kım misafirler geliyor; burada av 
eğlcn.:eleri, saz alemleri tertib e
dıliyordu. 

Bursalılardan hiç kimse bu a -
lem !ere iştirak etmiyordu. Halkı:ı 
neşesi kaçmıştı. Çekirge kaplıca
larına gıdip geknlerin miktarı, 

tamaınile azalmıştı. Kaplıcalara, 
herkes istediği gibi gidip gPlemi
yordu. Bilhassa ince dii§ünen a
ileler, kükürtlü kaplıcasından ile
ri geçmiyordu. Çünkü herkes, Çi
vici köşkünün önüne sıralanan eli 
sopalı ve kırbaçlı adamların bir 
tecavüz ve hakaretine uğramaktan 
çekiniyordu. 

(Devamı var ) 

Aniaşmalar devam ediyor 
(4 üncü sahifeden devanı) 

giltereniıı arası çok iyileşerek Al
manyanın gitgide İtalvadan nvrı-
cağı söylendi. · · 

Bu olmadı, Fakat Almanya ılk
baharda Malüm surette Avustur
yayı aldı. Şımdı sonbaharda da 
Çekoslovakyadakı Almanların bu
lunduğu yerler Almnayaya geçti. 
İtalyanın bu hallere memnun ol
madığı söylendi. Fakat ses çıkar
madı. Berlin - Roma mihverinden 
en ziyade istifade eden Almanya 
olduğu halde İtalyanın yine par
lak fakat ikinci derecede bir dost 
olarak kaldığı Avrupa politika iı
leminın nazarı dikkatini celbct -
mektcdir. 

Çekoslovak ·a mc·selesınin su 
son tarzda halledılmesi ile Fran -
sa bir müttefıkten oldu. İtalya da l 
orta Avrupada Alman)•anın yeni
den büyüme"' kar ısında ses çı -
karmamak mevkiinde kaldı. Dahaı 
doğrusu Çekoslovakyadaki yaban
cı unsurlar çekilip gittikten son- 1 
ra geriye kalacak Çekoslovakya
devletinin Milıino'da söylemi ol
duğu m~hur bir nutuk vardır ki 
bundan ltalyanın, Fransadan hiç 
birşey istemediği, yalnız Habeşis
tanın İtalya tarafından zaptcdil -
diğini tasdik etmf'Sini beklediği 
söyleniyordu. 

Bu suretle İtalya ile Fransayı 
ayıran ortada hiçbir mesele olma
dığını anlatmış olu_vordu. Fakat 
unutmamalı ki o zamandan bu 
zamana kadar başka bir mesele 
daha ortaya çıkmL~ buluııuyor: 
hpanya meselesi. 

Fransa ile İtalvanın arasını a
çan bu meselenin de şimdi bır 

fekli bulunarak halli cihetine gi
dilmesini bekliyorlar. 
İspanva mesclesi devleti~.- ara

sıııda bir şekle bağlandıktan sonra 
ve Şark! Afrika imparatorluğu da 
tasdık olunduktan sonra Fransa 
ile İtalya :ırasında ihtil8fa sebeb 
olacak hiçbir ~ey kalnııvacaktır; 
diyorlar. 

Hatırlardadır ki 1935 oeuesimn 
başında İtalya ile Fransa arasın
da bir aı.lı><ma olmuştu O zaman 
bunun ehemmiyetinden çok bah
scdiJmjştir. Çünku Sarda halkın 
reyine müracaat edilerek netice 
Almaııyanın lehine çıkması üze
rıne Sar mıntakası Almanyaya geç 
tiği günlerde 935 senesinde ikinci 
kıinun ayı Avrupa politika alemin 
de böyle ilerisi için pek mana lı 

hadiselere şahid olurken o zaman
ki Fransız Baııvekili Lava! da Ro
maya giderek Sınyor Musolini ile 
gorüşüyordu. Arada bir anlaşma 
oldu. Fakat çok geçmeden Habe -
şistan meselesi \·ıkmış, bunun ay
larca süren munakaşaları devam 
ededursun nihayet, İtalya kuv -
vetine güvenerek sevkiyata ve 
harbe girişmişti. Milletler Cemi
yeti buna razı olamazdı. O cemi
yetin azası olan Fransa da İster 
istemez İtalyaya karşı aykırı bir 
vaziyet almış oldu. O zamandan
beri Roma ile Paris arasında, İs-
panya meselesi de çıktıktan son
ra, açık olmakta devam etmiştir. 
Şimdiden sonra ne olacak? Her 

halde Avrupa politika aleminde 
az ehemmiyetli bır değişiklik ol
mıyacak. İtalya ile Fransa arasın
daki 93~ aıılaşması tazelrnc«·ek, 
Paris ile Roma birbirine yakl~a
cak. Almanyanın İngiltereye yak
laştığı bir sırada İtalya ile Fransa 
da birbirlerine yaklaşmak sur,,tile 
935 len 938 senesine kadar devam 
etmiş olan bir gerginliği ortadan 
kaldıracaklar gibi görünüyor. 

Avrupada dô,rtler misakı olursa 
Almanya, İngiltereye, İtalya da 
Fransaya daha ziyade yaklaşmış 
olacaga benziyor. 

ideal filmimi 
bekliyorum 

(5 inci ıah ifed~n devam) 

- Stüdyodan uzak bulunduğu
nuz zamanlar nasıl ve ne ile va -
kil geçirirsini7.? .. 
Şen bir kahkaha salıvtrd•I len 

sonra 
Denize girıp yiızüyorull', Ata 

binmekten ürkerim. Bir araba bi
le idare edemem. Ekseriya kitap 
okurum. Gezerım. Seyahat edt• -
rım. İşte bu kadar ... 

- Son bir sual daha ... htanbu
la gideceginizi söylemiştini7.. Ya
kında mı gideceksiniz? .. 

- Eğer bu son hadıseler olma
saydı şimdi İ t:ıııbulda bulunacak 
tık. (Beyaz Esire) nin bazı ~ah
nelerini burada, stüdyoda çeviri
yoruz. Bir kısmını mahallinde çe 
virmek lazım Zannederim, bir 
ay sonra yola çıkacağız ... 

Sevimli sanalkirı daha fazla 
meşgul etmek ist.-medim. M;i$8a 
de a ldım ayrı ldım . 

Bulgarlara karşı 
($ ınei ııahifemizd• cl..,• m) İngilizler Bulgarları sarsmış -

giliz ordusunun Make<ionyadaki lar, oynatmışlardı. Fakat Bulgar-
mevcud 182,000 ki§i çıkarıl - lar yine yerlerini muhafaza edi -
mışlır. yorlardı. 

Lakın İngiliz ordusundan 33,000 Artık bu halin İngilizler üzerin 
kişinin harbe yaramıyacağı anla- de ne kadar fena bir tcsir bıra -
şılmış, bunların hası.alık dolayı - kacağını sôylemeğe lüzum olmasa 
sile istirahate müht.aç oldukları gerek. U.kin hiç beklenmiyen bir 
görülerck İngiltereye gönderilme- hadise vukubuluyor. Bu da şudur: 
lerine karar verilmiştir. 21 eyliıl sabahı herkcs bunu öğ 

İngilizlerin sıtma yüzünden çok renince hayrette kalmı~1ı. Keşi! 
çektikleri anlaşılıyor. Zayıf düşen- yaparak düşmanın harekatını ög-
ler arasında diğer bir hastalık da- renmek için tayyare ile gitmiş o-
ha başgöstermişti ki hu daha fena lan bir İngiliz tayyareclsi çok 
idi. Çünkü asabi bir hast.alıktı. geçmeden dönüp gelmiş ve her-
Sıcakta, zor şerait altında yaşa- kesin inanmıyarak hayretle din-
mağa mecbur olan İngiliz can sı- lediği şu haberi vermişti: 
kıntısı ile hastalanıyordu. Bu can 
sıkıntısı, havanın boğucu sıcağı 
neticesinde başgösteren bu a ·abl 
hastalık hemen hemen herkeste 
görülüyordu. 

İşte bunlar gözönüne gctirile -
rek İngiliz ordusunun yukarıda 
dendiği gibi otuz beş bin kişisi 1n
giltereye gönderildi. 

Selanikteki şerait zordu. Yu -
nanlıların müttefik ordulara hiz
met edenleri vardı, etmiyenleri 
vardı. Bununla beraber artık Yu
n~nislarun da beraber olarak 1n
gili7. ve Fransızlarla harbetmesi 
için sebebler hazırlanmıyor değil
di. Seliınikte Veni;clos tarafın -
dan bir bükümet lesU edilmişti. 
Atinadaki Kral Kostantin İngiliz 
ve Fransızların aleyhinde idi. Al
man taraftan olan bu Yunan Kra
lına karşı Venizelos da İngili7.ler
le ve Fransızlarla beraberdi. 

Fakat Fransızlarla İngilizler a
rasında Seliınikte tuhaf haller baş 
göstermiştir. Müttefikler arasın -
da taarnıza geçmekle tedafüi va
ziyetle kalmak meselesinden do
la11 ihtiliiI vardı. İki müttclik ordu 
arasındaki münasebetleri yolun -
da tutmak lüzumu her iki tarafça 
hissedilmiyor değildi. 

• • 
İngiliz ve Fransız erkiınıharbi

yeleri arasındaki ihtilaftan daha 
evvel bah edilmişti. İngiliz or -
dularının başına getirilen Gene
ral Miln'in vaziiesi müşküldü. Bir 
taraftan Fransa ile münasebatı 

çok iyi tutmak, diğer taraftan da 
İngilizleri bu Makedonya işlerin
de miışkul vaziyeU~re sokmamak 
laztmdı. General Miln bu itibarla 
nazik vaziiesinde muvaffak ol -
mus bir kumandan sıfatile çok 

> 
t.akdir edilmiş, şimdi kendisine 
Lordluk payesi verilmi tir. Make
donyadaki İngiliz ve Fransız müt
tefik orduları kendi düşmanlarile 
harbl'diyorlar, fakat netice hemen 
hemen hiç gö~c görunur gibi ol
muyordu. İngiliz gazeteleri bu 
cihetten bahsederken General 
Miln için askeri kıym~ti yüksPk 
bir kumandan olduğunda ısrar e
diyorlar Çtlnkiı eğer onun ye -
rinde baska birisi olsaydı yalnız 
bulunduim ceph<>de kalır, vaziyeti 
idare edl'r, i~i daha zivade bü -
yütmcğe lüzum görmeden olurur· 
du, diyorlar. Halbuki General Miln 
İngiltercdeki umumi crkamhar -
biyey<', İngiliz Harbivc Nezare -
tinC', lngilı7. hükümetine müra -
caat ederf'k eğeı- Makedonya cep
hesinde bir iş için istenirse bunun 
yapılabileceğini, hem de netice -
nin çok mühim olabileceğini an
latmı~tı. Fakat İngilteredl'ki cr
kanıharbiyt• bunu kolay kolay 
kabul etmemi~tır. Hulasa Make -
donya cephesinden büyıik bir ne
tice bc>klenıniyordu. Bununla be
raber G"n"ral Miln maksadını ka
bul cttirmeğe muvaffak olmuştur. 
Me<ele mühimdi. İngilizler Ma -
kcdoııyadan taarruza geçc.:tkll'r
di. 

l ·te 918 eylül altıda bu taarruz 

- Düşman kaçıyor!. Naklede -
miyeccği şeyleri yakıyor. Her ta
raf duman içinde ... 

Diger gidip bakan tayyareciler 
de ayni haberleri getiriyordu. An
laşıl~1'. Bulgarlar artık harbi 
bırakıyorlar, bir an evvel harb -
den çıkmak istiyorlardı. Dağlar

dan, geçidlerden böyle birbiri ar
dınca gitmek kolay değildi. Bul
garların bu gidişi çok acele olu -
yordu. 

Bunun üzerine İngilizler bu -
tün tayyarelerini yollıyarak Bul
garların üzerine bomba yağdır -
mağa başlamışlar, bu fırsatı ka -
çırmamışlardır. Bulgarların ise 
İngiliz tayyarelerine karşı koya -
cak hava kuvvetleri olmadığı gibi 
tayyarelere karşı kullanılacak lop 
!arı da olmadığı anlaşılıyordu. 

İngiliz tayyareleri gök yüzün -
de islL'Clikleri gibi uçuşuyorlardı. 
Bulgarlar yardımsız bir halde ne 
yapacaklarını bilemedıklcri an -
!aşılıyordu. Bu da bir faciadır. 

İngiliz ordusu arlık Bulgarları 
takibe çıkmak için hazırl•nıyordu. 

Fakat en feci hal :?6 eylülde ol
muştu. Bulgarların bir otomobili 
İngilizkre doğru geliyordu. Oto
mobılin üstünde beyaz bir bayrak 
sallanıyordu. İçinde iki kişi var
dı. Bunlar İngilizlerle Bulgarlar 
arasında müzakereye memur e -
dilmiş kimseler oldugu anlaşılı -
yordu. İki Bulgar subayı ki halle
rinden asabi oldukları seziliyordu 
vaziyet nazikti. Bulgarlar mağlu
biyeti itiraf ederek konuşmağa 
geliyorlardı. Bu mecburiyet bu 

iki Bulgar subayını müteessir e
diyordu. Bununla beraber her i
kisi de metin davranıyorlar, ken
dilerinin İngiliz orduları başku -
mandanı General Miln nezdıne 
götürülmelerini i~tiyoclardı. 

Şimdi burada General Miln'in 
işı tekrar bru;lıyor demekti. Ge -
neral taarruz etmek istiyordu. 
Londradaki İngilız erkiııuharbi -
yesi bunu doğru bulmuyordu. Esa
sen Makedonya ceph 'ne ehem -
miyel verilmiyordu. 

Halbukı General Milıı Ma
kedonya cephesinin mühim ol
duğunu, bu cephede elde edilecck 
bir neticenin Umumi Harbinn son 
nctic~kri üzerinde büyük bir te
siri olacağını söylemiş, ısrar et -
mi-. kendisinin büyüjtü olanlara 
da bunu kabul ettirmişti. 

Fakat yukarıda anlatıldığı gibi 
taarruz olmuştu. Netiet> hiçti!_ Çün 
kü Bulgarlar mevzilennen sürü -
lüp çıkarılamamıştı. Bundan İn -
gilizler az müteessir değildi. Şim· 
di o teessürün ne kndaı büyük 
olduğu duşünülsün, bir de böyle 
bırkaç gün sonra Bulgarların mü
tareke ve sulh müzakercsi için 
memur gonderdikleri gözönüne 
getirilsin! Buna İngilizler inan
mıyorlardı. 18 eyliılden 26 eylüle 
kadar ne buyuk bır değişıklik ol
muştu• Yıne şuna hükmcdildı ki 
General Miln davasını kazanmış
tı!. 

olacaktı Makedonya cephesine ge ·etıce G<!neralin 1 ıne çıkmış-
tirilmi!j olan İngilız askerinin yor lı. .Mular ke miızakere,.i için ge
gunluğuııdan evvele bah edilmiş-1 len Bulgar subaylarıııı kabul e -
ti. Taarr~ı .. için_bu ordu herhalde ı dcrkeıı İngiliz Generali ~anki hiç 
istckli goruıımuyordu. Fakat 918 birşcy olmamış gibi, hiçbir sevinç 
s~ncsi eylıll aynın 18 inci günu , eseı·i göstermcksiıiıı onları kabul 
taarruza geçildi. Llkin Sırblardan 

1 
etmı , subay !ardan birınin uzat-

t~kil edilen ordu il< Fransızlar tığı kapalı bır zarfı alarak açmış, 
üç gün c\·vcl taarruza geçmiş bu- içıı,dc•kıııı okumaı:a başlamıştır. 
lunu_vorlardı. Taarruzdnn maksad Mekt ub Bulgar kumandanı Gc -
kuvvetli mevzilere mnlilc olan Bul neral Todorofdan g Jıyordu. İçin 
garları ı>ralardaıı sürüp çkarmak- d~ ) az.ılı olan şey hul:ısa olarak 
tı. Havalar sıcak gidiyordu. Sı - şu idi Bulgar hükıimeli, başta Çar 
cakta İngilizler çok eziyet çeke- Ferdiıınııd olduı:u halde Make _ 
rek harbedıyorlar ve muvaffak don) ada ki İnğiliz orduları baş _ 
oluyorlardı. Fakat çok da zayiat kumandanına şunu teklif ediyor-
veriyorlardı. Bazı kıt'aların mec- !ardı: Yirmi dört saat için harbe 
ruhları yüzde 70 derecesinde idi. fasıla verilsin. Bu müddet zarfın-
Bu hal ıki giin sürmü . iki gün da mütarcke müzaker<'Sine ginşil-
devamlı taarruzdan sonra netice mek içııı zemin hazırlanacaktı, 
~u olmu~tu: Hiç' .. İngiliz Generalı buna karşı hiç 
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Hava gazı nasıl 
icad edildi ? 
(Dörduncü sahüedcn devam) 

16 tcmınuı: 1816 da, İngiliz par
limentosu, Murd(lf'a, Londra şeb 
rinin havagazile terıvıri imtiyazı
nı verdi. 

H iKAYE 

AYŞE 
(4 Üll<Ü hiloden clcam) 

İhtiy.u- burada bıraz tu. )'; n-
ra devam etti. 

- Zavallı Ay - mepcr dclirımş 
namusundan. 

Vinsor adli bir Alınan Murdoş
la ortak olmu~tu. Bu adam, 1820 
de Parise geld~ Panorama geçi -
dinde bir dülı:kin kiraladL Ve ba
vagazile tenvir elti. 

Hasan diye zavallının hayal 
tinı kovalamış buraya kadar 

Ben sordum: 
- Ya Hasan dedim .. O a ·ker -

den dönün.,., tabıi ber şe ı anla
dı. 

Elbet oğul heT şe) ı oğr<'ndi. 
- Peki Ha:· n ne yaptı bwıdan 

sonra? 

Geçitte bulunan bütün düklain 
lar kendisini taklit ettiler. A7. son 
ra Parisin ba!jlıca caddeleri ve bü 
yük evler bavagazile tenvir olun
mıya ba;hıth 

Y eo n l nesrtvat 

Her cüzelliğe işak 
Sermct ve tezat muharriri kıy

metli edip izzet Melih hikayeler, 
görüşler ve seyahat notlarından 

mürekkep bir eserini •her güzel
liğc aşık· adı altında neşretmiştir. 

İkbal kitap evi tarafından neş
redilen eser izzet Melıhin en · - -
lenmiş yazılarını, bir arada topla
maktadır. 

birşcy söylememiş, yalnız Bulgar 
subaylarına şöyle demiştir: 

Fransız ordusu başkuman -
danı General Fran c Desperc ile 
gidip görüşünuz. Kendisi Ma
kedonya cephesındeki bütün müt 
tefik orduları başkumandanıdır. 
Franşe Despcre Selanıkte idi. 

Oraya gidilip görü§tildüğü zaman 
Fran.ız b kumandanı Bulgarla
ra şu cevabı vermişti: 

- Öyle l!"Y yok .•• Müzakere ne 
demek?. Yirmi dcirl saat harbin 
durması ne demek!. Müttefikler 
tarafından teklif edilecek .ı;arUa
n Bulgaristan hiçbir şey söyleme
den kabul eder. İşte mütareke bu 
suretle olur, biter! Onlar guiip ııe
ri döndükteıı sonra iki gün geç -
miş, diğer üç Bulgar murahhas 
daha müzakere için Seliıniğe gön
derilmişti. Bunlar Bulgaristan 
Maliye Nazın Liyapçef ile Bul -
gar ordusu kumandanı General 
Lokof, el~-ilerden Radef idi. Fa -
kat bunların konWjınaları netice
siz kalmadı. Çünkü çok geçme -
den İngı!U umumi karargiıhın -
dan bütıin MakPdonya ceplıesin -
deki İngiliz ordularına şu emrin 
verildıgı göriıldü: Yenı imzalanan 
mutarckcname mucibınce Bulgar 
ordusile artık muhasemata ni -
ha,vet verilmiştir. 30 eyliıl pazar 
crtcsi günü öğleden itibaren ar -
tık harb harekatı olmıyacaktır. 

Her iki tarafın orduları bulun
dukları yerleri muhafaza ederek 
oralarda kalacaklardır. Keyfiyeti 
Bulgarlara memur göndererek an 
!atınız. Bu emri aldıktan sonra 
herhangi bir taarruz hareketınde 
bulunulınıyacaktır. 

İşle bu suretle Umumi Harbin 
sonu gelmiş, ilk mütarcke akte -
dilınişti. Heın de bekleıımiyen bir 
tarzda cereyan eden bir takım vu 
kuatın sonunda böyle bir müta -
rek<' aktedilmiş oluyordu. 

Müttefik orduları Başkumanda
ııı General Franşe Despre t.ara -
fından Bulgarlara karşı büyuk bir 
taarruz pl.inı hazırlanm~1ı Bun
da Sırblara da büyuk bir rol ve -
riliyordu. Sırblar kendilerini top
lamışlardı. 125,000 kişilik bir kuv

vet t kil ediyorlardı ki bunu 
nııittefik!eriıı emri allına veri -
yorlardı. Su·blar harbetmek, dö
ğüşmek istiyorlar, bır an evvel 

neticeyı kazanarak mcmleketleri
nc dönmc>yı düşiınıiyorlardı. Ga
lib gelıncdikçe memleketc dön -
menin imkansızlığını dü~unuyor
lar, ne pahasına olursa ol,un hı\r

betmek istiyorlardı. Onun ıçın 

epeyce zamandanberi hazırlanı -
yorlar, kendilerini topluyorlardı. 
Mütareke müzakercı;i için tek -
lıfte bulunmak üzere dalıa Bul -
gar murahhasları müracaat etme

den evvel Sırblar Bulgarlar aley • 
hine harekete geçmiş bulunuyor
lardı. Fran§c Despre tarafından 
hazırlanan umumi bir taarruz pla

nında Fransız ordularının, İngiliz 
ordularının, nihayet Sll'bların ay
rı ayrı rolleri göstcriltni~tı. Bun

dan sonraki yazıda da Sırbların 

Bulgarlarla nasıl muharebe ettik
lerine göz gezdırilecek ve umumi 
harbın Makedonya cephesmde 
müttefiklerin aldığı son n.,tıceye 

geliner.-k bahı-e _yarın mhayet \•e
rilecektir. 

- Ne mi yaptı? O da bir göz 
ağrısıdır oğul_. Onu da anlat.ayım 
sana: 

Hasan dondüğü zaman Anenın 
vücudü çürümüştü mezarda. Sofu 
anlattı h"r şeyi ona. Hiç ağla -
madı bile, sessiz 1'CS6iz dinledi ve 
ne de bir kelİm<' SÖ)-ledi. O gün
den sonra H nı bir daha köyde 
gören olmadı .. 

- Peki baba dedim .. Hasan A
lıye bir şey yapmadı mı? 

- Yapmaz olur mu oğul dinle.. 
Alı Ayşeyi kaçırdığı gcccdf'n 

ı;onra köyde gtJziıkmedi bir daha 
buraya ayak atmış olsaydı eğer 
onu biz öldtirürdiik. O bunu an
ladığı içındir ki bir daha göziı -
müze görünmedi. Hasarım köy -
den kayboldulhından geçmiş gün 
unuttum bilmem ne kadar gün 
geçmişü. Bir gün oldukça kala -
balık oduna gıtmiştik. Donerlten 
Hafız Ali: 

- Çocuklar df'di.. Mezarlıktaı. 
köye inelim de ölmüşlere birer 
fatiha okuruz sevaptır, 

Hepimiz: 
- Peki. 

Dedik. Mezarlık köye oldukça 
uzak olduğundan işte böyle ha
zan odun dönüşü uğrardık Her
kes kendi mezarını buluyor, ba

şına çöküp okuyordu. Benim kim· 
sem olmadığı için bu köyde haydi 
dedim ben de Ayşeye okuyayım. 
Onun me7.arı epelik derler bir veı 
vardır. Yüksekçedir Göl orad~n 
bir tepsi gibi görünür. Ayşe ora 
sını çok severmiş. Akşamları gölP 
birçok defalar gelir, Hasanı dü ü
nür hem de seyredermiş. Orada 
gömülü idi. Oraya gittim. Bir de 
ne göreyim. Menrın üzerinde ikı 
cesed var. Evvel3 tanı ·am dım. 
Koştum arkada !ara haber ver -
dirn. Bun !ardan biri Ha an diğen 

Ali idi. Sonradan her şeyi öğren
dik. Ali buradan Umumbey kô -
yüne kaçmış bir gece koyi<n kah
vesinde otururken Hasan içeri 
girmiş Alinin evvela <nıratına tü
kurmüş sonra kuşağından çıkar
dığı saldırmasını kabzasına ka -
dar Alinin karnına solcmuş ken
dine aptal ptal bakan kôylul.-r 

birşcy söylemed<>n Alinin eeS<'di
nı omuzlıyarak uzaldasmış. Aliye 
sı:ılrtuğu saldırma sonra da kendi 
ellerıle kendıne girmış onun. 

Köye girerken gözlerim yal -
nız Ayşe ile Hasıının hayalıni go 
rüyordu. 

Bıtti 

lstik"al caddcs,nde 

Şehir Tiyatr 1su 
KOVıJ,DI KIS~ıl 

11/10/938 salı günü 
akşamı saat Z,30 da 

Y ANUŞLIKLAR KOMEDY ASC 
3 perde komedı. Yazan: V. Şekspir 

Türkçesi. Avrü Givda 

• 
ŞE.HZADERAŞl 

Tu r s n 
Ti atr ~su 

Halk San'atkan 
Naşit, Okuyucu 
Semıha, Mış~I var
yctesı, büyük cam

lın, İngillert'Clen gelen The Guidos 
j nkrobat ııum:ıra ı, 12 çarş mba ak-

şamından itibaren. Bu gc'Cc: 
ı T O M B U T, Komedı 3 pt'rde 

1 • 

1 
1 

Ert u vr ul 
.Sadi Te:k 

1lYATRO U 

1aksim ABiDE kıırşı ınd (Cuma) 
günü akşamı· OTHF.LLO 

j (5 perde). E- re bır salon ork rtıa ı 
!iştirak eder. Zafer perdesındr Vcne-
1 dık sarkılan ve rak.>l arı. r,ı. 40099 



SoAuk algınlığı, nezle ve tenef
fUa yollarlle geçen hastalıklar• 
dan korur1 grip ve bofiaz rahat• 
aızlıklarında, ••• kısıklıftında 
pak faydahdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satına ima Komisyonundan; . 

A- Merkezimize ait Sinop motörü teknesi tamir edilecektir. Keşif 
bedeli 975 liradır. 

B- İstekliler buna ait fenni ve idari şartnameleri beş kuruş muka
bilinde merkezimiz levazımından alabilirler. 

C- Eksiltme 18 Birinciteşrin 1~38 salı günü saat 14 te Galatada Ka
ramustafap~ sokağında mezkiır Merkez Satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

D- Eksiltme açık olacaktır. 
E- Muvakkat teminat parası 73 lira 13 kuruştur. 

F- Eksiltmeğe girecekler .bu gibi tamirat yaptıklarıruı dair r esmi 
vesika ibraz etmeleri şarttır. (7031) 

j İnhisarlar U. Müdürlüğüııdcnı 
I - İdaremizin Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı suyun Tuzlaya 

isalesi için şartnamesi mucibince 25000 metre inşaat tulünde 60 m/m 
kutrunda font boru ve listesinde müfredatı yazılı hususi aksamı ka-
palı zarf usulile satın alınacaktır. . 

JI - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25000 lira ve muvakkat 
teminatı 175 liradır. 

III - Eksiltme 19/10/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 
11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak hergün Levazım ve Mubayaat şu
besile Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların ihale gününden 
7 gün evveline kadar fiatsız fenni teklif mektub ve kataloğlarını İn
hisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen şubesine vermeleri ve teklifleri
nin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı ha
iz olmıyanlar münakasaya iştirAk edemezler. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7 inci madde
de yazılı Tuz Fen Şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve 
% 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti

va edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar 
ıukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi-
linde verilmesi 18zımdır. (6011) 

••• 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 20X25 eb'adında ·10• mil

yon silindirlik rakı mantarı pazarlık usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher bin adedi •400• kuru1 hesabile 
•40.000· lira ve muvakkat teminatı •3000• liradır. 

IH - Pazarlık 31/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

iV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Lev~zım ve 
Mübayaat şubeleriyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden almabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ;aatte % 7,5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri nan 
olunur. •731J. 

ı - İstanbul Belediyesi ilan ları 
Onarılmasına lüzum görülen itfaiye Boğaziçi motörü açık eksiltme 

ile tamir ettirilecektir. Keşfi 3600 liradır. Keşif evrakile şartna _ 

mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesika ve 270 liralık ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber 

17/10/938 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. (7026) 

••• 
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- . -

Aıtızda şiir kadar 
güzel dişleri var 

En kısa zamanda size de ayni parlak 
netice i kazandırabi lir 

Yakın Şarkın diş macunları Kraliçesidir. Milyonlarca ağza 

güzellik, sıhhat, sağlık vermiş ve bu hassasiledir ki 
18 diploma, 48 madalya kazanmıştır. 

Sabah, öğle, akşam her yemekten sonra RADYOLİN,le 
ağzınızı fırçalamayı unutmayınız! 

Kışlık elbise 
ve 

Pardesüleriniz 
hazı rlanmıştfr. 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri JJ6' 
yazgan!ığından: 

1· - Mehmet, Yani, Kfunil veS1 

renin mutasarrıf oldukları (32~ 
Üç bin iki yüz lira muhammen J<ı 
metli Tophanede Karabaş Mustsl 
ağa mahallesinin Kasaplariçi so~ i 
ğında eskı 30 ve yeni 12 N o.Iı tr j 
bap dükkfuıın tamamı şüyuun iP 
lesi için açık artırmaya konuld" 

liradan itibaren ğundan 11/11/938 tarihine müSad 
Cuma günü saat 15 ten 16 ya kad 

Trençkot pardesüler 13,75 1 Beyoğlu Sulh Mahkemesi Başk:llİ 
Gabardin pardesüler 20,75 liğince müzayede ile satılacal<~ 
Erkek muşambaları 8,50 Artırma bedeli muhammen kıyıı> 
Çocuk muşambaları 6,- tin yüzde yetmiş beşini bulursa 

gün ihale edilecektir. Bulmadl 
Paltolar 14,- 1 t&.kdirde en son artıranın taahhiİ 
Kumaş pardesüler 10,- baki kalmak şartile ikinci artırı' 
Kostümle~ 12 26/11/38 gününe tesadüf eden c:' n 
Çocıık elbiseleri 4,50 martesi günü saat 11 den 12 ye ~ 
İpekli kadın muşambaları 15,- • dar icra olunacak ve en çok artıP • .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-r.iili'I na ihale edilecektir. 

ODEON-No. 5 ODEON-No. 1 ODEON-No. O 

SÜMER BANK 

YERLi MALLAR 
PAZARLARI 

İstanbul - Beyoğlu - Ankara 

İzmir - Adana 

2 - İhale tarihine kadar biri.J<ll' 
ve birikecek maliye, belediye v& 
gileri, vakıf icaresi ve 20 seneJ 
taviz bedeli ve dellaliye müşteri 
aittir. 

3 - Artırmaya iştirak edeceııJI 
muhammen kıymetin yüzde yedi t 
çuğu nisbetinde teminat akçası ve) 
milli bir bankanın teminat me~1 

bunu getirmeleri şarttır, 
4 - Artırma bedeli ihale tarilıİ. 

den itibaren yedi gün zarfında rııs 
Su!tanahmet 5 inci Sulh Huku'< keme kasasına teslim edilecek, aı 

takdirde ihale fesih ve farkı fjat ; 
8 

zarar ve ziyan, faiz bilhüküm J<ı4 E 
disinden tahsil edilecektir. 

Hıikim!iğinden: 

Cerrahpaşa Doğru cadde 17 No.lı 

evde ikamet etmekte iken halen 
5 - 2004 No.lı icra ve iflas kıı!' 

Bakırköy emrazı akliye ve asabiye nunun 138 inci maddesine tevfi~· 

hastanesinde tedavi altında bulu- gayri menkul üzerindeki ipotek " 
nan polis mütekaitlerinden Meh- hibi alacaklılarla diğer alakada!~ 

gayri menkul üzerindeki haklar' 
met Ziyanın müptela olduğu hasta- bahusus faiz ve masrafa dair ol' 
lıktan dolayı hacrile kendisine oğlu iddialarını is bat için ilan tarihiııd, 
Necmeddinin vasi tayin edilmiş ol- itibaren yirmi gün zarfında evr'' 

· nıüsbitelerile birlikte satış me~1• 

ilıl••••••••m•••ma•••mı•mı•m1111:m••••••••••••••••••• duğu ilan olunıır. <
38

1
712

) runa müracaat etmelidir, aksi tı' 

EY OENC.J 
Sağlığını, a ileni, vatananı 

FRENGi ve BELSOGUKLUGU 
Afetinden koru. · 

dirde hakları tapu siciliyle sa bil ' 
mıyanlar satış bedelinin paylaş~ 
sından hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divİ 
hanesinde herkesin görebileceği · 
re asılmıştır. Fazla tafsilat all~1 

i•teyenler 937/17 sayı ile başkiiil 
!iğe müracaatları ilan olunur. 

937/!1 Le 

Aydın Asliye Hukuk Malıke" 
sinden: t Açılacak Belediye tahsildarlıklarına 30 yaşından büyük 45 Y•şından 

küçük olmak şartile talip olacak ortamektep mezunları da evvelce dev-
1 

KÖRLER, SAKATLAR, HAPİSHANELERİ DOLDURAN KA
let hizmetinde maaşla çalışmış ve mani istihdam bir hali bulunmamış o- ı TİLLER, TİMARHANELERDE İNLİYEN DELİLER, MEZARLA
lanlarm birer istida ve tahsil ve hizmet vesikalarile birlıkte Belediyeye .. RA gün görmeden gömülen masumlar, bütün dejenere İNSANLAR 
müracaat etmeleri ilan olunur. (B) (7317) ekseriyetle ya kendileri tarafından kazanılan veya ana babaların

dan miras kalan bu mel'un hastalıkların kurbanlarıdır. GAYRİ
MEŞRU MÜNASEBETLERDEN çekin. Her gördüğünü temiz san-

Aydının Mürselli köyünden S· o 
oğlu Elmas Saça! tarafından M r 
nın Hilaliahmer barakalarında v b 
kızı Cemile aleyhine açılan boŞ'11 

ma davasının yapılmakta olan 1" 
hakemesinde müddeaaleyh Ceı111 ••• 

Keşif bedeli 
1175 7 kuruş olan Tepebaşında Şehir tiyatrosunda yap- ma ve hayatını kaput dediğimiz prezervatiflere teslim etme. Nefsine hakim olmazsan PROFİLAKSİN kullan. PROFİLAKSİN bütün mütemed

tırılacak tamirat açık aksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartname-
din memleketlerde gençliği yüzde yüz bu bela tufanlarmdan koruyan en birinci silahtır. Sıhhat Vekaletimizin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı 

nin oturduğu yer belli o!nladıf 
dan ilanen tebligat yapıldığı /18 

mahkemeye gelmemiş ve ilaneıı ı 
yap kararı tebliğine karar veriln' 
olduğundan muhakeme günü ol· v 

si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanur,da ya-llı-mı:ı::11••ı••• istimali kutular içinde yazılıdır. Her eczanede PROFİLAKSİN daima ve her zaman PROFİLAKSİN 
zılı vesikadan başka Fen işleri Müdürlüğünden bu iş için alacakları Fen 

ehliyet vesikasile 88 lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi
le beraber 13/10/938 perşembe günü· saat 14 buçukta Daim! Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (6933) 

••• 
Beher metre murabbaına 6 lira kıymet biçilen Aksaray yaPgın ye

rinde 64 üncü Adada 1672 ve 1859 harita numaralı arsalar arasında 2,60 

metre yüzlü; 21 metre murabbaı belediye malı arsa aJakadarları arasın-

İstanbul Telefon 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Erkek Ôg"' retmen Okulu 7/ll/93a günü saat 11 de /\.1° 
Asliye Hukuk Mahkemesine gelı~ 

Satınalma Komı.syonu si veya bir vekili kanuni göııd' 
mesi aksi takdirde muhakerııe•' 

... 1. - İdare ihtiyacı için 18370 kilo hurda kurşun açık eksiltmeye çı- B k J "' d gıyabında bakılacağı ve bir d~, 
karılmıştır. aş an ıgın an: mahkemeye kabul edilmiyeceği t• .. 

. . Okulumuz için alınacak yıllık erzak ve sebzeye ait il§n bügünkü liğ olunur. (7349) 
da satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 2· - Muhammen bedel C33o3) muvakkat temınat <248) !ıra olup, ek-

1
Cumhuriyet gazetesindedir. c7315> . . . ~-

1 Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 9 lira 45 kııruşluk ilk teminat mak- siltmesi 18/10/938 salı günü saat 15 de Müdürlük binasında Satın alma 1 J · Sahıb ve neşrıyatı idare ede' 
. . . ile kanuni vesaikle, o gün saat 15 şe kadar mezkiır Komisyona müraca- ( Baş muharriri 

buz veya mektubıle beraber 14/10/938 cuma ünü saat 14 buçukta Daimi Komısyonunda yapılacaktır. 1 atları. ETEM İZZET BENİCE 

Encümende bulunmalıdırlar. (6979) 3. - İsteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 4. - Şartnamesi her .ııün Levazım Dairesinde .ııörülebilir. (7074) ) Son Telııraf Matbaası 


