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ilLMANY A, EKLERE KARŞI GiRiŞECEGi 

~AR EK AT 1 N MUKADDEMESiNE BAŞLA Dl 
Flarb vukuunda, Japonya da işe karışacağındaı:ı Amerika, 

vaziyeti tesbit icin ingiltere ile müzakereye girişti 
~~~~~~r~~~~~~~~~'=--~~~~~- -~ • 

~aladye ve Bone1 davet üzerine, bq ·; .. 
' 

' 

!abah tayyare : ile Londra'ya J,ittilt;tr 
v~ ln9iliz nazırlarile derhal 

müzakerelere başladılar 

: .. 

Çember/ayn, Almanya'ya tam selahiyetle 
gitmek ve bütün muallak meseleleri 

toptan halletmek istiyor 
ingillz kabinesi yarın tekrar toplanacak, 

~ihaf anlaşma esaslarının en kat'i şekilleri· 
ni tesbit ederek Çemberlayn'a verecek 

~ir Çek Nazırı tayya
~e ile ve acele Londra

• • ya nıçın gitti ? 
L ondra 18 (Hususi)- Kabi· 

ne sabahki toplantıdan ma· 

1 
ada saat 15 de tekrar içtima 

~llı~ş, bu da 2,5 saat sürmüştür. 
1ıı;'lıcede Bitlerin teklifleri kar
lts llı_da İngilterenin noktai nazarı 
d hıt edilmiş ve A vrupada büyük 
'~letler arasında behemehal bir 

~ ... 
t· gıın memleketi namına mllhim 
1
' >ol oynıyacak olan Fransız 

Başvekili Daladiye 

~llaşnıa temin edilmesi, pürüzlü 
ı,e'•lelerin de sulh yolile ve top· 
~.~l" hallolunması esasında bütiin 
la •ne azaları mutabık kalmış • 
'dı . lıı;, r. Ancak bu netıceye var • 

d, J.; için bazı meseleler hakkın
IJ Fransanın muvafakııtinı 
ııı'.n•k icab ettiği müşahede'e.ıil. 
ııı'~tir. Bu meseleler, kismen Al-

•nYan t kl"f ;atı· ' ·· r. ~ • ın e ı e....,...,.., ve uzerın-
t \"d <iL I~ ~ ·' detle ısrar '11.l'.Jedıgi hususa-

lit ~e kısmen de ln~reni~ .tes-
' ltabul veya ti!r:~~'"'y}ediği 

·'> 

meselelere müteallik bulunmak • 
tadır. 

Bu itibarla kabine; Çemberlay. 
nin tekrar Almanyaya tam sala· 
hiyetle ıritınesi ve orada Bitlerle 
bütün muallak meseleleri görü • 
türken buıılar hakkında eerek 
İngiltere, gerek Fransa adına son 
sözlerini söyliyebilmesi ve bin. 

netice büyük devletler arasında 
nihai bir anlaşmanın esaslarını 
hazırlıyabilmesi için evvela Fran· 
sa ile bu noktalar üzerinde mu· 
tabık kalınmasına karar vermiştir, 

Bunun için Çemberlaynin, Frau 
sız Başvekili Daladiye ile Hari • 
ciye Nazırı Boneyi Londraya da
vet eylemesi münasib göriilmüs· 
tür. · 

AMERİKANIN VAZİYETİ 

L ondra 18 (Hususi)- Kabi
ne içtimaı tamamlandıktan 
~onra Halifaks Alman ve 

İtalyan elçilerini kabul ederek İn· 
giliz kabinesinin mukarreratın • 
dan icab eden hususat hakkında 
kendilerine malGnıat verdiği gi
bi, Başvekil de Amerika sefiri 
Kenediyi kabul eylemiştir. 

Çemberlayn ile Kenedi arasın
daki müzakereler gayet hali ol
muş ve uzun sürmüştür. Bu mü
zakerelerde bilhassa bir harb vu· 
Jruunda Japonyanın Alman ve 
İtalyanlar lehine harbe gireceği 
muhakkak olduğuna göre Ameri· 
kanın vaziyeti tetkik ve tesbit e
dilmiştir. 

FRANSIZ NAZffiLARI 
LONDRADA 

P aris 18 (Hususi)- Başve

kil Daladiye, ve Hariciye 
Nnırı Bone, Çemberlaynın 

Manevralardan bir intıba: Alman piyadeleri &eçid resminde 

davetine icabet etmek üzere bu 

sabah sekiz buçukta tayyare ile 

buradan Londraya hareket etmiş· 
)erdir. 

Bu davete esasen intizar edil

mekte idi. Nazırlar Avrupa mese-

lelerinin ve bilhassa Çek işinin 

halli ve bu arada Fransanm em

niyetinin temini için İngiliz Baş

vekil ve Hariciye Nazırile mühim 

temaslarda bulunacaklardır. 

(Devamı 1 mcı sahifede) 

Alman manevralarından bir intiba: Tank talıunı 

· Henlayn, asker topluyor! .. 
i Almanya'daki Südetler'de gönül· 

10 taburları teşkil ediyor 
A iman gazeteleri, Bir kanser çıbanı olan Çekos
lovakya'nın sulhun hükümran olabilmesi için 

deşilib parçalanması lazımdır, diyorlar 

Vekiller 
Şehrimizde 

Bugün de Nafia, Zira.at 
Vekillerile Demiryel· 

lan Umum müdürü 
geldiler 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, Zi
raat Vekili Faik Kurdoğlu ve 
Devlet Demiryolları Umum Mü
dürü Ali Riza Erem bu sabahki 
Ankara ekspresile şehrimize gel· 
mişlcrdir. Vekiller Haydarpaşa 
da Vali ile mensub oldukları da
ireler erkanı tarafından karşılan
mışlardır. 

Ali Çetinkaya elektrik idare • 
sindeki ıslahat işi, tramvay şir • 
k etinin satın alınması meselesi 
gibi mühim işlerle uğraşacaktır. 

Yağmur 
Değil 
Af et 
Dereler tatdı 
Evler yıklldı Yuı11 

6 dı 

Çek zabıtası karışıklık çıkara n Sildetleri teskine uğraşıyor 

L ondra 18 (Hususi)- Gerek 
Almanya, gerek Çekoslo • 
vakya fevkalade mahiyeti 

haiz askeri hazırlıklarına ve yeni 
yeni tedbirlere başvurmağa de· 
vam etmekte olup her iki devlet 
de gün geçtikçe •Seferberliğ• i 
genişletmektedirler. 

Mevcud gerginliğin ve çok na
zik olan vaziyetin en ufak bir hA· 
dise karşısında derhal fena neti· 
celer tevlid edebilecek bir hare
kete müncer olmasından endişe 
edilmektedir. 

Bilhassa Sücletler mıntakasm-

da tetkikat yapmağa giden Al • 
man sefaretine aid otomobilin 
yolda durdurularak Alman bay
rağının yırtılmış olmasından do· 
layı mevcud endişeler artınıştır. 

Almnnyanm buna nasıl bir mu
kabelede bulunacağı henüz bilin
memekte ise de Südetlerin mu • 
kabil nümayişlerde bulunmaların
dan korkulmaktadır. 

BUNUN MANASI BARB Mİ? 

P ra& 18 (A.A.)- Henlayn 
tarafından gönilllll Südet 
kıtaatmın hududda ııef• • 

(Devamı 1 mcı sahifecle) 

• 
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Et fiatları Makaraz 
Toptan ve perakende Vapuru da 
satışda azami fiyatlar Geliyor 
arasında ki fark az mı?eeşincivapurumuz, 

şimdiye kadar ge
Vaziyeti valiye anletmak onun kararını len dört vapurdan 
almak üzere kasaplar bir heyet seçtiler daha iyidir 

Deniz Bank tarafından Kiel'de 
Şehr.imiz kasablarından ekseri

si toptan et fiatlarile perakende 
fiatlar arasındak farkların çok az 
olmasından şika~tci bulunmak
tadırlar. Bunlar vaziyet bu J'kil
de devam ettiği müddetçe zarara 
katlanamıyacaklarını ileri sür -
mektedirler. Kasablar her şeyden 
evvel vaziyeti Vali ve Belediye 
reisine anlatmayı ve bu hususta 

evvela doğrudan doğruya kendô
sinin bir karar vermesini isteme
ği tercih etmişlerdir. Bu maksad
la aralarından bir heyet seçmiş
lerdir. Buheyet yarın Valiyi ziya
ret ederek vaziyeti anlatacaktır. 

Heyet azasından biris et mese
si hakkında bir muharririmize de
miştir ki: 

c- İstanbul, Ceyhan, Erzurum, 
İzmir civarından kasaplık hay -
van gelir. Buralardaki hayvan sa
hipleri İstanbulda narh olduğunu 

bildiklerinden buraya sevkiyat 
yapmamaktadırlar. Bu yüzden 

tehrimize kasaplık hayvan az gel

mekte, fazla talep karşılanama -

makta, fiyat yükselmektedir. Bu
gün belediyenin narhı 40 kuruş ol
masına rağmen mezbahada narh
tan fazlaya et alan kasap vrdır. 

40 - 41 kuruşa mezbahada koyunu 
kesilmiş olarak alan bir kasap bu
nu nakliyesi için de pa,ra vermek
tedir. Hangi esnaf 42 - 43 kuruşa 
mal ettiği bir eti ziyanına vereb-
1. ? 
ır. 

Bizhn valiyi ziyaret etmekliği
mizin sebebi ya narhın k2)-dırıl

ması yahut ta bunun sık sık top
tan fiyat temevvüı;lerine göre tes
bitini rica etmektir. Valinin her 
zaman olduğu gibi bu seferki di
leğimizi de nazarı dikkate alarak 
bir karar vereceğini ümit edyo
ruz. Maksadımız şikayet değil, bu 
günkü vaziyeti ıslah etmektir. 

Et ucuzluğu karşısında İstan
bullular eskisine nazaran çok et 
yemeğe başladılar. İstanbul piya-

sası açılır ve tanzim edilirse hem 
daha çok et gelir, hem de bi'z ka-

saplar zarar etmemiş oluruz. Di
leğimiz bundan ibarette.• 

KOÇOK HABERLER 
.. * Balkan antanh ve Sadaba:l 
paktı konseyleri dün Cenevred<> 
toplanmıştır. 

* Önümüzdeki hafta Milletler 
Cemiyeti Konseyinde Polonyanın 
Yerine Yunanistan geçecek ve 
Balkan Antanh devletlerini tem-
sil edecektir. 

* Maliye Vekili şehrimize gel-
miştir. . 

* Mudanya ile Bursa arasın -
daki 31 kilometrelik şosenin as
falt yapılması işine son günlerde 
büyük bir faaliyetle devam edil
meğe başlanmışhr. 

* Muallimler haftada 24 saat-
ten fazla ders veremiyeceklerdir. * İkinci teşrin başında Anka
rada dokuma sanayiinin standar
dizasyonunun temini için bir top
lantı yapılacaktır. Bu toplantıd:ı 
memlekette muayyen tip dokuma 
tezgiihlarının kullanılması mev
zuu üzerinde görüşülecektir. 

* Çarşıkapıda eniştesini öldü
ren Alinin muhakemesine dün d;? 
devam edilmiş, maktul Ahmedd~ 

şeker hastalığı bulunduğu, hafif 
yaranın bu hastalık yüzünden ö-

Krup Germania bahri inşaat tez

gahlarına sipariş edilen Makaraz 

vapurunun seyir tecrübeleri, 8 ey
liıl tarihinde yapılmıştır. Trak ve 

Sus vapurları gibi Marmarada ya

pılacak seferlere mahsus olan bu 
vapur da, diğer ikisi gibi, çok gü
zel teşkilatı haizdir. 

Birinci mevkide, sancak ve is .. 
kele taraflarında yüzer yolcunun 

oturmasına mahsus yer, üst gü -
vertede de ayrıca yüz yolcunun o

turmasına mahsus yer vardır. Ay
rıca yolcuların gezinmesine mah

sus oturma yeri olmıyan bir de 
açık hava güvertesi vardır. Ye
mek salonu 40 kişiliktir. 

İkinci mevkide üst güvertede 70 
kişinin oturabileceği bir salonla 
bunun altında 110 kişinin otura

bileceği diğer bir salon vardır. 

Ayr~ca gene üstü açık bir güver
te ile, 50 kişilik bir salon daha 
mevcuttur. 

Bu salonlar yolcuların rahat ve 
güzel bir şekilde seyahat etmele
ri için bütün tertibatı havidir. 

Yolculıırın emniyeti için, hiç 
bir şey ihmal edilmemiştir: behe
ri 50 kişilik 5 tahlisiye sandalın -

dan başka, 5 er kişi istiap edecek 

28, ve 20 şer kişi istiap ede~ı'Iecek 
7 tane diğer tahlisiye tertibatı da 

mevcuttur. 
Vapurun baş tarafında, yük için 

bir ambarla, 3 er tonluk iki vinç 
vardır. 

Meslektaşlara sevinçli 
haber 

NAHİD SffiBl -----
Başını kaşımağa vakti olıruya

cak derecede meşgul olanlar müs
tesna yazı yazanların büyük za
aflarından biri, yazdıklarını daha 
basılmadan başkalarına ve terci
hen meslekdaşlarına okumaktır. 

Meslekdaşlara okumağı tercih e
denlerden bir kısmı kelime ve 
fikirler üzerine istişareler ve mü
nakaşalar ederek yazılarını tama
mile kusursuz bir hale getirmek 
gayesini takib ederler. Fakat 
yazdıkları manzume veya maka
lenin sözüne ve hatta nok
ta ve virgülüne dokundur -
mıyacak kadar kendilcrir.i 
beğenenler de vardır ki, sırf 

vücude getirdikleri esere bir ke
re hayran olmak ve okudukları 
kimseden tebrikat kabul etmek i
çin bu işi yaparlar. Eğer hepimi
zin gönlünde bir aslan yattığı içi.1 
ahcrc hayranlık hissini kaybetme
miş bulunsaydık, eserlerini oku
yanların bazılarına bundan dola
yı minnettar olmamız lazımgelir· 
di. Lakin keyfiyet böyle olmadı
ğı için, makale ve şiir müsvedde
lerini okuyanına göre kimisinden 
çekinip kimisinin ikramına veya 
nüfuzuna tama ederek bekliyoruz. 
Zira yazısını okumak hakkını ka
zanmak için ziyafet çekenler, gez
melere götürenler, kimbilir bel
ki mansablara tayin ettirenler 
mevcuttur. 

Ben yazdıklarımı gizli gizli be
ğensem bile ziyafetler çekip sey
rana götürecek kadar da tebrikat 
kabul etmek sevda.lısı değilim. Şir

ret olmadığım gibı kendisi muh
taç himmet bir dede iken el alemi 
mansaba geçirmeğe ise asla ka

dir olmadığım cihetle, kimseye 
yazımı okumağa teşebbüs etmem. 
Fakat dün bir fıkramı yazıp bi

tirdiğim Beyoğlundaki (Viyana) 
kahvesinde yanımdaki masayı iş
gal eden arkadaşım Kamuran Şe
rifi o derece nazik ve mazlum gör

düm ki, cesaretlendim. - Üstad, 
yazdığım bu fıkranın ilk okuyu
cusu olmak ister misiniz? diye 
kendisine açıldım. 

Ve bu lütufkar ve alicenab ar
kadaş kağıdı, tehalükle aldı, bü
tün silintilerine rağmen yüksek-

'iki sayım 
Arasındaki 
Fark 
Köyün şehirleş· mesi, bir rejim 

idealidir 
927 - 935 nüfus sayımları ara -

sındaki artış, ne yalnız köylere, 
ne yalnız şehirlere mahsustur: 
Köy ve şehir, kendi asli nüfusları
nı muhafaza etmişler ve yeni mik
tarlar kazanmışlardır. 

Fakat köyün şehirleşmesi, bir 
rejim idealidir: Nüfusunun art -
ması, yola, mektebe, muallime ka
vuşması ve kısaca, bütün çağdaş 
ihtiyaçları nefsinde toplamış bu
lunması... 

Bunun için her şeyden evvel, 
şehir nü{uslarımızın bütün bu 
varlıkları yaşatacak seviyeyi bul
muş olması lfızımdır. İki sayım a· 
rasındaki fark, bu gayeye yaklaş
tığımızı göstermektedir. 
Şimdi şehirlerin, nüfuslara gö

re ayrılmış olan grup teşekkülle
rini tetkik edelim: 935 nüfus sa
yımına göre memleketimizde 500 
nüfuslu 9 şehir vardır. 501 - 1000 
arasında 39 şehir bulunmaktadır. 
101 - 2000 arasında olanlar 63 dür. 
2001 - 3000 arasında 59; 3001 - 4000 
arasındakiler 48; 4001 - 5000 ara
sındakiler 26; 5001 - 6000 arasın
dakiler 30; 6001 - 7000 arasında
kiler 15; 7001 - 8000 arasındakiler 
10; 8001 - 9000 arasındakiler ge
ne 10; 9001 - 10.000 arasındakiler 

14; 10.001 - 15.000 arasındakiler 

32; 15.001 - 20.000 arasındakiler 

16; 25.001 - 50.000 arasındakiler 

14; 50.001 - 100.000 arasındakiler 
4 ve yüz binden daha fazla olan
lar 3 ... 

927 nüfus sayımında bu şehir
lerde oturan nüfusun umumi ye
kfınu 1.707.882 erkek 1.593.164 ka
dın olmak üzere 3.301.046 idi. Bu 
rakamda erkek fazlası dikkati çek
mektedir: Tüz nüfustan 51.7 i er
kek, 48,3 ü kadın ... Bu hal, o za
marılar, şehirde işin köyden ka
zançlı olmasından ileri geimekte 
idi. Köylü erkek, şehirde otura -
rak para kazanmayı, köyde istih
salden daha karlı buluyordu. 

935 qe bu vaziyet değişmiştir. 

j iyi bir 
Karar 

Yahudiler ve ltD~!! 

l 

lzmir bele?iyeSil Yazan: Ahmed şuı.ril c> d• 

tam manasılemo· ı rx•n ~,aıır•k talyada faşist ıı;-• d ğı o• · 
dern ve ucuz milli sosyalistlikten ayrıl 1 ~·"' 

1 
bir turist Oteli 1 talardan biri, Yabud'.tc_r•?J.ıilik 

takib ettiği siyasette ıdı .. tik bİf ' 
yaptır lyOr _ Yahudi aleyhtarlığı~~ '::de 1•' 

İzmir belediyesinin beş senelik umde haline getirdığı b d' ııı" 
imar plıinında dahil bulunan ve şistlik bugüne kadar yah~ıtıl· 
Kordonda, şimdiki şehir gazino- selesile meşgul bile olı':'.tJ;~ de 

su yerinde inşası mukarrer olan 
şehir otelinin inşasına önümüzde· 

ki mevsimde başlanacaktır. Bele-

diye reisi, izmire gelecek turist
ler için yeni otel, gazino ve resto
ranın 939 senesinde ikmali içın 

çalışılmaktadır. 

Büyük şehir oteli 140 yataklı o
lacak ve 400.000 liraya mal ola-

caktır. Yeri, şimdiki şehir gazino
sunun bulunduğu yerdir. 

İnşa edilecek şehir oteli, yalnız 
Türkiycnin değil, Balkanların bi
le en güzel, müreffeh, konforlu o
teli olacaktır. 

Şehir oteli beş katlı olacak v~ 

140 yatağı bulunacaktır. Otelin 

her odasında banyo ve geniş bir 
balkon, sıcak suyu cami olacaktır. 
Otelin bir bahçe gazinosundan ma-

ada, beşinci katın üzerinde bir de 
geniş teras gazinosu bulunacak
tır. Otelin lokantası orta katında 

olacak, ikinci Kordona rastlıyan 
arka kısmında bir garaj, küçük lo-

kantası, dükkanları, berber ma
ğazasını havi olacaktır. Adeta bir 

sanatoryom şeklini alacak olan 
bu otelin kombinezonu hallolun-
mak üzeredir. 

Şehir oteli, İzmire gelecek tu
ristlerin istifadesine arz edilecek

tir. Bu müesseesyi belediye işle
tecek ve fiyatları gayet ucuz ola-

1 caktır 

Bir haf talık 
Vukuat 
Knçakçı hayvan
ları da ele geçirildi 

Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza teşkilatı, kırk altı ka-

çakçı, bin dört yüz yetmiş altı ki

lo gümrük kaçağı, altı kilo inhi-

Fakat görülüyor ki faşıs .oııt' 
kuruluşundan on altı sen_e ~lığı 
naziliğin bu Y abudi ale) b 13ıbi~ 
umdesini benimsem'.ye. "e lJirkB( 
e~_meğe karar ve_rı~u~tır. jsli~ ,!· 
gun evvel, Musolınınııı re . tit"a· 
tında toplanan bir kabin• ~kınd' 

1 . b~. 
ında Yahudi mese esı ;ıııı~ 

ehemmiyetli bir ka<at "~'.k bil 
ve bu karar da dört ınadd• 1 

;;tif· 
. dilı0~ kanun şeklınde neşre 

Kanunun metni şudur: ribİP' 
· ta 

1- Bu kanonun ncşrı ll ;;.,J)ld 
. J{r• , •. 

den itibaren Italyan bd• f( 

topraklarında, Trablusı:ar . i' • 
Ege adalarında YahudiJcriJI 
vattun etmeleri meınnudııt· giift• 

2-- Bu kanunun manasın~ııt dl 
başka dine mensub olsa ı,ııl•' 
Yahudi ırkına meu.sub 0 

Yahudi sayılacaklardır. od-' 
3- 1919 senesi ikincil<ıiıtU dal 

beri Yahudilere verilen vatan 
lık vaziyeti ilga edilıniştir· ·bj<I' 

. tarı 
4- Bu kanunun oeşrı ,t 

• 1 yan 
de Italyan tebaası o n1 ı jtalf'ı 
yahut yukarıki maddeyle 'fi' 
tıibüyetinden çıkarılmı~ ol•~oP 
hndiler, İtalya Krallıi(ını0 f:"' ,. 
raklarını, Trablusgarbı \IC ;:,Jt' 
dalarını altı ay zarfında ter 

ceklerdir. dd,ıl 
Görülüyor ki sonuncu ırı• :ı t' 

sfTI· 
ile kanun makabline de tr, . 1 1 
dilerek on dokuz senedcnb~~;, d' 
ya tabiiyetine giren Yahudı 11 

vatandaşlıktan çıkarıln1ok1"tedil" 
memleketten ihraç edif".'ck glf"' 
!er. Kanunun şümulü iç~ııc 

1
, 1,k 

Yahudilerin miktarı sarılı· 0b,Jdl 
bilinememekle beraber, (ıe~kık' 
on bini tecavüz ettiği mub 1pl,I 

"""' ~ır. Demek oluyor ki bu '{ıbf 
Italyadan on binden faıla ~ı 
di ihraç edilmekte ve bund•" fil'° 

. 1ıııd 1 
le Italyanın kapıları Ya ı•df 
haceretine karşı kapatılırıak 

1
11!' 

İtalyada da Yahudi ale)'h1",11ı• 
Almanyada olduğu gibi. 811

.4it· 

b . · t•k h l' tı·rillfl'• ·•· ır mıs ı a ıne gc . 
1
,t •" * Bebek - İstinye yolu yapı

lıncıya kadar Emirgan otobüslerı , 

yukarıdan gidip geleceklerdir. 

lüme sebebiyet verdiği iddia edil
miş, mahkeme bunun tahkiki için 
talik edilmiştir. 

* Maliye müsteşar muavinliği
ne Divanı Muhasebattan İhsan ta 
yin edilmiştir. 

Vapurun seyir tertibatı gayet 
moderndir. Vapurun kumanda he

yeti 16, tayfaları da 28 kişiden i

barettir. Vapurda yüksek rütbel.!. 
zabitan için tek, müliizim kap -

tanlar için çift yataklı kamara • 
lar vardır. Vapur, Marmara sa -
hillerinde sefer yapacak şekilde 

inşa olunmuştur. Uzunluğu 75,60; 
genişliği 11, güverteden itibaren 
yüksekliği 6,90, su kesimi 3,40 met- ce sesle ağır ağır okudu, bir çok 

medihler ettikten sonra h5.şa sfun-

Şehırlerde oturan 3.802.642 nü
fustan 1.969.968 i erkek; 1.832.674 ü 
kadındır. 

sar kaçağı, beş bin yedi yüz dok-

san iki adet çakmak taşı, altını~ 

Fakat hakiki sebebi, maddt Jlllt · 
tısadidir. Daralmış oları 11'.

0 
io ıl 

ketlerde Yahudi sernıa~·c•1 " l~r· * Belediyede yeni kurulacak 
işliınlak bürosu yalnız imar pla
nının tatbikatından mütevellid 
istimlak işlerine bakacaktır. 

* Maarif müsteşarı bu akşam 
Ankaraya gidecektir. 

* Şehrimizin hususi vaziyeti iti

barile dükkiin ve mağazaların öğ 

le tatilinden istifadelerine irn

kiin olmadığı tesbit edilmiştir. 
-

redir. Vapur gayri safi 1414, safi 
513 ton register ton hacmindedir. 

Makinelerin mecmu kudreti 3600 
beygirdir. 

Kotra müsabakası 
geri kaldı ,••••••••••- ı y k d ı •••••11~ '' Modada yarın yapılması mu • a 1 n a : 1 karrer olan kotra müsabakaları 

d A k 
havanın bozuk olmasından dolayı 

Go"kyu"zu"n e Ş geri bırakılmıştır. Miısabaka ha-
valar düzelince yapılacak ve gü-

ya r ı ş l a r ı nü tekrar bildirilecektir. 

ErenKöy ~stasyon 
yolu yapıhyor Yazan: lskender Fahreddin 

Mevsimin en güzel, en heyecanh 
aşk ve macera romanı 

ONU.BEHv 
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- Bu adam da kim? Xonuşma
sından belli ki, bir Türktür. Ve
nedik gibı bir yerde İtalyan adil<? 
gezme>inin sebebi ned'.r? Acab:ı 
htanbuldan İtalyaya geldiğim 

gazetelerin haber verdıği Türk 
rolisi bu mudur?. 

Eğer Sinyor Kapola Tıirkçe ka
nuşMamış olsaydı, Ayte'l, bu de
likanlının kendi.;ine ilanı aşk et
mek fırsatını aradığına bükmede
cekti. 

- Hayır, dedi, bu adam mu -

hakkak kı bır zabıta memurudur. 

Istanbuldan buraya kadar biu 

Yazan l•k•nder F. 
SERTELLi 

takib etti. Artık, görüşleri çok ba
sit bir insan bile bu hükmü ver
mekte tereddüt etmez. Gültekin 
çok şüpheli bir adama bwz;yor. 

Ayten hadiseyi sükünetle mu
hakeme ettikçe, bir çok fıakıkatle
ri meydana çıkaracağından ve 
Gültekinin hakiki hüviyetini an
almak fırsahnı bulacağından e -
min görünüyordu. 

Önce Gültkine bir şey açmadı. 

* 
Ertesi gün .. 

Saat on bir. 

Ayten otelin kütüpnanesinde 

Erenköy istasyon yolunun e
saslı surette tamir ettirilmesi ka

rarlaştırılınıştır. Yolun yapılması 
pazartesi bir müteahhide ihale e-
dilecektir. 

bekliyor. 
Dar, fakat uzun bir salon. 
Öbür başta iki ihtiyar kadın, 

kalın bir kitabın üstüne kapan -
mışlar .. Okuyorlar. 
Ayten bir kitab yığınının önünde, 

resimli gazete[eri gözden geçir -
mekle meşgul.. 

Zihninde kıvrılan bir istifham 
var: 

- Acaba bu adam kim... Ve 
Aytene neler söyliyecek?! 

Geze tel erden birinde yine şair 
Danonçiyonun resmi. Altında şu 
kelimeler yazılı; 

cBüyük şairimiz bugünlerde 
çok rahatsızdır. Bütün İtalya 
bu yüzden yeis ve keder için
dedir:• 

Ayten kendi kendine mırıldan

dı. 

- Allah şifalar versin. İtalyan

lar nekadar kederlenseler yeri -

dir. Çok değerli bir adam doğ -

rusu. Beni uyandırdı .. Tesadüfen 

me hiişa bu •Lütfe• mukabele ol

mak üzere de adına galiı;;;:' şiprit 
denen tadsızca bir şey ısmarla -

masın mı? Arzu edenler bu ideal 
meslekdaşı ve harikulade insanı 

Abit hanında İnhisarlar Umum 
müdürlüğünde her gün bulabilir

ler. Ben hodkam bir adam olma

dığım için alakadarlara müjdeli
yorum. 

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ 
Senenin en orijinal :omanını 
Soı Telgraf'da oku}'ıcakııııı 

onun bir eserini okumamış olsay· 
dım, hala karanlıkta küreksiz bo
calayan bir kayık gibi, hayatın 
korkunç dalgaları içinde yuvarla
nıp gidecektin' 

- Ne okuyorsunuz, hanımefen
di? 

Ayten birdenbire bu sesi duyun
ca şaşırdı.. Yüreği hopladı: 

- Ah .. Siz misiniz? Korktum 
vallahi.. 

İtalyan delikanlısı yavaşça Ay
tenin yanındaki koltuğa oturdu: 

- On dakika geciktim. Özür di
lerim .. Gondül biraz yavaş geleli 
de. 

- Z iyani yok, sinyor! Ben de 
şimdi gelmiştim .. 

Sinyor Kapola sordu: 

- Zevcniz nerede? 
- Oyun oynuyor .. 
- Buraya gelmesi ihtimali yok-

tur, değil mi? 

- Hayır. Oyuna yeni başladı-

927 ile 935 nüfus sayımları ara
sında şehirlerde oturan nüfusun 
artışı, şehir sayımını fazlalaştır

mış değildir: Gruplar değişmiş, 

az nüfuslu gruplar, yüksek nü
fuslu gruplara doğru yükselmiş
tir. Ki, bu da büyük şehirlerimi
zin doğuşunu anlatır. 

TEŞEKKÜR 
Eşim Fatma Selvinin düçar ol

duğu amansız bir hastalığı yük
sek görgü ve tecrübesile vaktin -
de anlıyarak yaptığı muvaffaki -
yetli bir ameliyat neticesinde mu
hakkak bir ölümden kurtaran Al
man hastanesi operatörü Orhana 
ve hastanenin hemşirelerine gös
terdilderi candan alil.kaya gaze -
teniz vasıtasile teşekkürlerimi 

sunmayı bir insanlık borcu bili -
rim. 

Umum gazeteler bayii 
Yusuf Selvi 

!ar. Fakat, hemen haber vereyim 
ki, o, benim zevcim değildir. 

- Tuhaf şey! Mısırlı Prensle 
evli değil misiniz? 

- Henüz evlenmedik .. 
- Sizi onunla evlenmekten me-

netmek istiyorum! 
Ayten hayretle baktı: 
- Ne sıfatla? .. 
- İlkönce bir vatandaş, sonra 

sizi bir dolandırıcının elinden 
kurtarmak istiyen Türk 
fati}e. 

Ayten şaşaladı: 

polisi sı-

- Demek siz Türk polisisiniz, 
öyle mi? 

İtalyan delikanlısı rolünü oy -
nıyan adam cebinden resmi mü
hürlü hüviyet varakasını çıkardı: 

- Evet. İstanbul zabıtasına 
mensub bir sivil memurum. İşte 
hüviyetim .. 

Ayten hüviyet varakasını tele! -

kik ederken, sivil m,.?mur ilave 
etti· 

Türk lirası, üç ziynet altını, bir 

tüfek, otuz mermi ile otuz dokuı 

• 1 
tekniğinin işgal etmiş 01dun

1#1· 
!eri milli is muhtaç!. rın• bb;ıf( 

kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. mek teşebbiisünden başka bıl' 
,. ····- değildir. Faşizmin ruhııııd~JıP 

1 
13 ,7 ı ıı;rl lJl ı ı{J ııl ' nun olmadığı, İtalyanın. ik:;1,,e' 

Recep Eı lül en dar hulunduğu ,·e Jnı: ,r' 
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1 

den de anla~ılmaktadır. ııun b~' 
ha basit bir misal ile anl•1~;Jif. 

k .. ··1 ı.~•,ı 
nıe ıçın şunu soy cn1e"' " ş 
İsviçrede iktısadi buhrln ç•.

0 
ıl 

d .. k~· p 
tığı za111an Cenevrcde u ı ıt1 

l•''. mak Cenevrede doğmuş 0 
10

p)1 

davası olmuştu. Yalnız ııtı• •1 
y• Ji 

da değil, Polonya, Roman '/l~ıI .. 
diğer memleketlerde de l~pd·' 
aleyhtarlığı bu şartl~r .'dt r~ 
başlamıştır. Nazi ve şiJtldı tır' 
şist partilerinin bu nıe51'1\ıı.;f 
fma ördükleri mistisiıİft" 1 ...,ı~ 

··.tt' .. . 
dl zaruretleri mazur gu. ;1>' 
için yapılmış bir teşebbiisttO) 

(Devamı 6 mcı sabiledt 

--- ·-- -- - - ~I 
·çın 

yere düşüp bayılmama" 1 - Naci Demirel Meşhur katil 
ve do}andırıcı gültekini İstanbul
danberi takib ediyorum. 

- Peki amma, o Mısırlı değıl 
midir? 

- Hayır. O, Beyoğlunun meş
hur kumarbazlarından biridir. 
Mısırlı rolü oynıyarak sizi aldat-
mış. 

- Şu halde buraya kadar ne -
den geldiniz? Onu İstanbuldan 
vapura binerken tevkif etmeliy -
diniz! 

- Tevkif edemezdik. Çünkü İn
giliz polisini iğfal ederek onların 
lıl:mayesile İstanbuldan kaçıyor
du. O zaman elimizde esaslı vesi
kalar da yoktu. 

- ş;mdi var mı? 

- Evet. İstanbuldun telgraf ;1-
dım: Çamlıcadaki köşkün çama -
şırlığında bir cesed bulunmuş. Bu 
cesedi teşhis ettiler. Glilt~kin, ar
kadaşı Selimi boğmu~. 

Ayten teessür ve heyecanından 

dini zor tutuyordu. . J!Cf!; 
- Ne diyorsunuz, r-ac~ .. d~rıı' 

eli. Kahyası Selimı de o 0 ' , 

demek?.. • ~~:, · 
- Evet. O öldürmÜl· pç i' 

lim onun kahya;ı değil: sıırııelr.; 
idi. O da Gü!tekin gıbı 
kumarbazlardan biıodir. cn,ı·Pııı 

- Ben zaten onun pr tJlıŞP 
den şüphe etmeğ~ b•§1~. o ', 

.. 01LJ , 
Fakat, başlangıçta bu · J!lıŞu : 
dar muvaffakiyetle oyrıa1,;aıııı Benim yerimde ~iz de 0 

nanırdınız ona. ;;le 
- Hakkınız var. O, bU ,A~·1 . 

çok mahir bir cambazdı.r· oı'' 
. bıle .• ; 

ca Istanbul zabıtasını . iÇ,.. 
rııel< ·"'' dı. Yakayı ele verme tt". . en 

la, hayale gelmıyen 
çev.ilrdi. •·tı· • kal• aı 

Ayten birden ayaga fi~riP 
- Şimdi ne yapmak .tl 

siniz? ,., 
tVe"~ 



Tem aşa işleri 1 Türk -Yunan l 

1 Ankara Şehi;Ti}r~tro-. Ti~aret 
suıneselesi ne olacak? Munas~b~tı 
8u, her şe gden önce bina · "d" Bugünl(ü ihtiyaçla

ışı ır lara göre yeni bir 

Tuluat artistlerinin vaziyetleri 

"ıı14id Riza ve arkadaşları ge
~ sene kuvvetlı bır kadro ile 
l't atada muntazaman temsılle: 
O;, l'lııişler ve bılahare de büyük 
t.,. turneye çıkmışlardı; bu, An-
• •da bir şehir tiyatrosu kur
:: fikri üzerinde atılmış ilk a-

sa ·ılıyordu. 
JııXışlık tiyatro ınevsimııün yak
~ınış olması itibarile lstanbul 
.\ıı ır tiyatrosu faaliyete başlarken 
~ karada da bır şehir tıyatrosu
~IJ:ı müsait bir kadro ile faaliye-

1 

g\'ç:;ı geçmiyeceği hususunda 
!:aslı bır ma'ümat almak üze· 
~halen İstanbulda bulunan Ra
iıı llı2a ile görüştük. Raşıd Rız:ı 

hususta fıkrini ızah ederek ez
liiııııe dedi ki: 

- A.nkarada bir •şeh_r tiyatro
~un ~esisi ~mumiyetle arzu _e-

len bırşeydır. Fakat bu husust-l 
~bbüse geçilince birtakım mü§ 
lu lede karşılaşmak tabiidir. Çün
. hır şehır tiyatrosu kurmak fık
'biin tahakkuku hususunda kar-

şılaşılacak ihtiyaçların en başın
da bina meselesi gelir. 

Ankarada bizim faaliyetimize 
elverişli bir Halkevi binasının 
temsil salonu yardır; fakat o da 
nihayet, Halkevi temsıl kolunun 
ihtiyacım karşılaması icab eden 
bir yerdir. Binaenaleyh benim bu 
hususta kat'i olarak bildiğim faz
la birşey yoktur. Alakadarların 
vereceği direktifi bekliyorum. 
Biıyle bir direktıf alır almaz kad
royu tesbit ederek Ankaraya ha
reket edeceğim. 
Raşid Hiza. yazdanben meşgul 

olduğ•ı •tulüat san'atkArlarının 
himayesi• meseles.ne dair de şun
ları söyl~di: 

- Şimdiye kadar tulüat san
atkarlarının ekserisinin bu san'a
tın ıslahı hakkındaki fikirlerim 
aldık. Şimdiye kadar edindiğimiz 
dokümanları yakında alakadar 
makama arzedeceğim. Yakın za
manda iyi neticeler alacağımızı 

umarım. 

emniyet IBeynelmile ticaret 
~emurları ıOd I · • 
0~\rlet demiryollarındal a arı reısı 
~en_zilatıı tarifeden 'Ankaraya gidiyor 
ıstıf ade edecekler 

.'ieııi bir kanunla emniyet teş
\uaiı polis amir ve memurlarının 
~ llevlet demiryollarında üçte bır 
l\creııe seyahat etmeleri kabul e· 
d~ti. Devret Demiryolları u-
11\uııı müdürlüğü, İç Bakanlık il" 
~ııı l' • . •s etmek suretiyle po ıs amır 

Beynelmilel Ticaret odası reisi 
M. Vatson'la Beynelmilel odanın 
umumi katibi Pierre Vasseur, be
,-aberlerint:e bulunan diğer he

yet azalarile birlikte bu akşam 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Dün akşam M. Vatson'la eşi şe

anlaşma yapılması 
kararlaştırıldı 

Yurdumuz ile Yunanistan ara
sındaki ticari mübadeleyi arttır

mak maksaidel Atinada Türk ti
caret mümessili ile aJakadarlar a
rasında görüşmeler yapılması ka
rarlaşmıştır. 15 birinciteşrinde bir 
ticaret heyetimi2 Atinaya gidecek, 
Türk - Yunan ticaret ve kliring 
anlaşması müzakerelerinde bulu
nacaktır. 

~--

iz mirde 
Seyrüsefer 
İşleri 

Belediye tarafından 
idare edilecek, ye· 

ni otobüsler 
ahnıyor 

İzmir belediyesı şehrin bütün 
semtiuini otobü.< hatlarına bağ
Jarnağa karar vermiştir. Belediye 
reisi Behçet Uz, bu hususta yap
tığı tetkiklerde, şehrin yukarı ma
hallatının imarı için bu kısımlara 
bol vasıta işlemesi icab edeceğini 
anlıyarak bu işi ilk plana almış
tır. 

Bu sene Konak - Güzelyalı, Ko
nak - E~refpaşa, Dolaplıkuyu, Ko
nak - Alsancak - Halkapınar hat
ları belediye vasıtasile işletilecek
tir. Belediye daha 20 otobüs ~ipa
rişi vermek üzeredir. _..,. __ _ 

~ llıemurlarının bu tenzilattan 
lıtifade şeklini ttsbit etmiştır. Bu
ıq göre polis iımir \'e memurları, 
~lig muamelfıt memurları ve po-

refine Beynelmilel Ticaret odası A k d 
Türkiye milli komitesi tarafın- n ara Q 

talebeleri Devlet Demiryolla
lıııaa üçte bir ücrelle seyahat e
~hileceklerdir. Seyaha~ esn.asın-

llolis talebelerı resmı elbısele
:.lııi giyıruş bulunacaklardır. Polis 
be ltıuameliıt memurları sivil el
di'<eyıe de seyahat edebilecekler-

r. Üçte bir ücretli biletler res
~ elbise giymiş olanlara kayıt
~ Ve şartsız olarak, resmi elbi
J.ı R'.Ymem~ olanlara da emnıyet 
~~ Umum müdürlüğünde_n '''.: 
~'Iıııış fotoğraflı ve daimi bır hu
, ~et varakası ibraz edilmek şar
~ı·1, verilecektir. Sivil memurla
. n hileleri, seyahat esnasında h'i
~et varakalarile birlikte mute-

tııtulacaktır. --
Basın Birliöi 

1 
kongresi 

stanbul Basın Kurumundan: 
ı ~staııbul Basın Kurumu fevka-

liine .. kongresi 20 eylül 1938 salı 
l;ı., ll saat 13.30 da tekrar toplana

~ hazırlanmakta olan asın Bir
~ ltanuııu nizamname proıes:
ı.: _müzakeresine devam edile
~ lir. Muhterem azanın teşrifl~-

tica olunur. 

SON TELGRA.F'sn 

dan bir ziyafet verilmiştir. Belediye 
Heyetin Ankaradan avdetindi! 

burada kald1ğı müddetce ziyafet- Seçimi 
]er verilecek ve şehrimizde bu-
lunan bütün sınai müesseseler ge~-
dirilecektir. Heyet perşembe gü- ÜÇ az& fazla Ol8C8 k 
nü Ankaradan dönerek şehrimi- Ankarada Belediye intihabatJ 
ze gelecektir. 1 teşrinievvelde başlıyacak ve bir 

Hayat 
Ucuzluğu hakkındaki 
Tetkiki er bitti 

YurdumU2daki hayat ucuzluğu 
işmi tasdik ederek bir rapor ver
mek üzere Ekonomi Bakanlığı ta· 
rafından getirilen İngiliz müte
hassısı Mezederik Benham tetkik
lerini bitirmiş ve raporunu ba -
kanlığa vermiştir. İngiliz müte
hassıs memleketine avdet etmiş
tir. 

---
Kaptan ve makinist:er 

cemiyetinin yıllık 
k0ngresi 

Türk Ticaret kaptan ve maki
nistler cemiyeti 26 eylül pa2arte
si gün üyıllık kongresini yapa -

1 caktır 

Yuaa: M. Sami KARA YEL 

hafta sürecektir. Şimdiye kadar 

Ankara Belediye meclisinde 34 a
za bulunmaktaydl. Fakat son se

nelerde Ankarada artan nüfusun 

tabii ve kanuni bir neticesi olarak 
bu int:hapta aza adedi 37 ye ç_ıkı.

rılmıştır. Yeni seçimde 37 asli a
za ve 37 yedek aza olmak üzere 
74 kişi seçilecektir. _ .. __ _ 

Sümer Bank da 
memur ahnıyor 
Sümer Bank lise mezıınları ara

sından olmak ve ecnebi dil bilen
leri tercih etmek üzere 15 memur 

almıya karar verıruştir. 25 ya -
şından büyiik olanlar kabul edil
miyecektir. 

Kırşehirde zelzele 
Evvelki gün Kırşehirde yeniden 

bir zelzele olmuş, ilci saniye ka -
dar sürmüş. hafif ııeçmiştir. 

zul:ırı geniş ve dik göğsü, eğilmez 
başının dikliği altında cidden şa
hane idi. 

Elbisesi çok sade ve kibar idi. 
Lui kumaşdan fasuna siyah bir 
İstanbulın .. Göğsünde ~Jdece mu
rassa Osrnani nişanı ... 

~ Tarihi tefrikau N•- 95 

~ilan Azizin, ojeni üzerinde heyecan 
~oğurması; bütün muallak Osmanh 
1tlerini düzeltmiye kafi gelebilirdi 

Ayaklarında; gayet hafif parlak 
ve ince gleseden itina il~ ~·npılmış 
lastik konçlu bir fotin •ıe üstün
de de altın mahmuzlu hafif bir 
galoş vardı. 

~ l'l~ltaıı Aziz·, Dolmabaıırc sara- 1 
" ll " 
~.Ilı e _Elızeyi mukayese•;(, yelte-

tı~· . b'I · t ·ı. t ı ··ı ... -nın mo ı yesı, arı 11 a ;-
>~.'. ı, heykelleri. bahçel~rinin gü-

·•ı 
\ ~ 1 nıımari bakımda"\ kıyme!i 

bir heybette idi. Geniş yüzünün 
üstünde iri kara gözleri, kara ıP· 
niş kaşları, derli toplu k('Silmiş 

siyah sakalının üzerine u2anan 
koç bıyıkları, ona şark tipinin tam 
bir güzelliğini veriyord ı ı. 

Başını, Aziziye denile.ı al kır
m1zı fes örtüyordu. 

Sultan Aziz ve maiy~ı.i, bütün 
Fransız kadınları üzerinde tesir 
yapmıştı. 

Bilhassa; İmparatoriçe •Ojeni> 
Padişahın şahane kara göılerine 

ve pehlivan yapılışına alaka kes
betmişt:. 

3 -SON THLG&AJ'- 1sı:ıL.ı 

~Bu da bir mesele oldu! 

Pi'ikinlık 
insanlar arasında, yeni olma

yan fakat son zamanlarda aşırı bir 
hal alan bir dert ,-ar. Bu dert ha
zan insanı o kadar sıkı~·or ki ne
tice ekseriyetle zararla bitiyor. 
:r.ıaddi ye nıanc,·i zarar]ar ':ereıı 
bu ~-üzsiiztüğiin bu kadar Heri git
nıesi nedendir acaba?. 

_ ... - ---

Kadın çorapları 
niçin dayanmıyor 
Yegane sebebi çok ince olması 
imiş, faniazi olmıyanlar esasen 

dayanıklıdır diyorlar .• 

Yağmur ve :yalnızlık 
IUAHl\IUD YESARi 

Üç gündür dinmek bilmiyen, va
kitsiz kış yağmuru, sinirkrımi 

bozdu, beni hasta etti. 

Pişkinliğin envaını deoiycn 
bir ka< değil sayısız, insan şek -
!indeki mahluk her gün, her sa
atte bizi zarara sokuyor. Hele ma
nevi zararlar '\=eren pişkinlerin 
haddi he,abı yolı:. Meselii sizi ha
yatınıza n1al olan bir işinizden 

eden bir adamın hiç bir şey ~·ap· 
mamış gibi karşınızda dişlerini 

göstere göstere konuşuyor. Siga
ranızı kahvenizi içiyor. Hatta ye
meğinizi yiyip bir de ödiinç para 
istiyor. 

Çorap fabrikatörleri bunu iddia ediyor· 
lar, mesele bir de çorap alanlara sorulsa 

Yağmur, içime yağıyor: yağ -
murun sesi, sinirlerime dokunu .. 
yor. Genzimde bir gıcıklanma, bo
ğazımda kuru bir yanma, sırtım
da ürpertiler var. Dizlerim, bı

çak yarası gibi sızlıyor, ayakla
rım vakit vakit karıncalanıyor 

Bir şey yemek ist<'miyorum, bu 
iştıhasızlık da değil: bıkkınlık gi
bi bir iç ezintisi. 

Hepsini tamamladığınız halde 
~·ine •pi~kin• memnun olmamı~
tır. \'e .. yine sizin ale~·hinizdc (a

lışıyor. 

Artık bu kadarına talıammül e· 
demiyor w •pişkin• !iğin bir had
de indirilmesini beldi~·oruz .. 

Bl.1RHAN CAVAD 

Teyzesini 
Bıçaklı yan 
Deli kanii 

Bu suretle aile na
musunu temizlttdi· 
ği kanaatindedir 
İzmiı-, 17 (Hususi) - Kemal

paşa adliyesi dün gece elim bir d
nayete el koymuş, vak'adan son
ra kaçan katil jandarmanın takibi 
sayesinde yakalanmış, adliyeye 
\'erilmiştır. 

Hadise, bir aile faciaSlndan iba
rettir. Ölen kadın 45 y aşlarmda 
bayan Münire öldüren delikanlı 

32 yaşlarında Necmi Yıldızcbr. 

Maktul, katilin teyzesidir. 

Kimsesiz bir kadın olan bayan 
Münire Kemalpaşanın aşagı ma
hallesinde üç sayılı .evde otur -
maktadır. Muhitinde iyi tanınmı~
tır. 

Hüseyin Akkaya isminde, Ke
malpaşanın aşağı mahallesinde on 
sayıl1 evde oturmakta olan bir de
likanlı sık sık bayan Münirenin e
vine devam etmekteydi.. Katilin 
iddiasına bakılacak olursa Hüse
yin Akkaya bu eve devam ettık
ten başka geceleri de orada yatıp 
kalkmakta imiş. 

Bayan Münirenin kız kardeşinin 
oğlu olan Necmi Yıldız bu vazi

yeti bir aile namusu meselesi te
liıkki ederek tezyesini kıskan -
maltta ve müteheyyiç olmakta idi. 

Evvelki gece saat 23.30 da Nec
mi Yıldız, teyzesinin evine gittiği 
zamaıı Hüseyin Akkayayı orada 
görüyor. Bundan feveran eden 

Necmi eline geçirdiği bıçakla tey
zesine hücum ediyor ve bıçağı ile 
arkasından, kelbi üzerinden ağır 

surette yaralıyor. Kanlar içeri -
sinde yerlere yuvarlanan zavallı 
kadın bir kaç dakika içinde sön -
müştür. Katil, hadiseyi müteakip 
kaçmışsa da yakalanmıştır. 

ile kuvvetli zorbalardan Halll 
Paşa bulunuyordu. Bu iki dev 
cüsse adam; Fransızların nazarı 

dikkatini celbetmişti. 
Kara İbo; iki metreye yakın 

boylu ... Kara ve iri göz]ü, kara 
kaşlı ... Yavuz ve burm• bıyıkiı, 

geniş göğüslü ve omuzlu, ;,arın

sız adali bir vücude maliktj. 

Halil Paşa da; İbo gibi yapılı 
palabıyıklı bir adamdı. Bu iki Pa
dişah maiyeti, herhangi bir gezın
tide Sultan Aziziıi birer adım ge
risinde yürürüyorlardı. 

Efend'lerile bir araya geldık -
}eri zaman yüz adamın birleşen 
heybetinden daha toplu b:r varlık 
göster'yorlardı. 

Son zamanlarda çorapların, bıl
hassa kadın çoraplarının çürüklü
ğüne dair şikayetler çoğalmış -
tır. İpek kadın çoraplarının ayni 
incelikte Avrupa çoraplarına na
zaran çok çürük olduğu iddia edi
Eyur ve buna sebeb olarak da 
müstahslllerin ucuza maletmek ve 
fazla kazanmak için fena ma12e
me kullandıkları ileri sürülü -

yordu. 
Bu itibarla, çorab sanay • erbabı, 
geçen gün Sanayi birliğinde b_r 
toplantı yapmış ve lru m~scle et
rafında görüşülerek bir karar ve
rilmistir. Bu karara göre şimdi
lik in.ce kadın çorabı imaline nihc.
yet verilecek, Apre \'e örgü işle
ri için bir mütehassıs getirilecek, 
çorab işlerini id.ue için bir koo
peratif kurulacak ve getrilen mü
tehassıslaı· ücretlerini bu koope
ratiften alacaklardır. 

Kotan çorab encümeninin ya
rın yapacağı toplantıdan sonra 
derhal mevk.:. tatbika konulacak 
olan bu karar hakkında ve yer
li çorabların Awupa çorablarına 
nazaran hakikten pek çürük olup 
olmadığı hususunda fikirlerini 
öğrenmek maksadile şehrmizde 
bulunan bellibaşlı çorab fabrika
larından bir kaçının alakadar ve 
salfilıiyetli kimselepile görüştük, 
bunların bu husustaki mütaleala
rını ayrı ayrı yazıyoruz: 

Öztaş çorab fabrikası direktô
rü Osman İbrahim diyor ki: 

- Kadın çorabzlarının ;ürük ol
duğu \'e dayanmadığı yalan de -
ğil, fakat yanlıştır; alelümum ka
dın çorabları değil ince ve en in
ce kadın çorabları dayanmaz; 
meseleyi biraz izah edelim: 

İpek çornb Standardizasyon ni
zamnamesine göre kadın çorab
ları üç sınıfa ayrılmıştır: İnce, or
ta kalındır ve beher sınıfın da 

' gitginı. inceleşen beşer nevi var-
dır. İşte bu suretle en ince sını
fa d•hil olan çorablar -hangi mem

leketin malı olursa olsun - daha 
2ilyade dayanıklı olamaz. Çünkü 
bugün fantezi kadın çorabları in
cele incele tül halini! gelmiştir. 
Bu bale nazaran bunevi fantezi 
çorabların kullanılış tarzını da ~ 
hemmiyetle nazarı dikkate alma
mız icabeder. Bir kere bu cins 

çorablar akşama kadar ayakta 
durmıya mütehammil değildir; 

sonra, çorab gf)'en bayanın, ma
nikürlü tırnağının bir kenarı, ço

rabın bir ipliğini koparır, hatta 
zedelerse bu, çorabın kısa bir za

manda akıp parçalanmasına se -
beb olur. Bundan fabrika değil 

çorabı giyen mes'uldür. 
Biz esasen en ince ipek çorabın 

süs ve lüks içn yapıldığını ve me
taneti garantl edilemiyeceğini her 
çorabın içinde bulundurduğumuz 

rasiminci? heyecanını 7.aptecir -
miyerek Üçiinc•.i Napol'tona: 

- Nekadar heybetli adamlar. .. 
demşti. 

Dahı ilk akşam Elızed~ Napol
yon nam·n1 verilen ziya!ette, Pa
dişahla ya.ıyö.1 \ oturan Impr.rı;
toriçe O jcni, karşısında oturan 
Fuad ?;ı;anıP tercümanlığıncan 

istifade eaerck Sultan Azizle sa
mimi K'111uşrrıalar•\ başlamıştı. 

Fuad Paşa; işin farkınrl~ idi. 
E:fendlsi-ı· n İmparatorıçe üz rın
de tesir bıraktığından dola,·ı çok 
memnun pn•·ünüyordu. 

L;if ·1#\i•: bu hal çok mühim bir 
işti. Hem.-r .. Avrupada her kı.:ja 

rnüyess~r olmıyan hal~ttan b;rı 

idi. 

Sultan Aziz,n, Ojeni üzerinde 

reklam kağıdında müşterilerımi
ze bildiriyoruz. Bo türlü rekl8m 
kiığıdları, dört, dört buçuk hra -
ya satılan AVTupa çorablarının i-

Yatınca uyuyaı::ıyorum, kal -
kınca da otur.ımı~ c rt. n. Oturur· 
ken başım agLrlaşı)· ır ilu da m·
ku ağırlığı değil, yol yorgtııılt.gtı 
gibi bir ~ey l 

Kırgınlık, mızmızlık, 'adtce 
yağmurdar., ha,·a."ın k. vetındcn 
değil; yalnızlığ!"l bunda. biıyük 

pa) ı var. 
!nsan yaşl2..,ınca, y lnızJık, ç • 

kilmc5ı gu~ dcrdkrin başınla ge
liyor Fakat insan .ıs rınc:; d.ı, 

dostlarını, arkade...lı.rını ı'a'ha ) a
kından tanıyor ve ın..:Jnlarda11 

kaçınmağa başlı. "ır K< r.~ n k 
da can sıkıyor llele rd bı .. kt,l ... -
mak, insanı bu<bu•ün ç lcdı·n \ı

karıvor- İşte o zamarı: btitıiıı agır
lığın"a rağmen ya"l~ızlık bir sah, 
bır nı!'lct oluyor. Bu, bi. ~ı da ıi

lümkrden ölüm h<' ,r gili bır 

~no. .... " _ şe~r amma, çaresiz ik 

çinde d.e mevcuttur ve ayni ifa - 1 ç J 
deyi hiıvid1r. Bnaenaleyh Avrupa Or U 
çorabiarının yerli çorablardan da- H 
ha dayanıklı olduğu şeklindeki ayvan Sergisi 
iddia bir hayalden ibarettır. 
Şunu da söyliyelim ki Balkan

lar içinde en iyı' kalitede çorab i
mal eden Türkyedir. Dayanıklı ço
rab giymek istiyenler orta ve ka
lın cinsten çorab giymelidirler. 

Çünkü bu nevi çorablar için çü
rüklük kat'iyycn mevzuu bahso
lamaz. 

Erkek çorablarına gdince; 20 -
25 kuruşluk çorablar ucuz olma
ları ltibarile daha sağlam lı:alite
de yapılamaz. (50) kuruştan yu
karı olan çorublar AVTupa çorab
ları derecesinde sağlamdır. Ar.
cak bazı küçük müesseselerde, el 
makinelerile ım~l edilen çorab
lar - topuk ve burunları iyi ya-

---
26 EylQJde açılıyor 

Çorlu hayvan sergisi 26 eylül
de açılacaktır. Sergi at ve kara sı
ğır o1mak üzere iki st:ksyonu havi 
olup beğenilecek byvan!Jı·a 12~Q 
lira mükafat dağıtılacaktlf Mu
radlı nahiy~inin ilk hayvan v~ 
emtıa panayırı 29 eylülde ~çıla

caktır. 

' 1 YAKINDA 
En güzel edebi rom ın 

Son Telgrafta 

pılamıyacağı için - sağlam ola - 1-======== .. ·::-::·-:::.;·====:::; 
maz. Bu şartlar dahilinde yapı - ı, -, 
lan çorabların çürüklüğü umu- • Birimizin derdi 
ma teşmil edilmemelildir. 

Muiz Aciman çorab fabrikasın- Hepı'mı'z'ı ı dorjj 
da alakadar birisi de şunları söy-

1 
u 

!emiştir: Sabah gürültüsü 
- Avrupa çorabile yerli çorab Beşiktaşta Yemınahall..dc Or-

arasında makineler ve mevaddı taoyunu sokağında oturan ka-
iptidaiye ayni olduğu cihetle bü- rilerimizden isnıı bızde mahfuı 
y~k bir fark olamaz. Yalnız ayn bir zattan aldığımı~ bir mek-
derecede mahir işçiler ekseriyet- tupta sabah karanlığı bagırar<ık 
le bulun•madığı için bu yüzden geçen satıcılardan ·ikayet edıl-
ba. ı hatalar olabilir. Bu da ekse- mekte, muayyen saatten <·vvel 
riyet olmadığı için şayanı ehem- gürültl.l dolayısılr sabah kaı-an· 
miyet değildir. lığı rahatsız edildiğinden J!ana-

Her zaman istediğimiz ipliğ ge- yaklla bahsetmekte, ,.e ezrüm-
tiremedig"fmiz için hazan erkı>k 
çoNbları da çürük yahut daha az 
iyi oluyor. Fakat ne erkek ™' de 
kadın çorablarında Avrupa ma
lına nazaran ehemmiyetl~ bir fark 
tas.ıvvur edilemez. 

Torfilli çorab fabrikası sahibi 
Mehmed Cemil Torfilli de şu mü
taleada bulundu: ' 

Çoraplar ipliğin inceliğine ve 
cins'lne müsait makinelerde iş -
lenmelidir. İpliğe ve çorabın in
celiğine müsaid olmıyan makine
lerde işlenen çorabların çilrük ol
ması tabidir. Sonra, ince çorab -
!ar ya hakiki ipekten yahut sun'i 
ipekle Benberg nevinden işlen

mesi, boya ve Apresi de fenni şe
kilde yapılmalıdır. 

Fakat her şeye rağmen çok in
ce çorab kullanmakdan çekinme
liyız. Ve bilhassa ince çorab hu
susunda Avrupa malının iddia 
edildiği veçhile l.lstünlüğü Yarid 
değildir. 

Erkek çorablarına gelince çok 
ucuz olan çorablar müstesna u -
mumiyetle iyi ve sağlamdır. Çün
ki çok ucuz mala iyi malzeme kul- , 
lanmağa imkan yoktur. 
Şep çorab fabrkası müdürlerin

den M. Aron fikrini şu cümkler
le izah etti: 

le: 
Gürültü ıle mlicadele ka -

nununun maddelerine gore sa
bah satıcılarının saat 8 den ev
vel mahalle aralarında yük -
sek S('Sle bağırmaları menedil
miş olmasına ragmen Beşik · 
taşta, bilhas,,;a kenar bir semt 
olan Yenimahalle ve civarında 
satıcılar sabahleyın saat 6,30 
dan itibaren bağıra çağıra geç-
mektedir ler" 
denilmektedir. 

Sabahın erken saatlerinde 
başlıyan bt• kabil gürültülü sa
tıcılık uykuda bulunarıları pek 
tabii bir surette rahatsız etti
ğine göre kariimizin haklı ol
duğu bu şikayeti etrafı r1 • a
lakadarların tahkikat yapmala
rı \'e eğer varsa bu hale niha
yet yerecek tertibat almaları 

icab eder. İlgili makamın dik
kat nazarını bu hususa çekeriz. 

-
rabların dikkatle kullanılması la
zımdır. En iyi mevaddı iptidaiye 
kullanıyoruz. Avrupa malından 

i ~ §liphe yok ki; her ·,eyin fev
ıle id 

ıı ı. 

lıltaıı Aziz, bu ihtiş2'1la layık 

Haddinden fazla geni~ ve dol
gun omuzları, tam yerinde olgun 

ve adaleli ensesi, iri ve b.çimli ba-
Padişahın yanında; dao'ma şsm- 1 

dancı başısı başpehlivan Kara ipo 

Daha; Faris garına gelir gelmez, 
gara çıkıldığı zaman, Padişahla 

Kara İb~ ve Hali. Paş• nazarı 
dikka:' ce]betmişt •. 

İmp~r~toriçe; ilk takdim me -

heyeca.'l doğurması; bütün mıul
liık Osmar;lı 'şcrin; düzeltm<:ğe 1 
kafi gelebilirdi. (Devanıı var) 

c- Çorab bu derece incelince 
yerli \'eya Avrupa bundan fazla 
dayarumaz. Bu cins fantezi ço-

kötü mal m1l etmemize sebeb 
voktur. Bunevi çorablar uzun 
~üddet ayakta kalmamalı. Çünk\4 
fantezi çorablar çürük değtl lü
zumundan fazla incedir. Çorab 
kalınlaştıkça sağlamlaşır. Avru
pası da, yerlisi de böylt'<lir • 
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ORTA AVRUPA-ITALYA 
Ü K v E 

Herhangi bir değişiklik ihtimali İtalyanları düşündürrnekte 
1 

ve O rta Avrupada Almanyanın yeniden hıprak alara k büyüme
s•nı R@n1a meiıafili hiç i stenıemektedir. A vu !iluryanın Almanya ya 

geçm P.sine ses çıkarılmamıştı, fakat bundan senra ? ••. 

................................................................................. 

Bir kac yüzlü kadın! .• 
Çekos lovakya'nın Berlin-Roma mihverinin tesiri a ltına girerek Rus

ltalyanın en ziyade i stediği şeylerden dir 

' YAZAN: MURAT KAYAHAN 
~ ~ ··~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~--~~--

dince derhal itiraz etti: 
- Vazgeç bu işten .. ya'dan, Fransa'dan ayrılması (Dünkü sayıdan devam) 

- Müsaade et. Ben nnlataca -
ğım onu sana. Meliha tanrlarile 
tam bir ciddiyet sembolı.i gibi gö
rünür. Hem öyle bir semool ki in
san onu göı:i.ince imrenfr. Hele s~
nin gibi toylar hemen k1pılıverir
ler ona. Halbuki Meliha kadınla -
rın en tehlikelisi ve karakteri bo
zuk, doğru ve samimi ~.arEket e
der gibi görünen tam manasile 
bir yosmadır . Hiç bir erkek -
le tanışmadığı, konuşmadığı söy
lenen bu kadın yalnız bu sa
atte beş altı delikanlıya harareti
ni sunmuş, dudaklarını" pemb<:>
liğini aşılamıştır. 

tı. Şakir beni evime bırakırken: 
- Sözlerime itimad ~t. Haya

tını kurtarman için Melihayı ara
ma. Belki günler belki de yıllar 

icad ettikten sonra mesele yok. ı 
- Yüksek fikirlerini sonra be

yan edersin. Söyle bu işi ne za
man yapacaksın. 

- Ne münasebet? ıı. $11'1 ~~~~~~~~~~~~~~ 

lnı:ıı z Başvekılinın Almanya.
•ya gitmesinden daha evvelki gün
le. ıı polıtıka safhalarını etrafile 
anlatan Avrupa gazeteleri yeni 

geldi. Bundan sonrakıi inkişafları 
l>kıb için daha evvelki safhaları 
bılmek lazım . Onun için bahsin 
şu mühim tarafı gözden geçiri
lecek 

Orta Avrupa işleri daha kısa

ca Çekoslovakya meselesi İtalya
da n a sıl görülüyor ve Romanın 
sıyası mahafilE bunun etrafında 
ı ıe dü~ünüyor diye •Son Telgraf. 
da bır kaç gün evvel Avrupa ga-

'ebr,nde gösterilen belli bajlı 

' z !ardan bu sütunlarda hulasa 
"tmi~ t i. 

Roma mahafilinin ne dı.işündü
~u u bilmek bir kaç noktadan lü
, ımlu görülüyordu. Onun iljıin 

Avrupa gazetelerinin Romadaki 
muhabirleri de bu işe ehemmiyet 
' ·rerek gazetelerine bazı şayanı 

d kkat şeyler yazdılar. Bir kere 
Berlin - Roma mihveri var. İtal
ya bu işte Almanlarla nereye ka
dar beraber gidecek? dendi. 

Sonra gelen malfımat gösterdi 
ki Çekoslovakya meselesinin sulh 
yolunda halied'.lmesi için İtalya 
dıplomatlarının da çalışması Ro
madan istenmiştir. Roma ile Ber
lin arasındaki münasebat bu ka
dar sıkı iken İtalyanlar teşebbüs
te bulunarak Almanyaya itidal 
tavsiye etmesi isteniyordu. 

Bundan sonra İtalyan gazetele
rınin neşriyatı geliyor. İtalyan ga
zeteleri Almanyanın noktai naza
rını haklı bulmakta dlevam edi
yorlar, fakat daha ileri gitmiyor
lar. İngilterenin aleyhinde Alman 
gazetelerinde bir hayli yazılar 

çıkıyor. Fakat Roma gazeteleri 
öyle değil. Onlar Südet Almanla
rının hatırı için İngiltere aleyhi
ne yazılar yazmağı hiç doğru bul
muyorlar. Roma gazetelerinin Ce
ko:..lnvakya meselesinde ald:ğ: va
ziyet şudur: Almanyanın dediği 

doğrudur Çekoslovakyadakı Sü
rle t AlmanlaqnıR istedikleri ol -
rr ' ı . Fakat Çekoslovakya mese
lesı nin sulh yolunda halledilme
sı ıçin İngiitere bıtaraf bir mev
k idedir Onun için İngiterenin bu 
;,, ini takdir etmek lıizımdır gibi. 

Yeni gelen Avrupa gaze•e!eri
nln Romadaki muhabirlerinin yaz
dığı malümata Romada İtalyan 
Hariciye Nezaretinin nesreıt>ği 

Inforazıona diplomatika mecmu
asında çıkan bir yazı bu itiharla 
ıwk şayanı dıkkat sayılmaktadır. 

Son günlerin politika aleminin 
der'ıkoduları arasında bumecmu
anın yazıları da bir yer tutmuş
!ur Çünkü bu yazılardan anlaşıl
dığına göre Çekoslo\·akya me -
S<.'le~ t ne kadar büyümülj o;urs~ 

olsun mutlaka sulh yolur.cia hal-

2- Südet Ammlar meselesi ne 
şekilde hallecHirse edilsin mut
laka Çekoslovakya devletinin va--

~ . 
Musoıı nı 

vakya da Berlin - Roma mihvc -
ri tarafına geçmeli! .. Prağ hüku
meti Almanyanın nüfuzu altında 
kalmamalı. Lakin Roma - Berlin 
mihverinin tarafına geçerse da
ha ziyade Romanın tesiri altında 
kalacağı düşünülerek İtalya dip
lomatları bunu ist'lyorlar. Yoksa 
Almanyanın bu işte tam bir mu
vaffakiyet kazanması Romanın 

kat'iyyen istemediği bir şeydir. 

Bununla beraber bu meselenin 
halli için de Almanyanın bir mu
vaffakiyeU lazım geliyor ki an
cak kendsine bir şey verilmek, bir 
şey gösterilmekle tatmin edilmi'l 
olacaktır. Fakat gene İtalyan ma
hafili Almanyanın Çekoslova1<~" · 
işlerinde kazanacağı muvaffaki
yetin tam değil, kısmen olm3sı 

!<krindedirler. 
Bundan sonra İtalyan noktaı 

nazarına göre meselenin diğer da
ha mühim safhası kendini göster
mektedir. O da şudur: Almanya 
sonuna kadar ısrar gösterebilir 
mi ve her şeyi göze 
mi? 

İşte burada Roma hükumetinin 
fikrl ne olduğunu öğrenmek me
rak ediJPCPk bir keyfiyettir. 

Romadaki Avrupa muhabirleri 
alarak verdikleri maliımab göre 
İtalyan mahafili Almanyanın her
hangi bir kavgaya girişmek is
terse yanında mutlaka İtalyayı 

/Devamı 7 lucl oalılf~ruhde) 

Haddinden fazla isterık oluş,ı 

kalın yapılı, şark tipi erkekler~ 

karşı zaaf gösermesine ı:>ani ola
maz. İtiraza mahal bır;ıkmamak 
için sana bir iki isim sayacağım. 
Esmer, iriye yakın vücutlu, sık 
siyah kıvırcık saçlı Saim, Meliha
yı uzun zaman oyaladı. 

Yine ayni tıpte fakat daha uzun 
boylu Sulhi bir kaç yıl Melihanın 
çemberinden kurtulamadı. Ve .. sa
na gelinciye kadar binbir renkli 
erkeğin kollarında kahbha sa -
vuran bu kadın yüzündeki kara
ları kendisini tanımıyanların al
dandıkları ciddiyet maskesile ör
tüyor. Fakat sen ve senin gibi me
rak ve sevgiyi macera haline dö
kenler hiç bir zaman t~h Hkeder. 
kurtulamıyorlar. 

Şakir sözlerini bitirinciye kadar 
tepeye çıkmış, tekrar aşağı inmiş
tik. Gece yarısına çok kalmamış-

Görülmemiş bir kaza 

sözlerimin doğruluğunu gö~tere -

ı . 
, 

cektir, dedi. 
Geceyi karmakarışık rüyalar, 

tuhaf düşüncelerle geçirdim. 
Sabah, bana çocukluğumun bay

ram günlerindeki heyecanını ha
tırlattı. 

Ne olur diyordum, şu kızcağı
zı yolda görüp benimle bir kaç 
dakika konuşmıya davet etsem o 
da daima ciddi yüzünü daha fazla 
asmadan bu arzumu kabul etse . . 

* - Aşkolsun Halil. 
- Ne oldu? 
- Daha ne olsun. 

-- Vallahi bir şey anlamadım 

Halil işin ciddileştiğini farke-

- 1 

- Münasebeti falan yo -• ır . ııı ... 
vazgeç diyorum. Sonra pıŞ 
!ursun amma... k~ 

- Neye pişman olaca 
Hoşuma gidiyor kız .. · . e gayıtl 

- Hoşuna gitmemesın 
et. ,ııı•' 

- Sebebini bir türlil anltY 

dım. Yoksa.. dBl' ~ 
Sözümü bitirmeme ıneY 

meden cevab verdi: , di~t' 
- Yoksa serseri aşıksın ... 

ceksin değil mi?. arı~ ı· 
- Vallahi uzun boyiııl ~ 

kıllarında eksiklik olduğıı00 

anladım. ~fi' 
- Haydi şimdi de ka?artı uıı~1 

\unu böylelikle garantı ~ gri' 
çalışıyorsun amma ben O işt 1' 
ınem. Melihayı sevmiyorsa" ar" 
nimle derhal tanıştıraca;ı~~ 

Devamı 1 inci ~ 

Montekarlo otellerini soyan 
terzi kadın ... şrk 

Yakayı ele verince kendini öl; 
dürmige teşebbüs etti. 

,.~ 
Fakat canı yanınca avaz avaz bağırmıya baŞ1"11 

Fransanın cenub sahili gazilno- lak levhada şu yazılı idı: 
larında şıklığı ve sevimliliği ile Maria Vietti... ur,.,r 
herkesin pikkat nazarını üzerine Dairesinde yapılan ar.aŞ dlf 

_ Tabii işine gelmiyecek bir çeken genç bir kadın Montekar - da Parisin son modellerı ~~f 
loda tevkif olunmuştur. 150.000 frank kıyme~Jnde ın 

sözlerinden .. 

şey olursa anlamazsın. 
Halil şaşırmış bir halde yüzü- İki polisin refakatilc karako -

me bakıyordu. Benim birdenbire la gittiğini görenler birbirlerine 
taarruza geçmem onu kızdırmış- soruyorlardı: 

lığı ve hakimiyeti esası dahilin- ti. - Beyaz zehir satıcısı mı~ .. 
- Allahını şeversen çıldırdın - Yoksa casus mu? .. 

Saatte 80 k ilometre sür' atıe g iden 
b ir ra v otomobil i pir otokarı ikiye biçti.. 

Dört var. 
de halledilmeli diyor; o··ıu", mı sen? A:ı. sonra genç kadının tevkif o-

3- İtalya hiç bir zaman Südet JOkUz yaralı ı beb' l ld Bu U< - Ne çıldırması canım Meliha unmasının se ı an aşı ı· -
Almanların oturduğu toprakların senin samimi arkadaşın mış da na sebep ne afyon, ne de kokain 
Almanyaya geçmesine razı olma- Eylülün 13 üncü günü saat 10 u benden saklıyorsun değil mi? idi. Jvfaria Vietti sadece bir otel · 
dığını anlatıyor. 15 geçe Fransada, şarki Pirenede _ Hay allak ... Ben de bir şe,v faresi, yani otel hırsızı idi. 

işte İtalyan polıtikasırun son Prad mevkiinde bir geçid mahal- söyliyeceğini zannetmiştim. Genç kadının ikamet ettiği o-
günlerde aldığı göze çarpan va- !inde müthiş bir kaza olmuştur. -Bundan mühim ne olur? .. Şim- tellerde mutlaka bir şey kaybo-
ziyet. Berlın - Roma mihverinin Perpinyan'la Vilfranş arasındye- di fazla sözü bırak da bana yar- luyordu. Polisler, üzerini aradılar, 
sağlam kalmasını istiyen İtalya lektrikU yoldan bir tren geçiyor- dıma hazırlan.. çalınmış bir cüzdan buldular. 
tabiidir ki Çekoslovakya işlerin- du. Geçid mahalli kapanmıştı. _ Ne gibi?.. Maria Vie.tli; Montekarloda, 
de hep Almanyanın dediklerini Prad istikametine giden iki oto- _ Ne gibi olacak. Meliha ile Kan'da, Jüan lepin'de lüks bir ha-
haklı bulduğunu söylüyor. Fakat kar, bu yolun açılmasını bekli - tanışmamı temin edeceksin. yat yaşıyordu. Nisin büyük pa -
bunu bir de iç yüzü olduğu ~rıla- yordu. Az sonra bekçi parmaklı- _ Ömürsün birader. Böyle ıs- !aslarından birinde bir dairesi 
şılıyor ki o da İtalyan diplomat- ğı kaldırdı, yolu açtı. marlama tellallık ettirmeyi de vardı. Kapısının üzerindeki par - 0~ı/' !arının bu işte Almanyanın büs- Otokarların bilrincisi geçti. İçin- - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'"i·· -~·--.. ıİİİİİİİiİİİİİİİ berat bulunmuştur. Ve b 'il_ 
bütün muvaffak olarak bu Jşte de de 45 yolcu vardı. İkincısine, tam BUGÜN Herkesin se vdi~i ı bu yük artist , İngiliz kolonisine mensub ıııı~' 
üstün bir mevki tL ' :nasını i,;- yolu geçeceği sırada saatte 80 ki- Bürfiendeait olduğu anla!! 
temedikleridır. Çünkü Çekoslo - \ometre sür'atle gelen Otoray ip EK SPENÇER TRASY tır. . () 
vakya ortadan kalkal'Sa bundan çarptı ve ikiye biçti. LU;SE RAINER İNTIHAR TEŞEBBil5 ,JI 

l · Sinem,sında 1 bıtl01 
' karlı çıkacak olan her ha de Ital- Otokarın ön tarafı hendeğe düş- Maria Vietti, kapa ı ,, V 

tarafından •ahane bir surette yaratılan ı11•• .ı 
ya olmıyacaktır tü. Gerisi, yüz metre kadar ileri- • tevkifhane locasında, ye ;c L" 

Romanın noktai nazarına göre ye <Ürüklendi. Yolculardan dör- Bu·· y u·· k şe h •. r baklarından birini kırmıŞ· l'r fr 
·Çekoslovakya kalmalıdır. Hem de dü öldü, dokuzu yaralandı. Yara- ı parçası ile boğazını kesrnı~ ,,ı' 

ki 1 d gonunda, arkaaan bir otoray .,~u- k A d mıŞ 3 ~J bugünkü hudutlarile, varlığı ile lılar hastaneye na o un u. at cıya ayanama l" 
Y l t hk'k t et'ce ·~de digı""ne delalet eden kırmızı bir Fransızca sözlü büyiik aşk ve macera filmi gösterilmektedir. ha k rmag·a başlamıştır· .. ıf kalmalıdır. Topraklarından bir apı an a ı a n ı s>.. 1 vaz Y ı . · ~ı'" 

d ·ı · ıd·-· bayrak vardı. Yol bekçisi bunu .!;!;:,,'ca: Miki Mavs ve Foks Dünya haberler i gazetesi. çiler yetismişler kendisırıı , 
karı~ bile Almanyaya geçmemeli-; kazanın şun an ı erı ge ıgı an- _ . 

e'1ilmiş olacaktır. Romanın noktai 
1 

nazarı budur Yalnız bukadar de- , 
ğil. Yani sulh yolunda halledil -

dir. Fakat buna karşı Çekoslo !aşılmıştır. Geçen trenin son va- görm<"miş ve yolu açmıştır. neye nakletmişlerdir. /. 
~~ .............................. '!!!l!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!l!ll!!!l!!!!!!,...,,1!1!9!1!!!1!!91!!!!!!l!! ........ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!Bl!!91!1 ................... ll!!l!lll!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!! ... m!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!P!l!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!I!!!!!!~ ..... ~~~ ...... .... _ ıl 

Azrail ile başbaşa geçen saatler! Yine Nimet! Nime
tin kurtarışı' Nimetle izdivac .. Nimetle ya:ıayış!. Ni
mete kocalık'. lztırab saatleri ... Mazi ... V~ ... hatıra-

• ,? .~ ( 

Eğer, görürse, tanırsa, bulursa ne yapacal<" fr;ıf 
mı?. Alırsa nereye götürecek, kimin yanına~~ . 
cek? Nimetin yanına getiremez! Nimet ç.oC 0~ ~. 
rünce kıyameti koparır. Hiçbir yalan önıt0 0 ~! 
rende atmaz! Çünkü, Ferhundenin bir çoeıtll1i' ~ 
ğunu biliyor, belki de tanıyor!. O halde ... O ~•1 

Ne yapmalı, nereye götürmeli?. Bir südniııc b~y• ~ 
gizliden gizliye çocuğuna baktıramaz, O?~ j;I~ 
tüp, mektebe gönderemez mi? .. Fakat, bır_ e ,J~. 
daha: Bu çocuğu niçin arıyor, niçin beraberı!1Jırııı'.ı 
yı düşünı.iyor, niçin büyütmeğe, okutup yat b'ı I~ 
ya hecevsleniyor? .. Bu şuursuz meyil neden• bıll 
nereden geliyor?. Kanında katışık olduğurıll 

mi~ olacaktır: değil de 
>ıılh yolunda halledilmesi la-
zım gelmektedir. Bu ikisı 

arasındaki fark besbellidir. 
Bütün dünya biliyor ki İtalyada 
Çekoslovakya meselesinin mutla
ka sulh yolunda müzakereler va
sıtasile hallt•dilmesıni ist~mek -
tcdir Ş•md bu neşriyat az nıanaı 
olma a gerektir. 

İng;Jt<'fe tarafından Romada ya
pılJn dostane teşebbüsle rnetice
siurtc Romanın da Almanya nez
dind<' gene dostane te>Abbüslerde 
bu lunarak Bertin hükümetine iti
d" tavsiye ettiği anla§ılmakta -
dır. İtalyanlar Çekoslovakya me
sclr·sinde uzaktan seyircı kalarak 
bir şey söylemiyorlar, bilhassa 
İngilterenin ı,ırişmiş olduğu ııi 
karıstırmJmak için susuyorlardı. 

Şımrl ı klı neşriyat gösteriyor ki 
Roma politikası Çekoslovakya iş
lerınde İngiliz noktaı nazarına 
çok uygun bir yol takib etmekte
dir. 

1- - Çekoslovakya meselesi sulh 
yolunda halledilmek lazım oldu-
ğuııu söylüyor; 

!arın beyne hücumu'. 
Bütün bu tezadlar ve ... gözlerin gerive çevriliJl 

kafatasının içindeki canlılığı seyredişi! 
Refik, bir gaip çocuğun aranma ilanı ile zihninııı 

içinde açılan \'e birsinema şeridi gibi hayatını sanıa 
safha gözlerinin önüne seren bu tezaa ve bu hatır1-
larla belki ıki .. iki buçuk saat haşhaşa kaldı. Sani
yeler oldu ki, soğuk soğuk ter döktü, havanın boş
luğunda yumruklarını sıktı salladı! Saniyeler oldu 
ki, damarlarındaki bütün kanın kızgın bir ateşe tu
tulmuş gibi fakır fakır kaynadığmı; ruhunun arzu, 
aşk, hayal sahneleri içinde tatlı bir baygınlık geçir
diğini hissetti ve ... Nihayet karar verdi: 

- Merali görmeliyim! .. 
Görmek için kendinde kuvvetli haklar buluyor, 

babalık kanının cazibesini tecrübe etmek isliyor. 
Fakat, nasıl bulacak?. Zindandan Ferhundeye gön
derdiği talak mektubunda: 

- Çocuğu istersen beraber al.. İstersen götür, 
Darülacezeye bırak! 

Demışti. Şimdi acaba nerede, kimde, kimin ya
nında? .. Ferhundenin yanında ise .. Ferhunde nere
de?. .. Bu ane kadar ne aradı, ne sordu?. Bilmiyor. 
Darülacezede ise.. Muhakkak orada duruyor mu?. 
Aradan seneler geçti. Birisine cvladlık verilmiş ola
bilir! Eğer verilmemişse tanıyabilecek mi?. Hala is
mi Meral mi?. Ferhunde Darülacezeye gönderirke:ı 
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isminı değiştirmiş, pekala: Emine, Ayşe, Mediha ... 
filan koymuş olabilir?. Yüzlerce çocuk içinde bir E
mineyi, bir Ayşeyi, bir Medihayı nasıl tanıyabile -
cek?. Kundak içinde birkaç aylık bıraktığı bir ço
cuk birkaç sene içinde hiç tanınmıyacak bir hale 
gelebilir ... 

Sonra, durup durup: 
- Bu çocuk mutlaka Darülacezede değildir .. . 
Diyor ve .. muhakemelerinde şaşırıyor: 
Bir ana çocuğunu kaldırıp sokağa atabilir mi? 
Bu çocuk ya benimdir, yahud da aşıkınındır!.. 
İkimizin de olabilir .. 
Bir üçüncü .. Dördüncü adamın da kanı karışını~ 

olabilir mi? .. 
- Ferhunde bir sokak sürtüğü değildi ya?!. 

- Her halde, ya aşıkı, ya ben! .. 

- Ben kocası iken madem ki aşıkı vardı.. Bu 
çocuk senin... Diyebilir! Sokağa atmaz, götürür. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Aşıkına kaçmasa, hiyanetini daha uzun müd
det saklayabilseydi ben, çocuğumun kanından nasıl 
şüphe edebilirdim?. 

- Ben kendisini boşamış ve ondan sonra, hiç 
tarumadığı bir erkekle evlenmiş olsaydı belki, ço
cuğunu feda edebilirdi ... 

- Bir annenin çocuğunu atmasına imkan yok
t ur! ... 

- Ben hapishanede idamımı beklerken düğün 
yapan bir kadın, çocuğunu da atabilir!. 

- Acaba, bir başka çocuğu daha oldu mu?. 
- Kimbilir nerede oturuyor, nasıl yaşıyor? .. 
- Darülacezeye gitsem mi?. 
En son buna karar verdi: 
- Darülacezeye gidecek, 
- Bir evlatlık arıyorum ... 

Diyecek. .. Dolaşacak, bütün çocukları görecek, 
•Meral• i tarumıya çalışacak !. Sadece, bir istifham?. 

le bir baba o çocuğa: .} 
- Benim... ıll"r 

. . . . B yaP r' Dıyebilır mı?. Bunu yapar mı?. u, . ~ 'ı 
şey midir?. Halbuki, saniyeler geçtikçe ve" 

0 
~,. 

!in hayali gözlerinde büyüdükçe kanı kanına b'"< 
sıcak geliyor ki .. Onun hayaline gurbettcııgibı ' 
kalbini verdiği bir sevgiliye bakan tutgıırı 0 e' , 
kıyor, hasretine doyamadığı bir anneyi özliYerı• . 
gibi yüreği sızlıyarak bakıyor... Acı ile, ~ ,.r ı 
juursuz bir irade ve isteğin sevkile bakıyor• ,-e· 
le hissediyor, o zevki duyuyor, o bangırılı~ı 
tez canlılığı duyuyor!. . ıı~'"" 

Bu esnada Nimetin gür ve haşin sesı 
doldurdu: ' 

- Neredesin Refik?.. 0ı ( 
. )'c r' 

Refik istemiye istemiye, zevkine yenı b ,-e 
dığı bu tahayyülattan kendini ayırdı, ce''a 



OO RT CAMBAZ BiR iPTE 
L<>ndra'nın pdra 

çevirerek 
aleminde mühim 

herkesi aldattıktan 

r0ller 

Sonra mahkum olanların hapis
hanedeki yaşayışları 

Mevkuf olanla mahklım otan a- 1 

'•sttıda btr fark vordtr. Muhakı;
~ - 'Jlmuş, bıtmış, hüküm giymi:ı 
lr adam mevkuf olandan daha 
'•hattır Çünkü ceza müddetıru 
bılır, onu d~lduruncıy• 1'ad.!r ha
Pishan<'de kendısini meşgui et -

k ıçm bır iş bulur Fak?.~ daha 
~akimin kar~ısına çtkmamt'j ..ılan 
tn~vlrnf için böyle değ;ldir. Cınun 
hUtün düşüncesi müdJfaasını ha
>.ı·lamak, kendini kurtarmaktır 

Onun için müdafaasını hazıria • 
llıak ımkanının kendisin'' veril
llıesinl ister. Borcunu ,·eremiye
tek hapse girmiş olanlar ıçin de 
buyledir. Onun işled.ği cürüm ise 
borcu,·..ı verecek parası olmama
•ıdtr Halbuki bır borçlu adamın 
Y rı la cınav 't mahkümları da

h rahattır. Nıhayet uğraşa uğ -
rı~ altı hafta sonra kefalete rap 
'<lılerek ""rbest kalmağa muvaf

fak oldum. Son dakikaya kadar 
n" vakit çıkacağımı bilemiyor -
dum. 

. llir akşam tahliye edildim. İlk 
IŞiın tıraş olmak, saçlarımı dü -
>.e!'tirmek oldu. Ondan sonra doğ 
ru tıyatroya gittim. Girdiğim za
llıan birincı perde oynanmıştı. 

l'erdı- inl\'ordu . Ondan sonra be
nıın orad; olduğum anlaşıldı. Ar

lıstieri biliyordum. Beni çağır -
d, "· Kendilerini tebrık ettim. 
tl~nım k.-ndilerine hizmet etti -

g•m zamanlar olmuştu. Bunlara 
< ıyi işler bulup vermiştim. İç

ıerınde hiç tanınmaIDJŞ bir aktri
s; de yıldız derecesinde meşhur 
0 Iacak kadıır muvaffakiyetine 
h zmet etmişt.m. 
Onların arasında bulunduğum 

zırnan iftıhar ediyordum. Demek 

b,"çok kimselere ıyilik edebilmış
tıın. 

Benim kefalete raptedilerek 

şı ne duymuş olursam olayım in
tıkam almak tarafına gitmedim. 
Ben zaten birçok ıztırab çekmiş
tim. Birçok korkunç müşkülata 
uğramıştım. Başkalarına da ız

tırab çektirmek istemiyordum. 

Onun için fareleri kendi halleri
ne bıraktım. 

Spirodan bir iki gündür •Son 
Telgraf• bahsediyor. İngiliz gaze-

telerinde dedikodusu devam e
den Cenubi Afrikalı Spironun 
sekiz sene ağır hapse mahküm o
larak sev1<edildiğı hapishanede 
kendisi gibi dolandırıcılık, sahte
kariı~ ) apan ağır cürümlerden 
mahküm edilmiş üç kişi daha var 
dır. 

Yeni gelen Londra gazetesind~ 
buna dair yazılarda diğer üç ki~i
den de evvelce bahsedilmiştir. 

Bunlar muhtelif zamanlarda mu- ı 
hakeme !.'dilmiş, mahküm olmuş -
tur. 

Geçenlerde •Son Telgraf• Tan-

Genç kati b 
VelA.nd 

Avu ka t 
Devertey 

fild'den bahsetmiştir. Tanfild Lon
dra piyasasında çok tanınmış, son 
hileli iflastan dolayı yedi sene a

ğır hapse mahküm olmuştur. Tan
fild'in en uzattığı para 1.000.000 
İngitız lirasıdır. Kendisi hapse git· 
tikten sonra alacaklılar bu hileli 

(Devam ı 6 m<ı sa hifede) 

MiLLETLER CEMiYETi 
ON DOKUZ YAŞ GiBi GE~Ç ÇAG

D A OLMASIN A RAGM EN 
BUGÜN HALiNDE NEŞ'ESIZLIK VE 

DURGUNLUK VAR .. 
Avrupade lngiltere'nln de glreceAI bir harb çıkarsa lnglllz lmper atorluOu· 

nu tetkil eden domlnyonll rın bita ra f kalamıyacakları lılzım 

olduQu k•dar açık bir llaanla söylendi 

Milletler Cemiyeti ne oldu? .. 
Her halde var. Fakat ondan bah
sedenler azaldı. Umumi harb bi
terek Avrupada sulh avdet edince 
- Bu sulhtan memnun olmıyan -
!arın nekadar çok olduğu ayrı bir 
bah.stir - Mılletier Cemiyeti de 
vücudege)miş oldu ve 1919 eylu
lünde ilk heyeti umumiye top -
lanmıştır İşte o zamandır, bu za
mandır her sene eylülde bir he -
yeti umumiye içtimaı oluyor. Bu 1 
sene de 19 uncu toplantıdır. On 
dokuz senedenberi tekerrür eden 
bu top\antılardan başka milletler 1 
cemiyetinin diğer daha sık sık 

vuku bulan başka içtimaları da 
vardır. Fakat heyeti umumiyeye 
her devlet a.ırıca munıhhaslar 

göndermektedir. Bu seneki mu
rahhasları gelmektedir. 

Cenevrede bu seneki toplantıya 
46 murahhas heyeti ge\miş\i.lr. 

Milletler Cemiyetinden çekilen -
!er ,;rttıkça toplantıların eski e -
hemmiyet ve heyecanı da azaldı. 
Mesela on sene evvelki toplantı

lar hatıra gelirse o zaman Millet
ler Cemiyetinin pek parlak devir
ler yaşadığı da unutulmaIDJŞ olur. 
Fakat nerede 928 A vrupası, nere
de 938 Aşrupası? .. 

O zaman hep sulhten bahsedi

liyordu. Bugün havada harb teh
didleri dolaşıyor. Avrupa da o 

zaman sulh siyasetini ele alarak 
yürüten üç mühim devlet adamı 
göze çarpıyordu: İngiliz Hariciye 
Nazırı Sir üsten Çemberlayn 

(Şidiki Başvekilin ağabey isi), 
Fransa Hariciye Nazırı Briyan, 
Almanya Haı·iciye Nazırı Ştrez -
man. Bu devlet adamlarının üçü 

de buğun dünyada değildir. Al
manyanın Milletler Cemiyetine 
girmeslle bu üç devlet adamı hır 
zamanlar Cenevre içtimalartnı 

canlandırıyorlardı. O zaman Av
rupa birliğinden de bahsedillyor
du. Avrupa milletleri birl.?ş;k, 

sulh içınde :."lŞıyacaklar deniyor
du. Yine o zamanlar Briyan - Kel
loğ misakı yapıldı. Harb ariık 
devletler arasında müracaat edi
lecek bir vasıta olmaktan çıka -
rıldı. Briyan - Kelloğ misakı 928 
de imzalandı. Fakat on seneden -
beri neler olmuyor? 

murahhasının bu sözleri onu ha
tırlatmaktadır. Yeni Zeland: 

- Avrupadaki kavga brna la
zım değil! .. diye seyixcı kalamıya-

cağını anlatmış oluyor. Diğer do
minyonların da bu fikirde oldugu 
gizli bir şey değildir. 

Habeş İmparatorunun bu lop -
lantıya bu seferki Ceneı•re top -
lantısının göze çarpan hususiyet
lerinden biri kjte bu oluyor. Do
rninyonlardan birinin murahhası 
Avrupa sulhunun bozulması tak
dirinde sulhu bozanuı en uzakta 
bulunan bir memleketin bı!c bıta
raflığa güvenemiyeceğini söyle -
mest İngiliz dominyonlarının böy
le bir kavgada anavatan olan İn
giltereyi yalnız bırakmıyacakları
nı anlatmağa kafi gelse gerektir. 

Deniz üzerinde 
Duran Şehir! 

Hulasa son vaziyet çok baş
ka. Onun için bu seferki Milletler 
cemiyeti toplantısının nekadar 
sessiz, sadasız geç1ıi'ğine şaşmalı. 

İngiiterenin ve Fransanın harici
ye Nazırları bir seneye kadar bu 
içtimaların hiç birini kaçırmazlar. 
Mutlaka Cenevreye giderek ko
nuşur\ar, görüşürler, söylerlerdi. 
19 uııcu heyeti umummiye içtima
ında İngiliz Hariciye Nazırı bu -
luıı· rr .dı. Fransız Hariciye Na -
zı • • da Cenevrede çok kalamıya
rak döndü. Alışılmış olan hal bu 
sefer değişmiş oldu. Şayanı dikkat 
şey. 

Diğer göze çarpan bir hususiyet 
de Habeş İmparatorunun Cenev
reye murahhas göndereceği ev -
velcesöylendiği halde bundan \•az 
geçmış olmasıdır. Habeşistan na
mına Cenevre toplantısında bır 

murahhas bu[unacağı sözleri or
taya çıkınca İtalyan gazeteleri bir 
takım neşriyatta bulunmuşlardı . 

Bu neşriııatia İtalyan mehafilinin 
can sıkıntısını gösteriyordu. 

İta]yanlar bir taraftan Millet -
!er Cemiyetini tanımadıklarını, 
kendileri oradan gelmiş olmadık
ları ıçln Cenevredeo verilecek 
herhangi bir karara karşı tama -
mile lakayd kalacaklarrnı söyle
dikleri halde Milletler Cemiye
tinde bu sefer gene Habeşistan 

meselesinin mevzuu bahsolacağt 

rivayetleri karşısında Roma mat
buatı yazılar yazmaktan kendile
rini alamamışlardır. Habeşl~tanın 
İtalya tarafından zapt<>dilmiş ol
ması, Şarki Afrikada bir İtalyan 
İmparatorluğu vücude geldiği İn
giltere tarafından tasdik edilme
diği malümdur. Bu tasdik işinin 

bir an evvel olup bitmesi ise Ro
ma politikasının takip ettiği ga
yelerin başında geliyor Bahsin 
evvelki safhasından bahsedilecek 
değil. Yalnız bu seferki Cenevre 
toplantısında Habeş ımparatorhı

ğu tarafından bir murahhas gön
dcrilmemış olması, Cenevrede ye
niden meseıe..,:ın tazlenmek isten
mediğinı göstermi~tir. 

Taı fi!d Spiro 

Çıktığımı duyanl.ar arasında pek 
Çok kimseler vardır ki buna te -

essuf ediyorlardı. Ortaya birçok 
"-'Yier yaparak benim serbest 

~••mama bir nıhayet vermek is

tıyorhrdı. Piyasada benim bir 
Çok düşmanlarım vardı. Fakat ta
nıdıklarım yalnız düşmanlardan 

lh•rPt değildi. Birçok da sözde 
<l•>stlarım vardı. Bunlar ben piya
><ıd~n çekildikten sonra aleyhim
'c o kadar şeyler söyliyerek hoş
I 1 nıyorlardı ki nihayet aslü esa
sı <ımııyan bır takım hikayeler 
uydurarak hep benim aleyhimde 
bulunuyorlar, ben ne yaptımsa 
d•ıına fena gösteriyorlardı. 

Bunlar benim tekrar kendım 

istıycrek inıf~itereye döndüğü -
t\"ııi duydukları zaman dehşet i
ç· ilde kalmışlardı. Benim geldik
ten sonra da neler yapacağımı dü
ŞIİııerek daha korkuyorlardı. 

'Eğer bunlardan intikam almak 
i•tcseydim. bunun için imkan var 
dı Çıinkü onların birçok şeyleri
nı bil.yordum. Onlar benim ken

dıl<>rini bir daha görmiyeceğimi, 

Y~Plıklarını bilmediğimi zannedi

Y•>rlardı. Halbuki piyasada onla
rın birçok esrarı vardı. Bunları 
hen b lliyord um. Fakat onlara kar ....._ --
KALBE 

GiREN 
HIRSIZ , 

1

Bir aylık su sarfiyatı 1.400,000 metre 
mik'Abı oıan Pariste n3lar yap11acak 
Paris'i su yaşatıyor ! 
Paris geçen senenin yaz mevsi

minde oldukça su sıkıntıst çek -
mişti. Fakat bu sene daha ferah
lamış vaziyettedir. 

Parise Romalılar zamanında bü 
yük bir bendle uzaklardan su ge
lirdi. Fakat bu, daha ziyade asıl 
zedeler içindi. Halk hep Sen neıı
rinin suyundan istifade ederdi. 

Filib Ogüst zamanında günde 
400-500 metre mikabı su getiril
miştir. 1700 senelerine doğru Pa
risin nüfusu 548.000 di ve günd: 
8,000 metre mikabı su sarfedili -
yordu ki, insan başına günde 14 
litre su düşer. On .altıncı Lui za
manında su ihtiyacı kuyularla te
liı.fi edilmeğe başlanmış, bazı ma
hallerde 35 metre derinliğinde ku 
yular açılmıştır. Bununla bera -
ber resmen Paris halkına suyun 
dağıtılması ihtıialin nihayetine 
kadar uzamıştır. Çünkü daha ev
vel su, daima yüksek tabakaya 
nasib olmuş bir nimettir. 

Parisin su ihtiyacını bugünkü 
şekline sokan meşhur mühendis 
Belgran'dır. Bugün Parise 100 -
200 kilometre uzaktaki memba -
\ardan su getirilmektedir. 

Parıste 1790 senesinde yevmiy~ 
olarak: 30.000 metre mikabı, 1834 
de 40.000 metre mikabı su sarfe
derdi. 1860 da bu miktar birden-

sen bir mP.tre mikabına yüks· 
Geçen ağustosta Parisin bir • 

lık su sarfiyat ı 1.400.000 metre 
mikabıdır ki bunun 7-8 yüz bin 
metre mikB.b ı içme suyu olara\ 
sarfedilmiş, mütebaki kısmı fab
rikalarla diğer yerlerde harcan -
IDJŞtır. 

Senenin en orijinal romanı nı 
._ So ı Telgraf'da oku;-acaksı n ız 

1 i 

bire yükselerek 200.000 metre mı
kabı, 1872 de 500.000 metre mik~

bı, 138~ de 600.000. 189:l de 900.0~tl 
ve 1900 senesinde bir milyon sek-

Parise yeraltından beş büyük 
kanalla su gelmektedir. Gelen bu 
sular Parisin su mahzeninP bo -

şalmaktadır. Bunlar arasında dört 
büyük su bend i vard ı r. Her birisi 
72, 102, 131, 136 kilometre uzun
luğundadır Yeraltından büyük 

bentlere çıkartılan bu su günd~ 
500.000 metre mikabı akıtacak ka
dardır ki bu su bugün Parisin iç-

(Devaını 7 inci de) 

Bununla beraber Milletler Ce
miyetinin 19 uncu heyeti umu -
miye toplantısı hiç de ehemmiyet
siz değildir. Şu itibarla ki İngiliz 
İmparatorluğunu teşkil eden do
mnyonlann iştirak ettlği toplan
tıda Yeni eland murahhasının söy
lediği sözler dikkatle dinlenmiş -
tir. Bu sözler İngilizlerde Millet
ler Cemiydinin kuvvetlenmesi, 
milletlerarasında müşterek em -
niyet tesis edilmesı fikr;nde olan
ların düşündüklerinı anlatıyordu. 

Hahe>:stan meselesi ~ıktıktanberi 

935 seneseni takib eden zaman -
!arda Milletler Cemiyetinde za -
yıflanmak için çok uğra~ılmışttr. 
Cenevre müessesesi böyle zayıf 

düşürülürken onun bir t"kım esas
ları da çürütülmek ıslenmişb- . İ 
Fakat Yeni Zland nıuı·ahhası Jor-ı 
dan diyor kı: 

- Eğer sulh bozulursa onu bo- \ 
zacak olan kiın olursa olsun en u
zak yerlerde bulunan memıckc!
erin bile güvenemez. 

Bu zamanlarda Avrupa sulhu
nun üzerinde tehdid bulutlan do
laşırken Yeni eland murahhası 

kendi memleketi gibi Avrupaya 

pek uzak olan buyerierc bik• böy
le bir hal vukuunda bitaraf kal
mıyacağ1 nı an\atmış oluyor İngi 
liz İmparatorluğunu teşkil eden 

dominyonları Avrupada bir harb 
olursa İngiltere buna karışınca 

alacakları vaziyetler ne olacağı -

na dair yapılan tetkikatı geçen -
lerde cSon Telgraf» Avrupa ga -
zete)erinden alarak yazıyordu. 

Bütün dominyonlar böyle bır hal 
olursa ana vatanın imdadına ko
şacaklarını esas itibarıie kabul 

ediyor)ardı. Yeni Zeland ise buna 

zaten hazı r olduğunu bildirmi~ti.ı 

Şimdi Cenevrede Yenı Zeland 

Avrupa politika alemi buhran
lı günler geçirirken ve Çekoslo-

. vakya meselesinin hallinde İtal
yanlar Almanya nezdinde dosta
ne teşebbüslerde bulunarak buh
ranın daha ziyade artmaması içi'rı 

Berline itidal tavsiye etmesi is
tenirken Cenevre müzakereleri -
nin gayet sessiz, sadasız geçmesi 
Avrupa diplomatlarınca daha mu
vafık görülmüş olsa gerek. 

Resmi olarak İngilizlerce hala 
Habeşistan ~mparatoru diye ta -
nınmaktadır. Geçenlerde impara
tor aleyhinde gördüğü bir yazı -
dan dolayı bir İngiliz muharriri 
ve gazetesi aleyhine dava açtığı 

zaman mahkemede daima impa

rator diye ismi geçiyordu. İngil
ternin Şarki Afrikadaki İtalyan 

imparatorluğunu tanımamış ol
ması Habeşistanda İtalyaya karşı 
mukavemetle bulunanlar ara • 

5 - S O N T E L G R A F - 18 EYLÜL 1933 

ÖLÜLER EVi --- ... --· ~· -- ·--- ----·----
Eskiden meçhul ölüler, iki 

kokardı. içinde 

•• gun 

Şimdi, soğuk hava sa lonlarında 
aylarca muhafaza olunuyor .. 

Ölu evi, yant Morg .. cBoğulan, 
ölen, sokaklarda öldürülen meç
hul kimselerin hüviyetlerini tes
bit için cesedlerinin teşhir olun
duğu yer. .. • 

Bunlar, morga getirilir. Bir kaç 
gün, bazan haftalarca arzu eden
lere gösterilir. 

İlk Morg, 1200 senesinde, ya -
tacak yeri olmıyan, kimsesiz dul 
kadınlar için bazı hayırs~verler 

tarafından tesis olunan Sen L~ -
zan hastanesinde o tarihte cesed
ler uzun müddet bozulmadan mu
hafazası usulünün bilinmediğini 

söylemeğe lüzum yoktur değil 

mi?. Ölüler, tahnit olunmak su
retile bir müddet muh. faza edi
lirdi. Bu da bir çok mastafa mü
tevakkıf idi. 

Binaenaleyh bu iptıdai Morga 
getirilen ölüler. mermer taşlar ü
zerine yatırılır, tabıi bir Jki gün 
içinde kokmıya başlardı. Bu kı
sa müddet içinde akrabaları ve 
:ioslları tarafından te>;hıs oluna -
mıyanlar da gömülür, meçhul ö
lüler arasına karışırdı. 

Son zamanlarda Morglar ıslah 
edilmiş, asrileştirilmiştir Cese<l 
soğukhava salonlarında haf -
talarca, aylarca bozulmadan mu • 
halaza olunur. 

Mesela b.r otomobil sür'atle gi
diyor, yolda dalgın yürüyen bir 
yolcuye çarpıyor, eziyor. Ölüm a
nt oluyor ... Üzerinde, hüviyetini 1 
müsbit bir kiığıd yok. Zabıta, mor
ga telefon eder. Derhal büyük bir 

araba gelır. İçinde bir tabut var
dır. Ceced bunun içerisine ko -
nur, Morga naklolunur 

Morga getıriien ölüler, mü.siü
man veya yahudi ıse yıkanır. Çıp· 
lak olarak hususi bir tabuta ko
nur. Teşhir salonu ikı kısma ay -
rılmıştır. Otopsi yapılmasına lü
zum görülen cesedierin yerleri 
ayrıdtr. 

Salonların havaları normaldır. 

Vantilatörler havayı tebdil eder
ler. büyük bir Dijol makinesi mü· 
temadyen işler, salonlara soğuk -
hava ver~r, cesedlerin birinin fo
toğrafı alınmak lazım geldiği za
man asansörle üst kata çıkarılır. 
Sonra yine yef!ne konulur. Meç -
hu! cesedlerin Plbıselerı tem•z -
lenir, yıkanır, paR'et yapılır, mü -
hürlenir \'e saklanır. Alt< ay zar
fında aılesı, varısleri tarafından 

aranılmazsa hayır müessesesine 
veril,r. 

. Teşhis salonları . 
Boş bir oda. Yalnız orta yerin

den büyük bir camla bölünmüş. 
Cesedleri görmek için gelenler 
camın bir tarafında dururlar. Ce
sed, camın öbür tarafındaki ma
sanın üzerinde ve üzeri beyaz bir 
örtü ile örtülüdür. Ailelerin ce -
sedlerin üstüne atılmamalarını te 
min içindir ki araya büyük bir 
cam konulmuştur 

Teşhis olunan ölüler, istenildiği 
takdirde, ailelerine teslim olu -
nur. Aksi halde Morg marifetile 
defnedilir. 

Ôlüler evinde tabut oda sı 
=-

Üzüm/erimize 
Rağbet Fazla 

Fakat Almanlar 
müsaid fiyat 
vermiyorlar 

A imanların üzümlerimiz ıçın 

tayin ettiği fıatlar müsait olm.<
masına rağmen üzüm satışlarımıı 
inkişaf etmeğe ba~lamıştır. Ham
burgdan İzmirin alakadar yerle
rine gelen malümata göre, üzüm
lerimiz Alman piyasasında mü\
hiş bir rağbet görmüştür. 

Alman kontrol dairesinin Yu -
nan •Sultaniye• !eriyle İran ü
zümleri için tayin e"iği fiatla, 
Türk üzümlerine nazaran ço'< 
yüksektir Tütk üzümleri için ta
yin edilen azami had, Yunan ü -
zümleri için tayin edilen haddiıı 
aşağı yukarı yarısına tekab:ii et
tiiğ için adeta Alman üziim p ıya

salarır:da damping yapmaktadır . 

Almanyaya üzüm ihracatı art
mışt ı r. Haftalık ihracat 2500 vey'l 
3000 tona baliğ olmaktadır. KJsa 
bir zamanda rekoltenin yarısının 
Almanyaya ihraç edileceği tahmin 
edilebilir. 

sında propaganda vesilesi olmak- / 
tadır. Bütün bu haller ise İtalyan- / 
!arın hoşuna gıtmemektedır. Mil
letler Cemiyeti azast Habeşista -
nın İtalya tarafından zaptedildi
gını, Şarki Afrikada İtalyanları 
bir imparatorluk sahibi oldukla
rını tanımakta artık serbest bu
lunuyorlar. Milletler Cemiyeti 

hatırlardadır ki ilkbahardaki top
lantısında bu kararı vererek ken
di azasını Habeşistan meselesinde 
istediği vaziyeti almakta serbe>t 
bırakmıştır. 

16 n isanda Romada imzalanan İn-

Roman yadan 
Bir heyet 
Geliyor 

Bu heyet iktisadi 
tetkikler yapacak 

Memleketimizde muhtelif ikl ı· 

sacli mevzular üzerinde tetkikatta 
bulunmak üzere eski Romen Ma
liye Nazırı ve Türk - Romen Tı
caret odası reisi Slavesko refaka
tinde bulunan bazı tanınmış ık

tisadcılarla beraber bir kaç gün.
kadar şehrımize gelecektır. Bura
da iktisadi daireleri ziyaret ede
rek letkikatta bulunacaklar, iktı
sad! faaliyetimiz hakkında malu
mat edineceklerdir. 

Heyet şehrimizde on gün kala -
caktır. 

Eksper namzedi 
ahnıyor 

İnhisarlar idaresi tütün ekspre, 
ve harmancı yetiştirmek üzere '>'1 

eksper namzedi almaya karar ve<"
miştir. Tadiblerin lıse tahsilı gör
müş olmaları lazımdır. Lisan bi
lenler tercih edilecektir. 

giliz - İtalyan anlaşmasına göre 
Ingıltere Cenevrede bu ciheti te
min edecekti. Hakikatte de öyle 
oldu. Milletler Cemiyeti azası bu 
hususta serbest kalarak istiyen • 
!er tasdik cihetine gitmiştir. Fa
kat İngilterenlin, Fransanın henü 
tanımadıkları görülüyor. İngilte

re İspanyadaki İtalyan askerleri
nin çekilmesini, Fransa da Rom~ 

ile bir anlaşmıya varılma.ını bek 
liyor. Milletler Cemiyetine ge -
lince; onun da gene bir gün par
lak zamanlar görmesiniı bekliyen· 
ler az değildir. 
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Bir otomobil bir J 

adamı bacağın- 1 

dan yaraladı 
Şoför Niyazinin idaresindeki 

2716 numaralı otomobil Şişhane
den geçmekte iken Ha);m Franko 
isminde birine çarparak baca -
ğından yaralamıştır. 

Köprü üstünden 
geçerken 

Sabıkalı Emin oğlu Osman köp
rü üstünden geçmekte olan Meh
med isminde birinin cebinden pa
rasmı çalarak savuşurken yaka
lanmıştır. 

Elini makineye 
kaptırdı 

Dikkatsizlik 
yüzünden .. , 

Tünel caddesınde Omerağa so-
kağında cilacı Diranın mağaza

sında çalı an J aron isminde biı· 

kadın, çantasını cılalamakta iken 
dıkkatsizlik yüzünden. çanta ile 
birlikte ellerini motöre kaptır -
mış. muhtelif yerlerinden yara -
lanmıştır. 

Düğmeci kızın 

yüzü yandı 
Şark hanında Avustur) alı Kar 

yalın dügme ımalathanesinde ça
lışan 18 vaşında Refael kız: Sara 
düğmeleri cıllılamak içir kullan· 
dıgı bcnzir ocagı .... ,n parlamasilc 
yuzti ve ellen yat!~ış. Haseki has 
tanesıne kaldırılarak tedavi altı

na al nmıştır. Kazlıçeşmede İlyanın deri fab
ıikasmda çalışan Ahmed ismind·~ 
bır ış~·ı fabrıkada t•raş makinesin
de çalışmakta iken kazaen sağ e
linın bir parmağını makineye 
kaptırmıştır. 

,Merkebe atılan ta-

Dörtköşenin ı;ığlu 

yaralandı 
Üskiidarda Bulbulderede Çöm 

Jekçibayırında oturar Dörtköşe 

Hasanın 7 yaşındakı oğlu Fuad 
incır ağacıncUın dıişerek başın -
dan yaralanm~tır. 

Para meselesinden 
Aziz oğlu Mustafa ısminde bi• 

kundura boyacısı bir p<ıra mese
lesinden çıkan kavga neticesind~ 
ayni semtte boyacılık eıkn K~maıi 
bıçakla kolundan yaralamıştır. 

Çecuğu yaraladı 
Cağaloğlu fırınında tngahtaı 

Bayram isminde bıri fırında ek

mek küregile oynadığı ıçin Şina3ı 
isminde birinin 11 yaşındaki km 
Saideyi fena halde diıvmüş ve 
kaşından yara 'ac·.ştır. 

Birkaç gündür kısa fasılalarla, 
fakat fırtına ile karışık ~iddetli 

sağnak halinde yağan yağmurlar 
memleketin her tarafına, adeta 
vakitsiz kış manzarası vermiştir. 

Şehrimizde, evvelkı geceden -
bcrı, saniyede 12 metre sür'atle 
e•en kun·ctli bir rüzgarla bera
ber başlıyan yağmur gitgide şid
detini artırarak adeta bir Ieliıke~ 
halini almıştır. 
Yağmurdan evvelki günlerin 

fevkalade sıcağından şikayetle a
çılıp saçılanlar, birdenbire, niye 
uğradıklarını şa§ırarak, karakışı 

hatırlatan pardesülere. hattiı ka
lın paltolara bürünmüşlerdir. 

Dün birçok ış sahibleri azgın 

bir rüzgarla yağan şiddetli yağ -
mur yüzıinden işlerine vaktind<' 
gidememişlerdir. 

Hulasa nadir görulen hadise -
!erden olan bu derece kudurmuş 
bir şiddetle yağan yağmurlar 

memleketin her tarafında dahi bir 
afet halini almış, her tarafta e
hemmiyetli hasarata sebeb ol -
muştur. 

Bugün sabahtan itibaren hava
nın acık olmasına rağmen yine 
yağmur ihtimali vardır. Bundan 
başka bugün geçen günlere na 
zaran hava daha soğuktur. 

YAC.MURU'.11 YAPTJ(;,f 
TAHRİBAT 

Biıyükadada 9 evin zemin kat-

(Dış politikadan devam} - ----
rettir. Fakat sebebi ne olursa ol
sun, Yahudi aleyhtarlığı, demok
r asi aleyhtıulığı gibi, Nazi Al -
manya ile faşist İtalya arasında 

yeni bir yol arkadaşlığı olu~·or. 

Ve iki otoriter devlet arasındaki 
münasebetleri tak\heye yardım 
edecektir. Nitekim Hitler, Nilren
berg kongresinin açılış nutkunda 
Yahudi aleyhtarlığından bahse -
derken, bu uınde~·i diğer bir •bü
yük devletin• de benim•enıiş ol· 
nıasından memnuniyetle bahset
miştir. 

A. Ş. ESMER 

,ın kerama.i 1 
Anadoluhisarında oturan 15 ya

şında İ•mail isnııııde bir gencin 
kendı mırkebinc attığı taş o sı

rada okaktan geçmekte olan Şir

ketıhayriye çımacılarından Meh
medin dört yaşındaki o-'lu Nev 

zada isabet etmiş Ye başmdan ya

ra a ,t.r. NeYzad Cerrahpaş., 

hastane~.ne kaldırılarak tedavi al 
tına alınmıŞ'lır. 

SaçakEarı muayene 
ederk~n 

Halıcıoglunda oturan Avram 
ismindl' bir ihtiyar; mlitevelli~ı 

bulunduğu Piripa~a Seııegonunun 

yem tamir edilen saçaklarını göz 
der geçırmt'k için çıkarken meı

divenın kırılmasilc sekiz metre 
yüksekten düşerek başındcn ya

ralarımı tır. Avram kumların lı

zerıne cluşmüş olduğundan yara· 
!arı hafıftır 

larını su basmıştır. Ada itfaiye -
sinın faaliyeti ,.e halkın yardımı 
ile evlerden sular bo altılmış ve 
bu suretle tehlike bertaraf edil • 
mıştır. 

Üskucların mııhtelif semtlerin· 
dt 4 e'· tehlikelı gorülcluğünden 
Beledive fen heveti tarafından 3 ü 
tahlıyl• ettirilmı~tı-. Bırisi de der
hal yıktırılmıştır 

Bc·y azıd camiinin arka tarafın
daki buyiık c(•\•ız ağacı rüzgarla 
kırılarak arkasında bulunan ah
şab hır e\'e doğru yıkılmış ve bu 
suretle bu evi ele tehlikeli bir 
vaziyete sokmu~tur. 

Bund•n başka Ortaköy v~ Kur
bağalı den•leri taşmu;. tramvay 
yollarını sular kapatmış, etrah 
zarar vermiş, münakalat saatler
ce kesilmıştir. 

~tersinde de şıddetli yağmurlar 
yağmış ve birçok yıldırımlar düj· 
müştür. Bu yüzden pamuk mah
sulü ehemmıyl'llı suretli' zarara 
uğramıştır. Yü2de 75 nisbetinde 
tahmin edilen bu zarar, bilhassa 
toplanmamış pamuklara aiddir. 
Görül~n bu zarardan dolayı çiftçi 
pek muteessir bir haldedir. 

FIRTINADAN BATTI 
Ahmed oğlu Mustafaya aid b'.· 

tonluk bir kayık, dün sabah. Gem 
liğe gitmek üzere İstinyeden ha
reket ederek Fenerbahçe açıkla
rına geldiği sırada çıkan şiddetli 

rüzgarla batmıştır. 
Batan ınotörün tayfaları o es

nada civarda bulunan diğer bir 
motöruıı tayfaları tarafından kur
tarılarak Fenerbahçeye çıkarıl
mıştır. 

İstanbuldan Büyiıkadaya gelen 
7 tonluk bir motör de fırtınadan 
batmış, içindekiler kurtarılmıştır. 
BİR GEMİ KÖPRÜYE ÇARPTI 
Halıçde Mehmed Aliye aid bir 

gem., fırtınanın tesirıle demirini 
tarayarak Atatürk köprüsü du
balarına yaslanmıştır. Dubalar
da bir hasar görülmemişse de Ha
liç tarafındaki işaret dubaların -
dan 3 tanesiıı i koparmıştır. 

Bu esnada geminin de sandalı 

Almanya, Çeklere karşı girişeceği Bir lngiliz 
harekatın mukaddemesi ne başladı Fil osu 

Dört cambaz 
bir ipte 

(1 inci sahifeden devam) 
MÜZAKERELERE DERHAL 

BAŞLANDI 

L ondra 18 (Hususi)- Fran· 
sız Nazırları buraya geldi
ler. Hava ıneydanında me· 

rasim 'l:e tezahiiratla karşılandı
lar. Halk misafir Nazırları hara
retle alkışladı. 

Daladiye ve Bone bir müddet 
istirahat ettikten sonra Başvekil 
Çemberlayoe miiliıki oldular. Mii 
zekereler esnasında yalnız Çem· 
berlayn. Lord Halifaks ile Dala
diye ,.e Bone bulundular. Müza· 
kerelere bugiin yenıek tatilinden 
sonra da devnm olnna<:aktır. 

Fransız Nazırlarının buradan 
yarın Parise dönıneleri çok ntuh
temeldir. 

Fransızlarla :vapılat'ak müza -
kere~ i miiteakip İngiliz kabine 
meclisi ve daha sonra da kabine 
tekrar toplanacak ,.e İogilterenin 
gerek Çek ve gerek diğer bütün 
püriizlü meseleler karşısındaki 

kafi noktai nazarını tesbit ede
cektir. 

R oma 18 (Hususi)- Çek me· 
selesi karşısında gerek İn· 
giliz hiikumet riealioin, ge

rek e(kirı umunti)·rnin ya\'aŞ ya .. 
vaş bu devlet aleyhine döndiiğii 

ve Alman metalebatının haklı g<;. 
riilmeğe başladığı aşikardır. 

Bu vaziyet karşısında mevcu -
diyetinin bilsbütiin tehlikeye cir
mcsini istemi;yen Çekoslevakya .. 
nın, Çek Nazırlarındandan Ney· 

kası yeni ve mühim talimatla ve 
tayyare ile Londraya gönderdiii 
istihbar edilmiştir. 

l\laamafih diler bir ri\'ayete 
göre de, Çek Nazırı Lond.raya 
müşabid sıfatlle gitmiş olup İn· 
giliz kabinesinin nıukarreratını 

ve Fransız Nuırlıuile yapıluak 
müzakereleri yalı.inen takib et • 
mek \'e neticeden Cumhurrcisini 
'l:e Baş\'eklli haberdar eylemek İ· 
çin Londrada bulunmaktadır. 

NEYi TET){İK ETMİŞLElt? 
Londra ı8 (Hususi)- İngili~ 

kabine•inin dünkü toplantı" hak
kında bazı gazetelerin aldıkları 

malfımata bakılırsa kabine Çe -
koslo'I: akyada Alman nüfusuNJn 
~·üzde 75 oisbetindc bulunduğu 

yerlerin Almanyaya ilhakı, buna 
mukabil Çekoslovakyanın emni
yetinin muhteli( memleket tara
fından garanti edilmeı.i planını 

tetkik etmiştir. 

Al\IELE l'IRK.\SI HtANSAYA 
YARDIM İSTÜ'OR 

Lond•a 18 (A.A.)- Amele fır
kası milli meclisinin btr heyeti, 
Çemberlayn ile görıişmüş ve bu 
görüşmede lloare ile Lord Hali
faks hazır bulunmuşlardır. Heyet 
Çemberlayne geçenlerde Blak -
pulda yapılmış olan beyanatı ha
tırl~tmıştır. Tredynyonlar kon -
fer-.nsı bu beyanatta İngiltere hü· 
kürrctinden Çekoslovakyaya kar
şı bir taarruz vukuunda Fransa 
ve Sovyet Rus;a ile teşriki mesai 
etmesinı istemekte idi. 

Geliyor 
Yarın limanımıza üç İngifü harb 

gemisi gelecektir. 

Bu gemiler 10,000 tonluk De
vonshire kruvazörile 1840 tonluk 
Afridi ve Gassack ismindeki muh 
riblerdir. 

İngiliz gemileri, bugün Çanak
kaleden geçecekler, yarın sabah 
saat sekizde Selimiye açıkların -
da bulunacaklardır. Gemiler, s~. 
limiye açıklarına geldikleri za -
man topla şehri, müteakiben de 
Dolmabahçe açıklarına gelince 
Cumhurreisimiz Atatürkü sel3m
lıyacaklardır. 

Filoyu bilmukabele :H;;';;;ıdiye 
kruvazörü top atarak selamlıya -
caktır. 

İngiJ;z filosu kumandaı Amiral 
on birde Dolmabahçe sarayı rıh
tımına çıkacak, burada askeri me 
rasirıle kar~ılanacaktır. Öğle Ü· 

zeri İstanbul Valisi Muhiddin Üs· 
tündağ Parkotclde İngiliz Amiralı 
Ye kurmayı şerefine bir ziyafet 
,·ereccktır. Amiral, salı günü sa
bah saat onda merasimle abideye 
çelenk koyacaktır. Perşembe gü
nü de İstanbul Kumandanı Ge
neral Halis Bıyık tay, Tarabyada 
Tokatliyar otelinde Amiral şere
fine bir ziyafet ı-erecektir. ·--------_ .. __ 
Fatih birinci sulh hukuk mahkl'· 

mesi satış memurluğundan: 

Henlayn Asker Topluyor 

İsmail Hakkı, küçük Hüseyin, Ö
mer, Hayriye, Ali, Zeynep ve Fat
rnanın şayian mutasarrıf olduklan 
l ~aragümrükte Muhtesip İskender 
mahallesinde Kaytarıcılar ve e3ki 
Alipaşa sokağında atik 7 cedid 49, 

1, 3 numaralı 1900 lira muhammen 
: ıymetli bir taralı baskıcı Hakkı 

evi ve bir tarafı ölü Kadir arsası v" 
7 No. Iu menzili ve bir tarafı Ru
sen 3 oda mutfak ve hala \'e kuyusu 
,.e yangın duvarı bulunan ahşab 
maadükkiın hane ve ayni mQhalde 
atik 7 cedid 1/5 No. lu ve 250 lira 

(1 iıı<i sahifeden denm) 
her ediln1esi haberi Prac siyasi 
ınehafilinin bilha'oa nazarı dik
katini celbetmekte 'e bu mehafil, 
bu tedbirin hakiki şunıul derecesi 
ne olduğl' sualini irad eylen1ck .. 
tedir. 

Göniillü kıtaatın hududda tah· 

Berlın 18 (AA) - Henlay" 
Falkenav şehrini ziyaret edere'< 
Südet fırka:;ı zimamdarlarile gö
rüşmüştür. 

Henlayn, Falkenavdan ayrılmı~ 
,.e kendisine dokunulmamıştır. 

ALMAN GAZETELERİ 
NE DİYORLAR? 

şidi Almanlar tarafından yapıla· Berlin 18 (A.A.)- Gazeteler muhammen kıymetli sağı 3, 1, 4U 
cak biı hareketin mukaddimesi Beneşe \'e Çekoslovak Cumhur:- No. lu evle solu 7 No. lu ev ve ta· 
mi addedilmek İcab der? Gönül- yetine kar1ı kabaca küfürler sa- rafı rabii tarikii\m halen 74, 7Q tür-
lü kıtaalın hududda tahşidi key- \'urmaktadırlar. biinde arsa ve yine ayni mahalde 
fiyetiniu iki gündenberi sükôn ve Volkişer Beobahter, ba~maka- atik 1 mükerrer 1, 3 cedid 3, 6, 7 
intizamın tesis edilmiş olduğu Sii- lesinde bir kanser çıbanı olan Çe- numaralarla murakkam mahalden 
det menatıkında hasıl edebileceği koslovak devletinin sulhun hü _ 3 No. lu ,.e 74,3 metre türbiinde vr 
akisler dolayısile pek yakından kümran olabilmesi için deşilip bir kısmında bir oda inşa edilmiŞ 
tal:ib edilmesi liizu,,;undan bah· parçalanması lüzumundan hah _ olan ve 300 lira kıyme .. 
sedilmektcdir. setmektedir. tinde bulunan arsa ile ay-

HUDUD ı<APANMIŞ ---- ni mahalde 7 No. Iu ve 1000 lira 

L ondra 18 (Hususi)- Alınan Sultanahmed 1 inci sulh hukuk kıymetinde bir tarafı Hayriye dük-
ndaki Südctler Çekoslo- mahkemesinden: kanı ve bir tarafı Ömer oğlu Mus -
~·akyadaki kard~şlerini mu 1 Davacı Post;ı ve Telgraf Müdür- tafa dükkiını ve bir tarafı Mustafa 

hafaza için gönüllii te~kilatı yap- lüğü vekili avukat ilürhanettin arsası ve tarafı rabii tarikiiıın, çini 
maktadırlar. Giinüllülcr hududa 1 Tahsin tarafından müddeaaleyh İz- döşeli bir ufak taşlığı ve kırmızı 
gitmekte ,.e emre miiheyya bir mirde Cuma ovası oıtlan anası kö- çini döşeli mutfağı ve halası ve ufak 
"azi~·et almaktadırlar. jyünde mukim Ahmed Faik aleyJı ' . bahçesi ve 4 odası bulunan ve elek-

Hnas muhabiri Çek - Alman ne mukadıi<-ma açılan alacak dava- trik tesisatı bulunan ve tamire 
hududunun filen kapanmış oldu· sının icra kılınan duruşmasında: 53 muhtaç bulunan ahşab bahçeli ev 
ğunu bildiriyor. Biitün yollar di- lira 73 kuruşun tahsiline dair ven· ve Keçecilerde Karabaş mahalle _ 
kenli tellerle kesilmiştir. Çekos· len karar müddeaaleyh, tarafından sinde Hürremçavuş sokaında 1, 58, 
lovak mehafiline gelen haberlere temyiz edilmiş ve mezkur kararın 60 atik ve 76, 80, 82, 84 cedid numn· 
göre Alnıanrada birçok Çekler temyiz mahkemesince bozulması ü- ralı ve otuz bin kuruşa emval ve 
te,kif edilmiştir. Silahları te>lim zerine yapılan tebligata ragmen eytama merhun 1200 lira muham
etmek mecburiyeti Mora,·ya ve mahkemeye gelmediğinden gıyabın- men kıymetli bir tarafı Yuvan dük
Slornkyaya da teşmil edilmiştir. , da_ yapılan duruşmasında: kıinı ve bir tarafı ahçı Mehmed 

MUKABİL TEDBİR ı Ilamı mümeyyizünbihc nazran menzili ve bir tarafı karakol ve ta-
Prag 18 (A.A.) - Hükumet, bozma yerinde olduğundan uyu! - rafı rabii tarikiam, birine Keçeci _ 

Henlayn tarafından gönüllü kı- masına Ye müddeinin vesaik ibraz ler caddesindeki sokaktan ve diğ"
taatın hududda tahşid edilmesin" 1 edildiğinden bahisle muar:ıeleli gı- rine arkadan girilir. Üç oda ve birer 
istisnai bir takım tedbirlerle mu- yab kararının hukuk usulu muha - haladan ibaret iki kısımdan mürek
kabele etmeğe karar vermiştir. kemeleri kanununun 141 inci ma<l- keb ev ile altında bulunan üç dük
Maamafih bu tedbirler askeri ma- desi mucibince müddeaaleyhe 20 kan izlei suyu zımnında açık arttır
hiyette değildir. gün müddetle ilanen tebliğine ka - ma suretile l&/10/938 tarihine mü

parçalanmıştır. 

İnsanca zayiat yoktur. 
DiCıER HADİSELER 

rar verilmiş olduğundan muhak~- sadif salı günü saat 14 den 16 va 
mesinin icrası için tayin olunan 27 / kadar muhammen kıymetin % 75 Şi-
10/938 tarihine raslıyan perşeml.ıe ni buldutu takdirde ihale edilmek 
günü saat 14 de Divanyolunda Sul- aksi takdirde en çok arttıranın tn-

P~ngaltı ~aksı so~ağı.ndaki ca~- tanahmed 1 inci sulh hukuk mah - ahhüdü baki kalmak şartile 2/1 ı / 
denın analağ:mı çokmuş ve hır kemesinde hazır bulunmadığı ve iş- 938 tarihine mllsadlf çarşamba giı. 
kazaya sebebıyet verılmemesi için bu tebliğ tarihinden itibaren 5 gün nü ayni saatte ikinci açık arttırması 
ışaret konmuştur. içinde itiraz etmedjği takdirde gı - mahkeme başkatibinin odasında ~ • * Fransız fakirhanesi arkasın- yabında muhakeme icra kılınaca - tiJieki şartlar dairesinde satılacak
d.a ldrıs oğ!u _Akdumana aid ku- ğı muameleli gıyab kararı teb -ıtır. 

lube çokmuştur. !iği yerine olmak üzere ilan olunur. 1 _ İşbu gayrimenkul üzerinde 

f- l~üsecce.l ve _gayri~üseccel hak sa
hıblerının ılandan ıtıbaren 20 gün 

(5 lnd ıahlfemlzden devam) 
müflisin mallarını satarak az çok 
kendilerine bir şey verilmesi IR
zım gelen ifliıs masasına miiraca
atlarda bulunmuşlar, fakat Tan
fild'in asıl paralarını, kıymetli 

mücevherlerini Amerika]~ Mad
len ismindeki genç ve güzel karı
sile Parise gönderdiği söylenmiş, 
kadın aranmış, birşey bulunama
mıştı. Onun için Tanfildin gizli ha
zinesi diye ortaya masal gibi türlü 
türlü rivayetler çıkmıştır. HiılA 

bu araştırmalar de\'am ediyor. 
Tanfild ile Spiro birbirlerini hem 
sevmiyen, birbirlerine düşman o
lan iki rakibdir. Tanfild aleyhin. 
deki t~hkikata tahkikatına spiro 
birçok şeyler söyliyerek onun es
rarından mühim bir kısmını ad -
!iyeye vermiştır. 
Diğer iki mahkuma gelince, bun

lardan biri zeki, aslı Fransız ol
duğu söylenen Devcrtev, dığeri .. 
onun katıbi genç Velan'dır. Dever
tey Londrada iş aleminde tanınmış 
baronun m:.:.him avukatlarından 

bıri idi. Harold ismindekı banker 
sahtekiırlık etn1iş, bunun üzerina 
aleyhine takibata girişilmışti. De
Yertey ona müracaat ederek ken
disine lı\zım gelen para verilirse 
adliyede tanıdıkları nsıtasile .,_ 
nu takıbattan kurtaracağını temin 
etmış ise de Harold tevkif edilin
ce kendisinin nasıl dolandırıldı -
ğını anlamıştır. Çünkü Avukata 
verdiği paraların bir işe yarama -
dığını görmiıştür. Neticede Harolıl 
beş seneye, avukat da yine beş •e
neye mahküm olmuşlardı. Avu -
katın genç katibi de bu işlerde 
ortak olduğu için beş seneye mah
kum olmuştur. Bu dört mahku -
mun hapishanedeki höcereleri bir
birine komşu imiş. Pazar günleri 
mahkumlar höcerelerinden çıkarı
larak birlikte yemek yedikleri za. 
man birbirlerile karşılaşıyorlar, 

Tanflld ile Spiro birbirlerine düş
man dü~man bakışıyorlardı. 

Dert mahkumdan içlerinde en 
sakini. en filozof görüneni avukat 
Devertey oluyormuş. 

Spirodan başka diter mahkum
lrın hı;psi haklarındaki kararı tem
yiz etıniflerdir. Fakat tekrar mu
hakeme edilmeleri için bir teb • 
ligat olmamıştır. Bunu sa'oırsızlık
la bekliyorlarmış. Avukat şöyle -
diyor: 

- Bu karar hükmünce kendimi 
tekrar müdafaa edeceğim. 

Avukat hiç şikayet etmemekte, 
aleyhinde verilen mahkumiyet ka
rarını metanetle karşıladığı gibi 
tekrar mahkemede de cesaretle 
kendıni müdafaa edece4ini söy
lemekte ve hapishanede \•aklini 
hoşça geçırmek için bir kitab yaz -
maktadır. Bu kitabın mevzuu da 
Fıansız ihtilfönde kafası kesilen 
Kraliçe Mari Antuvanetin hayatı
dır. Ingiliz gazetelerinin bu ve -
sile ile tekrar ettiğine göre bu avu
kat eski bir Fransız ailesine men· 
subdur. Fransız ihtilföni çok iyi 
tedkik etmiş, çok okumuş bir a -
damdır. Avukat Devertey mu -
ayyen zamanda kendini görmeğe 
gelen karısına gelip kendisini gör
meğe lüzum olmadığını söylemiş
tir. Onun için karısı hapishaneye 
gelmemektedir. Kendisile görüşen 
bir gazeteciye avukat bunun sebe
bini şöyle anlatıyor: 

- Karım gelerek beni burada 
gördükçe bana dair eskidenberi 
edinmiş olduğu fikir ve kanaat 
sarsılacaktır. O beni çok cesur, me
tin blr erkek olarak bilirdi. Hal
buki gitgide onunla konuştukça 
belki bugünkü halimden şikayet 
ederim. O da beni zayıf görür. O
nun da cesareti kırılır, benim de!. 

Avukatın genç kiıtibi 36 yaşla
rındadır. Kendisi avukat olmadığ: 
halde avukat tavrı takınır, saçla
rını uzatırnuş. Hakim ona karan 
tebliğ ederken: 

zarfında vesikalarile beraber mü .ı .. --~-----------.1 
racaatları lazımdır. Aksi takdirde giler ve sair borçlar hisscdarlaı-a 
gayri müseccel hak sahibleri pay _ aid olup ;, 2,5 tellaliye ve 20 sene· 
laşmadan hariç kalırlar. lik evkaf taviz bedeli müşteriye 

Baş, Diş, Nezle, Grip R omatizma 
· nevralji .kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
[• •icabında gUnde Uç kaee alınablllr. • • 

2 - Arttırmaya iştirak edecek _ aiddir. 
!er yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 5 - Şartname herkesin görebiıe
vermeğe mecburdurlar. ceği sur_gtte bugünden itibaren a • 

3- Bedeli ihaleyi müşteri mia • çıktır. t'azla malllmat almak isti -
dında \"ermez ise ihale feshedilir ve yenler satış 98 No. ile memuriyeti
yeniden arttırma yapılır. Her iki mize müracaat etmeleri ve işbu 
ihale arasındaki fark ve zarar mü~- gayrimenkuldeki hissedarlarla di
terlden bilAhüküm alınır. ğer bütlln altıkadarlara keyfiyetin 

4 - Tarihi ihaleye kadar olan ver- şu suretle tebliğlendiği ilan olunur. 

- Kendınizi avuka+t bcnıC'te: 
rek konta da öyle zanııcttırrrfil 
istiyordunuz değil mi?. h • 

Diye sormuştu. Fakat hbP" ~ 
nede artık uzun saçları krsılJ1ll . 
kendisi mahkumlara mahsus rs ,ıı 
vahı giymiştir. Fakat bu esvabı ı:ı
mümkün olduğu kadar şıklaştı 
rak zarif ve temiz bir halde gıı· 

ııı·· 
meği bilecek kadar zevk vr · 
rak sahibi imiş. ııı· 

Hapishanenin elbisesinden ınr1, .. 
nun olmıyan, bunu kendisine g 

11 
dlrdikleri için söyle'1rn yaln e
Tanfild imic.·. Tanfild karısınır g ' -ı· 
!erek kendisini bu kıyafette go 

1 
memesi için ona hapi~haneyc g«: 
mesine izin verilmeme~ini de ı: 
temişti. Fakat kadın zaten fran· 
saya gitmiş bulunuyordu. Bir ~: 
manlar altın ile mücevherııt 1

; 

oynamağa, çok para sarfe<lerrk 
1 

t d .. · d - 1 c ola." e ıgı yer e gezmeg<' a ışmı, 
Tanfild şimdi hapishanede spır~ 
ile karşılaştıkça şöylt• diyorın~';~ 

- Buradan çıkıp ,kı:. tulmak, ~
bir kolumla bır b?cag.,nı l«• 
meğe razıyım'· 

Spiroya gelince: kt'"ıdisini as~~ 
!arca evvel İngiltercde tiireJ!lJ.'i .• 
lan meşhur haydud Rolin ttııod g. 
bi yaman bir adam diye faY3

':. 

Spiro hapishanedl'n şikiiyet clJll~ 
mektedir. Yalnız düsündüğı.i dO • 

• kC1• 
kuz yaşındaki oğludur. Bir de 
disinin tiyatroda kazanacagı Jll'';, 
vaifakiyctlerdir. Spıro bir kerr ı 
defa görmüş olduğu bir adarıı~. 
kandırarl!k kendisinden sözele ~ 
him bir iş için tam 17,000 ingili.l 
lirası almış diye meşhurdur. çıın
kü Spiro'nun çenesi o kadar J<U\ 
vetli ve karşısındakini aldat!l18~J 
kabiliyeti de o kadar çokmuş! .. " 
itibarla Tanfild de ondan aşsı;• 
kalır gibi değildir. Avukat da ôı' 
le, avukatın kıitibı de ona vakın' 
dır. Demek oluyor kı hapi.;l~a· ed" 
birleşen bu dört kişi , J•ep'i başkJ 
başka adamlar olmakla bcr:bC' 
§eyMınlıkta birbirlerine yakın 

·srıı' d~inlardır. Yalnız yukarıda 
1 ra-geçen banger Harold hın!-• • 

sında degr· ·ıdir. Banger Harııld eı'· 
·ro 

velce muha\:emP edı ırkeıı spı 
iQ}ıid olarak mahkı'meye gıtJ1l'~ 
o sırada Harolda işıttirebiW~ 
kadar bir sesle: 

- Cesaret, seYgili clostuııı. ce
saret, demişti. Ben ne sc·ninle bf" 

raber olacajım, demiş ;J' 

Halbuki bunun üzerinden aY
1 ·el 

geçmiştir. Acaba Spiro daha c"' 
kCll' 

hissediyor muydu ki er ge<; 
8 

disi de yakalanarak ınuhaJ<eJll \ 
edilecek \'e mahkum olacak di: ıl' 

Spironun bir İngiliz gazeteSil' . .J 
,a.ı• 

çıkan ve macerasını anlatan ) . ·!İ-
•Sol Telgraf._ da hulasa edilını;0, 
Fakat bu aı;rı Robın Hod asıl ır 
latacatı şey !eri daha anlatmaJll dl 
tır. Pasaportsuz olarak AvrııP".e·· 
oradan oraya gezen ve gitti!' .>in 
!erde sözde mühim olan i~Jcr ı\ı 
hissedar arıyarak sermaye tefll , 

.. bıın 
eden Spiro dendigine gorc rilt 
dan sonra neşredeceği yazıl:tıı· 
bütün maceralarını anla taca 0ı3 11 
Musikiye tiyatroya mt>rakı Jı' 

d an 
Spironun yazı yazarken e ·c~I~ 
tacağı şeyleri kendi istediği ,~ıli'' 
göre tasvir edeceği düşunul•. et"' 
Fakat bugünlerde İngiliz gaı J<l•l 
]erinin en belli başlı mev21111 rıC 
iki yaşında olan, fakat sel<i2 :ı~n 
mahkumiyetini bitirip çıklliP 0-

sonra tekrar işe atılarak zeııg ad9' 
lacağı ümidini bcsliyen bll 
mm geçirdiği maceralardı•/ 

D ·· n ııe t ün geceki s .ı .• ,,. 
c fl'l''' Dün gece Kasımpaşa 3 scrııı~ 

birde Bay Receb Uylaşın, ıW 

Z" ııal 
Uylaş, Süha Uylaş ,·e u. 

511
pu0 

la~ isimlerindeki üç ~-avııı Jl~ 
sünnet cemiyeti yapılmıştır ,en 

kiın'·' mes'ud toplantıda a le er ııİ' 
ve 

rimizin tanınmı§ simaları 
leleri bulunmuşlardır. JıB ~ı 

Muhtelif eğlencelerle sab
9 

,.etli' 
dar neş'e içinde yaşıyan a: ;ı~ 
ler mükemmel bir sureti 
edilmişlerdir. ~~;> 

J{ sıfllr 
Semih Uylaş bu yıl J 01ırıt»" 

5 inci ilk okuldan mezun rı çı' 
. oJ<ıılu 

tur. Suha Uylaş aynı 
Jışkan talebelerindendir· 1~ 

Küçük Zühal ise bu >:1 iilP8" 
hayatına girecektir. J{uÇ dll,rıl 
ve ailesine uzun öaıürJer 
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Deniz üzerinde 
duran 

fstanbul Üçüncü İcra 1\1.en. u !Lğuı.t a,. : 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim şirketine birinci derece. 

ve sırada ipoteklı olup tamamına üç yeminli ehli vukuf marifetile 4736 
dört bin yedi yüz otuz altı lira kıymet takdir edilmiş olan Çakmakçılardıı. 
eski Mercanağa yeni Dayahatun maballesinde Tığcılar sokağında sağı 1~3 
184 solu 186, 191, arkası 196 parsel No. lu mahaller ve önü tığcılar so-

Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
Yalnız Son Tel f'da n rcdilecektir. Yazan : Ziya Şakir (N. 32j 

Paşa'y; saray kapısından dışarı 
çıkarmıya muvaffak olan Meh
ltıed paşa'nın sevinci çok sürmedi 
lsticvab'ın mahrem kalması için lzzeddin 

vapurunda yapılması emredildi 
Çerkes Mehmed Paşa, birbir 

lahavle çekerek, başkatib Tahsin 
!'aşanın odasma gitmiş... Gayet 
llıülayim bir eda ile ellerini o -
ğuştura oğuştura içeri girmişti. 
\le uzun bir kanapenin üzerinde, 
boylu boyuna yatan Fuad Paşa
nın önünde, kandilli bir temenna 
etnı'§ti. 

Fuad Paşa, yerinden kıpırda -
llııya bile lüzum görmeden sor -
llıuştu: 

- Ne haber, Mehmed Paşa?. 
Mehmed Paşa, el!erini oğWJ -

turnıakta devam ederek cevab 
\'ermişti: 
'- Sağlığınız, Paşa hazretleri... 

l'aıı ... Vah ... Bir münasebetsizlik 
Yüzünden, buralarda rahatsız ol
dunuz. 

Bu suretle söz açılır açılmaz, ijU 

konuşma devam etmişti. 
- Rahatsız olmak ta, söz mü? 

l>aııa halli. Efendimiz huzura ça
ğıracak da isticnb buyuracak di
Ye bekliyorum. 

- Vah, vah ... Lüzumsuz yere 
beklediniz... Meş'um hadise, E
fendimizin ü:rerinde o kadar fena 
tesir husule getirdi ki; hastalan
dılar. Haremi hümayunlarına çe
lci!nıiye mecbur kaldılar. 

Fuad Paşa lı:alkrnış, oturmwıtu. 
Ve öfkeli bir sesle sormwıtu: 

- Ay, şimdi ben huzura. çıka
llııyacak mıyım?. 

- Maalesef hayır ... Paşa haz
tetıeri ... 

- Efendimiz, ikinci musahib ile 
bendenize haber: göndermişler .. 
•tiehmed Paşa gitsin, Fuad Paşa
Yu selam söylesin. Yarın görüşü
tüz .• diye, irade etmişler... Hiç 
rahatsız olmayınız. Teşrif ediniz, 
!>aşa hazretlerL 

Fuad Paşa, en küçük bir şüphe 
'tnıeden ayağa kalkmıştı. 
. - Pek ala .. yarın, irade bekle-
l'iııı. 

Diye mırıldanmışdı. Ve odadan 
Çıkarak merdivenleri inmiş; kol
tuk kapıya doğru ilerlemeye baş
lamıştı. 

Fuad Paşa, başkitabet dairesi. 
ilin kapısında; 

- E, Allaha ısmarladık Meh
llıect Paşa .. Yarın, tekrar görüşü
rüz. 

Demişti. 
b·Fakat Mehmed Paşa, helecanlı 
ır sesle: 
. - Beşiktaş karakolunda bir i

ilto. var. Müsaade buyurursanız, 
~ndeniz de arabanızla oraya ka-
ar ineyim. 
Diye cevab vermiştL 
Fuad Paşa, bundan da şüphe et-

ltıerniş: 
- Hay, hay .. buyurunuz. 
Diye, kapıya doğru ilerlemişti. 
l<o!tuk kapısının önü, tenha v~ 

Sakindi. Mutad veçhile; kapıda 
<!uran dört süngülü nefer, bir ça
~· iki de resmi elbiseli saray 
lt~Pıcısından başka, meydanda 

ırııse mevcut değildi. 
l Fuad Pa~a . selam duran asker· 
ere temennahla mukabele ede · 
tek dik bir yürüyüşle kapıdan çık
:~tı . Fakat: kapının önünde keıı-

ı arabasına mukabil bir saray a
t•bası görlınce hayret etmiş ; ka
l>ıcılara: 

- Nerede benim arabam? .. 
Denıişti. 

1 
Paşayı güzellikle saray kapı • 

r'ndan dışarı çıkarmıya muvaf
ak 1 ~ o an Mehmed Paşanın sevin-

i · Uzun sürmemişti. Ezile büzü
~. c~vab vermişti: 
~ ' Paşa hazretleri!.. Arzettim, 
ı.~· efendimiz, biraz rahatsızlar. 
\ •C V.ı bı, yarına bıraktılar. Fa -

'>l bu isticvabın, mahrem kalına-

sı için, İzzettin vapurunda icra o
lunmasını ferman buyuruyorlar. 
Vapurda, bütün istirahat esbabı
nız temin edildL Bu gecelik ... 

Mebmed Paşa, sözünü ikmal e
dememişti. Fuad Paşa; 

- Vay .. İzzeddin vapuruna gi
deceğim ha ... Hay, alçaklar hay ... 
Beni desise ile tuzağa düşürmek 
istiyorlar. 

Diye, bağırarak Mchmed Paşa
nın sözünü kesmişti. Hatta, yum
ruklarını sıkarak, Mehmed Paşa
nın üzerine yürümek istemiştL 

İşte o zaman, kapıdaki tüfek
cilere mahsus kulübenin arkası
na, ve duvar kenarlarına saklan
mış olan yirmi beş otuz kadar tü
fekci, yerlerinden fırlıyarak Fu
ad Paşanın etrafını çevirmişler
dL 
Hacı Hasan Paşa ile Şevket ve 

Şefik Paşalar da, tüfekci kulübe
sinden çıkarak, Paşanın yanına 

gelmişlerdi. 

Fuad Paşa, artık avaz avaz hay. 
kırıyor: 

- Vay .. şimdi de etrafımı ku
şatıyorlar, ha ... Ben sizi yarar çı
kardım amma, ne yapayım ki; sa· 
raya girerken, padişaha hürmet 
olmak üzere rüvelverimi arabam

da bırakmışım. Gösterdiğim bu 
lüzumsuz hürmete, şimdi teessüf 
ederim. 

Diye, bağırıyordu. 
Hacı Hasan Paşa, Fuad Paşa

nın koluna girmişti. Saf ve merd 
bir lisanla: 

- Paşa, Paşa ... Sebeb olanların, 
Allah belıi.sını versin. Beni dinle. 
Şeytana uyma. Şu etrafındaki he
rüler sana bir hürmetsizlik eder
lerse, ucu bize de dokunur. He -
pimizin başı derde sokulur ... Na
sıl olsa, efendimiz senden vazgeç-

mez. Var~ın. şimdilik onun dedi
ği olsun. 

Diye, teskine çalışmıştı. 
Fakat Fuad Paşa, bu şekilde 

tevkif edilmeye o kadar öfkelen -
mişti ki, onu bir anda susturmak 
mümkün olamamıştı. Fehim Paşil 
ile Arab İzzet Paşaya, en ağır ke
limelerle sövmeye, küfürler et -
miye başlamıştı. _ 

Hasan Paşa, Fuad Paşayı pek 
güçlükle arabaya bindirebilmişti. 
O anda, cami avlusuna saklanmış 
olan otuz nefer mızraklı süvari, 
arabanın etrafını çevirdi. 

Mehmed Paşa ile Şevket, Sa
dettin, ve Şefik Paşalar da, ayrı 
ayrı arabalara binerek, bin müş
külat ile Fuad Paşayı Hayreddin 
iskelesine indirip, oradan da İz
zettin vapuruna nakletmişlerdi. 

Fuad Paşanın vapura bindiril
diği müjdesi verildiği zaman; Sul
tan Hamid, bu işin bu kadar gü
rültüsüz, patırtısız geçtiğine inan
mamış; hususi yaverlerinden Ta
tar Osman ve Şakir Paşaları, kon
trol için gemiye göndermişti. 

Paşalar, Sultan Hamidden te
liikki ettikleri irade üzerine İzzet
tin vapuruna kadar gidecekler, 
Fuad Paşayı gözlerile görecekler, 
nasıl gördüklerini de gelip haber 
vereceklerdL 

Fakat.. bu iki Paşa, çarçabuk 
Yıldız sarayına dönmüşler; doğ

ruca Sultan Hamidin huzuruna 
çıkarak: 

- Efendimiz!.. Geminin kapta
nı bizi gemiye kabul etmedi. 

Demişlerdi. 

Aman. .. Sultan Hamidin o an
da yüreği kopmuş, ağzına gel -
mişti. 

(Devamı var.-

Orta A vrvpa - ltalya 
(4 tlncO sahifeden devam) 

da görmek istediği cihetle İtalya
nın iştirak etmiyeceği bir gürül
tüye yalnız başına gitmiyeceği 
fikrinde bulunuyorlar. İtalya ken· 
disile beraber olmadıkça Alman
ya yalnız başına bir kavga çık~
racak değildir. Onun için yukarı
da h;mi geçen ve İtalym Hariciye 
nezareti tarafından neşredilen 

mecmuada görülen yazının mana
sı bir kat daha anlaşılıyor. Çekos
lovakya meselesinin sulh yolun
da halledilmesi lazım olduğunu 
yazan bu mecmua bu yüzden ile
!'ide herhangi bir kavga çıkacak 
olursa İtalyanın buna karışmıya
cağını şimdiden anlatmak istiyor 
demektir. Diplomatların lisanın
dan yazılan bu mecmuanın yazı
ları herhalde Berlin mahafilinin 
nazarı dikkatinden kaçmadığını 

söylemeğe lüzum olmasa gerek
tir. 

Avusturyanın malüm şekilde 
Almanya tarafından alınması sı
rasında İtalyanın ses çıkarmadığı 
iklde bir söylenerek şimdi de Al
manyanın Çekoslovakyada ona 
benzer bir emrivaki yapacak o

lursa Romanın gene ses çıkarmı
yacağını ileri sürenler çok değil
dir. Fakat gene Romadaki Avru

pa muhabirleri bildirdiklerine gö
re hal büsbütün başkadır. Avus
turya meselesinde İtalyanın mu
vafakati Berlin hükümetince da
ha evvel alınmıştır. Berlin tarafı 
Roma tarafını haberdar etmiştir. 

İki tarafın karşılıklı vaziyetleri 
tayin edilmiştir. Halbuki çekos -
lovakya meselesinde İtalya her -

hangi bir değişikliğe razı olmadı
ğını vaktinde bildirmiş oluyor. 

Çünkü mayısta Hitlerin Roma
yı ziyareti sırasında Çekoslovak-.. 
yada bir emri vaki yapmak ciheti 
görüşülmüş de buna İtalyanın mu
vafakati alınmış değildir. 

İşte şimdi o mecmuadaki kısa, 
lakin manalı yazı İtalya hükümcti 
nin noktai nazarını aleni surette 
her tarafa bildirmiş oluyor de -
mektir. İtalya istiyor ki Çekoslo
vakyadaki Süi'let Almanlarının 

dedllclerini Prağ hükO.meti toptan 
kabul etsin. Bu suretle Almanya
nın da dediği olsun. Fakat İtalya 
ayni zamanda bu meselenin daha 
ziyade uzayarak sulhü tehlikeye 
koyacak bir buhrana kadar va
rılmasını asla doğru bulmuyor. 
Mesele halledilmeli, Hem de Çe
kosovakyanın varlığına, istiklali'= 
ne dokunulmamak şartile. İşte İ
talyanın noktai nazarı bu suretle 
hulasa edilmektedir. Yam' Orta 
Avrupada Çekoslovakyadan alı

narak Almanyaya verilmek üze
re bir karış bile olsa herhangi bir 
toprak değişikliğini Roma kat'iy
yen caiz görmüyor. Avusturyanın 
Almanya tarafından malum şe -
kilde alınmış olmasını İtalya ar
tık kafi buluyor, daha başkasına 
lüzum görmüyormuş. 

Buraya ilave edilecek mühim 
bir nokta daha vardır: Ayni za
manda Çekoslovakyanın Berlin -
Roma mihverinin tesiri altına gi

rerek Rusyadan, Fransadan zyrıl
ması İtalyanın en ziyade istediği 
şeylerdendir. 

şehir 
(5 lncl aahlleden devam) risliye giinde bir litre soğuk su kağile mahdud kayden 183 metre murabbaı 185 parsel No. lu eskı lJ, 

me suyunun esasıdır. Soğuk, SÜ· verilemiyor. yeni 15, 15/l No. lu gayrimenkulün evsafı: Zemin kat; zemini çimento 
zülmüş, ve berrak bir sudur. 140 kilometrelik büyük bir sa bir köşesinde camekarua bölünmüş yazıhane, bir ahşap bölme ile orta-

Bu 500.000 metre mikabı, Pari- bendi yapılacak, nehrin memba- dan ikiye ayrılmış olup önü camekan, stor kepenklıdir. Dükkanın altı 
sin susuzluğunu söndüremiyor. ına kadar bend uzatılacaktır. E- bir kısım bodrumdur. Arka kısmında zemini çimento, pencereleri de· 
Bu vaziyet dahilinde sanayi için ğer buradan su getirilecek olursa mir kepenkli ve birinci kata çıkılan ahşap merdiven vardır Birinci kat: 
günde bir litre dahi su bulmağa Paris günde 1.000.000 metre mi- Bu kat potrel döşemelidir. Dükktının üstünde birbirine geçilen iki oda 
imkan yoktur. kabı temiz kaynak suyuna kavu- vardır. İçinde elektrik ve terkos tesisatı mevcud olup evin cephesinin 

Bunu karşılamak için Sen nehrı şacaktır. . sıvalan kısmen bozuk ve pencereleri demir kepenkli ve binanın beden 
ile Marn nehrine el uzatılmıştır. İlim adamlarının iddiasına na- duvarlarile döşemeleri kagir olan ve 183 m2 umum mesahasından 176 
1891 senesinde her iki ırmakta ta- zaran Parisin altında bir deniz m2 ına bina inşa edilmiş bulunan gayrimenkulün tamamile yine tama
bii ve sun'i olarak süzme havuz- mevcuttur. Ancak bu su deryasııı- mına üç yeminli ehlivukuf tarafından dört bin elli lira kıymet takdir 
ları vücude getirilmiştir. Birçok dan lüzumu kadar su çıkarabil · edilen Hasır iskelesinde Ahiçelebi mahallesinin Limoncular sokağında 
aletlerle süzülen ve temizlenen mek için 1000, 1200 hatta 1500 met sağ tarafı 1 parsel No. lu mahal; arkası Haliç, önü Limoncular cadde
bu su, işte Parisin o soğuk ve te- re derinliğinde kuyular açmak sile mahdud 2 parsel No. lu ve 162 metre murabbaı üzerine inşa edilen 
miz memba suyuna karıştırılarak lazımdır · eski 69, yeni 14, 16, 18, 18/1 (son yapılan numarataja göre 12, 18, 18/1) 
içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. Fakat ortaya kendiliğinden bir kapı No. lu sırf mülk, kayden 2 ve vaziyet raporuna göre üç bab dük
Bu sen ve Marn nehirlerinden SÜ· mesele daha çıkıyor: Ycraltındaki kanın nısıf hisseleri: Bu dükkanların beden duvarları kagir , bir katlı 
zülen su 300 ile 350 bin metre mi- su çıkarılmağa başlanırsa yeryü- ve bir çatı altında zeminleri toprak önleri kısmen stor, kısmen demir 
kabıdır. zündeki sular belki azalacaktır. kepenklidir. Pencereleri demir parmaklıklı olup deniz tarafında Üolıi 

Bu kadar su, sanayi ile, sulama İkinci suai: Ya harb olursa? ve yanları oluklu saç kaplı bir kısım vardır. 162 metre murabbaı ÜZL~ 
ve imaliithane işlerine gene kafi - Bugünün bombaları bütün rine inşa edilen harab ve dıvarları çatlak bulunan kagir iki dükkanın 
gelmez. Pariste sanayi için günde bendleri ve havuzları tahrib ede- nısıf hisselerile yine tamamına üç yeminli ehli vukuf tarafından 15293 
700 binle 800 yüz bin metre mi- bilecek vaziyettedir. Bu halde on beş bin iki yüz doksan sekiz lira kıymet takdir edilen Galatad:ı 
kabı arasında su kullanılmakta - Paris müthiş bir tehlike ile baş- Kemankeş Karamustafapaşa mahallesinde Mustafapaşa sokağında oir 
dır. Bu kadar suyu temin edecek başa kalmış olacaktır. tarafı Dirohi, Karine, Nemzur'un hanları, bir tarafı Alibey hanı , bir ta
başka vasıta ve imkanlara da baş Gibi bir fikir ortaya sürülmek- rafı sıhhiye dairesi ciheti ve bir tarafı yol ile mahdud eski 69, 69 m ,_ 
vurulmuştur. 500 ile 850 metre tedir. Bunun için Paris beledıye- kerrer 71, yeni 81 83 No. lu gayrimenkulün 69 No. lu başçı dükka:u 
arasında derin arteziyen kuyuları sinden sa!iihiyetli bir zat demiş- mülk ve gediğinin nısıf hissesile 71 No. lu bilagedık açıklık mahallinın 
açılmıştır. tir ki: dörtte bir hissesi: Umum mesahası 226 M2 olup bundan 201 M2 bina ve 

Parisin hemen her sokağının - Parisin suları o suretle or- sağ tarafta kalan mütebakisi aydınlık mahallinden ibaret bulunan al-
altında birisi içme suyu, diğerı ganize edilmiştir ki harb halinde tında dükkanı müştcmil bir bab gayrimenkulün evsafı: Zemin kat: 81 
umumi hizmetlerde kullanılmak bir iki havuz ve bend ortadan No. lu önü camekan ve stor kepenkli dükkıi.ndır. Zemini malta döşeli
üzere iki kanalla su akmaktadır. kalksa dahi, herhangi bir ma - dir. Elektrik tesisatı vardır. Bu dükkanın arka kısmı 79 No. lu dükkan-

Parisin yirmi kadar su deposu halle için susuz kalmak tehlikesı dan kapısı olup zemini çimentodur. 83 No. lu evin demir kapısından 
vardır, bu depolardan Parise örüm yoktur. girildikte zemini çimento bir koridor olup aydınlık mahallinde bir ka
cek ağı gibi borular yayılır. Bu !===========================•I pısı vardır." Mermer merdivenle birinci kata çıkılır, birinci katta: Sağda 
ağlar yükseklik derecesine göre H 1 K A Y E bir koridor üzerine içiçe geçilen üç oda, solda yine bir koridor üzerine 
dört kısma ayrılmıştır. Birinci B içiçe iki oda vardır. Kapı ve pencereler demir kepenklidir. İkinci kat 
kısım 80 metreye kadar olan yer- İr kaç yüzlü birinci katın aynidir. Üçüncü kata çıkılan merdiven orta sahanlığında 
ler içindir, ikinci kısım 107 metre, bir musluk taşı ve bir hela vardır. Üçüncü kat : Bu kal ta bırinci katın 
üçüncü kısım 130 metredir ki yük kadın aynidir. İçinde elektrik tesisatı mevcud olup haricen birinci katta b;r 
sek mahallerdeki yüksek binalar (4 Unoü sabifemizden denm) balkonu olan kargir gayrimenkulün 69 No. Ju başçı dükkıi.nı mülk 
içindir. Bir de 160 metre yüksek- _ Yazık olur sana. ve gediğinin nısıf hissesile 71 No. lu bilagedik açıklık mahallinin dörtte 
!iğe mahsus depolar vardır ki bir hissesi açık arttırmaya konmuş olup ilan tarihinden itibaren şart-- Bana bir şey olmaz. Ciddi, 
bunlar da Parisin en yüksek ma- namesi herkes tarafından görülebilecek ve 26/10/938 tarihine raslıyan namuslu, kibar bir kız. Nesi var? 
hallelerinin, en yüksek binaların• çarşamba günü saat on dörtten on altıya kadar dairemizde açık arttır-

- Çok şeyleri .. 
su verir. Paristeki su depolarının ma suretile satılacaktır. Satış Emlıi.k ve Eytam Bankasının 844 No. 1ı - Şakir kafi miktarda konfe-
en büyüğü Monsurideki depodur. kanunun hükümlerine tabi olduğundan mezkılr kanunun 15 inci ma,l-

rans verdi, nasihata ihtiyacım yok. 
Bu deponun üstünde içilecek su desine tevfikan ikinci bir artırma yapılmaksızın gayrimenkul, vuko-

Hırpalanmarnış bir vücut, dipdi- ·• 
altında nehir suyu vardır. Geniş· rıda yazılı günde en fazla arttıranın üzerinde bırakılacaktır. Arttırma-ri göğüs, erkek dudağı değmemiş 
!iği 40.000 metredir. ya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 

kızıl dudaklar .. Papatya gibi saç-
Parisin su depolarında en a- akçesi veya milli bir bankanın teminat mektub utevdi edilmek lılzım-

Iar, daha ne olsun? 
cayib şey nedir biliyor musunuz~ dır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve tellilive ve vakıf - Oğlum gözünü aç çok kız bu- • 
Parisin sıhhatini koruyan alaba· icaresi satış bedelinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz bedeli müşterı'ye lureun amma, başına gleceği te-
lık. Muhtelif suların taksim edil- aiddir. Satış bedeli peşin ödemek lazımdır. İcra ve iflas kanununun 

b 
mizliyemezsin. 

diği u karanlık yerde birçok ot- 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla dig" er alakadar _ 
- A.. Sen de kızın aleyhinde 

lar arasında sürü halinde alaba- !arın gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafları-bulunuyorsun. Meliha namusu 
!ık bulunur. Bu balıklar burada na dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gun·· içı'ndn da-

mücesscmdir vallahi. c 
muhtelif cereyan ve mecralara iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sa bit 

- Kim öğretti bunları sana?. 
karşı hep çabalıyarak )'Oşarlar. G olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kaırlar. Ala"kadarların - Kendim öğrndim. örünen 
Eğer bu balıklardan birisi ölür.;e işbu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla köy lulavuz istemez. Kız size yüz 
otopsi yapılarak gayet ince bi; malıimat almak istiyenlerin 937/3454 dosya No. sile dairemı'ze mu" r. ,'-vermiyor diye alyhinde bulunu- " 
muayeneden geçirilir. Bir zehir • caatları ilan olunur. yorsunuz. Sen bana arkadaşlık 
lenme filameti varsa lazım gelen 
tedbir derhal alınır. yapacaksan onunla tanışmama 

yardım et. 
İçilecek su havuzunun altınd,ı B d gu·· ah g'tt· M d - en en n ı ı. a em 

2.000 kadar direğin kaldırdığı sa- israr diyorsun yarın seni Meliha 
halar o kadar genişti:· ki içinde ile tanıştıracağım. 
kayıklarla gezilir. Bu havuzun ge * 
nişliği 130, uzunluğu 260, yüksek- Mliha ile tanıştığımız günden 
!iği dört metredir. bu zamana kaldar yani üç ay için-

Kaynaklardan her gün gelen de her gün artan bir sevgi kayna
sa miktarı 500.000 metre mika . ğı hissediyordum. Ona taparcası
bıdır. Fakat bazan 350.000 metre na aşık olmak bana bambaşka bir 
mika.hına da düştüğü olur. Bu ku- gurur veriyordu. Etraftan duy
rak mevsimlere mahsustur. Sen duklarım yavaş yavaş değişiyor, 
ve Marn nehirlerinden çekilen su ilk ihtimaller siliniyordu. 
!ara gelince, bunlar normal ola- Samimiye yakın bir arkadaş-
rak günde 350 bin ile 400 bin met- !ık havası içinde bir sene Meliha 
re mikıi.bı arasında değişir. ile konuştuk. Daima dreden, tepe-

Bu suyun havuzda tadı değişir. den arasıra sevgiden bahsediyor
Çünkü sulfat ve amonyüm, alo- duk. 
min sulfat, permanganat dö po- Bir gece yine her zamanki yer-
tas, hiposülfit dö potas, klor gibi de buluşmuş birbirimize karşı duy 
birçok cisimlerle muamele edilir. duğumuz sevgiden, evlenmekten, 

Bundan başka bu kimyevi mu- erkeğin kadına, kadının erkeğe 

amele neticesinde ılınır, 20-22 yaptığı blöflerin tehlikesinden 
derece arasındadır. İçinde mikrob dem vurmuş bazı fikirler ileri sür
namına bir şey kalmamış olmak- müştük. Bana öyle geliyordu ki 
la beraber fiziki ve kimyevi has- aramızda aşağı yukarı bir anlaş. 
sası tamamen bozulmuş olur. ma var. Ve bu anlaşma ileride 

Bu nehirlerden 600 ile 650 bin iyi neticeler verecek. 
metre mikabı olarak günde su * 

- Kimdi o? .. 
- Sulhi.. 
- Sulhi kim? 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
İşbu gayrımenkulü satın alanlar arzu eder

lerse bankaca takdir edilecek kıymetin 0/0 

50 si kadar kendilerine ikraz'ltta bulunı
bilir. (6577) 

İstanbul Defterdarlığından 
Sirkecide Hocapaşa mahallesinin Hüdavendigar caddesinde kain 

38, 40, 42 No. lı Karesi otelile altındaki d!lkkanların dörtte bir payınm 
yetmiş ikide on dört payı, parası peşin ve sırf nakid verilmek ve bu 
hisseye aid vakıf taviz bedeli ile sair masarifı alıcıya aid olmak şar
tile muhammen 700 yedi yüz lira üzerinden açık arttırma usulile sa
tılacaktır. İsteklilerin 3/10/938 pazartesi günü saat on dörtte yüzde 7,' i 
pey akçesile Milli Emlak müdürlüğünde toplanan komisyona gelme -
leri. T. i 6534 

. TiYATROLAR· 

EGE 
Tiyatresu 

- - - · 

N11r~ Genç 
ve 

1 

İstanbul asliye beşinci huku.ı: 
mahkemesinden: 

Müddei İstanbul vakıflar başmu
dürlüğü vekili avukat Ziya Alpman 
tarafından avukat Mustafa Zeki a
leyhine ikame olunan alacak davn
sından dolayı müddeaaleyhin ika· 
metgahına gönderilen dava arzuh ·ı-

Arkada,ıarı ~ li müddeaaleyhin gösterilen adres _ 
• . . ten çıkarak bir semti meçhule git-

18 eylul pazar akşamı Yenışehır tı·g· h t l b ·ı·t bl '" · d d ı ı meşru a ı e ı a e ıg ıa e e ı -
aile bahçesinde (Cinayet gecesi) mesi vP sebkeden taleb veçhile hak

Sabriye Tokses kında bir ay müddetle ilanen teb-

çekmek imkanı mevcuttur, fakat 
su fazlalaştığı miktarda evsafı u 
derece noksanlaşır. Parisin su ih· 
tiyacını tam karşılamak, kaynak
lardan gelen günde 500.000 metra 
mikabı suyu iki misline çıkarmak 

- Vaktile beni istemişti. 1ligat ifasına ve muhakemenin 22/ 
- Peki şimdi? Dr. IHSAN SAMI birincitcşrin /938 tarihine müsaJif 

· 1a kabildir. İşte bu bir gayedir. 
Bu gaye de iki şekilde olacaktır. 
Evvela suyun miktarını fazlalaş
~ırmak, sonra evsafını düzeltmek. 
Işte mühendisler bu iki şekli bir
leştirecek bir su aramaktadırlar. 

Bugün Pariste içilecek su ha
vuzlarında ancak 700 bin metre 
mikabı su mevcuttur. Halbuki 
Parise vasati 950 bin metre mi
kabı su lazımdır. Bu da şimdilik 
imkan dahilinde değildir. Bütün 
gayretlere rağmen bugün bir Pa-

- Ayni şeyleri tekrar etmek i- elsoğukluğu ve ihtilatlarına kar-
1 
cumartesi günü saat 10 icrasına kn-

çin gelmiş. ·ı pek tesirli ve taze aşıdır. Divan rar verilerek bu babdaki davetiy~ 
- Konuştunuz mu? yolu Sultanmahmud türbesi varakası mahkeme divanhanesin<? 
- Evet.. No. 113 talik kılınmış olduğundan müdde -
- Neler?.. \iı••••••••••••••l[ aaleyh avukat Mustafa Zekinin 
- Askerliğini yapmıya gelmiş. yevm ve vakti mezkurda mahkemp-

Beni çok sevdiğini ve.. evlenir -
sek ikimiz de mes'ut olacağınnızı 
söylüyor. 

- Sen ne cevab verdin? 
- Vaktile ailem de biliyordu. 

yine de öyle. Fakat bunları neden 
soruyorsun? 

(Dvamı nr) 

Ar R. s v I de bizzat bulunması veya vekalet _ 
1 ıza ag ar nameyi haiz bir vekil göndermesi 

Birinci sınıf dahiliye aksi takdirde kanuni muamele ifa 
mütehassısı edileceği malum olmak üzere key • 

Muayenehane: Beyoğlu yjr fiyet hukuk usul muhakemeleri ka

m~ı, ~.amvay duragı. lnununun 141-142 inci maddeleri 
Kabul saatı. 16 dan sonra mucibince ilan olunur. , 
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-t-Y A R 1 M A Y-ı 
Mecmuası 

87 inci sayısı 
15 Eylulde çıktı. 

NASIL HAD I M EDİLDİM? 1,-
Naci Sadullahın Erenköy Kız lisesi öğretmeni Tahsin Nejatla ı 

yaptığı bu fevkalade röportajda, Tombul Habeş yavrularının nere- , 
!erden nasıl çalındıklarını, nasıl satıldıklarını, nasıl hadım edildik
lerini, saraylarda Sultanlarla nasıl seviştiklerini okuyacaksınız. Bü

KAN, KUVVET İŞTİHA ŞURUBU tün bu maceraları bizzat atlatmış olan münevver bir muallimin an
lattığı hayret ve dehşet verici hadiseleri Naci Sadullahın kuvvetLi 
kalemi, ince bir maharetle büsbütün kıymetlendirmiştir. 

BİR TEZYİFE KARŞI 

Serlevhası altında, kimisi meyhanecilik, kimisi biletçilik, kimbi 
terzilik, kimisi de yazıcılık eden Şehir Tiyatrosu San'atkarlarından 

Vasfi Rızaya kıymetli muharrir Ömer Riza Doğrulun ve Naci Sadul
Jahın yazdıkları cevablar, bütün muharrirlerimizin teessı.ir ve tees
süflerine tercüman olmaktadır. 
İbrahim Paşa Sarayı münasebetile: İbrahim Hakkı Konyalı 
Merkez efendi efsanesi : Sait Kesler 
Yaralı Kurt (Roman) : Ragıp Şevki 
İzabe! (Roman) : Muazzez Tahsin Berkant 
Bahçivanın Azizliği : İhsan Siyami Tanar 

ve daha bir çok güzel yazıları okumak fırsatını kaçırmak istemiy.enler 

~ (Yarım Ay) ın 15 Eyliıl sayısını alabilirler. ' 

TUrk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
6. cı keşide 11- Birinciteşr in - 938 dedir. 
Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Lira
lık ikramiyelerle ( 50.000 
10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır. 
DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 • Birinci Teşrin • 938 

günü akşamına kadar biletini değiştirmiş 

bulunmalıdır ..• 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - 16/IX/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 1000 adet porta

tif içki sandığının mühemmen fiat ve bedeli ilanlarda yanlış yazılmıştı:. 
II - Beherinin muhammen fiatı 263,41 kuruş hesabile mecmuu mu

hammen bedeli 2634,10 lira ve muvakkat teminatı 197,56 liradır. 
lll - Muhammen bedeldeki tashihat dolayısile açık eksiltmesi 29/ 

IX/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 e talik edilmiştir. 
IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği 

gibi isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenr.ı:) 
paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona müracaatları ilan olu
nur. (6421) ... 

I - İdaremizin Cibali Fabrikası için şartnamesi mucibince satın a
lınacak 1 adet planya açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 187,50 lira
dır. 

III - Eksiltme 24/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni tekliflerini 
ihale gününden en az bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdür
lüğü Tütün fabrikaları şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu
tazammın vesika almaları liizımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve 7o 7,5 
güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yu
karıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6218) 

Cinsi Mikdarı Tartma 
kabiliyeti 

••• 
Muhammen bede~i Muvakkat T. Ek•iltıne 

Beheri Tutarı saati 
L. Kr. L. Kr, L. Kr. 

Baskül 3 adet 2000 Kg. !ık 495.· - 1485.- 111.38 14 
• 10 • 1000 

• 
• 

35 • 
16 • 

500 
300 

• 248.- 2480.- 186.- 14.15 
• 133.- 4655.~ 349.13 14.30 
• 128.- 2048.- 153.60 14.45 

I - Muhammen beaelleri sif İstanbul takdir edilerek 12/IX/938 
..ıırihinde ihale edilmek üzere eksiltmeye konulduğu ilan edilen yuka
-•da tartma kabiliyetlerile miktarı yazılı muhtelif çekerde 64 aded b••
<Ülün yerli mamulatı olması esası kabul edildiğinden yeniden ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konmuştur. . 

1I - Kabataş levazım ambarına teslim muhammen bedellerile mu
vakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

HI - Eksiltme 3/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki A
lım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alına bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,S 
r-· vc·nme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilin olunur. c6578· 

ve 
Sayın doktorlarımız tarafından takdirle milyonlarca vatandaşa tavsiye edilen emsalsiz Kan, 

kuvvet, İştiha şurubudur. Bir şişe sizlere hayatın bütün zevk ve neş'elerini tattıracak ve yaşadığınız 

müddetçe halsizlik, yeis, ıztırap, düşünce, korkaklık, ten bellik göstermiyecektir. 

FOSFARSOLıı, diğer bütün kuv\'et ilaçlarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, 

kuvvet, iştiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette hayatın esasını teşkil eden kanı, daima tazeleyip çoğaltır. 

Tatlı bir iştiho temin eder, adale ve sinirleri kııv vetlendirir. Uykusuzluğu, fena düşünceleri, yor -

gunluğu giderir , mide ve barsak tenbelliğinden doğan inkıbazları geçirir, vücuda daima gençlik 

ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgev şekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin 

eder. Velhasıl insan makinesine Hlzım olan bütün kuvvetleri vererek tam manasile hayatın zevk ve 

neş'elerini tattırır. FOSFARSOL; Güneş gibidir. Girdiği yere sıhhat, saadet ve neş'e saçar. Her 

Eczanede bulunur. 

Gümrük muhafaza Gen~I k0muta n" ığ1 
İstanbul satın alma k0misy0nundan: 

Eşyanı n ciısi Miktarı Tasınlanan E K S 1 L T M E N 1 N 
tu t arı il k temi ıatı 

Lira K. L. K. t1rihi günü saati 
~~~~~~~~~-

Baş cibinliği 

Bez eldiven 
250 tane 
250 çift 

185 00 
50 14 

14 00 
04 00 

20/9/938 Salı 10 rla 
• • 10,30 

1 - Yukarda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatinde açık eksilt
meleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin gün ve saatinde teminat makbuzları ve kanuni Vf'

sikalarile birlik!~ Galata eski İthalat gümrüğü binasındaki komisyona 
gelmeleri. ·6030• 

1 LAN 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

Erkek daktBo aranıyor 

H a sta Odasının 
Hıfzıssıhhası 

Safi bısı ılıklır 
tı ılındc evin ı
ıin ııhı ı kapla
mı v e d6ıemc
leri ni, helinn.ı, 
mobilyı n tzı, 
halılarınıı.ı, yı

ıt.k ııkımlırı
nııı deıenfckıc 
ıçin Belediye 
meflarlırıııı 

gelmesini be· 
klemeyiniı. 

Siı bunları.mik 
roplırı öldüren 

mıyılcr arasındı en mUeısiri bulunan ve 
45 senedenberi her yerde \'C bılhıssa 
hastahanelerde kullanılın 'L Y S OL• ile 
deıcnrekte edinit Taklitle
rine dikkat ve kutularının t -~ 
sırı-Kırmııı orijinal amba· ~ ~~ 
lajında ısrar ediniz '§f.ef ı 

L sol" - ~, ,, y ... ~... ...... > 

SCHULKI & MAYR A. O. ı H•"' .. ""9 
Mi.iMesıUI: S. JAKOIL M•hd" "'",, htonbul 

Şarköy icra tetkik merciinden: Erkek lise veya orta mekteblerinden mezun, sür'atli yazar bir dak

tiloya ihtiyaç vardır. Talihlerin 20/9/938 salı günü öğleye kadar şube

mize müracaatları. 
Gelibolunun Evreşe nahiyesim!I 

Süleymaniye köyünden ölü Okkalı 
Mehmed varisi Saliihaddin karısı 

eksiltmiye, şartname ve nümunesi mucibince alınacak 90.000 metre Faizeye: 
kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Şarköy hazinei maliyesine izafet-

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös- le malmüdürü Hüsnü Güler tara -
terilmiştir. fından aleyhinize açılan itirazın 

Hl - Eksiltme 3/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizala- re!'i talebine mütedair davasının 
rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım devamı rüyeti istida edilmiş ve mu
komisyonunda yapılacaktır. hakeme 8/10/938 cumartesi günü 

IV- Şartnameler parasız olarak her giin sözü geçen şubeden alına- saat dokuza tayin kılınarak dave -
bileceği gibi kanaviçe nümunesi de ııörülebilir. tiye ile arzuhalden bir nüshası 

Güzellik şart sıhhat • • 
ıçrn ilk ve 

Kullanmaktır 

RADYOLIN 
O i ş le r i, 

-
dişler çehreyi 

güzc.:lleştirir. 

RADYOLIN 
Dişleri, 
dişler mideyi 

sağlam i a;rh rır 

( RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, ıni~· 
r ı> pları yüzde yüz öldürür, diş etlerini besh• 
yerek hastalanmalarına mani elur, ağıı 
k0kusunu keser. 

K UVVET ŞURUBU 

v • 
ı T ALi N 

Kansızlık, kemi k h•stahkları, dimağ 
luk :a rı ile vitamlmslzlikten doğma 

yorgurı• 

bUtUn 
zayıfrıkları geçirir. 

1 TAL v iN 
H ar annenin bilmesi lcab eden bir k uvvet 
'urubudur. Çocuklarınıza Vltalln kuvvet tu• 

rubu vermekle onları sağlam, gUrbUz ve 
neş'ell yetlttlrlrslnlz. 

T A L v i N • 
1 

Mek tep çağ ı ndaki gençlerle emzikli kadın "~ 
ıhtlyarların hayatı kudret ve kuvvetlerini artırır• 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lstanbul 

............. ıııiıııı •• iıılll .. 1111111ıiiiıiıiıiııiıııı•••ı ..... ~ 

1. Istanbul Belediyesi ilanları 
L - ·-- ili 

Temizlik işlerine lüzumu olan ve hepsine 900 lira bedel talıı!l .ı· 
edilen 60 tane galvaniz çöp kabı açık eksiltmeye konulmuştur. şart~ıı· 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. Ju ]<an e~· 
da yazılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk ilk tenrinat makbuz veY8 J1l de 
tubile beraber 4/10/938 salı günü saat 14 buçukta Daimi EnciirrıeP 
bulunmalıdırlar. B. 6598 

** a' Beyoğlu tapu sicil muhafızlığından: Galatada Kılıç Alipaşa ~i,·e 
hailesi Medrese sokak eski 1 yeni 5 No. lu medresenin idarci ht15"e''" 
namına tescili istenilmiş .ise de tapuda kaydı olmadığından bU \s,:Jtl 
tasarrufu hakkında tahkıkat yapılmak üzere 26/9/938 günii saat .. rr"I 
da mahalline memur gönderileceğinden işbu gayıimcrıkulc ta>3 1ıaıı 
iddiasında bulunanların on gün zarfında ellerindeki vesaik ile S~c<'t 
AhrtJed tapu. dairesinde Beyoğlu topu sicil muhafızlığına yahu~65g6• 
gunu mahallınde bulunacak memura müracaatları ilan olunur. 

* * ııe· Motörlü vesait için alınacak olan ve hepsine 2115 lira 55 kuruŞııı.ıl· 
del tahmi~ edilen 52 kalem elektrik malzemesi açık eksiltmeye l<j~tck' 
muştur. Lıstesıle şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebılır· ğıP' 
liler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka bu işle uğraşt~ı~ı• 
ve kurulmuş ticarethanesi olduğuna dair Ticaret Odasından ala~:c IJC' 
vesika ile 158 lira 67 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubı pı!la' 
raber 30/9/938 cuma günü saat 14 buukta Daimi EncUmcnde bulu 
lıdırlar. (B) (6428) 

* * ... ıı~d8 
Senelik muhammen kirası 2500 lira olan Karaağaç müesse>~aŞ ,.,. 

sıhhi ve fenni şartları haiz zemin üzerinde kurulmuş işkembe, e J<~' 
Pa t . 1 h il" .. ""d k üzer ol ça emız eme ma a ı uç sene mu detle kiraya verilme .. nil ,;;w 

palı zarfla arttırmaya konulmuştur. Arttırma 30/9/938 cuma gu. diİrı~· 
15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi levazım ırıu i.J<B ve 
ğünde görüleblir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı ves ıel<Jil 

Cinsi Mik tarı Muhammen B•. Muvakkat T. Eksil tmenin V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7,5 güvenme mahkeme divanhanesine talik edil- 562 lira 50 kuruş ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14 oe 
Beheri ıu··· ·ı teminatı şek li saati 1paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona miş olduğundan yevm ve saati mu- mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saa\ zari· 

••• 

----~--==,...,..,,L,... _K_ ...... s.,_.;L;.;.... K ·. L. K. 'gelmeleri, ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek . isti:y:enlerin de - ayyende mahkemeye gelmeniz veya kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilece .A1ff# 
Kuru ot 25.000 kilo -.2.IU 515.- 40.88 Açık eks. J5.15 ·mühürlü teklil mektubunu kanuni · vesaik ile %7,5 güvenme parası bir vekil göndermeniz lazımdır. Ak- .I;,ar;,.,;;k:;a,:;b~u~l,;;o:;;lun:::,:;m~a~z . ..,...,.!l!!!!!!!!!= ... ,...,......,~=,,.....,,,.....,..,.;-"'_..,...-

Kırmızı çizgili 90.000 metre-.9.25 8325 624.38 kapalı zarf 16 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı- sı· takdır· de gıyabınızda muhake _ • = - ı Sahip ve ne§riyatı idare eden Başmuharrır 
kanaviçe zarfları eksiltme günü en geç saat 15,30 a kadar adı geçen alım komis- ızz meye devam olunacağı ilan olunur. ETEM ET BENİCE 
1 - Şartnmnesi mucibiııce satın alınacak 25.0000 kilo kuru ot açık yonuna .makbuz mukabilinde vermeleri 12zımd1r. ·6579• •6582• BASlLDiiH YER; SON TELGBAF JIATB""'I 


