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MUKAVEMETE KARAR VERDi. 
Gerek Almanya, gerek Çekoslovakya '' harb arif esi,, 
ferini yaşıyorlar, her taraf ta fevkaladelikler 

•• gun-
•• goze çarpıyor 

Son vaziyet dolayısile Almanya'da Çemberlayn'le müzakere 
neticesi beklenmeden Südetlerin kurtarılmasını istiyenler var 

1 ungöôt:~·ır~ -Bugün son kara.rı.;. 
nı veriyor 

Hitlerle • Çemberlayn arasında veri
len kararların Çekoslovaky1t1'ya aid 

1 kısmı işaa edilmiye başlandı bu 
'Çele Cumhurrelıi Çek kumındnılırllc vaziyLt hakkındı ııörüotıyor. l2 - Çek orduıundan bir parça. d" t d d ı · k " bl 1 d J or m a e ı r an aşma ır. 

aponya, ha:b vu~uunda Alman- Fransa &aşvekilinin de Salı günkü gö.. ·~"· ............ "'·-···· ....... . 
.}>a ve ltalya ya muzaheret edece- il 1 .. .. 1 urŞı"l!rmı;ı 1telooler arasında 

tini yeniden temin etti ruşmelere ışflrak edecegl soylenıyor Başvekilimiz bu sabah 
bilhassa umumi seferberlik ge • ·Daha sonra da bir dörtler kon- şehrimize geldi L ondra 17 (Hususi) - Al • 

manya umumi seferberlik 
. . yapmıştır. Bu hal resmen 
~n edilmemiş ise de filen mev· 
'~dur. Bu cümleden olarak silah 
: lında bulunan ve terhis müd • 
t ~ı, gelen efrad sahvcrilmemek
~~· evvelce manevra bahanesile 
'lllletc alınan ihtiyatlar, manev-

'~ların bitmesine rağmen, terhis 
''lu Is nınamaktadır. Bundan başka 

:Ya~ından aşağı olup da evvelce 
'>keri talim ve terbiye görmiiş 
''1an b"'ı·· Al ı 'd ~ u un man ar yem en ŞU· 

1•re çajtırılmakta kayıdları ya
Pılınakta, kendilerine vazifeler t,,., 1 rıteklcdir. 

1 
l);~r taraftan biitlin nakil va

b11•larına vnzıycd edilmiş olup 
lııQnlarla hududlara cephane ve 
Uhiınmat &önderilıııcktedir. 

~ ~evkirat yalnız Çek~sl<'va!Qa 
1,~dudl :ı rına miinhasır kalmayıp 
, 'llıısa ve Belçika hududlarında ıh 
'Yn· bı. 1 derecede faaliyet ve hazır· 

1
lar göze ~at\]maktadır 

1:., ~ulasa Almanya fevkalade as-
11 tedbirlere müracaat etmiş, 

t trınıaıı ve emsalsiz bir hazırlığa 
ır;"' • 
~ ,nıış olup Almanya taıııamile 

1
1
' •harb arifesi• giinlt>rini ya· 
llıaJı.tndır. 

rağ 17 (Hususi) - Çekos -
lovakya, Alınan hük(ım" ' '.

'-..'.:in başta plebist olmak ii· 

zere hiçbir mükellefiyeH kabul 
etmemeğe ve şimdiye kadar Sil
detlere yaptığı müsaadckarlığı a
zami fedakarlık telakki ederek 
b&deına bir milimetre bile ileri 
gitmemeğe kat'i olarak karar ver
miş bulunmaktadır. 

Cumhurreisi Beneşin riyasetin• 

Mühim kararlar Yeren Pra~ 
Kabinesinin Baıveklli Hodza 

de toplanan ve bu kat'i kararı a-

lan hükumet buvaziyetin icab et

tirdiği fevkalade tedbirkre baş • 
vurnuya başlamıştır. Bu arad~ 

rr~------ıvakında =!----
Gökyüzünde Aşk 

! . :-~-. r r:ı r l ş la r l 
; · ,1,, 

Yazan: 'iskender Fahreddin 

nişletilınektedir. Bir istikUU miı- fıeranSl toın 'anacalcmtfi: 
cadelesine giri§meğe hazırlanan y 11 r 
Çekoslovakya hududlarda. ve yer 
altında akıllara hayret verecek do· 
recede muazzam ve gizli tertibat 
almıştır. 

ALl\IANYADA HİDDET VE 
ASABİYET 

L ondra 17 (Husus?) - Sü • 
detler kafile kafile Alman
yaya ilticaya başlamışlardır. 

Çek hükfunetinin Südet parti
sini dağıtmak hususunda verdiği 
karar Südetler üzerinde pek fena 
bir tesir hasıl ettiği gibi Alman -
yada da derin bir asabiyet ve hid
det uyandırmıştır. 

Südet partisinin dağıtılmasınn 
teşebbüs edilmesinden maada, 
Heulayn'ın vatan haini iliin edi· 
lerek takibata girişilmesi Alman
yada artık Çekoslo\'akya işlerine 

bigane kalınamıyacağı ve sulh 
müzakereleri için bir giin bile ge
çirmenin faydasız olacağı hak • 
kında sesler yükselmeye baş -
Janıı~lır. Bu vaziyet karşısında 

bazı nıehafil Almanyanın Tekrar 
Çenıhcrlayn'in Alnıanya) a avde
tini bile beklemeden Çek işine 
filen müdahalede bulunacağını 

söyliyecek kadar ileri gitınekte • 
dir. Maahaza buna pek ihtim&I 
verilmemektedir. 

DiGER EKALLİYETLERİN 
KARARI 

P aris 17 (Hususi) - Südeı
lerden sonra Leh ve l\facar 
ekalliyetleri de plebisit is-

Daladye ve Çemberlayn'ın iştirAkile bu Salı ı:ünü yapılacak top. 
lantıdı mühim bir rol oynıyacak olan Hitler, Nürenbnrgde 

Nutuk seylerken 

• 
L ondra 17 (Hususi) - İngiliz 

kabin esi bu sabah 11,30 da 
fevka18de bir içtima yap-

m:ıştır. Bu toplantıya bütün kabine 
azası iştirak etmi,tir. 

Çemberlayn, Almanya seyahdi 
ve Bitlerle yaptığı mülakatların 

neticeleri hakkında kabine aza • 
!arını tenvir eylemiştir. 

Bu izahattan sonra kab!ne Baş· 
vekilin takib ettiği hattı hareketi 
tasvib eylemiştir. 

inhbalarına göre öniimii,,deki haf
ta •kat'! hafla• olacaktır. 
ÇEl\IBERI AYN HARARETLE 

KARŞILANDI 

temeğe ve bu istekleri yerine ge- Buradaki ecnebi mii~abidlerin 
tirilmezse Çek hükfııııet i ııe muka- ====================-====: 
vemet ctmeğe karar vern1iş bu • . 
lunmaktadırlar. 

LORDUN VAZİFf;3İ 
KENDİLiGiNDEN l' İTTİ 

L ondra 17 (Hususi} - Lord 
Runsiman buraya ,,;elmiş, 

Çocuğunu 
Dövmek istiyen 
Anne '1evsinlin en güzel, en heyecanla Çekoslovakya vaziyeti 

hakkında Başvekile icabeden ma· " • } d 

L ondra 17 (Hususi) - Baş· 
vekil buraya döndü. Büyilk 
ve hararetli tezahüratla kar· 

şılandı . Karşılayıcılar arasında 

bulunan Alman maslabatgiizarı 

Başvekile •muvaffak olduğunu -
zu zannediyorum, vatandaşları -
mm kalblerini fethettiniz• dedi. 
Çemberlayn derhal Başvekalet 

dairesine giderek Hariciye Na -
zırı Halifaks, l\faliyc Nazırı Con 
Simon, Dahiliye Nazırı Sanıuel 

Hor ile hariciye müsteşarı Hodn· 
ğan ve dimi müşavir Van Sittarı 
kabul ederek uzun nıiiddet konuş
tu. Sonra saraya giderek Krala 
izahat verdi. 

l\fütcakıben radyoda bir hita
bede bulunan Başvekil, ezcümle 

(Devamı G ıncı sahifede) 
aşk ve macera romanı 1 rnıııatı vermiş, yaptığı te~ebbüsıer Agır surette yara an ı 

"'lilı'-••••-•-•••••••••••••••••-= (Devamı 6 ıncı sahifede) (Yazısı altıncı sahifemizde) 

Dahiliye Vekili de kendisine 
refakat etmekte idi 

Başvekil Celal Bayar yanın- dürü Baki sedes olduğu h.1lde b•! 
da Dahiliye Vekili Şükrü R"aya v~ sabah Ankara muhtelitiııe bağla-

Başvekalet kalemi mahsus mü - (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yağmur memleketin birçak 
Yerlerinde tahribat yaptı ! 

Ölen az fakat, maddi zararlar 
oldukça fazladır ! 

-------
'J 
1 YAGMUR DEVAM EDECEK MI 

Denizden çabuk ayrılan cocuklar soKaklarda banyo yapıyorlar ı 

(Yuuı ııltıncı sahUemlzdo) 
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Devlet demiryolları Evvela etrafındaki 
mem'!rıarının takaüd- Binalar yıkılacak 

. Lt='=: I. K R A-· 
• ~~: . . ~--•. '·'": ';t . ~ . . . ~ ~-\:";. .. 

Kiz mı solak yoksaı,_ oış POLiTiK~ 
Pelenya'nın vaı Y -~ 

luk hakları --- Papa'nın mahbusu nic.anlısı mı vurdu? Yazan:Ahınec!Şlllıril:.;ycti Y Müstakbel bir harbde . M" 
. NAHİD smıu -

Memurlara geniş haklar verili
yor, yaş dereceieri değiştiriliyor 

sonra tarihi mi değil 
mi, diye bir karar 

verecek 

Uçüncü Napoleon'un mkutuna 
yani 1870 muharebesine kadar Pa
palık makamının cismani l:ir hü
viyeti vardı ve bu devle.:n hududu 
hayli dadanmış bulunmakla b·~
raber, yine meseıa Mona!r·ı veya 
Lihştenştayn prenslikleri dere -
cesinde, hurdebini denecek bir 
ufaklıkta değildi. Papanın cismani 
devletini bilhassa dind~r karm
nın zorile ve Fransız ordularının 
korkusu sayesinde yaşa•. ın Napo
leon devrilince, İtalyan a~kerlerı 
bu devletin bütün arazisıni ve pa
yıtahtı olan Romayı al:iılar. Fa
kat o zamandan Mussolini ile ya
pılan anlaşmıya kadar Papalık 
mevkilne geçenler, emri vakii ta
nımamış ve İtalyan kuv\•ctlerinin 
Romaya girmesi üzerine Vatikan 
sarayına iltica eden Dokuzuncu 
Pie gibi onun halefleri ae kendi
lerini bu sarayda mahtıus say • 
mışlardı. M. Mussolini ile yapılan 
anlaşmada bahçelerinin hududu 
bilmiyorum. Kaç yüz met • 
re murabbaı g~nişlctilen Vatikan 
ile Roma civarında Kastel - Gan
dol!o köyündeki yazlık saray, 
müstakil bir devlet araz;si adde
dıldi ve Papa için bunların sınıf· 

Polonya kadar nazik olan :~:le . 

M h k b rupa memleketi tasavvur . !sin• a eme Un U mez. Polonya dört sene c~'e 19ıo 
kadar emniyetini Fransa ıle d•· 

Bu hususdaki 
verilmek 

kanun projesi meclise 
hazırlandı 

Yeni adliye sarayının yapılacağı 
yerde bulunan eski hapishane bi· 
nasının yanında bulunln İbrahim 
Paşa konağının tarihi olduğu id
dia edilmiş, bu iddia üzerine muh
tarihi ve mimari kıymet: olduğu 
ti. Bu hususta hükumet yeni bir 
karar vermiştir. Bu karara göre, 
tarii ve mimari kıymeti olduğtı. 

iddiasına mevzu olan bina, bugün 
böyle bir kıymeti olmıyan başka 
binalar arasında bulunmaktadır. 

tedkl"k ed.ı"yor senesinde imazladığı ittif;::.biİ' 
yamıştı. Fakat orta Avrıı or• 
yük Alm"'.'~a ~eiirdiktcn ;: bU 

üzere 
---- 1934 senesının ılk ayların .ııı 

Dünkü celsede eski morg müdürü pro. büyük konışusne on sen• d•~.0 • 
edecek olan bir itilaf inııa 

01
., 

Hükümet; Devlet Demiryolları 
ve Limanları Umumi İdaresi Te
kaüd Sandığı hakkındaki 2454 ve 
2904 s.ıyılı kanunlara ek olarak ve 
bu kanunların bazı madd~lerinı 

dcğiştıren yeni bir proji! hazırla
mıştır 

keme sonuna kadar mevkuf tutu
lacaktır. 

fesör Saim Ali bu hususdaki rraos · Bundan sonra Polonya b<'• 

Ytni projeye göre, sandığın bü
tün mevcutlarile alacakları, dev
let mallarına mahsus hak ve rüç
hanları haız olup mevcud para ile 
aldat ve bu paraların kazandıra
cağı faizler ve tahakkuklar, hiç
bir vergi ve masrafa tabi olmıya
cak, haciz ve temlik edilrniye -
cektir. 
Sandıktan bağlanacak aylıklar, 

üç ayda bir ve peşin verilecektir. 
Peşin verilen aylıklar ölüm halin
de geri alınmıyacaktır. 

Evvelce yalnız bıraktıkları ai
datı tahakkuksuz olarak sandık
tan almak suretile ayrılmış olan
ların tekrar hizmete avdetleri ha· 
!inde sandığa iade edecekleri ai
dattan kesilmiş olan vergiler de, 
hazinece, sandığa red ve iade olu
nacaktır. 

Tedavisi kabil olmıyan emraz 
veya çalışrnıya mini maluliyet so?

bebile maişetlerini tedarikten ıı.. 

cizleri, tıbben sabit bulunan muh
taç evlatlara yaşlarına bakılmı • 
yarak hayat kaydile maaş tahais 
olunacaktır. Aylık almakta iken 
bu hallere uğrıyanlar vefatlarına 
kadar maaşları verilmekte devam 
edilecektir. Tedavisi kal.ıil olmı -
yan emraz veya çalışrnıya mani 
maluliyet sebebile maişetini teda· 
rikten aciz keyfiyetinin en az iki 
hekimden ibaret bir heyetin rapo
runa dayanması ve bu raporun 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kiıletince tasdik edilmesi şarttır. 

İhtisasa taallük eden hastalıklarla 
tam teşekküllü hastane bulunan 
mahallerde rapor, hastane sıhhi 

heyetince verilecek ve Sıhhat, İç
tımai Muavenet Vekalet;nce tas
dik edilecektir. 

Altmış yaşını doldurduktan ve
ya tekaüd hakkını kazandıktan 

sonra bir müddet daha istihdam 
edilmçkte olanlardan 5 inci mad
dede- yazılı haller haricinde ola
ra1' herhangi bir sebelıle kaydı 

terlff!le uğrıyanların vazife!erin3 
nilı.ııret verildiği tarihe kadar he
sab edilen tekaüd ve tazminat 
mahfuzdur. 

Ölüm tarihınde.n itıb ıren beş 
sene zarfında aranmıyan mevdu
atla bu müddet zarfında sandık
tan istenilen her nevi matlübat, 
sandık lehine müruru zamana uğ
rıycakatır. Devlet Demiryolları 
ve Limanları vazifelerinın hari -
cinde veya dahilinde herhangi bir 
sebeble zarar görmüş veya tehli
keye maruz kalarak tekaüd haline 
düşmüş memur ve müstahdem -
!erle vefatları halinde bunların 

veresesinin davasını sandık da 
takibe salahiyetli olacaktır. Bu 
zararı yapanlar, sandığa mensub
salar sandıktaki alacakları malı • 

Mülga tasarruf sandı~ının ku -
rulu§undan evvel ve malıalli ida
re zamanında Anadolu - Bağdad; 

Ankara - Kayseri, Samsvn, Siva3, 
Erzurum demiryollarında tescil
li veya daimi olarak kullanılan-

noktai nazarını anlattı 

!arla bu tasarruf sandığına ginne
miş ve o tarihlerde düimi ve mü
seccel hizmette bulurm'l~ olup 
müseccel hizmetlerı bu kanunun 
neşri tarihine kadar fasılasız de
vam edenlerin arada geçen hiz -
met- müddetleri, aşağıd 1 yazılı 

şartlar dahilinde 1/6/934 tarihin
den sonraki hizmetlerine ilave e
dilecektir. 

A - Bunların bu müddete aid 
aldıkları aylıklardan yüzde 5 san
dık aidatile muadili yüzde 5.5 !a
rının tutarı sandıkça hesaplarına 

borç kaydedilecektir. Aldığı ay • 
lık bu kanunun neşri tarihindeki 
miktardan fazla olanların borç • 
!arı son aylığına göre hesab edi
lecektir. 

İşte buna yapışık bulunan ve Ü

zerlerinde bir kıymet iddiası ol -
mıyan bu binalar bir kere ayık -
!anıp, yıkılıp kaldırılacak, ondan 
sonra kendiliğinden gözönüne çı
kacak olan hakikat ne ise ona gö
re hareket olunacaktır. 

Ziraat Bankası 
memur ahyor 

Ziraat Bankası İstanbul şube
sine lise derecesinde tahsil gör
müş, fransızca bilen beş memur 
alınacaktır. 

he kadar olan müddete aid tekaüt- !arı dahilinde bilumum hüküm · 
lük haklarını işletme umumi ida- darlık hakları tanındı. İngiltere 
resi memurları tekaüd sandığı veya Almanya kendi toorakların
hakkındaki kanun hükümleri daı- da hangi haklara sahipsel~r. dün· 
resinde yeniden ihraz edecekler- yadaki tekmil katoliklerın reisı 

B - Bu borçlar, bu kanunun dir. Defaten iade edemıyenlerin ruhanileri olan Papa da artık iki 
neşrinden itibaren nihayet altı ay aldıkları paralar her ay maaşları sarayında ve bu saraylann bah · 
sonra başlamak üzere aylıkların- emsali hasılının yüzde o•ıu kesil- çelerinde ayni hukuka sahip ·ve 
dan sandık aidatına ilAveten v~ mek suretile tevkif ve te><aüd san- malik bulunuyor. Geçen gün ise, 
ayni şartlar dahilinde yüzde beş dığına teslim edilecektir. bir Fransız gazetesinde, Vatikanın 
kesilmek suretile tahsil olunacak- 35 SENE ÇALIŞANLAR meşhur ve muazzam kütüphane-
tır. Billiil 35 sene ve dah3. ziyade sindeki bir memurun hesabların· 

C - Bbrçlarını bitirdikten son- hizmet ifa edenlere tekaü ı olduk- dan sui istimali anlaşıldığı için 
ra veya bitirmeden idareden ay- ları zaman almakta oldukları üc- Papalık hapishanesine atıldığı ya
rılan ve fakat teminata veya te· retin bir seneliği ikramiye olarak zılıydı. Hiç bir devletin ecnabi 
kaüd aylığına hak kazanmış olan verilecektir. Tekaüdlükl.ıri taha1< matbuatına aksettirmeği hatırına 
!ara bu iş için kesilen paraları ta- kuk edip de ikramiyeye istihkak getirmediği ve başka bir yere ait 
hakkuksuz iade olunacaktır. kesbedenler ikramiyelerini al _ olsa hiç bir ecnebi gazete -

D - Borçlarını tamamen öde _ maksızın vefat ettikleri takdirde nin de kayda tenezzül etmiyeceği 
meden tazminat almak suretile ikramiyeleri 2904 sayılı kanunda bu havadisi, ildeta rikkate gele -
2904 numaralı kanunun umumi tazminat için yazılan şartlar da- rek okudum ve saz piyasqsındaki 
hükümleri dairesinde alakası ke- iresinde mirasçılarına verilecek- pek mergub bir sukının beyti ha-
silenlerln geri kalan borçları san- verilecektir. tırıma geldi. 
dıkça alacaklarından indirilecek- Maliılen veya sair sebeblerle Papalık makamına hakikaten 
tir. sandıktan maaş tahsisi suretile i- bir devlet olduğu ve adalet kaida-

E - Borçlarını tamam;?n öde • dareden ayrıldıktan sonra tekraı: !erini bilfiil tatbik edebildiği em-
meden kendilerine sandıkça aylık intisab edenlerin almakta olduk- niyetini tattırap, sureti mahsu • 
tahsisi halinde evvelce oylıkların- kırı tekaüd maaşı kesilecektir. sada kurulmuş mahkemesine iş 
dan tevkif olunamıyan miktar bıı Bunlar, yeniden ayrıldıkları za- ve müdürü ile gardiyanları atıl 
aylıklarından yüzde beş kesilmek man son hizmet müddetlerine ve bekliycn hapishanesine sanırım ki 
S et ·1 t hs"l 1 kt B yegant- misafiri temin eden bu a-ur ı e a ı o unaca !r. orç- almakta oldukları maaşa göre he-
larmı tamamen ödemeden olen sab edilecek tekaüdiyelcri eski- damın (Sarı kordele) adlı şarkı-
memur ve müstahdemlerin ger! sine zamQtedilcrek verıleecktir. da dendiği gibi fındık n fıstıkla, 
kalan borçları aranmıyacaktır. Devlet hizmetinden tekaüd olup badem ve kuşsüdü ile i.Jcslenebi-

F B k t ·h· leceg'ini düşündüm. - u anunun neşrı arı ın- da demiryollar ve liman\!!r umu-
d · b al Bizim İmralı adasındaı:iJere dar; en ıti aren tı ay zarfmda san- mi idaresine intisab edenler teka-

Birkaç sene evvel sarı:rerde ni
şanlısı Belkısı tabanca iltı öldür
mekten maznun İbrahinı ismind~ 

bir genç ikinci cezada muhakeme 
edilmiş ve beraet etmişti. Temyiz 
mahkemesi bu kararı nakzettiğiıı
den yeniden muhakem~'ine baş
lanmıştır. Bcraet kararının nak
zedilmesine sebeb de dosyada bu
lunan bir rapordur. 

Dünkü celsede morgun eski 
müdürü profesör Saim Ali din -
lenmiştir. Profesör Saim Ali şun
ları söylemiştir: 

•- Rapor doğrudur, kızın vü • 
cudundaki yara sol memesi üze -
rindedir. 

Kurşun soldan sağa biraz yuka
rıya ve arkaya doğru seyretmiştir. 
Sağ kaburgada kalmıştır. Şu ha
reket sağ el ile bir adam kendı 

Yeni 
Vapurlarımız 

Geldikten sonra Avru· 
pa Asya limanlarına 

seferler yapılacak 
Öğrendiğimize göre Di!n!zbank, 

Almanyada yaptırmakta olduğu 

gemilerden ba~ku İngiltere tez -
glihlarına da büyük çapta vapur· 
lar sipariş etıniye karar vermiş -
tir. Bankanın fen heyeti bu hu
susta bir rapor hazırlıyarak u -
mum müdürlüğe vermiştir. 

Bu rapora göre İngiltereye si
pariş edilecek gemilerimizden ik-i 
si Marmara tipinde olacaktır. Bun 
dan başka, Hamburg, llfarsılya, 

Brendizi ve Fili~tin sahilleri içiıı 

dört tane büyük gemi daha yap
tırılacaktır. ---

d • ·ı .. t · ı gıbta etmiyorum amma, Papanın ıga y&zı ı e muracaa e•.mıyen e- üd sandığına alınmıyacaklardır. __ _ 
· 1 d b dd d mahbusunu doğrusu kıskandım. 

Yağmurların tren 
Hatlarında 
Yaptığı tahribat 

rın maaş arın an u ma e e y:ı- Halen sandığa dahil mütekaitle - T k • 
zılı tevkifata başlanarak bu müd- rin hakkı mahfuz olup bunlardan Aspa&yayı yeralıyan or@s e spresinın 
det zarfında yazı ile müracaat e- alakasını kesmek istiy•~nler bu M lhmud •ı u'du değiştirildı 
derek bu şekli kabul etmediklerini kanunun neşri tarihinden itiba- İki gün evvel Kadıköyün:lc es- Son iki gu"' n içinde yag· an y:ıg· _ 
beyan edenlerden geri kalan mik- ·· · · d d ~ ·· acaa' ren uç ay ıçın e san ı,.a mur • ki metresi Aspasyayı yaralıyarak • ıı A 
tar hakkında bu fıkra hükmü tat- k murların hasıl ettigi se er n-

ettikleri takdirde şimdıye adar kaçmış olan Mahmud dün emni-
bik olunacaktır. kesı·ıen aı·dat ve temettôi ile bir _ Kayseri hattı üzerinde Kanlıca-yet ikinci şube birinci kısım me-

l savılı kanunla insaat dai- lı"kte iade olunarak alakaları ke- k 1 Şefaatli arasında ylun bazı yerle-, • murları tarafından ya a anarak 
rc,..ıın Nafıa Vekaletine bağlan- sı·lecektir. Bunların namına şim ; di 1 . rini bozmuştur. Rayların düzel -a ·yeye teslim etli miştır. 
ması üzerine bu Vekalete naklo- diye kadar devlet demiryolları tilmesi için her iki istikametten bu 

y@lu 

vücudüne ateş ettiği bir tabanca 
ile vuku bulamaz. Eğer solak ise 
olabilir ve yahud tabancayı sol 
eli ile kullanmış ise yine olur. 

Fakat kendini öldürmek isteyen 
ve daimi sağ elile iş görmek iti
yadında olan bir insan bilhassa 

o haleti ruhiye içinde cabancayı 
sol eline alıp kullanama~. Barut 

dumanı sol memenin sol tarafın
dadır. Binaenleyh vücudde böyle 

bir yara açılması için ya kızın so
lak olması veyahud tabancanın 

yanında oturan bir adam tarafuı
dan ateş etmesi hizımdır. 

Dosyayı tedkik ettim. Kızın so

lak olduğuna dair bir kayda rast
lamadım • demiştir. 

Muhakeme dosyanın tedkiki için 
başka bir güne bırakılmıştır.· 

~KÜÇÜKHAB~ 
* Filistinde vaziyetin veharnct 

kesbetmesi üzerine, bugün İngil 
tereden Filistine iki tabur asker 
daha gönderilmiştir. * Başvekil Mussolini pazar r;1-
nü Triyestede beynelmilel vaziyet 
hakkında mühim bir nutuk ira l 
edecektir. * Türk - İtalyan ticari müna · 
sebatının inkişafı için şehrimizde 
yapılan müzakeerler etrafında 

dün bir temas yapılmıştu. Tali 
komite pazartesi günü toplanacak
tır. * Şehrimizde bazı kültürel tet
kiklerde bulunmak üzere Maarif 
Vekaleti müsteşarı Rıdvan Nafi.ı: 

şehrimize gelmiştir. Müsteşar, dün 
Maarif müdürlüğünde umumi '1Ü

fettişlerle bir toplantı yapmış, orta 
tedrisat muallim ve mekteb vazi
yeti üzerinde görüşmüştür. * Mezunen Londrada bulunan 
Lord Pört mezuniyetini yarıda 

bırakarak pazartesi günü Roma -
ya dönecektir. * Frankist tayyarelerinin Bar
selonu bombardımanı esnasında 

bombardıman biri limanda bulu
nan Stanlake adındaki İngiliz ti • 
caret gemisine isabet etmiştir. 

Mürettebattan biri derh~l ölmüş • 
tür. Bobby adındaki diğer bir İn
giliz ticaret gemisine di! ikı bom
ba isabet etmiştir. * Türk spor kurumu gUreş fe
derasyonu tarafından tertib edi
len 1938 Greko-Romen güreş bi • 
rincilikleri müsabakalarına bugün 
Ankarada 19 mayıs stadyomunda 
tam saat 14,30 da başlanacaktır. 
-- - -lunan ve mart 1926 tarihli eski t..1- bütçesinden sandığa yatırılan mu Ceynelm!lel f otoOra- mevkie derhal amele gönderil • 

sarruf sandığı ile alakaları kesil- adiller de temettüü ile birlikte metrl ko:-ıgrel!ll miş ve seyrüsefer temin edilmiş: yoluna devam etmiştir. Bu se • 
miş olanlardan halen maaşlı dev- devlet demiryolları ve limanları Tapu ve Kadastro Başmüşaviri tir. beble dün Ankaradan 8,20 de İs-
let memurluğunda bulunanla.- idaresine geri verilecektir Halid Ziya ile Başmüfettiş Salih Avrupa ve cenup demiryollarile tanbula Toros ekspresi katarı 
sandıktan aldıkları D. Demiryo:- Yeni hazırlanan proje:ıin usta, Londrada toplanacak beynelmilel iltisak temin eden Toros ekspre- kalkmamıştır. 
!arı ve limanları tekaüd ~andığına işçi ve çıraklara ait olan tekaüd- fotoğrametri kongresine iştırak sinin bu vaziyet karşısında yolu Şefaatli, Yerköyden sonra ikin-
birden iade ettikleri ta:<dirde b,ı !ük müddetleri ve derP.celeri de etmek üzere dün Londraya hare- değiştirilmiş ve ekspres Eskişehir-

1 
ci, Kanlıca dördüncü istasyon -

sandıklar alakaları kesildiği tari- değiştirmektedir. ket etmişlerdir. Konya - Ulukışla hattı üzerinden dur. 
--.....~~~~~~~!!!!!!O!!!!!.....,__....~-!!!!!!!!!!!!--~~----~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~.._...., 

l\Ul)• ~~ ......, - Kumar mı? Evet, burada ku- yoruz. Herkes gözünün ucile bizı lacak ki, herkes kaşlarını çatara< 
"1.1'1 ~ 4;; ., _ mar yok. Fakat, çok oyuncu var- tecessüs ediyor. sert sert bakmağa başlamıştı. 

-canlanmıştı ki.. 
İtalyan genci merdivenden a

şağı iniyordu. ~ o G ..... r ,Jt.I mış. - Burası pek ruh sıkıcı bir yer Ayten sesini alçalttı: Jl:s LJ'11;A& - Nereden öğrendiniz?. olmakla beraber, dünyanın bütün - Müzik yok .. Kahkaha yasak.. 
- Garsondan.. mütecessis insanları da burayı Hızlı konuşmak ayıb .. Acaba ne-

.. • ' - .to:' : • ....... 

AŞK, HEYECAN ve 
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Otelin yemek salonunda ilk de
fa akşam yemeği yiyorlar. 

Salon öğle yemeğinde tenha icl•. 
Fakat şimdi oldukça kalabalık. 

Hemen bütün odaların müşterileri · 

salona inmişler. 
Ayten, galiba laf olsun diye: 
- ffçbir tanıdık yok, dedi. 
Gültekin Aytenin yüzüne hay • 

retle baktı: 

- Burada tanıdık ne gezer~ Ve
nedıkte bulunduğumuzu unutuyGr 
musun? 

İHTİRAS ROMANI 
Yazan lek•nder F, 

SERTELLi 

- Oyuncu varsa, kumatda var toplanmışlar sanıyorum. fes almak da günah mı?! 
demektir. - Onların hakkı var, Ayten. Ayten yemeğini bıtirmeden 

Ayten kendi kendine gülerek Çünkü bu adamlar buraya başla- kalktı: 

ilave etti: rını dinlemeğe gelmişler. Gürül- - Ben odama gidiyorum, Mah· 
- Burada kumarın adı değiş • tüden, müzikden hoşlananlara yer mud bey! Siz de yemeğinizi bi

miş galiba .. ?! 
lıyamıyorum desem yalan söyle- • 

mi yok? Müzikli gazinolara, dans- tirdikten sonra gelirsini!. 
lı otellere gidip eğlenirlerdi. Bu- - Neden yemeğini tamamla-

memiş olurum. 
- Sen de bu oteli parmağına 

doladın durdun! Şu sessizliğe bak 
hele! Müzik bıle yok .. Vallahi yer 
yüzünde aransa bulunmaz böyle 
sessiz bir yer herkes masasının 

başında yemek yemek ve içki iç
mekle me~gul.. Hiç kimse yükselt 
sesle konuşmuyor. 

- İyi ya .. Bundan son:a hiç ra
hatsız olmazsınız!. Fakat burada 
bir eksiklik var gibi geli vor bana .. 

- Nedir o?. 

Yemek yiyorlardı. 
Ayten hızlı hızlı anlatıyordu: 
- Pek merak ediyorum, şu mek

tubu göndereni .. Acaba kimdir? 
Gültekin etrafına bakınarak: 
- Aman yavaş konuşalım, de

di, başkalarını rahatsız ediyoruı 
gibi geliyor bana. 

- O halde kağıd üzerine yaza
lım söyliyeceklerimizi .. 

- Hayır .. hayır o kadar değil. 

raya gelmezlerdi.. matlın? Haniya odada brma karnı-
Ayten kahkahayla gül:lü· nın çok acıkdığını söylemiştin ... 
- Vallahi, hastahaneye geldi • Ayten fazla bir şey söylemedi: 

ğimizin şimdi farkına v~rıyorum. - Yüksek sesle konuşmayın. 
Aman, çabuk yemek yiyip gide- Otelin aziz müşterilerim r:ıhatsız 
!im buradan. Herkes masasının edersiniz! 
önünde uyukluyor gibi. Bu ne u- Dedi.. Bir kelebek gibı parmak-
yuşukluk Allahım! Kabristand.ı !arının ucile yürüyerek salondan 
oturur gibi ruhum gittik°Çe boğu- çıktı. 
luyor. Sen sıkılmıyor musun Al * lah aşkına ... ? Merdivenden yukarı çık<yordu 

Ayten birdenbire İtalyan gencı 

Ayten bu yakışıklı delikanlıya 
yaklasınca: 

Sinyor Kapola! dedi. Başınız
da bir felaket dolaşıyor. Bizim pe
şimizi bırakınız .. Acırım size! 

Delikanlı, genç kadının yanın -
dan geçerken yavaşca fısıldadı: 

- Yarın saat on birde otdin kü
tüphanesinde sizi bekliyeceğim .. 
Mutlaka gelmenizi rica ederim. 

Deli!ranlı bu sözleri Türkçe söy
lemişti. 

Ve Ayten derhal anlamıştı ki, 
Sinyor Kapola adile dolaşan bu 
adam bir Türklü. 

Ayten şaşkın bir tavırla bu hü
viyeti meçhul erkeğin yüzüne ba
karak . bir kelime ile cevab verdi: 

-Peki. .. 
Hızlı hızlı merdivenleri çıktı .. 
Odasına kendini dar attı. 
Şe•longa oturdu. 

ittifakla bağlı kalmakla b.~'". 0,rl\ 
Almanya ile de birlikte yuru ek 

· "k' f d ·dar• ctrıı yanı ı ı tau ı a ı Jad• 
siyasetini takib etmeğe b.•~ bil' 
Polonya birbiirne düşmJn ık• 1<al· 
yük devlet arasında sıkışuııŞ·iitıir> 
mıştır. Bu iki devletin ırc•~ 

9 
• 

ynı ı den masun kalmak vc 8 l 1 el 
d ki "k' dcV C man a topra arının ı ı ıııı> 

duları için muharebe sahası 0 
dt'' 

masını temin ctınek, PuJouY• , • 
let adamlarının en büyiık !<•> 
gısıdır. . . ·•"''" 

1931 senesinde bu yen• 51~ · • 

istikamet verirken P.~ı~nv• .d~r:di: 
!et adamları şöyle duşunnılif 1<!$ 

Bir taraftan Sovyet RusY• şa~i
Japonya tarafından nötraliı•. 018 
liyor. Diğer taraftan Alnıan) ;

0 
, 

garbında da Fransa vardır. b•' 
lonya biribirini nötraliıe edeJJ .;. 

b. vPı· 

iki kutup arasında emin ır kili 
d. 1 . 've V• yctte ır. Po onya Darıcı.. ib• 

Bek, hatta üçüncü bitaraflar pı 
veri teşkil etmiye bile ~alışt~ ,. 

roıooı Fakat son zamanlardıı ır 
için vaziyet zorlnşrnıya başl::ı • 
tır. Bir defa Almanyanı~ /. ııt• 
pada silahlanması ve bilna ... it . 
nehrinin boylarını ask~rileşt bi· 
mesl, muvazeneyi Frans:.ı a:;: ~· 
ne ve Almanya lehine olm •tad 
zere ağırlaştırmıştır. Autlıd ~ 
sonra bu ağırlık büsbütün b r•I· 
dilmeğe başlamıştır. Diğer ~· d,;. 
tan Dançiğ'deki Alman Na1• 1ı 
resinin aldığı tedbirler Pol0 "1;i1 
korkutmuştur. Bundan lıa~•j\l . 
ınüddettenberi Polonyadakı k•"' 
man ekalllyeti arasında brr ta 
tahrikat başlamıştır. .,. 

ı oı·•" 
Vu vaziyette esasen ro ~ ,ri • 

dış politikasındaki bu yeıt' ~or• 
yantasyonu iyi görmiyen '. 

11 
rJI• 

umumiye bu yüzden du~·dıtl!' ıw 
dişeyi göstermeğe başlaınışt•~.ık 
yeni politikayı iyi görıniY•~ 81tı 

· · nsı Jl arasında en kuvvetlı sır · dir· 
olan köylü zümresi gelnıckt•919• 
Bir müddettenberi köyluler rd''' 
sında huzursuzluk hissediliy• ıdı· 
Köylüler, otoriter idareııİP 1<:111 1. 

. . pılııı•· 
.rılmasını, ycnı seçım ya . •~ıı • 

·· ıo • daha demokrat bir reıın• !il' 
1 d .k .. 1 ..• ün kıtru d' ru masını, ı tator ug t• · 

şundanberi memleketten dıŞl'r•i•' 
· gel111 f yaşıyan Vitos'un ııcr_ı rıik• ' 

taleb etmekte idiler. iç. ~o ~8 dl 
bu deg· işiklik dış polı.ık• bif 

' v rıı 
demokrat devletlere doıl d• • 
temayül manasına deliilcl ;. bJ 
cektir. Köylüler geçenle~ b' • 
taleblerini neşrettikleri b•:,kı•' 
yanname ile bir defa d•P8 

etmişlerdir. yo· 
··re· Son gelen haberlere go 0pto' 

1 h . · 8 rlliP' 
onya cum ur reısı, P ""p 

yu feshederek yeni seçi'." pıiid ' 
k . t' sır d<'' mıya al'ar vermış ır. «·iO 

dettenberi Polonyan••1 
: ıı•''~ 

kayna~makta olduğu bal~ ~lii •: 
olursa, bu hareketin ~iiı11 0Jilil< 

b"l" p ,. 
manası anlaşılır. Da 1 '. .• bil \ 
zaruretlerinin dikte etblP f~' 

b. de •t" ziyetten ayrı olarak ır ~· • 
terenin tesiri vardır. r~•t:~ııc~. 
Jet adamları ötedenbcrı ta~ıb 1 · ı · kar"' ·,·t nın Avrupa ış erme ' ııııt''· . 
deceği siyasete büyük eh• ft• 11 

f . 1 d" p 1 ,.an'" ııt• at etmış er ır. o oo, " bit • 
sız siyasetinden ayrıtar~b 0tn'td< 
vi miistakil siyaset takı .. 11rt 

d ,u 
sinde amil olan bir ıı. ,,,,,c . 
İngilterenin orta AvrııP5• ,. •• 

'd' o •• 
lesiyle alakasızlığı ı 1• 10,,~s , 
manlarda İngiltere ile l'O ~,pıl 

a•l•r . <\İ • 
rasında çok sıkı tenı - Jda • jl<İ 
makta idi. Orta AvrııP ıııl • 

. . rtatı ıs!' 
manyanın gıttıkçe 3 .

1 
fr• C" 

karşısında İngiltere 1 ~' ;ı• 'i• 
arasındaki tesanüdün ta tr,8111 

;

dildiği meydandadır. ~~ıı-iW~11 , 
dün takviyesi demek, ,. 111 si• 

·ı ,..~ orta Avrupa işlerı e ~ 'i# 

kası demektir. 10,.,·• ~ii~ 
Böyle bir alılkanııı J'o 111 ıi"' '(İ 
. .. . ınıanıa•• •si' 

zerıne muessır o .
1
• , c ''. ·i':ı' 

değildir. işte bu dalıı ' p•ııtı. r 
İiın1illcr, Polonyanın ~·~·iri" 4ıı ~ 

d bcrı 11 st• " sını, dört seııe en 1<ııttal ıı~ 
tiiğü ıniipheıniyetteo rııııtttı" . .,, 

b t daha ··piİ1 - Bu otele gelince hemen he
men Venedikte olduğumu hatır- - Kumar .. 

Mübalağaya lüzum yok. Fakat, n.u
hakkak ki biz başkalarını rahat
sız ediyoruz. Çok yüksek konuşu-

Gültekin önüne bakıyordu. 
Aytenin kahkahayla ıJülüşü bir 

çok müşterileri sinirlendirmiş '>-

ile karşılaştı. Az kaldı yüreği ağ
zına geliyordu.. O kadar heye - " (Devam1 vat 1 1 

ona daha mUs c • 'b' .,ô,.ıı 
. k"lı .. 

bır veçhe verece • 



Şoförter cemiyetinin 
yeni faaliyeti 

Bugünkü 
Yeni bir 

ilıtiyaclara •• gore-
nizamname yapıl

masına başlandı 
Şehrim,zde bulunan bütün E's

ıı.ı cemiyetleri her yıl faaEyc:Ie
'llli daha zivade inkı,af ettır -
llıekte \'e esn~f için ci3ha çok fay
dalı olmağa çalışmaktadırlar. Bu 
llıtyanda şoförler cemiyeti de ni
?oııınamesine birçok faydalı hu
lııslar ilave etmek üzere cemiyet 
nı, rnnamesini esaslı b:: şekılde 
laQile karar vermiştir. 

tadili suretile tanzim edilmekte
dir. Yeni nızamname yakında ik
mal edilerek heyeti uoıurr.ıye)C 

verHecek ve kabulündn s':'lnrci. .a::; 
dik edilmek üzere makamı Jid:
ne sunul<>.cakhr. 

Şoförler cemiyetinin 9'.JH s~ııesi 

başındanberi icra ettiği l~Jlıycl 

şunlardır: 

Cemiyetin avukatı tarJ! ır.d rn 
80 dava takib edilm·.ılir. Otomo
bil kazalarından ve diğer bnı 

meselelerden ibaret olan bu da
vaların (7) si beratla, ve ;.r, kn
darı da sulhan neticelenmi~tir. 

l3undan 25 sene evvel tanzim 
~di!Iniş olan mevcud ııırnmnam~ 
Ugun ihtiyaçları karş11 am1y c•C·l" 

llıahiycttedir. Çünkü eskıden yal
nız taks,Jere münhasır olan vto
lııobılci!ik otobüslerin vc dığer 
lııotörlü vasıtaların çoğalmasile 
lahasını genişletmiş bulunmak -
la dır 
Zamanımızın ihtiyaçlarına uy -

lun ve mensublarımızı!' ihliyaç
~rını esaslı bir şekild• karşılayn
ılınek maksadile h3Zırlanmakta 

01an yenı nizamname 1512 numa
~alı cemiyetler kanun'-' esas itti-

Bilhassa cemiyetler umumi has
tanesinden tekm\il şoförler sen 
derece memnun bulunm3kta ve 
her şoför hastahane içın senede 
35 kuruş vermektedir. 

az ed !erek eski nizam!l•menin 

imar ve -
istimlak i şleri 
Etelidiye y~ni b ir 

büro k uruyor 
Şehir Meclisi pazartesi günü 

~Çiın ışlerini müzakere etmek 
Uzere fevkalade bir toplatı yapa
~•ktır. Ancak meclıs bu topian
~a Belediye wçımine aid işl~r
ı· n ınaada şehrin imarına laal
~"ıı. eden işlerle de. uğraşacaktır. 
,~ arada yeni Belediye bütçesın
... hiıkümel imara taallük eden 
hiitun maddelerin cİstanbulu" i
lııarı. faslı altında birleştirilme
~ı istemiştir. Bu itibarla bütçe 
ılt:arnamesinde bu esasa r,ore 
&ışıklik yapılacaktır. 

d Ayn; zamanda imar işleı inin 
•ha seri bir şekilde yürütülmesi 
~a.ksadile bir • istimlak bürosu• 
. Utulınası hakkında Belediye Re
lıinin teklifi tetk ik olunacaktır. 
, llu büro istimHik şlerinrle s'-irat 
'~Ilı. 

ın edecektir. 

~ara deniz 
~attının 
tarifesi 

Ayrıca cemiyet de senevi vari
datından yüzde 15 hastan.~ i~in 

ayırmaktadır. 

Cemiyet, ycnı nizamnam~ııi.n 

tatbikind<'n sonra esnaf için da
ha faydalı olacaktır. 

l ktısadi 
Vaziyetimiz 
B u hususta tet

kikler yapm a k 
ü zere b ir hey 'et 

geliyo r 
Beynelmlel ticaret odası Tür

kiye milli komitesini ziyaret et

mek, bütün ikl1"adi müe;seselc
rimlzi gezmek, tarihi abjdel~ri -

mizi görmek ve ktısadi hayatımı
zın inkişafını yakından tetkik e

derek malümat edinmek meksa
dile beynelmılel ticaret odası re

isi M. Watson ile ayni teşekkülün 

umumi kiılibı Picrre Vasseur dün 

saat iki buçukta Romanya vapu -

rile şehrımize gelmişlerdir. 

Bu heyeti ağırlamak :çin bey

nelmilel tıcaret odası Türkiye 

milli komitesi esaslı bir prog"am 
hazırlamıştır. 

-iç 
Turizm 

~ -·-·--
•• aaatlerlne göre Cıtnlandırmak için ye-

değiştirildi . . ni çalıc;;malar 
, b enizbank 18 eylülden ıtıbaı~n ~ 
-ıtllııbu!dan Karadenize kalk1cak İktısa d Vekale ti T urizm Mü -
~lalar için kış tarifesi tatbi:. et dürlüğü iç turizmi canlandırmak 
llıeğe karar vermiştir. içın yeni tedbirler alm•ğa kara: 

!·\'eni tarifeye göre post~iar pa- vermiştir. Bu arada otellerin u-

~t günleri saat 16 da ve •alı ve cuzlalılması, halkın turizme alış-
ı ış.,ınbe günleri de saa t 12 de 
~ta tırılması, tur istik şehirler iı~ıiz 

tll nbuldan kalkacak tı~. Cuma 
l ~lt-ri saat 10 da ayrıca İs!•n _ hakkında bütün Türk iye hakıııın 
(~ldan Trabzona doğru bir post• tenvir edilmesi cihetine gidile -

~acaktır. cekt ir. 
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lııltan Azizi, Fransa donanması istik· 
bal için Seddilbahir açıklerJnda 

atim üzerinde idi 
q~~Usların bu hareketi müteaddi,J-1 

l\alar aka_mete uğradı. 
tın Uslar; lngilterenin ~ark üze
~. doki düşüncelerini hiçbir vakit 
~.~ a·1 ~ e ı er .•. 

f -"1!!.an!ı İmparatorluğunun en 
til~k zamanında bile; Ruslıır, Jn
''tıa renin şark siyaseti öniınde cln-
lı tlıağlüb oldular denebilir. 

~d atta; Rusların Balkanlarda vü-
lıij ,e getirdıkleri küçük, küçül< 

man ile nüfuzları kesrolunmuş ve 
İngiliz nüfuzu sı.vasisi nakim ol
muştur. 

* Sultan Azizin Avrup3 S< yahatı 

bir çok bakımdan eh·,mıniyetli 

idi. Bir çok sıyasi meselelerin kay
nağını teşkil ediyordu. 

Üçüncu Napolyon, Bonapart 
Napolyon gibi Avrupaya mey . 
dan okuyan bir imparator hali 

1 

Kara bükte 
• 

imar 
• 
işleri 

Memur v e mühen
dislere ev yap· 

tırıhyor 

Karabükün asri bi rşeh:r halı
ne getırilmesı için büyuk bir J,da 
çalışılmaktadır. Bir tarafl.~n ~ 'h
rin her türlü konforu haiz e·ı m~· 
deni bir Avrupa şehrı h~l'ııt g~
tirilmesi için ne lazımsa y.ıpıl -
maktadır. 

Bu arada şehırde memur ve 
mühendisler içın ayrı bırer n'a
halle yaptırılacak ve bu mahal
lelerde asri binalar ins~ l'lt:ri~e -
cektir. 

Bu binaarın yaptırılması top -
tan olarak bir müteahhid~ ver.
ı.,ccktir. 

Sana sar ~qan 
Hanı 
Mes'elesi 

lhtiliJ Devlet Şura
sınca halled ilecek 

Vakıflar idaresi vilayet hJsusi 
idaresine geçen Sanasaryan ha -

nının kendisine devredibnesiııı is 
temiş, Ermeni vakfına aid iken 

hükumete intikal eden bu bina

nın kanun ve usule göre vakıtlar 
idaresine aid olması !ilzım gck

ceğini iddia eylemişti. 

Bu hususta Beledıye ile va~ıf
lar idaresi arasında çıkan ihtda
fın Devlet Şürasınca tetkik eclil
mesne karar verilmiştir. 

Birdenbire 
Hücum 
Etmişler 
Halbuki Mar~·amla 

sevişti~i ni evvet
den bil.yor la -mış 

Bir kaç ay evvel Langad3 bir 

balı ·ede sevgilisi Maryam ile otu
ran !falı! Maryamın kardeşi Ha

yık, arkadaşı Mihal ve M•halııı 

dostu Despinanın hü:um larına 

uğramış. bu sırada Halil de ta
bancasını çekerek Hayık ifo V.i

halı beş el silah atmış ve onları 
ağır surette yaralamıştı . 

Halilin m uhakemesine dün a

ğırcezada başlanm ıştır. H alil dün 
kü celsede: 

- Ben Maryamla aylardanberi 

sevişiyorduk. Ve bunu Hayık da 
b iliyordu. Had ise gü nü M•ryam

la oturuyorduk. Birdenbire üze
rime hucum e t tiler. Ben de ken

d imi müdafaa etmek istedim de
miştir. Muhakeme şahıdlerin din- 1 

lenilmesi için başka bir gür.c kal
mıştır. 

Her ne de olsa; İng ilizlere kar
şı ya lnı z başına hareke~ edem i - 1 

yen Fransa İngi lizler l P, gere1< 
şarkta, gerekse aksay ı Şar l-' ta ve 
Hindistan üzerinde mcrıafii çaı 

pışan R uslarla dost gcçi:ımeyi dc.
ha muvafı k buluyordu. ie daima 
şark meselelerinde Rus olitikas:
na mümaşatkar bulunuyordu. 

Prusya, daha o kadar kuvetle 
teşekkül etmiş bir dev l't hal ve 
n:anzarası arzetmiyordu. 

Avusturya da Ruslardnn korku
yordu. Çünkü; İslavların bir gün 
gelip Avusturyayı istıliı etmelerı 

muhtemeldi. 
Fuad Paşa; Fransızla ın Üçün· 

cü Napolyonunu tatmin i.e Rus po
liti]ıasının ağırlığını tahfife çalı

şıyordu. Devleti Aliyec~. Fransıı
Jarın Tunus üzeriııdeki amali de 
malum idi. 

Sultan Azizin Avrup'ı seyah.l· 
ti, samimi bir surette d•:vlc tin ıs
lahat devrine girdiğini ·liııı ve ;_ 

Kendimiz gibi bilirsek 
Kendine çok fazl3 güvenen, 

doğruyu, iyiyi seçtiğini sanan bir 
tanıdığım, geçenlerde ümid et -
mediği bir hiıdisc ile karşılaşmış. 
Yana yakıla: 

- Böylesine hiçbir zaman le -
sadül ctmiyeceğime emindim. Di
ye başından geçenleri anlatan 
dostumun sözünü şu cümlelerle 
bitirdi; 

- Öğlevin beraberdik, saatler
ce konuştuk. Yapacağımız iş \!
zerinde fikirlerimiz biı·di. Fakat 
akşam onu başka bir ahbabla mıı
zakeredr buldum. Hem de benim 
kendisine teklif ettiğim işi bir 
başkasile yapmak istiyordu. Hal
buki onu kendim gibi bilirdim. 
Sonsuz itimadım vardı. 

Düşündüm, bu kadar saflık, te-
mizlik zamanın icablarına 
ya mani değil mi? 

Güldüm ve ona: 

uy mı-

- Eğer herkesı kendııniz gibi 
bilirsek ..• dedim. 

BÜRHAN CEVAD 
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lktısaJi meseleler 
Umumi mağazaları 

mese!esi 
muhte)if mahsullerİn Bunlar, 

yasalarına 
birer 

• 
pı-

ferahlık verecek 
olacak •• muessese 

izmir'de Cumhuriyet 
bayramında açılıyor 
izmir 16 (Husus)- İktısad Ve

kaleti umumi mağazalar müdürü 
Fahri, şehrımızde açılacak umu
mi mağaza etrafında inceden in
ceye tetkikler yaparak bir rapor 
hnırlamıştll". Rapor bu hafta Ve
kalete Yerılecektir. 

İktısad Vekaletinin İzmırdc a
çacağı umumi mağaza, muhtelif 
mahsullerin piyasalarına ferahlık 
Yerecek mahıyeıte, büyük bır mü
essese ol,caktır. İzmırde açıl.ıcak 

umumi mağazada elde edilecek 
ilk netıceye göre bilahare dah3 
mutekamiJ. bır şekıl verilecektir. 
Bu husustaki tasan·urlar şöyl" -
dir: 

Paz 'l rlık :iız satı ş 
kaç.:ıkçı 'arı 

MAHMUD YESARi 

Pazarlıksız satış hakkındaki ka
rarnaıne c;1kt1. Bu, hakikaten gii· 
z.el, lerinde bir karar. Valnız. 

kararnamenin bazı ınadılelerini o· 
k urke-n, unutuhnuş değil . akla 

gelmiyen, akla gelmedik ihtikıir

ları ha tırladım. 

Birinci n1addedc: Ke~arniş ka· 
sablık ha;p an etleri \'e sakatları, 

küınes hay\·anı e tleri (pişmenıiş) 
her ne\.·i ~ucuk \'e pastırmalar. 

Bu, güzel. F akat kırk l:ııru a sa
t ı lan canlı tavuğu , ke~ip tüyünii 
aldıktan, kaynatıp suyu'lu ( •kar
dıktan ve tavuk göi\">ü idn goğiis 
etlerini aldıktan sc·nra, muhalle· 
hiciler bu cansız ·tnuk iskeletim 
)etn1iş seksen kuruşa satıyrlar. 

Üçüncü maddedeki •kapalı kap
lar içinde satılan her ne' i menba 
, .. e nladen suları ... 
Kapalı kaplar içindeki menba 

sularını, menbalarında daha pa .. 
halı içiyoruz. Çut'ır ~u~·n, bunun 
en canlı n1isalidir. Edirnekapı 

Eyüb yolu 
Aydınlanıyor 

1 umumi mağazanın hedefi şudur: 

A)- l\lüstahsil. İzmıre ındire
ceği malın tamamını umumi ma
ğazalara teslım cdcceklerdır Bu 
mal, umumi mağaza tarafından 

satılacak ve elde ed lecek fiat 
f rk müsta'ısıle tamam<n iide -
nC'cektir Umumi mağazanın • u 
iştek_ kazancı, utak hır kom;s -
yon olacak! r ki, bu da tesisin 
masrafına tekabU: edecek mik -
tarda olacaktır. 

Kararnaınenin Obiir tuaddeleri 
de n1iikeınnıeldir. Paza,·Jıksız sa
tış, diyip geçn1i:yelinı. R11nun, iç· 
timai ha:yatunızda oynadığı rol, 
çok mühimdir. Pazarlık'1z satı~ 
hakkındaki çok mükemmel ka
rarnanıe çıktıktan sonra, ~·ukarı· 
da yazdığım iki madden.o ka<"ak
çılığı gibi kaçakçılıkları da unut· 
mıyaJın1. 

Bu y ola elektrik lim· 
b lf.: rı k O !'t'.'lC3k 

Edirnekapı - Eyüp yolunun ay
dınlatılması için yola eıeı, rik ı 

kablosu yapılmağa başlanın ~tır. 

Bırkaç gündür-birçok amele hı 

yolda kabloyu yapmakla meigul
dürler. Kablo bittikten ı;on. a yo

lun birçok yerlerine lilmbalar di

kilecek ve böylelikle İstanbuiun 
yıllardanbcri en karanlık bir yo

lu olan burası da aydınlatılmış o

lacaktır. Ayni zamanda .;ok ho

zuk olan bu yol parke ile döşe -
necektir. 

--·--
401 lira 
Nasıl 
Dolandırılmış? 
Suçlular bu iş i 
yap r adıklarını 

söylüyorla r 

1- Müstahsıl ekserıya ihtiyaç 
içinde kaldığı için malını pıyasa
ya erkenden arzl'!mek mecburi -
yetinde kalm.ıkt,dır. Bı.na sebeb 
kredisizliktir. Umumi mağaza bu 
kredi ihtıyacını •lmin edecektir. 

A) l\luslahsil bır an evvel para 
almış olmak içın pıyasay.ı fazla 
ma arzetmek mecburiyetinde ka
lıyor. Bu suretle pıyasanın ahengi 
bozuluyor, fıatlarda tenezzül kay 
ded.Iiyor. 

B) Umumi m.gaza, müstahsi ın 
teslim edeceği hff çe~ıd ma sulü, 
muayyen bir bareme göre kabul 
edecek ve mukabilinde bir vesika 
verecektir. Bu vesikada, müstah
silin umumi mağazaya teshm et
tiği malın nevi, blitcsi, ortala- ı 

ma bir hesab fiatı yazılı olacak ve 
devlet garantisi altında olan u
mumi mağazanın mühür\! bulu -
nacaktır. 

C) Bu makbuz paradır Her 
banka veya hususi eşhas bu mak
buzlar üzerinde muamele y.apa

cak, kredı veya makbuzun tam 
mukabilini verecektir. Bu suretle 

köylü mübrem ihtiyaçlarını te -
rnin imkanını bulacaktır. 

2- Mağazanın ilk yapacağı iş

ler yukarıda gösterilmiştir. Rıı 

Bj Umumi mağazanın ıhracat 
servisi bulunacak ve müstahsılin 
teslim ettiği maıı hraç ve)~ de
\1r edecektir. 

C) l!!T'Umi mağaz , kend•sine 
ma res!ir!' eden mustahsil çın kü 
çük kdI>'in'er açacaktrr Bu me
yanda n1 jstahsi in ihtivacı o :ln 

saf !'>hum, z r at alat '"" m<ki
neleri köyliınun giyinme V(' di
ğer ihtıyaçlarını tem:n drrrk! r 

Bu kine. iekı •. b r nr\· ~ (Large 
Scalc Cooperation) yani <\merı

kan istihlak kooperalıf!Hi <ekli· 
ne benzemekte, akat esas itiba
rile tebarü.z eden bu görünü·, t&t 

bıkte daha radikal bir 'l'kil ~ı -
maktadır 

Umumi mağazalar müdürü İz
mir piyasasında ı .. tk:kler yap:\'"
ken istihsal maddelerinin pıya -
saya arzı. fiat düşkünlüğ:i \"e ça
buk muvmanlar sc\ı(,bleri ü1e - ı 
rinde ehemmiyetle durm•1şl ur 
İzmirdek, umumi mağazJ Kor
donda, Emlak Bankasını aid lıı

nalardan birinde kuruloc&k ve 
Cumhuriyetin on beşinci vılı mü
nasebetile Cumhuriyet bayramın
da açılacaktır. 

Tic:.\ret erbabı, hüklınu.>tin gös .. 
terdiği )-ilk. ek ir~ad ,.e hii'-nÜ ni
) etten ders alınazJarsa, gılınriik 
ve saire kaçakçılığı gibi, ri) le zan
nedi~·orun1 ki, paz.arhk~ız ~rıtıs 

icin de bir kaı·ak~ılık kararname
si çıkarıJnıa!oı ı ınccburi3eti ha~ -
gö~terecck. 

llcp kararnaıncler, nizan1nanıe. 
ler, kanunlarla yola gı·lıniyelim, 
biraz da kendiliğinıizdl'ıı in•afa 
gelelim. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Bakımsız bir snkak 
Üsküdard3 Hayreddın Ça . 

vuş mahallesinde Kabil<' so -
kağında oturan bır okuyucu -
muz dün matbaamıza kadar 
gelerek şu yolda bir şikayetle 
bulunmuştur: 

1 

Çarşıda kahvecili k yapan eski 

sabıkalılardan VcQbi ile ar'<adaşı 

İsmail Hakkı Yenipostahancnin 

arka sokaklarında rasladıkl:m 

Çorlulu Salihin 401 lirasını zarf

çılık suretile dolandırdıklarından 

yakalanarak adlıyeye verilmiş -

!erdir. Dün ik inci wlh cezada her 

ikisi de: Eskiden böyle işleri ya

pard ık . Şimdi yapmıyoruz. Biz bu 

işi yapmadık demişlerdir. v~hb; 

ile İsmail Hakkı tevkif edılmiş

lerdir. 

1 

Maktu 
Satış 

Hu kartarı da 
OJur mu ya 

- Evimin burıınduğu 'okak
ta senelerdenberı ne clektrık, 

ne de havagazi Yardır. soka -
ğın kaldırımları da bozuk ol -
duğu için karanlıkta ılrü -

mek pek çetin birşey oluyor. 
Halbuki Yeniçeşmeden Kızlar 
Ağası, Toptaşı caddesine gi -
den yolda 7 aydanberi hem 
havagazi, hem de elektrik yan
makta, bu ne ifrat ve tefrittir. 

1 İŞİ 

YAKINDA ı 
En tJ Üz~l edebi rom ı n 

Son T~ lgrafta 

elde etmek gayesini güd<iyordu. 
Sultan Aziz; Avrupay:< hareke· 

t ini bir cuma gününe tesarlüf et
tirdi. 
Cuına namazını edad;-ın ve se

lamlık resminden sonra; berabe
rinde Veliahd şehzad•> Sultan 
murad, anın küçüğü Sıılt:ın Ha
mid, büyük oğlu Yusuf İzzettin 

Efendi, Hariciye Nazırı Fuad Pa- 1 
şa, muallim Akşehirli h'ı~a Hasan 
Efendi, Yaver Halil Pa~o; meş -
hur Başpehl.i\'anlardan :;;amdancı
başı Kara İbo (İbrahim), mabc -
yıncileri, esvabcıları, s~tcadecile

ri ahçibaşısı, vekılharçl .rı, Fran
sa sefiri le, İngiltere sefoı eti ba~· 
tercümanı beraberinde ulduğı.; ı 

halde İstasbuldan hareht etti. 

Dolmabahçe önünde sıralanan 

zırhlı donanmayı hiımayun yüz 
bir pare top at?rak Padişahı se -
lamlıy<'rdu . Ona yakın ıırlıiı da, 
Çanakkaleye kadar Sultan Azi'i 
merasimle götürü,·onh. 

Be1ediye hahrlı~ı 
bitirdi 

Belediye bir birinci te~rinde 

tatbi k edilecek ola n maktu sa~:ş 

usulü hakkındak i hazırlığım b'
tirmiştir. Gerek maktu satış) tabi 
maddelerin etiket taşıyıp t3~ıma

dıklarını, gerek halkın ve esn.fın 
~·asağa rağmen pazarlık yapıp 

yapmadığını kontrol etmek ıızcre 

belediye mürakıbları lcaZ3lara 
taksim edilmişlerdir. 

istikbal için Seddülbahır açıkla

rında ist im üzer inde bekliyordu. 
Padişahın bindiği vapuru hü -

mayun Malta, Napoli t arikile yü
rüyerek dokuzuncu günı'. Tolon 
limanına geldi. 

Limanda bulunan Frar>sız zırh
lıları ve karadan kalelr:r, top a
teşile Padişahı selamladılar. 

Sultan Azıze, Tolon thalisı v~ 
memurinı heyecanlı bir ıstıkb3l 

gösterdiler. Hususi biı· tre1'ie p,.. 
rise hareket edildi. • 

Üçüncü Napolyon, bül :in sara { 
erkanı ,.e Fransıı hcal ve kuman
danlarile Faris garında Prıdişahı 
istikbal etti. 

Sultan Aziz Elize sar .. yıııda o
turacaktı. 

Avusturya ve Prusy"l sefirleri 
hükümdarlannın Berlin ve Viya
nayı ziyaret etmesi arzı.sunda 

bulunduklarını Padişaha arıctti . 
!er .. 

Avrupa; Osmanlı inıpnrator;ı 

Dört yaşında bir 
kızın ırzına geçmiş 

Suçu dü' tevkif edi "di 
Kamil isminde bir ahl'ıksız K 1-

bataşta mezarlıklar arasında 4 ya

şında Sabahat isminaeki kızın ır

zın;. geçtiğinden yakalanarak ad

l·y~ye verilmişti. Kamil ".lt•n d<ir

düncü sorgu hakimltği tarafın -

dan sorgusu yapıldı ktan 

tevkif edilmiştir. 

S<'nra 

tı denilebılir .. . Her hükümdar, P•
dışahı davet ediyordu. 

Sultan Azizin, gözdeJ.ı,·irden v~ 

sarayhlarından yanında kimsecik
ler yokdu. Olamazdı. Çünkü: usul 
ve adatı islamiyeye mugayir idi. 

Saray adetine naza re" da hiç 
bir huistiyan kadın saraya sokul
mazdı . 

Hatta; hıristiyan erke>< uşak bi
le saray müstahdemini ıneranın-t 
giremezdi. 

Sultan Azizin, kadınsız Avru -
paya geldiğini gören Üçüncü Na

' 

Bu da yetı~nrn·ormuş g:bi 
bundan bir sene evvel eve su 
ald ık, kaldırımları bozdular, 
bir daha yapılmadı. 3 ay sonra 
da lağım mecrasını açmak ıçin 
büsbütün bozdular \ e yin,• c 
hade bırakıldı. 6 aydanbcri bu 
haldedir. Son yağmurlarla yol 
bir bataklığa döndü. Bütün o 
sokağın sakinleri müşkül v9ıi 

yettedir. Gazetenızin nazarı 

dikkati eelbelmeniti rica ede
rim. 

Ok uyucumuzun anlattığ ı va
ziyet hak ikaten elimdir. Bü -
tün bir sokak h alkıııın daha u
zun müddet bu halde bırakıl -
maması için alakadarların dik
kat nazarlarını celbederiz. 
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etti. li sa. d. SL d. 1 

E 
~~~~~-ı~;.:.;....~ı~ 

!ize sarayı, bir ba~ka hal al- ı ı 

mıştı. Fesli ve İstanbul ınH Os Güııeş 5 4~ 

12 09 

15 38 
18 l $ 

19 48 

manhlarla, silindir şapkalı \'e fi- Ôğle 
raklı ecnebiler \'e padiş:• "1 ve nıa- IKi ndi 
iyeti hizmetine memur serbest Ak~am 

giyimli M.atmazeller bu e•ki Ye Yatsı 

tarihi saraya ihtişam veriyordu. 1 lms-.k 4 02 

i l 22 

5 51 
9 21 

u JJ 

1 32 
9 -14 
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Ozama lngiltere harbe gireceğini son dakikaya 
k adar belli etmemişti. Bugün Fransa'nın girece- Bir 
ği bir harbde lnJtiltere onunla beraberdir 

Eski ingiliz hariciye nazırı neşret
tiği bir mektubla politika alem inde 
kendinden bahsettirmiye başladı 

Onu üç dört sene evvel tanıaı
ğım zaman eşın, dostun ;özleri, 
etraftan duyduklarım ber' tam 
kararsızlığa sürüklemişti. Yüzü a
leyhinde söylenenleri tekzib et -
mek salahiyetini ifade eden dai
mi ciddiyeti içinde insaM •Allah 
sahibine bağışlasın, ne ağır Ba
yan• cümlesini söyletm?k kudre
tine sahıbtı. 

lngilterenin eski hariciye nazırı 
M. Eden unutuldu mu?. Geçen 
sene bu mevsimde yine ortalıkta 
şiddetli gerginlı'kle hüküm sür
düğü aylarda onun genç hariciye 
nazırının faaliyeti etrafında ve
rılen tafsilat ile, muhtelif vesile
lerle söylediği nutuklarla dünya 
matbuatı ondan bahsedip duru -
yordu. Geçen senenin bu ayla -
rında polıtika alemini en ziyade 
ınc; ~uı eden meselenin ne oldu
ğ:. u ..ıtulmıyacak kadar uzun bir 
z man geçmemiştir. 

Hatırlardadır ki geçen sene bu 
vak t'N İspanya meselesi yüzün
den bir kat daha gerginlik art -
ı ış, Akdenizde meçhul tahtelba
hırler türemiş, Akdeniz ile ala -
kası olan devletler müşterek ted
bırler almışlardı. O zamandan bu 
zamana kadar geçen aylar zar -
fı nda ise İspanya meselesinin hal
ledilemediğini, İspanyada dahili 
harbin hala devam ettiğini tek
rar hatırlatmağa lüzum olmasa 
gerek. 

LOrd Eden Lord Halifaks 

Bir gün .. insana haya\ın tatlılı
gını tam manasile anlatan bir yaz 
günü onu mayosu koltuğunda ban
yoya giderken gördüm. Yalnız 

yapacağı şeyleri hesab <.>dm mü
him bir iş adamı gibi ağır hare . 
ketlerle banyonun kapısından gir
di. Etrafına bakmadan locasına Çı!
kildi. 

İçimdeki meıl!k ve b raz d~ 
gençliğin verdiği cesaretle; etra
fın sözlerinde ne kadar dr.ğrululı: 
olduğunu anlamak hevesine ka -
pıldım . Sarışın uzuna yakın bo
yu, masumane gözlü, cidd: baya
nı tetkike girişmenin bel'.<i de ba

na pahalıya malolacağını hesab et
meden heyecanlı bir maceraya a
tılmıştım. Sevgi ile merakın ka
rışık tesirlerı beni gece yarıları 

kırlarda paket paket sigara sar
fetmeye, uykusuz kalmıy1 mecbur 
etmişti. 

Hele arkadaşlarımın - o ağır 

başlı, ciddi bir kızdır. Kimse ile 
konuşmaz. Hatta bir çok <>vlenme 
tekliflerini bile reddetti .. Boşu -
na zahmet etme! - demeleri bü"
bütün hislerimi kamçılıyordu. 

Almanya ve propaganda ... 
Hitler Almanya' sı dünyanın dört 
köşesindeki hemşerilerine 

nasıl hitab ediyor ? 
Bir Fransız gazetesi, !\.!manya Macaristanda Almanlar taı afındd 1 

nın propaganda işlerine dair dik- açıkça himaye gören ga 'eteler çı-
kate deger bir yazı yaşrıuştır. P- kıyor. Çocuklar spor klüplerınde 
ropagandanın yer yüzünde ne ka- Nasyonal sosyalizm dersı a!ıyo,·. 

dar ehemmiyetli bir yer tuttug-u- İlan acenteleri bile bu m?ksat i. 
nu göstermek için bu yazıyı kısal- çın çalışıyor. 

tarak alıyoruz. Finland körfezinin kenarında 

Almanyanın silahlanma işinden kain ufacık bır koyde yırmi ka -

Ü K v 
hac , yüzlü kadın! .. 

YAZAN : MURA T KAYAHAN 

Ben büyük bir faaliyat içinde 
müstakbel sevgilimi elde etmeye 
çalışırken bir kaç tanıdık evvel
ce duyduklarımın tamanıen aksı
ne söyleyıverince büsbütün şa -
şırmıştıın. 

Bir akşam ben meşhur tepenin 
yolunu tutarken karşıma hüsnü
niyetinden tamamen emin oldu
ğum hır arkadaşım çık,vermesııı 

mi? Ben suç üzerinde yakalan -
mış bir çocuk gıbi ürkmüş ve Şa
kirin ağız açmasına m~ydan bı

'rakmadan: 
- Haluğa gidiyorum, biraz i

şim var.• 
Demiştim. Fakııt o sa:ıki ve ı) 

yolun nereye çıl:tığını benden iyi 
bilen Şakir; önce güldlı, sonra da 
kaşlarını birden bire çatarak: 

- İlk evvel inanmamı~tım am
ma, seni bu saatte ve .. lıu yolda . . 
görünce vallahı mütecssır ol -
dum. 
Başını onune eğdi, müthiş bir 

hadise ile kar~ılaşmış ı::•bi derın 
derin içini çekti. Ben bu hareke!.-
lerin muna51nt ~nlayan1a11lıştın1. 

O da birdf.'nbırp susuv~··nıışti. 

- Allahını ı>~\'~r"m söyle ne -
den muteessır oldun. 

- Bir ~ey mi oldu? 

- Yahu konuşsana. 
- Haydi geri dönelırı. Yolda 

söylerim, dedı. 
İşte işimi bozan bıı tt'l•lif. Ben 

nasıl geri dönebilirdim. Müstak
bel sevgilimi belki görebı!irim. 

Öyle ya geceleri uykum~ gıren k~
dını görmek fırsatını lcoçırırsam 

ne olur benim halim? 
Vakit geçirmek korku;ll ile a

cele acele cevab verdim: 
- Yok. Yukarı doğru çıkalım, 

hem konuşuruz hem de ben Ha
luğa uğrarım. 

- Peki öyle olsun. 
Yolu yarıladığımız halde hiç 

bit· şey söy lenıemişti o.e 

s""' - Havdi anlat baka~ıııı 
1 

a· 
müteessir eden ~eyi, dedim· p.c 
cı glılerek yüzüme baktı' 

- Uçuruma gidiyorsun .. · 
- Ne münasebet? 
- İşte böyle.. p.çıl 
- Bır şey anlamıyorum 

söyle yahu.. .
1 111;! 

- Bana ı timadın var değ• 
- Tamamile.. tll 

d;kkS - Öyleyse sözlerimi 
dinle ve .. iyi karar ver. 

- Peki, haydi başla. 
- Acele etme .. 
- Meraktan çatlıyacağıO'l·· ,tin 
Hem konuşuyor hem rie •: 
(Devamı S ıncı sahife<!~ 

Bugün M E L E K Si nemasında 
BeQenllen-aevllen ve elk ıtlanan b ir tahe••' 

1 SO!,,,~~!!!?~Ş~ERER 
HENEI GARA T • MEG LEMONNI 1 

Filme ilave olarak: INGILTERE KR~~I 
s. M. VI ncı JORJ'un Perisi ziyaretl~ri· 
Bugun saat 12.45 ve 2.30 da ucuz HALK ve TALEBE matıne e 

llu<usi 30 - Balkon ,.e birıncı 20 - İkınci 17,50 kuruşıor·l 
·ıe Yerıı kalllııı mucıbııı~e başka SPanslarda kimseye farklı b• 

Yeri lem ez. 

Politika alemini bugün en ziya
de meşgul eden mesele Orta Av
rupa, Çekoslovakya meselesidir. 
Daha Eden çekilmemişti ki Al -
manya ile İngiltere arasındaki 
münasebetleri düzeltmek için ko
nu~mak üzere Lord Halifaks - şim 
dikı Hariciye Nazırı - Londradan 
Berline gönderilmişti. Bu suretle 
,;.şvekil Çemberlayn Almanya 
ile .nlaşmak, diğer taraftan da 
İtalya ıle konuşmak, İngiltere ile 
Berlin - Roma mihveri arasında 
devamlı bir anlaşma faaliyeti te
sıs etmek istiyordu. İşte İngiliz 
Başvekili hep o faaliyet sahası ü
zerinde bulunuyor. Eden çekildL 
Yerini Lord Halfaksa bıraktı. U
zun zamandanberi sabık hariciye 
nazırından bahsedilmiyordu. La
kin Taymis) gazetesinde bir mek 
tub neşretmesi ve bu mektubu 
neşretmeden evvel Lord Halifaks 
He gıdip görüşmesi Edenin poli
ti:ta aleminde- yine görünmesi de
mek olmuştur. Sabık İngiliz hari
cıye nazırı mektubunda eğer bir 
harb olursa İngiltercnın buna se
yircı k .,lınıyacağını, Fransanın 

iştirak edeceği bir harbde İngil
tererün de onunla beraber ola -
cağı, çlınkü İngilterenin emnı -
yctı Fransanın cınnıyeti demek 
olduğunu yazıyor. İngiltere poli
tikasının esası bu olduğunu zaten 
Başvekilın, Maliye Nazırının Çe
koslovakya mesles'ı çıktı çıkalı 

söylem;ş oldukları nutuklardan 
da anlaşılıyordu. Sabık hariciye 
nazırı da Almanların yanlış dü
şüıı~lere sJplanmamaları lazım 

geldiğıni anlatıyor. Yani bir harb 
çıkarsa İngiltere seyirci kalacak 
değildir; dıyor. 

sonra en fazla ehemmiyet verdiğı dar adam bir radyonun ctrafınd• 

1 

- · · ·· ····· __ 

mesele propagandadır. Bu propa- toplanmışlardır. Estonya vatand~-
ganda, tabii, stlahlanmann ya - şı olduklarına dair ceplerirde bi- ,E"msalalz lkomlkler 

•-----ı .. mmımııı...iıliıiıiiiiİİİİİİİİ._ .. _._. ... ~~ 
ı• ti1111ıe' LOREL - H AR D Y' nin en dUy Uk 

İngiltere harbe gireceğini ev -
velce anlatmış olsaydı hiç Alman
ya 1914 feliıketine yol açar mıy
dı•. Fakat İngiltere son dakika
ya kadar birşey söylemedi. Al -
manya da İngilterenin harbe kl
rı>mıyacağını düşünerek Belçi -
kaya taarruz etti. Belçikanın dev 
!ellerce kefalet altına alınmış o
lan hıtaraflığını çiğnemış old.ı. 

İşte Almanların !iddiası budur. 
Umumi Harbin mes'ulıyetini her 
taraf birbirine yükletırken Al -
manlar da İngiltereyi harbin da
ha evvel önünü almadığı için böy 
lece kabahatli göstermekten geri 
kalmamışlardır. 

Fakat bu sefer öyle olmuyor. 
ingılizler bu sefer i'şi. daha cnş
ka türlü tutmuş oldular. Ellerin
de olan her vasıtaya müracaat e
der<>k herhangi bir harb ihtima
linin önüne geçmeğe çalışıyorlar 

ve tekrar ediyorlar ki Çekoslo -
vakya meselesi yüzünden bir 'ıarb 
çıkacak olursa bu yalnız mahd'ld 
bir sahada kalacak değildir. Harb 
etrafa da sirayet edecektir. İngil-

{Dev1.J111 7 luci sa.lı.if~ru.İ2do) 

pıldığı gaye için yapılıyor. Fın- rer hüviyet varakası buıur.an bu 
landiyadan Brezılyaya •.adar bü- adamlar Alman şcfınin fi'zlerini 
tün ecnebi memleketlerde yaşıyan dinliyorlar. 
Almanlara meccanen binlerce rad- •Orta Avrupada 80 m;lyon Al -
yo cihazı dağıtılmıştır. Bu radyo- man rastgele çizilmiş hudutlar i-
Iar sayesinde her Alman doktor çerisinde biribirinden •vrı olarak 
GöbeL•in programını öğrenebili - sıkışık bir vaziyette yaş,vorlar.• 
yor. Milliyetçi İspanyay:ı. ve cenu- Hitlerin bu hararetli sözlerini 
bi Amerika memleketlerine gön- yalnız Estonyadaki Almanlar d'o.- · 
derilmek üzere İspanyol lisanınd,\ Almanyanın P ropaganda Nazın !emiyorlar. Danimarkad1, Leton-

LOR EL 
1 ÜRKÇE &ÖZLÜ 

Komedileri 

- HARDY iŞ AR I YOR. 
SARAY S 1NEMAS1 N O A Par~::a::~ı::;•:!t• ,n 

,.,,sıP 
ı<r~Jı,· Salonu kahkaha tu!anlarile cınlatmaktadır. İlii.vdl'n· FOKS Jurnal ve İngilız Kr•lı ve 

Parısi zıyaretlerı bütıin teferrüati le go•teren tam film 

BUGÜN SAAT 1 ve 2.30 da, yarın saat il ve l de tenzıliıtlı Fıat !arla HALK MATiNELEftİ 
filmler çevrilmiştir. Rnmanyad<i, Dr. Göbels ' " ... ., 7 ;~o; ••hlfemlzd• ~ ~ 
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Ancak düşünüp düşünüp de halledemediği b:r 
nokta var: 

- Haydi Merali hatırlayabileyim. Nihayet ka
nında benim de kanım var ... O, benim de çocuğum!. 
Fakat, bu Ferhunde ne diye ikıde bir gözlerimir, 
içini dolduruyor?. 

Bu suale kat'i bir cevab vermesine imkan yok\ 
Bulamıyor. tahlil edemiyor! Hisleri sadece Ferhun
deyi hatırlamak olsa: 

-· E tabii .. Hayatımdaki en müthiş sademeler
den biri. Hatırlamamak mümkün değil .. 

Diyecek. Fakat, hatırlayış. böyle değil ki .. Her 
dul kadın ve .. ya erkek bu şekilde geriye bıraktığı 
arkadaşını hatırlayabilir sonra: 

- Adam sen de! .. 
Der, bir dakika, bir saniye, bir lahzada unutur 

ve .. geçer! Refik hatırladı mı, unutamıyor! Bütün 
kalbi, bütün hatıraları, bütün zaafı ile hatırlıyor! A
deta, hala onu severmiş gibi, hala onda gözü varmı~ 
gibi hatırlıyor; nefret ederek de olsa teessüfle, teleh
hüfle, pişmanlıkla, zayıf hislerle hatırlıyor! Ferhun
de gözüne öyle görünüyor.evindeki ilk toy ve masum 
edasik görünüyor, bir anne şefkati, çılgın b;r aşık, 
şeyda bir abid muhabbeti ile: 

- Oh Refik ... 
Diyip saçlarını yumuşak, narin ellerile okşadı

ğı zamanlardaki edasile görünüyor. Bu görünüş kar
şısında, Refik hiyaneti, eline geçirdiği mekupları, 

çekmecesinin gözünde veya cebinde sakladı~ı fotoğ
rafiyi her şeyi her şeyi unutuyor~ _tepeden l.ırr.aga piir 

Edebi Roman 
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heyecan ve pur gaşiy saniyelerlerce kalıyor' Bir de 
aklından çıkrnıyan bır nokta var. Mektupları yakal.ı
dığı ve Ferhundanin yüzüne çarpıp da bir daha yü
züne bakmadığı gün; dayak, tekme, tahkir ve küfür 
karşısında, genç ve güzel kadın bir defa ağzını açı'.) 
da: 

- Evet ... Hepsi doğru. Ben, onunla sevişiyorun,. 
Onu seviyorum. Niçin bana vuruyorsun?. Neden kü
für edıyorsun ?. 

Demedi. Bütün cevapları: 
- Bilmiyorum ... 
-A.. A ... 
- Hiç de haberim yok!. 
- Yapma Refik ... 
- Gunah Refık 

- Refik, çocuğuna vurma .. Ondan ne istiyorsun? .. 
-Ay .. ay ... 

Demekten ;ı~-ive geçmedi. Bu bilmemezlık. bu 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

mütl.,,hay,vLr gC>runüş, bu mazlum eda neden ve niçin'!. 
Eğer FerhundPnın talak ıçin hapishaneye göı.derdiği 
mektub da olmasa Refik için mutallakasının ağz.r,
dan: 

- E,·et!. 

Diye kulağına gelen tek bir kelime yok!. Var !'

lan: hayret, var olan: sonsuz bir sükut, var elan: ta
zallüm!. Refik bu sükiıte, bu tazallüme bir türlü a
kıl erdireınıyor! Zaten bu sahnelerdır ki Refiğe kC"1-
dilerıni hatırlattıkça onu uzun uzun düşundürüyor 
ve damarlarına şeytani birer şüphe kurdu gibi girıp 
kıpra~ıyorlar! 

En son bir nokta da: Nimete bir türlü ısl'1amama" ! 
Üçüncü seneyi doldLıruyorlar. Bir defa bil~ genç co
cuk dudaklarında bıriken sıcak, taşkın bir buse ıl>? 

onu öptüğünü hatırlamıyor. Halbuki, Ferhundeyı 

böyle mi öpüyordu, şuh ve dilber kadını kollarının 
arasına alıp böyle mi sıkıyordu?. Nerede o aşk, heye-

~ . ~ı 
. cebrı JI' 

can ve gençlık ııobetı; nerede dudakların. bO ~3 ,~ 
111'1 isteksizlik ve zaruret! Imkanı \'Ok kı. ııe1 

' • . b jl' 
na yapılı hoyrat kadınla hassas ve muzt~·ı ııod;t ,

1 
fıkrerı, kalben ve hissen bıdık olup zevkli' 

1 
sı·'" 

· ler 1• 
rıııdan dışarıya taşsınlar! Nimetle evlenıŞ. e 1s•~ .ı 
yııkarı üç seneyı dolduruyor, hiilii bırbirlerııı j'lil1'' 
madılar! Büyle gıderse ısınamıyacaklar cl3 · 

Rdiği seviyor. bu muhakkak, Re!ık de: .ıJı!· 
- Bu kadın, beni ölümden, ıpten kur\JI btl ve·~ 
Diyor. Bu da muhakkak. Fakat, h<'P'' 

1
,e ııl':1• 

bu kadar. Kafi mi?. Sevgi mutekabıl olnıa:dtlg\l ''.ı~ 
yarar?. Hem, artık Nimetin Refık için dtı.\ ettı~' ıJ 
netle karışık sevginin aynı ihtirasla devaO'l rıl''''I''~, 
temin edilemez' Genç çocuğun Jakaydisı. d•J 

1 
,.,.ı ''-

.. ı;.e 1 bg; 
kaı ~ısında kaptan kaba taşan hır su gıbı '. bir • 
!ine tutulan muhteris kadın hiç şuphe yok •.ı~a ~'\1• 
kasını scvl'bılecek istidat ve tcmayülu d•1'1< bir 1 

dır. Hele, dikbaşlılığı, tahakkümü, en küÇO 
raz oluverince: 

- Canın isterse .. 

Yahut da: 

- Ben öyle istiyorum efendim ... 
Diyişleri gün gcçtıkçe artıyor, Rcfiiji 

meyus ediyor. ~~ * dl'ı1iP .;•• 
F hU'' '' Ferhunde .. Ferhundenin aşkı!. er ~ıur•· ti'·' 

yaneti! Meral.. Meral. in piçliği! M.eralin Y
0

, evlr
1
'' Al 

·ht ras· • ı ~· mel... Nimetin sevgısı! Kuduz btr ı .. ' J<Or~' 
teklifi! Red ...... Zindan ... Sehpa' öJun'I 



Esrar ve Esrarkeşler .. 
mal edilen bu nesne Şarka 

Avrupada' da kullanılır 

nasıl 
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MAKiNE iNSANLAR .. Uyku ve güzellik 

Fizik kanunlarını bilen kurnaz papaslar, mabudları Güzelliği~izi m_u~a(a· 
nasıl harekete getiriyorlardı.. za edebılmenız ıçın Esrarkeşler nerelerde ve 

toplanırlar, nasıl kabak çekerler? 
Yazan: M urat KAYAHAN Çalgı çalan, satraı:ıç 

oynuyan demir adamlar .. 

NASIL UYUMALISINIZ7 
insanların keyif verıci zehır!P

'• karşı iptilası bütün diğer ip
lıialarından daha sonsuz oluyor. 
!{e kanunların tahdid ve iehdıd;, 
ne an'anelerin tahrim ve tezy;fi, 
ne de cemivetlerin aldıkları ter
t;bat ve mü~yyideler bu iptilanın 
0nune geçebıliyor ! 
Dünyanın hemen her tarafında 

lon l\e'lelerde bu vadide yeni yenl 
keşı!ler meydana çıkmağa başla
dı. Hangi muzibin elile keşfe -
dildiğıni tarihten dahi öğreneme
d ıi mız zehırli maddelerin ba -
fınct. iptidailiğini muhafaza ede
rek Jugüne kadar yaşamış ve ya
r na doğru da uzanmakta olan lk 
'"• -'• (Esrar) dır ... 

Memba ve menşei şarka male -
dılerı bu zehir muhtelif is'mkr 
8 ında h~men hemen düny&nın 
her tarafında vakit vakit iptila 
devrelerı yaşatmış, beyinler su
landırmış, birçok sinir ve ruh has 
lalıklarına babalık etmiştir. 

Birkaç sene evvel Paris genç
l~ri arasında geniş bir muhit bu
lan bu iptila iki sene kadar ömür 
Siirmüş ve şurası hayrete d~ğer 
k hükümı an olduğu bu en asri 
en teknik memleket gençl•ğinde 
·je ayni iptidai vasıtalarla (sıgara) 
v~ (kabak) ile çekilmiş durnıı..ş -
lur. 

Esrarın keyif verici hassası ka-'ı 
tıa kar1*8n zerrelerindeki ı.ıyus -
turma hassasından doğmaktadır. 

buman, (hangi şekille olursa ol 
'un) loana karışınca asabi cümle
nin merkezi olan dimağa kadar çı
kıyor; ve bu his ve hareket mer
keıinde bir uyuşukluk, bir dur
&unluk meydana getinyor, bu u
~·uşukluk dimağ aS>bı hüceyre -
!erinin üzerinde has!l ettiği ak
liilamel nihayet buluncıya kaaar 
.devam ediyor. Bu müddet zar -
lında da vücud, dir~kt>f aldığı bu 
~Ubenin uyuşukluğundan :lr.ğma 
hir rehavetle gevşeyip kalıyor. 
. Gevşekliğin, rehavetin zevk te

lakki edildiği bünyelerde hemen 
bir iki defa istimade!ı sonra iptili\ 
~~~Ydana gelmekted r. Maalesef, 
u ıptilayı terviç eden ne kadar 

lliksek sosyete meıısublarına ras
lelindiği bu maddelerle mücadele 
'~"vislerinin kayı.:ı defterlerinde 
V•zıhan görülmektedır 

tsrar, morfin, er)tn, kokain, ne· 
'·~ain ve eterden ibaret olan u
;·uıturucu madd~lu den sırasile 
• v.-fJıst:>drceğiz. 
f Jcsrar, m~nşe itibımle şarka ıza
,' edildiği halde ga:-lıd1 da birçok 
<-ıl!anm" meydanın:ı bulmaktao,, 

ll:ıde, aşağı lns• -.arın, bayaİ(ı 
0"ıhasın, daha doğrusu sefJlerin 
~Ullandığı bu zehir garbrla yüks~k 
:

1Uhitlerce tervıc edilmek!edir, 
' 34 senrsinde Paristn cıkan cDe-
~k . . 
2 tır. isimli haftalııc me~muanın 
24 numaralı nüshasında aşağıya 
~"'-dığımız hiidise.v; okuyanlar 

1.~nu teslim ederler. 
34 senesi haziranında Pariste 
•ıı l U var de zita!Y1!n• de oturan 
esk· 
~ 1 nazırlardan Povatyenin dul 
!>arısı genç ve güzel Mad2m dö 
h 0vatye birdenbire .;ıldırmış, ve 
dası.aneye kaldırımasıııa t·'kad -
,'' n eden gecenin sabahında bo
~'-1ndan kesilmiş olarak ev•nde, 

r~ alasında ölü bulunmuştu. 
l>arıs zabıtası bu münas0 betsiz 

~n3 Yet karşısında şaşırmq, yapı
~ n ılk tahkikatta hayret, dehsete 
d " 1 bolmuştu, İlk aramalarda Ma
lı ltrı dö Po,·atyenin e~yaları ara
d 0da bulunan hindistan cevizin
~·n mamul ve gümüş saplı bir 
h;'ar nargilesi. genç dulun en gizli 
._r kcişede sakladığı bir miktar 
·ısta. 
~r r ve nihayet mahrem evrakı 
t,h •1nda raslanan bazı ifadeler, 
lıı. k katta fener vazifesini gör -
d,~ş, ve mesele az zan:wdq ay-

1•nmıştı. 
lıı l.tadam dö Povatyenh çıldır
d. 1ndaki iımil fazla miktarda ve 
'Y· 1 

oıııı "" ı olarak esrar kullanması 
Uştu. 

t>~ . 
lıı" rısın kibar aleminde; tanın-
~ıı hır sıma olan Madam dö F'u

l'enin bu ani deliliği ve ~ıldır-

dığının ertesi günü katli devamlı 
dedikodulara meydan vermişti. 

Zabıta tahkikatı ilerledikçe ha -
disenin içyüzü tamamen anlaşıl

dı. Yine bu muhite mensub ve 
idari mes'uliyetleri haiz zevatın 
da iştirakile esrar alemleri yapan 

Bir csrukeş 

Madam dö Puvatye delirdikten 
sonra itiraflarda bulunacağını 

zanneden bu yüksek mevkili ze· 
vat işin meydana çıkmasınd~n 

(velev deli saçması olsun) bu if
şaatın dedikodulara önayak ol -
masından korktukları için dö Pıı
vatyeyi bu şekilde ortadan kal -
dırmayı, kendi akıllarınc1 tama
men dilsiz bir hale getirmeyi dü
şünmüşler, ve bu cinayeti yap -
tırmışlardı. 

Esrarın fizik tesiri sinir ve akıl 
merkezleri üzerinde yaptıi{ı tah
ribat ile bunun neticesinde vücud 
kuvvetlerini sıfıra indirmektır. 

Vücudü ve kafası zayıf olan in
sanların ahlak ve karakterleri de 
tabii surette zayıf olacağından 

bu zehiri kullananlar karakter ve 
ruh itibarile düşük ve sefil şah

siyetler olurlar. 
Normal bir insanın yapaınıya

cağı küçüklükleri, düşemiyeceği 

bayağı dereceyi esrarkeşler ko -
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İnsanlar, yalnız kenıii'erine ta
mamile benziyen heykeller vü -
cude getirmekle kalır.amışlar, 

akla ve hayale sığmıy•n makine
lerle bunları oynatarak can
lı gibi göstermiye de çalışmış
lardır. Az ve çok tekemmül etmiş 
otomatlar, milletlerin tel.ikkile
rine göre muhtelif istimal olun
muşlardır. El'an da olunmakta -
dırlar. 

Kehanete, falcılığa ço'c ehem
miyet veren, bu gıbi şeylere ko
lay ınanan bıin eski :\1ısırhların, 

sorulan suallere müsbet veya 
menfi oevablar vel'cn tar.rıları 

pek çoktu, 
KORKU SAÇAN MABUDJ.AR! 

HAREKETE GETİREN KlM? 
Mabedlerde, sırları yalnız bir 

ı<aç papastan başkası tarafından 

malum olmıyan Tanrı heykelleri 

herkese korku verirdi. 

Bunların başlarını sıllaması, 

kaşlarını çatması, gözlerim açıp 

kapaması, alnında vevı yüzünde 
husule gelen çizg>ler, dint bütün 
halkı heyecana düşürürdü. Bunu 
bir mucize gibi telakk, ed·.u:ler, 
yerlere kapanırlardL 

Mabedlere kul'banlor gönde -
rirler, adaklar adorlardı. P;;pas -
lar, kurbanları afiyetle yerler, a
dakları satarlar, paral;rı ı aca -
larında taksim ederlerdı. 

Papaslradan birinin uc~nu giz
lice çeki,·erdığ, bir ip, beklenilen 
tesırı uyandırmağa .!:;,ı\fi gelirdi. 

O \•akitlerde bir Fi•·avun veya 
büyük bır memur seçn.ek, tayin 
etmek ıçin mutlaka •Amon - Ra• 
nın heykeline başvurulurdu. •A
monra», Mısır halkına, kimin Fi-

ravunluğa daha !Ayık açık me

muriyetlere kimin nasbedilmesi 

daha muvafık olduğunu işaretle 

Bütün düşmanları 
Harekete geçti 

0 .'t lln kefalete rabtedilerek koguverildiğini 
<iu yar duymaz yalnız düşmanları değil, 

eski dostları da Telaşa düşüyor ! 

Bu fevkalade adamın hayatı 
filme alınmıya değmez mi? 

Spiro yak a landıktan sonra 

İngiliz gazetelrinin çok meşgul 
olduğu adamın bahsı henüz ka
panmamıştır, Pasapcırta lüzum 
görmiyen Avrupanın birçok yer
lerini gidip gezen, tiyatrodan, mu 
sikiden, san'attan anlıyan, fakat 
başkalarının paralarını çekerek, 
nihayet onları aldatmış olarak bı
rakan Spiro'nun tevkifi, muha -
kemesi ve nihayet sek;, sene a~ır 
hapse mahkum edildiği Londra 
gazetelerinde görülen tafsilattan 
öğrenilerek yazılmıştı. Aldanan, 

oto mobile Lindi rilirken 

parasını şu veya bu ı.ı içm vere
rek neticede büyük zararlara uğ· 

rıyan adamların nasıl bir haleli 
ruhiyede olduğunu Spıro anlat -

mıştı. Meşru ve makul hudı.ıdları 
aşarak fazla fazla para kazan -

mak istiyenler çabuk tuzağa dü
şüyorlar. Dünkii •S·ın '.!:'~lgraı. da 

çıkan yazıda Spiro k<mdsinin ~1-

dattığı adamların ne mahıyette 
olduğunu anlatıyordu, 

Spiro Cenubi Afrikada doğmuş, 

birçok ışlere girmış, hepsinde ta
hini denemiş, hugün de kırk ıki 

yaşlarında bır adamdır. Sekiz sc· 
ne ağır hapis mucıdet•nı büirip 
çıktıktan sonra tekr~r para ka -
zanmak ümıdındec;ıır. Hasta ka -
rısı, kocasının b~ın· geler. fe

liiketleri öğreıımıy('rek öimüş, ye 
tişmekte olan oğlıı da başin bır 

isım altında İngilter•.•ııııı bır ku
şesinde bir nı<'kt~be yerleştirıl -
mJı;tir: Karısının ou ac. şeylen 

dufmıyarak ölmü:ı o'ması ::lpiro 
içın bir tesellı oimuşttır. (Jpu te· 
selli eden dığer h'r c:he~ de her
kese ke:lrlı i~ler gö•;te .. c•rek, sözde· 
şirketler teşkıl PdereK orL ya çı

kardığı hisse ;en°ctlerını yJlnız 

tamakar zenginlere sattığı, yoksa 
ne dul kadınları, ne de lakir f: -
karanın el!ndcki avcundaki bi -
riktırdıği birkaç parap göz dik
mediğidir. Spıro bunu soylıyerek 
iftihar etmektedir. Vaktıle lng;J .. 
terede Robin Hood i•smınde yol -
kesen bir adam vardı. O :la böy:e 
yaparmış. Masallara g~çen bu a
dam ile kendisi arasında J:oıiyük 

bir benzeyiş gören Spiro yalnız 
fakir fıkaranın parasını soyma -
mak da kafi değildir. Lawn olan 

(Devaıw G ıncı sahifede) 

bildirirdi. 
Bunların, daha evvel papaslar

la görüşüp anlaştıkla•ını, az veya 
çok bir para mukabilındl· işlerıni 
sağlama bağladıkların. söy !eme
ğe lüzum var mı? 

Mısırlıların en -;;ık sa~ gı gös
terdlkleri Tar>rı !ardan b: • de 
cAmbıs - Ölüm T1n•1>ı> d r 

Bu heykellerden ·t !acll eden
ler de, rnkarıda södcd ğ ' mi' gi· 
bi, papaslardır . Bunla,, •ırbr nı 

dt<arı vermezl<-rdi Arkadaı:lı•ı 
tarafınd>n öldürülınck korku.;ıı, 

en gevezeleri bile dıl!;i:ı y1pardı, 

Sonra, susmak. harice hi r:.-.e~· sez
dirmemek mPnfaatl~ri ktizasın

dan idi. 
cTanope• deki cSPrap's > tapı

nağı, binl€'rce d ni bı.itllnü rckPr
di. İskende>riye~·e gitm·~k 17ın Nıl 
nehri kıyılarını takib etmcğe mec 
bur olan kervanlar, yollan de -
ğiştirirler, cÖ!üm ~anrısı• ndan 
yardım dilemiye ı?iderlerdi. 

cSerapis• deki cÖ,üm Tanrısı• 
nın üç başı vardı: Biıisı kurt, dı
ğeri köpek, ötekisi de boğa ka -
fasını; benzerdi, Bu kafalar kıy

metli taşlarla, incilerle sü'l~ id• 
Ayaklarının altına liiııd•n, İra 
nın ipek halıları, kad fe!erı se 
:ı:ilir, önüne altın ve ~Umüş ı,ik 

keler serpilirdi. 
Halk arasında kök Sl~an b;r i

nanışa göre bu Tanrı. tedavisi 
gayrikabil hastalıklar: yi ederdi. 
Körlerin gözlerini bile r.çardı. 

Bu üç başlı kocaman heykel bir 
mihrabın önünde dururdu Halk, 
karşısında yerlere kapanır, dua 
ederdi. 

ÖLÜM TANRISI, ÖT.UM 
SAÇIYOR• .. 

Bir gün, ayinde ha;;ır bulunan
lar pek acıklı bir sahneye şahid 
oldular: Papaslardan birimn kü
çük kardeşi cAbraham• da ıh•ine 
iştirak etmişti. 

Tanrı; kocaman elini uzattı, Ab
rahamı boynundan tuttu, havaya 
kaldırmağa ba~ladı. Bunu gören
ler k.:ırkudan donup kalmışlardı. 

Nefes bile almıyorlardı. 
Kocaman el, Abrahamı, önün

de yanan büyük bir ate~ın us -
tüne gctırdi, \'e parmaklarını, 

gevşetti. Zavallı Abraham, ate
şin tam ortasına düştü, caytr ca~·ıı· 
yandı 

~unu, ilahi bir cel> gibi sayan 
halk yerlere kapaura'< Tanrıya 
yalvarıyorlar, tövbe ve i&tiğfar 

ediyorlardı. Tanrı 1'eykelinin ar
kasında gizli papash• makine -
nin bu başarısından dolayı biri
birleri.ni tebrik ediyorlardı. 

cAbraham., hevkelınrn ne su
retle harekete getirildiği~ı ras -
gel~ öğrenmiş ve papasıara söy
lemı•k gafletınde bulunmuştu. 

Boşboğazlığının cez,sın! çektı. 

Papaslar, bu sırrın bılinmesi ta -
raftan değillerdi. Sırlarını muha
faza, ve menfa.ıllC'rinı koruma i
çm Abr.ıhamı feda etmektPn çe
kinml'diler. 

• Pôtoll•nıc• Ier d'"•vrindt• İs -
kenderiy •li 51irn1Pi" fi7ık kanun
larından birçoklarını bıl vnrLırdı. 

Ve hC'nÜz ıptidai uLın ot ln1:1 1:-tra 
da tatbik edıyorlard •. 

Su dolu büyuk bir kobı, Tonrı
nın önünde yanan alt.•şin keParı

na koyuyorlardı. Hc\•kelc bağlı 

ghli borularla, su ısıı\dığı z.ıman 

hasıl olan buğuyu istedıkl«ri ye
re sevkediyorlardı. Bazan Tanrı -
nın başını, ellerını ve kollarını 

oynatıyorlar; hazan ar!zıncian ıs

lık gibi sesler çıkartıyorlardı, ha
zan da göz bebekleıini sağa ve 
sola döndürüyorlardı. 

BACiIRAN AKBABALAR, 
BÖCTÜREN ASLANLAR 

Makinist cLcon Jö Fılozof• 835 
de, Bizans imparatoru «Teofil• e 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

«Jurnal dö la Fam• dan: 
Uykudan, güzellıği muhafaza 

için nasıl u~·umak lazım geldi -
ğindeıı bahsetmek isteyi~im ga
rib bulu~·orsunuz, değil mi? 

Şüphesiz, bırçoklarınız uykusuz 
geçen gecelerin azablarını, çeh -
relerınizde, gözlerinızde bıraktığı 

acıklı izleri bılırsinız; Gözkapak
ları şiser. yanaklar solar, bıl«s

lar bulanık, vücud vorgundur. 
Aynanın karşısına geçtlnız !11İ, 

~aşırır ve kendi kendınize sorar
sınız· •Diınkü tazdiğim, tara\'e
tim, güzelliğim ner<:'dc? ... • 

Uyku, günün ,Yorgunluklarını 

gidermek içındir. Asab \'e adale
nin kuvvetin ancak rahat bir 
uyku ıade eder. Uyku rahat u-

yunmazsa vucudün dayanma 1<a
biliyeti azalır, çehrenin lazelıği 

kalmaz. vücude bır tembellik çiı

k{'r, dimağ müvazenesini kay -
heder. 
Şu halde uyumalı, fakat nasıl" 
Ekseriya vakitli, vakitsiz ya -

tarsını1 Eğer mıdeniz de dol~un 
ise karı~ık rüyalara, kabuslarla 
uyanırsınız. Rahat bır uyku uyu
)' :ı.mJ.1sını1 .. 

Sayın okuyucu1"rım, bu neti -
ceyi tehlıkelı ittıratsızlığa niha
ycıt veriniz. Zıra, sonunda ruhan 1 

bedetH:•n c:ok-ersiniz. Ya~lanm1 -
d;~n ~';t~lı gOrünürsünüz. 

İlk C'vvel, uykusuzluğunuz..t, r:.

hdt uyumanıza m8ni nedir, Jnu 
araştırınll Eğer bu, pcklık ve 
sair bır hastalıktan ileri geliyor
sa hemen bir doktora mür>l'aat 
ediniz. 

Sonra yemeklerinize 
dıniz. Hazımda güçlük 

dıkkat e
mü çeki-

yorsunuz? Şu halde akşam ye -
mekleriniz sade ve hafıf olmaiı. 

Salçalı ve yağlı şeyler, kıyma ile 

yapılmış sebze ve dolmaları, ~nıe 
ve hamur gibi ekmek yemeyinız. 

Yemekte şarab, sonra da kahve, 
çay, likör içmeyiniz. Az ve yavaş, 
lokmaları~zı iyi çiğniyerek yi
yiniz. 

Sofradan kalktıktan sonra baz 

mı kolaylaştıracak sıcak bir~ey 

dlınız, Mesela: Bir fincan ıhh • 
mur ... 

Aıle gailesi, meslek end•şesi, 

para sıkıntısı, sevda üzüntüsiı, 

veya herhangi bir sebebden do
layı uyuyamıyorsanız, mümkün 
olduğu kadar bunları zihninizden 
çıkarmıya, unutmıya çalışınız. 

Bu, o kadar güç değildir. Zlta, 
insarun iradesine, azmine muka· 
vemet edecek bir~y. bir kuvvet 
yoktur. 
Şimdi beraberce, rahat bir ge

ce geçirebilmen.n esas ~ar!larını 
.aı.yalım. Uykunun da usulü, hıf 
zıssıhhası vardır. Bunu hiç ciu -
şundunüz, aklınıza getırdınız mı? 

Birincisi intizamdır İnsan, e• 
aşağı sekiz saat uyumağa muh -
taçtır Buna göre, yatma \'e kalk
m3 saatlerınızi tayın edmiz, Mu
ayyen saatlerde yatınız, blkını1. 

U\'kuya yaşın ve bünyenin do 
tesıri çoktur. Gençlerin da!u faz
la uyumaları Iazımdır. İhtiyarlar, 
az bir uyku ile iktifa edebilirlPr. 

R•hat uyku için sükunet ıster. 

Yatak odası aydınlık olmamalı. 

Şehirlerde g ce sükuneti milm -
kün değildir, Otomobillerin, tram 
va~·ıarın, gelip geçenlerin gürül
tüsü geç \'akitlere kadar devam 
edPr. Bunun için yatak odalarını 
mümkirn olduğu kadar sokak üst 
lerınde intihab etmemeli. Sonra 
pt•nccreleri büsbütün ve yahud 
)'arı açık bırakmamalı. TamamHe 
karanlıkta yatmalısınız. Baş.ıcu

nuzda lamba, kandı! bulunm1ma
lı. perdeler kapalı olmalı. llıı; 

gôzlerin muhtaç oldukları tam 
ist rahati temın eder. Sonra, ek
seriyetle yarım başağrılarm•, se
beb olan, gündüzün aydınlığı ıJ., 

bırdenbire karşıla~mamış olur -
sun uz. 

Dikkat edılecek birşey daha: 
Yatak, pencerenin önünde kat
iyyen bulunmamalıdır. 

Yatarken sıkı bir göml"k veya 
pijama giymeyiniz. Kışın sıkıca 

örtününüz, fakat bir suru yor -
gan ve battaniyeye sarılarak de
ğıl. Yazın, ince bir örtü yeti~;.,., 

Sınirleriniz, asabınız bozuk ol
duğu zamanlar, ılık su ıle banyo 
alınız. sonra iyice örtürıerek ya
tınız. Bol bir ter sinirlere sükıl -
net verir. 

•Ta\'siyeleriniz çok oldu .. ,• de
miyeceğinize emin olsam, Jab1h
leyin kalkınca uykusuzluğu, ten
bellıği gidermek için soğuk rif 
duş yapınız diyeceğim .. 

Yatak odanızda yanar s<ıha, 

mangal bulundurmayınız, Çiçek
leri kaldırınız. Kedi ve köpek g1-
bi hayvanları dışarı atınız. 

N .ha yet, rahat bir vaziyet ua
yınız. Sağ tarafınıza uzanar•!< ra
hat\a yatınız. Vücudünüzü çok 
germeyiniz, tabi! bir hald<' \ııra

kınız. 

Bacaklarınızı hafifçe bükPbı -
lirsıniz:Kollarınıza gelince: B~
şınızın üstüne \.'eya yastığınızın 

altına koymayınız. Vücudün bo
yunca uzatınız. Arkaüstü, veya 
sol tarafa yatmak adetini kat'iy
yen terkediniz. 

Yusyuvarlak kıvrılıp yatmak 
da fenadır, Amudü fıkarinin şek
lini değiştirmesine sebeb olur. 

Baş, daima ince kuştüyü veya 
yün dolu yumuşak ve yassı bir 
yastık üzerine konulmalıdır. 

, 

• 



fi - S O N T ıı.: L G R A F - 17 J:l'L"ÖL lt38 

-1 
HABERLE 
Yağmurdan 

tavan 
çöken 

Üskudarda icadiyede Sübyeci 
ıokağında 45 numaralı evin üst 
kat tavanı yağan yağmurlarda ı 

çökmüş nüfusça zayiat olmamış
tır. 

lsıran köpekler 
yine çoğaldı 

Aksarayda oturan 13 yaşında 
Mehmed Ali isminde bir çocuğu 
o civarda gazinocu Çakı: m köpeği 
ısırmıştır. Çocuk ile köpçk kuduz 
hastanesine gönderiJmişJerdir. 

Ayağı kırıldı 
Mahmudpa~ada Sultan odaların

da oturan Mehmedin 12 yaşındak1 
oğlu Lltif hanın avlusunda bisik

letle gezerken dıişerek sol ayağı 
kırılmış Şişli çocuk hastanesin•1 
kaldırılarak tedavi altına alınmış-

tır. 

Bir marangoz 
yaralandı 

Beykoz kundura 
marangoz Hüseyin 

fabrikasında 

oğlu Osman 

fabrikada çalışırken sağ clinın baş 
parmağını rende makine~ine kap
tırmıştır. 

Kavun hırsızı 
yakalandı 

Fatihde ortaçeşme Öküzler soka
ğında oturan sabıkalı Muhiddin 

oğlu Yahya yeni halde Tarabya 

kooperatifine aid motörc sandal 

ile yanaşarak kavunları <;alarken 
tutulmuştur. 

Yıkı!an duvarlar 
Üsküdarda Gecedere mahalle -

sinde gün doğumu caddesinde 71 

numaralı Muazzeze aid evin hah-

çc duvarı yağan 

yıkılmıştır. 

yağn1Lrlardan 

Bütün düşmanları 
harekete geçti 

(5 inci aahifeden devam) Şunu öğrendim ki eğer tevkif e-
insan ccmiyet.nin .sted iği şey dilirken biraz parenız varsa ken-
kırnscnin kimseyı soymamasıdır. dinizc daha az fena bir höcre de 
Onun için Spıronun yalnız tama- temin etmek mümkündür. Fakat 
kar zeng.nleri aldattığını, bur.la- parası olmıyanlar kabahati de ol 
rın da zaten az verip çok, hem de masa daha fena hır höcrede kal-
pek çok kazanmak tamaı yüzün- mağa mecburdur. 
dm zarar ettiklerın• söylemesi Günün yirmi dört saati vardır. 
doğru görülm.;mektedir. Fakat Ben bu höcrcdc yapayalnız, hiç 
İngiliz gazetelerinde Spironun et- birscy vapamıy.o rak y rmi dôrt 
ralıııdaki bahıs onun ortaya at - saatten fazla olarak on dokuz s~. -
tığı bu kabil sözlerin doğru olup at daha kald •rı. Beni götürmeğe 
olmaması münakaşası değildir. gelecek olan avukatımla kumı.ş-

Spironun şimdiye kadar geçir- mak içm höcremden çıkarıldım. 
miş olduğu maceraların pek nıe - Avukatla korııştum. Bir gardi -
raklı olması dolayısile bu mev - yan da bl1e bakıyordu Aramızda 
zuun her gün bir taralı açılarak bir de cam bölme vardı. Onun ar-
hakik bir hıkiıyenın yeni bir sa!- kasından konuşuyorduk. NihayN 
hası daha anlaşılmasıdır. ben kefalete raptedilerek çık~rıl-

Spironun Londra gazetelerinde mamı, muhakememin gayri rnev-
çıkan sözlerinm birkısmını dün kuf olarak cereyanını istiyordum. 
•Son Telgraf> almıştı. Spiro ba- Halbuki mevkuf iken de müdd -
§ından geçen maceraları anlat - faamı pek iyi bir surette hazır -
maktadır. Bu hakiki hikayenin alt lıyabileceğiıni söylediler. Keh -
tarafını da bugün hulıisa etmek Jete raptedilmek teklifini lcabtıl 
hizım geliyor. Spiro evvelce İn- etmediler. Mevkuf iken a nıka -
giltereden çıkıp gitmiş iken son- tımla bu şerait altında lconuşu -
ra nasıl dönüp geldiğinı anlat - 1 yordum. Müdafaamı iyic~ h~zır-
m~:ı. Şimdi de nasıl yakalandığı- lıyabileceğim hakkındaki s;izlrr 
nı anlatmak sırası gddi: doğru çıkmamıştır. Hapislıanele -

- Geceleyin Londraya gelmiş- rin ıslahı içi!) bir takım şeyler 
tim. Üzerimde pasaport ve saire düşünenler vardır. Bunlardan ba-
ves,kalar da yoktu. Tanıdığım bir zıları ceza hakimlerinin hakim 
evc gırdim, geceyi geçirdim. Ma)<- makamına oturmadan ı'vvel bir 
sadım devrisi günü meydana çı- müddet hapishanede ya•ınaiarı ve 
karak kendimın Londrada bu - herşeyi iyice görmelerini de tav-
lunduğumu anlatm<ıktı. Gldıp 

siye ederler. Müdafaanın hazır -
dostlarımı gördüm. Onlara da 

!anması için kolaylıklar göstc -
söyledim. Onlar da benim Lond-

rilmck iizımdır. 
raya döndüğümü herkese yaydı- , 
!ar. Maksadım hasıl oldu. Fak• t Spiro bütün başından geçen şey 
çok geçmeden polis geldi. Ben de leri yazıp neşredecektir. Bunlar 
bunu beklivordum. Tevkil edil- ı ortaya çıktığı zaman •Son Tel -
dikten sonr; benı götürdüler. Tev-ı graı. okuyucularına hulasa edi -
kılhanede bir höcreye kapadılar. lceektir. 

Çocuğunu 
l.Jöverken 

Türk - Fransız 
Anlaşmasının 
Hatırası 

Dün Feriköyde bir hihlıse ol -
l"PUŞ yaıamazlık yaptığınr!an dı·v

mek ıçin çocuğunu kova lJmakıa 
olan bır kadın dü~erek lıaşından 
t·hemmiyetli surette yaı alanmış 
t.r. , Hataydaki lise bina-

1 sına bir plaka k0ndu 
Hadisenin tafsilatı şuduı · 
Ferıköyunde Bohorlu sokağın -

da 14 numaralı evde oturan Bel :
rın karısı Şahin 5 y a~ınıl:ıki kn> 
Secimle dereye gıderken Sevinin 
huysuzluğu tutmuştur. T{ızının 

huysuzluğuna canı sıkıla:ı Şahü\ 

Sevimi dövmek istemış l:-ınu his· 
sedcn küçük Sevim de knçmıya 
başlamıştır. Şahin kızını kovala
makta iken ayağı bir tap prpıla
ırk düşmuş ve başından yı.ralan
mıştır. 

Hiddetli ana Beyoğlu h<ıstan<o
sine kaklırı!ınışı.r. 

--o-
* Atatıirkıin Trabzona ilk ayak 

bastığının yıldönümü dün coşkun 
:ezahür~tla kutlulandı. 

Ankara 16 (AA.) - Türk -
Fransız Genelkurmay an!aşması
ıı:n ımza t•dildiğı lise binasındaki 
salonun duvarına asılan hatıra 

plakasının küşadı bugün mera -
simle yapılmıştır. Kordelayı al -
bay Şükrü Kanatlı ve Kolonel 
Kole ayni zamanda kaldrmışlar. 

İstiklal ,.e Marseyyez mar~ları r.· 
lınmıştır. Plakanın üstünde şu ya
zı okunmaktadır: 

• Yurddaş, 3 temmuz 1938 ta -
rihinı unutma•, zira bu tarih, Ha
tay, crginliğinin temınatı ola'1 
Tür kıye - Fransa askeri anlaşma
sı~ın Türkıye Cumhuriyeti Ge -
nelkurmay ikinci başkam Orge -

Başvekil 
şehrimizde 

(1 inci sahifeden devam) 
nan hususi bir vagonla 11,38 de 
Hadaı·paşaya geldi. 
Baş,•ckilimizle Dahiliye Veki -

limizi istasyonda Reisicu:r.hur a
dına umumi katibleri v~ Raşya · 
verlerile şehrimizde bulunan 
meb'uslar, şehir meclisi azaları. 

Vali, kumandanlar, Emn:) et Mı:· 
dürü, müessesatı maliye müdür
leri ve bilhassa İş ve Dc•.izbar.lc 
umum müdürleri ve diğer birçt>k 
zevat ve dostları tarafından ha -
raretlc karşılanmıştır. 

Celiıl ·Bayar, karşılamı)a gel0 n
lerin birer birer ellerim ~ıkmı~, 

kendilerile hasbihal eylemiş, sof'
ra Ac•r motörüne binere]: doğru 
Dolmebahçeye gitmiştir. 
Başvekilimiz bugün Bci,·ük Ş~fe 

tazimlt~rini sunacakt1r. 
VEKİLLER llEYETİNİN MÜHİl\f 

BİR TOPLANTISI 
Ankara 16 (AA.) - Heyeti Ve

kile bugün saat 15,30 da Başvekıl 
Celiıl Bayarın reisliğind·>, Büyük 
Millet Mccilisi binasınd3 toplan
mış ve geç vakte kadar devam 
eden Heyeti Vekile mütakereleri
ne Manevra ve teftiş seyahatin
den avdet eden Genelkurmay Baş
kanı Mareşal Fevzi Çakmak da 
iştirak etmiştir. 

Esrar ve 
Esrarkeşler .. 

Yağmur memleketin bir çok yer
lerinde tah~ibat yaptı !. 

Dün hava yan bulut ıu, yağ -
mursuz geçmiştir. Akşamjstu, geç 
vakit başlıyan şiddetli yagmur, 
sabaha kadar devam ctmi:;tir. Bıc 
kaç gündür muhtelif fas•Jarla şid
detli bir surette yağan yağmurlar 
şehrimizde olduğu gibi nemle -
ketimizin birçok ycrlerınde de 
fahribat yapmıştır. 

YAGMURLARIN ŞEHRİMİZ • 
DEKİ TAHRİBATI 

Üsküdarda bir evin b~h~e du -
varı çökmıiş ve diger bir 2vin ça· 
tısı yıkılmıştır. Samatyada bır, F .ı
tihde iki, Silivrikapı caddesinde 
4 evi su basmıştır. 

Karagümrükte bir evin balko -
nu çökmüş, Yıldızda bir rv yıkıl
mıştır. 

Nişantaş ı civarında iiç evı su 
basmış itfaiye tarafından boşal -
tılmışlır. Bu kazaların hiy birinde 
nüfusça zayiat yoktur. 

Şiddetli ve sürekli bir şekilde 
yağar. yağmurlar Yozgod1a mi.:
him hasara sebebiyet vrrmiştir. 

Şefaatli nahiyesinde hükumet 
binası ve bütün dükkarbrı su 
basmtBlır. Üç kişi seller :çınc e 
boğulmuş, 15 bin liralık tuccar E§

yr,sı da suların tahribin~ uğrıya
rak ziyan olmuştur. 

KARAMÜRSEL DE 
Karamürseldc bahçeler, park -

!ar sellerin hücumuna uğrıyarı;lı: 

harab olmuş ve beş ev y.-kılmış!ıı 
insanca zayiat kaydedilmemekte
dir. 

iZMİTTE 
İzmitte de şiddetli yaemurlar 

yağmış, şehrin muhtelif yerlerin! 

su basmıştır. Birçok evlere su gir• 
miş, bahçe duvarları yık,lmış, ba
zıları da çatlamı~tır. Rıhl!rıda ve 
bazı dükkanlarda tahribat yapmış
tır. 

Kağıd fabrikası da selicrin hiı· 
cumuna maruz kalmış V<' bu yüz
den bir hayli mutazarrır olmuş -
tur. Derince istikameEnd~ trer, 
hattı sökülmüş biHihDı e amele 
gönderilerek tamir oluıır.ıuştur. 

Rüzgarın şiddetli csmesinclf'n mi :. 
teessir olarak bazı telefon hatları 
bozulmuş ve bunlar da t:ı tınadar. 
şonra yapılmış ve muhahPrat • =-. 
min edilmiştir. 

KARAKÖYDE 
•Karaköy• köyünde dağ•, etek

lerinde otlamakta olan 5.,ıı davarla 
bir yük arabası sulara garl.olmu~
tur. Bir kadınla bir çocuk ve bi• 
de bm,tan b~kçisi boğulmu5tur. 

YAGMUR YÜZÜNDt~N 
Dün gece saat 21 radJekrinde, 

Nişantaşı ile Harbiye aıasında~ 

hamıdiye çeşmesi yanını.la yağnı 

yağmurlarla dolmuş bulumn bı• 
çukura İnhisarlara aid lvr kamyon 
yuvarlanmış, vesaiti nakliyenin 
yarım saat kadar durm.•<ına sehv 
biyel vermiştir. İnsanrn zayiat 
yoktur. 

Yeşilköy meteoroloji istasyo -
nundan alınan malumata göre dıi:ı 
gece Karadayağa 31 kilo 200 gram 
su bırakan yağış olmuştur. 

E ndüşük sühunet 17,2 santigrat
tır. Bu sabahsaat 7 de barometro 
755.l milimetre idi. Rüzgar şim ,:; 
garbiden saniyede 4-6 metre hızı.-, 

esmiştir. Yağmur kısa fasılalarla 

fakat şiddetle devam etmiştir. 

(5 inci ıllhifcmlzden devam) 
!aylıkla kabul ve sukut ederler.· 
Bunlardan her türlü şenaat ve 
rezalet beklenebilir. Hırsızlık, ah
laksızlık ve her türlü şenaat bun
lar için tabii hallerden sayılr•. 

Esrar vaktile saraylara kadar 
nüfuz etmiş, bilhassa harem da -
irelerinde yıllarca kullan•lmış, 

şehzade ve sultan kanlarında rna
yalaşmış bir zehirdir. 

'lngiltere son kara
Saraydan sefil kulübelere ka

dar kendisine muhit yapan bu 
madde hem<'n hemen ayni şekil
lerde kullanılırdı. Kullanıhn es
rar şekilleri arasında en fazh ta 
ammüm edeni sıgara ve kabak\ır. 
Bunlardan başka tatlı \"e reÇ<>llere 
re karıştırılmak, baharlı macun
larla halledilmek suretile Jğız -
dan alındığı gibi, odaya konulan 
bir mangala bol miktarda atıl -
mak suretile de kullanıldığı olur. 

Sigara ile alınanı, tütün sarı· 

lırken arasına ekmek, yahud par
ça parça kopararak dizmek sure
tile hazırlanan sigarayı içmekle 
istimal edilır. 

Kabak ile çekilen esrar hususi 
meclisler kurularak ve toplu bir 
halde istimal edilir. 

Bunun kendine mahsus kabak 
denilen iki tarafı delik bir hin -
distan cevizinin kabuğundan iba
rettir. Bunun içine su konulur, ve 
deliğin birine bir kamış takılır. 

Cevizin üst kısmındaki üçüncü 
deliğe, içerisine kat kat tömbeki 
ve esrar pari;aları dizilen bir nar
gile lülesi takılır ve bu lülenin üs
tüne de tıpkı adi nargile lüle -
sinde olduğu gibi ateş parçaları 

, konularak ateşlenir. Kaoıışı bir 
ucundan ağzına alan esrarkeş di
ğer elile mukabil deliği kapatarak 
dumanı çiğerlerine bütün kuv -
vetile çeker!. Sıra ile bunu toplu 
olanlar bu tarzda kafalarını dµ
manlarlar. 

Kabak, topluluğu 

sonra lülede birşey 

dökülür. 

dolaştıktan 

kalmaz ve 

Artık meclis kendi tabirlerile 
(mest) hale gelmiş olur, sükut ve 
umumi dalgınlık içerisinde bü

yük bir uyuşukluk (mest) !iğin 

bariz alametidir. 
MURAD KAY AHAN 

neral A,;ım Gündüzle Frans3 
Cumhuriyeti şark orduları yük
sek kumandanı General Hutziıı

ger arasında imzalandığı giinü b:l
dirir.• 

BAŞVEKİLİN ZİYAFETLER[ 
VE SÖYLENEN NUTUKLAR 

Antı;kya 15 (AA.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bild;
riyor: 

Ba~vekil Abdurrahman Melek 
dün Cevad Açıkalın, bugün de 
Kolonel Kole şereflerın<! bir er öğ
le yemeği ziyafeti vermiştir. 

Bu zi) afette samimi rutuklar 

1 
irad edilmiştir. 

rını veriyor 
(1 inci sahifeden devam) 

dedi ki: •llİtlerle görüşmeiiz sa
mimi ve dostane oldu. İkilniz bir~ 
birimizi ve istediklerimizi tama -

1 

dan zaman altına alınacaktır. 
4 - Bu hududların emniJcti ay

ni zamanda İngiltere, Fransa V\! 

İtalya tarafından da temin edile
cektir. men anladık. Neticeden memnu

num. Müzakereleri müteakıb Bit
lerle ı:örü~ınek üzere tekrar Al
manyaya gidece&"im.• 

Çemberlayn daha sonr,ı Prağ -
dan dönen Runsimanı l<abul ede
rek uzun uzadıya görüşmüştür. 

DÖRTLER KONFERANSI 
MESELESİ 

L ondra 17 (Hususi) - Çem
berlaynin henüz Almanya
da ike• Mussoliniye tele -

fon ederek bizzat Mus<olini ile 
telefonda uzun müddet ıniikiile -
nıede bulunması siyasi mehafild.! 
muhtelif tefsirlere yol açnu,tır. 

FRANSIZ BAŞVEKİLİ DE 
l\fÜLAKATTA BULUNACAK 
Berhtesııadcn 16 (A.A.) - Çeın

berlayn ile Bitler arasında yapıla
cak görüşmenin önümiiıdeki salı 

günü Renini'de kôin Godeı;berı'de 
yapılrna•ı dütünülüyor. Führcrin 
şahsi muhafız kıt'ası, daha şimdi· 
den Godesber'e ıitmiş ve oradu 
70 ecnebi gazetecisi için aparlı -
manlar ayrılmJJhr. 

Müzakcerler, şehir haricinde 
kain bir şatoda yapılacaktır. Fran
sız Başvekili Daladiye'nin Godes
berı mü!Bkatına iştirak edeceğine 

dair ortada bir şayia dolaşmakta
dır. 

Ancak salahiyettar mahfiller bu 
mükalemenin Avrupa işlerini sul
han halledebilmek iizerc Çember-1===-=-=-=-==-====== 
!ayının bir dörtler konferansının 
toplanmasını arzu eylediği cihetle 
bu konferansa aid bir konuşmaya 
münhasır kaldığını iddia eyle 
mektedirler. 

Filhakika bu konf~rans ta -
savvuru tahakkuk ederse Çem 
berlayn, Mussolini, Hitl<'r ve Da
ladiyenin şahsan iştiraklerile bir 
toplantı yapılacaktır. 

Ancak Fransanın bu konferan"a 
Rıısyanın da iştirak eylemesi hal
kındaki teklifinin müşkillat tevlid 
edeceği anlaşılıyor. Çünkü İta) -
ya ve Almanya Rusyanın dahil o
lacağı bir konferansa gdıniyecek
lerdir. 

Maahaza Daladiye ile Çember
layn arasında yapılacak bir mü -
zakerr ile bu pürüzün de halle -

dileceği zannedilmektedir. 

BİTLERİN TEKLIFLERİ 

L ondra 17 (A.A.) -- Berch -
tesgoden görüşmeleri esna
Mnda tesbit ve Bitler tara

fından tas\•İb edilen pliin, şu nok
taalrı ihtirn etmekte imiş. 

1 - Niifusıınun yiizde ellisi ve 

daha yukarısı Alman olan Südet 
mm takalarını Çekoslo\ akya Al
manyaya terkedccektir. 

2 - Niifusu mühim bir ekalli -
yetini ihth•a eden fakat yüzde el
li ni'beti bulmıyan ınıntakalarda 
bir muhtar kantonlar sistemi ihdas 
edilecektir. 

3 - Çekoslovakya hududları 
Almanya, ~lacaristan, Roınanya, 

Yugo>lavya ve Polonya tarafın • 

Almanya 
Seferberlik 
Yaptı 

(1 inci sahifeden devam) 

den aldığı neticeler \"e Praiın kafi 
noktai nazarını anlatmıştır. 

Lord Runsiman'ın tekrar Çe • 

koslovakyaya dönmesi mevzuu -
bahis değildir. Çünkü Pıağ, Sü -

detler partisini feshetmiş, Südet

ler de Almanyaya iltihaka karar 

beyannamesi ilin etmişler ve bu 

suretle iki taraf arasında tavassut 

rolü oynamıya 'Ve müzakereleri 

devam ettirme&"e filen imkan kal
nıamıştır. 

İSTİŞARE VE l\1ÜZAKERELE11 

Prağ 17 (A.A.) - Baş.ekil Hoıl

za İngiltere ve Romanya elçile -

rini kabul etmiştir. Beneş Başve
kil Hodza ile Fransa seflrini ka -
bul etmiştir. 

JAPONYA MÜZAHERETE 
AMADE 

Roma 17 (A.A.) - Japonya se

firi Kont Ciano'yu ziyaret etmiş

tfr. İtalya bir harbe sürüklendik

leri takdirde Japonyanın ittiba~ 

edeceği tarzı hareket hakkında fa

şist hükumetine yeniden teminat 
\'Ctn1iştir. 

Makine insanlar .. 
(5 inci sahifeden devam) 

mahsus altından bir taht yaptı. 
Bu taht, sarayda sefirlerin ka

bul olunduğu salona konuldu ve 
ihtişamından kinaye ol•rak •Sü
leyman tahtı» adı verildi. Safi al·· 
tından yapılan bu raht değerli 
taşlarla, incilerle süslü i~i. Uıe

rindc altından bir haç vardı. Yan 
larında. istenildiği z3m&n bağı

ran, gürliyen iki akbaba ile iki 
aslan bulunuyordu. Arka tarafın
da, altından büyük lıi? ağacın dol 
larında, elmastan yapılmı~ kuş
lar ötüşüyordü. 

Bu otomatlar, o devre giire müs 
tesna b'ır ilmin, mariietiıı şahe -
seri sayılmağa değer. Bunlar. hiç 
şüphesiz ustalarından daha ziya
de yaşıyabilirdi. Fabt ... 

•Teofih öldü. Yerin> oğlu sar
sarhoş cMişeb geçti. Bu, e11l!yet
siz, liyakatsiz, iktidarsız b'.• a-lam 
dı. İşi ve gücü gece ve gündüz şa
rap içmekti. 

Onun bu hali, milleti ayaklan
dırdı.Sarayı bastılar, kendisinı öl
dürdüler. Hazinelerıni yağma et
tiler. Sarayı da ateşe verdiler. 
Sarayla beraber •Süleyman tah
tı• da, otomatlar da yandı, kül 
oldu. Bu taht için otuz sene kul
lanıldı. 

HİZMET GÖREN OTOMATLAR 
9 uncu yü zyılda, Bağdadda ~fo 

sa adlı bir eşkiya, kervanları so
yarak büyük servet yapmıştı. 

Sonra eşkiyalıktan vazgeçti, ilme 
merak sardı. Ölmezden ev,·el, üç 
çocuğunu, meşhur •he~/etşinat 

Mansur. a emlnet etti. 
cMusa• nın eşkiyahkla birıktir

diği paraları çocukları hayra, il
me sarlettiler. Bizamta'! birçok 
kıymetli eserler getirdiler. Az 
sonra büyüğü meşhur riyaz;yec:. 
ortancası heyetşinas. küçüğü de 
filozof oldu. 

Bu üç kardeşin 9 uncu yüz yıl
da yazdıkları bir eser, şarkta •O· 

tomab yapanlara çok kıymetli 

bir kılavuz oldu. Bun.ı;lan maada 
bir çok da aletler vücudc geı;rdi
ler. Bunlardan birisi cidden an
mıya değer: 

HIK AYE 

Bir kaç yüzlü 
Kadın!.. 

( 4 üncü sahifeden devam) 
gecikmesini düşünüyordum. Şa
kirin sözleri de beni m~raklan -
dırmıştı. Bereket versin ~cemj ha
tibler gibi fazla yulkun:ıp etra
fını tetkik etmeye kalkmadan Re
ze başladı: 

- Şimdi nereye gıttiğini bili
yorum. Buna hiç hayret etme. 
Çünkü bütün mahalleli, genç ihti
yar, kadın erkek, hep seninle meş
gul. 

- Peki bunların ne mlinase~
ti var benimle? 

- Vallahi çocuksun. Herkes se
ninle alay ediyor, sana acıyor da 
sen farkında değilsin. Sen Meli· 
haya aşık olmuşsun. Her rece bu
ralarda geç vakte kadar riolaşıyor
muşsun. Hele tanıdıklarının ·O 
ciddi kızdır, seninle seliim!aşmaz 
bile• demeler: büsbütün çileden 
çıkmana vesile oluyorm.ış. 
Şimdi ben sana hakika•.i anlata

cağım. İster dinle ister dinleme .. 
- Nedir bu hakikat. 
- Ne olacak, Meliha ve Meli-

hanın karakteri. 
- Hay allah razı olsuıı senden 

ne iyi arkadaşsın sen. Beni azab
tan kurtaracaksın. 

- Bunu temine çalışar.ağım. 
- Meliha ne ciddi kız <leğil mi? 

- Öyle görünür .. 
- Kimseyle konuşm3mış şim-

diye kadar.. (Devamı var) 

* Yeni banknotlardan tedavüle 
çıkanlar 87 milyon lirayı geçmi~
tir. 

--

. ııııat· 
Bu, insan şckl,ndc bır ot .,. 

Ü 
• 1 \ 

tı stündc, ağır kumas " ktrn 
pılmış bir elbise ,•ardı. Ycın< ·•e
So!Ora bir hizmetçi arkasınd3 " ''n· 

·cı'" f rek misafirlere yaklaştın) '" 0. 
sesindeki döğmeye basıyor!U· .:ı! 

(11'!'';..,or. 
tom&t derhal harekete "' '' • ka. 
elindeki ibriği yavaş yava" _ ne 
dırıyor, sol elinde tuttuğu leS' . 
dJkmeğe ba,Jıyordu. Aynı zJ 

"S •un:ııt 
mar.da başının üstünde bıı 
küçük bir kuş da ötüvord0 · 

CANLI SAATLEr. v 
. • t 'lk e Islıimın makine sana ı, ı' 

İ ~:cih"B 
vel spanyaya, sonra ~. ~p:n 
geçti, daha sonra da A\l uı 
her tarafına yayıldı. ıeri, 
Bazı kiliselerin duvar .. sıı~'. viT 

yalnız marifetin değil, buyul·. 
sabır ve tahammülün escrıd'r tı 

•İstrazburg• kilises.ini!l ~r. 
bunların hepsınin usıund .•. 

. fll• 
1354 de yapılan bu saat i\'111 . ı-

tı J'{ı\' 
c;dı uzun seneler çalışmış · ··ı· 

yete göre zavallı san'atkann g~ r 
leri oyulmuş! Sebcbı, saat o ~ 

. c: ırıc 
eşını yapmamasını tcnıın , 

. ]{O' uıJ\ 
cDarmştad• lı, Lüdvıg : ~0p 

cll1ari Terez• namına yapııgı 
1 

•. 
sol saati için tamam 7 y.I ç3 ~ı· 

Ol' <'J'' 
mıştı. Bu saat hiç şaşmıy • - Je-
yeleri, dakikaları saatleri, gundU· 

. .. t •i'or rı, ayları, seneleri gos c , ır 
·nıı• •Bah deki •Lalen Koeıôl .. ,ı 

tornalı kadar şöhret alan oıor.' 
yoktur denilse caizdir. 

1 
r' 

~··· Bir efsaneye göre cBal• > ~a 
vakitsiz ve hep birden cal~\ 
başlıyan saatlerin sayesinde "u
manın muhasarasından, is~il;ısı 
dan kurtulmuştur. 01 

Bu saat. •Ren nehrı• kt) .sı:ır 
ve küçük •Bal• e geçilec<'", k ıııı· 
rünün haknn bir noktasınd" ,

1
,. 

lunan kulenin üstünde idi ve ~pa 
varlak çehreli bir insan kafi' , 11 

benziyordu. Tepesinde kOC~~erı 
bir de kral tacı vardı. iri '1°' pı' 
saniyede bir dönüyordu: f{a:F,. 
gibi dişleri görünen ç:lrkın MI oc'' 
dan dakikada bir kırmızı ve .. , rov· 
sivri bir dil çıkıp kay bolu;'.0 

1331 
Bu çok tuhaf hal, küçuk ~~ 

halkını güldürecek yerde bıtJ 
sinirlendiriyordu. it' ıı-

Bu yüzden büyük Ba!lil<'f ııı 
. d 11 kf3 r<ıları açıldı. Bu sıvrı ı 1 . c 

dakikada bir gözlerini dörıd••,' 1,, 
rek dilini çıkarmasını hakat~~rar 
Iakki ettiler. Mukabeleye , 1~a kar•ı· 
verdiler. Ve saatin ta~ . <le. a' 
tesadüf eden duvara, uzcrırı '· vir 

1 k Çıpla• ya benzer yuvar a ve tılııf· 
resim bulunan bir levha as ,.0ı . g'ıı ' ihtilal bu alaycı krala il , 3• 

• J b~ ~ 
geldi. Bazı vatanseverler ~I· 

k rı fanın yeni prensiplere DY ı.ıattı· 
duğunu ve eski devri hal". d'P 

· yer•" ğını iddia ederek saatı 
kaldırdılar. . . Sinil' 

Zaman geçti. ihtilal bıltıj.or.ul' 
!er yatıştı. Saat de yerıne Jdı· 5a 
du. 1840 da Ren kulesi yık• 
at müzeye naklolundu. T'l 

SATRANÇ OYNIY ;\ 
OTOMATLAR 5nn' 

18 inci yüz yılda .vok::de • 
adlı bir san'atkarın fen 3 bcr' 
misine gösterdiği bir otoJ1131

' ııo• 
kesin hayretini mucib oJdll,11nıl3 
ı metro 60 santimetro bO) ,1JC" 
bir füıvtacı idi. Dudak!arıP~ı.' ;~i 
rini ve dilini oynatarak 
muhtelif hava çalıyordu. b,ın' 

Tambura çalan otomat da eJil! 

dan aşağı kalmaz. Zi~J, b~~r• fJ 1 

tuttuğu çığırtma ile yırm 1 .t ~r 
1 1 serbc- u' a kontrvals ça ıyor. ·ıılJ ~ 
lan elile de küçük bir da• 
ruyordu. . 8ıaP: 

•Fredrik dö Knas .. yazı y ,81~0 ]<a ' ·r cLeonar Maczeb de mızı .. ök b' 
otomatlarile o devirde bUY 
şöhret kazanmışlardı. yn•Y'P 

cKempelo• nın satranc 0 ııer
. •·. yesı "o 

makineli adamının h•··' ·ı v 

Ş .. heSI ~'I 
kesin malumudur .. up am fi,', 
otomatın içinde bır ad •·13 'f• 

u-taı• ıP 
idi. Fakat bu, o kadar :abil"'en 
pılmıştı ki farkına va 

imkanı yoktu. __........-.-ı! 

ıill 

ı· pıfJ 
Baş, Diş, Nezle, Grip Roma '~ese' 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh3

- -

ı• •icabında gUnde Uç ka•e alınabilir. 



(N. 31 j Yazan : Ziy.!_ Şakir 

Allah vere de, Fuad Paşayı kızdı
tıp başımıza bir iş çıkarmasaydık .. 

Bu suretle vaziyeti kabul -- ve yapılacak 
etmişlerdi işleri aralarında taksim 

Diye, ortadan kayboluvermişti. 
k 11aamafih, İzzet Paşanın bu 

1 ~~boiması, uzun sürmemişti. Te
"ila avdet ederek: 
~ - Tuhaf şey.,. Efendimiz de 
Pkı mütaleai acizanem gibi fer

llıan buyuruyorlar . • o deli çer -
kesi, saraydan kolay kolay çıkar
llıak mümkün değildir. Güzellikle 
ltapıdan çıkarıp, hemen orada bas
tırsınlar... Hem bunu da biran 
~Vveı yapsınlar. Bu işin, uzamaya 
~~mmülü yoktur.• diyorlar ... 
lll.ın olun ki şu anda efendiıniı, 

Ciddi ve hakiki bir üzüntü için
J d e irler. Ne yapıp yaparak me-
eleyi biran evvel hüsnü suretle 
·ntac etseniz, çok iyi olacak. 
tleınişti. 
~ liacı Hasan Paşa, Yıldız kuman
.. nı Şevket Paşanın kulağına e
llllerek: 

1 
- Vallahi, yalan ... Billahi ya

an... Ya, gitti efendimizi kan -
:lırdı; •paşalar böyle yapmak i.;
·•Yorlar• dedi. Ve yahud, bu ira
~eyi kendiliğinden uyduruyor. 
~11ll.di, şu herifi fena halde boz:ı
Yıto. mı? .. 
Demişti. 

k Şe~ket Paşa da, Hasan Paşanın 
lllagına iğilerek: 

P - Ben de, senin fikrindeyim, 
h aş~ ... Fakat vaziyet nazik. Bu 
erıf nasıl olsa Efondimizi kan -

d.ırır; ba~ımıza bir iş çıkarır. İyi
&ı mi, suyun akıntısına gidelim. • 

tliye cevab vermişti. 
. İzzet Paşa, sanki bu fısıltıyı i

~ıtıniş gibi: 

- Efendimizin, istical buyur -
~akta çok hakları var. Eğer bu 
~ sabaha kalırsa, çok fena olur. 

1 
vvela, ecnebi sefirler haber alır

::· müdahaleye kalkışırlar. Hele 
llsya sefirinin derhal efendin:l

~i tacize başlıyacağına, kapı . ka
dar sened vereyim... Efendımiz 
ce bunu bildikleri için, derhal 
h1Zzeddin) vapuru hümayununun 

1 azırlanmasını ferman buyurdu -
ar. Vapur hazırlanmış .. . Belki de 
füayreddin) iskelesinin onune 
~lllıiştir. Geçirecek vakit yok. 

nun için son kararınızı verin de, 
Kıdip Efendımize arzedeyim. 
tlemişti. 

.. Görülüyor ki. Izzet Paşanın bu 
Sö.zlerinde pek açık bir tehdid 
iundemicti. Küçük bir •ereddüd-
e bulunmak, bütün mes'ulivetı 
~1.rtına yüklenmek, ve felaketi 
ı-'zzat davet etmiş olmak demek
~ Buna binaen Paşalar; 
- Haydi, hayırlısı ... Allah ve

te d 
1 

e, Fuad Paşayı kızdırıp, ba-
11tuza bir iş çıkarmasaydık. 

v tliye, vaziyeti kabul etmişler .. . 
e Yapılacak işte, vazifeyi şöyle
~ taksim eylemişlerdi. 
d llagıb Paşa, teşrifat meseles•ni 
Seruhde etm~ti. Fuad Paşay&, 

llltan Hamidin iradesini tebliğ 
'decek; onu kapıya kadar teşyi 
~Yliırecekti. 

. le !'le~iktaş muhafızı Hasan Paşa 
1 Yıldız kumandanı Şevke! Pa~a 
~ zaptıye Nazın Şefik Paşa, yol-

da hiç kimsenin bulunmamı -
'1nı, ve Fuad Paşanın yolda ka
çı rıırııamasını temin edeceklerd . 

14
zÜ1üflü İsmail Paşa ile Levazım 

p 1 ı Ahmed Afif Paşa da, Fuad 

1 ~ayı Şama kadar götürecek -
~tdi. 

ıı-"azifeler bu suretle taksim e
.\ıl(!rek karar verildikten sonra, 
'ab İzzet Paşa derhal huzura 

Kıtın· 
ış; verilen kararı arzetmiştı. 

~Sultan Hamid, bu tertibi, be -
t 

11memıştı. Fuad Paşayı (üslubü 
q~k· 
v 'ıtıane) ile kapıdan çıkarma!< 
Y a~ifesini, Çer kes Mehmed Paşa
!~ havale etmişti. Şama kadar re
~ at için de, Beyoğlu muhafızı, 

Vali feriki dıragon yaverlerin-

den Faik Paşa ile Zaptıye Neza
reti mektubcusu Ragıb Beyin oğ
lu yaver binbaşı Raif Beyi miı -
nasib görmüştü. 
Paşalnr bir taraftan Fuad Pa

şanın saraydan çıkarılması için 
tertibat alırlarken, diğer taraftan 
da Faik Paşa saraya celboluna -
rak bizzat Sultan Hamid tarafın
dan vazifesi kendisine tebliğ e
dilmişti. 

Faik Paşaya verilen talimat kat'i 
idi. Her ne sebeble olursa olsun, 
hiç bir iskeleye uğratılma•lan, 
doğruca Beyruta gidilecekti. 1z • 
zeddin vapuru, Beyruta muvasa
lat ettiği zaman Fuad Paşa vali ila 
kumandana teslim edilecek, sara
ya da, derhal şifreli bir telgrarla 
bildirilecekti. 

Bu aralık İzzeddin vapurunun 
da köprülerden geçerek bütün fe 
nerleri söndürülmüş olduğu hal
de sessiz sedasız Hayreddin iske
lesi önüne geldiğine dair Abdül
hamide haber getirlmişti. 

Fakat, köprülerin vakitsiz açıl
ması, ve İzzeddin vapurunun b'iy
le sessiz sedasız çıkması, halka 
derin bir hayret vermiş; her ta
rafta, gizli.den gizliye bir dedi
kodu başgöstermşti. 

Yıldız ..,.rayının kapısından, 

Hayreddin iskelesine kadar, B~
şiktaş muhafızı Il asan Paşanın 
memurları, Yıldız - ve, ikinci f!r~ 
ka - kumandanı Şevket Papam 
askerleri, Şefik Paşanın polisleri 
dizilmişti. Bütün sokak bajhrı 

kesilmişti. Yol üstündeki evlere 
girip çıkmak menedilmişti. Tabii
dir ki alınan bu fevkalade ted -
birler de, halka büyük bir heye
can vermişti. 

En güçlü kuvvetli sivil tüfekçi
lerden, polis ve komiserlerden se
çilerek yirmi beş kişilik bir mu
hafız müfrezesi, sessizce İzzeddin 
vapuruna gönderilmişti. 

Bütün bu tertibat ve hazırlık -
lar bittikten sonra sıra, Fuad Pa
şanın saraydan çıkarılmasına gel
mişti. 

Mesele, o kadar nazik ve teh
likeli idi ki; pek dindar geçinen 
Zaptiye Nazırı Şefik Paşa, her 
ihtimale karşı abdest tazelemek 
mecburiyetini hissetmişti. 

Bu işe memur olan paşalar, bu 
garib komedyada ilk rolü alacak 
olan Çerkes Mehmed Paşaya: 

- Hadi bakalım. Kendini gös
ter. 

Demişlerdi. 

(Devamı var) 

1914-1938 arasında 
(' ünell sahifeden dn-am) 

tere de buna karışacaktır. 
Buna meydan verilmemek iç;n 

Südet Almanlar meselesinin sulh 
yolunda müzakere ile bir an ı:v
vel halledilmesi; eğer halledile
mezse Orta Avrupada silah pat
layınca bunun neticeleri vahim 
ilan etmiş oluyorlar ki bir harb 
çıkarsa İngiltere Fransa ile bera
ber bulunacaktır. 

İngiliz siyasi mehafilinin dü -
şündüğüne göre Almanyanın 

mukadderatını idare edenler baş
ta Hltler olduğu halde tngiltere
nin bu noktai nazarını öğrenmiş
olacağının düşünülmesi Londra -
dan Berline şiindiye kadar her 
vesile ile bildirilmiş. tekrar edil
mi ştir. 

Çekoslovakya hükumeti Südet 
Almanların dediklerini mümkün 
olduğu kadar yerine getirmek i
çin her türlü tekliflerde bulun -
muştur. Mademki ortaya kon -
muş teklifler vardır ve Çekoslo
vakya hükumeti bir neticeye var

mak için samimi bir arzu besle
diğini isbat etmiştir. Artık bu 
mesele halledilip bitmelidir. 

En yanlış bir mesele de şudur: 
Orta Avrupada bir harb çıkarsa 

bu mahdud bir sahada kal•cak -
tır diye zannediliyor Halbuki 
1914 harbi gösterdi kı Avmpada 
çıkacak bir harbin sahası geniş
ledikçe genişl'l·eoektir. 

Yeniden böyle bir harb çıkarsa 
buna karşı Fransa seyirci kala -
mıyarak harbe girecektir. İngil

tere ile Fransa arasındakı dost -
luk ise öyle kırılacak veya zıyıf
lıyacak gibi görünmüyor. Onun 
için netice nereye varacak olursa 
olsun bu dostluk sadece :ki ta -
rafın birbirini sevmesinden i'eri 
geliyor zannedilmemeli. Devlet • 
!erin münasedetterinde •n ziyad~ 
hakim olan cihet menfaat oldu -
ğuna göre Londra ile Parisi b!'ı·

birine bu kadar sıkı surette bağ

Jıyan da büyük büyük menfaat
lerdir. Çünkü İngilterenin mü -
dafaasını temin edebilmek için 

daha evvel Fransanın yardımına 
koşmak lazım geliyor. İngiltere
nin emniyeti >çio Fransanın em-

niyeti lıl.zım. 
İşte Londra mehafilinde hakim 

olan fikirlerin huliisası bu çıkı

yor. Bundan bir iki gün evvel ge
len Avrupa gazetelerindeki ya -
zılar bu sütunlarda tahlil edilir
ken Alman matbuatmııı ş1yanı 

dikkat bir vaziyet alarak Fransa 
ve İngilterenin arasındaki tesa -
nüdün gevşediğini gösterir bir 
tarzda naşriyatta buundukları 

yazılmıştı. Bu keyfiyetin üzerin
de ne kadar durulabilecek bir nok 
ta olduğunu ondan sonraki gün
lerin biriktirdiği malfımat da is
bat etti: Fransa ile İngiltere ara
sındaki tesanüdün gevşediğine 

hükmederek ona göre hesab yü
rüten Almanların az olmadığı git
gide anlaşılmaktadır. Bunların 

hesabına göre Almanya bu sefer 
Çekoslovakya meselesini istediği 

gibi - yani silaha mü:acaat ede
rek doğruca Çekoslovakyaya hü
cum suretile bir emrivaki yapa
rak - halletmeğe kalkarsa kıtrşı
sında öyle zannedildiği gibi bir
leşmiş olarak çıkacak bir İnı;il
tere, blr Fransa görecek değildir. 
Onun için Almanya büyük bir 
fırsat elde etmiş olac3k, bütün 
Avrupayı - Avusturya vukuatın
da olduğu gibi - bir hre daha 

emrivaki karşısında bırakmış o
lacaktır. Fakat Avustuıyalılnr 

kendilerini Almanlara karşı mü
dafaaya lüzum görmemişlerdir . 
Bu sefer Çekler ise k~nd: toprnk
iarına edilecek bi'f !ıücuma karşı 
silahla mukavemet edctrklerıni 

tekrar etmekten geri kalmamış -
!ardır. Onun için bu meselenin A
vusturya meselesile bir tutulma
ması lazım geleceğine Berlin mı>
hafili ve matbuatının nlzarı dik
kati celbedilfyor. 

Söylendiğine göre Alman Ha
riciye Nazırı Fon Rippcn+.rop da 
bir harb çıkarsa !ngilterenin ka
rışacağına ihtimal ve•·enlerden 

değildir. İşte İngilizler bu yanlış 
gördükleri düşünceler i dağıtmak 

için son günlerde bir kere daha 
ilan etmiş oluyor ki bir harb çı

karsa İngilte"e ile Fransa beraber 

bulunacaktır. ı 
İngiliz siyasi mehafilınin dü -
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Almanya ve 
Propaganda .• 

(4 llııcii sahifemlzden devaıu) 
yada, Litvanyada, Roman -
yada, Yugoslavyada, Maca -
ristanda, Çekoslovakyad~. İsviç -
rede hatta Hollanda ve Belçikada 
dahi bu sözleri vecd ile dinliyen · 
ler var. Bu suretle Danimarkada 
işiyle gücüyle meşgul Almanlar
dan tutunuz da Çekoslovakyada 
istiklal peşinde koşan Südetlere 
kadar Alman ırkından herkes Hit
lerin etrafında toplanıyor. 

Göbels, uzun, okunması insanı 
sıkan kitaplar, mecmuahr yerine 
canlı ve zevk ile dinlenen radyo
yu ikame etti. 

Alman propagandası radyodan 
sonra filme büyük kıymet ve P.

hemmiyet vermiştir. Abıanyada 

çevrilen her film Göbels tarafın
dan çizilen propaganda programt 
dairesinde hazırlanıyor. Bilhass:, 
Amerikan filmlerinin küçük mil
letlerin lisanında çevrilmiş Dub
lajları olmadığı için bu meml<'
ketler kendi dillerinde çevrilmiş 
Alman filmlerini tercih ediyorlar. 

\J_RADYO-J 
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Kasımpaşalılar - Ereğli Halke· 
vi ile berabere kaldılar 

~reğli ve F asımpaşı takımları 1 lr arada 

Ereğli (Hususi) - Pa! ar günü 
emektar başkan Kadri Şenin idı:.

resi altında Kasımpaşa takımı -
Ereğli Halkevi takımile hir maç 
yapmak üzere şehrimize geldiler. 

Her iki takım da kalabdık hal
kın sürekli alkışları arasında sa
haya çıktılar. 

lihsizlik hfıla devam ediyuı. Sed~t 
bir aralık kıvır arak kal~ciyi de 
geçti. Önünde kimseler yok bir o
yuncu için bunun gol olmamasın;ı 
imkan var mı?. Hayır ikinci bir 
vuruşla top kale üzerind•n avuta 
gitti. Bu kargaşalık içcrisınde ve
rilen penaltı cezasını sayı) a tah -

İSTANBUL RADYOSU 
AKŞAM NEŞRİYATI 

18,30 Dans musikisi (Plak), 19 
Konferans: Selim Sırrı Tarcan 
Puşkinden: Tabanca kurşunu. 

Borsa haberleri. 20 Saat ayarı: 
19,30 Dans musikisi (plak). 19,55 
Grenviç) rasathanesinden nak -
len. Vedia Riza ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,40 Ajans haberleri. 
20,47 Ömer Riza Doğrul tarafın -
dan arabca söylev. 21 Saat ayarı: 
Orkestra: 

1- Beethoven: Coriolan. 
2-" Mascagni: Kavaleria rii3 -

tikana. 
3- Glinka: La De• :e. 
21,30 Saz eserleri: Tanburi Re

fik Şemsettin ve arkadaşları ta -
rafından. 22,10 Hava raporu. 
22,13 DarüttaJim musiki heyeti: 
Fahri ve arkadaşları tarafından . 

22,50 Son haberler ve ertesi gü
nün programı. 23 Saat ayarı· Son. 

ANKARA RADYOSU 

18,30 Plak neşriyatı. 19,15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hık -
met Riza). 20 Saat ayarı ve arabca 
neşriyat. 20,15 İnce saz. 21 Ço -
cuk Esirgeme Kurumu namına 

konferans: (Dr. Raşit Osman ül
cay). 21,15 Stüdyo salon orkest
rası, 22 Ajans haberleri. 22,15 Ya
rınki program. 

-------~ 

Matbuat vasıtasiyle propagancla 
yapmağa her devlet heves etmiş
tir. Dünyanın her tarafınna, mu
vakkat bir zaman için, hHhangi 
bir maksat uğruna yazı ylzdırmaı: 
üzere bir kaç gazeteye para veren 
hükı'.'ımetler vardır. Fakat Alman
lar bu işte çok ileri gitmişler, bir 
çok yabancı memleketlerae gaze
teler tesis etmişlerdir. Ereğli kuvvetli beş oyuncusu 

olmadığından fazla korkuyor. Ka
sımpaşalılar da bu fırsattan isti -
fade tam avlamış bulunııyorlardı. 

vil eden Ereğlililer oyunu bera • WIÜSSmere tehiri 
Almanlar iktisat işlerini siya

si gayelerine uydurmaktan geri 
durmuyorlar. Bu hususta kullan
dıkları vasıtalar arasında nıahalli 

boykotaj da vardır. Ecnc,bi mem
leketlerde bulunan Almanlar yal
nız kendi aralarında tic:.ri müna
sebetler tesis ediyor, sırf Alman 
mamulatı istihlak ediyorlar Hat· 
ta oralarda yaşıyan Almanlar a
rasında Nasyonal sosyalizme a -
leyhtar olduğu sezilenler dahi 
boykota uğrarlar. 

berlikle bitirmiş oldula=... Balat ve Unkapam Kamunların-
NACI TALAN dan: 

Takımlar şu şekilde idi. 
Kasımpaşa - İhhak, Selim, Şük

rü, İhsan, Mümtaz, Sabrı, Murta
za, Muzaffer Hamid, Ali, Said. 

• • Sarayburnu Park gaztnosund1 
Yüzme yarıtları 1119/938 tarihine müsadif cumar-
Beşiktaş jimnastik Ku!iıbü Baş- tesi günü akşamı saat 21 de verile-

kanlığınaan: cek müsamere havanın yağmurl•ı 

Ereğli - Hikmet, Vahi1, Meh
med, Yakub, Şaban, Ziyaeddın, 

Temel (Niyazi), Sedad, Niyazi, 

Kulübümüzün yüzme havuzu • olması dolayısile önümüzdeki 24/ 
nun açıl~ı yıl dönümü münasebe- 9/938 cumartesi günü ak~amı saa: 
tiyle 18/9/938 pazar günü saat 12,- 21 e tehir edildiğini davetlileri • 
30 da başlayacak olan (M. üstün- mize saygıları~~ildıririz. Nuri, Daniş. 

Oyun saat 16,45 geçe hakem 
tarım muallimi B. Cahiidn idaresi 
altında başladı. Top ilk on daki
ka Kasımpaşanın hakimiyeti al
tında idi. Ereğli takımı arasıra 

hücumlarile edindiklel'i bazı fır

satları kaçırdıkları gibi Şaban ta
rafından çekilen bir penaltı da a
vuta gitti. Kasımpaşa 25 inci da
kikada kornerden gelen topu ağ
lara takarak birinci golünü yaptı. 

dağ kupası) yüzme müsabakaları- ..a _.._ 
na sayın saylavlarımızın, Halkev . ..- ..,. 

Ecnebi memleketlerde yaşıyaı, 
Alman ekalliyetlerinin çocuklau 
dahi unutulmamıştır. Bu delikan
hlara ve genç kızlara Nasyonal 
sosyalizmi sevdirmek lazımdır. 

Bilhassa bunlar işsiz kalırsa onla
ra oturdukları yerde iş bulmak 
Alman propagandasının en kuv
vetli vasıtalarından biridir. 

leri ve kulüpler mensupıarının, ga- H A S T A N E L E R 
zeteci arkadaşlarımızın ve su spor
ları meraklılarının teşrifleri rica 

Gençlik üzerinde pr:ıpaganda 
yapmak için spordan da istifade 
ih..'Ilal edilmiş değildir. Alman spor 
birliğinin Almanya h~ricindeki 
gençlere ait işlerle meşgul bir şu
besi vardır. 

Bu propaganda işlerinın hiç bi
risinde yahudi aleyhtarlıj1ının l!

nutulmadığını ilaveye ihtiyaç da
hi yoktur. 

iffi.ji;{e1f4;11 li r 

EGE 
Tiyatrasu 

Oyun şiddetle devam etmeye 
başladı. İkinci bir penaltı ceza -
sını Niyazi çekerek talcci tara -
fından kurtarıldı. Ve birinci haf
tayım 1-0 Kasımpaşanın galibiye
tile neticelendi. 

İkinci haftayım başladı. Haki • 
miyet Ereğli takımında şansızlık 
mütemadiyen devam ediyor. On 
dakika sonra her iki takım da a
çılmış birbirlelrine kesk'n akın -
!arını kesiyorlardı. Ereğ;i mutl:.
ka gol çıkarmak istiyor, fakat ta-

olunur. 

Duhuliye serbesttir. 

Beyoğlu Halkevlnd• 
spor faallytl 

Beyoğlu Halkevinden: 
1 - Mevsim dolayısile tatil e -

dilmiş olan kapalı salon spor faa
liyetine 1 teşrinievvel ~38 tari -
hinde başlanacaktır. 

2 - Faaliyet programı tanzim 
edilmek üzere bulunduğundan, 

faaliyete ştirak etmek i>tiyen spor 
şubemizde kayıdlı kız ve erkek 
üyelerin, salonumuzda ç~ lışmak 

istiyen mekteb, klüb ve sair te -
şekküllerin nihayet 20 cylul 938 
tarihine kadar müracaat ederek 
programda yer almalarını 
ederiz. 

rica 

1938 :enesl için 
Nur§ Genç Çacuk arabalarının 

ve 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Kimyevi teamül için katalistik 

maddeler ve bunların is.tihsali ve 

tatbiki usulü• hakkındaki ihtira i

çin alınmış olan 7 ilkteşrin 1936 ta

rih ve 2254 numaralı ihtira beratı-

Arkad'ltlerı Son partisi gelmlttlr 
17 eylul cumartesi akşamı BAKER Ma~azalarında 
Şehremini İnşirah bahçesinde 

İDAM MAHKÜMU---1 R3ek5Jam TFiaU~:nraksatfııı:r•kataSdılr 
Sabriye Tokses nın ihtiva ettiği hukuk bu kP-rre 

DEVREDİLECEK İHTİRA başkasına devir ve yahut mevkii 
BERATI fiile konmak için icara dahi verile-

•Mayi halindeki mevaddı mahru- Sultanahmed. Üçüncü Sulh H.ı • bileceği teklif edilmekte olmalcla 
katın, bilhassa ham ve ağır yağların ku.k Mahkeınesınden: bu hususta fazla malumat edinmek J 

pişirme ve teshini usulü• hakkın- Istanbul telefon direktörlüğü ve- istiyenlerin Galatada, Aslan Han 

daki ihtira için alınmış olan 2 ilk- kili avukat Emin Raif tarafından 5 nci !<at 1-3 numaralara müracaat 
teşrin 1936 tarih ve 2305 numaralı Kadı.köy Moda caddesi No. 2'!9 da eylemeleri ilan olunur. 
ihtira beratının ihtiva ettiğl hukuk İsmail Süleyman aleyhine açılan 14 - · --:- ----.--
bu kerre başkasına devir ve yahut . İstanbul Aslıy-e Mahkemesı Al -

k .. f .. 1 k k . . . d h" !ıra 44 kuruş alacak davasınııı ya- tıncı Hukuk Dairesinden· mtv ıı ıı e onma ıçın ıcara a ı · 
\'erilmesi teklif edilmekte olmakla pılmakta olan muhakemesinde müd Ali Benhür tarafından İstanbul 
bu hususta fazla malumat edinmek deialeyhin ikametgahının meçhul Samatya Kocamustafapaş.a Nedin 
istiyenlerin Galatada, Aslan Haıı olmasına binaen ilanen yapılan teb- caddesi 52 numaralı hanede iken 
5 nci kat 1-3 numaralara müracaat ligata rağmen muhakeme ,,;;.,ü olan orada d · h il t• 
evlemeleri ilan olunur. . . ~ · n a aynı ma a e ve :;em ın 
• - 15/7/938 tarıhınde mahkemeye ge· 42 sayılı Nailin evine nakledip o-

şündüğüne göre Almanyanın mu- !inmemiş ve vekil dahi gönderilme- radan da semti meçhule gittiği 2n

kadderatını idare edenler başta miş olduğundan müddeialeyhin be- laşılan Fatma ismet aleyhine açı-
Her Hitler oldug·u halde İngilte- rayi istiktab mahkemeye g~'mesi- l b d . k l 

renın bu noktai nazarını öğrenmiş
ler ve Almanya tarafından silaha 
müracaat edilecek olursa İngil -
temin ahcağı vaziyeti gCizcnüne 
getirmişlerdir. 

. . . . an oşanma avasının ıcra ı ın-

ne ve gelmıyec-ek olursa ıstıktaodan makta olan tahkikatında: Müddea-
çekinmiş addolunacağı hususunun aleyhin yerinin belli olmaması ha

ihtarı suretile muameleli gıyab ka- sebile tahkikat için tayin kılınan 
rarının tebliğine ve muhakemenin günün on beş gün müddetle ilanı-
21/9/938 tarihine müsadif Çarşam- d t• · hk d' na ve ave ıyenın ma eme ıvan· 

ba günü saat 14 de talikin= karar h . t ı·k· t hk"k t 171 

MEKTEPLER, BANKALAR 
VAPUR İDARELERİ, İSTAS
YONLAR, OTELLER, GAZİ-
NOLAR elhasıl umumi helaları 

olan yerkrd~ 

PİS VE FENA KOKULARI 

gidermek ve her tarafa intişar 
eden ve hastalıkların menba. 
olan MİKROPLARI ölC:ürmek 

için Amerikada haz:rl.ınan 

''PURO 
" 

!ardan 
mutlaka apteshanelere asmalı
dır. Apteshanelere hafif ve h· ı ; 

bir koku dağıtır ve bu d, ğıtm~ 
6 ay devam eder. PURO ala
turka ve alafranga için ayrı 

ayrı yapılmıştır 

HER EVDE MUTLAKA 

BULUNDURUNT.lZ 

MOBILYALARl~JIZI 
GÜVELERDEN muhat .. za ,.~ 
çürümemcsini isliyor;;anız ayni 
zamanda eşyanızı da ını.hafaza 
etmek istiyorsanız yine bu fab
rikanın gardroblar içm yap ıı-

dığı 

"PURO,, ıardan a'.ın:z. 
Cüzi bir mesrafla hem mobil
yanızı hem içindeki kıymetli 

eşyanızı GÜVELERE karşı ko-
rumuş olursunuz. 

HASTA ODALAqlNI 
Daimi surette dezenfekte etmek 

için yine odalara mahsus 

"PURO,. yu arayı. ız 
GÜL, MENEKŞE, ÇAM koku
lariyle yapılmış olun eviniz~ 

giren bütün fena kokuları da 
giderir ve mikropları öldürür. 

SİNEK, SİVRİSİNEK, TAH

TAKURUSU, PİRE, HAM!Ut 

BÖCE(;i, KARINCALARI. A

merikada birinci mallarla ha-
zırla~ 

gibi f 
· \'e diğer mumasil!erı 

kokmıyan ve tesiri 
muhakkak ol:in 

''PURO,, mayii Avrupa gazetelerinde'!. hu hu
liisayı çıkardıktan ve İngiltere -
nin vaziyetine darr söylenen bir 
çok şeylerden esas oları bu nok
taları kaydettikten sonra politika 
aleminde bugünlerde n~ inkişaf

lar daha görüleceği bülenl'bilir. 
Bilhassa İngiliz Başvekilinir. Al
manya seyahatinden. 

·ı · ld - d .h .. 1, d anesıne a ı ıne ve a ı a ın 
verı mış o ugun an tarı ı ı an an 
Tb b .. f d T 10/938 Pazartesi saat 11 e talikine kullanınız. Birincı mal o!rrıok-
1 ı aren eş gun zar ın a ı ıraz e- . . - . .. la beraber fiatı çok ucurdur. 
dilmedig· i, yevm ve vakti mezkC.rde karar verıldıgınden .adı geçen mud·· 

Umumi deposu: l\t AZ ON ve 
bizzat veya bilvekale mahkemeye dedaleyha Fatma ismetin yevrııi B o T Tos Ecza d"posu Ye-
glinmediği takdirde gıyaben hiı . mezkurde mahkememizde hazır bı;- nipostahane arkası Ne. 47 
küm ve karar verileceğı ii5n<?n teb- lunması lüzumu tebliğ yerine geç- Toptan ala:ıl .. ra teı:zı;:it vardıı 
!iğ olunur (10559) mek üzere ilan olunur. (10275) lıl•iııll•••••••••• .. 

• 



Sabah, öğle ve 
senra 

-ı------ S•raçhane batında Horhor c•dde•lnde ------...;. D Ü GÜN 
akşam her yemekten K H • L • • Yatılı 

Yatısız 

YAPACAKLARA 
dişlerinizil Er~:k ayrıye ısesı Sandal yalar, KaryGlalar, PGrtmant:;,lar 

Ve sairu mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: 

Diş macunlle fırçalamahsın ız 
~ Çünkü 

·~ 

Bir defa fırçalamakla dişler te

mizlenmiş olmaz, ağız guddelerin'.n 

ve dahili uzuvların müt~madi ii

razatı, dışarıdan mütemadiyen alı-

nan ecnebi maddeler, mikropla:., 

yemek, içki sigara ve saire dişler<", 

diş etlerine bin bir mikrop aşılar , 

arızalar husule getirir. Bunlar bi

rike birike nihayet dişlerde çürü

me, etlerde iltihaplar başlar. Artıi< 

felaketi önlemek ve durdurmak 

---· güçtür. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıyarak dişlerinizi 
sabah öğle ve akşam her yemekten s0nra 

Radyalinle fırçalayınız 

lst an bul Defterdarlığından: 
Gayrimübadillik sıfab, mülga Muhtelit Mübadele komisyonunca 

tasdik edilmiş olan hak sahiblerinden Yunanistanda bıraktıkları gayri
menkul mallara kıymet takdiri için evvelce (Gayrimübadiller Takdiri 
kıymet Komisyonuna) veya 11/10/934 tarihli kararname dairesinde 11/ 
10/934 tarihine kadar mülga Gayrimübadiller Komisyonuna müracaat 
etmiş ve 

A) Gayrimübadillik vesikasını ve tasarruf evrakını ibraz ve tevdi 
etmemiş olmaları, 

B) Bu vesikaların komisyonca noksan veya maaile! görülerek ken
dilerinden istenilen malümatı vermemiş bulunmaları, 

Hesabile mallarına kıymet takdir edilmemiş olanlarla takdir edilmiş 
olan kıymetlere karşı temyiz komisyonuna veya Şürayı devlete itira"!: 
edip te henüz bu itirazları neticelenmiş bulunmıyanların İstanbulda Ga
latada Bahtiyar hanında ifayı vazife eden (Gayrimübadil İşleri Tasfiye 
Bürosu) nda müteşekkil Gayrimübadiller Takdiri kıymet komisyonuna 
15 / teşrinievvel / 938 tarihine kadar müracaatla kendilerinden istene
:ek vesika, malümat ve izahatı vermeleri ve müracaatları mukabilinde 
~esika almaları illin olunur. (6422) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve projesi mucibince Gaziantep barut deposund.ı 

yaptırılacak bekçi e vi inşaatı ve depo arazisinin tel örgü ile çevrilmesi 
işi 25/VIII/938 tarihinde ihale edilemcdijpnden yemden ve pazarlıl< 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli bekçi evinin 1864,96 lira tel örgü işinin 248,26 lira 
ki cem'an 2113,22 lira ve muvakkat teminatı 158,49 liradır. 

ili - Eksiltme 24/IX/938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 
11 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesi alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 11 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
ıevazım ve mübayaat şubesile Gaziantep başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - İsteklilerin pamrlık için tayin edilen gün ve saatte ~< 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona İstanbula ge
lcmiyecek taliplerin de Gaziantep Başmüdürlüğünde müteşekkil ko
misyona müracaatları ilan olunur. ·6246• 

••• 
I - İdaremizin Yavşan tuzlasında şartname ve projesi mucibince 

yaptırılacak Revir - Doktor evi ile ilk mektep binası inşaatı her iki 'Ş 
bırden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

II - Keşif bedeli Revirin 7238.25 lira ve ilk mektep binasının 
10475.52 lira ki heyeti umumiyesi 17713 lira 77 kuruş ve mu\"akkat tel'l' ;_ 
natı 1328.54 liradır. 

HI - Eksiltme 3/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat ıı de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesindeki Alım komisyonunda vapı-
lacaktır. -

iV - Şartname ve projeler 89 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaa! şubesile Konya ve Ankara Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar inşaat şube,ine ibraz 
ederek ayrıca münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI -- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ve 5 inci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesıkası ile muvak
kat güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva e
decek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukar
da adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi la
zımdır. ·6493· 

Ana, ilk, orta, lise sınıflarile fen ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi !!sanı ilk sınıflardan itifıaren baş
lar. Arzu eden talebe okulun hususi otobüslerile naKlolunur. Kayıd için her gün saat 10 dan 17 ye kadar 
müracaat kabul olunur. İsteyenlere tarifename gönderilir. Telefon: 20530. 

\ 

-

T.C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 50 lirası bulunanlan senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşafıdaki plana ıröre ikramiye da1'ıtılacaktır: • 

AH W: ED FEY'Zi 
İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

Kar11:1deniz Hattı Kı, tarifesi 
İstanbuldan 18 eylül pazar günü kalkacak postadan ıtıoaren J{a· 

radeniz hattında kış tarifesinin tatbikına başlanac~ktır. b'! 

Postalar İstanbuldan pazar günleri saat 16 da, sah ve perşe~01: 
günleri saat 12 de kalkacaklardır. Cuma günleri saat 10 da !stan 
dan doğru Trabzona, ayrıca posta kalkacaktır. 

MEYVA Tuzu 
En hoş taze meyvaların usarelerinden istih• 

sal edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 
Emsalsb bir fen barika u olduğundan t amsmen taklid edi lemet 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Be yollu 

---- Kız, Erke lt · Gecel, GUnsel --
YUCA ÜLKÜ LiSELERi 

Kayıt muamelesine b119l anmıttı r. isti ya , ı are 
lyzah name gönderilir. (Çar, ıkapı, Tl~-;:ıt r o 

C addesi • Telefo n 200 "19) 

Zonguldak Kömür Havzası Seğhk : 
Komisyonu ea,kanhğtndS~.,. 

1 - Zonguldak kömür havzası sağlık t~şkilatı için beheri ıt90 ek• 
dan 4760 lira muhammen bedelli 4 adet seyyar etüv makinası Jç ıl< 
siltme suretile m ünakasaya konmuştur. dl" 

2 - İhalesi 30/9/938 cuma günü saat 15 de Zonguldakta madeJI 

iresi salonunda yapılacaktır. .. ;'f 
3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak İstanbulda dördünCtJ ~ 

kıf hanında İktısad 'Vekaleti maden irtibat memurluğundan ve zoıı 
dakta sağlık komisyonu başkanlığından alınır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 357 liradır. •6472• 

-·-
lstanbui Belediyesi ilanları 

- - . - ı 

Onarılmasına lüzum görülen itfaiye Boğaziçi motörü açı 1< ekSi!t~ 
ile tamir ettirilecektir. Keşfi 3600 liradır. Keşif evrakile şartnamesı ,,,. 
vazını Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanund~ -~ı· 
zılı vesikadan başka bu gibi işleri yapmış ve tanınmış bir mühendi5.~r 
mak ve ayrıca Fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet "~ sııU 
sile 270 liralık ılk teminat makbuz veya mektubıle beraber 20/9/93 
günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (6103). ,/ 

Diyarbakı Nafıa Müdürlüğünden: v 
. k ~ 

1 - !haleye konulan iş: •9973.30• liralık D. Bakırda yapıbca n~r 
Müfettişlik binalarının bahçe duvarları inşaatı •açık• eksiltmeye kO 
muştur. 

2 - Bu işe ait işler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi, fenni ve bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Bu evrak Nafıa dairesinde görülebilir. e'r 
3 - Bu işin ihalesi 4 / İlkteşrin / 938 salı günü saat 11 clz açılı 

siltme ile Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. iıı'~ 
4 - Eksiltmeye girebilmek için •747.99• liralık muvakkat tet11 

cari sene Ticaret odası vesikası. no'd 
A -·- Bu eksiltmeye girebilmek için Nafıa Müdürlüğünd~n alt ~,ıl 

müteahhitlik vesikası •bu vesika ihale gününden en az sekiz gil 11 e ııl' 
istida ile Nafıa Müdürlüğüne mürascaatla alıııacaktır. Ve bu z:ırn8P 
fında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyecekkrdif· Jtl' 

4 Aoed 1,000 Liralık 4,000 Lira 5 _Taliplerin zarfları ihale saatinden bir saat evvel KorııısY011 

4 )) SGlı )) 2,000 )) isine makbuz mukabili vermeleri. Posla gecikmeleri kabul ediJmeZ·,o;511• 
Y,, 

4 )) 250 >> 1,000 » !--------------------- cııl 
40 ıı 100 )) 4,000 )) Fenni ! gelinmemiş ve vekil dahi gör.d,~,~ 

100 50 5,000 SUnnetçl ı memiş olduğundan müddei
81

e·10,r )) )) )) N . E . berayi isliklab mahkemeye s_eK''ıı-
Sultanahıned ti'çüncii Sulh Hu- Sultanahmed Üçüncü Sulh Hu _ 120 )) 40 1) 4,800 )) urı ŞSIZ sine ve gelmiyecek olursa jstı :~. 

lrnk Mahkemesinden: kuk Mahkemesinden: 160 il 20 » 3,200 ,, Sünnet ameliyele· dan çekinmiş addolunacağı ~~i f 
İstanbul telefon direktörlüğiı vo- İstanbul telefon direktörlug-ü ve- ri ni eniştem B. E- sunun ihtarı suretile m'lanıe e~,~""r 

1 
Dil{KAT: Hesablanııdnki paralar bir sooe içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlere F"d d - ıı" 

kili avukat .. Erni~ Raii t.arafında, n kili avukat ~m.in Raif tarafından ':li n ı "'' an gor- yab kararının tebliğine \"e 111 _., ~ 
Sırkecı Kopruluhan l cı kat No. Istanbulda Kuçiıkpazard1 Mekteb takdirde % 20 •azlasile ,-eritecektir. düğüm usulde ya- menin 21/9/938 tarihirıc rıı0ıı•K 4 

Kur'alar ,enede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çt-kilecektlr. parım. Alr.saray tramvay cad. ıa ., 
31 de Zarun Kavakyan aleyhine a- sokağında 3 No. da Hacı OsınJn' No. 352, Tel. 20937 Çarşamba günü saat 14 de 1,r" 
çı an 13 lira 64 kuruş alaca!< dava- Yinrib<oş zade Mehmed Nuri ve - 1------....;..-------·lk~rar verilmiş olduğu,dan ,rfıOJ: 
sının yapılmakta o'an muhakeme· 1 Has.:ın Riza aleyhlerine açılan 34 ları hususunun ihtarı suretilo mü- • Sultanahmed Üçüne'< Sulh Hu - ılandan ıtıbaren beş gun ı ~J, 
sinde müddeialeyhin ikametgahının lira 47 kuruş alacak dovasının ya- ameleli gıyab kararının !obliğinc ve Devlet Demıryolları ve Limanları kuk Mahkemesinden: itiraz edilmediği, yevm ".e,·e~"~ 
n.eç~.ul olmasına binaen ilanen tcb-:pılmakta olan muhakemesinde müd muhakemenin 21/9/938 tarih:,1e mü !~letme U. idaresi linları İstanbul telefon direktörlüğü ve- ınezkürde bizzat veya b'\a,rJ! 
l:g.ıt icrasına ve muhakemenin 19/ deıaleyhlerın ikametgahının rr.eç· sadif Çarşamba günü sad~ 14 je tı;-1 ._ ____ .;..._________ _ _ _ kili avukat Emin Raif tarafından mahkemeye gelinmediği ıa: 1ee·•· 
9/D?P tarihine müsadi' Pazartes' hu! olmasına binaen ilanen yapılan likine karar verilmiş r,ldu~undan Muhammen bedelı 37650 lira olan muhtelif akkümülıltör, plak ve Galata Hovakimyan han 2 ci katto gıyaben hüküm ve karar ve;~) 

gi·,,.i saat ıı re talikiı.e karar ve- tebligata rağmen muhakem~ günü tarihi ilandan itibaren be~ gün zar- yedekleri 31/10/1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf Sovtorgflot aleyhine açılan 18 lira
1
ilanen tebliğ olunur. (l~ 

rılm.ş olduğundan yevm ve vakti olan 15/7/938 tarihinde mahkeme- fında itil'az edilmediği, yevm ve usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 27 kuruş alacak davasının yapıl - . . ~ 
mnkürde bizzat veya bllvekalc ye gelınmemiş ve vekil dahi gön- vakti mezkürde bizzat veya bilve- Bu işt' girmek istıyenlerin 2823, '5 liralık muvakkat teminat ile makta olan muhakemesinde müd- Sahip ve neşo"iyatı idııT• ' 
mahkemeye gelinmediğı takdirde derilmemiş olduğundan müdrleia- kiıle mahkemeye gelinrr.ediği tak- kanunun tayin ettiğı vesikaları ve teklıflerini ayni gün saat 14,30 a ka- deialeyhin ikametgahının meçhul Bil§ muharriri 
gıyaben muhakemeye devam ve leyhlere berayi istiktab ınal:kemeye dirde gıyaben hüküm v~ ;,arar ve- dar komis~·on reisliğine vermeleri lazımdır. olmasına binaen ilanen yapılan teb- ETEM İZZET 8EJ1Ji~··· 
lı:arar verileceği ilanen tebliğ ob-ı~elinmesine ve gelmiyecck olur; 1 rikceği ilanen tebliğ olu:ıw. Şartnameler 188 kuruşa Ankara \'e Haydarpıışa veznelerinde saW- ligala rağmen muhakeme gı.inü o- ft>S' 
Jı ur. (10255) ıstıktabdan çekinmiş arldolunacak- (JOc,57) maktadır. (6280) lan 15/7/938 tarihinde mahkemeye SON TELGRAF MATB 


