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eh ve Macar kuvvetlerinin ekoslovakya'ya 
yii rii meleri kuvvetlendi 

u bloka ltalya, Çeklere 
Almanya müzaheret 
edecekmiş! -eşte, Dörtlerin tekrar top-

lanıp Macar dileklerinin 
sulh yolile Ceklere kabul 

ettirilmesini istedi. 

Dörtler konferan 
•• SUUn toplantısı esnasmda Bitler, Musol bat, Oi!dııf 

,~;, ortler _ittifakı doğmadan 
:~: ölüyor mu? 
,;~ lra~ya ile Almanya'nın arası açılıyor mu? 

Yenı Çek Ha · · · e t d kadıv mül-k ti rıcıye Nazırının Berhn ve er esga en 
narıı~ Al 8 8 ar1 esrarengiz mahiyethil muhafaza e~iyor, 

on'::a8ı~ya Çekler'e gizliden gizliye müzaheret ~yhyor 
yaptıkları (~~usi)- Macarlar, Lehistanlıı p aris 14 (A.A.)- Pöti Parisıyen gazetesinde 
hükUm t• ~ anlaşnııya dayanarak Çek Burg, şöyle yazıyor: 

ar eylemişle:~.ne arşı vaki aşırı taleblerinde ıs- Macaristanm Çekoslovalcya üzerinde yap-
Doğrudaıı ~:· ınış olduğu tazyik, Almanlardan makes bulmamıj-

Slovaklar bile b iruya M~cıırlara mütemayil olan tır. Almanyanın Polonyalılarla Macarlar tara~: 
k M u taleblerın çok ağır olduğunu gö. dan ileri silrlilmüş olan müşterek budud proJesı 

ered _ acar dileklerinin is'af edilm . . k" 1 aleyhinde bulunduğu evvelden malUmdu. Fakırt 
nıa ıgını kat'i 1 . csı ım anı o - ..• 

1 ~ 
0 aralı; bildirmişlerdir şimdi görülüyor ki Alman - Çek ıtılifı ııçıktan açığa 

Bazı siyasi nıehafilde söylenild.",.,- .. •t Macaristanm Çek arazisi üzerindeki çok geniş ideli· 
car - Çek iht"I" ı,. .... e gore •• a- ec1· B b bt d 1 ouının Macar _ Leh d"J ki . d . alarma karşı gelir görilnnıekt ır. u ıe e en o-

•I inde sulh yolile halledilm . . . d.'. e erı aıre- layı davayı kaybetmek korkusu ile üınidsizliğe düş-
re•' ..dan . .. csı ıçın ortler tanfın- .. .. . d" d .. t d 1 t .. at 

~' • yenı, ınusbet ve kat'i b" t bb" • muş olan do Kanya, şım ı or eve e muraca 
sı - dığı takdirde Leh ır eşe üs vaki olma- etmektedir. İtalyan gazetelerinin halihazırda İn -

S 
1 Yanın Alınan . ~·e Macar orduları Çekoslovak- giltere ve Fransaya karşı yapmakta oldukları hü-
l'iirüıneg" e hazırışlga ı akltındo olmıyan kısımlarına cunılar İtalyanların hissetmekte oldukları gizli 

anma tadular. ' . . . 
Bu takdirde memnuniyetsizliği pek o kadar gızlıyememektedır. 

c.--·cakları vaz· t diAimkk anya".."' ve Romanyanın ala- Bu memnuniyetsizliğin menşei, İtalyanın Alman-
ıye ate deger bir ah" t J k nnI ·ı b" takını tır n·· m ıye a aca - yanm merkezi Avrupada dev ad arı e ır 

· ıger taraftan İtalyan O t İ ··f lalHln ilctı • ın r a Avrupada balta- menafi elde etmesinden ve talyanın nu uz mınta-

Jl 
: r·ı sa<µ menfaatlerinin büsbütün bire indi- kasına dogr· u ilerlemesinden ve buna karşı Paris 

1 met11.esi i tn~• · · ~ 
>ed -. ç: 1 ~eh. • M:aear blokuna müzaheret ile Londranın hiçbir harekette bulunmamasından 

aiıngC• ecegı . tıUınıın ~.H~ektedi,r. mütevellid acı histir. Çekoslovakyanm parçalanrna-
)l,1ilr" la Bu tak!l!ı;ıJii~Iin - Roma mihveri za:yı.fl sı Berlin - Roma mihveri etrafında garib bir te-

' r 0 caktır. · \ •~ ... ,. amış şevvüş husule getirmiştir. 
'.ten ° · .A (Devamı 6 mcı sahifede) ' 

Slovakya ve Rutenyanın Macaristana ilhakı lehinde yapılan nümayişlerden bir intıba 

Lehistan fevkaıa .. üniversitede 
ı-----------~ -
d e t e d b i r 1 e r e Ne er yapıldı 
i------------- --
b a ş v u r u y o r Neler yapılacak? 

Bu neden icab 
ediyor? 

Moravska Ostrava 14 (Hııswıi)
Lehistan i§gal ettiği mıntakada ya
şıyan binlerce Çek'i 24 saat zar
fında memleketten çıkıp gitmeğe 
davet etmi§tir. Batan Çek mek
tebleri kapatılmı§, muallimleri 
kovulmtlf, Çek mühendi& ve a -
melelerine tazmi11ataız yol veril

mi§tir. 

Romanyada: . -
iki 

Bugün ilim adamları. 
mıza ve gazetecile ~ 
rektör tarafından la-

zım gelen izahat 
verildi 

Üniversite yarın 
sabah açıhyor 

Üniversite yarın sabah mutad 
merasimle açılacaktır. Rektör bir 
nutuk verecek, bunu bir profesö
rün açılış dersi takib edecektir. 
Üniversitede esas tedrisata pa -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Manidar H b 
I~tifa ar 
Bükreş 14 (A.A.> -Mını Müda-Akademı"sı·nı· 

faal Nazırı General Argesanu ile 
ayni nezaret müsteşarı General 
Glaç, henüz maltlın olmıyan es
babdan dolayı istifa etmişlerdir. 

Bu istifaların memleltetin tes -
l!hatındaki inkişafın derin bir 
tetkikata tAbl tutulması için na -
zırlar arasında aktedilmiş olan 
konferansla alil.kadar olduğu tah
min edilmektedir. 

---<>--

Din 
Aleyhine 
Nümayiş -

Bitirenler 

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

ly eni den 0rdumuza ka· f 
tılan zabitlerimize bu 1 

L
gün merasimle diplıı1· 

maları verildi 
---~~--------ı Harb Akademisini bu yıl mu -

vaffakiyetle bitiren zabitlerimize 
bugün diplomaları verilmiştir. 

UZAK ŞARKTA: 
Vaziyet nazikleşiyor 

lng~ltere ve Fransa müstemlekelerlnl 
muhafaza içi,n yeni tedbirlere 

baş vuruyorlar 

L ondra 14 (Hususi) - Ja -
pon kuvvetleri cenubi Çin1 
istilıl.ya büyük bir süratle 

devam etmektedirler. Japon klt'a
ları karaya çıktıktan 72 saat sonra 
on mil içerde Tomskul'yi işgal ey
lemişlerdir. 

Cenubi Çinin Fransız ve İngiliz 
müstemlekelerine olan yakınlığı 
ve bu müsteınlekelerle cenubi Çin 
arasındaki lktıııadt birlik vaziyeti 

itibarile J aponyanın yeni hare -
kAtı al!kadar mahfillerde adım a
dım takib edilmektedir. 

Ayni zamanda İngiliz müstem
lekelerine muhtelif sınıflara men
sub ve bilhassa bahriye kıt'ala -
nndan takviye kuvvetleri gön -
derilmektedir. 
Japonların orta Çindeki ileri 

hareketleri de Japonya lehine 
süratle inkişafa başlamıştır. 

Avusturya da aldı 
yürüdü 

Bu münasebetle Akademide bü
yük bir merasim yapılmış ve bu 
merasime şehrimizde bulunan bü
tün asker! komutanlar ve üst sü-
bııylar bulunmuştur. .! •• P.,nıarm son harekatı ilıerine İngiliz müstemlekelerine gönderilen 

Akademi Komutanı Ali Fuad İneiliz bahriyesine mensub takviye kıtaatı 

Viyana 14 (A.A. - Büerkel'in 
csiyasi katoliklik• aleyhindeki 
nutkundan sonra on bin kadar 
niımayişçinin Stefanplas'da baş
piskoposluk sarayı önünde bir ge
çid resmi yapılmıştır. 

Alman istihbarat bürosu, nü -
mayişçilerin her saniye csiyas! 
katoliklik• aleyhinde bağırmış ol
duklarını ilave etmektedir. 

Ayni büro, saat 22 de hala nü
mayişe devam P.lrnekte olduğunu 
ilave ediyor. 

bir hitabe irad etmiş, buna cevab- --===-==s"""A==""B===A==-=H~""'A'"""'==K===..;;;;;;;;;,;,,;;;;;;;,;;..=== 
lar verilm-lşt_ir. o= - ARŞ/ .. ~ 

Hiddetli 
Baba 
Kızı ile konuşan 

genci vurdu 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

jŞehrimizde iki gizli esrar 

ve eroin tekkesi basıldı 
12 esrarkeşle 100 paketten fazla 

eroin yakalandı 
(Yazısı 6 mcı sahifede) 
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Şehir işleri -
Meyva halinde bir tetkik 

bitmek Sebzehali de 
.. . 
uzere 

ıL.J erkes meyva ve sebze ih· ton olan hal binasının yan ve bil- buranın iyi ve ihtiyaca kafi bir n tiyacını manavlardan ve hassa üst kısımlarında pencere ve csebze hali. olacağı ümit edilebi-
zerzcvatçılardan tedarik cam teşkilatına fazla ehemmiyet lır. 

ettiği için bittabi cmeyva haU. ne verilmiş olduğu için, içerisi lüzu- Meyva ve sebze halleri binaları 
kadar gitmeğe lüzum hissetmez. mu kadar aydınlık ... İleride topra- hakkında bu kadar izahat verdik· 
Bu itibarla oradaki faaliyetin ne- ğın bir çöküntü hasıl etmesile bü- ten sonra size biraz da meyva ih· 
dPn ibaret olduğunu, hatta modern tün binanın kiımilen mutazarrır racatımıza dair yaptığım tahkika
bir şekilde inşa edilmiş olan chah olmamasını temin için kısım, kısım tın neticelerini bildireyim: 
binasının iç teşkilatını görmiyen- yapılarak, birbırine usulü veçhile 1936 yılında harice 183865 kilo 
!er, bilmiyenler pek çoktur zanne- raptedilmiş ve bu suretle çok isa- elma, 1100 paket portakal, 38502 
t1erim .. Liif aramızda bir gün evve- betli hareket edilmiştir; geçen se- kilo kestane ihraç edilmiş ve bu 
!ine kadar bende bu ekseriyetin ne, bu binanın bostan sergilerine ihracat Almanya, Suriye ve Mısı
arasında bulunuyordum ... Nihayet, karşı olan kısmı çatlamış ve olduk- ra yapılmıştır. 
dün. çeşit çeşit, renk renk, dumanı ça diğer kısımlardan ayrılmıştır. Halde tekmil tüccarlar ihracat 

üstünde meyvalar, terütaze seb- Bu çatlağı dikkatle gözden geçir - ile meşgul olmuyorlar .. Bu işle a
zeler arasında şöyle birkaç saat ge- dim. Bir tehlike hasıl olmaması için liıkadar ancak birkaç tüccar var ... 
çirmeğe karar verdim. lı:zım gelen tertıbat alınmış, bina- Bunlardan birisi, geçenlerde yazıl-

Sabahleyin mutadım olan saat- nın diğer kısımlarında hiçbir arıza dığı gibi, ihracat işini daha ziyade 
ten çok erken kalkarak yola ko- yok, bu yıl yapılmış gibi... yoluna koymak için Alman yadan 
yuldum; hale vardığım zaman he- İki sıralı sütunların arasından, hususi surette bir mütehassıs ge-
nüz alaca karanlıktı .. Hiılin büyük kalabalığı yararak yürüyorum; tirmişti ... 
kapıları kapalı .. Saat 7,5 ta açıla- dört tarafım çeşit çeşit meyvalarla 937 yılının ihracat yekunu, he
cak .. Deniz tarafına rıhtıma doğru dolu, üzümünden kavununa varın- nüz tesbit edilememiş olduğu için 
yürüdüm; burada faaliyet çoktan caya kadar, neler yok .• Upuzun yol- ben de o hususta bir şey yazmadan 
başlamış.. lı:rı kaplayan küfeler, denkler iki alt satıra geçivereceğim .. 

Halin bu dış kısmında, yani rih- yandaki sıra sıra dilkkiinlara ait... Bu seneki mcyva ve sebze istih-
tım üzerinde münhasıran sebze a- Halde tam (60) tane dükkan var. salatımıza gelince; geçen seneye 
lış veri§i yapılıyor. Müstahsiller Bu dükkanların her biri bir tücca- I nazaran hemen yarı yarıya azaldı
gece saat ikiden itibaren mallarım ra ait.. Hepsinin üzerinde birer ya- ğı söyleniyor .. 
burada satışa arzederler. Sabahle- zihane var. Tüccarların yazıhane- Her taraftan ayrı bir ses ·yükse
yin, azami saat 5 buçuğa kadar sa- !eri .. Bu dii.kkiinların kiraları bir- im bu kalabalık yerde vaktin na
tıp, cikinci eı. e de\Tederek gider- birinden birkaç lira farklı olmak sıl geçtiğinin farkında değildim. 
!er. üzere üst iıste, vasati 25 şer lira Birdenbire yine o çın çın öten kuv-

Büyük ve geniş rıhtım üzerinde tutmaktadır. Burada Belediye İk- vetli ve keskin düdük sesi kulak
binlerce küfeler ... Her tüccarın kü- tisat Müdürlüğüne merbut chal !anında çınladı. Baktım hal ka • 
felcrl burada adeta birbirine karı- direktörlüğü• vardır. Tüccarlar, pıları yavaş yavaş kapanmağa baş 

şık bir halde bulunuyor. Bu küfe- hale ait hususlarda, daima direk- lıyordu. Rasgele birine sordum: 
!erin Üzerlerinde, ayrı ayrı, şekil törlükle temasta bulunurlar. Dük- - Kapılar niçin kapanıyor? .. 
şekil rakamlar, harfler ve işaret • kan kunturatları ikişer sene müd- - Yemek tatili ... Bir saat kapa-
kr yazılı. Herkes kendi küfelerini, detle yapılır. Ve hal direktörlüğü lıdır ... 
bu rengarenk boyalarla yazılmış tarafından, her tüccardan (1000) li- Cevabını alınca, henüz tek kana
olan rakamlar, huruflar ve işaret- ra teminat alınır. Bu teminat şu dı açık bulunan kapıdan kendimi 
lerden tanıyabiliyor ... Bir kalaba- maksııtla alınıyor: Mallarını sat • dışarıya dar attım. 
!ık, hareket, kaynaşma ve birbiri - mak üzere hale getiren müstahsil- R. S. 
ne karışan muhtelif perdeden ses- luden herhangi birinin tüccarla- - - --
krin uğultusile alış veriş devam e- rın birinde alacağı kalır da alamaz n . '1 
derken nihayet hava aydınlanıyor, sa direktörlük, alacaklının müra.lııKÜÇÜK HABERLERi 
güneş doğuyor ... Mallarını cikinci caati üzerine, parayı tamamen te- =·==== 
ellere. devreden sebze müstahsil- diye eder. Bundan maada, dükkan * Meşrutiyet inkılabına ve milli 
kri yavaş yavaş çekilip gidiyor, sahipleri, her gün satış ve alış bor- mücadeleye iştirak etmiş olan e-
fakat, ayni kaynaşma ve uğultu drolarını tanzim ederek direktör • mekli albay Şerifin dün mera • 
de\·am etmektedir... Bu şimdilik lüğe verirler. simle cenazesi kaldırılmıştır. 

•hal. binasının dıiında, rıhtım ü- 1935 yılı temmuzunun birinci * Japonyada deniz tahsili gö
zerinde bulunan sebze kısmının fa- günü açılan hal tekmil ihtiyacı kar- ren iki ,zabilimiz tahsillerini bi -
aliyetinden bir görünüş.. lşılayacak mükemmeliyettedir. Bi- tirmişler, büyük merasimle dip • 

Saat 7,5, kulaklarda çın çın öten ri deniz tarafında diğerleri cadde- lomalarını almışlardır. Bu mü -
kuvvetli ve keskin bir düdük sesi- ye karşı olmak üzere iki (çay evi) nasebetle karşılıklı ve samimi nu-
le mey\·a halinin büyük kapıları bir tütüncüsü, bir bakkalı bir de tuklar teati edilmiştir. 
~ğır::ığır açıldı, Kapılar önünde bi- lokantası vardır. Binanın caddeye * Macaristan ve İs\•içre hükü-
ri:<en kalabalık halin sayabildiğim nazır kısmında bir de postahane metlerile yeni ticaret muahede 
Leş kapısından içeri giriyor, sağa mevcuttur. len ıçin müzakerelere başlana 
sola dağı.lıyor, herkes kendi dük • Meyva halinin solunda, bitişık cağından, Jıükiımetimiz tacirle • 
kanma dQğru ilerliyordu. Bir an- bir bina daha inşa edilıyor; bitmek rin mütalcalannı sormuştur. 
da . .Pış:ırdakine benzer, birbirine üzere olan bu bina hal''"• malları- * Mağşuş donyağı satışı yasak 
karışan, muhtelif perdeden sesle- nı, mcyva halinin rıhtımında, açık- edilmiştır. 
nn uğultusu, halin iki sıralı sütun- ta satan sebzecileri çatısı altına * Büyük bır dövız kaçakçılığı 
!ar üzerinde şekillenen kub!x>sin- almak için yapılmaktadır. Bu, mün- yapan bır şebeke hakkında tahki-
rle d< !;ıalanmağa başladı... hasıran csebze hali. olacaktır. Ve kata başlanmı~tır. 

Halin, direktörlüğün bulunduğu hemen hemen meyva halinin yarı * Bu pazar Sipahi Ocağında 
:kapısından girilince karşısındaki büyüklüğündedir. Kuvvetli bir ih- atlı mani müsabakaları yapıla • 
kapıdan deniz tarafına, yani rıhtı- timale göre cyeni sebze hali. Cüm- caktır. Bu müsabakalara Musso-
ına çıkılıyor. Dışarı çıkmadan sa- huriyet bayramından evvel bitiril- lini kupasını alan zabitkrimiz de 
ğa sapılırsa, Keresteciler otobüsle- miş olacaktır. Burayı.da gezdim, iştirak edecektir. :.Iüsabakalarda 
rinin bulunduğu cihete çıkılıyor. şöyle bir gözden geçirdim; dış kı- bahsi müşterek de vardır. Kadın 
Meyva halinin, Unkapanının biraz sımlar ve çatı tamamen ikmal e- binicilerımizde müsabakalara gi-
berisinde, eski Keresteciler mey- dilmiş yalnız iç kısmıA taksimatı recektir. 

daııında inşa edilmiş modern bir kalmıştır. Buranın çatıı;ı meyva * Kazalara Mani olmak için dd-
bina olduğunu söylemeğe bilmem halininki gibi beton değil, beton di tedbirler almak ve mali sigorta 
lüzum var mı? .. Çünkü bu kadarını sütunlar ve demir aksamı üzerine tesis etmek üzere evvelce hazır • 
az çnk herkes bilir... gayet muhkem ve zarif fakat ah- ]andığını haber verdiğimiz proje 

Tf"pcsinden tırnağına kadar be- şap olarak inşa edilmiş.. Hüliısa meclise verilmiştir 
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ve temiz kalpli bir gençtir, Re • 
şat' Onunla bir kere konuşsan, e
mmim ki sen de hoşlanacak \'e ba
na hak vereceksin! 

- Nihayd o sırada babamın üni 
ölümü, Nihatla bizi birbirimize bi
rnz daha yaklaştırmıştı. Ben, bu 
heyecanlı günlerde bile sana bağ
lılığımda sebat ediyordum, Reşat! 
Daima senj düşünür, senin haya
linle yaşardım. ~'akat bir gün Ni
hat annemden beni istedi ve ken
disile evlenmiyecek olursam, köş
kümüzün bahçesinde ıntihar ede
ceğini söyledi. 

-- Sen de merhamet ettin ve 
kalbini ona verdin, değil mi? 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

- Evet, Reşatçığım. Sen kadın 
olsan bundan başka türlü hareket 
edebilir miydin? Sonra bir mah
zur daha vardı .. benim yaşım da 
ilerliyordu. Dört yıl beklemek .. 
düşün bir kere, Reşat! Bir genç 
kız için buna tahammül etmek ne 
demektir? 

Re:;at çok ağır başlı, sabırlı bir 
gençti. Bu müthiş inkisarı hayal 
karşısında Yeşilköydc kalmanın 

çok gülünç olacağını anlıyordu. 
- Bunu bana, ben gelir gelmez 

söylemiş olsaydın, belki bu kadar 
kırılmazdım, Perihan! Allah iki
nizi de mes'ut etsin. Bana gelince . 

- Hayır.. hayır.. annem seni 
bir yere bırakmaz. İstanbula gel-

dıbırı 1:,riın Sıv.::ısa tcl&r::ıl ~cktn ... ..;. 
tin. Onlar seni, ancak bir ay scn
ra bekliyecekler. Bir ayı buradJ 
doldurmadan hiçbir y<'re gide
mezsin! 

Bayan Pakize, bahçedeki ko
nuşmanın hararetle devam ettiği
ni görünce köşkten koşarak gel
di: 

- Çocuklar, ne oluyorsunuz? 
Bakın bugün hava ne güzel. Biraz 
istasyona doğru çıkıp ge1.senize. 

Reşat: 

- Ben biraz İstanbula inece -
ğim, yenge! dedi. Arkadaşlarımı 
göreceğim . Geldiğim gündenberi 
burada kapanıp kaldım. 
Reşat fazla bir şey söylemedi.. 
Odasına doğru yürüdü. 
Ana kız bahçede başbaşa kalın

ca konuşmıya başladılar: 
- Büyük bir ihtiyatsızlık yap

tın, anne! 
- Ne olmuş .. ? Küçük bayın 

bugün pijamasını ütülemeden mi 
vermişim? 

Çamhca tepesinde 
tarih düşünceleri 

NAHİD SIKRI 

Vaniköyünden başlayan bir u
zun yürüyüşün nihayetinde var· 
dığun Çanılıca tepesinde • yani 
dünyanın en güzel yerinde - salaş 

kahveye girerek bulaşık suyu gi
bi ılık çayımı içerken, gele<!ek se
ne ölümünün yüzüncü yıldönümü 
idriık edile<!ek olan İkinci Mah· 
mudu hatırladım. Mısır valisi 
Mehmet Ali paşanın artık her şe
yi az bularak tahtını almak üzere 
ilerliyeıı ve Kütakyaya varan or
dularının ayak seslerini duya du
ya, ikinci Mahmut işte bu Çaın
lıcanın tepe veya eteklerinde, kız 
kardeşi Esma Sultanın hava teb
dili için misafireten geldiği sara
yında 1839 yılı içinde ölmüştü. U
zun süren devrin saltanatını gai4 

leden gaileye yuvarlanarak ve her 
taralı parçalanıp dağılmağa baş· 

hyan uçsuz bucaksız bir impara
torluğu inhilaJden kurtarınıya ze
ka ve bilgisi kafi gelmiyerek bir 
gün rahat etmeden geçirmiş olan 
bu padi§ah, yorgun ve mütever
rim vücudünü tebdil havaya gel· 
diği bu kasırda e<!ele vermeseydi, 
akıbeti acaba ne olurdu? Çünkü, 
Mehmet Ali paşanın ordularınJ, 

oğlunun tahta çıkar çıkmaz ilan 
ettiği Tanzimatı Hayriye ve iş 

başına getirdiği Mustafa Reşit pa 
şanın siyasi iktidarı durdurtmuş
tu. Fakat bu uzun ve girift dava
yı halle kalkıımadan, tarihimizin 
en miihim de,·reJcrinc ait sahne
lerin bile ne kadar karanlıklarla 
muhat bulunduğunu düşünüyo

rum. Çünkü, Mahmudun içinde 
can verdiği Esn1a Sultanın sara
yının nerde olduğunu ve hangi 
tarihte yıkıldığını öğrenemedim. 

Esma Sultan sarayı, acaba Yusuf 
İzzettin'in bir zaman bahçesinde 
umuıni bir saz yeri kuruJınuş o· 

lan kiişkünün buluııduğu mevki
de miydi? Öyle ise eski saray ne 
zaman yıkıldı ve İkinci Mahmu
dun can verdiği oda nasıl bir o
da idi.. pencere]erinden padişa

hın ölse de ölmese de bırakmağa 
mahkiım göründüğü bütiin İstan
bul göriinüyor muydu? 

İstanbulun içinda tarihi daki
kalar yaşanmış eski binalarını yl
kılmakton ınenedemediğimiz gi
bi yerlerini bile tcsbit edemiyo
ruz. Halbuki yerini belki bir iki 

alimin bildiği bu kasır İbrahim 
paşa sarayı da değil: kinci Mah
n1udun ölüınü asırlık bir ın~sclc 
\'C onun zamanında yeti§mi~ ihti
yarlarla son çağlarında pek çoğu-

Yerinde ve güze~ 
b i r karar 

Avrupadan tiyatro, operet ve opera 
trup1arile revü heyetleri getirtiiecek 
Evveli Berlin ve V lyanah sanatkarla r 

gele<:ek , bunu Bükreş, Paris · v~ 
Peşteliler takib edecek 

ıistanbu!lular iyi bir k.ış 
ı sezenu geçirecekler 

1 stanbul Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ şehrimizin eğ
lence ihtiyacını zenginleştirmek ve ayni zamanda halkı mül<!nevvi 
ve yüksek eserler karşısında bırakmak sııretile bedii zveklerini 

ve ruhi gıdalarını tamam ile tatmin edebilmek için yeni tedbirler almağa 
karar \'ermiştir. 

Bu arada A vrupanın muhtelif medeni merkezlerinden opera, ope
ret, tiyatro kumpanyaları ve revü heyetleri getirtilecektir. 

Bu heyetler bu kış münavebe ile buraya çağıcılacak, bu suretle 
şehrin fikir, eğlence ve zevk hayatı hem yükseltilecek, hem canlandın· 
lacaktır. 

İlk heyetin Bertin ve Viyanadan getirtilm"'!i mukarrerdir. Bunu 
Peşte, Bükreş, Paris artistleri ve operet heyetleri takib edecektir. 

Belediye bu hususta a~'lkadarlarla şimdidt>n İcab eden temaslara 
girişmiştir. 

ı Türkiye 
Musevileri 

Vereme, Belgrad, aşağıdaki ha
beri • İstanbul daimi muhabiri • 
mizden• kaydile neşretmektedir: 

15 inci 
Yıl 
Hazırlığı 

•İstanbul 6 ilkteşrin - Türkiye - • • • 
Türkiycdeki bütün yabancılar, ıŞehır emsalsız şekılde 
her sene olduğu gibi bu sene da-
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süslenecek ve tenvir 
hi, haiz bulundukları ikamet ve • 
çalışma müsaadelerini tetkik e • edı lecek 
dilmek ve icabı tahdit olunmak Cumhuriyet bayramı için şeh • 
üzere aliıkadar makamlara arzet- rinlizde büyük hazırlıklar yapıl • 
mek mecburiyetindedirler. Bu gi- maktadır. Bu arada verilen karar-
bi müsaadeler yalnız muntazam 
pasaport sahibi olan yabancılara 

verilmekte ve tahdit olunmakta-
dırlar. Pasaport sahibi olmıyan ve 

yahut pasaportları alakadar kon
solosluklar tarafından tahdid Q • 

lunmıyanlar 10 gün zarfında Tür

kiye Cumhuriyeti arazisini ter
ketmek mecburiyetindedirler. 

muz konu ınu~uzdur.. 
1 

İstanbul Yahudileri arasında 
pasaportları İtalyan ırkım muha
faza hakkındaki yeni İtalyan ka

nunu mucibince tahdid edilebi -
lecek olan takriben 2000 Yahudi 

mevcud olduğundan bütün bu 
Yahudiler yakında 'fiırkiyeden 

hicret etmek mecburiyetinde ka

lacaklardır. Türkiye hükumeti, 
hamil oldukları Alman pasaport
ları tahdit dtiremiyccek olan di
ğer Yahudiler hakkında da ayni 
muameleyi tatbik edecektir. 

!ara göre şehrin bütün işlek cad
delerine müteaddid ve birbirleri
ne benzemiyen taklar yapılacak, 
bütün sahiller tenvir edilecek, Ka
raköy, Eminönü, Sultanahmed, 
Beyazıd ve Taksim meydanları 

emsalsiz şekilde tenvir olunacak, 

Köprü başlarına sütunlar dikile -
cek, Karadenizden görülebilecek 
muhtelif yüksek yerlere elektrik
le on beş rakamı yazılacak, Çam 

lıca tepesinde yanardağ şeklinde 
bir Havuz yakılacak, Hisarlarda, 
Şehzadebaşı • Fatih arasındaki 
kemerlcrın üzcrınde mcşaleler ya

nacak, Üskudar ve Sarayburnun
da münevver havuzlar yakıla 
cak. kulderlc Kızkulesi fevka -
15.dı• şekılde tenvir edılecektir. 

--- -·--..---., 
Bir t~.<: - kkür 

Yugoslavya doktorları dt'iegas
yonu reısi Doktor Zika Markovıç, 

Büyük Millet Meclisi Reis Vekili 
ve Balkan konferansı reisı Bay 

Hasan Saka'ya hir telgraf çekerek 
kendisine hayırhah himayesinden 

dolayı teşekkürlerini bildirdik -
ten sonra, Balkan Tıb Birliği Re

isi Doktor Akil Muhtar Özden ile 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi, 

İzmir belediye reisi ve Türk ga
zetelerine ve bilhassa tıb haftası-

nın mesaisini tebarüz ettirmiş o
lan İstanbul gazetelerine !eşek -
kür etmistir. 

• uı. cJnım .. 1'eşal böyle şey
lere aldırış etmez. Biraz önce ge· 
len mektubu okumuş.. her şeyi 
anlamış. Hatta babamın ölümünü 
bile. 

- Ne diyorsun? Her şeyi anla
mıii mı? 

- Evet. Ve Sıvasa gideceğini 

söylüyor. 

- A .. vallahi bırakmam. Düğü 
nümüzü görmeden gitmek olur 
mu? Sen onun kardeşi sayılırsın! 
İkiniz bir arada, bir konakta bü
yüdünüz .. bir arada oynadınız. 

İnsan kız kardeşinin düğününü 
görmeden gider mi hiç .. ? 

Perihan, Reşatla aralarında iki 
yıl önce geçen sözden annesinin 
pek esaslı malumatı olmadığını 

bildiği için, Bayan Pakizeye de 
fazla bir şey söyliyemiyordu. 
Perihanın annesi: 
- Ben onu şimdi gitmekten 

caydırırım, dedi, o Avrupada ka
dınlarla düşüp kalkmıya alışmış. 

Burada elbette canı sıkılacak. 
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(Bııı:ıirı) 

Çata!c ah Katilin 
muha!~emesi 

Çatalcada Murad isminde bi -
rini vuran Mustafanın muhake • 
mesine dün Ağırceza mahkeme -
sinde devam edilmiştir. Muhake
me, gelmiyen şahidlerin celbi için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Bundan ba'ka bütün resmi da
ire ve müe,sPseler şimdiye kadar 
görülmemiş bır şekilde süslene
ccktir. 

---· * Toprak mahsulleri ofisi idare 
meclisi bugün Ankarada İklısad 
Vekilinin riyasetinde toplanacak
tır. 

YAKI NDA 
En güzel edebi roman 

Son Telgrafta 

- Ne yapmak fikrindesin, an- i sa!irimiz var .. yerin boş kalırsa, 
ne? ayıp olur. 

- Ne yapmak mı? Onu Cahide 
ile tanıştıracağım ... 

- Ne dedin .. Cahide ile Reşadı 
tanıştırmak mı .. ? 

- Öyle ya. Şaşılacak ne var? 
İkisi de bekar, ikisi de birbirinin 
dengi. Haniya şu Nihat Akgün se
nin peşine takılmış olmasaydı, 

doğrusu ben Reşadı ailemiz ara
sında görmek, kendime damat et
mek isterdim. Ne yapayım ki, rah
metli baban onu sana muvafik 
buldu. Sen de delice seviyorsun 
ya. 

Tekrar köşke doğru yürüdü. Re
şat şapkasını giymişti. 

Bayan Pakize, Reşadı önledi: 
- Bugün seni bir yere bırak· 

mam, Reşat! 
- Bırak yenge! Akşama geli· 

rim .. bugün İstanbul& inmeğe mee 
burum. 

- Vallahi de olmaz .. billahi de 
olmaz. Bugün öğle yemeğine mi· 

- İyi ya işte. Sizin misafirini
zi ağırlamak size düşer .. bana de
ğil. 

- Hayır .. hayır.. bu misafir 
sırf seni görmek, seninle tanış

mak için geliyor. Onu görürsen, 
o kadar beğeneceksin ki. .. 

Bayan Pakize Reşadın şapka • 
sını zorla başından aldı .. Perihan

la ikisini bahçede yalnız bıraktı .. 
yan kapıdan çıkarak, biraz ileri
deki, sarı boyalı köşke girdi. 

Cahide bu köşkte oturuyordu. 
Belliydi ki, Bayan Pakize, Ca

hideyi öğle yemeğine djvet etme
ğe gidiyordu. 

* Cahide ... 

Perihandan daha modern, daha 
açik fikirli, şen, şakrak ve güzel 
bir kızdı. Amerikan kollejinde o
kumuştu. 

(Deva1D1 var) 

Filistin 
Yazan: Ahmed Şülırli 

Çekoslovakya ve İspanya 
leleri, habeş meselesi gibi, . ..J 

cen gazetelerin ilk sahifeler~ 
iç sahifelerine intikal edeP 
daha eski bir mesele, Filistİll 
selesi, ön pliina geçmektedir· 
hakika orta Avrupa krizinİll 
vam ettiği üç ay kadar bir 
zarfında Filistinde ölen ve 
nanların miktarı Südet mın 
sındaki ölenlerden çok fazla 

Filistin meselesi son had 
hasına, geçen nisanın son 
doğru girmişti. Geçen sene 
Peel'in reisliği altında bir k 
yon Filistine gitmiş ve Y 
tetkikattan sonra meml 
üç kısma ayrılmasını tavsi 
mişti. Komisyonun teklifine 
Filistinin sahil kısımları 'i 
dilere terkedilecek, iç kıs 

Arablara bırakılacak KudiiS 
ri dahil olmak üzere, küç 
mıntaka da İngilız idaresi al 
kalacaktı. Arabları ve Yah 
tatmin edeceği zannedilen 
lü, her iki tarafı da mernn ·.ı. 
medi. Arablar projenin ta'!_ 
ne mukavemet etmek için •1'f" 
landılar. Bu sıralara kadar 
tindeki mücadele, yalnız 
!arla Yahudiler arasına mü 
iken, Arablar İngiliz mcmu 
karşı de tedhış hareketine 
dılar. Birkaç yüksek ingilıı 
murunun katli üzerine, 
hükumeti, tedhış hareketin~ 

• 
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ha şiddetli tedhiş tedbirile 
tırmıya çalıştı. Nıhayet g..d!IP.''"l 
sanın sonlarına doğru taksi 
jesinin tatbiki şekillerıni k 
!aştırmak üzere, Vudhed'in 
ği altında bir heyet Filisli 
Bu heyetin gidi§i üzerin 
Filistindeki hareket, hakiki 
hiyetini almıştır. Birkaç h 
ve!, Ramala 'ya yakın bir 
İngiliz müfrezelerile silatıb 
rablar arasında askeri h 
andıran bir müsademe oııı'. 
tur. 

İngiliz hükümeti Filistin 
larile mücadelede iken Arab 
de Filistin hakkındaki sem 
göstermek fırsatım kaçır"'•" ""I 
tadır. Geçen sene bü.tün Ar 
kümdarla:ı, Filistin mese~ 
a~ilane .. b:Z- t~da :ıalli içİll J 2 
giliz hukumetıne ricada bıl'I 

muşlardı. Gün geçtikçe Fil" g 
rablarının davasını, muhteııf 
rab memleketlerindeki halll 

kası da benimsemeye ba~l~r 
Birkaç gündenbcri Kahired' 
!anan bir kongrede Arablaı:ıılar 
listlndeki milletdaşları h 
duydukları hısler, heyecarıll 
tuklarla ifade edilmiştir. 1' 
habL·re göre, kongre namı 

heyet Londraya giderek 
hükiımctıle temas edecektir 
sen birkaç gundcnbe~ı. in 
hükiımetile Irak Haricive 
Scyid Tevfik de temastadır 

Scyid Tevfikiıı Filistin 
sini halletmek için yeni bit 
yaptığı bildirilmektedir. 81 

Teklifin şartları şunlardt 
1 - Filistiııde bir devlet ta 

lacaktır. 

2 - Bu devlet vaktıle Ir 
bir müddet İngilterenin Jıi 
altında kalacak ve t<>driccP 
laline kavuşacaktır. 

3 - Filıtine Yahudi mıl 
reti menedilecektir. 

4 - Bugün Filistinde 'J 
Yahudiler için ekelliyet · J 
tanırnıcak ve Ingiltere bu fi'! 
garanti edecektir. 

Filütın meselesinin bir 
girmiş bulunmasından 1 
de muztaribdirler. Ve 
tatmin edecek bir formül 
cje görüşmeyi düşündüklert 
!aşılmaktadır. Bir defa ır-S 
riciye Vekili İngilterede 
defalar yüksek ve saliıhiye 
selerle görüşmüştür. HariC 
kili Lord Halifaks şerefine 
fet vermiş. Harbiye Vekil 
rüşrnüş ve Müstemleke le~.,. n 
lile de temas etmiştir. SO"';; er 
gilterenin Filistin mcseleSI 
rinde kat'i karar vermek " z.a 
bulunduğunun diğer bir dt'i. ) 
Filistin umumi valisi Sir 
Mak Maykel'in ansızın 
ya çağırılmasıdır. EsaseP 
berlayn de geçen hafta /. 
marasında irad ettiği 

(Devamı il ıncı 



Memleket mrseleleri Ç Ok Ç O C U k t U 

Köylünün san'at, çift ve geçim ailelere yardım 
aıetleri ile iş sermayesi K~:!~~!.r.:::•· 

haciz edllemlyecek Sıhhat ve İçtimai Muaven,t Ve
kileti çok çocuklu annelerinin 
mükerrer müracaatlarına meydan 
verilmemesi ve bunların para mü-• l • J h • h ll Watı hakkında bir tamim nep'&o oy uuen angı a er- dil:~':.ıa:!: 

Para cezası alınacak !:.;::m.:.ıe::.:;: 
t- veya altıdan fazlaya balil olan 

DYlı.rtn miİflerek ifJerinin. köy-ıkira gibi gelirler, sonra fazla zatt annelere verilmekte olan param~ 
t.bmll eUfll YUlfelerin vü- ve ev eşyaları; daha sonra geçin _ Watı için müracaat ettikleri go-

ifMa ve 1ııanlan Yerine getir- me, anat ve mesleJine lüzumu ol- rüJmektedtr. Sıhhat Vekaleti g6n-
lıllımnlJmler hekDncla alma- mıyan evaı.r ve hayvanlarla çift dm:Uli bu tamamile allbdar me 

tedlıirllr için bftlnlmet )eni ~ dllmızbk ha anlar zi- murlara m6racaatlan Ud defa ve 
lkllımler koyan bir proje hmrla- raat l1eUert 'ft maJdnel~ yemllk s.kı surette kontrol etme)erhıl bil-

• Pıoje,.e ..... muhtana ._.., • clirmiftir. 
ve mt• • mJanmn. Uy ve tohumluklar, sanatkinn suıatı- Bundan başta müklfat havale • 

•mrmm ftliM .-ı dolan m icraya mahsus bütün lletleri, lui gönderilen annelerin wyahud 
ftıdlıe ,.._bn meydana iptidai maddeleri, aanatmı iflet çocuklarmdan herhangi birlsinhı 
mcllırı halatı da Dnunı ta- mekte ~ olan . miktarlardaki 6lmesi yüzünden bazı villyetlefte 
J'LPh?o me• ••lana muba- IDÜtedavil let'illayesı 1atılamıya - müWatın tediyesine tereddtlcl edil· 

--· bmm hiUdbnıerine tabi a& • ab.._yacarar. mekte ve keyfiyet villyetten soru-
ı:a ICma bel, bahçe, çayır, ana. larak tpn uzun bir zaman süriln-

koru, onma ve tarla silJi tcıprak- cemede blnuunna sebebiyet ve -
lar w dftlrtn, delifmm, maim ribnektedir. Kanuna P'e 6len 
libl emıat (Kendisine, ailesi efra- annenin bütün haldan mfruçı • 
duıa kiti odalan ve milftemilitı larına intikal etmekteclir. Bu mü-
lıavi ev ve hayvanlanna yetifecek nuebetle mOWatı aönderılen an-
ahır, &anıaııhk ve atıl Bfbi kendisi- neııbı vefatı tarihi miiracaati ta-
nin ve at'leetnin ~ için Jbmı rihinden 10nra vuku bulmllf88 

oları ve 2510 •yılı iskan kanunu- müWatmın konm811 miruçıJarı 
iUID IÖ8tedii1 iakln iltih)rakmdan na tediyesi ve yahud ~ -
llf8lı düfmiyen topraklar satılamı- dan birisinin vefatı halinde de ge-
Yacakbr.) ne mWfatm anneye verilmesi 

köy deme . Her borçlu içm satılabilecek top- JbunCedili de gene bu tamimle 
linin karar verdlll rak ve binalar hakkinda balb bu· aUbdarlara bildirilmiftir. 

OndDle m•lrln•lerl 
Dibıldl putelenlen blrlntle ta· 

haf (Belki ..... tuhaf ...... ) bir 
havadis sidbne lliftL 

Bu havadilba cldclm tallaf olap 
olmadığmı aalaauum Jçia ıtid· 
DÜZÜD 01lÜDe koyuyorum: 

•Ondule makinelerinbı mühen
dis mektebine gönderilerek orada 
muayene edilmelerine karar ve
rilmiştir. Fennt mahzuru görülen 
makinelerin kıdJ.tnılmamna mü
saade edılmiyeceldir.• 

e ._dala •a ........ !.Ta-
haf iDi, yom .......... l1le ... 
7ar?. 

KaUllana ............. . 
lvlleıylaa ..... ...fcdıı• '• 
pnlMen kurtulmak için ba p
NJe ... van!m ... 

Ba,yatna .. ....,..w...,.. 
ltir ••hususi ve ................... 
karlan bir laqet ...,.._ -
qene .tilmlyen endtlle 8Stt.e
ı.ı bJlan••... •mmr. Bira ....... ~~--
lerin bllaMdEllm ......... ta-
raklar, tuvalet .,....... .. 
mtlteh- kqeder tanfmlaa 
............ ıebn-1,...,.. 

caiı illa edilir ve o ADIM bdna 
DnaletiM ait aW ve mllltahura
tı batnı edecek 1dr tefllllt IA-
sım ıeleeek ..... , .. 

Bayanlar ........... ...... 
tavalet ..... ...,.. Mr ldllfet .. 
h17or ve_. ... mülnelerlatle ol· 
dula pbl ba vazife erbklerlll 
..nma ytW.m, •• 

il. c. ...:.= hapbof hmclu&u idare heyetinin bir cii• 
n JJACIZ; • kin badcunden fazla· karar vermiş 
111-. _. &dinde bulun- olınaa pıt olacaktır. İcrada bu sı

ı. ._ lllMf, A-.... l'aJl aoııetml.1enler hakkında b -
-..-, D1ml takibat yapılcaktır. 

ima Yadan ı G mrüklerde 
alebe Geliyor • bir kolaylık 

Yaş sebze ve meyva 
Sabş birliği 

Bağçeli evler 
Kooperatifi 

ııerde bir umum mü- Maha:lesi 
dürlük e acak Ankara 13 (Husust) - Çiftlik 

iktisadi tetkilker lthal"t . . . a eş y aıı ıçın yenı 
yapacaklar formül'er kenuldu · 

..... 1.7 it ........... "';;. ·- ~;QQ'~' ~i•1Uıı'•~d8~~l,_.r ... r..lıl~llk 

Esnaf işleri 

Derdi olmıyan bir 
cemiyet! Bakkallar 
Pazarlıksız satış da 

muntazam gidiyor 
Türl»ecleJd ......, Cemiyetleri 1 mif*. Bundan l>llflra cı,mım 

birıept bi0 emnda ~ -.f mabyyet izama hs biıl, mbW 
cemiyetleri nıdır; ve bu cemi· yardıma ait olmak uzere senede 
yetlerin gruplara aynlmq olması 50 kurut verir. Bu para hastan.e
itibarile o binada bnhınan tekmil niD bU:kı oldup için ~ 
cemiyetlerin 3 JrlUbl umumüıi var miteüip, __, ~ mit
dır. 'Her kltilıl umumi, lrendi ll'U- terek hutamll mmma bankafa 
puna ait olan cemiyetlerin kAtibi yatınhr. Şu helde 4411 mabnet 
um1nnicidlr. İtte bu m6nuebetle kul olan eemı,.tln timdi a.mı
geçenlenle aucular cemiyeti na- dan alman 2211 Hra da Phbl ,.._ 
mma izahat veren l'alz G6ndoldu dmı tefldlibna mablultur Buna 
ile bu~ cBaklralJar Cemiyeti• nazaran 38 yılı iptidal•ndmberi 
acbna görüftük. 3te8 lira yaıdun yapıl!Nfbr. Bu 

Faiz Gündoldu, ayni vukuf w yekan eene nihayedne kadar 3800 
saWıiyetle bize izahat vererek ez- lirayı ~. 
cümle fUDlan söyledi: Evvelce izle de -...a.a.... 

-.- cBakblJ.tr Cemiyeti• 80ll ve guıet• ,,--..-
kati olarak mı de tealUB etmif- ruz vechil, puarhkm. •tlt b-
tir ve o tarihten itibuen m=atnt DUDWlUD tatbJkı hUIUIUDda W-
hlçbir IUl'etle inbtaa uinmadan fı tenvir etmek mabadile, beliim 
devam edegelmiftir. de bulundulmn a klfllik bir ll'P-

Mahim oldup üzere her cemi- la mmtaka mmtaka gewek ll
yetin kendi emalına brp bir" ta- zım selen izahatı verdik. BiDm 
kun insani ve içtimai yardımlar nazarımmia esnafın ayna p.yna 
temtn etmek, Azalarını mesletle- yoktur. Mesel& ilm maJmdlJe 
rl ve sanatlan itibarile terakki ve :yaptıiımız bu ....... mwmda 
teAliye sevketmek ve daha buna yolumuzun üzerinde olan, bir 
benzer bırçok vazifeleri vardır. kunduraeı, bir manlfatunm libi 
Cemiyetimiz de üzerine diifen va- bize alt olmıyan cffilddnJva da 
zifeleri h1isnil suretle baprmak uğrayıp izahat 'ftl'Dleii bir ftZi.. 
için azami btr gayret elmİf ve fe diye yaptık. 
etmektedir, Söziimü fU .uretle bitirmek ... 
Diğer eemiyetler gibi bakallar terim; bakbilar cemiyeti ema

cemiyeti de BeDelik varidatmm tından ve esnafı da kendi ceml
yüzde yirmi beşini yardım mad- yeUerinden memnundur ve hiç
desine ayırmıştır. MeselA bu se- bir derdimiz yoktur, bütiln esnaf 
nenin bütçesi 10 bin lira tahmin ~ cemiyetlerine Pterdill yakılı ve 
dilmiştir; bunun 2500 liras1 yar- candan alikadan dolayı Tkmet 
dım faslına alttif. Bu 2500 liranın Odaaı J!".snaf Büro1u lııfiidlhü D
da yarısı olan 1250 lira, dalnJdan zun Yorubnaz.a alenen utekJrir 
doğruya sıhhi yardıma tahsis edil· etmeği borç bilirim. 

e ...... ..... 0-ıtpınr '""....... .... efYUl tfJn 
talelN! IUI upa lbisadt tetkikler ınn:ud bYtdlar deliştirilerek 

Yaş sebze ve meyva işlerile ut- yolunda yapılmakta olan Ankara 
rqmat üzere kuruldutunu haber bah~Iı evler yapı kooperatifi ma
~ yeni teptıtül; •Yaş bellesinın inpsı çok ilerlemiftir. 
meyva ve sebze tanm •tıf koo- Evvelce de yuctıtmm gıbi, mahal
peratifleri bJtliit• namı '81tmda ll:nin, Cümhunyet bapamında. bil
f.aaliyete pç•lttlr ........ .,..... ~ .. 

Merbd ~ tiGJmilın bu çJbt reımtfnln ,,.,...._ 'btiirl.-·f, ·, 
km-Uiiliiiı, ortalt lııooperatifleri; mq oldqu için, o tarihe bc1ar bil· 
clfmnköpril. kavun ve karpuz sa- tün evlerin l8hlpk!rlne talim edi· 
tış kooperatifi•, Dörtyol partabl Jec!ek vm,etı& ıetiriJme1erine ça
tarım 18Uf kooperatifb, «Karabf.. l~ 8u itibarla IOn lfbı• 
ga kavun ve karpuz mim •bf lude faaliyn hızlanm1fbr. Birinci 
kooperatifi• dlr. tetriniD ortuuıa kadar kooperatif 

b~at üzere tebrinüze gele- ye~ bır formül konulmuştur. Bu 
yenı tekle göre gelen e,ya tıeıing 

Düçenin re111i1tnde bulUNeaJt anlatmamız olan memleketlerden 
Alman talebelerinin istikbal ve seti.yorsa Merkez Bankasının mu-

için • ttniversite ge- vafakati alınmak, resim tenzilltı 
ve •iırlama bürosu. tarafından yapılmamak prtile ve bir miktar 
program hazırlanmıştır. depozito alınarak merkezden ao-

Pl'Olhln m.ucn»nce İnhiaar- rulmadan eşyanın geçmeeme mü-
ıd•-•-:- .... 1. ...... _ laade edilecektir. 
-~ _..aaa ve aıeıv ... 1-:. beWime .r-.:&"I Gelen et)'&, serbest clhlz ft-
M_.,._. olait lkUladl Ni •z l'lJen memleketler menteli ile, -v-- Unacaktar. 1.--ı..-b _,..,_,,o idaresinin muvafakati a-

h lınmat prtile ve pne bir miktar 
• . ' ka una depozito ahnank ttbal edileellr -
nızamneme•I tir. 

Ekancıml BMenııtı, 1Ul'tta Uıt F.ty, huausl taır. •WP""mn 
üni kullanılmasını teşvik et- bulunan wya mecburi takasa tabi 

k ve baza esaslarla bazı tutulan memleketlerden ge1diii 
nmı • takdirde takas tetkik heyetinin 

tııfkimtiril lmDanıJnıa. llnrtafakau prUJe ame ayni prt
llM!d>urt kılmak üı.ere kabul larla muameleye tabi tutulacak -

tbikı olan IDahıııbt kanununun tır. 
...... Pi bazırhklara 

anı olluwnehs17a BelraJ>lık, 
~unun tatbik tekllnl IÜate-

ı!:!-.~ projett lıa-

Yeni Tlrlc 
lıninönü BaJbvl tarafmd.a 

ayda bir çıbnlmatta olan Yel 
T&rk JDeelmlamllD 'IO inici .. ,.. 

zeqin m~tıa pkln'F· 

Blrlillni •bfıYla ~ u111111Dl heyeti bir ~ çalnla
mw!wıller; 181 ....,... ve Mbze1er. cak ve bu toplanbda kuralar çeki· 
cür. Btrlfle belh tooperatifleriD Jecek; her ortalm hangi eve sahip 
her bir artalım, her yıl lltilmll- oJacalı taanOn etmJf olwktır. 
tmm tam1mmı; birlllfn 8Clma Jaa.. Evlerin, ufak tefek bazı eksikleri 
Zil' oı.rak ))ahmduraaktlr. kalla bile, bunlann, aonradan ıa-

BtrQln; ilerde diler 18' '11111!1· mam]anmasl kolay olacaktır. E
va' ve lelıise koCJPeratffleri de lmr- ..ıı bir ekd blmıYaealı ve fnp-
mam Jrararlaftınhmftlr. atan vaktinde blteceli JDPha"•k 

Bu suretle tefldJltı bitin mem- br. 

1eketimize tepnll ohmacak " MahaJJenln ihale edilmif olalJ 
cYq meyft ft Mbze tefkilltı u- yoUannın inıı na da baf)Umuf • 
mum mildOrlQib lmııılnmt ola- tır. Gerek yal ve gerekse au w • 
caktır. WttriJt gibi tesisatın bfr an önce 

Birlile giren ortaklar; ilk defa tamamlanma• hUIU8UJlda villyet-
olarat mi er Ura tediye etmit- ten Nafia VeWeUnden &&dükleri 
lerdtr. lkolaybldar kooperatif idare heye-

. • o tine, girifr;nit olduiu --' vatua-
Ked rola r geldl c1e ....,....,.t lçiD .:m u,,mn111 

J'.aaebi ve ekalliyet mektebJe • bir yardmıcı olmu§tur. 
-·~ -=:o= rinde çahpn muaWmlae uu re-

ni bdroJar da dün Maarif Vekl
J.etinden Murif MtldOrlQflne 
teblil olUmnuftur. 

Dem* l1adiph; yabm keadı
siDl dejil, çepııiibı da çatırnufb. 
Öyle ise; efendisinin gazü bu kıza 
takılmı§tı. Hawzda önüne geç • 
met iltediii ve batta; çıliınca ve 
yapılm• her türlil hicabın ha -
ridnde olan hareketlerle ön1edill 
tM.ı bz. fimdi yine bqamıa di -
:tünüfti. Mieadele devam ede • 
cekti 

Mat p.l Pacllphın bu haline 
fena halde ısinirleıımifti. Buhran 
geçfrmeğe baflamıfb. Xln, ada -
vet ldlleri butiin vüc:udAnil iltlJl 
eW. Çepnld1Jin, yerden löie ka
dar hattı vardı. Bır ı0ıı plip 
muhakkak kendisi de o derekeye 

düfecektL Derecasiz haris, Te hi8-
slz tm efendi ~da uzun 
müddet tutunmak imkAn baricin-
de idi PadJph; nebdar 'kendilinl 
.... leVSllL .. G6ıO &Uıncle bu 
i*'tlt hareJre& etaiell ft':dMa. 
hktl. KendW azami ................ 

tatm1n·,uwı.w.~~ ··-· "' 
~ q 

* Şimdi,.. ---~ 
kapaJı Gl8D Amerika piyauanda 
afyonlarurııza rağbet baflanutbr. 

WtlL Hain, hain ÇtfmUıba, ı&ı -
leriDi dtkmit bakıyordu. 

Sultan Aziz, göllünde yatan 
'6zdesini unutmU§W. Gözleri Çet
miiba dikilmifti. 

Esaıb hazırlıklar 
yapılıyor 

DemmiDı pl'optpnda vamta
lan arasında nd:JGDUD aldJAı ~ 
yük yer mal6mdur. aınu göd
nine aJan BM;enhk halen munk
bt kabul • ...,.... w tecrlbelerl 
,.ımuta olan ADkln nıd,1'Glll-
nan neııffyat pl'OlnlDlannda pro
pmganda netriyatma da aenit yer 
Qn]masını Jrararlqbnmfbr. Ba
bnhk bu yuaJum lhzmnda ,... 
n1 Türkiyentn bJlnn,,,. ~ 
ımnm tatbildni üaerine abmt o

len bütill devlet ~ 
yazı g&ıderme1erini lltemlftir. 
daireler dimhariyet ldarellnin 
teeadnndmberi bütin ahalar.. 
-da brıpnhmf olan ve dunyaym 

~ f81da miWwu 
eclUm 'btiJÜk eaerltrtn herbiri 1-
çfn ayn ayn yazılar 7ezacakJat
dır. 

lkhsad v~kileti yeni 
bir talimatname yaptı 

Ekonomi Bakanlılı dJf ülkeler
den •tın alınan bubarb 'Ve IDl)o 

törlü aenuıerıe memleıretıe .,._ 
placak benzerleri için &etiri1ecek 
efYamD gümrük resmiDden mua
fi)'eü heklnnda kabul eclilen ka
nunwı tatbik teldi haknnda bir 
talimatname hezarJaauplr. Tali
matname aetiri)ec:ek evamıı Ba
bnhkta, Deniz Ticareti Direk
tlrJGIQade ve ,omrtıkJerde tabi 
olacağı muameleı.rt ayn qn 
ptermektectir. 

Albn ullt hınazları 
dlnreme 

Bir ay evvel Ploryada Devlet 

DlrnirJollan memurlarından Ga
llbln bir aJbn 1aatlat ~ Fethi 
ile Şükrü yakalanarak adliyeye
verihıüflerdir. 

Kat liizel; kifede ~ ,,.. 
ym, pikenin aöıadan tek llJlle 
Pacllph1a, Ç.P,Waı ..,.._.. ..,...,_du. ı"ma er S X llleJ
dma plup eteatteW rırteıle -
- w ç, .. .,.. .. indireeek 

'* - .... edıteldi. 
ç ' ·• pwttpım iri lhdeal 

....... Jmnm Javnm knram -
'JO!l· • Kak. imik bolultulu .. -
...... ~andılJm izhar edi-

- JOfdu. Abda bir: 
- Pwllphn, lDlaf eti .. 
DiJe dudak9n titreyerek mınJ. 

damıordu. Gözleri. kararan Od 
çift 18Dki; ~ libl; ha
reket ediyorlardı. 

Bum Çep>Ubın hıçJanJdan. 
Pachpbm bir bola ......... 
w dlrindea .--maan-...... -
.. b( !... ~ ~·.,,. 

Adam 61c10rmek 
- Yahu, ytb para içia tle ima 

lldllıtWir mi? dMJJer. 

YU. ~ lcia Jatl Daim 9-
....._ ............. "cM'• 
lldtlrdliln• ..... ...... o.... 
teler .. yret .... -- ..... ... 
......... v ........... ,... 
... IPt ....... ..,.. ... 
p ........ Bea - ..... tlellJ mi?-
..... ~ te , ..... 1r.., .... ...,.m itler 7ls Un, W. lira 
...... illllı-lin lcla ..... il....................... 
mim' ....... 1ib para iPa 
......._.., 7.iıa .... ·-..ıar 
lcla .......... Wld .... _ .... ,.. ....... ,......, .............. ,.. .. ... 
.. ... eUlii ........ .. ........ 

Bt- ... içia .... illltbr1' 
8 'lwe,.,...1p. ....... ..... ,.. ........ . .. _ ............... ,.. 

Jllll'll7I ....... -- ...... ... ... , ........ ...,.. .. ....... ,.. ............. ... ..................... ..,, ..... 
4- tll)'welrıW. ki~ .................... ,. .... . 
......~ ...... ... 
Wr mllJoalak ........... ll'a 
........ w. ....... .. 
.... leap eder!.- tlQre ....... ........................ 
~ ............... .., .. 
~---~ .... -..... .. caa1ana,.,_. 
...... Ml7ilk ........... 
-~ .. - ., ... 
nı. lltim, aFICak..,. ye ... 

.... 'V ............ iPii ...... 
adan - dWabr. Zlnt .... ... ........ , ............. ... 
.... iWlt, ............ ... 
.Vet ..... wa.ı,a~ 

BALK PILozoPU 

Biimizin derdi 
Hepimizi der1i 

GUya sipra içm 
yaaak 

K 

Bir okuyueumua 7azıyar· 

- .0eçerı gün, Şehir 'f.lyat 
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Dünya su/hunun pıştarlığını yapan. BU GÜN H i KAYI 
~ 

Çemberi ayn abines· 
f AZAN:MURAT KAYAHAN 

AskerliQc ehmmiyet vermenin kıymetini takdir ett i 
---------------------------------.. ·ı d mecbur"ı askerıı·k ne G özler için ckalöin dili. dir ~e.:~e~! ... Halbuki 1 1 tere e bu basit ifade onların mahıyetini noksansız n g canlandıran bir bütünlüğün manası değil ... 

Göze, bilh~a güzel kadınların güzel gözleri-

ne tı• c everecek lngı·ıı·z ordusu :~:n~:~:1~::'1:ı::~:,~~~~:·:.:~:ı.:·d~:~:ı=. ve. . neler, neler söylenmemiştir! 
_ Göz bir alemdir .. . Öyle bir alem ki... Duruşu, 

İngiliz kabinesinde bir. takını 
değişiklikler olacağına daır orta
ya rivayetler çıktı .. Şimdiye ka
dar gelen telgrafların bildirdiği 
bu rivayetlerin ne dereceye ka -
dar doğru olduğunu anlamak için 
ise Avrupa gazetelerinin gelmesi 
ve bu gazetelerde neler yazıldı -
ğının görülmesi lazım geliyordu. 
Avrupada haftalarca süren buh
ran yatıştıktan sonra şimdi haki
katen İngiliz kabinesinde bazı na
z1rların çekilip çekilmiyeccği bah
si nazarı dikkati celbetse gerek. 

Bahriye Nazırı istüa ettikten 
sonra daha başka nazırların da çe 
kilect'kleri söyleniyordu. Çekos • 
lovakya meselesinin malum şekil
de neticelenmesi karşısında diğer 
bazı nazırların da Başvekil ile fi
kir ihtilafına düştükleri rivayet 
ediliyordu. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerin -
de görülen neşriyat ise kabinede 
böyle bir takım, değişiklikler o
lacağını çok muhtemel göster • 
mektedir. 

Taymis gazetesi parlamentoda 
hükumetin dostları ve muhalif -
leri tarafından söylenen fikirleri 
hulasa ederken şu iki cereyanı an
latmaktadır: 

ı - İngilterenin müdafaasını 
temin çarelerini kuvvetlendirmek; 

2- Bu maksadla çalışmak üze
re bütün gayret gösterecek olan
ların hizmet ve faaliyetinden isti
fade etmek. 

İşte bu ikinci nokta .bugünkü 
Çemberlayn kabinesinde bazı de
ğişikliklerin yapılmasına kadar 
varabilecek gibi görünüyor. Bah
riye Nazırı malum şekilde gittik- · 
ten sonra kabinede diğer bazı na
zırların da çekilmesi zamanı gel· 
miş görünmektedir. İngilterenin 
müdafaası için daha geniş bir sa-

ıngiliz Başvekili 

dafaa etmişti. İngiliz matbuatı 
bunun etrafında akla gelen bir -
çok şeyleri yazmaktadır. Taymis 
de Lordun bu sözünden bahseder
ken diyor ki: 

cMilli müdafaanın zaruri kıldığı 
bir takım sebeblerin .sanayiin bu
günkü tabü yürüyüşünü değiştir
mesi lazım gelmiyeceğine dair bir 
nazariye vardır. Herhalde Lord 
Baldvin bu nazariyenin brrakıl -
ması icab ettiğini söylemek iste
miş, yahud da çalışmanın taksim 
edilmesini düşünmüştür. Fakat 
tahmin edilebilir ki milli müda -
faanın bugünkü vaziyetini tetkik 

, ile bundan mes'ul olan makamla-

Çemberlayn 

,:-=·-::·;:-::·=-==:;·::~-=-=-=======lacivert kadife kaplı, cidarları kesme billıir aynala-

Son buhranın 
DoQurduğu 
Masr?f 
iki milgar 
Türk lirası 
Son siyasi buhran Avrupa dev· 

letlerine çok, çok pahalıya mal 
oldu. Bankaların, salahiyettar 

makamların tanzim ettiği pldn

çolara nazaran ihtiyatı sefer -

bertik için sarfolunan paranın 
miktarı 2 milyar Türk lirası -
dır. 

Fransa hükumeti, geçen ey-

ıuı ayında 8 milyar frank, _(32 
milyon Türk lirası). sarfetmış-
tir. 

Belçika ve Holanda hüku-

metleri birkaç gün süren se· 

ferberlik için 220 milyon frank 

sarfetmi~tir. Ve matiye neza
reti 1 milyar franklık dahili bir 
istikraz akdetmiştir. 
Holanda hükumetini tam bir 
seferberlik için 2 milyar sarfı-

na mecbur kalacağına inanılır 
mı? İngiltere hükumeti, sefer • 
berlk için 5 milyon frank sarfet
tiğini söylüyor. Yalnız d~n
manın seferberliği 12 mılyon 

İngiliz lira.sına (75 milyon Tii.~k 
lirası) matoımuştur. Hava mu.
dafaası için 15 milyon Jngiliz 

lirası (95 miıyon Türk lirası). 

Hava gazi maskeleri için de. 5 
milyon İngiliz lirası (32 mıl
yon Türk lirası) sarfolunmuş· 
tur. 

larla kuyumcu vitrininde etrafa ışık saçan bir pır
lanta kadar göz alıcı, güzel, cana yakın, cici bici bir 
bayanın sizinkilerle karışınca damarlarınızdaki kanı 
aleve çeviren, menekşe rengi gözlerini bir defa dü
şünün! Bu bakıştaki kudreti şöyle kendi kendinize 
bir tahlil edin! .. . Bakın, bana nasıl hak vereceksi
niz! . .. Bana kalırsa gözler sade kalbin dili değil, gön
lün yoludur da ... Hem kendinizi şöyle bir yoklayın .. 
Hayatınızda böyle bir çift gözün, bu çeşit bir bakışın 
size nelere malolduğunu görür, her dönüm nokta
sında bir kadın gözünün, bir çift nazlı bakışın izleri
ni farkedersiniz! Gözler, kadın- gözleri, gönül yap
~akta ve gönül yakmakta baş rolü oynıyan fettan, 
yuvarlaklardır ... 

• .. 
Daha ilk görüşte ona vurulmuştur... Lacivert 

gözlerinin büyülü bakışı beni olduğum yerde fırla
mış, koca bir günü onun karşısmda, gözler•nc baka 
baka eritmişim ... Harikulade bir kadındı. e~ yaşla
rında kadar vardı. Uzuna yakın orta boyu, göz alan 
duru beyaz teni, samur renkli bol, J<endinden ondü-

1 

leli saçları, uçlarile gönülleri gıcıklıyan sipsivri, aşk 
okunu andıran kirpiklerile eşsiz bir güzeldi. 

Yüzünün ince, manalı hatları, bu ölçülü azala-
rın üzerinde gönüllere hükmeder bir cihangir ihti
şamile duran başında ayrıca bir fevkaladelik meyda
na getiriyordu. 

Nesimi, Leonardın JokondunÜ kıskandıracak 
-el{t5 uap;m5 n,sn.ıC5nJuex 'ı§nreq un.2z~s 'SU;)U .repını: 
racak, şövalyeliğe sürükliyecek, eline mızrağı. verip 
sırtına zırhlan geçirttikten sonra atma bindirerek 
yola çıkaracak; 400 milyon Çinliye oturduğu yerde 
fazilet dersleri vermeğe uğraşan bu sakin adamı tür
lü çılgınlıklara sevkedecek kudret ve mahiyetteydi. 

Çarçabuk onun şövalyesi kesildim... Daha ilk 
gün ve ilk fırsatta kendimi ona takdim ettirdim. Ve ... 
bu münasebeti öyle bir körükleyiş körükledim ki, 
ailesile b izim ev halkı sıkı fılo. dostluk tesis e ttiler. 

Annem anlattı: olacağım!. Sevgimin doğduğu bu 
- Çok muhafazakar insanlar." his ve haz menbaı ömrümü ışıklı4 

Öyle ağır başlı bir kızlan var ki yacak aydınlığı ile beni mes'ut e-
oğlum ... tek heceli kelimelerle, decek! Nermin; sana layık bir ko-
bir şey sorarsan ağır cevap veri- ca olmak için hayatımı vakfede-
yor. Dudaklarında inci dişlerini ceğim ... Nişanlım ayağa kalktı. 
kıpkırmızı bir ateş günü andıran Sözümü ağzımda bıraktı, kibar 
ağzının şahane çerçivesinde insa- bir jestle reverans yapar gibiha-
na imrendirerek baktıran bir Ne- fif irkildi; her zamanki gibi tek 
simle sade dinliyor. Ne söze karı- heceli bir kelime ile ve beni te-
şıyor, ne de kendisine ait olma· peden tırnağa sarsan bir cümle 
yan şeylere... söyledi. 

- Ben, annemin yaJUP' 
yorum.. . .; ~ 

cMüsaadenizle• demege 
zum görmeden yürüdü, 
akrabalarla bir araya toP1' 
çayiçen ve gülüşen kendi J 
puna gitti, aralarına karıştı 

- Acaba! dedim ... Bu ~ 
asabına mı dokundu... M 
çık birşey yok amma! ... 

[Deva~ 
rın yeniden tanzimi lazım gel -
mektedir. Kabinede yapılacak ye
ni tadilat ile bu sahada zaruri olan 
bir takım değişiklikler vücude ge
tirilmiş olacaktır.• 

Deyli ekspres gibi ötedenberi 
İngilterenin Avrupa işlerinden u-

zak kalması lazım geldiğinı ileri 
süren gazeteler ise şimdi şöyle di
yorlar: İngiltere varkuvvetile si
Iahlarunalı. Fakat Avrupa işlerin
den, kavga çıkaracak meseleler -
den uzak kalmalı. Silahlanmak 
suretile yalnız kalmalı. Çekoslo :
vakyanın yeni hududlarını emni
yet ve kefalet altına almak üzere 
İngiltere taahhüdlere girmiştir. 
Buna ne lüzum vardı?. Çeklere 
para vermemeli. Çünkü bu para 
doğruca Alınanların cebine gide
cektir. Hem Almanları tenkid e
derken bir de onlara para verm~ 
olmak doğru değildir. Orta Avru
pada bir takım hududları tayin et
mek meselesinden dolayı İngilte
re harbe girerse İngiliz dominyon
ları buna iştirak etmiyeceklerdir. 
Onlar yalnız doğrudan doğruya 

İngiliz imparatorluğuna bir taar
ruz olursa harbe girebileceklerdir. 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) ' 

Çekosluvakya hii_kum_eti ~e 
müdafaa tertibatı içın bır mıl
yar frank masraf etmiştir. 

Almanya hükumetinin, 23-30 
eylUle kadar en aşağı masrafı 
19 milyar franktır. 

-I Zengin olmak ~_şten değil 

Bu işin sırrı bazı basit tefer
ruata ve bir kaç şeyin ya
pılmasına bağll imiş 

Annemin anlatışındaki manayı 
kavramakta gecikmedim ... Böy -
le bir geline malik olmak iştiya
kile, söz söylerken dudakları tit· 
riyordu ... Açtım: 

- Nermini ben alsam ne der -
sin anne? .. 

Annem sevinçle yerinden kalk
tı, yanıma geldi, saçlarımı okşar
ken ilave etti: 

Görünmiyen canavarla 

Mikrob 18boratuarı ~ 
k8bus dünyasıdır 

Sulhiin kısa süreceğini söyliyen 
İngiliz meb'usu Nikolson 

hada çalışmak için hükt1metin bu 
yola gitmesi elzem sayılmakta -

- dfr. 

İngilterenin müdafaası için 
mecburi askerlik usulünü kabul 
etmek fikrinde olmadığını Başve. 
kil söylemişti. Taymis gazetesi 
bundan dolayı Başvekile itiraz et

miyorsa da her İngilizin milli mü 
dn!aa işlerinde azami ne yapabi
leceğini söylemesi, bunun için de 
her vatandaştan bir beyanname 
doldurarak bunu bildirmesi ıa -
zım olduğunu ileri sürüyor. 

Bundan başka hükumet, icabın
da hususi müesseselere de müda
hale etmek hakkına malik olma -

lıdır · diyor. Eski Başvekil Lord . ' 
Baldvin geçen gün söy !ediği nu-
tukta İngilterede •sanayiin sefer
ber edilmesi• lazım geldiğini mü-

lzbrab çocuğu 
Te!rikamız yazımızın çokluğun

dan bugün konamadı. Okuyucula
rımızdan özür dileriz. 

Bir kadm nasıl zengin olduQunu anlatıyor. 
Amerikada, İngilterede iş gö

rerek para kazananların yalnız 

erkeklerden ibaret olmadığını 

söylemeğe lüzum olmasa gerek. 
Büyük paraların işletildiği o mem
leketlerde birçok kadınların da 
kazanç heyecanı ile nasıl uğraş
tıkları anlaşılıyor. Fakat çok pa
ra kazanmak istedikçe insan türlü 
türlü şeyler düşünüyor. Nevyork
ta Fader Divin denilen bir zenci 

vardır ki kendisinde fevkalade 
bir kuvvet ve kudret tasavvur e
derek etrafına topladıklarına da 
hayatta muvaffak olmanın esra -

rını öğrettiğine kanidir. Londrada 
elli yaşlarında bir kadın zengin 
olmak arzusile Feder Divinin ta -

limatmı kabul etmiş, şimdi de 

Londrada rasgeldiği dükkancı -
lara, satıcılara bunun propagan -

dasını yapıyormuş. J oys Nevton 
ism.)ndeki bu kadın para i~lerile A vrupa ile A merika arcmndakı 

tt 'ılikeli nokta 

meşgul olarak evvelce iflas halin
de iken sonra yine para kazanarak 
ehemmiyetli bir mevki almıştır. 
Şimd ' <>r ..,berinde çalışan altmış 
ki ... vu. uıış. Senede de ticaretin -
den tam 900 İngiliz lirası kar te
min ediyormuş. Şimdi Nevyorkta

ki zenci Fader Divin'in Londra -
da propagandasını yapan bu ka
dın gazetecilerle görüşürken şu 
iddiada bulunuyor: • 

- Herkes böyle zengin olabi -
lir. Elverir ki bizim kaidelerimi -
zeriayet etsin!.. Bir kere buna 
ehemmiyet verip inanınız bunun 
da esası şudur: Bir şeyin olmasını 
istiyorsunnuz değil mi?. Artık o şe

yi olmuş biliniz. Buna böyle ina

nınız. İşte herşey burada. Bu in
sandaki irade kuvvetinden başka 

bir şey değildir. Bu kuvveti çok 
dikkatle kullanmak iktıza eder. 

(Devamı 6 mcı sah:fede) 

- O kadar iyi edersin ki evla
dım ... Gidip istiyeyim sana! ... 
· Eski görücü usulile evlenmek 
sinirlerime dokunurdu. Onun için 
annemin bu teklifini kabul eder 
görünmedim. 

- Yok; dedim: Ben kendim o
:rı.un fikrini alır, sonra kararımı 

.. ' verırım ... . 
• • • 

Nişanlandık... Nişanımız da o 
kadar tuhaf oldu ki. Nermin, 
bu harikuladelikler kolleksiyonu 
benim karım olacak! Evleneceğiz. 
Fakat ciddiyet ve resmiliği bir 
türlü "elden bırakmıyor. 
Nişan gecemizde bir defa bile 

dansedemedim. Koca salonda her
kes eğleniyor, ben, onun yanında 
tıpkı bir heykel muhafız gibi sü- . 

kutla onu seyrediyor, bin bir de
reden su getirip açtığım sözleri 
derin bir alaka ile dinliyor sonra 
yine tıpkı annemin anlattığı gibi, 
ya bir: 

- Evet efendim ... 
Diyor, yahut ta sözün gelişine 

göre bir: 

-Vah .. Vah .. 
- Ne yazık!. . . 
- Maşallah! 

Gibi tek heceli bir cevap veri
yordu. 

Gözlerinin methiyesine girişe -
cek oldum .. Başladım: 

- Bu liicivert renkler, derin 
bakışlı, büyüleyen gözlerin esiri 

Hastalık f.!etiren mikrob bil 
nasıl faydalı oluyor? 

MÜCADELE TEŞKlLATI -
Ertesi gün, canavarlar laboratu-

arına gittim. Şimdi artık peka -

la biliyorum ki büyük salonla-

lnsana en büyük korkuyu veren 
şey mikroptur 

Göriinmiyen canavar 

rında doktorlar , canlı mikroplar

dan serom imal ediyorlar. Burası 

garip bir mutfağa benziyor. Pa-

~ tates, şalgam suyundan, 
!ardan istifade ediliyor. 

J ak bir !en aşıkı. Bakte~ 
üstatlarına tapınıyor: Pe.5t 
nikof, Ru, Şarl, Nikol ,e 
birçok alimlerin çalıştıkJ9!' 
roplar karargahında, p~t~ 
essesesini yürekten takdif 

1 Milyonlarca adamın Jı 
kurtaran seromların nasıl 
lunduğunu, el'an da nasıl 
dığını anlatıyor: 

- Biliy<>r musunuz, di) 9 
mumi harbde, bilhassa 19~ 
ruzunda Pastör müessese 
de 20,000 Tetanos serorıııl 
yordu. rd 

Son zamanlarda, mık 
• . .. dCI 

karşı amansız hır muca 
mıştır. Doktorlar müst~'~, 
re, Afrikaya, Asyaya gıd . \ 
hummanın yeni şckiller ı V 
garip ve müthiş hast~~ 
mikropları hakkında tetl< 
pıyorlar. 

Burada cidden şayanı ~ 
şeyler gördüm. Dostum l:ı 
tra - Mikroplan, mikros1<0 

le küçük görülen kudtıı·~ 
mikroplarını gösterdi. 1'~1 

(Devamı 6 lDCl ..,,, 1 
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Ü Korkunç deniz s ü N ıE M A 
Ve ii8yatlndan bir kaç h 8 r b 1 e r İ ! 

enteresan parça.. -
Şimdiye kadar bilinmediği id- ispanya sularında balıklara yem 
dia. edilerek gapılan neşriyat . olan gemi ve insanlar .. 

Ingıliz gazeteleri Avrupa sulhu- Stefan Hitler ailesinin diğer bir 

nun tehlikeler geçirdikten sonra kolu da bununla devam etmekte- 6. .k. "il · f · b ı· koca transat'anı·10~ 1 
:;~ ı!~::~t:~0t~~'.1"- :~ ::!: ~~~n Hitlerin bir ır 1 1 gu enın anı ısa e 1 ' 

Sulh nasıl tehlikeye girmiştı, 
nasıl kurtarıldı' Bu bahis! 

f · eret-
ra ında haftalardanberi Yazılan 

K~::bi!~eğ~~~~ı::ıg~ kısa ile zamanda denizin dibine indirir 
çiniyor, fakat geçinmek sıkıntısın-
dan bir türlü geniş nefes alamı -
yordu. Eline geçen pek azdı. Yor
gunluğu ise daha çoktu. 

Georg'un da bir oğlu olmuştu. 
Buna da Alois Hitler dediler. Fa
kat Alois babasına benzemiyor -
du. Çünkü büyüdüğü zaman an
laşıldı ki bu genç çocuğu kolay ko
lay tatmin etmek kabil olmıyacak
tır. Çünkü Alois Hitler öyle köy
deki sakin hayatla ve ufak tefek 
mal mülk ile kanacak gibi görün
müyordu. Zaten küçük iken köy
lü çocuklarla oyun oynarken de 
her halinden bu anlaşlıyordu. A
lols Hitler on üç yaşında iken ken
dine göre büyük projeler besliyor
du. Köydeki ormanın muhitine ba 
karak dünyanın daha geniş ufuk
ları olup olmadığını görmek, sey
retmek istiyordu. 

Ufak tefek ne eşyası varsa hep
sini topladı. Artık kararını ver -
tniştL Doğru Viyanaya gidecekti. 
Fakat herhangi bir vasıtaya mü -
racaat!a para verecek halde de 
olmadığı için bu seyahati ister is
temez yaya yapacaktı. Viyanaya 
Yani o zamanki Avusturyanın 
muhteşem payitahtına giderek 
kendisine •servet temin• edecekti. 

İşte Georg Hitlerin oğlu Alois 
Hitler, o sakin güzel köyde sene
lerdenber! yaşıyan Hitler ailesi -
nin oradan ayrılarak payitahtın 
gürültüsü içine giren ilk evladı 
oluvor demekti. 

luf><l senesinde Viyanaya gelmiş 
'"an Alois Ritler k<'ndine iş bul
mak için dolaştı ve nihayet bir 
,'Unduracının yanına çırak olarak 

girdi. İki sene çıkark olarak bu 
dükkAııda kaldığını söylüyorlar. 
Fak~t genç çocuk kendisi için da
ha ıyl bir istikbal düşünüyordu. 
Kunduracılıkt;ın başka bir istik
balde taliinl bir de böyle denemek 

Ingiliz gazetelerini meşgul eden 
yeni bir keşü var: Gemileri yu -
tan denizin neresi olduğu anlaşıl

. Bunu biraz izah etmek ve 

• 

' • 

gemilerin Bahrimuhiti Atlasinin 
muayyen bir noktasında battık -
!arı tesbit edilmektedır. Con Pat
ras ;.minde Yunanlı bir kaptan 

biri baştan, diğeri kıçtan geliyor
du. Öyle ki gemiyi kaldırdılar. 
Gemi denizin yüzünden ayrıldı, 

kalktı. Deniz ile gemınin arasın
da kalan bu aralıktan ıki motör
bot karşılıklı geçebilirdi. Ben ge 
miıun bana mahsus olan kama-

rasında idim. Hemen a~ağıma pan 
tolonumu geçirdim. Dışarıya, gü
verteye fırladım. Gemi iki parça 
olmuştu. Yalnız bazı kısımlar da
ha ayrılmadığı için birbirlerini 
tutabiliyorlardı. Fakat her taraf 
yarılmıştı. 

Stefano ismindeki karde§im 
de orada idi. Kendisine doğru koş 
tum. Stefano kaptan köprüsünde 
idi. Kaptanlık nöbeti onda idi. Ben 
ona baktım. O da bana bakıyordu. 
İkimiz de şaşkın bir halde idik. 
Birbirimize birşey söylemedik. 
Stefano yalnız başını sallıyordu. 
Kaşlarını kaldırmış, gözlerini ba
na dikerek sanki: 

- İşte artık herşey bitti, ölü -
yoruz! demek ister gibi bakıyor
du. Geminin her tarafı korkunç 
gürültülerle birbirinden ayrılı -
yor, herşey parçalanıyor, kırılı -
yordu. Etrafımızda müthiş bir 
gürültü vardı. Saate baktım. On 
dört dakika zarfında geminin gü
vertesi parçalandı, her parça bir 
tarafa gitti. İkiye ayrılan gemi -
nin her bir yarısı da denizin ve 
rüzgarın tesirile dönüyordu. 
Kardeşim Stefano çıldırmış bir 

hale geldi. Ayağını güvertenin 
tahtalarına vurarak bağırıyor, 

haylorıyordu . Elinde bir magafon 
vardı. Onu ağzına götürmüş, sesi
ni her tarafa işittirmek için ma -
galonla bağırıyor, emirler veri -
yor, gemiciler: 

(Devamı 6 ınrı sahifede) 

ANNA BEL LA 
ile 

JAN MORA 
Birbirlerinden 
Geçen ilkbaharda Annabella, 

Burj tayyare karargahına vasıl 

olmuştu. (Otel Riçde bir akşam 
yemeği) çevirmek için gittiğı İn
giltereden geliyordu. 
Kocası Jan Mura, gazetecilerle 

beraber kendisini bekliyordu. O l 

agrtlılıgorlar 
Karısını ancak geçen temmuzda 
•Şımal Oteli ni çevirmek için 
Fransaya geldiğı zaman görebil
di. 

Ve o temmuz ayında, bir senei 
devriye ziyafetinde, (Annabella 
13, Jan Mura da H temmuzda 

f 

Anna Bella ve Jan Müra 

da, Pariste i, k ı ıic meşgul oldu -
ğu için iki aydır birbirlerini gör
memişlerdi. 

Gazetecilerle görüşürken pro -
jelerinden bahsetmişlerdi. J an 
Mura: 

- Ben, demişti. Çevirdiğim fil
mi bitirdim. Şimdi devrialem se
yahatine çıkacağım. Karımla an
cak noel yortularında Amerikada 
birleşeceğim. O da, o zamana ka
dar son filmini, .Baron ve Oda 
hizmetçisi• ni bitirmiş olacaktır. 

Noel yortusunu beraber geçirece· 
ğiz. Ben, mukavelelerimi yerine 
getirmek için tekrar Fransaya 
döneceğim. 

J an Mura Çınde gecikti, sonra 
Hindistanda dolaştı. Noelde Holi
vutta bulunamadı. Doğru Fransa
ya geldi. Bu sırada Annabella, 
Yornktan Poverle beraber cSl1 -
veyş Kanalı. filmini çeviriyordu, 

doğmuşlardır, birbirini uzun müd 
det göremiyen bir karı kocanın 
ne elim vaziyette olduklarını tel· 
kik ettiler. Buna bir çarei hal dü· 
şündüler. Ya Annabelle beyne!· 
milel bir yıldız olmaktan vaz ge
çerek Fransaya gelecek, hayatını 
kocasına, ailesine hasredecek, ya 
da ayrılacaklar ... 

Sonra, şöhret tam bir serbesti 
ister. Her şeyi feda etmek lazım· 
dı. Jan Muraya gelince: Annabel· 
la ile Sen Kluda evlenmişti. 

Ortada sevimli san'atkar henü1 
bir yıldız değildi. 

Annabella, bu ayın 26 sında A· 
merikaya gidecek. Çünkü muka· 
vele mucibince her geçen gür 
için 120.000 fran tazminat vermek 
mecburiyetinde ... 

Sonra, yeni partöneri Tyroı 
Pover, yeni bir komedi çevirme~ 
için kendisini beklemektedir. 

' 

yaz~lar?an Alman devlet reisinin 
d~ ısını ne kadar sık geçtiği ına • 
lum.d~r. Onun için Alman devlet 
reısının şahsiyetinden bahsederek 
:3~ tenberi Almanyanın başında 
t ~unan Her Ritlerin hayatında 
a ıb ettiği safhalan anlatmak d 

Avrup a 

istiyordu. 

Avusturya imparatorluğunun 
muhteşem payitahtında en oar-

~rilen tafsilatı hulasa etmek ü
zere şunu anlatmak lazım: 
Şimdiye kadar .Avrupa ile Ame

rika arasında işliyen bazı cesim 

işte denizin böyle bır noktasını 

keşfettiği iddiasındadır. Cesim ge
milerin yolculuğu esnasında kap
tan Patras'ın tayin ettiği mınta -
katlan ı;cçerkcn denizin birdenbi
re kabardığı, korkunç dalgaların 
gemilere hücum ettiği ve nihayet 
hıçbır iz bırakmadan bunları iki
ye ayırarak batırdığı şimdiye ka
dar olmuş bir takım frci deniz ka
zalarından anlaşılmaktadır. İngi
liz hükümetı bu hususta tetkikat 
yaptırmaktadır. Con Patras da Yu
nanistandan İngilter<•ye giderek 
bu hususta bildiklerini söylemiş
tir: 

MARI 
a gazetelerinde bu.,;;_1 • 

belli b 1 o;~uerın 
aş ı mevzuları sırasındadır 

Londranın haftalık b' ' 
b ır gazetesi 

una dair en salahiyet!' kims 
!erden alarak biriktirdi~ ınal~ -
matı okuyucularına anlatmakt • 
dır. Her Ritlerin hayatın a • 
vaffakiyetlerine da. a ve mu. 

. ır verilen b 
malumatı Son Telgrar, da .u 
edt'Cektir. Fakat Adolf H"tlhulasa 
b h ı erden 

a setmed<>n evvel kendjs· . 
mensub olduğu aile hakkınd ınınb. 
raz m ,.. a ı .. 

· a umat vermek la . 
Yor .. İngiliz gazetesı· d" zımklgeli • 

ıyor . 
Vıvananın ş· ı· . 

d . 1 • ıma ınde trenle gi 
ı en gu" •1 b' -7.c ır tepe ve .. 

ormanı olan b. guzeı bir 
ır yer vardır B 

ya Valterşlag derler B · ura-
. u ormanlık 

yerlerde sakin evlerden b" . 
bir kadınla bir erkek y•c ırındde 
B' . ..,,ıyor u. 
ırbırlerini çok seven bu k•- k 

canın bir .. b' -· o. gun ır erkek evladı d .. 
Yaya geldi ç - un 
Ritler ko;du~~~gun adını Stefan 
şab bir evde sak·. Bembeyaz, ah

ı . ın ve mes'ud a· 
ş Yan bu aılenin b"t" Y 
an"ı.nesi AI u un terbiyesi, 

man terbiye , nesi ıdi. ve ana • 

Valdvı· t 1 • er e demlen bu k"· d geçen k. oy e 
Hitl sa 1~ hayat içinde Stefan 

er buyıidü. Babası öldüğü za
man Stefan oralarda mal mülk 
~ıbı bir adam olarak kalınış 

0
_ 

~yordu. Stefanın bir erkek ev _ 
!adı olmuştu. Yuhannes isminde
ki bu çocuk da büyüdüg"ü zaman 
mal ··ık ınu de artmıştı. Nihayet Ste 
fan olm" · k uş, yerme oğlu Yuhannes 
almıştı. Görülüyor ki hep baba

dan ·ı 
il og .a kalan o, toprak ve saire 
ri~ ~ırlıkte intikal eden an'anele
d ıçınde yaşıyan bir aile böyle 

evam edip gitmektedir. 

k .. Fakat yine o güzel ve sakin bir 
oyde adına herkesin amca Mar

ten dediği bir köylü vardır. Yer, 
}'Urd, toprak sahibi bir köylü ki 

"' -

lak olarak eöze görünen iş devlet 
memurluğu idL Devlet memılru 
olmak demek sırasına göre nüfuz 
ve itibar kazanmak demekti. Bunu 
görerek anladıktan sonra Alois 
Hitler artık karanın verdi Her 
vasıtaya müracaatla memur ol -
manın çaresini aramaktı, uğraştı, 

(Devamı 7 inci sahifede) 

YARIN -
·Bu yemekleri 

• • • • 
pışırınız .. 

Ciğer kebabı - Türlü - Fırın 
ınakanıası - l\.leyva 

Ciğerin erkeğini almalı, za
rını soymalı, sinirlerini ayık
ladıktan sonra, yanlamasına 

doğru bit parça kabaca kesme-
li, tencereye fazlaca yağ koya- 1 

rak harlı bir ateşte yağı kay- 1 

natmalı. Sonra ciğerleri unlı

yarak kızgın yağa atmalıdır. 

Ciğerler yağda ancak bir daki
ka kadar kalmalı ve derhal 
süzgeçli kepçe ile alınarak ağ-
zı kapalı bir kaba konmalıdır. * Yağlı kuşbaşı eti soğuk 
içine atarak iyice kayııatırsı

nız. Et suyunu çeker ve keııdi 
yağıyla kalır. Eti yağda bir 
parça kavurduktan sonra; ev
vela fasulyesini sonra patlica
nını, ve daha sonra da bamya
sını sırasıyla üst üste yerle~ti
rirsiniz ve her katın arasına 

da et ııe doğranmış ince soğan 
ile dilimlenmiş domates koyar
sınız. Tencerenin ağzını ha
murlıyarak ve yemeğe hiç su 
komadan hafif bir ateş üzerin
de kaynatırsınız. * irmik makarnasını haşla
dıktan sonra, bir tepsiye döker
siniz. Beyaz peynirle yumurta
yı iyice çalkaladıktan sonra or
tasına döker ve tekrar üzerine 
haşlanmış makama koyarak 
en üstüne yumurta ileirmik 
çalkalıyarak fırına verirsiniz. * Bu yemeklerin üzerine 
kavun, üzüm en iyi meymva
lardandır. 

14 martta bir İngilizgemisi Azor 
adalarına yakın bir y<·rde iken bir 
telsizle havanın !analığını bildir
miş, fakat ondan sonra bu gemi
den hiç bir haber alımımamıştı. 
Şimdiye kadar olan araştırmalar . 
hiçbir netice vermemiştir. Anglo 
Avustralyan ismindeki bu gemi -
nin ne olduğu bilinemiyor. 

Gemide 28 gemici vardı. Gemi
nin kaybolması üzerinden üç haf
ta geçtikten sonra Kaptan Patras 
5,300 tonluk bir vapur ile yola çık
mış, Azor adalarının 300 mil şima 
!inden geçerken gemi böyle bir -
denbire denizin yükselmesi, dal
gaların hücumu ile ikiye ayrılarak 
nihayet batmıştır. 

Patras'ın bulunduğu geminin a
dı Mont Kilden'dir. 9 nisan sabahı 
6,30 da bu feci kaza olmuş ve ge
mi parçalanarak günlerden son
ra denizin yüzünden silinmiş, bat
mış, gitmiştir. 

Fakat bu fec\ sahne çabuk baş
ladığı kadar çabuk bitmemiştir. 
Canlarını kurtarmak için uğra -
şan gemicilerin denizin müthiş 

dalgaları arasında şiddetli ve sa
atlerce süren bir mücadele ol -
muştur. Kaptan Patras bunu Lond 
rada .ticaret nezareti tahkikat he
yetine anlattıktan sonra gazeteci
lere de şöyle hikaye ediyor: 

- 9 nisan sabahı 6,30 da deniz 
birdenbire kabardı. İki cesim dal
ga gemiye hücum etti. Bundan 

31 ilkkanun 1807 ... 
Polonyada, Vieloviç şatosunda. 

Kar liıpa liıpa yağıyor. Gece züiri 
karanlık ... Bir kazak müfrezesi, 
bahçe kapısının parmaklığı önü
ne geliyor: 

- Aç kapıyı' ... 
- Konttan emir almadan aça-

mam!. .. 
Bir tabanca patlıyor, kapıcı 

cansız yere düşüyor. kazaklar, ka
pıyı kırıyorlar; bahçeye, sonra 
şatoya giriyorlar. Salonları altını 
üstüne getiriyorlar, kıymetli şey
leri yağma ediyorlar. 

O devirde Polonya, henüz Rus
ların boyunduruğu altında bulu
nuyordu. Şatonun sahibi kont Vi
eloviç, Rus kazaklarının bu gibi 
taarruzlarına alışkındı. 

Odasından çıktı, salona indi. A
vizelerin kırıldığını, koltukların 

ve kanapelerin parçalandığını gör
dü. Sesini çıkarmadı. Yalnız ka
zak zabitlerinin, sevgili karısını 

ortalarına aldıklarını, sıkıştırdık

larını görünce derin bir yeis için
de kaldı. Ne yapacağını, henüz 
yirmi yaşlarında bulunan karısı-

Kazaklar 
kapıyı 
kırdılar, 

şatoya girdiler, 
aralarına 

güzel Kontesi 
aldılar ... 

~ 

nı bunların elinden nasıl kurta
racağını düşünürken uşaklardan 
biri salonun kapısını açtı ve se -
vinçle ba~ı· Jı; 

- Frrınsı zı"r geliyor!. .. 
Soyguncular kontesi bıraktılar, 

pencerelerden atılarak kaçmaya 
başladılar. Bu sırada kazaklardan 
biri, kontun yüzüne kılıçla vur -
mayı ihmal etmedi. 

İşte, Klaranı; Provnun hariku
lade filmi: Mari Yelve.kanın ilk 
sahnesi bu ... 

Bunu takip eden sahnelerde, 
Polonyanın nasıl bir zulüm altın
da yaşadığını, vatanseverler bir 
köpek gibi muamele edildiğini, 

Napolyon ordusunun bir halaskar 
gibi karşılandığını görüyoruz. 
Vaziyeti, bu kadar kısa bir za
manda bundan daha fazla göste
rebilmenin imkanı yoktut. 

Mari Vo!evskanın bir arzusu 
var: Şatonun bir kaç kilometro 
ilerisindeki Bieloniden gece ge
çecek olan imparatoru görmek ..• 
Napolyonu görmesini, zaferleri
ne ba.ğladıkları ümitleri söyleme
sini, birkaç gün sonra V arşovada, 
şerefine verilen baloda hazır bu
lunmasını gayet tabU buluyoruz. 

N apolyon, Bielonide ııördilğü 

Mariye baloda tesadüf etmekten 
çok memnun kalıyor .. Ve onunla 
meşgul oluyor. Polonya asilzade
leri, imparatorun genç kontese 
gösterdiği alakayı görüyorlar. Ve 
Rusya, Avusturya ve Almanya 
tarafından parçalanan Polonya 
krallığı yeniden ihya için konte
sin ta\"assutundan istifadeyi dü • 
şuniiyorlar. 

Bunun için kontun fedakıirlığı
na müracaat ediyorlar. İhtiyar 
kont bu tekllfi şerefile gayri mü
tenasip görüyor, reddediyor. Va
tanseverler genç kontesin vatan 
hislerini okşıyarak kendisini ik
na ediyorlar. Kontes, tekrar Na
polyonu gorüyor. Fakat bu defa, 
mülakat gününü bizzat impara
tor tayin ediyor. 

• •• 
Kontes, vatandaşlarının rica -

sına dayanamadı, vatanına hiz -
met için nefret ettiği bir adamla 
karşılaşmayı kabul etti. Fakat bu 
teli.kinin kalbinde ebedi bir aşk 
doğuracağını düşünememişti. 

Mariye müstakbel krallığın bir 
reşimi olan V arşova dükalığının 

tesisini temine muvaffak oldu. 
Fakat, bilhassa Fridland muha -
rebesinden evvel Fınkenştaynda, 
1809 Avu.aturya seferinden evvel 

(Devamı 7 inci sahifede) 
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Dörtler ittifakı doğmadan 
ölüyor mu? 

(1 inci sahifeden de\•am) 
Lö Jur gazete inde Piyetri, diyor ki: 
Almanynnın gizliden gizliye Çekoslovak mu

kavemetine miizaherct etmekte olduğu tceyyüd et
mektedir ve dörtler konferansı, şayeti in'ikad ede
cek olursa, ittifakların altü:.t olmasına şahid ola
caktır. 

Macaristanın metalebntında l\.lusolini miizahe
ret etmiştir. Hiç şiiphesiz Bedin - Roma mihveri
nin iki banisi arasında bir uzlaşma yapılması lazım 
gelecektir. Fakat ponspilat'm hattı hareketi bizlere 
uygun gelmez. 

Doktrininimizi t~bit etmememiz, son derece 
mühimdir. Çekoslovakyadan yeni bir fedakarlık 

istemeksizin, ayni 7.amanda Almanyayı çember içi
ne almağa da kalk1şmaks17.ın Almanyanın satvetine 
Polonyanın hiç olmazsa nisbi surette takviyesinin 
tekabül etmesi fena olmaz. 

Popüler gazetesinde Löru, yazıyor: 
Ekalliyetler mescJesini •kendi veııaiti ile• hal· 

letmek tecrübesine girişmekten Macaristanı mene· 
den esbab ne olursa olsun kendisini büyük devlet
lerin hakemliğine müracaata karar verdiğinden do
layı tebrik ederim. 

K omamo 14 (Hususi)- Slovak mukabil tek
liflerini hilk6mete bildirmek için Peşte~ e git
miş olan Macu Hariciye Nazın Dekan,•a'nın 

buraya avdetini müteakib Çek - Macar mü;ake -
releri mumaileyh tarafından kesilmiştir. 

Dekanya, okuduğu beyannamede 1\-lacarista -
DıD Slovaklarla sür'atli bir anlaşmaya varmak is· 
tediğini, fakat mukabil Çekoslovak teklifleri Ma
caristanm ekaliyetler hakkındaki düşüncesine uy
madljı cihetle Peşte hükUmeti tarahndaa kabul e
dilemiyeceğini söylemiştir. 

Dekanya, Macaristanın, Prag hükfunetinin 
hüsnüniyetine inanamadığını, zira 18 sınıf askerin 
hala Çekoslovakyada silah altında bulunduğunu 

ilive etmiştir .. 
Macar murahhas heyetinin buradan hareketini 

müteakip belediye reisi ekalliyet renklerinin ve 
bayraklannın tanmmasını yasak etmiştir. 

PEŞTEDE NÜMAYİŞLER 
B ıdapeşte 14 - Çek - Macar müzakerelerinin 

kesildiği haberi buraya geldikten sonra dün gece 
burada şiddetli nümayişler yapılmıştır. Nümayiş
çiler hükumet naibi Amiral Hortiyi şiddetle alkış
lam1ş, biitün Macar topraklarının Çekoslovakya ta
raf andan iadesini istemiştir. 

ALMANYA İHTİYATKAR 

B erlin 14 (A.A.)- Salahiyettar Alman meha
fili, Komarno'da :Macarlarla Çekoslovaklar 
arasında cereyan etmiş olan müzakerelerin 

menfi neticesi hakkında dün akşam serdctmekte ol
dukları mütalealarda pek ziyade ihtisara riayet et
mektedirler. 

Bu mehafil, bu müzakerelerin bir çıkmaza gir· 
miş olmasına teessiif etmekte ve l\lünih itilafına 

tevfikan memnuniyete şayan bir hal sureti bulına
nm mümkün olacağı ümidini i1Jıar ile iktifa eyle
mektedirler. 

ALMANYA • ÇEK MÜNASEBATI 
Berlin 14 (Hususi)- Hariciye Nazın Fon Rib

betrop ile hususi ve mahrem bir mülakat yapan ye
ni Çek Hariciye Nazırı Şivalkofski Ilitlerle görüş
mek iizere Bertesgadene gitmiştir. Hitler bugün 
Çek Hariciye Nazırını kabul ederek uzun müddet 
görüşecektir. Bu· görüşmeler esnasında yeni Çekos
lo\'akyanın Almanya ile umtunt miinasebatı tetkik 
ve te.<;bit olunmaktadır. 

Göriişmeler gayet mahremdir. 
Bu görüşmeler esnasında Macarlarla Polonya

lıların birleşmeleri hususundaki Macar taleb)eri
nin tervic edilmemesi hakkında görüşilleceğine dair 
devl'rnn eden şayialar tekzib edilmektedir. 

ALMANYA ÇEKLERLE UYUŞTU 
Bedin 14 (Hususi)- Alınan işgaline geçen Çek 

arazisinde plebisit yapılmaması hususunda Berlin
Prag arasında kat'i bir anlaşma olmuştur. 

~lnhtelit Alman - Çek komisyonu Çek - Al
man hududunda yapılacak bazı tashihleri tesbit 
için yakında mahalline gidecektir. 

SLOVAKLAR DÖRTLERE BAŞVURUYOR 

Komarno 14 (A.A.)- Slovak murahhas beyeti, 
orta elçi Krino'yu Prag hiikfunetine müzakerelerin 
cereyanı hakkında izahat vcrıneğe ve Çekoslovakya 
Hariciye Nazırı tarafından dört devletin mümessil
lerine verilecek olan evrakı tevdi etmcğe memur 
etmiştir. Yalnu: Karpatlaraltı Rusyasının mümes
sili Brodi ile Bakioski, Macar ekalliyetinin milli 
konseyinin mümessili Esterhazi ile müzakerelere 
devam etmek üzere" Koınarno'da kalmışlardır. 

Macar murahhas heyeti gider gitmez Karmo 
valisi Vadil bir kararname neşrederek milli l'kal . 
liyet bayraklarının asılmasını ve bu ekallivetlere 
dair işaretler takılmasını menetnıi~tir. Bu k~rarna
meye muhalif hareket edenler 12 saatten 2 haftaya 
kadar hupis cezasile tecziye edileccklt•rdir. • 

İNGİLTERE HAZIRLANIYOR 

Londra 14 (A.A.)- Şefild bı~ak ve çakı işçileri 
tarafından verilen ziyafet esnasında Sir John Si
mon, milli müdafaa sahasında beynelmilel buhran
dan alınacak dersler hakkında hükumetin sür'atle 
etraflı bir tetkikte bulunnrnğa karar verdiğini be
yan etmiştir. 

Gizli altın alan bir 
sarraf yakalandı 1 Sabaha karşı 

Gene bir 
Müfettiş öldü 

Erzurum vilayetinde vazife 
görmekte iken eski hastahğının 

nüksetmesi sebebile vefat eden 
mülkiye müfettişlerinden Kemal 
Ergin evvelki gün vefat etmiştiP 

Zengin olmak 
işten değil 

(4 üncü sahifeden devam) 
Fader divin'in dediğine göre bi -
zim istediğimiz şeylerin hepsi et
raiımızdadır. Fakat irade kuvve
tile onlarıkendimizc çekmemiz 
lazım gelir. Buna muvaffak olun
ca gözle görülmiyen şeyleri gö -
rülen şeyler haline getirmiş olu
ruz. Fader Divin bana şunları öğ
retti: 

- Muvaffakiyetsizlik kelimesini 
tamamile hatırınızdan çıkannız, 

dedi. Sizce dünyada buna benzer 
hiçbir kelime kalmasın. Bu dün -
yada her şeye muvaffak olarak 
dünyayı cennet haline getirmek 
kabildir. 

İşte Fader Divin bu kanaatte -
dir. Kendisine tabi olanlara bu -
nu öğretir. Evvela bir işe sahih 
olmak lazım gelir. Bir işe tutun
malı. Ondan sonra muvaffakiyet 
gelecektir. Ben tekrar iş hayatına 
atıldığım zaman herkes bana gül-

Dahiliye Vekili · Şükrü Kaya, dü ve deli olduğuma hükmetti. 
derhal üçüncü umumi müfettiş Fakat iş hayatında bizim riayet 
lik, Gümüşhane ve Trabzon vali ettiğimiz kaide şuolmaktadır: Her 
ilklerine birtelgraf çekerek mü - şeyi elde etmek mümkündür! Be-
teveffa hakkında lazım gelen son nimle beraber çalışanlara da dün-
ihtiramatın, kendisine layık bir yada muvaffak olamamak gibi 
şekilde ifa edilmesini istemiştir. 

düşünceleri zihinlerinden çıkarıp 
Sivil halkla birlikte Bayburt 

alayından bir müfreze ve mevcud atmalarını öğrettim. Fakat be -
jandarma ve polis kıt'aları, mek- nimle beraber çalışanlara öğret -

tilecek diğer bir kaide daha vardı 
tebler, bu vazife kurbanı mü.fet ki o da birbirlerile rekabet etme-
tişin cenaze merasiminde bulun -
muşlar ve tedfin merasimini ke- den iyi geçinmeleri idi. Başkala -

nnın işini bozarak kendimiz ka
mali hürmet ve tazimle ifa et - zanalım düşüncesinden de uzak 
mişlerdir. 

Gerek mülki, gerek askeri ma- kaldık. Bu suretle gündengüne 
muvaffakiyet arttı. Fakat ben bu

kamlar müteveffanın eşine tazi-
yette bulunmuşlardır. istanbula nunla kalmak istcmiyomm. Bir 
hareket etmek tasavvurunda bu- ay evvel Nevyorka gitmiştim. Fa-

lunan Bayan Erginin her türlü ~:~~i~!~ail:~~r~i~tüm. Fadeı-
yolculuk istirahat e~babı temin - Para kendisine itimad edi
edilmiştir. lecek adamlara gelir .. 

Merhum Kemal Ergin Süvari · .. Ingiliz kadınının anlattıkların-
yuzbaşısı müteveffa Cemalin oğ dan çıkan netice şu oluyor ki ken-
ludur. 1320 tarihinde doğmuş, ilk disinden vakit vakit bahsedilen 
tahsilini Lapseki, İzmir ·ve istan Fader Divin iş hayatında ahlak 
bulda ve tali tahsilini de Kütahya kaidelerini tamamilc tatbik ede -
ve kısmen İstanbul Vefa lisesin- k re onlardan ayrılmamag~ ı nasi -

Görünmiyen canav 
( 4 üncü sahifeden devam) 1 

bun altına hususi bir alet koyduk
tan sonra: 

- Bakınız, dedi. Bunlar Ültra 
mikroplardır. Şimdi bunlar üze
rinde tetkikatla meşgulüz. 

iyalar, siyah bir zemin üzerin
de son derece küçücük noktalar 
da toplanmıştı. Milyarlarca mik
rop, tıpkı haziran ayında semada 
görülen küçük yıldızlar gibi kay
naşıyordu. 

Şimdi bunları şu tüpe koyaca
ğım. Sonra şu rakit, temiz sudan, 
şu yeşil renkli yosundan bir par
ça alacağım. Hepsini muhtelif 
tüplere koyacağım. 

Jak, ince ağı suya attı. Hayret
le bakıyordum. Az sonra ağı çek
ti. İçinde güzel rengine benzer 
bir çamur vardı. Bunları tüplere 
koydu, üzerlerine de birer numa
ra yazdı. 

Bir saat sonra laboratuara 
geldik. 

BlR KABUS DÜNYASI - Jak, 
bu tüpleri çıkardığı zaman doğru
su gülmüştüm. Bu temiz suda ne 
mikrobu olabilirdi. Bila tereddüt 
içebilirdim. Bunu kendisine söyle
diğim zaman sadece şu cevabı ver
di: 

- Gel, içmek istediğin şu temiz 
suya bir bak!. .. 

Eğildim, baktım. Mikroskobun 
altındaki manzarayı görünce ba
ğırmaktan kendimi alamadım. 
Garip şekilli birçok mikroplar 
kaynaşıyordu. Beyaz ve tüylü 
bir mikrop sıçrıyarak ilerliyordu. 

- Küçiik bir mikroskop. Buna 
Cyelops Strenüs derler. 

- Ya şu, içerisi görünen şeffaf 
mikrobu. Yüreğinin çarptığı fark 
olunuyor. 

- Bir deniz biti. Tıp lisanında 
buna Daphnia longispina derler. 

Bu bir damla sudaki milyon -
}arca mikroplar birbirlerinin üze-

rine atılıyorlar, boğuşuyorld 
ribirlerini yiyorlardı . Müthil 
muharebe sahnesi. Fazla b 
ğa tahammül edemedim. 

- Dur, sabırlı ol, dedi. 
bir doğuşa şahit olursunu · 
roplar arasında iztlivatt yo 
Canlı mikroplar ayrılırln,. 

mikrop iki parça olur, bO 
çoğalır. 

Yeniden dikkatle bakma)'• 
ladıın. Acaba bir mikrobun 
doğduğunu görebilecek mı 

CANAVARIN DOCUŞU 
kın hakkı varmış. Biraz cV' 
düğüm küçük, üstüvani şe 
ki mikrop gerildi. İkiye a 
Parçaların ikisi de canlı, b' 
tarafa, öteki de öte tarafa 
gitti. 

- Mikroplar bu suretle bit 
de binlerce çoğalır. Düşün 
kere. Gördüğünüz mik.~? 

miligramın binde biri ağırl 
dadır. Altı gün içinde bır mı 
mikrop doğurur. Doğuş gün 
gram, on iki günde bir kil 
beş günde bir ton mıkrop! .. . 
sığan şey değil, değil mi? .. . 

CANAVARLARIN ÖLÜM 
Mikropların hareketi yav 
Su yavaş yavaş kuruyor. 

- Belki nüksederler. nah• 
vcl ben öldüreyim. Bakınız .. • 
Kırmızı bir mayi aldı, ya 

camın üzerine döktü. Zehir' 
damlasına doğru yayıldığınl 
rüyordum. Mikropları bir te 
dı. ep bir araya toplanmaya 
ladılar. Şüphesiz, tehlikenin 
tığını anlamışlardı! Kaçaca~ 
arıyorlardı. Nihayet, kırmızı 
yi suya karıştırdı. Mikro 
hepsi birden öldü! ... 

Bu ne? ... Birdenbire mik 
şişiyor, çatlıyor. Bir an evvel 
lı olan bu canavarlar şimdi 
sız. Bütün bu facia bir da 
içinde ve birkaç dakika s·· 

Korkunç deniz harble 
de ikmal etmiş ve 341 tarihinde hat etnwktedir. Birbirini kıskan-
mülkiyeden neş'et etmiştir. (5 · · h"f d d ) F k · ·ı d · mış olmamak, başkasının işini boz· mcı sa ı e en evam a at gemıcı er en Yargı 

---0 =-- mak suretile kendi işini ilerletmek Cesaret, cesaret, diyordu. halleri görerek korkusundan 
Oniversiiede düşünce~indcn uzak kalınacak. bu- hepiniz kurtulacaksınız. Yalnız i- oldu. Korkunç bir ses çıkar 

na mukabil herkesgençken bir şinizi iyi görünüz, hep kurtulaca- bağıra bağıra kendini denize 

Neler yao:ldı şevk ve neş'e ile çalışacak. Mu - ğız!. Bu genç bir çocuktu. Dul bir Yeni 
Suvari 
Okulu 

Balıkpazarı sarraflarından Ne
sim isminde biri kaçak suretile 
3 altın Türk lirasını alırken suç 
üs~ünde yakalanmıştır. 

vaf fak olmamak korkusu da asla Hakikatte ise geminin telsizi vardı. Beş senedenberi gemid 

Beyaz zehir kaçakçıladle mü - N:ler yapılacak? hatıra gelmiyecek. kırılmıştı. Stefano da, ben de ha- lışıyordu. 
cadcleye girişmiş olan emniyet İngiliz gazetelerinin yazdığına kikatte §Öyle düşünüyorduk: Lakin bizim uğr~mamız 
ikinci şube kaçakı;ılık kısmı me- (1 inci sahifeden devam) göre Fader Divin Amerikada bir - Yüzde bir bile kurtulmak ü- geliyordu. Ne yapıp yaparııl' --

Bu gun büyük 
merasimle açlldf. 

İstanbul üçüncü icra memurluğun
dan: 

murları sabaha karşı iki yerde zartesi günü başlanacaktır. takım çiftliklerde kendi kaidele- midimiz yoktur!. sizi kullanmak lazımdı. Te}sjjj 
esrar ve eroin tekkesini meydana Yeni tedris yılına başlanılacağı rini tatbik ettirmekte ve ona ta- Lakin kardeşim zeka ve metanet hazmın kırıldığını söyleIJl~ 
çıkarmış ve her. iki yerde de on cihetle Rektör matbuat erkanile raftar olanlar bu çiftliklerde ya • gösteriy~rdu. Bu ümidsizliğini Fakat onu mutlaka kullanrrıd\ 
iki esrarkeş, esrar ve eroin çe- profesörleri, doçentleri, diğer bazı şıyarak çah~makta imişler. kimse anlamıyordu. O bilakis e - cab ediyordu. Cenabı Hakki 
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Nişantaşında Vali konağı cadde
Süvari binicilik okulu Şişli - sinde 79 No. da mukim iken ika -

Büyükdere caddesi üzerinde A - metgfıhı meçhul bulunan General 
yazağa köşküne nakledilmişti. Sadıka. 

Bu mektebin yeni binasında a- Karabet İbranosyanın İstanbul 
çı.lma töreni bugün saat 15,30 da asliye 4 uncü hukuk dairesinden al
yapılmıştır. dığı 29/6/938 karar tarihli ve 38/ 
Ayazağa köşkü mükemmel su - 2065 No. lu ilamda adresi, mevki ve 

rette tamir edilmiş, yeni paviyon- numarası yazılı gayri menkule 
lar ilave olunmuştur. General Sadıkın alacağından dola-

kerlerken suç üstünde yakala . ilim adamlarını bu sabah saat --=o=-- mirler veriyor, herkese bu suretle kürler olsun ki buna muvaf~~ 
mışlardır. onda Üniversiteye davet etmiştir. ç b 

1 
ümid ve cesaret vererek iş görü - duk. Çünkü geminin bizde p; ri 

Sabıkalı eroin ve esrar kaçak - Davetlilere Rek1 C\r tarafından em er ayn Kabinesi yordu. Böyle bir sırada bunu yap- parçasnda telsizin nakili bul;. 
çılarından ve bu yüzden mah - Üniversitenin bütün şubeleri, ders- mak her kaptanın işi değildir. ğu gibi operatör de orada ~·cJj. 

Açılma töreninde Genel Kur - yı mevzu haczin fekki ve on lira 
may Başkanı Marşa! Çakmak da ücreti vekaletin ve bin altı yüz dok
bulunmuştur. Merasimde mekteb san kuruş masarifi muhakemenin 
konıutanı güzel bir hitabe irad rnüddeialeyhc aidiyetine müteallik 
etmiştir. hükmün infazı dairemizin 38/4784 

Mektebin şimdiki binası binici- sayılı dosyasilc istenmiş ve ika -
lık dersleri için çok müsaid bir rnetgfilunıza icra emri de gönderil
şekle sokulmuş olduğu gibi tat _ miş ise de: İcra emrinin arkasına 

mübaşirin verdiği meşruhata göre 
bıkat içinde çok müsaid bir saha yukarda adresi yazılı gayri menkul
temin edilmiştir. ·-=============== de yirmi sene evvel oturduğunuz 

(Dış politikadan devam) halen nerede oturduğunuz malılm 
-- - olmadığı anlaşılmış olduğundan i

cbütün yaralarh tedavi edeceğini 
söyliyerPk Filistin yarasını da ima 

etmişti. Irak Hariciye Vekili ta-

rafından yapılan teklife ne dere
ceye kadar uygun olduğu iyice 
bilinmemekle beraber, İngiltere 

hükumetinin Filistin meselesini 
intaç etmek için yeni ve Yahu -

dilerden ziyade Arablann noktai 
nazarına yakın bir proje hazırla
makta olduğu anlaşılmaktadır. 

A. Ş. ESMER 

lanen tebligata müteallik usulü hu
kukiyenin maddei mahsusasına tev
fikan tebligatın ilanen icrasına icra 
hakimliğince karar verilmiştir. İşbu 
ilan tarihinden itibaren nihayet bir 
ay iç.inde dairemize müracaat ede
rek ilamda yazılı bulunan hususa -
t.m yerine getirilmesi, ilam bük -
müne muhalefetin 343 üncü mad -
dedeki cezayı müstelzim olduğu ic
ra emrinin tebliği makamına kaim 
olmak üzere bir ay müddetle iJ.anen 
tc·bliğ olunur. 38/4784 

İle SABAH, öGLE ve AKŞAM 
her ~emekten sonra muntaz 11man dlflerlnlzl 

ftrçalatyınız. 

kfun iken birkaç gün evvel ha - haneleri, laboratuarları, seminer- <4 üncii sahifeden de~am) Geminin arka tarafı sıçradı. Rüz haz.ı kurup kullanmak m·· b 
pisaneden çıkan topal Rasimin leri gezdirilmiş ve ayni zamanda İşte Deyli Ekspres de bu, e~ile garlar, dalgalar oynıyarak birden- oldu. Hem de operatöre birşe1 
Tophanede bir ev kiralayarak bu- nasıl çalışıldığı \'e nelPr yapıldığı ile bir defa daha kendi :iddiasını bire bize doğru geldi. mamıştı. Yirmi dört saat u~ 
rasını esrar tekkesi haline getir- ve daha neler yapılacağı anlatıl- bu suretle ileri sürmektedir. Tayfaların hepsi korkudan çö- rak operatör yerinden ayr~~~ ~ 
diğini haber alan kaçakçılık kısmı mıştır. Deyli Ekspresin yazısında şaya- meldiler. Bunlardan bir kısmı acı Mütemadiyen imdad işaretleJ1 
memurarlı cürmü meşhud yapmak Bu gezintiyi müteakıb Rektör m dikkat olan cihet İngiliz impa- acı bağırıyordu. Gemicilerden bi- di. Hiç durmadan s. o. s. · k 
için lazımgelcn tertibatı aldıktan tarafından davetlilere mükellef ratorluğunu teşkil eden domin - rini cesim bir dalga gelerek aldı, leri veriyordu. Kendisi en~ i 
sonra ani olarak dün gece yarısın- bir öğle yemeği verilmiş ve yemek yanların Avrupada bir harb çı - götürdü. Fakat bereket versin ki Denize atılarak kurtul v 
dan ~onra evi basmış ve Cevad, esnasında samimi hasbihallerde kar da İngiltere de ona iştirak e- diğer bir dalga gelerek adamı kur- çaresini arıyacaktı. vazif M 
Ali, Ismail, Mehmed, Arab Kadir, bulunulmuştur. derse alacaklprı vaziyete dair o- tardı, gerisin geriye getirdi. Bu nin başından ayrılmadı. tc 
İsa, ~adri ve Seyfi isminde sc _ --[-1--- lan sözlerdir. İngiliz dominyon - suretle hiçbirimize birşey olmadı mide elma ve portakal vardı.~t h 

kiz esrarkeşi esrıır ve eroin çe- Hiddetli baha ları Avrupada bir harb için ana demektir. rek telsizci ve gerek biz b,. B 
kerlerken suç üstünde yakalamış- vatan olan İngilterenin yardımına metinin Çekoslovakya meselesin- yiyerek muhtı:ç olduğumuz it 
lardır. Dün akşam Ayvansarayda bir koşmağa lüzum görmiyecekler de- de takib ettiği politikaya muhalif yı temin ediyorduk. Gemi11iJI 

Memurların a"nı· olarak yaralama hadisesi olmuş bir adam mek oluyor 1 A m k al ıt d .. u. eve · o anların vaziyetine gelince; v - e s onu suyun a ın a 11>"' v 
girdiklerini gören topal Rasim e- sokakta kızile konuşan bir genci Fakat Münihte herşey kararlaş- rupa sulhunun devamı için besle- nun için başka yiyecekleri 1' 
linde bulunan yüz pakete yakın bıçakla yaralamıştır. Hadise şöy- tırıldıktan ve Çekoslovakyada Av- nen ümidler ne olursa olsun şiın- ramamıştık Nihayet bizim i 
eroini hala kuburuna atmak su- le olmuştur: rupa sulhunu kurtarmak için fena di Çekoslovakya.da yeni bir ekal- lerimiz uzaklardan alınmış, 
retile ı·mha etm k · t · B Ayvansarayda oturan Bürhan edildikten sonra sulh acaba kuv- l f l"k 1 e ıs emış. un - liyet meselesi meydana geldiğini mıza ge en e a et anlaşı 
!ardan 18 paket çıkarılmıştır. isminde bir genç ayni semtte otu- vetli bir surette yerleşmiş olma - söylüyorlar. Almanlara verilen Tahlisiye gemilerinin bize d 

Evde yapılan arama neticesinde! ran Şaziye isminde bir kızla dün dı mı ki bugün de İngilterede en yerlerdeki Çeklerin ve Almanya gelmekte olduklarını görüyo -~ 
ayrıca birkaç paket eroin ile eroin akşam sokakta karşılaşmış ve ko- mühim bahsi milli müdafaa işleri ile birleşmeyi istememiş olan ve Kayıklara gitmek üzere hef'. 
bulaşıklı kağıdlar, eroini burun - nuşmaya başlamıştır. Bu sırada ve istikbalde bir harb olursa bu- miktarı 500,000 kişiyi bulan bir geminin güvertesinden denıı' 
larına çekmeğe mahsus küçük bo- sokaktan geçmekte olan Şaziyenin na dominyonların iştirak edip et- kısım Südet Almanların istikbali ladık. En son olarak da te~ te 
rucuklar bulunmuştur. kardeşi Osman kızkardeşinin Bür- miyecekleri gibi noktal.:ır teşkil e- ne olacağı sorulmaktadır. peratörü Papa Teodor'u ça~ 

* 
hanla konuşmakta olduğunu gö - diyor? Bu suali sormak icab edi- k o d d · tl d B' ··ı Muhalifler şimdive adar cere- a enıze a a ı. ız yu B 

İ rünce fena halde kızmış ve Bür- yor' w .~ kinci esrar ve eroin tekkesi de ···· yan eden hadiseler sırasında Mil- duk. Fakat zavallı telsizci yiJT~ b 
hanla kavgaya tutuşmuştur. Kav- 1 ·ı· ı· Tahtakaledc meydana çıkarılmıc::- ngı ız par amentosu azasın - Jetler Cemiyetine büyük darbe - ğe imkan bulamadı. Büvil1' 

-s ga büyümüş ve Bürhan çakısını d h · J tır. Tahtakalede kebabcı hanın - an mu arnr ve hatib olan genç ler indirildiğini, halbuki sulhun dalga geldi. Onu aldı, gö 
çekerek Osmanın üzerine hücum b' N k da oturan sabıkalı Çakır Şerifin me us, i olson Avrupada buh- sulhun ıs· tı"kbali için Mı'lletler C'e- Sonra hızla getirerek gemiye 
etmiştir. Tam bu sırada sokaktan ık odasında ani olarak yapılan bas- ran ç h çıkalı . radyoda verdiği mı·yetı· politikasına yenı·derı ku··· tı, Papa Teodor bu sadmenit' 

. geçmekte olan Şaziye ile Osmanın • kın neticesinde Çakır Şerif karısı H konferanslarla mi11etlerarası po- vet vermek icab edecegıw ·nı' ilr>.rı· sirile öldü. 
babas1 urşid oğlu ile kavga ct-

Hanif e ve adamlarından Mchmed mekte olan Bürhanı bir yumruk- litikasında ve sulhun istikbalin - _sürüyorlar. Gemidekilerden 29 kişi J< 
Ali Eroin çekerlerken suç üstün- la yere yuvarlamış ve Bürhanın den çok bahsetmektedir. Meb'us İngiliz kabinesinde tadilat ya- muş, 4 kişi kaybolmuştur. 
de yakalanmışlardır. Odada yapı- elinden düşen çakıyı kaptığı gibi Nikolson'a göre Avrupa sulhu an- pılıp yapılmaması rivayetlNi ü- nin baş tarafı 36 saat zarfıP 
lan arama neticesinde 19 paket k ıt d d b"l k b tt o·· b.. bC düştüğü yerden kalkmakta olan ca a ı ay evam e c ı ece tir!. zerine ortaya çıkan mesele görü ya a ı. ur parçası on 
eroin bulaşıklı kağıdlar, esrar çek- Bürhanın koluna saplamıştır. Diğer taraftan Başvekil Çem _ lüyor ki hep sulhun istikbali ve sonra batmıştır. Fakat hiç 
miye mahsus aleminyomdan ya - Bürhan tedavi altına alınmış Hur- berlayn ise temin edilen sulhun İngilterenin milli müdafaa hazır- bugün izi görülmemektedir· 
pılmış tam teferrüatlı esrar ka - şid yakalanarak tahkikata baş _ • çok uzun süreceğini bu neslin Av lıklarının tamamlanması etra - Kaptan Patras knybolaP 
bağı bulunarak müsadere edil - lanmıştır. rupada sulh içinde yaşıyacağını fındadır. Sulhun kurtarıldığı et - olduğu etrafında İngiliz lı 
miştir. ·· l · · M · hk l --*-- soy emıştı. eb'us ile Başvekilin rafında birkaç gün Ingiliz matbu- metince ta ikat yapı an 

Yakalanan esrar tekkelerini iş - * Eski Mısır Başvekillerinden sözleri birbirinden çok uzak bu - atında görülen sevinçli neşriyat- Avustralyan gemisinin de 
0 

leten Rasim ile Çakır Şerif ve es- Zi\·er Paşa Ankaraya gitmiş, iki lunuyor. Meb'us Nikolson herhal- tan sonra şimdi tekrar istL'<bale raflaıdan geçerken birdcnb• 
rarkeşler bugün adliyeye teslim gün kalmış, Mısıra hareket et - de pek bedbin olsa gcrf'k. dair ihtimaller üzerinde düşünül- nizin hücumuna uğ'rıyaralc 

..__edi~·ım~iş~l_e_rn_i_r~~~~~~~~~-m_i~ş_ti_r.:...._ __________ !....__:İı:1g~i:lt:e:red:::e:...:!Ç:e:m:b~e:r:la~y~n:..:h:il:k:u~-:._:~m:,::e~ğ~e~b:a~ş~la~nm:.'...'..ı~ş~tı~~~~~~~~~~~:_anaatinde9ir. 



1 Marie Valevska Hitler'in hayatı 
O tnd ıahilemb:den denm) (5 inci sahifeden devam) 

tar de Pariste harpler ve siyasi en- her taraf b d Nih , t 
t '· -1 l .. ğ" k ıl a aşvur u. a> e rııw ara yure ı at aşmış olan gu" mr" k ld A t 
N 1 1 k t U u memuru o u. vus ur-

apo yona pe a ı, unutulmaz ya hud d d k .. "k b ' h. d 
b

. u un a uçu ır şe ır e 
ır sevda hayatı yaşadı. .. .. k .. ld 
Nupolyon, Mari i k · • gumru çu. 0 u. 

i. p . Y ço samımı Artık V ıyanaya veda etmek lıl.-
bır muhabbetle seviyordu s· • be · zınıdı . Tayin edildiği iş Braunau-

ıyası se ple dolayısile d ·d· . . yo bilhassa sulh.. b . . . • ve a ı ı. Aloıs Hıtler doğruca köyü-
yesile A t u e edıleştırmek ga- ne gelmiş, küçük yaştanberi bera-

kı M 
vus urya imparatorunun ber oynadıkları komşu kızı K!il. 

zı ari Tuizle evi k -
buriyetind kaldı en'."e • mec- rayı nikiıh ederek bir aile kur -

. va e ·Ve bır oglu ol- muş, ondan sonra gu"mrük memu-
du. Roma kralı ... 

M V ru olarak işinin başına gitmiştir. 
ari . alevskanın da impara _ 

t d Bu genç kan kocanın bir krzları 
or an bır çocuğu dünyaya geldi. dünyaya geldi. Ondan sonra aile-
Marı; bu çocuğun tahta oturamı-.,·e ğ de yeni bir değişiklik görülmedi. 

J<. ~acakınıd, .e~li bulunan Napolyo - Üç kişilik olan bu aile için sene-

8) 

ifl 

un en ısıne sadık bir hamiden 
dosttan başka bir şey olam · !er sakin, mes'ud, bir hayat sür -
cağını biliyordu. ıya - mekte devam etmiştir. 

Fakat hadiseler birbirini tak· Genç gümrük memuru nihayet 
ed' 1 t 18 ıp ikinci defa olarak baba olacağını 
. ıyor. ş e, 12 ve Rusyadan 

bır rıcat. Napolyon, imparatorlu _ düşünerek seviniyordu!. Llıkın bu 
· n~ ku t ak · · gu sıralarda Avusturyalıların, Cer -

.1 

.~ 

; 
h~ 
ti 

.' arm ıçın acele Parise dö-
n t man aleminin derin derin mü te -en ımpara orun Vieloviç şatosu-
n.a uğramaya, Mariyi ve oğlu kü- essir olmasına sebeb olan feci bir 
~uk Aleksan.drı görmeye Vakti hadise olmuştu Avusturya Veli-
}'ok. Halbukı Mari ve oğlu k ahdi Arşidük Rodolf fecı bir su-
dlsini ne kadar büyu"k sab en- rette diınyadan gitmişti. Herkes 

ırsız - t . 
lıkla bekliyorlar. ecssür içinde bundan bahsededur-

İşte Elb adası. Mağlüp ını sun vak'adan iki ay sonra güm-
tor buraya sürülmüş Par· Para- rükçü Alois Bitlerin bir oğlu dün-
deti temsil ediyor K..:ı,ı.sınııse av- yaya geldi. Çocuğu dünyaya gel-

ğ · veço- diÇ 
cu unu yanına çağırıyor. Fakat · ocuğun adını Adolf koydular. 

h• gelen kansı değil, Mari Valevska Adolf Hitler. Şimdiki Alrııanya 
.. ile oğlu Aleksandr... devletinin reisi. 

a'" Mari, adada rahat ve sakin b' Adolf Hitlerin pek küçük iken 
jJ1, hayat geçirmesi için yalvarıyo~ hayatı nasıl geçtiğine dair elde 

' 
rı 

lknaa çalışıyo.r. Beyhude... Na~ pek o kadar sarih malümat, et -
polyon bır turlü fikrinden raflı tafsilat olmadığı söylenmek-
geçmiyor. vaz tedir. 

•Polonyalı karısını b' . Anasının, babasının ona iyi bak 
il . • ır vazıfe 

e Parıse, sadık bendelerinin mağa çalıştıkları anlaşılıyor. Fa-
nına gönderiyor. avallı kadın ya- kat daha etraflı rnalümat verilmi-
tı.ce · f ' ne- Yord 

nın ena olacağını bilm kl u. 
beraber ita t d ' e e B a e ıyor Parise g'di ununla beraber Her Hitlerin 
yor. ' 1 

- h 
ayatına dair son tetkikat üzeri-

t İ~tle Vaterlo ... Sonra Roşfordan 
ngı tereye azimet M . 

'k . arı onun A 
m~rı aya gitmesinı isliyor F -
kat, yorgun ve bitkin bir ha.id a
Lımana yakın bir pencer e ... 
çıkta büyük bir gemı' Be:·· A
d .. · ır san
B~l Yanaşıy?r. Eller sallanıyor. 

r aşk hıkayesinin son s.-Lı' f . 
kapan •uı esı 

. , ıyor ... Klaran Brovn b t 
rıhi vak'ay . • u a
b .. t .. ı sınemada temsil için 

u u nmeharetini f 
muvaffak olmuştur sar etmiş ve 

Greta Garbo -. . 
roı · .. ' marı Va!cvska 

unu şavanı ha t b' 
ı , '. . yre ır sadelik-
e 'e samımıyetle temsil . 
Marıyi bütün asaleti ve h edıyor. 
ile canlan·' eyecanı 

uırıyor. 
D · 

un gece, Melek ve İpek . 
mala d sıne-

n~ b.'.riktirilmiş malümatı verdiği
nı soyliyen haftalık İngiliz gaze
tesı bugün bu hususta daha etraflı 
şeyler bildiğini ilave ediyor. Fa -
kat çocuğun ilk senelerinde nasıl 
b" ... 
uyudüğü noktasını öğrenecek o-

lan diğer şayanı dikkat bir cihet 
vardır: Babasının memuriyet ha
yatı ... 

Çünkü Alois Hitler gümrük 
memuru olduktan birkaç sene son 
ra istidad ve kabiliyetini göste • 
rerek daha ehemmiyetli bir vere 
tayın edilmiştir. 

Alt tarafı yarına kalsın . 

sinema meraklıları nezdinde bü
yuk bir rağbet göreceği muhak _ 
kaktır. rın a gösterilen bu filmin 

ısta b 1 . BEDRi GJNDÜZ 

SAT 1 Ş 1LAN1 
Dördüncü icra memurluğundan: 

Cemile ve Hadiye tarafından Yakıl Paralar İdaresinden 24086 ikraz 
numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göste

rilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 

ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 875 lira kıymet takdir 

edilmiş olan Aksarayda Murad paşa mahallesınin Horhor sokağında 

bir tarafı Sıdıka hanım menzili, bir tarafı Şükrü bey açıklığı, bir tarafı 
Ve BAÖI sa;ı.esindo 
çekc.-. Tenis oynar, 

7-SON TELGRAF-14ldTeşr~938 

bir çocuk gibi korkusuzca koşar, atlar, ata ve bisiklete biner, kürek 
dans eder, Güneş banyosunu alır velhasıl bütilıı spor hareketlerinize 

rahat ve nvş'e ile devam edebillrslnlz, Horkor caddesi ve bir tarafı yol ile Çevrili 894 ada 15 parsel eski 36 yeni 

68 kapınumaralı ahşap bir hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

FEM"L ~ Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur 
Zemin kat: Tahta bir kapıdan girildikte zemini kısmen mermer ve kıs- 1 ve BAul 0 kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile sezil-

men Malta taşı döşeli bir sofa üzerinde iki oda, bir hela, kuyusu olan ha- FE M • L ~ mez, kullanan kadın mevcudiyetini kat'iyyen anlıyamaz . 
rap bir mutfak yeri (buradan bahçeye çıkılmaktadır. Bu katın allı boci- ı ve BAul Mikrob yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların bayanların bü-
rumdur.) FEM•L G tün hayatlarına malolan rahim, tena~ill ve sinir hastalıklarının önöne 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir hela, sofa da bir dolaptan iba- 1 ve BA 1 geçmiştir. 
rettir. Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti bayanların AYLIK TEMIZLiKLERiNDE yalnız, FEMIL ve BACINI 

Umumi vsafı : Bina tamamen ahşap ve haraptır. Arkada bir kmm bah- takdirle kabul etmiştir. FE:UİL ve BAÖI hel' eczanede ve büyük ticarethanelerde 
çesi vardır. daima bayanlarımrzın emrine hazır bulunur. ı 

Mesahası: Bina 77 metre murabbaı, bahçe 112 metre murabbaıdır. lı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••K2 
l - İşbu gayri m~nkulün artırma şartnamesi 16/10/1938 tarihinden ' S A T 1 Ş i L A N 1 

itibaren 36/2489 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen 11u- HASTAHANELER Beşinci icra Memurluğundan : 
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlal'dan 

fazla malümat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 36/2489 dosya nu
marasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2- Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis

betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edil~ek
tir. (Madde 124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 

sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususi!<? faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu itan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi hal
de hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. 
4 _ Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler aclırn1a şartııamsini 

okumuş ve lüzumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 16/11/1938 tarihinde Çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldık

tan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma. bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış isteyenin al;,cağına rürhanı olan 

diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul ile temin e
dilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkma7.sa en çok artıranın ta

ahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit edilerek 1/12/938 
tarihinde perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü ic

rr memurluğu odasında artırma bedeli satış isteyenin alacağına ruçha
roı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıyın.etin yüzde 75 ini tut
mak şartile en çok artırana ihale dilir. Böyle bir bedel elde edilmezse i
hale yapılmaz ve satış2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 _ Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 

evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddet- . 

'e artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer za

rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın m~muriyetimizce alıcıdan tahsil 

olunur. (Madde 133) 
7 _ Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermi~·e mec-

burdur. 

M·ü;~~~ki·;,; .. ~·~;.~;İ~;: ·~~~~i~~~ .. ~~·~,;;;~;I~; .. ~~ dellaliye resminden müte-
vellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp 

artırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkulün yukarıda gösteri

ien tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında ışbu ilan ve 
gösterilen artırma şartııam~i dairesinde satılacağı•ilun olunur. (7454) 

Nafıa Vekaletinden: 

MEK'l'EBLER, BANKALAR 

VAPUR İDARELERi İSTAS· 

YONLAR, OTELLER, GAZİ
NOLAR elhasıl umumi helaları 

olan yerlerde 

PİS VE FENA KOKULARI 

gidermek ve her tarafa intişar 

eden ve hastalıkların menbaı 

olan MİKROBLARI öldürmek 

için Amerikada hazırlanan 

''PURO,, lardan 
mutlaka apteshanelere asmalı
dır. Apteshaneleı c hafif ve hoş 

bir koku dağıtır ve bu dağıtma 
6 ay devam eder. PURO ala-

turka ve alafranga için ayrı 

ayrı yapılmıştır 

HER EVDE MUTLAKA 

BULUNDURUNUZ 

MOBiL YALARINIZI 
GÖVELERDEN muhafaza ve 
çürüemmesini istiyorsanız ayni 

zamanda eşyanızı da muhafaza 

etmek istiyorsanız yine bu fab-

rikanın gardroblar için yaptır
dığı 

''puqo,, ıardan a'.ınız. 
Cüzi bir masrafla hem mobil

yanızı hem içındckı kıymetli 

cşyanrzı GtJVELERE karşı 

kcrumuş olursunuz 

SİNEK, StvRİSDIEK, TAH
TAKURUSU, PiRE, HAMA~I 
BÖCEliİ, KARINCALAR!. A

merikada birinci mallarla hR
zırlanmış ve diğer münıasilleri 
gibi fena kokmıyan ve tesiri 

muhakkak olan 

''PURO,, mayii 
kullanınız. Bırıııcı m.ıl olmak
la beraber fı, tı çok ucuzJur. 

Umumi deposu: l\I AZ O.' ve 

BOT TON Ecza deposu Ye-
nipostahane arkası No. 47 

Toptan alanlara tenzılat vardır . 
.... Mll ...... 1:1111 .. m•J 
Beyoğlu Üçüncli Sulh Hukuk 

l\1ahkcn1c~indcn: 

Mehmet, Fatma ve llaticenin müş
tereken mutasarrı( oldukları bin 
yüz lira muhammen kıymetli Gala
tada Emekyemez mahallesinin eski 

Zergcrdan ve yeni Güınuşgerdan so
kağında eski c5• yeni 8/4 sayılı bir 
win tamamı izalei şuyu için açık ar

, tırmaya konuldugundan 18/J 1/938 
'cuma günü saat 15 den 16 ya kadar 

Beyoğlu Sulh mal)kemesi başkatip
liğincc müzayedl' ile satılacaktır: 

1 - Artırma bedelı tahmin edilen 

Necibe tarafıntlan Vakıf Paralar İdaresinden 249:11 ikraz numa -
rasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterıl
miş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasıaa karar verı
len ve tamamına ehlı \'ukuf tarafından 938 lira kıymet 

l takdır edilmış olan Cerrahpaşada Ahmet Kahya Kurkcübaşı mahal
lesinin Şemi Molla mektebi 'Sokağında eski ve yeni 6 kapı numaralı 

il sağ tarafı Mehmet veresesi hane ve bahçesi arkası Cerrah paşa ha
. mamı bahçesi, sol tarafı merhum Ömer veresesı hane '"' barç~" ve 
cephesi Mektep sokağı ile çevrili bir evin evsafı mesahası a~ağıda ya -
zılıdır: 

Gayrimenkul ahşap bir hane olup. 

Zemin katı: Zemini kırmızı çini bir taşlık, iki oda, blr hela , bır 
dolap 

1 

Birinci kat; Bir sofa, iki oda, bir heladan ibarettir. Arkasınd.ı 

zemini kırmızı çini döşeli bir bahçe, bir ocak yeri ve bır kuyu u ı, ı•1-

. de elektrik ve su tesisatı vardır 
1 Mesahası: Umumu 68 metre murabbaı olup 50 metre muralmaı 
l bina bakiyesi bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mcsahası yazılı gayrim~nklün tamamı açık 
arttırmaya konmuş olup 16/11/938 tarihine rastlıyan çarşamba gu
nü saat 14 den 16 ya kadar Adliye binasındakı daıre izde açık 

arttırma ile satılacaktır Arttırma hcd l muhammer k ymetin 

75 ini bulduğu takdırde gayrimenkul en çok artıranın üzerıne ıha

le edilecek, aksi takdırde en son arttıranın taalıhudu bak. kalmuk 
üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edıl«rek 1/12/1938 
tarihıne rastlıyan perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar 'ı e -ia
iremizde açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gan -
menkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecektir 

1 Satış peşindır. Talihlerin arttırmaya girmezden enci muham
men kıymetin r;, 7,5 u nisbetinde pey akçesı vermeh:rı ve\ a rulli 
bır bankanın teminat mektubunu ibraz etmelerı lazımdır 

Birikmiş vergilerle Beleiyeye ait tenviriye, tanzifıye \'e td
Jiıliye resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 
senelik taviz bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı İcra ve İflas Kanununun 126 ıncı maddt•sıııın 
4 üncü fıkrasınca, bu gay~i menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadaranın '"' irtifak hakkı sahiplcriııııı bu lı;ıklann \'e 
hususile faız ve ma rafa dair olan iddialarını bu iliınıo neşrı ta 
rihinden itibaren 20 gün içinde e\'l'akı müsbıtelcrile bildirmeler' 
icap eder_ Aksi halde hakları tapu sicilile ~abit olmadıkça salış 

bedelinin payl:;,ı;masından hariç kalacakları ve daha fazla malü
mat almak istiyenlerin 16/10/938 tarihinden itibaren herkesin go
rcbilmesi ıçın açık bulundurulacak olan arttırma şartnamcs le 

/ 938/3859 numaralı dosyasıııa müracaatları ilfın olunur. (7455) 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
11YATROSU 

Yazımızın çoklui'undan dolayı 

•Sultan Hamid sUrrtlnleri• tefri
kamızı ko7amadık . Özür dileriz. 



KAŞE 

Sizi günlerce ıztırab çekmekten kurtarır 
En ıiddetli baş, diş ağrılarını, üşütmekten mütevellid 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye 
Romatizmaya, kırıklığa karşı çok müessirdir. 

Mideyi bezmaz, kalbi ve böbrekleri yermaz ! 
İsmine dikkat : Taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz - :·. - •.. ~ -.: "• "~·::. ··i . ,. . 

Konya Vaklflar Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile tamirat ve ilaveyi 

i nşaat eks1l tme ilanı 
ı _ Konya Ilgın kazasında maruf kaplıca binasında yapılacak tadi

lat, tamirat ve ilaveyi inşaat keşfi mucibince kapalı zari usulile eksilt

mlye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (24946) lira (Ol) kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 

A - Fenni ve hususi şartname. 

B - Mukavele projesi ve hulasai keşif cetveli 

C - Eksiltme şartnamesi. 

D -Proje. 
4 - Yukarda yazılı evrak Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Inşaat Müdürlüğünden İstanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 

Konyada Konya Vakıflar Müdürlilğünden alınabilir. 

Her Sene Zengin ikramiyeler Dağıtan 

TÜRK MAARiF CEMiYETi EŞYA PiYANGOSU 
5/11/938 de çek iliyor. BHetler 

BiR LiRA mukabilinde Cemi· 

yet Merkez ve Şubelerile Piyango 
Bayilerinde ve yeni Postane Kar· 
$1Sında Erzurum hanında sablmak
tad ır. 

IKRAMiYE : 20,000 LiRA 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - İdaremizin Gazi Antep fabrikası için şartnamesi mucibince sa

tın alınacak 500 ton Rekompoze maden kömürü kapalı zarf usulile ek

siltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli beher tonu Mersinde vagonda teslim 17 

lira hesabile 8500 lira ve muvakkat teminatı 637.50 liradır. 

III - Eksiltme 20/X/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15.30 

da Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme 

parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka

palı zarfların eksiltme günü en geç saat 15 e kadar yukarda adı geçen 

alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 
.7179. ... 

I - İdaremizin Çankırı, tuzlasında şartname ve projeleri mucibin
ce yaptırılacak 3 memur evinin inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye 
konulmuştur. 

il - Keşif bedeli 12817 lira 66 kuruş ve muvakkat teminatı 961.33 li
radır. 

III - Eksiltme 31/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
de Kabataş Levazım ve Mubayaa! şubesindeki Alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartnameler 64 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazım ve Mubayaa! şubesile Ankara Başmüdürlüğünden 
ve mahalli İnhisar idaresinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptık
lJarı iş bedelinin 10.000 liradan aşağı olmaması ve kendileri bizzat mimar 
vey amühendis olmadıkları takdirde fenni ehliyet ve iktidarları inşaat 
şubemizce tanınmış bulunması ve fenni evrak ve vesaikini eksiltme gü
nünden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat 
şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları 18zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 güveııme pa
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen alım 
komisyonu başkanlığına makbuz mukabil!nde vermeleri lazımdır. •7360• 

••• 
l - Şartnamesi ve nümunesi mucibince satın alınacak 26 1/2 m/m 

• • • • 
5 - Eksiltme 26/10/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de 

Konya Vakillar Müdürlüğünde toplanacak İnşaat komisyonunda yapıla

caktır. 

1ik yüksek nevi 15.ooo bobin sigara kağıdı kapalı zart usulile eksiltme- vE Q e S iY E SAHiBiNiN 5E51 
6 - Muvakkat teminat (1870) lira (95) kuruştur. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların 1938 senesine ait Ticaret odası 

vesikası ve Nafıa Vekaletinden bu işe girebileceğine dair almmış vesika 

ve en aşağı (10.000) liralık bir bina inşaatını yapmış ve muvaffak olmuş 

bulunduğunu bildirir vesaik göstermesi ve bizzat Yüksek Mimar veya 

İnşaat Mühendisi olması veya bunlardan birisile müştereken teklif ya

pıp mukaveleyi birlikte imza eylemeleri lazımdır. 

8 - Teklif mektupları 26/10/938 çarşamba günü saat 14 c kadar 

Konya Vakıflar Müdürlüğünde toplanacak İnşaat komisyonu reisliğine 

makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

9 - Kapalı zarfların ihzarında, teklif mektuplarının yazllişında ve 

bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin c2490• sa

yılı kanunun 34, 32, 33 üncü maddelerine harfiyen riayet eylemeleri lü

ıumu ilan olunur. (7209) 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
ı,ıetme U. idaresi ilanları 

.___~~~
!l UNCU İŞLETME MÜDÖRLÜCÜNDEN: 

İstanbul - K. Çekmece banliyö kısmı kış tarifesi 15/X/1938 tarihin-

den itibaren mer'iyet mevkiine girecektir. 

ye konmuştur. 
il- Muhammen bedeli ve her milimi sif 2,10 kuruş hesabile 8347.50 

lira ve muvakkat teminatı 626. 7 liradır. 
IIl - Eksiltme 28/XI/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 

de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. • 

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

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiltme günü en geç saat 14,30 a kadar yukarıda adı ge
çen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Hl.zımdır. 

c7480• 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas Yeri 

34 Fındıklı Molla Çelebi mahal
lesi Dolmabahçe caddesi No. 
eski 136,136 mü. 138-140 yeni 
172-184 

Kargir T.L. 206.700 
antrepo 

1 - Tafsilatı yukarıda yazılı antrepo peşin para ile ve kapalı zarf 1 

usulü ile arttırmıya konulmuştur. 

2 - İhale 26/10/938 çarşamba günü saat 15 de Ankarada idare: 
meclisimiz huzurunda yapılacaktir. İstekli olanların şubemize müra- 1 

caatla tafsilat almaları ve bir lira mukabilinde birer şartname edin
meleri. 

3 - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplarını 

nihayet 25/10/928 salı günü saat ona kadar şubemize vermeleri ve 

yahut 26/10/938 tarihinde saat on beşe yetişebilmek üzere posta ile 
iadeli taahhütlü olarak Ankarada Genel direktörlüğümüze gönder
meleri. 

Telefon abonelerinin 
dikkatine 

nazarı 

lstanbul Telefon DlrektörlUğUnden: 
Ceb tarifeleri gişelerde satılma!ıtadır. 3054 No. lu kanuna dayanan talimatname hükmüne göre telefon ma

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (7408) kinelerinin ve teferrüatının nakli münhasıran İdaremize ait iken bazı a-

••• bonelerin bu nakil işlerini bizzat yaptıkları görülmekte ve kanun hük -

Muhammen bedeli 52500 lira olan 3000 ton çimento 25/10/1938 müne göre kendilerinden ceza alınmaktadır. 

Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasıııda Gayri fenni bir şekilde yapılmadan mütevellid arızalar ve şu cezaen 

•atın alınacaktır. tediyeden zarar görmekte olan abonelerimizin İdaremize haber vermeden 

Bu işe girmek istiycnlerin 3875 liralık muvakkat teminat ile ka- telefonlarını naklettirmemelerinin kendi menfaatleri noktasından da 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar il.8.n etmeği lüzumlu buldum. (7477) 

komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Sahip ve neşriyatı idare edep B&fllluharrirl 
Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve Haydarr ia veznelerinde satıl- ETEM İZZET BENİCE 

maktadır. (7259) BASIWICI YER; SON TELGRAF MATBAASJ 

ACENTALAAINDA VE SATl5 
' 

Yaşayışınızın şekli bir anda değişecektir.
HAia n i çin tereddUt e d ly .: r•unuz ? 

Sermayesi olmıyanların zengin olmak için 
bir te!t çareleri vardır : 

BiR TAYYARE PİYANGO BiLETiNE 
SAHiP OLMAK. 
lstanbul iş Bankası karşı sında 

MALÜL CEMAL GİŞESİ 
Sizi bekliyor. --··---·• 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz • yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BALSAMiN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi gilzellik kremleridlr 
Gece için yağlı - gündüz için yağsız ve halis acıbadem çe§idleri vardır 

Hususi vazo ve tüblerde satılır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Paris ve Londranın en büY~ 
moda müesseselerinden çık 

patronlar üzerine biçilmiş bB 
yanlara mahsus MUŞAMB 
RIN zengin çeşidleri her yerd 
müsaid şeraitle ve ucuz fiatlB 
la BAKER mağazalarında satılı 
maktadır. J 

Husus! çeşidlerimiz yalnız ~ 
ğazamızın dahilinde teşhir ed 
miştir. 

Desenlerin hakkı mahfuzdııı 

ZAYİ - Bilecik orta mektebı 
almış olduğum şahadetnamemi 

ettim. Yenisini çıkartacağımdal' 
kinin hükmü yoktur. 

O.N:j 
Göz Dokt0ru ~ ~ 

NURi FEHMi an 
el le 

lstanbul Belediyesi karşısıo ~ an 

Ayberk Apart. _.1 Çel 

Fatih: Sulh İkinci Hukuk JJ;İ~ ed' 
liğinden: SÖ 

Faik, Karagümrükte Karab~ .. ~ 
hallesinin Gümrükçü Bahadır •"'· 

cl6• sayılı Han'ın •7• numaralJ ~ 
da ... Müddei Rebii tarafından aıe 
nize oturduğunuz odanın taJılC 
hakkında açılan davanm icra 1<11 

ı 
Beyoğlu - İstanbul ı duruşması sonunda 23/9/1938 

•••••••••••••••••••••••••.. hinde me'curun tahliyesine ve ıfl 
rifi muhakemenin uhdenize talııı' 

P. T. T. Levazım MD.lüAUnden: ne temyizi kabil olmak üzere~' 
1 - İdare ihtiyacı için açık eksiltme ile 10 aded yirmili manyatolu verilmekle başkatip ihbarname>! 

telefon santralı alınacaktır. kamına kaim olmak üzere on 
·· .. dd ti ilan ı ur 1938 2 - Muhammen bedel (2500) muvakkat teminat (187,5) lira olup gun mu " e 0 un ~ 

ek:siltmesHZl teşrinisani 938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada P. T. T. 

Umum müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Dr • Hafız Cell'J9 
(LOKMAN HEKİM) 

kanuni vesalklle ber aber o gün saat 14 de mezkir komisyona müracaat Dahili hastalıklar mütehassı? 
edeceklerdir. Dlvanyolu: 104 / 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T, levazım İatanbul Beyoğlunda P . Hastalarını pazardan başka Jıe' 
T. T. ayniyat ıube müdürlüklerinden param: verilecektir. (7059) saat 16 dan sonra kabul ecıet· 

3 - İateklller muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve 


