
SAYISI HER YEltDJ: "" 
{ ' 

'r'--------------------"' BU GAZETE 
lrtanbniım en çok satılan bdikt 

•k1•m razetesiclir 
İlAnlannı SON TELGRAF'a 'ffl'en· 
Jer en çok okunan bir vasıtadan ı 
~istifade etmif olurlar. L=--2 

....;;.,__ __ I 
~""""""!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..,._!!!!!!!!!9 __ __,~--------,,,_------------1!!!9!!~!!!!!!!!!!!!!!!B!!!--l!!Bl!!l!!!!!!I!!!-~----------~~~~~~~~!!!!!""""~· - · 
'-rıı 820 Yazı işleri: Tereton 20827 En sen Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare- ııan: Teı. 20627 

l.tanbal Caialoilu Nm_,. niJe No: 5t Telıraf : ht. Bota Telıraf 

Elulgar gençliği, umumi harbin sonunda Bulga~: 
tistandan ayrılan toprakların iadesi n i istiyo·r 
Dün, hükfımetin yasağına rağmen Bulgaristanın muhtelif 

yerlerinde heyecanlı tezahürat yapıldı 
liükumetin harici siyaseti ilk defa muvafık ve muhalif bütün 

partiler rüesası tarafından olduğu gibi tasvib edildi 
Bulg~;istan 
Ye Balkan 
Antantı 
Devletlerı · 
h:::ta. 18 (llmllli) - Bwıar 
~tr11 "1-.u halı!kında milııa • 
t~ 'flk btılıınmak ÜMft lob • 
1-, ~ blııllımda toplanan meo
~~ ~e Encıü:meni, hilldlme
\ıııcı.. •ttiği d~ siy-t hak • 
~tr.ıı . B8fVllkil Köııeivanofun 
tq;

111
li izahatı dinledi. Bu top • 

1-t~· Hariciye Encümeni au
h~ b n başka, muvafık ve mu
v, '8 ~tün meb'uslar, nazırlar 
bıııııı!i BllfV~ ve nazırlar da 
lıi <ıo,, tı. Hariciye EncUıneni r6-
'Cıq.bt edarof 19iimaı açarken: liq' C"'ubu prki Avrupa -
"ınra h ııtlen IOD hAdiselerden 

~Yat! ve gayri muntazır 

<l>evamı 8 mcı aahifede) 

Bulgar halkile gençliğinin ~velce yaptığı mitinglerden biri 

Resmi 
Tebliğ 

Sofya 27 (a.a.) - Reıımt bir 
tebliğde deniliyor ki: 

Nöyyi muahedesinin imzası 

yıldörrilınü münasebetile nüma -
(Devamı 6 mcı ulıifAOde) 

Dünkü 
Nümayiş 

Bugün intişar eden Bulgar ga
zetelerinin verdiği malfimata na
zaran Bulgar gencliği Harbi U
muınt sonunda Bulgarisfa.ndan a-

'Devamı 6 mcı sahifede) 

Büyük Ad hangi 
Şehre nasib 

1 ~ • 

1 rartı 

...... --------~~ 
Olacak? 
Atatürk adının Istan
bula verilmesi İcab 
edeceği hakkında 

bir teklif 
A nkaraya Atatürk adı ve -

rilmesi ileri süriildüğünii. ev • 
velce yazmıştık. Ahiren hii. -
kılmete yapılan bazı teklifler
le bu ismin lstanbula verilme-
si istenmi§tir. 

Bu teklifi yapanlar bundan 
on bir sene önce istanbul bele- ı 
diyesince dahi kabul edilerek 
Atatürk'e arzedildiğini fakat 
Büyük Şefin o zaman bunun 
şimdilik zamanı olmadığım 

söylemiş bulunduğunu beyan 
etmi§lerdlir. 

Bu hususda yakında bir ka
rar verilecektir. 

Atatürk 
Anıdı 

--

Kurultayı 
Birinci kanun orta· 
sında toplantıya 

çağ~ı!acak 

Bunun baş!ıca sebebi 
yeni bir başkan 

seçilmesidir 
Önümüzdeki ilkbaharda top -

!anması icabeden Halk Partisi u-
mumi kurultayı Birincikanun a • 
yının ortalarına doğru içtimaa 
çağrılacaktır. 

Her dört yılda bir toplanan bu 
(Devamı 6 ncıda) 
--r1-

Mekte bli"'." 
lerespor 
Klübleri 
Yasak 

Yeni bir talimatna
me yapıhyor 

ı Yerini ve şeklinı tesbit j ,.. 
için kurulan kemisy9n 

yarın işe başlıyer 

• 

Ebedi Şefimiz Atatürk için An
karada yapılacak anıt hakkında 

son kararları vermek üzere bir 
komisyon kurulmuştur. Komls • 
yon Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, Başvekil Ce
lal Bayar, Dahiliye Vekili Refik 

(Devamı 6 ncıda) 
-=o=-

ıBarış ve 

Parisde grev yapanı ardan bir grup 

Umumi grev tehlikes;· 
geçiliyor • .. .. onu ne nııı 

Hükumet bu tetebbüsleri Fransanın 
timdiki siyasetine mani olmak için 

yapılan tahriklere atfetmektedir 

Çember/ayn - Musolini ile 
görüşecek 

Paris, 28 (Hususi) - Çarşam -
ba günü Fransada umumi bir grev 
yapılması hakkında verilen ka -

rar, hükfunetçe alınan çok tid -
detli tedbirler neticesinde akim 
kalacağa benzemektedir. 
Vakıa o gün memleketin birçok 

yerlerinde yine grevler yapıla 

caksa da Fransanın hariçle ali\ -
kasını kesecek ve dahilde kor -
kunç neticeler verecek ve büyük 
tehlikeler doğuracak şekilde bir 
grev olmasının önüne geçilmi7 
gibidir. (Devamı 6 ncıda) 

~abiha GökÇ;~·'A°"~~kara nü- Iktıs~d 
tn u n e- hastahanesinde Poltıkamız 

Maarif Vf:kili Saffet Ankan 

Ankara, 28 (Hususi muhabi
rimizden) - Maarif VekBleti 
mekteb talebelerinin sivil spor 
kulüblerine girmelerini meneden 
yeni bir talimatname hazırla • 
mıştır. Bu talimatname Milli Ta· 
!im ve Terbiye heyetince tetkike 

Zeki ve güZel 
kıza ne oldu? /i ll / g Q / Fartı teessürden rahatsızlanmış var mı dediği zaman bunu ciddi G.. r arın olup l\astahaneye naklin: mec - telakki eden Sabiha Gökçen der-

"Q :te / b . burıyet hasıl olan Ataturk kızı hal yerinden fırlamış ve: c l r Sabiha Gökçen henüz Ankara Nü- - Nişan almak zahmetini ih -
eh.. ·ı . mu ne hastahanesinde tedavi al -
:•ıl e Sl tında bulunmaktadır. tiyar etmeden başıma koyacağım 
lb Büyük Şef t!'rafından çol: se- fincana ateş et, benim hayatımı 

ı\ti\t'~İf ;ı-y~pıldı vilen Sabiha Gökçen Atatül'k'ün korumak için gözlerin yorulma-
lttk' ·· hayatında kendisini bu sevgiye. sın .. 

~\t "" .• un 0turduğu Jayık bir vaziyete getirmeğe çok demişti. 
.. ~~ . "•lıze el U yor çalışmış ve ona büyük bir mulıab- Atatürk <!ndan bahsettiği za • 
·~ J~u 

13 
betle bağlanmıştır. Hatta bir gün man: 

~Ôl<:I lıtl~ri l.ll.gar gazetelerinin. Bü ·ük Şef latife olarak bir insa- - O bir kartal gibi tehilkelerin ' ı l't\aiüın · ' lirnı .ata nazarru:ı Sof· • nın başına konulacak bir hedefo üstünde uçmaktan korkmaz. Fa -
(() er Akttd,.mi.sı binası- nişan almak istiyorum, bunun kat sırasında bir serçe gibi, in -

evatn.ı ~ 
G >1>cı sah.lede) tehlikesini göze alabilecek kimse · (Devamı 6 ıncı ıııJilledol 

• 

Başvekilimizin bir 
giliz gazetesine 

beyanatı 

in· 

Ward Price, Ankaradan Daily 
Mail gazetesine gönderdiği bir 
yazıda şöyle demektedir: 

Türkiye Başvekili Celal Ba -
yar, bana şu beyanatta bulundu. 

c- İktısad politikamız, hariç -
ten aldığımız herhangi bir em . 
tianın karşılığını emtia ile öde -
mek prensipine dayanmaktadır. 

Bu asla şaşmıyan prensipimizdir. 
Halihazırda, İngiliz ithalatı, 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

=-=(D=evanu=
6 n=cıda)= Evden büyük annesinin elini öp e~ e 

Her yer diye çıktı fakat ne oraya gitti, 
~çıldı ne eve döndü 

Milli matem ve şeker bayramı 
münasebetile bir müddettenberi 
kapalı bulunan resmi daire \'.e 
müesseselerle bütün mektepler 
ve üniversite bu sabah yeniden 
açılmıştır. 

Beş gün içinde her taraf arand1 
fakat kızcağız ortada yok 

(Yv.ısı 6 mcı sahifede) 
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ıctımaı meseleler 

Kısırlaşdırma 
Hayvan ihracatı- Göçmen 
mız g3çanyıllara Nakliyatı 

Memleket Meseleleri 

Bir afyon fahri 
kuruluyor 

Y • . t ; rıtib' 
enı v:ı zıye e • _ r-:s,ı 

azaian aza.dı 
Bu ustJlün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı ? 

Sebebi 
klering 

döviz ve 
müşkülatı 

ihracatçlların hüku· 
mete müracaat. 
Geçen yıllara nazaran hayvan 

ihracatımızın bazı ınıntakalarda 

eksildiği anlatılmıştır. r. Nihad eşad bu 
hususda ne diyor? 

Ezcümle 9W senesinde Ege 
mıntakasından yapılan can lı hay
van ihracatı 845 bin 88 lira tut

muşken, son sene içinde ancak 
640 bin 701 liralık ihracat yapıla
bilmiştir. 

Yazan: RECAi SANAY 
Taksim.. Sıraserviler.. Büyük 

oir apartıınanın birinci katı .. Ka
pının üzerınde sadece (Docteur) 
kesilmesi yazılı. Zile bastım, kar· 
şuna sekiz - on yaşlarında bir kü
çük kı.z çıktı. Sordum : 

- Bay Nihad Reşad Belgm 
görebiltr miyim? 

Küçük bayan soldaki salonu 
işaret ederek: 

- Buyurun •. . dedi. 
Girdim. Bir an.. henüz oturma

mıştım: 

- Kim? .. Kim istiyor!. diye, 
muhterem dokl<>run önce sesi ku
lağıma, sonra da kend.ilii yanıma 
geldi ve sordu: 

- Ne iatiyor.rumız? 
- Biraz görüşmek. •• 
- Ne balıdrında?. 
Maksadı kısaca anattım. 

Sayın hekim kelimeyi teknı.r

lıyarak: 

- KısırlaştumL. Kısırlaflır -
ma .. Bu mühim bir meııele.. Ama 
benim bu hlJSU!lda hiçbir tedltl -
katım yok.. Meşgul olmadım.. Ne
relerde, nasıl tatbik ediliyor? A
lınan neticeler nelerdir! Bilini -
yorum. Bu sahada ım söyliyebil
melı: içi.n uzun tedkiklere ihtiyııç 
vardır. Çünkü bu mühim bır mem
leket meselesidir. Bu itibarla Is -
teğinlzl maalesef yttlııe getire -
miyeceğlm.. 

Doktor, bu suretle sözü kesip a
tıverdi. G&düm ki bu vadide 
mütaleasmı söylemeğe hiç niye
ti yok. Şöyle bir sual sordum: 

- Bu balıla, tıbbt olduğu kadar 
içtimai cepheden de her ferdi a
lakadar edebiliyor.. Sterili•a -
tionun tatbiki veya tatbik edil -
memesi mevzuu bahsolduğu za -
man, tabildtr ki, slzin bu hususda 
bir hekim ~ıfatfle, ıahsf bir ka -
naatiniz ve .. düşünceniz olacak? 
İşte bunu bUıe, şimdi söylemek 
lıitfunda bulunmaz mısınız! .. 

- Mademki ısrar ediyorsunuz .. 
Bu olabilir .. Şahsi ve vicdani ka· 
naatimi söyliyebilirim.. Evvell, 
dejeneı· olduğunu kabul ettiğimiz 
bir zümreyi kısırlaştırmak onla -
rın ~ahsi hürriy.ıtlerini pek in -
safsızca baltalamak olur.. Buna 
ne dereceye kadar hWkımız var? 
Bllmiyorwn. Fakat her halde, 
insanda derin bir vicdan azabı 
tevltd eder ... Hele hastalığın gay
ri kabili tedavi ve malfiliyetin ir
sen intikal edebileceğine adir 
kat'i hüküm verebilmenin pek 
mümkün olamad.ıgını da düşü -
nürsek bu usıılün tathilclle n eact 
neticeler tezahür edeceği kolay -

Dr. NUuul Reşad 

!ıkla tahmin edilebilir .. Bilmem, 
bu halin düşüncesi bile beni nı -
han müteezzi ediyor. 

- Neslin ı.>lahı başka suretle 
mümkün müdür?. 

Yine 929 da İtalyan adalarına 
bazı iskelelerimizden 124 bin 54~ 
liralık ihracat yapılmışken 937 de 

bu mikdar 50 bin 175 !ıraya su -
kut etmiştir. 

Alakadarlar, buna sebeb ola -
rak döviz ye klering müşkülatını 
ileri süıımektedirler. 

Bunun izalesi ve başlıca canlı 

hayvan müşterimiz olan Yuna • 
nistana canlı hayvan sevkiyatın -
da masrafların asgari hadde in -
mesi içln eseı;lı surette çalışma -
!ara başlanılmıştır. 

Hayvan ihracatçıları da, bu 
noktalarda gördükleri müşkül.a

tı hüki'ıınete bildirmişler ve Yu -

nanistanıı sevkolunan kasaplık 

hayvanların bedellerinin Oden -

mesiııde hükı'.lmethnizin yen! ko
laylıklar bulması temenni etmiş
lerdir. 

Akıllara hayret 
Veren bir 
Kaçakçılık 

- Evet, kısırlaştırma haricin -
de başka tedbirler alınabilir~ Me· 

seli., halld tenvir etrne"!rte büyük 
faydalar vardır. Hal.kiınizin sıh

hi bilgileri mühim bir ekseriyet

le, çok azdır. Hatta hiç yoktur. Bt. 
sahada çalqılmağa, 91* ihtiyaç 

vardır. Sıhht propagandalar ya -
pılmalı, muhtelif fekiller ve va
satalar~ her sınıf halka a~lık 

öğüd.leri verilmeli hastalıklar, Vapurun su haz· 
sari ve irsi hastalıklar, alkolün nesinden çıkarllan 
tesirleri ilh. hakkında herkes, 
her ferdi bilgi sahibi yaparak u- tenekeler 
yanık bulundurmalı. Heklmlerde Dün akıllara ha.)<ret veren ve 
temas ettikleri kimseleri sözleri- eşine şimdiye kadara raslanma -
le irşad ve ikaz etmeği milli ve ınış olan bir kaçakçılık meydana 
sosyal bir borç, bir vazife olarak çlkarılınıştır. 
yapmalıdır. Mesel!, falanca ada- Göçmen nakleden Vatan vapu-
rruıi sar'alı olduğu hakkında ikaz runun en alt kattaki dö.ıeme tah-
edilen ebe~yn kızım o kimseye \alarmın altındaki su deposunda 

vermez ve .. vermemelidir. Ben sallandırılmış ağzı kapalı ve le-
sağlık hakkında herkesin bilgi hirnli gaz tenekeleri bulunmuş -
sahibi edilmesini çok mühim gö· tur. Bu tenekelerin içir.dr her 
rüyorum. Ve kanaatimce kısır - nevi kadın eşyalarile muşamba-

laştırmadan evvel bu tarzda faa- !ar vardır. 
liyete geçilmeğe liyık olduğu e- AlAkadarlar hakkında takiba-
hemmlyet verilse çok yerinde o - ta başlanmıştır. 
lur. -;)f-

- Sterilizesi l&zıın gelen ma
!Qllerin evlenmelerine müsaade 
edilmeli mi?. 

- Hayır .. Bu gibilerin evlen -
dirilmemesi müraccahtır. 

Bu mevzuda konu~ak iste : 
miyen muhterem doktoru, konuı

turmaktan mütevellid deruni bir 
hazla kendisine te§"kkürlerimı 
beyan ederek ayrıldım ... 

RECAİ SANAY 

KorUCUlar için 
Yeni ahkam 
Silahını kaybeden

lere ceza var 
Silahını veya cephanesini ka -

yıtsızlığı yüzünden kaybeden ve 
ya kendi arzusu ile başkasının e
line geçmesine sebeb olan kııru -

~--------·------
Gölk<yüzlUınd~ 

Aş!K yaa-oşD<§ltrO 
""' 

AŞK VE MACEJLA ROMANI: 43 

Bir vapurda olsaydım, sa
hill er!, adaları, köşkleri görür
düm. Şimendiierle gitseydim, bir
çok isl.a.syonlara uğrardım. Sah
neler sık s.ıc: değişirdi. 

Cahide dayanamadı: 

- Bay Nuri galiba, burada her 
dakika değişen sahneleri gönnfi,. 
yor. Miyop mu acaba .. ?! 

Güliı4tü!er. 

Bay Nuri yawı~oa başını salla
dı: 

- Bu sahneler beni es:ııterese 

etmi.yor, yavrum! Benim de yaşım 
yir:nı, yırmi beş olsaydı, o za
man golrten yere inmek istemez
dun. 

Perih;ı.nın annesi: 

Yazan: hkender F. SERTELIJ 

- Allah a~kına oyun bozanlık 
yapmayın! dedi - Gençlerin heye
cana ihtiyacı var. Bırakın herke
si kendi 81.emine_ 

Nikiıh memuru gözlüğünü bur
nundan çıkardı: 

- Zaten herkes kendi ileminde
dir, gözüm! Ben mümkün olsa, 

biraz afyon çekip uyumak iste
rim. Bu suretle ben de bir aleme 
dalmış olurdum. 

- Biraz eter koklasanıza.. 

- Eter burada insanı uyutmu-
yor. Bi!Mds AsAbı tenbih ediyor. 

Yanınmlıa biraz afyon ruhu var
sa, lQtfen veriniz bana! 

Bu sözü duyanlar kahkahayla 

güldüler. 

Margrit, tayyareci Cevada so
ruyor: 

- Nihadın nikfilılı.sı çok dur
gun .. niçin? 

- Sebebi malum. Herkesin eşi 
yanında. Halbuki onlar birbirle
rinden ayrı oturuyorlar. 

- Nihad neden bu işi bir başka 
arkadaşına verip de nikahlısının 
yanında oturmadı? 

- Bu bir siyasettir, Madam! 
- Siyaset mi? 
- Öyle ya .. Nihad aramızda ol-

saydı, göz hapsi altında bunalıp 

kalacaktı. 

- Bizim geleceğimizi bilmi
yordu ki .. 

- Her halde bir tehlike sezmiş 
olacak. 

- Benim geleceğimi hiç de tah
ınln etmezdi. Başka çekineceği 

kim var burada? 
Tayyareci Cevad kaşlarını çattı: 
- Doğrusunu söylemek !Azım 

Bu sene bir 
geç kaldı 
--

az 

iki yapur Köstence 
ve Varnaya gitti 

Romanya ve Bulgaristandan 
göçmen nakline devam edilmek -
tedir. İki vapur, beşinci seferle -
rini yapmak üzere, Köstence ve 
V arnaya gitmişlerdir. Bu sene 
Romanya ve Bulgaristandan 
12.000 kadar göçmen getirilmiş -
tir. Bun ların bir kısmı Trakya.
ya, bazıları da Anadoluda iskan 
edilmektedir. 

muhtelif T opiak mahsulleri ofisi 
vilayetlerde şube 1 ~r açmıya 

karar Vfr Ji 

İki vapur Köstence ve Varna· 
d .m 3000 kadar göçmen daha ge -
tireceklerdil'. Vapurların bugün- · 
!erde limanımıza gelmesi muhtl!
meldir. Havalar müsa id gider&e 
vapurlar göçmen nakline dev~r-ı 
edeceklerdir. Bu sene göçmen 
nak!ne geç başlanmıştır. Nakli -
yat vaktinde yapılabilseydi şim -
diye kadar 25.000 göçmen getiri
lebilirdi. 

Bu sene nakliyat işlerine geç 
başlanmasına, nakil formalite!~ -
rini tc•bit için Türk ve Romen 
murahhasları arasındaki müza -
kerelerin uzaması sebeb olmuş -
muştur. Gelecek sene nakliyat 
daha müsaid şartlar altında sür'
atle yapılacaktır. 

Mevkuf Jarın , 

iaşeleri 
Meselesi 
Bu yüzden yüzlerce 

açılmış dava var 
Mevkufların hapishanede ge -

çirdilclerl müddet zarfında k~n -
di paralarlle iaşe olurunaları ica1> 
etmektedir. 

H>1lbuki bunlardan bir çoğu 
paralan olmadığından hapishane 
idarelerinin verdiği ekmekle iJc. 
tifaya mecbur kalmaktadırlar ve 
ekserisi hapi ;haneden çıktıktan 

sonra da, ceza evleri müdürlüğü
ne olan iaşe borçlarını ödeme -
mekte oldukların.dan hükumet, 
bu kabil alacaklar için dava aç -
mak mecburiyetinde kalmak.ta 
dır. 

Bu suretle İstanbul Maliye Mu
hakemat müdürlüğünde açılmış 

yüzlerce dava mevcud bulun -
maktadır. 

Bunlardan ekser.isinden bir ne
tice alınması da kabil olmamış -
tır. Maliye Muhakemat müdür -
lüğü, hazine avukatlarını işgal e
den bu mesele için daha esaslı 

bir tedbir alınması lüzumunu, a
liıkadar makamlara bildirmiştir. 

cuların hemen işlerinden çıkarıl
ması kararlaştınlmıştır. 

Bu kabil korucular haklannda 
kanuni ve cezai takibatada giri -
şilecek ve keyfiyet köy idareleri 
tarafından hük&nete bildirile -
cektir. 

Ayrıca, bunlann kaybettikleri 
silah ve cephanelerin paraları da 
kendilerine aynen ödetilecektir. 

gelirs, ben sana da acıyorwn, o
na da .• 

- Ona da mı acıyorsunuz? 
- Evet .. 
- Tuhaf şey! Beni ve çocuğu-

nu yüzüstü bıraktığı için mi?! 
- Hayır. Bu noMadan değil. 

Bir kere nasılsa girmiş bu işin i
çine. Artık kolay knlay yakasını 
kurtarama.z. Şübhe yok ki, seni 
de, çocuğunu da d~ünüyor. Nl· 
had vicdanlı bir gençtir. 

A yonculuğıımuzda 
bariz bir inkişaf var 

Afyonlarıınıza karşı hariç pı

yasalardan yapılan istekler ~ok 
artmaktadır. 

Ayrıca, Cencvrede tesbit edil -
miş olan mevzuat dahilinde in -

kişaf eden afyon işler i , her yıl 
mütemadi bir inkişaf gösterm~k
te ve gerek ambalıij, gerekse sa

tış muameleleri sonderece dü -
zenli bir şekle sokulmuş bulun -
maktadır. 

Bunun netlcesi olarak afyon c 
k iciler ini de memnun bıraka n 

toprak ma~.sulleri ofisi, 11' eml~ -
• ketimizdeki afyon satışınııı cla'ıa 

kıymetli bir hale getirilme•i için 
yeni ve büyü.le bir Afyon fabr ~- ,. 
sı tesis etmeği kararlaştırını:tır. 

Bu fabrika için en münasib yer 
olarak Ankara intihab olunmuş
tur. 

* Başvekil bugün Zonguldak
t:ın Ankaraya dönecektir. Ken -
disi orada sanayi tesisatını ve 
yeni yapılacak limanları tetkık 

etmiştir. * Evlenme işlerinde kullanıla
cak vesaikin parasız verilme;;i 
hakkındaki kanun bugünlerde 
Meclisten çıkacaktır. 

Yakında fabrikanın ~aatma 

başlanılacaktır . 

OFİS ŞUBELER AÇIYOR 

Toprak mahsulleri ofisi, mem
leketimizin mühim istihsal döviz
lerinden ken<Ls!ni alakandıran 

maddelerin yetlşliri'ld i ği yerler -r 
de yeni şubeler tesis etmek üzere 
tedkikler yapmaktadır. 

İzınirden sonra ilk yeni şube -
nfo Adana veya Mersinde kuru
lacağı tahmin olunmaktadır. 

Diğer tarafdan toprak mahsul
lerı ofisinin bütün teşki!Atını tef · 
trş etmek için icab eden husus • 
ları ihtiva eden bir nizamname 
hazırlanması kararlaştırıl 

Bu yeni teftiş nizamnamesinin 
hazırlanması için ofisi umum mii · 
dürü bay Hamza Osman bizzat 
mesşgul olmaktadır. 

LER 
* Tramvay şirketi 936 da 60 

ve 937 de 65 milyon yolcu taşı

mıştır. * Dün de Eyüb, Kadıköy. Ba
kırköy ve Beykoz Halk Partisi 
kaza kongreleri toplanmış. yeni 
idare heyetlerini seçmiştir. 

* Bugilıı saat 15 te Üniversi
tede kanser haftası toplantısı ya
pılacaktır. 

* Halit sandığı bu perşembe 
m"rasımle açılacaktır. 

* Efgan, Romanya ve Polonya 
heyetleri de dün akşam memle -
kellerine gitmişlerdir. 

lBatıali 
* Matem ptı!lları çıkarıldı. 
* Küçük konserve fabrikaları 

kurulmasına karar verildi. 

* Reisicumhurumuz İnönü, 
Belgrad sefirimiz vasıtasile Yu -
goslayyanın matemimizde gös -
terdiği al.Akadan dolayı Yugos
lav hükfunetine teşekkür et -
miştir. 

* Yahudi aleyhtarlığı her ta
rafa sirayet etmeğe başlamıştır. 

* Alman ordusunun daimi 
mevcudu müstakil fırkalar haric 
18 kolorduya çıkarılmıştır. * Belçika, ademi müdahale 
komitesinden çekilecektir. 
* Hariciye Vekili Şükrü Sa

raooğlu, Vekiilete tayin edilmesi 
münasebetile Balkan ve 5adlbad 
Paktı Antantı devletleri Harici -
ye Nazırlarına birer telgraf çek
miş ve kendilerinden cevab al
mıştır: * Cenaze münasebetile şeb. -
rimize gelen heyetlttden Polon
yalılarla İranlılar da dün Tahim 
abidesine merrAimle çelenk koy
muşlardır. 

soğukkanlılıkla takib ediyorum. 
Onun nereye gittiğini düşünecek 
halde ieğilim. Fakat, şu yolculuk, 
beni .ırorkunç Akibete sürüldü • 
yor. Siz benim yerimde olsanız, 

bu felaket karşısında metanetini
zi muhafaza edebilir miydiruz? 

Caddesinin 
Yaya 
Kaldırımlerı 

Divanyolunda türbe köşesinden 
Cağaloğluna kadar uzanan Babıali 
caddesinin diınden itibaren yaya 
kaldırımlarının inşasına başlan

mıştır. Yaya kaldırımlar, yol ke
narıuda bulunan ağaçları da içine 
almaktadır. Yaya kaldırımlar bit
tikten sonra yolun ortasını teşk:J 
eden asfalt kısmı inşa edilecek -
tir. Bu yol üzerinde bulunan a -
ğaçlardan cinsi adi ve kötü olan
lar kesilecektir. İşte yaramıyan 
ağaçlar bugünlerde vilayet or -
man baş müdürlüğile belediye 
fen heyeti tarafından teı>bit ed!
lecektir. 

Yolun üzerinde evkafa aid altı 
binanın mecrası henüz katıalizas.. 
yona bağlanmadığı halde inşaa.ta 
b..şlanmakda Belediye zaru1'1tt 
görmüştür. Artık yolun inşuuıı 
tehir edecek başka bir mini na
zarı dikkate alırunıyacaktır. 

!anmakta tereddüd etmiyecek
tir. Fakat, çok rica ederim, bir 
daha bu mevzu üzerinde konuş
mıyalım. Alnımdan ş:ığuk terler 
dökülmiye başladı. Birisi işitirse, 
ben de müşkül vaziyete düşer im. 

Çünkü, cy.vetlller seni benim ka
rnn sanıyorlar. Ve bu, nihayet bir 
aile toplantısından başka bir şey 
değildir. Böyle blı' yere her han
gi bir daveblin.in metaresinl, do. 
tunu getirmesine imkiın yoktur. 

* Karamürsel üzerinden geçiyor
lar. 

Yazan: Ahmed şükJu ., 

dan Sil 
Miinih anlaşm:ısın b!rbtr' 

sürprizler, ark r.sı s:ra._ sıovak 
takib etmektedir: Ç "''

0
. ol 

ya'nın südetler ile mcssu:er1ceı 
mıntakasını Almanyaya ef!l 

mek için Münih'e gıdene;cııcr' 
layn ve Daladyc, mcın! .. nih J 

geri döndükten s0nra, M~ p.~ 
!aşmasının net.cesi olara ',;.d 

· · teıne••" 
rupa müvazenesının . J3:1' s 
sarsıldığım görmüşlerdtr· . ıca 

. .. . dedell~ 
danberı, beş buyuk ;;.-o• 
şılıklı münasebellcr• ııde ~ i]ı~ 
- .. . k . k ]\lilJl _ , 
gunıuz ararsıı1 1 , . ,~ 

1 ven• sonra meydana ge en - · 
yete intıbak teşebbüsÜJl::~ıııı 
rettir. İngiltere, Munıh c •a : 
!erinin akabinde Alman) ı 

,.apııı 
cebedi. sulh anlaşnı:ı.s ı • 
Fakat bu anlaşr.ıayı takl:ıih·' 
silahlanma hazır lığı ve .3 ı 
yahudiler hakkında Ab~~Jııırl 
rafından alman şiddetl ı s: 
rin İngiltere'de uyardır?ı;~'l.h a 
!er, göste•miştir ki ebedı ~~.,,.~ı 
!aşması bir temenniden ı ı~JI 
miş. Alman matbuatıııınh)cufll 
tere'ye karşı yaptıkları 3ıb 
lar 1936 senesinde !talY3 ııı 

• d' ldJI 
atının İngiltere hakkın • tıı!,JI 
riyatını andırıyor. D.ğcr -,,P" 
İngiltere'nin İtalya ile nı~ ıf.t 
betleri normalleşmişt•r '.~ .. ~ı 
leket matbuatı, bir k,bUS aı~ 
yetinde olan habeş ~nlaşııı 8• 

nın ortadan ka~ma' •yl~o!P 
an'anevi İngiliz - l\a:yan rUt eıt 
ğunun canlandığını teba _ r-r' 
mektedir. Fakat vaz >~~tı~tııı''; 
b<tti bununla da bı trn ·l ~~~ 

İ .. tere 
İtalya matbuatı ngıı ı:ır~ 
kında cemilckar vazı! ~: 1;# 
Fransaya karşı ates pusl< (' 

!. ·ı•ere 
tedtr. Fransanın.' n!l'1 

'_ ııal. 
Habeş ilhakını tanıvara~ 

· ak 
nın dostluğunu ka:zanrıı . 01 
yaptığı teşebbüs, görtı10:ııı 
beklenilen neticeyi vcrf!l·rı ~ 

.b .,,a 
Bundan da daha garı !P( 

yet, Alman gazetel eri~ : n:.-.ı
tere'ye karşı ateş pu;~ 

Fransa hakkında do;tane 
yllmllijlardır. Bu jP<lin 

ı · r '·<;. Çemberlayn v r. H a :.a ' .. · 
devlet adamlarivle görtl , ,ı 

• 1 
Parise gitmek üıere yo ' ~ 
!arı bir sırada bır Frar~~ı: 
man cebedi. dostluk 1 ..,ıJ· 

d rıe•· 
imzalanacağı hakkın s 
len tebliğ ile anla<ı!oıış~ır i 

Bu karma kan••k """r 1 .rı 
de vazıh ve miiteue!lır 0 f~ 
vaziyet Sovyet Rusya'nın 
lığıdır. .,~ıV 

rı 1 
Çekoslovak krizı ile e vıet 

dan alii.lı:adar olan bir deır~ 5' 
masına rağmen, dört de" ilr ti 
yetleri bu ihtilafın h~Uı1<arıfı r 
celenen müzakerelere ııV 

. e"e mımuşlardır. Ve netıc , ~il 

cak olursa Sov •etler! tıZ' 
• ı·dıf· ' 

manın sebebi de an --. t"ct 
. rıe -• 

SovyeUer, böyle b'.r ;ştif":~ 
recek karara şüphesız ~lj)IY 

miyeceklerdi F .ıııakiJc3 f-. 
JZ. 

ten ve bilhass:ı FraJ'l5 \}criP 
itilafından sonrJ sovYe -rı 

.. biilU 
yut yalnızlıkları bU.' 
rüz etmiştir. at• ~' 

Fakst bugünkü maııl' iJI ~ 
şwnda yeni müvazell_"~ı4"pı 
tebellür edeceğine hı! şiıit' 
iliz? Eğer bugünkii zeı' 1 
kılacak olursa: ;ıı.-el' 

1 - Roma - Berlin fil n 
t 

rılınış olmalı. ı)te•°' 16 ı 
2 - Fransa ile İng "' ti' 

ı.ı.J.tf.~> 
sındaki tesanüd boZ J ' 

lı. je ıP 
3 - İngiltere italY9 

' 

J!' mış bulunmıtlı. 1·ıe ra 4 - Fransa AlınaJ'I /. 
mış bulunmalı. .at . 

e b,..,. ,,.' 
Vazıyet bu dereC,,;;rıl<tı r 1. 

makla beraber, bu,, ıeıııııfl fi< 
cereyanın içinde bU ;0ıııs • . 
hepsi de mevcuttur· sen~· 
lin mihvert, Müni~.·t~~ııe'~ıı - Vicdanı olsaydı, bunu yap

ma:odı. Beni aylarca aldattı .. ya
kında Berline döneceğini yazdı. 

Halbuki 11urada yeni bir evlen
me hazırlığı görüyormuş. V> ~dan
lı bir insan - bilhassa baba olduk
tan sonra • bunu yapar mı! 

- Evet. Hakkınız var. Ben •bir. 
yerini:ode olsaydım, hiddetimden 
kendimi yer, mahvolurdum. Fa
kat, aramızda bir fark var: Siz, 
bizden çok daha soğukkıı.nl.ısınız! 
Ve ben de sizin metanetinlze gü. 
vendlğim içindir ki, sizi buraya 
getirdim. Yoksa, ben de hiçbir za
man, böyle bir törende size bu 
acıyı hissettirmek istemezdim. 
Bana yalvardınız.. söz verdiniz: 
•Susacağım!> dediJıiz. Vildin!zi u
nutmayınız. Aks! takdirde her -
kesin huzurunu kaçırmakla bera
ber, bu kadar kişiye rezil oluruıı. 

Poliıı hafiyesi Yılmaz,Dorayı bir
likte getirdiğine bin kere pişmllll 
oldu. 

mana ve şümuiünU ti~~ ,,f 
Fransa'da İngiliz do5 00ıfl")ı 

UY8 ı' bir hayal sukutu ]lif ı:ıl 
İtalya İngiltereden • 8ı ~: e• 
paramıyacağına ]ta~·;erııl_e~~ 

- Dedim ya. Sen de haklısın.! 
Sana da acryorum. 

- Evvela bana acımıtlısınız! Ne 
kadar metin bir kadın olduğumu 
görüyorsunuz ya! Kocamın bir 
başkasile evlenme merasimini 
- sizin ısrar ve ricaru-z; üzerine • 

- Acaba kt>ndimi tanıtsam, Ni
had beni inkAr eder mi dersinizT 

- Şübhe yok. Her erkeğin kul
lanacağı silahı o da size kaqı kul-

Dakikalar geçtikce Dora hırçın
laşıyor_ 

- Bu herifin bım-nundan geti
receğim .• ona yalancılığının, sah
tek8.rlı~ının cezası.m çektirece
ğim. 

Diye söyleniyor. 
(Devamı var) 

ğinden Fransız müS d' ı 1 .r'~ 
göz dikmi~tir. Frıın.93 ıcıe lı' ~ ~ 
mlve cesaret etmeırıe ,..oııJll il 

• lir1' p ıı; . 
orta A vrupadan e ·ıe srı, . 
miştir. Ve AlmanY8 ~rt:11" /1 
istipıor. Almanya d9 _ııil 

cı 6 
(Devamı 6 111 
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Şehir meseleleri 

Kooperati le 
çoğaltılıyor 

Vilayetler Bataklık arazinin lktısacli meseleler 
Nafıa 
Teşkilatı· 

Sür'atle kurutul- Ayakkabı fiyat arı 
masınaçallşılıyor niçi yüksel i? 

Seyyar sucularla sakala

ra temiz su verilecek 

Nafıa Vekalet~ sabit Bu arazide kısmen 
bir kadru yaptı ormanh1< vücude 
Bayındırlık Bakanlığı, vilayet 

nafıalarının muamelat teşkilatı • 

na ait kadroyu hazırlamıştır. Kad
ro, yapı işlerinin kesafeti göz ö

nünde tutulmak şartiy le, bedeni 

ve nakdi yol vergisi tahakkuk 

yelnlnuna göre dört kısma ayrıl
mıştır. 

getirilecek 

Bilhassa Gkalibtüs ye
tiştirilmesine karar 

verildi 

Buna fak as primlerinin 
yükselmesi sebeb olmuş 

Gazozlar da temiz ve 
bir elden idare 

edilecek 

Orman umtun müdürlüğü, ba -
taklık arazinin kurutularak sii • 
rülınesi ve ormanlık arazinin ıını
ranı için esaslı surette çalı§ll'ak
tadır. 

Pahahhk bayram arifelerinde başladı 
hali devam ediyor 

ı:luiınizdeki kooperatiflerin a- &iz olarak muhtelif yerlerden 
tıı;ı~ arttınlmesına çalışıl - muhtelif fiatlarla su ve gazoz alan 

~ıadır kahvecilere ve bu kabil esnafa llu .. • k 
lanb cuınledeıı olmak üzere ls • kredi de temin edece ve maliyet 
tıu~ ııJ kahvecilerile sucular ce - fiatlarını daha ucuza malederek 
ııı, .11?1'i, bir su ve gazoz doldur- gazoz ve suyu daha ucuz olarak 
ııı,İl18lilııaıı: kooperatifi tesis et - bunlara verebilecektir. 
1ıe .kararlaştınnışıardır. Kahveciler ve sucular cemiyet-

Yol vergiııi tahakkuku yekfuıu 
500.001 liradan fazla olan vilayet
lere 40-45 lira maaşlı bir mua • 
melat şefi, 25 lira maaşlı bir mua

melat memuru, 35 lira maaşlı bir 
muhasip, 25 lira maaşlı bir am -
bar meıııuru, 25 lira maaşlı bir a

mele katibi, 14 er lira maaşlı bi
rer kayıt ve dosya memuru ve 

60 şar lira ücretli iki daktilo, yol 
vergiai tahakkuku yekUnu 
350.001-500.000 lira arasında olan lıtı k t'lcl.e faaliyete geçecek olan !eri idare heyetlerinden bir mü • 

~ ~ıı:,ratifin gayesi, ıehrlmiz- tehassıs heyet seçilerek bu hu - vilayetlere 35-40 lira maaşlı bir 
)~l ütun kahvelerle, muhtelif susda esaslı tedklklere başlamış- muamelat ıefi, 30 lira maaşlı bir 
tılarl!tQe dolaşan seyyar su satı- tır. muhasib, 22 şer lira maaşlı bir 
lııiı; llıa Ve sakalara bir elden te- Yakında her iki cemiyet idare ambar memuru ve bir amele ka-

llusu 'l'e. gazoz vermektir. heyeteri toplanarak kat'! karar - tibi, 14 lira maaşlı bir kayıt me • 
Yeni teşekkül, halen kredi- !arını verecektir. 'muru, 12 lira maaşlı bir dosya me-

1\asımp aşa havuzları :~0~ev!~g~at!c:~ı::ir1:;~0~-
35o.ooo lira arasında olan vila • 

ki 
yet!ere 30-35 lira maaşlı bir mua-

nıo dern bı·r şe e melat şefi 25 lira maaşlı bir mu-
hasib, yirmişer lira maaşlı bir a-

k 1 mele katibi ve bir ambar memu • so u uyor ru, 14 lira maaşlı bir dosya ve 
kayıt memuru ve 50 lira ücretli 

/) bir daktilo, yol vergisi tahakku • 
enizbank Kasımpaşada geni- ku 175.ooo liradan az olan vila • 

yetlere de 25-30 lira maaşlı bir 

den tesisat gapıgor muamelat şefi ve muhasib, on al-
ııllı tışar lira maaşlı bir amele katibi ~ L Ç\ekf Denizbank fabrika kullanılan büyük saç levhaların 
~-- ve bir ambar memuru, 12 lira >lııi(j ""Zlarmın gen.işletilmesi ve hariçten getirilmesine lüzum kal-

>!]e .eıı tEsia edilecek olan ate! - mıyacak ve bunlar burada imal maaşlı bir kayıt ve dosya memu-
~l'Jtı inşaatı etrafında iki mü- olunacaktır. ru ve 40 lira ücretli bir daktilo 

l>to · verilecektir. ~'l'ıııı le hazırlandığını haber Diğer tarafdan mevcwi 3 ta • 
llu ~ mir havuzu da esaslı surette ta - Bedeni mükellefler mikdarı on 

lııiııı huSUsda aldığunız mütem - mir olunmuştur. beş binden fazla olan yerle rde in-
tiıı l;ı~&lftınata göre, bu projele- Ayrıca, bu havuzlar yeni ve - şaat mevsimlerinde amele kati • 
Ol~ ikına başlanılını§ ve ilk saitle techiz olunmuş, bu suretle bine 40 lira ücretli bir yardımcı 

Bu meyanda, Akdeniz sahille • 
rimizde ziraate yaramıyan verim
siz, bataklık arazinin ağaçlandı • 
rılınası için buralarda okalıptüa 

yetiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu maksadla muhtelif heyetler 
teşkil olunarak Adana ve Tarsusa 
gönderilmiştir. 

Ayrıca, biri Tarsusda senevi 
1 milyon, diğerleri Karataş Hen • 
deklisinde ve Antalyada senede 
yarım milyon fidan yetiştirecek 

kabiliyette olmak üzere 3 fidan • 
lık da tesis olunmuştur. 

Ayrıca yine cenub mıntakasın
da 150 bin dönüm genişliğinde 

bulunan ve zi'raat yapılamayan 

arazinin 10 sene zarfında muaz -
zem bir okaliptüs ormanı haline 
getirilmesi için de faaliyetle ça -
lışınalara geçilmiştir. 

Bu maksadla mütcaddid kam -
yon ve otomobiller le amele ve 
memur çadırları ve 50 saksı ile 
her defasında 100 bin fidan sev
kedecek 600 tahta kasa hazırla -
narak bu kere mahalline gönde -
rilmiştir, 

--[·]--

Vapurlarda 
Temizlik 

Bakımser
visiyapıldı 

---h; •• ._
1
bii"'11

• hır' do"kümb. ane ile içlerinde her türlü tamiratın ya-
" • .., '""" memur da alınabilecektir. ı.i, )'e binası ve muhtelif' ;.ı~r pılabilecegı" · bir hale getirilmiş - y • d b " "I~ d ..,, " Vilayetlere verilen bu kadro • erlft e lr ker&r 
ll11 ~~ Pavyon te6is olunmuştur. !erdir. !ardaki adedi ve maaş derecesı 
d~ 0kiiı:nııane çalışmağa baş- Yeni kurulacak olan tersanede Kadıköy • Haydarpaşa ve Ada-

~ llOııra, gemi tamirlerinde bu sahada vücude getirilecektir. azam! olarak hazırlanmıştır. Vi- !ar h:ıttile uzak postalarda çalı • 

S.,__,,,"=-======================--=i !ayetler bu kadroları ihtiyaçla - şan vapurların temiz tutulması 
\lt y; k rına göre azaltabileceklerdir. ve yolcuların her türlü ihtiya~!a-

Şehrimizde ayakkabı fiatların

da görülen tereffü, bayramın geç
miş olmasına rağmen devam et
mektedir. 

Fi.atların, perakendeciler tara • 
fından mahsus yükseltilmiş ol -
duğu hakkındaki iddialar bu sı.

retle teeyyüd etmemektedir. 
Alakadarlar, deri ve köselele • 

rin haricden takasla idhal olun • 
ması ve takas primlerinin de son 
günlerde yükselmiş bulunması -
nın ayakkabı flatlarının tereffü -
ünde başlıca amil olduğunu söy • 
lemektedirler. 
Diğer taraftan Çemberlitaş, Re· 

Yeni 
Buğday 
Siloları 
Yapılacak 
Proje hazırlanıyor 

Memleketimi'zde mevcud buğ
day silolarının ihtiyacını karşı la
madığı anlaşıldığından en mü -
him buğday merkezlerimizde ye
ni ve büyük silolar tesis olunma
sı kararlaştırılmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere ev
vela Diyarbakır ve Erzurumda 
iki büyük ve modern silo yapı la
caktır. 

İktısad Vekaleti, bu husus için 
icabeden bütün fedakarlıklar, 

yapmağa karar vermiş ve proje
lerin hazırlanmasına başlan:! -
mıştır. 

Bundan sonra, Trakya buğday
larının başlıca transit merkezi o
lan Sirkecide de son sistem ve • 
saitle mücehhez bir modern ve 
muazzam silo inşa olunacaktır. 

--o--ka Pagop eni şe er ---- nnın kolaylıkla temini için mev-

~lezarlıg" ı Fabrikası Umumi yerlere yeni ~:1 ~=;~i;:. arttırılmasına ka- Asri antre-
-:. \t Deniz bank bu maksadla işlet • 

s~akı Yerleri tesblt Ve hassas saatlar :: :~~:~:i :ır!u~t~~ş~~~ polarda 
~ ~~Op mezarlığı hakkında- ediliyor Konuyor Bu servis, mevcud hatlarda çalı- y . 
~~ evrakı Devlet Şürasına S numaralı sanayi planı muci- şan bütün gemicilerde dahili in- en 1 

yaz>d, Mahmudpaşa, Kapalı çar
şı ve civarında bulunan küçük 
imalathanelerle topdan iş yapan 
dükkancılar ise, son zamanlarda 
bu kabil imalfı.thanelerin satı~ 

fiatlarını yükselttiklerini iddia 
etmekte, kendileri pahalıya al • 
dıkları bir malı bittabi pahalı 

satmağa mecbur kaldıklarını be· 
y~n etmektedirler. 

Bunlara göre, muamele vergi
sinin küçük, büyük imalôthane • 

!erden ayni nisbette alınması Ü· 

zerine küçük imaltıthane sahıp • 
leri fiatları arttırmışlardır. 

Büyük eserler 
Tercüme 
Ettiriliyor 

---
Üniversitede dil bilgisi 

alan talebeden de ' 
istifade edilecek 

Üniversite profesör, doçent ve 
asistanlarından başka, dil bilgisi 
tam olan Üniversite t3leJ,elerin • 
den de, Üniversitece dilimize çev· 
rilmesi kararlaştırılmış olan lı:i • 
tapların tercümesinde istifade o
lunması muvafık görülmüştür. 

Bundan maada, Üniversite ted
ris heyetine mensub olmayıp ta 
tercüme işlerinde ihtisası ve sa
lahiyetleri tasdik olunan kiMSc • 
!erin Maarif Vek1letirce tasvip 
edilecek tercümeler;r.ın de ka -
bulü kararlaştnılıl"ıştır 

Dilimize çevrilecek eserleri ter
cüme etmek istiycn Ünive ... te 
talebeleri. evvela, dil bilg : • •rı 
taın olduğunu ve dili nerede ôğ • 
rendiklerini dekanlarına tahriri 
olarak bildirecekler ve her fakül
te için bir komisyon teşkil olu • 
rak evvela bir talebeye bir sahife 
imHi yazdır:ıcak, sonra, bunun 
tercümesini yaptıracaktır. 

Ln!fıyı ve tercümeyi yanlışsız 
yapan talebeyi, komisyon tercüme 
ettin·cc.ği eser üzerinde ayrıca 

münasib şekilde yoklıyacak, bilii
hare muvafık görürse ismini 
rektörlüğe bildirecektir. ~il! 'l'e §Üra da mezarlığın Şehrin umumi mahalleriru:leki tizamın temin olunması ve va • T • t 

~'reJı: lııııı tesbltine lüzum gös- hince yeniden açılacak şeker faL · saatlerin doğı:uluğunu temin için purların daima ve daha temiz tu- es 1 sa 
ile laıt !!\>rakı Dahiliye VekAie - rikalarından birinin Bandırma bunların eskilerinin değiştirilme- tulması için çalışacaktır. terı ve elektrikle vinçler konu • 
" e e•-ışt· ıı Balık · d lm t ___ ,. lar3k' ır. 

d ,._~11 "'n ı. e esır arasın a 0 ası a- si ve yeni, hassas saatlerin konul- ---o-- El d v d ı 
... ilıtQtli 'l'e kadastro umum mü - karrür etmiştir. Fabrikanın yeri ması kararlaştırılmıştır. Bu me. Çanakkaleliler lise egme en vapur ar 1 V:l~rin Bsatın alınlmasın~ baş-
l~tre'- llıezarJığın sahası tesbit b ünl d t b't dil kt' anı ı.ş ır. u surete, yem an • 

t
".'' ~eevr.akı Dahiliye Vekale - ug er e es ı e ece ır. yanda saati olımyan vapur iske- istiyorlar 80<'altılabilecek trepo faaliyPte geçtikten sonra, 
toııq""-z:ıı~, vekAlet de şfıraya Diğer iki fabrikadan birinin leleri ile merkezi yerlere büyük Altı ilk okul ile üç orta okulu bU!l'aya yanaşan gemilerin tek • 

1~ ~~U'll§f..r. Şüra mülkiye dai- Seyhan, diğerinin Erzurum ha • saatler de konulacaktır. Bu cüm- olan Çanakkale vilayetinde bir Galata rıhtımında yeni inşa o- mil yükleri, hiç el değmeden e _ 
~•rıı.1ı; l?ılizdeki hafta içinde top- valisinde açılması kuvvetle muh- leden olmak üzere (Kabataş) ve liseye ihtiyaç vardır. Mahall! halk lunan asri antrepoların dahil te - lektrik ve makine tertibatı ile 

r~lııı evrakı tedkik edecek ve temeldir. Bu hususta tedkiklere (Salacık) iskelelerine iki yeni ve bu ihtiyacın temini için hüküme- sisatın kurulmasına devam edil • vapurun ambarından alınarak an-

~~.~-!!'!IO!!!!l!!!!!d~e~v~a~m!!!!!o~!MunMuMy•o•r~· .., .............. bPü•y8ü8k .. sa8a8t .. k8on•u•lmBllıu•şnt~u•r ......... ..,te .. m8u8" r8a8c•a•at•e .. k•ar9ar!!!!!v•e•r•m8ı~·ş.ti~r· .... B!!mm•e•k•teMd•lMr•.~An!!!!!!t•r~c~po•l•a~r~a!!!!lso~n!!!ls•is..,.-~,_tr~e~po~d.,,aki • .::....c_r_i_ıı_e_k~o~.:. .. ul~a~c•ak~t8ır •. 
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d, ıınuı lfşad, içinden g ö bek atıyordu 
ı41 t>,~a arslanını... tib Atıf bey erkenden geldikleri 
tıı 41ı ere aına, şeyhulislam Hay- zaman sarayın etrafını askerle 
hııı01ıır d tıdt iınaınımızdır. Na - kuşatılmış bulmuşlardı: 

1
?. a bu hainlerle birlik ola- Mabeyinci ile başkatip Süley -

l.{. ilen man paşanın karşısına götürül -
~ ·~ııı,, ' arıııanıın t • t' d"l p ele · l tt -qnu ~ıt l<f • a arze mış ını... u er. aşa; mes yı an a ı ve 
I~ n bQ ediın paşa kulunuz Serasker kapısına gitmelerini ih-

Yle olacağını bildirmiş- tar etti. 

.\Jıah Mehmed ve Atıf Beyler babı 
• he"'"' tı· ,..,ne lanet eyleS:n.. Seraskeriye geldiler... Hüseyin 

I)~ • • • 
d Avni paşa, heyeti vükelanın 1'ıı-erıı...., 

~•b)orlardı -•·P bir çocuk gibi rarını Sultan Azize tebliğ için 
~i~:hıeyın · şu emirleri verdi. . 

1 }.ıeh' evlerine giden ma- - Sultan Aziz, tahttan indiri!-
ınea Bey ve başka - miş, Sultan Murad efendimiz itti-

fakı millet ile tahta çıkarılmış 
tır. Gidib kendilerine tebliğ edi
niz ... Efendimiz, kendilerinin es
ki sarayda ikametlerini tensib ve 
irade buyurduklarından hemen 
bu.gün Dolmabahçe sarayını tah
liye etsinler .. dedi. 

Mehmed ve Atıf Beyler saraya 
döndüler... İçeri girdikleri za -
man Valde Sultan ile Sultan A
zizi başbaşa ortalıktan bihaber 
ağlar buldular ... Mehmed Bey kE· 
lama ağaz ile: 

- Efendimiz, Serasker kapı -
sından geliyoruz.. Murad Efen -
diyi tahta çıkarmışlar ... Zatı şa
hanelerine de eski sarayı tensib 
buyıırmuşlardır. Cenabı Hak öm
rü şahanelerini müzdad buyur -
sun! dedi. 

••• 
Matgüzelin kulağı kirişde idi. 

Her nekadar, kalfası vasıtasi!e 

Mustafa pehlivanla temasa gele
miş idise de ortalıkta bazı gayrı-

tabii hallerin dolaştığı muhak 
kaktı. Aylardanberi Sultan Aziz, 
hiç bir gözdesile bir araya gel • 
miyordu. Kalfası da ortada dö -
nen dedikoduları Dilşada söylü • 
yordu. 

Top seslerini işiden Dilşad ya
tağından fırlamıştı. Kalfasının 
odasına gittiği zaman, ihtiyar 
Çerkezin pencerenin önünde par
maklarını saydığını gördü ve te
Iaşla sordu: 

- Ne yapıyorsun kalfam? Ne 
oluyor? Bu top sesleri nedir? 

- Biraz sabırlı ol arslanım! 

Şimdi ne yaptığımı söylerim? 
Kalfa, yedi parmağını saydık -

tan sonda, heyecanla duraladı. 

8 inci top atılınca, saçlarını yol· 
mıya başladı. Dilşad, kalfanın 

bu şaşkın halini görünce anlamış, 
bir tavırla bağırdı: 

- Aman kalfa; yoksa efendi -
mize bir şey mi oldu? 

- Ah, aslanım m ahvolduk .•• 

Efendimizi tahttan indirdiler zan
nederim. 

- Neden anladın ? 
- Bu toplar yangın topu olsa 

yedi aded olması 11\zınıdır .. hal
buki, görmüyor musun habirc atı
lıyor .. sonra; donanmayi hüma
yun bayraklarla donatılmış .. 

Dilşad; sevincini yüreğinde sak
lıy arak belli etmeden kalfasına 
sordu: 

- Peki; bizler artık azad mı ol
duk? 

- Şübhe mi var? .. Dışarıda sı
ğınacak yeri olan saraylılar baş
larını alıp giderler ... Benim gibi 
ldmsesizler de, emekdarların bu
lunduğu saraylardan birine yol
lanarak orada öl\.imünü bekler -
!er ... 

Dilşad; içinden göbek atıyordu. 
Demek; kurtulmuştu. Mustafa 

pehlivana giderdi. 
Sarayda, ağlaşmalar, çığlıklar, 

cam ç;erçeve kırmalar gırla gidi
yordu. Çünkü; saray Sultan Mu-

radın saraylılarına teslim edile
cekti. 

Çcşmidil de haber almıştı O da 
Dilşad gibi seviniyordu. Nihayet; 
bu zulmetten kurtulacaktı. Saray
dan uzaklaşarak taze ve genç vü
cudünü simsiyah kızlar ağasının 
elinden kurtaracaktL 

Mabeyinci Mehmed ve Atıf 

beyler saraya geldikten sonra; her 
şey anlaşılmıştı. 

Sultan Aziz; eski saraya kendi
sile beraber götüreceği adamları
nı seçmişti. Gözdelerinden Dilşad 
1le Çeşmiditi, hazinedar ustayı ya
nına alıyordu. Şübhesiz Dilşadın 
kalfası da beraber gidecekti. 

Dilşad, bu emri alınca şaşaladı. 
Ve ağlamıya başladı. Kalfası kı
zın bu halini görünce usuletle ku
lağına eğilerek şunları söyledi: 

- Sus, ağlama!~ Listede bizim
le beraber gidecek olanların için
de Mustafa pehlivan da var ... 

(De\'amı var) 

~ l~rv 
Masum katiller 
Çocuk, maymun gilıidir. D~ima 

büyükleri taklide meyyaldir. Öte
denberi çocukta büyüklere ben
zemek için defterinden kopardıi:'ı 
kağıdları bükerek sigara yapmak 
ve onları iki parmağı arasına sı
kıştırarak yalancı dumanlarile si
gara içen büyüklerini taklid et
tiklerini görürdük. Çocukta uzun 
pantalon giy'ınek, hatta gözlük 
takmak, büyüklük taslamak he
vesleri ta küçücük yaştan başlar. 
Erkeklerde böyle olan bu haller 
kız çocuklarında da annelerinin 
topuklu iskarpinlerini, terlikleri
ni giymek suretinde tecelli ettiği
ne birçok defa phid olmuşuzdur. 
Liikin son asır çocuklarında bu 
masum heveslerin daha ciddi, da· 
ha kökleşmiş şekillerine de rast
lıyoruz. 

Mantarlı tabanca ile hırsızlık, 

polislik oynıyan çocukların elleri
ne hakiki rövolver aldıklanııı ve 
tıbkı büyükleri gibi ada. ı üldür
meğe kalkıştıklarını da i~itnıeğo 

başlııdık. 

Mesela, dünkü gazeteler Dört
yolda sekiz yaşında bir ~ocuğun 

heınsinni o]:.:n bir urkada;?ın ı yer· 
den aldığı bir taşla lrnhi,ııııH boş 
yerine indirerek ôldii rdüğiinü 
yazdılar, Katil yavru adliyey~ tes
lim edilmiş. Artık buradan itiba
ren görülen manzara hiç de C\'• 

velki gibi büyüklük hevcskrinin 
masum tezahürlerine beıızenıc

mektedir. İşin ridd iyrti ve rnha
meti artık bu mastını hevesin bü. 
yükleri taklid ~·clunda ,eamete 
doğru ycllan..!ığını gösteriyor 

Bize sorars:lnız kötü bir tal"Iid
den dolayı bu nıa,um katil!eri de
ğil, katil cürıni.lııii ortadan kaldır
mak için büyükleri ıslah ile işe 
başlamak gerektir. Yani nıukalli
di değil niimnne~·ı yok etm~k işi 
esasından halletmel tir. Ama di
yeceksiniz ki bu çok güç bir iştir. 
E bizde çetin işler bnsarma!tı di
lemekteyiz. Kolaylık dalına ko • 
laylıktır. Mücadele, güç i .!erle 
yapılan kavganın adıdır. 

HALK FİLOZOFU 

Çocuklar arasın
da bir hadise 

Dün Şehzade başında çocuklc r 
arasında çıkan acayip bir kavı:;a 

mahkemeye intikal etmlştir. 

Hadise şudur: 
Dün Pazar olmak dolayısile ri· 

varın çocukları Şehzadebaşı cam:
inin avlusuna toplanarak muhte -
lif oyunlar oynamıya koyu1muş -
!ardır. 

Bu sırada vakamn kahraman -
!arından 16 yaşlarında Mustata 
bisiklete binmek meselesinden b'.r 
kaç arkadaşile atışmıya başlamı •· 
tır. Bu münakaşa kabaılayı!ığa <J 3 

yanmış ve Mustafa ile diğer ço -
cuklar arasında toka:lı yumrul" ı 
şiddetli bir kavga başlamıştır. B" 
sırada orada oynamakta olan va · 
kanın ikinci k:ıhra"'anı 14 yaşla 
tında Seyfullah kavgaya ırüdah~
le ederek güya arkadaşlarını ayır
mak için araya girmiş ve a ·ırmak 
rolünü oynarken her nedense mü 
temadiyen Mustafayı hırpalamış 

ve bir iki tokat atmıştır. Mustafa 
yaşça kendisinden küçük fakat 
boyca ve kuvvetçe büyük olan Sey 
fullah her nekadar: 

- Yahu, sen ayırıyor musun, 
yoksa vuruyor musun!. 

Diyecek olmuşsa da iş kimvur • 
duya gitmiş ve Mustafa da bu va
ziyette iken çakısını çıkararak 

Seyfullahın bacağına hafifçe ba · 
tırrnıştır. Seyfullah derhal yerden 
bir taş kaparak çakılı hasmının ka 
tasına yapıştırmış ve kan rengi gö 
rününce kavga da sona ermiştir. 

Fakat vaka mahalline gelen polis 
memurları başlarından büyük iş· 

!ere girişmiş olan her iki yumur-
cağı yakalayıp nöbetçi müddeiu -
mumiliğine yollamıştır. Adli)"E'ye 
babalarile beraber gelen küçük 
maznunun yaşları ufak olduğun • 
dan biribirlerinden davacı olup ol 
ınadıkları tarafeynin ebeveynine 
sorulmuş ve çocukların babaları 
şahsi davalarından vazgeçtikleri · 
ni beyan etmişlerdir. Fakat arayı;, 

•çakı• karışmış olduğundan iddia 
makamı amme davası açmış ve kü 
çük suçluları cürmümeşhı:t mah • 
kemesine sevketmiştir. 
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GiZLi CEMi'YET ! .. 
60 ingiliz lirası ile bir kat ta 

• 
gepgenı 

ait 
elbise olduktan sonra 
tarafı kolay! .. 

Bu zamanda Avrupada zengin 
için iki mühim çare daha vardır: 
Biri İspanyaya mal götürebilmek, 
ikincisi de Almanyadaki yahu • 
dilere ecnebi tabiiyetini temin e
debilmek! .. İspanyaya mal götüre
rek zengin olan vapurculardan 
vakit vakit bahsedildi. Yine sıra
sı gelince bahsedilecek. Bugün 
İkincilerin sırası geldi. 

Almanyada yahudilerin malla· 
nnı mülklerini bırakarak çıkmak 
mecburiyetinde kalmaları üzeri -
ne bunlardan pek çoğunun İngil
tereye geldikleri ma!Cımdur. Zen
gin yahudilerin servetlerini kur • 
tarmak için türlü çarelere baş vu
rulduğu da ayrıca malfundur. 
Mesela Almanyada zengin bir ya
hudinin başka bir devletin tebaa
sından olabilmesini, bilhassa İn· 
glliz tAbilyetine girmesini temin 
etmek pek mühim bir keyfiyet 
tir ve söylemeğe hacet yoktur ki 
bu iş ile de meşgul olanlar, bu 
suretle para kazanmak yolunu tu
tanlar da vardır. 1 

Bu evlenmekde damad için bir 
masraf da yoktur. Güveyilik es
vabı da gizli cemiyet temin edi
yor. Damada 60 dane de İngiliz 
lirası verilmektedir. Bu işlerde 
gizli bir cihet görülmüyor. Bir • 
birlerini alacak olanlar yekrliğe
rile tanıştırı!mağı, bir de muka· 
vele imza edilmektedir. Fakat a
cele etmemeli. İ!lin iç yüzü bun -
dan sonra çıkıyor. İmzalanan mu
kavele bir maddeliktir ve aşağı. 
yukarı şöyledir: Nikah olduktan 
sonra gelin ile güveyi birbirleri· 
le kat'iyen görüşmiyeceklerdir!. 

Londra ceza mahkemesinde 
müddeiumumi, yukarıda ismi ge
çen Fordham isminde ve elli dört 
yaşlarındaki adam aleyhinde ta • 
kibat taleb ederken şöyle demlf • 
tir: 

- Fordham bu suretle bir mu
kavele imzalamış ve bir yahudl 
kadına nik8.hla~ır. Halbuki 
böyle bir izdivaç sadece bir şe -
kilden ibaret kalmaktadır. Esa -
sen Fordham 913 senesindenberi 

INGrL TERE-AMERİKA 
Yeni ticaret muahedesi bundan 
sonra siyasi teşriki mesaiye 

başlan gı ç o l aca k 

Cenubi Amerikada Almanların, ita yanların ve Japon
ların iktısadi sure~te başlıyarak birleşmek istedikleri 

etrafındaki sözler yeniden ald ı, yürüdü 
ketleri arasında bir himay~ usulü 
takib ederek bu memleketlerin eş
yasını d iğer hariçden geleceklere 
tercih ediyordu. Şimdi gerek A -
merika ve gerek İngiltE>re bu u -
sulleri yumuşatmış oluyorlar. A- · 
merikalılar dünyada başka hiç 
bir tarafa gösteremedikleri ko -
!aylıkları İngiltereye gösteriyor -
!ar. İngilizler de Amerikalılara 
karşı öyle .. Bundan sonra buğday, 
kereste ve mensucat ihracatı iki 
memleket arasında pek kolaylaş
mış olacaktır. Amerikadan İngil
tere ye bol bol mevaddı iptidmiye 
gelecek, İngiliz fabrikalarından 

Almanyaaa ~ahudiler aleyhin- ğını, bundan sonra Ameri'ka ile da Amerikaya bol bol mal gön· 
deki hareket.in günlerdenberi Av- Almanya arasında yeni bir tica - derilecektir. 
rupa matbuatının en ziyade meş- ret mukavelesi akdi mümkün ol- İngiltere ile Amerika arasın -
gul olduğu bir mevzudur. Ame - mıyacağını yazıyor. Halbuki böy- dalıı:i iktısadi yaklaşmanın siyasi 
merika da bundan dolayı görü • le bir ticaret muahedesine Al • neticeleri daha az ehemmiyetlı 
len aksülamellerden de çok bah- manlar çok ehemmiyet veriyor • olmıyacağı söyleniyor. Çünkü İn 
sE>dildi. Bu sırada da İngiltere ile !ardı. giltere ile Amerika arasında bun· 
Amerika arası.nda bir ticaret mu- Bugün göz önünde bulunan va· dan sonrası için büyük bir tesa -
kavelesi yapıldı. Amerika mat - ziyet şudur: İngiltere ile Ameri - nüd görüleceği şimdiden tahmin 
buatının Almanya aleyhine neş- ka birleşmiş oluyor!.. Bu ticaret ediliyor. Bir zamandanberi Al -
riyata devam ederken İngiltere mukavelesinin ehemmiyeti ikti · manyanııı müstemleke davasına 
ile Amerika arasında da bu mu- sadi olduğu kadar da siyasi oldu- karşı Amerikalıların lakayd kal
kavelenin akdi şayanı dikkat te- ğu anlaşılıyor. Amerikalılar hi • madıkları göze çarpmaktadır. O 
sadüflerden olmuştur. On sekiz maye usulünü takip ediyorlardı. kadar ki eğer Almanlar, Afrikada 
aydanberi cereyan eden müzake· İngilizler de kendi imparatorluk- eski müstemlekeleri verilecek o-
reler nihayet bu sırlarda netice- !arı dahilindeki memleketler için lursa Almanların oradan cenubi 
lenmiş oldu. Yeni mukavele 939 932 denberi böyle bir usul takib Amerikaya geçerek birleşmek 
senesi başından itibaren tatbikat ediyorlar. On sekiz aydanberl istiyecekleri de söylenmek sure
sahasına konacaktır. Vaşington ile Londra arasında ce- tile istkibal için türlü türlü ihti • 

Avrupa gazetelerinin Berlinde- reyan eden müzakerelerden pek mallerden bahsedilmektedir. Hal-
ki muhabirleri tarafından verilen çok müşkülata tesadüf edildi. buki Amerikalılar Amerika kıt'a, 

~ 

-HE--R-G_Ü_N_B_IR-H--:-IK~A YJ 
Ölüm hak ~ 

Mi ras helal 
Yazan : FiLE 

. . ıaJısiU 
Çirkinliğini gözlerimle gördü

ğüm, kulaklarımla şahidi oldu
ğum bir miras paylaşma davasın
da anlatmıştım da neye yazmaz
sın bunu, demişlerdi. Her şeyin 
bir eşref saati olduğuna inanan
lardanım. İşte demek ki bunun 
da sırası bugün imiş. 

Bunlar, çok yakından tanıdı • 
ğım e5ki baba dostları idi. Baba· 
!arı ölünce bir sandık kitabla bir
kaç halıdan başka bir şey bula • 
madılar. Paylaşılması bu kadar 
kolay bir miras için bunların bir
birine yapmak istedikleri oyun
lara, kaşkarikolara, manevralara 
şıışmamak mümkün değildi. 

Babalarını sevmiyorlar mıydı? 
Pek yakından bildiğim için onla
rın hududsuz muhabbetlerinin i· 
tiraz kabul etmez şahidlerinden 

biriyim. 
Geride kalanlara mal bırakan· 

!ar zavallı ölülerdir. Zira ardla· 
rında gözyaşı dökenleri yoktur. 

. 
{ 
ı • 

tabları küçük kardeşınınterket · 
ilim ve marifeti uğruna cağıl" 
mek fedakarlığında buluna eııı· 
söyliyerek içlerinde iki. tan~uııall 
salsiz gördes seccadelerı bU·ı·eCı-

eÇeını antika halılardan vazg 
ğini açıkca söylüyordu. 1•• ~·. 

an"'' Bu muhaverelerde 5 
0etLll 

makate lı.itab eden bir şeytaııfı dl 
ifadesi vardı. İşin çirkin ta~i ,ij' 
bu idi. Hiçbiri demiyord0

. er P'' 
portada hepsi birden yirıJIIŞ eôıci. 

ı bU 
raya satılmıyacak o. an ·tabıır1 

pejmürde ve değersız J<ı geı· 
ben ne yapayım? Bu halıl~ıdtP 
!erimi kamaştırıyor. BO ypeniı!l 
seni boğabilirim. Halılar 

olacak.• en ,r 
İkisinin de içinden ge<; giıt • 

mimt his bu idi. Fakat bU ·ıe ;& 
!eri bürüyen menfaat hı rsı ~Jind1 
ve sahte bir muhabbet şe 8wı · 
birbirlerini kandırmağa J{~1ard' 
yorlardı. Müdhiş şey. . ]<a,ş111'' 
ısrar eden büyük kade§l 

l 
ı 

Ll 1 

J _,___,. 

hafili Londra ile Vaşington ara • gümrük usullerini az çok tadil e- temlekeci sıfatile birleşmelerine cazibesine kapılanlar ölüyü me~a-

~ı~I· 
aldan ve anlattım. :MeŞİlıır 
yedir. 

malumata bakılırsa Alman me • Çünkü her iki taraf da kendi sına başkalarının gelerek müs - Bıraktığı mirasın göz kamaştırıcı 1 
d k . b ı d derek birbirlerine yaklaşmak asla razı olamıyacak!arını tekrar rın kenarına kadar güç götürür- * , 

~- l . lf b . ti ı· bul ~-k "d" 8 d sın a ı u an aşma an memnun h b Hik'ye •udur.· . . ...c~• Lonu.ra po ısi gız ır cemıye ev ı unan l>ır er~ ı ı. e im ç·· k"' bö" 1 b" . mecburiyetinde kalıyorlardı. A- etmekten geri kalmamışlardır. !er ve dön~te emen eşyanın a- " 7 ,. ~· 
ı.k t B ,. rdır 932 d k d o amıştır. un u y e ır tı - İ 1 •Babalarının o""lümiln" · " ·· meydana ç arm•ş ır. una ee • çocu,.u va · e arısın an merika ile ngiltere gtimrük ka- Şimali ve cenubi Amerika ara • şına çömelir er. .,. P 

. t d k f ı ı d b im .+ İ kt · 12 caret mukavelesinin akdi İngiliz !ara haber verdikleri zaıfl _, ·'' mıye eme az a o ursa a u- ayrı ı,.ır. e eifın ayının yıtlarını, şa~tlarıru birbirlerine sındaki teşriki mesaiyi bozmak ·Ölüm hak, miras helal> diye bB''"'."..ı 
k ·1 ed ı · f aı· t" e · · ·· ·· E M · · d politikası için bir muvaffakiyet _ ç

9
k ş'"·ür ki ba ·'iı' · nu teş ı en erın a ıye ın mcı gunu mma ayer ısmın e- karşı hafifletmiş, genişletmiş ol- için başka yerlerde çalışanlar yok işe başlıyarak dünyadaki ihtiras- ""' dl ~' r 

al d kla ·· ·· ki h di k d nl t t B sayılmaktadır. Şimdiye kadar A- ühim b" kaim• · d' bakılınca az Ç ışma 1 rı goru- ya u a ı a anışmış ır. u İ dular ki bu nebice bugün politi • değildir. Bunların yavaş yavaş ik- !arın en çirkinile halli gayet müş- m ır şey nd• r 
! .. İş hk d.. ·· k d Al d ım· b" me~ikalıların Almanya ve talya- İ ekserı·ya kardeşler araSI .... P uyor. ma emeye uşmuş, a ın manya an ge ış it ka aleminde, ngillz Amerikan tısadi surette nüfuz ederek sonra kül bir hesab muadelesine giri- , . ..-
Londra gazetelerinin sütunların- yahudidir. İki gün sonra da ara- ya karşı almış oldukları vaziyet şirler. gmhklara sebebiyet vereli 
da ehemmiyetli bir dedi kodu ha- larında bir izdivaç aktediliyor. Berlin · Roma mihverinin lehine Dünyanın en müşkül hesabla- dir ... demişler. ,/o 
!ine girmiştir. Meraklı şey: İngil- Nikah dairesine giderek evleni • olmadığı malumdur. Amerikanın • : J rından biri miras paylaşmasıdır. Sevinmişler. drıJI ib'~.r 
tereye sığınmış olan yahudiler, yorlar. Fakat nikah muamelesi Berlindeki elçisi Alınanyadakl Geriye kitablarile halıları bıra • Kalan şey dört parça .. ,-e 
İngiliz tabiiyetini az zamanda te- olur olmaz birbirlerinden hemen Yahudilerin haline dair kendisin- ' , kan baba dostu çocukları günler- imiş. At, kedi, bal kilP0 ır 
min e-tmek için çalışanlar Ford. ayrılmışlardtr. den izahat alınmak üzere Vaşing- ce gayet müşkül vaziyette kaldı- tas. ·ııeiP~" 
ham isminde birinin mahkemede Müddeiumumi iddiasını ileri tona çağrıldıktan sonra Amerika !ar. Büyük kardeş haın~kça~r1'ij 11" 

dört ay hapse mahkıim olmasına sürerek devamla demiştir ki: ve Almanyanın münasebatı ger • Okumasını seven kardeşine ki- ılığı küçük kardeşinı , 
sebeb olmuştur. Fordham zengin - Fordham ifadesinde kendi • ginleşti. Vaşingtondaki Alman el· tab )arı terketmek fedakarlığında köşeye.. B baıııııJ: 
bir yahudi kadınını almıştır. Lon- sinin bir kabahati olmadığını söy- çisi de hükumeti Amerikadaki bulunan ağabeyisi i.atemiye iste • - Bak kardeşim. 8 jJir ı1 .ı' 
drada meydana çıkarılan gizli ce- !emiş ve şöyle demiştir: vaziyete dair tenvir etmek üzere t miye halıların kendisinde kalma· kalan şeyler meydanda· ~ (J\f 
miyet şöyle çalışıyor: - Bana 35 İngiliz lirası verdi- Berline döndü. [ ~... sına razı olacağını söyl'Uyordu. biliyorsun babam bınerd işti · ~ 

Her gun·· kü işleri zengin olma - ı B' k t d Amerikada az Alman yoktur. Okum"•rnı seven çocuk: sene pazarda birisini tepr1' oıJ'~ er. ır a a esvap yaptırdılar. - a:ıt~ ;!• 
!arına müsaid olmıyanlar az mı- Ben de razı oldum. Bunların gazeteleri de vardır. Bu müstakbel münasebatı noktasın - d a siyasi bir surette yerleşmek _ Ben çok okudun1, biraz da damcağız bir hafta h ·r fY 1 
dır•. Kamyon şoförlüğüne muh- gazeteler şimdiye kadar hep Al- dan çok ehemmiyet verilen bir ma.ksadını tak lb ettikleri söylen- Se'l'.l oku! diyordu. Okumağa ben- Huysuz, mendebur b'. .e>I" ~ 

Müddeiumumi bunu anladık - · bit ' el telıf işçiler, işsiz güçsüz kalmış manyanın politikasına müdafaa keyfiyettir. Her iki taraf da bir· mektedir. den ziyade senin ihtiyacın var. Bir gün gene birinın . çı~' tt tan sonra Fordhamın kabahatli ıŞ ..,11 
biçareler az mıdır? Gizli cemiye- edegelmiştir. Fakat evvela Nev • birlerine karşı gümrük tarifel•ri- Vaşington.da toplanacak olan Ben ki kltab delisiyim. Bak bu ne indirecek, başımıza 

8 
.:et" ,J olduğunu iddia etmiştir. Netice - an ~ı'' 

tin adamları bunlara yanaşarak: yorkta çıkan Neyyork Stateitung ni indirmiş oldular. Amerik:ı 930 Amerika demokrasi birliği kon • baba yadigarlarını tek sen oku- Bu huysuz hayvanı s oiıı' ·.r 
de mahkeme kararını vermiş ve 

1
.. zı ,,.. " 

- Zengin olmağı istemez mi • artık Vaşingtondaki Alman elçi· danberi böyle ancak birçok güm- gresinde birtakım vesikaları or • yasın diye onlardan feragate razı gönlüm bir tür u ra ıı·•ıı' ' .... ~ yukarıda söylendiği üzere kendi- Mer • eÔ ı• 
sin? gibi bir sual ile teklifde bu- . d"" t h hk. si de dönüp memleketine gittik • rük tarifelerinin arkasına sak • taya konacağı haber verilmek • oluyorum ... diyordu. Onu ben alacağım. ·r ıc ·.,r 

sı or ay apse ma um edil • l bt rır 
lunuyorlar: ten sonra- Almanya ile Amerika • !anmak suretile iktısadi bir ha • tedir. Amerika birliği kongresi K endisi k!tab okumadansa ha- mizin gözbebeği o an. ıct ~' } 

_ Zengin bir yahudi kızı var- miştir. nın barışması, uzlaşması yolun - yat geçirmeğe başlamıştı. İngiliz 936 da toplanarak sulhun muha - lıları okutmağı menfaatine daha var. Üç renkli, bilirsı~ sol>;je01 • 

dır. Şunu al. Sana çok para var'. (Devamı 7 inci sahifede ) daki gayretlerin neticesiz kaldı - imparatorluğu da kendi memle • (Devamı 7 inci sahifede) uygun bulan büyük kar:ieş, kı • (Devamı 1 ine> t 
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YAZAN: NUSRET S A FA COŞKUN 

- •!aY'r ama, her halde gül • 
memeniz de .. 

- Bu kadının elindedir, İclal 
hanım!. 

- Nası!? .. 
- Gayet basit.. aşka inanmıyan 

bir erkeği, ınandırmak, sevgisini 
kalbinde sak!amıyan bir erkeğin 
k•lb : nı sıgorte etme-k bir kadının 
elındfl'dtr. alruı. bütün ınes"~e bu
nu bılmttkte<:ilr. Ek~ı b->n ~ınıdi

yc kadar kallw aıd hisl~rc gül -
dtitııs•, muhal•blar:m her.; gül -
dürJü Siz de ağlat-r.:ığı dı!nPyi

niz. 

- Ya bu gülmek ve inanma • 
mak sizde fikri sabit halinde ise .. 
ya çok inadcı iseniz? .. 

Sermed cevab vermedi. Tekrar 
genç kızın ellerini tuttu. Sandal
yesini biraz daha yakınlaştırdı. 

Dizleri şimdi, genç kızın çıplak 
dizler ine değiyordu. İkisi de ür
perdiler. İclalin gözleri sü?ülmüş
tii . Göğsü b!raz daha hareketli 
idi. Içten bir. sesle: 

. - Bana karşı olan hislerinize 
ad taktınız mı"!.. 

Diye sordu. 
Sermed kalşarı hafif kalkık, du-

---- -- ~dB~ 

daklarının iki yanındaki biriz tı. Ellerinde bulunan ellerinden J yolasına arka üstü uzanmış, yatı- kulma, ılık bir ıztırab duymamış- ge var. Balkon kapısı 
istihza çizgilerini ta~,yan yuzu çekerek onu da ayağa kalkmıya yordu. Ellerini ensesinde bağla - tı içinde.. aksediyor. 
denizden tarafa, cevab verdi: mecbur etti: mış, başını avuçlarına bırakmış- Bu kadın kimdi?.. Fakat, hayret! .. 

_ Henüz hayır .. fakat sizi be- - Bu güzel gecede burada da- tı. Muhakkak ki, ilk defa görü • Bu .. 
ğeniyorum; çok güzelsiniz. Kum- ha fazla oturulmaz İclal hanım! Düşünüyordu. yordu. Bu gölge.. JI 
ral, hafif dalgalı saçlarınız, çok Biraz yürüyelim ister misiniz?. Cavidan mı?. Beraber trenden mi inmişti? Bir genç kız. tıe lı8 
parlak ela gözlerıniz, muntazam Yürüdüler. Genç kızın koluna İclal mi?.. y ks Ne çevik bir hareke 

İ o a .. 
burnunuz, dudaklarınız, gö"sü • girmişti. ela! mukavemet etme- Hayır. Balk k d 1 b" parmaklığını aşıyor. 

1 " on apısın an ge en ır pı-
nüz, ince beliniz, dolgun kalçala- di. Hayır, iki genç kızın korlaşmış tırtı. Ağaçtan içeri girecelı ·~ ,~r 
rınız, mevzun bacaklarınız bütün - Yalnız geç kalmıyalım Ser- dudaklarında nihayE>t bulan gece- Ağacın dallarının sallanışından, Sermed: ıtııd· 
bunların elele verişile harikula- med bey! dedi.. evden merak e- yi değil, gündüzü kafasının içinde kla b" b" . .. tül" •. .. h dı·ye ın 

yapra rın ır ırıne sur uşun- - Allah Alla '.. •.. ..a~ de cazibsiniz. derler. çeviriyordu. le, ~••· 
den hasıl olma bir hışırtı. yor bu da kim boY · · •·,,;r 

H k d 'b" ·· ır · · d Gazinonun kapısından çıktıktan Onu, vapur iskelesinde gördü- ·· · er1 er 
er a ın gı ı guze ıgın en Delikanlıyı bu pıtırtı ile haşırtı- Gölge yavaş yava§ ıÇoJ'or· ,ır 

bahsedilmek genç kızı kendinden sonra henüz beş on adım yürii- ğü, gözleri gözlerini mıhlanan ka- nın birleşerek büyülıttüğü ses dal- .. t.. B" ··adet dur ,
9 

Ç 
· · ı· F k t b k d" d müşler, ağaçların sıkl-tığı bir dını düşünüyordu. muş ur. ır mu rfl'B~ geçırmış ı. a a u en ın en -• dığı düşünce aleminden uzaklaş. !erini karanlığa aJışiı .• rı' 

geçiş esnasında bile söylenilenle- noktaya gelmişlerdi. Durdular. Gece kollarının arasına aldığı tırıyor. şıyor, anlaşılan.. sr~"yr'~ 
rin sualine cevab olmadığını tak- Aralarında bir adımlık mesafe iki genç kız, ve bütün tanıdığı ka· ·re .

1 
dir etmişti. vardı. Birdenbire bu aralık dara- dınlardan kendisine gelen bütün Dinliyor. Delikanlı birdenbı 1ırl 1) 4./ 

Sanki biri balkona tırmanıyor. ak! d ğ deden )' 
- Bu cevab değil Sermed bey!. lıverdi. hislerin mecmuu yekıinu, bu iki Gürültü büyüyor! s an 1 ı per . lel<ıri .. ~· 
- Farkındayım . Şimdi size du- Anlaşılan delikanlı, genç kızın göz kadar kendisine hiçbir za- kapının yanındakı e evitı) l 

Tereddüdü kalmadı. · k or Ve .. ç d' .~ daklarımın, dudaklarınıza hasret dudaklarına olan hasretinin adı- man tesir etmemişti. mesıne oşuy · sı~;,p' 

çektiği bir hisle meşbuuın. Henüz nı vaftiz ediyordu. Ve.. Muhakkak balkonda biri var. Bu ani fırlayı.ş ka~~~i > 
bu his iısim takılacak kadar bü- * Hiçbir zaman, Yatağından usulca inerek, bal- dınlanan gölgenın sa 
yümedi. Ayni gece saat: 24 Ve.. kon kapısının yanındaki perdeye feryad koparıyor: l} 

Genç kızın cevab vermesine Sermed, balkon kapısını sı_cak- Hiçbir kadın önünde, bugünkü- sarınarak sak1anıyor. - Ay.. (SJ1'~ 
meydan bırakmadan ayağa kalk- tan açık bırakmış, pijamasız kar- ne benzer bir beyecan, bir bur- Şi~i odanın ortasında bir göl-



fılevyork'ta dünyadaeşi olmıyan 1 
• 1 

bir mağaza 
8AT ICISIZ MAGAZA (KADINLAR CENNETi) DIR, 

u llıağaza, kadınlar için hoş bir eğlence yeri oluyor· 
el)) eğleniyorlar, hem de hangi rengin, hangi biçi-
flı in tiplerine daha ziyade yakıştığı hakkında 

~,,1 b i r fi k i r e d i n i yor 1 a r ... 
'.lhıt g~ 0ltnayı, beğenilmeyi, Iır kolunuzun üstüne atarsınız. kasında kocaman bir kadın kafa- Geçenlerde Toronto'lu yaşu bir 

ı1ın;ıı:e!i, takdir edilmeyt Kimse, hiç kimse gelip de ne ya- sını gösteren bir resim vardır. Al- kadın, oğlunu görmek için Nev -
l ı?._, Yı ıstem.iyen bir kadın pıyorsunuz, demez. Tıbkı bir pe- tında da şu cümle yazıJıdır: •Şe- yorka gider. Gelini kendisini bu 
"'llı~n i . ri hikayesiııde olduğu gibi roblar refinizi düşününüz. Ailenizıin na- mağazaya göbürür. İç çamaşırları-
! iti g~uı tuvalete dikkat et- alemindesiniz ve buradaki koca- musunu lekelemeyiniz! ... Hırsız.- nı prova ede~ken kadıncağız, na-
~~ h ~ltllnek lazımdır. man afişler, prova salonlarına ne- lığın yolu hapishaneye çıkar!..• sılsa ipekli gömleklerden birini 
'"'ılıuııı er_ kadının istediği gibi reden gidileceğini gösterir. Bütün afişler beş lisanda yazı- çıkarmayı unutur, robunu üzerine 
~ elj l'lııne imkan yok.tur. Bu salonlar, kadınlar için bir lıdır: ingilizce, fransızca, alman- giyer. Birçok öteberi satın alır -
~ <rın<1 kı.ııçlı zebani daima cennet, ayni zıımanda bir cehen- ca, italyanca ve yahudice... lar. Kasaya giderler. Bunların pa-
' 1ılllara<lır: Aile büdcesi!... nemdir. Ön tarafları açık küçük Bu kadar serbest gezilen, dola- rasını verirler. Tam kapıdan çıka-
"ı!ılat tıı, hoşlarına giden bü- kabineler. Ancak bir kadının a- şılan bir mağazada roblardan, cakları sırada kadıncağız, yand.a-
~tri a 8~ib olmak için, tes- yak~a duracağı, kollarını kaldıra- bluzlardan birini gizlice alıp sı - ki odaya davet edilir. Gömleği çı-
lıltıar kabı! bir arzu, bir hırs bileceği genişlikte ve duvarda, vışmak isteyen çok olur, diyorsu- karıp bırakırnası rica olunur. 
: . ~ııı zannetmek doğru robları asmıya mahsus çengeller, nuz değil mi?... Zavallı kadın utancından yer -
. ı ro~rıya bu pek beğen• bir de boy aynası... Hayır! Buna imkan yoktur. Gö- !ere geçer. Ertesi gün vapura bi-
~ &iy· arı, şöyle bir tecrü- M A C. A Z A D E Ö 1 L rülmiyen gözler bunları mutlaka ner, meml<!ketine döner. 

ı ı, 'P. çıkarmaları, bu ar- EC.LENCE YERİ... görür. Nasıl mı? .. .İşte bu, mağa- Müşterilerin prova için giyip 
~r. l'ıtııne kati gelir, heves- Tasavvur ediniz, yüzlerce ka - zanın sırrı. An!amak kabil de - çıkardıkları roblardan birçokları-

~ itad dın yanyana ve heyecan içinde ğil... nın danteWarı yırtılır, düğmele-
! Q 1nların bir başka ta- soyunuyor, robların birini giyi- Bir şey aşıranlar, kapıdan çı - ri kopar, yahud da kirlenir. Bunr 
~İııi~ Vardır. Mesela, bir yor, ötekini çıkaxıyor. Aynanın karken nezaketle durdurulur. lar tamir edilmez, temizlenmez. 

\ ~l\ııı aynanın kaırşısına geç- karşısına geçiyor, sağa ·veya sola Y1andaki bir odaya götürülür. Altı Mağazanın en alt katındaki ser-
'iıtıı Uzun bakmak, bunun dönüyor, bakıyor; bakıyor.. saat kadar alıkonur. Bu müddet i- gide birer dolara satılır. İdaresini 

11\erl' Yakışmadığını anla • Bu; tabii boyda, ne pek şişman, çinde, mağazanın hususi hafiye- bilen kadınlar bunları alırlar, bir 
~~hu;: ne pek zayıf olan kadınlar için leri tarafından tahkikat yapılır. dolar mukabilinde temizletirler. 
.""1iler·uk lnoda mağazaların- cidaen hoş bir eğlencedir. Hem Eğer bu kadının ilk hırsızlığı ise Tamir ettirirler ve iki dolara yep-

&i~e bu arzularını, is- hoş bir vakit geçirirler, hem de serbest bırakılır. Fakat hakiki is- yeni bir rob sahibi olurlar. 
er 1 serbestce yerine ge- hangi rengin, hangi biçimin tiple- mi, adresi bir deftere !kaydolur. MACAZANIN MÜŞTERİLERİ 

re b ~Oda gazetelerindeki rlne daha ziyade bakıştığı hale- Resmi de yapıştırılır. İkinci defa- ARASINDA ZENGİN 
le akmakla da bir fikir kında bir fikir edinebilirler. sında polise teslim edilir, hapse KADINLAR DA 

r. M:utıaka o rabu gi- Prova salonunda saatlerce kala- tıkılır... VAR, 
tle:Yn.anın karşısına geç- bilirler. Küçük kabine ve ayna, a- YANLIŞLIKLA ÜSTÜSTE (Klein) mağazası Nevyo"k'da 

'\ıer: . yakta durabildikleri kadar kendi- GİYİLEN ROBLAR pek meşhurdur. Bu satıcısız ma-
~a~~~z \lOk, çok güzel rob- Ierinirnlir. Bazan birçok roblar giyip çıka- ğazanın her sınıftan müşterisi 
~ı~ gij,r Yapıyorlar. Türk On, on iki rob giyip çıkardıktan rıp prova edenlerden yanlışlıkla vardır. Genç daktiJ.olar, fakir al-
tôlrat ZeI Parmaklan neler, sonra bunları olduğu yerde hıra- bunlardan birinin üzerine kendi leler, Harl;,m zencileri, italyan 

1~haı1 . lluyor! Fakat bunlar, kıp giderler. Gene salonlara girer- robunu giyip çı.kmak isteyenler de muhacirleri ve yahudiler ... 
~, .. lier bananın kesesi- !er. İstedikleri kadar rob alırlar. olur. Bunların kabahatleri yo'k • Ara sıra, yüksek ailelere men-
llg~ Yor. Ve her mevsimin Gene prova salonuna dönerler. Bir tur. Zira, dalgınlık eseridir bu... sub zengin kadınların da ucuz ve 
llt. ~oıııar için bir işkence başka kabineye girerler. Bu gibiler de yakalanır. Fakat şık bir şey almak için buraya gel-

tş't~tikllda ise aksine... En ağır süvare ve tiyatro robla- roblar alındıktan sonra derhal dikleri görülür. 
S lliız, ARAYINIZ, rından, dak kostümlerine, evde serbest bırakılır. (Devamı 7 inci sahifede) 

b· Oti(ı J;:çtNtzı... giyilecek sade roblara, spor elbi-
ır rrı a, dilnyıııc1.a eşi olnu- selerine kadar hepsi vardır. Ve 

!, aı:aza vardır: Satıcısız bütün bunlar en son moda ku -
l'in·~n maşlardan, en son modellere göre 
e 0111 ltalaba!ıık bir mahal- biçilmiş, dikilmiştir. Mağazada 
:~~Q:an .. bu büyük mağa- mevsimi, modası geçmiş bir şey 
.n~ar v gorenler kocaman r<>ktur. 
·~. eya eski bir ahır zan- Bu mağazada, günde en az yüz 
~ · bin rob satılır. 
~'"iııc~ertıi görülecek şey- Provadan sonra bir veya birkaç 
''blar1ıı. eıı beşinci kata ka- rob intihab eden, satın almıya ka-
dıır ~ hluzıarıa mantolar- rar veren kadınlar, bunları alır -

·"al ' •Jt v 0 nlarda bir tek sa- lar, vezne dairesine inerler, bede-
Pı~e:ır.a kız yoktur. lini öderler. Hemen paket yapılır, 
~ 1oı•şı!lrinden içeri girer • ellerine verilir. Diğer mağazalar-
~. 'ttilllJ.z. Şuna ve buna da olduğu gibi evlere gönderil-
nıq llıse gelip de ne ya- mez. 

' n . 'atın e dolaşıyorsunuz, Eğer bütün provalara rağmen 
"'e lo almak mı istiyorsu- müşteri, eve dönünce fikrinden 
°ır." rrnaz y ~i · alnız, her sa- cayarsa veya pişman olursa aldı-
Ye ~ze ıı. biM0c1e, yüksek bir ğı robu iade edebilir. Beş gün 
ata b rılld.e bir kadın otu- müddeti vımlır. Bu müddet geç-

. •r, sa~kar. İş<e o kadar... meden robu götürür. Hiçbir şey 
!· ~'İiıı hnları tarassud eden söylemeden parasını geri verir -
•ı., aJ:ıyele"'~'r ı 
~--.qa tek .. "" . er. 

ll\arıı bir satıcı yoktur. HER ŞEYİ GÖREN GÖZLER .. 
· 1200 polis memuru Mağazada hiç er kak yo.kıtur. Ka-
~'ra as1t dınların en çok hoşuna giden de 

1• lfı.z ılarda binlerce e- budur. Çünkü istedikleri gibi ser-
"" •rob ~-'lep i . • ınanto vesaire 'bestce soyunurlar, dökülürler. 
'r•r nın ilzer· d "l ül Burası bir alemdir. İri yarı zenı,,..., nurııara ınl ed o ç e-

ııı, ·~a 52 . . Yazı ı ır. ci kadınların dar robları giymi-
r. IJ bıçımde rob vesa- ye çalışmaları, yaşlı bir kadının 

.ve:ır, z~n ve kısa boylu, genç kızlara mahsus robları pro-
~lleıı r ~ıt kadmlar içtn vaya kalkışmaları, aynanın karşı-
1~ nu~ lar mevcuddur. sına geçip bakmaları cidden gö-

a 1nı it arasını bilenler rülecek şeydir. 
<aıı olııy ' 
~· •saba ca bulabilirler. Bazı kadınlar bu yüzlerce, bin-
llirııı . htan akşama ka- Ierce çeşld roblar, mantolar ara-e <!. nız B: 

it· 'ltun~ er şeye bakar, sında şaşırırlar. Hangisini seçe -
ı. 1'1iııı • her şeyi tecrü- ceklerini bilemezler. Yanlarında-'''z c z. E" 
!r uir r b .,er, elinize alıp ki kabinelerde bultınanlarm rey-

e... o v b 
'ıı "1%rec eya lılzu ka- !erini sorarlar: •Rica ederim, 10.t-
' li.ilıııza b' ek olursanız he- fen söyleyiniz. Bu mavi renkli rob 
ıı, Ylerııe ır kadın yaklaşır, bana yakışıyor mu? Şu modeli na-
~a den .... '4- n h·· • Yluunüze bi- sıl buluyorsunuz? ... • 
,'•ra b~ıu alır, götürür, Mağazanın her katında, duvar-

ı\tı, kaşı robu yırttınız, !arda büyük afişler asılıdır. Bun-
i ~bu a~rını bile çatma- la!, müşterilere fena niyetlere ka-

ııtr.;, ır, gider, pılmamalarını taV'liye eder. Afiş-
Ult~rırobları, mantola- leı den l>ırinin Ü!erinde biır hapis-

Çengel!erden a - hanenin demıı· parmaklıkları ar-

" Evet, Rö~e Flandrl. düğünümün 
h~ :asından beş gün evvel zehir

ledim, öldürdüm! ... ~. 
Diye cürınünü itiraf eden ecz:ıc1 
Artur Makron mahkeme huzurun

da bunu inkar ve masumiyetini 
i2diaya başladı 

Artur Makron, nişanlısını öl
dürmekle maznun eczacı, uzun -
ca boylu, zayıf bir adam. Arka • 
sında siyah bir kostüm var. Göm
leği bembeyaz, kravatının üzeri
ne inci bir iğne takmayı ihmal 
etmemiş, gözlerinde, kenarı ka
lın bağa çerçiveli birgözlil'kvar. 
Sükunetle ithamnamenin okunu
şunu dinliyor. 

- İsminiz Artür Makrondur, 
10 Temmuz 1911 de doğdunuz de
ğil mi?... Buva dö Kolomb'ds 
Arjantöy caddesinde 241 numa -
marada oturuyorsunuz. Mesleği

niz icracılık? ... 

Mahkeme reisi Gernionun bu 
suallerine maznun başile (evet) 
cevabını veriyordu. 

Kendisine hiıkim görünüyor, 
ara sıra samiine bakıyordu . Gö -
rünüşde, kendi halinde, sakin bir 
tüccua benziyordu. 

Amyende bulunan anasının ya
nına gittiği zaman ayni şehirde 

ve büyük bir mağazada çalışa.'\ 

Röne Flandr'la tanışmış, seviş -
mişti. 

İlk evvel gençler arasında ev -
lenmek mevzuu bahsolmamıştı. 

Bilahare, madam Makronun mu
halcfctine rağmen hayatlarını 

Katil eczacı 

meşru bir surette birleştirmeye 

karar verdiler. Madam Makron 
bu karara muarızdı. Çünkü oi!lu 
zengin bir kızla evlendirmek 
arzu ediyordu. 

Nihayet düğünün, 10 temmuz 
(Devamı 7 inci ıııhifede). 

Deanna Dur hın 

B u mevsimin en muvaffak yıldızı 

Beş milyon lira kazanan bir muharrir 
/(adın romancı }orj San daima zügürtlükten 

fjikô.yet eder alacaklılarının eline bir pusla 
·~~~~~~~~~---~~~ 

gönderirdi idarehanelerintJ gazete • 
verır 

Skrib, Viktor Hoğo çok muktesid idiler 
fak at T eofil Gotiye, ve Balzak 

onisbette müsrifdi 
Bu makaleyi aldığımız fransız 

mecmuası, merhametsiz tAbilerin 
elinde oyuncak, halkın rağbetin
den mahrum olan muharrirlerin 
zavallılığın.dan bahsederken şöy
le diyor: 

.Muharrir denildi mi., ilk evvel 
akla, paltosunun rengi uçuk, pan
talonu ütüsüz, saçları yağlı ve 
dağınık, cebi daima boş bir şah
siyet gelir .... 

Hayatını, kalemile temin eden
lerden pek azı istisna edilirse ek
seriyet hemen hemen böyledir. 
SKRİBENİN HESAB DEFTERİ 

Halbuki bir roman yazıp mil • 
yonlar kazanan muharrirler de 
pek çoktur. 

Bugün ismi ve eserleri unutu• 
lan Skrib, zamanında hem şöhret, 
hem de büyük bir servet kazan -
mışlı. 

1810 dan 1881 e kadar roman, 
dram, hikaye, piyes ohnak üzere 
417 eser yazıtlı. 

Skrib'in babası bir kumaş tüc
ca;cı idi. Öldüğü vakit oğluna kü
çük bir servet bıraktı. Yıll'.la beş 

bin frank kadar bir gelir ... 
Yirmi yaşında fakıülteyl bırak

tı. Varyete, vodvil tiyatrolarına 

piyesler yazmıya başladı. 1819 yı
lında bütün bir mevsim varyete, 
vodvil ve Sen Marten tiyatroları 
bep onun piyesleıini oynadı. 

1819 da l'T bin frank kazanmıt· 
tL Bu yıkl.an sonra kazancı müte
madiyen arbtı. Yazı hakkı olarak 
1821 de 40.000 frank, 1829 da 119 
bin frank aldı. O zaman için bu. 
pek büyük bir para idi. 

Skrlb, çok muktesid bir adamdı. 
Aldığını, verdiğini günü gününe 
defterine kaydederdi. Hayatı çok 
muntazamdı. Biriktirdiği paralar
la arazi satın alır, evler yaptırır
dı. 

1830 da, Rasin ölünce onun ye
rine fransız akademisi Azalığına 

seçildi. Bu sebeble masraflarını 

arttırmaya mecbur oldu: 
·Geçen sene 88 frank 81 san

tı.im sarfetmiştim. Evvelki seneye 
nisbetle yüzde 30 fazla. Bundan 
böyle masrafınıı biraz kısmalı -
yun. Kazancımdan sarfedersem 
ihtiyarlığımda ne yaparım? ... • 

Diyor. 1855 de 230 bin frank ka-

• 
:ııandı ve bu' para ile (Sesikur) da-
ki malikbeslni büyll.lttü. 

Defterinde, bu sene içinde bir 
köşk, bir çifillk, bir buğday ma
kinesi satın aldığı da yazılı. Pa
ralarının bir kısmını Holanda, A
merika ve Rusya bankalarına ya
tırmıştı. EmlAkl yılda 150 bin 
frank. irad getiriyordu. Opera, 
jimnaz, opera komik tiyatre>ların
dan da ta~isatı vardL 

Ömrünün sonlarına doğru eser
lerinin, eski rağbeti kaybettiğini 
görünce müteessir olmadı: 

·Biz ihtiyarladık. Halle ve ti
yatro müdürleri artık bizden yüz 
çevirdL Beis yok! Biz de yerle
rimizi gençlere terkederiz. Şimdi 
sıra onların ... • 

Drye teselli buldu. Malikanem• 
ne çekildi. Zengin idi, gailesi yok
tu. 20 şubat 1891 de öldü. 

VİKTOR ırtıGO'NUN SERVETİ 
Vilctxır Hügo, prenııip adamı idL 

Artistlerin de tıbkı bir tüccar gi· 
bi büdcesi, hesab defteri olmaııı ta
rafdarı idi. Kazancını, masrafını 
günü gününe bir deftere yazardL 

İlk eserinden 800 frank, ikinci
sinden 1000 frank kazanmış ve bu 
paralarla evlenınifti. 

Yirmi senelik bir çalışmadan 

sonra defterine şunları yazmıştı: 
•Bu müddet içinde kazandığım 

500 bin franktan 300 bin fr,mgım 
kaldı. Bunları bankaya yatırdım, 
dokunmuyorum. Öldükten sonra 
karımın, çocuklarımın ihtiyac i
çinde kalmalarını istemem. B~ 
nun faizi ve yevmi kazancım be
ni ve on bir kişiden ibaret ailemi 
geçindirmiye k8.fid1r. 

•Kimseye borcuıu yok da yok. 
Masrafını da o kadar çok değil. 
Yirmi beş franklık bir palto gi
yiyorum. İki senede bir şapkamı 
değiştiriyorum. Kışın soğuk.ta ça
lışıyorum. Akademiye de yürüye
rek gidiyorum ... • 

Bununla beraber, Belçikaya il
tica ettiği zaman sefalete düştü. 

Küçük bir odada oturuyordu. Eş
ya namına demir bir karyola, tah
ta bir masa, iki de sandalyeden 
başka bir şey yoktu. Ayda yüz 
frankla geçiniyordu. 

Fakat (Sefiller) romanı ve ik
tısada riayeti sayesinde vaziye -

tlnl pek çabuk düzelt'tl.. Oolaa p 
:ıeteslne tefrika olunan bir roma.

nından ııoo bin frank aıd.ı. 
Vil®r Hügo da servetinl, ecne

bi bankalara yatırıyordu. Ôldillll 
vakit ingillz bankasında 425.000 
altın frank para ile yılda 35 bm 
frank irad getiren hl.elle aenedl• 

rl bırııkmıştıı. 

P ARASIZ MUHARRİRLFB 
(Jorj San) daima p&rasızdı. Zü

ğürtlükten ıiklyet ederdi. (Hind· 
li) adlı romanı i!.e büyük bir §Öb· 
ret kazarunıştL Eserlerini çok pa
halıya sat~u. Fakat hesabını, 

aldığını, verdiğini bilmiyordu. 
Tabilerden, gazete idarehanelerin
den daima avans alıyordu. Terzi
leri, şapkacıla.rı para istediler mi, 

ellerine bir pusla veriyor, Rövil 
dö Mond idarehanesine gönleri

yor. Bu mecmuanın muhasebeciJıi, 
veznedarı (Jorj San) ın alacaklı
larından, borçlarını ödemekten 
bıkmış, usanmışlardı. 

O devrin ekser muharrirleri sa

kalına yakın bi ömür sürüyorlar

dı. (Alfred dö Vinyl yazılarından 

pek az bir para alıyordu. 
(Th. Gotye), (Madmazel Mo

pen) adlı romanını 1500 franga 

satımıştı. 

Tabiine yazdığı bir mektub:ia. 

mali vaziyetinin fenalığından balı· 

setler: 
•Şapkalarımın en yenisini, ya

m giyilebilecek halde olanını dün 
kazaen Sen nehrine düşürdüm. 

Çok rica ederim, bana biraz para 
gönderiniz ... • 

(Onore dö Balzak) bir avukat 
katibi idi. Hesaba hiç aklı ermez
di. Ne aldığını, ne verdiğini bilir
di. Bir matbaa işinden yüz bl franlı. 
kazanmıştı. Bunu az zamanda sar
fetıti. 

Hergün evinin kapısında bir 
sürü alacaklı birikirdi, Mektub 
yazmadığından şikayet eden Ma
dam Han.skaya pul parası olma• 
dığını, bu sebeble cevab vereme
diğini itiraf etmişti. Halbuki çok 
para kazanıyordu. Yılda kazan
cı 150 bin frangı geçiyordu. 

(Devamı S mcı sahlfedel 
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Bulgarlatan ve Bal
kan Antantı 

dev eUerı 
(1 inci sahifeden devam) 

hadiselerin sür'atle yekdiğerini 
takib etmekte olduğunu, binaen -
aleyh, parlamento ile hükfunet 
arasındaki rabıta ve anla§Dlanın 
muhafaza ve takviyesile harici 
siyaset değl~kliklerinde tam bir 
birlikle hareket etmek icab etti -
ğinh söyledi. Govedarofun söy
lediği bu sözlerden sonra Başve
kil Köse İvanof söz alarak: Bey
nelm1lel vaziyet, Avrupa ve bil.
hasse Balkan münasebatını hul!
sa ettikten sonra, Bulgaristarun, 
Avrupa ve bahusus Balkanlar 
aullıuna olan sarsılmaz bağlılık
ta devam ederek, Yugoelavya ve 
Tilrkiye ile münakid ebedi dost
luk pakUanna sadık kalacağını 
ve Bulgar hWdlınetinin, Yuna -
nistan ve Romanya ile de tam bir 
anlqma ve fiil tefriki mesai te
sl&i emel ve arzusunda bulundu
ğunu, söylemiştir. 

(1 inci sabüeden devam) 
lınmış olan yerlerin iadesi için 
harekete geçmiştir. 

Dahiliye V ekileti gencliğin bu 
hususta miting yapmak üzere va
ki müracaatlerini reddetmiş ve 
polis, yapılacak tezahüratı men 
için emir almıştır. 

Fakat talebe derslerini bıraka
rak: ctopraklarııruzı iade edi -
niz• yazılı rozetler! takarak so
kaklara fırlamışlar ve tezahürat
ta bulunmuşlardır. 

Dünkü tezahürata amele de 
iştirak etmiş, poliıı, hükılmetten 
aldığı emirlere rağmen kalabalık 
karşısında Aciz kalarak esaslı bir 
harekett bulunamam.ıttır. 
Geneler, hep bir ağızdan Dobruca 
şarkısını söylıııifler, hatib.Jer he
yecanlı söylevier vermişlerdir. 

Bunun üzerini! işe itfaiye nriida
hale ederek nümayişçilere su sık
mıştır. 

Bu esnada bazı kimseler yara
lanmıştır. 

(1 inci sahifeden devam) 

yişl.ere mAnl olmak için yapılan 

bütün ihtarlara rağmen dün bil
hassa geneler tarafından mühim 
1ıoplantılar yapılmıştır. 

Poliain bütün tedbir ve gay • 
retlerine rağmen tahrikatçılar 
nümayişleri fesadcı maksadlan 

uğrunda istismar etmek istiyor -
lar. Hadiselere mAn.i olmak ve 

alınan tedbirleri tatbik etmek 

için hükiımet 27 !kinciteşrin pa -
zar günü Sofya sokaklarında her 

türlü seyrüseferi tamamile ya -
sak etmiştir. 

• •• 
Sofya, 28 (a.a.) - Bulgar ajan

sı bilıdiriyor: 

Dünkü gün, bütün memlekette 
tam bir sükiin içinde ve hadisesiz 

olarak geç~ir. Sofyada gündüz 

kesilen münakalat akşam saat 

22.30 dan itibaren serbest bırakıl
mıştır. 

K&e İvanof, Romanya ve Yu
nanistanla Bulgaristan arasında
ki m1J4tltık meselelerin müteka
bil emniyet ve hüsnü niyetle 
tedrici olarak düze'ktileceği ümi
diı:.de bulıınduğunu, maıımaiih, 

bu uzlaşmaların faydalı bir şe -
kilde tarsin edilerek verimli ve 
devamlı bir BaJkanlılar sulhu -
nur tesisi için reel bir hakkani -
yet çerçevesi içinde hüsnü ni • 
yetle mütehassis bulunmak icab 
edeceğini tebarüz ettirmiştir. 
Başvekilin bu izahatından sonra 
meb'us ve eski parti liderleri söz 
almışlardır. Eski demokrat par
tisinden R. Macarof'la Gr. Vasi
lef, eski 90Syallst partisinden N. 
Sakarof, eski Çankof partisin -
den T. Koiuharof, çiftçi partisi 11-
d;r! D. Giçef, sosyalist V. Rııstu
rot, Köse İvanof hükfunetinln 
mecliste muhalilleri olduğu hal -
de, Bulgar har!ct siyasetini mem
nuniyetle tasvib ettiklerini be -
yan etmişlerdir. 

S. Gökçen Ankara 
ınümune hastanesinde 

Hariciye Encllıneni Reiai Go • 
vedarof gazetecilere verdiği be
yanatta: cPar!hneııto azalarının 

tarlhl vazifeler ve harici mese -
leler karşısında bu derece müt
tehld bir halde bulımduğu görül
memiş bir htıd!sedlr• demiştir. 

Genç ve gzel kıza 
ne oldu • 

(Blrlnd uhifedee dnaıa) 
Yalova köylerinden birinde bir 

kaç gün evvel bir htıdise olmuş 

küçük bir yavru, güpegündüz N

rarengiz bir surette ortadan kay
bolmuş bütün araştırmalara rağ
men henüz bulunamamıştır. 

1 

Aldığımız malılmata göre ha -
dise Y alovaya 20 kilometre me -
safede Bursa yolunda Dağıstan 

muhacirlerile meskiln Güney kö
yünde bayramın birinci günü ol
muştur. Köy halkından Lutful -
lalı adında birinin henüz 3 yaşın· 
da bulunan zekA ve güzelliğinden 
bütün köy halkı tarafından sevi
len küçük Raziye bayramın bi -
r!nci günü sabahı uykudan uya
nır uyanmaz bir iki sokak ötede 
oturan çok sevdiği büyük anne -
linin bayramını tebrik etmek ve 
elini öpmek arzusunu gösterıniş
Ur. Küçük Raziyenin annesi yav
rusuna yeni yaptırdığı bayram • 
lık elbiselerini giydirmiş ayna 
ile saçlarını taradıktan sonra kü
çük Raziyeye çabuk dönmesini 
söyliyerek büyük annesine gön -
dermiştir. Aradan saatler geçtiği 
halde Raziyenln eve dönmediği
ni gören annesi komşu çocuklar -
dan birini büyük annesine gön -
dererek kızını aramıştır. Sabalcı • 
tanberi torununu sabırsızlıkla 

beklemekte olan büyük annesi 
Raziyeyi aramak için gelen ço -
cuğa: cBen Raziyeyi sabahtanbe
ri bekliyorum. Be yumurcak, yok
sa sen benimle alay mı ediyor -
sun!. diye ona çıkışmıştır. 

Bu vaziyet karşısında küçük 
Raziyenin sokakta arkadaşlarih 

oynamakta olduğu zannedilmiş 

ve sokaklarda araştırma yapıl 

maya başlanmıştır .Fakat bütün 
bu araştırmalar boşa çıkmış hatta 
11üfusu bine yakın olan ve Razi-

(1 inci sahifeden devam) 

san yüreğinin en hassas tellerine 
dokunmasını da bilir. 

O gün bu cesareti gösteren kız, 

birkaç gün sonra bir nezleyi İs • 
tanbulda geçirmek üzere uzan • 
dığıın yatağın başında, bir hasta 
bakıcı şefkatile pervane olmuştu. 

Filhakika Büyük Şefin hakkı 
vardı. Onun gözü hiç bir şeyden 
yılmıyordu. Çünkü o, Dersim ha
katı esnasında bir kadın inceli -
ğini zerre kadar kaybetmeden, 
bir erkek metaneti ve cesareti 
gösterebilmişti. 

Şiımdi zayıf, takatsiz derneksiz 
halde hastahane yatan, her daki
ka hüngür hüngür ağlıyan Gök -
çeni geçenlerde küçük tl'uru ziya
ret etmiş, bu esnada ikisi birbir -
lerlne sarılarak, biri hiçbir şey -
den haberi olmadan, biri ise her 
şeyi bilerek saatlerce ağlaşmış -
!ardır. 

Doktorlar şimdi Gökçenin da
ha ziyade heyecana kapılmasına 
i.mk!n vermemek için yanına 

ltirruıeyi bırakmamaktadırlar, bu 
sayede Gökçenin sıhhatinde bi • 
raz daha sal&h hasıl olmuştur. 

Atatürk'ün o güne kadar baş 

ucundan ayrılmıyan Gökçen, ö -
lümü müteakip kendisine bir şey 
yapmaması için yalnız bırakılma
mış ve Ankaraya götilrüldüğii 

zaman da evvela tayyareci Zeki
nin evinde misafir kalmış, sonra 
hastaneye nakledilmiştir. 

Gökçen merasimde bulunmak. 
Atatürk'ü taşıyacak top araba -
sına koşulmak istiyordu. Fakat 
buna imkAn olmadığı için bittabi 
arzusu yerine getirilememiştir. 

HAdise 
Kapandı 

Japonlar tarzi1e 
verdiler 

Londra, 28 (Hususi) - Japon
ların Uzak Şark'ta Hong - Kong 
ingiliz müsteınlekesine tecavüzü 
hadisesi halledilmiştir. 

Japonlar bu müstemlekedeki 
ingiliz makamatına tarziye ver
mişlerdir. 

yeyi candan seven köy halkı da 
telaşa düşmüş, jandarmanın da 
yardımile umumi araştırmaya 

başlanmıştır. 

5 gün köy içinde bulunan ku -
yularda ve hendeklerde, köy ci
varında bulunan ormanlarda fa
sılasız araştırmalar yapılmış fa -
kat küçük Raziye yine buluna -
mamıştır. Gerek Güney köy hal
kı ve gerekse civar köyler halkı
nı helecan içinde yavrularını ev
lerinden çıkarmamaktadır. Ma
h.ıı ili jandarması ehemmiyetle a
raştırmalara ve tahkikata devam 
etmektedir. 

Hadise Yalova hawlisinde Ç'Jk 
derin teessür uyandırm1'İır. 

Bu.gariarın 
Bir cemilesi 

(1 inci sahüeden devam) 
salonlarında Atatürk için büyük 
bir ihtifal yapılmıştır. İhtifalde 
Kral Borisi temsilen General Tsa
nev, Başvekil Köse İvanof, Bul
gar nazırları, elçimiz Ali Şevki 
Berker, elçilik erkiinı, Bulgar 
Hariciye Nezareti memurları, 

Balkan Antantı ve diğer birçok 
memleketler elçileri bulunmuş

tur. 
Büyük salonda kürsünün önü

ne Atatürkün tabii boyda bü -
yük bir tablosu konmuştu. Tablo 
çiçeklerle süslenmişti. İlk olarak 
Türk - Bulgar dostluk cemiyeti 
reisi meb'us profesör Petko Sto
yano söz alm!§ ve parlak bir nu
tulc söyle~ir. Bunu diğer ha -
tibler takib eylemiştir. 

Bu nutuklardan sonra dostluk 
cemiyeti reisi profesör Petko Sto
yanov, Atatürk'ün cebhe arkada
şı olan İsmet İnönünün reisicum
hur intihabından hürmetle bah
sederek ihtifale nihayet vermiş

tir. 
Diğer bir bulgar gazetesinin 

yazdığına göre, Atatürk'ün, ata
şemiliterken Sofyada oturJuğıı 

Ferdinand bulvarında 28 numara
lı ev, müzeye çevrilecektir. Ata
türkün Sofyadaki bütün hatırala
rı burada toplanacaktır. 

Bulgar gazeteleri, gerek Anka
rada ve gerek İstanbulda bulgar 
askeri heyetine ve kıt'asına yapı
lan dostane misafirperverlikten 
uzun uzadıya bahsediyorlar. 

Lehlilerle 
Çekler yine 
Çarpıştılar 

V arşova, 28 (Hususi) - Leh 
askerleri, Lehistana verilen çe
koslovak arazisinin son parçasını 
işgal ederlerken vahim hadiseler 
çıkmış, slovak ve leh askerleri a
rasında müsademeler vuku bul
mUJ!ur. Müsademelerde bir leh 
binbaşısı ölmüş, bir çavuş da a
ğır surette yaralanmıştır. Müsa
deme, çelroslovakların ric'at eder
ken lehlilere ateş açmalarından i
leri gelmiştir. Lehistan hadiseyi 
Prag ne:ııdinde şiddetli bir protes
toda bulunmuş, mes'ullerin ceza
landırılmasını istemiştir. 

Görünmez kaza 
Fatih kazası bekçilerinden Lüt

fü Fatih camiinden çıkmakta iken 
ayağı kayarak düşmüştür. B·~ 

düşme esnasında yere çarpı -
!aran bekçinin tabancası ateş 

almış ve çıkan kurşun o sırada 
sokaktan geçmekte olan Nedim is
minde bir çocuğun başına isabet 
ederek yaralamıştır. Nedim has
taneye kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştır. 

Barış ve 
iktisat 

Beş milyon 
lira kazanan 
bir muharrir Poltikamız 

(5 lnd ıahUeden devam) 
1834 de, bir dostuna gönderdiği 

mektulbda: •Bir tarafa 37 bin 
frank borç, bir tarafa da koca -
man bir deste klığıd, bir şişe mü
rekkeb, iki üç kalem koyunuz, va
ziyetiıni derhal anlarsınız. Bunu 
düzeltmek için bana iktidar değil, 
demir gibi bir sıhhat temenni e
diniz ... • diyur. 

Sübht.,;ız, ingiliz muharrirler! -
nin en marufuıdur, Öldüğü vakit 
var.•iPrıııe 7~0 bin ingiliz lirası 

bırakt. (Bizim yaram1zla beş mil
yon liradan fazla). 

Eserlerinin her birisi senede en 
aşağı 300 bin nüsha satılırdı. Hala 
da satılıyor. 

Kipling, on dokuz yaşında iken 
(Lahur) da bir matbaada çalışı -
yordu. O sırada bazı şiirlerini top
ladı, küçük bir risale şeklinde 

bastırdı . Tesadüfen bunlardan 
biri Londraya geldi, münekkid
lerin dilckat nazarını çektl 

Genç şair (Lahur) dan Londra
ya döndü. Bir evin tavan arasın
da, küçük bir oda tuttu. 

Eline geçen gazeteleri, kltrbla
rı okuyordu. Biricik arzusu gaze
teci olmak idi. Haftalık mecmua
lardan birine bir makale yazdı. 

Ve büyük bir şöhret kazandı. A
~r;kalı bir tabiin genç kızile ev
lendi. 

Londradan hoşlanmıyor, ekser 
vaktini seyahatle geçiriyordu. Ce
nubi Afrikayı, Avustralyayı, Yeni 
Zelandayı baştanbaşa dolaştı. Yol 
arkadaşları karısı, Şekspir'in, Mo
pasan'ın, Lamarten'in eserleri, bir 
deİncil idi. 

Göl şairine perestiş ederdi. Hat
ta parmağında taş1dığı yüzüğün 

halkası içine, Lamarten'in mezar 
taşında yazılı olan bu beyti hak 
etıtirmişti: •Daima ümidvarım!..• 
İNGİLtz LİRASI DOCURAN 

MUHARRİRLER 
İngilterede, Kipling'den sonra 

eserlerinden en çok para kazanan 
muharrir (Sör Hal Kayn) dir. Öl
düğü zaman 25 Obin lngiliz lirası 
bırakmıştır. Zabıta romanları yaz 
makla maruf (Edgar Vallak), e
serlerinden bir milyon lira kazan
mıştır. (Noel Kovard) senede 50 
bin lira kazanır. 
Meşhur (Bernar Şav) ın sene

lik kazancı da bu kadardır. 
H. G. Vals, ilk senelerde 380 bin 

lira kazanmıştı. Sonraları (Görül
meyen adam), (Vakit geçirme 
frank kar etti. (Umumi tarih) ini 
80 bin i:ngi.1.i.z lirasına sattı ... 

Parti 
K1Irultn.11ı 

(1 inci sahifeden devam) 
kurultayın bu defa zamanından 
evvel toplantıya çağrılması bil -
hassa partinin Genel Başkanlı -
ğının açılmış olmasındandır. 

Partinin değişmez Genel Başkanı 
olan Atatürk'ün vefatı hasebile 
bu vazifeye bir diğeri seçilecek
tir. Reisicumhurumuz İnönü'nün 
başkanlığa seçilmesi tabii görül
mektedir. 

Ankarada yapılacak olan bu 
toplantının tarihi yakında te•bit 
ve il.iln edilecektir. 

Bili'ndiği veçhile büyük kurul
tay, genyen kurul üyeleri, parti· 
ye bağlı bütün saylavlar, ilyön 
kurul başkanları ve il k.ongrele -
rince seçilen delegelerden mü -
rekkebdir. Genyen kurul üyelerı 
ile partiye bağlı saylavlar esasen 
Ankarada bulunmaktadırlar. İl
yönkurul başkanlıklarını valiler 
yapmaktadır. Binaenaleyh Parti 
Genel Sekreterliğinin bir daveti
ni m~akip valiler derhal bu 
toplarrtıya iştirak edebilirler. 

İl kongrelerince seçilen dele -
gelere gelince: Bütün vilayetlerde 
parti kaza kongreleri yapılmakta 
olup bu kongreler önümüzdeki ay 
başına kadar bitirilecektir. Birin
ci k~nunun bidayetlerinde parti 
vilayet kongreleri derhal toplan
tıya çağrılacaklar ve mahalli işleri 
görüşdükten sonra kurultaya 
gönderilecek delegeleri seçecek
lerdir. 

Başvekil Celill Bayarın bir nut
kile açılacak olan kurultayın bi
rincikftnunun ortalarınad toplan
ması !hthnali kuvvetlidir. 

(Birinci sayfadan devam) 

bazı kararlar yüzünden sun'i b'r 
surette tahdid edilmiş bulunmak
tadır. Fakat bu, Türkiyede ne t~ · 
leh azlığından, ne de ödemek hu
susunda mal göndermek kabili -
yetsizliğimlzden ileri gelmemek
tedir .• 

Son zamanlarda Britanya hü -
kılmeti Türkiyeye bir kredi aç
mış bulunmaktadır. Bay Celal 

Bayar, bana bu kredinin bir kıs
mının İngiltereden silah satın ıı. • 
lınmasına kullanılacağını söyle -
di. 

(Türk bahriyesi için, İngiltere 
tezgahlarında 4 destroyer, dört 
denizaltı gemisi, ve bazı sahil 

müdafaa gemileri yapılmaktadır. 
Türk hava kuvvetlerinde de, en 
son sistem İngiliz Blenheim bom
balan bulunmaktadır.) 

Başvekil Celal Bayar, sözlerine 
şöyle devam etmiştir : 

Kredilerin bakiyesini, geniş 

madencilik programımız için Hl -

zım olan malzemelere, limanlara, 
Karadcnizde deniz yollarına ve 
umumi sanayii genişletmeğe has· 
redeceğiz. , 

TÜl'kiye, Romanya, Yugoslav
ya ve Yunanistanın da bulundu
ğu Balkan paktına dahildir, Ay
ni zamanda da, İran, Efgan ve 

İrakın iştirak ettiği Sadabad pak
tında hissesi vardır. Böylelikle 
Türltiye Avrupadan A;;yaya ka -
dar uzanan beynelmilel muahe -

delerin kavsinin temeltaşıdır. 
Konuştuğum bütün Türk dev

let adamları, bana bir Avrupa 
harbinin vukuunda, bu 100 mil -
yon nüfustan mürekkeb olan in
sanlık blokunun politikasınııı 

cbitaraflık. olacağını kat'iyetle 
temin etmişlerdir. 

Celal Bayar; Türkiyeyi idare 
re edenler, ekseriya cülkemizin 
hiçbir ülke ihtirası yoktur.• diye 
beyanatta bulunmuşlardır. de -

dikten sonra şunları ilave etti: 
cEvet. Ayni zamanda Türkiye

nin herhangi bir ecnebi devletin 

menfaatlerini de ızrar etmek ar
zusunda olmadığını da söy !iye -
bilirim. Ayni prensipler, Türki·· 
yenin haklarının da ayni ciddi -
yetle karşılanmasını, hürmet gör· 

mesini amirdir ve Türkiye hü -
kümeti de bu haklarını kıskanç -
!ıkla muhafazaya devam edecek
tir. ---
Atatürk 
Anıdı 

(1 inci sahifeden devam) 
Saydamdan müteşekkildir 

Komisyon yarın ilk toplantısı -
nı yapacak ve evvela kabrin yerı 
için hükümete ve Partiye yapı -
lan muhtelif teklifleri tedkik e . 
decektir. Anıt için üzerinde en 
çok durulan yerler Ankara kale
si, Çankaya ve Etnografya müze
sidir. Maamafih komisyonun büs
bütün başka yer seçmesi d" muh
temeldir. 

Yer tayin edildikten sonra anıt 
için beynelmilel bir müsabaka a
çılacaktır. 

---lr--

Haseki Başhekimi 
Haseki hastanesi Baştabibi ve 

göz mütehassısı Dr. Nazmi Aziz 
Selcen, Avrupa seyahatinden av
det etmiş ve vazifesine başla -
mıştır. 

(Dış politikadan devam) 

çekerse Fransa ile anlaşmıya ha -
zırdır. 

Fakat bu vaziyetler henüz mü
tebellir olmaktan uzaktır. Dört 
dev !etin karşılıklı münasebetleri 

Münihten sonra meydana gelen 
yent istihaleye lntıbak safhasın

dadır. Hadiselerin bugünkü isti -
kamet üzerine inkişafı, başta 

Fransız hükiimetinln istikrarı 

olmak üzere, birçok şartların de· 
vamına bağlıdır. Münih'te bulu
nan sular henüz diırulmamıştır. 

A. Ş. ESMER 

Umumi grev 
Tehlikesi 

(Birinci sayfadan devam) 

Frev, zahırde hükümetin çıkar
dığı fevkalade kararnamel~r kar
şı yapılmakta ise de hakikatte e -
sas maksad bazı tahrikler neticıı
s' Fransanın Almanya ve İtalya -
ya yaklaşmasına mani olmak ve 
Çenberlayn - Daladye arasındaki 
sıkı dostluk ve teşriki mesaiye 
nihayet vermek içindir. 

Hükumet bunlardan hiç birini 
nazarı dikkate almadan Fransa -
nın selamet ve emniyeti için bu 
yeni siyasi kombinezonlara aid 
faaliyetine devam edecektir. 

ÇEMBERLAYN, MUSOLİNİ 
İLE KONUŞACAK 

Londra 28 - Deyli Meyi ga -
zetesi İngiliz Başvekili'nin B. 
Mussoliniyi ziyaret edeceğini 

yazmaktadır. Bu ziyaret, Akde -
nizde bir cevelan esnasında yapı
lacaktır. Bu haber henüz resmen 
teyid edilmemiştır. 

Tiyatroda 
Bomba 
Patladı 
Bükreş, 28 (Hususi) - Burada 

vahim hadise olmuş, Yahudi ak· 
törlerin piyes temsil ettikleri bir 
tiyatroya bomba atılmıştır. Bom

banın infilakından 10 kişi ölmüş, 
40 kişi de yaralanmıştır. Zabıta, 
şiddetli tahkikat yapılmaktadır. 

.-Jf-

Meclis bugün 
toplanıyor 

Ankara, 28 (Hususi muhabiri
mizden) - Büyük Millet Meclisi 
bugün öğleden sonra toplanarak 
encümerılerden heyeti umumiye
ye sevkedilen !ay ihaları müzake
re edecektir. __ ..,,_ __ 
* Gelecek sene çifte tedrisat 

usulü kaldırılacaktır. 

Zorbalar 

Macar kabi ~asi 
Yerinde kalı~or 

) - ıı. jııı 
Budapeşte, 28 (a.a. ,ki ~e 

dl, dün öğleden sonra f oclaJI 
naib amiral Horti tara_~~ i · 
bul edilmiş ve kral na• 

18 
de 

mülakattan sonra, saat da ıut 
redi hükumetini iş başın 
mak kararını almıştır. 

--=o==--

Mektebliler ve 
• 

Spor klüplerı 
(Birinci sayfadan dcvaJll) 

başlanmıştır. ptl~ 
Bilindiği üzere, 930 se b,ııl 

de böyle bir talimafrıa".'e iıİ' 
lanmış, fakat kuiübl•r'.1" dôl 
ldşaflarına mani oıaca::ıv,,~· 
cesile tatbikı geri :ıır•. ~ 

Yeni beden terbiyeli• e ,,,, 
mekteblerde, kışlalard~;..,. fi 
mütecaviz mensubu bu ıd 
esseselerde birer spor .. ;;,,~'· 
teşkilini emreden ~iik~eııil'' 
duğu cihetle Maarıf. tiP'' 
bu işi tanzim eden bır ~oıd"' 
me hazırlaması bektcnı~kP'a 

Vekaletin bu tabii bu c~ 
. t' . . asının . ıı 

rıne ge ırışı, az . teri11-' 
talebe olan kulüb ıdar• 
liişa düşürmiiştür. 

1
. bl< 

·ı J<u u Talebelerin sivı r' r 
çekilmesi kararından :ıJl ~ ~~ ~ 
cekleri zannında butuıı• d< .. ter 
!erin idarecileri, bugun .8ıi) 1 

1 \'C ' ı toplantı yapacak ar der<' 
rini açıkça münak•~• e f,sı~ 
kara gölgesi başI<anhfı'ııır fi.' 
sile aid olduğu nıakaıııııJll•~ 
dinde teşebbüslerde bil 

!ardır. 

-*- 1 ıııl' 
Mes'ud bir e'I e ı 

. orll~ 
Genç karikatürıst • il' ~ ıJf 

la Bayan Perihan Eın': rııe#' 
ları dün Fatih evlenf!l . ..,. oı 

··zıt.ı'" 

luğunda iki tarafW gu ,o· ~ 
lileri huzurunda ıcra tıet 4 
Genç çifte ebedi saad• 
riz. 

.. 
Babıali Baskını, im-.__ 

~~ 
ile SABAH ÖGLE ve AI'Ş .,,-., 

Her yemekten son. a muntaııı 
dişlerinizi fırçalay ınız 



Hl9'AYll 

O:üm hak, 
Miras herar 

NişanJısıJı 
ö:dürmek e ~ ~ .P() 1.11.!R~-=== 

( 4 ünc;i uhifedea devam) ~,l dır. Çaplan, maskara şey. Onu i~ 411an ı [Büyük Harbde Osmanlı donanmasının lmroz tıe Mond_ros baskınlarile döniifte Nü çim sızlıyarak sana bırakıyorum. 
~ 4 c} NI 1 Mıdi!lı'nin batışını, Yavuzun yaralanarak düşman hava filolarının bomba yağmuru 

36 
Küçiıcük bir boş hamam tası 

hf ~~~,mtında Çaanarkkaalede kartayaa othuruşutne• ib~hi;krini bir ~.;:;;~:::;.:::~;~; 
maznun e~Z~CJ Ar enal ıle Rasing 

risJ e karşı aşıyorlar 
(5 inci sahifeden devam) 

duğuınuz koskoca küpü bıraka -

llıesele haline koymak, çok r::~J~::.l::~:~:~ır:::.: 
masraf la az iş görmek.. ~~~~~_:: ::: ~,~r~ı;:::ı~ 

b ·B~~~~~ 
(' 1_ Putunu kendi yapar, kendi ta-
Ç ~1C/rık içinde varlık garalmıga ıığraşan, bir Fti.!:' .. 

1937 de icrası kararlaştırıldı. O 
devirde Artur askerliğini b!tirm:ş, 
terhis tezkeresini almış, ı .. şlavı 
terketmis ve Buva dö Kolomt/da 
yerleşmişti. Röne Flanc!r için çok 
iyi bir koca idi. Ailesi de kızları -
nın bir eczacı ile evleneceğine 
memnun nluyorlar, müstakbel 
damadlarına nasıl muamele ede
ceklerini bi!Pmiyorlardı. 

Artur'un küçük bir otomobili 
vardı. Fırsat buldukça nişanlısı· 

nın evine gidiyordu. Temmuzun 
10 uncu Cumartesi günü gitmek
te kusur etmedi. 

On senedenbcri adet olduğu ü
zere bu sene d~ İngilterenin meş· 
hur Arsenal t&kımiyle Fransızla
rın Rasing klüp takımı harp ma
lulleri menföatıne Pariste çarpışa 
caklardır. 

Ü takımı on beş gıi•ı kadJ r sii ren 
bir seyahate çıkac1K!ır A) ır diır 
dünde Pariste, Faris muhtelit, ile, 
yedisinde Glasgowd~ İs'<oçya mil
li takımı ile, on binnde Han.burg 
da, Hamburg muhtcli:ı UP, on b~ 
şinde Lüksenobu.gta r.Jlli kım -
la oynıyacaklardır. Bu miı-ab2ka
lardan yalnu Glasgowda İskoçya 
milli takımı ile yapacakları maçta 
milli !orma gi •eceklcr, rliğcrlerl 
muhtelit maçları olacaktır. 

~:. ıebhelerindd ııoksan malzeme ile savaşan . . 
"rk donanması için bu, kabili tatbik değil lnuıJtere- Amerıka ~;ıd bey, bu fikrint Jeppeline 

Pazartesi Parise döndü. Ayni 
gece saat dokuzda, Röne Flandr. 
bir kaç gündenberi hissettiği bu • 
lantıdan kurtulması için nişan • 
!ısının bir ilaç verdiğini söyledi. 

Uzun seneler rııemleketlerinden 
çıknuyan güzide İngiliz lutbolcü • 
!eri Fransızların bu davetlerine 10 
senedenber( muntazaman icnbet 
etmekle, yalnızca mükemmel fut
bolcü değil, ayni zamanda büyük 
bir insaniyetperverliğe de sahip 
olduklarını i·pat etmişlerdir. 

On senedeııberi ancak iki kere 
havanın çok yağışlı olması ve İn· 
giliz futbolcül.-rinin tayyare yol
culuğundan yorgun düşmeleri se
bebiyle mutat karşılaşma yapıla
mamıştı. Her sene İngiliz klübü 
Paristen viiki daveti muntazaman 
kabul etmiştir. 

FRA...'i'SA • ÇEK MAÇI 

22 Kanunusanide oynanı,,ası mu 
karrer olan Fransa - Çc!coslrıvak
ya maçının Çek federasyon:ı reisi 
doktor Pelikanın yı.zdığı iıır ınek 
tup üzerine şüpheli hır vaziyete 
girdiği söylerunekf.cc!ır Fakat 
l!'ransız federasyonu henüz rcs -
men haberdar edilmemiştır 

'0rııu· . '!ı . 
~ ~!ıı ~un kökünden kestirilme
~ lıartıır Çare var. O da bir de
~e( hilesi §eklinde tatbik e
~ tıfacık bir mesele.. Mü -
~e~;;a nakleden bir geminin 
~ llıun edeceğini bildirmek ... 
~ dea:ıılıhafazasına gizlice bir
: ~et 'i"oYer memur etmek ... 
~it altında Marmaraya açı
~~llı01ıtıı gerni, tahtelbahirlerin 
ı;14 1:a uğrar uğramaz filcı -
~~ ~1ndan arkalan bırakıl
'ı l!dn_ llıere takib ve ateşle im
tl\ı. """'Oelt_.. Bence başka çare 

~n denizcisi Jeppelin, buna 
ııı,'atiıı~etek cevab veriyor, türk 
~ lııla nın fıkrin.i basit bulduğu
~le lıın ll'lanaJı bir bakışla mu-

ll ediYordu: 
1'; ~da kat'!, cezrt çare değil! 

ı,'ı: etı? ... 
~!et~!! şu var. Bu tahtelba
d~ ~r halde çıkarılacak gemi
"!\ 0~ ını iyice tarassud etme-

() hiicuın etmezler. 
~ ltıiı eıtrDYerler gizlice ve bir
"l:t(Je liıakta.n gemiyi taklb er. o 
~n ~tn.n tahtelbahir hücumu 
~!ı:J•tce atırdıktan sonra destro-

haber alınacak demek

~> oıs 1 eı. llıı. Bir defa tahtelbahir 'ge .. 
~ lt Çırııse, onu bıktmncıya, 
• lre aı ~ıncıya kadar kovalı· 
~ 8ıı !starta bu ~e devam et

htib ~~a yakalanmalarını, 
~ !erini imk8ın hı:du-

ll ll.l"f 
ence b 9 detı1q. u en müessir, en kat'! 

l>lllti. ır. 

l.t 'ne Yapmalı diyomınuz? 
l! .... ~ara.da devamlı kon
' "•lflıi 
·~ llıtıJı !arama ... Sahil şehir-
b~ı '1ıın atız ta.bur tarı koyma

~teşıı ta.kaıarda küçük çapta 
~ •ıııe Us toııiarta (tahtelbahir 
. ~ ~t~ lerıı kurmalı, Marma
~ b.., &öl ateş çemberile çevr!l
~·bu ~ hallne getirmeli, an-
111aıııı~ . le iç denizde diifman 
~ 1 it! r.nın barınması imkAn
~ad: 
11 "•r~•ı>tıın bu çolt masraflı 
"s~ı teklife gülerek ce

,,_~. lta. · 
~ ~ J>ıten; sizin tasavvu

lrıerı fakat, Marmara tah
ll)ôlt, 11 nı bir mesele haline 

~ eÇolt fl . 
·it neuc . . ına.sra a az 1f 
~ bir 1 "-inı meydana getJ-
'ltı~ ~~lr sayılır ... Yokluk 
,, ~e Yaratrnıya uğraşan, 

ıı, lerınıı:1e noktan mal-

~· rı~"aşınıya çabalıyan, 
~rı_l'ı'ld~en kendi enerjisi, 
fı. l'ile h. ki !ürk kanının ka-
,.~ ır -·ı 

oı.ıı "J er yapmıya mu-
d~,ı i '.llltir ı:nalzemeli türk 
~lr Çın bu fikir kabili tat-
0 h ' 
ı aJ.ıe 
··· ı;' ltluJcadderata razı 

l ~~d, . e.. tahtelbahirlerin 
~~e a:edij!i gibi hareekt 

• o1ııı Çılcarmnmalıyız ! 
~"tirnı az.·· İşte, burada d11 
,ı ~t ıre l gayretler bize 
\ ~ '-~ tebiUr Fak' tıı o"' · · · ır ma-

t11ı-~l'"titıı:n ll'lalzeme yüziln
' ~ t~ ıre iı>len eksikleri laz
İlııtnı~ğe Ço!tca fedakarlıkla 
ı~ııı llölle~~~l§acağız. J eppelin, 
•ı.~Itiriığı 0~ınan!ı donan • 
~lı; ı1 · nı lıeğenmez bir 

b ~le1t1ıı~lll_ll<liği türk kapta-
1(; l"ıııeı:e insafsızca bir ce
~ h~ lı hazırlanıyordu ... 

§ Ytcağı sırada se-

bir emir. 
- Ne halı!kında Hayri bey? 
- Galiba yeniden bir hareket 

emri ... 
Cevad kaptan seyir zabitinin u

zattığı kağıdı aldı; açtı, okudu. 
Emir donanma kumandanlığın. 

dan geliyor, ve Hayri Leyin söy. 
lediği gibi yeni bir hareketi bil
diriyordu: 

Donanma kumandanlığı 
Büyükdeu 

Peyki Şevket Silvarisine; 

1 - Marmarada, Şarköyle Bi· 
gados arasında, E 12 markalı lıir 
ingiliz tahtelbahirinin dalma ter
tibatında zuhur eden bir arıza do
layı.sile suyun üstünde kaldığı 
haber verilmektedir. 

2 - Bu düşman sefinesinin ya
kalanması, veya tahrib ve imha 
edilmesi için donanma kumandan 
lığınca alınan tedbir mucibince 
sefine;_•~ derhal harekete geçe-

cek, haber verilen düşman tahtel
bahirinin takibine iştirak edecek
tir. 

3 - Tarama şeklinde birbirine 
müvazi seyir hatları üzerinde ha
reket edilerek Marmara adasına 
kadar sürecek olan takib. adada 
birleşecek destroyerlerin buluş -
malarile nihayet bulacaktır. 

4 - Bu emri alır almaz derhal 
harekete geçiniz! 

Donanma Kumandanı 
Liva Amiral 

Soşon 

Cevad bey, okuma bitince aya
ğa kalkarken elindeki kağıdı san
ki türkce bilirmiş gibi yüzbaşı 
Jeppeline uzatmış, daha birkaç 
saat evvel bitirdiği bir vazifeden 
istirahate geçeceği sırada yeni 
baştan hizmete çıkışı umurlamı
yan bir tavırla söylenmişti: 

- Bir tahtelbahir görülmüş; 

Marmara adasına kadar onu ara
mak üzere derhal harekete geç
memiz bildiriliyor. Vira demir 
emri vereceğim. 

(Devamı var) 

Londradaki gizli cemiyet 
C' llncll aahifedea de•am) 

Bu adamın mahkumiyetine se
beb yahudi kadını aldı, alamadı 

meselesi değildir. Bir mahkeme 
kararile boşamadığı halde 932 de 
karısını bırakarak şimdi ikinci 
defa evlenmiş olmasıdır. 

Bu dedikodulara devam ed~r -
ken Londra gazetecileri böyle 
zengin yahudi kadınlarile izdi • 
vaç akdedib etmiyenleri ararlar
ken bir kamyon şoförü de şöyle 
diyor: 

- Fordham bir tuzağa düş -
mü!fl;ür. Ben de az kalsın düşe -
cektim. İşsiz kalmışdım. Bir ar -

kadaş ne yapacağımı sordu ve ba
na durup dururken 60 İngiliz 
lirası kazandırabileceğini söyle -
di. Bunun nasıl olacağını sorun-
ca: 

- Evlenirsin!. cevabını verdL! 
Sonra biraz içince bana anlattı 

ki Almanyadan gelmiş bir kon -

tes varmış. Bununla nikih dai • 
resinde evleneceğim, lakin on • 

dan aonra birbirimizi görmemek 
§artile!.. Kontesin Almanyada pa 
ralan varını§. Bir İngiliz kocaya 

varırsa o da İngiliz tebaasından 
olabilecek ve Almanyadaki pa

ralarını kolayca İngiltereye ge • 
t!rtebilecekmiş. Devrisi gün ar • 
kadaşım beni aldı berbere götür
dil. 

Ufak bir oda, döşenmiş bir yer 
bile değildi. Beyaz saçlı, ufak bir 

adamla kar;ıılaştı. Yahudi oldu -
ğu anlaşılıyordu. Bizim ellerimizi 

sıktı. Ona doktor diye hitab et -
mek !Azım imi§. İki adaın daha 
geldi. İngilizce bir Alman şivesi. 
le konuşuyorlardı. Doktor bana 
§Öyle dedi: 

- Siz daha pek gençsiniz! .• 
LA.kin diğer iki adam ona şunları 
söylediler: 

- Baş meselesi üzerinde fazla 
durmayınız doktor! .. Uzun uza -
dıya dtl,-ü.ımıeğ'e ne Olzum var, ne 

de vakit! .. Kadınlar İngllterede 
kamak için aldığı müsaade artık 
bitecek. Vakit gecikmesin. 

Bundan sonra bana 15 şilın ver
diler ve: 

- Gidiniz, dediler, bu para ile 
nüfus kağıdınızın, hiıviyet evra -
kınızın musaddak suretlerini çı
kartıp getiriniz.. diyeceksiniz. 
Bunla.-ı getiriniz. Kontes de bu -
rada bulunacak!. 

Lakin o günü akşam doktor ile 
Fordhama rastladım. Bu işden 
vaz geçtiğimi söyledim. Fordham 
işi anlayınca benim yerime ken -
disinin gideceğini söyledi. Sonra 
kendisinden öğren~iın ki oraya 
gitmiş, yaşlı bir adam olması do
layısile onu daha ziyade beğen -
mişler. Fordham yeni esvab giy
mişti. Kadınla birlikte nikah da
iresine gitmişlerdir. Hülasa iki 
gün içinde Fordham evlenmişti. 
Kendisine 35 İngiliz lirası da ve
rilmişti. Birkaç gün sonra da üst 
tarafını vereceklerini söylemiş -
]erdi. Bekar olan diğer bir arka· 
daşım için de bir kadın buluna -
cağını söylemişler ve arkadaşının/ 
adını listeye geçirmişler, çağrıl -
masını bekliyor. ' 

·l{amyon şoförü Govan bunları 
~nlattıktan sonra kendisinin bu 
işe girmediğine ne kadar mem -
nun olduğunu da ilave ediyor. 

Görülüyor ki İngilterede İngi
liz erkekler arasında • yaşlı olan
ları .tercih ediyorlar - Almanya • 
dan gelmiş yahudi kadınla koca 
bulmak için böyle bir teşkilat 
yapılmış. Evli olan İngilizler eğer 
60 İngiliz lirası ile bir kat da -
madlık elbisenin cazibesine ka -
pılarak bir yahudi gelin ile ııi • 
kahlanırsa iş meydana çıkınca 
mahkemeye düşerek karısının üs
tüne evlendi diye mahkum edi -
yorlar. Faka~ bekar İngiliz er -
keğin zengin yahudi kadınlarını 
alabilirler. Ancak öbür madde • 
sindeki mukaveleye rizyet şarti
le: Yani nikah kıyılır kıj,lmnz 
gelin ile damadın hirbirlerinden 
hemen uzaklaşması şartile !. .. 
Çünkü istenen şty yahudi ka -
dınlarına koca bulmak değil Al -
manyadd:ı. gelmiş zengin yahudi 
kadınlarına b~!iz tabiiyetini te
min etmektir! 

<' üncü sahifeden devam) 
!azası gibi bir gaye etrafında ka
rarlar vermiş, eğer Amerikayı 

tehdid edecek bir harb tehlikesı 
çıkarsa bütün Amerika cumhu -
riyetlerinln buna karşı teşriki 

mesai ederek alınacak tedbirleri 
kararlaştıracakları ilan edilmiş • 
ti. O zamandanberi ise birbirinı 

takib ederek nekadar buhranlar 
çıktığı ma!U.mdur. 
Vaşinktonda toplanacak olan 

Amerika birliği kongres'nde or -
taya konacağından bahsedilen . • 
sikalara müstenid delillere !'Öre 
siınali ve cenubi Ar>'t'rik3 ara -
~aki teşriki measiyi b zmak 
için İtalyanlar, Almanl3'" ve J a • 
ponlar tarafından çok çalışılmak
tadır. 

Berlin • Roma ve Tokyo ara -
smda gen~ bir sahada çalışın~'< 

üzere bir teşriki mesai plan. var
dır. Japoı>larla Alınanlar ve İtal
yanlar arasında bundan sonr•sı 
için nasıl çalışılacağına ve şimdi
ye kadar ortaya birçok rivayet 
ler çıktığı maliımdur. Anlaşı1 dı • 
ğına göre b..ı Leşriki messi pil -
nının çizdiği mühim bir sah~da 
cenubi Amerika olacaktır. Lakin 
Amerikada iktısndl surette ken -
dilerine birer saha ayırarak ora
da çalışmağı düşünenlerin mak -
sadı ilerisi için buralarda yerle -
şerek kalmaktır. Amerika mm -
taka sınane suretle olursa 0lsun 
Asyadan ve Avrupadan başkala
rının gelerek cenubda bu suretle 
yerleşmek istemeleri karşısında 

ise şimali Amerikalılar liikayd ka
lamıyorlar. Japonların, Alınan -
ların, İtalyanların cenubt Ame -
rikada böyle birtakım emeller 
besledikleri etralında şu son se
nelerde ortaya çıkan rivayetler 
ı.srarla dönüb durmaktadır. 

O halde meseleleri birbirine 
ekliyerek takib etmek ve bunlu 
arasındaki münasebetleri göz ö • 
nündenn kaçırmamak lazım ge -
liyor. Bugün Amerika ile Alman. 
yanın arası açıktır. Böyle bir sı -
rada İngiltere ile Amerika ara • 
smdaki ticaret muahedesinin akdi 
politika aleminde VaşingtoR ile 
Londra arasında daha be.şka tür
lü bir teşriki mesaiye başlangıç o
lacak, diyorlar. 

Nevyork'ta 
Dün;ada eşi olmayan 

bir mağaza 
Hakları da var. Zira, bu mağa

zadan 10 dolara alacakları bir ro
bun eşini, Beşinci caddedeki mo
da mağazalarından 50 - 60 dolara 
alamazlar. 
Şık ve kibar kadınların birço -

ğu, süvue roblarını hep bu ma
ğazadan alırlar. İki üç defa giyer
ler, sonra yenisini alırlar. Bu su
retle çok rob değiştirmiş olurlar. 

Kibar alemine mensub iki ka
dın, tesadıifen (Klein) mağaza -
sında karşılaştılar mı, bitibirlerl
ni görmemezliğe, tanımamazlığa 
gelirler. 

Bu garib kadın cennetinden çı
kanlar bir an dururlar, geniş bir 
nefes alırlar. 

Sanki mücadele meydanından 
geliyorlarmış gibi ... 

Bu kadınların haline acımamak 
mümkün değildir. Güzelleşmek, 
şıkl~mak için ne mücadele bu ..• 

Küçük hemşiresinin nişanlısı 

bunu işitince gülerek: 
- Sakınınız! Dikkat ediniz, si

zin eczacı bir zehir vermiş olma
sın!. .. 

Dedi. Röne omuılarını silkti. E
lindeki küçük şişede bulunan sa· 
rı bir mayiden bir kaç dnmlavı 

yarım bardak suva karıştırdı, bir 
tutam da beyaz bir toz ilave etti 
içti. 
Beş dakika sonra midesinde, da

yanılmaz bir acı hissetmeye baş
ladı. 

Sanki midesi yanıyor, parçala
nıyordu. Hemen yakindeki bir 
doktora heh0 r gönderildi. Fakat 
maalesef doktnr biraz geç geldi. 

ARTUR MAKRON İTİRAF 
EDİYOR 

Genç kızın fethl meyit ameli -
yatında, birkaç gün evvel vakit
siz çocuk düşürdüğü meyd:ına 
çtktı. Artur Makron sorguya çe. 
kildi. Bundan ma!Umatı olmadı
ğını ve çocuihı düşürmek için illç 
filan verm"<liğini iddia etti, Ken
disınde ilham edecek bir delıl 
bulunamadığı için serbest bı•a • 
kıldı. 

Fakat, nişanlısına verdiği kü • 
çült şise muhteviyatını Paris lA
boratuvarına gönderildi. Burada 
yapılan tahlilde şişede Siyanür 
dö po~asiyom denilen müthiş bir 
•ehirin asarı görüldü. 

İki polis müfettişi Buva dö Ko 
lomba gitti, Arturi yeniden sor 
guya çekti. biraz da sıkıştırdı. 

Artur Makron, valdesinin mü -
manaati yüzünden nişanlısını y~k 
etmek fstediğini itiraf etti. Onu 
öldürdükten sonra kendisinin de 
intihara karar verdiğini, fakat 
buna vakit bulamadığını ilave et· 
ti 

Tabii tevkif olundu, Amycne 
getirildi, sorgu hakimi huzuruna 
çıkarıldı. Birdenbire vaziyetini 
değiştirdi. 

- Çok yorgun ve muztariptim. 
Rahat bıraksınlar diye böyle söy
ledim. Halbuki ben masumum ... 

Demey<' başladı. O vakittenbe
ri de bu iddiasında musır ... 

Reis soruyor: 

- Sui halinize dair bir delil 
yok. Çalışkan olduğunuzu söylü
yorlar. Aleyhinizde bulunan, siz· 
den bir şikayeti olan kimse yok. 
Röne Flandrle evlenmeye karar 
vermiştiniz değil mi? ... 

Bu defa, Artur ba!jile cevap ver
miştiniz değil mi? ... 

Bu defa, Artur başile cevab ver
miyor: 

- Hayır! Bay reis ... diyor. Ço'.ı:
tanberi bu meseleden bahsolun -
muyordu. Adeta vaz geçilmişti. 

Bundan sarfınazar ben, bu genç 
kızı sevmemiştim, sevmiyordum. 
O, ailesinden kurtulmak için ba
na izdivaç teklifinde bulundu. 
Ailesi kendisine fena muamele 
ediyor, hatta döğüyormuş... Bi
dayette muvafakat ettim. Fakat 
sonra bu komediye nihayet ver -
mek istedim. Aramızda karar ver
mistik. O düğünümüzden bil' gün 
evvel heınşirelerhıden birinin 
nezdine gidecekti. 

O kadar tabit ve sakin bir hal
de söylüyordu ki insarun, bu gen. 
cin katil olduğuna inanamıyacağı 
geliyordu. 

- Bay reis! ... Nişanlımı zehi.r
lemedim. Buna nasıl cesaret ede
bilirim. Ben eczacıyım. Ali tahsil , 

-

Ekseriya Arsenalin muvaffakıye 
tile neticelenen bu karşılaşmalar • 
dan bir keresinde 1936 senesinde 
İngiliz takımının en mühim ele
manlarından mahrum olarak se • 
yalıate çı1<masından, 1935 sentsin· 
de de maçın yapıldığı stadyomun 
fevkalade çamurlu olmasından do 
layı güzide İngiliz takımı Rasing 
klüp karşı.sında mağlup olmuş • 
tur. 

Arsenal takımı seçicisi Mister 
Allison bu kötü neticelere dikkat 
ederek İngiliz futbolünün yaban • 
cı bir memlekette mağlubiyeti ve, 
klübünün küçük düşmesini haz -
medemediğinden takımının en 
kuvvetli elemanlarını bu maç için 
saklamıştır. 

Turnuvada sakatlanrnallll§ oyun-' 
cuların da takıma girerek çok 
kuvve~li bir ekip halinde bugü'1 
Pariste oynanac;>k olan Arsenal ta 
kımının çok güzel bir oyun gös • 
!ermesi icap etmektedir. 

Mis'.er Allison takımının en kuv 
vetli şekilde olduğunu bildirmiş -
tir. Ancak yirmi tane ayni ayar o
yuncu içinden en iyilerini seçmek 
te ayrıca bir meseledir. Arsenali 
teşkil eden oyuncular için (yedek) 
kelimesi kullanılamaz. Hepsi de 
biribirinden üstündür. Bazan bir 
hazan diğeri ihtiyata çıkmaktadır. 
Birçok kereler beynelmilel olmuş 
oyu ne ular takıma yedek olarak gi 
riyorlar. Bugünkü mühim karşı -
!aşmada İngilterenin en iyi mü • 
dafii Hcpgut ile Mapı yanyana oy 
narken göreceğiz. 

Arsenal takımında ye.: alacak 
olan diğer futbol yıldızlarından 

Koping, Kayston, Drake, Bemard· 
joy, Basten, Kamnerin fevkalade 
ovunları Paris halkı için güzel bir 
fırsat olacaktır. 

l\IACAR lllİLU TAKll\llNIN 
SEYAHATİ 

Kanunuevvel ayında Macar mil 

görmüş bir adamın buna cür'et 
etmesi kabil mi? ... 

_ Fakat aleyhinizde deliller 
var. Mesela: Ronenin ölümünün 
ertesi günü Salöye gitmişsiniz. 

Cebinizde dört küçük şişe bulun
muş. Bunların içinde ne olduğu 
sorulunca kaçamaklı cevaplar 
vermişsiniz. Habluki bu şişelerin 
ikisinde Siyanür· dö potasiyom 
olduğu anlajılmış. Nişanlınızın 

ölümüne de sebeb olan bu müthlş 
zehirdir. 

SATIN ALINAN OYl.:NCU 

İngiltere kupasında Pre.ton ta· 
k:ıınında santrforvert oynıyan İs -
koçyalı F. O'donnell. Balckpool ta 
kımında satılnuştı. Son defa As -
ton Villa bu kıymetli oy uncuyu 
on bin İng;liz lirasına satın almış 
tır. Aston Villa ıdareci:eri takımın 
eski vaz:yetine girebilmesi için çe 
kinmeden yüz bin İngiliz lirası 
(altı yüz bi'l Türk lirasından filz
la) sarfedebileceklerini bildirmefc 
Wirler. 

EN iYİ ATLET YETİŞTİREN 
l\JEMLEKl'TLER 

1938 senesinde yapılan müsaba
kalarda atletizmin 17 numarasın· 
da yani 100, 200, 40~, 800, 15CO, 
5000, 10000 me'.re düz 110 ve 400 
metre manialı koşularla tek adını, 
üç adım, yüksek ve sırıkla atla -
malar, gülle, diı.k, cirit ve tokmak 
atmalarda en iyi derece yapan o
nar kişi üzerindPn y•pılan bir !is 
tcye göre, dünyada iyı atlet vetiş
tiren 23 milletin bu 170 mevkii a
ralarında nasıl taksim ettiklerini 
aşağı.ya yazıyoruz: 

Amerika 60, Finlandiya 23, Al • 
manya 23, İsveç 8, İtalya 7, Rotan
da 6, Norveç, İngiltere 4, A vustral 
ya, K,;,,ada, H0landa 3, Polonya, 
Fransa, İsviçre, Estonya 2, İrlan
da, Danimarka, Yeni Zeland, Ce
nubi Afrika, Panama, Lüksem -
burg, Belçika 1. 

Bu arada bir tek Balkanlının adı 
bulunmaması şayanı dikkattir. 

EN İYİ Ki\DIN TENİSCİ 

Dünyanın en iyi kadın tenısçisi 
olarak tanınan ve sekiz defa 
Wimbledon turnuasını kazanmış 
olan Helen Wils, Moody ısminde 
bir Amerikalı tüccarla evlenmiştir. 
Kocasını fazla sertlikle itham e -
den Helen, geçen ağustosta Moody 
den ayrılmış ve bir daha evlenmi
yeceğini bildirmişti. Fakat meşhur 
ten~çi aradan uzun zaman geç • 
meden Roark isminde İngiliz Po
lo millt takımında oynamış ve ha
len sinema artistliği yapan uzun 
boyfo, yakışıklı bir zatla evlen -
mek üzeredir. 

Halk 0pereti 
Pek yakında 

(KINA GECESİ) 
Büyük operet 

M. Yesari, Seyfet 
tin Asal ZEHRİ BENDEN ÇALMIŞ 

OLACAK! ~ ..... '!!!!.'!!!!'!l!!!! ..... !!!I!!!!'!!!!.'!!~'!!!!.'!!--~~ 1 

13~7 Hicri ' 1354 Rum!- 1 
Artur cevabı biraz muğlak. 

Genç kızın son günlerde dalgın -
lığından, yesinden bahsediyor. 
Reis soruyor: 

Şevval ikinci Tc~rin 
6 1& 

Yıl 1!13& Ay, 11 G.ıa, 33·z Kası:n.t ı 
- İntihar edeceğine dair size ı 28 2c1Tetrlnı Pezarteal 

bir şey söyledi mi? veyahud siz ı - · '1 

böyle bir şay sezdin.iz mi? ... 

- Hayır! Ne o bir şey söyledi, !11------ı-----::---
ne de ben kendisinde böyle bir ı 
hal gördüm ... Yakl&lar V•ı•H 

- Zehri, cebin!7ıden çalını§ ol· 1 

ması ihtimalinden bahsettiniz. Bu : ıı-------ı----ı 
.... d. 

Güneş 7 02 
iddianızda ısrar ediyor musl! • 
nuz? ... 

- Evet.., 

........ ············ ..................... . 
Mahkeme şahidlerln lstlmaı ve 

kararın verilmesi için bir başka 
günilne talik olunmu§tur. 

~ı. 
ikindi 

Akfaıa 

Yat• 

lmı:.ic 

12 02 
14 29 
1~ 43 

18 20 

s 18 
. 

l!.&aıı! 

I&. d. 

2 18 
7 19 

9 46 
12 00 

1 ~ô 1 

:'./. 35 
·-· 
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MUVAFFAK OLMUŞ BiR iLAÇ Hakkı Katran Pastilleri ÖKSÜRÜKLERi KÖKÜNDEN KESER 8 .., o· ..., rıS 
,. aş agrısı ış ag 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN : ' 

Karaci~er, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellid san• 
cılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şiklyetlerinizi 

URINAL ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalat aibi maddeleri 

eritir, kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye

meklerden sonra yarım 

bardak AU içerisinde alınır. 

IHGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU - lSTANBUL 

Devlet Demlryolları ve Llmenler1 ı 
ltletme U. idaresi llinları ._ ______________________________ , ________________ _,__, 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan (76} kalem hususi elektrik tel 

ve kabloları 5/1/1939 Perşembe günti saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 

Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1500) liralık muvakkat teminat ile 
'kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşa'da Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8517) 

POKER 
Traş bıçakları en sert sakalı bile 

yener ve cildi yumuşatır. 

Her yerde 

Poker traş b ı çaklarını 
ısrarla isteyiniz. 

Es~.; YERİ Kıymeti Nevi Harita Mesahası Depozito 
No. T.L. No. T.L. 

379 Beyoğlu Teşvikiye mah. Bostan So. 4/10 5300.- arsa 31 530 M2 1060.-
383 • • • • • 4/4 5705.- • 35 570.50 M2 1141.-
384 • • • • • 4/3 5810.- • 36 581 M2 1162.-
385 • • • • • 4/2 9456.- • 37 591 M2 1391.20 

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı arsalar açık arttırma usulile ve peşin para ile satılacaktır. 

Müzayede: 2/12/938 Cuma günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte hizalarında yazılı 

depozito akçesi, nüfus tezkersi ve üç aded fotoğrafla birlikte şubemize gelmeleri. (748) (8483) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İşin mahiyeti 

Keşif bedeli 
Lr. Kr. 

% 7,5 teminatı Şartname 

Lr. Kr. bedeli 
Lr. Kr. 

Eksiltmenin 
şekli saati 

--------
İstanbul başmüdürlüğü binası

nın kaldırım tamiri işi. 
Maltepe Enstitüsü memur evle

ri bahçe dıvarlarile kaldırım yapıl
ması işi. 

Bahariye tütün işleme evi iske
lesi inşaatı. 

1185 65 

831 27 

729 80 

89 03 

62 34 

54 73 

Pazarlık 14 

5 Açık 14,30 

4 Açık 15 

I - 9/XI/938 tarihinde ihale edilmeyen İstanbul Başmüdürlüğü kaldırım tamiri işi, Maltepe Ensti

tüsü memur evleri etrafına dıvar ve parmaklık ve merdivenli üç bahçe kapısile kaldırım yaptırılması 

işi, Bahariye tütün işleme evine yeniden yaptırılacak iskele inşaatı hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme l/XIl/938 tarihine rastlayan perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Le
vazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

ve bütün ıztırabları teskin ed 

GRİPİN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir 

, }taŞC 
İş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bır 

Bulundurınayı unutmayınız. , . ~~ 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. İcabında günde 
3
.cril' 

alınabilir. İsmine clikkat, taklitlerinden sakınınız ve Gripirı ) 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

iV - Keşif şartname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Maltepe Enstitüsü dıvarları ve Bahariye işleme evi eksiltmelerine iştirak etmek isteyenlerin İn-
hisarlar Umum müdürlüğü inşaat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları liızımdır. · ı 

VI - İsteklilerin eksiltme için toyin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka- İstanbul Belediyesi 
rıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8356) 

* * Muhammen B. 
Cin ı I Miktarı beheri tutarı % 7,5 temınatı eksiltmenin 

Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. saati 

Yassı ve yuvarlak 1575 metre 896.- (sif) 67 20 14 
kayJŞ 

37X68 sarı tırtıklı 200 kilo 2. 24 448.- (sif) 3 36 14,30 
alüminyon kağıt 

I - Şartnamesine ekli listede eb'at ve mikdarı yazılı 1575 metre yassı ve yuvarlak kayış ile 37X68 
sarı tırtıklı alüminyom kağıdı şartname ve nümuı:ıeleri mucibince ayrı ayrı açık eksıitme usulile satın 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 30/Xl/938 tarihine rastlayan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü gegen şubeden alınabileceği gibi nümuneleri de gö
rülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlıkte yu-
karıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ·8282· 

* * Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltme 
tutarı re heri teıninatı saati 

L K. 

Elektrik motörü l4 adet 40-
Firezeli el terak- 1 • 
törü 

L. K. 

560 -
750 -

L K. 

42- 15,30 
5&-25 16 -

I - İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara paket makinaları için .14. 
adet elektrik motörü ile Maltepe Enstitüsü için •h adet firezeli el trak
törü şartnameleri mucibince ve ayrı ayrı pazarlık usulile satın alına
caktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

III - Eksiltme 5/12/938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 

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

bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve katalogla
rını eksiltme gününden üç gün evvelin kadar İnhisarlar umum müdür
lüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri liızım<lır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •7701> 

• • I - İdaremizin Nakliyat Şubesi için şartnamesi mucibince yaptırı-

lacak açık güverteli armalı ve tam techizatlı 1 adet çektirme •tekne> 

19/XI/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 li

radır. 

III - Eksiltme 5/XII/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 

de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı
nabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin eclilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ·8535• 

#11 .................. . 

Dr. Ali R;za Sağlar 
Birinci •ın:f dah ıliye 

mütehassısı 

Muayenehane: Beyoğlu Par 

makka,pı, tramvay durağı. 

Kabul saati: 16 dan sonra 

IDr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MüTEHASSISI 

Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar hariç 

hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 fıkarva. Tel: 22398 

- · iJıle 

Beher metre murabbaına on lira bedel tahmin edılen falı'' ' . 3 ,,, 
bağzade mahallesinin Fevzipaşa caddesi sokağında 3173/1 ve rs 
rita numaralı arsalar arasında 2

1 
metre yüzlü ve 15,36 metre ııı0,,P 

ya' 
sahalı arsa alakadarları arasında satılmak üzere açık arttırırıa )<liJel 
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. iste /!2 · 
Jira 52 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
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Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bıılunmatıdı~~~~g) 

TARAGA iSYAN EDEN SAÇLl·tı 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınıı· 

PERT~\İ e~;y;N1i~1 
Kullanmaktır. 

Türk Hava Kurulfl~ 
Büyük Piyangos~. 

2 ci keşide 11- Birincikanun - 938 deJı 
Büyük ikramiye 45. 000 lira o~ 
Bundan başka: 15.000, 12.00~~ 
10.000, Liralık ikramiyelerı~ 

. ·~ı 
( 20.000 ve 10.000) liralı" 1 

adet mükafat vardır ... 
·,~~ 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştı gı' 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de pİ.>'1111 gif' 

mes'ud ve bahtiyarları ar~sı:ıa 

elursunuz ... 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TlYATROUS 

Taksimde 
(Bu gn~e) 

Umumi arzu üzerine 

(KUDRET HELVASI) 

Meşhur vodvil 3 perde 

Tel: 40099 

- . ı.ri 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuııarr ·J 
ETEM İZZET BENİCE IJf.t.' 

BASILDI(';l YER; SON TELGRAF l\fı\'f 


