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Telp-af : 1tt. Boa Telpaf 

Orta Avrupa meselesi h818 günün en miihim 
ve en tehlikeli mevzuu bulunuyor 

Peşte ve Varşova, Çek meselesinin hem sür'atle hem de 
kendi noktainazar/arına göre hallinde ısrar ediyorlar 

J>iğertaraftan Almanya, Polonya ile Şarki ve Cenubi Avru2a ile 
Orta Avrupanın erazi ve iktısadi meseleleri etrafında yeni ve geniş 
bir anlaşma yapmak üzere müzakerelere girişti 

, , Almanlar tarafından ışgal edilen bir Çek ıehrtnde halkın tezahüratı 

ustakil Ukranya i in ~L«!_nya • Almanya arasında yeni bir 

N Ü m a y i ş 1 e pak t yapllacak ve DU münas_ebetle 
- . - :- _! Berlln Macar - Çek lhtilif111da 
~ddetlenıyor daha müsaadekir davranacak 

arıs 24 (Hususi) _ Macar L ondra 24 (Hususi) - Almanya ile Polonya arasında bugünlerde 
:ariciye Nazın De Kany,a yeniden siyasi müz.akerefore baş1anmıştır. Bu müzakcrt-ler ga-
rağın son notasına Maca _ yet mahrem tutulmaktadır. Kuvvetle söylendiğine göre miiza-

~ın mukabil ve kat'i cevabını kerelerin hedefi Almanya i le P olonya arasında mevcud ademi teca-
r allU§lır. vUz misakını bugünün lcablarına göre yenilemek ' 'e nıiiddctini uz.at

eni Macar t klifJ . . ... e erını hazırlıyan 
utacar Ha i . 
r • r cıye Nazırı Kanya 
,•cs .... ad 'd .. en e Hitlerlc ·· ·· .. k goruşur en 

'I'eraşşuh ed 
eşte Ç k en haberlere göre 

e oslovak , 
ekfır go Yanın çok müsa-

runen son b 
eınnun k 1 ceva ından da 

a ınarnışt Macar! ır. 
ar eski ve t "h" udlarını n arı ı Macar hu-

azarı d"kk lıle Ma . 1 ate almak su-
lıklarda ca; lı:ırın etnik fedakar -
mı asa ve zeıre kadar bulun-
::cağı~ı tesbit etmişlerdir. 

Şl<'nın mukabil cevabı dün g 
ce Praıra , ·ı . . e-
..ı o \crı mıştır. Tcraşşuh 
~en hab l . e
Ç k er ere gore, Macaristanın 
Ji~· oslovakyanın Macnr dilekle -
Ve~ bu defa hem gayet\serl olar~k 
gôr e~ de Macar noWtai azarına 
~ e allcdilmesi i /r ~- • c-r ~ rillll 

aga resmen bildi • . ~· '~ ~ 
Varşovanın d • t· J • 

, a ay adla 
,Devamı 8 Jı d .) e e 1 • 

maktır. 

Yine t eranuh eden r ivayetler e göre, bu esas dahilinde miiznkere
ler yapılırken Almanya ile Polonyanın istikbaldeki miinast•bctleri ve 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Fransa'd a: -----
Yeni iyan intihabı hü
kiimeti kuvvetlendirdi 

mutediller kazandılar 

İntibah münasebetile Fransada yapılan propaganda nümayiJleri 
(Yazısı 6 mcı sahifede) 

a 
a 

Akıntıya 
Kapılan 
Bir kız 

Amerika ve ingiltere· takib ede
cekleri mDşterek hat ve harekel\i 

ınaanıy;tıibır gar- tesbit için mOzakereye giriştiler 
son tarafıfidan 

kurtarıldı 
Dün Arnavudköy sahilinde bir 

hadise olmuş, kazaen denize düşen 
ve suların cereyanına kapılarak 
akıntıların götürmekte olduğu' bir 
genç kız bir garson tarafından kur
tarılmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur 
Bebekte Aralık sokağında 1? 

numaralı evde oturan gümrilk 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sidr denilen içki 
Memleketimizde 
Yapılabilecek 

Elma isti hsaıatım ız 
hem iy i h e m bol 
eu, memleket iktı· 
sadiyatımız için 

çok faydah 
Türkofise bildirildiğine göre 

bu sene; birinci elma istihsal mın
takalanmızdan olan Kastamonu 
ve İnebolu havalisinde eh milyon 

kilo kadar elma elde edilmiştir. 
Bunun c300• bin kilo kadarı 

Bertcsgadende Bitler le görüıürken Çindeki zafer ' doJayısile J aponyada 
yapılan teuhürat 

• • 
Hankovda Çin ordu~~ 
Japonlara şiddetle mu

kavemet ediY.lJl 

N evyork 24 (Hususi) - Ja -
ponlar bir taraftan cenubt 
Çindeki harekfıtı kolaylıkla 

ve süratle nihayete erdirmcğc ça
lı§ırken diğer taraftan da Hnnkov 
üzerine bütün kuvvetlerile yük • 
lenmi§lerdir. 

Bütün ahalisi son derecede ça
lışkan müstahsil ve tüccar olan 
cenubi Çin Jaapon ihraç kU1vet
lerine hiç mukavemet gösterme • 
miş, transit yolunu muhafaza eden 
orta Çin kuvvetleri de şimale çe
kilmişti. Fakat Hankov'da Çin or
dusu büyük bir mukavemet gös -
termektedir. Binaenaleyh bu şeh
rin ele geçirilmesi Kanton kadar 
kolay olamıyacaktır. 
Diğer taraftan cenubi Çinin ,ı 

(Devamı 8 ıncı sahifede) 

Şehir Okuma seferberliği 
-

Suyu Köy kütübhaneleri te-
İstanbul ve Ankara gibi büyük 
şehirlerimize gönderilmekte, di -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ı.ıanbuıun her ta- sis edilmiye başlandı 
rafına verilmek için · 

tertibat ahndı Köylere birer de ecza dolabı verilecek --
KALBE GiREN HIRSIZ sakal ı k da tama

men kaldırılmak 
Yakında başiıyeruz 

Bütün Son Teliraf okuyu -
cuları • Kalbe giren hırsız• 

isimli romanın senenin en gilıel 
eser i olduğunda ittifak edecek
lerdir. 

Kalbe Giren 
Hırsız 

Bu fevkalAde güzel eseri 
Son Telgraf ta bekleyiniz 

Yazan: 
Nusret Safa Cuşgun 

t:rr:ere 
Belediyti ';:>ular İdaresi tarafın

dan hazırlanan yeni bir projeye 
göre istanbulun c~ir suyu. bu
lunmıyan tekmil y&kın mıntaka
larma; birer ana boru döşenerek 
peyderpey her tarafa su verilmesi 
karar altına alınmıştır . 

Ezcümle şehir hududu dahilin
de bulunan cRami. ile cEyübı. 

kazasının bazı semtlerine ve Ba
kırköye mülhak merkezlere de su 
verilecektir. 
Çeşmesi az olan semtlerde ve 

hiç su bulunmıyan mıntakalarda 
- mahalle mümessillerinin mes'u

{Devamı 1 ancı sahifede) Balkevinln yaptıjı köy kütüphaneleri 
(YUJU • IDCI sahifede) 
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lctimai meseleler: İhracat 

Kısır aştırn1a Tacir!ekinin 
Angaımanıarı 

B ı ee 1'ekelA 
U USU Un İaİul 1 azım lngiiter;-;e A'manya 

mı?. Memleketı·mı·zde ile alış veriş çoğalıyor 
Ay sonu mllnasebetile şehri -

tatbı.kı·ne · mkan var mı ::e~::i'. :~:e:::~~;~~a;i:~:~:;~ 
muhtelif ihraç maddeleri üzerine 

Pr. Dr. Rüştü Receb 
bu hususta ne diyor? 

Bugünden itibaren mütehassıs doktorlarımız arasında bir anket 
açıyoruz. 

yeni angajmanlar yapmışlardır. 

Üzüm ve incir gibi Ege mah -

sulleri üzerine bilhassa hararetli 
muameleler devam ettiği gibi ka
buklu meyvalarımız üzerine de 
satışlar olmaktadır. 

Son hafta içinde Almany aya 
mühim miktarda soğan • da gön
derilmiştir. Önümüzdeki günlerde 
İngiltereye nefis bir parti ve yeni 

Bu ankette, sosyal kabımdan, üzerinde ehemmiyetle durulınağa 
değer bir mesele hakkında memleketimizin en salahiytli doktorlarının 
kanaatlerini ve fikirlerini okuyacaksınız. mahsul cAmasya elmaları>, sev

esa!\mı Şu iki sual, hergün bu sühında okuyacağınız anketimizin 
teşkil ediyor: 

1 - Sıhhi bakımdan, neslin ıslahı için •kısırlaştırma. usulünün 
tatbikı liizım mıdır? 

2 - Bu usulün, memleketimizde de tatbikına tarafdar mısınız? ... 
Kısırlaştırma usulünün Alınanyada tatbik edilmekte olduğu ma

lı1ındur. Bundan temin edilen faydanın ne olduğunu, bilmem, izaha 
lüzum var mı • 

Hastalığı, tedavisi gayri kabil bir halde bulunan, ve bu marazı, 
kendinden gelecek nesle de intikal edebilecek kimselerin, nesil getire
bilmesine maui olmak .. ve .. bu suretle, Dcslin gitgide sağlamlaşmasını 

kolunması için modern ambali\j-
lar hazırlanılmasına başlanılmış-
tır. 

Çeltik 
Mahsulü 
Fazla 

tahtı temine almak .... Kısırlaştırılan bir kimse büsbütün cansi duygu- Bu sene memleketimizin bütün 
larla kat'ı alaka etmiş değil, ancak çocuk yapamıyacak bir hale getiril- çeltik mmtakalarında mahsu).ün 

nıiş olur... fazla olduğu şehrimizdeki a!iika-
Ben, bu ankete başlarken, doktorlarımızla yapacağım görüşmeleri, darlara bildirilmiştir. 

doğrusu, büyük bir samimiyetle sıraya koyınağı düşünmedim bile... Ezcümle Tosya, Taşköprü, n _ 
Babıali caddesfode, sağda ve solda bulunan muayenehanelerin kapıla- gaz, Kastamonu, Boyabat, Adana 
rmdaki küçük, siyah "'' parlak satıhlı tabelaları gözden geçirerek yü- ve Eskişehir çeltik mmtakaların-
rürkcn, rastgele bir kapının ipini çektim .. şey .. pardon .. bir aparhman da geçen seneye nazaran mahsu-
kapısının ziline bastım. Karşıma çıkan hademe kadın, beni ikinci kat- ilin 'i de c20 fazla olarak idrak 
ta büyücek bir salona aldı. Burada, sinir hastalıkları mütehassısı, Pro- edıleceği ve her tarafta yeni mah-
lesör Doktor Rüştü Receb Duyarla görüşecektim; hademe kadın pro- sulün kaldırılmasına başlanıldı -
fcsörün bir hasta ile ""''"''' bulunduğunu söyledi. Biraz bekledim. 

ğı da ilave olunmuştur. 
Hasta çıkıp gitti. ı---------------1 
yaretinıi söylcdiıu. .üJUın::. ·«.:. ve büyük bir nezaketle, beni, odasına 
aldı. Henüz oturmuştuk içeri genç bir bayan girdi. Profesör, yine o 
zarif giilünıseyişile 

- Konuşabiliriz .. yabancı değil, o da doktordur, dedi. 

Profesöre, meseleyi kısaca anlat
tım ve sııallerimi sordum. O, ma
srrnının başında ellerinde bir şey
le me.ıgııl olarak cevap veriyor
dıc 

- Bu çok mühim bir meseledir. 

!arın sağlam olanları da vardır. 

O halde, herhangi bir kimse hak
kında: cMutlaka bozuk nesil geti
recektir, kısırlııştırılmalıdır! • de
rneğe kadir değiliz. Çünkü he -
kimlik marazi veraset kaidelerini 
henüz kat'I bir şekle maalesef ge
tirememiştir. 

/Kadın 
Garp romanlarında Çora plarl 

ıstan~:~ın smRı Meselesi 

Son fırtınanın 
Yeni zararları 

Büyükdere'nin çok sevdiğim 

rıhtımına her ayak basışımda, 

muharririni ve ınc\·zuunu bir 
türlü hatırlıyamadığım bir İngiliz 
romanını mutlaka tahattur ede
rinı. Bu romanın (Temps) gazete
sinde dokuz on yıl önce fraıısızca
ya tercümesi çıkmıştı. Ronıo.n 

kahramanı Büyükderede yazı ge
çiren ve başından yine bir İngiliz
le bir aşk macerası geçen bir İn
giliı. kadınıydı. Ve bizim roman
larımızda Büyükdere ile bu kabil 
sayfiye mevkileri İstaııbulun 
parçaları olarak tasvir edildiği 

halde, iyi hatırlıyorum ki İngiliz 
romancısı oradan adeta ba~ka bir 
şehirmiş gibi bahsediyor, kahra
manı İstanbula indikçe kendisi
ni adeta bir seyahate çıkartıyor
du. Belki, sadece, İstanbuldan bir 
çok roına'l bahsettiği için yeni bir 
ilcın getirmiş olmak imtiyazını 

elde etmek üzere böyle yapmıştı. 
Fakat sözii bu adını ve muhar

ririnin ismini bile hatırlıyamadı .. 
ğını romandan daha geniş bir çer
çeveye sokarak ilave edeyim ki, 
garp edebiyatlarında dekor ola
rak istanbulu alan ve vak'ası şeh
rimizde yaşıyan ecnebilerle Türk
ler, yahut yalnız Türkler veya 
yalnız ecnebiler arasında geçen 
roman, hikaye ve piyeslerin sayı
sı, tahminimizden fazla ve çokla
rıııca zannedildiği gibi (Loti) ile 
(Farrere) in eserlerine münhasır 
bulunmaktan çok uzaktır. Fakat 
bunların tam bir listeleri ve biz
den ne tarTda bahsettiklerinin et
raflı bir tahlili niçin mevcııd de
ğil? Bizi nasıl görmüşler? Ne de
receye kadar sevgi veya dü~man
lıkla, ne dereceye kadar bilgi ile 
veya cahilane bizden bahsediyor
lar? Hangi devirlere ait olmak ü
zere hangi devirde yazmışlar ve 
istanbulun nesini ve nerelerini 
canlandırmışlar! .. Eminönü Jlalk
evi tarafından çıkarılan ve sonza
manlarda şehrimizin tarihine ve 
folklat'una gittikçe mütezayit bir 
yer ayıran (Yeni Türk) böyle gü
zel bir çalışma için pek münasip 
bir saiy merkezi ve neşir vasıtası 
olabilir. 

Köylerimizde 
Garb 

kalitelerinin yük· 
seltilmelerine 

doğru 
Kadın çOrapları ve muhtelif sa

nayi işleri hakkında Sanayi U -
mum Müdürü Reşad Benal ga -
zetecilere vaki beyanatında bil -
hassa demiştir ki: 

Hükumetin gayesi, inkişaf et
miş olan sanayiin bundan sonra 
bilhassa rasyonalize edilmesini 
temin etmektir. Yani sanayiimi -
zin artık iyi mal ve ucuz mal çı
karması, hükfunetin takib ettiği 

gayelerden birisi olmuştur. Bu -
nun için alman tedbirlerden bi
ri, sanayi mamulfıtmın evsafını 

ıslah tedbirleridir. 
İktısad Vekaleti bu tedbirlerin 

serisinde olarak şimdiye kadar, 
en ziyade köylünün kullandığı 

Amerikan bezi, çimento, kontr
pliik, ipekli kumaşlar ve ipekli ka
dın çoraplarının vasıilarını tes
bit etmiştir. 
Kadın çorabları, şimdiye kadar 

dikkati çekecek derecede imalatı 
çok bozuk ve çürük bir haldeydi. 
Hakikatle ipekli çorabların ince 
olması dolayısile hiçbir surette 
kalın ipekli veya tireden mamul 
çorablar derecesinde mukavim ol
ması taleb edilemez. Çorab incel
dikçe şüphesiz mukavemetinden 
de kaybeder. Fakat Türkiyedeki 

Havalar iyice 
noğudu 

İki gün devam eden fırtına li
manda ve şehirde bazı kazalara 

sebebiyet vermiştir. Bu arada 
Davudpaşa açıklarında demirli 
bulunan bir yelkenli karaya çar
parak parçalanmış, diğer bir yel

kenli Yenikapı açıklarında kara
ya düşmüş, Bartın limanında bir 
motör karaya oturmuş, Arnavud

köyünde bağlı üç kayığın ipi kop 
muş ve kayıklar kaybolmuş, muh
telif yerkrde bağı ağaçlar dev
rilmiştir. 

Karadenizde bütün şiddet ile 
devam etmiş olan fırtınanın yap
tığı hasarat hakkında henüz kat'i 
mallımat alınamamıştır. Maama
fih fırtına bugün eski şiddetini 

kaybetmiştir. 

Şehrimizde iki gündenberi ha
valar iyice soğumuş, herkes pal

to giymiye, soba yakmıya bile 
başlamıştır. 

Üçüncü 
Telefon 
Hattı 

ilkbaharda 
tamamlenıyor 

ipek çorab, fazla olarak eski ma- tstanbulla Ankara arasında ya-
kinelcrde, yanlış numaralarla ve pılmakta olan üçüncü telefon hat-
yanlış eb'adlarla dokunması do- tının inşaatı hayli ilerlemiştir. 
layısile Avrupa çorablarına na - Hattın, kışın havaların daimi te-
zaran daha çok çürük bir halde sirleri dolayısiyle inşasına imkan 
imal edilmekteydi. olmıyan ve Gerede ile Adapazarı 
Şimdi bunun önüne geçmek ü- arasındaki kısım tamamen bit -

zere yeni tedbirler alınmıştır. miştir. Esasen Gerede ile Ankara 
Bu arada çorab fabrikatörleri arasında Zonguldaktan geçen bir 

yeni ve modern makineler getir- hat bulunduğu için bugünlerde 
tecekler, Avrupadan usta celbe- üçüncü hat sayesinde bu hava!ile 
decekler, standard nizamnamesi muhabere imkanı bulunacaktır. 
yeniden tanzim olunacaktır. Hattın Adapazarı ile İstanbul a-

v akıa yeni tedbirlerimiz raha- rası kısmı da ilkbahara kadar bit-
ta alışmış olan bazı fabrikatörle- miş olacaktır. 
rimizi memnun etmemiştir. Fakat 

memleketin ve halkın menfaati ''nvF=o==o==H=A=B=E="'R=L,,_E_R-r.llı 
icabı bunlar yapılacak, çorablar lr"" Ç K U 
sağlamlaştmlaeaktır. Çünkü mera- ::..,,===========,===== * Şimali İrlanda Başvekili ce

nubi İrlanda ile birleşmek husu
sundaki cenubi İrlanda Başvekili
nin teklifini reddetmiştir. 

leketin menfaati, sanayiin inkişa
file beraber, bu inkişafa muvazi 
olarak giden bir yüksek kalite ve 
ucuz mal prensipidir. 

Öyle birdenbire kestirilip atıla -
maz .. Ancak hiç şüphe yok ki, Al
manyada tatbik edilen kısırltı\'tır
ma ıısıılü., neslin sağlam yetipne
si itibarile çok faideli bir şeydir. 
Fa1,at, ayni usulün memleketi
mi:de tatbiki düşünüliince iş ta
mnm ile değişir .. Çünkii bu husus
i~ birtakım ilmi ve içtimai en
geller vardır. 

Almanyada mevzuu bahis şekil
de malUl olanların derhal kısır -
lııştırılması cihetine gidiliyor, ya
ni, Almanya, meselci iki mütered
di çocuğun yanısıra bir sağlam 
çocuk kazanabileceğini hiçbir va
kit hesaba katmıyarak üçünü bir
den feda edebiliyor; çünkü nüfus 
fazladır. Bu itibarla, sağlam bir 
nesle malik olmak için mütereddi 
kısmı feda etmekte mahzur gör
miyebilir. Fakat biz, şimdilik, bu
mı yapamayız. Zira nüfusu ar -
tırmıya pek çok ihtiyacımız var
dır. Hükmümüzii t•erirken bu ih
tiyacı daima gözönünde tutmak 
lazımdır. 

1 Musikisi 
Fakat şunu da unutmamak la -

zımdır: Bir sanayide birdenbire 
bir tekemmül beklemek, bütün 
tedbirlere rağmen, kolay değıldir. 
İngiliz kumaşı, Fransız köselesi 
gibi sarsılmaz kanaatler yalnız 
teknik bilgi üzerine değil, uzun 
senelerin alışkanlığı ve o işte bir 
an'ane haline gelen milli itiyad
lar üzerine kurulmuştur. 

* Bulgar hükumeti bir resmi 
tebliğ neşrederek Bulgar erkil.nı
harbiye reisinin tamamile şahsi 
scbeblerle öldürüldüğünü bildir
miştir. 

Bilirsiniz ki Almanyada, kısır

laştırılan iıısanların hepsi, teda· 
~-isi ga!JTikabil hastalıklara müp
tela ve ekserisi akıl malülleridiı'. 
E.<ase11 bıı ameliye, akıl malt1lleri 
ve saralılar arasında yapıltna a
zami faide temin edilmiş olur; 
çüııl;ıi diğer hastalıklardan biri
ne. 11Jr.sclci ı·ereme müptela olııp 
hastalıı/ı gayrikabili tedavi bir 
hale gelnıi§ olaıı bir kimse cinsi 
bir faaliyet göstermeğe muktedir 
olamaz ki, onun, kısırlaştırılma -
sına lüzum hasıl olsun .. Halbuki, 
deliler 1Je sar'alılar arasında giiç
lü ku vbet lileri kesretle görülmek
tedir. Cinsi faaliyete ve nesil ge
tirmeğe bedenen muktedir olan 
bu gibilerden gelecek neslin ise, 
ekseriyetle miitereddi olacağı ta-

"E- • 

Profesör itüşdü Receb 

bildir. Fakat, oııgiinkü fen tıp 

cFal<!ıttl! hastalığı, gayrikabili te

davidir ve kendisinden gelecek 
nesil, mutlaka mütereddi olacak
tır.• diye kat'i bir hiikiim verme
ğe muktedir değildiı'. Akıl hasta
lıkları veya sar'a i!letile malıll 

bulunan bir kimseden lıasıl olan 

üç çocuğun ikisi mütereddi olabi
lirse biri.ri sapsağlam olabiliyor. 
Hatta b1111ların yetiştirdiği çocuk-

G © ık< V ({jı ~ tLlı ırll <dl<@} 
Aşık y©1 ıro~0c§lıro 
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Bir an için hüviyetini saklamayı 
düşündü. Fakat, bundan ne çıkar

dı? Biraz sonra iş yine meydana 
çıkacak değil miydi? 

- Buyurunuz, dedi. aradığı -
nıt: tayyareci benim. 

Polis memuru çantasından res
mi bir tezkere çıkardı kendisine 
tebliğ ederek. 

- Şura~ ı lütfen imzalayınız, 
dedi, bugün saat bir buçukta 
muhakkak surette Müddeiumu • 
milığe müracaat edeceksiniz. 

Nihat Akgün tezkereyi okuya • 
rak imzaladı. 

Polis tekrar ihtara lüzum gör
dü: 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

- Gitmezseniz, mevcuden 
gönderilmenize dair ikinci bir 

tezkere gelir. O zaman sizi birlik
te götürmeğe mecbur olurum. 

Memur gittikten sonra, Nihat 
düşünmeğe başladı. 

İstanbul Müddeiumumisi, NI -
hadı niçin çağırabilirdi?. 

Tezkerede sarahat yoktu. Sade
ce saat bir buçukta adliyeye gel
mesi bildiriliyordu. 

Nihat işlerinin intizam ve mü
kemmeliyetinden o kadar emindi 
ki .. başka bir ihtimal hatırına bile 
gelmiyordu. 

Kendi kendine: 
- Galiba geçenlerde bir boşan-

Hulasa: 
İçtimai bakımdan daha başka 

mahuzrları da olan bu usulün, 
şimdilik, bizde tatbikine taraftar 
değilim; Almanya, bu hususta, 
kemiyetten ziyade, keyfiyete e
hemmiyet veriyor. Halbuki biz, 
her ikisine de ehemmiyet verme
liyiz. Bizim için, sağlam doğmU§ 
çocuklarımızı, sağlam olarak ye
ti§tiTebilmeği temin etmek, daha 
önce düşünülecek ve yapılacak 
biT iştir. 

RECAİ SANAY 

ma davasında şahid olduğum ar
kadaşımın işi olacak .. 

Diyerek, meseleyi amirine açtı .. 
ve izin alarak o gün öğle trenile 
Yeşil köyden İstanbula indi. 

İstanbul müddeiumumiliğinde .. 
Nihadın mat rengi teessürün-

den bembeyaz olmuştu. 
Bir sandalyeye oturdu. 

İstintak hakimi soruyordu: 
- Siz bugünlerde bir bankadan 

topluca para aldınız mı? 
- Hayır ... 
- Sizi Osmanlı Bankasından çı-

karken görmüşler? 

- Olamaz. Çünkü ben Yeşil
köyden ancak ayda bir kere İstan
bula iniyorum. 

- Oradaki vazifeniz nedir? 
- Tayyare mühendisiyim .. 
- Uçar mısmu? 
- Evet. Ayni zamanda da pilo-

tum. 
- Ne zamandanberi oradasınız? 

Ankara Halkevinin 
güzel brr teşebbüsü 

Ankara, 23 (Hususi Muhabiri -
mizden) - Ankara Halkevi köy
cülük şubesi, bugün birçok dok -
torlarımızı, konferansçılarımızı ve 
musikişinaslarımızı Kayı köyüne 
götürecektir. Bu köyde, bugün ve 
yarın, gündüz ve gece civar köy
lülerle eğitmenler toplanacak ve 
Ankaradan gidenlerin verecekle
ri konferansları ve konserleri din
liyeceklerdir. Doktorlarımız hal
ka bakacaklardır. Gece Karngöz 
oynatılıp köylüye sinema göste -
rilecektir. Ayrıca Bucak köyü de 
ziyaret edilerek orada da ayni 
programa göre faaliyette buluna
caktır. 

Hemen hemen bir yıl oluyor .. 
- Ondan önce neredeydiniz? 
- Berlinde ... 

- Orada ne yapıyordunuz? 
- Tayyarecilik tahsil ediyor • 

dum. 

- Kaç yıl kaldınız orada? 
- Beş ... 
İstintak bakimi mütemadiyen 

yazıyordu. 

Nihat yavaş yavaş itidalini top
lamağa başlamıştı. 

Sorgu devam etti: 

- Mıgırdıç Solakyanı tanır mı

sınız? 

- Hayır. Böyle bir kimse tanı
mıyorum .. 

- Ben size tanıtayım: Borsa 
hanında banger!ik yapıyor .. Çok 
zengindir. Muhtelü bankalarda 
hesab carisi vardır. 

- Olabilir ... 

- Onun imzasını taklit ederek, 
bir çekle Osmanlı Bankasından · 
bc1 bin lira aldığınızı ihbar ve id-

-<>--

Bir mebusumuzu 
Daha 
Kaybettik 

Muğla saylavı Nuri Tuna müp
tela olduğu hastalıktan kurtarı
lamıyarak dün vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün Erenköyünde 
Kuzyatağmdaki köşkünden kal • 
dırılarak Sahrayicedid mezarlı
ğına defnedilmiştir. 

dia ediyorlar... Ne dersiniz 

- Aslı yok. İftiradır. Ben böyle 
bir şeye tenezzül edecek adam 
değilim. 

- Biz de ummuyoruz. Fakat 
insanlık bu. Bazı ihtıyaçlar karşı· 
sında, umulmıyan kimselerin dü
şünmiyerek yaptığı işlere çok şa
hid olduk. 

Nihat Akgün başını sallıyarak: 
- İftiradır, dedi, ben azim ve 

irade sahibi bir gencim. Şeref ve 
haysiyetimi bütün menfaatlerden 
üstün tutarım. 

İstintak hakimi zile bastL 
Mübaşir girdi. 

- Emrediniz, Bayım! 
- Bana veznedar Mişeli çağır" 
Mübaşir sür'atle çıktı. . • ve Y•· 

nında zayıf, orta boylu, kırk beş 
yaşlarında bir adamla tekrar o
dadan içeri girdi. 

İstintak hakimi, veznedar Mi
şele yer gösterdi 

- Ne zamandanberi bankada 

* Halk Partisi memlekege kül
tür ve sanat hareketlerine yeni 
bir hız vermek üzere bir senfoni 
müsabakası açmıştır. 

* Etibank Umum Müdürü İl
hami Nafiz Pamir dün Londraya 
gitmiştir. 

* Adanada bir okaliptüs or • 
manlığı yetiştirilecektir, 

* Şehrimiz için satın alınacak 
otobüslerin nevileri hakkında Av 
rupada tetkikler yapan belediye 
heyeti dün şehrimize dönmüştür. 

* Donanmamız Gemliğe git -
miştir. 

* İtalyada iki komünist yaka
lanmıştır. 

çalışıyorsunuz? 

- Yirmi yıldan fazla .. 
- Bu bayı tanırmısın? • 
Mişel, yanında oturan tayyare

ciyi dikkatle süzdü: 

- Gözüm ısırıyor Fakat, kat'i
yetle odur diyemem .. 

Nihat geniş bir nefes aldı. 

- Gördünüz mü? Çok zaydbir 
şahadet. Bir insan göz ısırmasile 
böyle ağır bir itham altında ka
labilir mi? 

H3kim önündeki dosyayı açtı .. 
Ve küçük bir kağıt uzattı: 

- O gün gişeden parayı alırken, 
şu zarfın arkasına küçük bir he

sap yaparak, ondan sonra sevinç
le zarfı avucunuzda buruşturup 
atmışsınız. Bakınız .. bu zarf sizin 
namınıza Ber !inden gelmif bir 
mektup zarfıdır. İşte Berlin ve 
İstanbul 'POStanclerinin damgala
rı .. 

[Devamı var] 

Silah ya 
Yazan: Ahmed Ş

Çekoslovakya mesel 
tere ve Fransanın 
İtalya önünde tesliınİ 
melerinde silah nok 
bulunmalarının ne de 
duğu iyice mallım d 
nunla beraber, orta 
geçeli, İngilterenin \TC 
Alman hava kuvvetle 
tukları için uysal da"' 
buriyetinde kaldıkları 
lenmektedir. Bildıril 
Alman hava kuvveti, 
Fransız hava kuvvet! 
kununa faıktır. Birkaç 
beri, Almanya ve ita! 
miktarları hakkındaki 
gizlem~kte oldukları 

Avrupa devletlcrınin 
vetleri ara>ında 

kayese yapmak mürrık 
Bununla beraber, MJ 
ransının akabinde İn!:' 
Fransanı;ı, silah yarıŞı 
polarını hızlaştırma'fa. 

meleri, bu sahada fa 
lerden geri kaldıkla1'1 

olarak kabul ediJmı'k 
kika İngiliz Başvekili 
Münih'ten geri döner 
parlamentonun karşı.< 

zaman, otuz sene de' 
olan bir sulh getirdığirıl 
hem de İngiltcrenin 
yarışına hız vermesi 
izah etmişti Çembe 
sözleri mukabelesiz k 
kaç gün sonra, Hitıer, 
söylediği bir nutkunda 
nın da silah yarışında 
yacağını kendine ma . 
bir ifade ile anlattı. Ş 
Samuel Hor, Hitler'e 
rek İngilterenin sil· 
haklı göstermiye çalıŞ 
lfıh yari§• meselesi, bit 
İngiliz ve Fransız, di 
da Almanya ve İtalya 
damlan ve gazeteleri 
bir polemik mevzuu 

Enternasyonal mÜJI 
mahiytini anlıyabilıne~ 
!et adamlarının ne sö'/ 
değil, ne yaptıklarına 
zımdır. Çemberlayıı. 

için sulh müemmendir 
giltereyi var kuvvetile 
kavlinden ziyade filine 
mek gerektir. Filhakik' 
esasen senelerdenberi 
makta idi. Fakat bU 
başlca deniz ve hava 
münhasırdı. İngiltere 
vetlerine ehemmiyet 
Bu defa hava kuvvetıııe 
yet vermekle beraber, 
karada bir harb yapaC 
hazır lığa başlamıştır. 

ve kara ku vvetleriniJI 
tün İngiliz siyasi part 
her zümre politika 3J 
üzerinde ittifak ettikl ~ 
sele olmuştur. Hatta 
kacılar, bu hayati 
parti hükfunetine b 
milli birlik hükUmeti 
nı yahud da silihla~ 
mının tatbikinin partır 
olmıyan mütehassısW' 
mesini tavsiye ebneJcl. 

Almanyanm bu yeııı 
lfıhlanma hamlesinde 
telakki ettiği bir nokt'> 
lfıhlarının tezyididir· 
Trafalgar muharebeSİ 
nizlere hllim bir ifl1 
tur. 19 uncu asır içind'JI 
İmparatorluğundan l>"'J 
devlet bu hakimiyeti ti 
etmemişti. Ve münak 
içindir ki Alman İrı1 
da büyük harbdc m 
tur. Binaenaleyh Hıtl 
yası, İngiliz deniz kıl' 
kabete girişmek tasıı< 
ğildir. Fakat Almanlar 
nin denfalerdeki hiıJ.."1 
!im ederken, karada 
sıııı da zımni bir şart 
sürmüş bulunuyor!•'· 
denizlerle karalarııı 
mahiyetindeki bu paZ~ı 
terenin •adık kalnıa5' 
Hitler Almanyası, in:~ 
hakimiyetini miinak•• 

. ]<9 
suretile İngiltereyc 

k
.,, 

bu konsesiyonu, i ıv ,. 
• -akt leriıı ıı.une vurıı· . 

Çekos ovakva teşeblı 
zden e~el Nurc0' 

ıan ]ediği untukta buıı< 
(Devamı 6 10'

1 
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• Kapıcı digipte • • 
geçmeyınız 

1 Mekteuierde 
1 , r 'r''rl S h i 

Umumi lktısadi meseleler ·~: ·v. 11·.Lru -nlar, part 

Kontrol 
mn·ye • M ğazaiar şkanunuve i --- Ecnebiler ve 

şoförler muh 

1 
Kimler ve ne gibi şartlarla kapı- j 
cılığa alınmalı ve kapıcı ile mal 

l sahibi ve kıracı arasındaki müna
sebat ne şekilde tanzim edilmeli? 

Bu sene ehemmiyetle 
yapılacak 

Ders yılının başlaması müna -
sebct le Sıhhat VekalcUnden vi -
!ayetlere yapıhın bir t.runL"1de bu 
seneı deroıye zarfında da mektep
lerin sıhhi tcftışlcrırıc a.uınıi itina 
edıforek tdtı;;ll'rin sık •ık \'e mun
tazaman ıcra olunması ehemmi -
yetle bildirilmiştir. 

Bu kış ayıları 

rttırıh or 

Umum müdür yakında 
şehrixr ize geliyGr 

İktısat Vekaleti, cumuml ma -
ğaza> lann sayısını bu kış arttır
mağa kardl' verm.işür. Bu meyan
da İstanbul ve cİzmir. de de cU

munıi mağazalar. açılacaktır. 

Meclisin bu devresinde çı· 
karı~mak üzere çok mü

him projeler hazırlandı 

L<ındra gazeteleri mümessili 
Baron Stackelbcrg birkaç gündcn
beri şehrimizde bulunuyor. Şch
rin1izin şayanı tcınaşa yerlerini 
gezmek için rdikasilc beraber blı 
taksiye binhorlar. ~tüzelcri, ca· 
mileri, şehrimizin asarı atikasını 
dolaşıyorlar. Süleymanh·c camii
ne gitmek istiyorlar. Gerçi lisan 
bilmiyen şoför •Cami n Süley . 
maniye• k~lime]crinin yanynna 
gelme.inden bu ernebinin dileği· 
ni pekiıliı anhyabilirken, mahza 
bir mnriplik olsun diye hunları a
larak şehrin başkıı yerlerini do
laştırıyor ve liirkçe bilmiyen nıii~· 
terilerinio ikide birde vaki olan 
istizahlarmı istilıza ile kar<ılı,·a· 
rak beynelmilel ı.ir dil ola: k;h. 
kaha ile de bu muzipligini k~ııdi
lerine ihsas ediyor. Onları nihayd 
gelebildikleri Süleymani ·e cami
inin önünde asabi asabı şoför~ çı· 
kı ırlarken buldum. Mesele "i an
lamak ist ... diın. Şof<ir suçunu ,ak· 
ladı. Ötekileri tatmin için birkaç 
söz söyledim. Fakat ne de olsa şu 
hadisenin bir misafire karşı l;\tif 
bir tarzı hareket olmadığını şofii. 
re anbtbm; fakat bu noktanın ve 
ikazın yalnız SüleJnıani~·e t"aıuii 
kapısında hadisenin kahramanı o
lan ·oför il~ aramızda grçmesine 
gönlüm bir türlü razı olmadığı i -
çin eğer b~a Ynrsa - ki hiç •an
netmiyorum · ayni tan; harckl"te 
mÜcllS<'ret ed.-cek diğer arkad~s· 
!arına da teşnıil için şu satırları 
yaz.tcıağı munasip gürdüm 

-
Cemiyet 
Yaparak 
namenin 

bu hususta bir talimetnarTıe 
belediyeye verdi. Bu talimat
şehir meclisinin bu devre· 
müzakeresi bekleniyor 

Bunlar faaliyete geçtikten son
ra, müstahsil, malını .umumi 
mağaza. ya teslim ettik1 muayyen 
nisbettc bir avans alacak ve eline 
geçecek kuponu bankalara cıro e
dip paraya çevirecektir. Halen 
cMersin, de bulunmakta olan u
mumi mağazalar mt.idürü; yakın
da bu iş için şehrımize gelecek -
tir. Mumaileyh buradan İzmıre 
gidecektir. İzmirdeki .umumı ma
ğaza.; İstanbuldan daha evvel a
çılacaktır. Bu husustaki hazırlık
lar çok ilerilemiştır. 

Yeni PL'Ojelerden fikir işcileri de genit 
mikyasta istifade edebilecekler 

sinde 

A partıman, mağaza kapıcı - yeye tabi oldukları halde kısmı 
!arının ve •Odabaşılarb m küllisi her nedem;e muayeneden 
ckapıcılar cemiyeti> adile kaçarak cüzdan almıyorlar bu 

bir cemiyetleri vardir. Bu cemi- doğru değildir. Bunlar evvelce 
yette, diğer birçok esnaf cemiyet- muayceeı sıhhiyeye tabi değildi. 
!eri gibi, Türbedeki •esnaf cemi- Bilahare belediye kapıcılan da 
Yetleri birleşik idare merkezi> diğer muayenei sıhhiyeye tabi es-
binasında bulunmaktadır. Kendi- naf gibi apartımanlardaki halkla 
sile görüştüğüm katibi umumi her suretle temas etmekte bulun
Cemal Akyüz ckapıcılar cemiyeti> duklarından sıhhatı umumiye 
hakkında izahat verdi ve ezcüm- noktasından bunların da muaye -
le ŞUnları söyledi: nei sıhhiyeye tabi olması için Şe-

On birinci senei devriyesini ik- hir meclisinden karar aldı. Garibi 
ınaı eden cemiyetimiz şimdiye ka- şurası ki muayenci sıhhiye cüz -
dar inkıtaa uğramadan muntaza- danı almıyanlaı· cüzdan alnlan da 
111

.an faaliyete devam etmektedir. almamak için teşvik ediyorlar. 

2Bıne Yakın azası vardır. Bütçesi Bu hususta zabıtai belediyenin 
420 ı· ıradır. l\Iuhtacı muavenet o- nazarı dikkatini celbederiz. 

lanJara hastalanna veziyeti mali- 5 - Kapıcı inlilıap olunacak 
Yesınin icap ettirdiği bir şekilde kimselerin yapılacak talimatna -
;~avenet ettiği gibi aynca da meye evsafı da dercedilmeli -
.ıger cemiyetler gibi esnaf hasta- dir. Deni teslım muameles de ne 

sıne de hU>sesine düşen parayı ve- türlü yapılacağıııın da tati,-,;atna-
rıyor, 

meye derci icab eder. 
h Bundan maada azasile mal sa- 6 - Kapıcı olanlardan aranıla-
ıplori arasında hudusü muhte- cak evs:ıf eV\·eıa 20 yaşından aşa-

ıneı her tü I"" ilı fatil r u tilafatı muslih sı- ğı olmamak vo vücutça illetten 
sah. e hallediyorsa da hazan mal salim olmak ve hukuku medeni-

·Plerının h k . 
ka a sız hareketlerıne yesine malik ve taınülaza ve ifayı 

rşı da azas 
rumak . . ının menfaatini ko- vazifeye muktedır bulunması, 

Yettcn ı,~mltekmiJ masarifi cemi - müddeti ömründe bir hıyanet ce-
erı ınek .. 

nuniye de m . UZcre turku ka- zasile mahkıimiyetı mesbuk ol -
İdare he uracaat ediyor. mamak.ı, okur yazar ,.,.e Türk te-

i~tiııı . Yetı muayyen gunlerde baasından bulunmak lam dır 
• a edıp · 
daşla ınuracaat eden arka- 7 - Karuni makbul scbep'er 

Diğer taraftan her vilayet ma
arüindeki •Sıhhat müfetti~leri> 

nin adctlerı ayrı ayrı tesbit olun
muştur. 

Bu tesbit neticesınde cMaarif 
sıhhat müiettişı. olmayan vila -

· yetlere tesadüf olunmuş ve mev
cut müfettiş adedinin azlığı, ta
lebelerin çokluğu sebebile birçok 
mekteplerin de sıhhi tefti~ten 

mahrum kaldıkları anlrujılmıştır. 
Bu münasebetle derhal tedbir 

alınması ve en kısa bir zamanda 
maarif sıhhat kadrosuna yeni ele
manlar alınması kararlaştırılmış
tır. 

Ayrıca vilayet mer kezlerinde_ki 
cmaarif sıhhat heyetleri>; tam te
şekküllü bir hastane .heyeti sıh
hiyesi> halinde hakiki ihtisas sa
hibi yeni doktorlarla takviye o
lunacaktır. 

Yine vilayet merkezlerınden ve 
İstanbuldan brujlıyarak peyder -
pey büyük kazalarda cmaarif has
ta bakıc1> lan bulundurulması 

tekarrür etmıştir, 
Münevver, hasta bakıcılıga he

vesli ve müstait, orta mektep me
zunu genç kızlar bu maksatla; 
kendilerine lazım gelen malumatı 
verecek olan bir ku"tan geçirile
ceklcrdır 

--[-]--
•• 
Uni\'ersitenin 
Yeni 
Pavyonları 

939 da tamamlan· 
mu; olacav: 

İstanbul Üniversıtc~ine merbut 
hastanelerın noksan bulunan pav
yonlarının 939 senesı ı~·ınde ta -
mamlanması kararl.ıştırılmıştır 

Cerrabpaşa• hastanesıne Jlhak 
edilen cgoz pavyon;;• ndan maa
da bu sene de, cllaseku ve cCar
rahpaşa. hastanelerıne yeniden 
birer cRadyotrapi klınığı> ılavesi 
yapılacaktır. 

Ş 
ehrimizden cenup mınta -
kasında bir teftiş seyaha

tine çıkan İş Dairesi genel 
reısi Enis Behiç Mersinden Ada -
naya geçmiştir. 

Mumaileyh o havalide bir müd
dd kaldı! tan oonra; ayın ilk gün
lerinde şc·hrımize avdet edecek
tir. 

Diğer taraftan aldıgımız malU
mata göre iş dairesi genel reisliği 
Büyük Millet Meclisinin önümüz
deki toplantısında müzakere e
dilmE"k üzere yeni ve mühim pro
jeler vü ude getirmiştir 

Yeni projelerden başlıcalaı~; işçi 
sigortalarına ait olanlarıdır. Ve 
işçi sigorta idareleri; iş kazaları, 

nwsleki hastalıklar \'e analık si
gortalan gibi mevzuları ihtiva et
mektediı 

İşçi siı:."ırta idarelerı önümüz -
dckı haziı .ma kaC:Jr tcşekkul et
miş ve faalıyetc geçmiş olacaktır. 

BunlarcLın başka tnhk;'n \ e iş 

sahıplerik işçiler arasında çıkan 

ihtilafları hal ve uzlaştırma için 
hazırlanmakta ol.:ın n :-r .,.. .... .ımcler 

de ikmal cdill"'.'ış1ir Bütün bun
lar; pek yakında; Şürayı dcv!c•e 
gönderil< cck ve ornda tetkik ve 1 
tasc'.ik edıkiktcn sonra Biiyük 
Millet Mecl·in sLvkolunacaklar
dır 

Ayrıca fikir işçileri hakkında da 
yakında bir nizamname vücude 

getirilecektir. Yalnız; hazırlanmış 
olan işçi sigortalan projelerinde 

fikir işçilerinin de beden işçileri 
gibi sigorta olunabilmeleri şimdi
den esas olarak kabul olunmuş -
tur. 
Dğer taraftan yaklaşmakta olan 

Cüınhuriyet bayramımızda tatil 
yapmıyaralı: iş yerlerinde çalışa
cak olan bütün işçilere çift yev
miye verilecektir. 

O gün tatil yapan i.şçilcrin yev
miyeleri de kesilmiyecek ve ay
nen; bütiin gün çalışmışlar gibi; 
islihkaklan kendilerine tam ola
rak ita edJecC'ktır. 

İş kanununda mLveut bulun:ın 
ve g en sC'ne ilk defa tatbik olu
nar bu kayıt, şımdide muesscsc 
sahıpleri"c ,·e ı y r1 ~ bnlırla

tılmıştır Baz .şçiler; ış datresinc 
muracaat ederek h nilz ış kanu
,,. !le.an istıfaıJe tmiycn muesse
s le e de bu kaydın tatb· t olu
r•·p olur,..·ync::ığını sormuş ve 
{J';rt "'ek i ternış:. rdır. 

Knndıkri"e k:ır..;nun bu maıJ
dcsının, ı, ka~.ınundan istıfadc 

ed n yerlere şamil oldutu bil,!i
rılmi tir. 

il. c. 

Gevizleri 
slatma 

O er ecnebiye karı n3zik olmak 
bir hor~tur. I::lvcrir ki onların i· 
çinden lı<i~ le neı;ir ve propaganda 
müessc.;esi ml"ı uplarile karşılaş
mak tn miinıkiindür. 

Temenni edl"liın ki hu i i y:ıpan 
gen< soför tek Ye onun da bu son 
hiidi-.l'~İ oJ~un. 

U I.K FiLOZOFll 

rının dert! · · d' l" ı k ın erını ın ıyerek o ma sızın apartıman sahibı doğ-

rek ~uatı kanuniye dairesinde ha- rudan doğruya bir kapıcıyı çıkar-
zaife ederler. Yalnız bunların ve- mamalıdır Çıkar..ca , kapıcı hak-

ıne dair bir talimatname ol - kıııdaki esbabı mucibey; havı şl-
:::amğından bu hususta bir tali - kayetinı cemiyek bildirm ıdir. 

Kursu muvaffakıyetle tkmal e
dLnlcre ayda c30• lira ücrcu ve
rilecek ,.e bunlar m.ıarıf doktor
ları ile lx>raber mektep!Prin sıh -
hat i ·lerındo bılfııl çalışacaklar
dır. 

-- () --
G""mrük memurla
rın ikramiyeleri 
İstanbul Gümrılkkri Baş Mü -

dürlüğüntın teşkilatında vazife 
gören memurlarının son mali yı
la aıt ikramiyelerinden son kısmı 
da; evvelki gün Vekaletten Baş
müdürlüge göııderılmiştir. 

Gerek bu kliniklcrın ınş.ısı ve 
gerek diğer yerlere lazım olan ye
ni aletlerle tesısatm tamamlanma
sı önumüzdeki sene içıpde nıha -
yet bulmuş olacak ve 940 yılın -
dan itibaren de; halkın ısttfad:-si
ne açılacaklardır. 

o --

Frenler tutmamış 

Hakim ve 
Müddiumumiler 
Arasında 
Terfi ve tebdi listesi 1 

Yasak_ 
Buna teşebbüs eden 
satıcılsr hakkınd~ ta-

Vekillerimiz 
Ankara'ya 
Dönüyorlar 

"•atnaıne l .. 
n be . yapı ması ıçın geçen se- Kapıcının kabahatı cemıyetçc ve 
t e ledıyeye müracaat edilmiş - sonrrı polısçe makbul gorülıredik-
vQ, Bu rl • •ede çıkmak ihtimali çe çıkaramamalı. 
ardır. 
Ş 8 Bir kapıcı ~ıkacağı zaman 

3 , ~~ m_eclisincc nazarı dikkate diğer eşhasa devri lazım gel-
b 1 ı ıcap edt·n hususattan dikte ce'niyete ihbarı kevfivet 
aş ıcası Şunlardır; ederek apartımana ait kalôrıfer 

r~~ - · Cemiyet heyeti idarLsi ta - vesair demirbas cıvayı h , etı 
h.:ı~an .herhangi bir kapıcının idareden bulurac kaza hu run-
" ~)etı ıyıce tetkik edılmectikçe da devri teslım \'e teselliıl" edil-
~ apıcılıga elveri§l olduğuna meli ve y.ıpı:.ın defter dört nııs-

Tevziatına derhal başlanacak 

ve bu kı ımla da ikramiyeler ni
hayet bulmuş olacaktır. Bu kısım
da bilhassa ithalat gümrtiğü mc
murl.ırınL1 ikramiyeleri bulun -
makUıdır. 

İçinde 45 yolcu bulunan bir oto
büs, .Şebinkarahisar. dan Gire -
suna gelirken cİkisu• mevkiinde 
.Karınca• yokuşundan yuvarlan
nıış ve dereye duşmliştur. Mucize 
kabilindcıı olarak içindeki yolcu
lara bir şey olmamıştır. 
Yalnız 2 kişinin lıafüce başı 

döşemelere çarpmıştır. 

Kazanın fren t·ıtmamasından 

ileri gddıgı anlaşılnuştır. ------<>-p rapor olmadJ<ça kimse ka ha yazı!nıalı. bırı ı c<·et. .c reye 
ıc:.. alın - J 

htısusı: t '11 l~ır. (Bunun bazı biri ır.ıl sah.::ıine; biri •es.im. la- Kenevir mahsulü-
2 · .ı m faydası vardır,) na bıri de teslim edene vcrıı: li malı. Bazıları öyle yerlerde yatı - mu""z 'ilerim fi 

la '": 111: 
1 

'Jhlbi ccmiyetın ve do- 9 - Apartımanııı \<JT·nnma yorlar ki oral:ıra köpeği baglasak 

hazırlanıy0r 
Adliye Bakanlığında rakim ve 

müddeiumumilerin terfi defter -
lerıni haurlıy.ın bir ve iki numa
ralı adliye ayırma komısvonları, 
çalı. malar c:ı hır 1'a) Ji lerl~tmiş

lcrdıı• Defter önu ~ .zdck1 ny için
de baz•r olacak v itıraz edecek -
lerı :ı ıtır~1zl 1rı .. .J meyci.lo vcrmr'k 
üzere ılan olunacaktır. 

---o-

Para 
Ceza/a,.ı Yısue icab .. · " k ı 'b ·ı b lıı ına gore polısın ma- ati de tesbıt edıl 1 Yoksa gc _ Jtınaz. Azıcık şikayette bulundu Rekol'c ve a ı.c ıtı arı e u 

ın ınatı olmadıkça kapıcıyı çıkar- cenın her saatinde kapıc1 ,., vata- mu canın isterse yat gibi bir yıl ,kenevir. mabulüınüzun ga- K.ıçokçılık kanununa ait para 
3Inalıd (B ' ' 1 1 k il' nokb ır. u. da hazıneyi ızrar ğından kaldırmJk doğru değ Jdir. barit muamele ile de karşılaşıyor- yet verımli ve temız o dugu ana- cezaları şimdiye acbr mai:'.a ı 

dir) sırdan muhım bir madde - Bu'1dan başka apartıman kıracı- lar. şılmaktadır. lı<'ycllerce veri'ıyC1rdu. Yenı çıkan 
a __ Şımd k lan kapıcıları adeta kendi hi<:met- Ehemınıyetle ÜZt'riode durula - ]faka\ buna rağmen fiatlar ge - t.:tun ve tütitn inhisarı kanunu ı 

ra ıye adar kapıc:lar a- çı ,bi k•ıll ııyor. Yırmi para _ cak bir mesele de şudur: çen yıldan noksandır. bu heyeti rın kaza! vazifclcrin-
sında "ekd'" ıJ b l 1 l te"nal!Jt' ıgerın<' ~eril~n peş- !ık maydanoz almak için v.ız.fesi Biı· binayı apartıman olarak Şundiye k.ı ar ··en~ ı nıcm e - den bı.; unan para cezası ış erini 

riJen d' vı; mal sahıplerıne ve- başından ayırıyor Bir vukuat ol- kabul etmek için ne gibi şerait ketlere ihraç olunmayan .kene - mcl:.3 li sulh ceza mahkernC'krine 
sn.hı ıpozıto akçe veyahut mal sa kapıcı mes'ul tutuluyor. Bu da lazımdır. Ve ne gibi sınıflara ay- vir• !erimizin hariç piyasıılara ven::o·,ıır. Gümrük Vekaleti bu 
lar/~e ı:ıın emr'Je yine kapıcı - yanlıştır. Fevkalade mecburi bir rılmalıdır. Bu da hükıiınet tara _ se,·ki için tedbir alınması karar- kabı! para cezalarının tetkik ve 

kibat yapı acak 
Mevsim dolayısilc tüccarlar pi

l\leclıs Rcısi Abdülhalik Rend• 
ile Da'.!liye \'e Adlıyc Vekıi! ·rı 

Şükrü K. va ve Şükrü Sarnc gk 
Ankaraya dönmüşlerdir. 

yasadan fazla miktarda ceviz aı- 1--8-1.-r1.-m-ı·z-1.-n-d-8-1.-d-1.--' mağa devam etmektedırler. 
Mevcut stoklar azaldıııı için fı- H , 

atlar toptan~ kuruş bırden yük - epimizı n derdi 
sc lr.: 15 kuruşa çıkmıştır 
Dı ,er taraftan bazı satıcılaım Kısa girerken 

ngır çekerek k·lod.ın kazruırnaları mah ukat ihtiyacı 1 
ıçin cevizlerı ı.lattıkları ve bu su-
ret! nefasetıne h:ılcl verdJderl Kış gehyor. Bu ıtıbarla, ) nz 

d.ın odun ve kdmur•~'1u tedarı' gorülmuştür. 
Halbuki bu hal yasak olııp tağ- etmiycn!er araSl'10 haklı t" 

şışin meni hakkındakı kanunun tcliş görulmcktedır. İ t ko 
ırur nı. elesi i.ı.z rındl e ı.. d. ıreı şümulc:ne girdı •ındcn ce-

\~Z satıcıları!Wl mallarını ıslat - n .. yetle duran lıırkaç okuyucu-
ma~a devam ettıklcri takJırde nııı.='1:ın :ılwgımız mektuplnrda 
haklannda takıbat )apılması ala- czcumic ~uyll' aenilmektlllır. 
kaıJar!ara bildirı lmiştır. -:- •Kışın, komür fı~ııan, 

~aı _. n paranır senetleri ol- 1 hal zuhur ederse gönderen zat fından tayin ve tesbit edilmelidir l~tırılmıştır. intacının bundan bo) le mahalli 
nıu :ııı bu paralar da resmi mes'ul ~imalı. ki vergi meselesinde bunun çok Yakında ~n nc!ıs partıccrdcn sulh ceza mahkemeler.ne dcno- Yarın ramuzanın ilk güııüdur. 

4 <ırııelcve labi tutulmalıdır. Kapıcıların yattığı yerlerde büyük ehemiyeti vardır. müteaddıt merkezlere mulc:ıddit lunınasuıı alakalılara bildırmış - Caı: Jerdc her türlu t rtibat alın-

n 

pek tah:ımınul cdJnıez 1 şı:
kila" ) ükseliyor. Halbukı, ko· 
mür r..ılk ıçin kı;ın < kmck ka
dar hayati bır dı .mıruyl'tı ha
izc.ır. M:ılüm oldugu uzcr<', bu
tun l ... umlirculcr, kör:. .. ı.trlrrıni 
)"<lZdan teJarık eder} r Y c~zın 
ıse pi,yns""d,1 ko~ur fıatL..ır.1 şu 

~ekılde idı: Şile komunı, kılı>
su. 2.75, lgııeaıJa, 3,75. I.lulg r. 
J'a; 3.75, Trakya (R:..ı .. tl~), ~t.7u, 
kuruş ... Yazın bu fi.ıllor tlZL'

riııdcn köır.urlerını tL·darık e
den kömıırciıler kışı'1 rn az 5 
kuruşt8n sa•arlar Ye İst.ınbul 
ı.ır.ıfında bulur.J> kcr, :rcule
rır cksc,,.ısi 2,7.ı kun ,1k ku
mü"c. n !ec ar.i< <lcrlcr Bu ha
IC' n za an, kur ..ır bır rı ,,Ji 
yüks k fi J ,. y.ırı ; ırı) a 
kür etmek sure· ııe lıalka satı -
maktndır Bı 'nziyeı } zın kcı

mur tec' ırık <"demP) ıp t~ kı ın 
komurct rcardC'll kilo kılo k0nı.Jr 
aıan:ar içın bıı\uk lı ı· fclükct· 
tır Her sınıf holkın bıı husus
taki ihth·açları gc-ıi nund~ tu
tularak. ·hav.ı\ ıci 2..1rurJ.\ c -
dm olan kun u· ;in 80, • 100 
kaı.mlarak c!0r,ı 1. gavct az, 
munsif ve m·k~l 1' r fı 'tla sa
tılması tcmın echlmc 1 ·.hr .• 

~,,,_,.._...._.,...K_a_p~ı-cı-la~r..,.,m~u~a~y~e~n~e~i ~s~ıh:h:i~-~~h:ıf:z:ıss:::ıh~h:a:.:k:::anıı~un.~a~m'!!!""u~v~af-ık.,..09!-lll!ll!!!!!!'!!"'""!!!'!!'!!!"""'"""'""""""!"'-(~R~E"'!!-~Sıım'~).,..!"!"..,...,.-l_o_r_g_ö_n_d_cr_i_le•c•e-k-ti~~.,... ........ ..,.t-ir_. __ ~~..,,.~--~~~.,... .... ~,...m--ı_,_,~~-u~rl-ık~l-a_r_ı_k_m_~ ... '~~il-rn•i~t-·~"!. 
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gözüm ~anımcığım, şöyle koruya 
M dogru çı da hava al 

a:f.'.'zel, şunları düşunüyordu: 
1 t useyın A vnı Paşa ile bir el 
n~e~ıak: }>adişahı ort&d:ın yok et
Mı .' btla~are esaretten kurtulup 
kalıstakfa ılc evlenerek başbaşa 

rna .. 
Acaba 

nu ıdi? · 
Fakat· 11" 

sıl a 1' useyın Avni p~ 'le na
n ı!Şma!ı id" A 

Yaz da v d L, rada, Arzıni-
~ı fU i~~: ı. Bır türlü nnlıyama-

-. Peki· l!" 
Padi§ahın' 

1 
us.eyin Avni Paşa 

a eyhınde olduğu hal-

ae, haznedar usta Sultan Azizin 
çuk yakın bir ben desi bulunuyor
du. Mabeyinci Fahri Bey de öyle 
dvğıl mi idı? Öyle ise; bu iki Pa
dişah bendesı, haın idiler ... 

Dilşat, düşüncelerini ve p!ôn' -
larını evirdi çevirdi. Bir tür!• va
sıta meselesini halledemedi. Bu 
işi kalfası çok iyi yapabilirdi. He
le; oturduğu Tokat kasrında kal
fası ile uyuşmuş ve anlaşmış ol
sa idi. Her şey yoluna girerdi 
Hatta; her vakit serbestçe Mus
tafası ile de başbaşa kalabilirdi. 

Lakin; kalfaya açılabılıt· ıuı) · 
eti? 

4;te; onu üzen en büyük cihet 
burası idi. 
Bazı g~celer bahçeye çıkacağım 

dediği zaman, kalfası ona cmni· 
yet edere.'< yalnız başına bahçeye 
yolluyordu. Hattii; harem a, !arı 
bile gözdeye mudaha:e edcmı~ or· 
!ardı. 

Çünkü; Sultan Aziz; Dü adı ser 
best bırakmalarını ve h r türlü 
arzularının yerine getiri1mesini i

rade etmişti. 
Son zamanlarda, Dılşad, bazı 

geceler geç vakit bahçeye çıkı

yor ... Ormanların kuytu bir ye
rine gizlenen Mustafası ile bulu
şuyordu. 

Dilşad, aşıkile Tokat ormanları
nın kuytu ve sessiz bir köşesinde 
ateşini tatmin ederek gönül fe
rahlığı ile koşarak içeri geldiği 

zaman kalfası içinden şöyle diyor
du 

- Oh! .. İnşallah, hanımım iyi 

, Ctu.ı. ... Ile C' 1 geceleri koruya 
ı çıkışı ona, daha ziyade zindelik 

veriyor ..• 
Dıyvrek haz duyuyordu. Hatta; 

gecelen canı sıkılan Dılşada: 
- İk• gozüm h ıııMcıı:ım ... 

Şo) :e koruya doğru çık! .. 
Diye zorlu ordu Dılşad, işi uy

durmuştu. Soluk be~ i verme gel
miş, vücudu ,kı çalukisinı bul
muşt~. Günden gune iyileşıyordu. 

Sultan Azız; Dılşacıı hH gcli -
şinde daha iyice buluyordu. 
Padışah doktorları, ıhsanlarına 

garkediyordu. 
Sultan Azız: Mat giızelin iyiden 

iyiye iyileştığinı görünce, dokto
ra sordu: 

- Daha; tedavi edilmek lazım 
gelıyor mu? 

Hususi doktor; Tokat köşkünde 
her tüılli saray dağdağasından ve 
entriknsın<lan uzak sakin bir ha -
yat yaşadığı cihetle Mat güzelin 
hastalığının uzamasından mem
nun oluyordu. 

uat•~, clındc·n gcıse Dilşadın 

hastalığını daha bir iki ay uzata
caktı. 

Fakat; kız, her neden c, gün 
geçtikçe kilosu artı ·or, kuvvet ve 
kudrc· i yt-:Oıno gelıyordu. 

Doktor· :"~zın guPdçn giınc iyi. 
lt-:rnc Pndi il<iç~urır:a ve rcJi· 
mırc mcdy U'l oldı.gunu bilerek 
kol!dn kat.ırıyorı.;u. 
Padişahın iradcsınt> derl,al ce

vap verdi 
- Efend .• '!iz; daha hemL ken

disini ye1':. ye i bulmağa başladı. 
Blhamdiılıldıh korkulacak bir şey 
kalmadı. Lakin, her ne de olsa, 
bir parça daha re;im altında kal
ma ı 15zımdır. Hem buranın or -
manlık ha\·osı kulu'luza çok ya. 
radı. İrade buyurulur ise bir par
ça daha tcbdıli ha' a müddetini u
zatmalıdır. 

Padişah; hususi doktorunun 
tavsiyesini kabul etti. Lakin, göz
de.inden uzak olması ruhuna a
zap veriyordu. Onu hiç olmazsa 

her akşam harimıne almakla ıztı- i 

rablarırı dinlendirmiş oluyordu. 1 
Padişah; doktorun sözleri iıze

rine, biraz mülahaza ftnı geçırdi, 
Fakat, kızın sıhh:ıt \e hayatı i

çm müşku' tla ve bizzarıırc mu
vafııc karannı verdı. 

Sultan Aziz; Mat gtizelı ıJ To
ka• kasrında bulundu u akşamlar 
onu ze,·klendırmek, r.eş'clendır -
mek için bcraberınde gctırdiği 
kızlara saz alemı yaptırıyordu. 

Dilbc·rler, akşarr yemeı;ındcn 
sonra, köşkün salonuna dizıliyor
lar, hep bir ağızdan gece yarısına 
kadar saz çalıyorlaı dı. 

Padişah; ara sıra keyfe ı,eluek 
gözdesinden şarkı sbyl mesini i
rade ediyordu. 

Mat giızel, hiçbir nc~'esızlık 
göstermeden, e!endısine büyük , 

bir merbt.ıtiyetle b:ı[:lı i.mis gibi ı 
hareket ediyordu. Sultan AzizC'; 
Çok S<'vdıği Şiıhane gözleri, edalı 
bir yosma, kararım aldı şarkısını 

(Devamı var) { 

Okuyucularımızın, kışa gi
rerken \•.ıkı olan bu şikavt'!le
rinl al5kadar makamın ehem
miyetle nazarı dıkkatine arze
diyoruz. 
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Kadınlar nasıl işkence görürler 
ve idam olunurlardı ? ... 

Ağzına tulum tulum 
su akıtılan 

canavar kadın 
Dünkü ve evvelki sayılarımızda 
Markiz dö Brenvilliyc'nin aşk ve 
cinayetlerinden bahsctmiştik.Şim· 

di de babasını, kardeşini öldüren 
bu canavar kadının nasıl işkence 
:;ördüğünü, ve idam olunduğunu 
yazıyoruz. 

Mahkeme, Belçika'ya kaçan 
Markiz'in iadesini talebe karar 
verdi. Kral 14 üncü Lui'nin hu -

susi bir mektubunu hamil olan 
Degre, on kadar zaptiye ile bera
ber Liyeje gitti. 

Belçika hükumeti bir manas -
tıra iltica etmiş olan Markiz'! tes
lim etti. 

Markiz Paris'e getirildi ve hap
solundu. İşkenceden, ölümden 
kurtulmak istiyen cani kadın, 

bizzat kendini öldürmek istedi. 
Bunun için de pek garip bir va
sıtaya müracaat etti. Rahmine 
bir değnek parçası soktu. Eğer 

vaktinde yetişmeselerdi muhak· 
kak ölecekti. 

Markiz, manastırda iken küçük 
bir deftere hatıralarını yazmış

ti. Bu defter de ele geçti. 
Buhonhar kadın, daha yedi 

ya~ında iken bekaretini kaybetti
ğini itiraf ediyordu. 

Mahkeme, ilk celsesinde şu ka· 
rarı verdi: 

cMarkiz Brenwilliye'nin baba
sını, kardeşlerinden ikisini, hem
şiresini, ve daha bir çok masum 
kimseleri zehirleyip öldürdüğü 

kanaati hasıl olmuştur. Binaena
leyh mahkeme kendisinin, bir 
toprak arabası ile (Notr Dam) 
kliscsine götürülmesini tensip et
miştir. Markiz'in ayakları çıplak 
olacak, boynunda bir ip buluna -
caktır . 

Kilisenin önünde yere diz çö
kecek, tövbe ve istiğfar edecek 
ve bütün cinayetlerini itiraf ede
cektir. Sonra ayni araba ile Grev 
meydanına naklonunacak kafası 

kesilecek, cesedi yakılacak ve 
küller havaya savrulacaktır. 

Cürüm ortaklarının isimlerini 
sölememekte israr ettiği takdir -
de işkenceye tabi tutulacaktır ...• 

Birkaç gün sonra Tampl hapis -
hanesinin kocaman kapısı açılrlı. 

sade giyinmiş bir kadın çıktı. Gü
lümseyerek, sanki bir baloya ve
ya bir müsamereye gidiyormuş 

gibi hafif adımlarla yürümPye 
başladı. İşkence mahalline gidi
yordu. İlkevvel su cesazı yapıh
cak, sonra kafası uçurulacaktı. 

Mahkemenin kararını sükOnetle 
dinledi. Sonra cellatbaşı baktı ve 
müstehzi bir tavırla şu sözleri 
söyledi: 

- Lütfen bir daha okur musu
nuz? Toprak arabasından çok sar
sıldım, adeta sersem gibi oldum. 

Celliitbaşı cevap vermedi, bir 
iple yaklaştı. Markiz ellerini u -
zattı. Elleri bağlanırken yan göz
le işkence aletlerine bakıyordu. 

Köşede bir çok ipler, halkalar, 
kıskaçlar vardı. Bunlar arasında 
su dolu uç tulumba görünce sor
du: 

- Şüphesiz beni boğmak için ... 
Fakat fazla zahmet etmişsiniz. Bir 
tanesi bile çok... Midemin bu 

kadar suyu almıyacağını hesap e
demediniz mi? ... 

Mahkemenin kararma göre on 
tulum su yutturulacaktı. Cellat -
başı derhal işe başladı. Evve!A 
genç kadının elbiselerini, çırılçıp· 
lak kalıncıya kadar soydu. Smıra 
iki kadem yüksekliğinde bir iş -
kence ağacına oturttu. H5kir: 
lerden biri, cürüm ortakları 

nasıl ve ne ile yapıldığını, nasıl 
kullandığını sordu .. 
~ Cürüm ortağım yok ... Zehir

lerin nasıl ve ne ile yapıldığını 

bilmiyorum ... 
Hakim, işkence aletlerini gös -

tererek korkutmak ve söyletmek 
istedi; 

- Bilmediğim bir şeyi nasıl 
biliyorum diyeyim. Son dakika -
larımda yalan söyliyecek deği -
!im a ... Sözlerime inanmıyorsa -
ruz, istediğiniz işkenceyi yapı -
nız ... 

Hakimin bir işareti üzerine cel· 
latbaşı, Markizin iki ayağını bi -
rer halkaya bağladı. Sırtüstü bir 
kerevete yatırdı, ellerini de baş· 
isimlerini, kullandığı zehirlerin 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bir gece, ormanda zeval zamanL 
Hafif bir sis var. Yavaş yavaş 

karanlık çöküyor, ağaçların ara
sından çıkan gölgeler yol üzerin
dekiler arasına karışıyor, kapı • 
!ara doğru akıyor Tabiat derin bir 
uykuya hazırlanıyor. Bu sükunet 
içerisinde bir facia vukua gelece
ği kimin hatırından geçer .. 

Az sonra lambalar yanıyor. Or
mana gezmeğe gelenler birer birer 
çıkıp gidiyorlar. 

Fakat bir gölge, ıslak yolu ta
kib eden bir genç kız gölgesi... 
görünüyor, ve çok geçmeden uzak
laşıyor, bir hatıra gibi sönüyor, 
kayboluyor. ·Sürüden ayrılan ku· 
zuları kurtlar kapar ...• derler. N • 
doğru söz bu! ... 

•Marsel Mortinaj dün gece saat 
17 de evine dönmemiş. For Dü -
mo'ne doğru yaya gittiği görül -
müş. Sonra ne olduğu, nereye git
tiği maliım değil. Ailesi merakta .. • 

Evet, Sentuaz, Lavuar sokağın
da bir köşkte ailesile beraber otu
ran genç kız meydanda yok. Ana
sı ve babası, komşuları telaşta; 

- Marsel ne oldu? Allah vere 
de başına bir felaket gelmeseydi.. 

Genç kızın, ailesini terketmesi, 
kaçıp gitmesi ihtimali yoktu. Çün
kü Marsel yedi çocuklu bir a!Je 
kızı idi. 17 yaşında, boylu boslu, 

AMERIK~ HIKA~ 
iNGILTEREiki BAHAR-ARASl 

AMERiKA DA 
lngilizler gibi 

SILA LANIYOR 
Münihte toplanan dört devlet 

reisinin anlaşması üzerine Ame -
r ikalılar da Avrupa sulhunun teh 
likeye düşmekten kurtulduğunu 
söyliyerek seviniyor ! a rdı. Sulhu 
kurtarmaktaki muvaffakiyeti İn· 
giltere ile Fransaya ve bilhassa 
İngiliz Başvekiline verilmiş o -
luyordu. Bununla beraber Ame -
rika gazetelerinden bir kısmı Çe
koslovakyanın feda edilerek sul
hun kurtarılmak istendiğini, hal
buki sulhun da istikbali bu gi -
dişle emin olmadığını yazarak 
şiddetli tenkidlerde bulunmaktan 
geri kalmamışlard ır "'vvelcc A
merika gazetelerinin u günlerde 
buna dair yazdıkları yazılardan 

bir kısmı cSon Telgraf. ta bah -
sedilmişti. 

Amerikanın belli başlı merkez· 
terinde Çeklere karşı bir muhab· 
bet gösterilmekten geri kalınma -
mıştır. 

Çekoslovakyanın istifa eden 
Cumhurreisi doktor Beneş'in kar
deşi Amerikaya gitmiş, orada bü
yük tezahürat ile karşılanmıştır. 
Diğer taraftan Almanyanm en 

ileri giden romancısı Tomasman 
ismindeki edibin Yahudi olmak 
dolayısile Almanyadan çıkmağa 
mecbur kalması üzerine Amerika· 
ya gitmesi de yine böyle tezahü
rata vesile olmuş, Yahudiler le
hinde Amerika gazetelerinde bir 
çok neşriyata yol açmıştır. Çekos
lovakyanın uğradığı akıbet üze
rine İngiltere ve Fransa aleyhin
de yazılar yazan bir kısım Ame
rika gazetelerinin sütunlarında 

.-

birçok mektublar görülmektedir. 
Bu mektublar hep o gazetelerin 
okuyucuları tarafından gönderil
mektedir ki hepsi de Çekoslovak
yanın muhafaza edilmemiş olma
sından dolayı İngiltere ile Fran
sayı şiddetle tcnkid ediyorlar. 

Avrupalı gazetelerin Vaşing -
tondaki muhabirleri tarafından 
verilen malumattan bunlar anla
şıldıktan sonra diğer bir safhaya 
geçmek tazım geliyor. Amerika -
nın en ileri gazetelerinden biri o
lan Nevyork Taymis bu haleti 
ruhiyeyi hutasa ederek şöyle di· 
yor; 

ÇEMBERLAYN 
Hiç kimse iddia edemez ki bu 

sulhun korunması için edilen fe-

ir gece ormanda 
Ger1ç kızın katili kim? 
Korkunç adam mı? yoksa ? .. 

son derece güzel ve çok ciddi, ağır ankur kışlasına bulunduğunu zan-
başlı bir kızdı. Temiz, çalışkan, nediyor., karşılamak için istasyo-
kadın kadıncık idi. Ev işlerinde na gitmeğe hazırlanıyor. Halbuki 
anasına yardım ediyor. Bazı pa - o, Kaen'e naklolunmuş ve mek -
zar günleri ailesi ile beraber ti - tub yazmıya, nişanlısına malumat 
yatroya, sinemaya gidiyordu. Yal- vermiye vakit bulamamış. Tabii 
nız sokağa çıktığı da yoktu. genç kızın bu nakil keyfiyetin -

Sonra bir askerle nişanlı idi. den haberi yok ... 
Nişanlısı bir müddet For Domon- Marsel Mortinaj saat 14 ü 30 ge-
da kaldıktan sonra Gliyankur'da· çe evinden çıkıyor, teyzesinin bi-
ki kışlasına avdet etmişti. sikletine atlıyor, Ekuen'de oturan 

Genç kızın bu esrarengiz gay - eniştesinin nezdine gidiyor. Biraz 
bubeti erhal Taverni polis komi-

1 

dinleniyor ve nişanlısını bekle -
serine haber verildi. Civardaki or- mek için istasyona gideceğini söy
manda araştırmalar yapıldı. Bey- lüyor. Tren geliyor, yolcular ara
hude. .. sında nişanlısını göremeyince e-

Nihayet, 15 ilkteşrin, saat 15 de ve dönmcğe karar veriyor. 
Morlinon posta müvezzii Dinarı, Saat 15 buçukta, babası ile be
kalenin 150 metro ilerisindeki raber ormanda mantar toplıyan 

fundalıkta genç kızın cesedini matmazel Deline, ağaçların ara -
gördü. sından korkunç çehreli bir adamm 

CESEDİN VAZİYETİ çıktığını, kendistne doğru geldi· 
Cesed, çamurlu bir patikanın ğini görünce korkuyor, babası ye

kenarında bulunmuştur. Zavallı tişiyor, ve bu serseriye yoluna de· 
kızcağız sırtüstü yatıyordu. Yüzü vam etmesini söylüyor. 
ve gözü yara ve bere içinde idi. Saat 16 yı 15 geçe, kasaba aha 
Kendini müdafaa ettiği, katille !isinden matmazel Dubison, genç 
uzun müdet uğraştığı belli idi. kızın cesedinin bulunduğu yerden 
Başı sıkılmış ve bir ağaco başlan· geçerken iki delikanlı yolunun ö
mıştı. Mantosu iki metro ileride nüne çıkıyor, ormanın içerisine 
yerde duruyordu. Üstü başı parça sürüklemek istiyorlar Fakat yal
parça idi. ruz olmadığını görünce uzaklaşıp 

Tabibi adil tarafından yapılan gidiyorlar. 
otopside genç kızın boğularak öl- Saat 17 de, Matmazel Marsel 
dürüldüğü tesbit edilmiştir. Katil, Mortinaj teyzesinin evine uğrıyor, 
ilk evvel başına şiddetli bir yum- nişanlısının gelmediğini söylüyor, 
ruk indirerek sersemletmilş, son- (Devamı 7 inci sahifede) 
ra ağzına bir torba bezi tıkayarak l=======;İ=T=;İ;=Z=A=R====== 
boğmuştur. 

TAHKİKAT Yazımızın çokluğundan dolayı 
dztırab çocuğu• tefrikaınızı dere 

9 ilkteşrin, pazar sabahı. Mat - edemedik. Özür dilerP 
mazel Mortiniz. nişanlısının Gl!-

Müstemleke 
işine Amt.rika 
karışmıyor 

dakarlık Iüzümundan fazla çok 
olmuştur. Diye. Kim kalkar da 
kendi vicdanını yokladığı zaman 
bu yolda bir muharebede kendi
ni ve kendine aid olanları feda et 
meğe razı olduğunu söyliyebilir? 
Buna hazır olduğuna vicdani su
rette kanaat getirmiş olan kimse
dir ki şimdi sulhun korunması i· 
çin edilen fedakarlığın lüzumun
dan fazla ağır olduğunu iddia e
debilir. 

Nevyork Taymis gazetesi Ame
rikada mutedil olanların fikirle -
rine tercüman olmaktadır ve Çe
koslovakya feda edildi diye İn -
giltere ile Fransayı şiddetle ten -
kid edenlere karşı bu suretle ce· 
vab vermektedir. 

Amerikalıların Avrupa işleri 
karşısında ne düşündüklerine ge
lince; Amerikalılar şu kanaatte 
bulunuyor ki Avrupanın ışlc ri kar 
makarışıktır. Kavga çıKınJ!i. için 
birçok sebebler vardır. Bundan 
sonra Avrupada bir harb çıkarsa 
Amerikalıların buna iştirak edip 
etmiyeceği meselesi etrafında da 
kat'i tahminler yürütülmektedir. 
Amerikalılara göre Münihte İn -
giltere ile Fransa artık Almanya 
ve İtalya ile anlaşmış olduktan 
sonra Amerikalılar Avrupa işle
rine uzaktan seyirci kalmayı da -
ha doğru buluyorlar. En iyisi, di· 
yorlar, bu işlere karışmamalı. 

Amerika ayan azasından Bur
kenin geçenlerde yaptığı bir tek
lif soğuk bir surette karşılanmış
tır. Bu teklife göre Amerika Re
isicumhuru tarafından dünya iktı 
sadiyatını düzeltmek için millet
lerarası bir konferans toplanması 
lazım gelmektedir. Bu düşünce 
yeni değildir. Şimdiye kadar A
merikanın böyle bir teşebbüsün 
önüne geçeceğinden çok bahse -
dilmiştir. Fakat Münih konferan
sında hal değişmiştir. Münihte 
Almanya ve İtalyanın Fransa ve 
İngiltere ile anlaşmış olması ar
.ık Amerikanın Avrupa işlerine 

ancak uzaktan bir seyirci kalma
sından başka bir netice verme -
miştir. Onun için İktısadi bir kon
ferans toplama teşebbüsü gibi bir 
hareket artık Amerikadan bek • 
lenmemektedir. 

Fakat harici politika işlerile 

meşgul olan Foreing Policy mec· 
muası şayanı dikkat olarak şun
ları yazıyor ki Amerikanın siyasi 
mehafilirtin bugünkü fikri ne mer
kezde olduğunu göstermektedir; 
Eğer İngiltere Başvekili Alman· 
ya ve İtalyaya karşı mütemadi· 
yen fedakarlıkta devam ederse o 
zaman Amerika buna uzak ka· 
lacaktır. 

Eğer Avrupada dört devlet a· 
rasında dendiği gibi geniş ve u
mumt bir anlaşmıya varılırsa o 
zaman Amerika da askert ve ik-

RUZVELO 
tısadi tahdidi teslihat için Avru
palılarla teşriki mesai edecektir. 
Fakat Amerikada birçok kimse
ler İngiltere, Fransa, Almanya ve 
İtalya arasında böyle umumi ve 
geniş bir anlaşmanın elde edile· 
bileceğinden şüphe ediyorlar ve 
Avrupadaki ihtilafların böyle ta
mamile yatışabileceğini kabul et
menin zor olduğunu söylüyorlar. 

Olsa olsa, diyorlar, İngiltere 
Başvekilinin takib ettiği sulh po
litikası çıkacak olan kavgayı ge-

( Devamı 7 inci sahifede) 

Yazan: MURAT KAYAHA~ 
Gece .. Bir son bahar gecesL O 

geceyi diğerlerinden ayırabilmek 
için bilmem ne yapmalıyım? 

İpeği kıymetlendiren, kadın gü
zelliğine ilahi kuvvetler hediye 
eden o kadın o gecenin içinde ne 
muhteşemdi. 

Emin olun, o geceyi siz geçir • 
seydiniz kadının ölçüsüz kuvvet
lerini nerelere kadar hakim ol -
duğunu anlar ve .. bir çok sırların 
içinde bulunduğumuzu hissedince 

lak ve kuvvetli gözl~dn~ 1:' 
virip beni öyle bir suzdU 
retle korku karışığı biı kflııl 
Janıverdim. Etraf kalabB f 
masayıdı belki yaptığın8,,yıl 
olur yanıma gelir benı . 
ister diye bayılıverecd<l~ll 

Fakat zemin ve zıunıııı' ııııı<Y 
süzgeçten geçirince boYll 
küp oturmaklığım ıcsb §i 
anladım. -J 
Geçirdiğim tehlike ve 

Kırda dolaşırken.. . JI 
kendinizden geçer, sabahın o de· rağmen içindeki merall ııı' 
kardaki güzelliğini göremezdiniz. mamıştı. Bu kadının sırf 
Düşünmekle, en büyük hayalle- mek istiyordum. 

rinizi tekrarlamakla bulamıyaca· Erkek bir aralık kadııııJlııl' 
ğınız bu hakikat bende o kadar an ayrıldı. Olabilir ya, b • 
büyük tesirler bıraktı ki, kadının rine de iple bağlı deği!l~ 
güzelini, hatıranın kıymetini o rılmasınlar. Yine fakat 
geceden sonra anladım. ğim çünkü bu muamJll~ 

O gece .. sonbahar gecesi ve bir çözebilmiş değilim ve ... g ııtd' ot 
gece için hakikat olan kadın her nünde irili ufaklı fakat! ~ ok 

..ıe ni 
zaman ayni muhitte beni yanla - ka bir şey yok. Evet SO 'P. 
rında bulundursalardı bilmem sa- marn için fakat lazım. ııfl ğı 
adet kıymetli bir kelime olduğunu erkekten ayrıldıktan so ~ vi 
iddia edebilir miydL ketlerinde bir ferahlık lı tu 

İyi veya kötü hatıralarınız bizi başladım. fi?' 3 
kıskaçladığı zaman hiç şüphe yok Acaba •yapma, yap d~ " 
ki damarlarımız tabii seyrini bir- sinirlenişi erkeğin yanı!l 
den bire değiştiren kadının hızını rılmayışına mıydı?. ııJ 
kesemez, yorgunluğunu gizlemek Belki böyle belki de 
lüzumunu hissetmez. 

Fakat her geçen gün aranırken 
yarının yarımlaşacak yaşayışı -
mızda ne büyük tesirler yapaca
ğını hissetmiyoruz. Hissetmiyo -
ruz çünkü dünün hayalleşen ha -
\ıraları yarını boğuyor, kıymetini 

unutturmıya çalışıyor. 

Kabul edersiniz ki herhangi bir 
gecede hafif bir müzik asabınızı 
sarsar içinizde kaybettiğiniz gün· 
lerin acısını hissedersiniz. 

* - Yapma!. 

- Yapma diyorum sana .. 

- Vallahi beni sıkıyorsun. Şim
di kalkıp gidcc<'ğim. 

Hayret içinde kalmıştım. Onu 
rahatsız edecek bir harekette bu-

şey.·· tiiJ 

N. . ·1 *o ono / de - ıçın mı .. .. 
ı 

mem. f 6 
- Vallahi, billahi, i!d ı.ııı; kı~ 
- Yok .. Hiç üzülüp r 

yemin etmeyin. hem öğrf 
ne elde edeceksiniz? 

- Çok merak ediyoroJll 
- Merakınız geçer. t)'ı:il ke 

- Israr edersem'. . ~ ita 
- Boş. Siz kaybeders10~ suı.: 
Son cevabını pek seri git 

tirme söylemişti. Tanış~ 1 ıı 
kolay olmadı amma a) , O, 
kolay olacağa benziyordll- da 
geç vakte kadar güzel ı:;,: 
nu~lu ki ben kaıdnı ilk fi a 
zaman itimad etmezdirıı· tin 
iki saat içinde geçirdiğ~ n 
dül beni başkalaştırıve , e 
Kısa zamanda içli dıŞI! ıt da; 

tuk. Arkadaşlığımızın dtrİ e\>\r 
ölçmek için yaptığım ıııU Ilı 

lunan kimse yoktu. Yoktu amma 
beraber oturdukları mavi ile sarı 
arası kedi gözlü adamı dik dik 
süzüyor ve .. hiddetle: 

- Yapma!.. diye ihtarda bulu
nuyordu. Adamın hiçbir mukabe· 
lede bulunmayışına büsbütün si
nirlenmiştim. Gayri ihtiyar!; 

!arı; ~ hn 
- Çok erken başladJ!l v«•bi, 
Cevabile karşılıyord1'· o' llıu 

düm hiç de haksız değil·.'.J tı k 
kalabalık bir düğün geeı:6"'-ıııu 
dini tanıştığı bir erkeJ!ifl ,ıdırı 
arasına atacak eğildi ~s~ r 
kinin tesirile her şeyı ıı? -
edemiyordum. Aklım Y8 .1 O, 

- Galiba sinir buhranı geçiri -
yor, dedim. Keşke demeseydim. 
Kendi kendime söylediğimi pekA
!A hatırladığım bu söz ka>iıncağm 
sinirlendirdi. Projektör kadar par· 

.. , dikt 
(Devamı 7 ıncı 
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\'! ISTANBUL -
Sonra ... 51 ılıbığın vasıfları ve 

başına gelecekler.. Mah.keme 
Karar 

adınlar kılıbık erkekler- Verecek 

SiNEMA BELDESiNDE 
NELER OLUYOR? 

den hoşlanır mı ? .f ngilterede şayanı dik- 1 

- Ne o, nereye böyle?. l sim ve işim var diye kahveye gi-
1 

Klark Gabl sakal bırakmış! - Rud0fl Valantino dirildi 1 -
Marlen Ditrih ilk Fransızca filmini çevirmiye hazırlanıyer. 
Klarkla Mirna Ley en güç filmlerini bitirdiler 

.-ıYo:~~.yapayım?. Kahveye gidi- ~~a:~~~~.um. Başka çaresini kat bir hadıse .. 
b . - Sabah. sabah kahvede ne i- Rastladığı adam; arkadaşının 

ftn var? haline acıdı. Ve cevab olarak şun-
'ı.İ - Görmüyor musun halimi? ları mırıldandı: 

Londra gazeteleri Vilyam Er- kalarile bu gizli şeyinin ne oldu-
nest isminde bir adamdan bah - ğunu söyleseydi bu daha evvel 

- Halinde ne var ki? - Ayol, sen iyiden iyiye kılı -
k - Yahu; kıtab, defter kalem bıklaşmışsın? 

sediyorlar. Bu adam vaktile şeh- şöyle öğrenilmiş olacaktı. 
rin büyük bir caddesınde çiçek Vilyam Ernest bundan otuz se-

ahveye gidilir mi?. ' 

- Olur ya .. , Belki, oradan ga
z teye ve yahud mektebe gide _ 
Ccksın ... 

Yok canım, ne gazeteye gi
mı, V<' ne de mektebe derse. 

1 Peki ne der, ek istiyorsun öy-
e se?. 

- An!.ımıvor m ? 
J usun .. Evde 

• •• 
Memurdu,, ve yahu 1 işçidir ... 

Yorgun &rgın evine gelirken fı -
rından aldığı bir kaç okka ekmek, 
turp, salata, doğranmamış koca 
bir çift palamut balığı inliye, ter
liye yokuşu çıkarak güçbela evi
ne gelebilmiştir. 

Zavallı adamın; kapıyı çalacak 

satarmış. O suretle kendisini ta- ne evvel ağır bir hastalığa uğra-
nıyanlar az değildi. Elindeki çi- mış, hastaneye yatırılmış, nihayet 
çekleri sattıktan sonra akşam o- orada iyi olup çıkmıştır. Elli se-
lunca evine gider, tekrar devrisi nedenberi evvela mekteb arka -
sabah kalkarak ~içek satmaktan daşlığından başlıyan bir dostluk-
başka birşey düşünmezdi. Üç sc- la bağlı olduğu mı isminde ken-
ne evvel hayat arkadaşı öldüğü di yaşında bir adam daha vardı. 
için yalnız kalan Vilyam Ernest Bu da yakın bir yerde icra me-
altmış iki yaşlarındadır. Evinin muru idi. Bundan bir müddet 
bir kaç aylık kirasını peşin ver- evvel ihlıyar çıçekçi giderek eski 
dikten ve işlerine bakan bir hiz- dostunu bulmuş \'e ona şöyle de-
metçi kadına da bir miktar para mişlir: 

bıraktıktan sonra yazın başka bir - Benim oturduğum yerde ba-
yere gitmiş, fakat çok geçmeden zı eşyalarım var. Bunları satarak 
Vilyam Erneslin birdenbire vefat para yapmak istiyorum. Bana bir 
ettiği duyulmuştur. Fakat bu çi- kolayını göster. 
çekçinin bütün hayatı sakin geç- Dostu da işe karışarak o eşya-

mişti. Onun başından öyle fevka- !ara kıymet biçtirmiş. Fakat ve- Avrupa; harb çıkıyor, harb çı-
liıde bir vak'a geçmediği için o- rilen para az gelmiştir. Sanki yok kacak iye pek feci günler, heye -
nun öldüğünü duyan komşuları pahasına bütün eşyayı almak is- canlı anlar geçirirken sinemanın 
ve kendisini tanıyanlar acımışlar, tiyorlardı. mukaddes beldesinden, Holivud'da 

( /)' - onu pek sevdiklerini söyliyerek Bununla beraber Vilyam Er - neler olmuş da haberimiz yok. 

~ 
r --.,,_ teessürlerini birbirlerine göster- nest bir vasiyetname yapmıştır. Klark Gabi sakal bırakmış. Şa-
~ rK}_ • mişlerse de çok geçmeden Vilyam Bunda otuz sene evvel hasta- şılacak şey değil mi bu? ... Acaba, 

- _L, \_ ~:\ıı·,;,!i! 1 " '. Ernest için herkes tarafından u- !andığı zaman yatmış olduğu has- eski Truali'ler gibi matem mi tu-
'Jlı,ıp; ~ ~~ nutulmuş olmak vardı. İhtiyar tanenin kendisine gösterdiği iyi- tuyor? Avrupanın vaziyeti sevimli 

.. otuı·up r h · - çiçekçinin hayatında hiç öyle !iği unutmadığı için dünyadan san'atkarı yese mi düşürdü? .. Harb 
okumak ~~t, r~hat yazı yazmak, eli kalmamıştır. Yorgunlukı •öylenıneğe değer bir cihet gö - gittiği zaman nesi varsa satılarak zuhurunda gönüllü yazı!mıya, 

t nin bir k" U":'kun değil?. Kahve- titriyen ayaklarile kapıyı vurur .. · ı rülmüyordu. bu hastaneye verilmesini vasiyet yüzünü şimdiden sakallamaya mı 
~ ğıın... oşesıne çekilip çalışaca - Neden sonra; karısı kapıyı açar... Fakat işte böyle düşünenlerin ediyordu. Kimsesiz ihtiyar çiçekçi alıştırmak istiyor? ... 

Kocasının suratına bakmadan ters yanıldığı anlaşılıyor. Vilyam Er - ancak 3 İngiliz lirası konabilen 
- Hiç görül · t ı k t' ğ' a verdikleri ehemmiyet bundan i-vinde kit b memış birşey! ... E- yüz edip tekrar geldiği yere dö- nesi, hele karısı öldükten sonra eşyasının sa ı ara ge ırece ı P -

tülü kah~ odan dururken, gürül ner... yalnız başına yaşıyor, herkesle rayı o hastaneye bırakmış olmak- !eri geliyor. 
san? ~ede Yazı yazar mı in- Adamcağız; sessiz sedasız yu - görüşmüyor, kendi kendine gün la şunu göstermiş oluyor: İşte bütün hayatı sakin geçen ih-

- Han . vasına hırsız girer gibi girer, elin- geçiriyordu. Onun için onun bir Fakir olmak yüksek duygulara tiyar çiçekçinin tercümeihalinde 
Sedi gı, kitab odasından balı- dekileri konacak yere kor ... Oda- takım esrarı olduğundan kimse sahip o!mağa hiç engel değildir. şimdiye kadar gizli kalmış olan 
&rk:d:şs!u. n; hangi, sükunetten be ya girerek karısına iltifat eder: haberdar değildi. Onun da haya- Bilakis... İşte bundan bahseden nokta bu imiş: Otu:z sene evvel 

'I' - Nasılsın iyi misin?. Bak ne- tında kendine göre mühim birşeyi İngiliz gazetelerinin ihtiyar çi - hastalandığı zaman bakıldığı has-

-1 a: mu ha yyelemi toplayıp gü- ====~(Y;,:a:;•ıs;:ı~6::ın:;;,;;cı:,:,sa~h~i:f e:d:e~)=~v:;a~r,:;d:;;ı :~G:;;iz;;;l~ed;;,ı;:;ğı;;,' ,,;h;:ir;,;ş:,-;e~Y,;,,· ,;;E;:;ğ:;;e:,r ,,:h;:a;;ş=-~~ç;;;ek~ç~in:;,;;in~ö;,lu= .. ı=n=ü=n=e=v=e=v=a=si;y=e=ti=n=e==t=a=n=ey;,e=k=a=r,;,ş=ı ,;ş=ü=k=ra=n=b=o=r=c=u=! ·== 
de b g krul Yazı çırpıştırırken, bir 

ış a a~sın karı, giyinmiş kuşan-
ıçerı girı' T b'' d ın k Yor... a ıı algın-

lı:irİ endin; yazıya vermişsin, fi
~ erın akışını koparmamak için •Vzu 1 le· b a Yapışmış bir haldesin ... 

ası' u sırada; kollarını yazıma
nın üst" 

işliy une dayamış, gözlerini, 
.lı:e,,,_'.'n kafanın üstüne mevzuu 

.,&.&ıek ·• ' kar uzere dıkmiş hatuncağız 
§ındad Al fi Bük. ır. dırmazsın ... Ve bu 

it unetıe: Aman ilişme başımdan 
erı mevzuu kaçıracağım diye ezi-

0 ve Yalvaran bir halin vardır 
1 ne · 

darı mu.hayyelcden, ne mevzu -
d~ ne fıkirden bihaberdir?. üs

ad ',ses çıkarmayıp yüzüne bak-
indıgından dolayı sinirler! ye -

en ayn 
ncta . . amıştır. Onun, karşı -
e dıkılen sakin heykeli ka' fi vzu k ... 

ai k açmıştır. Muhayyele te-
evveı Udrctini kaybetmiştir. Biraz 
~t~:els~bili~liyen kalemin dur 
atırııı · Ç~ku;. karın, masaya da 
ih· ş, bır ıspırtızmeci medyun 
U~t:abına, ruhuna müessir ol-

tı k 
1 

r. Bu hal karşısında, ne ya
Uha mıştır. Ne mevzu ve ne de 
ır "YY.el;?. Nihayet; başını kal

r ' sukunetıe yüzüne bakar ve 
arsın? 

- Ne o birşey . . t' o k" .: mı ıs ıyorsunuz? 
' opurnı" t" ikt· . uş ur. Saçları dim _ 
ır. Bilek!' 

rı e ı manikürlü tırnak-
u' nıre hazır bir haldedir Ol 

gu Yerde : -
t gib· f n yarışa çıkan hır at-
- N~ 1:1'.yarak bağırıyordur : 

eldi bıçım adamsın?. Odana 
n' ~suratıma bile bakmıyor -
E: ·: Yıb değil mi? 
zılerek b" "l 

iyo ' uzu erek cevab ve rsun: -
-Şey 

irler· ; mevzu kaçacaktı da?. Fi 
Sen ırn. dağılacaktı da ... 

.. Yliye~;sın böyle anlaşılmaz !at 

Bağıra;ak: 
-Ben b" ı 

i kaı:- ' oy e şey anlamam. Hay
Ö ' Çarşıya gidelim 

P babanın !' . İ · 
a · ı. 1 < ı..1ı .. · stersen kalk 

' .t\lZı ca k 
er elı· 1Yamet hazırdır E 1 n ay ... ... 
a da, eli b agın tutmaz, bir par-
n, da ayrakJılardan değil _ 
nladır;a~ Y~diğinin resmidir 
l mı arkadaşı ş· . · 

o ayını buld .. ımdi ben, 
um ... Her gun" d , er ... 

Birçok kadın vardır ki rahatsız
dır. Kocalarından bile gizledik -
leri bir rahatsızlık Bu gitgide ha
yatından bıkmak diye tarif edile
bilecek olan bu rahatsızlık sene-
ler geçtikçe kendisini gösterir, 
bütün ümidinin kırıldığını gören 
kadın bir kat daha hasta düşer. 
Bu hal yer yerde göze çarpmak
tadır. İngilterede kadın hastalık
ları mütehassısı olan daktor Burn 
yeni neşrettiği bir makalede bu 
mühim bahse temas ederek her 
memleketin müşterek olan bir 
derdini teşrih etmektedir. 

İngilizlerin tıbbi bir mecmuası 
olan Medical Worl'de neşrettiği 
fikirleri ile doktor bir çok sene
ler edinmiş olduğu tecrübelerin 
neticesini anlatmış oluyor. Diyor 
ki: 

Bir kadının çok defa ıztırabının 
sebebi beyhude şeylerdir. Ancak 
kadın bu ıztırabı yalnız olarak 
çeker. Halbuki kocası kendi der
dini karısına anlatabilir. Kadın 
ise çok defa derdine yalnızca ta
hammül etmeğe mecburdur. Ka
dının yalnız başına olarak bu ü
züntülerden kurtulabılmek ça -
resini bulduğu ise nadirdir. 
Kadının hayatındaki bu infi -

alleri kocasının farketmiyerek 
geçmesi ise kadının ıztırabını art-

tırmaktadır. Çünkü bu suretle ko
casının yardımından mahrum kal 
mış olduğıınu görür. Kadın koca
sını, kendi derdlerine bir ortak o
larak görmek istediği için onun 
tarafından ise bu üzüntülere e -
hemmiyet verilmediğini görünce 
ıztırab artar. Kadınların çoğu i
çin izdivaç hayatının ilk seneleri 
bunların ömürlerinde görebile • 
eekleri en mes'ud bir devre teş
kil eder. Orta halli bir kadın için 
evlenmek demek büyük bir emel
dir. Bu kadın için evlenmek çok 
manalı, çok ehemmiyetlidir. Çün· 
kü birçok emeller ancak izdivaç 
hayatında hakikat olacaktır. 

Bir kısım kadınlar için de ko
caya gitmek demek sevdiği bir 
erkeğe varmaktır. Bu suretle aş
kını tatmin eder ve bu aşk onun 
bütün hayatınca hakim olur. 

Fakat pek çok genç kadın için 
evlenmek demek bir takım iktı

sadi bir meseledir. Evlenmekle 
bu iktısadt meseleler halledilecek 
diye düşünürler. Bu kadınlar evin 
haricinde her gün işe giderler. İşe 
giderek para kazanmak onlar i
çin bir esarettir. İşte bu esaret -
ten onları kurtaracak olan şey 

ancak izdivaç olabilir diye düşü
nürler. İş hayatının sıkı kayıd 
ve şartı onları bıktırdığı için bun-

Kadınlar 11için yaşa-____ ....ı: ____ _....__...._ __ , 

bıkarlar ? 
• maktan 

Evlenmeler nasıl ve 
niçin yapılıyor ? 

Bir lngiliz doktor 
neler öğrenmiş ? 

dan bir an evvel kurtulmak ister

ler. 
İşte bu suretle görülüyor ki bir 

takını rahatsızlıkları belirmekte 
ve bunların meş'um tesirleri ken
dini hissettirmektedir. Pek çok 1 
genç kadınlar için izdivacın iktı
sadi bir mesele olduğu söylen -

mişti. Evet ... Hal ve istikbal için 

izdivaç onlara göre iktısadi bir 
meselenin halli demektir. Mesela 

iş hayatından kurtulmak, ondan 
sonra da ihtiyarlıkta emin olarak 
yaşamak ihtiyacı vardır. 

İlk şey bir kadının kendi ken -
dinin hil.kimi ve evinin sahibi ol

mayı istemesidir ki bundan du-

yulan saadet herşeyin üstünde -
dir. Hele bir kadının ilk gençlik 
seneleri bir takım üzüntülerle, ke 
derlerle geçmiş ise izdivaç ha -
yatında bu sükun ve rahatı bul
mak istemesi pek tabiidir. Koca
ya varmadan evvel anasının baba
sının evinde sıkıntı çekmiş, ak -

rabasının hükmü altında yaşamış 
ve üzülmÜ§ olan bir kadın için iz
divaç işte hep böyle kurtulmak 

emellerinin birer hakikat olması 
demektir. Bu halde bulunan bir 
kız izdivacı kurtulmak diye dü
şünür. 

Fakat bir kız için ıztırab ve ü

(Devamı 8 mcı sahifede) 

Hayır! Bunların hiç yeri değil... 
Sevimli artist yeni çevireceği bir 
filimde sahte sakal salıvermesi
nin sebebi bu ... 

Sonra, •budalanın saadeti• adlı 
filmin çevrilmesinden vaz geçil -
miş. Bu, isminin çirkinliğinden 

değil, bazı kimselerin hoşuna git
me düşüncesinden ileri gelmiştir. 

Üçüncü haber: Klodet Kolber'in 
•Zaza• filminde taşıyacağı elmas
ları N evyork kuyumcularından 

birisi temin etmiş. Bu elmasların 
kıymeti iki milyon dolarmış ... 
çok değil iki milyon iki yüz bin 

Türk lirası. Ben, kuyumcunun ye
rinde olsaydım bunları ariyet ver
mez. Sevimli artiste can ve gönül
den hediye ederdim. Değmez mi 
dersiniz? ... 

* Rodolf Valantino, bu ·Ölmez 
aşık., •Şeyhin oğlu· filminde ye
niden diriliyor. 

Hahikaten bütün sinema artist
leri arasında Rololf Valiintino ka
dar şöhret kazanan, bilhassa ka
dınların gönlünü çeken bir artist 
daha yoktur. 

Valantino öleli on iki sene oldu. 
Fakat hatırası, hAlii kadınların 

gönlünde yaşıyor, Hala o güzel ha
yalini gözlerinden silemiyorlar. 

Cenazesi defnolunduğu gün, 
binlerce kadın gözyaşları döke -
rek tabutunu takib etmişlerdi. 

Hala ağlıyanlar var. Pariste, ö
lümünün yıldönümü günü, istira
hat ruhu için dua etmiye kilise -
!ere giden kadınların sayısı ta -
savvur olunduğundan çok fazla ... 

Londrada bir • Valantino'yu se-

venler cemiyeti• var. Bunlar., Va 
liıntino'ya aid birçok eşyaları top
lamışlar, •metrukatı mukaddese• 
gibi saklıyorlar. 

Holivud'da muhteşem bir türbe 
yapılmış. Her gün yüzlerce kadın 
ziyaretine gidiyormuş .. 

Fakat, işte Valantino iriliyor . 
Yakında sinema perdelerinde gü
zel çehresini, tatlı bakışlarını ye
niden göreceğız: •Şeyh•n oğlu•, 
Valantino'nun en muvaffak ol -
duğu filim ... 

Bu sefer sesli olarak giısterile -
cek. Buna rağmen bazıları, bu on 
senelik facianın ilk zamanlardaki 
rağbeti görmiycceğini iddia cdi -
yorlar. 

Birçok genç ve aşık rolü yapan 
san'atkil.rlar unutulduğu halde Va 
latino'nun şöhretini" el' an muha • 
faza etmesi, yeniden dirilmesini 
arzu edenler de pek çok ... 

* Marlen Ditrih Pariste bulunuyor 
Kendisini ziyaret eden gazeteci -
lere: 

- Paris dünyanın cennetidir. 
Buraya, fransızca ilk filmimi çe -
virmek için geldim. Bundan çok 
mes'udum. Monmartr'li bir kız 
rolünü yapacağım. Muvaffak ola
cağımı ümid ediyorum. Ayın 29 un
da Amerikaya dönmek mecburi -
yetindeylm. Fakat gelecek mayıs 
iptidasında tekrar ııeleceğim. 

Demiştir. Bu sözleri söylerken 
oturuyordu. Ellerini dizlerinin ü
zerine çaprast koymuştu. Sigara 
içiyor, arasıra gözlerini kapıyor
du. Marlen, bir Parisli şivesile 

fransızca konuşuyor: 

- Ne dersiniz, Parisli bir kadın 
gibi konuşuyor muyum? Parisli 
bir kaıdnı hakkile temsil edebi -
lecek miyim? ... 

Ona ne şüphe! Fakat, sevimli 
yıldız, çevireceği bu !ilmin ismini, 
mevzuunu söylemek istemiyor. 

- Bunu bir sır olarak saklaya
cağıma söz verdim. Mazur görü -
nilz beni. Belki değişiklik yapmak 
iktıza eder. Yalnız şunu söyliye -
bilirim: Filmin amili Foroster'le 
Paran'dır. Sahne vazıına, diğer 

san'alkıirlara gelince Marlen ay
ni ketumiyeti muhafaza etmekle 
beraber şunu ilave etmiştir. 

- Henüz tamamile takarrür et
medi. Fakat her halde hepsi Fran
sız olacaktır 

* Fransua Roza, Prens Yuka Tru· 
beçkoyi Holivud'da tnkatlamıştL 

Prens, o vakittenberı hiçbir fi-

(Devamı 1 mcı aahlfede) 



Camla oyun 
oynanır mı? 

Beşiktaşta Hacı Halitbey soka
ğında oturan boyacı Ahmedin 2 
yaşındaki oğlu Abdurrahman 
pencere önünde oynamakta iken 
kırdığı cam parçalarile başından 
ağır surette yaralanmış Şişli Ço
cuk hastanesine kaldırılarak te -
dav! altına alınmıştır. 

Sidra denllen içki .. 
(1 inci sahifeden devam) 

ğer kısmı o havalide kalmakta -
dır. 

Bu sene Amasya bavalisinde ise 
elma az olmuştur. Umumiyetle 
elma !iatları geçen yıla nazaran 
çok yüksektir. Fakat yakında dü
şeceği tahmin olunmaktadır. 
Diğer taraftan İnhisarlar Ve

kaleti gerek Kastamonu ve İne
bolu havalisinde ve gerek diğer 
yerlerde kısmen çürüyen ve kıs-

men kurutulan bu elmalarda nispir
to> yapılmak suretile istifade o -
lurunasını ve bu suretle memle -
ket iktısadiyatına yeni bir fayda 
temin edilmesini kararlaştırmış
tır. 

Bu hususta esaslı tetkikl~re ve 
tecrübelere başlanmı§tıı. 

Bu tecrübeler meyanında, Av
rupalıların ve bilhassa Fransız -
)arın maruf bir içkisi olan ve el
ma usaresinden istihsal olunan 
• Sidr. denilen bir nevı ispirtolu 
içki de yapılmaktadır. 

.Sidr. beğenildıği takJirde her 
tarafda taammilm edilecektir. Bu 

yeni ve hoş içkinin fıatı ucuı ola
cağından piyasnda tutunacağı tah 
ın!n olunmaktadır. 

Akıntıya tutuh~n kız 
(1 inci sahifeden devam) 

mudürlerinden N izameddinin ev
ladı manevisi olan 15 yaşlarında 
Sabriye isminde genç bir kız dün 

Arnavudköyünde Boğazıçi lisesi 
önünde denize bakarak geçmekte 
iken denize düşmüştür. Az çok 
yüzmcği bilen Sabriye yGzerek 

kendinı sahile atmak için uğraş
mış fakat muvaffak olamamış ve 
buradaki şiddetlı akıntı genç kızı 
bir ağaç yaprağı gibi sürüklemiye 

başlamıştır. Bu vaziyette Akıntı
burnuna kadar sürüklenen genç 
kızın acı feryatlarını duyan bir 

çok kimseler sahile toplanmışlar
sa da bunlardan hiç kimse bu teh-j 
!ıkeli yerde kendini denize ata -

1 
ra.k genç kızı kurtarmak cesare-
tinl göstcrcmenuştü. 

1 
Bu sırada arkonun gazinosunda 

1

1 
iş başında bulunan Apustol ismin
de l>ir garson genç kızın acı fer-

• yadlarını duyunca yııdırım gıbi 1 
sahile koşmuş ve hemen denue 
atlıyarak akıntılann sürılkleyerek 

t 
gcitürm kte olduğu genç kızı ya-

kalamıştır. Garson genç k,z1 8a -

hilo ~-ıka.::_ncıya kadar birkaç dda 

ölüm tehlikesi geçu·mi~ ve nihayet 
genç kızı sahıle çıkarabilmiştır. 

Baygın bir halde bulunan Sabriye 1 
d<'rhal bir otomobil ile Bt'yoğlu 
bdediye hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır 

~·~· •• ,. HEL'ıos H·u·EssEsarı .., ........... " 
t.ıMC ·~· ~ 1 W-\IOO .. '-AOOtSI 

Makineye verirken : - Sinema 
Beldesinde •.• 

Hitler, Daladye'ye Fransa ile Almanya, ( 4 üncü sahifeden devam) 
limde oynamadı. Son gelen sinema 
risaleleri Rozayla Serj Parnin fil
minde beraber oynıyacaklannı, 
hatta bir Rus prensi rolünü yapı:
cagını yazıyorlar. 

Kadınlar niçin y 
maktan bıkar) r· 

Kalb ssktesinden 
ölmüş 

arasında bir ademi tecavüz paktı 
akdedilmesini teklif etti 

Parıs 24 (AA.)- Jour-echo de Paris gazetesi yazıyor: 

Arap camide oturan Mehmet 

ismınde biri sokaktan geçerken 
üzerine fenalık gelerek düşmüş 

biraz sonra da ölmüştür. Yapılan 
muayene neticesinde Mehmedin 

kalp sektesinden öldüğu anlaşıla
rak gömülmesine izın verilmiştir. 

Okuma 
Seferberliği 

·Münihte imza edilen dörtler itilafının ferdasında Çemberlayn 
ile Hitler, İngiltere ile Almanya arasında bir dostluk muahedesi ak
detmek garabetini gösterdikleri zaman bu hareketin en hafif mana
sile şayanı hayret olduğunu kaydetmiştık. Berlin, İngiltere ile oyna
dığı bu oyunu Fransa ile tekrar etmek istiyor. Hitler tarafından Fran
saya teklü edilen bu muhayyel ademi tecavüz paktı, Almanya şimdiye 
kadar birçok imzalanru inkar ettiği için, bize hiçbiı emniyet temin 
etmez. Fazla olarak yalnız usul sahasında evvelii Fransaya 10 veya 
20 senelik bir ademi tecavüz vadettikten sonra müstemleke sahasında 
ondan vicdanlı ve aklıselim sahibi hiçbir Fransızın kabul edemiyeceği 
fedakarlıklar, feragatler ve imtiyazlar istemek oldukça manasız ve 
garib bir hareket olur.• 

Londradan cFigaro• gazetesine bildiriliyor: 

Ankara Halkevi, hallı.ın ve bil -
bassa köylünün okuma ihtiyacını 
.karşılamak üzere yeni tedbirler 
alıyor. Yeni yaptırdığı seyyar kü
tüphanelerle bu ihtiyaca kısmen 

cevap vermiş olmaktadır. An kara 
Halkevinin bu . güzel teşebbüsü, 

bütün diğer Halkevlerin" örnek 

İngilız efkarı umumiyesinin şimdiki haleti ruhiyesi karşısında 
Çemberlayn'in imparatorl~a aid müstemleke mandalarından bazı
larını terketmesi mümkün değildir. Bu itibarla Berlin ile yapılacak 
istişar .. lerin mahiyeti ne olabileceğini tayin etmek oldukça müşkül
dür. 

Almanya ite Polonya arasında 
olacak mahiyettedir. (1 inci sahifeden devam) 

Esasen diğer Halkevleri de An- ayni zamanda şarki ve cenubi Avrupa ile orta Avrupanın bugünkü 
kara Hslkevinin bu y .. ru teşebbü- vaziyeti ve ilerde :ılması lazım geleceği şekiller üzerinde de noktai 
aünü dikkatle takib etmege ve nazar teatisinde bulunulacaktır. Bu arada Litvanya, Karpatlaraltı Rus-
Halk6vmden bu hw;us!a nıalilmat yuı V4' llanziı: gibi mühim arazi meseleleri ve iktısacli i~lcr de görü-
istemeğe başlamışiardıı. şülerek halledilecektir. Bu itibarla Almanyanın diğer lıususatta Po-

Bu maksadla ç;i.i.Jpn prngramın lonya ie daha kola)' anla~bilmek üzere Çek - Macar ihtilafında Var-
an. hall•.rı şudur şovayı daha ser~t bırokaeağı da ilave edilmektedir. \ 

Birkaç gün evvel de yazdığımız BEK BERLİNE GİDİYOR 
gibi şel">ırdeki bhV'f"J~re. lıapisa- Varşova 24 (A.A.) - Bek'in Berline gideceğine dair ortada bir 
neye, bel•diye amele ıcogıışuna ve 1 şayia dolaşmaktadır. 
itfaiyeye kütüphaneler konulacak- ,;-=;,.=====-=-=·-~·=-~=-================== 

tır. Ayni zamanda Halkevı koy - Fr . s~.' a Mu··stakı·ı 
cülük şubtsinin çalışma sahası o- q. 
!ar. 140 1'oye birer kiıtiıphane ko- Paris 24 (A.A.)- Ay;ın meclisi-

na·~ak ve üç St'ne sonunda bütiın nin tecdıdi ıçin üç sene•lc bir ya- Okrayna 
köyler birer kütüphaneye kavuş- pılmakt olan ınlihabattan bu 
muş olacaktır. Bu sene içende 30 defakı intıhabat, cieparlmanların 
köye kitaplarile blrlikte kutilp - üçte bı:ınde hıçbır Hıdısc zuhur 
hane dağıtılacaktır 30 köy baş ôft- etmeksiz.n yapılmıştır 

;:ı~e:;.~u!~yle: ~~~~~~e~nn~;ç"(.u 
1 

Dıin tecdid edilmiş olup ekse -
riyeti çıftçı olan aza !ıklar ~erisı, 

lecektir. siyasi noktai naZJrdau üç serinin 
İçine konulan kitaplar arasında en mutcdıl cı;r 

bılhassa parıının Halkevlerinin, Ef.kılrı umuınıyede pek 0 kadar 
Ziraat, Sıhhat Vekaletleri neşri - bariz bır harckd gorulmemiştir. 
yatile köy ve köyliı işleri hakkın- Düııku intihabat, memlekdin 
da çıkarılmış diğer eserler bulun
maktadır. Eserler, Halkevinde top
lanan bır heyet tarafından tetkık 
edildikten sonra ayrılmaktadır. 

her türlü macera aleyhinc!L karar 
vcrmış \"C ölçiılü, müvazcneli ve 
müstakır bir siyaset takib edil -
mesi temcnnısinde bt.lunmuş ol
duğunu göstermi ir. İntihabat, 
Daladıyt kabinesjnin sulh siya -
setinin tasvıb edılmektc olduğu
nu iphama rr1r.ıl bırakmıyacak 

surette göstermıştır. Bu müzahe
retten kuvvet alacak ola!' Dala -

KiltüplıaneJer< şimdilik yirmi
şer kitab konmaktadır Fakat iler
de yeni çıkacak eserlerden köy 
kütilphanelen için mWıasıb gö -
riılenler bunların içine ilave edi
lecektir. Sandıklar, 150 kitab a -
lacak büylıklükte ve tertipte ya
pılmaktadır. Kitablar, çcştli ola
cak ve icabında koyler arasında 

mübadeleler yapılacaktır. 

diye kabinesı, yarın memleketin 
' beklemekte oldııı;ıı kalkınn1.1 ted

birlerini alabilecektır. 

Ankara Halkevinın bu kütüp -
henaleri kurmaktan maksadı oku
tna ôğrenen köylulerın fikri ha -
yatlarını tenmiye ve genişletme, 
köyluyu muzır kitabların tesirin
den k.:..ruma, devamlı ve si:;temli 
bir ckilde ilen ve inkı!ab fikirli 
harcketlerimızi kö ·lüve telkin et-1 
ml'ktir 

Radikal sosyalıstler 6 azalık, 

miıstak!l radıkallcr bir azalık ve 
cumhu-ıvctçi sos~·a!istler 4 azalık 
kaybetn~lerdlr. Sosyalistler bir 
azalık, cumhuriyetçi sosyalistler 
birliği bir azalık \ 'C cumhuriyetçi 
d~mokrat birliği 9 azaltlı: kazan -
mışlarclır. 

-*
Hankov'da Kiıtüphaneler kafi gelmedikçe 

yanyana konarak genışletilecek -
tır Halkevı köycülük ve halk 
dershaneleri komitesi bu işleri 

yaparken, sosyal yardım komitesi 
de eğitmenli köy mektebi talebe
lerinden fakir olanlara kendi va
sıta. ile 5000 parça okuma levazımı 

tevııiııe ba,şlıımıştır. 

KÖYLERE ECZA DOLAPLARI 
Geçen yıl köylere 8845 parça 

eşya vermişti. Bu sene bu yekı'.ı -
nun daha üstün olac.ıgı anlaşıl -
maktadır Halkevı köylünun acil 
sıhhi zaruretkr karşısında kendi
lerin. tedavi edebilmeleri için bu 
kütüphanelerın yanına gayet kul
lanışlı biıcr ecza dolabı da yap -
tırılmıştır Bunu!Jr da içındeki 

ceza temın edildıkten sonra aynı 
zamanda köylere dağıtılacaktır. 

Kutüphanelerde olduğu gibi, 
140 köy ilç sene sonra kamilen 
ecza dolaplarına sahib olacaktır. 

--oo---

Katil Sami bu sa· 
bah yakalandı 

Çhı ordusu 
(1 inci sahifeden devam) 

ponyanın eline geçmesi, Amerika-! 
nın Uzakprktaki mevkii için de 
mühlik bir darbe teşkil etmekte
dir. Çünkü Amerikanın Uzakşark
taki iktıs.ıdi menfaatleri burada 
temerküz etmşiti. Amerikanın, 

Havay ve Filipın adaları üzerinden 
Asya 'a kurmuş olduğu hava hat
tının miintehası da Kanton idi. 
Binaenaleyh Vaşington bu husus
ta Londra ile daimi surette teması 
muhafaza eylemektedir. Japon -
yanın bu yeni hareketi karşısında 
ancak müşterek bir hattı hareket 
ittihaz olunacaktır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cHaşeratı itlaf maddelerinın ıslahı 
ı;suJü, hakkındaki ihtira için alın

mış olan 3 Sonteşrin 1936 tarih ve 
2264 numaralı ihtira beratının ihti-

va ettiği hükuk bu kere başkasına 
devir veyahut mevkii fiile konmak 

1 
için icara dahi verilebileceği teklif 

edilmekte olmakla bu hususa fazla 
malı'.ımat edinmek istiyenlerin Ga -

latada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 

• • 
ıçın .. 

(Birinci sahifeden devaın) 

ve ayni şekilde Pragı tazyık ede
ceğı ve Çek Hariciye Nazırına Leh 
hükı'.ıJT'etinin bu husustaki rıoktai 
nazarını beyan edeceği anlaşıl -
maktaca . 

MACAHLAR NİÇİN LEHLERLE 
BİHLEŞMEK İSTİYOR? 

Paris 24 (Hususi)- Siyasi mah
!eller, matbuat, Çek - Macar ih
tilafile yakından meşgul olmak
ta berdevamdır. Macarların Leh
lcrle hemlıudud olmayı istemeleri 
ve bunun Lehistan tarafından şid-

detlc iltizam ed;lmesi Orta Av -
rupanın umumi vaziyetini yakın 
bfr atıde tamamiJe değiştirecek 
mahiyette mühim bir noktadır. 

Çünkü bu iki devletin birleş -
mcsi ileride Macarların Roman -
yadaki Macar ekalliyetlerini kur
tarmıya teşebbüs etmelerini ko
lay laştınıhilecektir. 

Bundan ba§ka teşekkül etmesi 
ihtimali ortaya atılan Macar -
Leh - Rumen blokunun içinde 

Roınanyanın eski ehemmiyetini 
kaybPtmesine bık v~sL teşkil 1 

edebilecektır. 

Macarlann aşırı taleplerde bu -
lunmaktan bir tür ferağat et-

memeleri dikkate şayan görül -
1 

mektedir. · 

Bu arada Karpatlaraltı Rusya
sının Macaristana ilhakında ısrar 

eylemeleri tamamile Romanya -
ya hakim bir \•aziyete geçmek ve 
sıkı bir Leh - Macar işbirliğini ko-

laylaştırmak gayesine matuftur. 

Umumiyetle ileri sürülen mü
talea, bu şekil tatbik sahasına ko-

nulduh'tl takdirde sullı siyasetine 

hizmet olmak şöyle dw·sun, yeni 

ihtilaflara kaynak teşkil edecek
tir. 

UKRAYNALILARIN NÜMAYİŞİ 
Varşova 24 (A.A.)- Ukrayna

lıların Lvov'un cenubundaki ki'ıin 

Stiı'de muazzam nümayişler yap

mış oldukları haber alınmıştır. 

Hepsinin yekunu 800 kişiye ba
liğ olan üç nümayişçi grupu, müs

takil bir Ukrayna vücude getiril
mesi lehinde bir miting akdetmek 

üzere ayni zamanda şehre dahil 

olmuşlardır. 

Şarki Galiçyada kAin Lübak -

Evvelki gün Lalelide bir ber
ber dilkk3.nında alacak yüzünden 
Hüdai ısminde bir genci bıçakla 
öldürerek kaçmış olan Sami bu 
sabah emniyet ikinci şube, birin
ci kısım memurları tarafından 
yakalanmıştır. 

numaralara 
ilim olunur. 

müracaat eylemeleri bovda da diğer bir nümayiş ya -

P/lmıştır. 

Madam Devareni de, Fransua 
Roza! temsil edecekmiş ... 

Klark Gabi ve Mirna Loy en 
güç filimlerini bitirdiler. Bu fil -
min ismi: •Tutulamıyacak derece 
sıcak• dır. 

Buna •çok güç• veya •çok teh
likeli• denilse idi, daha doğru o
lurdu. , 

Filmin çevrilmesi on dört hafta 
sürmüştür. Gabi rolünü, Şanghay
da patlıyan bir obüsün açtığı bir 
çukurda, çamurlar içinde yap -
mıştır. Mirna yedi defa Röntken 
filet'nin önüne oturmuştur. Klark, 
bir kızın hayatını kurtarmak için 
tayyaresilc ateş hattındna geç -
mek mecburiyetinde idi. Fakat 
filim çevrilirken tayyare hakika
ten ateş almıştır. 

Klark. üç halta rüzgarla, sisle 
ve soğukla mücaelde etmiştir. Üç 
hafta ağır bir maske taşımıştır. 

Mirna iki haftadan fazla tayyarede 
çalışmıştır. 

Bazı geceler, bir sahnenin filmi 
alınması için birinci kattaki oda
sından on defadan fazla sokağa at
ladığı olmuştur. 

Mirna, yüzden !azla polisin ateşi 
arasından geçmiştir. 

Her iki san'atkar bir aha böyle 
bir filim çevirmemeye yemin et -
mi~lerdir 

(Dış politikadan devam) 

unutmamıştı. Alsas - Lorer, hu -
dudlarını milnnk~a etmemek, bir 
zumre Fransız politikacılatı üze -
rinde nasıl bir tesir yaparsa, İn
giliz deniz hiıkimiyetL'li münakaşa 
etmemek de bir zümre İngiliz po
litikacıları iizerinde öyle tesir ya- ı 

p~r. Bu, Almanyaya karşı müla -
yim davranµı.ak taraftarı olan İn
gilizlenn ve Fransızların ellerin
de daim kuvvetli bır silah olmuş-, 
tur. 

Fransızlar: 

- İşte Almanya Alsas Loren'i 
istemiyor. Daha ne yapsın• 

Dedikleri gibi, İngilizler de: 
- İşte denizlerin hakimiyetini 

bize bırakmıştır. İyi niyetlerini 
güstermek için daha ne yapsın? 
Demişlerdir. 

Fak:ıt dikkate layık olan nokta 
şudur ki Çcmberlayn'in ifadesine 
göre, Avrupaya otuz sene sulh vıı
dedeıı Munih anlaşmasının bay -
ramı içınde tehlikeli bir silAh ya
rışı başlamıştır Almanlar, karada 

silahlanan İngiltercye karşı de -
nizlcrde silahlanmak Iilzım geldi
ğinden bahsediyorlar. Enternas - , 
yonal münasebetlerin büyük harb
den evvelki on b~ senelik tarihi 
göstermiştir ki bu, yalnız İngiliz
Alman münasebetleri bakımından 
değil, Avrupa sulhu bakımından 

da silah yarışlarının en tehlike -
lisidir. A Ş. ESJIIER 

!Uide, barsak ve iç hastalıkları 
ınu:ıyenelıancsi 

(5 lılei ııahlfembden dennı) 

züntü yalnız ana baba evinde çe
kilen şeylerden ibaret değildir. 
Para kazanmak için evinin hari
cinde çalışmağa mecbur kalan bir 
kızda iş hayatının verdiği yorgun
luktan, çalışmak mecburiyetinin 
ağırlığından kendini kurtarmak 
için izdivacı en iyi birşey olarak 
dü~ünür. 

Kocaya gidildikten sonra ço -
cuk dünyaya getirmek meselesi 
vardır. Bir kadın için ana olmak 
da ayrıca istenen birşeydir. Fakat 
seneler geçtiği halde çocuk dün
yaya gelmemesi de olur. Bu da ay
rı bir ıztırabdır 

İlk zamanlar geçtikten sonra 
karı koca arasında mizaç farkı 
başgösterınce her ikisinin arasın
da bir boşluk hasıl olmaktadır. Bu 
boşluk gitgide büyümektedir. Ka
rı koca arasındaki aykırılık git -
gide kendini göstermektedir. 

Bundan sonra kadında kocası
nın kendine karşı sadık olup ol -
madığı şüphesi başgöstermekte

dir. Bu şüphe gittikçe artarak ka
dını uykusuz bırakır, iştihasını ke
ser. Artık o gitgide hayatından bı
kacaktır. Bu vaziyette kalınca ha
zan da kadın bütün muhabbet his 
!erini gizli bir aşığa karşı beole -
meğe başlıyacaktır. 

Sık sık çocuk dünyaya getir -
m~nin neticelerinden çok defa 
bahsedilmemektedir. Eskiden bu 
cihet daha ziyade nazarı dikkati 

lstanbul kılıbıkları 
(5 incl uhifed•ıı devam) 

lcr aldım .. der . 
Karısı küpürı..;rlk: 

- Çorabımı getirdin mi?. Hani; 
şapka! 

Diye ya"garay:ı başlar ... 
Adamcağız, ezih:r, büzülür ... 

Ne diyeceğini ş:ışmr. .. Cebinde 
üç buçuk kuruşu varsa, onu da 
ancak evin yiyeccgine sarfetmiş
tir. Küçiıkrck, lxıyrıunu bükerek 
ce,·abını verir: 

- İki gözüm karıcıgım, hali -
mizi görüyorsun? Ancak boğazı -
mıza yetı•ebiliyoruz .. 

Vay ,sen misin bunu söyliyen?. 
Gözünü yumar, ağzını açar: 

- Görmüyor musun filanın ka
rısını nasıl giyiniyor? Oonun ko
cası senden daha az para al:ın bir 
memurdur ... Hınzır herif! Kim
bilir nerelerde yiyorsun para.lan. 
Yarından ötesi yok; ya, dediğimi 
yaparsın, yahud bırakır giderim. 

Zavallı adam; şaşırmıştır. Or
tada karısının mıs:ıl getırdiğı me
mur ,·eya işçi hakıkatcn kerdı -
sinden az para alan adamlardır. 
Fakat; Yukarı tükürse bıyığı, a
şağı tükürse sakalıdır. Büzülerek 
ce"~ab verir ... 

- Doğru. söylüyorsun karıcı -
ğım, bu adamlar benden az para 
alıyorlar ... Belkı; karıları da bir 
işe gidiyorlar da, ondan iyi giyi
nip geziyorlar~. Herhalde bir iş 

celbederdi. Şimdi 

lüzumundan f~la sık 
doğuran Kadınlar za 
kansız kalıyor. Böı·l. iııl 
hayatı ısc yine bırbır 
den gebeliklerle geç 
tün çekilmez olmı:J<ladıt
kadın çalışmaya da ı:ıı 
sa. kalabalık bir aJ1c.-ıi' 
meşgul kalarak bu a~ 
görürse, küçük çocu 
meklc uğraşırsa ha~·al 
gitgide ıztırab halini 

İngiliz hekiminın kaı" 
sındaki geçinme şartl 
neler geçtikçe görüleP 
liklerden ve çocuk yel 
bu suretle bahsettıkteP 
dınları üzen, muztarıb 
bebler hakkında bir n_.ıl. 
maktadır. Bu netice §"'" ~ 

Aile hayatındaki 
olursa olsun bunlar 1 
bilir. 

Elverir ki karı k<JCB 
samimiyet devam etsİ' 
!ar birbirlerine derdle 
sinler. 

Aile hayatında oluP tı 
şey de vardır ki erk 
dikkat etmemektedir· 
hemmiyetsil. görme 
buki kadın için böyle 
!er ehemmiyetli bir 
beb olmaktadır. 

Sıhhatini korumak 
mak istiycn kadın aill 
kıc,dine cehenner-ı e 

rektır. .../. 

Şehir Su!} 
(1 ine! sahifeden dA 

liyctlcri :ıltı-;da mutıB 
n ak üzere - mün'1Sıb 
mush:kl r takılncııkut· 

Yeni mu .luklardaı' 

nacak, yalnız s.ıkal. 

yaeaktır. Bu: !ar ~ t 
satanlarcl:ln para ce.,,a$1 
tır. 

Esasen bc!C"'iivc el< 
bir adet olan saka ıle ı;ıl 
yi ve sakaları tamıı-'""e' 
maga a=( tmi•tir. 

Her m:ıh· Heye ,·e 
temin olunduktan son!' 
da •sakalık. da nıeno 
bu suretle artık bu tı9 
karışacaktır. 

var bu.ne! ı değil rı• 
Karı durur mu? ııo' 

kafasını yorar rıı • . f{ 
lar durur. 
Karı, kızdığı için ° 

yemek de hazırlama:ı. 
İstanbulc :ı, kılıbı 

vardır Fakat, yazdılt 
acımıcak halde bulu 
Ho~; znmunımı.,.dJ 

Ö\"Ünüp bciburlr.•cnlerf 
nırsa; henı güle gd 
hem de lıu z:ıvallılarg 

Çünkü bun!Jr k,ız!l~ 
ŞC •i Zll\"ahı"I kur••T"°l 
mil zavallılardr 

!\<! Sarrıı 1' 

Istaobu1 ~elediyesi 
Dr. Y. Halacyan 

Taksim (eski talimhanede) Ab- . Keşif bedeli 127'.! lira 85 kuruş olan Ertnkoy isı.asyoıı 

l miıi pazarlıkla yaptırılacaktır. Kcşii evrakilc şartnamcSl 
dürlüğünde görülebilir İstekliler 2490 sa'"!lı kanunda ysıı1' 

dü!lıak Hamit caddesi, Sabiha 

apart. No. 12 daire No. 4 , fı# 
başka en az bin liralık bu işe benzer iş yaptı!lına dair • '' 

Sultanahmet 3 ünciı sulh h ğünden alacakları fen elıliyel ve 938 yılına aid Ticaı-pt od 
k k ahk . d u - rile 95 lira 46 kurU§luk ilk teminat makbuz veya mekW·r1 

u · m emesın en: •4/11/938 Cuma günu saat 14 buçukta Daimi Encümende pli'" 
Davacı İst. Bahçekapı Birinci 1 (İ) (

7699
) 

Vakıf han 17 No. da terzi müte - ar. 
veffa Hasan Fehmi vereseleri ve 
vekilleri karısı Dilbf'ristan tara

fından İst. Eyüpte Camiikebir ya
nında 43 No. da Mustafa Kemal 
aleyhine 38/777 No. Jı dosya ile 
açıları 75 lira alacak davasının ya

pılmakta olan muhakemesinde 
M. aleyhin ikametgahının meçhul 
olmasına mebni ilanen yapılan 

tebligata rağınen mahkemeye gel
memiş ve vekil dahi gönderil -
memiş olduğundan berayi istik -

tap 8/11/9~8 tarihine müsadif Salı 
günü saat 10 da mahkemede ha
zır bulunulmadığı takdirde istik
taptan çekinmiş addilc mübrei 
senedin kendisine aidiyetine ka
rar verileceği hususunun ihtarı 

suretile muameleli gıyap kararı -
nın 1 O gün müddetle ilanen teb
liğine mahkemece karar veril -
miş oldugu ilanen tebliğ olunur. 

(938/'i77) 

••• 
Keşif bedeli 3165 lira 50 kuruş olan Acıbadem • Ki.içti 

lunun tamırı pazarlıkla yaptırılacaktır Keşif evrakile 1131 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. lsteklıler 2490 sayılı 
vesikadan başka en az iki bin liralık bu .ışe benzer ış ~., 
Nafıa Müdürlüğiinden alacakları fen ehliyet \"e 938 yilJıı' 
Odası vesikasile 237 lira 41 kuruşluk ilk teminat makbıt!. 
bile beraber 1/11/938 Salı günü saat 14 buçukta Daı."'11 1 

bulunmalıdırlar. (İ) (7558) 

İle SABAH, ÖGLE ve A1'Ş 
her yemekten sonra muntazaman dit' 



OLOM AKINI 
R
Yazan: [Büyiik Harbde Oımcınh donanmasını" lmroz v' Mondros baskınl4rile dön;ı,t. NO. 
A H M 1 Midilli'nin batışını, Yavuzun 11aralananık düpnan ha11a filolarının bomba yağmvru & 

Y A G 1 Z altında Çanakkaleda karaya otuTU§Umı anlatan deniz tefrikası .. ] 

Düşman gemilerinin kumandanın
dan dümen neferine kadar herkes 
(Türk) korkusile titriyecekler ! .. 

ya döndü; Yavuzdaki dairesine 
çekildi; yaverine: 

Beni, çağırmadıkça kimle gelip 
rahatsız etmesin. 

- Şüphesiz hakkınız var ... Fa
kat ben bu projeme esas olarak 
Yalnız bu sebebi göstermedim.
Bu teferrüatta kalacak sebepler-
den olabilir, asıl meseleye, ana Emrini verdi, masasının başına 
sebebe gelince onlar da şöylece geçti, cebindeki haritayı memnun 
8U'aluurlar: bakJ.flarla genif masa,,nın üzeri-

Aylar var ki Boğaz ağzını saran ne yaydı, ceketini çıkardı, otur -
dÜfınan deniz kuşları büyük bir du, tetkiklerine başladı .•• 
UJU§ulduk içinde vakit geçiriyor- Harita mükemmel ve mufassal 
lar. Bu Uyupı]duktan dojan reha- bir deniz haritasıydı; en hurda 
~le fİlndilik muhariplik sıfatın teferruatına kadar bütün o civa-
"Verdiii heyecan abpınhlıru, so- rm tabii hızalarnu gösterdikten 
İUkbnlılıb kaybetmif bulunu - başka, tahtelbahir IÜnnsmın 
10rlar. Yapacağım baskın, onlar- kendi kaleanile çizilmif, tahkim 
da dehşet hasıl etmeğe, bütün bu hatlarını, mayin tarlalaruu, telsiz 
kuşları büyük bir heyecan içinde ve işaret istasyonlarını, bu tehll-
bırakrnağa kifi gelecek... Boğaz keli sahadaki gizli geçit yollarım, 
nuıharebeleri sıralarında batar - ağ manilerin mevkilerini ihtiva 
Yalanınızm verdirdiği zayiatla ediyor; üstelik o günkü donanma
~lradıkıan paniği Muaveneti Mil- run durum vaziyeti de müsbet bir 

Ye destroyerimizin (Golyat) fek.ilde göz önüne koyuyordu.M 
~ırhlısını torpilleyişi en büyük Paşoviç saatlerce gözlerini ha-

&dde çıkartmış. lakin aylarca sü- ritanın üzerinde dolaştırdı... Her 
ren boğuşmalarda birçok kayba işareti ayrı ayrı tetkik etti; ölçtü, 
llıUkabil soğuk kanlılığuı .kaza - biçti; akşama kadar bu ışle ut -
~hn_asını intaç eden, ve muvaffa- raştı. Gün kawşurken artık yo-
;_~-~~ bir hassaya sahip rulan amiral ayağa kallut; elleri
.---tUlldı. Binaenaleyh bugün ni pantalonunun cepler.iw! soktu, 
:skınınuz onların tembellik için- kamaranın içinde dolaşırken mı -
1 tekrar kaybettikleri bu hassa- -

rıldanmağa bafladı: 

- İyi, güzel; fakat nasıl güven
meli?... Ya bu ipretJer, bizim 
baskını daha evvel haber alan 
düşmanın bizi i.tfal için yaptığı 
bir kumazhba? .. Bir tahtelbahir 
kumandanının elinde bu kadar 
mufassal bir haritanın bulunması 
doğru olmaz! 

Hele Türk topçularının ateşine 
maruz kalan bJr aefine; ele geçe
ceğini anlayınca en evvel böyle 
tehlikeli vesi.kalan ortadan kaldı
rır! ... Bu haritada bir tehlike se-
ziyorum ben! ... 

Acaba hava ke§iflerinln rapor
lan geldi mi? 

Paşoviç, mükellef avU.enin al -
tında sarkan kordonun ucundaki 
düğmeye bastı, bir saniy esonra 
karşısında pata çakan yaverine 
sordu: 

- Boğaz mıntakasında hava 
keşfi yapan tayyarelerin rapor -
ları geldi mi? 

- Geldi amiral! 
- Derhal bana raporlan ve fo-

toğraflan getir! 
- Baş ıistüne amiral! 

(Devama "Var) 

7-SOH TB L G KAl'-24 1dTepm1131 

Bir gece ormanda •. 
C' laeG ia!ıifed• Mnm> DELİ llİ? SADtıc Mİ? .. D EN IZBANK 

bisikleti bırakıyor. Ve evine dö - Acaba katil kim? .. Bir deli mi? . 
umhuriyetin 15 inci yıldönümii miinasibeti!e nerken öldürülüyor. Yoksa bir udik mi?M 

KATİLİN ızt BULUNDU MUT.. ihtimal her ildsl; fakat fimdiye 

Vapur Ücretlerinde Tenzilat Aile dostlanndm birlal, tahld - kadar hiç kimse bu adamın kim 

katın bidayetinde: •İhtimal inti - okluluna ve nerede bulunduluna 

kam almak için öldürlllmüştür-• dair bir malOmat verememiftir: Cumhuriyetin 15 nci Jl]dıönümil bayrama müneeebetile büt·· 

demiştir. Zabıta buna ihtimal ver- Maktulenin amcası: hatlarda her mmf vapur iieretlerinde " IO dlrec:elinde 

miyor. Zira, Mortinaj'lar herke • - Matmazel Delin'• tecavb yapılacaktır. 

sin teveccühünü, sevgisini kazan- etmek istiyen adamın pazar sa - 1 - Tenzillth bilet satışı mücavir hatlarda 21 iltteşrin 938 cu
ma günü saat 13 den Pazar günü saat 24 ele bdar clenm edecek, b 
müddet zarfında günlük bütün biletler yan hedeOe atılacaktır. 

bahı -•imizin önünde dola..+.5. .. ,. llU§ bir ailedir. Düpnanlan yoktur. ~.. . ~..-

Sonra lazµı nipnh oJdulu har - eminim.. 

kesçe malümdur. Bicla)'eUe za - Demiftir. Bunun il7.erine Jandar- 2- Diğer hatlarda ba satı§ 26 llkteşrin 938 Çarpmba günü sa
at (O) den 1 ikinciteşrin 131 Salı günü saat 24 de kadar devam ede

cek, bu müddet zarfında yalnız muayyen iki iskele arasında mute

oer fotojrafh ve ıahsa mahsus gidiş doDÜJ biletlerinde yapılacaktır. 

vallı kızın, yolda tesadüf ettill ftd 

deUbnlı tarafından taarruza al
rad.Jiı ve öldüriildülil zannecli] -

miftL Fakat, katilin, ormanda do

laşan korkunç çebrell iıdam ol -
ması daha muhtemel püniiyor. 
Buna da sebeb genç kızı bolJmk 
için ağzına konulan tıkaca benzer 
bir torbanın elinde göriiJmmidlr. 

malar ormancl• bir tarama ~ -

mıya karar vermişler fakat bir ne

tice elde edememiflerdir. Bu a
damın 35 )'.,ıannda bdar olduğu, 

Ye bir detzıele dayanarak iOçlilk
le yürüdülü. ut ayağını da içe-

rlye doğru butJ1ı malt1m. Bina-
enaleyh bndistniıı pek yakmda 

tevlcif olmıacağı ·muhakkak. •• 

Jl'azla izahat 11eenta ve gifelerimizdm abnabilir. 

1.-------------------------------------·------·-------labiu rlar U. Müdürlüğünden: 
1-Telrifi tekarriir eden Balıkesir, Bura, F.dirne, Erzurum. İzmir, 

Kadınlar naslı l'şkence go"ru•rıer'. •• IKmıva.. Akhiur, Afyon n Yalova idareleri için İduemia:ıe kabul edilen 
tipler dıbilinde ve prtnameleri mucibince yaptırıllCalı ve 22/VIII/938 

ka halkalara bağladı. MahkUınun 
bap ve ayaklan hemen hemen 

yere sürünüyordu. Vücudüniln 
diğer kıamılan kerevetin üzerin -
de idi. Hususi bir manivell çevi
rilince Markizin vücudil gerilme
ye başladı Acı acı baiJrı)'Ol'du: 

- Doğr usöyledim. Bqka bir 

şey bilmiyorum. İşkence yapma -
yınız bana ... Öldürünüz beni .•• 

Cellatbaşı, su dolu tulumlar -
dan birini aldı. Canavar kadmın 

ağzına bir teneke huni koydu, ya
vaş yavaş suyu dökmeye başladı. 
Bu sırada hakim soruyordu: 

- Cürüm ortaklannızın isim -
leri? ... 

JOl'(iu. .Nihayet kendinden gçetL tarihinde fhaJe edileceii evvelce ilin edilen 1348 paıça efYa ihale edile-
ÖLO'MB I>OORU mediğindm yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

İfkenceler tatbik edilmişti. Ar- n - 1341 parça efY&nın muhammen bedeli •30"l"ll- lira ·61. kurut 
tık kalalım uçurmak blmışt:ı. e muvakkat teminatı •2308.25· liradır. 

Sabahtanberi hafif bir yağmur m - Eksiltme 1/Xl/938 tarihme rastlıyan sah IÜJıÜ saat cl5 de. 

yağıyordu. Buna ratmen Grev taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonurda ya .. 
meydanında bir çok kalabalık pılacaktır. 

~ldz, aset d j IV - 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat listeleri.Je şartn:ıme ve 
.... ~1 k aeyl k med~ b~~a resimleri 153 kurut bedel mukabilinde tstanbu\da adı geçen kornic:yon-
..,-..aşır en yo enarın a ırı - . .. _ .. . . . . 
ken seyirciler arasında eski 8fİ • dan Ankara ve İzmir BafDlüdurluklermden alınabilir. 
nalannı gördü, gülümsedi. f V - 1348 parça eıya eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerır bir de-

CeUitbap, Markizin saçlannı fada asgari 20000 liralık böyle bir işi muvaffakiyetle yapmış olduklarını 
kesti. Madam dö Sevinye hatıra- g&terir ve&ibyı İnhisarlar İajaat fUMine .ihcaz ederek a) rJa bir ten-
tmda: ni ehliyet ve eksiltmeye iftirak vesikw •lmal•n lazımdır. 

clııarkiz, saç~ kesilirken ağ - 1 VI - .Mühürlü t.eklil mektubunu .bnuni vesaik ile V d lbaddede 

.lamaktan ~ ~adı. B~ ~artlı İnşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iftirak vesikaı ve '.ı' 7,5 
ragmen mctanetını kaybetmedi. ıgüvenme paran makbuzu veya banka temuıat mektubunu ilıüva edecek 

Seyaset mahall~.c kendi kendine olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı ge
çıktı, ba~ını. cel adın satırına u - çen Alı mkomisyonu bqlranlJlına makbuz mukabilinde vermelerı lazım. ~k~1,;:d:=:: Nafıa Vekaletinden. 

ienıue:e ; ngilız ve Fr.'.UlSl.Z H f K A y B A • k l 'it * 
diitn ın kumandanından ti Eksiltmiye konulan iş: merı a- nnı ere I - İdaremizin Çankırı, ~~~ında şartname ve proj~leri m~cibta-(~ .:i::;e ıi:ıd:: il ı;:~ 1- Nazillide Çürüksudan Sarayköy ovasının sulanması için açıla- iki bahar ar&SJ tf ce yaptırılacak 3 memur evınm ınpatı kapolı zarf usulıle eksilt..ıy. 
~· e ır cak kanal ve sınat bnallt, keşif bedell 400,008 liradır. (4 - - Hvam) (C lartl oohllHea •nam) kon'tımuş;~ bedeli iZSi? lira 88 lrurUf ""' muvakkat teminatı 961.33 U-

zattı ... dıyor. dır. c7438• Fakat, kadın bir şey söylemi -

dan :,cı sebebe gelince: Baskın- 2- Eksiltme 16/11/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de kadınla tanışmama vesile olan ııa- ciktirmekten başka birşeye yara- radır. 
;çin ~korkuyu gidermek Nalla Vekileli Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda- diseye takılmıı onun halli ile mamaktadır. nı _ Ekııillme 31/X/911 tarihine raallıyan pazartesi günü sall ıa 
daki hı.ı __ unirali boğaz ağzın- smda kapah zarf usulile yapılacaktır. meşguldü. Birkaç ay sonra yeni meseleler de Kabataş Levazım ve llubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı. 
zaten zır.~ adedini artıracak, Sabaha karp birbirimizden ay- çıkacaktır. En müfkill bir meaele lacaktır. 
gör ?rada §İmdiye kadar bir İf 3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukuele projesi beymdırhk nlma vakti yakla§ınca içime bir de müstemleke davasıdır. Alman- IV -~ 64 kwılf 1lıedel aıkabillnde .tnhisarJar Umum eınıyen harp sermelerinin art- Meri -nel .......... amesi, fenni •• ...... ame ve projeleri 20 lira mukabilinde hu-zu··n ço-ktü. Ondan hir a--"-ak b d nid rta t-ınası biziın """' e-· !1-... y--• ,. ;ruuu ya u avayı ye en o ya a Müdilrlüğil. Le-ruam Te Mubqaat wubellle Ankara Bqmüdürl.ülliılıd•ll 
li t İfimize yanyacak, faa- Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. istemiyordum. Fakat benim ay - tığı zaman İngiltere ile Almanya ive mahalJt İnhisar idaresinden alınabilir. ~!e e geçen fakat hedef bulmak- kı·ı . 19 '7CA 1. 32 1ru luk nlmak istemcv;q;m kafi mi?.. arasında ihtu:ı.• şı'ddetlenırse· bu- V VL-n..__ • ı · k tm k ;...,__ 

1 
. bir uk 

1 
il ...... "" ZOrluk -ı.- 4- Eksiltmeye girebilmek için iste ı enn ı.ro ıra nış ., -s-·· ıu - ..-..&._....,e ış ıra e e _N..,""'n erın m ave e e ya,.-· :rn:~ - ~. tah. telbahirleri - Hir unutmam saat tam beşti.. na Amerikalılar uzaktan seyı·rcı· ııa '--~-1:-z- 10 000 li d olmam k d·ı . ı.:--t '---~ bö1ırt-1:L._ ·-1-1--ı •~:--t · e.ksiltm · plıaca~• gun" den en az :ı- rı ış· u.:uc.uDU& • ·ra an ..... a. ası ve en ı erı uu..ua maauas' ~- - ,,~ bır anda bi~ tnUV.ıuuü1 ı.c:uuu.a vermes1 ve enm ya - Bana elini uzatırken sordum: ....,.. 

~-~ edilmi§ olacak! sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida _Ne zaman?.. kalamıyacaklardır. vey amiibendla olmadıklan takdirde fenni ehliyet ve ikttdarlan inpat 
=~ İşte dünyanın milletJerarası po- şubemizıcıe tanıDımf bnh•nmw w fenni evrak ve vesaikini ebil1me gll. lbiid.a ........ • projem biitün harp ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alına- - İmkanı yok ... Hiçbir zaman.. bir ..... _._ -'=-- L-..11-- İnh t __ ..., 

1 -~ · • aff k " litikası meselelerile pek meşgul nünden u.&1& .,....,, _ _. isarlar Umwa Kiidiiıtllü u.-• Jet. lenıiıı -~Osmmanluv da ıyet- ları ve bu \resikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika tale- - Yapmayın. Siz okadar gaddar olan bir siyasi mecmuanın ileri şubesine ibraz ederek aynea fenni ehliyet vesikaa •bna'•n Hzımdır. ltl.ı.-- Ç\Jen ı onan - zl değilsiniz .. 
---aı bu b"o"--ı- • binde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edeme er. su··rdu··gu·· tahmin budur. Herhalde VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni ftlailt De V el maddede c.1.__ ~ .. U%Un sene _ Yalnız o kifi değil 
~ kuvvetli bir d a 5- İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten Başk ? Amerikanın siyasi mehafilinden yazılı inpat wubemizden alınacak ehliyet vesibm ve " 7,5 güveume pa-~ . . on nmanm _ a . .. 
Röb~. bır muvaffakiyete bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin- _ Büyük şeyler.. alarak yazılan bu tahminler az rası makbuzu veya banka tem.inat mektubunu lhlha edecek olan kapak 
- A:,~ de vermeleri lm.mdır. _Hepsini küçük ve ehemmiyet- manalı de yildir. Çünkü bunu söy zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen alım 

--..aİcaıiıı - bu · • komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde wnneleri lizımdır. •'13809 tQıı uzun suren izaha- Postada olan gecikmeJer kabul edilemez. •7635. siz addetseniz. ledikten sonra sıyası mecmuanın 
~iisteıar Vasıf Bey dudak - _ O ancak rüya olabilic- muharriri şunu da ilave ediyor: 

.sen ~ss~e._~l~eı:eı.- Emlak ve Eytam Banl<asında11 : _- !!ı:e~:l!:"~ netice. Amerikanın emniyeti meselesi 
bunı.; ~~.... .oaaa - -r-- bununla şiddetle alilkadardır. A-~-bir sebep olabilirdi. Fakat, Esas Yeri Nev'i Mukadder kıymeti Depoztio 1ri gözlerini anlatamıyacatmı merikanın emniyeti İngiliz im -
~ ülec:ıek daha bin bir nokta güzellik, sihirle bana çevirdi ve.. paratorluğu manzumesine isti • ki~ ~l bu baskın muvaffa- 34 Fındıklı Molla Çelebi mahal- Kargir T.L. 206.700 T.L. '1.340 acımakla kaybetmek Jwrkusumm nad etmektedir. İngiltere deniz • 
ltıaz ~ miydi, yapıla - lesi Dolmabahçe caddesi No. antrepo ortalaması sayılan bir tavırla: leri kontrol ettikçe hiçbir yabana 
.... e.L ~1• dı?-Bu suale cevap veril- esti 136,136 mü. 138-140 yt"Di _ Sizi- nedense üzülmek n 
·•ı ~ azı ı· devi.et Amerikanın iflerine kan-) nıge ınce şu ufacık muka- 1"12-184 merakta bırakmak korkusu için -
~kafi gelir, hatta artardı bile. pmıyacalı libi cenubi Amerika 
'°askını 1 - Tafsilltı yukancla yazdı antrepo pefİll pu-a ile ve bpalı urf de... devletlerinin de arasına gireml -llbt Y&pacak Türk gemileri- ko 

1 
_ Devam ediniz .. 

Jl~;._~euua ku+veti ne olabilirdi! u.sulü ile arttırmıya nu mu§bır. - Bilmem tehlikeli olur, siy- yecektiı'. Fakat İngiltereain 116-
;;Yllkdil ere inlerinde bulunan Ya- 2 - ihale •110/931 çarpmba günü saat 15 de Ankarada idare ]emek istiyorum amma_ yük denizlerdeki iiltln mewkll 
w_ e Haliçte bekliyen Midilli meclisimiz huzunmcla yapalacattır. İstekli olanların tubemiııe mira- _ Rica ederim beDi utır.ı. Jçe- tehlikeye girerse o Zlllm!' Ame -
-.uy)e bir •ıkme L.ıı.f· -u.. · ıcaatıa •-ır-.:1 .1.t almalan ve bir lira mukabilinde birer ... -ame edin- -L- ...:ı... da~ ve bDrl mfidaf.um dit 11- - - 1 ~ mıy- wuau• il-""' ıisinde bıruuyorsunuz. .ı-- --
... uatehlEem mevkie çeki1Jnit meleri. _Peki söyliyorum. Yarın gece için bir'ÇDk tedbirler ctiipinmelr 
8irun ~ ilin bir ölüm telıılike- 3 - Şartnamede yazalı hikiimler dairesinde teklif mektuplarım yumııdan soma ...ı ikide alzi mecburiyetinde kaJaclıkbr. 
ltı~tan nem kapan hassas nihayet 25/10/938 salı günü saat ona kadar şubemize veımelel'i ve Tokatliyanın önünde bekliyece - Amerikalı muharririn dedQde-

li ..__ 8Bran ve bu kuvvet- tyahut 26/10/938 tacihinde saat on beşe yftjfebilrzıek ürere posta ile tim- rindım anlaşılıyor ki AlmanJDlll 
~ - artaanda rahatça du - iadeli taahbUtll olarak Ankarada Genel direktörlüjümüze gönder- Hayrete düpni.ift1lm Gece 79- miillemleke davası yalnız 0 ml8 
._,_ ~ •finelerinin top ve (' .. uu) _ .. dan sonra saat ikldeM Bu na- tem1etder Umumi Harbden son-·~ ~ L--• meleri. nnn .. -

&ıda? -.uavdaa daha mı -·- 111 davet! .. J"abt bmda da merak n •Jmmq olan, gallb devletlerin 
Şu h · 1 beni bqtan çıkardı derhal: aJtbdar olduju meseleden iba -
o ~al~ız hayır! Devlet Demlryollerı ve Llmenl•r• - Çok lcatufürsuuz. ret deliJdir. Müstemleke meseı.-
?ı( e... '" ._ U ld si lllnları Dedim. o güJüm&eıdi ve.. ayni- sinin ....ı helled.ilebileceji Ama-

. larnafll amiral p · · •~nw• • ere (C!- ) ilrehlen da .!A:H=diL-e,...-..a.:... bır h1uka • :a§OVıç hiç dak -- Yal' ft -........- OH&I AM:Wro 

Yapt lflerl lllnı 

Nafıa Vekiletinden: 
1-ll:biltmeJe ....... if: Aabra Hukuk fakültesi ikinci kısmı tnp. 

ablbr. 

Umumi kepi bedeli 8000 lira olan bu ifin vahidi ftat auı üu
rlndm 'llMOOI .... kısımdır. 

1 - Bblltme 1/11/938 J>e11embe günü saat 15 de Nafıa V eklleti ppa 
~ eJadltme bmisyonu odumda kapalı wf usulile yapılac:Mtlr. 

3 - Dıdltme prtnameli n buna müteferd evıllk 39 lira 20 bruf 
bedel mubhi1inde yapı itim wnum müdOrlülhden almabilir. 

4 - l:biltmeye girebilmek içia llteklilerta 35 110 linhk muvakkat 
tmılnat vermeleri ve Nafıa Vekllettnılen abmmf ehliyet ftlibsa em
termıeleri lhımdır. Bu vesika eb"ts nln 7L'P'acalı günden en az .. 
Jds güne.yel bir tatlcia ile UıWrHJerin Nma V-Wletine miin1caatı.n ve 

istidalarma en az Wr kal..te • • lin qrmetlnde IMa ifa llllllZer Wr 
Jt yapbjuıa dair ifi yaptıran dairelerden alırumf veaib iliştirilmesi m 

tmdir. Ba mflclüt arfınıll W11ta taJebiade 1laJumnıpaJar eksil 
FemfyecekJerdfr. I 

ı - fatelrHJer teklif melrtuplannı ihale IÜllÜ olan 3/11/931 per.leJll~ 
pü saat 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliline makbuz muka-.. Yordu .. . l~ ~~ ~örmü - )(uhammen bedeli 1%0.000 lira olan v.gon yedekleri T/12/1938 Çar- ... t b 1 Orman baf miihendis muaYiJlliğinde:I 

h,.,,_ • - '-- ~e b~ (idefıks) UJ .,.,_._ --ı .. ü aat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında S an U 
~k ueyınne ar-;;ı_ b 'JC"&- 5-. u 'l.•üd• - l:lo.ıwlı bıesabma ma1umeli ı~· ft.... Pmt.da .-1--L --n-..1 L-L...a .... .__ _il.il_ ın işini nıu ·~ u •bas- satın alınacaktır. 1 - Orman mum ™ ur,.... . .~ _... ~ •-<• ....._,.,.... . ._.. 
Yor; böyıece hakkak yapmak isti- Bu . . istiyenlerin "1Z5I liralık muvakkat teminat ile kanu- man Başmühendisliği tarafından verı~ şartile nümune ve prtna- - ---.. - - ---------- -------__,;; 

linde teslim edeceklerdir. 

O....anı.ı -!:::: ! btotıreı, nun .. : :-.ıan ve -nni ayn; gün ... ı ı• • kadar nmiıı- mes1veçlıll• 4885 lira becleu ma1ıam= ~ 811 
kalem ena1ıı -•-Orman Koruma Gen .. Komatanfıltnda \'affaltıyet te . ır mu- _._1•.a.:- 1 . ı · dır tab ve tıecUdi açak münakasaya kon uş ur. 

Anıiraıı ~me çalışıyordu... JQıı .. .__..,_verme erı azım · 1 ind tıl 2 _Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak htanbal Omam Bq- ?AytinbumundMj orman koruma t.alimrılh erlerinia ldi)aca i •-- e mösteJarın kon Şartnameler a>o kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezne er e sa -
....-1 faıl,a U&arnadı . uşma- k mühendisliğinde görülebilir. . . açık eksiltme ile 16/I. Tet./38 günü ihale edilen ve KomutanlıJııça "~çle iç cebi ···le~ıtayı se- ma tadır. {'1757) 3 - Eksiltme İkinciteşrinln 4 üncii Cuma günü .U 15 te V.iIAyat aörülen 1.., kilo kuru .__,_ la kDo aoluııııl artırma ve elıwıll 
\'i 'V ne yer §tıren Paşo- ... .nliği d . . d · · ıe,ekkil b- • .--A7• re~te asır Beyin elini sıktı; neza- İlk eksiltmesi feshedilen 'IO.OC. lira muhammen bedelli Sadet 8 konağında. Orman Başmuhencüa muavı aıresm e mu bngnunun a Gncü m"""leel an..,,. ıt p mblamk tekrar 
lıyar: ayrıldı, tekrar botuna at- tonluk buharlı neon vinci ayni pr'Bitle 1/12/1938 Perşembe günü saat ' misyonda ICl'8 olunacaktır. .._ lüzum &firillmfiltür. !bale 11/L TlllriDlll Çarpmba Pni ~ ıo 

k BuYllkdereye, donan - ıs de ita-.. wf asulü ile An1ıaraılıı İdare binasında satın almac:aktır. 4 - Muvakkat toıııınat 3M lira 88 kurujbır.. ,-.. _ _._ --- - - ..ı.taı 
-::-----_ ma ı- Teminatlar İstanbul Ormm mes'ul muhasıpliğinden alınacak mü- yap ~. ,_ mu 
U] ldefi'lu: D l"leri Bo ip Pmek istiyenler 4750 liralık muvakkat teminat ile kanunun buz ile ?.inat lwnk..,,,, yatınlacaktır. 184 lira 52 turu,tur. Nohudun muhammen bedeli 702 lir~ ve mıuw1dr4 
~d. lı:lcırı ve :.;. tir"ı. kafalarını tayin ettilt ftPbJarı ve teklifterini ayni pa sut 14 de bdm' ....... 5 - EkSiıtmeye gireceklerin fimdiye kadar 5000 liralık bu ıibl ...._ faminatı S2 lira M Jmruıtar. 

e deleri d vazgeçe- yon reisltğiııe ftmleleri lhırndır. .- pı1laameJ«i her ,wı Gala 
UfÜJtCeM Fikri sabit Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpap veznelerinde sabl- leri yapmlf olmaları ve ehliyetlerile Dk teminat makbuzlarile birlibt TalipJer e..ı ft ta T~ caddmi t 

a. r. _._.r. (~ belli gün ve saatte sOZÜ geçen lrıonüsyona plmeleri.. ('1111) mamnJa ..... ........ .......... ~ 
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AAKD İ 
RADVOLAAININ 1939 MODELLEDİNI 
GELİP c.b9RUASENİZ RADYO İ NTIHABINDA 

• • • • ARTIK TE~EDDUD ET MEZSiNi Z 

VERE51YE 
SAT IŞ. 

1SAMİBİNİN SESi 
VE ACENTAL A lUN OA • •• 

?,02 İ $TIKLAL .CAD. 
e,E.YOGLU 

~N MÜOM\~ 
\sT\ttAl'TAN 
~ONRA ·· · 

Kullanmakla kabildir. 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak GRİPİN 

suretile çarçabuk defedilebilir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. İs 
dikkat Tak!idlt:rinden s akınınız. 

MUVAFFAK OLMUŞ BiR iLAÇ Hakkı Katran Pastilleri ÖKSÜRÜKLERi KÖKÜNDEN KESER 

1 

ı 

BlRIKT(RfRSEN EL 
ATAMAYACA'G iN 

(Ş YOKTUR 

t 

1 

1 

l 

iŞ•B.\MKASINDAH•BiR·ldJMBARA•.U 

•ADEMi iK Ti DAR• 
VE BEL GEVSEKLiGiNE KARŞI 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 

Muayene saatleri : Pazar hariç 

hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 
12 - 2,5 fıkaraYa. Tel: 22398 

Lisete.- Ahm Satım Komisyo n u ndan: TARAGA ISY AN EDEN 
Komisyonumuza bağlı Erenköy Lisesinin Çamlıcadaki Şubesinin ih

tiyacı olan 2600 kilo Pamuğu açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 2/11/938 Çarşamba günü saat 14,45 de İstanbul Kültür Di

Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaen aley b 

rektörlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

Beher kilo tahmin bedeli 42 kuruş ilk teminatı 82 liradır. 
istekliler bu gibi işler yaptıklarına dair Ticaret Odasının 938 yılı ve

sikası ve ilk teminat makbuzlarile birlikte belli gün ve saatte sözü ge

Saçlarınızı_ itaate alıştırını 
Bunun en iyi çaresi 

çen Komisyona gelmeleri. 
Teminatlar Liseler muhasebeciliğine yatırılacaktır. Nümune ve şart

nameleri görmek istiyenlerin Galatasaray Lisesinde Komisyon Sekre-

terliğine müracaatları. {7651) Jiıı------'• Kullanmaktır. _____ ., 

11'-'·"- .• 1 .... 

Paris ve Lonrdanın en büyük 
moda müesseselerinden çıkmış 
patronlar üzerinde biçilmiş ba
yanlara mahsus MUŞAMBA -
LARIN zengin çeşidleri her 
yerden müsait şeraitle ve ucuz 
fiatlarla BAKER mağazaların
da satılmaktadır. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikropla 

nnı kökünden temizlemek için (H E L M O B L Ö) kullanınız. 

Hususi çeştlerimiz yalnız 

mağazamızın dahilinde teşhir 

edilmiştir. 

Desenlerin hakkı mahfuzdur. .................. Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, 

eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık id-

Dr. HORHORNI 
Sirkeci Viyana Oteli yanındaki 

muayenehanesinde her gün ak
şama kadar hastalarını kabul 
eder. 

1 ar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

1 ~~~- Telefon: 2413.l 
. ' . t -· ~ . ~ , 

Muvaffakiyet tesadüflerden doAar 1 
Fakat 1.ayalını tesadüflerin elinde bırakanlar ziyan ederler. Piyan· 
go biletinizi bugüne kı.dır binlerce vatandaşı servet sahibi eden: 

İstnabul İş Bankası karşısındaki 

Malul Cemal Gişesinden 
almakla tecrübeli kimselere has bir iş yapmış olursunuz. 

Fransızca öğretmeni aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Ankara Kolleji için daimi Fransızca öğ

retmenine ihtiyac vardır. Okul yatılıdır. İsterse okulda kalabilir. Yüz 
elli liraya kadar ücret verilecektir. Öğretmenlik şartlarını haiz olanlar 
vesikalarile Yenipostahane karşısında Erzurum hanında Resmi ilan 1 

işleri bürosu direktörlüğüne müracaatları. c7745> 

Şekerci Hacı Bekir Müessesesinin 

DiDE EÇELLERi 
İftar sofralarının başlıca zinetidir. 

Titiz bir itina ile hazırlanan bu reçellerden, bir kere tadanlar 
ağızlarına başka reçel almazlar ... 

AL' U A _Ki 
Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
BASILDIGI YER; SON TELGRAF MATBAA.Si 

' 

-
Karaciğer, böbrek, ~~ 
kumlarından müıev•1 1 cıJarınıı, damar ser 
ve şişmanlı k şik~yel . .t1,, 
URlNAL ile geçir1• 

URIN~ 
si4 

Vücude toplanan • 
d 

ve oksalat ııibl ı~ 

eritir, kanı temizler• 
J•' hoş, alınması kolaY 

j 
meklerden sonra 

bardak su içerislnd' f 
INGILIZ K~ .. I 

ECZANf.6 

BEYO<.'.;LU - Js'f,! 


