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CUM 1 

BU GAZETE 
~tanbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 

lcr en çok okunan bir vasıtadan ı 
hak.kile istifade e~ olurlar. -

Sayı: 563 
Yazı İşleri: Telefon 20827 

İstanbul Cağaloil'lu Nuruosmaniye No: 54 En s<tn Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi lc:ıare - ııan: Tel. 20827 
Telıraf : lst. Sou Tel~ 

ENDIŞELI ALM LA 
GUNLER TAKAS 

YARIN SUDETLER MI 
NI iŞGALE BAŞLIOR 

-
BiTTi İşgal tedrici olacak ve 1 O günde tamamlanacak 

istihkamlar ve diger tesisatı da olduğu gibi teslim edilecek 
a işi de halledildi -span 

Çek, ispanya anlaşmalarının tatbikatından el
de edilecek neticeden sonra bütün pürüzlü - .. 
işlerin hallini ihtiva eden bir ( DOR TLER 

PAKT 1) aktedilecek 

Bunun için üç ay sonra Dörtl~r kon· ! 
feransı tekrar toplanacak 

Y ııruı Blldetler mıntabmu lffale batlıyacak olan Alman ordusundo 
'bir parça 

e~ ıv 

. ,,,; .. 
' iller Münih'den ayrıldılar halk 
... erine büyUk tezahürat yaptı 

Bu harita hem Çekoslovakya daki ekalliyetlerle meskfuı 
araziyi, hem de Çekoslo vakyanm başlıca müdafaa 

ve sevkulcen nokta !arını göstermektedir. 

M ünilı 30 (Hususi) - Dön 
devlet adamı arıısındaki 

müzakereler dün ögle «& -
tü başlamt§ kısa fasılalarla üç ccl-
•• akt~dilmiş ve dördüncü celse 

ıaat müzakereden sonra gı-
' 1fıat •~ ouçukta sona er -

· · ve saat ikide resmi bir teblib 
neşrcd · ınıı~tir. 
Rcsmı tebliğin neşrinden önce 

yani saat 1.35 de dört devletin 
hükO.met reisleri, Alman - Çek 
ihtildf1na nihayet vermek üzere 
tanzim edilen sureti tewiyenin 
tatbiki uıulleri hakkında bir an
laşma lmzalamlf bulunuyorlardı. 

• 

\ ·. . 

Elde edilen anlaşma, Münihte 

bu1unma~ta o~~ çekos.z:wak~a.- Yeni anlatmalar hemen hemen dünya-
nın Ber!ın e!çUı Mastnıye bıldı-1 n' h t f d b"" Ük b" 
rilmi§tir. ın er ara ın a uy ır mem-
Teraşşuh eden haberlere göre nuniyet Uyandırmıştlr 

Çekoslovak hükumeti dörtler mu-
karreratını kabul edecektir. Aksi L ondra 30 (Hususi)- Dünkü dörtler konferansında Çek meselesi 
halde Almanya Südetler mınta - hakkında nihai bir anlaşma temin edildikten sonra eksperler itl· 
kasınt harben işgal edecek fakat lafnameyi tanzim eyledikleri sırada dört Başvekil Musolini tara· 
böyle bir vaziyet karşısında bü - fından tevdi edilen ve bütün pürüzlü Avrupa işlerine taalliık eden geniş 
yük devletler tamamile bitaraf bir projeyi tetkik ve müzakere etmiştir. 
kalacaklardır. Maamafih Beneş'in Henüz kat'i ve esaslı bir malilmat tereşşüh etmemiş olmakla bera
Çekoslovakya meselesi karşısında ber umumiyetle zan ve tahmin edildiğine göre dört devlet Başvekili is. 
dört büyük devletin birleşmesi ü- panya meselesile diğer bazı işler ve bilhassa iktısadi meseleler üzerinde 
zerine daha ziyade ısrar etmiyerek 'esas itibarile mutbık kalmışlardır. Ancak bu dört devletin bütün mu-

(Devamı 6 ıncı sahifede) allak meseleleri tam manasile pürüzsüz bir şekilde hallederek araların· 
da dörtler paktı yapabilmeleri ve Avrupa işlerini bu dörtler misakı çer
çevesi dahilinde idare edebilmeleri için dört devlet Başvekilinin yeni 
bir toplantı daha yapmalarına lüzum görülmüştür. 

Bu t?plantı Çek meselesi hakkında diiıı imzalanan anlaşma ile 16 
nisanda Is~anya meselesine dair İngiltere ile İtalya arasındaki anlaş· 
manııı tatbıkatından alınacak neticelere göre yapılacaktır. Bu anlaşma
ların t"..tbikatı devam ederken Almanya ve İtalya da Fransa ile doğru
dan dogruya temas ederek aralarındaki pürüzlü meseleleri lıalleyliye
cekler ve birer anlaşma yapacaklardır. 

İkinci dörtler konferansı nihayet üç ayı geçmemek üzere toplana
cağına göre gerek bu iki anlaşmanın tatltikatı, gerek karşılıklı anlaş

;uevaıru 6 ıncı salıifod?) 
------~·--- -- ~--- ---"" 

japonyada/ Bir cesed 

Neler ~~~~a~~':sekiz raddele-
rinde Deniz Ticaret Müdiırlüğü 

Oluyor? 

. .. ..• ·... ... . ; 
Dünkü müzakerelere san~ ... llfiiıUJ:ı . i\lhrinin umumi görünü şu 

Hariciye nazırının is
tifasından s:;,nraki 

vaziyet 

önünde denizde bir cesed görü -
!erek sahile çıkarılmıştır. Yapı -
lan tahkikat neticesinde cesedin 
birkaç gün evvel ortadan kaybo
lan Çiçekpazarında Alber ve bi
raderleri cam mağazasında çalı -
şan hamal Hasana aid olduğu an
laşılmşıtır. Hasanın ne suretle 
denıze düştüğü anlaşılamamıştır. 
Tabkikata devam edilmektedir. . '\· • . :'!'"'~· . ;-. , \ 

~ .,·.... .. . • ! . .., ... ~.. """' 
•. < 

(:Yazıaı albncı uhilemizdo) 

IDtıer, Daladiye, Çember layn ve Musoliniyl bir arada gtiste rlr bır rotomeııtaJ 

Dörtler 
A 

resmı 

konferansının 
tebliği • • 

Leh ve Macar 
leri meselesi 

ekalliyet
müzakere 

halledilecek yol ile 
Bir 
bu 

anlaşma elde edilemezse 
iş de dörtler konferansına 
havale olunacak 

Yeni Çek devletinin hududları, ancak bu pürüz de ortadısn 
kald•rıldıktan sonra garanti edllebilecek 

Münih 30 (A.A.)- Gece saat 2 de aşağıdaki ni· 
hai resmi tebliğ neşredilmiştir: 

Perşembe günü öğleyin Alman, İtalyan, 
Fransız ve İngiliz hükumet reisleri tarafından baŞ
lanan müzakereler bitmiştir. 

Alınan kararlar derhal Çek hükumetine tebliğ 

olunmuştur. 

29 ey lı'.ıl 1938 tarihinde Münihte Almanya, İngil
tere, Fransa ve İtalya arasında akdolunan anlaşma 
aşağıdaki hususatı derpiş eder: 

Almanya, Büyük Britanya, Fransa ve İtalya, 
Alman Südet arazisinin terki hususunda prensip iti
barile akdolunan anlaşmayı nazarı itibare alarak 
mezkur terk keyfiyetinin aşağıdakt şartlar ve usul· 
leri üzerinde mutabık kalmışlardır ve kendilerinin 
ferden ayrı ayrı bu anlaşmanın tatbıki garantisinden 
mes'ul tutulduklarını beyan ederler: 

1.- Tahliye l teşrinievvelde başlıyacaktır . 

2.- Büyük Britanya, Fransa ve İtalya tahliye
nin 10 teşrinıevvele kadar vukubulacağı ve 
bilhassa hiçbir tesisatın tahribata uğramak
sızın bunun üa edileceği hususunda muta
bık kalmışlardır. <;:ekoslovakya hükıimeti 

mezkur tesisatın tahribata uğramaksızın üa
sından mes'uldür. 

3.- Tahliye usulleri, Almanya, Büyük Britanya, 

Fransa, İtalya ve Çekoslovakyanın mümes• 
sillerinden mürekkep enternasyonal bir ko-

misyon tarafından teferrüatile tesbit edile· 
cektir. 

4.- Alman ınıntakasının Alman kıtaatı tarafın
CDevamı 6 mcı sahifede) 

Nlbavet ıulbu lı.urtaran Çembcrlıya 
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Yeni belediye • 
secımı 

' 

.. 

Na zedler te bit edildi 
25 aza tamamile yenidir, 

mecliste bulunuyordu. 
kadın aza 

22 aza 
Meclise 

müddeti biten 
yeniden iki 

girmiştir. 
İstanbul Umumi Meclis azalığı 

için Halk Partisine yapılan yok
lamalarda Parti namzedi olarak 
tesbit edilen asli ve yedek 32ala
rın isimlerini aynen yazıyoruz; 

Adalardan: 
Asli azalıklara: Avni Yağız a· 

vukat, Kazım Şinasi Dersan Ak
şam matbaası müdürü. 

Yedek azalıklara: Halit Cam· 
cı avukat, İsmail Hakkı Sızmaz
oğlu eczacı. 

SON TELGRAF 
Asli azalardan Avni Yağız öte

denberi meclis azasıdır. Diğerle

ri yeni namzetlerdendir. 

Bakırköyden: 
~~~~~~--~~ 

Asli azalıklara: Selim Bilol tüc
car, Mehmed Sipahloğlu tüccar. 

Yedek azalıklara: Abdülkadir 
Erdoğan avukat, Hilmi Naili Bar- ı 
!o tüccar. 

SON TELGRAF: 
Asli azalar tarnamile yenidir. 

Yedekler eski yedek azalardan -
dır. 

Beşiktattan : 
~~--~~~~~~ 

Asli azalık.lara: Ahmed Aril 
Eyicil avukat, İhsan Namık Po -
roy eshabı emlikden, Ethem A
kif Battalgil doktor, Abdülkadir 
Ziya Karamürsel avukat. 

Yedek azalıklara: Cavid ba -
rüş~afaka müdür muavini, Ferit 
avukat, Ahmed Altıntaşlar süt • 
çü, Bayan Kıymet muallim. 

SON TELGRAF: 
Asll azalar kiınilen müddeti 

biten şehir meclisinde aza idiler. 
Yedekler arasında büyük deği • 
şiklikler olmuştur. 

Beykozdan: 
A>li azalıklara: Mehmed Ali 

Gökçen, Ferit eczacı, Cevdet 
Fahri Nomer avukat, 

Yedek azalıklara: Atıf Tirya -
kioğlu emekli, Asaf Akant Şir -
keti Hayriye kAtibi umumisi, 
!Iüseyin Köktürk Beykoz spor 
kulübü başkanı. 

SON TELGRAF: 
Asillerden yalnız vukat Cevdet 

yer.idlr. Yedekler de hemen kA
miJcn dt>ğişmiş gibidir. 

BE::yoğh.tnd8.!!_.: 
Aı;Ji azalıklara: Ekrem Tur 

Ki\ırit nhisarı eski genel müfct
tişı, Tevfik Türegün eski şehre
minı, Hakkıye Emin Koral İlyön
l<urul üyesi, Hasan Hulki Ozan 
kımyager, Mithat Nemli tüccar, 
Suphi Artel emekli, Kamil Nay
man tüccar, Faide Esendal ilyön
kurul üyesi, Mustafa Faik Aşkın 
emekli, Aziz Ak 15.stilc şirketi mü
dürü, Ahmed Faruki ıtriyatçı, 

Mustafa Şevket Kunt avukat, 
Murat Fortun tüccar, Zahit Oral 
tş Bankası memurlarından, Ha
ıan Fehmi Taner emekli, Tevfik 
Amir Kocamaz eshabı emlakten, 
Nafiz Kazım Erat eshabı emlak
ten, Hamdi Rasim bütün balık -
cılar cemiyeti reisi. 

Yedek azalıklara: Suat Kara-

• • 

Parti başkanı ve vali Us\ündal 

Osman tüccar, Nuri Zorel tüccar.' l 
Esat Cemal Paker eshabı emlak
ten, Nail Saydan eczacı, Hayri 
Akyüz nakliyeci, Mehmed Reşat 
Elgün emekli, Mustafa Hakkı 

nalçacı Eraslan kimyager, Bayan 
Fikret Ceille Onuralp doktor, 
Müfit Saner eski mülkiye mü -
fettişl, İsmail Memduh Altar eski 
hariciye memurlarından, Bayan 
Saime Senogel, Kaptan Tahsin 
Doğsunlu esnaftan, Salahaddin 
manifaturacılar cemiyeti reısı, 

Süreyya Kadri Gür doktor, İsmet 
Somer eczacı, Feyzi Cin eczacı, 

Hayri Çavdar Moda terzihanesi 
sahibi, Mehmed Eraslan lokanta
cı. 

SON TELGRAF: 
Ekrem Tur, Faide Eseidil, Ah

met Faruki, Zahid Oral, Nazif 
Kazım Erat yeni namzet olup di
ğerleri kiımilen eski mecliste aza 
idiler. 

Yedeklerden beşte dördü ye -
nidir. 

Eyübden: 
Asli azalıklara: Nuri Dağdelen 

fabrikatör ve mühendis Hacı Lut
fi Ula İnhisarlar eski başmüdü -
rü. 

Yedek azalıklara: Mesut Nazi
ki Ayvansaray değirmeni müdü
rü, Rıza Bayındır Feshane fab -
rikasında ustabaşı. 

SON TELGRAF: 
Asli ve yedek azalar tamamile 

yenidir. 

Eminönünde: 
Asli azalıklara: oktar Ali Rıza 

Atasoy, Esad Ekemen avukat, 
Raşit Gökdemir Emniyet Sandı
ğı murakıbı, Refika HulUsi Beh
çet, Refik Ahmet Sevengıl mu -

harrir, Selami İzzet Sedes mu -
harrir, Recep Havlucu tüccar, 
Ekrem Uşakhgil muharrir. 

Yedek azalıklara: İbrahim Sa
bir, doktor İhsan Sami, Agiih 
Sırrı Levend Halkevi başkaru, 

Kemal Kalmık Kamun başkanı. 

İsmail Safa muhasebeci, Muzat -
fer Baysal emekli maliye ıniiste
şarı, Şakir Nemik fırıncı. Ba~·an 

Manyas Raufi Manyas Eşl 
SON TELGRAF: 
Asli azalar kamilen eski mc~ -

liste aza idiler. Yedeklerin hepsi 
yenidir. 

Fatihden: 
Asli azalıklara: Cevdet Kunter 

Belediye eski heyeti fenniye mü
dürü, Nccıp Serdeğnekçi erza 
tüccarı, Cemalettin Fazıl Erten 
avukat, Bican bağcıoğlu emekli, 
Sırrı Enver Batur avukat, Halil 
Hilmi Uyguner avukat, Tevfik 
Artaç eski orman müdürii, Rıfkı 
Tonsir sigortacı, Sami Sönmez 
komisyoncu, Meliha Avni Sezen 
muallim, muharrir, Alaettin 
Kunt Marangozlar cemiyeti rei
si, Dr. Refik Münir Keskingil. 
... Yedek azalıklara: 
Rüştü Diktürk sanayi mühen

disi, Ziya Emin İnakur kimya 
mühendisi, Abdullah Taktaş Ye
dikule hava gazi fabrika müdü -
:rü, Sedat Büyük Aksoy Hayriye 
lisesi müdürü, Mehmet Çetin 
bahriyeden emekli, CelAl Feyyaz 
avukat, Hüsnü Yalçın komisyon
cu, İsmail Sıtkı Bilgiç komisyon
cu, Yusuf Sürer bahçıvanlar ce
miyeti katibi umumisi, Ömer 
İpek tüccar, Enver Altay Cibali 
konserve fabrikasında usta ·başı, 
Sudi Otyakmaz emekli subay. 

SON TELGRAF: 
Asillerden Necip Serdengeçti, 

Cemaleddin Fazıl Bican, Halil 
Hilmi ve Refik Münirden mada
sı yenidir. 

Kadıköyden : -Asli azalıklara: 
Naci Ali Mor alı eshabı cm ak -

ten, Reşat Başkaya emekli yar -
bay, Haydar Uzel emekli binbaşı, 
Cemil Cem ressam. 

Yedek azalıklara: 
Bayan Resmiye Erel General 

Hakkı Şinasi eşi, Bayan ll!akbule 
Esad General Esad eşi, Sırrı G. 
Atamer avukat, Ali Ruşen İliriş 
emekli albay. 

SON TELGRAF: 
Aslilerin hepsi eski azalardan -

dır. Eski meclis azalarından iki 
kadın aza yedeğe alınmıştır. i
ğcr yedekler de yenidir. 

Sarıverden: 
Asli azalıklara: 
Sadi Özden muallim, doktor 

Ali Turhan, Tevfik Amca, esha -
bı emlakten, Ferit Hamal esnaf 
murakıbı. 

Yedek azalıklara: 
1"uat Köseraif eski cemiyeti be

lediye azası, Azmi Varol emekli 
subay, İsmail Hakkı Cantürk e
mekli subay, Asım Çalika emekli 
vali. 

SON TELGRAF: 
Asillerden Tevfik Amcadan 

başkası yenidir. Yedeklerden bir 
kısmı eski meclis azalarından o
~up diğerleri tamaınile yenidir. 

Üsküdardan : 
Asli azalıklara: 
Faruk Dereli avukat, Macid 

Diiğün eşyaları yanmış Bu seneki 
(Sen asır Türk şairleri) Fakat, sigorta şirketi Pamuk 

hakkın:::m, s~ tazminat vermiyormuş Rekoltesi 

. . 

:.' F 1 K··R.A· 
. . .. . . ,. 

İlk üç cüz'ü Türk Tarih Encü
meni tarahndan neşredilen (son 
asır Türk şairleri) eserinin dör
diincüden itibaren intişar eden
leri, Maarif Vekaleti Neşriyat Mü
dürlüğünün hinımetile çıkıyor. İb
nilemin Mahmut Kemal'in bu kıy
metli ve büyük eserinin bu defa 
çıkan altıncı cüz'ü, Abdülhak lla-

midin hemşiresi Bayan Mihrünnisa 
ile başlı~·arak Sultan Hamid dev -
rinin Zaptiye Nazırlarından Hü
seyin , "azım Paşada nihayet bul

maktadır. Ve en mühim çehreler 
Muallim Naci ile Süleyman Nazif 
olmak üzere sa~ ve ölü bir hayli 

şahsiyet hakkında başka bir yerde 
tesadüfü imkiınsız malilınatı 

ihtiva eylemektedir. Bu cüz
'ü okurken de üstadın hisleri -
ne ve kendi zevk ve tevcihlerine 
mağh1biyetle hazan iltifatta fazla 
semahat gösterdiğini ve en son 
şairlerin ancak eski tarzda yazan 

!arına iltifat ederek mesela (M) 
harfinde yeni neslin cidden kuv
vetli isimlerinden Muhib'in alın
maması gibi hakikaten su götü -

rür yerler olduğunu düşiinme -
dim değil. Fakat söylenebilecek 
bütiin noksanlara ve edilebile -
cek tekmil itirazlara rağmen, bu 
eser ileride tercümeihal bakımın

dan hakikaten pek kıymetli bir 
me'haz olacaktır. Ve teslim zaru
ridir ki kitabı muharririnden 
başka hiç kimse yazamaz, Dolan 
boşluğu ondan başka kimse dol
duramazdı. 

Bu münasebetle İbnülemin'in 
son asır vezirlerinin tercümeihal· 
!erini havi olarak hazırladığı ve 
(kemalül vüzera) adını - verdiği 
ltüyük eserinin bir an evvel basıl

masını da Maarif Vekiiletinden 
bekeldiğimizi ilave edeceğim. 

Tanzimatın yüzüncü scnei dev
riyesini gelecek sene idrak edece
ğimize göre, hazan fazla sena, ha
zan da fazla zemmettiğimiz bu 

tarihi devre içinde Osmanlı dev
letinin yetiştirmiş olduğu ricalin 
tercümeihallerini en doğru taf -

silat ile verecek eserin de bir ali
min çekmecelerinden milletin 
kütüphanesine intikali pek yerin
de ve zamanında olacaktır. 

Oktar avukat, Celiıl Arslangiray 
cezacı, Muharrem Naili Akdağ a
vukat. 

Yedek azalıklara: 

Celal Kocaer avukat, Dilara 
Doğancı, Hasan Tahsin Yaşar Ka
sab, Yusuf Tankaya bakkal. 

SON TELGRAF: 

Aslilerin hepsi eski meclis aza
larından olup yedekler kfimilen 
yenidir. 

Bir mukayese: 
Şehir sınırlan içinden namzed 

gösterilenlerden 25 asli aza ta -
mamile yeni naınzedlerden mü -

rekkebdir. 22 aza müddeti biten 
mecliste aza bulunmakta idiler. 

Eski meclisin kadın azaların -
dan ancak ikisi yerlerini muha -
faza etmiş, ikisi yedeğe kalmış 
ve yeniden iki kadın aza namzed 
11önderilmiştir. 

Çünkü, evvelce yangın zabıtaya akset. 
memiş, bu garib hadisenin 

tahkikine başlandı 
Beyoğlunda bir hadise olmuş, 

düğün eşyası yanan bir kadın si
gorta şirketinden tazminatı ala
mayınca zabıtaya müracaat et -
miştir. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Aynalıçeşmede Çatıkkaş soka
ğında 72 numaralı Yorgi apar -
tıınanının 4 numaralı dairesinde 
oturan Zoi isminde bir kadın dün 

Beyoğlu emniyet amirliğine mü
racaat etmiş ve şunları söylemiş
tir: 

c- Ayın 14 üncü günü yortu
muz münasebetile Meryem Ana

nın resmi önündeki kandili yaka

rak bir iş için sokağa çıktım. Ya

rım saat kadar sonra eve döndü-

15 inci 
Yıldönümü 
Hazırllğı 
Köylere v<trınc~ya 

kadar tenvirat 
yapılacak 

Dün Dahiliye Vekaletinden vi
layete gönderilen yeni bir tamim
le, 15 inci Cumhuriyet bayramı -
nın yurdun her köşesinde canlı ve 
hareketli geçmesi için icab eden 
tedbirlerin biran evvel alınması 
ve bilhassa bayram gecelerinde 
köy !ere varıncıya kadar tenvirat 
yapılması bildirilmiştir. 

Şehrimizdeki bayram hazırlık
ları hummalı bir şekil almıştır. 

Bayram; İstanbulda büyük bir 
heyecan içinde coşkun eğlence -
!erle ku tlulanacaktır. 

Sarayburnunda yapılmakta o -
lan büyük havzun inşaatı için 
gündüz olduğu gibi geceleri de 
çalışılmaktadır. 

Havuzun heyeti umumiyesi ya
pılmıştır. Şimdı içerisi ve su terti
batı ile renkli sular fışkırtacak o
lan fıskıye tertibatı ve tezyinatı 
ikmal edilecektir. 

Ampul ve bayrak satışları da 
çok artmıştır. Zabıta memurları, 
bayrak satan ve imal eden yer -
!eri kontrol ederek nizamname
ye uygun bayrak satılmasını te
min eylemektedirler. 

20 bin 
Muhacir 
Gelecek 

Sene başından şimdiye kadar 
vilayetimize 3500 muyacir gel -
miştir. Bunların bir kısmı Trak
ya ve bir kısmı da Anadoluya 
gönderilmiştir. 

938 seensi başından 939 senesi 
başına kadar gelecek olan muha
cirlerin adedi (20000) dir. 

ğüm vakit evin içini düman için
de buldum. Meğer Meryem Ana
nın önünde yanmakta olan kan
dilden sıçrıyan kıvılcımdan dü
ğün eşyası tutuşmuş birkaç kova 
su atarak yangını kendim sön -
dürdüm. Evdeki eşyalar 1500 li
raya sigortalı idi. Yanan düğün 

eşyalarımın kıymeti 200 lira idi. 
Sigorta şirketine müracaat ede -
rek zararımın tazmin edilmesi -
ni istedim. Şirketten zabıtanın 

vaz'ıyed etmediği yangın için taz
minat veremiyeceklerini söyledi
ler. Çok rica ederim derdime bir 
çare bulunuz.• demiştir. 

Zoi'nin bu müracaati üzerine 
tahikkata başlanmıştır. 

Domuz 
itlafı 
Mecburiyet haline 

l(onulacak 
Ziraat Vekaleti, bu seneki cya

ban domuzu. mücadelesinin ne
ticesini sormuş, mücadeleye şid
detle devam olunması da bildi -
rilmiş!ir. 

Geçen sene Garbi Anadolu ve 
Trakya mıntakalarında yapılan 

mücadeleler muvaffakiyetli ne -
ticeler vermiş, mezruata büyük 
zararları dokunan domuzların 

mühim bir kısmı itlaf edilmiştir. 

Bu sene yapılacak mücadelede, 
domuz sürülerinin beklenme ve 
karşılanmasından başka in ve yu
valarında bastırılarak it!Af edil
meleri cihetine de gidilecek, sü
rek avları da yapılacaktır. 

, liğer taraftan alınan malfuna
ta g<ire domuzların mebzulen bu
lundukları mıntakalarda, karga 
itlii.fı mükellefiyeti şeklinde bir 
de cdomuz mat. mecburiyeti tat
bik olunacaktır. 

Yani herkes domuz öldürmeğe 
mecbur tutulacak bu mükellefiye
ti ifa etmiyenler mukabilinde pa
ra cezası vererek mükellefiyetten 
kurtulabileccklerdir. 

Yoksul çocukları 
Himaye m6selesi 

Yoksul çocukları himaye kon
gresi dün valinin riyasetinde, va
linin nutkile açılmıştır. 

Şehrimizde 73,265 ilkmekteb ta
lebesi vardır. Bunun 14 bini mu
avenete muhtacdır ki bumevcud 
talebenin yüzde 20 sini tutmak • 
tadır. 

Birlik bunun ancak o .. -lr bi
nine yardım edebilmiştir. 5623 li

ra 28 kuruş varidat temin edil -
ıniştir. Teberrüat bu yekı1ndan ha
ricdir. 

Çocuk başına iaşe, ibate, mas -
rafı olarak 5,5 kuruş yardım düş
mektedir. 

145 bin balyedir 
Tür ki yenin bol ve iyi cinS pa· 

muk yetiştirmekle tanınmış Çu • 
kurova mıntakasında bu seneki 
mahsulün rekolte tahminleri ya· 
pılmıştır. Bu mıntakada yerli ve 
klev land olmak üzere iki cinS P8 

muk yetiştirilmektedir. . 
Adana ticaret odasının verdiği 

rakamlardan anladığımıza göre 
bu senenin son rekolte tahmini. 
67740 balyası yerli ve 77.260 bal
yası klevland olmak üzere 145.000 
balyadır. Halbuki 937 - 938 mah
sul yılının son tahmini 184.000 bal 
yadır. Aradaki 39.000 balyalık 
noksan bazı sebeblerden ileri gel· 
miştir. Sebeblerin ba~ında bu se
ne ekilen arazınin geçen sene -
kinden daha az olması gelmekte
dir. Geçen yıl 221.870 hektar ara
zi pamuk ekimine tahsis edilmit 
ken bu sene 195.384 hektar arazı· 
ye pamuk tohumu atılmıştır. 

Fakat bunun haricinde daha 
bazı sebebler de bu seneki rekol
te rakamının düşüklüğünde amil 
olmuştur. Bunlar arasında klev -
land cinsine arız olan Zenk ha5" 
talığile, mevzii olarak pamuklar
da görülen yeşil, pembe ve di • 
kenti kurtları sayılabilir, tıkba -
har sonlarının yağışsız gitmesi 
ve sıcakların birdenbire bastır • 
ması da pamukların iyi meyva 
vermesine engel olmuştur. 

Tarlalarda klevland pamuğu • 
nun toplanmasına başlanılmış ve 
çırçır fabrikaları çalışmıya baŞ • 
lamışlardır. Borsada pamuk alıJll 
satımı devam etmektedir. 

Fakat bu sene pamuk mahsulü
nün idrakinde havalar yağışlı git· 
tiği için pamuğun rengi ekseriye$ 
itibarile parlaklığını biraz kaY • 
betmiştir. 

Pamuk ekim sahaları 
Adana pamuk ekim sahası iti· 

barile üç dört mıntakaya ayrıl • 
nuştır. Bu sene en bol mahsul ve
ren mıntaka merkez mıntakası • 
dır. Zaten pamuk tarlalarının ge
nişliği itibarile üstün olan mer • 
kez her sene rekoltenin geniş bit 
kısmını temin eder. Ceyhan, Os
maniye, Bahçe ve Dörtyol tar • 
laları verim itibarile merkezdeil 
sonra gelmektedirler. Karaisalı. 
Kadirli ve Kozan mıntakaları bU 
yıl biraz zayıf mahsul vermiştir· 
Çukurovanın bu yılki 145.000 

balya pamuk rekoltesine İçel pa• 
mukçularının istihsalleı i de da· 
hildir. 938 - 939 y!lında 20.500 bal· 
yası Tarsus ve 4080 balyası da 
Mersin ve Silifkeden olmak uzer•, 
İçel vilayeti 24580 balya pamu .
ğile Çukurova istihsalinde muhııı. 
bir yer almıştır. • 

Bu suretle Çukurova mıntak851 
938 - 39 mahsul yılında - her bal· 
ya ortalama 200 kilo hesabile • 
29 milyon kilo pamuk vermiş de
rr:ektir. . 

Her yıl yeni bir inkişaf C:e.rı 
gösteren pamukçuluğumuz ıf;{: 
bu rakam - geçen seneden far. 

rın'"' bulunmakla beraber - çok sev 
dirici bir netice teşkil etmekte • 
dir. 

Susam rekoltesi 
1 

• 
Seyhan vilayetine has mahSu. 
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AŞK, HEYECAN ve 

retrik• 
N. 121 

Salonda çok muhteşem kadınlar 
vardı. F.1kat, bütün bu ihtişam ve 
gö,\erışın altında gizlenen cazib, 
sar'ıar bır güzel yoktu. Ayten 
bunların hiç birine benzemiyor- 1 

d·ı O alayişsiz bir clbıse içinde 
bulun sadeııgi ve c•zibesile her
kcs.n gözutıe çarpıyordu. 
Yorkıyei dans ederken: 

ı\yşe hanımefendi! dedi. İs
taııbuldan yeni mi geldınız? 

- Evet.. 
- B'?n, çok talihli bir ınsanını-

iıın. Bu ak§am sizınle tanıştığım
aan O 11;,-i!lr lTIPmnunum kl.. 

İHTİRAS ROMANI 
vazon lakander F. 

SERTELLi 

- Çoktanberi burada mısınız? 
- Hayır, hanımefendi! Dün gel-

miştım. Venedık!e bızim Mösyö 
Petroviçe rastladım. O. eski dost
larımdandır. Beni derhal kendi 
oteline getirdi. 

- Bulgaristandan mı geldıniz? 
- Hayır. Paristen gelıyorum. 

Beynelmilel bır iktisad kongre -
sinde Bulgaristanı temsil etmiş -
tim. Dönerken Venediğe uğrama

dan geçemedim. 

Bir aralık, Ayten, yanlarından 

sert bir yürüyüşle geçen Hint 
Mihracesini gösterdi: 

- Yanındaki karısı mı? 

- Hayır, ben de merak etmiş-
tim.. Sordum.. Burada tanıdığı 

bir kadınmış. Fakat, çok sevdiği 
anlaşılıyor. Hiç yanından ayır -
mıyor. 

- Böyle bir salonda sırtına 

firak giyen bir adamın başı sa • 
rıklı dolaşması ne kadar garib .. 
Değil mi? 

- Hindliler adetlerini kolay ko
lay terkedemezler, hanımefendi! 
Bilhassa başlarındaki sarıklarını 
atamazlar .. 

- Ya şuradaki şişman, yusyu
varlak adama ne dersiniz? 

Yorgiyef gözünün ucile baktı: 
O, Brezilyalı hükfuneti nazır

larından biri imiş .. Çok şakacı ve 
neş'eli bir adam. 

- Tanışıyor musunuz? 

- Evet. Pariste iktısad kon -
gresinde tanışmıştım. Kadınlara 

karşı pek mültefittir. Fakat yaşı 
elliyi geçtiği halde henüz evlen
nıemiş. 

_ Bundan sonra da cvlenemez.

1 Bu koca gövdesile kim varır ona?! 
- Bilakis .. Peşinde birçok ka

dınlar var. Kendisile evlenmeğe 
talib .. 

- Beğenmiyor mu onları? 

- Çok garib bir adam bu. Se-
bebini soranlara: .Gençliğimde 

eğleneyim de .. Yaşlanınca evle
nirim!• diyormuş. 

Ayten kendini tutamadı .. 
Dişlerini sıkarak güldü: 
- Demek kendini hala genç 

sanıyor ... 
- Evet. Amerikada elli yaşın

da bir erkek daima gençtir, hanı
mefendi! 

- Güzel bir teselli. 

- Bence çok doğru bir teliik • 
kidir. Bulgaristanda da kadınlar 

kırk yaşından aşağı erkeklerle 
evlenmek istemezler. 

- Ya genç kızlar? .. 

- Hepsi ayni fikirdedir. Yirmi 

üç vasında bir yeğenim geçen se-

ne kırk beş yaşında bir doçentle Bu adam, Şili şimendiler nazırı 
evlendi. Mister Stanley idi. 

- Memnun mudur? Ayten manalı bir tavırla Pet-
- Sadece memnun değil .. Ayni roviçin yüzüne baktı. 

zamanda da çok mes'uddur. Yorgiyef, bu daveti Aytenin 
Bulgar gazetecisi dansta cşarklı reddedeceğini umuyordu. 

Ayşe Hanım. ile epeyce konuş- Petroviç: 
muştu. - Mister Stanley Türkleri çok 

Dans bitince Petroviçin masa • sever, madam! 
sına döndüler. Deyince, Ayten itizara bile fır-

Ayten çoktanberi dans yapma- sat bulmadı.. Kalktı.. 
mıştı. Bir hayli yorgun görünü- Stanley'in nekadar da büyük ve 
yordu. Maamafih, güzel türkçe ileriye çıkmış bir göbeği vardı ya. 
konuşan kavalyesi Yorgiyefin Doğrusu bu güzel kadınla, bu küp 
dostluğundan çok memnundu. gibi adam hiç de denk değiller-

Petroviç: di. Herkes onlara bakıyor ve şiş-
- Ah gençlik... man adama gıpta ediyordu. 
Diye mırıldanarak, tekrar şaın- İşte, dönüyorlar. 

panya kadehine sarılmıştı. Yorgiyef çiftleri gözile takib e-
Diğer misafirlerin de - Aytene diyordu. 

baktıkça - gözleri kamaşıyordu. Petroviç de i§in farkına var • 

Nihyet, biraz sonra müzik tek- ını~: 
rar başlayınca, Amerikalı misa • - Mösyö Yorgiyef, tiedi, Ayşe 
firlerden biri ayağa kalktı ve çok Hanım ne muhteşem kadın, de -

"'l mı'? kötü bir fransızca ile Ayteni dan- ıs• 
sa do.vet etti. (Devamı var) 

telif sanayie giren ve yabancı n 
tarafından da rağbetle a:ar;,~8 
susamın bu seneki istihsali 2 

r a· 
tondur. Bu miktar, 8833 hel<t8 

raziden alınmıştır. Bugüne "8. ; 
dar yapılan müracaatlara ~rıı 
yapılan hesab, 2038 ton s~aJTI u • 
1043 tonunun ihracı kabıl old 
ğunu göstermektedir. 

ul
.. ve-

Bu senenin susam mahs u, 
rimi sıraya konmak suretile. '!ı: 
dana, Kozan, Kadirli, Karaıs ~ 
Ceyhan, Osmaniye, Dörtyol ~ 
Bahçe taraflarından elde edilınlŞ" 
tir 

Para cüzdanını 
çaldı . 

Sabıkalı Mehmed oğlu gayrı 
Adliyede biri şini takib etıneJ<te , __ ;nde 
olan Osman oğlu Cevad ı»u-· 
birinin cebinden para cüıdanıııı 

·· tünde 
çalırak savuşurken suç US Sf 

ylkalarunıştır. Hayri 4 ay haP 
ınahkilm edilmşitir. 
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Esnaf Meseleleri Maktu satış meselesi 1 Yeni bir 
~~~~~~~~~--~~--~~~~·~~~ 1 

Kavatların dilekle-1 Gazete Büyük Farklar. Şekercilerin 
derdi eri 

• 
rı kabul edildi Çıkıyor Beylerbeyinde kıymeti para ile 

ödcncmiyecck kadar pahalıya 

malolan bir kaza oldu. Bence bu 
faciaya; kazadan ziyade ihmal ve 
dikkatsizlik sebebiyet vermiştir. iskarpinlere muvakkat bir zaman 

evsafı yazılmadan etiket konacak 
Bu karardan cemiyet memnun almadı 

Bir kaç gündür, pazarlıksız sa -
t1§ kanunu hakkında, muhtelif es
nafa, Ticaret odası salonunda iza
hat ve malümat verildiği ve es
nafın bu hususta mütaleaları so
rulduğu malumdur. 

Dün evveıa halıcılar, kilimciler, 
tesbihciler sonra da kunduracılar 
toplanmışlar, evvelki gün de di
ğer esnafa yapıldığı gibi kendile
rine pazarlıksız satış kanununun 
tatbiki etrafında izahat verilmiş 
ve noktai nazarları sorulmuştur. 
Pazarlıksız satış kanununun es

nafa izahı maksadile tertib olu -
nan bu toplantıların bugün so -
nuncusu yapılmış ve bu toplantı
da mahrukatcılara ayni suretle i
zahat verilmiştir. 

Ancak bu kanun ortaya çıkalı
danberi ortada mevcut bir mesele 
de dünkü toplantıda halledilmiş
tir. Malüm olduğu üzere etiket
ler evsaf yazılması da kararlaş -
tırılınış, fakat ayakkabılara mu
kaV\·a, dıkiş veya çivi şeklinde 

vasrllar yazıldığı takrurde piya -
sada bulunan ve kösele yerine 
mukavvadan yapılmış kadın is
karpinleri satılamıyacaktır. Bu, 
hiç şüphesiz yüzlerce esnafın e
saslı surette zarar görmelerine se
beb olacaktır. Bu cihet nazarı dik
kate alınmış ve ayakkabılarda 

şımdilik yalnız fiyatını göstermek 
için her çifte birer etiket konul
ması ve evsafına dair bir şey ya
zılmam'1'ı kararlaştırılmıştır. 

Bu karardan satıcılar pek mem
nun olmuşlar. Yapıcılar, daha doğ
rusu cemiyet mümessilleri ise iti
raz etmişler ve halkın, ayakkabı
da bulunan mukavayı farkedemi
yeceğine göre yine aldatmakta, 
aldatılmakta devam edeceğini id
dia etmı~ler, evsaf yazılmasını is
rarla istemişlerdir. 

Bu yüzden iki kısım esnaf ara
sında şiddetli münakaşalar ol -
mu~. neticede bir müddet sonra 
evsaf kaydı konacağına fakat şim
d.Jik gorukn liıwm üzerine yal
nız fiyat ilanı için etiket konma
sına karar verilmiştir. 

Bundan sonra, kışlık lastiklerin 
ambalajdan çıkarılarak, birer bi
rer etiketlenmesi ile malın hırpa
lanıp bozulacağı ileri sürülmüş ve 
yalnız, her marka lastiğin fiyatla
rı, numaralarına göre tanzim edi
len ve görülür bir yere asılan bir 
liste ile ilan edilmesi istenmiş -
tir. 

Bir çok mütalealardan sonra, a
lakadarl:ırca, liste yapılmasına fa
kat, beher çiftin amba!Aj kağıdı 
üzerine yine fiyat yazılmasına 

karar verilmiştir. 

Askerliğe-~ı Kulak, boğaz 
Davet Kongresi 

--
Fatih Kaymakamlığın
dan 938 Teşrin celbine 

1 - Piyade sınıfının şimdiye 

kadar scvkedilmemiş olan 316 ilıi 

330 (dahil) doğumluları. 
2- İki senelik sınıfların keza 316 

ila 331 doğumlulardan bakiyyesi 
alınacak noks,anı 332 doğumlu -
!arla ikmal edilecektir. 

3 - Hava, gümrük muhafaza, 
orman koruma, jandarma, harb 
sanayii ve denız sınıflarının yine 
816 ua 332 doğumlularından ta -
marnlar.matlığı takdirde noksanı 
333 doğumlularla ikmal edilecek
tir. 

4 - Gayri islam eratın 316 ila 
331 doğurnlularının bakiyyesi alı
nacaktır. 

1941 senesinde şeh
rimizde t@planıy0r 
Beynelmilel kulak, boğaz, burun 

hastalıkları kongresinin 114 se
nesinde yapacağı kongre şehri

mizde toplanacaktır. 

-··-
Bugün karar 

veriliyor 
Bir müddet evvel Tarlabaşında 

kadın meselesinden sebzeci Sa

idi tabanca ile öldüren Arn:ıvud 
Maksudun muhakemesine dün 

Ağırcezada devam edilmiştir. 

Dünkü celsede Maksudun mü -

dafaası okunmuştur. Muhakeme 
karar için bugüne bırakılmıştır. 

5 - Deniz ve jandarma sınıf - i""=,...,====--====-=~I 
!arının içtima günü 14 birinciteş - şanıma kadar alınacaktır. 

rin 938 günüdür. Şubede saat 9. da 7 - Tayin olunan içtima gü -

toplanılacaktır. nünde mükelleflerin şubede _bu-
Bu·ılardan bedel vereceklerin lunmaları meşruttur. Gelmiyen-

bedelleri 13 birinclleşrin 938 ak
leriıı askeri mahkemeye verile -

şamına kadar kabul edilecektir. cekleri ilan olunur. 
Bundan sonra bedel alınamaz. 

6 _Diğer sınıfların içtima gü- Beyağlu As. ş. inden: 

Kıymetli ve maruf gazeteci ar
kadaşlarımızdan Ali Naci Kara

can 3 birinciteşrin pazartesi gü
nünden itibaren siyasi bir sabah 

gazetesi neşretmeğe başlıyacaktır. 

Türk matbuatına katılacak o -

İnsanın kıymeti, ne de olsa üç 
beş bin lira ile ölçülemez. Bunu 
yüzde doksanıınız biliriz. Ve .. bi
le bile birçok facialara sebebiyet 
veriyoruz. 

Hiç şiiphcsiz son infilak hadi
sesinde kabahatli olan yine biz.Bugün. ü en kıymetli, tecrübeli 
!eriz. 

lan yeni arkadaşımızın ismi .BU 

GÜN• dür. Ali Naci Karacan 

muharrir ve gazetecilerden mü -

rekkeb bir kadro ile çık:ırtmağa 

hazırlanmaktadır. cBUGÜN • refi
kimize şimdiden muvaffakiyet -
ler dileriz. 

Gürcüblak'ta 
Modern bir 
Gümrük binası 
Yapılacak 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
İran - Türkiye transit yolu üze-

rinde Gürcübulnk mevkiinde mo

dern bir gümrük binası inşasına 

Niçin ıni?. 

Niçinolacak. Yarı ahşab binada 
sözüm ona fabrika kurduğumuz, 
lı.içbir tesisatı bulunmıyan bir 
çatı altına otuz üç insanı, aile sa
hibini (içimizde hiçbir korku ve 
mes'uliyet hissetmeden) kurban
lık koyun gibi doldurup her gün 
sekiz saat çalıştırıyoruz. 
Yalnız kendimizi değil, hepi -

mizi daha fazla korumıya mec -
bur olduğumuzu unutmamalıyız. 

BVRHAN CEVAD 

Barbaros 'un 
Heykeli 
Yapılacak 

Barbarosun türbesi önünde bir 
heykel yaptırılması kararlaştırıl
mıştır. 

kaıörifer tesisatı ile beraber ke- Meyva mütahassıaı 
şif bedeli (200,000) lira olarak bu getirildiği doğru 
binanın inşasına yakında başla -
nacaktır. c:fes}il 

Müddeiumumi 
Bursada 

Meyva ihracatımıza aid husu -
satı tedkik ederek bir proje hazır
lamak üzere Almanyadan celbe
ruJdiği yazılan, Alman mütehas

sıs Y akopsen, hükumetçe davet 
edilmiş olmayıp, meyva halinde 
ve tüccar tarafından sureti hu
susiyetle ve .kendi müessesine aid 
işlerin intizama alınması için ça-

Helvacılar da iktısadi faydaları 
• • olan sanayi meyanına gırıyor 

Çay şekerleri son derece rutubetli 
Şehrimizde bulunan esnaf ce-1 

miyetleri mümessillerile, bu ce
miyetlerin faaliyetleri, müstak -
bel mesai projeleri hakkında hal
kımıza bir fikir verebiltr.ck mak
sadile yaptığımız görüşmelere de
vam ediyoruz. 

Bu yazımızın mevzuunu şeker
ciler cemiyeti teşkil etmektedir. 
Şekerciler cemiyeti namına ken
disilc görüştüğümü~ cemiyet baş
kanı Kazım Sezer, cemiyetin faa
liyetini, mensublarına gösterdik
leri yardımlan ve saircyi şu su
retle anlattı:' 

- Bilümum esnaf cemiyetleri 
esnafına yardım maksadile te~ek
kül etmiştir. Binaenaleyh bhın 

de başlıca gayemiz budur. 
2000 den fazla kayıdlı azam1~ 

vardır. Bunlar içinde zaman 7.:ı· 

man işsiz kalanlar olur, ça~a -
mıyacak vaziyette bulunanlara 
nakden yardım eder. 

Hastalarımızı tedavi ettirmek 
için cemiyetler umumi hastane -
sine verruğimiz muayyen para -
dan maada bütçemizde 6 - 7 yüz 
lira yardım faslına ayrılmıştır. 

Bir de ebemiz vardır. Fakir esnaf 
ailelerinin ebe ve doğum mas -
rafı cemiyet tarabndan temin o
lunur. Hatta röntken icab eden 

bütün hastalardan rôntken mas -
raflarını dahi cemiyet üzerine a
lır. 

Bilmukabele esnafın gösterdi

ği alilka sayesinde cemiyet büt -

çesi busene geçen Eeneye nazaran 

bir haylı yükselmiştir. Ve bugün 
yardım faslına aid olmak üzere 
epeyce ihtiyat paraya maliktir. 

Helvacıların faydai iktisadıyesi 

olan sanayı meyanına ithal edil
mesi için İktısad Vekaletine yap
tığımız müracaat tedkik olunmuş 
ve makul görülerek kabul edil -
mıştir. Bu yüzden cemiyc·timiz ve 
helvacı esnafı memnun ve mü
teşekkirdir. 

Şekercllerle, ct>miyçt arasında 

ışte böyle bir anlaşma ve kaynaş
ma vardır ve esnaf şeker !erini 
tatlı tatlı satmaktadır, hiçbır der
dimiz yoktur Yalrız sizdPn yaz
manın bilhassa rica edeceğim. Bir 
tek şikayetimiz var. Oda ~ııdur. 

Piyasada satılmakta olan Cava 
şekerleri son derece rutubetli 
esmer ve kötüdür. Bu şekerlerden 
imal ediluı şekerlerimiz müşte -
riyi tatmin etmiyor, gösterişsiz o
luyor. aha mühimmi, şekerciler 

pudra şeke ridediğimiz en ince, 
yani lokuma ve saireye kullanı -
lan şekeri yapmak ıçin piyasada 
kuru şeker bulamıyor. Ah yerli 
şekerlerimizi ne kadar arıyoruz. 

Ne çare ki yerli şekorlc>rimiz ço

ğalıp ihtiyaca kafi gclinciye ka
dar bu sıkıntıyı çekeccğız. Fakat 
hiç olmazsa bu şek rlcrin biraz 
daha iyisı \"e kurusu getırilmeh

dir. Bu umum şekercilerin derdi
dir. EsnafıMız namına bu i~ bir 
hal çaresi bulunmasını rica eder 
ve bu ricamızı alakadarların d ik
kat nazarlarına arzederinı. 

İstanbul Cumhuriyet müddei -

umumisi Hikmet Onat mezuniyet 

almış ve mezuniyetini geçirmek 

üzere Bursaya gitmiştir. 

Kendisine baş muavin Sünuhu ğırılmışlır. 1=====§§======:~=====================~~~==== 

KÜÇÜK vekaıet etmektedir. Hisar güzelleştiriliyar 
Emniyet müdürlüğü beşinci şu- Rumelihisarının etrafında ve 

be müdürü Bay Hasan Şükrü A- içindeki binaların istimlak mua-

del de mezunen Bursaya gitmiş - meleleri bitmiştir. Paraları gelir 
tir. gelmez istimlake başlanacaktır. 

Çabuk zengin o mak için 
:Banger' e tehdid mek
tubu gönderdi, fakat .. 

Emniyet İkinci şube memur
ları zengin bir ada !l'lc:!bn U>hrud 
wretile para almak istiyen hay

dut bozuntusunu yak:ılıyarak Ad

liyeye teslim etmişlerdir. Hadise
ı.ın tafsilatı şudur: 

Kadıköyünde Yoğı..rtçuçeşme so
kPğında 114 numaralı e\•ôe otu
ı·al" Ahmed Nahid oJ•u Rasim is

rıı.inde biri son günlerde parasız 

kalınca zahmetsiz para kazanma-

did yollu bir mektub göndererek 
para istemiştir. Banker bu mek
tuba hiç ehemmiyet vermemiş ve 
mektubu yırtıp atmıştır. 

* Londradaki küçük çocuk; r 
hep ii; ~ehır !ere nakledilmiştir. * Her mektebin bir filiıması bu-

* Çin Hariciye nazırı, Harbiye 

N' azırile çıkan ihtilaf neticesi isti

fa etmiştir. 
lunması kararlaştırılmıştır. ============== * 11 inci beynelmılel Cerrahi 
kongrede murahhasımız Kazım 

İsmail ikinci reis seçilmiştir. * Büyük Faşist meclisin yarın 
mukarrer olan içtimaı 6 tevrini
evvele bırakılmıştır. * Kaçak gümrük ve inhıı;ar me
vaddını haber verenlerin ikrami
yelerinin daha muntazam bir şe
kilde ödenmesi için hükümetin 
bir layiha hazırlamakta olduğu 

haber alınmıştır. * Nafıa Vekili dün Afyondan 
Eskişehire hareket etmiştir. * Kıdem zammı almağa hak 
kazanmış muallimlerin derhal 
teftişe tabi tutulmaları kararlaş
tırılmıştır. * Denizbank Denizyolları ida
resi yaz mevsimi için ihdas edilen 
İzmir ilave seferlerini kaldırmış

Baş vekilimizin 
Tedkikleri 
Başvekilimiz Celal Bayar dün 

Merkez Bankasında tetkikler<k 
bulunmuş bilahare İç ticaret u
mum müdürü Mümtaz Rek ile Ti
caret odası umumi katibi Cevad 
Düzenliyi kabul etmiştir. Başve
kilimiz ~am;ı. doğru Büyükada
ya gitmiş gece şehrimize dön -
miiştür. 

Otuz yedi 
genç 

Deniz lisesini 
bitirdiler 

nü 25 birinc!teşrin 938 olup şube- Emekli yüzbaşı ve binbaşılardan ğa karar vermiş ve Sıraservilerde 

Mektub cevabsız kalınca Rasim 
ikinci bir mektub daha yazmıştır. 
u defa Yorgi Emniyet müdürlü
ğüne giderek alakadarlara vazi
yeti anlatmıştır. mniyet İkinci şu

be müdürlüğü )Azım gelen terti
batı almış ve Rasirni Yorgiden 50 
lira para alırken suç üEstünde ya
kalamıştır. 

tır. * Beylerbeyi faciasında yara
lanan amelelerden üçü daha öl -
müş, ölenler altıya baliğ olmuş -

Heybeli Deniz Harb okulunu 
bitiren 37 genç subaya dün Hey
beli Deniz lisesinde büyük ve as
keri merasimle diplomaları veril

de saat 9 da toplanılacaktır. askerlık şubesinde istihdamla • 99 numaralı evde oturan Banker 
Rasim tanzim edilen evrakile 

beraber Adliyeye tanzim edil -Bunlardan bedel verecekl,ı!rin 

bedelleri 24 birinciteşrin 938 ak-
rını arzu edenlerin şu beye müra -
caatları ilim olunur. 

namile maruf Yorgi Hamalopu

los isminde zengin bir adama leh- miştir. tur. miştir. 
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Halk; tenlik 
şöyle bir 

yaparken, biz de 
alem eyliyelim ... 

Üçüncü Napolyonun, 1870 de 
Almanlara esir d üşmesil e tac ve 
tahtı elden giden Öjeniye Sultan 
Aziz bir çok üzülmÜ§ ve hayıflan
mıştı. 

• 
Sultan Aziz, Avrupa aeyahatin-

de yalnız Pariste zevkü sefa sür -

müştu. Diğer yerlerde ruh'ı sıkıl

mış, bir an evvel İstanbula kapa

ğı almağa çalışmıştı. 

İstanbula geldiiii ııun, Dolıt1a -

bahçe sarayı yerinden oynamış -
tı. Efendisini çok özliyen Arzıni
yaz Padişahı harem kapısından ilk 
olarak karşılamış, yaşlı gözlerile 
ayaklarını öpmüştü. 

Sultan Azizin soyunup dökün -
dükten sonra ha1inedarından ilk 
sorduğu şey şu olmuştur: 

- Dilşad ne yapıyor iyi mi? 
Arzıniyaz, Padişahın bir türlü 

aklından çıkrnıyan mat güzel içörı 
verdiği cevab şu olmuştu: 

- Efendimizi özler du•:urfar. 

- Ne hadleri efendimiz? di... nuz efendimiz.. şöyle bir alem eyliyelirn .. 
- İyi baktın mı bari kıza? - Şu bavulumu aç içinde ba - Sultan Aziz ortalığın süt li - Sultan Aziz; gerilmiş bir bovıı.-
- Efendimiz irade buyurur na verdiği bir resmi var ... Bak, man olduğundan memnun oldu. ya dönmüştü. Her nekadar Paris-

lar da hiçbir şey esirgenmiş o - ne güzel ve hasna müstesna bir Demek kırk yedi gün memleket- de kurtlarını iyiden iyiye dök -
lur mu? kadın... ten ayrıldığı halde herkes yerle- müş bulunuyor idise de, Londra-

- Görüyorsun halimizi... Yo- Hazinedar, küçük el çantasını ıinde idi. Öyleyse günün acısını Bertin, Viyana ve saire yerler -
rulduk, bittik ... Ah, bu Ali ve açtı. İçinden altın çerçeve içine çıkarmalı, havada güzel mehtab- deki süküneti ona, oldukça dol-
Fuad Paşalar durmaz iş çıkarırlar konmuş olan İmparatoriçenin res- lı bir sonbahar havası idi. gun bir hoyratlık vermişti. 
b mini çıkardı. Baktı. Ve: Ustasının sırtını okşıyarak: Artık bu gece çağlıyanda ta-aşıma ... 

· ı f ~' - Padkahıııı·, cidden şahane - Usta, kırk yedi gun·· ün yor - besabah eğlenerek hoyralhklan-- Başmı sag o sun e enuı - .., 
bir kadın. gunlugu-nu nasıl dinlendireceğiz? nı boşaltacaktır. miz ... Bu da geldi geçti. 

d - Evet bana, bu resmini im- - Ferman efendimizin .. , Arzıniyaz, mabeyinci Fahri Bı>-- Evet, amma kırk ye i gün-
zalıyarak verdi. İstirahat oda - - Yalnız, benim fermanım ka- yi çağırdı ve Padişahın iradesinj dür yollardayız... . 

_ Hakkınız var paruşahım, Al- mm münasib bir yerine koy ol - fi gelmediğini bilirim bu işlerde?. tebliğ etti. 
!ah ömrü şahanelerini müzdad ey- maz mı? Hele, hele şöyle bir fikir ver ba- Sultan Aziz; daha ayağının to-
ksin!. - irade efendimizindir. kayım. zile eünbüş alemine giriyordu. 

- Peki, ortalıkta ne var, ne - Sonbaharda, Kağıdhane gü-- Anlıyacağın, Pariste hoşça 
hayat geçirdik ... İmparator Öjeni yok?... zel olur. Çağlıyanın tam sırası de-

- Hamdolsun herşey yerinde.. ğil mi efendimiz .. çok nazik ve kibar bir kadın ... 
- Demek Ali iyi idare etti ha!. - Fena değil, Boğaz şimdi so-

- Bu İmparatoriçe için hüsnü - Evet efendimiz; hiçbir sı - ğuk olur ... Sen kayıkları hazır-
ane sahih derler doğru Padişa- zıltıya meydan vermediği gibi, lat .. Fahriye söyle Çağlıyanı ha-

Sadrıazam Ali Paşa, Sultan A 
zize arzolunacak bazı mahrem şey 
leri söylemek ve iradelerini al -
malı: üzere başkfı.tib dalresınde 
bekliyordu. 

-
-

hım... sarayı hümayunları da tek bir sı- zırlatsın. 
- Doğru, hem pek doğru .. Ya- kıntıya maruz kalmadı. - İrade ve ferman efenrumi -

kında iadei ,;v•rcte gelecek gö- - Aferin, Aliye ... Baska: baska. zindir 

-Padişah; Çağlıyana hareket et 
meden Ali Paşayı huzuruna ka -
bul etti. 

ARADA BiR 
Bu da bir Hastahk •. 

Bazı arkadaşlarunıx, her gün 
doldurmıya mecbur oldukları sü
tunlarını bazan öyle mevzularla 
karartıyorlar ki; yalnı:ı. kendileri 
dcgil bütün okuyucular o ya•ının 
kısırlaşmış bir kalemden çıktığı
nı ıınlamakta güçlük çekıniyorlaı. 
Sabah gazeteleri arasmda çıkan 

eti budu serçecik kadar küçiik ,.e 
cılız bir refikimiz ilk günlerinde 
sütunlarında yer alan bir muhar
ririn yokluğunu kaJbetmek için 
hiila devam ettirdiği bir (ıkra sü
tunımda yine bir çam devirdi. 
Nasrettin Hoca misali. mi:ı.ah ve 
halk gazetelerinin bile tenezzül 
etmediği Şimal kutbu katlar so
ğuk bir espiri ara~ında, sözde c· 
hemmiyet vcrınediği rcfiklrrile 
alay ediyor \"e onlar;ı çatıyor. 

Dü§ündüm; heniiz emekleme 
çağında bulunan \"C.. yüksek h ir 
ka\'ak af!acı üzerindeki rii;l.g5rın 

kendioini d~üreccğindcn iirküp 
vaktinden ev\ el rengi solan bir 
yaprak gibi korku içinde ) ~ ·ıynn 

a<.'cmİ ça,ylaklar nası) uçmı.>a ('f· 
tenirken solugu toprak üu:rinric 
bulurlarsa._ Bu ıuıı.harrir ('} ar
kadaş da gözlüğiinü sllip sa\ fa -
sının bnş tarafında.kı tuklid ınan· 
şetlerc bak.,nydı bilmem kal mi 
elinden diı~cr. içinch.• hir 11i man
lık duyar mıydı? 

BEDİ GÜNDÜZ 

Polis enştitüsü 
müdürü şehrimiz e 

Polis enstitüsü müdüru Adil 
Başaran dün Ankaradan hri -

-r 
1 

ıı 
.:· 

mize gelmıştir 

-
birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Naki 1 vasıtalarında 

temizlik 
Muhakkaktır ki. evimızde, 

yazıbancmızde, dairemizde, he
pimiz temizliğ~ riayet ederiz, 
Hatta bazılarımı~ bıı hususta 
daha 1leri vararak tıtiz bir ha
leti ruhiye izhar cdcrız. 

Öyle ya .. YazıhancsindC' ki\
ğıdı dürüp büküp de yere fır

la t~cak, CYınde fındık r vi7 
kabuklarını odanııı ort. ır. a 

atacak, yerlere uôşcmt " u
zerine tükür<'C k, sümkun·cek 
bir kimse tasavvur edilir mi? 
Süphesiz edilemez. 

O halde, umumi yerleıuı:1 ni 
çin bu temizlik severllğinmin, 

hiç olmazsa birazını göskr -
meyiz?. Sokakların pek ktitü 
bir şekilde kirletildiğinden de
ğil, tramvay )ardan bahse1mek 
istiyoruz. 

Tramvayların içinde her za
man kilğıd parçaları, fındık, 

ceviz kabukları, tükürükler, 
sümkürükler ve daha nekr de 
neler ... Tramvay arabalarını 

adeta bir çöplük haline koy -
makta hiçbir mahzur görmü -
yoruz. 

1 

Evimizde, yazıhanemizdc, da· 
iremizde gösterdiğimiz temiz
lik severliğimizi umumi )er -
lerde de tatbik etmt·miz için 
de mi belediyenin tazyikine ih
tiyaç hissediyoruz?. 

Herhalde bu vaziyete liıkayd 

kalınmamalıdır. Halkın büyük 

bir ekseriyetinin bu yuzden 

ruhan müteezzi olmasına da -

ha uzun müddet meydan veril

memesi için belediyemizin da

ha sıkı bir surette alakadar ol
masını rica ederiz. --- . -
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Buhranlı 
günleri 

ve karışık 
icinde neler , 

Sovyet • 

yolitika 
oldu? .• 

Amerikalılara göre Lehistan haksız mı? 

KAYE -== .. :.==.:.- ::;;;..::::: 

ltiı·;ıf edilmiyen aşk 
Y azan : S edad N azmi AKPINAf3 
~~~~~~~-'-~~-'-~~~---~~~~~~ 

ili lenır, şaşkınlığını genç. kıza be 
etmemek için bir takım saçma ba 
haneler ile kendin<' rnlnız kaiıP 
rahat rahat nefes al~cak bir yer 
bulmak için kaçardı. Genç kızın 
onun bu haline yalnız kalınca 
kahkahalarla gülerdi. 

yürüyecek o]ursa, Sovyetler de evvelce Eğer Leh orduları Çekos1ovakya'ya doğru 
Lehistan ile yapmış olduğu ademi 

Güneş Marmaranın geniş mavi
liğine indiği zaman onu da ken
di alevleri ile tutuşturdu. Ufkun 
üstünde kendini bu alevlerden 
korumuş yeşil, mavi, lacivert bir 
kaç parça bulut ta denizin bu 
güzel yangınını hafif hafif tit -
reşerek seyrediyordu. Denizi be
nekliyen birkaç yelkenli beyıız 
şekillerini gittikçe rengi koyu -
]aşan denize resmetmiş hareketsiz 
duruyor. Ufukta kaybolan yo!,·u 
vapurunun yalnız kızıllığı çizen 
kara dumanı var ... 

Bir gün ellerine pek az geÇe -
bilen fırsatlardan birini elde et· 
mişler, büyük bahçenin çamlık is 
mini verdikleri kanapeli yerd• 
yalnız kalmışalrdı. Dakikalarca 
konuşamadılar. Her ikisı de yut
kundu. Nihayet Rüştü kekeliye -
rek: L ehistan da Çekoslovakyada• 

ki Lehlil~ın kendisine v.ı· 

rilmesini istiyor. Buna dai; 
!•er gün bir hayli telgraflar gel
metkedir. Lehistanla 'Almanya • 
nııı ve Macaristanın Çekoslovak· 
! aya karşı nasıl birlikte hareket 
ettikleri görülüyor. Her gün gelen 
telgraf haberlerini burada teze
lemeğe lüzum olmasa gerek. Fa· 
kat Çekoslovakyanın taksimi SÖ• 

1.ü bir kere ortaya çıktıktan son• 
ra Lehistanın da kendine düşen 
payı almak için giriştiği hareket 
etrafında Avrupa ve Amerika ga
zetelerinin yazdıklarına bir kere 
göz atmak çok faydalı olacaktır. 
Geçen gün Varşovada Cumhur • 
reisi bütün kabineyi topladı. Baş· 

kumandan da buna iştirak etti. 
.Bu toplantıdan sonra bir tebliğ 
meşredilerek cereyan eden işlerin 
tetkik edildiği bildirildi ise de Var 
.'Ova mehafili bu içtimaa daha 
ziyade ehemmiyet vermekten geri 
1calmamıştı. 

İşte bunun etrafında Avrupa 
'azetelerinin Lehistan payıtah • 
tında bulunan muhabirleri şayanı 
dikkat malumat vermekten geri 
kalmıyorlar. Yeni gelen Avrupa 
gazetelerinden bu anlaşılıyor. 

Rusya tarafından Lehistana bir 
nota verilmişti. Bu notada Lehis· 
tan hükUmetine bildirilen şey ne 
tice itibarile şu idi. 

Lehistan ile Sovyet Rusya ara· 
Jında evvelce yapılır.ış bir ademi 
tecavüz misakı vardır. Eğer Le
histan or,duları Çekoslovakya top
raklarına doğru yürüyecek olur
sa Rusya hükumeti de bu misakı 
utık bozacaktır. 

İşte Varşovadaki mühim toplan-

tıda bu notanın alınması üzerine 
vaziyetin daha etraflı görüşülmesi 
cihetine gidilmiştir. Varşovada -
ki Japon sefiri Leh Hariciye Na
zırını ziyaret etmiş, ondan sonra 
da Fransız ve İngiliz elçileri gel
mi~lerdir. 

Ondan sonra Lehistan hükü -
metinin Rusyaya verdiği cevaba 
daır ma lümat alınmı~tır. Bu ce
vabda ıll'ri sürüleı noktalar şun

lardır: Lehıstan 'cndini müda -
faa içın askeri takım tedbir -
!er almaktac , ıkat bu onun bi-
iec<'ğı bir i.· ı ı. Kimseye bu hu -
susta hcsab vermeğe mecbur de
ğildir. 

2 - Lehistan hükümeti evvel -
ce akdetmiş olduğu muahedeler
de neler yazılı olduğunu biliyor. 
Bunlardan anlaşılıyor ki Lehis

.anın Rusyaya verdiği cevab pek 
ole tatlı dil ile yazılmış olmadığı 

~ ibi bunu Moskovada verecek o
lan Leh maslahatgüzarına ayrıca 
da Rus hükumetinin bu gibi te -

şebbüslerde bulunması karşısın

da Lelıistanın hayret ettiğinin 

SO)knnıesi için de emir verilmiş

tir. Sovyctlerle Lehistan arasın

dakı adcmı tecavüz misakına ge-

•• te:cavuz misakını tanımıyacak •• 

lince; Dunun ikinci macıdes! bura- l 
da rol oynamaktadır. Bu madde
ye göre Sovyet Rusya veya Le • 
histandan hangisi olursa olsun ü-

çllncıi bir devlet aleyhine bir ta

arruzda bulunacak olursa diğer 
t; f artık bu misak il~ bağlı kal

.caktır. Bu maddenin neden 
,yı böyle yazıldığı da ayrıca 

şayanı dikkattir. Malumdur ki 

Lehistan ile Romanya arasında 

da bir ittifak vardır. Sonra Le -

histan hükı'.ımeti Rusyanın diğer 
komşularile d!! (mesela Almanya 
ile) son derece dost olmuştur. 

Böyle karşılıklı bir takım vazi • 
yetlcr belirdiği için her iki tara· 
fın mevkii tamamile açıktan açı
ğa b ı;· etmek üzere bu madde 

konmuştur. Bu takdirde mesela 
Lehistan bir tarafa hücum edilecek 
olursa Rusya ona yardım edecek 
değildir. Şimdi Lehlileı· iddia edi

yorlar ki bunun böyle olduğu za
ten malum olduğu cihetle Rus

yanın bunu ihtar etmesine lü -
zum yoktur. Yalnız diplomatik ale 

le bir teşebbüste bulunulmuştur. 

diyorlar. 

Amerika gazeteleri Lehistanın 

Çeokslovakyaya karşı Almanya 

!le birleşerek almış olduğu va • 
ziyetten son derece şikayetçi gö • 
rünüyorlar. evyork · Herald tribün 
gazetesi şöyle bir darbı meseli 
hatırlatmaktadır: 

cSırça evde oturan başkasına 

taş atmamalı!.. 

Bir gazete Lehlilerin Çekoslo
vakyaııı.. taksimini istemeleri 
hiçbir zaman hoş görülmiyece -
ğini yazarak zaten Lehistanın da 
birçok unsurlarla, ekalliyetlerle 
dolu olduğunu hatırlatan şunları 

ilave etmektedir: cEğer Lehistan
daki Almanları, Okraynalıları, 

Rotenleri, Litvanyalıları gözönü
ne getirecek olursa bu unsurların 
Lehlilerin yanındaki vaziyeti tıp

kı Çekoslovakyadaki ekalliyet -
!erin Çekler yanındaki mevkiiııe 
benzediği anlaşılır. Eğer Çeko•

lovakyadan birşey istiyecek olan
lar "•rsaher halde Lehistan bun
larııo , ,.nuncusu olmak lazım ge
lir. 1,000,000 Alman, 5,000,00U Ok
raynalı vardır ki bunlar Teşcn 

mıntakasındaki 100,000 Lehli ile 
bir tezad teşkil ediyorlar demek
tir. 1934 senesine gelinciye kadar 
Lehistanla Almanyanın mi.ina -
sebatı Avrupa için endişe ver -
diği bir halde devam ediyıırdu. 

Okraynalılann nasıl muamele 
gördükleri ise Lehistan ile Rusya 

arasındaki münasebatı bozmakta 
idi. Teşen mıntakası askeri ve 
iktısadi hususi bir ehemmiyeti 

haizdir. Eğer Lehistan burasını, 
her milletin kendi mukadderatını 
kendi tayin etmesi esasına güve

nerek ileri sürüyorsa bu kaide -
nin tatbikinden çekinmesi lazım 
gelir. Çünkü ozaman Lehistan • 

Devamı 7 iııd sahilemlıcı... 

Bu manzara beyaz köşkün c.ı,ı 

hesini kucaklıyan yeşil sarmaşık
ların küçük aralıklarından gözü
küyordu. 

Başını iki elleri arasına almış, 
dirseklerini pencereye dayayıp 

düşünen kumral saçlı, koyu kes
tane renkli gözlü genç kız par -
maklarının sinirli hareketi ile ko
pardığı bir sarmaşık yaprağını 

beyaz dişleri arasında merhamet 
sizce çiğnedi. Sonra ihtiras hali
ne gelmiş arzularını tatmin e • 
den bir insan ferahlığı ile yap • 
rağı attı, derin birkaç nefes aldı. 
Çakmaklaşan gözleri bir sevinç 
ışığı ile tutuştu, turunçlaşan ya -
naklarını kırmızı bir alev boyadı,, 
çatılan kaşları gevşedi, hırsla yo
rulan dudakları çözüldü ve ha -
fif gülümsedi ... 

Karar vermişti: Rüştüye her - Rezan seni o kadar çok se.-i· 
şeyi söy lıyecekti. O da bunu bek- yorum ki diye ... 
!emiyor muydu kendisinden? O Mırıldanmıştı. Rezan kızarınıŞ. 
çok sıkılgandı, utangaçtı. Bütün sonra gülerek: 
bu huyları kendini sevdiğini söy- - Evet, Rüştü demişti .. Biz ha· 
!emesine mani olmuyur muydu? kikaten kardeş olsayd•k birbir<• 
Şu halde kendi söyliyecekti. Hem mizi bu kadar sevmezdik. 
bu hareketi ile aylarca her ikisi- Rezanın ilave etmiş olduğu bıl 
nin içini kemireı;ı Irurtlardan kur- kardeş sözü Rüştüye onun da~·ı~ 
tulmuş olacaklardı. Rüştünün sının kızı olduğunu ve kendisıoıı 
kendini, kendinin onu sevdiği onların okutması dolayısile velı· 
kadar sevdiğinden emindi. nimetleri olduğunu, velinimeti< rı 
Dayısının oğlu idi. Beraber bü- olan bir ailenin kızını <<"\ mr ,e 

yümüşlerdi. Daha çok küçük yaş- hakkı olmadığını hatırlatmış, se-
ta birbirlerini sevmişlerdi. Bu nelerin kalbinde dal budak sal • 
sevgilerinin o yaşta neden ileri dığı aşkının ağacı bir kasırğa ile 
geldiğini düşündükleri zaman se- savurulmuş gitmişti. Rüştü bıl 
bebini bir türlü bulamamışlardı. ilk aşkını gözyaşları ile örttü .. · 
Oynadıkları her oyunda birbir - Fakat Rezan Rüştüyü o gün • 
lerine iltimas yaparlardı. Bazan den sonra daha çok sevdi, o gün-
bu tarafgirliklerini o kadar açığa den sonradır ki Rüştüsüz haya • 
vururlardı ki diğer arkadaşları tın onca çok acı olacağına kanaat 
ile kavga bile ettikleri olurdu. getirdi. ~ 
Rüştü okudu, mühendis çıktı. O günün gecesi yatağa yAttıi!! 

Daha mühendis mektebinde ikeı;ı zaman söylemek istediği hald<' 
hafta tatillerinde gelirken ona - Evet Rüştü ben de senı sevı· 
pek sevdiği bonbon şekerlerini yorum! 
getirmeği unutmazdı Sekerleri Diye cevab vermeyip sözlerine 
verirken yüzü kızaı·ı. lkri tit • kardeş kelimesini ilave ett iği ı· 
rerdi. Yutgwmrdu, söylemek is- çin saatlerce ağlamıştı. 

~diği sözler boğ:::!,nda düğu;..··_m_-_._ . • ~~mı 7 in?i sayfamız~ ,. Bugün SARAY sinemasında 
Ş H 1 R L E Y T E M P L E 'nin 1 

;~~~-Radyo Kraliçesi ~fr 
GUnUn za feri olmaktadır. lıAveten ı Ç EMBER· 
LA YN • Hl TLER mUIAkatı • BAY DALADIER 

minde birçok şekilleri muhafaza Londrada ve s a ire Tar ihi FevkalAde 

•mek lazım geldiğinden dolayı vesika fOKS JURNAL ·-------~ 
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- Sus be birader!.. Her vakit bu mızmızlığı ya
parsın!. 

Daha sonra bir ihtilal zembereği gibi boşanıyor: 
- Çocuklar, bir daha bunu yanımıza sokmıya. 

lım. Bu ne sanatkar, ne gazeteci, hiç bir şey değil.. 
Var mı, sade yesin, içsin .. o kadar! 

Bütün arkadaşları da bu fikre iltihak ediyor: 
- Otur Salfilı .. otur! .. 
- Ve .. Refik kesenin ağzını açmış bir mirasye-
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di, yahud da ispirtonun tesirile tıpkı anafora tutul
muş şaşkın bir kaptan gibi artık sonunu hesab et- • 
miyerek boyuna .garson. a boşalan meze tabakla
rını göstererek: hovarda gibi içiyor! Nimetin parasile içiyor! İkram 

için içiyor! Servetin gururundan yaka silkmek ve 
bütün cebini boşaltmak için içiyor, kana kana 

- Getirsene ... 
Diyor ve.. arkasından ilave ediyor: 
- İçelim arkadaşlar içelim ... Uç buçuk, dört 

sene bu!.. 
~ ... 

- Saat altı. Daha bir diyeceğiniz kaldı mı bey
ler?. 

Bunu söyleyen de Salahdır. Saat altı .. Şaka de
ğil bu! Herkesin yeniden sabah ettiği bir saat! Hala 
onlarda bir sabahın akşamı devam ediyor ve .. Bo
yuna içiyorlar: Şampanya... Viski... Koktel... Ra
kı ... Bira! .. 

Hepsinden, her şeyden! Bu içiş Refikin, muz
tarib ve san'atkar RefiğinArnavudköy meyhane -
!erinde içindeki zehri yeni bir zehirle söküp atmak 
için: 

Dökülen mey, kırılan şişei rindan oL•un 1• 

Diyip delıce içişleri gibi dcğıldir. Bu gece bir 

içiyor: 
- İçin çocuklar için .. . Bendesiniz!. 
Diye içiyor! Bu içişte sürür, neş'e, çılgınlık .. Son

ra yeis, ıztırab, isyan hepsi karışık!. İçilecek ve ... 
bu, böyle gidecek. 

Salilh: 
- Çocuklar saat altı ... 
Deyince masanın etrafını çeviren ve tamamile 

kendilerinden geçen bu çocuklar, hep birden mah
mur ve büzük gözlerini Salaha döndürdüler, başları 
önlerine düşe düşe pürhayret: 

- Saat altı mı? .. 
Diye sordular! Hele Nadi. 
- Eyvah ... Yahu saat sekizd~ derse gireceğim? 
DeJı ve .. il:'ıve etti: 
- Bu hal ile ben çocuklı.ra nasıl ders veririm?. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Bütün mekteb güler billfilıi bana! .. 
Diye dilini ısırdı. Yine içlerinde en ayığı bu. Fa

kat, Nadinin bu sözleri her şeyden evvel Salaha fır
sat verdi: 

- Ben size daha evvelden kalkalım... Dediğim 
zaman hep birden yeniçerileri kazanı kaldırdınız! .. 

Dedi, ilk evvel masaya tutuna tutuna kendi 
kalktı, dıvarlara çarpmadan yürüyebilmek için ken
dini güç tutarak ilerledi. Ötekiler de •mesti liıyukal> 
onu takib ettiler. Şimdi sabahın bu alaca karanlı
ğında her biri bir tarafa dağılacak. 

Mekteb! 
l\latbaa! 
Yazı masnsı.. 

Havadis pisi! 
Gazete ... 
Kütübhaııe'. 

Bütün bur.lar, bunların her biı·crinı günün mu
ayyen satalcri içinde beklemektedirler! Eğer, Köp-

rü açık değilse cümbür cemaat İstanbula geçecek • 
!er, ya Salahın, ya Ali Necibin matbaasında toP
lanıp bir iki saat açılmıya çalışarak iş başını be1'· 
liyecekler; yahud da bir pastacı dükkanında sel<ıZ~ 
sekiz buçuğu beklıyecekler! Hayat mı bu?. 

••• 
- Eh Allalıa ısmarladık Refik! 
- Kat'iyyen olmaz monşer ... 

anıa· - Dostum mekteb var. İki saat de eve uğr 
yayım mı?. 

- Yine uğrarsın. Nihayet on dakika forkeder. 
- Peki.. Dediğin olsun. 
Rafik, öbür arkadaşlarının elini sıktıktan son; 

ra, Nadi ile beraber meyhanenin kösesini döndU'. 
Fakat birdenbire ne müthiş bir tahav~l, ne rnüth•~ 
bir ruh istibdadı! Demin bir mirasyedi gibi id• şırn 
di tekrar muztarib Refik, san'atkar Refik oldu. ııenı 
de bulut gibi sarhoş. Amma, cıvık değil. İçli, 1<in : 
dar, meyus bir sarhoş! dört senedir, ne böyle ıçtı 
ne böyle sarhoş oldu! Sabahın bu saatinde duydu· 
ğu bu zehir ve kini bütün ömründe duymadı~ c;ayrı 
şuuri bir his boğazının ortasında katılıyoı 1<a:ıııyor'. 
b>r kurbağa yavrusunun tırnakları gibi hançere . 
sini lırmıklıyor tırmıklıyor! Sonra, bütün sinirleri 
kasılıyor, şakak damarları atıyor, yüz derileri g~ 

, • . t'C 
riliyor, dışlcri sıkışıyor ve gıcırdayor! Içkıı1111 lu 
şidindcn kızaran ve bulutlanan gözleri ile ı;.. 'og . 
caddesinin iki tarafııu sıra sıra kaplı,·an apartını3P 

, k U" 
!arı bir sisperdesi altında kalmış derme çatma ·iJl 
leler gibi görüyor; ikidebir neye kızdığını, neye ~ 
tuttuğunu bilmeden yumruklarını sıkıyor' 
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SONG -GIANG KORSANL ARI 

Korkunç dalgalar ku-. 
cağında bir gün .. 

Ko rsanlığın tüyler 
ürpertici bir 

sahnesi 
Rüzgar şiddetini artırmış, dal

galar yükselmeğe başlamıştı. Song 
Yıang, Tonkin körfezinde çalka
•ıyordu. 

İkinci kaptanla beraber güver
tede dolaşıyordum. Bu, laciverd 
elbiseli, sırma şeridli mavi kas
ketli ve çok esrarengiz bir gem,t.i. 
Bıyıkları matruştu. Muvazene -
mizı muhafazaya çalışıyordu. Bü-l 
yük bir dalga gemiyi şiddetle 
sarstı ve bizi karşıki parmaklığa 
kadar attı. 

- Ne hava! Ne deniz!. .. Horı.g 
Kong'a kadar çalkanacağtz galı

ba .. 
Demekten ve pardesüme sarıl

maktan kendimi alamadım. 
- Merak etmeyiniz. İki saate 

topları, makinelitüfekleri, mitral
yözleri vardır. Kayıkların bazı -
larında sekiz top bulunur, bazıla
rının üzerinde İmparatorluk ar • 
ması göze çarpar. Fakat korsan
lar toptan, ınitralyözden ziyade 
hileye müracaat ederler, sahte 
yolcular vasıtasile gemileri ele ge
çirirler. 
Akşam oluyordu. Dalgalar ha

fiflemişti. Sordum: 
- Hiç böyle bir taarruza ma

ruz kaldınız mı? ... 
Birdenbire kolumu tuttu, müh

tez bir sesle kulağıma fısıldadı: 
- Song - Giang! ... 
Birlikte bara girdik. Çinli gor

sonun getirdiği viskiyi içerken 
anlattı: 

iz. Çok saf, çok cesur bir kızdır .• 
cYemekten sonra evlerine ka -

dar kendilerine refakat ettim. 

Yüksek bir tepenin üzerindeki 

küçük bir köşkte oturuyorlardı. 

Ertesi gün sabah kahvaltısına da

vet ettiler. Çünkü öğleyin hareket 
edecektik. 

cO sabah hava çok güzeldi. 

Genç kız, sadakor ve kolsuz bir 

rob giyinmişti. Kendisini pek se

vimli bulmuştum. Hoş bir vakit 
geçirdik. Vapurumuz, yükünü ta
maınile alamadığı için hareketini 

tehir mecburiyetinde kaldı. Öğle
den sonra yine köşke gittim. Genç 

kız yalnızdı. Pek mültefit davra
nıyordu. Gözlerinden ateşler sa -
çılıyordu. Az sonra kollarını boy

numa sardı, dudaklarını uzattı. 

•2ece yine köşke gittim. Ka -
pıda bekliyordu. Vücudü baştan 
ayağa titriyordu. Ancak sabaha 

karşı gemiye dönebildim. Saat se
kize doğru limandan çıktılı:. Çok 
yorulmuştum. Kamarama gidip 
biraz istirahat etmek istedim. 

• Fakat, kapıyı açınca ne gör -
sem beğenirsiniz? .. Genç kız, ya

tağıma uzanmış, yatmıyor mu? .. 
Şaşırdım, kaldım ... 

- Sonu yarın -

Kürelarz·ın 
Sathı 

t ınde yaşadığımız kürenin 
mesalıai sathiyesi 510,000,000 kilo
metre murabbaıdır. Fakat meş
hur Kutub kaşiflerinden Sör Her
ber Wilkin'e göre bunun 5,000,000 
kilometre murabbaı henüz meç -
huldür. 

Bu meçhul, yani henüz keşfo -
lunmamış arazi nerelerdedir? .. Ce
nubi Amerikada, büyük bir kıs
mı Patagonyada; Asyada, Tibette 
ve cenub ve şimal kutublarmda
dır. 

Yeni 
Radyomuz 

Yeni Ankara radyosu 29 ilk -
teşrin sabahından itibaren faali
yete geçecektir. 

Bu münasebetle yeni radyonun 
tecrübe neşriyatı her gün devamlı 
bir şekilde yapı!mağa başlanmış
tır. 

Bu neşriyat her gün öğle üzer
leri yapılmakta şehrimizde rad
yosu olanlar din!iyebilmektedir -
!er ... 

Bu vaziyet teşrinievvelin 15 ine 
kadar devam ederek hergün öğle 
vakitleri tecrübe neşriyatı yapıla
cak, 15 teşrinievvelden sonra da 
sık stk günün diğer saatlerinde 
icra edilecektir. 

29 teşrinievvel günü sabah saat 
8 den itibaren de İstiklfil marşı -
mızla ve onu takiben Başvekıl ve
ya Nafıa Vekilimizin hitabesile 
resmen neşriyata başlanacaktır. 
Ayrıca bu münasebetle yeni 

radyo merkezinde bir de tören 
yapılacaktır. 

Neşriyat o günden ertesi sabaha 
kadar bilafasıla devam edeceği 

gibi, istasyon Cumhuriyet bayra
mımızın 3 gününde de 22 saat neş
riyatta bulunacaktır. 

., 

5 - S O N T E L G R A F - 30 EYLÜL 1933 

YARI ŞAKA- YARI Cİ DD İ 
Vallahi Holivuda gittim, diyo
rum da hala inanmıyorsunuz! 
Yapmacık bahçelerdeki kokulu ağaçlar, renga

renk, çeşid çeşid güzel kadınlaa 

Baktıkça insanın içi açılıyor .. -, 
(Dünkü sayıdan devam) 

- Eğer vaktin varsa gel de be
raber -Oirer kahve içelim!. de -
dim. İtizar edeceğini umuyor -
dum. O ısrara meydan bırakma
dı bile: 

-Hayhay ... 
Dedi, bir sıçrayış ta pencere • 

den içeri atladı, geldi masanın 

başına oturdu. 

Keşke oturmaz olaydı ... Sokak 
tan her geçen yıldız pencereden 
bir ona, bir bana bakıyor: 

- A ... Siz burada mısınız? ..• 
Ne iyi, ne iyi!. .. 

Diyor, haydi içeri dalıyor, ma
sanın başına yerleşiyor. 

Tanrı sizi inandırsın, Rober 
Tay lorün yanıma oturuşundan 

10 dakika bile geçmeden masa -
mızın etrafına sıralanan dişili 

erkekli yıldızların sayısı 15 i bul
du. Aralarında kimler yok?!. .. 

Bir kaçını sayayım bari: Sa -
ğımda Rober Taylor, onun yanın
da sırasile, Hanri Gara, Çarles 
Boyer, Katerin Hepburn, Mari 

Glori, Şarli Şaplin, Sonya Henı 
Klark Kabl, Ramon Nuvaro, Gre
ta Garbo, Vllli Friç, Danyel Dar
yö ilh ... 

Hepsi sahte garsonun elinden 
birer yalancı kahve içtiler ... Soh
beti koyulttuk. 
Düşündüm .. Böyle fırsat nadir 

ele geçer... Şimdi şu yıldızları 

böyle topluca etrafıma sıralan -
mış bulunca: 

ı 
sinirlendim, tepinmeğe, 
ğa, ciyak ciyak feryat 
başladım. 

ağlama

etmeğe 

Beni güç halle susturdular. Si
nirlerimi yatıştırdılar. Uzatmı -
yalım, rejisör anam, babamla pa
zarlığı uydurmuş, derken efen -
dim bir kaç gün sonra beni aldık
ları gibi vapura attılar Ver elini 
Amerika dediler, buraya getirdı
ler. 

Her sene rengim biraz açılma
ğa, her yaş değiştirdikçe bM<ll'ki 
zencilik eserleri birer birer ı<ay
bolmağa başladılar. 

Üç sene evvel işte bugün goı -
düğün hali aldım. 

Robert Taylor durdu, soluk al
dı... Bütün yıldızlar avaz avaz 
bağırıyorlar .. Sarışınları vaktile 
kömür gibi zenci olduklarını, en 
yakıçıklıları, en güzelleri eskiden 
çopur, aksak, sarsak, salak filan 
olduklarını haykmyorlar ... 

Rober Taylor onlara tekrar çı
kıştı· 

Durun yahu! ... Daha sözlerimi 
bitirmedim. Bu, birinci sualin 
cevabıydı, iki tane daha var. 

Deli olmak bir şey değil, mari
fet saçma bilmede derler. Ben, 
Hollvuttakilerin •deli, zır deli ol
duklarını filimlerde gördüklerim 
den kestirmiştim ama, Rober 
Tay!örün bu kadar saçma bildi
ğini aklıma bile getirmemiştinı. 

Rober Tay lor devam etti: 

yer bulamıyan adam 
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kadar rüzgar geçer, dalgalar da 
sükunet bulur. 

Geminin ön tarafına gelmiştik. 

- tlç sene evvel henüz mülL 
zimdiın. Bulunduğum gemının 

bütün anbarlarını Hayfong'da dol
durmuştuk. O gece komiserle be
rabe· ·mek yedik. Bir hayli 
viski, , ·" ıçtik. Ben epeyce sar -
hoş olmuştı.ım. 

Sığınacak 

Yılbaşı sabahı ne beğenir~iniz 

- Eh .. dedim, gazeteciliğin sı

rası, böyle bir röportaj fırsatı 

değme meslektılşın eline geçme
miştir ... Hikmet Feridun Esin ku
lakl'arı çınlasın. Sualleri fikrimde 
sıraladım. Kalemi kağıtı çıkardım. 
Yıldızlar, birbirlerile şakalaşma
yı bıraktılar, gözlerini bana dik
tiler, merakla süzmeğe bll§!adı -
!ar. İlk suali Robert Taylora sor
dum: 

- Nasıl muvaffak olduğuma 
gelince tıpkı eksi Osmanlı vezir
lerinden Sokullunun yaptığı gi
bi... O nasıl Çarın sefirinin tav
siyelerini dinler sonra aksini ya
parak muvaffak oldu ise ben de 
reıısorun söylediltlerini kuzu 
kuzu dinler, sonra keçi keçi ak -
sini yapardım ... İşte böyle muvaf 
fak oldum. 
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Gü ver lede Çinli yolcuların çok 
sağlam bir demir parmaklığa ay
rıldıkları dil;kat nazarımı çekti. 
Bunların mevkie geçmeleri im -
kbnı bırakılmamıştı. 

Parmaklığın öbür tarafında, 

par~a parça elbiseli birçok Çin -
liler, Çinli kadınlar vardı. Kucak
larındaki mini mini bebekleri em
ziriyorlardı. Parmaklığı işaretle: 

Bu zavallılara vahşi hayvan
lar gibi muamele edilmesinin se
bebi ne?. 

Diye sordum. Kaptan cevab ver 
di: 

Korsanlık henüz bakidir, 
Bun !ar, gemilere yolcu diye gi -
<"erlpr, Sonra birdenbire müret -
tebatın üzerine hücum ederler. 
Buııa mani olmak ıçın ihtiyatlı 

harekC't etmek mecburiyetinde -
fız. 

- Yok canım' Bunlar beyhu
de korku olsa gerek .. 

Hayır! Hayır 

Dedi ve geminin gittiği istika -
, de yol alan bir kayığı gösterdi. 

l3u buyük bır y<'lkenli idi. Beyaz [ 
bır marti kuşu gibi dalgalar üze
rinde süzülüyordu. 

-- Şüphesiz bir kaçakçı kayığı 
İçindekıler de kaçakçılardan baş
ka değil. Bunlar, lüzumunda kor
sanlık da yaparlar. Hindiçiniye si
ı.;h, ufyon götürürler. Mukabi -
1 l•· kız çocuk alırlar. 

l{ız c,;ocuk mu? Bunları ne 
) uparlar? . 

Ne yapacaklar? Şantoz ya -
parlar Tonkin'de hayat çok pa
halıdır. Ve çocuk. fakır aileler 
için bü}-ıık bir yüktür. Bunları 

sal.ı far Büluğa ermiş erkek bir 
çocuk bcs kuruşa satılır. Güm -
ruk bu satışa mani olmak için e
linden geldiği kadar çalışır. Fa -
kat beyhude ... Ka~akçılar, kaçak
çılıktan para kazanamadılar mı 
kor>anlık yaparlar. 

-- Silahları var mı?~. 

Sahile yakııı adacıkları göste -
rcrek ccvab verdi. 

- Şu adacıkları görüyor mu -
suııuz• Korsan kayıklarının sığı

nak yerleri orasıdır. Sıliıh depo -
!arı da oradadır. Seri ateşli küçük 

.Gözlerimi açtığım zaman ken
dimi pis bir meyhanede sarhoş bir 
Annamlının yanında buldum. Bu
raya nasıl gelmiştim. Hatırlıya -
mıyordum. Saatime baktım. Sekiz 
gösteriyordu. Bulunduğum gemi 
altıda hareket edecekti. Hemen 
dışarı fırladım. Koşarak rıhtıma 

geldim. Geminın muayyen saatte 
hareket ettiğini öğrendim. Fran
saya avdetinden evvel yetişebil
menin imkanı yoktu. 

.Bu çok fena bir ~eydi. Her 
halde kumpanya hoş görmiye -
cekti. Esasen acenta da kendime 
bir iş bulmamı nezaketle tavsiye 
etti. 

. Limanda bulunan Franstz ban-
dıralı Song-Giang vapurunun 
ikinci kaptanı kazaen anbara düş
müş, yaralanmış. Vapur ertesi 
gün Hong Kong'a hareket edecek
ler. Kaptan arıyorlar. Müracaat 
ettim. Süvari büyük bir r- •·m -
nuniyetle kabul etti. Bu dü
fe çok seviniyordum. 

Süvari çok iyi bir adamdı. VU. 
cudü şarab fıçısına benziyordu. 
Çin sularını pek iyi biliydrou Çok 
da cesurdu. 

Gemiye bir hayli yük, elli ka -
dar da Çinli güverte yolcusu al
dık. Yolda Süfren limanına uğra
yacak, kömür yükletecektik. Bu
rada zengin madenler vardır. İda

re eden de üç Avrupalıdır: Bir 
maden müdürü, bir güm -
rük memuru, bir de mu -
hafız. Buraya gemiler çok en
der uğrar. Süvari limana girer 
giı·mez kendilerini gemiye davet 
etti. 

. Sofrada, sağında şişman bir 
sarışın kadın, solunda esmerce bir 

kız ... mütenasib lıir vücudü, par
lak çakır gözleri vardı. Babasına: 

- Burada sıkılıyor mu? .. 

Dedim. 

- Hayır! Alışıktır. Esasen bü

tün çocukluğunu burada geçirdi. 

Şehirde hiç bulunmadı desem ca-

lsveç gazetelerinde ismile resmile kendisinden bahsedilerek 
sütün sütün yazılar yazılmış 1 

İngiliz gazetelerinin uzun uza
dıya bahsettikleri adamın ınace -
ralarını bu gazetelerden hulilsa 
ederek •Son Telgraf• da yaz -
maktadır. Uydurma bir takını 

şirk,,tlcrin hl>;<! senedlerini sü -
rerek biı çok zenginleri ·ı par asım 
alan Stanlı>y Spiro şimdi h~pis -
hanededir. Basından geçen şey -
l~ri oradan ya··arak gazetcc:a nnş 

"dır. Sin1di~Te kadar an-
t<Jarı ,\merikacian Danitıı<::n

ka bandıralı bir \·apura at~::}';l di
ye girerek kendini nasıl D.:ni -
markaya attığını ve oradn bir 
çiftliğe girerek aylarca kaldtğı 

merkezinde idi. Spiro birçok yeı
ler gezmiş, görmüş, fakat Dani
markada ıasladığı insanlar kac!ar 
iyi kimselere tesadüf etmeJığiıı; 
söylüyordu. Yeni gelen İngi.fü 
gazetelerinde Spironun macC'r.ı
sının alt tarafı da çıkmıştır. Bu
nuda şöylece hulaş;ı etmek kabil 
olacak: 

Spironun Danimarkadaki çift
likte geçirdiği ve kendisinin mem 

ı uniyetle bahsettiği hayatı uzun 

sürmemiştir. Fakat gitgide ora -

nın polisi Spiro hakkında bazı 

şeyler beslemeğe başlamıştır. Bu

nun üzerine Danimarkada artık 

rahat edemıyeceğini anlıyan Spi
ro bir an evvel oradan da kaça -
rak başka bir yere gitmeği mu
vafık görmü~tür. Dü~ünerek en 
iyi bir yer olarak kendine İsveçi 
bulmuş ve vakit geçirmeden he-
men İsveçin pavıtal'ı 'lOk-
holme gilmı· ;:e-
len bir bangı·ı. ·•tatile 
onun evine gitmiş, orada gün ge 
çirmeğe başlamıştır .Fakat yılba
şı yortusunda idı ki Spironun içi
ne yeniden bir takım üzüntüler, 
kuruntular dolmuş, yortu gece -
sini sabaha kadar uykusuz geçir
miştir. 

KAL BE 
GiREN 

HIRSIZ 
1 Senenln en orijinal romanını 

clgraf'da oku;·acaksı az 
. . __J 

• 

Herhalde başına yemden bir 
takım fena şeyler gelecek diye 
düşünüyordu. Kendisi bunu şöy
lı: anlatıyor: 

- .o geceyi uykusuz geçir -
dim. Sabahleyin erkenden yata
ğımdan çıktım. Giyinerek soka -
ğa gittim. Biraz gezinmeğe Iü -
zum görüyordum. Sokaktan bir 
de gazete aldım. Elime gazeteyi 
alır almaz birdenbire neye uğra
dığımı şaşırdım. Gazetenin birin
ci sahifesinde hep benden balı -
sediliyordu. M~rak!ı bir macera 
şeklinde beni yazıyorlardı. Gaze
tede bir takım ehemmiyetsiz ha
vadislere yer vermektense beni 
anlatarak okuyucuların merakını 
celbetmek daha muvafık görül -
müştü. Bunu yazanlar kapalı bir 
çok şeyler de uydurarak büyüt-

. tükçe büyütmüşlerdi. Kendi hak 
kımda ne yazıldığını okudum. Eon 
den pek tehlikeli bir adam diye 
bahsediliyordu. Bu asırda ben -
den daha tehlikeli adam bulun -
mazmış. Benim İsveçte olduğum 
zabıtaca hemen öğrenildiği için 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

-Bay Yıldız ... Size bir şey so
racağım! 

Rober Taylor, dudaklarının 

yan taraflarında iki derin fakat 
sevimli çiı:gi meydana getiren 
bir gülüşle sırıttı; cevap verdi: 

- Buyurun sorun!. .. 
- Sinemaya nasıl geldiniz? 

Nasıl muvaffak oldunuz? Yıldız 

olmak iştiyaki!e kavrulanlara 
tavsiyeleriniz nedir? 

Bütün yıldızlar ellerıni çırptı -
!ar, hep bir ağtzdan eski mahalle 
mekteplerinde ebced okur gibi 
söylendiler.~ 

- Aman bu, ne güzel sual... 
Rober Tay lor önce bana 
- Hoppala ... 

Der gibi bir baktı.. Soııra ça -
tındı, yıldız arkadaşlarına yalan
cılı:tanmış gibi bir hiddet tavrile 
baktı. Anlattı: 

- Nasıl mı yıldtz oldum. Dın
le! Sonra kulağıma eğildi fısıl -
dadı: 

- Bunu sade sana söylüyorum 
ha!.. Sakın yazmağa filan kalkış
ma: 

Müteakıben yüksek sesle an -
latmağa koyuldu: 

- Ben aslen Hotantoluyum! ... 
Hani ekseri kabileleri yamyam o
lan şu meşhur Hotanto var ya!.. 
İşte oralı ... 
Çocukluğumu ha~rlıyorum ... 

Şipşirin bir zenci yavrusu idim .. 
Kıvır kıvır saçlı, tokmak biçimli 
bir kafanı, yumurta gibi dışarı 
fırlamış, akı karasının 8 misli 
simsiyah gözlerim, her biri birer 
parmak kalınlığında, biri yerde 
öteki gökte vişne çürüğü dudak
larım vardı. .. 

Bir gün oraya filim çevirm~ğe 
gelen bir kumpanyanın rejisörü 
beni gürmüş; adamın görü~ü kuv
vetli ... Beni değiştirirse ne ya -
man bir yıldız olacağımı da ilk 

görüşte kestinniş, beni yanına 

çağırdı. Gittim. Tıpkı benim o 

zamanki parmaklarıma benziyen 
bir çiko!iita verdi. Adam eti zan
nettim .. İştiha ile ısırdım. Çiko -
lata ağzıma sıvaşınca fena halde 

Dinleyici yıldızlar kahkahalar
la gülüyorlar, meleme, keçi tak -
!idi bağırma sesleri yalancıktan 
gazinoyu çın çın öttürüyordu. 
Rober Taylor sözü yürüttü: 

- Yıldız olma~a te§nelere tav
siyelerime gelince: Onlar da şun
lar: 

Beyaz perdeye heves saran 
gençler evvelil çıldırmalı, sonra 
sinirlerini kaybetmeli, daha son
ra abuk sabuk söylemeyi becer
meli, olur olmaz şeylere aldırma
malı, deryadil olmalı, en mühim
mi de taklıtten sakınmalı, kendi 
icad edeceği sevimli bir hali p<'r
dede dünyaya tanıtmağa, sevdir-" 
meğe çalışmalı ... İşte hepsi bu ka· 
dar. 

Salondaki gürültü ayyuka çı
kıyordu. Bunu görünce Robcr 
Taylorun son tavsiyelerinin sa -
hicilığine ınanır gibi oldum ... 
Birdenbire kapıdaki sahte gar -
son haykırdı: 

- Çocuklar ... Kaçııı .. Me~'ıım 
hayalet geliyor .. Etrafımdaki nl
dızlar ~ığlıklar kopara kop~ra, 
avcı görmüş serçe sürüsü gıbı he· 
men sır oldular. Yalancı gazino
da benden başka sahicı kimse 
kalmadı. Kapıdan beyaz bır bt•zr 
bürünmüş, bir hayalet girdi. A
ğır, korkunç ad1mlarla üstüme 
gelmeğe başladı.. Bıraz ',ık!" ,ı 11 
ca tanıdım. bu, Bor" KJ rloftıı. 
Acaba yalancıktan raJı kılığına 
mı gırdi derneğe kalmadı, g(']di, 
o, kuru kafaya benziyen suratın-
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da berbat bir sırıtı~ ile ilerledi. ·ı 
Bir elini kaldu·dı. Bana: 

- Senı bogacağım! 

Dedi. Adım adım geriliyor -
dum .. Ben geriledikçe o, ilerliyor 
tuhaf bir taarruz - ric'at nümu -
nesi ~eydana getiriyorduk. 

O ilerledi, ben geriledim, o iler
ledi, ben geriledim ... Nihayet ya
lancı gazinonun duvanna da -
yandım. Hayalet kılıklı Bf)
ris Karlof bana sokuldu, ku -

ru iskelet elini boğazıma Jı, 

beni bir silkeledi, oradakı pen
cereden sokağa fırla~tı. Sırt üs-

a>evamı 1 İna aalıilıtdeı 
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Konferansın res.mi tebliği Sığınacak yer 
Cl inci sahifeden devam) 

dan merhalelerle işg-.JI l teşrınıevvelde baş- ı 
lıyacaktır. 

teşkiltıtında bulunup da bu teşkilattan ay
rılmak istiyen bütün Südet Almanlarını dört 
hafta içinde terhis edecektir. 

bulamıyan adam 

Sabıkalı kurşun hırsızi Y organ çahyormut 
Kasımpaşada bir .kaç cami ve 

medrese kubbelerinden Jrur"1flla
n çalan sabıkalı kurşun hırsız -
]arından Mustafa dİİil bir medre
se kubbesinden kurşun çalarllen 
zabıta memurlan tarafından ya
kalanarak Adliyeye te lim edil

miftir. 
Kadın h ırsız 

Feriköyünde Şahmerdan soka
ğında 76 numaralı evde oturan 
Remziye ismınde bir kadın ayni 
evde oturan Hüseyin Avni ismin
de birinin odasına girerek bir çok 
eşyalar çalmıştır. Remziye yaka
lanarak Adliyeye teslim edilmiş
tır. 

Daha bu yaşta 
böy•e olursa .. 

Tarlabaşında Çukur sokağında 
oturan Adnan isminde bir çocuk 
oyun yüzünden çıkan kavga ne

ticesinde ayni semtte oturan Ko
çu oğlu 13 yaşında Nikoyu çakı 
ile arkasından yarala.ınıştır. 

Uzunköprülü Ahmed oğlu Meh
med imıinde biri Lalelide 1mıet 
apartımanı bekçisi İsmailin üze
rinden yorganını çalarak savuşur
ken yakalanmıştır. 

Garezkar arkadaşın 
yaptıkları 

Haydarda Mekt~b sokağında 

Hüseyin isminde bir çocuk arka
daşı olan Abdi isminde bır çocuk 
tarafından itilmiş, iki metre yük
s.;iıten düşerek sol kolu kırılmllj
tır. 

Şaka ediyorlarmış! 
K'lldıköyünde Boyacı Mehmed 

sokağında oturan Bayram oğlu 

Mehmed ile arkadaşı Hüseyin so
kakta şakalaşırlarken Mehmedin 
elinde bulunan bıçak Hüseyinin 
karmna saplanarak ağır surette 
yaralanmıştır. Yaralı cankurtaran 
otomobili ile Haydarpaşa N ümu
ne hastanesıne kaldırılarak tedav; 
altına alınmış Mehmed yakalana
rak tahkikata başlanmıştır. 

Başvekil ler Münih'den ayrılıyor 

Merbut haritada gösterlien dört ınınta - ı 
kanın Alman kıtaatı tarafından işgali şu sıra 
ile yapılacaktır: Bir numaralı ınıntaka 1 ve 
2 teşrinievvelde, üç numaralı mıntaka 3, 4 
ve 5 teşrinievvelde, dört numaralı mıntaka 
6 ve 7 teşrinievvelde işgal olunacaktır. Di
ğer mıntakalar mezkı'ır enternasyonal ko -
misyon tarafından derhal tesbit olunacak ve 
10 teşrinievvele kadar işgal edilecektir. 

IS.- Üçüncü fıkrada zikredilen enternasyonal 
komisyon plebistin yapılacağı ınıntakaları 

tesbit edecektir. Bu mıntakalar plebisitin 
hitamına kadar enternasyonal teşekküller 

tarafından işgal olunacaktır. 

Bu komisyon keza Sar'da yapılan plebi
sitin usullerine istinad edecek olan mezkı'.ır 
plebisitin usullerini de tesbit edecektir. 

Yine bu komisyon plebisitin de tarihini 
tesbit eyliyecektir. Maamafih bu tarih teş
rinisaniden muahhar olarak tesbit oluna-
maz. 

Çekoslovak hiikfuneti, siyasi cürümler -
den dolayı ceza geçirmekte olan bütün Sü
det Alınan mevlruflarını dört hafta içinde 
tahliye edecektir. 
LEH VE MACAR EKALLİYETLERİ 

Munzam deklarasyon: 
Dört devlet hükUmet reisleri Çekoslovakyadaki 

Polonyalı ve Macar ekalliyetleri meselesi hakkında 
alakadar hükılmetler üç ay içinde mutabık kalmadık
ları takdirde, dört devlet hükİlınet reisleri arasında 
yeni bir konferansın meıızuunu teşkil edeceğini be
yan ederler. 

(& lnel aahltemlzden devam) 
beni bulmak üzere her tarafta a
raştırmalar oluyormuş. Polis be
nim izimin üzerinde imiş. 

Hemen tevkif edilmek üzere i
mişim. Çok geçmeden anladım: 
Benim burada olduğum ve İngil
terede arandığım İsveç gazetele
ri ve polisi için nasıl malıim ol
muştu? Bunu öğrendim. İsveçe 
geldikten sonra mecbur oldum. 
İngilteredeki tanıdıklardan biri
bir mektub yazdım. Herşey ora-

Münih, 29 eylül 1938 dan anlaşılmış oluyordu. İngiliz 
YENİ ÇEK HUDUDLARININ GARANTİSİ polisi tarafından buraya benim 

Munzam protokol: hakkımda malumat yollanmış, re 
Büyük Britanya ve Fransa hüklımetleri, Çekos - sirnlerim gönderilmiştL Evinde 

lovak devletinin yeni hududlarının sebebiyet veril- misafir olduğum İsveçli dostum 
memiş bir taarruza karşı enternasyonal garantisine banger henüz bu gazeteyi gör -
dair olan ve 19 eylıil tarihli İngiliz - Fransız teklifle- mcmiştı. Hemen eve dönerek 
rinin altıncı fıkrasında münderiç bulunan keyfiyeti kendisine: 
esas ittihaz ederek bu anlaşmayı imzalamllJlardır. Ben, dedim, burada duramı-

&.- Hududlann kat'i tahdidi enternasyonal ko- Polonyalı ve Macar ekalliyetleri meseles ihalle- yacağım. Doğru Kopenhaga gidi-
misyon tarafından yapılacaktır. dilir edilmez, Almanya ve İtalya da Çekoslovakyaya yorum. İşlerin icabı olarak yine 

Bu komisyonun, plebisitsiz olarak terke- kl d ' Danım" arkaya gı·tnıem laz· ·~ Bir garanti verece er ır. ~ 
dilecek olan ınıntakalarına aid ırki ahkamda Münih, 29 eyliıl 1938 kaç gün sonra döneceğim, tekrar 
istisnai ahvale münhasır kalmak üzere 

ENTERNASYONAL KOMİSYON görüşürüz dostum. ehemmiyetsiz tadilatın üasını dört devlete Banger dostum benden uzun 
ta · h-'-'- dır Mımzam deklarasyon: vsıyeye '""'-' var · uzadıya bahseden gazeteyi daha 

· Dört hükUmet reisleri, anlaşmada derpiş olunan 
7.- Terkedilen mıntakalar halkının girmesı ve • görmeden ben kendisıne veda et-

komisyonun Alman Hariciye Nazırı ile Berlindeki çıkması için bir hakkıhiyar derpiş edilir. İ . k mi• bulunuyordum. 
Bu hakkıhiyar işbu anlaşmanın akdini İngiliz, Fransız ve talyan büyük elçilerinden müre - Sabah erkendi. İstokholm so -

d 'f l k kep olacağı hususunda mutabık kalmışlardır. takı'b eden altı ay için e ı a o unaca tır. Münib, 
29 

eylfıl 
1938 

kaklarında hemen hemen kimse 
Bir Alınan - Çek komisyonu hakkıhiyarın yoktu. Doğruca bir otele girdim. 
teferrüatını tanzim edecek, halkın müba - ÇIKACAK iHTİLAFLAR Kendıme bir oda buldum. Otelci-
badelesi usullerini derpiş eyliyecek ve bu Jl.lnnzam deklarasyon: ye de bana Kopenhag için bir bi-
mübadeleden mütevellld meseleleri tanzim Arazi terkinden doğacak bütün meseleler enler- let almasını söyledim. Otelci hi-

(1 inci sahüeden 4'evam) Romanya hükmetinin Sovyet- eyliyecektir. nasyonal komisyonun salahiyeti cümlesındtl'lidir. raz sonra bileti getirdi. Ben de 
Çek askeTi mehafili ü.zenııde nii- !er Birliği ile Çekoslovakya ara- 8.- Çekoslovak hükfuneti, kendi askeri ve polis Münih, 29 eylCıl 1938 kendisine parasını verdim. Bu 
juzunu. icTa edereği ve dörtler an- sındaki Romen topraklarında ya- suretle ancak bir saat kadar bir 

lafma.nıtı siiratle ta31lib ettire - pılan şimendifer nakliyatını dur- ispanya ı•şı• de Japonya' da zaman geçmişti. Orad:ın derhal 
ceği ve tasdik edeceği ml&hakkak durduğuna dair Alman memba - çıktım. Başka yollardan başka bir 

görülmektedir. larmdan verilen bir haber dün Nele . Oluyor? ·otele gittim. Burada da başka bir 
Mevcud inlıbalara göre, bütün akşam burada dolaşmakta idi. h 11 d • ı d • isim ile kendimi kaydettirdim. 

miifküller henüz tamamile ber- Resmi mahfiller bu haberi kat'i- a e 1 1 Tokyu 30 (A.A.) - Prens Ko- Fakat otelciye: 
taraf edilmemi§ ı.e de tehlike şim- yetle tekzib etmektedirler. noye bu sabah İmparator tarafın- _ Ben dedim, Norveçe gidece-

dilik 11Zakla§tırılm.qtı1. HERKES MEMNUN (1 inci sahifeden devam) dan kabul edilmiştir. Prens İm - ğin1. Bana bir bilet aldırır mısı -
AZmanyada nel:adaT siyasi ve Londra 30 (Hususi)- Münih malar yapılması işi önümüzdeki üç ayda kuveden fille çıkarılmış paratora General Ugaki'nin isti- nız? 

aşkeri riiesa var!a hemen hemen itilıifı. hemen hemen bütün dün- olacaktır. fanemesini vermiştir. İmpnrator, Otelci çok geçmeden bileti ge-
lıep•i bugün ltfunlhte toplanmış ya efki.rı umumiyesi, matbuah İTALYA _FRANSA MÜNASEBATI Prnes Konoye'yi Generilin ye - tirdi. Ben bu suretle bır Dani _ 

bulunuyor. ve resmi mallfelleri tara!ından Paris 30 (A.A.)- •Birçok İtalyanlar, havadaki gerginlik zail olduk- rine Hariciye ve müstemlekii.t na- marka için, bir de Norveç için ol-
LEH VE MACAR EKALLiYET- büyük bir sevinç ile karşılanmış- tan sonra hasıl olan müsaid vziyetin bir Fransız - İtalyan ve İtalyan - zırlıklarına .'rnyin etmiştir. mak üzere iki bilete maille olmuş 

LERl MESELESİ tır. İngiliz yakınlığı ile tamamlanması arzusunu izhar etmektedirler. Son Siyasi mehafilde beyan olun - tum. Her iki bilet bana muhtelif 
Dünkü müzakerelerde, müşkü- Yalnız Amerika matbuatı iti- aylardaki geçimsizliğe rağmen italyada Fransnya karşı pek kuvvetli duğuna göre, Japonyanm enter - istikametlerde birbirinden uzak 

ldt bilhaısa Leh ve lt1acar ekal - lfılı ıhtiyatla karşılamakta, Sov- sempatile mevcuddur. Bu sempatilerin fili ve samimi bir yakınlık ile nasyonal siyasette bugüne kadar iki yere gitmek için imkan ver -
Ziyetleri meselesinden çıkmı§tır. yetlerin bu tşten hariç bırakıl - ifadesi herkes tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.• gösterdiği itidal Ugaki'nin istifası miş oluyordu. 

Mu.mılini, yeni Çekoslovakya masını teessurle kaydetmektedir. • İSPANYA MESELESİ HALLEDİLMİŞ ile en faal uzuvlarından birini Başıma kırmızı bir takma saç 
deı:letbtin Fransa ve J,.gi!teı-e ile SOVYETLER NE DİYOR Paris 30 (A.A.)- Oeuvre ga.etesinde fadam Tabouis diyor ki: kaybetmiş oluyor. Bu istifanın taktım . Çehrem değişti. Polis bc-
birlikte Almanya tarafından da l Moskova 30 (A.A.) - İzvestia Dün akşam büyiik hükİlınet merkezlerinde Çekoslovakya meselesi- Japonyanın garb devletlerile" ve ni birdenbire tanıyamazdı. Trene 
gaTanh edilmen husvru11dcı, her gazetesi, bugün toplanan Münih nin Avr.upa işlerinin halli için müzkerelere yol açacağı, fakat istikbalde bilhassa İngiltere ile olan müna- binmek üzere istasyona gidiyor -

' -ı M kal kon! ansı hakkında diyor k "· sebatında fena akisler yapacağı d y ld b" d'"kk. d k it k şeyden önce "" • t•e actr1 e - er, ı. herşey Bitlerin ittihaz edeceği tarzı harekete bağlı olduğu kanaati um. o a ır u an a o u 
Ziyeılerile meskıln Çele arazisi - Bu dôrt!cr konferansında Jo'ran- hakimdi. tahmin ediliyor. değnekleri gördüm. Bunlardan da 

tıin Çekosloı;akyadan aynlarak sanın rolünün ve manasının neye İspanya meseleı;i birkaç kere mevzuu bahsolduştur. Söylendij;'İne A bir çift alarak kendimi yardıma 
aid oldukıan devletıere ilhak e- münhasır kalacağı kolayca anla- göre ingiıtere tarafından yapılacak birkaç milyarlık bir ıkraz muka· Bir ayhk bilanço muhtaç bir adam haline koydum. 
dilmesinde UTar etmi§tir. Mıısso- şılır. Bu dörtler konferansında bilinde İtalya gönüllülerini geri çekecek ve İspanya meselesinin hallini Kudüs 30 (A.A.) - Palestin Değneklerin yardımile yürüyen 
!ininin bu hareketi Hitleı-'i Çem - ikİ miltccaviz istediklerini emre· derpiş etmeğe hazı.r bulunduğunu ilan edecektir. Post gazetesinin bildirdiğine göre sakat bir adam gibiydim. Trene 
berlayn ı•e Daladye"nin bu tııleb- deceklcrdir. Azadan üçüncüsü de eylul ayı içinde 246 sı asi olmak geldiğim zaman beni bindirmek 
!erini kabul etmiye swketmiş - her vasıtaya baş vurarak o iki JI JI k • ~ k üzere 359 kişi ölmüş, 174 kişi ya- için şimendifer memurları büyük 
tir. Neticede Varıo-ı;a ı:e Pe§tenin mütecavizi tatmine çal~acaktır. · lYJQ ıneve erı•r en e ralanmıştır. İngilizlerin zayiatı bir nezaket gösterdiler. Ben Nor-
Prağla bu ifi doğrudan doğruya Şimdiye kadar İngilterenin Hit- J • asker ve polis olmak üzere 8 ölü veçe doğru yollanmak üzere tre-
miizakere etmeleri ı:e aralarında lere tavizleri hep Çekoslovakyanm - ve 36 yaralıdan ibarettir. ne binmiştim. 
ftılh yolile bir aıılaf111aya t-.ara - sırtından yapılmıştır. Bu dörtler Çem(,8 la n b" k d h b b a Fakat İstokholmde neler oluyor 
madıkları takdirde me!elenm yi- konferansında da muhakkak ki u r y ı r ere a a aş a ş Yar ı c ı'dd Aı yar ı şaka du?. Tamamile tahmin ettiğim 
ne dört Bqı:eki! tarafındmı alı:- Fransa. İngiliz dostluğu uğrun - f • gibi olmuştu. Ben dostum bange-

dedilecek ikinci bir kcnıferansta da fedakarlıkta bulunacaktır. k k • f d • (5 Lnd sahlteden devam) rin evinden kendisine veda ede-
ıulh yolile halledilmeme ,;e a1'- Faris 30 (Hususi) - Mussolini, on uşm a 1 s e 1 tü kaldırıma düştüm. Kendim - rek çıktıktan yarım saat sonra polis 
tak Leh ve Ma~ar ekalliyetle - Münih itilafı imzalıındıktan sonra den geçmişim... memurları gelerek beni sormuş· 
rile meskun arıızi Polonya ı:e Ma- hususi trenine binerek Romaya Londra 30 (A.A.)- Çemberlayn Hitlerden husus! bir mülakat taleb Gözlerimi açınca kendimi ya - lardı. O da biraz evvel kendisıne 
caristana iUıak edildikten sonra müteveccihen hareket etmiştir. etıniştir. Mülakatın bu sabah saat ll.30 da yapılacağı söylenmektedir. tak odamda, yerde, gardıropla veda ederek ayrıldığımı, Kopen-
Almaııya ve ltalyaııın yeni Çek İtalyan siyasi mehafili, Mussoli- İngiltere Baş-vekili Alınan devlet reisi ile birlikte halihazırdaki başlıca lavmanın arasındaki ufacık boş- bağa gitmek üzere çıktığımı ve 
devletinin hududlıınnı diğer bii- ninin Münih itilafının hususunda müşkülleri halletmek imkanlarını araştıracaktır. luğa sıkışmış buldum. Kan ter birkaç gün sonra tekrar dönece _ 
ııük devlctle-rle birlikte garanti oynadığı faal rolü ehemmiyetle Çemberlayn öğle yemeğinden sonra Münihden hareket edecektir. içindeydim. ğimi söylediğimi ve saire heo 
edilmesine karar verilmiştir. kaydediyorlar. Yanı başımda annem duruyor, anlatmış. 

Siyasi mehafilde dola§mt bir Hitler, dörtler itilafını imza - Al d • ı serin elile fırın gibi yanan alnı - İstokholm istasyonunda büyük 
rivayete göre, Polonya ve Maca - labıktan sonra Jngiliz Fransız man or usu ışga mı okşuyordu .. Gözlerimin açıl - bir hareket verdi. Polisin faalı -
ri:om kendi ekalliyetlmıci plebi- ve İtalyan Başı;ekilkrine teşek- dığını görünce sordu: yeti olduğu görülüyordu. N~ Nor 

sitsiz alacaklardır. kür etmiş, Çemberlayn hasıl olan hareketı•ne hazır •• _Evladım ne oldu sana!. .. Ne- veçe. ne de Danimarkaya gide -
Münib 30 (Hususi) - Münih anlaşmadan dolayı sevincini be - dir bu halin! cek olan trenler henüz kalkabil -

halk, gecenin geç vaktine kadar yan etmiştir. İtilafın imzasını mü- Yavaş, bitik bir sesle cevap miştl. Ben Norveçe gidecek olan-
dürtl..r konferansıJWl bıtmesini teakıb dört Başvekil hararetle Berlin 30 (Hususi)- Alman orduları Başkumandanlığı, Hitlerden verdim. da idim. F akat görüyordum ki 
beklemi§tir. Halit itil;i.f husulünü yekdiğerinin ellerini s.ıkmışlardır. aldığı bir emir üzerine, Alman ordusunun yarın sabah erkenden Südet- _ Sus anne... Sus ... Holivut- Kopenhaga gidecek olan Darıi _ 
büyük bir memnuniyetle selam - Daladye ve Çemberlayn bugün ler ınıntııkasmı işgal hareketine başlıyabilmeleri için icab eden hazır- tan geliyorum!.. marka treni sımsıkı bır tarassud 
lamıştır Saat 1,30 da konferans memleketlerine avdet edecekler - lıkları yapmaktadır. Bu hazırlıklar bu akşama kadar sona erecek ve MURAT KAYADAN altında bulunuyor, sivil polisler 
bitıııce, Hitler, Çemberlayn ve dir. işgal hareketi yarın alelssabah başlıyacaktır. ---·--· - - trene girip çıkıyorlardı. Sivil po-

D .. · d İ · İstanbul Asliye mahkemesi Birin- lis ld Daladye ile hararetle vedalaşmış- un gece, ımza an sonra ngı- · o uklannı anladığım adam _ 
t 1 1. F B kili . bi p g 'da meclı"s toplandı cı· hukuk dairesinden: l b trr. ngiliz ve Fransız Başvekile- ız ve tanSl2 aşve erı r rQ arın öyle gözümün önünden "e-

l,,_ İstanbul Malıye muhakemat Mü- .., ri otellel'ine dönmek için kon - saat sı.iren bir mü d.Aat yapmış - lip geçtiklerini gördükçe içimden 
l dır Prag 30 (A.A.)- Nazırlar meclisi toplanmış, Münih itilafının hü - dürlüğü" tarafından İstanbulda Çi-

ferans mahllianden çıktıkları za- ar . 1 gülüyor dum. Bunlar benim yak ı-
d b . 'k . 1 - Üskü<larda Kefcedede mahalle- kümlerini tetkik etmeğe başlamıştır. çekpazarında Altıparmak hanında d . 

man sokaklar a ırı mllj o an nım an geçıyorlardı. Benim bu -

-

:No. 17 de tüccardan Salamon Mod· 
1 halk tarafından uzun uzun alkllj- sinde Parmakkapı sokağında 5 nu- unduğum trenin karşısında du-

:.yano ve İsmail Hakkı varisleri: diğ !anmışlardır. marada Fazilet r an · er bir trende hiç şüphesiz 
d ·Kurtuluşta Rus sokağında 76/69 No. Müteakıben Hitler Romaya er- Hazine vekili tarafından aleyhi- beni arıyorlardı. Fakat ben onla-

da karısı Nesime kızları; Madelet, tıal hareket edecek olan Musso - : nize ikame edilen alacak davasından Sn&det, Mefharet ve Kınalıadada rın aradıkları yerde değil~m. İş-
lini ile beraber, kapıda göründü- dolayı ikametgiıhınıza tebliğ ettiri- HiJseyinpaşa yalısında Hüsnüpaşa- te bu suretle pek meraklı bır sah-
ğü zaman şiddetli bir alkış tufanı len davetiye zabrındaki mübaşir zade Mehmed Ali varfa!eri; Melek, n~ ~yrediyor ~bi. ~~ndi kendime 
kopmuştur. İki Başvekil, ayni oto- meşruhatından ikametgtıhınızın 1 guluyor bu go d hal h 

Vicdan ve Meliha aleyhleıine açı- • r ugum oşu-mobilc binerek halkın alkışları a- meçhul olduğu anlaşılmış ve 15 gün 

rasında istasyona gitmişlerdir. müddetle gazete ile ilanen tebligat ı~n davada müddaal ayhlerin ik~- ciirde gıyablarında m;.hakeme~in 
Mussolinı ile Hitler hararetle el .yapılmasma ve mahkemenin 24/10/ ı·ı SABAH o·· G"' LE, ve AKŞAM ?'e.t~ahlarını~ m~hul.yeU. hase~ı- cereyan eJeceği ve 37/607 numara 
sıkarak n>dalaşmış!ıırdır. 938 pazartesi günü saat 10.30 \ııJiki- e t ıe ıJanen te~Jıgat ıcrasına Kdrar .. ' C- tahtında mahkeme d;1'anhanesine 1 

d l I I -1 I ıilmış oldugundan duruşma gunü . ROMANYA TRANSİTE İZİ~ ne karar verilmiş_,olmakla yevm ve\ her yemekten aonra muntazeman t er n ll olarak tayin edllen ll/ll/
938 

saat bırer suretleri talik e.:ıilen daveti-

''ERMİYOR MU• vakti mezkurda Usküdar Sulh hu- f la 
· ırc;a yınız. 14 de mahkemeye gelmekri veya- yelerin kendilerine tebliğ edilmiş Bu. kr~ 30 (AA) Havas a kul.. mahkemesine •elmenu ilanen 

., - - " )ıı.rl bir vekil göndermeleri r.ksi tak- sayılacağı ilan olunur. jaım mul-.abiri bildiriyor: tebliğ olurıur. 

ma gidiyordu. Fakat nıhayt"l ı. ,,_ 
nin kalkarak artık bu sahnenııı 
bitmesini de ıstiyordıım . Nihayet 
de benim içinde bulunduğum )'lor 
veç treni kalktı. 

Norveçc vardığım zama'l ~ 
aksilik olmadı. Fakat çok gtÇ 11 

den aksilik başgösterdi. Çün 
burada da daha zivade barına• 

- c! yacağımı anladım. İstokholnı ' 
kalmama mani olan seb<·blcr L 11 

rada da vardı. Benim hakkımc· 
malümat, fotoğrafüır.m Norn 
zabıtasına da gelmişti. Onun içırt 
burada da çıkarak kendim<' baŞ · 

ka bir yer aramak zaruri ol!'." 
tu. Fakat nereye gidecektı01? • 
olursa olsun kararımı venlıJll 
Tekrar Danimarkaya gidecektim. 
Fakat Danimarkada artık kalma· 
ğa imkan göremiyordum. Dani -
markadan geçerek başka bir ye • ' 
re gitmek lazımdı. Onu da düşün· 
düm. 

Bence en iyi yer Almanya id~ 
Şimdiye kadar Alman polisi ıl• 
aramda birşey olmamıştı. Bu ce· 
reyan eden maceranın bÜ safha
ları olurken Almanva hcnuz A
vusturyayı almamıştı. Fakat .Al· 
manlar Avusturya içın h~rhald• 
birşeyler hazırlıyorlardı. Mcvsilll 
henüz kı~tı. Almanlaruı gelip gı· 
derılere karşı, Almaııyaya giren· 
!ere, çıkanlara karşı son derece 
dikkatli davrandıklarını da diı • 
şünüyordum. Ben bir kere ele gc· 
çersem ne diyeceklerdi? Ne ya· 
pacaklarclı~ Herhalde bunu en
dişe ile düşünmi.iyoı değildim. fa 
kat artık Norveçte, İ•veçde ve Da 
nimarkada barınmak irnkfını kal· 
mamıştı. Ne olursa olsun diycrel< 
kendime başka biı· yer aranınn 
lazımdı. En münasi lı olarak 
Almanyayı buluyordum 

Norveçte daha ziyade kalmıya· 
rak kendimi trcnp attım. Artı!< 
hedef Danimarkadan geç<'rl'k A' 
manyaya varrnakt •. 



t 

7 - S O N T E L G R A F - 3 ") 1':YLÜ L 1938 .. 
HIKAYB 

itiraf edilmiyen aşk 
11 EMN ıYET SANDIGI i l.ANLARI 1 
___:~~__.:_~~--~-

1 aksi tle Eı:nlak Sa tışı 

jN.43 j Tercüme ve iktiba.9 hakkı mahfuzdur. 
Yalnız Son Tell!'raf'da nesredilecektir. 

Yazan: Ziya Şakir 

Karısı rıı boşamasına mukabil affedi
lerek lstanbula aldırılan bir sürgün 
Bu hakkında bir kaç misal daha mesele 

göstermek mümk ündür • 
Zaptiye Nazırı Şefik Paşa vakit ı 

vakit Ferid Beyi huzuruna celbe-
diyor: 

- Sonra fena olacak.. Karım 

boşa. 
Diyordu. Fakat Ferid Bey de 

inad ediyor: 
- Hıı: şeyi gözüme aldım Ne 

olursa olsun ... Boşamıyacağım. 
Diye cevab veriyordu. 
Şefik Paşanın bu manevi işken

cesi,' bir aydan fazla devam et -
mişti. Fakat Ferid Beyin aşk ile 
karşık olan inadını yenememişti. 

Nihayet hır akşam, Ferid Be • 
yin odasına bir komiser giriyor: 

- Buyurun beyim 
Diyor. 
Ferid Bey soruyor;· 
- Nereye? .. 
- Kastamonuya. 
- Sebeb? .. 
- Orasına, rüfailer karışır. 
Ferid Bey, kapalı bir kupa ara

basına bindiriliyor. Sirkeci iske
lesine indiriliyor. Oradan bir po
lis sandalile idare! mahsusanın 

(Adana) vapuruna naklediliyor. 
Doğru, İnebolu .. İneboludan da 

gezerken görmüş, bin can ile aşık 
olmuştur. 

Fakat bu aşkı uzun müddet sak
lıyamamış; günün birinde bir va
sıta ile Hatice sultana bildirme -
ğe mecbur kalmıştır. 
Kocasına hiçbir kıymet ve e

hemıniyet vermiyen Hatice sultan 
bu aşkı derin bir alaka ve mem -
nuniyetle karşılamıştır. 
Artık damad paşa ile sultan a

rasında, hararetli bir sevişme fili 
başlamıştır. 

Bu faslın birinci kısmı, bir müd
det mektublaşınalara münhasır 

kalmıştır. Fakat bir üddet geçtik
ten sonra sevdazedeler, kameti a
zıtmışlardır. Gecelerin tenha ve 
karanlık saatlerinde felekten tatlı 
tatlı gam almıya kalkmışlardır. 

Kemaleddin Paşa, birkaç kere 

toru olan Hakkı Şinasi bey [1] 
hastasını süratle kuvvetlendire -
bilmek için şırınga ile bazı ilaçlar 
zerkederek kestirme bir tedavi 
tarzı takibe başlamıştır. 

Fakat bu tedavi tarzı esnasın
da, aşıklar yakayı ele vermişler
dir. 

Refia Sultan, babası sultan Ha
mide koşarak: 

- Kocam bana ihanet ediyor. 
Artık bu adamla yaşıyamam. Hem 
beni bu adamdan boşat .. Hem de 
cezasını ver. 

Diye, ayak diremiştir. 
Yıldız sarayından gönderilen 

bir heyet marifetile Hetice sul -
tanın sarayındaki hususi dairesi 
basılmış; Kemaleddin Paşanın 

gönderdiği aşk mektubları kami
len yakalanmıştır. 

duvara merdiven dayayarak Ha- Ayni zamanda saray doktorla-
tice Sultanın harem bahçesine rından _ ve Hakkı Şinasi Beyin 
aşmıştır. Hatice sultan da, ayni düşmanlarından - bir hafiye de, 
şekilde mukabele edecek kadar sultan Hamide korkunç bir jurnal 
cür'etkar davranıştır. dayamıştır. 

Aşk faslının tam hararetli kısmm Bu jumala nazaran, Hakkı Şi-
da, - zaten zayıf ve nahif bir ka -

nasi Paşa da aşk macerasında a-
dın olan - Refia sultan, fazlaca lakadardır. Refia sultana yaptığı 
hastalanmış, ve bu hastalık neti-

(4 llnctt sahifeden devam) 
Şimdi düşünüyordu. Rüştü ge

çen uzun senelere rağmen beni 
muhakkak seviyord1L Fakat onu 
inkisara uğratan kardeş kelimesi 
o gündenberi sevgisini tekrara 
mani oluyordıL Mademki o söyle
miyor, onunda beni, benim onu 
sevdiğim kadar sevdiğini ben söy 
liycceğim. 

• • Gece Rüştü bahçeye çıkınca, 

Rezan da arkasından çıkmıştı. Ge 
ce o kadar güzeldi ki bu güzel de
kor içinde itiraf edecekleri sevgi
leri her ikisini de kimbilir ne tat 
lı rüya, ne tatlı hulya enginlerine 
yürütecekti 

- Rüştü!. .. Rüştü! ... 
Rezan sür'atle inip çıkan göğ

sünü ellcrile bastırdı. Bu hare -
ketle söy liyeceği sözlere biraz ce
saret de bulmuştu. 

Fakat Rüştü ondan daha evvel 
söze başladı. 

- Rezan dedi: Sana bir şey iti
raf edeceğim, hiç beklemediğin 

birşey ... 

Rezan Rüştünün gözlerinin i
çine baktı. Mavi gözleri bu ak
şam her zamankinden daha pa -
rıltılı idi. Hem bu akşam ne ka
dar tatlı bakıyorlardı. Bu güzel 
gözler ve güzel bakışları nihayet 
itiraf edeceği hakikat, beklenil -
miyen şey bütün bunlar Rüştü -
nün Rezana olan aşkını itiraf ede
ceği işaretini vermiyor muydu? 
Vücudü bilmediği bir sebeble tit
redi. 

- Söyle Rüştü dedL 

- Rezan ben evleniyorum!. 
Rezanın vücuuünü ılık bir !'.le

fes dolaştı. Yanaklarının tutuş -
tuğunu sandı... Evet Rüştü ev -
leniyo:. Fakat kimiJıle?. Sordu: 

- Kimle Rüştü? 
Kastamonu ... 

Bu zat, Abdülhamidin yirmi be
şinci cülüs senei devriyesine kadar 
orada kaldı. Karısını boşamasna 

mukabil de affedilerek İstanbula 

şırıngalar, sultana şifavermek için 
cesinde de büsbütün kuvvetten Kulaklarına gelecek cevabın 

değil; bilakis (sultan hazretlerini 
düşerek bitab kalmıştı. çok acı, veya çok tatlı olacağını 

terakkiyatı fenniyeden bilistifa -
Sultan Hamid, kızının bu ha - k) .. 1 düşünerek o anı uzun asırlar ka-tle tedricen tesemınüm edere o -

linden endişe ede.. Sevdazede - dar ıztırabla geçirdi. dürme} içindir. (Devamı var) 
ler de, gizli gizli ve tatlı tatlı se- - İlhan ile Rezan!. aldırıldı. * vişe dursun; sultanın hususi dok- [1] Doktor, Hakkı Şinasi PCl§a. Rezan yanındaki çam ağacına 

Bu mesele hakkında, birkaç mi- dayanmamış olsaydı belki oldu-

sal dah~. ~öste~ilebilir. Fakat bun- So vy et - Lehistan \t R A D y o 1 ğu yerde yıkılıp kalacaktı. Ken-
ların muhımmı, damad Kemaled- dini çabuk topladı. Güldü. O ka-
tlin Paşanın sürgünlük hadisesi - (4 ünctt sahifeden devam) _,-------------"-! dar kuvvetli idi ki bu gülüşler 
dir. daki Okraynalılarla Almanlar için BUGÜNKÜ PROGRAM Rüştü dikkat etmiş olsaydı bu 

Damad Kemaleddin Paşa, meş- de bunların tatbiki icab edecek - Akşam neşriyatı: kahkahaların bir hıçkırıktan far-
hur Pilevne kahraman Osman Pa- tir. 18,30 Dans musikisi (plak). 19,00 kı olmadığını anlardı. İlhan kom-
şanın oğludur. Gayet yakşıklıdır. İşte Amerikalı gazetenin yaz - Konferans: Selim Sırrı Tercan, şu köşkün kızı idi. Güzeldi. Re -
Fikren, münevverdir. Şiir ve ede- dığı böyle olduğuna göre orta (Köylü kardeşlerimiz). 19,30 Sı- zan Rüştünün kendini sevdiğini 
biyat meraklısıdır. Hatta, 0 dev- Avrupa işlerini takib eden Ame- vas gecesi: ve havalan, Tanburi zannettiği günler demek Rüştü 
rin büyük ediblerinden (Cenab rikalıların Lehistana karşı ne dü- Ömer ve aşık Osman. 19,55 Borsa İlhan ile sevişiyormuş! 
Şehabeddin Bey) den edebiyat şündükleri bundan anlaşılıyor de- haberleri. 20,00 Saat ayarı. Ve _ • 1. 

dersi alır. Kadın ve aşk meesle - mektir. dia Rıza ve arkadaşları tarafın
lerinde de, pek hassastır. Vaşingtondaki Fransız elçisi A- dan Türk musikisi ve hali< şar -

merika Hariciye Nazırını ziyaret- kılan. 20,40 Ajans haberleri. 20,47 
le Avrupadaki vaziyete dair gö- Ömer Riza Doğrul tarafından arab-

Bu zat, Sultan Hamidin irade -
sile, (Refia Sultan) ile izdivac 
etmiştir. Refia sultan ise, ahlak "e 
tabiatinin iyiliğine rağmen güzel 
değildir. 

rüşmüşlerdir. Amerika Hariciye ca söylev. 21,00 Saat ayarı. 
Nazırı demiştir ki: Orkestra: 

- Avrupanın vaziyeti her saat 1 - Padonk: Parofhrase. 

Damad Kemaleddin Paşa, karı
sııu sevmemiştir. Fırsat bulabil
dikçe, gizlice Beyoğlu alemlerin
de, kaçamak kabilinden hovarda
lık etmektedir. 

değişmektedir. Saati saatine de- 2 - Barger: Grosmütchem. 
ğişen bu vaziyet karşısında Ame- 3 - Siedc: Antrak. 
rika hükumeti ancak beklemek 21,30 Suat Gün ve saz eserleri: 
vaziyeti alabilir. Refik Şemsettin ve arkadaşları. 

Karı koca arasında, ciddi ve sa
mimi bir sevgi olmakla beraber, 
resmi bir vaziyet içinde sessiz sa
dasız geçinip gitmektelerdi}". 

Diğer taraftan yine Vaşington- 22,10 Hava raporu. 22,13 Darüt -
dan gelen malumata göre Ame- talimi musiki heyeti: Fahri Ko . 
rika hükfımeti Avrupa işlerini son puz ve arkada:şları tarahnaan. 
günlerde daha büyük bir alaka ile 22,55 Son haberler ve ertesı gü
olduğu kadar daha ziyade endişe nün programı. 23,00 Saat ayarı, 
ile takib etmektedir. Bununla be- İstiklal marşı, son. 

Bu hayat, sultan Muradın kız - raber Amerika hükumeti şimdi 
ları, Çırağan sarayından çıkıp da, herhangi bir teşebbüste buluna-
evleninciye kadar devam etmiş - cak değildir. 

tir. Fakat bu iki sultanın iz - Amerikada Baltimor'da çıkan 
dıvacı.. Bilhassa, bunlardan Ha- Sun gazetesi Çekoslovakya işleri 
tice sultana tahsis edilen sara - dolayısile İngiltere ve Fransa a-
yın, Kemaleddin Paşanın sara - rasındaki malum karardan hah • 
yına komşu olması, çok mühim sederken: cHiçbir şey halledil -
bir hadiseye sebebiyet vermiş - miş değildir. Londrada veri' .. ıiş 
tir. k h olan ararlara rağmen er şey 
Hatice sultan, Osmanlı hanedanı-

muallaktadır. Bir an gelecek ki 
nın çirkin kızları arasında par - Fransa ile Büyük Britanya kendi 
makla gösterilecek kadar güzel - · 
dir Fakat, sultan :ll:Urada da _ hayati menfaatlerini müdafaa için 

mücadeleye girmeğe mecbur ola
mad olmak tehlikesini herkes 

caklardır!.> İşte Avrupa işlerinin göze alamadığı için, çirkin ve ap
Amerikadan görünüşü! .. 

tal bır adamla izdivacına mec - /-...::.::.:..:..:_:.:.__ .:... _ _;:....,_-:-=::! 

ISTANi:.lJL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 
1 llkteşrh Cumartesı 

Hkşamı 
~O.~O da konıedi kısmı 

Ya ıılı , l ı l(la r Komed isi 
Yazan: V. Şekspir 

Türkçesi: Avni Givda - Ş.'.HZADEBAŞI 

~1j Tu ran 

j 
T lyatrcsu 

Köşkte düğün hazırlığı yapılı -
yordu. Herkes bir işle uğraşıyor
du ... Rezan köşkün içindekilerin 
hepsinden daha nc~'eli idi. Rüş -
tünün çamaşırları ile uğraşıyor -
du daha fazla ... Onlara marka iş
liyordu, Rüştünün ismini taşı -
. ·an harfleri işliyordu. Ne kadar 
zevkli bir işti Rezan için bu ... 
Sevdiği, deli gibi sevdiği Rüştü
nün işlerini yapıyordu. Fakat 
Rüştünün baş harfi olan •R• har
fi yanına işlediği İlhanın baş har
fi olan ·İ• harfi Rezanı için için 
ağlatıp ıztırabının iki mislı ol -
masına sebeb oluyordu. 

Düğün günü yaklaşıyordu. U
zamasını istediği halde günler ne 
kadar çabuk geçiyordu. O gün -
den sonra Rüştüye eskisi gibi do
ya doya, seve seve bakamıyacak
tı. Hatta onu sevdiğini bile ken
di kendine olsun düşünemiyecek 
ti. Buna hakkı var mıydı? Rüştü 
o günden sonra artık başka biri
nin olmuyor muydu? Ah ne kadar 
talisiz idi. Bütün saadetini ilave 
etmiş olduğu bir tek kelime ile 
kendi yıkmıştı. 

• • 
Köş göz kaı;ııaştırıcı •şıklarla 

ile danseden çiftleri çılgınlaştı - Semtı Cins1 

rıyor, şampanya kadehlerinin çı- . . 
kardığı sesler içenlerin iştahlarını Kuzguncukta eskı Çıftemeyhane ve 
tahrik etli ordu. Salondaki neş- Bakkal, yeni Derefırını Uryaniza
eli kahka:aların en kuvvetlisi de sokak, eski 2 mü. 9 yeni 22/1 ka
Rezanın küçük ağzından kopu _ pı üzerinde N o. taj (24). 

Muhammen 
Kıym~tı 

1200 Üç katlı dört adalı kagir 
bir evin tamamı. 

yordu. Koyu kestane rengi göz • Kuzguncukta eskı Çıftemeyhane ve 
leri tutuşuyor, neş'e pembe ya _ Bakkal, yenı Der~fmnı U ryanıza
naklarında çırpınıyor. Bütün bu de sokak eskı 2 mu . . 9 yenı 22 Nn. lı 
hareketleri ile genç evlilerin sa _ Kuzguncukta eskı Çıflemeyhane ve 
adetlerini arttırıyordu. Bakkal, yeni Derefırını Uryaniza

de sokak eski 2 mü. 9 yeni 24 kapı 
üzerinde (26) No. taj. 

Üç katlı dört odalı kagir 
bir evin tamamı. 

Üç katlı dört odalı kagir 
bir evin tamamı. 

1200 

1200 

Bütün gece neş'e, kahkaha, eğ
lence ile geçti. Gün ağarırken da
vetliler yorgun, fakat hala neş'e
sini kaybetmiyen çehreleri ile u
zaklaşırken Rezan gözle.-inde güç 
lükle zaptettiği yaş tufanını ka -
na kana akıtacak kimsesiz bir yer 
bulmak için sabırsızlanıyordu. 

Artık kimse kalmamıştı. Bağrını 
yırtan hıçkırıklarını artık boşal

tabilirdi. Odasına kapandı, ağla

dı ... Ağladı ... 

Üsküdarda İcadiye mahallesinde 
Yazmacı Avadis sokağında eski 14, 

·yeni 18 N o. lu. 

597 zira üzerin~ bir arsanın 
tamamı. 

100 

Topkapıda Beyazıdağa mahallesin
de eski Aksaray caddesinde eski ve 
yeni 82 ila 88 No. lu. 
Ç<ı r aı.l;ı Odaba,ında i\la ctı~cu ına -

75 metre üzerine bir arsanın 
tamamı . 

110 

75 

• • 
Rüştü İlhan Avrupada idiler. 

Balaylarını güzel bir otelde geçi
riyorlardı. Rezanın ihmal etme -
diği mektublar onlara güzel va-. 
kitler geçirtiyordu. Fakat birkaç 
ay geçmesine rağmen mektub a
lamam1şlardı. Rüştü merakını gi
dermek için üstüste mektub yaz
dı. Nihayet dayısından şu cevabı 
vahı aldı: 

l
hallesinde Korukmahmudçeşmesi 

sokağında l n:ımaralı. 

Beyoğluunda Şahkulu mahallesin
de Küçükhendek sokağında Kule
dibi - meydanı karşısında eski 2, 
4, 4, 4, m. 6 yeni 2, 4, 6, 8, 10 numa
ralı. 

321 metre üzerine bir arsanın 
tamamı. 

Dört buçuk katta yirmi bir 
odalı, altında bir gazino ve 
bir mağazası olan Terkos ve 
elektrik tesisatını havi kagir 
üç evin tamamı. 

7500 

•Oğlum Rüştü! .. 

Siz gittikten sonra Rezan çok 
değişti. Sanki düğün gecesi bü -
tiliı neş'esini harcamıştı. O gün
den sonra ne güldü, ne gezdi, ve 
ne de evden dışarı çıktı. Odasına 
kapandı. Gün geçtikçe sarardı, 

soldu. Doktora götürmek istedik, 
istemedi. Yalvardık, yakardık ol
madı. Bundan bir hafta evvel o
dasından ses çıkmayınca merak 
ettik, girdik, baktık ah Rüştü ... 
Yavrumu ölü bulduk. Sana hay

ret edecek birşey söyliyeceğiın. 

Sana bunu söylemek istemezdim. 
fakat içimde tahlil edemediğim 

bir arzu beni tazyik ediyor. Re -
zanın göğsüne bastırmış olduğu 

bir fotuğraf bulmuştuk. Bu se -
nin resmin idi Rüştü ... Evet se -
nin birkaç sene evvelki resmin ... 

Resim yavrumun gözyaş! n ile 
ıslanmıştı. Resme dikka.le ba
kınca biçare kızımın üzerinde 
dudaklarının izini gördüm ... Kim 
bilir onu ne kadar öpmüştü .. • 

Rüştü artık okuyamadı gözle
rinden akan yaşlar gözlerine bir 
sis çekmişti.. Bu mektup ona 
çamların altında İlhan ile evle
neceğini söylediği zaman Reza
nın geçirmiş olduğu fena ani ha
reketindeki deği~ikliği ve hala 
kulaklarında kalan acı kahkaha
laı·ını hatırlattı. .. Evet şimdi Rüş
tü anlıyordu her şeyi .. 

SEDAD NAZMİ AKPINAR 

TASHİH - Gazetemizin 27/9/38 
tarihli nüshasının 7 inci sahifesin
de neşredilen 140/938 dosya numa
ralı Üsküdar İcra memurluğundan 
serlevhalı satış ilamnın 12 inci satı
rında (Borçluya aid altıda beş his
&esinin satılarak paraya çevrilme
si) cümlesindeki (Altıda beş) keli
meleri sehven (Altıda bir) şeklin

de yazılmıştır. Tashih olunur. 

Göz D0kt0ru 

NURi FEHMi 
1
stanbul Belediyesi ka rşısında 

.. _Ayber k Apal't. -

'ıf msali arasında en güzel ve şık 
mobilyalar satan 

(ESKİ HAYDEN) Yeni 
1 BAKER Mağazaları 

Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımlarını 
zengin çeşidleri her yerden iyı 

şartlar ve ucuz fiyatlarla bulur

sunuz. 

1 - Arttırma 4 teşrinievvel 1938 tarihine düşen salı günü saat 16 da 
yaplacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttımaya girmek için muhammen kıymetin % 10 u nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3- Arttırma bedı>linin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz se
nede, sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler "'c 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derece
de ipotekli kalır. (6243) 

Belediyesi 
Adet C nsi 

5000 Soba borusu 
300 Dirsek 
600 Deve boynu dirsek 
150 Soba tablası 
180 Maşa 

180 Kürek 

ilanları 

Ueheri ıin 
Mııha ııme ı bedeli 

26 kuruş 
26 • 
3tl • 

150 
35 
25 

• 
• 
• 

İlk okullar için lüzumu olan yukarıda ınıktarları yazılı buhınan so
ba malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 
141 lira 83 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7/10/ 
938 cuma günü saat 14 buçukta Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. 

(i) (6725) 
••• 

tisküdar Tapu sicil muhafızlığından: 

Üsküdar Ahmet Çelebi mahallesinde eski Türbe sokağında eski 2 
numaralı Şeyhülislfım Miringari Yahya Ef. medrese arsasının 341 tarihli 

ve 605 numaralı evkaf bütçe kanunun dördüncü maddesi hükmüne tev

fikan Husu~! idare adına tescili İstanbul Vilayetinden taleb edilmiştir. 

Bu medrese arsasının tapu sicillinde kaydı olmadığından 1515 numaralı 

kanunun hükmüne tevfikan tarihi ilandan itibaren on gün sonra ma
hallesinde tahkikat ve keşif yapılarak hususi idare namına tescıli der

dest bulunduğundan bu yerin tasdikHe alakadar olanların tahkikat gü

nü olarak tayin olunan 4 T.evvel 938 salı giinü öğleden evvel ya mahal

linde ve yahut 2673/1941 dosya numarasile muhafızlığımıza müracaat
ları ilan olunur. (6889) 

••• 
Beher metre murabbaına 18 lira bedel tahmin edilen Cihangir yan

gın yerinde Firuzağa mahallesinde Karadut sokağnda 19 harita ve 605-

620 harita numaralı arsaların önünde 53 metre murabbaı belediye malı 
yer satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 71 lira 55 kuruşluk ilk tem:nat mak

buz VP\·a mektubile beraber 13/10/938 perşembe günü 'aat 14 '>Lçukta 
Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (B) (6932) 

••• 
Tephirhanelere lüzumu olan ve hepsine 2113 lira 10 kur•· 1 tah-

min edilen 12 kalem ilaç açık eksiltmeye konulmuştur Lı e •, •· •tna

mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayıl • k .ıunda 
yazılı vesika ve 158 lira 48 kuruşluk ilk teminat makbuz vcvo mektubile 
beraber 17 /10/938 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bu
lurunalıdrlar. (7027) 

••• 
Senelik muhammen kirası 30 lira olan Üsküdarda Hayrettin Çavu~ 

mahallesinde Dabağlar sokağında 13 numaralı Hayrettin Çavuş mektebi 

939 senesi mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 
konu1muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

2 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3/10/938 
pazartesi giinü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar 

(i) (6518) -Beher metre murabbaına 2 lira 50 kuruş bedel tahmin olunan Ak
sarayda Muratpaşa mahallesinin Selçuk camii çıkmazı sokağında 3 

metre yüzlük 15 metre murabbaı çıkmaz yol parçası satılmak üzere pa

zarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir 

İstekliler 2 lira 81 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera 
ber 7 /10/938 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı 
dırlar. (B) (6724) 

buriyet husule gelmiştir. ~ Dr. IHSAN S A MI - 1 
Hatice sultan; sarayına yerleş - G ONr KOi\ AŞI~ 1 

tikten sonra, sık sık bahçeye çı - elsoğukluğu ve ihtilatlarına kar-

~ 
30 Eyh1l 

1 1
, Cunıa gürı Ü 

lnnırl!mıı111 rı k ş -ı m ı 
Halk san'atkarı Naşid ve arka -

daşları kış tem.sillerine başlıyor . 

yıkanıyordu. Davetlilerin kah -

kahaları pencerelerden taşıyor, 

çok uzaklara katla: dalga dalga 
yayılıyordu. Caz bütün canlılığı lim••••••••••• .. Gümrük Muhafa za Genel Kemutanlığı 

İstanbul Satınalma Kemisyonundan: 
1- Gümrük Muhafaza eratı için 4294 takım yazlık elbisenin kapa! 

zarfla eksiltmesine istekli çıkmad1ğından 10/10/938 Pazartesi günü saa 
11 de pazarlığı yapılacaktır. 

kıp gezmeyi adet etmiştir. Sara - ~ı pek tesirli ve taze aşıdır. Divan
yın harem bahçcsı ise, Refia sul- yolu Sultanmahmud türbesi 
tan sarayının selamılk cihetine No. 113 
isabet etmektedir. 

Kamı ile mümkün olduğu ka
dar az temasta bulunmak için, 
günlerinin ve gecelerinın mühim 

bir kısmını selamlık dairesınde 

dostları ve dalkavukları arasında 

geçil'en Kemalf'ddın Paşa bir gün 
nasılsa Hatice sultanı bahcede [ 

Zührevi ve cild hastalıkları 

Or. Hayrr Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 

karşısında N o. 33 Telefon 41358 

Ertuğru l 

S ad i Tek 
1 IYATROSU 

Bu gece (Beylerbeyinde 
SÜTKARDEŞLER 

Yarın gece (A. HİSAR) da 
Bü:yük müsamere 

Çorum Val~iiğinden: 
10/10/938 pazartesi günü saat 10 da vilayet makamında ihalesi 

yapılmak üzere 46603.48 lira keşif bedelli Çorum - Sungurlu yo
lunun 5+375-16+619 uncu kilometreleri arasında 6224 metre 
şosenin esaslı tamirat işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Ke
şif, şartname, mukavele projesi ve buna müteferri diğer evrak Çorum 
nafıasında görülebilir. Muvakkat teminat 3495.26 liradır. İsteklilerin 
teklif mektubu ticaret odası vesikası, ve vilayetten alacakları eh

liyetnamcyi arttırma ve eksiltme kanununa tevfikan 10/10/938 pazar
tesi günü saat dokuza kadar vilayet makamında toplanacak komisyona 

, vermeleri 1.B..zıl"nır. c6785~ 

2- Tasınlanan tutarı 22328 lira 80 kuruş ve ilk teminatı 16'?. 

liradır. 

3- Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4- İsteklilerin gün ve saatinde ilk eminat makbuzları ve kanun 

vesikalarile birlikte Galata eski İthalat Gürorü~ bınasındaki K"mis-

vona ııelmeleri. ·6526· 

\ 
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3 BiRiNCi TEŞRiN 
PAZARTESi G'UNU CIKIYOR 

BALSAMiN KREMLERi 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme U. idaresi ilanları 

----~-------.. Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağ:ıda yazılı iki 
ıurup tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şartile 11/11/938 cuma günü saat 
16 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 

l(or. Ali Riza Sağlar 
Birinci sın:.f dahiliye 

mütehassısı 

Muayenehane: Beyoğlu Par 

makkllı)Jı, tramvay durağı. 
Kabul saati: 16 dan sonra -Komisyon Reisliğine vermeleri lazundır. Beyoğlu üçüncü sulh hukuk 

ADEMi iK Ti DAR 
r:E BEL GE)ISEKLiCINE KAR 

I 
1 

Gece • gündüz • yağlı - yağsız 

ve acı badem 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay- kimliğinden: 

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6808) -------------, 
M k 

Mahkemenin 938 sayılı dosyasileı---------,-------
Muhammen uva kat 

bedel te'minat Nişantaşında Harbiye mahallesin -

Gurup TezgAhın cinsi ve mikdarı Lira Lira de Park apartımanında 4 No. daire- inhisarlar u. Müdürlüğündens 
l---1....:..----.::....------------16-500 sinde oturan Mehmet Hayri vekili '---·----·---------------------J 3 adet torna tezgahı 1237,50 ., 

BALSAMiN KREMLER\ 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmlf sıhhi güzellik kremleridir 
Gece için yağlı - ııündüz için yağsız ve halis acıbadem çe§idleri vardır 11 1 adet vargel planya tezgfilu 20000 15oo,- avukat Sava tarafından Kabataşta * * Ömer Avni mahallesinde Molla baHususi vazo ve tüblerde &atılır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda gösterilen 
Beyoğlu • İstanbul 1 yerli veya ecnebi malı olmak üzere 39 kalem kAğ:ıd ve karton 14/11/ ••••••••••••••••••••••••••••1. 938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu!U ile Ankarada idare 

binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat te-

Nafıa Vekaletinden • rminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün. saat 
• 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

bi- Şartnameler 232 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-ı teşrinisani 938 salı günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekfileti 
nasında malzeme eksiltme komiıiyonu odasında ceman 6000 lira mu
hammen bedelli 2000 buraj kazmaa, 4000 çelik kürek ve 1000 adet top
rak kazmasının kapalı zarf ususile ebiltmesi yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 450 liradır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 405 •dört yüz beş• liradır. Teminat 
banka mektubu olacaktır. 

4 - Eksiltme 17 birinciteşrin 938 pazartesi günü saat on beşte Bü
yük Millet Meclisi idare amirleri heyeti odasında icra kılınacaktır. 

5 - Kapalı zarfların ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilin
de tevdi edilmesi lazımdır. 

6 - Talipler 2490 sayılı kan.ıınuıı 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve
sikaları birlikte aetireceklerdir. •6903• 

maktadır. Alınacak kağıd ve karton nümuneleri Haydarpaşada tesel
lüm ve sevk şeflığinde ve Ankarada malzeme dairesinde görülebilir. 

•6898· 

görülecektir. 

Muvakkat teminat (418) liradır. 

Muhammen bedel 
Lira 

İsteklilerin en az (3000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida
elerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetine eksilt

me tarihinden (8) gün evvel müracaatla alınacak ehliyet ve 938 yılına 
ait Ticaret odası vesikalariU! gelmeleri. (6834) 

yırında 22 No. oturan Zehra ve Zey 
neb ve halen ikametgahları meçhul 

Meryem Cülsüm aleyhlerine açı -
lan davada Beyoğlunda Fındıklıda 

Ayaspaşa mahallesinde Saray ar -
kası sokağında eski 24 yeni 8 No. lu 

mabahçe bir evin izalei şüyuu ta
lep edilmiş ve cereyan eden muha-

Cinsi Mikdarı Tartma 
kabiliyeti 

Muhammea bedeli Muvakkat T. Ekıiltme 
Beheri Tutarı saati 

L. Kr. L. Kr, L. Kr. 

Baskül 3 adet 2000 Kg. lılc 495.- 148lı.- 111.38 14 
• 10 • 1000 • 248.- :1460.- 186.- 14.15 
• 35 • 500 • 133.- 4655.- 349.13 14.30 
• 16 • 300 • 128.- 2048.- 153.60 14.45 
I - Muhammen bedelleri sif İstanbw.I takdir edilerek 12/IX/93a 

tarihinde ihale edilmek üzere eksiltmeye konulduğu ilan edilen yu~ 
•\da tartma kabiliyetlerile miktarı yazılı muhtelif çekerde 64 aded ho ..... 
tülün yerli mamulatı olması esası kabul edildiğinden yeniden ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Kabataş levazım ambarına teslim muhammen bedelleriJe mu
vakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

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

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu beden 
alınabilir. , 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % '1,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmel 
ilan olunur. •6578» 

••• 
1- Cins ve miktarı eb'ad listesinde yazılı 81.136 metre mikabı ke

reste pazarlıkla satın alınacaktır. 

II-· Muhammen bedeli çıralıların beher etre mikabı 46 lira ve 

beyaz tahtanın beher metre mikabı 40 liradır. 
nİ- Eksiltme 4/X/938 tarihine raslıyan salı günü saat 14 de Kaba· 

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda Yapıla
caktır. 

IV- Eb'ad listesi parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alın" . 
bilir. 

V- Tamamını veya bir kısmını vermek istiyen isteklilerin pazarlık 
için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarı-
da adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •6836• 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

BASJU>I(U YjU; SON TELGRAF MATBAASJ 


