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Çe.koslovakya daha ziyade parçalanıyor 
Polonya ve Macaristan Çeklere bir nota veriyorlar 

Bu notada, Ruten
lerin bulundukalrı 
sahanın tamamile 
Macaristana terke-
dilmesi istenecek 

-ı Büyük devletierin bu notanın kabulü lehin-
de Prağ'ı tazyik etnıiyecekleri1 fakat Çekos- _ 

l 
levakya kabul edecek elursa da muhalefet 

etmiyt~cekleri söyleniyor 
-

.>ulundukları arazinin muhtar olma smı isterken Macaristaııa ilhakı 
nıevznubahsolan Rutenlerin muhtariyet lehindeki nümayişleri ... 

Marcarlarla meskün araz inin Macaristana 
ilhakı için müzakerelere ~alşandı 

p " Al .1 _ Üsküdar 
~ rag, manya ı e ~yuş- Tevkifhanesinde 

Alman lktısad Nazırı bugün 
Ankara'dan gelmedi. 

Suçlu yakalandı 1 

mayı tercih ediyor EroiA 
ti 

Plepisityapllmasından vazgeçildi 
eAlmanya'ya ge~en k 1 • l kl dak· ç k T ısım ar-. Yenı hudud karşı ı ı 1 e lerle Çekoslovakya'· .. • 

Son günlerde Üsküdarda ceza 
evinde bulunan mahpuslardan ba
zılarında eroin veya esrar kullan
ma neticesi bazı haller görüldü • 
ğündcn cezaevine gizli eller va
sıtasile uyuşturucu maddeler so
kulduğu anlaşılmış ve bunu ya· 
panları meydana çıkarmak için 

daki Almanlar müba- muzakerelerle tesbıt 
dele o lunacak edilecek 

L ondr.~ 9 (Hususi)- Varşovadan bildirildiği
ne gore Polonya ve Macaristan M li . . 
tasvibile, Çekoslovakya .. ' uso_ nınm 

vereceklerdir N tad Ç ya muşterek bır nota 
oturdukları kısmo Ma e~oslovakyada Rutenlerin 

ın acarıstana terkini . t· k 
lerdir. Bu suretle Polon a . ıs ıyece • 
müşterek bir hudud 

1 
y kve Macarıstan arasında 

. o aca tır I gili" • 
.. n z gazetelerine göre nota s 

Bugun verilmesi muhtemeldi M ert ~azılmıştır. 
ya fikrini bildir ed. ~. r · aamafih Alınan
dır. m ıgınden henüz kararsızlık var-

Salfihiyettar mahfeller Alm 
halefet etmiyec . ' anyanın buna m:ı· 

eğı esasen evveld b · . 
susi mükalemelerl~ L h ~n u ışlerm : ll· 
rüesası arasında gö .. e··İ ~man, Italyan ve MaC'ar 
söylemektedirler. ruşu muş, halledilıni:;; oliuğl:!'.u 

Bu notanın Çek hükumeti ta · 
şılanabileceği henüz bilinmeme:~dan nasıl k~r
bu notanın kabulu" h d . · Maamafıh 

.. . ususun a Parısıe Lo dr 
Prag uzerınde müessir tazyiklerde bulunm n bankın 
lenemez A k ası e -
bir niza. bu~ca Prag, komşularile aralarında hiç 
di esile Pol unmadan tamanıile dost geçinmek en. 
. ş . ony~ ve ,\facaristanın bu isteklerini ye· 

rıne getırmek ıstersc büyük devletler· b 
muhalefet eylemeleri m una da 
söylenmektedir mevzuu bahsolamıyacağı 

. yal~ mes.elenin en çetin" tarafı . 
bu ışe rıza göstermesidı'r p 1 Romanyanın 

· o onya M · t nl Romaeyn arasında . . b" • acarıs a a 
ıyı ır mutavassıt olur R 

manyarun esasen müttefiki bul L . sa o.-
~ l unan ehıstanı kır-

mıt ylacdagı ve) ıazı ~ayıd ve şartlar altında Macaris
an a a an a:incagı ;;annedilmekted· 

!Y!~~~«;.~!:~!:r:· başlandı 
L ondra 9 (Hususi)- Çek _ M--·-:'.· · .. __ 

. .. acar muzakere--
lerıne buguı ı Kamoran'da başlanacaktır. 

Macar murahhas heyeti Hariciy N 
dö Kan • ç k . ' e azır.ı 
T

. yanın, e . heyetı de, Slovak partisi 1 · -ln. • 
ı;;o'nun . t' 1 ı~ rı 

. rıyase ı atında bulunmaktadır M 
ekallıy tl · · acar 

. . c erı tamamile muhtar Slovak hükum t" 
razısı dahilind d k . e ı a· 

1 c ya~a ı ları cıhetle Macarlarla ya 
pı acak müzak ~- ·-ç kl · 
lerd. A eı·e e er müdahale etmiyecck . 

. ır. _ne ·Awıan ve Leh dileklerinin ye-
rme getıril f'- ' 

\ 

• .~'ltlr .. <f Macarlarla bir ihtilaf 
.,. ~i ı-'l ' ..: . t..:_. 

- t··' 

Çkarmag~a Avrupanı:-.... ~.;;.µ.\ .,,uzurunu ihlal ede· 
J .... ~ A ak ak cek vaziyetler ibda • tkan bır mıyac 

\11.,vıunı 6 mcı sahifede) 

Buhranlı devir geçtikten sonra Avrupa sokaklarında 
bö:vle ncş'e başlamıştı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Belediye 
Secimi 

' 
Bitti 

- --
Netice yarın belli 

elacak 
Ankara 9 (Hususi muhabiri -

mizden) - Belediye seçimi dün 
akşam saat 18 de şehrimizde neti
celenmiş, gece saat 10 da reylerin 
tasnifi bitmiştir .. Dün akşama ka
darrey verenlerin sayısı 39874 ü 
bulmuştur. Bu nisbet geçen sene
lerde varılan neticelere göre ga
yet parlaktır. Ve halkımızın siyasi 

(Devamı 6 ıııcı sahifede) 

Ankara ve 
Babıali 
Caddeleri 

Alman İktısad Nazırının Ankaradaki tetkikler inden bir sahne 

irkaç gündenberi Ankara - ı bu sabah şehrimize gelecek me- ·ı kaza geçirmiş olduğu ve Bayan 
da bulunan Almayanın İk - rasimle karşılanacak idi. Fakat Funk istirahat etmekte bulundu· 
tısad Nazırı doktor Funk nazırın refikası dün Ankarada bir (Devamı 6 ıncı sıJıifcde) ...................... , .................................. .. 

8 

Amerikan vari bir hırsızhk 
Asya vapurunun makine aksame 

calındıktan sonra batırıldı 
' •••••• 

:::1~=~~~::nka~::~1 ~koslovakyadan s~nra Avrupanın muallak işleri çorap 
..t:;:~:.:~ ~:ı~;:;n~·~:·~:~~: söküğü gibi birbiri ardınca halledileceQe benziyor 
!erden geçmekte olan nakil vası- ----------------~---·------------=:...-------=--
talarının herhangi bir kazaya 
meydan vermemesi için bilumum 
kamyon, !Jtobüs ve atlı arabaların 
gerek gitme ve gerek gelme isti-

(Dcvanıı 6 ıncı sahifede} .. 

i spanya işi y oluna 
ile anlaşmak 

girerlcen Fransa da ita/ya 
t ••// • ff Yazılar1 emayu erı ar l 6 ıncJda 

·~- "' ,." ...... ~~j_·~~~~------------~-------------~~~~~~~~~~~~~~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Kahve .. Çay İlk tren 
Yerine likör Erzincana 

Kahve ve gazinolarda hiç bir kayda tabi ol
m:ıdan müşteriye şarab ve likör de verilecek 

\hireıı yerli çay yetiştirilmiye başlanan Rize vilayetimizden bir görünüş 

Çay ve kahve gibi memleketi- pastahanelerde serbestçe müşte-
mıze ecnebi yerlerden gelen iç- rilere verilmesi muvafık görül • 
kilerin yerine yerli içkılerımizin müşlür. 

kullanılmasını temin etmek bu Likör ve emsali gibi yerli iç-
suretle her sene milyonlarca lira- kilerimiz her yerde serbestçe sa
mızm Harice çıkmasını önlemek tılabilecektir. Satış içın halen 
uzcre faaliyette bulunulması mevcud olan tezkere ve ruhsatiye 
inhisarlar umum müdürlü - almak kaydının da kaldınlması 
ğünce kararlaştırılmış bunun için muvafık görülmüştür. 

hazırlanmasına başlanılan proje Bu suretle satıcılar tezkere kul-
ikmal edilmiştir. Bugünlerde Ve- !etinden kurtulmuş olacaklardır. 
kıilete gönderilecek olan bu proje- • Bunun için içki satan yerlerin 
demühim esaslar bulunmaktadır. hususi ve munzam vergiye tabi 

Ezcümle rakı iptilasına manı tutulması hakkındaki kaydın ta-
olmak üzere şarab satışlarının dili icab ettiğinden bu hususta 
kadehle her tarafta serbest olması Büyük Millet Meclisi açılınca 

hakkında geçen ay verilen kara- - önümüzdeki ay - Meclise bir ka-
rın muvaffakiyetle tatbik edildiği nun teklifi yapılacaktır. 
ve sürümde amil olduğu görül - Sene başından, yani kanunusa-
düğünden şimdı de şarab gibi li- niden itibaren de bu yeni usulün 
kör ve emsalinin kahve, gazino tatbikına geçilecektir. 

KO OK HABERLER 
* Denizbank ile Akay ıçin yeni 

ve müşterek bir fors kabul edil -
miştir. Bu fors san zemin üzerine 
pembe siyah ve ortada, mavi bir 
ba d üzerinde D harfı bulu
nacaktır. * Metak. asın riya"etinde top
lanan Yunan nazırlar mec!iı;i Se
linık belediyesinın Atatürkün 
ckıgdukları evi Türk milletine he
diye etmesine dair kanunu tasdik 
etmiştir. * !3aşvekil Celiıl Bayarın yarın 
şehrimize dönmesi beklenmekte
dir. * Balta limanına 10 metre ge
nişliğinde beton bir köprü yapıla
caktır. * Memleketimiz tütün tüccar
larile temas etmek ve tütün al -
mak üzere Run\<·n İnhisarlar ida
resinden bir heyet şehrimize gel
miştir. 

* Pazarlıksız satış kanununun 
ilk 10 günluk tatbikatı neticele -
rirıe dair bır rapor yapılarak Ve
kalete glınderilecektir. 
r-- ES_ 

* İngiliz hüktimdarları ilkba
harda Kanadayı ziy arct <.>decek -
!erdir. İngiltere tarıhindc ilk de
fa bir İngiliz hükümdarı Ameri
kaya gitmektedır. * Yugoslavya mıllel meclisi 
feshedılmişlir. Yenı ıntihabat ya:
pılacaklır. 

* Arab çeteleri Fılıstindeki 
petrol borularını tekrar patlatmış
lardır. Hayfa yolunda cereyan e
den bu müsademe neticesinde üç 
Arab kaUedilmiştir. 

Hırdavatçı dükki· 
nında saat çalmış 
Sabıkalı Yusuf oğlu Sabri alış 

veriş bahanesile girdiği yeni Talı 
takalede Jakın hırdavatçı dükkıi
nından iki tane masa saatini çal
mıştır. Sabri usulcacık savuşur

ken Jak işin farkına varm~ ve 
etraftan yetişenlerin yardımile 

Sabriyi yakalıyarak karakola tes 
!im etmiştir. Sabri dün Adliyeye 
verilmiştir. 

ONUJ9EHv 
~;;~.l3~0~G~D~U!Hi_ 
AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

T~frl~• 
N. 129 

Dı~·prek yanına oturdu. 
Ül!'lın salonunda hemen bütün 

nıiı~teriler İngilizce konuşuyor -
du Otelde <:ok kibar müşteriler 
vardı. 

- Bu cı·ntilmenlerin hepsi İn
gil,z 1111') 

Di ''l' sordu. 
Slalıley meşhur prosunu yaktı 

\'e kollugunu kabartıu·ak 
- E\'el, dedi .. Hepsi İngiliz ... 

Ve burada zannNierim ki benden 
baş:-a Al'ı~rikalı yok. 

AvtPıı: 

- Birer çay alsak fena olmaz, 

vazeın lskender P. 
SERTELLi 

değil mi mister? 

Diye gülümsedi. Slanky garib 
bir tavırla Aytene baktıktan son
ra, garsona şu emri verdi: 

- Şampanya .. Meyva,, ve bis
küvi getir! 

Ayten şaşaladı: 
- Sıcak bir çay içsek iyi olmaz 

mı, mister Stanley? 
Ve kendi kendine söylenir gibi, 

yavaşça ilave etti: 
- Bütün bir geceyi yolda ge

çirdik .. Bir hayli yorulduk .. 
Amerikalı nazır - dedik ya • 

şampanya budalası bir adamdı. 

Vardı 
Erzincan 8 (A.A.) - Erzınca • 

nın hasretle beklediği tren, gece 
buraya gelmiş ve bugün saat 10 
da şehirli, k. lü binlerce halkın 
coşkun tezahüratı arasında istas
yona girmi~tır. İstasyonda yapılan 
takın kordelıisı trenin girişinde 

Dördüncü Umumi Müfettiş Gene
ral Abdullah Alpdoğan tarafından 
verilen bir nutuktan sonra kesil
miş ve tren. General ve Erzincan 
valisile hükumet erkanını hamil 
olduğu haldc> halkın sürekli al -
kışları arasında istasyona girmi~
tir. Bu sırada yüzü mütecaviz kur 
ban kesilmi 0 tir 

Müteakib<>n Vali ve diğer hatib
ler tarafından heyecanlı nutuklar 
verılerek Atatürkc tazim, minnet 
ve şükranda bulunulmuştur. 

Bütün Erzincanlılar, bütün halk 
sevinç içindedir. 

NAFIA VEKİLİNİN 
TELGRAFLARI 

Ankara - Erzurum dcmiryolu • 
nun Erzincana varması münase • 
betile, Nafıa Vekıli tarafından A
tatürke ve Başvekıl Celiıl Bayara 
telgraflar çekilmiştir. 

--oo--

Edirnede 
Seçim uzatıldı 

Edirne, 8 (Hususi) - 1 Teşrini

evvel cumartesı günü başlanan 

Belediye S(·çimi için Belediye Mec 
!isinin tayin ettiği rey kullanma 

müddeti dün sona ermiş ise de 
müntehiplerin yarısından ziyade

sinin iştırak elmemış oldugun
dan sandıklar açılmıyarak intihap 

encümen kararile; bir hafta daha 
temdıt <.>dilmiştır. 

Eroin alırken 
Yakalanıp 
Ad:iyaye verildi 

Eyüpte Zeynep Hatun sokağın

da ı:ı numaralı evde oturan Ah
met oğlu Hüseyın, Balatta Yarım 

Balat sokağında oturan sabıkalı e
roin kaçakçı>1 Ahmedin karısı 

Fatmadan 35 gram eroin alırken 
suç üstünde yakalanmıştır. Fat

ma ve Hüseyin Adliyeye teslim 
edlımiştir. 

İzciler için bir 
komisyon 

Ankara, 9 (Hususi) Cümhu-
riyet bayramında şehrimize bü • 

tün liselerden 48 er kişilik birer 
izci kafilesi gelecektir. Bu izcile
rin inzıbati bakımdan idarelerini 
temin etmek maksadiyle Kültür 

Bakanlığınca bir komisyon teşkil 
olunmuştur. Komisyon, Kültür 
Bakanlığı milli seferberlik direk

törü Kadrı Yaman'ın reisliğinde 

bulunacak, komisyonda liseler di 
rektörleriyle şehrımiz bedon ter

biyesi öğretmenlerinden bazıları 

da bulunacaktır. 

Yer yüziindc. ~ampanyayı ıcad 
edenler bile bu içkiyi onun ka • 
dar çok içmemişlerdi. 

- Daha iyi ya, mis!dedi. Şam
panya yorgunluğu giderir. Çay 
hararet verir. Ve yorgunluğunu
zu daha çok hissedersiniz! 

Ayten kendi kendine: 
- Bu da bir mantık: 
Diye söylendi. 

Garson şampanyayı getirmişti. 
O gün öğleden önce Vatikana 

gideceklerdi. 
Stanley kıtlıktan çıkmış bir in

san aç göi!ülüğile şişeye sarıldı: : 
- İçelim, mis! Meyva ve bis -

küvi ile şampanya, bulunmaz bir 
kahvaltıdır. 

İçmeğe başladılar. 
Ayten etrafındakilerin bıyık al

tından gendilerine bakıp güldük-
lerini seziyordu. • 

Öyl eya. Sabah kahvaltısında 
şampanya içmek kimde ve nerde 
görülmüştü? 

Ayten aldınnadL 

Tıbbi meseleler 

Ecne:Jj;l!~er ve Brüksel kongre
Biraydanberi;::n:;:;·sinde neler o du ?I 

Çekya ve Slt:,vakY' 
Yazan Ahmed Şükrü ES1111 r:: 

Südct Almanları, Polonvo 1 ~ 

ve Macarlar Çekosıo\.·akyadan L 
rılmışlardır. Fakat Çekosloval ı..; 
yanın karşılaştığı .mılletler ~ 
selesi• bununla da bıtmıs olıl' 

duğuınuz (Herşey) ınccınuasının 

ilksayısını bu sabah görüp aldım. 
(Ak Baba) yı uzun yıllardanberi 
öz evladları sayarak onu şaşmı
yan bir intizaınla çıkaran iki dost 
ve basını şair, Orhan Selfİ ile Yu 
su{ Ziya, böyle magazin tarzında 
çıkardıkları nıcrnıualara ayni dik 
kat ve nlô.ka)·ı gösterıniycrek bun 
dan evvel birkaçının kanına .~ir~ 

diler. Mesela (Aydalıir) in sadık 
bir oku)·ucu!;u olınu~ ve öliinıüne 
ae1nn11~tını. Ona ~ok bcnzc;\-·eu, 
sade ondan biraz daha narin olan 
(Herşcy), ismine sadık kalarak 
herieJden biiıhis yazıları ve her~e
ye ait rc~iınlcri ihtiva ediyor. 
Yazılarından biri Kaııdeınirin Re 
fik Halitlc bir mülakatı. Bu mü
lakatta değerli edip ~ok defa dü
şünmüş oldugum bir noktaya te
mas ederek, menfada arapça öğ· 
renip öğrenntediğini soran Kan
demirc: 

Delegelerimizin tebliğleri yor. Devletin adından da an 
lacağı iizcre, ÇekoslO\-akya, 
ırkının birçok kollarından ık 

- Eliınde i1i bir scrn1aycn1 var 
dı. Güzel İstanbul türkçesi. Bunu 
muhafaza etmek için arapça ( e
vet) demeyi bile öğrenmedim, di
yor. 

Hakikaten, müteaddit lisanları 

bihakkin öğrenmeğe kadir insan 
kafaları mevcut olsa bile bir lisa
na bihakkin tasarruf ederek onu 
yazan adam başka bir dili ya hiç 
bilmiyor, yahut ta fevkalade bil
miyor. Son asırdaki edebiyatçıla 
rıınız arasında bir ecnebi diline 
kudretle 'i\kıf olanların o dilin 
tesiri altında kalarak kendi dille
rini biraz çetrefil bir lisanla yaz
dıkları da bir hakikat değil mi
dir? 10 Temmuz İnkılabmdan bu 
güne kadarki Türk edebiyatının 
en kudretli romancısı olan Hali
de Edibin lisanında da bu hal iş
te bariz. 

Yazınıı bu ınünasebctle hatırı
ma gelen bir fıkra ile bitireyim: 

Bir Fransız muharriri Schakes
pcarc'in eserlerini (ransızcaya ter
cünıe etıneğe karar \:ererek ilkön
ce İngiltere gitmeyi \'e İngilizce
yi bir İngiliz derecesinde elde et
tikten sonra bu işe başlanuıyı ınü 
nasip bulur, l\lanş dPnizini kate
derek İngiltere toprağına yerle -
şir. Fakat aradan yedi yıl geçer 
ve kendisinden ses sada çıkmaz. 
Yedi )·ıl sonra iş icabı İngiltere
ye geçip kendisine tesadüf eden 
bir dostu, hoş beşten sonra ona 
sorar: 

- Canım, nerede bu Schal<es
pcrc tcrcüntcsi? İngilizceyi hili 
ını öğrencınedin? 

- İngilizceyi öğrendinı dostuın. 

Fakat bu sefer de fransızcaya sa
hip olnıak için Fransaya gidip se
nelerce kalınanı l8zın1. 
... Anıan ne ınızınız berifnıiş 

değil mi'! Fransızcada zaten mev
cut Schakcsµearc tcrci.inıe)erin

den nıiitcrchnin isınini nefretle a
tarak kend adını koymak varken 
neler düşünmüş! Ne zahmetlere 
girnıiş! 

Milll Tıb kongresi 
Milli Tıp Kongresinin içtimaları 

geri bırakıldığı hakkındaki haber 
!er doğru değildir. Kongre 17 Bi
rinciteşrinde Ankara Halkevi sa-
11" .... nn<{~ irtim::ı edec-ektir. 

Slanley: 
- Vatikana birlıkte gideceğiz, 

değil mı mis? 
Diye sordu. 
Londra otelinin basık tavanlı 

salonunda çabuk sıkılan Ayten: 
- Evet, dedi, ben de görmüş o

lurum. Beraber gidelim. 
• • • 

Sinyor Nikola sevimli bir ra-
hibdi. Yaşı kırk beş elli arasında 
görünüyordu. Amerikalı nazır, 

Vatikanın bu nüfuzlu kardinalini 
eskidenberi tanıyormuş gibi ko • 
nuşuyordu. 

Yenı mi tanışmışlardı? Eskiden
beri mi tanıyordu? Ayten bunu 
anlıyamamıştı. 

Kardinal Nikola, Ayteni gözü • 
nünucile süzerek: 

- Memleketimize yeni mi ge • 
liyorsunuz? 

Diye sordu. 
Ayt n: 
-Evet Sinyor, dedi. ille defa 

geliyorum. 

ve vazifeleri teşkil eden Çeklerden \'e sıo 
!ardan terekkıib etmck•edır cır 

Anlı(arada 
ihtisas 

-

toplanacak tto kongresi Avrupa Avusturya imparat 
•• • ·· ğunun h3.kımıycti altında ili 

Şef 1 İ k 1 er İ taayyun eth her iki millet de bu İmparat _______ ....::....------------------! luğa tabi ı<ji . 1867 senesinde JeriJ 
Brükseld~ toplanan •Bf•ynelmi- Brük,dd('ki kongre vcsilesıle caristan, Avusturya ile . Avsl h 

]el Cerrahi kongresi • ndc hükı'.ı- orada aktedilen idare heyeti iç- 1 h d - h · · ay • yaparak i arı mu tarı~ ne 
metimizi tt'msil eden heyet reisi; timalarına heyetimiz namına re- elde ettigi zaman, Slovakya İda 
Doktor, Üpc>ratör Kazım İsmail is doktor, operatör, doçent Kiızım bunun şarkında gene ba ka t bu 
kongre faaliyeti hakkında bir ra- İsmail iştirak etmiş ve mumai- Slav kolu ile meskün olan :RU ;ile 
por hazırlıyarak Vekalete takdim leyh riyasete de geçirılmiştir. ya, Macaristana intikal etrııil 
etmiştir. Umumi kongrede ise Bay Ka - Binaenaleyh 1867 smesinden fi! tfa 

Hemen bütıin memleketlerden zım İsmail başta olmak üzere ra büyük harbe kadar, ÇekoS~ ;ıı 
seçilmiş, mütehassıs doktorların Doktor Fahri, Doktor, Doçent vakyarun iki garb mıntakası.' 
iştirak ettiği bu beynelmılel top- Derviş ve Doktor Operatör Bayan hemya ve Morevya doğrudan I 
Jantı hakkında Kazım İsmail dün İffetten mürekkep 4 kişilik heye- ruya Avusturyaya iki şark ıı'1ın·· 
kendisile görüşen bir muharriri- timiz bulunmuş ve 2 tebliğ yap- takası, Slovakya ve Rutenys ~li 

mize intıbalarını anlatmış ve şu mıştır. Macaristana tabidi. Çarlık Rıll ol 
izahatı vermiştir; Kazım İsmail; önümüzdeki a- yası bilhassa on dokuzuncu ıJ mw 

- •Beynelmilel cerrahi kon- yın 17 sinde Ankarada toplanacak rın ikinci nısfından sonra Batı: ( 
gresinin bu 11 inci içtiı:raına 48 olan .Tıp kongresı• nin cerrahi !ar ve orta Avrupadaki Slav!Jf 
millet iştirak etti ve toplantıda kısmı seksiyonu şe{liğini de ifa kurtuluşunu harici politikanın ev 
bu milletlere mensup ,375. asli etmektedir. saslı bir umdesi olarak kabul b 
aza bulundu. Mumaileyh dün, bu hususta da tiği için Rusyanın bu teşebbü' ka 

Riyaseti umumiyeyi Cenubi A- şu izahatı vermiştir: mani olmak noktasında Avustıl dır 
merikalı Doktor Mattas ediyor - _ Kongrenın nisai seksiyon yalılar ve Macarlar birleşmişlf a 
du. Ayrıca hergün için de bir re- şefliğini Doktor Nureddin ifa et- Büyük harb Avusturya ve J1 
is intihap olundu. mektcdir. Kongrede cerrahi kı- caristan İmparatorluğunu dııf geli 

Kongre açılmazdan evvel cBel- sım için 2 rapor ve müteaddit Bu, gerek Avusturyaya ve get! hep 
çika Cerrahi Cemiyeti.; murah- tebliğler müzakere olunacaktır. Macaristana tlbi olan Sliıvll 
haslar şerefine .Metropol. otelin- kurtuluşu demekti. Cenub sıJ m. 

Bu raporlarımızın mevzuu ise; 
de bir balo ver<ji. ( ) !arı Sırbistana iltihak ederek 9 Ha 

Akciğer urları ve (dimağ ur-
Ertesi gün sabahı da Belçika !arı) dır.. !ar, Hırvatlar ve Slovenler de' be 

ayan salonunda kongrenin küşat !etini teşkil ettiler.Garb ve ş~ 
merasimi icra olundu. Bunu, Sıh- Cerrahi kongreye Doktor Mu- Slıivları ise, birleşerek Çekoı' ce 

rat riyaset eyliyecek, katibi u- -• hiye Nazırının bir nutku takip et- vakya devletini kurdular. Fıv ye 
mumiliğini de Kazım İsmail ifa ,, 

ti. Sonra; çalışmalara başlandı. bu, kolayca başarılmış bir iş o- ve 
edecektir. 

Kongrede şu 3 esaslı mevzu ğildir. Çeklerle Slovaklar, a: m· 
H. C. Slav ırkının iki kolu olmakla~ da müzakere olunmuştur: 

1 - Tansiyonların fazlalığının 

ameliyatla tedavısi, 
2 - Kemik nakletmek usulleri, 
3 - Akciğer keselerinin ve ur

larının ameliyatla tedaviı;i. 
Bu mevzular üzerinde 4 er ta-

ne rapor ve 200 Ü mütecaviz de 
teblığ yapılmıştır. Kongreden 
başka; aynca bir de idare heyeti 
içtimaı yapıldı. 

1 
Yeni yılın 
Ders 
Programı 

1 

ıDün maarifte tebliğ 

Bu içtimalara her milletten bir 
deleğe i~tirak etti. 

edildi 
Şehrimizdeki orta mekteplerle 

Jiı;elere ait yeni yılın ders prog
ramları dün Maarif Vekaletinden 
Maarif Müdürlüğüne tebliğ olun 
mu~tur. Bu programlar mucibin
ce, bazı derslerin adedı çogaltıl

mış; bir kısmının ise azaltılmıştır. 

İdare heyeti içtimalarında 12-
nci beynelmilel cerrahi kongresi
nin - yani gelecek toplantının -
1941 senesi Eyliılünde Stokholm
da toplanması kararlaştırılmıştır. 
Ve o kongrenin reisliğine Bclçi -
kalı doktor Mayer in ti hap olun
muştur. 

1941 toplantısında: 

1 - Amelıyattan sonra hasıl 
olan hastalıklar, 

iki altın saat çalan 
yankesiciler yakalandı 

2 - Pankreas eerrahısi, 
3 - Cerrahi bakımdan şeker 

hastalığı, görüşülecektir. 

Bu müstakbel kongrenin işle

rini tedvir etmek üzere yine her 
milletten bir azadan müteşekkil 
idare heyeti çalışacağı gibi ayrı
ca 12 kişilik bir ilmi heyet de 
teşkil olunmuştur.• 

Öğrendiğimize göre, beynelmi
lel cerrahi teşekkülünde asli aza 
olan Türk doktorlannın adedi 
gittikçe artmaktadır. 

Halen bu yekün 16 yı bulmuş
tur. 

- Romaya gelir gelmez vati -
kanı ziyaretiniz bizi çok sevindir
di, madam! 

Ayten, yol arkadaşı olan mister 
Stanleyi mahçub düşürmemek i . 
çin, bunun aksini iddiaya lüzum 
görmedi. 

- Seyahat arkadaşım mister 
Stanley'in arzusuna ben de işti -
rak ettim, dedi. Her memleketin 
böyle göze çarpan mabedlerini zi
yaret etmek, bir seyyahın yapa • 
cağı ilk işlerden biri olsa gerek. 

Stanley bu cevabdan çok hoş
lanmıştı. 

Amerikalı nazırla kardinal Ni
kola bir hayli görüştükten sonra: 

- Sizi gezdireyim .. 
Diyerek ayağa kalkan kardina

lin peşine takıldılar. 
Loş, uzun dehlizlerden, yüksek 

kemerli sütunlar arasından geçi • 
yorlardı. 

Aytenin içine birdenbire garib 
bir korku girdi. 

Ve kend ikendine şöyle dil -

Meçhul bir yanke:;ici evvelki 

gün Beyoğlunda tramvay ile geç
mekte olan Yüksek Muallim Mek 

tebi öğretmenlerinden Tevfiğin 

cebinde iki altın saatini ça
larak kaçmıştı. Tevfiğin müra -
caati üzerine tııaliyete geçen Em
niyet İkinci Şube üçuncü kısım 

memurları altın saatleri çalanın 
sabıkalı yankesicilerden Ahmet 
olduğunu teshil etmişler ve ken

disini yakalayarak Adliyeye tes -
liın etmişlerdir. Ahmedin çaldı
ğı · saaUer sahibine iade edilmiş
tir. 

şündü: 

- Burada insanı hapsetseler, 
dünyanın haberi olmıyacak .. 

Kardinal, duvardaki günahkar 
kadınların tövbekar olarak nasıl 
azizeler sırsaına geçtiğini anlatı • 
yor ve gözünü Aytenden ayırmı
yordu. 

Mister Stanley, önünde durduğu 
bir resmi kardinale göstererek: 

- Bu kadın kimdir, sinyor? 
Diye sordu. 

Kardinal Nikola kaşlarını kal-
dırarak, Amerikalının yüzüne 
baktı: 

(Devamı var) 

Çek yakında 

Gökyüzünde 
Aşk Yarışları 

Yazan: lıkender F. SERTELLi 

Bu sütunlarda okuyacaksınız. 

raber, birçok noktalardan biri ha 
rinden ayrılıyorlardı. Çekler, 1 mı 
ııevver, çalışkan, din iş!eriıl E 
!ıiyik olmıya meyyal ve sanaY' 
ticarette ileri bir milletti. sıo 1 
!ar ise, papazlarının tesir ve n m 

fuzu altında müteassıb katol 
an'aneperest ve ziraatle i~tigal da 
den bir halktı. Avusturya ve d 1 

caristan İmparatorluğ
0

una kİ di 
kurtuluş mücadelelerinde çe~1 E 
ve Slovaklar b~rabcr yürüm°' hı 
!erdi. Fakat bir defa bu ga d 
vardıktan sonra Slovaklar rıı~ 
kadderatlarını Çeklere büsbiit fi 
bağlamak istemidler İki miuı' fı 
rasuıdaki münasebeteri tanzitı' l 
mek üzere harbin sonunda A. n 
rikada Pitsburg şehrinde bir~ )ı 
ma aktedildi. Ve orada büyü~ d 

c 
kos!ovakyanın taraftarı olan .. 
Zarik, Çekler namına Slovakll şo 
geniş otonomı vadeden bir itı~ ı 
name imzaladı. Bilahare Benel 

1 

sulh müzakerelerinde Südet 1 r 
manlarına ayni vaidlerde bııl k 
muştu. Binaenaleyh Çekoslo'/P h 
Slav ırkının muhtelif kollarırıJ 

ıc 

bu ırktan ayrı olan Macar ve h 
manları bir araya töplıyan 

devlet vaziyetinde müstakil ~ i.,
1 

Jet hayatına başladı. Bu kar' b . 
unsurları bir araya topıarV ~ 
Ç.ekler, kurulacak olan de'/111 ~ 
clsviçre sistemine uygun. bir . 
şekkül olacağını vadetmi~!el ~ 
Fakat ilk adımda sıkı merke,ı a 
çi ve yalnız Çek unsurunun 11' 
kimiyetine dayanan milli bir 

= !et mekanizması kuruldu. BU 
ziyettc Çeklerle Almanlar ve 
carlar arasındaki roller değil 
oldu: Yani vak tile A vustur' 
Macaristan İmparatorluğund~ 
manidar ve Macarlar hakim.· 
!ar da memnun olmıyan tehi" 
ken, harbden sonra Slavlar, ıP 
doğrusu Slavlarrın Çek kolu ~ 

kim, Alman ve Macarlar da f 
memnun ekalliyet sınıfını ~ 
ettiler. Sözün daha kısası, h• 
evvel Cermen ve Macar ta~ 
kümü altındaki Slav kurtulııl 
reketi, harbden sonra Slav ti 
kümü altında bir Cermen ve İl 

car kurtuluş hareketi şeklini t 
dı. Münih konferansı, Cerrtı 

rin ve Macarların kurtuluşıı~, z 
min etmiştı. Fakat geri kalaJl.,ıl D 
unsurları .ırasında.ki müna~ il 

!eri tanzim ı. Yirmi I 
denberi Sl ~ar Çeklerin f 
bur anhiş ını tfıtbik etn• 
den şıkiiyet etmekte idiler. fi 

(Yazısı 6 ıncı sahi 



Şehir meseleleri 

•Y' Güzel bir teklif 
s~.-~~~~~~~~~~~~~~-

Her gördüğünü 
Yapmanın acı 
Neticesi 

--
i:: 1 Tnksimde, her türlü konfo~ haiz 
,,aı bir birinci sınıf otel yapılması için 
r rıı hükumete bir proje verildi Sinemadaki gibi rel 

. . .................. ~~:ıı 
)li . :-:, ,.. "' . . 

; ... ..f;..~, - • , .... , • :. 

Sperda terakki .. 
ötedenberi kaplumbağa iheste

liğinden ayrılmı,yan sporwnuzda 
her yıl yeui ıeyler bekler ve .. bu 
ümidle birkaç zaman avunurduk. 

lpıı ı----:..:.::~.::::.:.~~~~...ı=~::.ı..:::::....:::..:::.:..:.:..::::.:___ yaparlarken yaralanan 

roj e alakadar m a- Karnik öldü ı 
ikj,SI 
sıo 

•. ()! 

~tor 

Gerek spor sahasıuda, ııerek spo 
run idari işlerindeki muvaffakı
yetsizlii:imiz tiüne kadar aşikilr

dı. Bugün yeni bir mevsim başlan 
pc111da olduğumuz için heniiz ka
rar vermek salilıiyeüni kendimiz 
de bulamıyoruz. 

k 1 1 
Üç gün evvel, Tarlabaşında o-a m arca k a b u turan Jozef ve Karnik isminde i-

ki çocuğun sinemalarda olduğu 

•1<1 ı, 

•atol 
ed ·ı ı ece k m •. ?. gibi polis ve hırsız oyunu oynar-

larken Jozefin elinde bulunan ta
bancanın kazaen ateş aldığını ve Otelciler Cemiyeti, otel sahip

~ lerini, otel müstahdemlerini, ve 
L v5' han odabaşılııtını kendi çevresi
iyŞ ne alan bir esnaf teşekkülüdür. 
•a 

1 
İdare merkezi Sirkecide bulunan 

8 bu cemiyetin başkanı Şevket Alt 
R~ ;ile görüştük. 

Şevket Ak, evvela, cemiyetin 
gJ cfaaliyeü hakkında izahatta bulu
sll ;naraı., dedi ki: 
• g - Cemiyetimiz on beş on altı 
6 ~enelik bir tarihe maliktir. Bu 

rııl~üddet zarbnda muntazaman fa
a ~liyetine devam etmiştir. Kayıtlı 
" olan azamız şunlardır: (300) otel 
si müstahdemini, (30) otel sahibi) 
J)i (80) han odabaşısı.. ' 

lsl (80) han odabaşısı diyorum; 
P evet .. takriben (400) han vardır .. 
1 buna mukabil sadece (80) kişi 
rJ kayıtlı bulunuyor ... 145 otel var

dır, yalnız (30) otel sahibi rnu
Jf kayyet azamızdl?! 
1' Ekseriya şöyle bir sual hatıra 
al gelir: Otelcilerle hancılar ne se
el heple bir cemiyet oluyor? .. 

1111 Otelcilikle hancıdığın sıkı bir 
sıl münasebet ve alakası var mıdır?. 
9 Hayır .. hiçbir alaka ve münase
eı beti yoktur. Acak, bir sebebi var
~ dır: Senevi 150!) lira masrafı olan 
ol cemiyet otel sahiplerinin cemi _ 
ıı) yete alaka göstermemelerinden 
ıJ ve yalnız mukayyet bulunan otel 
af müstahdemininin temin ettiği ai-
~ dat ile masrafı koruyamadıgın· dan 

·Ih ancılarla birlemıeğe mecbur kal 
, 1 mıştır. 
;d Başta müşterek hastanemiz ol-
ı mak üzere, cemiyetimiz rnensup

o )arına azami yardımda bulun -
11 maktadır. Esnafımız, mesleki te-
r) sanüt ve inkişaf husu~-unda, fay

a! dalaYına _kanı bulunması icap e -
1 den cemıyetimize neden tek 1 d' er-

me kadar kayıtlı bulunmasın• 
~ Esefle söyliyebilirim kı, yakı~ 
ıı; bır mazıye kadar, otel sahiplerin

den bır tek kayıtlı iizamız yoktu 

~ :"11cak son zamanlarda (30) kiş; 
-~ aza ~aydolmuş ve cemiyete kar-
ı! şı aliıka göstermiş bulunuyorlar. 

Bır .nokta daha var· b"t·· k la , u un a-
rf nun r pansiyonlaı·ı otellerden a-
j( )"ırmaz; şüphesiz doğrusu da bu-

dur .. Buna _ragmen pansiyoncular 
~ c~nuye~ıze dahıl değildir. Biz 
11 şeyle duşunüyor ve şöyle olm 
·•nıçk .. ası-
.,. o muı1asip buluyoruz: 

Esasen otelcilerden ayrı bir 
} şey olrn~yan. pansıyoncular otelci
li ler cemıyetide dahil olm lı 
P ~=~erinin istedikleri ~ech~= 
pi . ar da ayrı ve müstakil b' 

cem:ıyet kur al d ır 
h h m ı ırlar. Bu suretle 

em ancılar mi.ıstakil b' . 
ıJ yete sahip olurlar h dır cemı-

1 • em ~ otele· 
er cemiy(•ti bütçesini daha i ı: 

)1 b_ır şekilde tanzim ederek mes~~ 
sıne daha esaslı, şümullü ve f 
dalı olarak devam eder Bu h ay-. . usu-
sun alakadarlarca nazarı dikkate 
alınmasını gerek cemiyetimizin 

gerek mesleğimizin inkişafına 

yardım olmak üzere rica ederiz. 
Her şeyin yavaş yavaş tekamü

le sevk ve modernize edildiği za
manunazda, otelciliğin de olduğu 
merhalede kalmaması, zamanın 
icabatına uyması ve mesleğe bir 
tekamül seyri vermek için bir ay 
evvel bir proje hazırladık. 19 say
falık bu projeyi hazırladıktan 
soma belediye iktısat müdürri -
yetine verdik. Neticeyi beklemek 
teyiz. Bu projede, otelciliğin ıs -
labı hakkında bir çok esaslar var
dır. Bu esasların en mühim kı
sımlan şu şekilde hiilisa edı1ebi
lir: Otelleri, Avrupada olduğu gi
bi, sınıflara ayırmak. Yanı altı sı
nıf Üzerine tasnif yapmak. Ve 
Şehrimizde mevcut olmadığına 
kani bulunduğumuz, beynelmilel 
manasilc birinci sınıf - hiç ol -
mazsa bir tane otel yaptırmak. Bi
rinci sınıf sayılabilecek otel biz
de halen olmadığı için çok mü -
nasip bir mahal de gösterdik: 
'!'aksim bahçesi ve raksirn kışla
sının bulunduğu saha .. bu sahaya 
950 odalı bir bina yapılacak ve bu 
bina her türlıi modern konforu 
haiz bulunacak.. iyi tanzim edil
miş bir bahçenin ortasında bu mu 
azzam bina. düşününüz ne kadar 
güzel, ne kadar mühteşern bir 
manzara arzedecektir. Hatta ora
dan indirilecek asfalt bir yolla 
birbirine bağlıyarak, Çırağan sa
rayının bulunduğu yere otelin 
yazlık kısmını inşa etmek.. Bu 
projenin tatbikının şimdilik 
mümkün olup olmıyacağını bile
miyorum. Fakat oteller tasnif e
dildiği vakit bizde birinci sınıf 
di]'<' kabul edebileceğimiz otel 
mc:veut değildir. Otelciliğe Avru
paı tekamül seyri verebilmek i
çin taşnif beynelmilel manasile 
yapılmalıdır. Bu mananın ifade 
ettiği tarzda, birinci ikinci ve ü
çüncü sınıf otı>llerd~ en yüksek 
ve <'il modern konfor ıhtiyacı te
min edilmi~ olur. Bizde bugün bu 
tarzda techiz edilmiş bir otel 
var mıdır?. 

İşte bu işlerin incelenmesi ve 
otelcilığc· ait bütiin hususatın ya
kınPn tetkik olunması, ve ıslah 
faaliyetine müsbet bir istikamet 
verilmtsı iı;i•ı bır teklifte daha 
bulunduk: 3 kişi cemiyetimız he
Y<'ti idaresinden, 2 kişi de biri 
doktor, diğeri mühendis olmak 
Üzere beledıyeden bir heyet te -
şekkül ettirilsin .. dedik. Yalnız 
doktor ve mühendisin, kendi 
mesleki ıhtisaslarile kalmayıp bi
zim mesleğimizi de az çok bilir 
kimseler olmasını temennı ettik. 
Eğer hu talebimiz kabul olunur
sa, bu heyetin, uzun ve etraflı bir 
surette icra edeceği tetkikat neti
cesinde vereceğı kararlar çok i
sabetli ve Yerinde olacaktır. 

.,, ____ ~ ' 
-------

Yuaa: M. Sami KARA YEL 

dinı havuz atıyordu. 
Sultan Azir. coşmuştu. Gözleri, 

gözdesinin üzerinde idi. 
Bir aralık; Dil~adı daha yakın

dan görmek üzere ayağa kalktı. 
Padişahm ayağa kalktığım gö

ren Arzıniyaz ve dilberler, hemen 
oldukları yerlerden fırlayarak a
yağa kalktılar ... 

Sultan Aziz; havuzun başına 
geldi. Dildadesiııe sesleniyordu: 

çıkan karşunun Karniğin gözüne 
isabet ederek yaraladığım evvel
ce, uzun U2adıya yazmıştık.Kar -
nik tedavi için kaldırıldığı Bey -

oğlu hastahanesinde ölmüştür. Ad 
!iyeye teslim edilen Jozef dün 
Sultanahrnet ikinci sulh ceza mah 

kemesinde sorgusu yapıldıktan 

sonra tevkif edilmiştir . 

Karısını döğdüğü 
için 29 lir~ya 
Mahkum oldu 

Küçükpazarda oturan ve karısı 
Ferideyi dövmekten suçlu olarak 
mahkemeye verilmiş olan Şemset 
tin isminde biri dün Sultanahmet 
ikinci sulh ceza mahkemesinde 29 
lira para cezasna mah.küm edil-
miştir. 

46 gün hapse 
mahkum ldu 

Çakrnakçılanla Mehmet isminde 
birinin saatini çalarken yakalana
rak Adliyeye verilen sabıkalı Sab 
ri ikinci sulh ceza mahkemesin
de 46 gün hapse malı.kılın edilmiş 
tir. 

Arsada kumar 
0ynıy0rlarmış 

Mehmet, Kemal, Niyazi, Hay
ri, Hüseyin, Ömer, Osman ve Mus 
tafa isminde dokuz kumarbaz Tah 

takalede Rız~paşa arsasında ku
mar oynarlarken suç üstünde ya
kalanarak Adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

Tevkif edilen bir 
sabıka~ı 

Melek isminde bir kadının çan
tasını ve İrfan isminde birinin 

dükkanınd~n da pirkaç çuval çal 
maktan suçlu olarak Adliyeye ve 
rilıniş olan sabıkalı Mehmet, dün 
Sultanahmet birinci sulh ceza 

mahkemesinde sorgusu yapıldık
tan sonra tevkif edilmiştir. 

Pansiyoncuları da otelciler ka
dar alakadar eden, hazır lacbğımız 

ıslah projesinin resmi makamda 
uyandırdığı alakanın derecesini 

henüz bilmiyoruz. Çünkü henüz 

bir netice almadık; gerek bu te
şebbüsümüzün neticesini, gerek, 

her esnaf zümresine oduğu gibi 
bizim mesleğimiz erbabına da bü

yük faydalar temin edeceğine 

kuvvetle kani bulunduğumuz kil· 

çük san'atlar kanununu, bütün 
meslek heyecanımızın yarattığı 

sabırsızlıkla bekliyoruz . 

- Kıı; dudakların morardı. Ü -
1 şüdün artık yetişir, çık .. , 

Dilşad; uzunca ve kıvrak bir 
kahkaha salıvererek: 

- Biz, efendimizin kullarıyız .. 
Öyle ufak tefek şeylere ehemmi
yet vermeyiz ... Allah vücudu şa
hanelerine afiyet versin ... Var -
lığırnı.ı: uğrunuza fedadır .. Yal -
nız, siz zevklenin, ncş'elcnin Pa
dişahım ... 

Pdişah; Dilşacbn bu sözlerin -
den memnuniyet duymuştu. 

Mat güzel; havuzun kenarına 

yapıştı. Sudan çıkmak ve atlıya
rak havuzun kenarında bulunan 
efendisini ıslatarak muziblik yap
mak istiyordu. 

Havuzun kenarına yapıştı. A
yaklarını gerdi ve olanca kuvve
tile sıçrayıp yukarı çıkmaga ça -
lıştL Gözdesinin bu hareketini gö
ren Padiş<ıh, koştu elind<'n tutup 
yukarı almak istedi. 

Dib;ad; Sultan Azizin pehlivan 
oldugunu hilivonlu. Her halde 

1 

Memleketimizde ehemmiyet 
vermeil:e çalıştıil:ımız iki büyük 
spor şubesinden biri olan futbol 
faaliyeti yurdun her tarahnda ha 
rekete gelmiş bırlunuyor. Ancak 
her sene ol.ıt$ı gibi bu yıl da fut 
bol maçlarının, spor mefh11m11-
•1111 miiaasm1 hazan oyunbozan· 
lıldar olmaması lmgün için yega
ne temennimizdir. 

Ümid ediyoruz ki sporcularmm 
karakterlerini ve seviyelerini u
nutmaz, sırtlarındaki formaların 

m.inasıru bozmamayı ıözönündc 

bulundururlarken Klüb idare<ilc 
ri de lüzumsuz işgüzarlıklar or
taya atmazlar. 

B'ORHAN CEVAD 

Trakya 
Gümrüklerinde 
Tetkikat 
Umum müdürle baş 

müdür şehrimize 

döndüler 
Gümrükler Umum Müdürü 

Mahmut Nedim ile İstanbul Güm 
rüğü başmüdürü Mustafa Nuri 
bu sabah Uzunköprüden şehrimi

ze dönmüşlerdir. Umum Müdür 
ile Mustafa Nuri; bu seyahatlerin 
de Trakya gümrüklerinin ıslahı 

ve ihtiyaçları hakkında tf!tkiltler
de bulunmuşlar bu ara Edirneye 
de gitmişlerdir. Mahmut Nedim 

şehrimizde bir müddet kalacak ve 
gümrüklerin 938 - 939 ihtiyaçlarnı 

tesbit edecektir. Bu ara; İstanbul 
gümrüklerinin yeni yıl işleri de 
gözden geçirilecektir. 

Manisa kız enstitüsü 
Müdürlüğü 

İstanbul akşam s,n'at 
t>kulu müdürü 

tayin edildi 
Yıllardan beri muhtelif akşam 

kız sanat okul ve enstitülerinde 
müdür muavınligi ve mudürlük 
yapmış olan kıymetli idarecileri

mizden İstanbul Akşam Kız Sanat 
Okulu Müdürü Hayriye terfian 
Manisa Kız Enstitüsü Müdürlüğü 
ne tayin edilmiştir. 

Kız enstitülerinin kadınlarımı
zın yaşayış tarzları üzerinde oyna 
dığı müessir rol nazarı dikkate alı 

. . . 1 
nırsa Izmir, Marusa ve cıva.rının 
genç kadınlarını sinesinde toplı
yan bu mües:;esenın başına emek 

tar , • ., muktedir bir idarecınln ge
tirilmesi çok yerindedir. 

Bayan Hayriye bugünlerde yeni 
vazifesin~ gidecektir. 

onu bir hamlede yukarı alabilece
ğine kani idi. 

Fakat efendisine bir muziblık 
yapmak lazımdı. Kendisinı ~·eker
ken; ağır basıp bir biçimine geti
rerek havuza düşürm<'k ıyı bir şey 
olacaktı. 

Padişah; gôzdesinin elinden tut-. 
tu. Bir hamlede yukarı alacaktı. 

Lfıki~, sağ ayağım havuzun ke- 1 
narına dayayan Dilşad. ağırlığuu 

birdenbire aşağı verdiğinden Su!- 1 

tan Aziz: gözdesinin üryan kuca
ğına dü, erek her ikisi de birden 
havuza yuvarlanmıştı. 

PaJ ı~ah, soguk suya dalar dal
maz ürpt>rrP ~ti. Sudan dışarı çık
tıkları zaman heyecanla bağırdı: 

- Kız; çok soğuk bu su .. 
Sultan Aziz; hi~· kızm~mıştı. 

Bilakis gözdesini kucakladı ve 
iŞ\·ebaz çığlıklar koparan gözde
sini suya daldırıp çıkarmağn baş
ladı. 

Dilşad; bağırı~·urdu: 

3 - S O N T E L G R A .F - 9 ı ci Te~J'ln ı':ıs 

Iktısadi meseleler 
-

istihsal ve ihraç 
maddelerimiz 

Memnuniyet verici bir 
inkişaf gösteriyor 

lhraç merkeblerindf!n alınan 
maliırnata göre, başlıca istılısal ve 
ihraç maddelerimizin bu seneye 
ait istihsal mikdarlarının mem
nuniyet verici bir vaziyettf! bu -
lunduğu, ve fiatların da unnı.ıni
yetle müsait bir seyir takip et -
mekte olduğu an laşılmakiadı.r. 
Bunlardan lıirkaçınm umumi du
rumu aşağıda yazılıdır: 

KURU ÜZÜM: 
ı:g., mıntakasından gelen ha

berlere göre, bu seneki kınu ü,. 

2ürn rekoltesinin normal İ1l üstün
de otluğu anlaşılmaktadır. Geçen 
yılın kuru üzüm istihsal mkidarı 
42 bin tondan ibaretti. 

Son günlerde yağan yağmın

lar sergide bulunan üzümlerin 
bir kısmını ıslatmış olmakla bera
ber bunun umumi vaziyet üzerin
deki tesiri ehemmiyetli değildir. 
Yağmur görmüş olan üzümler, 
İzmir borsasında yağmurlu ola
rak satılmaktadır. 
İzmir piyasasında son günlt'rde 

bildirildiğine göre kuru üzüm fi. 
atları, geçen hafta ilP mukayeseli 
olarak şöyledir. 

~ç•n halta 
ş;md•ki fi ıtlar fi ılhrı 

Ne. __!S rıı; _Kuruş 

7 9,ı5 .9,5 9 -%15 
8 9.125-9,865 9,75 
9 10 -12.50 9,8?5· 0,87j 
10 11 -13,125 lı .J>.)15 
11 13,'25 • 17 17 
İHRAÇ VAZİYETi: 

Bu sene ~sim başından ey
lfilün üçüncü haftasına kadar İz
mir limanından dış ülkelere 3038 
ton incir gönderilmiştir. Bwıun 

1044 tonu İngiltereye, 558 tonu 
Almanyaya, 271 tonu Belçikaya, 
435 tonu İtalya tarikile Orta Av
rupa memleket.lerine, 151 tonu 
Fran.saya ve 271 tonu Belçikaya 
ve 105 tonu Amerika Birleşik 

devletlerine aittlı. İhuca~ı
mız giriştikleri taahhütleYi yeri
ne getirmek mecburiyetinde bu -
Junduklarından piyasa faal vazi
yetini mulıaiaza etmektedir. 

PAMUK: 
Eğe mıntakasının bnu seneki 

uamuk iistihsal miktan milstah 
sili sevindirecek derttede yüksek 
olup bunun takriben yüzde 90 ı 

akala nev'ini teşkil etnıektedır. 

İzmir ve Aadan piyasalarından 
muamele gören pamukların fiat -
!arı şu suretle tesbit edilebilmış -
tir: 

Akla birınci vadelı (İzmir) 40,25 
kuruş, Klevlant 1 (Adana) 33-26 
kuruş, yerlı 26,5-27,5 kuruş. 

ZEYTİNYAO. 
Bu sene rekoltesinın geçen yıl

dan bir miktilr az olacagı tahmin 
edilmekle beraber kallte itıbarile 
gayet iyi ve asidinin aşağı olaca
ğına dair kanaat umumidir 
Zeytinyağının ihra~ ba~langıeı 

olan 1 birincikanun 1937 den şim
cliye kadar dış ülkelere 40.71 ton 
zeytinyağı ıhraç edilmiştir 1936-
37 mevsiminin ayni devresindeki 
sevkiyat mıktan 3101! tona baliğ 
olmuştu. 

Zeytin yağlarımızın son yıl için
deki başlıca alıcıları İtalya, orta 
A\Tupa memleketleri, İngiltere, 
Fransa. l\fısır VC" Cenubi Amerika 

Bir!lz saygı öğretelim 
Mahallede fazla patırdı ettikle

ri için yaşlı başlı bir adam, ço
cuklara çıkışıyordu : 

- Sabah, sabah, hiç dınmadan, 
diııleameılen bağınyof'Sllntız. Oy· 
na7acall yer bulanıadıaız mı? A- · 
deta bizim evin öniinü içtima ye
ri yaptınız? Bu ne rezalet, bu ~• 
hal, bu ne kepazelik. 

DiyOYdlJ. 
Çoeuklardan biri bu bizar olma§ 

vatandaşın karşısına dikilerek : 
- Baııa balı: moruk! Sen ltize 

karışamazsın. Rahatsız oluyorsan 
derdini l'tlarko Paşaya anlat Bi
ze ile kafa tutuyorsun. Kar,ında 
senia uşağın mı var? Moruk!-. 

Bunla1r1 dinlerken müt.,kait ol
ması ihtimali olan yaşlı zatın hid 

ileti arttı ve isi Ç04'11p tiövttek

lniş Jilıi ii2erine yiiriid.ii. Çe<uk 
lıİı'u irkildi. Çocni'a• arkada la
rmdaa biri : 

- Ne lı.orlruyorınııı alaıı? Vur
swı loahJ- Bir tobt beş lira. 

Ve .... •e t.u y~ni kah•a.aıanı 

dinlttlu ötm adamcağızın arka 

sındıuı sıçrayarak adam4'ağızın 

. smatına bir şamar indirdi. 

Ben ve benimle bu manzarayı 
ibntle seyndeıılerin arasU1daıı 

fuJayıp kaÇIU'ken : 

- Mahkemeye git mahkemeye. 
diye bağırıyordu. 

Şöyle bir diişündtim. Müsahip 
zadenjn bir piyesinde karikatüri

ze elliği eski çocuk terbi~·efani 

dü~ündüm. Gerçi kırk )-'aşına ka 

dar bıilıi çoc:uk addedilen im ıilı
aiyetiıı sakatlığma kar ı buııün

kii açıkgöz neslin idrakini tayib 
eclec:ek değilim. Fakat bü~'ii.klere 
karşı hürmet ve saygıyı unuta .. 

rak böyle mütecaviz bir un<um 
da yetişti.ren ailele-ri ,.e çotuka .. 
rını mahalleye salıvererek mektep 

siz, tahsilsiz ve dolay ıs il<' terbiye 
siz bll'akan ebeveyni bu tilriimle 
rin miis..-bbipleri olarak ta r:ös

termekte bir liıhza tereddüt etme 
yereğiz. 

HALK FİLOZOFU 

Bu sene piyasanın a~ılı~ tarihi 
olan 25 Agustostan eylülün üçün
cü haftasına kadar izmır lima
nından dış ülkelere 6918 ton ku
ru üzüm ihraç olunmuştur. Bu 
mikdardan 3893 tonu Almanyaya, 
1020 tonu İtalya tankile Orta Av· 
rupa memleketlerine, 482 tonu 
Holandaya. 479 tonu Belçikaya, 
126 tonu Polonyaya. 142 tonu 
Fransaya giinderilmıştir. 

Geçen yılın aynı devresındc 

ecnebi memleketlerın!' ihral' edi
len kuru üzüm mikdarı 2243 ton
dan ibaret bulunmaktaydı. 

~~:~~~:t~~~:~ı~~~~9~~~~~~;81._ Birimizin--·derdi 
ve 1936 - 1937 senelerı arasındaki Hepı·mı·zi n derj·ı 

- . 

Son günlerde muhtelif piyasa
lardan vaki talepler dolayısile iç 
piyasalarnnızdak.i faaliyet hara
retlenmekte ve fiatlarda yiılcsel

me temayülü müşahede olunmak
tadır. 

KURU İNCİR: 
İstihsal mıkdarırun normal o

larak geçen yıl seviyesinde bu
lunduğu tahmin ediliyor. 
İlkbaharda havaların serin ve 

yağışlı gitmesi hasebile bu sene 
piyasası geçen yıla nazaran on 
güı1lük bir teahhürle açılmıştır. 
Piyasalarımızda muamele gö -

ren fiatlar mukayeseli olarak a
şağıda gôsteri!mjştir: 

Şimdıki !iatlar 
Nevi Kuruş 

Süzme 11,5 - 16 
Elleme 8,5 - 11 
Paçalı 7 - 8 
Hurda 
Vadeli 

Geçen hafta 
fiatları 

Kuruş 

ll, - 15 
8,25 - 11,25 

6.35 - 850 

yapma! ... Boğulacağım ... 
Sultan Aziz bağırıyordu: 
- Nasıl; beni havuza alır mı-

sın?. 

- Siz düştünüz Padişahım .. . 
- Hele, hele seni... 
Diyor, gozdesini şikarını be -

!inden kavramış bir aslan gibi, 
kucaklayarak suya daldırıp çı -
karıyordu. 

Haricde bulunan, Arzıniyaz ve 
diğ~r dilberler, bu hali gözlerinin 
kuyruklarile seyrediyorlardı. 

Bir aralık; Padışah, gözdesini 
kucakladığı gibi havuzun kena -
rına kaldırıp oturttu. Kendisi de 
çıktı. Sırtındaki t>ntari ıslanmıştı. 

Havuzun kenarına çıkan Padi
şah, etrafına bakındı. Gözüne Ar
zıniyaz ile diğer dilberler iliş -
mişti. Dt·rhal Mat güzde emir 
verdi: 

- Bunla.r ne duruyorlar7 .. Hay
di bunları da at havuza ... 

Dilşad; aldığı ıradey i yerine ge
tirmek üzere kızların üzerine hÜ· 

on bir ay !ık ihracat vaziyeti tes-
1 

bit olunmuştur 1936 - 1937 yılı -
nın 126.427.000 lira olan ıhracatına 
nazaran 1937 - 1938 yılının ihra -
catı 6.988.000 lira fazlasile 133 mil
yon 415.000 liraya baliğ olmuştur. 
Bu rakamlar ihracatımızın hE·r 
gün bir miktar daha artmakta ol
duğunu on bir aylık ıhracatı ara
sında bir evvelki seneye nazaran 
ihracati artan mallanmız tütün, 
kabuklu ,.e kabuksuz fındık, pa
muk, krom, ktış yemi ve arpadır. 
Maden kömürıi, kerestelerirnizin 
bir evvelki seneye nazaran ihra
catı az olmakla beraber gelir nok
tasından ehemmiyetli hır fazlalık 
ar,etmekkdir 

* Bazı işler etrafında Vekalet
le temas etmekte bulunan l\foa -
rif müdürü Tevfik Kut yarın şeb 
rimize dönecektir. * Bulgaristandan Türk.iyeye ve 
Türkiyeden Bulgari.~tana altın 
kaçakçılığı Ji"pan şebekl'den Fer
dinand vapuru süvarisi dün Var
nede tevkif edilmiştir. 

cum etti. Hayatlarında hiç böyle 
şey görmeyen Kafkas dilberleri 
korkularından titremeğe başlad:t
lar .. Soğuk suya nasıl dalabıle -
ceklerdi. Hem; bu nasıl şeydı? 

Arzıniyaz; Dil'i"dın üzerine doğ
ru geldiğini görünce ondan evvel , 

Havuza koşarak kendisini su
ya attı. Kızlar, ustalarının bu ha
reketini göriince taklide kalktı
lar. En önde Çeşıniiıb olduğu hal
de arkalarındaki entarilerile su
ya atıldılar. 

Havuzda cümbüş başlamıştı. 
Sultan Aziz de, sırtından entariyi 
çıkarmıştı. Bağırıyordu : · 

- Ustanın entansini yırtın' .. 
En önde Dilşat; ustalarının sır

tında ne var, ne yok yırtarak ur-
yan bir hale getirmişlerdi. Padi -
şah· tekrar bağırdı· 

- Kızların entarilerini )'lrtı
nız! .. 

Zavallı kızlar, su içindi' titre
şiyorlardı. Üstlerindckı entarıler 
parça par~·a yırtıfarak atılmı~tı. 

Halalardan para almak 
biç de değru değiı 

Bir okuyucumuzdan aldığı

mız mektupta şu sahrlan oku
duk : 

- Size, Taksim hala~-mda 

şahidi olduğum vt- çok giicÜn'K 

giden bir vakayı anlatacağım, 
içeri girdığim zaman hallı müs 
tC'Ciri, bı.rkaç kelimelik türkç<' 
bilen bir Alman ile münakaşa 
ediyordu. Münakaşanın me\'Zu 
unu anlamak içın kulak ver -
dim; müstecir Almandan para 
istiyor \'e Alman da ne soylc

dığini. ne demek istcdi)iir.ı bir 
türlü anlatamıyordu. Di erinın 

sesini büsbütün yük.<eltuek pa 
ra istemekte devam cttiğil'i gö 
rünce biraz almanca bildiğım 

ıçin hemen sokuldufl" Yaziyeti 
anlattım. Bunun üzerıne Al
man bir yirmi beşli.k Yererek 
gitti. Gördüğüm bu manzara -

dan yerlere kadar g<'çlirn. Me
deni bir şehirde halôda para al 
mak ne demektir? Ne ayıp şey

dir. Hala mı.istecirine bırkaç 
soz söyliyecek oldum; cevaben, 
ayda 41 lira kira verdiğını soy
ledi 

Kendi l<endime diışı.1ndüm: 
Mesela Beyazıt hal.-isında halk
tan para alınmıyor da Taksim 
halasında niçin alınıyor? Bele 

diye içın her a) çok l'h<·mmıyet 
siz bı.r varidat teminı maksadi 
J( bilhassa vabancılara karşı 

kcndirn.izı bu kadar kuçıık dü
şurmt·miz dogru ınudur''. Ben 
bır kne şahidi oldum fakat bu

na b(·nzer \'akak r kimbılır kaç 
kere tekPrı-ür ef n1ış•ır. I1tl çir
lc.n vaz ~llin derhal önüne ge
ıs ılnıesı l.3zımclır • 

Okuyucuı.11;,zun anlattığı hal 
ha.kıkat('JI çok çirkın ve ~-ok a

yıp bırşey .. Bu ışe başka bir 
Ş<'kil veri.mcsı hususunc.a ala
kadarlann ehemmiyc t dikkat 
r.aı:ırlarını Çt•keriz. 
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YE.Ni AVRUPA 
lngiliz Matbuatı nda -
ikilik mevcut mu ? 

Büyük ve çeşitli planlar ortaya 
ne çıkarabilecek ? 

1 ı 

Ç~lk©~D ov c§llky c§l 
!Meselesi artık sonal ~giltere vaziyeti 

lermiş sayılabilir mi ?I Nasıl görüyor? 
Yeni gelen Avrupa gazeteleri 

bundan sonra Avrupada nasıl bir 
mü\•azene kurulacağı meselesile 
meşgul görünüyorlar. Mil!etlera-

milletler arasında en birinci va
zife yalnız onun hududlarını em
niyet altına almak değil, yeni me
selelerin halli hususunda kendi-

nasıl tesil' edeceği, bilhassa bu iki 
memleket arasındaki misakın ne 
olacağı düşünülmektedir. 

İngilterede harici politikaya da
ir yazdığı yazılarla her vakit na
zarı dikkati celbeden Deyli Telgraf 
gazetesi de verilmiş olan vaidle • 
rin tutulması lazım geldiğini, Çe
koslovakyaya İngilterenin Fransa
nın yardım etmeleri lazım gelece
ğini söyliyerek diyor ki: 

İngiltere için alınacak ders bel
lidir. Eğer silahları azaltmak için 
hemen umumi bir anlaşmıya va -
ramazsak silahları arttırmak için 
olan gayretimizi iki misline çı -
karmalıyız. Bilhassa hava kuv -
vetlerimizi arttırmalıyız. 

İşte bu gazetenin ehemmiyet 
verdiği nokta... İngilterede bazı 
gazeteler sulhu korumak yolun • 
daki gayertlerinden ve muvaffa
kiyetinden dolayı Başvekile maddi 

: Devamı 7 inci de) 

Yufka yürekli 

BiR KADIN DAHA .. 
Hapisleri 
Salıveren bir 
Gardiyan kızı 

- Şey, onların birine kapata • 
yım da gör!. .. 

Le Kzington hapishanesi gardi 
yanı, bu sözü söyledikten sorıra, 

kızını boş höcreye itti, kapıyı ki
litledi ve; anahtarı cebi'!.e koy..;ı· 

rak müdürün yanına gitti, istifa· 
sını verdi. 

Lülü Bel geniş bir nefes aldı. 

Cidden kabahatli mi, dersiniz? ... 

Genç mabbuslar çok nazik, çok 
terbiyeli ve çok masum görünü

yorlardı. Baoosmm gaybubetinde 
kapıları açmış, kendilerini serbest 
bırakmıştı. Bunlar, kendisine te -

şekkür etmişler, badema yolsuz
lukta bulunmıyacaklarına, doğru 

kiliseye giderek bir daha kabahat 
işlemiyeceklerine tövbe edecekle 

-ri va<ıdinde bulunmuşlardı. 

Lülü Bel çok saf bir kızdı. Bu 
sözlere inanmıştı. Yaptığına na
dim olmuyor, onların yerine ha
piste yatmayı çok görmüyordu. 

Fakat, salıverdiği gençlerin, ser 
best kaldıkları günün gecesi za
vallı bir taksi şoförünü yaraladık 

larını, otomobilini alıp kaçtıkları 
nı haber alınca <lğlamıya başladı 
ve ken ke!ıdine söylendi: 

- Ah bilseydim ... 

HER GÜN BiR HiKAYE 
DAG YOLLARI 

Ş 
ahir Melik ovalarında kızıl 
bir akşam başlıyordu. Şisli, 

dumanlı, sessiz bir yaz ak· 
şamı. Yaylaya çıkarılan koyun -
!ar ağıllara doluyor, çıngırak ses
leri ovayı kaplıyordu. Sahile al
çak basamaklarla inen cbüyük li
man. dağları şimdi güneşin son 
akislerini başları:.da toplamak 
için sanki üstüste yığılmışlardı. 

Çoban köp<ıl,:lerinin havlamaları 

etrafta uğultulu akisler yaparak 
uzadı. 

A hmed küçük derenin boyu
nu bitirip tepeyi tırmanma
ğa başlayınca iyice yorul· 

duğunu hissetmişti. Alnından ter 
taneleri sızıyor, mer'aya götürdü
ğü kocaman ihtiyar köpek sık sık 
soluyordu. Ortalık artık tamamile 
karanlığın altında hapsolunmuş 

yalnız iki derenin birleştiği yer
deki değirmen etrafa hafif şırıl • 
tılı ince birses dağıtıyordu. Ço • 
cuk arkasına dönüp açtığı yolla
ra bir kere daha baktı. Sonra tas· 
masından tuttuğu iri köpeğin ba
şını biraz daha yanına doğru çek· 
ti. Birdenbire içine çöken bir ga
ribseme ile yanık bir köy türküsü 
tutturarak uzun keçi yolunun te
peyi dönüp tırmanışına adımlarını 
uydurdu. 

- İmdad, imdad! Yetişin ölü-
yorum. 

A hmed karanlık içinde bir
denbire tizleşen busesin 
nerden geldiğini anlamak 

için etrafı dinledi. Fakat bu ıssız 
dağlarda gece vakti dolaşan kim 
olabilirdi. Ya bu ses? .. Zayıf bir 
kadın sesi sakin havayı doldurdu: 

- Yetişin! Ayı beni parçalıyor. 

- Sen dedi gece vakti bu ~ 
· dağ başlarında ne arıyordııl 
Genç kız kestane rengi iri göıl 
rini karanlığa daldırdı. Bir ırı~ 

det uzaklara baktı. Sonra: 

- Değirmenden geliyorum ~ 
ma dedi. Unlarını ne oldu. B• 
bir hüzünle ıslanan bakışları 

kasındaki yırtık çuvala döP 
Ağlayan bir sesle: 

HİTLER BİRİNCİ SÜ DET MINTAKASINDA 

rası meseleleri etrafınciı tetkikat 
yapan matbuatın başlıca mevzuu 
şimdi budur. 

A vrupada sulhun korunması i· 
çin neler olduğu malum. Geçmiş 
günlerin acıklı b_ikayesinden zi
yade artık bundan sorıra ne ola • 
cağı ciheti düşünülüyor. 

sine yardım etmektir. Bu mesell'
ler son şekil üzerine onun karşı
sına çıkmaktadır. Büyük devlet
leri yatıştırmak keyfiyetine ge
lince; bu iş ehemmiyetlidir. Fran
sa ile İtalya arasında yaklaşma 
hasıl olacağına dair çıkll_!l riva • 
yetlerin aslı, esası olduğunu ü -
mid etmek lazım geliyor. Bund81! 
sonra da İngiltere, Fransa ve İtal· 
ya arasında Akdeniz meselesi hal
ledilmiş olacaktır. Eğer İngiliz ve 
Alman hükCımet reisleri tarafın
dan imzalanan beyanata - ki şim
diki halde bu yalnız iki taraf a
rasındadır - birçok devletler de 
iştirak edebilirler. Bu beyanatll\ 
kıymeti mevcud o_ldukça Orta Av 
rupa ve Garbi Avrupa milletleri 
yeni bir harbe girmeksizin yeni 
bir sulh muahedesi elde etmiş o
lacaklardır. 

Ölümün sırlarını 12 defa kendi-I 
anlamak için ni asan adam! 

Genç çocuk boynundan sımsıkı 

tuttuğu köpeği salıverdi. Bu dağ
ların ovalarında, ormanlarında a
yılar ufak da olsa köpek sesinden 
korkarlar. İhtiyar köpek evvela 
sahibinin yüyzüne baktı. Sorıra 

dişsiz ağzından homurtular taşı
rarak ileriye atıldı. Ahmed küçük 
tabancasile havaya ateş ederek 
köpeğin arkasından fırladı. Tepe
nin inişine geldiğini anlamadan 
koşuyordu. Gözleri bu yıldızsız 
ve karanlık gece içinde o ince 
feryada sahih arar gibi etrafta 
kuvvetle gezindi. Şlındi ihtiyar 
köpeğin homurtusu daha yakın • 
dan geliyor. İkisi de sanki dur • 
dukları ;verde dönüyorlardı. Bi • 
raz ileride küçük ormanlığın dı
şında yerde bir şeyin yattığını se
zen Ahmed o tarafa doğru koşun
ca yanılmadığını anladı. Arkasın
da delinmiş, parçalanmış bir un 
torbasile yerde upuzun yatan genç 
bir kız başını açık bırakmış örtü
sü içinden sarkan uzun safı saç
larile birdenbire onu şaşırtmıştı. 
İleridki dereden avucile su ta,şı· 
yarak onu ayılttığı zaman par • 
makları büyük bir mahcubiyetle 
sarı saç tellerinin büküldüğü alın
da dolaştı. 

- Ahmed dedi, onları tol" 
yalım olmaz ını. Genç çocul< 
şını eğdi. Şlındi ikisi de yere ~ 
unları çuvalın deliğinden dol1 

mağa başlamışlardı. Delikaııl 
dakikada kendini unutmuş, t 
kız ise onların hepsinin topl' 
masından başka bir şey düı" 
müyordu. Onu bu karanlık!~ 
tehlikelerle dolu dağ başlarııı' 
çuval un için yollıyan üvey ; 
sı şüphesiz ki yine un için O 

ziyetler yapacaktı. Biraz elfl' 
baygınlığın üzerine verdiği Jı 
sizlik ince bileklerini durdOr 
Ve kolları ağır ağır yanlarına' 
tı. Genç çocuk avucundaki O~ 
da boşalttıktan sorıra: 

İngiltere Bahriye Nazırı şlın -
. diki hükumetin harici politikasını 
muvafık görmediği cihetle çekil • 
di. Avrupa sulhunun muhafazası 
yolunda çekilen zahmetlerden son 
ra İngilterede yapılan sevinç te
zahüratı arasında Bahriye Nazı
rının istifası az ehemmiyetli bir 
hadise değildir. Bahriye Nazın 
olarak diğer bir devlet adamının 
işe başlamış olup olmaması ise 
büsbütün ayrı bir keyfiyettir. İn· 
giliz matbuatında artık bu cihet 
mevzuu bahsolacağa benzemiyor. 
Fakat ıulhun istikbali bahsinde 
İngiliz gazeteleri ikiye ayrılmış 
oluyor : 

BÜKREŞ MORG DiREKTÖRÜ 
Son asıllşında yirmi altı saniye 

Deyli Meyi gibi, Deyli Ekspres 
gibi çok satan gazetelerin neşri -
yatı hemen hemen daima şu nok
tada birleşiyor: İngiltere bundan 
sonra büsbiitün silahlanma işine 
devam etmeli. Silah !anma faali-

1 
yetine hiç fasıla verilmemeli; gibi.. 

Taymisin siyasi muharriri bun· 
dan sonra A vrupanın diğer me • 
selesine geçerek diyor ki: 

Bundan sonra hemen söndürül
mesi lazımgelen bir yangın da İs
panya yangınıdır. Ademi müda • 
hale komitesi katibi tarafından 

gerek Burgosda, gerek Barselon
daki işinde muvaffak olacaktır. 

Birçok haftalardanberi tasavvur 
edilen bu vazifeyi ifa edecektir. 
Bunun neticesi olarak İspanyada 
her iki tarafta bulunan yaban • 
cılar yakında çıkarılmış olacaktır. 

Taymis İspanya meselesin~ böy 
le temas ettikten sorıra vaziyetin 
endişeli taraflarını da gözönüne 
alarak diyor ki : 

kuvvetimle boynumu, hançere
nin üst tarafından, şah damarının 
geçtiği yerden sıktım. Beşinci sa
niyeye doğru gözlerlınin önünde 
evvela kırmızı, sorıra yeşil perde 

• peyda oldu. Birçok hayaller do
laşmaya başladı. Sorıra birdenbi
re herşey karardı. Kendimi kay. 
bettlın. 

Ölümü En İyi Bilen Adam 
Bükreş Morgu müdürü Doktor 

Nikola Minoviçi böyle söylüyor
du. 

Doktor Minoviçi, ölümü en iyi 
bilen adamdır. Mesleği iktizası 

birçok müntehirler! görmüştür. 

(Son beş sene içinde Romanyada 
33,024 kişi kendini asmıştır.) Dok 
tor Minoviçi b..!!n}ar ü~riıı.de tet
kikatta bulunmuş vP iiliimün 
makanizması• nr · ai ·ve 1.501< me· 
raklı bir eser neşretmiştir. 

Mesleğine son derece merbut o 
lan sayın doktor, eserini, kendi 
hususi tecrübelerine istinat ede
rek yazmıştır. 

Deyli Ekspres gazetesi öteden
beri İngilterenin yalnız kendi im
paratorluğunun işl~rile meşgul ol 
masını, hele öyle Avrupanın öte
sindeki n-e<eleler için harb tehli

keleri ar- ına girmemesini ileri 
sürmekle olan cereyanı temsil et
me.<te<lır. Bu gazete ötedenberi 
bu maksadla olan neşriyatını şöy
le hulasa etmektedir: 

Yalnız nikbin olmak kafi de -
ğildir. İngilterede birçok kimseler 
birbirlerine soruyorlar: Fransa • 
nın Çekoslovakya meselesinde al
mış olduğu vaziyet Fransa ile Rus 
yanın münasebatına bundan sorıra 

Dr. MMİNOVİÇ On iki defa kendini asmış, her 
defasında da tecrübelerini, kendi 
ni tamamiyle kayıp ve tanı ölü ha 
!ine gelinceye kadar ileriletnı iş

t ir. Son tecrübede Dok tor Minovi 

İstikbalde nasıl hareket ede • 
ceğimiz bellidir. Mukadderatımı
zı Avrupada herhangi bir devle
tin mukadderatı ile bağlıyama • 
yız. İngiltere yalnızlık yolunu ta
kib edecektir. 

- İlk öldüğüm zaman yatağım
da idlın. Yatmış, gözlerimi sema',a 
dikmiştlın. İki elimle ve olanca 

Diye merdivenleri çıkışı işitildi ve bir saniye 
. sorıra, kanter içinde: 

Taymis gazetesi de Ingilterenin 
. • . . - Gülizarı getirdlın hanımıji ... 

bundan sonra sılahlanma ışıne D' k od . di il . . ''be" . .. . . . ıyere aya gır , e erını go gının uzerıne 
bir kat daha ehemmiyet vermesını ka t d b kl d. Ark d Güliz' · da il _. .. .. . .. vuşuru e eı. asman ar ez e 
ılcrı surdukten sorıra lngılız ef • b'' .. 1 d · . tt ·· 1 kaldı İh 
•-~ . . d .. .. 1 b uzu e a ımını ıçerıye a ı ve... oy ece . • 
""drı. u1m~mdıye~ın : tgor~ en az'. tiyar kadıncağızda renk korku ve heyecandan yem 
en ışe erı e ay e me ten gerı yeşil olmuş! Eti çekilen ve kalın kalın meydana 
kalmamaktadır. Bahrıye Nazırı • çıkan boyun damarları çatlıyacak gibi çarpıyor, 
nın istifası meselesine temas eden sinirden başı düşünüyor. Böylelerine halle arasında, 
Taymis şöyle demektedir: İlk sa- _ Gazel yaprağı gibi... 

atin sevinç heyecanı geçtikten Derler. Hakikaten tıpkı o. Sabahleyin otomo-
sonra Bahriye Nazırı, bahriye bi- bilde ağır başlı, k ibar yapılı bir hanımefendi gibi 
rinci Lordunun istifası, meı;.ele • ciki dirhem bir çekirdek• kurula kurula Şadan 
nin diğer bir cephesinin kabine Hanımefendi ile konuşan, şimdi eli bayraklı bir 
dahilinde de açılmış olduğunu is- mahalle karısının şirretliğini gölgede bırakan Ni· 
bat eder. Her tarafı teskin etmek met Gülizarı görür görmez, kadıncağızın üzerine 
polıtikası takib edilmeli. Yalnız atıldı, saçlarından yakalıyarak: 
kuvvetlileri değil, zayıfları da tes- - Cadı karı korkmadın mı beni aldatmak • 
kin etmeli. Herkesin selameti için tan ... 
kendisinin zayıf bir hale konma- Diyerek ihtiyarı sar sar sarsmıya başladı. Ka-
şını kabul eden devlet (yani Çe- dınca&!_z can acısından: 
koslovakya) insaniyetin takdirini - Oof, hanımefendiciğinı. .. Ayaklarının altı-
luızanmata layıktır. Onun için ru öpeylın ... Bırak' 
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Diye bağı.rdıkça, Nimet eline doladığı saçları 

büsbütün çekiyor , ikidebir göğsünden tutup sil
kiyor, fa!taşı gibi açılan kara, kömür rengi göz • 

lerini Gülizarın gözler ine dikerek bağırıyordu: 
- Geber domuz karı, geber! 

Gülizar, hanımının topuk diplerinde böyle 
kıvrana kıvrana bağı.rdıkça, Tahir Ağa da: 

- Acaba sıra bana gelir mi?. 

Diye korkudan adım adım geri çekiliyor, sıin· 
şınca merdivenlerden aşağı koşmak ve kendini so
kağa atmak için kulağı t etikte bir tazı gibi Nime\in 

ölü ka lmış 

Bayan MİNOVİÇ 

çi tamam 26 saniye •Ölü• kalmış
tır. 

İki Metre Yükseklikte 
Bu defa, laboratuvarında husu

si bir filet yaptırmış ve bu filet 
vasıtasile iki metre yükselmişti. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Yazanı 
Etem izzet 

Delikanlı on dokuz yaşının en 
cevval bir anını yaşıyordu. Fakat 
işleri o kadar çok omuzlarındaki 
yük o kadar ağırdı ki, ne hislerine 
gevşek yol veren bir rehavete ka
pılmış ne de tesadüfler ona yar
dım etmişti. Fakat şu anda duyuş
larında öyle büyük bir değişilik -
lik olmuştu ki şimdi yanıbaşında 
duran bu melekler kadar güzel 
kıza biraz daha bakmaktan çeki
niyor, onun teneffüs ettiği havayı 
ciğerlerine çekmek istergibi ba
şını yavaş yavaş eğiyordu. 

-Ahmed! 
- Al.. Zelha abla. 
- Ne oldum ben neredeyim 

şlındi. 

Ahmed büyük bir nevmidi ile 
başını kaldırdı. Bu kızın böyle ya
kın bir komşuları çıkmasını hiç 
de istemiyordu. 

- Hiç bir şey olmadın işte bu
radasın dedi ve süratle yerinden 
kalktı. Sorıra daha mülayim bir 
sesle: 

- Zelha abla dedi. Bana 
haydi seni köye kadar yolcu 
yim. Şimdi kocaman köpek l> 
önde yürüyor. Un çuvalını sıf 
da taşıyan Ahmed bir elile 1 
kızın kolunu tutuyordu. Delr 
birdenbire durdu. Ornzundal' 
valı yere attı. Parmakları İP' 
bir hareketle Zelhanın parçııl' 
entarisinden görünen orrJ 
kavradı. Gözleri acı bir hırsl' 
nıyor, göğsü sık sık çarpıyord 

- Zelha, Zelha diye inied1· 

na varacak mısın? _ 

Genç kız birdenbire sarsıl0 
rarmış benzi büsbütün uçto. 
dakları gerildi. Sesi titriyert 

- Ahmed dedi kendİJle 

Sen benim kardeşimsin. Zel~ 
nun büsbütün kızacağını oı 
muştu. Fakat o büyük bir te! 
yetle b~ını önüne eğdi. A'tf 
kırık ve kesik birkaç keliııı1 

küldü. 
- Evet, doğru, affet Zelil 

la, ve uzaktan tektük ışıklBI 
çilen köye gelinciye kadar 8. 

süki\nct altında yürüdüler~ 
• •• 

Davul seslerini arkaların" 
rakarak yeşil otların sardığl 
maca doğru yürürlerken gel 
zın beline dolanan kol gevıi'· 

(Devamı 7 inci sahil1 

·---=--
bu patırtıya mani olabilirim ... 

BENiCE 

Dedi, Nimetin yanına gitti, ellerini tuttO 
söyledi: 

' - Yeter artık ... Canını çıkardın kaduııP 
Nimet bu müdahaleye büsbütün sifirlePıl 
- Senin sırlarını saklıyor da onun için acı 

sun değil mi?. 
Diye, zavallıcığın saçlarını bir defa daha 

çekti: Gerisin geriye itti! Gülizar bu şiddetli 
sıntıya ve itilişe dayanamadı, birkaç adım g 
kadar fırlıyarak yere düştü ve ... bayıldı!. Ni.J!l' 
bağırdı: 

her el kaldırışını bir defa da kendi yürej!i: 
-Hop ...... 

- Tahir şimdi bu cadının bohçasını koJtO! 
ver, kapı dışarı et. Bir daha gözüme gözük!ll"' 
Utanmaz .. Rezil .. Sahtekar kadın!. Ederek gözetliyordu. Hele, Zeyneb kız mer

divenleri çoktan inmiş, ortadan kaybolmuştu! Re
fik de hiddet ve hayretinden odanın içinde dört 
dönüyor: 

- Sen sabır ver yarabbi! 

Diye eller ini birbirine çarpıyor, bu işin sonu 
neye varacak? .. Onu bekliyordu. Fakat, nihayet da
yal' "'nadı, kendi kendisine; 

Ben burada ne Uialr. ne do. esirİ.ııl. ., P_eklli 
,, 

i;;~ ·b~~fuıd~~ sorıradır ki, Refik bazı güııl 
Nlınetle Meta hiç konuşmadan geçiriyor; Niıııe 
pusu bekliyen kindar nazarlarla ona bakıp 11 

birşey söylememek için kendini güç tutuyor! 
kat, bu cebri mütareke ve sükt'.ln ne Nimete 0 

nün ilk ve dehşetnak gazabını, kıskançlığıJlı ~ 
turdu; ne de Refikin zihninde yer yapan JIİ~ 

(0.vaını tr' 

' 
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ı ŞiMAL DENiZi HARB FiLOLARI 
Baltık' ta en 
salıip olan 

fazla kuvvete 
iki devlet var. 

ALMANYA VE SOVYETLER .. 

5- S O N T E L G R A F - 9 ı cı Teırın ına 

IYIRMI SENE EVVEL·KI ·~ YENi SiNEMA HABERLERi 

M ÜT H 1 Ş 8 1 R F A C 1 A Büyük :ransız yıldızı Dangel 
• Dar go ve.. aşk telakkileri 

lngilizler umumi hC!-rbde çektikle- SEVEN MUTLAKA KISKANIR 
rini anlatmakla bitiremiyorlar • • Pariste çıkan 

(Kadın) gazetesi 

Baltık denizindeki deniz kuv _ 
vetleri vaziyeti, açık bir deniz o
lan Okyanusa göre ötedenberi baş 
ka kanunlara tabi olmuştur. Bal
tık denizi herşeyden önce bir ka
palı deniz sayıldığı için, donan _ 

motorbotların da yarısından faz
lası Şimal denizile şimaldeki Buz 
denizindedir. 

Sovyet donanmasının kuvveti 
yanında Şimal denizi kıyısındaki 
diğer devletlerin donanmaları i-

Sırplar dağları aşarak soğukla, açlıkla uğraşmışlilr, kendilerini 
kurtarmıya çalışmışlardır. 

muharriri erin -

den Pol Horigo, 
sinema yıldızla -

rına müracaatle 

İngiliz gazeteleri Avrupa sul
hunun kurtarıldığından bahisle 
bunun etrafında sütun sütün ya
zılar yazmakla meşgul. Umumi 
Harbi hatırlatıyorlar. 

Yeni yetişen gençler o zaman -
!arı bilmez: Bundan yirmi sene 
evvel 918 sonbaharında neler ol
duğunu hatırlıyanlar da o vakit
tenberi geçen zaman zarfında o
lan şey !erin nasıl birbirini tıkab 
eden fl'vkaladelikler olduğunu 
pekala görmüştür. 914 ağustosun
da başlıyan Avrupa harbi 918 ey-

6 
lfı.lünde artık nihayete ermek ü-

altıkda faaliyet 
ma ve deniz kuvvetlerinin faali- . . • zere ıaı. Döğüşcn iki taraftan han 
yeti bazı tahdidlere bo kincı planda kalmaktadır. Burıla- gisinin galib geleceği, hangi tara-
ınek mecburiyetinded. yuPnkeğ - rdan en kuvvetlisi, İsveç donan- fın dağı!ı;cağı o zaman anlaşılı -

ır. e de- d . . .• 
rin olmayışı ve nisbeten d . ması ır. Isveçın 114,110 tonılato yordu. 
sabadan ibaret oluşu kü .. :h hır hacminde ve muhtelif büyüklükte Şimdi aradan yirmi sene geç-
gemilerinin ehemmi~eti~~ d:::~ 119 parça harb gemisi vardır. miş oldu. 918 eylulü çok bulıranlı 
ziyade arttırmaktadır. Bunlar 10 parça sahil boyu zırhlı günlerle geçti. Galibler için de, 

Baltık denizinde en ziy d • kruvazörü, 2 tayyare ana gemisi, mağlublar için de 938 senesi ey· 
basan iki devlet vardır: B~e ;gır 1 kruvazör, 14 destroyer, 14 deniz- !Ulü de buhranlı günlerle geçti. 
yeller Birliği, öbürü Alma: ov- altı gemisi ve bir sürü torpil ta- Bunu yirmi sene evvelki eyliil ay-

Bununla beraber bu de . ~a. ·· rama gemisi, karakol gemisi, tor- yını bilmiyenler de gördü. 
nızın kı- pido t·· b d kr d ·d b" h b ıılarında bulunan diğer d 

1 
.. mo orr otu ve yar ımcı u- Avrupa a yenı en ır ar çı-

lerin deniz kuvvetlerı· • evflet - vazorden ibarettir. Bu deniz bo- kacak diye çok korkulu geçen gün 
. , cogra va- İ !iz zıyetJeri dolayısile büyük bir e- YUndaki devletlerin, umumiyet i- !er olduğundan bahisle ngi 

hemmiyeti vardır. Bu itibar! tibarile, dritnotları yoktur. On - gazeteleri şimdi yirmi sene ev -
Baltık denizinde bulunan devle:: ların donanmalarının belkemiği- ve!ki vukuat ile bugünün vukuatı 
lcrın gemi sayılarına göre donan- ni, bir nevi büyük muharebe zırh- nı mukayese ediyorlar. 
ma kuvvetlerini tahmini 

1 
lısı olan ve sahi< boylarını müda- İngilizler için 1914-18 Avrupa 

mukayese etmek faydasız d:;~::- faaya çok yarıyan sahil boyu zırh- harbine karışmış olmak unutulur 
Sovyetlerin donanması: ır. lı kruvazörleri teşkil etmektedir. gibi değildir. İngiliz tarihi için bu 
Bundan takriben on bir yıl ön- Bundan dolayı, Norveçin bu tipte pek büyük bir merhaledir. Bir da-

ce, Sovyetler, uzun müddet teh· (Devamı 6 ıncı sahifede) ha Avrupada harb çıkarsa İngil-
etmiş oldukları donananma pro~~ ====:=;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;:;;;:;;;:;~::===;1,. 
ramıar~nı gerçekleştirmeğe koyul B 1 R A L M A. N S 1 V 1 L p O L 1 S-1 
~ular. Ilk beş yılı, Çarlık devrin-

en kalmış olan harb gemilerini 
ıslah ve modern bir şekle sokm ğ 
tahsis ttil a a e er ve bu suretle m·· 
takbel So us-

. vyet donanmasının te
mellerıni attılar 

.h.~be·t!i· harek~t ederek, evvela 
kuçuk unıtelerin yapılmasına b 
ladıla v aş-

r. e ondan sonra büyük 
harb g ·ı .. 
m . emı.erının modernleştiril-
.• e.sıne gırıştiler. Sovyetler Bir -

lıgı, şimdi artık aded itibarile tek
rar denizci büyük devletlerin sı
rasına geçtiler. 

1911 de yapılmış olan dört drit
notta da değişiklikler yapılarak 
~kr~r faal bir hale sokulmuştu 

atta bu dört Dritnottan b .. r. 
lan •Marot. İngiliz Kralınınır\ o

ı;ıymesı münasebetile Spithed'~ç 
yapı.t~.n deniz töreninde So e 
Bn lıgıni temsil e•m· t' vyetler 

1. ış ır. 

1 Ayrıca, 40,6 santimetrelik to 
arla cihazlanacak olan iki D _Pt

notun · rı -
ınşası da programd 

dır M a var -
. evcut 5 kruvazörden A 

rora. kruvaz·· .. ' c u
olarak k oru mekteb gemisi 

.. ullanılmaktadır B k 
vazorlerin en büyü - .. . u ru-
rell isı 8030 ton bü g~kl~e-~n kud-
1 K yu ugunde o 
an • rasni J<.avkas. dır B . -

18 t· · u tıpte 
san ımetrelik toplarla cih lı 

tane b .... k kr .. .. az 7 
uyu uvazorun inşası da 

keza Sovy ti · d . . e erın enız programı-
na gırm· t· B ış ır. undan başka .k .. har· d.. , ı ısı 

ıç ıgerleri Çarlık donanma 

Yahudi aleglıdarlığınz 
önünde tutarak 

•• goz 

Ha ıira;arını an!atıyor 
Almanyada (Nürenberg &anu

nu) denilen yeni bir kanunla Ya
hudi erkeklerin Alman kadınlar
' ·ı görüşmeleri, Alman kadınları-

mensup bir delikanlı Sonnenber
ge gelmişti. (Oyuncak sanayii 
merkezi). Noel yortuları için o
yuncak salın alacaktı. Yolda te
sadüf ettiği kadınlara dikkatle ba 
kan, gülen bu delikanlıyı gizlice 
takip ediyordum. 

terenin ne olursa olsun buna işti
rak etmiyeceğini ileri sürenler de 
az değildir. Yeni gelen Londralı 
bir gazete bundan yirmi sene ev-

velki eylfilde, yani 918 eyllılii<ıde 
olan şeylerin İngiliz tarihi için 
ehemmiyetinden bahisle İngiliz or 
dusunun Rumelideki faaliyetini 
yazmakta ve hulasa olarak şöyle 
demektedir. 

İngiliz kılaatının Makedonya · 
da o zamanlar ne halde olç!uğu
nu herkes bilemez. Fakat İngiliz 
tarihi için buııu bilmek dzem -
dir. Makedonya cephesinde bulu
nan askeri vaziyeti diğer yerlede
kinden büsbütün başka idi. Çün
kü İngilizler orada pek başka zor
luklarla mücadele etmek mec -
buriyetinde bulunuyorlardı. Bun
ların en mühimmi de malarya idi. 
Hastalıkla mücadele bir taraftan, 
İngilizlerin karşılarıtıa çıkanlarla 
uğraşması bir taraftan, harbin bu 
cephesini çok zorlaşhrmıştı. Fa -
kat yine o günleri iyice anlamak 
için daha evvelki zamanlara göz 
atmak lazım geliyor: 914 harbi na 
sıl çıkmıştı? Avusturya impara
torluğunun veliahdi olan Arşidük 
Ferdinand ile eşi 914 yazında Sa
ray - Bosnada iki Sırb genci ta
rafından öldürüldü. Bu da Sırb -
!ara karşı Avusturya imparator
luğunun yaptığı tazyike karşı bir 
ccvab olarak irtikab edilen bir 
suikasd diye karşılanıyordu. Bu
nun üzerine Avusturya ile Sırbis
tanın arası açıldı. arb patla·. Sır

bistan o zaman böyle bir harbe 
hazır değildi. Çünkü iki Balkan 
harbinden yeni çıkmış, yorgun 
tedariksiz bulunuyordu. Sırb Kra
lı Petro ihtiyar, hastalıklı idi. 
Yerini gene oğlu Prens Alcksand
ra bıraktı. Prens Alcksandr ki son 
ra Sırbistanın büyümcsile Kral 
olmuş ve 934 de Marsilyada sui
kasde uğrı • ·ak öldii,·ii!müştur. 

İşte bu halde bulunan o za -
manki Sırbistanın karşısında A -
vusturya imparatorluğunu, onun 
arkasında da Alman imparatorlu-

kOLANTES BANK 
ÜNİ N. V. 

sından kalma 19 t -
1932_

35 
ane destroyer ile 

yıllarında inşa edilmi 
~: ta;e modern torpidobotları va! 

.r. u sonuncuların hemen he . 1 

Şımal denizi ile Şimal B d psı 
zindedir. u~ enı-

.. • 

·Birçok fabrikaları, dükkanla
rı dolaştı. Alacaklarını aldı. Niha 
yet bir gece bir dansige girdi. Kız 
!ardan birini masasına davet etti. 
Bir şi~e şampanya ısmarladı. İçi
yorlar, gülüyorlar, dansediyorlar
dı. Gece yarısından sonra kalktı
lar, dansigdcn çıktılar. Kolkola gi 
diyorlardı. Nereye ? ... Buliu söy
leme.ve lüzum var mı?... Fakat, 
ben arkalarında idim. Bir otele 
girdiler. Odalarına çıktılar. Soyun 
malarına, yatağa yatmalarına 

meydan vermeden her ikisini tev 
kif ettim, karakola götürdüm. Ge 
ceyi ot minder üzerinde geçirdi
ler. Ertesi gün hakim huzuruna 
çktılar. Genç Alsaslı mühim biİ: 
para cezasına çarpıldı. Kadın da 
bir hafta hapı;<' .. • 
Artık Alsaslı delikanlının bir 

daha Sonnenberge gitmiyeceğiJıe 
gitse de Alman kadınların yüzle 
rinc bakmaya cesaret edemiyece
gine şüphe var mı? ... 

Mezkur Bankanın Umumi Heyeti 
bu ayın 19 uncu günü AMSTER
DAMDA toplanacağı haber alınmış
tır. 1 

Denizaltı filoları: 

Sovyetler Birlig" inin d . n enızaltı 
ı osu muazzam bir h 1 1 

Al 
a a mıştır 

man resmi malumatına .. . 
1 

. gore, 
en az 50 denızaltı gemilerı· 
d k. var-
ır . ı: bunun 70 den fazlası Şimal 

denızınde, geri kalanı kısmen Ka
radenizde, kısmen şa,rki As d 
bul ' ya a 

.. unmaktadır. Hemen hemen bü 
tun bu d · it . . 
1 

. enıza ı gemılerı son yıl-

t
arl da . ınşa edilmiş modern üni
e erdır. 

Yukarıda sa la .. . 
yı n unıtelerden 

maada, Sovyetler Birliğinin aded. 
epey b .. ük. ı 

Elçiye Zaval Olmaz Derler Aın 
ma. - Bu vaka, geçen yaz Stut
gar'da geçmiştir. Aslen Polonya 
Yahudisi olan Ferdinan Rindsions 
kinin Ari dininden bir çocukluk 
arkadaş var. 

- Rica ederim, Ferdinan, diyor 
Çok müşkül vaziyetteyim. Bana 
ufak bir hizmette bulunmak ister 
misin?. .. Bana büyük bir iyilik 
etmiş, büyük bir dertten kurtar
mış olacaksın? ... 

- Hay hay! Elimden gelecek 
birşey ise ... 

Geçen sene, Bankanın şubeleri 

bulunduğu birçok memleketlerde, 
- Bilhassa FELEMENK ve Garbi 
Hindistanla Arjantin ve Venezüel
lilda - faiz nisbetinin tenezzül et _ 
mekte devam etmesine rağmen 
Bankanın bu yıl istihsal ettiği kar 
bundan evvelki muamelat devre
sinde varılan neticenin hemen de 
aynidir. Bu memnuniyet bahş neti
ce ise, münasebatın daima inkişaf 
etmiş olmasından ileri gelmiştir. 

• .. .. d H b caşk• hakkındaki 
gunu goruyor u. ar çıktığı za- . . . . 
man Sırb köylüsü daha ekini top- ı fıkırlerını soru -
lamakla meşguldü. Onun için yor. Geçen hafta 
memleket müdafaasını elindeki Danyel Daryö ile 

/
görüşmüş. Sevim
li yıldızın nşk 
hakkındaki fikir-

!erini enteresan 
bulduğumuz için 
aynen nakledi -
yoruz: 

Danyel Daryö

nün son filminin 

1 

ismi .Seher Vak

ti Dönüş. tür. Fa

/ kat ben kendisi -
ni, Juanvil stüd· 

1 yosunda ancak 

grup vakti göre
bildim 

DANrtL DARYÖ 

orakla yapmak me<.Juriyetinde 
kalmış gibi bir halde idi. Sırblar
la Avusturyalılar arasındaki mu
harebe çok çetin plmuştu. İki üç 
hafta sonra Avusturya orduları -
nın geri çekildiği anlaşıldı. Avus
turyalıların zayiatıı 50,000 kişi 

olduğu söyleniyordu. Tekrar bir 
taarruza geçildi. Fakat yine Avus
turyalılar geri çekildiler. 

Hcnri Dökuan'la beraber stüd
yonun barında viski içerken, Lon
dradan henüz avdet eden Mişlen 

Şeriel yanımıza geldi. Şeri!, Dar
yönün çocuğunun vaftiz babası - ı 

dır. 

katle baktı. Kocası fl.anri Uök11-
an. 

- Danyel, dedi. Sözlerine dik
kat et. Zira, gazeteye yazacak ... 

- Ne beis var!. .. Ben, bunlar -
dan bahsetmeyi çok severim. Her 

halde söyliyeceğim sözlerde yarul 
mıyacağıma eminim. İzdivaç mı!. 
Ben çokmes'udum. Şu halde izdi

vacın nasıl aleyhinde bulunabi
lirim?. Kıskançlık!.. Kıskançlık ol 
mazsa aşk uzun müddet devam e

demez. Seven mutlaka kıskanır. 
Sadakate gelince: Bunun karşılık 

lı olması fikrindeyim. 

Auvusturyalılar yine bir taarruz 
yapmışlar, bu sefer yine geri çe
kilmişlerdir. Hulasa dendiğine gö

(Devaını 6 ıncı sahifede) 

Hanri Dökuan bana : 

- Danyel film çevirmekle meş 
gul. Fakat, iki sahne arasında is
tediğin kadar konuşabilirsin ... 

Dedi. Bu sırada sevimli artist 
geldi. Konuşmıya başladık: 

- Aşk, izdivaç, kıskançlık ve 
sadakat hakkındaki fikirlerinizi 
söyler misiniz? ... 

Gözlerini açarak yüzüme dik- (Devamı 7 inci sayfamızda) 

1 ANIBAL TARiHDEN PORTRELER •• ----
R o MA A k k .. •J b 

KAPILARIN- vrupayı or u ıçınae ı· 

DA VE .. ı rakanlar kimlerdir .. 
ANİBAL - İsanın doğuşundan 

211 sene evvel, Romada, Porunun 
etrafını süsliyen saraylarda, en 
fakir mahallelerde bu cümle tek
rar olunuyordu: 

medeniyetini tehlikeye düşecek· 
ti. 

Ve tarihte yeni bir devir açıla
caktı. Hiç kimse, şan veşeref pe
şinde koşan mağrur Kartacalının 

Dilk dll Feroinan'ın katli (1634) 

..- Anibal ante Porlas!... dünyaya hakim olmasına mani o- 1 
Kartacalı Anibal, Romanın ·E- lamıyacaktı. f 

zeli -düşmanı., en müthiş rakibi, Fakat Roma düşmedi. Anibal, 
şehrin iki mil ilerisinde, Anio ya- bütün kuvvetile üç defa şehre hü-
kininde bulunuyor. Yani Roma -
nın kapılarında ... 

İbreya'yı, Gal havalisini, İta! -
yayı yıkıp harap ettikten, virane
ye çevirdikten sonra yıldızının 

söndüğü, A vrupadan çekilip gi -
deceği zannolunrnuştu. 

Fakat b uzan yanlıştı. O, şim -
diye kadar yaklaşması, cesaret e
demediği Romaya hücuma hazır
lanıyordu. Buna, bilhassa Roma 
orduları tarafından kuşatılan Ca
poueyi kurtarmak için karar ver
mişti. Ve günün birinde ansızın 
muazzam bir ordu ile çıka gelmiş
ti. Roma ise, zayıf bir kuvvetin 
muhafazası altında bulunuyordu. 
Anibal kuvvetlerine mukavemet 
edebilmesi imkan haricinde idi. 

cum etti. Şehrin büsbütün harap 
olmaması bir mucize eseridir. Üç 
defasında da müthiş bir fırtına, 

yıldırımlar, taş ve kum yağmur
ları şehrin imdadına yetişti. Mu
hacimleri püskürttü. 

Anibal, evvela meyus oldu, son
ra kızdı, daha sonra cesareti kı -
rıldı. Tabiate karşı gelemiyeceği
ni anladı, çadırlarını topladı, gel
diği gibi ansızın çekildi, Capouya 
doğru gitti. 

ATLIHAN 
771 sene geçti. Yani miladın 

550 nci senesinde Attila, muaz
zam bir ordu ile Avrupaya geldi. 
Cermaynayı istila etti. Ertesi se
ne Mayens üzerinden Ren nehri· 
ni geçti. Yolu üzerinde bulunan 
Meç, Rens, Şalon, Sens ve Troyes 
şehirlerini yaktı. 

Paris Gol'in bu incisi, kendi
ni nasıl mudafaa edebilecekti? O
radan geçirerek denizlere kavuş
mak isteyen Fatihin istilasından 
nasıl kurtulabilecekti? .. 
Doğruyu söylemek lilzıın gelir 

se Paris halkı, müdafaa hususun 
da büyük bir cesaret göstereme
mişlerdi. Şehir, Jeneviycv adlı bı 
kızın sayesinde kurtuldu. Attila, 
bu saf kızın yalvarmalarına, ni
yazlarına dayanamadı. Yolunu 
değiştirdi, Or!eana doğruldu. Şeh
re iki defa taarruz etti. İki defa
sında da geri dönmiye mecbur 
kaldı. Dünyayı fethetmek arzu
sundan vazgeçti. Tunayı geçti, ani 
ve esrarengiz ölümü imparatorlu
ğunu inkıraza uğrattı. (İsadan 
sonra 553). 

Mağlup olmaz ARMADA'nın 
fıkı beti 

Orta çağın korkunç seneleri 
bitti mi? 

İtalya, teceddüt devrinin Fran· 
sası ve İngilteresi bunıı şu ceva
bı veriyorlardı: 

- Evet ... 
Halbuki İspanya: 
- Hayır! Henüz bitmedi! ... di

yor ve dini taassubu, engizisyon 
cemiyetleri ile A vrupaya hiikim 
olmak istiyordu. 
İspanya, en ziyade Protestan 

İngiltereye düşmandı. Elizabet, 
Katolik olan Mari Stuarı idam et
tirmişti. 

uy. olan birçok küçük 
~~rb gemilerı vardır ki, bunların 
ıçınde bilhassa 150 l 
mot .. bo ane torpido-

or tu, kayda şayandır. Bu 

•ın da Yahudi erkekıerıe teı 

Ptmeleri katiycn yasak edilmiş 
tir. Zabıtai ahlkiye memurları, po 
!isler, hatta ahali bu kanunun ta
mamını tatbika dikkat ederler. 
(Alman ırkının telvisine) meydan 
vermemeye çalışırlar. Bu kanun 
hilafına harekete cesaret edenler 
pek ağır cezalara çarpılırlar. 1937 
senesi içinde bu yüzden hapse gi
renler ar••ında 527 de yabancı var 
dır. Bunlar, 3 aydan beş seneye 
kadar hapis cezası verilmiştir. 
Çoğu Amerikan tebaasıdır. Bir 
kaç ta Fransız vardır. Aşağıdaki 
satırları, bir zabıtai ahlakiye me
murunun tesadüfen elimize geçen 
cep defterinden alıyoruz : 

Bir Gece, Uanaig'de : cİstraz• 

burglu zengin bir Yahudi ailesine 

- Yakında nişanlanıyorum. Fa 
kat nişanlanmazdan evvel metre 
simle dostça ayrılmak istiyorum. 

. Bunu, doğrudan doğruya ben söy 
(Devamı 6 ıncı .. bjfedıJ 

Bilanço yekunu geçen sene Bilan
çosunu 5.000.000 Florinle geçmiş ve 
78.000.000 Florine baliğ olmuştur. 

Bu inkişaf nazarı itibara alınarak 

Bankanın Umum Direktörlüğü ge
çen sene gibi bu sene de % 6 nisbe
tinde temetv vzi edilmesini teklif 
edecektir. 

Romayı ele geçirdiği takdirde 
ki bu muhakkaktı. Yalnız Roma 
medeniyetini değil, bütün dünya 

Şehirde herkes ağlıyordu. Hiç 
kimse Anibal'in muhasaranı kal
dırdığına inanmıyordu. Bunu bir 
hile sanıyorlardı. Halbuki o, çok 
uzaklarda idi, hatta, bir daha a

yak basmamak şartile İtalyayı 
ter ketmişti. 

Roma, imparatorluk 
pa kurtulmuştu. 

ve Avru-

Bu, İkinci Filip'in gazabını u
yandırdL İspanyanın 130 parça 
gemisi vardı. O devre göre bu 
kuvvetli bir donanma idi. Bu se-

(Devamı 1 lDCl ıahifede) 
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ir Aiman sivil poı ·si 
(.5 ind salııfcden dcv:ım) 

]ersem ağla~·acak, sızlay~cak, ayı 
lacak, bayılacak ... Buna m<:ydan 
vermemek için bir çare düşün
düm. Sen gi<ler, münasip bir li
sanla anlatırsın, olmaz mı? ... 

•Fernan, genç kadını tanıyor 

ve arkadaşını çıldırasıya sevdiği
ni biliyordu. Herhalde teselli ka
bul etmiyecek. ağlayıp sızlıyacak 
idi. Buna rağmen arkadaşını kıra 
madı. Arzusunu yerine getırme
ye karar verdi. 

•Teselli kabu etmiyecek mi? ... 
BiWıis ... Genç bdınla bir kahve
de lıulll§tlluşlımh. Fernan, arkada 
şmın vaziyetini anlattı. ailffin.in 
ıuarına dayanamadığını söyledi 
lr!a:mr göstermeye ça!ı§tı. 

·Genç kadın, bütün bu sözleri 
sükiıntle dinledi. Sonra ayağa 

kallrtt: 
- Bir otomobile binelim, biraz 
~l:ışal- .. 

Dedi. Birlikte otnmata gittiler. 
Havuzun kenarında bir kamerye
y e gjı'diler. Güzel bir yaz gec1'Si, 
Mehtap var. Çiçeklenn tatlı. bay
gın kokulan ruha rahav~ veri
yor. İçtikleri şampanyanın duma
n ile başlan dönüyor. Gıttikçe bi
r ibirlerine yalr:!:ışıyor, duda.klan 
biribirile birJeşiyar. Sonrası ma
lum ... 

· Fakat ertesi g\in Fern.aıun ak
lı başına geliyor. İşlediği cinaye
tin netXes;ni düşünüyor. Genç ka 
dının beraber yaşamak teklifini 
kabul eruyor. Otel.den çıkıyor. He 
men evine gidiyor, eyalaruıı top 
luyor başka bir yere naklediyor. 

·Beyhude ... Yirmi dört saat i
çinde iki aşkını kaybeden genç 
kadın intikam almaya karar ve za 
bıt:ri ahlakiye memuruna müraca 
atla haber veriyor Fernanın Ya
hudi olduğunu sonradan anladı
ğını söylüyor 

Şimal denizi 
harb filoları 

(5 inci sahifeden devam) 
4, Danimarka ve Finlandiyanın 2 
barb gemisi vardır. 
İsveç donanmasının bilhassa dik 

kate değer ünitesi ·Gotlarn:J. a
dındaki tayyıue \Da gemisidir. Bu 
gemi, hiçbir donanmada eşi olmı
yan bir tiptedir. İsveç donanması
na son yılda 2 deniıaltı, 2 destro
yer ve 3 torpil arama gemisi de 
katılmıştır. 

Diğer devletler: 
Norveç donanmasında yukarı

da zikredilen dört sahil lrruvazö
riinden maada 30 tane büyük ve 
küçüle torpidobot, 9 denizaltı ve 
miiteaddld mayn gemisi ve mu
avin kruvazörler vanlll'. 

Danimarkanm 2 sahil kruvazö
nı, 20 torpi~ 11 denizaltı 

gemisi. 17 mayn dökmeğe mahsus 
gemisi 

Harb sonrası devletleri arasın

da en başta J'inlandiya gitmekte
dir. Finlandiyanın 2 sahil kruva
zörü, 5 denizaltı ve 50 parçadan i
baret topçel<eri, mayn gemisi ve 
torpidom«>törbotu vardır. Dcınan

masının mecmuu toniJ;itosu 27979 
dur. 
Estonyanın 1 torpidobotu, 2 

mayn gemisi, 2 denizaltı gemisi 
vardır. Letony.a donanması, 2 de
nizaltı, 3 myn gemisi ve mütead -
did yardımcı kruvazörden ıbaret
t ir. 

Le'ıistanın büyük hır donanma 
programı vaTsa da bugünkü do -
nanmaııı, 4 destroyer, 5 eski tor
pidobot, 6 yeni denizaltı ve birkaç 
topçeker ile myn tarama gemisin
d~n mürekkeptir. 

(Dış politikadan devam} - -
SIOl."alUar, ÇeklE-rcl<on b bölün 
ayrılıp miıstakil bir devlet kur
mak istiyorlar. Geçenlerde ölen 
papaz Hlinka'nın liderliği altında 
geniş otonomı tarafları olanlar da I 
vardır. Sabık ~·~kil Hodza'nın 

liderliği altında Çeklerle daha sıkı 
bir te dki tru'saive taraftar olan
lar da vardır. Fakat bu nokta üze
rinde iki Slav milleti anı.sama -
dık.l.anııdan bugü:nkü karışık va -
zıyet i~Uıdc Pulonva ve l\!acaris
t:ı.'1 bu tefrikadan istifadeyı et -
me;ıi dii1;üı:ıdi:ıler Polonya ve Ma
caristan birıbirıle hudud komşu -
su oltnak. istiyorlar Ve Mussolini 
de baıı dü üııcelert..- bunu tasvib 
eder gibi görı.i.nUyor. Binaenaleyh 

.,! Slovaklarla ÇC>kkrin anlaşama -
mış olmalarından bilistifade, Po-

•Netice: Fernan yakalanıyor, 

hır sene üç ay hapse mahkı'.ım o
luyor ... • 

Bir Ananın Fedakarlığı. - ·Cür 
mü me*hut hıtL.n<le tc\·kif ettiğim 
2& yaşlarınd< biı; delikanlı, ana
sınm sayes.irıde CC'Zndnn kurtul
du. Bakınız nasıl: 

·Delikanlı hapse aiıldığmdan bir 
kaç gün sonra an ı balti.me ıııü:ra
caatla çocuğun, kocası olan Yahu
didC>n değil, onun dostiarından bir 
Almandan olduğunu itiraf etti. Bu 
adam 1920 de vefat etmişti. Res
mim gösterdi. Haltikaten deHkaıı
lıya biraz benziyordu. Mahkeme 

bunu kMi görmedi. Mütehassıs -
lar tarafından kanmın muayenesi 
ne l\J2um gösterdi. Kadının ve- li<> 
casmın kanlarını muayene ettiler. 
Ayni gruptan çıktı. Delikanhnın 

lanınr tahlil ettılcr. Bunfara ben 
amıiyordu. Nihayıot mahkeme- be
raetine- karar vesdi. .. ~ 

İhtiyar Pansiyoner. - E~ 
Floyşcr, yirmi seneden beri Man 
hayimde S ... adlı Alınan kadının 
pansiyonunda oturuyordu. 

Ernest. Fiayşer Y ahud.i. idi. Ka
dın ise Arı. .. 

·Bıı, dikkat nazaı·unı ~ekti. Ka 
dırı kanıkola cdp v . sorguya çek 
tiı~. Kadın, ilk evvel pansiyoneri 
ile senelerden beri münasebatta 
bulundugunu itiraf etti. Sonra, 
hakim huzurunda ifadesini değiş 
tirdi, in);iıra saptr. Erkek, derin de 
rin içi:-ıi çekti: 

- Ben. dedi. Yirmı be~ senedir 
erkeklik kabiliyetimi kaybetti,.ı .... 

·Buna rağmen mahkeme kendi 
sini bir buçuk sene hapse mah
ki'ım ... • 

Ölüm Cer.ıs ı Tatbik Olunacak 
mı ·~ - Zabıtai ahliikiye memuru
nun cep defterinde buna benzer 
dah.1 l>irı;:nk Yakar ... yazı.lı .. 

Üsküdar tevkifhane-
sinde eroin 

(1 inci s:ıhifecfen devam ) 
tertrbat alınmıştır. Nıhayet ceza 
evi gardiyanlaruıdan Rasim oğlu 
Asımın bu işi yaptığı ve haJ'icden 
tedarik ettigi eroin, esrar ve af
yonu ceza evinde bulunan mah
buslara sattığı anlaşılmış bu işi 

yaparken suç üstünde yakalan -
ınıştır. 

Asım sorgusu y;ıprldıktan sonra 
tevkif edilmiş ve daha birkaç saat 
evvel serbest girip çıktığı ceza e
vine kapatılmıştır. ----
Babıali ve Ankara 

caddeleri 
(1 inci sahifeden tlevam) 

kametlerinin bu caddelerden ya
pılmayıp tramvay yolunu taki -
ben Sultanahmed ve Sirkeci isti
kametinde yapılması, otomobil 
ve motosiklet gibi vesaitin de 
Sirkeciden Divanyoluna çıkış is
tikametiııin Ankara ve BdbLiıli 
caddelerinden yapılıp ancak Di -
vanyolundan Sirkecıye iniş isti
kametin.in yol üzerine konacak 
işaretlere göre yan sokaklardan 
yapılmasına karar verilmiştir. 

lonya \'e Macaristan Slovakyayı 

ve Rutenyayı aralarında paylaş -
mayı kurmuşa be.ıziyorlar. Slo -
vaklar ve Çekler bunu anlamış 

olacaklardır kı aralarındaki ihti -
lafı hallederek biritıliifa varmış
lardır. Telgraf haberlerine göre, 
Çrkoslovakyanın adı. bundan böy
le •Çekya ve Slovakya• olacaktır. 
Bu. yalnız bir isun değiştırme de
ğildir. Çekler ve Slo\•akiar, kaFşı
lıklı münasebetleri:nı yem baştan 
tanzım P<tiyorlar. Şöyle ki: Çek
ler yalnız başlarına b.ir devlet 
teşkil edec ler. Sl<ıvaklaı: da ayn 
bir devlet lcuracaklardır. Ba iki 
müstakil dC\·let arasındaki müna
sebet. eskı Avusttırya - Macaris . 
tan imparatorluğu zamanında A
vushuyalıların :O.lacarlarla olan 
münasebetine benziyecektir. Yani 
devlet reisliği, milli müdafaa, 
gümri.ık w hariciyeden maada iki 
devletin diğer organları biribi . 
rinden ayAlacaktır Çekler ve 
Slovaklar aralarındaki itilafı tam 
zamanında halletmiş oluyorlar. 
Çünkü bu itilafın sürüp gitmesi, 
Folonyanın ve Macaristanm hırs
larını tahrik etmekteydi. Halbuki 
orta Avrupada millfyet mcselele -
rinin tasfiye edildiği hır zamanda 
Slovakyanın tekrar Macar veya 
Polonya ı<iaresine gcçmesı, istik
bal için tehlikelerle dolu bir me
sele ihdas etmiş olacaktı. 

A .. ESMER 

Yirmi sene evvelki 
müthiş bir facia 

-1 
! Acı bir yıl önü ü 

(5 inci salllfeden devam) 
re Avusturyaiılann 450,000 kişilik 
ordularmm yarısı Sırblarla olan 
bu muharebelıerde zayiata uğra -
mış oluyordu. Bir müddet için A
vı.ısturyanın kendini toplaması :ı.a 

zımdı. Sırblar için bu büyük bir 
fırsat olacaktı. Onlar da kendile
rini toplamak isin vakit kazan -
mağa mecburdulat. F akat bu sı: 
rada Sırblar arasında tifiis has -
!alığı çrka•ak 300,000 kişiyi alıp 
gtitürmüştiıi:r. Aradan qağ.ı yu -
karı bir sene ~eçmiş, 91!> senesi. 
son bahumrla vaziyette ba§.ka bir 
değişiklik olmuştur. Çünkü Bul
garistan da Almanya ve Avustur
yarun yanında olarak Umumi Har 
be iştirak ediyordu. Bunun üze
rine Sırblar kendilerinin büyük 
yardımlara muhtaç olduklannı 

anlamışlardır. Çünkü bu gidişle 

Sırblık namına birşey kalınıya -

caktı. Sırblar kendi varlıklar= 

korumak i<;in memleketi boşalt -
mağa karar vadiler. Ordu ne pa· 
hasına olursa olsun mutlaka düş
manı ile uğraşarak dayanacaktı. 

Kııvvetli düşnana karşı galib 
gelmek mevzuu bahis değildi. 

Fakat ölünciye kadar dayanmak 
lazımdı. Ordu böylece dayamr -
ken Sırblar da on yedi yaşından 
aşağ• olan er kek çocuklan Sır

bistand•n çıkararak Karadağ ve 
Amavudlulı: dağlarından aşırarak 

Adriyatik. denizi sahillerine gö -
türmeyi ve oradan seliımete çı -
karmak. çaresi arandı. Bu pek zor 
b ir macera olmuştur. Çünkü mev
sim kıştı. O dağlarda aç ve sefil 
bir lıaJde erkek çocukları altı haf 
ta süren bir mecburi yolculuğu 

biter tiilrenir gibi değildi!. 
Bu fecl mücadelenin diğer sa!

haı;r da yarın anlatılacaktır. 

HA~E~LE 
. . ~ . . ;.. : .. · .. .. . : . ; . -:: . . . 

Para meselesinden 
kavga, SAilnra yaralama 
Kumkapıda: ohıran balıkçı Mar 

dik ile yanında çalışan Herant bir 
pa:ra mes~sinden kavgaya tutuş 
muşlardlr. Kavga büyümüş, He
rant çakı ile Mardiği sol kulağın 
dan ve bileğinden yaralamıştır. 

Bir otomobil bir 
ç0cuğu çiğnedi 

Şoför Misakın idaresindeki 1913 
nw:naralı otomobil Unkaparundan 
geçmekle iken Jak oğlu !sak is
minde bir çocuğa çarparak m uhte 
lif yerlfiinden yaralamıştır . İsak 
&astalıaıo.eye kaldırılarak tedavi 
altına alınmış, şoför yakaJanmış

tu. 

' 

Acelenin cezasını 
çekmiş 

Ortalröyclıo oturan 16 yaşında 
Gebze isminde bir luz, MN t

köyünde tram vay dtmnada'1 at -

laınak isterken düşerek başından 
ya.ralanmıştır. 

Bir etomobiUe tramva 
çarpışh 

Şofö. Haklnnm idarHirıdek:i 

3il9 mımanlı etobüs Şehzaddıa· 

şından geçmekte iken v atmırn E
minin idaresindeki G2 numarah 
tramvaya çarparak tramvayın iıir 

carın kırılnu§ ve lorılan cam par 

çalarile tramvay yolcularından 

Pembe yüzünden yaralanmıştır. 

~ - -
D0st Y ogosla v Kralı 
Aleksandrıo katlinin 

yı l dönümü 
Bugün dosl ve mültefik Yugos

lavyanın matem günüdür. Tam 
dert yıl önce bugün bu devletın 
çok kıymetli hükümdarı Şi:inlye 
Kral Aleksandr feci surette öl
diirölınöştü. 

Müteveffa Kral Yugoslavya ta
rihinin kayd~ği en şayanı ılık

kat bir sima idi Sözleri, vaadlet'i 
kadar icraatı da büyük olan, kud
Eetli eline aldığı millet işlerini, 
yükse1ı gayelerine tamamen te -
tabuk edecek şekilde tahakkuk et
tir= müteveffa, bütün hayauıll, 
Yııgoııl.av milletinin dahild " 
harictl.e sulh ve refaha kavuşmas 
uÇuruia geçirmiştir. 
Şa.hsmda hem büyük bir dip -

Jomat, hem kıymetli bir askeri 
kaybetmiş olan dost Yugoslav ınJI 
Jetin.in büyük matemine Lü tün 
TW:liderin candan iştiralı: ettikle
rini tekrarlanıay:ı bir vecibe ad
dedHiz. Nazırırı karısı hafif atla

fıf an bi"" kaza geçirdi 
Prag, Almanlarla uyuşmayı ıer~ih ediyor 

(1 inci sahlfeden devam) 
ğu cihetle misafır nazır Ankara
danhareketini başka bir güne bı
rakmıştır. 

[ 
yapılmıştir. Doktorlarının verdi
ği rapor aynen ikinci maddedE: -
dir. 

2 - Nümune bastanesı taratın-

şekild'" haıelıet edecektir. 
Slovakyanın tamamile- Çeklerden ayrılarak 

Macaristana ilnak edilmesi hakkındaki şayialar asıl
sızdır. Muhtar Slovakya, Çekya ile eski Avusturya
Maearistan sisteminde tamanıile federatif iki dev· 
Jet halinde yaşıyacaklardır. 1 dan verilen rapor: 

Ankara 8 (A.A) - Bugün Al- ı' Alman İklısad Nazırı Bay Dr. Pllebisite lüzum kalmıyor 
DÜNI<;;Ü ZİYAFET 

meti işi uzatmayı ve sürüneem~ bırakmayı doğrU 
görmaniştir. Yeni lı:urulmakta olan devletin bıl -
hassa iktısadi bakımlazdan Almanya ile çok iyi ge
çinmesi ıazım olduğunu takdir eden Prag, bu işi de 
Almanya ile doğrudan doğruya yapacağı müzake
relerle ve sulh yolile halletmek hususundaki tek· 
lili iyi bir surette karşılamıştır. 

man İktısad Nazırı ve refikaları Funk refikası Bayan Funk'un mu- -------- ---··-- - ··-
şerefine Başvekil Celal Bayar ve j ııy<>ı'.esi>:de sol omu2 terdidi ile sol Lond:ra 9 (Hususi)- Münih konferansı Südet-
refikaları tarafından l\farr.:arn o.nuz luxationu görülmüş ve lııxa- Jer mmtakasım 6 kısma ayırmış, bımu ilk beş kıs
köşkünde verilen ziyafe:\c' Afır.~n; tion derhal rrddedilmiştir. Vui- ! muıın on gün zarfında bilakaydüşarl Alman ordu
misafirlerle Dahiliye V~kilt Şü:<- ı yı<ti umumiyesinde endişeyi nm·· ları tarafından işgaline karar vermiş, diğer 6 rııcı 
rü Kaya, Hariciye Vc .. ilı Aras, cib hiçbir hal yoktur. Bayan Funl< mıntakada plebisit yaptlmasına lüzrun göstermişti. 

Yakında iki ~let arasında Al.manyaya veri
lect'k arazi ile Çeklerde kalacak kısımlar üzerinde 
mi.ızakere cereyan edecek, müteakiben ahalı müba
delesi yapılacaktır. 

Milll Müdafaa Vekili Kazını Özalp,' oteline diJnmüştür. Hatta plebisit yapılacak yerler Bertin süfera kon-
Naiıa Vekili Ali ÇPtinknya, İk . İmza feransınca tefrik edilecek ve bu mıntakalar evvel-

Halen Çekoslovakyada 30 bin Alman, Alman • 
yaya geçen kısunla:rda 850 bin Çek vardır. Bunlar 
mübadele olunduktaı> sonra yeni hudnd tahdid 
edilecektir. 

tısad Vekili Şakir Kcsebir, İnhi- Dr. Nur-'"cloiin Aruman 1 den İngiliz lejyonerleri tarafından işgal ohınacaktı. 
sarlar Vekili Rana Tnhan, Ziraat 3 - Ço1 n~~·d ,. .ı-aminıi ge· Fabt buraya gelen haberlere göre, Prag hüku-

Bu şekilde Almanyaya eski Çekoslovak:anııt 
bc~tı• biri verilmiş olacaktır. 

;:i~a~i~~!:~!~~~r:;:/ci.'.~~ ~ ~:~e:~:;::~~~rt~~"ı~e:~~~ Çek~Öslovakya'da n sonra Avrupanın muallak 
fet pek samimi bir hava içerisin· Başvekil Celal B3 '' ve ziyaie• e , , • v b . 
cıe geçmiştir. ~~~:ı b~~":'.1~e~~~~ ""et;!~ ış lerı halledıleceg~ e.nzıy3r . 

MÜESSİF BİR KAZA H d. "- ğ N.. h tan Faris 9 (AA)- Föti Farisien ·Bırkaç gune kadar ltalya Kralı 
Yemegi müteakıb Bayan Celal . am ı 1·~"ka ks~aneFunask'a eve- gazetesinde Bu;g yazıyor: 

1 

Habeşistan imparatoru ııezdinde 
Bayar Bayan Funk, Bayan Von sıne ge ere e ewns · . . . b 

1 
~ B f' 

' b"yük' 1 · K ı:ı.. • te .. .Dörtlerin 11ünihte içtimaı Av- bır serırımız u unaca"' u se ı-
Keller, Bayan Şakir Kesebir, Ba- 1 u. . b~~n 1 e r~ıa'::ıur ah- rupayı büyük bir Metten kurtar- rin ilk vazifesi umumi Akdeniz 
yan Kurdoğlu ve Bayan Keşmfr erali=h·'-" daş er ;e t"-ahş maı· mı•tır Mutavassıt rolünü oynı - anlaşmasına bizim de iştirakimizi 
çiftlikte bir araba gezintisi yapar- v ,4KJ1ın emnıye " u- • · . . .. .. 
larlren araba devrilmiş ve bayan· mat aarak a.vdet etmişlerdir. yan Duçe, Ispanyol çıkmazını hal temin etmek olacaktır. Çunku 
lar mühim bir arıza.ya uğramadan NAZIR SOFYAYA DA lelmek surelile sulh yolund'! baş Fransa hariç bırakılarak bır Ak-
kazayı atlatmışlardır. UGRIYACAK ladığı esere devam ediyor. Dünkü deniz itilfıfı aktedilemez.> 

·Alman iktısad Nazırının refi - Doktor Funk, memleketimiz - hareketi, büyük devletlerin haki- Övr gazetesinde Madam Tabouis 
kaları Bayan Funk'un sol kolu den avdetinde Sofyayı ziyaret e- ki sulh lehindeki teşriki mesaileri yazıyor: 

,.,.. h t · decek ve iki' memJ..,•·atı· al~'-adar için bir falihayır addedilmelidir.• ·Ademi müdahale komitesinde incinmiştir. numune as anesın- . =• "" 
de Ia:ıım gelen ihtimam ve tedavi eden ticari meselC>ler hakkında Epok gazetesinde Donadiö şöy geçen 15 haziranda im•alanan 

= ==="=== ====================== le yazıyor: Fransız - İngiliz itilafı mucibince 

Tarı.hten Portreler •Habeşistan işinin doğurduğu muhariblik hakkı ancak en zayıf 

(5 inci sahifeden devam) 
heple .MağlUp olmaz Armada. 
unvanı verilmişti. KumJndam da 
Amiral Medina Sidonia idı. 

Anriral, 1588 senesi Ağustosun 
ilk günlerinde Kale'ye vasıl oldu. 
Ve az sonra İngiltere sahillerine 
teveccüh etti. 

Londra pek elim saatler yaşı
yordu. Ahali şehirden kaçıyordu. 

Kiliseler hıncahınç dolmuştu. 

Dükkancılar, mallarını yok paha
sına satıyorlar, dükkanlarını ka
patıyorlardı. 

İngiliz Amirali Hovar, elindeki 
l "ufak bir kuvvetle şehri müda
j faaya hazırlanıyordu. Fakat düş· 

man dor.•mmasl görünmüyordu. 
Sebep? ... Medina zaferin tam ol
masını iemm için hiçbir şeyi tali
he bırakmak ıstemiyordu. İspan
ya hiıkümetinden ağır toplu"bü
yük gemilerin de gönderilmesini 
talep etıı:Uşti. Bunların gelmesi 
gecikti. Hovar, bir gece karanlık
tan istifade ederek yedi parça 
gemi ile donanmaya hücum ve a
teş yağdırmıya başladı. Sabaha 
karşı da müthiş bir fırtına çıktı. 
Gemileri kayalıklara doğru sü
rükledi. Üç gün üç gece devam 
eden bu fırtına .Mağliıp olmaz 
Armada yı kayalara çarparak 
parçaladı. 

V ALENŞTA YN'ın katli 
Anlaşılan Avrupaya hakim ol

mak kolay bir şey zannolunuyor
du. 46 sene sonra yeni bir dikta
tör namzedi türedi: Devrin en 
büyük muharibi Dük dö Ferdi
nan... Habsburglar, en büyük 
muvaffakiyetleri buna borçlu
durlar. 

Ferdinand, birkaç kereler İs
veçlileri mağlup etti Nihayet, 
Güstav Adolf, büyük bir 
kuvvetle Habsburglar üzerine 
yürüdü. Vjyanalıları bir korku-

dur aldı. Güstav Adolfun hidde
tinden kurtulmak için Ferdinan
dı öldürmekten başka bir çare ol
madığına kanaat getirdiler. 

Dük, bunu haber aldı ve Frag 
daki karargarulli lerketli. Son 
zamanlarda ismi geçen Eger mın
takasına geldi. Dük çok yorul
muştu. Bir gece uyurken kallo -
lundu. 

1812 MOSKOVA 
1812. Çok uzak değil Bu defa 

da bir kumandan, Avrupava ha
kim olmak sevdasına düşmekten 
kendini alamadı. Sezarların, İs
kenderlerin yerine geçmek iste
di. Fakat yanıldı. 

Napolyon, koca Rusyayı fet -
hetmek istiyordu. Fakat, Mosko
vada büyük bir hezimete uğradı. 
Canını dar kurtardı. 

Moskovaya kadar kimse kendi-
sine karşı durmamıştı. 

1812 de Moskova yangını. .. 
Moskovadan sonra Vaterlo ... 
Vaterlodan sonra da SC>nt Elen 

adası ... 
Bu ıssız ada, doymak bilmiyen 

haris ımparatorun mezarı oldu. 
- ~.~~-:-~·ı 

Belediye seçimi 
(1 inci sahifeden J cvam) 

rüştu hakkında tam ve kamil bir 
kanaat verecek derecede yüksek
tir. 

Tasnif edilen reylere göre C. H. 
F. tarafından gösterilen asli aza
lar İttifakla Ankara belediye mec
lisi azalrğına seçilmı~Jerdir. 

ŞEHRİMİZDEKİ SEÇİM 
Şehrimizde de seçim dün gece 

saat yirmide her tarafta sona er
miş, sandıklar kaldırılmıştır. 

GeC9 reylerin tasnif edilmesine 

Bertin - Roma mihverini kırmak 
taraftan 10.000 göni.ıllu ve Fran

kimsenin aklından geçmez. Bu - kistlerden de bir nisbet dahilinde 
nunla beraber bu mihveri yu - bir miktar gönüllü geri almdğı 
muştamk imkanı da vardır. İtal-

takdirde verilecektir. 
yayı müttefiklerimiz arasında de-
ğilse bile dostlarımız arasına it- . Hükiımetçilerin e!ınde bu su
hal etmek zamanı henüz geçme _ retle ancak 10.000 gönüllü kal -

k . mış olacaktır. miştir. Bu maksada varma içın 

Faris ve Londra hükumetlerinin Madam Tabouis, netıce olarak 
Roma ile aralarındaki ihtilafları İspanyollar karşı karşıya yalnız 
haletmeleri liizu?)dır. bırakıldıkları takdirde Cumhuri-

Jur gazetesinde Pletri şöyle di- yetçilerin birkaç ·ay içinde mu -
yor: zaffer olacaklarını yazmaktadır .. 

Makineye Verirken: 
Çekoslovakya' da biı de karpatlar 

altı Rusyası ınuhtar hükumeti 
kuruluyor 

F rag 9 (A.A.)- Karpallaraltı Rusyası meb'usları ile Ukrayna bi
rinci merkezi meclisi)ve milli mecl~ 'l'lel~gasyonları arasında yapılmak
ta olan müzakereler, dun akşam bılmukavele kaleme alınmak suı·etile 

hitama ermiştir. 
Bu mukavele mucibiı;ıce Prag merkezi hükumetine Slovakların lis

tesi nümune ittihaz edilmek suretile tanzim edilecek olan bir Karpat
laraltı Rusyası hükiımeti nazırlarının bir listesi tevdi edilA'cel;tir. 

Brodi, Başvekildir. 

Karpaliaraltı Rusyası mümessilleri, tek:ıflerini merkezi hükumete 
bildirmek üzere pa:ı:artesi günü Fraga gideceklerdir. 

NaJ'kani, Prag hükı'.ımeti namına bir beyanname okumuştur. Bu 
beyannameye nazaran Karpatlaraltı Rusyası Slovakyanın nail olduğu 
hakların aynına malik olacaktır. - - - - -- -

başlanmıştır._ Tasnit işine ~~gün Baş Diş Nezle Grip Romatizma 
de devam edilmektedır. Katı neti- I ,. t 

ce yarın sabah tesbit ediiebilecek7 nevralji,kırıklık ve bütün ağrııarınızı derhal keser 
t ir. • • lcaıbında günde Uç kate alınabilir.• • 

Deniz üstünde 
Dün Faşabahçe açıklarında bir 

hadise olmuş, bir hırsız çetesi ta
rafından içindeki makine aletleri 
çalınan bir vapur suçlarını ört -
mek için ayni çete Ptratından ha· 
batırılmıştır. 

Bu hadise Paşabahçe a
çıklarında demırlı bulunarı 

ve Beyoğlu Tahsilat Ko -
misyonunca haciz altinda bulun
durulan Mustafa Reşid verese5irıe 
aid Asya vapurunda olmuştur. 

Vapnnm bekçisi Rizeli Abdnl· 
lah oğlu Hasan dün vapura aid 
pusula He beraber sandalla Bey
koza çıkarken de'<"riye memurları· 

mn nazarı dikkatini celbetıı:Uş, 

Hasan karakola gotürülmi.iş ~"ti 

hakkında tahkikata başlanm1ştır· 

Tahkikata devam edi.Jnıekte ol· 
duğ ubir sırada Faı;abalı<;e açılı:'· 

Jarında demirli bulunan Asya v• 
purmıun kendi kendine batmak· 
ta olduğu görülmüş ve hemen Jı:a· 

rakola haber verilm tir. 
Bu vaziyetten şüphelenen V'i? 

vapurun kasden batnılrmş olmalı 
·ihtimalini gözönüne alan memur· 
lar tahkikatı derinle~tirmışlC>r ve 
bekçi Hasanı ıkı tırmaya başla· 

nuşlardır. 

Tutulduğu vakit vapur pusula
snıı çalmadığını yalnız bozuklu -
ğunu tamir ettirmek için götür -
mekte olduğunu söylc:miş olan va
plll'nn bekçisı Hasan bu defa pu· 
sulayı çaldığını itiraf elmiş birat 
daha sıkıştırılınea bırkaç arkad~ 
ile beraber vapurun malcine daife' 
sinde bulunan bütün atalı çala • 
rak sattıklarını itiraf etmiştir. 
Yapılan tahkikat neticesinde 

bekçi Has.an ile Kasımpaşada ottl' 
ran Ahmed oğlu Ali Akyıldız. Jıiab 
camide Abdüsseliı.ro sokağında 6 
numaJ'alı evde oturan Mustafa oİ 
lu Şevket, dalgakıran ve Beyı.oı· 
da Yalı köyünde 8 numaralı ev • 
de oturan Mustafa oğlu Nuri !{a· 
ya isminde dört kafadarın AsY~ 

vapuru makine dairesinde bulu • 
nan bütün alatı muhtelif tarirı!ef 
de çalarak Nuri ısmindc bir san ' 
dalcının sandalile Galataya nal< ' 
!ettikleri ,.e orada Şükrfı ismill' 
de bir hırdavatçıya sattıkları ~-e 
suçlarını örtmek için de muhte
lif yerlerinden delik açmak surC' 
tile vapuru bahrdıklan anlaşıl· 
mıştır. 

Dört hırsız, çalınmış nfatı bil': 
rek satın alan hırdavatçı ŞüJctil 
ile bunları \ 1purdan Galatıı~ 
nakleden ımndalcı N'uri yakaları ' 
mışlardır Bunların hepsi su lııfl" 
nı itiraf ettiklerinden adlı-ve1' 
'·erilmişlerdir 
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1
-Terciime ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
_Yalnız Son Tel af'da ne redilec~ktir. 

--------
Yazan : Ziya Şakir 

Her travers başına Fehim Paşaya 
bir kuruş vereceksiniz 

Çünkü vapurda komitacı olmadığına, Sultanı 
ancak o ikna edebilir 

Süreyya derhal bir jurnal tan
zim etti. Fehim Paşaya bi».at gö
türerek imza ettirdi. Ve doğruca 
saraya gönderdi. 

Garib bir tesadüf eseridir ki· 
o sırada , Bulgaristanda buluna~ 
Ermeni komitacılarının bir hareket 
göstereceklerine dair, başka ta _ 
raflardan da Sultan Hamide jur
nallar verilmişti. Bunun için te
laş ve evhama kapılan Padişah; 

- Vapur Boğaza geldiği zaman 
icab eden tedbirler alınsın. 

Diye, (irade) etti. 
Bu irade üzerine çete, derhal 

faaliyete geçti. Süreyya, derhal 
avenesini toplıyarak Boğaza gitti. 
Vapur, paratika almak için Bü _ 
yükdere limanına demirler demir
lemez, etrafı birçok sandallar ve 
çatanalarla çevrildi. Ve SüreyY 
b' a, ızzat vapura çıkarak kaptana şu 
emri tebliğ elti: 

- Sultanın iradesile tevkif e
dildiniz. Yolunuza devam edemi
yeceksiniz. 

- Sebeb? .. 

- Gemide on kişiden mürekkeb 
bır Ermeni komitası varmış. Bun
ları teslim ediniz. 

Vapurun süvarisi, şaşırdı. Bu 
idaiayı, büyük bir katiyetle red _ 
dederek: 

- İşte, vapur. Her tarafı ara _ 
yuıız. Ben, ciddi ve namuslu bir 
adamım. Bu iğrenç suikasd hare
ketlerine vasıta olmıya tenezzül 
etmem. 

Diye bağırd ı. 

Bunu, Süreyya da biliyordu. Fa
kat, kaptanın bu müdafaası kar
şısında hiç bozulmadı Ş" 1 · oy ece ko
nuşmıya başladı: 

- Vapuru aramaya ne lüzum 
~ar?.. Sözünüze inanıyorum ... 
nc~k, bumesele, sultana akset

~ıştır. Verilen emir kat'idir. Şim
dı sız böylece bir iddiaya kalkı -
şırsanız, tahkikat icrası için va
puı burada günlerce tevki! d' 
leccktir. Bu da size b" "k e ,_ 
ı ' uyu zarar~ 
ar \'erecektir... Halbuki, bunla-
~a meydan vermeden, yolunuza 

evam etmek mümkündür İ t 
seniz size bir eare .. t '. s er-

.. ' gos ereyını. 
- Gosteriııiz. 

- Vapurda, nekadar • 
? travers var ... 

- ( ...... ) kadar. 

- Ali'ı ... Her travers başına b' 
kuruş veriniz Ond ır 
b . an sonra, ser

estçc geçip gidiniz. 

- Bu parayı kime vereceğim• 
- Fehım p. · ç.. k.. aşa ya vereceksiniz 

1 
un u, vapurda komitacıların b~ 
unmadıg· ına s ita · 

' u nı ancak ik 
na edebilir ... Zaten sultan o -

fından bu meselenin !ahkiki:=a~ 
memur edılmiştir. 

Kapt.an,fena halde sinirlendi. 
- Bı. tek kuruş bile vermem 

~a-pılan bu hareket, Alman ba .. ~ 
~ıııhna karşı büyük bir hakaretrir 

er al vapurumu terkedın' . .,, . 
de · d' h ız . .,en 

şun ı arekete geçeceg· im 
Dedı. · 

Eğer Süreyyanın yerinde bir \ 
ba~kası olsaydı, basladığı bu . t 
ric'at etmesi için kapt b ış. en 
1 · k' · ' an u soz-erı afı gelebilirdi F· k t ,, . 

. a a .-ehım 
Paşanın malik oldug· a k d. 

" f d u ıet ve 
nu uz an cür'et alan bu k .. 
Y 1 d . h' ustalı 

a 1u ı, ıç telaş etmeden 
vapur

dan ~ıktı. Oradaki memurlara 
kısaca şu emri verdi: ' 

. - Vapur, mevkuftur. Hareke
tıne. kat'iyyen müsaade ed'I . 
cekt' 1 mı-ır. 

d Vapurun kapt:nı vazivetten 
erhal h · 

Al em acentasını, hem de 
ınan sefaretini hab<'rdar elti. 
lkı saat 
k . sonra, Alman sefareti 

er anınd 'k· 
an ı ı zat ile vapurun a-

~tntası, sefarethanenm istimbotu 
ı e Buyükdere limanına geld'I 

Etraf l' ı er. 
ı, po ıs sandalları ve bah-

vapurun halini gördüler. Derhal 
İstanbula avdet ederek müşahe
delerinin netıcesini bir raporla 
sefir (baron Marşa! fon Briştayn\e 
bildirdiler. 

Baron Marşa!, derhal arabasına 
atladı. Babıaliye gelerek Sadrı -
azam ve Hariciye Nazırı Ferid 
Paşanın karşısında dayandı: 

- Bune rezalet? .. 
Diye söze başladı. Meseleyi, ol

duğu gibi anlattı. 
Sadrıazam Ferid Pa~a, büyük 

bir sükünet içinde sefirin sözle • 
rini dinledikçe, adeta çehresinde 
memnun ve mesrur bir tebessüm 
belirdi ... Çünkü Ferid Paşa, Fe
him Paşadan nefret ediyordu. O
nun için, böyle büyük bir hadise
nin zuhurunu bekliyordu. 

Ferid Paşa, diplomatça hareket 
etti. Sefire karşı, gizli hissiya -
tından hiçbir şey bildirmedi. Yal
nız resmi bir lisanla: 

- Asaletmeab! .. Hadise, gayet 
çirkin ve iğrençtir. Bundan, hü
kumet namına büyük bir teessür 
hissediyorum ... Şundan emin ola
bilirsiniz ki; ben, Osmanlı hü -
kümetinin Sadrıazamı sıfatile, e
limden gelen her şeyi yapacağım. 
Fakat siz de bana yardım ediniz .. 
Eğer bu meselede müştereken ha
rekette bulunursak, zannederim 
ki, bundan sonra vukua gelmesi 
muhtemel olan daha birçok fena
lıkların önüne geçebiliriz. 

Dedi. 

Alınan sefiri baron 1\.'IiırşaJ, esa
sen son noktasına kadar bu mc • 

selede ısrara karar vermişti. Çün
kü vuku bulan hadise, küçük bir 
şey değildi. O devirde şiddetle mu
hafaza edilen (kapitülasyon) lara 
nazaran, yapılan hareketi, Alınan 
bayrağına karşı çok büyük bir ha
karet telakki etmişti. Buna bina
en derhal elini Sadrıazama uzat-
mış: 

- Evet.. Sonuna kadar bera • 
beriz. 

Diye cevab vermişti. 

Sefir çıkıp gittikten sonra Fe
rid Paş aderhal Hariciye ve Da • 
biliye Nazırlarını odasına celbetti. 
Vaziyeti bunlara haber verdi. A
lınacak tedbirleri müzakereye gi
rişti. İki nazıra da birer tezkere 
yazdırdı. Mabeyin başkitabetine 

göndertti. 

Ayni zamanda kendisi de Pa
dişaha hitaben hususi bir (ariza) 
yazdı. Hünkar ile kendi arasında 
hususi muhabereye vasıta olan 
(ibriktarbaşı Kamil ağa) ile Sul
tan Hamide yolladı. 

Halbuki Sultan Hamid, mese
leyi daha evvel haber almıştı. Ne
ticeden bir ürküntü duyarak: 

- Vapur kaptanı, fazla tazyik 
edilmesin. Ermeni komitacılarının 
teslimine ikna edilmek için ken
disine güler yüz gösterilsin. Şa

yed komitacıları teslim etmemek
de ısrar gösterirse; geminin ha -
riçle ihtilatı kesilsin. Zinhar dışa
rıya hiçbir ferdin çıkarılmaması
na dikkat edilsin. 

(Devamı var) 

--·==--

YENi AVRUPA 
(4 UııcU aahileden denm) 

bazı mükafatlar vermek lazım -
geldiğini ileri sürmektedır 

Nyöz Kronikel gazetesi bundan 

yen bu gazete diyor ki: 

Çekoslovakyadaki mültecilere, 
muhacirlere ya!'dım için bir iane 
defteri açmak daha doğrudur!. Bu 

nu söyliyen gazete liberallerin ga
zetesidir. Şimdiki hükumete mu
haliftir. 

Yine ayni gazett• istikbali kor
kulu bir takım ihtimallerle dolu 
görmektedir. Almanyanın sulhu 
korumak için hakikaten samimi o

lup olmadığını anlamak için or
tada bir ölçü bulunduğunu söyli • 
yen bu gazete diyr ki: 

Eğer Almanya silahlarını azalt
mağa razı olursa samimi olduğu 
anlaşılacaktır. 

Diğer taraftan De~·li Hirald ga 
zetesi de Avrupanııı istikbali için 
şunu soruyor: 

Çekoslovakya feda edildi. Bu 
suretle harbin önüne geçildi. La
kin sulh emniyet altına alindı ını?.j 

Bu gazete sulhun emniyet al
tına alındığından şüpheli görün
mekte ve R~yanın Münih konfe
ransından uzak tutulduğunu kay
detmektedir. 

kında bu planlar meydana çıka
caktır gibi ... 

Bu rivayetlere dair Avrupa ga
zetelerinde görülen şayanı dikkat 
malümatı vakit vakit •Son Telg
raf• hulasa etmektedir. Bundan 
sonra da bu rivayellcrin daha kim 
bilir ne şekillerde devam edeceği 
besbellidir. 

Tekrar bugünkü mevzua dön
mek liizım geliyor: İngiliz Bah
riye Nazırının istifası etrafında 

artık İngiliz gazetelerinde yeni 
neşriyat görülmiyebilirse de İn • 
giliz kabinesınde şayanı dikkat 
ce!'eyanlar olduğunu Avrupa ga
zetelerinin Londradaki muhabir
leri yazıyor değillerdir. Bunlara 
göre Başvekilin bugünkü harici 
politikasını İngiltere hesabına doğ 
ru bulınıyanlar yalnız Bahriye Na 
zırından ibaret değiidir. Alman • 
yanın istediklerını kabul etmek
te İngilterenin bu kadar ileri git
mesini doğnı bulınıyan bu Na -
zırın fikri şu olduğu söylenmek -
tedir: 

En yeni sinema 
Haberleri 

(5 lnd 11&hlfem12den devam) 
Dedi. Sonra Anıerikadan, tek

rar Holivuda gitmesi ihtimalinden 
bahsettik. Kaliforniya stüdyola
rında çalışma tarzını anlattı, ve 
ilave etti: 

- Amerikalılar muazzam film
ler çevirmek için hiç bir fedakar 
lıktan çekinmezler. Vasıtaları, pa 
raları pek çok ... 

Tarihi bir filmde ideal 
Bir Çift 

Son zamanlarda tarilli vak'ala
rın sinema perdelerinrle canlandı
rılması moda oldu. Son çevrilen 
tarihi filmde; 18 inci yüzyılın aşk 

'Böbreklerden idrar torbasına kadar y~llardaki hastalıkların mikropla

rını kökünden temizlemek için (HE L M O B L Ö) kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, 

'eski \'e yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık id

rar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temi'l eder. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

kahramanı Andriyen Lökuvrör'ün İstanbul asliye üçüncu hukuk 
. hayatıdır. Raşel'den, Sara Ber- • mahkemesinden: 

nardan sonra, Lökuvrör'ü sahne - verı r · Anadoluka,·agında Terşahçeşme 
de temsil eden Yovn Bre,,•n ol- çıkmazı sokağında 11 No.lı hanede 
muştu, sinemada da o temsil cdi- Seniha Tuter \•ekili avukat Haydor 

yor. Erdoğan tarafından Beyoğlu Tcpe-
Olenp Bradna'nın Rüyası lıaşı civarında Dandirya pasajında 

O!enp Bradna, on yedi yaşında Bosfor birahanesi müstecıri Cemıl 
iken güzel bir rüya görmüştü. Si- Marka şapkalarının yeni gelen son ModC'l'•-ri, aleyhine 937/1737 Nu. ile açtığı bo-
nema artisti olmak istiyordu. en güç beğenenlerin zevki selimini bile tatmin ~anma davasından dolayı gıyaben 

Bu arzu ile Holivuda gitti. Bu etmektedir. icra kılınan muhakeme neticesinde· 
koca sinema beldesine vasıl olun Taklitlerinden sakınmak için şu resimdeki Karının kocasına su'i muamelesi 
ca şaşırdı, korktu. Az sonra stüd markaya dikkat ·ve müstehcen elfaz ile harekette 
yoardan birine girdi. Kendisine : ı =•••••••••••••••ıııİİİİİİİİİİİlııiimiıiıiilli•••••••ıııi' j bulunması yüzünden evlilik birliğı-
•Küçük Fransız Kızı• ünvanını • d I ~ d nin devamına mani olacak derecede 
verdiler. Az zamanda muvaffakı- lstanbul Defter ar ıgın an: şiddetli geçimsizliğe sebebiyet ver-

yet gösterdi. Cins ve bulunduğu mevki Muhammen bedeli mesi hasebile kabahatin müddeia-
Bugün, küçük Olenp'in arzusu, Lira Ku. leyh Cemilde bulunduğu ve badema 

birçok artistlerin arzusudur, yani Beyoğlunda Şişhane yokuşunda kiıin eski barışmalarına imkan kalmadığı 
büyük bir yıldız olmak... Şişhane karakol binası enkazı. 667 ~7 dinlenen şahitlerin şahadetile sabit 

Ayasofyada Sultanahmet çeşmesi ar- ve kanaati mahkemede hasıl olmuş 
k d kain Adliye Emanet dairesinde olduğundan kanunu medeninin 134. asın a . . 'b' 
saklı muhtelif cinste yüz kalem eşya. • 110 06 138 ve 142 ncı maddelerı mucı ınce 
Yukarıda cins ,.e bulundukları mevki yazılı enkaz ve eşya hizala • tar~ların. ?oşa~malarına. ve kaba-

HIKAYI! 

Dağ yo 1ları 
dak . h bedeller üzerinden açık arttırma usulil~ ayrı ayrı hatlı Cemilın bır sene muddetle ev-, rın ı mu ammen ı · k r· · T (4 iinc;i 61lhifedcn devam) j t 1 kt H r ikisine ait tediye şeraiti ile diğer şerai\krı öğrenmek lenememesıne ve ey ıyetın tescı ı-sa ı aca ır. e kA 
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_ Burada oturalım mı Z"lha. J istiyenlerin hergün Milli Emlak idaresine ve müzayedeye gir~cekle~i~ ne ve ~anunu .mez urun . u~cu 
Siyah örtüsü altından saçları fır- de 24/10/938 pazartesi günü saat on dörtte ~;, 7,5 pek akçelcrıı~ Mılli maddesı mucıbınce fak~ edilen 
tayan genç kız başını çevirdi. Göz- Emlak Müdürlüğiinde toplanan komisyona gelmeleri. (U) (7324) manevı 200 ;ıra . tazm~at ~e 20 lna 

kı 1 li bakış ücreti vekaletin muddeıaleyhten 
leri delikanlının v'. cım - tahsiline dair 13/7 /938 tarihinde 
!arına daldı Sonra ılerıye d:ığru - } d• . "}" } . 
dönerek: · 1 t bul Be e ıyesı 1 an arı v_erilen .. kar":"ı havi 93.8/.902 sayılı _ı -

. dah 'd ı· Ahmed S a (} 
1 

lam muddeıaleyb Cemılın mezkur _ Bıraz a gı e ırn • . 
· · k dar ayı- · ikametgahını terk ve yenısrnın de 

dedi. Derenın yanına ad 1.' 1 Senelık muhammen kirası 48 lira olan Arnavutköyünde Lütfiye 1 meçhul bulunmasına mebni H. U. 
nın eıktıg·ı yere kadar gı e ırn o - • · t l' t ·11· d . · 

• mahallesinin Elçi sokağında 30/65 numaralı kargır ev ~s ım arı ın en M. kanunun 141 ıncı maddesıne tev-
m~ .n_u? . 1 1 · itibaren 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek uzere açık art- fıkan ılılnen teblığı tensıp kılınmış !kısı de aynı adım ara yurume- "d" l" • d .. ·1 bT 

. k tırmava konulmuştur: Şartnamesi Levazım Mu ur ugun e goru e ı ır. ve bir sureti de mahkeme divanh3-ğe başladılar. Genden emençe ' . · kb ktubu ile be- · • · · Jd • d t 
. k" d lik İstekliler 3 lira 60 kuruşluk ılk temınat ma uz veya me nesıne talik edılmış o ugun an a-

seslerı ve h~ra tepen ?Y de ~n~ raber 17 /l0/938 Pazartesi gı.inü saat l4 buçukta Daimi Enciınıc11de bu- rilli ilandan itibaren bir ay zarfın-
lılarının bagırışl~rı gelı~~:u. _n lunmalıdırlar (7025) da müddeialeyh Cemilin temyizi 
lar buşeylere ya ~ncı. u un eg- · ••• dava edebileceği tebliğ makamına 
Ienceler başkası ıçın oluyormuş s· . . b ·ı K ·f il k"y . .. . 

. . . eden 'Ürü • Keşif bedeli 2362 lira 24 kuruş olan ılıvrıye ag ı uı a ı o kaım olmak uzere IIAn olunur. 1101.l 
gıbı başl~rını çe~ı.rm ) . okulunda yaptırılacak hel:i pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şart- i---------------
diıler .. Guneş butun parl~klıgın; ınamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka
bu~eş eh çıfte ve uzun dor;;"~Ç- ı nunda yazılı vesikadan başka en az iki bin liralık bu işe benzer iş yap
dag yollarına vurmuş, Ş~h e t • dair Nafia Müdürlüğünden pazarlıktan bir hafta evvel alacakları 
lik ovalarında aydınlık bır sabah ıgına ' . · k ı k 'lk · 

fen ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarıle 177 !ıra 17 uruş u ı temı-
başlıyordu... nat makbuz veya mektubile beraber 17/10/938 Pazartesi günü saat 14 

buçukta Daimi Encümende bulunacaklardır. (i) (7082) 

Kaçırllmaz fırsat 
Beyoğlu DÖTdüncü Sulh 

Mahkemesinden: 
Hukuk 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesi tarafından (11 BirinciÖ lümün sırlarını ----------------------------- teşrin 938 Salı günü) Eminönü ya

Bulmak • • 
ıçın ..• 

( 4 üncü sahifeden devam) 

KİRALIK BOSTAN 

Etycmezde şimendifer cadde 
sinde meşhur Havuzlu bostan ki
ralıktır. Aksarayda Camcı cami 
sokağında No. 11 de Zühtüye mü-

9/10/938 

istiklal caddesinde 

Şehir Tiyatrosu 
K0\1EDI KISMI 

9/10/938 pazar gün
düz saat 15-30 da 

pazar günü a~amı 

saat 20-30 da 

Yanlıtlıklar Komedlal 

Yazan: 

3 perde komedi 

V. Şekspir. Türkçesi: 

Avni Givda 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Son Hazırlıklarını Yapıyor. Pek 

Yakında: cO T E L L o. 

• 
Halk epereti 

. Beyoğlunda (Çağ
layan) Halk Ope-

~ reti Tiyatrosunda 
yakında başlıyor: 

kınında Çiçekpazarında camcı Sıyon 

Biraderlerin işgal etmekte oldukla
rı 822 metre murabbaı mesahasın

daki 22/1 ve 36/38 numaralarını 

havi mağaza ve depoların yedi his
sede bir hissesi .. 

• 
Ve Galatada Müeyyet Zade ma· 

hallesinin Y üksekkaldırım cadde
sinde altında iki dükkim bulunar 
679 ve 683 kagir 681 numaralı apar
tırnanın yedide bir hissesi.. 

• 11 Birinciteşrin 938 Salı günü 
saat 10 da 

Bir Tehllke Sizi 
Tehdld Ediyorı 

Evın•ıın her ltöJC· 
sinde ve bilhassa 
d6temelerfndc,(ırc· 
ler ve b6cc:klerın bu
latıırdıklırı yerleri 
ve 1sıçtıkları mikro
pları mu•lıı:ımen. 

•LYSOL• ile temiz· 
leJip tahrip etmet 
senit; nez.le, crıp ve. 
saır hı s t ılıklı r ı n 
sirıytline m c y d ı n 
vermit olursunuz. 

Mikropları öldür· 
me hısıı ve tcsırile 
bütün dünyada tının 
mıs ıJlın •LYSOL• 
45 ıcnedenberı bil· 

rıln hısrınelerdc eşya ve dötcmelerin serı 
deıenfektelcri için kullınılmıktıdır. 

Tıltliılerıne dıkkıt ve kuıulırının ıın· 

... m.Ziİ••• •mb•l•i••o/·~:" 

.. Y~-"u 
rıye çalanaları ile çevrilmiş olan 

Yeni gelen Avrupa gazeteleri 
bundan sonra Avrupada nasıl bir 
müvazene kurulacağı meselesile 
meşgul olurken tabü şu noktayı 
ihmal edemiyorlar: Umumi Harb

den sonra yapılan sulh muahede
lerile 919 da Orta Avrupada bir 
müvazcne kurulmuştu. Galibler 
mağllıbların yerlerini taksim et -
misler, bu .. un üzerine bir sulh mü 
va~encsi kurulmak istenmişti. İş
te yirmi senedir bu müvazene iyi 
kötü devam ettiyse de artık bu
gün bunun bozulduğu gözönün
dedir. Bunun yerine konacak mü
vazenenin nasıl birşey olacağına 
gelince; ortada dönen birçok ri
vayetler vardır. Bunlara göre va
si planlar hazırlanmaktadır. Ya- 'L----------------•' racaat. 

Büyük Operet... M. Yesari - Seyfet
tin Asal .. Telefon: 40335 

ICMULKI & Mata A . e . N•Mll•tl 
MUMeaaıtlı 1. JAllOU. M.h•••• , ltt9ftlltvl 



TU K MAARiF CEMiYETi BUYUK EŞYA PiY ANGOSU 
Çekiliş 5.11.938 Bir bilet 1 Lira 

1 RAMiYE 20,000 L IRA 
B·ı ti p· T M c R "' İl" işleri Rürosunda satılmaktadır. 1 e er: ıyange Bayilerile Cemiyet Merkez ve Şubelerinde, Yeni PQstane karşısında • . • esmı an 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: . .. . .. . . . - ~ ,_. .., ' . . ". • ~ -~ I .. •• r ---~-Arada Büyük Fark Var--ı 
Esas 
No. 

Yeri 

100 

104 

Büyükada Nizam Nizam de
resi 4929 M2. 
Büyükada Nizam Aşıklar yo
lu 12140 M2 

106 Büyükada Nizam Nizam cad
desi 1573,50 M2 

118 Büyükada Tepeköy mahallesi 
eski Ebe yeni Öreke so. 194 
M2 

149 Kasunpaşa Eyyühüm Ahmet 

efendi mahallesi Cami sokak 
37,50 M2 

150 Kasımpaşa Eyyühüm Ahmet 

efendi mahallesi Cami sokak 
42,75 M2 

152 Büyükada Ayanikola caddesi 
70 M2 

153 Büyükada Ayanikola caddesi 
2605 M2 

154 Büyükada Ayanikola caddesi 
1320 M2 

185 

215 

216 

240 

Beylerbeyi Bostancıbaşı Ab
dullahağa sokak 
Kandilli Mezarlık sokak (es
kı 50 dönüm 349 arşın) karşı
lığı 46150,50 M2. 

Kandilli Mezarlık sokak (es
kı 70 dönüm 806 arşın) karşı

lığı 64793,05 M2 
Ahırkapı Ahırkapı meydanı 
734 M2 

256 Büyükada Cami mahallesi 
Çakır çıkmazı 9550 M2 

294 

303 

304 
305 

Büyükada Meşrutiyet mahal
lesi Zühre sokağı 571 M2 

Heybeliada Turyolu 5398 M2 

Heybeliada Turyolu 15905 M2 
Heybeliada Turyolu 3977 M2 

306 Büyükada Bayır sokak 182,50 
M2 

310 Kocamustafapaşa Ramazan 
efendi ve Sazende sokak 

311 

321 

329 

Beykoz Yalıköy eski Naimbey 
yeni İsakağa sokak Karakol· 
hane arsası 215,50 

Büyükada Meşrutiyet Kevkep 
bey Çamlıbel sokağı 128 M2 

Büyükada Yalı mahallesi Per-
vane sokak 34 M2 

330 Büyükada Yalı mahallesi Per
vane sokak 67.50 M2 

337 Büyükada Yalı Küçük kara
kol sokağı 10,50 M2 

338 Kınalıada Yalı caddesi 4796 
M2 

339 Kınalıada İkiağa sokak liman 
çıkmazı 3524 M2 

340 Kınalıada liman çıkmazı 1763 
M2 

453 Büyükada Maden Ayanikola 
49, M2 

454 Kocamustafapaşa Katib Mus
lahiddin mahallesi Hekimoğ

lu Alipaşa caddesi 55.50 

455 Beylerbeyi Bostanbaşı Abdul
Iahağa Kalaycı sokak (eski 
260 arşın karşılığı) 149,37 M2 

467 Küçükpazar Rüstempaşa ma
hallesi 35 M2 

56 Büyükada Karanfil mahallesi 
Karanfil sokak 2094 M2 

558 Büyükada Nizam mahallesi 
Yucatepe sokak 2031.25 M2 

559 Büyükada Nizam, Nizam cad
desi 2762 M2 

60 Büyükada Nizam, Nizam cad
desi 866 M2 

21 Edirnekapı Hacı Muhiddin 
mahallesi Yusufağa sokak 
1016,15 M2 

38 Vaniköy Vaniköy caddesi l 
hektar 3132 M2 

667 Büy ükada Maden Türkyıl • 
maz sokak 2150 M2 

Büyükada Maden Yılmaztürk 
sokak 1238,50 M2 

Na.su Nev'i 
Eski Kıy mnDtıepTo.zi tLO. •U Agv iZ bu·· tün mı· krob lara Pertev çccuk pudrası, şimdiye kadar niçbir benze:i tarafından t. 

Yeni lit edilmer.üştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk 

-::---;--:-yu_:_b-ah-çe--: :,, daima u~~:!~~ı~ ~~ pıd 1 r, l ~~f ~~~~ '~~~;~· ;~~~:~; 19 

5 

11 

38 

38 mü. 

32 mü. 

32 mil. 

54 

26 

27 

1 

' 
ı . 2. 3 

l mü. 

58 

240 

5 

3 

11 

41 
Taj 41 

43 
'l'aj 43 

f2/2 

26 

26 

66 

3/2 

16 

7 

8 
6 

2 

2, 36, 7 

53 

9 

s, 5, 7 

3, 5, 7 

6 

57 

3 

l 

266 

5 

32 

l 

2 

5 

l 

7, 9, 11, 13, 15 1-3 

3 5,7 

62 

39,41 41 

fundalık 

Bahçe 

Bahçe 

Evin 3/4 h:ın..esi 

Evin 3/4 hissesi 

Denizden dolma 

rıhtım arsası 

Arsanın 

760/480 · ehmi 
Arsa 

Kayıkhane 

Tarla 

Tarla 

Arsa ve bahçe 

Arsa 

Taıla 

Tarla 

• 
Arsa 

• 

• 

• 

• 

400 

384 

900 

700 

70 

500 

300 

337 

1000 

1400 

2200 

72 

571 

1200 

2000 
800 

182 

153 

107 

128 

34 

• 67 

• 40 

Çakıllı ;ırsa 480 

Arsa 350 

• 175 

Denizdrn dolma arsa 49 

Aısa 100 

: 74 

J.rsa 175 

Taş ocağını havi arsa 524 

Bahçe 203 

l'arla 450 

Arsa 250 

• 203 

• 2000 

Çakıllık ve arsa 322 

Bahçe 309 

80 

76.80 

180 

143 

14 

ıoo 

60 

117,40 

200 

280 

440 

114.20 

240 

400 
160 

36,40 

30,60 

21,40 

25.60 

6,80 

13,40 

8 

96 

70 

35 

9,80 

20 

14,80 

35 

104,80 

41,60 

90 

50 

41 

400 

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloen
za, ve hatta zatürreeye yol açtıkla
rı, iltihap yapan diş etlerile kökle
rinden mide humması, apandisit, 
nevrasteni, sıtma ve romatizma yap
tığı fennen anlaşılmıştır. Temiz a• 
ğız, ve sağlam dişler umumi vücut 
sağlığının en birinci şartı olmuştur, 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün ka
bil olduğu kadar fazla - laakal 3 de 
fa - (R:ıdyolin) diş macunile fırça
Jıyarak sıhhatinizi garanti edebilir
siniz ve etmelisiniz. Bu suretle mik
ı obları imha ederek dişlerinizi ko-
rumuş olursunuz. ...ıııııliir.li~ ~::;z;:!:sil!ri:.ıö.ı..ıilil.a 

DIŞ MACUNU 

Bütün tehlikelera karş ı sıhh 1tinizi korur. 

-

Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün il 
valarıııda ve h'ltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müesS 
bır pudra henüz keşfedllmemiştir . 

Onu d iğer adi (Talk Pudra) lar ı ile 
karlştırmayın ız. 

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

tın alınacak 500 ton Rekompoze maden kömürü kapalı zarf usulile 

1 siltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher tonu Mersinde vagonda teslim 

lira hesabile 8500 lira ve muvakkat teminatı 637.50 liradır. 

'ı III - Eksiltme 20/X/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat ıs. 
da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunıl 

l yapılacaktır. 
~ IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı' 

l
nabilir. . 

V - Mühürlü teklif mek tubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenfl' 

parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ~' 
palı zarfların eksiltme günü en geç saat 15 e kadar yukarda adı geÇ 

alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımd~ 
. . 71'/9 

-----------------------------------·--------------., Devlet Demiryolları ve Limanları 

Kerecabey Hares-ı Di rcktörlü~ünden: DEVLET DEMiRYOLLARı BEŞİNCİ İŞLETME MüDüRLüCüNDV 
Müessese müstahdemini iaşesi için 5000 kilo vej~talin yağ açık ek- ı _ Kapalı zarf usuli!e eksiltmeye konulan kilometre 440-455 ar~ 

siltmeye konulmuştur. Eksiltme 18/10/938 salı günü saat on beşte hara sındaki 9000 m3 balast; gün ve saatinde talib zuhur etmemesinden 249' 
merkezinde yapılacaktır. 5000 kilo vejatalinin yekiın muhammen kıyme- No. lu kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan eksiltme pazarlıkla yapılır 

lflatme U. idaresi llinları 

1 

ti 3100 lira olup muvakkat ~rninatı 235 liradır. İsteklilerin 2490 No. lu caktır. Muhammen bedeli 9900 liradır. 
kanunun hükürr.er i dahilinde eksilt mc gü'lü haroda mü\eşekkil komis- 2 - Eksiltme 15/10/1938 cumartesi günü saat 10 da Malatya işletııı' 
yona ve şartnamesini görmek isteyenlerin İstanbul Baytar Müdürlüğü- binasında yapılacaktır. 

1 

ne ve hara muhasebesine müracaatları. (7060) 3 - Muvakkat teminat 742 lira 50 kuruştur. 

1. 4 - ~u işe gi:mek is~iyenlerin ka,'.lunun 4 üncü maddesi 1-':'.~cibin('I 

K a n eız lık, k e mik hasta lı ld<J r ı , dlm -ığ 

lu kla rı ile vit !l mi ır. sizlikten doğma 

zayıf lı !d3 ra ka ;- ş ı 

y orgu n· 
bütün 

KUVVET ŞURUBU 
• • 

ışe gırmege manıı kanunı bulunmadıgına, kar.anun tayın ettıgı vesn 
ve muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile gün ve saatind 
komisyon reisliğine müracaatları. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi Malatya, Anknt 
Haydarpaşa işletme kalemlerinde, Diyarbakı.r, Elimi( istasyonların 

isteklilere bedelsiz verilmektedir. (2'138) 

* Devlet Demiryolları 

9 uncu İsletme Müdürlüğünden : 
15/X/1938 tarihinden itibaren haftada iki defa 

tsr AN BUL. ATİNA ARASINDA 
Bir doğru yataklı vagon seyrüsefere başlıyacaktır. 

İST ANBULDAN hareket : Cumartesi - Salı Saat :20.30 
ATİNAYA varış Pazartesi - Perşe.mbe • 10.1 6 
ATİNADAN hareket : Cumartesi - Salı • 20,10 
İSTANBULA varış Pazartesi - Perşembe • 10.22 

Daha fazla tafsilat almak için istasyonlara müracaat olunması ricı 
olunur. (7327) 

9. İŞLETME MÜDÜRÜ 

H : r annenin bil :ne si lcab eden bir kuvvet 
t .r ubudur. Çoc:u id a rırııza Ylta lin kuvvet fU• 

rubu v armekle o ı l a rı s ağlam, gürbüz ve 
rıe'} '~ I J y eti ş tl r i r slıi z. ~ 

VlTALİN K UVVET ŞURUBU 1or. Ali Riza Sağlar 
[ Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 11 
kimliğinden: 

Birinci sın:.f dah iliye 
Mıktıı p çağ ınd ak i g3nçlerle emıı:I K ll kadın VP. mütehassısı 
Uyar ları, h .ıy~ li k udret ve k uvve tlerin i artırır Muayen ehane: Beyoğlu P ar 

ING İ LIZ K t .NZUK ECZANESi 
Beyoğlu • ls t:ı n ":l ul makka.pı, tramva y durağı. 

/ Kabul saa ti: 16 dan sonra , ... ------••--mm----....1.-
1 

E•as Yeri No.su Nev'i Depozitous 
No. Eski Yeni Kıymeti T. L. 

/~0673 Beyoğlu Fatmahatun Gümüş 

675 

suyu Gazhane yokuşu 

Beyoğlu Katib Mustafa Çele
bi mahallesi Baltacı çıkmazı 

677 Şişli Feriköy I ınci kısım Pa
şa caddesi yeni Bozkurt cad
desi 137,77 M2 

3 

25 

7 

5, 5, 5/1 
Taj 14 

31 

2 Taj 

Ahır 

Arsanın 4/5 hissesi 

Arsa 

2000 400 

291,49 58,29 

688,85 137,75 

Jozef Cebenin Nedim ve KüçıJ 

mustafapaşa Haraççıbaşı sokağııı 

9 N.da Kadri Erözdem aleyhine 
lığı davanın cari duruşmasınd 
Müddeialeyh Kadrinin ikametgah 

1 nın meçhuliyetine mebni on beş giil 

müddetle ilanen tebligat icrası~ 
karar verilmiş olduğundan muh 
keme günü olan 26/10/938 saat 11 J' 
bizzat veya bilvC'kale mahkerneı" 
gelmeniz tebliğ makamına kaim c 
mak üzere iliın olunur. (11019!,.ı 

ZAYİ - Tıp Fakültesinden alır> 
olduğum 369 N~. lı ve 420 Yurt ıı' 

maralı hüviyet varakamı zayi ett t1 
Hükmü yoktur. 

Dr. İzzet Kaptanoğ!~ 

64,50 1 
İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle satışları 10/;Q/1938 Pazartesi günü saat 11 d~ 

yapılacaktır. 

Sahip ve neşı,yatı ıd1JTe ecır."• 

Baş muharnri 

61.001 İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ve ETEM İZZET BENİCE 

jynnlarında üçer fotoğrafla nüfus tezk0relerıni getirmeleri. Son Telgraf Matbaası 


