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Telıraf : İst. Sou Telıraf 

Kanlı hidiseler çıkması muhtemel 
Macarlar aleyhine şiddetli protesto mitingleri yapıldı, 

arbedeler oldu ! 
'f" • •)- ı' ı·_ - . ~ , ,'?. • • • ~ • 

bir şehirde de kanlı nümayişler ve 

·• 
Polonya topva llıtaatı Çeklerden alınan §ehirleri vatandaşlarının alkl§ları arasında işgal ediyorlar 

Leh - Macar ve Çekoslovak/ar arasında yeni 
bir fırtına kopacağa benziyor 

P rag 13 (Hususi)- Çek H • • N · . 
!ine h k arıeıye azırı bu sabah tayyare ile Ber- iştirakin teessüsünü eınreylemektedır. 

a• d are et etmiştir. Berllnde Çek • Alman m"-- h tın • B li bu hattın tessüs etmemesinde kendisi için müstakbel açık 
en tazinı · ll b. l"kt . .. u.m1se a ın yenı- er n 

• ayni zamand ı: e ır ı e henüz munazlünfib addedilen meseleler, bir kapı ve imkan aramaktadır. . 
· hükUnı ti . ~ . h • Macar teşriki mesaisi karşısında Prag ve Slovak Müfrit Leh ve Macar gazeteleri şiddetli neşrıyatlarına de'Oam et-

~sı e ermın ıttihaz ede ki · h 
• Vaziyetin e . ce en attı hareket görüşülecektir. mektedirler. 

y nı bazı kararları leab ettireceği sczilınektedir. 

Leh ve Macarlar dayanacaklar 
l~tilifın bl~yümesi i~timali var 

V arşova 13 (Hususi) Alnı -
Macar hududl b" any~ın muhalefetine rağmen Leh ve 
İki milletin buar;:~ak;°'leştirılnıesi hususundaki azim kat'idir. P 

eşte 13 (H;;sıısi)- Macaristanın talepleri üzerinde en k~ç~~ fe· 
dakhlığa katlanmasına ihtimal yoktur. Mac~r • Leh bırlıgı bu 
hususta faal bir vaziyet muhafaza etmektedır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 1 mukadderat ve einııiyeti bu hattın ve 

Sulh ümidi yine düşüyor! 1 ~~~~7ada~ekili 
Fransa milli müdafaa büdçesine derhal sarf edilmek ı ~ı~!~iüdafaa vekili 

üzere 480,500,087 frank tahsis etti i ~~:~r~y:k:~: 
Almanlar e_!'geç bir 

ınanm'-t 
dünya harbinin 
bulunmaktadırlar 

çıkacağına 

~üz M" · . ! ... :~ 
U:te ~zal~n~n' it.ilüların mürekkebi kurumadan Avrupa yeni ihtilülara, yeni tehlikelere 

gru ~tmektedir. Yukarıdaki resimler Münib itilafının Çemberlayn ve Musolini 
tarafından imzalanışını ırösterıuekt~dir. (Yazısı 6 ıncı sahifede) 

' 

Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü Aras 
bu sabahki eks -

presle Ankaradan 
şehrimize gelmiş

tir. 
Hariciye Vekili 

Haydarpaşa istas -

yonunda Vali ve 

Belediye Reisi 
Muhiddin Üstün 

dağ ile vilayet ve 
belediye erkanı tarafından karşı
lanmıştır. 

Milli Müdafaa Vekili Kazım Öz
alp da dün akşam İstanbuldan An
karaya gitm~tir. 

Milli Müdafaa Vekili 
Ankaraya döndü 

Milli Müdafaa Vekili General 
Özalp; dün akşam şehrimizden 
Ankaraya hareket etmiştir. 
General KAzım Özalp Haydarpa

şa istasyonunda merasimle teşyi 
olunmuştur. 

1 Münhal 
Saylavlıklar 

Bu ay içinde yeni nam
zeı:ller gösterilmesi 

ihtimali var 
Büyük Millet Meclisinde in -

hilal eden meb'uslukların ade
di on ilciyi tecavüz etmiştir. 

TEHLiKE ŞARKTA 
Japonlar-Sovyet-İngi
liz yardımını Çinden 

kesiyorlar 
Yeni ve kanlı bir harb 

daha başladı •• 
Alınan hususi malfunata göre 

umumi seçim beklenmeden bu 
miinhaller için Fırka Riyaset 
divanı ağlebi ihtimal bu ay için 
de yeni namzedler gösterecek 
ve seçim yapılacaktır. '_J a p o n 1 a r ya b 

Yeni meb'usların Cumhuri • 
yetbayramındanönceseçilme· Çin tuzağına dü-
leri ve bir teşrinisanide Büyük ŞÜp mahVOlaCak-

1 

Millet Meclisinin açılışında ha-

zır bulunarak tahliflerinin ya- lar. yahutta kat'Tza 
pılması muhtemeldir. 

ıı-......,..--::----:.:----' ı feri kc=:ıza naca klaı 

Fİ l İS T 1 N Bütün gözler tehli· 

A T E Ş keli taarruza 
çevrHdi 

1 ç 1 N D E En son dakikada al· 

Dün gece bir çok 
suikasdlar oldu 

Filistin sonuna 
kadar dayanacak 

dığımız haberler 
Londra 13 (Hususi) - Cenubi 

çine yapılan Japon taarruzu şid • 
detle devam etmektedir. Son kırk 
sekiz saat zarfında 50,000 i mütQ
caviz Japon askerinin muntazaın 

bir şekilde ve Hankov istikame • 
tinde 130 kilometro katettikleri 
bugün öğleye kadar alınan malu
matla teyid edilmektedir. Çinli • 
ler pek az mukavemet göstermek
te ve toplu bir halde çekilmek • 
tedirler. 

İngiliz siyasi mehafilinden zi • 
yade mali ve iktısadi mehafilinin 
telaş ve endişe ile takib ettikleri 
bu Japon hareketinin neticesinin 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

.ı , Çatalcada 
Cenub Çinine saldıran 

Japon askerleri 

!.~çim bugün 
Silivri, Yalova, Kartalda 

Filistinde milli ihtilalcilerin 
cesedleri üzerinde ... 

Şam 13 (Hususi) - Filistinde 
dün gece yeniden müteaddid sui
kasdler olmuştur. Vaziyet vahim
dir. Hayfada ve Nablisde yanguı-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gedikpaşa halkını 
Heyecana 
Veren hırsız 

Bekciyi yaraladı, fakat 
cesur bekci gene 

vazifesini yaptı 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

bitti • 
seçım 

Beledi)'e intihabı memlekette~i millet bü 
tünlüğOnü bir kere daha tebarüz ettirdi 
İstanbul kazalarından •Çatalca. 
da bu sabahtan itibaren yeni be
lediye azalarının intihabına baş -
lanmıştır. 

Seçim; yarın sabahtan itibaren 
de •Şile• de başlıyacaktır. 
Diğer taraftan Yalova ve Siliv

ride yapılmış olan belediye seçi
mi neticesi de anlaşılmıştır. 

Reylerin tasnifi neticesinde 
Yalovadan Kitabcı Muallim Ah -
med Halid, Yaşaroğlu ve eski u
mumi meclis azasmda Ömer Çam 
asli aza olarak seçilmişlerdir. 

Silivri azalıklarma da C. H. P. 
yönkurulu başkanı ve daimi en • (.. 

(Devamı 6 mcı sahifede) .... 

• 



• 
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Gümrük işleri Saç kıvırma da 
Trakya gümrükleri Birderd oı~u 

Ôndülasyen makineleri 
nerede muayene 

edilecek? 
Bulgar hududunda yeni 
gümrük binası yapılacak 

Memurlara hususi meskenler 
inşa ettirilecek 

G 
eçcn hafta Gümrükler Umum Müdürü ile birlikte Uzunköprü 
mıntakasmdaki gümrük işlerini tetkik etmek üzere Trakyaya giden 
İstanbul Gümrlikleri Başmüdürü Mustafa Nuri evvelki gün şeh· 

rinıizc dönmüştür. Trakyadaki tetkikleri hakkında kendisinden mall'I· 
met istiyen bir ınubarririmize Başmüdür Uzunköprüdeki gümrük teş· 
kilatının faaliyeti etrafında izahat vermiş, buradaki muhafaza kıt'alarırun 
büyük bir intizam ve miikeınmeliyet ile vazifelerini başardıklarını an
latmış, bilhassa Umum Müdürün bu husustaki memnuniyetini de söyle

·dlkten sonra Türk· Bulgar hududu iizerinde yeniden inşası düşiiniilen 
gümrük binalarile Uzunköprüde memurlar için yapılacak binalara sözü 
intikal ettirmiş, ezcümle demiştir ki: 

- Uzunköprüde, kasabanın istasyona uzak bulunuşu, burada va· 
zife göre memurların iskiru için kifi miktarda ev bulunmamasını İn· 
taç etmekte, memurlar bu yüzden sıkıntı çekmekte idiler. Umum Mü· 
dürliik bu memurlara mahsus evler yaptırmayı kararlaştırmış, bu tef
tişte de Umum Müdürle hirlikte evlerin yapılacağı arsalar iiıerinde 
tetkikat yaptık. 

Ayrıca Türk • Bulgar hududu üzerinde .yapılması mutasavver mo
dern gümrük binasının da arsası tetkik edildi. Edirne nafıa müdiirli
nün de iştirak ettiği bu tetkikte arsanın muvafık olduğu neticesine 
varıldı. 

Şinıdi, gümrükler mimarı tarııfuıdan hazırlanacak proje üzerine 
nşaata başlanacak, 939 mali yılı zarfında da bu binaların inşaatı ta • 
namlanmış olacaktır. 

Kapıkulede yapılacak bina modern ve her türlü konforu havi ola
ak, buradaki ihtiyacı da karşılıyacaktır. 

Arsaların nıübayaa işi bu ay içerisinde olacak, ve mübayaa Edirne 
vilayeti tarafından yapılacaktır. İnşaata sattŞ işi bittikten sonra drhal 
başlanacaktır. 

KQ~-_-=-o-K-~-=-A_e_E_Ri:ER 
* Bugün meriyet mevkiine gir

mekte olan yeni kontroplak ni -
zamnamesinin tatbikatı ile meş
gul olmak üzere dün şehrimize 

2 sanayi müfettişi gelmiştir. 

Diğer taraftan bu işi geri hı· 

rakmak için Ankaraya giden sa -
nayiciler heyeti de bugün şeh~i
mize dönmektedir. 

* Konserve sanayii erbabı mu
amele vergisinden muaf tutulma
larını istemektedirler. * İstanbul Maarif Müdürlüğü 
emrine \'erilen muallimlerle şe • 
hir dahilinde nakilleri yapılan 

muallimlere aid bir liste dün Maa
rif Vekaleti tarafından Maarif 
müdürlüğıine gönderilmiştir .. 

* Cumhuriyetin 15 inci yıl şen· 
liklPri programını hazırlamakta 

olan komisyon bugün Vali ve Be
lediye reisi Muhiddin Üstündağın 
reisliğinde BC'lcdiyede toplanmış
tır. 

- Gümrükler umum müdürü 
:Mahmud Nedim dün de şehrimiz
de tcdkiklerine devam etmiştir. 

- Edebiyat fakültesinin Romo
rnıloıi arkeloji ve yabancı dil şu
b~lerine tahsis olunmak üzere 

Bovazıdda Nazım Paşa konağı ki· 
raJanmı~tır. 

* Otelciler cemiyeti Belediyeye 

miiracaat ederek şehrimizde mo· 
dern ve muazzam oteller tesisi 

için kendilerinin büyük tasavvur 
rrajeleri olduğunu bildirmişlerdir. 

Bunun üzerinde tedkikat yapı

lacaktır. * Turizm propagandası için a

fişler basılm!itır. Konsoloslukla

ra gönderilecektir. 

Alman tütüncüler 
Bulgaristana 

gitti!er 
Memleketimizden mühim mil<

darda tütün alacak olan Alınan 

tütüncüleri dün şehrimizden Bul
garistana gitmişlerdir. 

Alman tütüncüleri heyeti; önü
müzdeki hafta içinde tekrar şeh· 

rimize gelecekler ve tütün mın
takalarına gideceklerdir. 

Ayrıca bir Rumen tütün heyeti 

de tütün satın alma mevsimi baş

ladığından bugünlerde istanbula 
gelecektir. -·-Ergani istikraz tahville· 

rinin ikramiyesi 
İkramiyeli yüzde beş faizli 1933 

Ergani istikrazı tahvillerinin 11 in

ci ikramiye keşıdesi, Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankası i
dare merkezinde 17 /10/938 pazar
tesi günü sabah saat 10 da Maliye 
Vekaleti ve bankalar mümessil
lerile noter huzurunda icra edi
lecektir. 

Keşidede herkes bulunabilir. 

----- -----
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Reşad İsviçreden beş gün önce 
;clmişti. 

Reşndın annesi, babası Sıvasta 
bulunuyordu~ Reşadın babası o 
;ırada Sıvasta defterdardı. 

Reşad, İsviçreden İstanbla gelir 
ııeI mez Yeşilköydeki amcasının 

kö~küne koştu. Bir yıl önce ölen 
an1casının ölümünü ondan sakla -
•nışlardı. 

Reşad köşke gelidiği günden -
beri. kendisind<>n saklanan iki şey 
den şüphe ediyordu: Ona amcası 
Bay Feyzinin memuriyetle Anka
ra~·a gittiğini söylemişlerdi. Reşa

clın ikinci şüphesi birincisinden 
daha büyük ve daha derindi. 
Köşkün içinde göze çarpan ga· 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

rib bir faaliyet vardı ... Elbiseler 
dikiliyor, düğün hazırlıkları ya
pılıyordu. 

Pakize Hanım, nedense, Peri
hanın tayyareci Nihad Akgünle ni 
şanlı olduğunu Reşaddan sakla -
mıştı. 

Reşad köşke geldiği gündenberi 
bunu sezmemiş değildi. Fakat, Pe 
rihanın kendisine birşey sezdir -
memo:ısi!lden şüpheleniyordu. Bir 
aralık genç kıza sordu: 

- Perihan, haniya seninle ... Ben 
İ.sviçreye giderken sözleşm~ .. 
Sözünde duruyorsun, değil mi? 

Perihan tatlı bir kahkahayla gü 
!erek: 

- Haydi canım, bırak şu eski 

Kadın saçlarının kıvırma on • 
<lülesine yarayan permanant ma
kineleri hakkında yeni bir karar 
verilmiştir: 

Bu karara göre; belediye reis· 
liği; ondüle makinelerinin mü • 

hendis mektebine gönderilerek 
orada muayene edilmesini karar

laştırm'itır. Bu muayenelerde 
fenni mahzuru görülen makinele
rin kullanılmasına müsaade olun· 
mıyacaktır. 

Bu karar Beyoğlu ve civarında 
oturan berberleri memnun etmiş· 

tir Fakat İstanbulun uzak semt· 
!erinde bulunan berberler, koca

man makinelerin kaldırılıp mu -

ayene için Taksime mühendis 
mektebine kadar götürülüp geti

rilmesinin kendilerine çok mas
raflı geleceğini iddi'l. etmekte ve 

makinelerin dükkanlarda bir he-

yet tarafından muayenesini iste
mektedirler • 

---o--

Ortaköy- Eminö"ü 
hattı 

Tramvay şirketi Beşiktaş • Fa
tih ve Eminönü - Bebek hattın
daki izdihama mani olmak üzere 
bu hat üzerinde Ortaköy . Emin
önü namile yeni bir şebek2 tesis 
etmiştir. 

Bu kararın tatbikına b~lanıl

mıştır. 

--o--

Türk- isveç 
anlaşması 

Türk · İsveç anlaşmasının feshi 
için İsveç hükumeti tarafından 
yapılan müracaat üzerine dün 
Gümrükler Umum Müdürlüğün
den gümrüklere; bu anlaşmanın 

sene sonunun son akşamına kadar 
mevkii meriyette tutulmasını bil
dirmiştir. 

Bağçelerde çahşan 
muallimler" para 

veriliyor 
Bq yıl çocuk bahçelerinde ça

lışan muallimlerin mesailerine 

mukabil; geçen sene olduğu gibi 
verilmesi kararlaştırılan ücretler 

hakkındaki karar Vekiller Heye

tince tasdik olunmuş ve dün Ma

arif Müdürlüğüne tebliğ olunmuş
tur. 

Bu paraların tevziine yakında 
başlanacaktır. 

--o--

Nevyork sergisi 
hazn:hklart 

Önümüzdeki nisan ayı içinde 
açılacak olan beynelmilel Nev

york sergisi hazırlıklarile meşgul 
olmak üzere İktısat Vekaleti ta

rafından şehrimiz Ticaret Oda -

sında yeni bir komisyon teşkil 

olunmuştur. 

Bu komisyon; hafta içinde ilk 
toplantısını aktedecektir. 

&özleri. Bak bugün hava ne kadar 
güzel. Çıkalım.. Gezelim .. 

Diye cevap vermişti. 
Eğer Perihan bir başkasile ni· 

şanlı olsaydı onunla birlikte gez 
miye çıkar mıydı? 
Reşadın içini yiyen şüpheler 

gittikçe artıyordu: 
- Ya bu hazırlıklar ona ait • 

se? ... 
Bunu da sormaktan çekinmedi: 
- Cihaz hlızırlıkları mı bunlar, 

Perihan? 
- Annemin işi yok. Şimdiden 

hazırlık yapıyor. 

- Çok aıa. Ben görmeyelidenbe 
ri annen nekadar da ihtiyatlı bir 
kadın olmuş .. 
Gülüşerek bahçeye çıkmışlardı. 
Reşadın kafasında kıvrılıp ka

lan istifhamın, saatler geçtikçe 
artıyordu. 

Ya o tayyareci?! ... 
Bahçeye buket atan kahraman. 
O da geçti? 
Pakize Hanım bu tayyareciden 

F ı ·~t R·A· 
. ..:.. . ' ' . - ' 

İsmail Müştak 
NAHlD SIB&I -

Türkçeyi en temiz ve pürüzsüz 
yazanlardan biri olan İsmail Müf 
tak Mayakon'un tedavi için gittiji 
Pariste, hastalıktan kurtulamıya 

rak vefat ettiiini sabah gawtele • 
rinde okudum. Müsin deııenıiye -
cek bir yaşta ölen bu meslektaşı
mız çok ta genç görünür, ve canlı, 

neş'eli siması tez zamanda göz 
!erini hayata kapıyacak bir adam 

tesirini hiç verme..di. Mülkiye mek 
tebinden Sultan Hamit devrinde 

pek iyi bir derece ile çıkarak o za 
manın usıılile mabeyin katipliği

ne alınmış ve kendisi de Saray 
hizmetinde bulunan babamdan 

duyduğuma göre mabeyin başka
tlpliğindeki zatın büyük teveccüh 

ve emniyetini kazanarak küçük 
Hakkı Bey adile nüfuzlu bir şah

siyet olmuş. Fakat 10 temmuz in
lolibile o başkatip türlü hakaret· 
!erle saraydan atıhp menfa ha· 

yatına başlarken, kendisi Hakkı 
adını l\tüşlak ismine çevirerek 

yerü dene intisap ediyor ve (Ta
nin) gazetcsile "1\Uharrirlik haya 
tına giriyordu. Az sonra da Ayan 

başkatipliğile gazetecilik ve me - ı 

murluğu birleştirdi ve bilhassa kü 1 

sill< Sait Paşanın emniyetini ve te 
veccühünü kazandığından onun 

uzun reisliği esnasında heyetin 
çalışma ve kararlarında ôdeta bir 1 

çok azadan nüfuzlu bir şahsiyet ol 1 
du. Miitarekeden sonra bir müd- i 

det gaz2te patronluğu ettiği gllıi 1 
Dil kurumwıda da faal hir ı:zuv ol 

muş, Müyük Millet Medisinc- iı-

Otobüs davası temyiz 
mahkemesinde 

neticelendi ' 

Mahkumların cezaları tasdik 
edildi tecil kararı alanlar ye
niden muhakame edilecekler 
Vaktile bir gazete tarafından o

tobüsçülere verilen ruhsatiyeler

de yolsuzluk olduğu hakkında ya 

pılan neşriyat üzerine dişçi Avni 
Bayer tarafından bu tarafta bu ga 

zeteye protesto çekmişti. Bunun 

üzerine bu gazete, dişçi Bayer -

den gayri bazı eşhası da zikrede
rek neşriyata devam eylemiş idi. 

Neşriyatın bu suretle devamı bu 
gazetede ismi geçen eşhasla gaze-

tenin mesut şahısları arasında mü 
tekabilen dava açılmasını intaç 
etmişti. Uzun müddet cereyan e
den muhakeme neticesinde gaze· 
teye karşı cephe alanların tecilsiz 
mahkfımiyetlerine ve gazetedeki 
mesul şahısların tecilen mahk11 -
miyetlerine karar verilmişti. Tem 
yiz mahkemesi birinci kararı ol
duğu gibi tasdik elmiş ikinci ka
rarı suçlular lehine olarak r.ak -
zetrniştir. 

Birleşik Eti imparatorluğu 
devrine ait hafriyat 

Bir İngiliz profesörün başkanhğında 
dokuz kişilik bir heyet geliyor 

4 senedenberi bir Amerikan önümüzdeki hafta içinde İngilte-
heyeti tarafından Tarsus şehri i· 
çinde ve Gözlükule denilen hö · 
yükte yapılmakta olan hafriyata 
geçen hafta tekrar başlanmıştır. 

Burada mühim bazı tarihi eser
ler bulunmutur. Bu muvaffaki • 
yetin devam edeceği muhakkak 
görülmektedir. 
Diğer taraftan Mersinde Yü -

müktepe hafriyatını yapan meş· 
hur Ingiliz profesörii Garston'un 

reden şehrimizi! gelerek tekrar 

hafriyata başlamak üzere Mersi
ne gideceği haber alınmıştır. 

.Birleşik Eti• imparatorluğu 

devrine ait . Eti kalesi. etrafında 
devam edecektir. Yakında bu ka· 

le ve etrafı açık bir müze haline 

konularak muhafaza olunacaktır. 

Bu sene Garstona 9 hafriyat mü
tehassısı da refakat edecektir. ı 

za seçilmişti. Soyadı olarak ta Ma· 
="""-""'~. --·~.,,-:--======================< 

ya.kon ismini almcytL i Bu:gar ordusunu 
' ikiye mi bölmek 
lstivorlar? 

Ne resmi hayatta ne matbuat 
hayatında en ön s~a gelmemişse 
de sok zeki ve muhakkak ki, bil

gisi geniş bir adamdL Ve güzel 
yazdığı gibi okuması n kG'nuşma 

sı da güzeldi. Pek çok siyasi ma· 
kale ve fıkraları, seyahatname 
tarzında ve daha başka vadilerde 
bir hayli yazısı bulunmakla b~ra· 
ber, zannediyorum ki, cilt halinde 
çıkmış eseri yoktur. Sade birkaç ' 
romanla bir de hukuk eserini ter-

D0kt0r Funk S@fyada 
Alınan İktısad Nazırı doktor 

M. Funk dün öğleden sonra Sof
yaya varmış ve istasyonda Bul • 

gar Maliye ve Ticaret Nazırları 

tarafından karşıl~r. 

cüıne edip kitap şeklinde de neş· 
rettirmi~ti. 

Pariste olsa gurbet illerinde ölü
nıüne acınır ve kendisine Tanrı
dan rahnıct dileriz. Onun ölünıi -
le, bir daha söyliyeliın ki, türk -
çeyi en güzel ve püriizsiiz yazan
lardan 'biri daha aramızdan gidi
yor. Kalanların zafı ise korkunç 
dert:cede seyrek ... 

Şişli halkevinde ders
lere başlanıy0r 

Şişli Halkevinden: 
Evimiz Halk dersleri ve kurs -

lar şubesine kayıt başlamıştır. İs

teklilerin 15 Birinciteşrin tarihine 
kadar üç tane vesika fotoğrafı ve 

hüviyet cüzdanlarile beraber her 
gün saat 17 den 20 ye kadar mü -
racaatları. 

r~~!~~~ ı1· Son Telgrafta 

ne kadar da çok bahsediyordu ya. 
Reşadın ,;ırtık tahammülü kal

mamıştı. 

Bir gün postacı bir mektup ge
tirdi. 

Pakize Hanım mektubu okur
ken, Reşat mektuba şöyle bir göz 
attı.. tüyleri ürperdi. 
Şu satırlar Reşadın gözüne çarp 

mıştı: 

• ... Daire müdürüne söyledinı .. 
Meğer siz benden önce davrana .. 
rak nikah müsaadesini almışsı -
nız! Vallahi bu muz.ipliğinizi hiç -
biı zaman unutamıyacağını. Ar -
tık gökyüzünde nikilh kıymak bir 
emrivaki oldu. l\1erhum Feyzinin 
hatırı için, ben de sizinle beraber 
göğe çıkrruya karar verdim!~.• 
Reşadın çehresi birdenbire sap

sarı oldu. Zavallı genç bu mektup 
ta ilri acı hakikaUe karşılR§mış -
tı. Perihan evleniyordu.. Ve am
cası Bay Feyzi ölmüştü. 

Perihan bahçedeki hasır kol -
tuklardan birine oturdu. 

• 
Bulgar ordusu erkiiruharbiye 

reisi General Yordan Peef ile 
harita dairesi şefi emekli binbaşı 
Stoyanofun cenazesi dün Sofya • 
da bürük merasimle kaldırılmış· 
tır. 

Bu merasimde başta Kral ol • 
mak üzere saray erkanı, meclis, 
kordiplomatik, yabancı ataşemili· 
terler, yüksek memurlar, asker -
!er hazır bulunmuşlardır. 
diğer taraftan beynine kan hü -
cum ettiği için dün sabah şırınga 
ile kanı alınan katil akşama doğ
ru, kendine gelmeden ölmüştür. 

Kendisinin ifadesi alınamamıştır. 
Suikasdın kımler tarafından yap
tırıldığı henüz belli değildir. Bir 
tahmine göre cumhuriyetçi zabit
ler birliğinden oldµğu tebeyyün e
den katilin şahsiyetine göre ya -
pılen suikasd Kraliyet taraftar • 
]arının bugünkü siyasetini protes
to etmek maksadını gütmektedir 
ve bunu ordunun en yüksek ele
manıııı öldürmekle ortaya koy -
muşlardır. Suikasdın orduda ikilik 
cereyanını görürkliyecek bir ne • 
tice vermemesi için icabeden bü-

Başvekil Köseivanof da dün ak-
şam Alman Nazırını kabul etmiş
tir. 

-*-
Ermeniler tekrar Ha

taya dö:ıüyorlar 
Kıtaatımızın Hataya giı"mesi 

vesilesile Hataydan hicret etmiş 

olan Ermenilerden mühim bir 

kısmı tekrar Hataya avdete baş
lamıştır. 

Beyrutta çıkan Arab gazetele -

ri de Ermenilerin Hataya hicre . 

tini teyid etmekte ve Kahired~ 

müntşir ermenice Arev gazetesi 
de: 

cHataydan gelen haberler, yeni 

hükumetin Ermenilere \'e bilı'.ı • 

mum gayritürklere karşı büyük 

bir dürüstlükle hareket ettiğini 

bildirmektedır. Bu keyfiyet Türk-

lerin Ermeniler hakkında izhar 

ettikleri dostane hissiyatm samimi 

olduğunu göstermekte, Ermeniler 
tün tedbirler alınmıştır. de Hataya hicret etmektedir.• de-

Katilin bu cinayetleri işlerken mektedir. 
iki tabanca kullandığı ve evvela "'"'"---"""""""-=-=---=---~=""""· 
erkanıharbiyc reisinin beynine rita dairesi şefine ve bilahare de 
pek yakından müteaddid kurşun· derhal ölmiyen erkamharbiye re-
lar sıktığı ve sonra ikinci taban • isine tekrar ateş ettiği tesbit 0 • 

casını cebinden çıkarıp evvela ha- lunmuştur. 

- Ne oldun, Reşat? Birdenbire 
sarardın ... 

- Hiç, Perihan ... Bir şey yok. 
İçimde bir sıkıntı var. Bana mü
saade edin artık. 

- A.. Çıldırdın mı sen? Nere -
ye gideceksin? 

- Sıvasa.. Babamın, annemin 
yanına. 

- Dur bakalım ayol. Daha ye
ni geldin A vrupadan. .Bu güzel 
yazın keyfini sürmeden gidilir mi 
hiç? 

- Ben burada sıkılınıya baş

ladım, Perihan! 
- Sıkılacak ne var?! Rahat de

ğil misin? Neye ihtiyacın var? 
Reşat dayanamadı: 

- Sen beni geldiğim günden· 
beri aldatıyorsun, Perihan! Hal -
buki ben İsviçreden senin için .. 
Seni daha fazla bekletmemek için 
gelmiştim. 

Bayan Pakize mektubu sevinçle 
okuduktan sonra, ;:arfı avucunun 
içinde buruşturarak köşkten ice· 

ri girmişti. Perihan annesinin u
Zakl&§tığını görünce, Reşadın ya· 
nına sokuldu: 

- Hakikati bugüne kadar sen
den gizleyişimizin sebebini sana 
anlatayım, Reşat! Sen İsviçreye 
giderken, tahsilden dönünceye 

kadar seni bekliyecektim .. böyle 
sözleşmiştik . Fakat, Nihat Akgün, 

günün birinde karşıma çıktı. Ve 
beni delice sevmeğe başladı.. 

- Sen de onu sevdin şüphesiz. 

Sevgi karşılıklı olmaz mı? Bir ta
rafın sevgisinden ne çıkar? 

- İtiraf ederim ki, ilk peşime 
düştüğü günlerde ondan hoşlan
mıyor, hattiı nefret ediyordum. 
Fakat, günler haftalara ve haf • 
talar aylara kalboldukça Nihat 

Akgün bana kendini sevdirmeğe 
başladı. Bu izdivaca babam da ra
zı olmuştu. Babam, Nihatlı çok 
bei!eniyordu. Nihat çok kıymetli 

(Devamı var) 

Orta Avrupa'da 
ekalliyetler 

Yazan: A.bmed Sülırü ı;sJld' 
Yazan: Ahmed Şükrü Esıuel 

Amerika Cumhurreisi Vilsol' 
büyük harb içinde milletlerin kel 
eli mukadderatlarına hakim o)J11

1 

Iarı prensipini ileri attığı zarna~ 
bunun, her halde orta A vrupa)1 

tatbiki ne derece müşkül olaca' 
ğını şüphesiz tahmin etmemiştL 

Büyük harbden evvel, orta ;.ı• 
rupa Habsburg hanedanının idJ' 
resi altında idi. Bu geniş mınta1: ka içinde Macarlar. Alınanlar. 
talyanlar, Sırplar, hırvatlar, J'~ 
lonyalılar, RomanyaWar, Çekle! 
ve daha birçok milletler dağıııl 
bir halde yaşamakta idiler. Ya'f 
lış, milliyete göre değil, meşgale 
ye göre idi. 

Ekseriya çiftçilikle meşgul oll 
Slav milletleri köylere yayıJıt1ıf 
!ardı. Alınanlar, sanayi ve rns' 
din mıntakalarında toplanmışıaı' 
Milli seciyeleri ticarete daha ul 
gun olanlar şehir !erde y~ıyorll 
dı. Hepsi de Habsburg İmpartılD' 
runun tebaalarıydı ve İmparatol' 
luğıın her mıntakasında teşebb~ 
se girişmeleri için ortada biç ııJ 
marn yoktu. Alınanlar Macar 
tana gittiler. Macarlar va]cti1 
Slovak olan mıntakalara yür• 
diller. İmparatorluğunu mi ıy:I 
esasına göre boyanmış bir hari1 

sına bakıldığı zaman, insan 
rır. Her millete mensub halle ıı' 
leleri, nokta nokta, İmparator!O 
ğıın her tarafına yayılmıştır. (jl 
çiçi milli kurtuluş hareketi, biil" 
harbden çok eskidir. Macarl1 

1848 senesinde ayrılmıya çalıf 
lar. Fakat muvaffak olmadılar. f 
kısım İtalyanlar, Fransanıo ~ 
Piyemonte devletinin yarclıJll 

f. 1859 da ayrıldılar. Prusyarun 
İtalyanın yardımile bir zümre 
talyan, 1866 senesinde ayrıldı. f,I 
tesi sene de Macarlar muhtsrı 
yetlerini elde ettiler. Binaeııs. 
leyh, bundan sonra Avusturya 1 

milliyet meselesi, Çarlık Rus)'~) 
sının tahrikiıtile birçok Slav ııı· 

relerinin giriştiği kurtuluş rn~ 
delesiydi. Fakat davanın en ~ 
tarafı da bu idi. 

Büyük harb sonunda Avusturl 
Macaristan İmparatorluğu ve ÇI 
lık Rusyası yıkıldığı zaman, ııt 
Jetlerin kendi mukadderatıarır 
hakim olmaları prensipinin •cJI 

nazarı itibara alınmadığı ıd 
edilemez. Büyük harbden ev'~ 
Avrupanın muhtelif memleket 
!erindeki ekalliyet nüfusu, Y 
milyona bağlı oluyordu. Şiındi 
beğenilmiyen Versay, Senjcrı1' 
ve Triyanon muahedeleri, bU 
kamı otuz milyona indirınif 
Gerçi biraz daha inebilirdi. fı 
kat bir takım politika ınüıaı11

1· ., 
zaları, hisler ve hatta kapr" 
buna mani olmuştur. Mesela ffl 
sa, inhilal eden Rusyanın yer~ 
ne Almanyanın şarkında kuV1 

li bir Polonya meydana getir~ ' 
ğe uğraşmıştır. Binaenaleyh d 
milyon Alman Polonyanın JıU 
!arı içinde kalmıştır. Burı0 
başka Al.manya bir koridorla~ t 
ye bölünmüştür. ÇekisloV c 
hududlarının bu derece geniŞ 
tulınsaından da başlıca ınc> 
Mazarik'in tesiri altında hBtl ~ 
ket eden Vilson'dur. Fransa 
kuvvetli bir Çekoslovakyaya ti 
raftar olduğıından üç buçuk ~ 
yon Alınan bu devletin hU~ 
lan içine alınmıştır. Fakat 

t 

liyet davasının bundan ibare1
1 doğu zannedilmemelidir. çe1' j)I 

vakya meselesi bugün halled 
halde hala üç yüz bin Alman , 
hududları içinde kalıyor. AlJ 
yaya da sekiz yüz bin Çek 
liyeti geçiyor. Macaristanda lr 
rıın milyon Alman, seJcsell ~ 

T 

1 

bin Yugoslav ve yüz ıorl< 
Slovak vardır. Polonya nü!~ b 
nun yarı.ya yakın bir nisbel.' l 
liyettir. Italyada dört yüz bı~ 
man, üç yüz elli bin de Yug 

sı 

vardır. Romanyada MacarlaT~1, 
manlar, Polonyalılar, YugoS ~ aı 
yada Almanlar, Macarlar, J<O~ 
Polonyalılar. Orta Avrupll çı 

Habsburglar zamanındaki ~ p çı 
makanşık vaziyetini mulı8 • 
etmektedir. Filhakika bu e1'8

1 
k; 

yeller meselesi gittikçe tasfı~ d; 
dilmektedir. Fakat orta A' 
memleketlerinin hududlarıı11 

n. 

le 

(Devanu 6 ıııcı sa'ıifede) 



1 
Tıb Kongresi arifesinde 

Etıbba odasının 
faaı·yeti 

Lokal. Kütübane. Aza adedi 

u~ 
r~ 

Elibba Oda!an
nın faaliyeti hak
kında esaslı tıe 

mevsuk bir malıl
ırıat ve izahat al

nuık üzere idare 
merkezi şehrimiz

ıle bul11nan Üçün
cü Mıntaka Etib
lıa Odası B"§ka nı 

Doktor Yahya Or
hanla görii§tük. 
Gazetemız na-

mıno vaki olan ri
camızı büyük bir 
1'ezaketle kabul 

buyüran muhte
rem doktor, Oda
nın kuruluşu, ga-

yesi ve mesaisine 
\il ait husuMt hak

ıo' 
bil 
ııı 

kında sorduğumuz 

muhtelif sorgulara 
JU cevapları verdi: 

- Tilrkiyede E
tibbıı Odaları 1929 
ıenesi nihııyetinde 

tababet ve §Uabatı Oda Reisi Doktor Yahya Orhan 
sanatlarının tarzı icrasına dair o
lan 1219 numaralı kanunun buy
ruğu ile kurulmlL§tur. 

i~ 
fi 

ef' 

Her mıntaka birkaç viUiyeti ih
tiva etmek üzere dokuz mıntaka 
Etibbıı Odası vardır. 
. Üçüncii Mıntaka Etibba Odası 
Istanbuı, Edirne, Kırklareli ve Te
kirdağı vilayetlerini ihtiva et
mektedir. 

Kantİ.n buyruğuna göre mınta
ka dalıilınde mevcut icrayı sanat 
ıalalıiyetini haız serbest ve me
mur bütün ctibba ile muayeneha
nesi olaıı veya memur bulunan 
dif tabibi ve di§çiler; sanatini icra 
eden eczacılar Odalara aza 11azıl
mıycı mecburdurlar. 

Etibba Odalarının iki se11ed" 
bir defa intihap edilen idare he. 
11etleri ve Haysiyet Divanları var
dır. 

V a.ı:ijeleri, etibba arasında kar
şılıklı dostluk temin etmek 
1 k" , mes
e 1 haysiyeti korumak; ilmi mü-

samereler vesaire suretile azası
~ın istifadelcrini mucip hususatı 
ıllızura çalı§mak; Haysiyet Divan
arı ı;n,ıtn·"l 

- ~1 e mcslekdaşlar ara-
~nda zuhur edecek ihtilafları hal, 
aysıyetı meslekiyeye mugayir 

~a~eketleri men, idari ve umumi 
ıçtımaları yapabilecek lokal t _ 
mın •erb t . e 
d ' . es 1neıaıde b1l Zunan 

oktO'T, .dış tabibi ve dişçi!el'i m k 
tu ~·ergıleri için sınıflara ayırm~ 
gtbı hususattır 

Merkezi lstanbulda bul tJ 
çiincü Mıntaka Etibba Oudna~ -
h ı asının a en 1600 kadar üyes · 
ı ı mevcut o-
up. dokıı.z sene zarfınd k . 

m ı l a endı a • o arak kırk bin k" . 
hk bit lo . . usur !ıra. 

!)
• kal temm etmiş· T·· k. o ye Tıp E .. , ur ı-

11
4 ncumeni ile müştere -

ken oldukça mılkem 1 b' .. p t" 1 me ır ku. 
up ınne kurmuı· lstanb ld . 

,ıı]" cut ilmi t'e mesZ.:ki tıp c ue ~ mev 
• ~ · . b. mıyetle

nn'.n ırçoklarının heyeti idare-
e! len ve. umumi toplantıları için 
Brt meccanı lokal temin etmPk -

~-
- ->Ure-

tile bu teşekkiil!eri ekonomik dü
şüncelerden azade bir hııle geti
rerek bütün kuvvetlerini ilmi 
cepheye tevcih etmelerini temine 
muvaffak olmuştur. Bu cemiyet
ler tarafından merkez binasında 
sık sık ilmi toplantılar ve müsa
mereler tertip olunmaktadır. 

Henüz iki buçuk senelik haya
ta malik olan ve bugün her eser
den birer tane olmak üzere 6000 
cilde yakın mevcudu olan kütüp
hanesi ile üyelerine, hemen hiç
bı1 meslekda§ın yalnız başına ma
lik olması muhtemel bulunmıyan 
zengi11 bir ilim membaı hediye 
etmıştir. Yalnız bu kütüplıane ile 
Tü.-k tıp alemine büyük bir hiz
met edilmiştir. 

Yeni yeti§mekte olan tıp jakül
tesi talebesi - dersleri için yar
dımcı kitaplar bulduklarından -
kütüphaneye çok rağbet göster
mektedir. 

Kurulduktan bugüne kadar ta
til günleri hariç olmak üzere zi
yaretçi adedi yevmiye vasati 37 
rakamını bulmaktadır. 

IIeyetı are maliye tahakkuk 
şubelerinden listeleri gelen mak
tıı kazanç vergisine tabi •nıeslek
d<l§larını her ıenp kazançları in

celiycrck sınıflııra ayırmaktadır. 
Vazife almıya talip meslek·daş

ları.nın i.simlerını bü.roca zaptede

rek talep vukuuttda namzet gös· 
termek suretile de iiyelerine yar
dım vazifesini yapmaktadır. 

Haysiyet Divanları vasıtasile 
haysiyeti meslekiyey~ müteallik 
me~aile nezaret .ve meslekdaşlar 
arasında zuhur edebilecek ihtilaf
ları hal vazifesini de yapmakta
dır. 

-0--* Hamamcılar idare heyeti bu 
ayın 17 sinde yeniden .seçilecektir. 
Yeni heyet hamamlara daha u-
cuz su vrrilmesi if'in çal1ş::ıcaktıt 

SON TELGRA.1"11t Yasan: M. Sami KARAYEL 
Tıırlhf tefrikası No. 21 a 

Sulhın Aziz hakikaten çileden 
. çıkmıya başlamıştı 

- Kız sahıhden Kafkas dans . .. 
biliyor musu , ı - Hıç şuphe etme ustam; ben 

- Evet. h n · d .. efendimize kendimi beğendire -
_ İ ,· ' em e pek mukemmel. bileceğim ... Buna kanaatim var. 

; ı amma; tambur bilmiyor
r: sun, cura ve saz çalıyor musun? 
·IJ' - Bu akfam, bu noksanımı da 
1 anlad·m u •· o · s .... m; ne yapavım ba-
•• na ud ··ğ , ' 
'' 

0 rettıler. Lakin· udu iyı' 
~ çald - ' 1' ıgı~dan tamburu ve sazı çok 

,.ı çabuk oğrcncbilirim. 
g - Bunların hepsi iyi amma ba-

il kalım bu akşamdan itibaren bir 
'~ daha efondimızin yanına gelebi

lecek misın? 

- Eh! İnşallah; benim de ar-

zum budur. Haydi bakalım göre
yim ~eni. .. 

Çeşmiab, yüzüne allık ve düz-

gtin sürmedi. Sarı güzel saçlarını 
boylu boyuna taradı. Yüzü zaten 

pembe beyaz idi. Allığa, düzgüne 
lüzum yoktu. 

Arzınıyaz, vaktin 
görüyordu. Çeşmiiiba 

geciktiğini 

seslendi: 

Daha bu yaşta 
Böyle olursa 

Dört afacanın 
marifeti 

En büyüğü 13 ve en küçüğü 11 
yaşlarında bulunan ve Taksimde 
oturan Seyami, Mehmet Emin, 
Rauf ve Mehmet isminde dört 
çocuk evvelki gün Balatta, Şaban 
ve Nurinin evlerine kapılarını 
kırmak suretile girerek iskarpin 
vesaireyi çalmışlar ve savuşur

larken yakalanarak adliyeye ve
rilmişlerdir. Yedinci sorgu ha -
kimliğine verilen afacanlar ağlı
yarak suçlarını itiraf etırtişler 

dir. 

Feci ölüm 
Bir genç telsizistasy0-
nunda cereyana kapı~ 

larak öldüler 
Osmaniye telsiz istasyonunda 

bir facia olmuş genç bir makinist 
makineleri temizlerken cereyana 
kaplarak feci surette ölmüş iki iş 
çi de ölüm tehlikesini atlatnuşlar 

dır. 

Facianın tafsilatı şudur: 

Uzun zamandanberi Osmaniye 
telsiz istasyonunda makinist ola
rak çalışan Adapazarlı Nuh oğlu 
Naci isminde bir genç evvelki gün 

cereyanları kesilmemiıj makinele
rin arasına girertk makineleri te 
mWemek istemiştir. Naci makine 

!erin arasına girdiği sırada şid • 
detli elektrik cereyanına kapıl -
Illl'i ve çırpınmıya başlamıştır. Na 
cinin bu halini gören Mustafa ve 

Hüseyin isminde iki işçi arka -
daşlarını kurtarmak için koşmuş 
!ar fakat her ildsi de cereyana ka 

pılmışlar güç hal ile kendilerini 
kurtarmışlardır. Hemen makine
lerin cereyanı kesilmiş artık kül 
ve kömür haline gelmiş olan Na

ci de makinelerin arasından çıka
rılmıştır. İşçi Mustafa ile Hüse -
yin tedavi altına alınmışlardır. 

-0---

Bir kız kaçırma 
Davası neticelendi _ ... -

Suçlular mahkum 
oldular 

Çatalcanın Anarşa köyünde ce
reyan eden kız kaçııma vakası • 
nın nıuhakeme.>i ağır cezada gö
rülmüş ve dün karar verilmiştir. 

Bu köy halkından Rabiayı Ra -
miz, Musa, Nazmi ismindeki ar
kadaşı ile birleşerek kaçıran Rabi 
anın üvev babası Yusuf üvey kı
zını Ra~izle evlendirmek üzere 
kaçırdığını söylemiş Vt neticede 
bu sebepten dolayı kendisi ile Ra
mizin cezası birer seneden 6 şar 
aya indirilmiştir. Musa ile Naz -
mi'ye de 3 ay hapis cezası veril
miştir. 

--· oc:.--

Berlin sefirimiz 
Af manyaya gitti 
Berlin sefiri Hamdi Apak dün 

akşamki ekspresle Berli71!! hare
ket rıtrrıstir 

_Kız, çabuk ol; geç kaldık ... 
Çeşmiab; derlenip t?parlandı. ı 

Haznedarın önüne düştu. 
tç odalardan geçerek Padişahın 

bulunduğu kapıya geldiler. Hazi
nedar kapıyı vurdu. 

Sultan Aziz seslendi: 
- Gel! .. 
Arzıniyaz içeri girdiği zaman 

efendisini karyolaya uzanmış bul

du. 
/ Mat güzel; ince tül geceliğini 
çıkarmış üryan bir halde efendi
sinin vanında yatıyordu. Vaziyet 
çok a~ayibdi. Bu hal ile Çeşmiab 
içeri girip ne yapacaktı? 

Sultan Aziz; hakikaten büsbü
tün çileden çıkmış ve bu ane ka
dar yapmadıklarını yapıyordu. 

Hazinedar, kendisine cünbüş 

payı çkarmağa çalışırken büsbü
tün açıkta kalıyordu. 
Çcşmiabı. getiı'mcm(ş olsaydı 

belki; efendisi, Dilşada kendisini 
eş tutarak hayattan bir gece ol • 
sun kam alını§ olurdu. 

Üniversite kitabları 
Bu yıl, Üniversite ı:ençliğinin 

en büyük derdi olan kitap mese
lesi hallediliyor. Bu kitapların 
kıymetini ve büyük yardımını 
yüksek ta!ısJI çağı içinde bulunan 
lar takdir ederler. Kitap Üniver 
sitede birinci p16nda oturan ve ta 
}ebenin, Profesörün yapacağı iş -
!erde hiikiırı olnn bir kuvvettedir. 
Yalnız bu kitapların faydası iyi
liğiııdedir. 

Fakat Fayda vcrmiyecek bir 
sürü kitap, kitapsızlıktan daha 
çok zararlıdır. 

Bu yıl tercüme edilen ve bir • 
kaç zamana kadar talebenin eli
ne ıeçecek olan kitapların beyne! 
milel kıymetlere sahip oldukları 
nı duyunca mesele kökünden bal 
ledildi. Hükmünü verebiliyoruz. 

BÜRRAN CEVAD 

Mesken 
Bedelleri 
Tevziat başlamak 

üzere 
Verilmesi evvelce kanunen te

karrür eden şehrimiz ilk.mektep 
muallimleri mesken bedellerinin 

tevziinc yakında başlanacaktır. 
Mesken bedelleri; 938 11 eyliılün
den itibaren halen mekteplerde 
vazife başında bulunanlara 5 er 
lira olarak verilecektir. Ml'ktep 
binası dahilinde oturan muallim
ler ayni olarak haklarını kullan
dıklarından bunlar; mesken be -
deli alamıyacaklardır. 

937 de kıdem alan muallimler]~ 
evvelce kıdem görüp de farkını 
alamıyan muallimlerin kıdem 
farkları 938 bir eylülünden itıba
ren hesap olunarak verilecektir. 

---0--

Seş vilayeti 
lcadar eden 

panayır 

aıa· 
bir 

Göynük panayırı açılınıştır. Vi
liıyet. dahilinde açılan panayırla-
rın sonuncusu alınası ve kazanın 
Anara, Eskişehir, Bilecik, Koca

eli vilayetlerile hududu bulun • 
ması dolayısile panayırda şimdi

den büyük bir kalabalık vardır. 

Bilhassa kışlık besili hayvan ü

zerine hararetli alış verişler baş
lamıştır. 

Kanuna ınuhalif 
hareket 

Kü~ükpazarda Sandalcılar cad
desinde kantarcı AL ile oğlu İb
rahim damga kanununa muhalif 
kantarlar ;:aptığından yakalana
rak mahkemeye verilmiştir. 

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ 
Senenin en orijinal 'om mı 11 

.. o• · r' r,raf'd' o ... u; :,c1..:.!>1 ıt: ---
F'akat, Dilşad!, ınagllıb edeyim 

derken şımdi başına ikinci bir 
Dilşad daha çıkmış oluyordıL 

Fakat; Çeşmiiıb, ne yapar yapar 
da Dilşadı bu gece mağ!(ıb eder, 
efendısinin gözüne girebili'"e yir.e 

işi işti. 

* Hazinedar içeri girer girmez, 
hıç birşcy söylemeyip olduğu y~r
de elpençe divan durdu. Efe>ndisin
den ırade bekliyordu. 

Işın tuhafı. Sultan Aziz, Çeşıri
iıbı çağırdıgını bir an için unut-

1 

muştu. MJt güzelin varlığı ona. 
verdiği emirleri unutturabi!ecr:k 
kadar kuvvetli gelmişti. Ustası -
nın böyle mevsimsiz gelm~s:'1e 

bir mana veremiyerek sordu. 
- Usta ne var? Ne istiyorrun :' 
Hazinedor, Padişahın bu SÔ?. • 

!eri karşısında afalladı. De" ek 
Çeşmiabı unutmuştu. Derhat ter 
parlandı ve: 

- Efendimiz; Çeşmiab kulu 
nu. u irade buyurmuştunuz 
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iktisadi meseleler lnit~' 
ZeytinyağlarımıZTalebenin kitab sat~şı 

S ta n d a r d 
.
1 
z e Sahaflar çarsı;ından elbet!~ ı:eç 

mi~'iııizdir. Eskiden lııırn ı kitap 
satısının sayılı pazarlarından bi· 
ri idi. Şiındi buradal.i dükk5ıılar-

e d 1• ı ı· y o r dan birçoğunun trikotaj 'at"ıııa 
yerlerini tcrkederek mcrhul bir 
diyara göç etmi oldugııııu "'"fle 

Zeytl.ncı"lı'g" 'ım·ız de "ıhya gö;~:~~~':.'~andır buranın durı:un 
kitap piyasasını birkaç gündenhe-
ri bürnmalı bir faali~·ctin kap • 

ve ıslah olunacak ~:· oldnğunu h~-rctle görüye. 

Karışık yağ aahlmasının kat't olarak 
önüne geçilecek 

Bflşlarında kasket, erkek kız bir 
sürü talebe, ellerinde mektep ki
tapları yüksek sesle ~·ine mektep 
talebelerinden olan mii~terilerine 
harıl harıl kitap satmaktadırlar. İktısat V ekileti iç ticaret umum 

müdürlüğü mühim bir istibliık ve 
ihraç maddemiz olan •zeytinyağ•ı 
n da standardize etmeyi kararlaş 
tırmış olduğunu yazmıştık. 

Bu maksatla bir nizamname ha 
zırlarunıştır. 

Diğer taraftan zeytinyağlarımı
zın ihracında kalitesinin muhafa
za olunmasına dair alakadarların 
mütalealan da alınmıştır. İktısat 
Vekaleti bu hususta zeytin yetiş-
!irilen mıntakalarda ve zeytin ya 
ğı ihracı yapılan piyasalarda esas
lıtetklkat icra ettirmiştir. 

Yeni standart nizamnamesile 
memlekette zeytinyağı hilekarlı

ğının kati surette önüne geçile -
cek ve halk, kanşık zeytinyağ ye 
mekten kurtulacaktır. 

İhraç olunacak zeytinyağ tene
kelerinin üzerine muhakkak birer 
etiket konacak ve zeytinyağların 
asit derecesi yazılacaktır. 

Ahlaksız 
Adam imiş 

-----
Şahidler böyle 

sö lei i 
Altı ay evvel Valide hanındaki 

odasına davet ederek kendisine 
fenalık yapmak isteyen Şükrü is
minde birini bıçakla öldürmek
ten suçlu Cavidin muhakemesine 

dün Ağırceza mahkemesinde de

vam edilmiştir. 
Dünkü celsede dinlenen şahit

ler maktul Şükrünün ahlaksız bir 

adam olduğunu ve bu yüzden bir
kaç defalar karakola düştüğünü 
söylemişlerdir. 

Muhakeme bazı şahitlerin cel
bi için başka bir güne bırakılmış

tır. 

1 lirayı çalıp kaçarken 
tutuldu 

Diğer taraftan İktısat Vekaleti 
memleketimizde zeytinciliğin ıs

üıhı için yeni bir takım tedbirler 
almaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere geçen 
yıl açılan zeytincilik kurslarına 

yüzlerce kişi devam ettiğinden 

yeni kurslar küşat olunacaktır. 

Bılbassa mahsul veren zeytinle -
rin verim kabiliyetleri arttırıla

cak, bugün yağ istihsali endıistri 
miz en iyi bir disipline tabi tutu
lacak; yabani zeytinler aşılana -
cak, yeni ve büyük zeytinlikler 
tesis olunacaktır. 

Geçen mevsimin zeytınyağ is • 
tihsal rekoltesinin .35, bin tonu 
bulduğu ve geçtiği anlaşılmakta -
dır Bu rekolte; evvelkı yıllara na 

Ticaret ayıp değ>ldir ve küçük 
y.ıştan ticarete ba)amalt iıdeta 

bir farilet le olabilir. Fakat ders 
yılı başlamı~ ve yeni bir tedris. 
program.ile yeni bir faaliyete ıtir 

miş olan çocuklarımızın böyle d
lerinde geçen seneki kitaplarını 

kendilerinden bir !'lenr. sonra ay-
ı nı kitapları okuyarak olan arka -
daşlanna böyle gelenin. g çenin 

1 cöz!eri önünde tıpkr bir seyyar sa 

1 

tıcı edasile satmalarını biz hos bir 
manzara olarak telakki etmedik. 
Oradan bizim gibi geçip le bu man 
2arayi görenler ile :\1aarif itfarf'Sİ 
bilıneyiz şu hfıdise ·i nesri kar~ı -
lıyaraklardır?. 

HALK Fİl,OZOFU 

zararı çok farklıdır. 1 
Alınacak yeni tedbirler saye -

sinde önümüzdeki mevsim zeytin 
1 

yağ rekoltesinin daha fazla ola -

Birimizin derdi 
Hepimizi~ derdi 

cağı muhakkak görülmektedir. 

Diplomasız 
Dişciler 
Meselesi 

-~--· 

T ıh k(i)nszresinde yeni· 
de;ı mevzu bahsolaca!q 

Üçüncü mılli diş tababeti kon
gresı 17-19 T"§I'fnisunıde; cTıp 

kongresi> ile beraber toplanaca • 

ğından şimdiden hazırlıklara baş

lanmıştır. 

Kongrede yapılacak tebl.ğlerle 
genel sekreter Orhan Okyay meş
gul olınaktadır. 

Diplomasız dişçiler le esaslı bir 

mücadele edilınesi meselesinin de 

kongrede mevzuubalıs olunacağı 
anlaşılmaktadır. 

.J~7 Hıcri 

Şaban 

18 

\Yıl l>>ll. Ay,10l.H,285dııırl6J 
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Bir müb;ıdilin haklı 
şikayeti 

Dün Hüseyin oğlu Ahmc·d 
Faiz imzasilc bir karıımızdt>n 
pek haklı bir şikaı etııame al

dık. Bunu aynen yazıyor vt 
biz de sal!ıhivettar makamla -
rın bu mesele ik aliıkadar ol · 
masını bılhassa rıca edıvoruz. 

. Ben Self.ınik mubaclil ve mu 

ha cır Jerindenim. Dokuz cocuk 
bahı.~ıyım. On üç nüfus ı ıba 
ret efra:lı aılemi g ındırC'cck 

bL~ halde degilım. 

İskan idar s!rdc mevcud 82G 
n=aralı dosyamda ıskün k<l -
nunlarırun emır ve büttin §' ra 

iti haiz olduğuma daır evrak 
vevesaıtim mevcuddur 

Sabıkalı Servet oğlu Nihat ev· 
velki gece Ankara caddesinde 257 
numaralı Ilüscyinin tütüncü dük

kanına pencereden girmiş ve 103 
lira parayı çalıp çıkarken bekçi 
Nusret tarafından görülmüştür. 

Nihat kaçmıya başlamış, fakat 

bekçi tarafından havaya bir el si
lah atılınca durmuş ve teslim ol
muştur. 

~-------~~--=;.....~-ı 

: L.-----ı--~--]' 

Senelerce iskfın daireleri e
şildcrinı yıprattım. Sthha\ ve 
İçtimai Muavenet Vekiılc\mın 
9/11/937 tarih ve 50601/1753 

numaralı emırlerile iskin hak
kım tasdik ancak ıstediğim e
vin kanunen tavıze salih em • 

15.kten olmadığı cihetle ·erfü·
miycceği İstanbul iskan mudi
Tiyctine teblığ edilmiş ve ıs -
kan müdürlüğünce de bana bu 

yolda tebligat yapılarak ka -
nunen ancak Ermeni firarılc · 
rinden metriık bir evin tara -

fıma taviz edilebileceği bildi
rilmesine mebni, uzun tahar -

riyattan sonra Ermeni metrükü 
olduğunu ögrendıgım Kadıkö

yünde Caforağa mahallcşinde 

Fırıldak sokağında 10 numaralı 
evin bana tahsisim i,stıda ey
ledim. Bunun tizerine tahki • 

kat yaptırılmış ve bu evin bana 
tavizinde kanunen h içbır rn5nl 
bulunmadıgı halde bu kere ta
rafıma tebliğ edilen 28/9/938 

tarihli ı·e 6454/820 numaralı is· 
kan idaresinin emrile de milli 

emlake aid evlerin Emlak Ban· 
kasına dencdildiği cihetle ta

leb ettiğım hanenin bana ve · 
rilemiycceği bildirilmiştir• 

-- o --* Ondüle makim·lerinin behe

mehal mühendis mektebinde mu- 1 

\ ·1 l?rın~ karnr verilmiştir 

Sultan Aziz; bir liıhza mtilfı '~ 
zadan sonra kendin geldi. Çeşmi-I 
abı ıstemişti. Usasına diincrek: 

- Ha; evet... Pekala gelsin ba
kalım .. 

Çe~miiıb içeri girmişti. Gökmavi 
gözleri parıl parıl parlıyordu. Pa
dişahın yanında serpilıniş çıplak 
yatan mat güzele göz kuyruğile 
baktı ve mücadeknin çok çetin 
olduğunu anladı. Lakin, kendin
de sarsılmaz bir iman olduğunu ı 
da vakladı. 

Arzıniy:ız Çqmiabı içerde bıra
kıp çıkarken, Sultan Azız seslen
di. 

- Usla; ~"n de gel; oldu olacak, 
iki aya yakındır hasretim sizlere .. 
Haydi çabuk ol soyun da gel! ... 
Arzıniyaz efendisinin bu iltifa

ına yer öperek mukabele ettikten 
sonra sevinçle dışarı fırladı. 

Sultan Azız, ayakta duran Çeş
miıibı, dikkatle su.zdil. G~ alıcı 
bir kızdı. 

VaidU•r v .-tı Eıul 

sa. d. SA. d, 
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4 31 10 56 
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caba, ne olacaktı? Bekaretinin 
verdiği mahcubiyet ile kıpkırmızı 
kesilmişti. Kalbi; dışan fırlıyacak 
gibiçarpıyordu. Heyecan duyma -
mak için, iradesini zorladığı hal
de birtürlü muvaffak olamıyor • 
du. Eli ayağı zangır zangır titri • 
yordu. Laf değil; Padişahın ha • 
rimine girL'CC·kti. Yalnız olsa bir 
şey değildı. 

Fakat; mat giızel vardı. Ustası 
d'a gelecekti. Bu kadar kalabalık 
bir cümb\İıjte daha hayata ilk atı
lan bir kız nasıl heyecan duy -
mazdı. 

Arzıniyaz usta; Dilşad ne de ol
sa açılmışlardL Lakin; kendısi! .. 

Sultan Aziz; Çeşmiiıbın heye
can geçirdiğinin farkında değildi. 
Oda loştu. Yalnız; mehtabın kuv
vetli ziyası her tarafı dan~·eli a -
ğırırcasına bcyazlatmıştı. 

Çcşmiiıbın, büllüri göğsü; ince 
tültin içinde hafif hafif titriyordu. 

Sultan Az.ız: seslendi: 
(D \'111111 'ar) 

Cut!'huriyct hükümctınin en 
yüksek prensipl<·r•'.ld n bırı de 
st.•nelcrce uza.yan muhacir ış -
lcrıne bir son vermek ve mağ
cluri,yetlerinC" meyd[l!l vermi .. 
yt·rek iskanları cıhetine git • 

mektir Böyle olduğu halde 
on beş scncdır iki odalı bir ev 
sahibi olarnamakhgımı nasıl 

tefsir (•de~cgimi bilcıniyorum. 

Bu hıısust~ Sıhhat Vekiılc -
tınin dikkat nazarının cdbi ile 
d<.>Syamın tcdkık et ırılmC'sint 

halen ve dokuz çocuk babası 
oian bcrum gibi bır ınuhncirin 

senelerce ıskiın kapılarında nö
bet beklettırilmemcs!ni yııl • 
\'anrını. 



• 
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yEKOSLOVAKYAOAN SONRA ~ELER ST iYECKLER? K 1 ş 

S 1 n a n g 1 t e r e H~ Op~reti kışa hazırlanıyor. 
Bugunden ıtibaren tamirata baş-

n e Yapacak ?. ~;:,~::~==~k:=:::;::_ 
ne vücuda getirilecektir. İlk eser 
Mahmut Yesarinin (Kına gecesi) 

Almanya müstemlekelere de elini 
uzattığı gün vaziyet ne olur ? 

ve bestesini de değerli müzik üs
tadı konservatuvar profesörlerin

den Seyfettin Asal yapmıştır ha-

kikaten menfaatimizin bir operete 

çok fazla ihtiyacı olduğundan Halk 

opereti kıymetli sanatkarlarına 

şimdiden muvaffakıyetler dileriz. 
Almanya müstemleke istiyor. 

J3u yeni bir şey değildir Fakat or
ta Avrupada memnun edildikten 
sonra Almanyanın Avrupa kıt'ası 
haricinde başka yerler istemek - · 
ten vaz geçeceğini zannedenler 
vardı. Halbuki şimdi görülen hal 
bunun aksinedir. Öyle ki Alınan
ya orta Avrupada elde ettikle -
rine rağmen Avrupanın dışında 
Afrika kıt'asında da eskiden ken
disinin olan yerleri tekrar ele ge
çirmek istiyor. Demek ki orta AV'
rupa işleri başka, müstemleke da
vası yine başka imiş. Yeni gelen 
İngiliz gazeteleri bu mesele ile çok 
meşgul görünüyor. Verdikleri taf
silata "akılırsa Almanyanın Af -
rikaclak ı eski müstemlekelerini 
geri almak meselesi o kadar kolay 
halleclileceğe de benzemiyor. Af
rikanın cenubu garbisinde ve yi
ne Afrikanın şarkında iki cesim 
müystemleke harbi umumiden 
sonra mağlüb Almanların elin -
den alınarak İngilizlere geçti. 
Şimdı eğer buraları tekrar Alman
ya~ a verilmesi Londrada düşü -
nülüvorsa dl\·e o müstemlekeler
de b

0

ulunan İngilizler tarafından 
son derece endişe edilmektedir. 
Cenubu ~arbi müstemlekesin -
deki İngilizler buranın cenubi 
Afrikadaki Union Birleşik Ame
rika cumhuriyetine iltihak etme
ği istiyorlar. Onun için eğer Lon -
drada bir karar verilecekse bundan 
evvel cenubu garbi müstemleke -
sinde halkın reyine müracaat e
dilerek evvela kendilerine şu sua
lin sorulmasını bekliyorlar: 

leceği? .Yoksa Çekoslovakya me • 
selesinde olduğu gibi bir emri va
ki mi yapılmak istenecek?.. Her 
halde B~şvekil Çemberlayn bu 
yoldaki balkın fikrini öğrenmA-

Nazırı Mr. Pirov ise bunu şöyle 
anlatmıştır: 

- Cenubu garbi müstemlekesi 
icabederse s!Hlhla muhafaza edi
lecektir! .• 1770-71 Paris muhasa

\rası esnasında y;yecek 
pahalı1aşmışdı 

Bir taze yumurta 1~ kuruş, bir 
tavuk 250, bir ördek 200, bir ko
yun beyni 30, bir güvercin 100, 
bir tavşan 300, semiz bir fare 15, 

bir kutu sardalye 75, bir ölçek pa 

tates 250, bir demet prasa 10, 500 

gram ekmek 20, 1 hekto litre kok 

80 kuruşa satılıyordu. 
------0----

D i kka te değer 
istatistik 

bir 

Edebi Roman. 
No.132 

ha kuvvetli bir merak elektriklenen bir vücudü 
sarsıp yere düşüreb.ilir!, 

Oooh!. 

- İşte geldi ... 
- Acaba kim kim kim?. 
? ... ? ... ? ... ? ... 

- Kapı kurcalanıyor. Şimdi açılacak. Acaba 
kapının arkasındaki bu el kim?. 

Kim olabilir?. Refik meraktan çıldıracak! Ren
gi mosmor oldu. Boğazı büsbütün tıkandı. Zihin 
durdu. Çalışmıyor artık! Gözlerin önünde nazar -
lan bağlıyan ve biribiri arkasına şimşek sür'atile 
sıralanan istifhamlar: 

H E R-.G Ü N B 1 R H 1 K A Y 
~~~--~--~~~~~~~--~ı 

Aşk.c§l v~dc§l 

Yazanı 
Etem izzet 

- ?. ?. ?. ?. ?. 
- Kimi istiyorsunuz efendim?. 

BENiCE 

Rafik, heyecanının boğuntusundan kendini 
kurtarıp kapıya baktığı zaman şaşaladı ve .. sual 
tekerrür etti: 

- Kimi aradınız efendim?. 
Refik, 
- Acaba bu çocuk da kim?. 
Diye dudaklarını büktü, demin dehşet verici 

bir kabus gibi beyninin içine çöken sıkıntıdan kur· 
tulduğuna sevinerek bir an kendine kapıyı açan bu 
küçük, yedi sekiz yaşında görünen; güzel, tombul 
kız çocuğunun kim olabileceğini düşündü ve.. hlq 
bir hüküm vermeksizin sordu: 

mak ihtimaline de •Evet. d 
Bizi birleştiren bu mukad 

tesadüfe minnettar kaldığı 
ve yarın gece de ayni yerde 
rar buluşacağımızı söyliyerek 
rıldık. Ertesi gün tatlı bir 

- Ferhunde Hanım mı?. için 
bile - Evet ... 

Kızcağız penbesi çoğalan yüzünde böyl:ı, :çıy 
mi hiç hatırlamadığını üade eden takaUüSI 'il okt 
netmiye muktedir olamaksızın, ilkbahar sa ieor, 
da bülbül gibi cıvıl cıvıl cı vıldıyan ahenktaf ı·ki 

- Yayır... nar 
Cevabını verdi. ve .. ilave etti: &l ta 
_ İster~e~ ~ame de sorayım?. niyor 
Refik duşundü: ef' Ya 
- Başka çare yok. Bu kı.tcağızın sözile un 

him membaı kapamak doğru değil. Belki• hayat 
bilir!. riyor, 

Ve .. küçüğe: "alarıı 

- Peki .. Kızım sor. 
Dedi. Kzcağız koşa koŞa içeri 

sonra, yanında bir kadınla .:eldi: 
gitti ve·· 



Görülmiyen Canavarlar ... 
Vücudümüzde yaşıyan iyi ve fena mikroblarıo sayısı ne kadar 

biliyor musunuz? Hayır mı? O halde biz söyliyelim ı 
Tamam 128 milyar 1. .. 

Mik~~blar n~sıl y~şar ve nasıl çoğalır? - iyi ve fena mikrobların 
mucadelesı • Mıkroblar resmigeçidi • Mikroblarla mücadele ... 

• 

tuvar şefidir. Ve sabahtan akşa· 
ma kadar mikroblarla, bu gözle 
görülmlyen canavarlarla uğraşır. 

Beyaz gömleği altında gayet sa:: 
kln görünen dostum doktor: 

- Mikrobları yakından görmek, 
nasıl y~adıklarını, nasıl çoğal • 
dıkları hakkında bir fikir edin • 
mek ister misiniz?. İsterseniz, hep 
sini birer birer göstereyim. Fakat, 
ilk evvel bunların sayısını bil • 
meniz U.zım. Vücudünüzde ne ka
kadar mikrob var biliyor musu • 
nuz? Şöyle bir tahmini söyleyiniz, 
ne kadar?. 
Doğrusu bilmiyorum. Şimdiye 

kadar aklımdan bile geçirmemiş· 
tim. Ne cevab verecektim. Acaba, 
bir milyon desem çok mu? Vücu
dümüzde bu kadar mikrop var 
mı?. 

Doktor gülümsedi: 
- Beyhude düşürm1eyiniz, de

di. Doğru birşey söyliyemiyecek
siniz. Bu hususta salôhiyet sahibi 
olan meşhur doktor İstrasbürger'e 
göre vücudümüzde tamam 128 
milyar mikrob vardır. 

Nasıl, bir vücudde 128 milyar 
mikrob ... Hayretle doktora bakı • 
yordum: 

- Eğer bunların hepsi bir tera
ziye konulup tartılmış olsa 12 gram 
ancak gelir. Sonra şunu biliniz ki 
•İYİ• mikroblar da vardır. Bun -
l.ar, vücudü •besler• ler, hasta -
lık:larla •mücadele• ederler. Vü-

S-8 O l'f TEL G R A p _ · 111 efTetrln ıtıt 

VENÜS Yaşıyan ölüler 
Heykeli o·· d b .. b .. un en u gune ve u gunden 
Luvr Müzesinde teşhir h .. f 
Olunan bu heykel nasıl Y a r ı n a u c u m . 
Ve nerede bulundu?.. O 

y:::~s ::es!d:~ç~~las~:~ nların hatıraları, şayanı dikkat ma-
larken katı bir şeye teaad~ ettl Ya 1 
vaş yavq toprakları, taşları kaldır- cer a ar 1 ay r 1 ay r 1 

ve birkaç c i 1 d 

r o ni a n d ı r ;" ·7~"'::t·:>:J\.;'.: .• t ...... :..,_.__,'11',"'""'"' 

.----M O S KOVADA ---1111111!!! 
TÜRKiYE iÇiN RADYO KONSERi 

14 Birinciteşrin yabancı memleketlerle kültür münasebetleri 
İdame Umum Soyyet ( •Voks•) Cemiyetile S. S. C. B. Rad
yo komitesi Moskova Radyo istasyonu ile (Dalga Tulü 1744) 
Türkiye için tertib edilen bir radyo konseri neşredilecektir. Kon
ser, Türkiye saatile 21 de başlıyacaktır. 

KONSERiN PROGRAMI ŞUDUR: 
Tatar Bestekarı Cihanov'un •Kaçkın• operasından parçalar, 

Moskova Devlet konservatuvarı Tatar Stüdyosu artistleri ta· 
rafından. 

rese gittiler. Sonra Riya d!S Ja • 
neyro'ya doğru yola çıktılar. 

Fakat, ne yelkenli, ne de Arşi
dük bu şehlrdegörüldil. Ne oldu
lar. nereye gittiler malfun de41L 
Ne gemiden bir eser, ne de lı:en
dilerinin izi bulundu. Oayıblara 
k~tılar ... 

Acaba bir yere çıktılar, hüvl -
yetlesrini mi deği~tlrdller?.. Meç 
hul... O zamandan beri ne Ar§l -
dükten, ne de sevgilialnden bir 
haberalındı ... 

KUTİEPOF MESELESİ 
Birkaç aene evvel, ealı:I RllB 

muhariblerl reial, ve Parlata bu -
lunan bayaı: Rusların getl Oenara. 
Kutiepof bir sabah evinden çıktı 
ve bir daha dönmedi. 

Bazıları, kendialııi arabaya bi
nerken ııördüklerini arabanın 

içinde de birkaç ldfl bulundutu
nu söylediler. 
Parıs zabıwı faaliyete ıegti. 

Beyhude... Generalin ne ld, na 
dv ölilsil bulundu. Ne oldııf Ne-

• • • • • 

reye gitti? ... Bir yere mi hapso
lundu? Yaşıyor mu?... Bu bir 
' .. ,.ı;; anlaşılamadı ... 

KADIN YÜZÜDE:\ 
İngiliz tayyarecilerinden Ed

var Norman - Singapor Ostralya 
yarışı esnasında, harita üzerinde 
hiç biri olmayan hali bir adaya 
inmek mecburiyetinde kalmıştı. 

Uzun sakallı ve çırçıplak bir 
ihtiyar tayyarenin yanına geldi. 
Ve fasih bir ingilizce ile hemen a
dayı terketmesini söyledi. 

Norman, tayyaresini tamir ede
ceği ve gideceği cevabını verdi. 
İhtiyar, tayyarecinin uzun müd
det adada kalmıyacağına kanaat 
getirince sergüzeştini anlattı: 

- Ben, dedi. Eski Alman bah
riye zabitlerinden kont R... be • 
nim. Karımı çıldırasıya seviyo -
rum. Fakat o, genç zabitlerle eğ
lenmekten, kur yapmaktan hoşla
nıyor, ve zevk alıyordu. Bunu ha
ber alınca dayanamadım. Kendi· 
sini öldürmek istedim. Fakat bir 
türlü kıyamadım. Memleketimi 

(Devıımı 7 inci !ahi/ede) 



HABERLE 

Gedikpaşa halkırn heye
cana veren bir hırsız 

Venüs 
(5 inci sahifeden devam) 

Bu adam, köylünün istediği parayı 
saydı ve heykeli Ada.mantos limanı
na naklettirdi. 

Konsolos, sefiri haberdar etti. Se
faret katiplerinden Kont Marselin, 
sefaret maiyetine memur cEstafeb 
kuronile derhal Sakıza hareket et· 
ti. Korvet; heykel bir Yunan gemi -
sine konulacağı sırada Sakız lima
nına vasıl oldu. Fransız gemisi tay
faları sahile çıktılar, Okonomsu bul 
dular, fazla para teklif ettiler. Mu
vaffak olamayınca heykeli cebren al 

DilD gece Gedikpaşada bu civar 
halkı telaşa düşüren bir hadise 
ohnuş hırsızlık yaptıktan sonra 
kaçmakta olan bir hırszı kendi -
sini kovalıyan bir mahalle bek -
çisini muhtelif yerlerinden yll'rala
mıştır. 

Bekçi Mehmed: mıya karar verdiler. Ve bu kararla-
- Hırsız var. Kaçıyor tutun. rmı yerine getirdiler. Tayfalarla 0-
Diyerek kovalaınıya başlamış - konomos taraftarları arasında vu -

tır. Bekçinin bu sesini duyanlar - ku.a gelen arbede de heykelin kolla
dan birkaç kişi de sokağa fırlaya- rı kırıldı. Birçok yerleri zedelendi 
rak: hırsızın peşine takılmışlar • Bu yirmi asırlık heykel bugün Fa-
dır. riste Luvr müzesinde bulunmakta -

Hadisenin tafsiJatı şudur: Nihayet yakalanacağını anlıyan dır. 
Saim birdenbire durmuş kendisine 
yaklaşmakta olan bekçi Mehme -
din üzerine hücum ederek bek -

--=o=--

Herber Marşal 
Son günlerde parasız kalan a· 

zıh hırsızlardan sabıkalı Saim dün 
akşama kadar Kumkapı, Y enika
pı Kadırga semtlerinde dolaşarak 
kolayca hırsızlık yapabilecek bir 

çiyi elinde bulunan ustura ile yü- (5 hıd sahifeden devam) 
zünden ve ellerinden yaralamış- te çok güçlük çektim. Fakat sonrala-

ev aramış nihayet Gedikpaşada 

Mariya isminde bir kadının otur
duğu evi gözüne kestirmiştir. Sa
im bundansonra bir arkadaşile be
raber o civarda bir meyhaneye 
giderek kafayı tüssülemiş ve saat 
.on raddelerinde arka~:ından ayrı
larak gündüz gözüne kestirdiği 

Mariyanın evi önüne gelmiştir. 

tır. n alıştım. 
Fedakar bekçi yaralanmış olma- Herberin bu sözleri bizi çok mü

sına rağm.en yakaladığı hırsızı bı- teessir etmişti. 
rakmamış ve hadise yerine yeti- Holmer: 
şen polis memurlarına teslim et- - Affedersiniz, Mösyö Herber, de 
rniştir. di. Son'larda, Briyankur'da yaralan-

Bekçi Mehmedin yaraları hafif dınız, değil mi? .. 
olduğundan hastaneye yatırılma- - Evet ... 
sına lüzum görülmemiştir. - 1918 senesi ilkbaharında değil 

Hırsız Saim bugün adliyeye tes- mi? Tarihini hatırlıyor musunuz? ... 
Salın ev halkının uykuda ol • 

duğunu görünce evin arka tara -
bndaki pencereden içeri girmiş 
ve birkaç dakika zarfında yükte 
hafif pahada ağır eline geçirdiği 

lim edilecektir. - Bugünkü gibi -hatırımda. 1918 

--oo-- senesi nisanının 15 inci günü idi 
Çocuğu sokağa hiç unutur mıyım bugünü ... 

bırakmışlar Ve••• - Ben de öyle ... 15 nisan 1918 de 
cephede tevkif oludum ve harbin ni 

eşyalarla beraber girdiği pencere- Şileli Salih oğlu Osmanın ida
den çıkarak karanlık sokaklardan resindeki otobüs Üsküdarda Bül-
birine dalmıştır. büldere caddesmden geçmekte i-

0 sırada devriye gezmekte o- ken Solaksinan mahallesinde otu 
lan Mehmed isminde bir gece bek- ran Mustafanm beş yaşındaki oğ 
söylemiş Saim durmamış ve kaç- lu Halide çarparak muhtelif yer-
mıya başlamıştır. }erinden yaralamıştır. 

Filistin ateş içinde 
(1 inci sahifeden devam) tarın misafirlerinden iki kişiyi öl-

lar çıkmıştır. İngiliz askeri sevki- dürmüşlerdir. Cenine'de bir takım 
yatı devam etmektedir. Arab memurlar, sokak ortasında 

Filistin mücahidlerinin reisle - öldürülmüşlerdir. Şehirde grup -
rinden Abdüsselam: tan sonra sokağa çıkmak ,yasağı 

- Sonuna kadar dayanacağız. ve ışıkları söndürmek mecburi -
Filistin halis Arab kanı ve memle- yeti ilan edilmiştir. 
ketidir. Taksim kabul etmiyoruz Muhtelif yerlerde üç Arab öl-
ve Yahudi muhacereti istemiyo - dürülmüştür. 

ruz demiştir. Kudüs 13 (AA.)- Kudüs ile 
Kuqüs 13 (A.A.)- Akşam üze- Hebron arasında bir askeri müf-

ri birçok suikasdlar yapılmıştır. reze ile asiler arasında vukua ge-
Hayfada asiler, Arab mahallesi len müsademelerde üç asi telef 

muhtarı Ali Ahsud'un evine gir- olmuş ve iki İngiliz polisi yara -
mişler ve eşraftan bir zat ile muh __ l~ş~r. 

---==-
Fatih sulh hukuk hakimliğinden: DEVREDİLECEK İHTİRA 
MEVLÜD: Karagümrük Beyceğiz BERATI 

nahallesi Dilmaç sokağında c7• nu- •Irgat ve emsali hayvan koşu!u 
marada oturan. dolap• hakkındaki ihtira için alın-

Milli Müdafaa Vekaletine izafetle miş olan 10 ilkkcinuu 1932 tarih ve 
İstanbul Muhakemat Müdiriyeti na- 1521 numaralı ihtira beratının ih
mına Hazine vekili Ekrem Özdenin tiva ettiği hukuk bu kerre bnşka
aleyhinize teftiş komisyonunca ha- sına devir ve yahut mevkii fiil~ 
zine borcu olarak tahakkuk ettirdiği konmak için icara dahi verilebüo· 
zimmetiniz on sekiz lira yirmi ku- eeği teklif edilmekte olmakla bu 
rnşun yüzde 5 faiz ve yüzde 10 üc- hususta fazln malCımat edinmek 
reti vekaletle birlikte ikame eyle- istiyenlerin Galatada, Aslan Han 
diği alacak davasının icra kılınacak 5 nci kat 1-3 numaralara müracaat 

hayetine kadar hapiste kaldım. O 
sırada Alman cephesinde cephane 
pek azdı. İsraf etmemek emri veril
mişti. Briyankur cephesinde bir top 
başında bulunuyordum. Topu siler -
ken nasıl oldu bilmem, birdenbire 
patladı. Lüzumsuz yere bir gülle is
raf ettiğim için beni divanıharbe ver 
diler. Bir sene hapse mahkum ol
dum ... 

--=o=--
'(Dış politikadan devam} 

li esaslara göre çizmek mümkün 
defilldir. Bunun için orta Avru -
pada daima bir ekalliyet davası 

kalacaktır. 

Harbden evvel, Avusturya İm
paratorluğunun hikmeti mevcu -
diyetini, 

- «Habsburg İmparatorluğu 
mevcud olmasaydı, böyle bir İm
paratorluk yaratmak icabetle -
cckti ... 

Sözlerile izah eden Avusturya 
devlet adamının maksadını şim
di daha iyi anlıyoruz. 

A. Ş. ES~IER 

Fatih sulh hukuk hakimliğinden: 
CEI\1AL: Samatyada Kocamusta

fapaşa mahallesi Mekteb sokağında 
cl4. numarada oturan cl22. apu
let sayılı eski üçüncü komiser. 

Üsküdar Malmüdürlüğüne izafet
le İstanbul Muhakemat Müdiriyeti 
namına hazine vekili Ekrem Özden 
tarafından aleyhinize 1936 senesi i-1 
kinci teşrin maaşını peşin aldıktan 

duruşması için gönderilen davetiye- eylemeleri ilan olumU". sonra mezkur ayın· on üçünde vazi-
de gösterilen adresten çıktığınızı ve feden ayrılmanız dolayısile zimme-
gittigv iniz mahal bilinemediğinden B vz B" . . S lh H k k H. tinizde kalan on sekiz günlük yirmi eyog u ırıncı u tl u · a-
muhakemenin bu kere muallak ol - kimli vinden: yedi lira yirmi sekiz kuruşun yüz-
d11ğu 7 /11/1938 pazartesi günü saat İda;ei hususiyenin Bey kozda Buz- de 5 faiz ve yüzde 10 ücreti vekfilet-
011 dörtte mahkemede hazır bulun- ı.. k"' .. ili . 'k A k d le birlikte ikame eylediği alacak da-11ane oyu mua mı ı en n ara a . 
maruz için davetiye makamına kaim Ziraat Bankası umum memurin şefi vasının icra kılınacak duruşması ı-
olmak üzere on beş gün müddetle muavini Halis yanında Fatma Aliye çin gönderilen davetiyede gösterilen 
kararı mahkeme ile ilan olunur. aleyhine açtığı otuz dokuz lira elli adresten çıktığınızı ve halen gitti -

938/741 iki kuruş alacak davasının cari du- ğiniz mahal bilinemediğinden mu· 
ŞE.HZADEBAŞ[ ruşması sırasında müddeialeyhin i- hakemenin bu kere mualluk olduğu 
Turan kametgahının meçhul olduğu celp- 7/11/1938 Pazartesi günü saat on 
Ti Y atr OSU namesine verilen şerhten anlaşıl- dörtte mahkemede hazır bulunma -

TJVlfll?,uı:ıs Jf[lJH mış ve mahkemece on beş gün müd- mz için davetiye makamına kaim ol-
n:mA'.n'fo 'n§-eN detle ilanen tebligat icrasına karar mak üzere on beş gün müddetle ka-
Semiha, Mişel var- verilmiş olduğundan muhakeme gü- rarı mahkeme ile ilan olunur. 
yetesi. nü olan 14/11/938 saat 11 de rnah- 938/754 

The Guidos Akrobat Numarası... 1 kemeye bizzat veya bilvekale gel - . . . 
KANLI GÖMLEK (Vodvil 3 perde) meniz tebliğ makamına kaim olmak DEVJ.{EDILE_CEK.I:-:TI~A BE~TI 

Solo Vary t .. ·ı· ı (11111) cİkı darbelı dahılı ıhtırak makıne-- e e uzcre ı an o unur. . . . 
lerinde ıslahat> hakkındakı ihtıra 

: • 1 • '. ~ ..... • • • - • .. • l , • • ~ ··~ •• 

İle SABAH, öGLE ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntaz eman dı,ıerinlzl 

fırçaleyınız. -

için alınmış olan 21 İlkkanun 1936 
tarih ve 2322 No. ve cİki darbeli ih
tira makinelerinin doldurulmasın

da ıslahat> hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 22 İlkkanun 1936 tarih 
ve 2315 numaralı ihtira beratları
nın ihtiva ettikleri hukuk bu ker
rE başkasına devir veyahut mevkii 
fiile konmaları için icara dahi veri
lebilecekleri teklif edilmekte ol
makla bu hususa fazla malumat e
dinmek isteyenlerin Galatada, As
lan Han 5 inci kat 1 - 3 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

• 

Sulh ümidi yine düşüyor! Şof Ör le re verile 
P aris 13 (Hususi - Kabine. Ciano nezdinde bir teşebbüste bu-

Fransız kara, hava, deniz lunmuştur. 

ordularının acil ihtiyaçları- Paris 13 (A.A.) - (Beynel -
na sarfedilmek üzere 480,500,087 milel buhranın muhtelif saf -
frank tahsisat ve krediyi tasdik haları hakkında söylemiş ol ~ 
etmiştir.· duğu iddia edilen ve sabah 

Bu meblağın mühim kısmı şark gazeteleri tarafından neşredilen 

cephesine ve majino hattının şi- sözlerden haberdar olan Daladiye, 
mal ve cenub mıntakalarına sar - dün akşam bu sözlerin kat'iyyen 
!edilecektir. sahih olmadığını beyan etmiştir. 

Umumi siyasi vaziyet yatkın gö- BU SABAHKİ FRANSIZ 
rünmekle beraber müfrit solların GAZETELERİNİN NEŞRİYATI 
kanaatine ve ileriye sürdükleri Paris 13 (A.A.) - Gazetelerin 
delillere göre dünyada harb teh- bugünkü mütaleaları, başlıca dün-
likesi zail olmuş değildir. Alman- kün Fransa Belçika merasimi ve 
yanın da kanaati bu merkezdedir. bilhassa Kral Leopold'un nutku 
Hitler, sulhun Çemberlayn'in şah- hakkındadır. 
sı ile kaim olduğu kanaatini açık- Sen Bris, lö Jurnal'da şöyle ya-
ca müdafaa etmekte ve Çember- zıyor: 

layn'ı istihlaf edecek muhalif ve Hitler, Alman tahkimat şebe -
genç İngilizlerin er geç Almanya kesini Eks la Şapel mıntakasına 
ile harbedeceklerine kani bulun- kadar uzatmağa karar vermiştir. 
maktadır. Kral Leopold'un babasının abidesi 

Fransız gazeteleri de büyüyen, önünde Belçika namına vermiş ol-
·kuvvetlenen, zaferleri ile işbaa duğu cevab, 1936 teşrinievveli 
gelen Almanyanın bir gün daha programının alenen ve resmen te-
geniş bir ihtirasla kendisi için ga- yididir. Bu program şudur: Bir 
ye ittihaz ettiği hedeflere koia - istiklfil siyaseti, fakat bir silinme 
cağı kanaatindedirler. Çekoslo - ve infirad siyaseti değil. Feyyaz 
vakyanın uluorta paylaşılması bir teşriki mesai ile sulhun tak -
Almanya için sadece bir tevakkuf viyesine çalışmağa heyecanlı bir 
merhalesi sayılmaktadır. davettir. 

Almanya için en hayati mesele Övr gazetesi diyor ki: 
müstemlekemeselesidir ki bu he- Dünkü merasını, bitaraflığın fe-
nü.z muallakta durmaktadır. ragat demek olmadığını ve sulh 

Radyo Sant::al ajansının, Mü _ arzusunun şecaa_tten vaz geçmek 
nib 'de Çember layn ile Hitler a- m~n~sına gelemıyeceğini ihtar et-
rasında müstemleke işinin sulhan mıştır ~ 
halli hakkında gizli bir itilaf im- ls~naıl Müştak'ın cena-
,zaladık.ları yolundaki ifşaatı bu- zesi getiriliyor 
rada hem hayretle karşılanmış, 
hem de tekı.ib uğramıştır. Bu ifşa
ya göre, Almanyaya Holanda ve 
Belçikanın müstemlekeleri veri -
lecektir. Çemberlayn böyle bir 
itilaf mevcud olmadığım sara -
hatle tekzib etmiştir. 

Pariste bir cerrahi ameliyesi so
nunda vefat ettiğini haber verdi
ğimiz Siird meb'usu İsmail Müş
tak Mayakonun cen~esinin İs -
tanbula nakli Başvekaletten Pa
ris elçiliğimize bildirilmiştir. 

Cesed tahnit olunarak trenle Fransa ile İtalya arasındaki me-
seleler de henüz muallak bir va- getirilecek ve merasimle gömü -

lecektir. ziyette durmaktadır. Temaslar de-
vam etmekle beraber herhangi bir •••••••••••••il 
mesele üzerinde hiçbir kati netice Erkek, kadın ve ÇO• 
alınmamış bilakis İtalya ve Fran- cu klar için 
sız gazetelerinde son hafta içinde Trençkotlar, Renk0t-
karşılıklı ağır neşriyat yapılmış- l W f 
tır. İki devlet münasebetinin is _ ar ve a terproo S 

panyadaki gönüllülerin filen çe- muşambalarının 
kilınesinden sonra düzeleceği söy- Her cinste zengin koloksiyon-
leniyorsa da bu da henüz bir ü- larını her yerden ucuz fiat ve 
midden ibarettir. müsait şartlarla Reyoğlunda 

Roma 13 (A.A.) - Fransa mas- BAKER mağazauırında 
lahatgüzarı, Fransanın yeni Roma bulursunuz. 

.~, :.: 1 <.;/~~ .. ı~.. " .. .., • : sefirinin agremanı hakkında KontJlil•••m 
il!!!! ~4- -~~~~~~~!!!l!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~~om~~~~~~·--~--o:~ 

Leh • Macar ve Çekos
lovaklar arasında 

(1 inci sahifeden devam) 
Karşı taraf noktai nazarınd4ı ısrar ettiği takdirde ihtilafın büyiimesi 

ve hatta mü.seIIah bir darbeye inkılabı ihtimali kuvvet,lidir. 

~uazzam bir nümayiş yapıld1 

Varşova 13 (A.A.)- Lvovda ikindi vakti Ukranya nasyonalistleri 
muazzanı bir .takım niimayişlcr yapmışlardır. Halk, bu şehrin caddele
rinden geçerek muhtariyeti lıaiz Karpatlaraltı Rusyasının ihdasını al· 
kışlamış ve bütün Ukranyalıların nıüstakil bir devlet halinde bir araya 
gelmelerini istemiştir. Nasyonalist talebe, mukabil bir nümayiş yapmış 
ve zabıta kargaşalıklar vukuuna mani olmak için müdahalede bulun
muştur. Bazı tevkifat icra edilmiştir. Ukranya nasyonal - demokrat fır
kasının icra komitesi, P•lonya Başvekiline bir muhtıra göndernıeğe ka· 
rar vermiştir. Bu muhtıra, Polonyadaki Ukranyalılann mutalebatını 
ihtiva edecek ve Polonya ile Maca.ristanm müşterek bir hududa sahip 
olmaları aleyhindeki propagandaya bir nihayet verilmesi talebini mu
tazammın olacaktır. Bu muhtıranın bir nüshası Bck'e gönderilecektir. 

Macarlara arazi verilmesi aleyhindd 
~ w-:---------------------...:_ ____ _ 
nümayişler 

P rag 13 (A.A.)- İlk muhtar }Juten hükumeti erkanı, hususi bir 
tayyare ile Pragdan Uzhorod'a gelmişlerdir. Nazırlar, kesif bir 
halk kütlesi tarafından karşılanmışlar ve milli marş çalınmak 

suretilc sel8ınlanmışlardır. Naznlar, Uzhorod'un büyük meydanına git
mişlerdir. Orada nazırlardan Brodi ile Revayve, müsteşarlardan Volo
sen ile Büesk birer nutuk söylemişlerdir. 

Macaristana arazi verilmesini protesto için Prag hükumetine ve 
Kormono konferansında bulunmakta olan nazır Basinski'ye birçok tel
&'rafl.ar gönderilmiştir. 

Bir arbede de oldu -
V arşova 13 (A.A.)- Pat ajansına göre Lvovdaki Rum katolik ra

hibler mektebi talebesi ta.rafından Polonya - Çekoslovakya ihti
lafı miinasebetile kabul ed.ilm.iş olan Polonya aleyhtarı hattı ha· 

reket dolayısile bugün bu müessesenin önünde kanh bir arbede vukua 
gelmiştir. Bir kişi ölmü~, birçok kişi yualanmıştır. 

Almanlar Dançig'ı istiyorlar 

Varşova 13 (A.A.)- Pat ajansından: 
Bir ecnebi membadan tereşşüh eden ve Polonya ile Almanya ara

sında Dançig ve Pomeranya hakkında müzakereler yapılmakta olduğu
na dair olan haberler, Polonyalı mehafilde •saçma• diye tavsif edilmek
te ve Polonya ile Almanya arasındaki iki komşuluk münasebetlerinin 
ihlalini istihdaf etmek olduğu beyan ohmmaktadı.r, 

mühlet uzatılıyor 
Yeni nizamname tasdik edili' 
taksi saatlerinin mühürleri1' 

dokunulmtgacak 
lktıaad Vekiletl yeni bir kiitib ta~ 
etti, yedek parça meselesi ne oıac~ 

Şehrimizdeki otomobil ve oto - 1 tibliğinede İktısad Vekale;_ 
büslerin muayenesi için verilmiş fından onaylanar~ ın 

olan son mühlet yarın akşam bit- binbaşı Bay Necib Ilbar ..... 
mekteclir. olunmuştur. Son zaJJUP"". 

Fakat mevcud otomobillerin 
mühim bir kısmının henüz mua
yenelerinin yapılmadığı anlaşıl -
maktadır. 

Bu kabil otomobil sahibleri •§O

förler cemiyeti> ne istidalarla mü
racaat ederek müddetin temdidi
ni istemişlerdir. Aldığımız malU -
mata göre şoförler cemiyeti bu 
vaziyeti Belediyeye bildirmiş ve 
bu hususta yeni bir karar veril -
m.iştir. 

Bu istidalar şoförler cemiyeti 
tarafından Belediye daimi encü
menine havale olunacak ve ken-
dilerine yeniden birer tarih veri
lerek arabalarının muayeneleri 
o günlerde yapılacaktır. 

Bu suretle muayene için veril -
miş olan son müddet de temdid 
edilmiş oluyor dernektir. 

Diğer taraftan şoförler cemi -
yetinin son toplantısında yeni tan
rim olunan nizamname ittifakla 
kabul olunmı.ış ve dün vilayetin 
tasdikine arzolunmuştur. 
Şoförler cemiy~ti umumi ka -

==Tehlike -Sarkta 
(1 inci sahifeden devam) 

ne olacağı henüz kat'iyetle hiçbir 
tarafta tahmin edilememektedir. 
Ancak şiınali Çindeki harekat ile 
yıpranan ve çok zayiat veren Ja
ponların bu hamle ile kat'i bir ne
tice istihsal etmek istedikleri an
laşılmaktadır. Japonların hedefi 
Çin hükumetine Sovyet Rusya ve 
İngiliz arazisinden yapılan silah 
ve mühimmat nakliyatını tama -
mile kesmek, Çini yardımsız bı -
rakmak ve mağ!Ub etmektir. 

Hankov'u düşürmek bu gaye Ü· 

zerinde ilk rahleyi teşkil etmek • 
tedir. 

ŞİDDETLİ BİR MUHAREBE 
BAŞLADI 

Londra 13 (Hususi) - Japon 
pişdarlarile Çin kıtaatı arasında 

ilk ve şiddetli bir muharebe baş -
lamıştır. Bu muharebenin Çin or
dusu için kat'i bir muharebeyi ka
bul olabileceği zannedilmemekte, 
daha ziyade Japonları yıpratmı -
ya, oyalamıya, geç ilerlemeye ma
tuf bir muharebe olduğu ihtimali 
kabul edilmektedir. Askeri ve si
yasi mehafilin kanaatine göre 
Japonlar cenubi Çine saldırmakla 
çok tehlikeli bir maceraya atıl -
mışlardır. Ya bir Çin tuzağına 
düşüp mahvolacaklar, yahud da 
kat'i zaferi dehşetli insan, para ve 
mühimmat kayıbı neticesinde an
cak kazanabileceklerdir. 

Çi.."l\Jt.1'\J MANEVİYATI YÜKSEK 

Londra 13 (Hususi) - Yeni ve 
büyük Japon taarruzu Çin baş -
kumandanlığını şaşırtmamıştır. 

Çan-Kay-Şek: 

- Hesablarımızda bu hareket 
de vardı ve Japonlar uzun zaman
dan beri bu ihraç hereketine ha -
zırlanıyorlardı. Tarafımızdan icab 
eden tedbirlerin hepsi alınmış -
tır. Çin Japonyaya lokma olmı -
yacak, her neferinin kanını en a· 

. ğır ve pahalı şekli le Japonlara ö-
detecektir. 

Demiştir. 

İNGİLİZ ARAZİSİNE İLTİCA 
EDENLER 
Londra 13 (Hususi) - Japon 

taarruzunun başlaması üzerine 
on binlerce Çinli ve ecnebi peri
şan bir halde Hankong İngiliz e
yaletine iltica etmiyc başlamış -
lardır. 

--=o=--
Nafıa müsteşarı 

,ehrimizde 
Nafıa Vekfileti müsteşarı Bay 

Arif dün Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. Bay Arif bu sabah elek-. 
trik işletme dairesine giderek bir 
müddet meşgul olmuştur. 

birçok şoförler cemiyeW 
mobil parçaları hakkııı' 
mütemadi şikayetler yapıtJ 
dırlar. ...... 

Bu şikayetlere göre; bir":! 
mobillerin kınlan veya dO" 
parçaları acentalarda bu ıuıJ 
maktadır. Bu yüzden yerıJ 

mobiller işleyememektc i~ 
vaziyette kalmaktadır. Bu;, 
ların bulunduğu baz1 ac 
da malzemeleri gayet fahiŞ 
satıp ihtikarla şoförlere ved 
tedir. _.w 

Şoförler cemiyeti bu ihtJJ" 
ve vaziyetten de şikayet ~ 
İktısad Vekaletine müt .. 
ta bulunmuş ve tedbir alı,, 
m istemiştir. 

Bundan başka 
lerin mühürlerinin badeın' 
hakkak cemiyet tarafındall 
külmesi ve ölçüler müfet~ 
de tamirlerinin yapılması ,; 
laştırılmıştır. Bozulan bll 
taksi saatlerinin mühürleri!' 
paran şoförler cemiyet wı' 
cezalandırılacaktır. 

Çatalca'Cla 
Seçim bugüıı 

(1 inci sahifeden det' 

cü.men azasından Asım Erıİ 
avukat Atıf Ödi.il intihab tJ 
muşlardır. 

Kartalda da intihab bıtnıif' 
Şereieddin seçilmiştir. 

İstanbulun yeni Şehir 1'
azalan teşrinisaninin 1 inci 

toplanacaklar ve bu suı;etl6 

«Şehir Meclisi» o gün ilk t 
tısını akdetmiş olacaktır. 

Bu toplantıda Vali ve J3e 
Reisi Muhiddin Üstündağ b 
tuk söyliyecek ve şimdiye 

yapılmış ve yapılacak oloft 
diye işlerini mufassalan a-1 
caktır. . ~I 1 

Bundan sonra yeni cdaiP" 
cümen• in diğer encümenle' 

tihabı yapılacak ve nı1J'i 
geçileceh'iir. 

PARLAK NETİCE 

Bugüne kadar alınan ne~ s 
re göre rey sahibi vatandlll' 

mızın yüzde 95 i, hatta b~ z 
lerde yüzde yüzü intihaba i 

etmekte ve reylerini itti!~ 
H. P. namzedlerine verme 
ler. ,,; 

Bu vaziyet; vatandaşlııJ~ h 
memleket işlerini kavraJJJ' f 
ve yürütmek bakımından ~ § 

dar kuvvetli ve ahenkli bi!.J 
teşkil ettiklerini bir kere O"' 

barüz ettirmiştir. a 

--=o=--

Mareşal y 

Çakmak hı 

Istanbulda rcı 

Birkaç gün evvel Tra~ gi 
tiğini haber verdiğimiz B# za 
karuharbiyei Umumiye il. 2 • 
Mareşal Fevzi Çakmak d:J lu 
şam şehrimize avdet ettJll' 

-·- .. ,di Fransız elçiler~-' 1ı, 
sında değişil• 

·cd lı ı 
Fransa hükıimeti harı 

f irleri ar::ısında bazı değij 
yapmağı kararlaştırmış 
toplanan kabine bunu ıtı ki 

etmiştir. ıJt1 
Bu kararlara göre Be! 

Fransuva Poncet Roma e 
Moskova elcisi Kulender 
ler müdürü~ Massigli de 
büyük elçiliğine tayin ol 
lardrr. · 
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Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur., 
_Yalnız Son Telgraf1da neşredilec~ktlr. Yazan : Ziya Şakir 

_ __....!!",._ lll •_..... •• 11" .......... " ... ,._-
l~~~~I 

Fehim Paşa sürülüyor 
•J Bu azgın_ hünkô.r hafiyesinin rengi mosmor ol
~~ muştu, mecalsizlikten ayakları titriyordu 1 
r Maamafih bu inkılabcılar her term.işler; sadece Yenişehir kay- - Demek ki.. Yenişehir, daha 
l ....ıı ciheti düşünmüşler; Fehim Pa makamı ile orada henüz teşekkül hala, zatı şahaneye karşı sadaka· re;• şanın firar etmek ihtimalini de eden ittihadve Terakki şubesi er- tini muhafaza ediyor. 
!,.,ııl nazarı dikkate alarak, bütün kaza kanını vaziyetten haberdar etmek- - Ne demek efendim?. Bizler, 
r;.- kaymakam ve zabıta memurları- le iktifa eylemişlerdi. memleketin eşrafı oldukça sayei 

nı vaziyetten haberdar etmişlerdi. Yenişehirdekiler, kurnaz dav - şahanede öyle münasebetsizl~k 
~ Halbuki Fehim Paşa, artık ac- · ranmışlar; derhal mahirane bir tu- Iere meydan verir miyiz, hıç ... 
~ zini anlamıştı. Silahla mukave - zak hazırlamışlardı. .. Kasaba eş- Teşrif buyurduğunuz zaman gö -
tJ1]11 met şu tarafa dursun; bilakis ses- rnfından birkaç kişi, Bursa yolu- rürsünüz. Kasabada, bir sinek bi-
eni siz sadasız savuşup gitmeyi ka - na çıkmışlardır, beklemeğe baş _ ıe· kanadını kımıldatacak halde 
atli rarlaştırmıştı. lamışlardı. Fehim Paşanın arabası değildir. Kaymakamımız, halis, 
f . Ertesi sabah, erke.nde.n (Şahin) uzaktan görünür görünmez, der _ muhlis (bendeganı hazreti şeh -

ced ıle (Yıldırım) ı, ~-a~~i bır arabaya hal yol üzerine sıralanarak araba riyariden) dir. 
koşturmuştu. Bulun paralarile geçerken verlc beraber temen - Fehim Paşa,geniş bir nefes al -

d kıymetli elmaslarını ve pırlanta nalarla ~a~ayı selamlamıya baş- mı§tı. 
e nişanlarını büyük birçantaya dol- lamışlardı. · _ Çok şükür .. Artık, kurtul -

U}' durmu~tu .. Y~nını1, yalnı1z (:'-rna- Bu hareket, Fehim Paşanın na- dum. 
,J vud Alı) ısmın~~k~ .. sııduc bır ada~ zan dikalini celbetmişti Ve ken-' Diye, mırıldanmıştı. 
gJJ mını almıştı. Koşkuıı arka kapı- disine, bazt garib ümidler vermiş- Karşısında, elpençe divan du -

1~ sınd~n ıırabaya atlamıştı Müte- ti. Buna binaen derhal arabayı ranlardan en yaşlısına elile işaret 
rnadıyen hayvanlan kamçılatarak durdurarak 0 adamları yanına ça- etti. 

ti Mudnnya yolunda kuş gibi uçnu. ğırmış: _Buyurunuz .. Yanıma geliniz 
ya başlamıştı. N 1 b k 1 1· · · d b aber gı'delı"m 

U.. - ası smız, a a ım.. yı mı- e er · 
c çeyrek zarfında Fel1ı·m p · · ? 
~ • a- sınız ... Buralarda ne var ne yok?. Dedi. 

~ şa Mudaı~yaya ~·ı~işti. Fakat ka- Demişti. 0 adam, derhal Fehim Paşanın 
,- sab~ya gı_r~emış.tı. Arabayı, ora- o adamlar, derhal büyük bir yanına bindi. Araba, tekrar ha-
d~ı zeytınlıklcrın tenha bir kö - hürmet ve tazim tavrı alarak: reket etti. 

~ rsıne çekt~.rerek ~r~avud Aliyi - Elharndülillfilı Paşa hazret- Beş on dakika sonra artık ka -
asaba~'a gondermıştı. Ali, kasa - leri sayei şahanede iyiyiz. Sizi sabanın methaline yaklaşmışlardı. 

baya g~decek, yelkenli kayığı tut- gördük.daha iyi olduk ... Buralar- Burada da, kaza kaymakamı ile 
mıya gıden adamla birleşecek... daki hal ve ahvale gelince .. Sayei karşılaşmışlardı. 
~ayık, kasa?~dan uzakça tenha şahanede, her taraf süt limanlık... Kaymakam da, Fehim Paşaya 
bır yere getırılecek F h' p B · p d' h 'd ~ . ' e ım aşa, urada da bazı buldırıçıplaklar ihtiram göstermış.. a ışa a şı -
oradan kayıga bınecektı· t" "l .. 11 ğ d · sa ~ . · ureoı er. (Hurriyet isteriz) filan detle merbut o c u una aır -

JJ Fehım Paşa, korku ve sabırsız- diye, bir takım kepazeliklere te- dıkane bazı sözler söylemiş .. Fe -
~ lıkla arabada beklerken, Arnavud şebbüs ettiler F k t b' · ·· hı'm Paşanın tamamile emniyetini Al. b' . . . . . a a ız ışe mu-
J ı, ır ~aylı gecikmış.tı .. Ve niha- dahale ettik. Derhal çenelerini celbe muvaffak olduktan sonra: 

rJ yet, n_efes nefese gclınıştı. Ve, şu kapıyıvcdik. (Devamı var) 
haberı getirmişti: 

- Paşamr.. Talat Efendinin ta
'rif ettiği yeri, buldum. Fakat onu 
orada bulamadım. Nihayet b' . . , ızım 'JI eski adamlardan Laz İbrahime 

ci rasgC>ldim. Ondan sordum. Talat 
bu sabah bir kayığa binmiı.: (G 

ıe l'k) . . "'' em-
t ı e gıtmış .. Oradan da istan _ 

bula geçecekmiş... Sakın Mudan
ya ya girmiyelim. Vaziyet fena 

Hitlerin nutku karşısında 
lngiltere ne yapacak 7 

(4 üncü sahifeden devam) ceği az meraklı birşey olmıyacak-
tedir. Çünkü cenubi Afrika hüku- tır. Almany::ınm müstemleke da
metine komşu olan odur. Görülü- vası ortaya çıkalı epey zaman o-e F h" ' .•. 

.. ıt k .e 1~ Paşanın rengi, simsiyah 
P" esılm1sti · 

e' - V~y: hain .. Paralan aldı kaç-

yor ki bu hükumet o müstemle - luyor. Fakat bunun bilhassa ~u 
keyi Almanlara verdirmeğc hiç son zamanlarda bilhassa ehemmi-

tı haaa... ' 

Diyebi lınişti. 

Sonra, derin bir yeis ve teessür-
;JP le arabacı Ahmede: 

ıet - B_ur:8''1Ya dönelim .. Çabuk.. 

razı olacağa benzemiyor. Halbuki yet kazandığı malfıındur. Bı!ndan 
oradaki Almanların ne yaptıkla- evvel müstemleke meselesi !ngi
rına dair de rnallıınat verilmekte- liz matbuatında muhtelif sure~tc 
dir. Bunlar Almanyaya telgraflar mevzuu bahsolmuştu. Fakat buıı-

; Eınrııu vermişti. 
yollıyarak kendilerinin bulun - dan sonra meselenin daha ehem -
dukları yerin de Alman idaresine vet alacağı görülüyor. 

Tekrar Bursaya gelmişlerd· F 
kat Fehim Pasa ihtiyat .. t ı. a-

geçmesi için çalışılmasını istiyor- -..:-·--·--·-w--------
. la~· .. Alman bayraklar çekiyorlar. T n ~oyan la r 

Mustemlcke meselesi er geç Lon- re "' rek d - - gos ere -
· ognıca köşke gitme . A 

,:.4 rab (M' mış.. -v ayı ıhaliç) yolu tar f 
J saptırarak k" .. a ına 

dra ile Berlin arasında konuşul - (4 üncii fıahifeden devam) 
nıağa başlayınca Airikadaki mü~
temlekelerde bulunan Almanlarla 
oradaki İngilizler arasında kan -
şıklık çıkacağından çok endişe 
edilmektedir. Yukarıda ismi geç"'n 
Standard gazetesinin ileri sürdüğü 
şu fikir az şayanı dikkat değildir:! 
Avrupada sulh temin edildi ise de 
meselenin ehemmiyeti Afrikada 
toplanıyor. Şarki Afrikaya yer -
leşmiş olanlar nisbeten yakın bir 
istikbalde cereyan edecek hadi -
seleri düşünerek sonderece ali -
kadar oluyorlar. Şurası aşikardır 
ki Almanya müstemleke davası -
nın hemen tedkik edilmesini iste
mektedir. Bunu da Başvekil Çem

. opruye yakın t nh 
bır yerde beklemis Orad k~ . a 

· t· ';" a ı va zıye ı anlıyarak hab . . -
i · A et getırmesi J çın rnavud Aliyi gönder . . 

e'I b ~rnavud Ali, bu sefer deın:ştıh. 
crı getirmişti: ~u a-
- Pasa""' K" . •' ...... oşteki adamlar 

hepsı dağılmıslar Köşk" ın 
..1 fında polisler: ja~danna~: ~t;a -
Yp~~ Oa-

Fehim Paşa. fena halde şaşala-
n:ıştı. Mclul nazarlarla taşlardan 
agaçlardan lındad • 

f umar gıbi et-
ra ına bakırunıya: 

- Ne vapacağız · . 
ye gidec~ğiz?.. ., şımdı ... Nere-

Diyc, söylenrneğe başlarn t 
O ~arnan arabacı Ahmed ış ~· 

hal hır plan te -+'b . ' er-
.. .. 1 ~ı etmış: 

- Uzulme Paşam ş· . 
radan d w •• undı bu -

berlayn kabul etmiştir. 
Bu gazete yazısına devam ede

rek Afrikada bugün İngilizlerin 
elinde bulunan eski Alman müs-. . ogruca ba•r. Yenış· ehre 

g1derız. Oradan Paza k'· temlekelerinin mukadderatı ta-
k .. ' · r oye, pa - · d'l ~- b l d k' zar oy den de Gemli w e . yın " ı ecegı zaman ura ar a ı 

Zann d · · g geçerız. İngilizlerin fikirlerine müracaat .,.ıı e erıın kı Gemlikte bir ko-
ı.v lay bulunur. edilmeden herhangi bir karar ve-

Demisti. rilemiyeceğini ileri sürmektedir. 
Y.'chin; Pasa artık hiç b' . Cenubi Afrika İngiliz İır.paratm 

1 düşünecek ~c 'muh k ır şeyı luğunu teşkil eden dominyonlar-
l a eme edecek d b 

- ıalde değildi. an iridir. Bu dominyon, bilhas-
- Pekala Ah .. sa cenubu garbideki müstemleke 

• J hın S" med .. Oylc yapa- hakkında verilecek herhangi bjr 
IJ". · • · ' ur hayvanlan 

Diye, cevab verdi. · kraara laka)'J kalamıyacağıJlt her * vesile ile Londraya bildim.iştir 
Felıim Pas Şarki Afrikadaki müstemlekede 

k ' :,;ayı uzaktan uzağa ta- bulunan İngilizler de bun,yı bir 

0 ıb eden Bursa inkıJabcıları, artık dominyon haline koymağı dtı§Ü.: 
nu. derhal tevkif edecek kada 

\•uzıyetc hakim olmakla berabe r nüyorlar. Onun içintekraı· A!man-
Bursada bir hadiseye meydan verr,- yaya verilmesini isterniyoclat•. 

k Görülüyor ki müstemleke rnese-
mcmc · icin, yine müsamaha gös- lesinin ne suretle halledilebilc -

tır. Şefleri de bunlar meyanında
dır. Haydudların otomobiJleri, o
tomatik silahlan bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

cFakat haydudlar, ayni gece 
hastanede bulunan paralı arkada;?
larını kaçu·mışlardır. Buna kimse 
inanmıyor: cNa:.ıl oluyor?> diyor . 

Halbuki doğru. Haydud kaç -

mış. Böyle tehlikeli bir haydudun 
hastanede nebaret altında bulun
durulmaması büyük bir hayret u-

yandırmıştır. 

Saat 19 da, hastanenin elektrik 
lambaları sönmüş ve ancak üç 
çeyrek sonra yanmıştır. Bu sırada, 

biraz evvel kendisnei kan verilen 
yaralı haydud kaçmı~, gitmiştir. 

Nasıl kaçtığını, nereye gittiğini 
de gören olmamıştır. 

--0>----

y aşı yan ölüler 
(5 lnd sahifede~ devam) 

ter kettim. A vustralyaya gittim. 
Sonra bu hali adaya geldim. Yir
mi senedenberi burada yapyalnız 
yaşıyorum. Avladığım kuşları, 

balıkları yiyorum ... 
Norman, yeniden havalandığı 

sırada ihtiyar kont ellerini sallı -
yarak bağırmış: 

- Bir daha gelirseniz bana bi
raz kahve, tütün ve kibrit getiri
niz. Zira yirmi senedenberi bun
lardan mahrumum. Ateşimi de 
söndürmek mecburiyetindeyim. 
Bu çok zahmetli bir şey ... 

1Görülmiyen canavarlar ... 
HIK AYI! 

• 

AŞKA VEDA es lnd sahifemlzden devam) 
- Bu mücadelede mağlub olan, 

ölen mikroplar ne olur? Nereye 
gider. 

- İdrarla çıkar, irinle çıkaı ... 
- Kafi, kafi... Biraz sonra ye-

meğe gideceğim. Midemi bulan
dırmayın1z ... 

NASIL VE NEREDE 
YAŞIYORLAR? 

- Bu miniminicik, gözle gö!'ül
miyen canavarlar her yerde ya -
şarlar: Kitablarm yaprakların -
da, kalemtraşın sapında, şu çiçek 
vazosunun içindeki suda, yediği
niz meyvalarda, şu paslı iğnenin 
ucunda sizi beklerler ... 

Evet, şu kirli çh•i ile parmağı -
ruzda açtığınız küçük bir yaraya, 
içtiğiniz suya girerler; her daki
ka, hersaniye zaafınızı, dikkat -
sizliğinizi beklerler ve bundan is
tifade ederler. 

Hemen vücudünüze sokulurlll{. 
O zaman kuşpalazı, kolera, \'e da 
ha· birçok korkunç hastalıkların 

arazı başlar. 

- Fakat, nasıl faaliyete geçi -
varlar?. 
v _ Bu henüz malum değil. .. Sıh 
hatiniz bozuldu, yorgunlukla. aile 
ile \'eya az gıda alriiakla mukave
metiniz azaldı mı bu küçücük ca
navarlar uyanırlar, faaliyete ge
çerler. İşte o zaman mücadele baş
lar. 

lflJMMA ... 
Bu mücadeleye chuınma• der

ler. Daha bidayette titremeğe baş 
larsınız. Kalbin darbeleri fazla -
laşır. Çünkü taarruza karşı koy
mak mecburiyetindedir. Vücudün 
harareti yükselir. Mücadele şid -
detini arttırır. Sessiz, gürültüsüz 
biı· harb başlamıştır. 

İşte bu sırada biz müdahale e
deriz. Taarruza geçen canavarla
ra karşı koyabilmesi için lazım 
gelen kuvveti, bu fena mikrobları 
öldürecek ilaçları veririz. 

Leucocite'ler, bu beyaz kürey
veler bizim askerlerimizdir. Ya -
vaş yavaş galebe çalarlar. Hara -
ret düşnıiye başlar. l\Iütearrızla
rın sayısı gittikçe ek~ilir. Hastalık 
geçer. Siz de yorgun, solgun ve 
bitkin bir halde mücadeleden ga-
lib çıkarsını7_ . 

Bazan mücadele pek fecidir. Jş
te Koh mikrobları ... Yavaş ya -
vaş ciğerleri kemirir, harab eder: 

Verem ... 
İşte, minimini yavrucakların 

boğazlarını tahrib eden kuşpalazı 
mikrobları ... Bazan bunlnra mu
kavemet gayrikabildir. Birdenbire 
vücudü sarar, ve iyi mikroblan 
mağlUb eder. 

- Bunları görebilir miyim?. 
- Hay, hay azizim ... Şurada bir 

mikroskop var. Size. sırasile bü
tün mikrobları göstereyim. 
MİKROBLAR RESMİGEÇİDİ 
Mikroskop nedir, bilirsiniz. 

Mikrobları 200, 500, 900 kere ve 
daha ziyade büyüten bir alet... 

Doktor Jak B. kalktı. Ki.içük 
bir lambayı yaktı. Mikroskopu 
hazırladı ve: 

- Bakınız!. 

Dedi. Eğildim, bakıyordum. 
- Ala ... Şimdi geçidresmi baş-

lıyor ... 
Doktor bir cam parçası aldı. Ü

zerinde birşey, ancak farkoluna
bilecek küçük bir leke vardı. Tü
bün altına sürdü. Bilaihtiyar: 

J 

- Veba mik:robları ! ... 
Yerimden sıçradım. Mikros -

koptan uzaklaşmak istedim. 
- Korkmayınız ... Bu gördüğü

nüz mikroplar ölüdür bir zararlan 
olmaz ... 

Gözümün önünde küçük küçük 
noktalar, çizgiler, garib garib şe
killer peyda oluyordu. Artık bir 
şey söylemiye, sormağa cesarete
demiyordum. 

- Bu gördüğünüz mikroblar an
in, mide. ülser, hançere, kanlı bron
şit mikrobudur. 

Sonra bir başka cam koydu. 
- Geliniz, bakınız ... 
Dedi. 
- Aman, ne tul}af şekil bu?. 

Bu küçük virgüller, bu küçük 
pembe aksansirkonfleks'ler, bir 
sinema yıldızının kaşlar111a, ne 
kadar da benziyor. 

- Kolera mikrobu!. 
Masadan uzaklaştım. Doktorun 

uzattığı bardaktaki alkole bakı

yorum. Fakat tereddüd ediyo -
ruın. 

- Korkmaynıız ... Bu nefis bir 
Sartröz'dir. Daha başkalarını gör
mek ister misiniz?. Tamamile 

mikroblu kumaş parçalarım da 
var. Bunlan da görebilirsiniz. 

- Yeti~ir, bu akşamlık bu ka
dar yetişir. 

- Sonu ~:arm -

HER SABAH 
DAHA GENÇ 
görünüyorum 

( ıl ündl sahifeden devam) 
zümler gibi olgun ve baş clöndi.ı
rücü. tenin Antalyanın portakal 
bahçelerinden daha renkli ve se
rin. Bu saydığım güzellikler be
nim olduğu gün dünyanın en 
mes'ut adamı olacağım, Leman 
hanım. 

Müberra, o gece çok uzun gö
rüştük. Bütün bir gece oturduk. 
İstikbal üzerinde projeler yap -
tık. Ayrılırken tatlı ve çılgın bir 
rüzgar, kabaran karanlık denizin 
üzerinden kopup taşan rüzgar 
coşkun fırtınaların estiği başı -
mızdan geçerken dudaklarımız 
tutuştu, başımız döndü, ve ben 
dudakları.mı onun dudakları üze
rinde buldum. Benliğimi tutuş -
turan bu ateşten kaçmak için göz
lerimi açtım, açılan gözlerim ge
celer kadar karanlık, çıldırtan bir 
çift gözle karşılaştı, bu yanan 
gözlere ve yakan dudaklara ken
dimi bıraktım, bu birakış dakika
larca sürdü... Karadeniz in, ayın 
parlak ışıklarına Çigan orkestra
sının en içli. nağmelerine karış -
mış rüzgar saçlarımızı dakikalar
ca birbirimize kanştırdı... Sacla
rımız rüzgarda ,başlarımız buİut-

larm içine karışmış saatlerce dur
duk. 

Leman bu son cümleyi, içini 
çekerek bitirdi. Müberra heye~ 
canla: · 

- Sonra abla? 
- Sonrası aşka veda, hayatı 

sevgisiz ve baharsız geçecek olan 
uzun bir ömür. Sonra Müberra, i
şittim ki Orhan güzel, genç kız
ların meçhul kalp hırsızı imiş. 
Bunu bana ertesi gün tanıdığım 
ve onu sorduğum insanlar. onun 
çapkın ve evli bir zabit olduğunu 
söylediler. 

Meliha Madencio~jlu 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cFerro - Prusyat vası tasile tabo
lunan matbuat ve bunların ıslahb 
hakkındaki ihtira için alınmış olan 

10 ilkteşrin 1934 tarih ve 1865 nu

maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kerre başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konmak için ic
ra dahi verilebileceği teklif edil
mekte olmakla bu hususa fazla ma-
himat edinmek isteyenlerin Gala

tada, Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu
maralara müracaat eylemeleri ilim 
olunur. 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığma borçlu ölü Bay Deha.r \'arislerine 

ilan yolilc tebliğ 

Bay Dehar Üsküdar Arakiyecihacıcafer mahallesi Körbakkal sokak 

eski 97 yeni 49 numaralı maabahçe bir bap ahşap hane (yeni: Ahçıbaşı 
MC>ktebi sokak No. 74) 

Birinci derecede ipotek göstererek 4/7 /928 tarihinde 1994 he:.ap nu

marasile Sandığımızdan aldığı 300 lira borcu 26/5/938 tarihine kadar 

ödemediğinden faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç 805 lira 44 

kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında 
Parlata : . t k 'b· b 1 k .. . 

1 _ ki ıcra a ı ı aş anma· uzere tanzım olunan ihbarname borçlunun mu-
Baya n Grebert d y r ık 1 d .. t d·-· .k • 

<Uyanır uyanmaz, h 1 ave ename e gos Pr ıgı ı ametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bay emen e 
v" viizüm- Dehar'ın yukarıda yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yıı.pılama-aynaına sarılıyor 

deki buruşukluk

larıınla çizgileri
min günden güne 
kaybolduğunu ke
mali hayretle gö-
rüyorum.> 

cBir hafta zarfında muctze· dene
cek bir tarzda gençleşip güzellcşıne
me cidden şaştım. Biitün arkadaşla-

mıştır. Mezkur kanunun ~5 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan 

suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bay Dehar mirasçıları işbu ilan 

tarihinden itibaren bir buçu\ ay içinde Sandığımıza müracaatla nıu
rislerinin borc:unu ödemeleri \'eya kanunen kabule şayan bir itirazları 
\'ar ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ve yahut 

başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul 
mezkür kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler aliikadarlarca 

bilinip ona göre hnrcket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname teb-

liği makamına kaim olmak iızere keyfiyet ilan olunur. (7415) 

-------~~~----------------llllllllllİ------~...;ıı;;;;,;;;;;;;;;;;;;~ Devlet Demiryolları ve Llm~nları ı 
ltletme U. idaresi llinları 

-------------------9 UNCU İŞLETME l\IÜDÜRLÜGÜNDEN: 

İstanbul - K. Çekmece banliyö kısmı kış tarüesi 15/X/1938 tarihin
den itibaren mer'iyet mevkiine girecektir. 

Ceb tarifeleri gişelerde satılmaktadır. 

Fazh tafsilat için istasyonlara miiracaat edilmesi rica olunur. (7408) 

rım buna nasıl muvaffak olduğumu --------:f~s-t_a_n_b_u_l _______________ _ 
soruyorlar ve beni candan tebrik e- defterdarhğından : 
diyorlardı. ~ Senelik 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin- Muh:ımmt"n 
lcrce kadınlar, bir hafta zarfında Cins ve mevkii kirası 
birkaç yaş gençleşmiş bulunuyorlar. Mercanda Dairei Harbiye caddesinde kfı.in 42 numa

Yüzlerindeki buruşukluklarla çiz- ralı Caferiye hanının hazineye ait hissesi. 527 

Kira 
müd. 
de ti 

3 yıl 
gileri tamamen kaybetm~lerdir. A- Kağıthanede Kasri5Ii arkasında, ağıl, ahır ve odayı 
İimler, buruşukluklnrımızın ancak müştemil 4596,5 metre murabbaındaki mandıra. 120 3 yıl 
ihiyarlamağa başladığımızda mey- Yukanda cins ve me\•kii yazılı yerler hizalarındaki kira ve mliddet 

cana çıktığını keşfetmişlerdir. Çün- üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin 
kü, cild ~h~iyarlayınca baz~ ~ayati ve tediye şeraiti ile diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün Milli 
cevherlerını kavbcdcr. bu cıldı bes- E F'- ı·d .· .. . . 

• . . . m ClK aresıne ve muza-yedeye ıştırak edeceklerin de 24/10/938 Pa-
leyip ku,·vetlendırınız hemen ta- t . ·· ·· ~ .. · 

. . . ' . Ü . zar esı gunu saat oıı dortte yuzde 7,5 pey akçelerile Milli Emlak Mü-
ıelevıp gcnçleşır. Işte. Vıyana m- .. .. v .. 

·. . f .. 1 . d d kt durlugunde toplanan Komisyona müracaatları (M.) (7325) 
versıtesı pro esor erın en o or 

Stejskal'in şayanı hayret keşfi olan f 
ve BİOCEL tabir edilen ve genç stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

- Ne güzel, dedim. Yeni ku -
rnaşların desenlerine benziyor. 
Zemin ne güzel donuk mavi. Bu 
kırmızı etrüsk şekiller, bilhassa 
çin mavisi olanlar ne hoş! Ne sa-

ih lıayvanlardan istihsal edilen cild Emniyet Sandıg-ma borrlu öli.i Ba.v Mehmcd Fuat varislerine de, ne vaz ... " 
- Bunlar verem mikı·oblarıdır. büceyreleri hülasası, bugün pembe ilan yolile tebliğ 
C ar"asını aldı bı'r baska rengindeki Tokalon kremi terkibin- .. . 

am P " < ' - - d dd H k tm Bay Mehmed. Fuad Çengelkoy Lekecıbozu sokağı eski 52 miikerrcı 
sını koydu. e mevcu ur. er a ş:ım ya az-

p t . - . 'b' bik d' . s· . yeni 2 numaralı hane. - Ay... apa ya çıçegı gı ı... dan evvel tat e ınız. ız uyur • . . . . ... . 
Ne garib .vaprakları var!. Menek- ·ıd· .. be 1 . 1 t• • Bırıncı derecede ıpotek gostererek 6/6/929 tarihinde 5554 hesap nu· ken cı ınızı s eyıp genç eş ırır. _ 
şe rengini andırıyor. Bu bir çiçek Ve buruşuklukları giderir. Bir haf- marasile Sandığımızdan aldıgı 400 lira borcu 26/5/938 tarihifü~ kadar 

mi. bir hayvancık mı?. ta nihayetinde on yaş daha genç- ödemediğinden faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç 697 lira 59 

-Hayır! Sadece bir aktimomi- ltşmiş görüneceksiniz. Gündüzleri kuruşa Yarmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında 
koz mikrobu. Bunu vücudden çı- de beyaz rengindeki Tokalon kre- icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbaranme borçlunun mu-
karabilmek için ameliyattan baş- ık J ed - t d•w• 'k 

mini kullanınız. Siyah noktaları e- ave enam e ,gos er ıg.ı ı ametgahına gön·d· er .. i~-~iş ise de borclu Ba_y 
ka çare yoktur. M h d - -· 

Geçid resmi de\•am ediyordu. ritir, açık mesameleri sıklaştırır ve e me Fuat ın yukaı ıda yazılı adreste oldugu anlaşılmış ve teblığ 
Doktor, mikroskopun ayarını de- birkaç gün zarfında en esmer \.·e yapılatı)attuştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebli

ğiştirdi. Şimdi 1,300 defa büyük sert bir cildi beyazlatıp yumuşata- gatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bay Mchmed Fuad 

gösteriyordu. caktır. mirasçıları işbu ilan tarihından itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza 
-Herhalde bunun da muzır ol- müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabuk şayan 

du~n_u idd~a ede_mezsiniz. He~ - Dr • Hafız Cemal bir itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmaz-
desı bır şekılde bırleşen bu mınl- (LOKMAN HEKİM) lar ve yahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli 
minicik noktalar pek tehlikeli bir ı . ~ 
şeye benzemiyorlar. Dahili hastalıklar mütehassısı. g~yn menkul ~~~ur kan~na gore San~kça satılacak~r .. Bu cihetler 
_Görünüşte öyle ... Fakat bun· Divanyolu: 10' alakadarlarca bılınıp ona gore hareket edılmek ve her bırıne ayn ayrı 

ıar nedir, biliyor musunuz?. !Hastalarını pazardan başka hergiln ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere kefiyet ilan olunur. 
_ Hayır!. saat 16 dan sonra kabul eder. (7417) 
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Bay Arife vermiştir. (Arzusu üzerine teşhir edilmemiştir.) 
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1 
Sultan Hamammında Suraski Mağazasında Bay O V AY O' ya Kazandırmakla 

BUyUk ikramiye dağıtmak rekorunu 
İKRAMİYELER ARZULARI ÜZERiNE TESHiR EDiLMEZ ÇIKAN 

MAL 

kırdı. 

CE - L I ES 1 
Eminönü Meydanının münasebetiyle lstanbul iş Bankası karşısında 15 numaraya taşınmıştır. 

!1:•••••••1DYÜksek san'atklirımız:4••1.•••••-.. 

MDnir Nureddin'in 
ODEON 

• ~ • ~-,~ <( - ........ . 

Kulağınıza kü·pe 
-ı iyi gıyınen her ba

Of SU n ra~ Beyoğl?nda İs-

lhklal caddesın_de 178 
numarh DA VID mü

essesinin takdim et

tiği ve Paris ve Vi-

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünd 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Hasan varislerine 

ilan yolile tebliğ 

Bay Hasan (Kara Hüseyinoğlu) Müftühamaınında Katiblı. 
mahallesi Acıçeşme sokak eski 53, 13 mükerrer yeni 55 numaralı · 
bahçe bir bab kilrgir hanenin tamamı (yeni Kopça sokağı) 

1 
Birinci derecede ipotek göstererek 1/12/928 tarihinde 4044 ~ PLAKLAR iN DA 

Yeni okuduğu 
yananın en S0n m0- numarasile Sandığunızdan aldığı 500 lira borcu 26/5/938 tarihine Jı 

deJlerİ @lan JERSEY Qdemediğinden faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç 928 lil 

dö LEN RQBLARJ. kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince halt~ 270908 Hicaz şarkı - EIA gözlerin~ 
HıcazkAr şorkı - lzrnirin içinde . 

Iİl••••••~Plağı satışa çıkar.lmıştır. 4 

Istanbul Belediyesi ilanları 

İlk okullar için lüzumu olan ve hepsine 2604 lira bedel tahmin edi

len defter ve matbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur. Nümuııelerile 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesika ve 195 lira 30 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

riıektubile beraber 19/10/938 Çarşamba günü saat 14 buçukta Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (İ) (7143) 

••• 
Dumlupınar Şehir yatı okulunda bulunan ve hepsine 1278 lira 20 

kuruş bedel tahmin olunan 66 kalem eski ayna, battaniye, su küpü, pul

lLık, mintan, ceket, pantalon ve saire gibi köhne eşya satılmak üzere 
pazarlığa konulmuştur. Eşyaların listesile şartnamesi Levazım Müdür

lüğünde görülebilir. İstekliler 95 lira 86 kuruş ilk teminat makbuz veya 

cN MÜOHİ~ 
\sTiRAPTAN 
~oNRA -· · 

NIZI ve tayyörleri- Jicra t;kibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunU~ 
OJZi giymeJidfr. kava]enamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçJO 

•mıııııiliıııiiııııı••••••.•. •. Hasan;ın yukarıda yazılı adreste öldijğü anlaşılmış ve tebliğ yapıl 
B.akırköy Sulh Hukuk Rakımlı- ~ 

mıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatı 
ğinden: 

Müddeialeyh: Bakırköy Sümer- suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bay Hasan mirasçiları işbO 
bank bez fabrikası lokanta müste- tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatlB 

1 ciri, A:ıi. rislerinin borcunu ödemeleri yeya kanunen kabule şayan bir itif1 

İstanbul belediyesi tarafından a- var ise bildirmeleri 18.zımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ve l -leyhinize açılan bir lira 14 kuruş ala başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri Jl1 y 
cak davasının yapılan muhakeme- mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadsı 
sinde gösterilen adreste bulunmadı- bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarnanıe 

ğınız gibi mahalli ikametiniz de j liği makamına kalın olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (
1 

meçhul kaldığı mübaşir tarafından 

davetiyeye yazılan meşrubattan an
laşılmış ve mahkemece talep vec
hile ilanen tebligat icrasına karar 

verilerek ilanen tebligat yapıldığı 

ve bu tebligata rağmen de mahke-

rar 

Slov 
re re mektubile beraber 20/10/938 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encü-

mende bulunmalıdırlar. (İ) (7182) 
••• 

Sarıyer belediye şubesi müdürlüğünden: Büyükderede Büyükbayır 
sokağında 12 No. lı harab ve maili inhidam ahşab evin mahzurunun kal-

Bir hamlede ~~::~g::g:ç:~ Ha~r:t~s::~t:~·düşiliiir. Baş, ·m:e:le:lti:bg~ı~yl;a~pi~ık~:a:r;ar::ın~eı:nt:il~ua~nnd~en:!at:eeb~kil:i·-~ SAÇ 8OYALAR1 J U VAN T 1 ~I ~ı~n:dd 
diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak GRİPİN almak sure- -

tile çarçabuk defedilebilir. ğine karar verilerek muhakeme 281 Kumral ve siyah olarak saçlara tabii suret /an drrılması hakkında yazılan ihtarname üzerine sahibi Erimpeni'nin ika-

mctgiih adresi bulunamadığı polisin yazısından anlaşılmış ve tehlikenin 
!1allle bakası fennen caiz görülemediğinden tarihi ilandan ~tibaren on 

be~ gün içinde tehlikesi defedilmediği takdirde tarifatı kanuniye veç
hilc belediyece mezkur ev yıktırılarak masarifi satılacak enkazından 

alınacağı malum olmak ve tebliğ makamına kaim bulunmak üzçre key-
fiyet ilan olunur. (7406) 

! icabında gUnde 3 ka ;e alınab!llr. ismine dik· 10/938 cuma saat 11 e talik edilmiş- istenilen rengi verir.Sabittir, sıhhi ve zar arsı# dığı 
kat. Talc:lidlerlnde'l sakınınız. tir. Yevm ve saati mezkı'.ırda mah- INGİLIZ KANZUK ECZANESl:u:r 

kemede hazır bulunmanız ve tarihi 1 
1 ilandan itibaren beş gün zarfında iti Beyoğlu • stan bul ,,,J•akl 

Beşiktaş İcr!J- Memurluğundan: rihine müsadif salı günü saat 14 ten raz etmeniz itiraz etmez ve mahke- İ tı.r 
Evvelce Beyoğlunda Asmalımes· 16 ya kadar kıymeti muhamminesi meye de gelmezseniz hakkınızda gı- ,tanbul Konservatuarı Yatı Kısını la.;.. 

citte Kamhi apartı1:'.1anında mukim olan 1750 liranın% 75 ini bulmadığı yaben hüküm verileceği H. u. M. K. Direktörlügüııden : rilm 
iken halen ikametgahı meçhul olan taka· d k .. . ed 

Ç ki k 
., ır e en ço artıranın taahhudu 402, 405, 406 nci maddelerine tevfi- c ec 

OCU ı...ra, uvvet, Rıfat Kamhı ye: baki -kalmak şartile ikinci artırması .- . Konservatuar yatı kısmına bu sene için erkek talebe alırı0 
kudret, saAlık, nete Şayian sahip olduğunuz Ortaköy-

21111938 
t ihin" • kanmuameleli gıyap kararı ilAnen Okul yatılı ve meccanidlr. •Musiki ve orta tahsil ög"retilir-> 1'fil' olac 

it ' . • ar e mi!sadif çarşam - bl.ğ ı ( ·• 
98 gUaeltlk verir An de Vıran vatman Rıza sokagında 12 b .. .. . dil . . te ı o unur. 11110) ed• ki . ilk k:t b 1 ·· teıı "' 

• • • No.lı hane:1in kabili tak~im olına- a gunu ıcra e ecektır. Ikametga- ece erın me ep mezunu u unması ve yaşının on uç 

nelere istirahat tamın masından mahkemece şuyuunun i- hınızın meçhuliyetine binaen sat~ Sahib ve neşriyatı idare adm diye kadar olınaaı lAzınıdır. jıf 
eder, ismine dlhka t zalesi suretile satışına karar veril- ilanı ·tebliğ makamına kaim ve ma- Baş muharriri Diğer şeraiti öğrenmek için Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 

edinh, miŞ ve dairemizce açık artırma su- lumunuz olmak üzere keyfiyet ı-· ETEM İZZET BENİCE ·saat 9 dan on. dörde bdar Beşiktaş Kılıçalide Okul Müdürlüğil~ı 
retile 1 incı artır · ı 1 O c 6· 


