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ederasyonu'nun beklediği neticeyi vermedi 
lıçiler, son dakikaya kadar, Daladye' nin zevahiri kurtar

dıktan sonra-ric'at edeceğini zannediyorlardı 
~aladye hükOmeti Fransada şimdi ye kadar misli -Ebedi Şef'n l~o m a mü 18 k at ı 
görülmemiş çok şiddetli tedbirler aldı Daimi medfeni kararı aştır ı I dık -

it.. • • 
"kumet 

Vcı • it zıgete 
akim 
~ lllia, 30 (Hususi) - Umu • 

ınt lf federasyonunun llAn 
t~ 9lt!tı 24 • saatlik umumi 
''1 b düıı gece yarısından ltlba-
~l~. 

-u"ıı e hizmetıeTinin sekteye 
'.'%ııaıt'ıası ve umumi intizamın 
"1ıııd hUsUsunda hükUıneıt ta -
~n alınan s!kı tedbirler sa· 

· <ıııııı • uınuını grev, federııayo· 
~ltlediğ! netioeyi vermi§ -

~-~in bütiin mühim nokta • 
·eı bu rtHıyand metrolar, şi • 

t ... -· er · 
,"llı, "1" ıstasyonları ve diğer 

1 __ ~ıı uesseseleri polis ve as -
"'lıQ. VVetıeri tarafıııd&n mu • 

• 1• ed11ııı.,•~- ~. ( '""llt A....Ulr. 

lıt İfa i'raııudaki madenler aa
%111 •l ~hına alınml§tır. De

llı.UnakalA.tı da ciheti as-

·~ıı. 
~ 

ı."d~ ~•lce yapılan grev 
-~, . 1ttne a!d bir sahne 

lıy, 

lj~<lil~~~~dan seVk ve ic!a-

~ 'et bu··· •. 
ıııuın ' tun umumı hız -
~i r•ssi!lerine el koymıış -

~~ •d 
ı. '•ra.syonunun umumi 
b~' İşlem" rağmen şimeodi -
.. '1tıı<ın, •le devam edi_, Jr. 

'''iiaı; Başvekil Daladyeye 
Ut teklif' ı yapılımıştır. 

elli 

QcQ,. 

Qb· 1nesi ,, - -
Öhtra lstinaa 

ııb~ Eıd iyor 
t ,_ ~•§t.e, 30 (AA) H"k. 
~""'tisi . . - - u u-

lıı, n nın toplantısında İm -
lııılt Uhık .. li · · etı soy yerek naıbın 
~ ~·· n eın · 

u~Q nıyetini kazanmış 
' •- llıeti • "e . n sag cenah pren-
~ IStinad_ • ' 

1 
llıı , , 10. eden malum 
lıo ık etrrıcğe karar ve-

-~ n --

~~~~n~ 11e~:ş~~;ik~~:~~ 
ı~•rı oyu~:abe_r parlamento 

' na da alet olmıya-

Çok azimkar bw siy"et takib eden Valadier 

Daladier, ·işçi federasyonunun u
mumi grev emrini geri a.lın1~ı 

şartile müzakereye girişmeğe ra
zı edilmiştir. · 

Ameleler, eon dakikaya kadar 
Daladier'nin zevahiri kurtardık -
dıktan sonra ric'at edeceğini ü -
mid ediyorlardJ, fakat Dalıadier, 
ricat etmemiş ve mücadeleyi ka-

bul etmiştir. Bu sabah Pariı;te 

Action Franı;aiş gazetesi müs -
tesna olmak üzere hiçbir gıızetc 

intişar etmemiftir. 
Hükıimete fevkalade salahiyet 

veren ve bilhassa kabineye bü -
tün vatandaşlar tarafından yapı
lan servislere vaz'ıyed etmek ha'k-

(Devamı 6 ıncı sah:fede) 

Filistin meselesini 
Arab konferansı 
halledemezse ... 

lngiltere hükumeti kendi bildiği 
gibi hareket edecek 

İngilizler Filistinde sokak ortalarında mücahid Arabların 
Üzerlerini arıyorlaT 

ıy azısı 6 ıncı sahüede) 

Parti Grubunun 
mütıleası alınmadan 

tetbikata geçilmiyecek 
Ankara, 2.9 (A.A.f - C. H. Par

tisi Büyük Millet Meclisi grupu 
bugün 29/11/1938 Trabzon mebu
su Hasan Saka'run Başkanlığın -
da toplandı: 

(Devamı e ıncı Skhlfede) 

_ .. eni Vatı ve Belediye Reisimiz 
Liltfi Kırdar 

Em1ıiyet 
1Müdürlügü 
Salih Kıbncın bir vali- Vali ve 
liğe tayin edilmesi ve B / d • 
Ankara P@lis Müdürü. e e lVe 
nün buraya getirilmesi R • ı · v • 

mevzuu bahs@luyor eıs ıgı 
'zun yıllardanberi İstanbul • • 
iyet Müdürlüğü vazifesini Man!sa va hsa Dr. 

Salih Kılıç ve Sadri Aka 

oJüyük bir liyakatle idare eden 
ve İstanbul zabıtasında birçok ye
nilikler yapan Salih Kılıcın mü"" 
hal valiliklerden birisine tayin e-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
----00-

Şüpheli 
Bir ölüm _ ... _ 
Evve li çocuğunu 
düşürdü sonra 

kendisi öldü 
Dün şübheli bir ölüm hadisesi 

olmuş, evvela çocuğunu düşüren 
bir kadın biru sonra kendisi de 
ölmüştür. 

Beyoğlunda oturan Hasan is -
minde biri dün sabah Beyoğ'lu 

emniyet amirliğine müracaat e
derek 8 aylık hamile bulunan 
karısı Pakizenin çocuğu düşürdü
ğünü ve kendisi de sancılar için
de kıvranmakta olduğunu söyle
miştir. Bunun üzerine baygın bir 
halde bulunan Pakize cankurta
ran otomobili ile Haseki hastane
sine kalxiırılmış ve tedavi altına 
alınmış ise de Pakize kendisine 
gelmeden birkaç saat sonra öl -
müştür. Pakizenin çocuk düşür -
mesi ve kendisinin ölümü şübhe
li görülmüş ve müddeiumumiliğin 
gösterdiği lüzum üzerine tahkika
ta başlanmıştır. 

Lu!fü Kırca r tayin 
edildi 

Ankara, 30 (Hususi muhabiri
mizden) - İstanbul vali ve bele
diye reisliğine Manisa valisi Lut
fü Kırdarın tayini yükse " tasdika 
arzedilmiştir. 

"Devamı 6 ıncı sahifede) -·-
Azılı 
Hırsızlar 

-'amlarlı Said ve Sedad 

Emniyet müdürlüğü ikinci şu
be ikinci kısım memurları Eyüb, 
Balat, Fatih, Kumkapı ve şehrin 
diğer muhtelif semtlerinde birçok 
hırsızlıkların faili olan Şamlarlı 
Said ve Sedad U;minde iki azılı 
hırsızı yakalamışlardır. Bu iki 
hJrsız tarafından çalınan bütün 
eşyalar meydana çıkarılarak sı<

hiblerine iade edilıniştir. Said ile 
Sedad bugün adliyeye teslim e
dilmişlerdir. 

Bu da alacak 
Yüzünden •• 
Sabıkalı Hamza oğlu Muhar -

rem bir alacak yüzünden çıkan 

kavga neticesinde Küçükpazarda 
oturan Hasan isminıde birini bı -
çakla sol böğründen yaralamış -
tır. Yaralı Cerrahpaşa. hastanesi
ne kaldJrılmış, hadiseden sonra 
kaçan Muharrem yakalanarak tah 
kikata başlanmıştır. 

-
tan - on r a .• -. .. ................................... _ .. 

Ber lin - Roma mihveri 
sars ı lmıyo r 'n u ş ... 

Roma, 30 (a.a. )- ı;ember

layn ile Lord Halifaksın 

Romayı ziyaret edeceltle-
rine dair verilen haber italyan ef,. 

karı umumiyesi tarafından sem -
pati ile karşılanmJştır. Efkarı u -
mumiye iki memleket arııaındaki 
münasebetlerin aydınlanması için 

ingiliz başvekili tarafından sebat 
n cesaretle sarfedilen gayretle
ri unutmamaktadır. Çemberlayn'
in nüfuzu nazarı sayesinde iı:ıgı
liz siyaseti tehlikeli vaziyetler -
den tam zamanında kurtulmuştur. 
İngiliz - italyan münasebetleri 16 

(Yazısı 8 mcı sahifede) 

Çemberlaynın son Frııma nı,ıahatinden bir intiba 

Zorbalar Saltanatı 

T arihde mis
li ender gö
rülmüş kan, 
ölüm,sef ah at 
ihtirasları 

• 

Babıali Baskını, im-

Bu romanda: 

A lemda r 
Mustafa 
Paşayı ve 
Gözdelerini; 
Osmanlı 

Tarihinin 
En kanlı 
S ahnelerini 
okuyacak-
s ın ız . 1 

paratorluğu ele ahş; millet mu
kadderahna hükmeden cariye
ler, beyaz et ticareti. ihtilal, 
Istanbul sokaklarını kan nehir-

lerine çeviren hadiseler .. 
** Bütün bu müheyyiç ve tüyler ürpertici hadiselerin en 

hakild etüdünü S O N T E L G R A F sütunlarında 
pek yakında okuyacaksınız. 

BEKLEYİNi Z 
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1940 olimpiyadı pro
gramı hazırlandı 

Muhtel"f memlekt ti erdeki 1 ii< 
maçlarının 

Helsi>'ski 28 (A.A.) - 19-iO ol im l 
piyat oyunları organizasyonu ko
mitesının şimdilik tespit etmiş ol 
duğu programa göre, 133 muhte
lif mü:abaka Y"pılaciloktır. Prog -
ramda, eltopu, hokey ve poh mü
sabakaları ~·oktur. Buna mukabil, 
kadınlara mahsus 10,000 metle yü 
rüyüş, gülle atma vf" 200 metre 
sürat koşusu ilave edilmiştir. Bun 
!ardan başka iki tane planör müsa 
bakası da vardır. Berlin olimpi -
yatlarında 129 müsabaka yapıldı
ğına göre, 1940 olimpiyatlarında 

4 müsabaka fazladır. 

Hazırlanan pr0gram 
Helsinski, 28 (A.A.) - Enternas 

yona! olimpiyat oyunları enstitü -
sü şefi Dr. Kari Dim buraya gel -ı 
miş ve olimpiyat oyunları hazır -
lıkları için görüşmelere bıqlamış-I 
tır. 

Helsinski, 28 (A.A.) - 1. A. A. I 
F. in Genel Sekreteri İsveçli Bö
kelund, buradaki ziyareti esnasın 
da 12 inci olimpiyat oyunları ko
mitesi ile temas ederek 1940 olim
piyadındaki hafi! atletizm progra 
mını da tespit etmiştir. Bu pr<'g
raında müsabakaların günlere tevl 
ziiııde Berlin olimpiyatlarına na
zaran büyük bir fark yoktur. Bu 
farkın en ehemmiyetli ciheti, tek
mil ilk karşılaşmalarla eliminas -
yonların saat ! 1 de b~lamak üze 
re öğleden evvel yapılmalarına ka 
rar verilmiş olmasıdır. 

Güne atmada, eliminasyondan 
finale kadar bütün müsabak:ılar 

üç muhtelif yerde yapılacaktır. Sı 
rıkla yüksek atlama iki günde ne
ticelenecclrtir. Sırıkla atlama mü
sabakalarının ilk günü seçmeler 
yapılacak ve ertesi günü, en iyi 
atlaml§ olan 6 sporcu arasında fi
nal müsabakaları yapılacaktır. 

Teknik müsabakaların asgari 
hadleri önümüzdeki yıl tespit edi 
lecektir. Öyle sanılıyor ki, bu had 
ler 1936 Berliıı olimpiyatlarında -
kinden çok daha yüksek olacak -
tır. 

Program şu suretle tespit edil
mi~tir. 

2 l Temmuz 1940 Pazar günü sa
at 16 d2 · 

JQ9 metre sürat koşusu, ilk ell
mon~· n.ar. saat 17 de yüksek at 
lama} l"lııninasyonu, ilk seri ve fi
nal, 800 metre koşunun ilk eliml
!Ul..")'onu, 17,30 da diskatma mü -
sabakaları •kadınlar arasında• 

400 metre manialı koşunun ilk 
serisi, saat 18 de 100 metrenin ikin 
ci serisi, 18,30 da 10,000 metrenin 
final!. 

22 Temmuz 1940 Pazartesi günü 
saat 11 de, 

Uzun atlama ve çekiç atma, .ı;ı • 
rık:a atlama, saat 16 da cirit atma 
•kadınlar arasında• 

16,30 da 400 metre manialı ko
şunun ikinci serisi, uzun atlama -
nın finali, saat 16,45 te 100 metre 
sürat koşU&Unun ikinı:i seris~ sa

at 17 de 100 metre sürat koşusu -

neticeleri 
nun ilk serisı •kadınlar arasında• 

17,30 çekıç atmanın finali, öUO 
metre koşunun ikinci scrisı, saat 
17,45 te 3000 metre mamalı koşu
nun ilk serısL Saat 18 de 400 met 
re manialı koşun un fınali, saat J 

18,30 da 100 metre şürat koşusu -
nun finali. 

23 Temmuz 1940 Sah günü saat 
11 de: 

Saat 11 de disk atmanın finali, 
saat 16 da 200 metrenin ilk seris~ 
sırıkla yüksek atlamanın finali, 
saat 17 de diskatnıanın finali, 100 
metre sürat koşusu •kadınlar ara 1 

sında• ikinci seri, Saat 17,30 da 2001 
metre koşunun ikinci serisi, saat 
18 de 800 metrenin finali saat 18.15 
te 5000 metre koşunun ilk serisi, 
saat 19 da 100 metre sürat koşusu 
nun finali •kadınlar arasında• 

24 Temmuz 19!0 Çarşamba gü -
nü saat 11 de: 

Üç adım atlamanın finali, saat 
17,30 da 50 kilometre yürüyüşün 

start'ı, saat 16 da 8 metre mani
alı koşu •kadınlar arasında• ilk se 
ri, Saat 16,30 da 200 metre koşu 

ikinci seri üç adım atlamanın final 
ll, saat 16,45 te 110 metre manialı 
koşunun ilk serisi saat 17,15 te 
1500 metre koşunun ilk serisi, sa
at 17,30 da gülle atma •eliminas -
yon ve final•, saat 17,45 te 80 met 
re ınBnialı koşunun ilk serisi cka· 
dınlar• •Dikkat: ikinci serisi ola -
caıc. 

Saat 18 de 200 metre koşunun 
finali, saat 18,10 da 50 kilometre 
yürüyüş•in nruvasalatı. 

25 Temmuz 1940 Perşembe gü. 
nü saat 11 de: 

Cirit atmanın finali, saat 16 da 
80 manialı koşunun kadınlara mah 
sus finali, 110 metre manialı ko -
şunun ikinci serisi. saat 16,30 da 
400 metre koşunun ilk serisi, saat 
17 de cir!t atmanın fınali, 1500 met 
renin finali, uzun atlama •kadın
lar arasında•, saat 17,15 te gülle at 
manın •kadınlara mahsus• finali 
17,30 da 110 metre manialı koşu fi 
nali •kadınlar arasında· saat 17,30 
da 110 metre manialı koşunun fi
nali, saat 18 de 400 metre koşunun 
ikinci serisi, 

26 Temmuz 1940 Cuma günü sa
at 10 da: 

Dekatlonun 100 metre koşusu, 

saat 11 de dekatlonun uzun atla
ması, saat 16 da dekatlonun gülle 
atması, saat 16,30 da 200 metre ko 
şu~oun •kadınlan mahsus• ilk se
risi, dekatlonun yüksek atlaması, 
400 metrenin ikinci serisi, saat 
17,15 te 5000 metrenin finali, saat 
18,30 da 400 metrenin finali, 18,45 
te dekatlonun 400 metre koşusu, 
saat 19 da 200 metre koşunun •ka 
dınlara mahsus• ikinci serisi. 

27 Temmuz 1940 Cumartesi gll
nu saat 10 da: 

Dekatlonun 110 metre manialı 

koşusu, saat 10,30 da dekatlonun 
disk atma müsabakaları saat 16 da 
sırıkla atlama •dekatlon•, saat 17 
de 4Xl00 metre bayrak yarışının 

G©lk<yü~lUılFildl~ 
A~lk y©1ıro~O©.\ıro 

AŞK VE l\IACCTl.A ROMANI: 44 

- Damadınıza emrediniz! Der
hal rotayı çevirsin.. 

Biraz sonra arkadan bir ses .. 
Dora söyleniyor: 
- O ne? Marmaraya mı gidi-

yor.,ı? 

Doranın ağzına bir el uzandı. 
Ses kesildi. 
Yılmaz, Doranın dudaklarım 

parmaklarile zımbalamış gibiy
di. 

Tayare Marmara üstünde uçu
yordu. 

Bayan Pakize, nihayet - bütün 
davetlilerin arzusuna rağmen -
kendi istediğini yaptırmı~tı. 

Tayyare içinde Perihana öyle 

Yazan: lskender F. SERTELLi 

bir sersemlik gelmişti ki .. etrafın
da değil, gözünün önünde olup 
bitenleri bile göremiyordu. 

Cahidenin hakkı vardı: 
- Ben Perihanın bu kadar mi

yop olduğunu bilmiyordum. 
Demekten kendini alamıyordu. 
Fakat, kimin kulağına girer bu 

sözler .. ? 
Herkes kendi i\leminde .. 
Ve Cahtde oturduğu yerde hid

detinden küplere biniyordu. 
Bir aralık Reşad da söylendi: 
- Nihad sık sık motör gürül

tüsü çıkarıyor. Belli ki, kimsenin 
birbirlle konuşmasına bile mey
dan vermek istemiyor. Bu vaziyet 
karşısında bize düşen bir vazife 

ııKoçoK HA~LER~ Tramvay ş·rke j .. 
* Dahilıye Vekili He!ik Saı -

danı, Büyük Ölüni.n lumü ce • 
n:ı;:e merasimi esr.asır da halkın 

gosterJ.;:r vekar ve val.lerin ~' t· 
tuğu iy. yol h'<kkında vH5yetl~r~ 
birer teşekki:. telgrafı JÖPd~r -
miştir. * F'lıpin aaalarına 4 temmuz 
da istiklal verilecektir. 

Emekli muallimkr e.rvelce te· 
rakum etmiş mesken bedelleri -
nin verilmesini istiyorlar. 

Tarih enstitüsü için yapılan 

yeni salon bugün aç•lmıştır. * Yunan başvekili maarif ne
zaretini de üzerine almıştır. 

nin saıın al nrn 
~ı1eselesi 
Mürahhas~ar bu 
akşam ~nk1:raya 

gidiyorGar 
'l'ranıvay ve tünel şirketleri ıle-

legeleri bu akşam Ankaraya g; -

dec:?kler ve yarın de~h:,l Nafıa 

ictimai meseleler 

ı ır aşd m 

Bu ustJlün f 3fbiki [az m m1, 
me leketimizde f atbi

kine imkan var mı? 
* Dün Halk partisi Şile ve t?'R· 

küdar kaza kongreleri toplanmış
tır. 

Ve;ciJetile satln alına muz1:1kere
lt·rır.e başlıyacakl~rdır. 

Traı:way sirketinir .,.,~vcud te-
IProfeEör Hilrni iya bu 

iyor? * Karabük fabrikalarının iş -
!etme müzakerelerine Ankarada 

sisat ve vesaıt için 15 m:.yon lira 
isteliği yazılmıştı. Öğ"cndiğımi- husus a ~e 

devam edilecektir. * Romanyanın Transilvanya 
ze göre, belediyenin k•efi 1.750.0•.u 
!hfıa v~kaletinin ke~fi de 1 "';,_ 

Yazan: RECA' SANAY 
kısmında sui kasıtlar ve tedhi~ yon 850 bin Jiradu. Anl:ct içi" içtimai cebhcrlen gönişmekr yapmak için birl<aç ı:!in-
hareketleri başlamıştır. Belçika umumi mc.k,zi E!tk- dür Üniversite koridcrlarırııb dı:;la ~ıyoru;n. Görüşmek ist~diğhn zeva-* Üniveroite profesörlerinden 3 tı, mC'!!<•l bulunın~dıkları bir zam ~nda b•ılmak gayet giir .. Gcr,<•nler· trih şirk"ti içın 5 mılyc:ı Ere i., ,.. > 
Şükrü Baban yüksrk ticaret v<: u<· söı. ·ıedi,,•im gibi .;0 "''ntler v-ya pr ver ıiyor değilim.. ue ~are ki 
"kt d k t~m.~. fakat bıitün ele ,trik t~si- -
ı ısa me tehi doktorin profe - ı.ulunmazlar, bulundukları zamaı• ocr,leri vesair mcşguli"etlcri var· 

·· J"" ·• s bh' 1 sat ve m2 lzemesini il milyı•n it-sor ugune, u ı Nuri ayni oku Jır; konuşamazlar 
siyasal tarih profesörlüğüne ta- raya satmıştı. Şimdi 'Ir~ınvay Bay Hilıni Zi)ayı lıugüıı _ nasılsa • dersin~eıı bir .,,at evvel gelm<ş 
yin edilmişlerdir. şırketi için 15 milyon lira ister.il- buldum. Salım:la 3 alnızdı; göriie:ınrl i~in i~·i bir fı•sattı.. ve beni çok 
* Birinci umumi müfettiş An- diğine göre, müzakerelerin es3s1- mültefit ve •~ıni.,.i bir aliıf..a ile kaı·'1lndı. Fakat bir sandalyeye ilişip 

karaya gitmiştir. nı bir paz~rlık safh~;ının teşkil cı~ n.cvzua temas eder e•ın:z çok n.e ~&l'I bulunduğunu, biraz sonra der-
* Kerestecilerde yapılmakt. edeceği anlaşılmaktadır. oe gireceğini ileri sürcrcl<: 

olan sebze pavyonunun inşa•tı 

1 

- Bu gorüşmcyi başka bir gün" bıraksak._ dedi. 

bitmiştir. 
1
., p Ü L ı· s T E Bittabi ben de aksini rica ettim .. olur ... Olmaz ... Sayın doçente hak * Sirkeci istasyon başına Ediı- vermiyorum dci:;ildim .. ne ç3ro ki ben de makineye yazı vemıek mcc-

neye giden kamyonların bekle - -------------- bııriyetinde i~im! Nihayet, muhterem muhatabını, muvafakat ifade 
diği sokağa kadarki sahada bu - 1 
lunan binahr kanunuevvel içinde 
istimlak edilerek Hüdavendi(!ar 
caddesi genişletil"c~ktir. * Esnaf cemiyetlerine yardım 
tahsisatı 23 bin liradan 30 bin li· 
raya çıkarılmıştır. Bu para ile 
esnaf hastahanesine pavyon ila . 
ve edilecektir. 

o.:~, atsı~ araua
cını mPri'eU 

Çeınherlitaştan arabasile geç-

rr !ustafanı!1 1~y#?i .. · 
kre salladığı kırbaç yaya kaldı-
Lll1 •• • .... t •• C ulaıı Necat. a· 

dında birinin gözüne isabet ed., -

* B şd Y 1 
, .. re'.< yara!nını~tır. 

a a avuz o ma iC U7f're 
donanmamız Karadenizde ma?1e·ı- 1 r~ro" CJ y t8 0 Omc· 
ralar yapmaya başlamıştır. bii ara~ın P. 

---01----

Teşekkür 
Zevcim ve babamın ebediyetr 

intikali dolayısile en acı günlr -
rimizde geı-ek telgraf ve mektup 
yazmak suretile gerek bıaat l?d. 
lerek bize teselli veren ve elemi
mize iştirak eden ve merhumun 
cenazesine gelmek zahmetine kat· 
!anan dostlarımıza ayrı ayrı t•· 
şekküre imkan olmadığından muh 
terem gazetevizin tavassutunu 
rica ederiz. 
Merhum sabık Kadıköy Belediye 

Müdürü Sadık paşa zade 
Kemal Özdemirin 

E~i: Beh~ar Ö:demir 
Oğlu: Sadık Kemal Ö:demir 

---·----------.. 
ilk serisi, saat 17,30 da cirit atma 
•dekatlon•, 200 metre koşunun 

•kadınlar arasında• finali, saat 18 
de 3000 metre manialı koşunun fi 
nali, saot 10,30 da 4XIOO metre 
metre bayrak yarışının ikinci se 
rileri, saat 19 da 1500 metre koşu 
•dekatlon•. 

23 Temmuz 1910 Pazar günü sa
at 15 te: 

Jv.araton koşusunun startı saat 
15,15 te. 4X100 bayrak yarışının 

•kadınlara mahsus• ilk serisi, sa
at 15,30 da yüksek atlamanın • ka 
dınlara mahsus• finali saat 1,45 te 
4Xl00 metre bayrak yarışının ·ka 
dınlara mahsus• finali. Saat 17 de 
4Xl00 metre bayrak yarışının U
naE. 

var: Susmak .. 
Cahide hiddetle başını salladı: 
- Pekala .. susalım. 
Sonra kendi kendine mırıldan

dı: 

- Susalım ama, Nihada da ab
dal olmadığımızı anlatmalıyız. 

- Ne çıkar bundan? O her şe
yi biW.en iyi biliyor. Bir kere düş
müş bu çıkmazın içine. Ne yapıp 
yapacak, kusurları, aksıyan taraf
ları örtmeğe çalışacak. Tayyare
yi seçişindeki sebebi hala anlıya
madın mı? 

- Anladım ama, çok geç. Böy
le gürültü içinde geçen törende 
her şey bulutlara karışıp kaybo
luyor. Çok kurnaz, ilerisini çok 
iyi gören adammış doğrusu o. 

- Hayınıız adaların üstünde -
ylz ga!;ba .. ? 

- Evet. Cemil paşanın, İstan
bul köpeklerini sürdüğü adanın 

üstünden geçiyoruz. 
- Nihadın bizleri buralara ge-

Vatman Hamdinin idaresind~ -
ki tramvay ile Gulhane hastah, -
sine aid ve Suadın idaresindeki 
otomobıl Tepebaşın<.la çarpışarak 

her ikisidc hasara uğramışhrdır. 

Bir 
ç 

1>ra a 
cuqu ez 

j 

i 
Sürüoü Etcmin idaresindeki 

yük arabası Cibalide Nezahet ve 

Tacettin ısnıındc iki çocuğa çar
parak muhtelif yerlerinden a~ır 

surette yaralamıştır. 

Yaralı çocuklar Şişli Çocuk 
hastahanesine kaldırılarak teda
vi altına alınmışlar. Arabacı E -

tem yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

70 lik bir ih 
başına gel 

iyarın 

ler 
Vatman Salihin idaresind<•ki 

87 numaralı tramvay Beyoğlun -
da 70 yaşlnnda Bayzora adında 
bir ihtıyara çarparak yaralamış
tır. 

Ani olarak pathyan 
gaz ocağı 

Sultanahmedde oturan F1!yzi 
adında birinin evinde yakılmak -

ta olan gaz ocağı ani olarak pat -
lamıştır. Ocağın patlaması çok şid

detli olmuş ve evin bütün caınh
rı kırılmış ise de insanca zayiat 
olrrı ~ m1ştır . 

tırmesiııde;,i sebebi anlıyamadım. 
- Anlaşılmıyacak ne var? Ka

yın valide sultan böyle emrettL 
- Nerdcn biliyorsun bunu? 
- Bir pusla yazd,.. elden ele 

pilota kadar gitti. 
- Beı, nasıl gö . ınedim ya .. ? 
- Kolumla s_ııi diırttüm ama, 

farkına varmadın sen! 

- Haydi canım, bu kadar da re 
zalet olmaz. Yengemi çok bayağı 
bir kadın mevkiine düşürdün! 

- Yengeni ben senden çok se
verim, Reşad! Fakat, onun yaptık
ları gözıimden k

0

açmıyor. 
Tekrar kolunu dürttü: 

Hele bır bak şu manzaraya! 
Bay Hurşid neredeyse b~nuna 

sarılacak yengenin. 

- Çok utanmaz adamını~ o da. 
Bu kadar insanın içinde bu dere
ce J§ubalilik olur mu? 

- Ben gene ısrar ediyorum: 
Hurşid Abbasın bu derece sırnaş
masına rağmen, Pakize teyzem 

ldcn Lir gülümscJişle: 

- Pek.ı .. dedi. Kısaca konuşa
lım bari. .. Kısırlaştırma mesele
sini birçok noktal~rdan mütalea 
e,mck kabi1'lır Ben bunlardan 
yalnız ikı cokla üzerinde dııraca
ğl'~. Psikolojik noktadan "ve ah
laki noktadan ... 

Kısırlaştırm~dan beklenen fay
da anormal insanları azaltarak 
ruhi bir ıstıfa temin etmek:ir. Fa
kat bu cihetten kısırlaştırmanın 

faydası kadar zararı da olabilir. 
Anorma! b.rçok uzviyetlerden !ıü
yük kabiliyeLlerin çıktığı görül -
müş ür. Ayni ailenin bir batnın
dı normal altı bir manzara göste
ren uzviyet başka bir batnının 

bir dalında normal üstü olabili
yor. Bunları önceden kestirmek 
ve insanlı/iı bu büyük kazançlar
dan mahrum etmiyecek tarzda 
bir is•ifa yapmak çok güç, belki 
de imkansızdır. 

Ahlaki noktadan kısırlaştırma 

meselesinde iki görüş ister iste
mez kar'1laşır: dinlerin ve birçok 
ahlakbrın mt lafaa ettikleri ı;ef

kat görüşü iİP Marw:n'in ve Ni
etzsche'nin müdafaa ettikleri mü
cadele görüşü ... 

Bu görüşlerden ikisi de ayni de
recede içtimaidir ve reeldir Züm
rf."ler ve cemiyetler birbirlerile 
çarpışırken kuvvetli o1mıya m~c
b'1rdurlar. İspartahlar zayıf ço -
cukları T•ycet dağından a51ğı a
tarlardı. Kuvvetlinin zayıf zara
rına yaşaması cemiyetin bekası 

namına lazımdır. Fakat şefkat, 

merhamet, ali!lere yardım duvgu
ları da diğeri kadar içtimai ve ha
kikidir. Mevhum ve hayali değil
dir. Çünkü cemiyet karşılıklı yar

dım ve sevgiyle kaimdir. D<Yktor 
hiçbir ümid kalmadığı zaman bi
le he rtürlü tedbire başvurmağı 
yalnız mesleki değil, ayni zaman· 
da insani borcu bilir. 

Şu halde kendilerinden, veya 

hala N ihadla meşgul. 

- Bu hiiilise karşısında benim 
beynim işlemiyor artık. Ne der
sen, inanacağım, Cahide! 

* Margritin sabrı tükenmiş gi-
biydi .. 

Tayyareci Cevada döndü: 
Yeşilköye mi gidiyoruz? 
- Niç'n soruyorsun.. sıkıldın 

galiba! 
- Artık tahammülüm taştı. 

Kendimi denize atmak ve bu sah
nenin içinde daha fazla yaşama
mak istiyorum. 

Cevad, Alman kadınının elin • 
den tuttu: 

- Otur oturduğun yerde. Ver
diğin sözü unulmal Birkaç daki
ka sonra Yeşiiköye dönecegiz. Ni· 
kiih kıyıl~ı .. gezinti bitti. Yapıla
cak bir iş var: Biraz daha sabret
mek. 

- Bırak beni rica ederim .. şu 
pencereden kendimi denize ata -

gelecek nesillerinden kat'i suret.. 

te ümid kesmeğe imkan olrnıyan, 
en ufak bir ihtimal bile olsa ce

miyete her hangi bir cihetten fay

dalı olabJecck olan insanları a
kim bırakma hükmünü vermek 
oldukça müşküldür, 

Bu iki görüş nasıl uzlaştırılabi
lir? Onu bizzat realite tayif\ edi

yor. Cemiyetler ve zümreler mü

cadele ederlerken merhameti he

saba katmıyorlar. O zaman gele
cek nesilerin muhtemel faydala

rı yerine bugünkü en acil, göze 
görünür fayda hakim oluyor. Fa
kat bu mücadelenin iç tarafında 

cemiyetler ve zümreler kendi 
kendilerine kalınca, ancak birbir

lerine en fazla bağlandıkları ve en 

bü;ük karşılıklı yardımı göstcr

diıd.ri zaman devam etm<>k hak· 
kını kazanıyorlar. O vü.kjt yalnız 
mücadelede doğrudan doğruya 

ise yarıyacak sağlam unsurla 
değil, fakat en zayıflar da cemi
yetin himayesini kazanıyorlar. 

Bu iki içtimai vakıanın çatıştığı 

yerlerde onları uzlaştırmak haki
katen meselt'Clir. Akimleştirme -

nin prensip itibarile (ve birçok 
ıhliyati kayıdlarla) kabulü ne ka

dar C:oğru ise, tatbikı da o kadar 
psikolojik ve sosyal hatalara düş

mek ihtimallerile malUldür. 

Bundan dolayı memleketimiz
de, sıhhati koruma, hayat şartla

rını ıslah, uzvi, ruhi ve içtimai ij

yeni tanzim yolunda bütün teşeb
büsler yapıldıktan, bu meseleler

de alınabilecek azami randıman 
elde edildikten sonradır ki, ancak 
böyle bir mesele ve onun tatbikat 
şekilleri üzerhde düşünmiye baş

lamanın makiıl olabileceği kana
a tlııdeyim. 

RECAİ SANAY .. _zzs 

yım. Vallahı hiçb:rinizi rahatsız 

etmem .. zaten bundan başka ya
pacak ne kaldı ki .. hiçbir şeyi gör
memek ve düşünmemek için, gü
zel bir soğuk su banyosuna ihti -
yacım var. 

- İştahını otele sakla kuzum! 
Orada rahat rahat yıkanırsın! 

* Nihad, yanındaki arkadaşına 

soruyor: 
- Dönelim mi? 
- Ben ne blleyım, gözüm? 

Kaynanana sor ... 
- Artık kimseye soracak halim 

kalmadı. Herkesin dediğini yap
tınL Bitkin bir haldeyim ... 

- Şu ıztırabının sebebini bir 
saattenberi söykıniyor•un hana .. 
niçin? Halbuki, benim senden 
saklı hiçbir şeyim yok. 

- Söylenecek gibi d~ğll, azi • 
zimt Bunu söyl~rsem. ağzın bir 
karış a~ık kalır ve benim ne ka
dar s~ğlaın sinirli bir adam oldu
ğumu anlarsın! {Devamı var] 

P€lonya ve S · vy 
c;;··]<tÜ ı; 

Yazan: Ahmed ~" 
,·a'd• 

l'tloskova ve Varşo ti 
karene 

ya - Sovyetler nıu . • ıeb 
kmdn neşredilen rcsın• d 

l ·ıiJ<sSıP Polonyanm dış P" 1 .. d 
ehemmiyetli değişikhg•~fiİP 
eder. Bu muka.rcnel .. ıısc 
sonra enternasyonal. ııı~"·i s 
rin girdiği yeni istıh •Y d" 
!atması bakımından da 

layıktır. s ,ye 
Gerçi tebliğlrr•le ~ fil 

dak' yen• Polony& arasın ı 1>ohİ' 
vele imzalundığındJn ' lo 

''e ft' 
tur. Sovyet Rus~·a .. '' -s<b~ıl 
nın, karşılıklı ını·ıı• iJ1tP 
muhtelif tar;hlerd~ . j 

\.'es:1 mukavelelerin çrrçe . ',, 111 
tanzim edecek\< ri bil~•<'·,, 

ıı·tlll
dir. Fakat pa!:tlerı~· hil'İİ 
l..:rin, itilafnan1clcr10 • ı_1t 

. bit 
na ifade chncdiklcrı , ... 

· · d l 'I yaşıyoruz. ıkı <"\ l.:. ·.:ı ı 
im7alan'\n pr.kt, tk~r:ı~ 
f h d·1 ks. . ıa~·' es e ı me · ııın, p&;.~\! 

uykuya dalar, "' (ifcP . fol 
bir hale gelir. Sn'lı yrt "' 1:1 

. . . ıt · t t 
nıiin:ı~ebetlerır.ın Jth ··r b' 

do · taşmalar da bilbaS!"• .,;. JI 
' tC ıG nedenbt>ri bu ,·atı •et , • 

. . , ı• i rl 
Polonyanın inısı;\·a. ' . tdt1']1 
rın ihlas• yeniden _,a • 
paktı imzalamak kadal' 
dır. 

Acaba bunun ınaoası. 1, "\.·cbS 
Polonya dört se~e C\ ,.,.p 
dar Frans.:ı'n1n orta 

t ' ·ı ti' - . "tt'fak ınnnt•. eş.u r ıgı ı ı. 
1
. b•' 

· et ı 
dahil olan ehcmın•' ,·s 
!etti. Bu sıralarda 1'1:10:.b-i 

karu::ı,. , 
çok korktuğu ve çc l 

Al "d' F"lhakil<• ınanya ı ı. ı ıc.,rı 

muahedesinin en çok •ı..,ıı; 
ahkamı Polom·n ile J\ 

jı;e11 
rasındaki hudutları. ç 1111,ıı; 
!erdir. Mançig şehrı j lol'' 
ayrılmıştır. AlmanY.• :şı~r· 
ridorivle ikh e böluoın ~11 . • da r 
lonyada ve AlmanY• h ,., 
olarak büyük polon) a dı1· 
ekalliyet kütleleri ""' bU ı: 
sonrası Alınanyasın111 • ~ i•1 

lıkları ortadan kald•r;•;:,d•' 
si pek tabü idi. Ve Jl•\,ri 
velki alman hükünıel 

'kÇC' 
bir siyaset tekip eth. d•'· 
ya - Fransa tesanüdU .. 
ti. ,.ııı;• 

Fakat Bitler Alınaıı. ·ııl ~· 
muahedesinin zinciri•~'.,.;-

\ . . k' d - . 110tıll'" ıçın ta ıp e ecel(• ıoııJ'"' 

lonyayı sonraya bır9 J • . . blll • i1 
verdi. 1934 sene>10111 ,.c ı( 
rında Polonyaya oll s• _u 

. JJW il 
anlaşma teklif eth .. c•ııtıl 
!erle de Fransaya gıı ,fll'd 
Polonya, Almanya 1~;ıyO• 
zatılan bn eli sıkarak , . 

. F nsıı · J• 
şusıle anla~tı. ra ·...ıı!I"'~ 
ittifakı resmen fesh 6"". 
kat derin bir uyktıY9 r• f( 

Polonya bundan so~ıtJI": 
sulh meselelerinde . ·• 
sivasetini takip etıfl'.'~i 
O gün için pek elver• 

bu politika, Polonya~ 
!erine hiç de uyguıı 0

1
i. 

d • 'nk" af et ccye ogru ı ·~ ·.,i' ,ı 
silahlandı. Ren nehr~t~ 
nı askerileştirdi. /\"k•·a1'/ 
hak etti ÇekosloV• ;ı.oı';Jf, 
ladı. Ve 

0

nihayet "."g;ı ~ 
tına aldı. Gaript'.r ı•~ 
kendi emniyeti içııt .,~
kil edebilecek bu s:;,,, ~f 
büste AlmanynY9 9 

si• .ol 1 
etti. Miinih aııla~ıfl~•"_.. ı 

j\lıfl ..... ' 
orta Avrupada ıtı;''ı 
nisleme politikasııı• ;ıl , 

, 1ıt1.1 
çalışan Fransaıı10• .,~· - • . netı 
kolunu çekmesı . , 
işte o zamandır "' a••(I 
ağırlığı Polonyanııt I_ 
ıuıya başladı. ,.9'01' 

• Jo · 
Polonya ÇekoS b ,I:' 

kılmasınd~ ynptı~re 11~1 

··ı• b' karşılık olınak ti ')l• ,) 
l\locaristana iJJın1'~ 0111' / 
tin hudut koııışus ı'~r'~l 

' Bugiin Karpatl•f pıP tıl...ıf. 
tok• ,,. 

verilen bu mın t11• 
devlet şekliııd• .,d• .JI' 

ıe5' .,,. .JJ 
muhafaza etıneıı ıet 'lıı""• 
için hu•usi sebe~ ,,ıl 'ıı" 

. ı·1ıM '" •J loııya, kendı ıı r i( ... .ıı (ı 
lunan ukranralı1 ". Jıiil~~ ·.) 

· ·el• ~:ı•J 
!ketin mubt~~•> eli ~.a' f, 
te~kil e<.lcr .. gınd 80(il.ıJı~/ 
Diğer tııraftaıı. ~ııl1 rl~~I'" .• 
dar.,,,inde Naıı l'.,1

11
/ 

lan bazı islcr d• .,r • JJtl , 
nmı sıknııştır. 

6 ıııcı 
~Devaad 



\'eni Şefimiz ve Maltepe 
T··1·· Yugoslavlar Eu u

1
.n
1

.. .. 
ns ı usu 

farı resmi Yugoslav gaze esinin 
lnönü hakkında dikkate değer 

bir makalesi 
~,,,, -
~ ihtllalln ilk günlerinde AtatUrk'iJn 

1.1 '"•nda kahramanhklarile temayüz 
l',rıe" iki şövalye tnönu ile Çakmaktlr. 

IJa. a ~rrıl ( c Vreme. - 12/XI/ dan aynlmAk ıııı.ında olsun, Clim-
'4.ı •lgrad ) gazetesi11den: hurreisliğine kiıni11 tayiıı edilece-

l;h~•t(Qk Tilrk.lyesln1n asırlara ği suali etrafında pek çok dural • 
~ ~ bir temel üzerine kurul • mamıştır. Çünkü bu iki kimseden 
'-~ dııtıuıu n Ctbnlnıriyetia bll§b kimse nazan itibare alma-
~' teoaellni dilııyada hiçbir mazılı. • 
'- ı.ı~ ltflllliremlyeceğiııi diba • Herkes l>ilir ki, Atatürkü.n yeri-
'ı, b""Baıııda Büyfik Hlllet Mec· ni kimse işcal edemez. Fakat, e-
~tanlı bir lıava içiade n ter Tiirkiye Ctimhuriyetinde Bü-
lit 'kaıide idil ve yerinde ;rük Şefin koltuğuna (saııdalyesi-
llt lıtfl. 1le bütün ıllhlyaya ı. . j ne} oturacak Fefe malik olaa 
.\taı_ Jı:i.mse vlll'Sa o da bu iki bilyilk •· 

Balkanların eşsiz bir 
enstitüsü haline geliy0r 

İnhisarlar idaresi tarafından 
Maltepede vücude getirilen tü -
tün enstitüsü ehemmiyetli su -
rette genişletilmiştir. Ahiren ya
pılan yeni ve büyük binanın in -
patı da tamam olmuştur. 
Şimdi bazı tili ~t devam 

etmektedir. 
,.. Burada ders ve tatbikat gören 
eksperlerin bütün fenni ve mo
dern vasıtalardan istifadeleri de 
temin olunm~. bunun için ye -
niden icab eden vesait getirilmiş
tir. 

Yakıın bir zamanda tütün ens • 
titümüz, Bakanlarda eşi bulun -
mıyan bir müessese vaziyetine 
girecektir. 

Ülev vapuru bu hafta 
Set ere başlıyor 

I.\..~~ kaybiyle ıluydultlan damdır. Halbıılti, Mattşal F. Çak-
h_.llllı ••- dah Almanyadan yeni getirilen Ü -
"""" - ... yenerek, Atatilrkün mak bu mevkie a evvelce te-
'ıı "'·- '°llıiyetııame.ı cıl8ll kanu- fekkilr etmifti Çünkü 0 , milli mü !ev vapuru bu hafta içinde se -
~ ~'1e derin. bailıhltlanıu te- cadelealn ilk günlerindenberi M- !erlerine başlıyacaktır. 
~ ~ "ttitdikten ııoımı, Reisleri keriıı arasmda olan vazifesini Jd. Denizbank idaresi bu vapuru 
lıe;ıı..,dlltuıı tesirli daveti üzeriııe rik etmiş ve bunun için bu unva- şimdilik Adalar - Köprü hattın-
~ d~ llelerek Alatiirkün eseri- na teşekkür etml,ti. On bPş sene da işletecektir. 
. 1 :- etnıekle mabddes ,.. • zarf:m.da bir kere olsun ünifonnası ı I• k=e=li=.m=e=l=e=ri=t=ekr=ar==e=tti=.ğ=i=n=i=s=o=.~=· le=.= 
~le ~Uhde edecek olan adamı IU üzerinden indirmemiştir. Şim· mişti. O, bütün bunları hayatının 
ııi_' ~ millet vekilleri ara- di bile, parlamentoda yer almak en tatlı hatıralarını anhtır gi' ı i gü 
1'ı. il dokuz 11amzet intihap et- lıevesi keadisinde hissedilmemiş · zcl bir tebessümle hatırlıyı,rdu. 
~ijed11 

doktu namzedin bir for- tir. Mulıarrir intibalannı ıu suret· 
..__ ~ıı başka hirşey olmadığı Keadlsi tam bir asker olarak kal le tebarüz ettiriyordu: 

~~t· . lltıda lı.issedilınJıti. Tlirlr mı.ştır. O gün, Yugo.•la\'yava olan itima 

1:"UıJ ~ en yükselt m d.isin.in Bn sebepten dolayı, seçimde fi - dı ye bu devleti akil. bir siyasetle 
~iıı~ıı o dakika lteııd.in.i giis- kir zıddiyeti yoktur. İnönü harbi- idare eden ve EkseLins ismet İnö· 
.~ bu ~ıulamentoda bulunan • 11in askeri ve Lozan konferansının nünün ber zau:.an büyü~< bir tak _ 
~ıı~eıı tuıı reyleri, hiliistisna, diplomat galibi, on iki senelik Ba~ dlrle babsetli~i Prens Polc izafe e-
1..~e 

1
to izalarının arasında vekil, Türkiye Meclisinin en Jnıv. dilen sempati havası içinde g<-çti. 

~l\iiıı ~ 1 •e aaygılısının, İsmet vetli hatibi ve ytiksek bir aile ba- Tür:..iyenin yeıı i Şefi, 1936 sc-'l liıı kutusuna havale edil- bası olan İsmet İnönii, Türkiyenin nesi Ankarada karşıladığı ve 1937 
luf~ mukadderatı mevzun bahsolon bu de iadei ziyaret ettiği Yu<>oslav 
~ ı.ı8 l><1riaınentosu, hazır bulu• tarihi günlerde milletin başına gc kabinesinin değerli Şefi Dr. Sto • 
~ ııı:e:rıe __ ve ittilalu iırll ile çerek mes'uliyetli yeri i~gal etmi yadinoviçe karşı olan derin sem • 
~ili.~ ettıı~u Cümhurreislil!;ine ye davet edilmişti. patilerinin feveranına nihayet ve-
V. ~ile, lgı zaman, bu nazik an. Onun intihabı, Atasının kaybi- remiyordu. İsmet İnönii, Stoyadi· 
ı:,ıı ~~e~dlsine teslim edilmiş le derin mateme bürünen Türkiye· noviçin muvaffakıyetinin bütiin 
\~ıtııı e~ı kemali sUkfuıet ilo ye yegane teselli veren haber İs· Balkanların muvaffakıyeti oldu 
~~~ il,,. dan dola), vazifesini bi met İnö11ünüa başkanlıl!;a seçiliıi ğunu işaret etmisti. 
~-°'dıı p etınış bulunuyor. Ayni haberi olabilir. Her zaman dostlu- Bu uzun ve samimi konuşma 
4-llıUıı 'Ulamento bu hareketiy ğuıı.a tabii olduğumuz İsmet İnö- !ar esnasında İsmet İnönü kAh 
~~u ':'aıı sadık tercümanı ol- nüniin intihabı Yuı:.,.lavy• için Dolınabahçe sarayında yatan has. 
~"'il, b a gösterdi. Çünkü Türk ılaha knvntli lıir itiliak, Balkan ta dostundan derin bir teessürle 
~ - kt uıuıı Dolmabahçe sara • anlaşmıw ve lıillıassa Türkiye ile kah Türkiyenin atideki mokadde'. 
'- '~ıef içinde yatan ve efsa- YucoslayYa arasındaki dostluğun ratından sarsılmaı: bir imanla bah 
111~ ı.~ BUyük Şefinden baş ılalıa ulu lılr teuaüdünü ifade e- setınişti. 
1ıı.;1ıı lilt adam tanır. l\lilli ih· der. Atatilrkün programından bir 
~ U Clinlerinde kahraman - Bu aatırlan yazan mulıarrlr, harf 'l>ile deii.§miyeceği 1sm.,t inö-
~ ~aı; t~lrlayü~ etmiş olan bu Cibnhariyct bayramının ertesi gü nünün beyanatından lı.issediliyor-
~!e~tl. ~~~~ .lı.iiail De ~iare- nü, 30 İlkteşriııde, &eisin Çanka • du. Türk milleti hiçbir emrivaki 
ti lltı ~- yKdaki evinde vermiş oldutu ııa - karşısında kalmıyacaktır. Dahili 
~,~, daha ilk kıyam gün- mimi öğle yemeğinde ha:ı.ır bulun- siyaset, eYvelce olduğu gibi, Tür-

ı.1~ İd·ı Atattirkün eıı yakın mak şerefine nail olmuştu. O :uı- kiln standardının inkişa!.ına basro 
~~l 1 er 'w t i ~l'ıııı · •<>Uazzam reform man, Ekselans smet nönii, Yn - dilecektir. Dış siyaset ise, malik 
~ tııı"lt"e büyük sırla1"nı Ata- gosbv aya karşı be•lediği büyük oldııi:u eı;ki ananelerden ayrılmı • 
~ ll~ttl ~u iki şahsa ifşa eder- ııevgiyi muharrire anlatmıştı. yacektır. Bu kompleks içinde Bal-
~4-ıı ı,,"ti, O'n.., cür'etli pi n- Memleketimizden aynLrken ve kan Antantı Türk asayişinin te -
1 lı~ ik~kıua1ı; kaçarlardı. HaJ. Yug-.,.ıavyanın her köşesinde rast melini atzedecektir. 

111• ~tiıı~ adarn, büyük Röne • ı:clcliği açık kalpleri ve kendisin • Yeni temeller üzerinde kurul -
•tın, t~t~nıamlıımak için, ha- den hiçbir ş•·y gizlenmiycn bu di- muş olan Cümhuriyct hayatının 

:tliıııııı likeyc koymaktan bi- yardan getirdiği güzel irtibaları devamı için lazım olan kUYYeti A-
ib,t lı'tlır; fevkalide bir ener h~hir zaman un tnuyacağını söy tatiirk idealinin tespit etmiş oldu 
1) ltteı., il :""'liktirler. Bunuıı !emişti. Kraı:uyevatzda Sırpça ğıı kültür mucibince yetişmiş olan 
·Ilı tt\i "._Yenıdcn teşekkül eden sa7leıniş olduğu nutu]· hiçbir za- ıtençlik verecektir. 
'tiıı~lı ı:?ın on beşinci yıldö man hatırından çıkm.•dığını, keli · Atatürkün göstermiş olduğu yol 

tq,01 rıtk edildiği gün ol • melerimizle tclafluzmnuzo öğren dan sapılarak başka bir istikamet 
\~ b" . ....._ U!·ük inlulapçı Ata ınek hevesile b ütün gece trcadc (Devamı 6 mcı salıilcde) 
~~ 
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~ ~ tefrika. .No. 168 

'r ~h.ıvan Hüseyin Avni papya 
~~1ı ha· tertibi anlattı 
• .,q,. &1rına <. •< ı~ rıı a sı için önceden ne kadar kavi olsa uykuda iken 
lı.. ~ ~-. lıtııd ı 'k ak s _., ""'! boyn una ilnıı atac tı. onra -
te b, .. Bir kuşa la boğa- dan kollarını makasla kesmesi Jro.. 
~~ ~~~ kıışağı çözeriz... laydı. 
t,~ •ır~ S•~u· gidersin; Pehlivan, Hüseyin Avni paşaya 
"ı~ "· l\~ı Çıktığı kadar bağı- tertibi anlattı. Paşa bu şekle mu-
1 bit " arını lj ~r. • sızlarım. .. Me- vafak<ıt etmiştL Makas.la intihar 

.. Q3~:ri~· ::lr.ız, sen bu terli- etmiştir diye illin edilebilirdL Za-
~ Oııa g· nı paşaya haber ten; Sultan Azizin yanında en 
l'ı. ~ ... taııo~e tertibat alsın... hAs ve emniyetli cariyeleri vardı. 
lıı;·~ ııu da bu şekle gö- Hele, Matgüzel gibi candan bir 

~'IJl lfa p ·· dedi. gözdesi makasla intihar ettiğini 
h~~l!van; bu şekli mu- söyledikten sonra; bu. hakikate 

u. Nihayet; padi§ah cu mı dayanırdı? 

Çırağan sarayını muhafazaya 
m~mur zevattan Hüseyin Avni 
Pa§'I bendeleri de işden haberdar 
edildi Mustafa pehlivan pencere
ye çıkarken ve işini bitirip ka
çarken göz kulak olacaklardı. 

Mustafa pehlivan cumartesi ak
şamı programını tatbik edecekti. 

Fakat; Sultan Aziz o gece sa
baha kadar ağladı ve kederinden 
uyuyamadı. Mat güzel, yatması 

için uğraştL Binbir işvebazlıkla 

efendisini teselliye çalıştı. Lıikin, 
Sultan Aziz yatmadı. Ağladı, 

ağladı ... 
Beni; buraya hapsettiler, öldü

recekler diye ağlıyordu. 
Mustafa pehlivan güneş doğun

caya kadar pencere altıında volta 
etti. Dilşad, bir türlü çağırmıyor
du. Yatak odasına geçıniyoı:>lardı. 
OtUl'ma oda.sının ışıkları yanıyor
du. 

Sultan Aziz; öğleye doğru bi
tab dU§üp yatağa uzandı. 

Dil§ad, ak§amki hali Mustafa -

ı Halkevlerinde 
Radyo ve hoper ~ör 
Tesisatı 
Bulunacak 
Ev sal(jnundakilerden 

mada hariçteki halkda 
bunlardan istifade 

edecek 
Memleketimizdeki bütün halk

evlerinde birer radyo bulunması 
ve muhtelif yerlere müteaddirl 

hoparlörler kunularak ev sala 
nuna gelemiyen vatanda§lann 

bundan istifadelerinin temini tP.k
mil Halkev !eri reisliklerine bil -
dirilmiştir. 

Esasen Halk ev !erimizin hem<'n 
hepsi birer radyo makinesine sa
hih bulunmakta iseler de hopar -

lör tesisatının henüz her tarafda 
Liyıklie yapılmamış olduğu gö -

rüldüğünden bu hususun da te 
tnıni ehemmiyetle tamim olun -
muştur. 

Hoparlörler yalnız radyo neş -
ri atında istifade edilmiyerek 
bun !dra mahalli k.onferanslarda 
da kullanılacaklardır. 

• 'er Halkevi, faideli ve muhte
fü mevzularda konferans serileri 
tertip ederek muayyen saatlerde 
bunları halka verecektir. Konfe -
r anslarda, hoparlörler vasıtasile 

ev salonundakilerden başka ha -
r içte bulunan halk da istifade e
deceklerdir . 

--c-1-

Kültür 
istatistiği 

Maarif müdürlükle
rine ve ilen emir 

Memleketemizin bütün §ehir ve 
kasabalarile nalıiye ve köylerin -
de okuyan, san'at mektebi, mu -
allim mektebi kız enstitüsü ve 
saire gibi muhtelli mekteplerde 
ders gören kız ve erkek talebe -

!erin kati sayısının ayrı ayn is -
tatistikler halinde tanzim oluna
rak gönderilmesi bütün maarif 
müdürlüklerine bildirilmiştir. 

Bu malıimat, en kısa bir za • 
manda vekAlete gönderilecek, bu 

suretle memleketimizin en yeni 
ve dı:ığru (kültür istatistiği) el -
de edilmiş olacaktır. 

Yeni adliye 
Tayinleri 
İzmir müddeiumumisi Asım ile 

Ankara maliye temyiz birinci ko
misyonu reisi Abdullah temyiz a

zalıklarına, İstanbul müddeıu -
mumi muavinlerinden Hakkı 

Şükrü de lmralı ceza evi müdür

lüklerine terfian nakil ve taYin 
edilmişlerdir. İzmir müddeiu~u
miliğine de eski İstanbul ağır ce
za mahkemesi azasından İzmit 
ceza ha.kimi Kemalin tayin edi
leceği söylenmcktclir. 

ya haber vermişti. Bu ·sebeble, 
katil hiidi.sesi pazar akşamına 

kalmıştı. 

Çerkez Ha.san, gizli olduğu 
yerde duruyordu. Hele, Sultan 
Aziz, tahtı saltanattan çekildik -
den sonra, vaziyeti büsbütün kö
tüleşmişti. Ortada da kendisini 
himaye eden ne Tavaşi hazretle
ri kalmıştı ve ne de hemcinsi olan 
gözde ... 

Çerkez Hasan ya Şam ordusu
na bir an evvel gidip dehalet et
meli idi veyahud memleket ha· 
ricine kaçmalı idi. 

Fakat, Çerkes Hasan her ikisi
ni de yapamıyacaktı. Çünkü, onu 
tahrik edenler bolca para ve bol· 
ca vaidlerle elde etmi§lerdi. 

General İğnati!, Mahmud Ne
dim paşanın ve Sultan Azizin or·· 
tadan kalkmasını hiçbir suretle 
hazmedemiyordu. Nihayet, İngil
tere politikasına mağlup olmuş -
tu. 

Rusya, Türkiyenin kuvvetlen • 
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Avu atlık 
kanun 

Usulen bu ay başı 
tatbik mevkiine 

konuluyor 
Yeni avukatlık kanununun o -

nümüzdeki perşembe güıılindcn 

itibaren mevkii tatbike girmesı 

icabetmektedir. 
Yeni kanunun tatbiki etrafın -

da Adliye Vekaletinden bugün 
müddeiumumiliğe bazı talimat 
gelmesi beklenilmektedir. 

Yeni kanun mucibince maa~, 

ücret veya aidat mukabilinde grj.. 
rülen hiçbir hizmet ve vazife 
avukatlıkla içtima edemiyecek • 
tir. 
Yalnız bunlardan, meb'usl ır 

vilayet ve belediye meclisleri nr.a· 
ları, profesörler, muallimler, do· 
çıentlcr ve asistanlarla, müşavir 
avukatların avukatlığa devam 
edebilecekleri anlaşılmıştır. 

Yalnız, bunlardan meb'u,1.r 
hazinenin belediye ve hususi ida· 
relerin murakabesi altmd& bul•ı

nan veya serma)~esinin } .. tırır.ın -
dan fazlası devlete aid şirket ve 
müesseselerin aleyhindeki dava. -
lan kat'iyen kabul edemiyece":: -
lerdir. 
Diğer tarafdan hazıne avukat

larının yeni kanundaki vaziyet -
!eri tereddüdü mucib olmuştu!'. 

Bu tereddüdün vekaletin gön
dereceği talimatname ile bugün. 
yarın hallolunacağı söylenmek 
tedir. 

Şüpheli 
Bir ölüm 

Kahvede kan kustu 
Dün Şehremininde Saidin kah

vesine gelen 65 yaşlarında ihti -

yar bir adam birdenbire kan kus

maya ba§lamış biraz sonra da öl

müştür. Hüviyeti henüz tesbit P.

dilmiyen ihtiyarın ölümü şüpheli 

görüldüğünden ce&edi morga 1<31. 
dırilmıştır. 

-=o=--

Diğer tarafdan kanunun tatbi· 
irinin hazırana bırakılacağı da ri· 
vayet olunmaktadır. Kat'i vaziyü 
bugün, yarın belli olacaktrr. 

Yeni kanuna göre mıntakası da
hilinde en az 15 avukat bulunan 
her vilayet merkezinde yenklen 
bir baro teşkil olunması Jıizımgel
melttedir. 

(Baro} !ar t .. şkil edemiyen yer·ı 
!erin avukatları, en yakın ma -
hallt'rin barosu.na yazılacaklardır. 

:Maamafi!ı İstanbulda yeni ka • 
nuna göre kurulması icabedP.n 
bu baro resmen teşekkı11 etmiş -
tir. İst.aııbula merbnt bütün ka- · 
zalarda İstanbul barosuna bağ -
!anmışlardır. 

Baro reisliği her avukat hak -
klndaki tedkiklerini kısmen ik -
mal etmiş Iıulunmalda ve pmrli 
vekA!etin t'rnrini b<.-kleme.lı:te -
dir. 

Bir sene 
Geri 
Kaid~ 
Avukatlık kanununda avukat

ların hariçte iş yapmalarını me
neden beşinci maddesinin tatbi
kinin bir sene müddetle geri bı
rakılması kararlaştırılmıştır. 

Verem 
Hastaneleri 

Çoğa~hııyor 

av; lf1ltzeFU 
Bir lüzum 

Bazı hadiseler vardır ki ei:er 
onlar vili olmasa biz, bircok şey
lerin vücudünden haberdar ola • 
madığı.mı:& gibi hım lüzumlu ihti
yaçlarımızın da farkına varmıya
biliriz. l\lesela bir yangın söndür
me iletinin kıymet ve lün1mu bel 
halde bacamız tutuştuğu zaman 
her zamankinden daha kat'iyet 
ve vü.zuhla le'l>arüz eder. 

Dün bir arkada§ıın anlattı : 

Cihangir semtinin bir •Pa.~a· sı 
vardır. Bu, mahalle çocuklarının 
paşa diye ad takdıJ:ı saçı sakalı
na karış~ 'l>ir meczubdur. Ken
di halinde dolaşır, yangın yerle
rindeki koi:uklar bu zavallı paşa· 
nın muhteşem ikametgfih.larıdır. 

Hatta ayfiyesi, şitaiyesi ayrıdır. 

Nedense onu her görüşümde dev
rin sillesini eski istibdad pa~a -
lann• hatırlarım. Siyah çevre bir 
ııakal çenesinde, kıllı göğsü açık 
m.nhı.un ve muıtarib bir azanlc( .. 
le maballe çocuklarının eğlencesi 
olmuştıır. Yaramaz piçler onu 
taşlarlar. Aı:kasından bağırarak 

kızdırırlar ve nihayet •Pa~a· diye 
ıönlünü alırlar. 

İşte bu za"<'allı adam gerenler
de ch·arın birkaç külbanbc~·inin 
taarruzuna uğramış. Çapkın deli
kanlılar onu aralarına almJ;lar. 
Bll§laınışlar dövnı.iye. Zavı.llıya 

öyle yumruklar, tokatlar indiri -
yorlarmış ki paşanın bağırıııa•ın· 
dan bütün apartıman pencereleri 
birden açıln11s ,,.e her pencereden 
lıir baş uznnarak merhametli göz
lerle b~lar ona. Paşa')· ı ba
şarı ve ınütaarrız delikanlıların 

elinden kurtarmak isteyen bir iki 
babayiğit de ayni ~ek.ilde muka
bele görünce aparuman katların· 
dan seyirci kalan bazı aileler ka
pıcılarını polise haber verınek i· 
çin koşturm~lar. 

Polis aramıya giden kapıcı, ar· 
kadaşıının anlattığı•a güre tam 
yirmi dakika sonn dönebilmiş. 
Zira Ağahamanıı civanndnki ka
rakol Cihangirin bu semtine bir 
hayli uzaktır. O zamana kadar 
çaplrnılıır dayak işindeııı hensle
rini almış, (Oktan dağılmış bulu-
11uyorlarm1'-

Va.k"ayı lı.ikiye ed~ arkadaşım 

paşa'llDl dayak yemesinden ziya. 
de in.i bir liizıDn ~da polis 
ttlbiıüır, ııabıtanm müdahalesini 
iıah ettirttek hid.iselerde bir me
m...- ıııe kadar ı:eç kalacllğına 
bayıflaaıy..tıı. Dcıırtumu lıaklı 

lıuld ve bu satı:rlan merdinin 
dikkat ı:Vzünii ~ek ~in yaz. 
Un. Hı\I,K FİLOZOFU 

Almanlar 
Ve erik 
istiyorlar 

bal 

Heybeliada verem sanatoryo • 

muna ilave edilen pavyonun m -

şaatı bitrnek üzeredir. Bu pav -

yon ile sanatoryomda yatak ade

di 260 a çıkmıştır. Aynca yine 

Heybeli sanatoryomunun yan,r.a 

bir de Haydarpaşa Nümune has

tahanesi.ne yüzer yataklık birer 
ı,.....~~~~~~~~---: 

verem pavyonu daha yapılacak - ı 

Almanyanın marug firmala • 

nndanberi dün Türkofise müra -

caat ederek şehrimizden mühim 

miktarda bal ve erik almak is -

tediğini bildirmiştir. 

tüccarları haberdar etmiştir. 

-CJ-

TerkostaKi tesis et 
Terkos gölüne yapılacak yeni 

tesisat ilk bahara kadar ikmal e
dilecek ve baharda şehre fazla 

miktarda su verilecektir. 

mesine, ıslahat vücude getirmcsir.e 
mıin:i olmak için elinden geleni 
yapıyordu. Osmanlı impara.ter -
luğu nekadar müzebzeb ne de
rece rezalet ve sefalet içinde çal
karursa bu devlet o kadar müs -
terih ve vazifesini bihakkın yap
tığma kani idL 

Hiç bu kanaati taşıyan Mosko! 
Hüseyin Avni Paşa gibi bir seras· 
keri devlet ve ordu başında bıra· 
kırını idi? 

Hele, sadrazam Rüşdü P~şa, 

bahriye nazırı Kayseriyeli Ah • 
med pa§a gibi adamların iş ha -
şında bulunmaları Rusya için 
tehlikeli idL 

Binaenaleyh, Rusya için yapı
lacak yegane bir şey vardı. Dört
ler ittifakını vücude getiren sad
razam Amasyalı mütercim Rü;
dü Paşayı, İspartalı Hüseyin AT
ni p"§ayı, Kayseriyeli Ahmed 
paşa gibi adamların iş başında 

bulunmaları Rusya için tehlike
li idi. 

tır. 

--=<>=--

Şehir Meclisinin dünkü 
içtimaı 

~ meclisi dün toplanclı. 

Muhtelif mazbataları kabul ede -

rek dağıldı. Meclis bugün SO'l 

toplantısını yapacaktır. 

--=o=--
Yeni bir 

talimatname 
İstanbul ile mülhakat arasında 

işliyen otobüslerin tabi olacak -

!arı ahkam hakkında bir talinut. 

name hazırlaıun.tıjtır. 

Binaenaleyh, Rusya için yapı -
lacak yegane bir şey vardı. Dürt
ler ittifakını vücude getiren sad
razam Amasyalı mütercim Rüş
dü paşayı, İspartalı Hüseyin Av
ni pa§ayı, Kayseriyeli Ahmed ps
§ayı, Mithat paşayı katlettirmek, 
bu suretle Osmanlı impirat<:ırlıı • 
ğunu başsız bırakmaktı. Bu i~i 
yapacak adam da Türk neslinden 
olmayan Çerkez Ha.san olabilir -
eli. 

tslılv cemiyeti rem Rus se!iri 
İğnatif Çerkez Basanı şöyle tah
rik ediyordu: 

- Katil işinde muvaffak okr 
olmaz ... derhal imparatorluk ida
resi ele geçirilecektir. Sizin bir 
paşa ve hatta serasker olma.ıız 
için her türlü tesir tarafımızdan 
icra edilecektir. Zaten, Sultan A
ziz taraftar !arı azim mffttarda 
oldulr.larından .m Ulıldi.s ede -
ceklel'dir. Sonra, aihayt>t, alz bir 
Türk deliJaini3.-

{ .SO.W. var} 

Birimizin derdi 
Hepimiziı derdi 
Pazarbksız 

satıştan sonra 
Kapalı çarşı ve Mahmudpa

şada dükkancılar ve bilhn~sa 
hazır elbise satan esnaf ve 
manüaturacılardan bazıları 
pazarlıksız satış kanunu la t -
bika başlandıktan sonra hal -
kın zararına olarak şu surnt}e 
hareket etmekte olduklarım 

okuyucu mektuplarından ô~ -
reniyoruz: 

Mesela on beş liraya satıl -
ması liızım gelen bir elbiser in 
üzerine koydukları etik.ete 
yirmi hatta yirmi iki lira [;at 
konulmakta ve diğer esnaf'.a'1 
bazıları da satışa arzclt '.k!r.ri 
malların üzerine yine bu d re
ee yüksek fiat yazmaktadır -
lar. Hiç şüphe yok ki bu suret
le hareket eden esnafw m• k
saclı malını müşteriye tul•tı -
rabildiğine satmaktır. Ve bu da 
pazarlıksız satışa riayetsizlik
den başka bir mana ifade et -
mcz. 
Esnafın satacağı malın n.ali

yet fiatı üzerinden yüzde m•ı
ayyen makul ve munsif bir 
kazancı ol:mahdır. Ve kanunun 
tatbiki esnasında halkın zara· 
rına hareket edilm~ olmama
lıdır. 

cBeş parmak bir drğiklir! • 
derler. Onun için, gerek umıım 
~afın ve gerekse halkın rn e:ıo 
iaati gözetilmiş olmak için es
naf her zaman sıkı hir kontrol 
altında bulundurulmalıdır. Du
nu alikadarlardan bilhassa ri· 
ca ederi.%. 
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Fr nsa - Almanya İngilterede kırbaç HİKAYE 
B . b . ı . . l . _J l . k cezası kalkıyor!.. D-,-~şı· Arslan 

ır ır erınınyer eı·ınaegöz erıyo , · 
Londra nın pek şık delikanlısı 

. , • 
Eer in ile Paris arasındaki m.Ünasebatın yeni bir saf
ha ya girmesi acaba bundan sonra Berlin-Roma mih
verini müteessir edecek mi diye düşünenler de vard r 

bu cezaya çarptırılan sonuncu 
mahkum oluyor 

İngiliz gazetelerinde okundu -
ğuna göre artık oranın adliyesi 
eskiden kalmış olan cismani ce
zaları kaldırmaktadır. Ucu topuz
lu dokuz parça kayışdan ya
pılmış olan kırbaçla artık bu 
suretle tarihe karışmış olacak. 

merkezlerde alıkonacaklardır. Bu
ralarda futbol oynıyacak, filim 
de gösterilecektir. Kendilerine lil

zını olan bazı şey !er de öğretile -
cektir. Fakat en ziyade kendile -

rine telkin edilecek nokta kanu
na karşı geınenin kolay olma<iığı
dır. 

Yazan: Sacit Şener 
Bay Kaşif, yıllarca Anadoluda 

memuriyet yap~. iktidarsızlı • 
ğı yüzünden genç yaşda tekaüde 
sevkolunarak İstanbula dönmüş
tü. İsmi gibi her şeyi çabuk keş
fettiğine, nüfuzu nazar sahibi bu
lunduğuna inanan Bay Kaşif 

bilir bilmez her şeye burnunu 
sokar, her sözünün bir cevher ve
ya hikmet olduğunu saçma sapan 
sözlerile iddia eder dururdu. 

. ' 
ııırııı• 

Karı koca, teUAlı yan te det 
!arak evin bulunduğu 5~wı ~· 
ru yola düzüldüler. BaY .1e ,et 

ık bo küçük. aduııJafl ' ·; 
sac y, utenıı' 
!ün gibi, uzun boylu, ın ~ 
endamlı kansının yanu:a Gif" 
casma yürüıneğe başla 1

• ·" 1ıf 
Amanya ile Fransa arasında 

müşterek beyanatın neşri politi
ka aleminin en mühim hadise -
lC'rinaen biri oldu. Buna dair ge
len telgraf haberleri maliırndur. 

İki hi.ıkiımetin iştirakile neşre -
dJen beyanat Eylulde Münihte 
İngiltere ile Almanya arasında 
kararlaştırılmış olan beyanatı 

btırlatıyor. Diplomatların dilin
de deklarasyonu denilesa beyana
tına göre bundan sonra iki dev!et 
arasır dak_ münasebet er daha em
niyet verici bir şekle girmiş olu
yor olacak demektir. Avrupa 
g<.ı1.;!elerinin şu günlerde yani 
meşgul olduğu mevzu bu Fran -
sa - Almanya müşterek beyanatı 
oluyor. Bu deklarasyona göre ev
vclu ,ki taraf da birbirlerile iy' 
g emmek ~rzLSunda oldukiarını 

ı:a ediyorlar. Sonra yine iki 
ta f birbirlerınden istiyecek bir 
ş~: 1Pri c 1 od1 T l ve bugün mev ~ 

c« 1 olan hı.;dudu taıuyarak bunu 
d ıştiı rr_ck 1'te:-ncd klerini söy
J,.,. 1rlar. Uç'.Jıcü olı:rak da her 
ikı taraf üçüncü bir devletle eğer 
aralarında ıhtilaf çıkarsa birbir
Ier u.in fikrıni alma~ı ve ona gö
re brekct etmeği kabul ediy..ır -
la;-

Aradaki komşuluk münaseba -
tına taalluk eden birinci nokta· 
en·elce İngiliz ve Alman hüku -
met reisleri arasındaki beyanata 
uygundur. İhtilaf çıktığı uman 
bunu silah ile halletmek değildir. 
Birbirlerile konuşarak anlaşarak 
düzeltmek ciheti kabul ediliyor 
demektir. Almanyanın bundan 

Daladye 

sonra Fransadan istiyecek bir şe
yi olmadığının ilan edilmiş olma
ıı ise ayrıca nekadar ehemmiyet. 
li olduğunu uzun uzadıya anlat -
mağa lüzum olmıyacak kadar a· 
çıkdır. Yani bu umumi harbden 
sonra yeniden Fransaya geçmiş 

olan Alsas - Loren üzerinde Al -
manyanın hiçbir davası olmadığı 
söyleniyor ki ~u iki taraf ara -

Hitler Rayihştagda nutuk söylerken 

ye kadar hep söy !emişti ki Fran
sa ile Almanya arasında Alsas -
Loren için herhangi bir ihtil.1fa 
sebeb yoktur diye bununla bera
ber şimdi bu cihetin tekrar böyle 
müşterek beyanat tarzında ilıb 

edilmiş olması ayrıca büyük bir 
ehemmiyet almaktadır. Fransa 
ile Almanya arasında bugünk'l 
hudud artık dokunulamaz r.a le 

gelmiş oluyor. 

mış oluyor. Almanya da Fransa -
nın diğer bazı devletlerle olan iti

laflarını, muahedelerini tanımış 

demektir. Fransanın İngiltere ile 

itilafı vardır. Fransanın Lehiı>ten 

la ittifakı vardır. Sonr• Rusya ile 
Fransa arasında kar, lıklı yar -
dım iQin yapılmış bir muahede 
varclır. 

Bundan evvel Avrupada millet
ler cemiyeti esaslarına göre ta -
kib edilmekde olan bir müşterek 
sulh politika•ından bahsediliyor

du. Senelerce bu suretle mü~te
rek sulh politikasının neticesi o
larak Avrupada böyle birçok mua. 
hedeler yapılmış lakin bugün va
z.iy<ıt alt üst olmuştur. Milletler 

cemiyeti gitgide zayıf düştü. Or
ta Avrupanın haritası ise Çekos
lovakyanın ma!Um şekilde pay -
!aşılması üzerine büsbUtün değiş
ti. 

Bununla beraber Fransanın Le· 
histanla, Rusya ile akdetmiş ol -
duğu muahedeler yine duruyor. 

Şimdi Avrupa matbuatının dü
şündüğü politika aleminin merak 
ettiği cihet bilhassa Rusya ile 

Fransa arasındaki muahedcnin 
istikbalidir. Bunun bahsi ayrıdır. 

İngil terede eski zamanlardan 
kalmış tfö lü türlü adetler oldu -
ğu gibi bu kabil cezalar da vardır. 
Halbuki artık mahkıimlara karşı ı 
yapılacak muameleler yeni naza
riyelt>t"e göre değ~irilmektedir. 

Şimdi görülüyor ki İngiltere de 
bunu nazarı dikkate almış bulu
nnyor. 

İngiliz hapishanelerinde eski -
den kalmış olan kırbaç cezasını 

şımdiki hükiırnet artık kaldırma

ğa karar vermiştir. Cezaların ıs· 

!ahı için dahiliye nazırı Samuel 
Hor tarafından hazırlanan kanun 
layihasında da mühim esaslar ol
duğunu anlatan İngiliz gazeteleri 
bundan sonra İngilterede hapis
hane hayatının birçok acıklı sah
nelerine nihayet verilmış olac~

ğını da memnuniyetle kaydedi -
yorlar. 

Dokuz kuyruklu kedi, denilen 
kırbaç artık pek müstesna ha Ue
de mesela hapishanedeki gardi -
yanların üzerine hücum edilme
si gibi haller tatbik edilmekle k~
lacaktır. 

Sonra ağır hizmetlerin tat
bikine nihayet veriecektir. A
ğılr hizmetlerin çeşidleri var
dır. Bunların hepsi sadece ha -
pis cezasına indirilecek, mah -
kiırn yalnız hapse kapanmış oh • 
rak kalacaktır. 

Samuel Hor'un layihasındaki 

esas mahkumların türlü türlü a -

ğır hizmetlerde kullanılarak ce -
zalandırılmasından ziyade bun • 
!arın hallerini, ahlaklarını ıslah 

edecek çareler aramaktır. Bu iti
barla layihada birçok yenilikler 
vardır. Bilhassa 12-17 yaş arasın
daki genç çocuk mahkumlar için 
açılacak olan merkezde - bunlara 
hapishane ismi verilmiyor - Yeni 
nazariyelerden ilham alarak vü. 
cude getirilecektir. 

(Cumartesi cezaları) da var. 
Küçük yaştakileri işledikleri l<a
bahatlerden dolayı para cezası,-ıs 

veyahud da kısa müddetle bir!a
kını hapis cezalarına uğratmak -
tan ise bunları cumartesi günleri 
merkezlerde şu saatten şu saate 
kadar mevkur tutmak daha mu -
vafık görümektedir. Bu çeşit kii
çük yaşdaki mahkuma cumarte~i 

Çemberlayn - Hitler mülıika -
tında kararlaştırılrruş olan beya
natın bir noktası da ihtilaf çıktı. 

fı zaman her iki tarafın yani İn
gitere ile Almanyanın birbirleri

le görüşeN!k karar verecekl~ri 
merkezinde idi. Ayni suretle şim
di Fransa ve Almanya da anla1-
ınış •>!uyarlar. Yalnız burada ih· 

tlyat! olarak bir nokta söyleniyor 
ki o da iki taraftan birinin üçün
cü bir devlet ile mevcud olan an
laşmalarıdır. Böyle anlaşmalar 
mevcud olduğunu iki taraf da 
kabul ediyorlar. Bu da tabiidir. 

Çünkü mesela Almanyanın İbl
ya ile böyle bir anlaşma vardır. 

Berlin - Roma mihveri böyle bir 
;,nJaşma değil midir? Fransa işte 
bu suretle Almanya ile İtalya a

rasında mevcud olan itilafı tanı- (Devamı 7 inci sahifede) öğcden sonra veya akşamları 
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I BUTON ISTANtUL HALKIN.N BAHSETTIGI YEGANE va TARiHi FiLM: 
2U A S R 1 N G Ü N E Ş İ ve 

1 S T A N BU L, i Z M 1 T ve A N K A R A D A 
Yapılan Törenlerin Sesli ve T nmamı 

Sulh ceza mahkemeleri yirmi iiç 
yaşından küçük olan maznunlar 
hakkında üçer sene hapis cezası 

verebilmek salahiyetini alacak -
lardır. Şimdiye kadar böyle genç 

olan maznunlar başka bir mah -

kemeye gönderiliyor, fakat mu
hakeme neticesine kadar me\'kuf 
kalıyorlardı. 

Bundan sonra böyle genç maz · 
nunların muhakemesi çabuk ne
ticelendirilmiş olacaktır. Sonra 

bu maznunlar hakkında verilmiş 
olan ağır cezaları tadil etmek için 
dahiliye nazırına salahiyet veri -
lecektir. Genç yaştaki maznunla -
rın muhakeme neticesine kadar 
alı.konacakları yerler bundan son 
ra başka türlü olacak, böyleleri 
diğer büyük yaştaki veyahud da 
sabıkalı birtakını mevkuflarla 

bir arada bulundurulmıyacaklar
dır. 17-23 yaşındaki maznunlar 
bu suretle merkezlerde tutula -
caklardır. 17 yaşından aşağı o

lanlar da hapishanede değil yeni 
merkezlerde mahkumiyet müd -
detlerini geçireceklerdir. Mer -
kezlerde bu ıslahatı yapan şim -
diki nazırı dahiliye nazırı Sa -
muel Horun ismi verilerek (Hor 
merkezleri) denecekmiş. Genç 

mahkCımar buralanda çalışacak -
!ar, her biri birer iş görecek ve 
yaptıkları işin karşılığı olarak 

ellerine para geçecektir. Hülasa 
nasılsa bir kabahat işlemiş yahu<i 
mücrim olmuş gençleri hapisha
ne muhitinin tesirlerinden uzak 
bulundurmak ve bunları bir da -
ha mUcrim olmamak üzere halle
rini ıslah etmek maksadı takip e
dilmektedir. 

Diğer mahkiırnlara gelince, her 
her yerde olduğu gibi, İnglltere

de birçok sabıkalı vardır ki bun
lar birkaç defa hapse girip çık -
mış kimselerdir. Şimdiye kadar 
böylelerinin ihtiyat! olarak tev -

kif edildikten sık sık görülüyor . 
du. Yeniden hiç bir cürüm işle -

memiş olduğu halde mahza birer 
sebeb\e bir sabıkalının tutuluL 
ihtiyati olarak hapsedilmesi de 
muvafık görülmemektedir. Sa -
muel Horun layihasında bun..ın 

da yeni bir şekle sokulacağı söy
lenmektedir. 

Yeni layiha 939 senesinde par· 
liimentodan geçerek kat'i ka>:ıun 
şeklini alacaktır. 

Dokuz kuyruklu kedi denilen 
kırbaç cezasının kaldırılması ü -
zerine İngiliz gazeteleri bu sene 

Tekaüde sevkolunduktan son -
ra, kendisine maaşdan başka bir 
hayli de ikramiye verilm~i. Bu 
para ile Aksaray civarında bir 11v 
almağı tasavvur eden Bay Kı}Ş.f, 

mahalle mahalle ev aramağa çı

kıyor, fakat bir türlü ev beğene
mediği için ev intihabın ıçok sev
diği, karısı Nevine bırakıyordu. 

Aradan birkaç ay geçtiği halde 
bir türlü tabiatlerine ve parala -
rına uygun bir ev bulup alama
mışlardı. 

Nihayet bir sabah kapıya gelen 
ev tellalı, onların hoşlarına gi -
decek bir ev bulunduğunu haber 
vermeğe geldi. Bay Kaşif bu ha
beri alır almaz hemen karısının 
yanına koşarak: 

- Aman karıcığım !fU krava -
tı.ını çabuk bağla tellAI, sen ve 
ben eve bakmağa gideceğiz. 

Yıllarca devlet hizmetlerinde 
istihdam edilen Bay Kaşif daha 
kravatını bile bağlamağa muk -
tedir olmadığı için her zaman 
Nevine bağlatırdı. 

. . pek·IJ" •• 
mesını, yakıştırmasını ısı , ı 
ceremiyen Bay K~if icat .d8~ııl · cı • 
vin ve tellil, satılık eviD ıızıııı!l 
yakl&§ırken pencereden 

başlar: • ,ıı. b1 ' 

- Kırk bin kere ınııt8u deaıf' 
nıma bak hamına, haJ1lll' nıı: J!ll' 
böyle alınalı, biz de kadı 

.. iiJl'ıı' 
ma ne giyının· esini, ne yii!_, ~ · 

~.nsSJw. ,.ı 
ni, ne de tuvalet yar· Jc$İ)ll'ı) . 

yoruz. Hele yüzü~en edalı' f 
tebessümü ona bır 1cat ..il 
:rellik veriyor. çjf)'"r 

Bay Kaşifin kuJağın~8rıJJI ı ;)I 
bu kısa cümleler, kolt~it eli' 
barttığından, mağr!U"_ rilı"'f!I~ 
etrafını süze süze yu eııe~' , 

Tam bu esnada pen~~t--~ •:
1 

- Acaba yanında Y~tı!lel>~ 
sa boylusu hanımın 'I 
mi? .. . İli ııııl•~,. , 

Bu cümle Bay Ktıfil 1 ~eı.JI"~ rını tırmalamış, Ne~ ışiD1 
• 

münaslb görmed~er'.ııiL ')'e ııl 
rengi sapsan keııiln'ı~ • 

lın: ~ 
Buyurun bayım Jca~'tııı ı' 

rum. İfte size söyl80'6" 
ev. 

(Devamı 1 ıııcı 

,oıl 
~~il ,..! __________________ __ 

1 BU AKŞAM Sinema yıldızlar'"'' 

~~!::.~!' DORO;~r~~Mo~!. 
Fransızca stizlU orljlnal 9arkıll nefl• ııır 

ve gUzelllk taheseri Olan 

MAN U ELLA . . 
Yalnız [ p EK S INEMASll\tDA ... YARIN S on Matineye 1 içinde Londrada vukua gelen bir 

sında Avrupada araziye dair her KADAR gö ster ilACekll r 1 soygunculuk vak'asının faillerini 

hangi bır ihtilaf çıkmıyacağını ·ı'iim-----·B-u•f!•U•·n_M_a_i•n•e•lae•r-2 •. 3.0 • 4.30 • 6.30 ve 9 da hatırlatıyorlar. 
gösteı·mektedır. Her Hitler şımdi- • ••••m•••••••••••••ı::m•• (Devamı 1 inci sahifede) 

Süper filmi takdim edeceKt1~etes 
yrıca : Paramunt Dünya havadisleri g~t~~ı•' 
Bu gece için Localar kAınilen satı l mıştır. Numaralı kO 

Erkenden aldırılmalıdır. Telefon : 40868 
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EOEBJ ROMAN 19 - Siz de çok alaycısınız! mi, ona göre vaziyeti idare ede- lu, hassa bisr kızdır. İçlenebilir. yete geldi. Kısa bir zamanda beni zamanki müstehzi v~a 
- Birkaç saniye sustula,·. yim? Toyluk işte .. sizinle buluş- Mac!emki onu ayarttınız, beraber ö~ünüz köyü birbirine kattı. yetini elinden kaçır !aD~ ,l 

·Sermed genç kızın bu afacanlı- muş meğerse .. yarım saat evveli- bir aşk macerası yaşamıya teşvik Kiıfi derecede muvaffak olmuş- şarak konuşmıya baŞ ·r sJ~ ·· 
ğını, genç kız da Sermedin odası- ne kadar oturduk, çan çan ettik. ettiniz, bunu devam ettirmeli ve tum. Bir defa bütün kızlar beni - Siz çok büyiilc ıı.ı ııııl·· / 
na gece yarısı yaptığı bu akla ha- Mevzuumuz sizdiniz. Görmeyin, o kızcağızı üzmemelisiniz. Bana kıskanıyorlardı. Bu bir kadın için olabilirsiniz küçük ıısnıc,tıı.1 1ı 
yale gelmez ziyareti düşünüyor. koca kız hüngür hüngür aglıyor- gelince.. en büyük zaferdir Sermed bey!.. Onun bu istihZB8_ı bırıJ 

Birdenbire: du. Alay ediyormuşsunuz, aşka Meral etekliğinin uçlarile oy - Kadınlar birbirlerini kıskandır - genç kız da silkin1111§• .... ..J 
. --·------ - - Biliyor musunuz, dedi.. bu- inanmadığınızı söylüyormuşsu- nuyordu: maktan o kadar zevk aLırlar ki.. velki halini abn,ştı: _., ı 

ld t •1 d P"' . 
YAZA~NUSRET SAFACOŞKUN 

- Bu bir siyasettir. Kadın si-
yaseti.. aklınız ermez. 

- Çok zeki görünüyorsunuz. 
- Bütün kadınlar öyledir. 
- Öyle olduğunu sandığınız i-

çin de budalasınız ya!.. 

- İltifat ediyorsunuz. 
- Budalalığınız şuradan belli .. 

kalkıyor, bir genç adamın odası
na geliyorsunuz. Söyleyiniz bana, 
fU dakikada ne istesem yapamam 
ılze?. 

- Hiçbir şey! .. 

- İsterseniz tecrübe edelim. 
- Edelim .. fakat siz zararlı çı-

karsınız. Bağırırım. Bütün ev 
halkı ayağa kalkar. 

- Kuzum siz benim başıma be
la olmağa mı geldiniz? .. 

Genç kız oturduğu yere biraz 
daha yerleşti: 

- Beni bir baş belası mı telakki 
ediyorsunuz?.. 

- Yaptıklarınıza karşı, aklım q 

size verecek başka bir isim gelmi
yor. 

- Aşlwlsun .. gece yarısı s'ze 
arkadaşlık ediyorum da yine kıy
metiını bilmiyorsunuz!. 

- Çok liitüfkarsınız! 

raya niçin ge im. nuz. Sizi çok sevdiğinden, sizden - Bana gelince Sermed bey!.. bu zevki tatımıya sizi .. et ettiğim _ Öyle mi bul ıı ;0ıd' ıl 
- Hayır!.. umduğu alakayı göremediğinden Sizi bir kere görmüştüm. Hiç de için beni affedin.. bey!.. Bendeki bil jJlt çtfJ- 1 
- Evvela sizınle tanışmak i yana yakıla bahsetti. Kendisine beğenmedim doğrusu.. . Bir Mı- Genç kız birdenbire değişmişti. edi . . ikazınız• 

şınıııe ve 
gin .. rica ederim, bunun gündüzü yardım edeceğimi söyledim. Ak- sırlı kadar esmer yüzünüz, minna- Şimdi konuşurken hafifce sesi kür ederim. 
yok mu idi demeyin!.. Ben işte siliğe bakınız ki, İclal beni ken- cık gözleriniz, uçları kalkık kaş- titriyor, gözlerin delikanlıdan ka- _ Bir şey değil!·· - i!' , f 
böyle ipsiz sapsız bir kızım. Söy· diı>ine rakib ediyor. Çünkü, ona !arınız, uzunca ve zayif boyunuz- çırmak istiyordu. )dl , , ~ .ı-~· 
!edim ya!.. Aklıma geleni yaµa - park kapısındaki öpme hadisesi- la hiç de güzel değildiniz. Fakat O eski afacan, başında kavak - Uykunuz ge . bile·· 
rım. Ne diyordum? .. Evvela siz-n- nin yalan olduğunu söyliyemez - anlamıyorum, niçin köydeki kız- yeli esen genç kız hali uçmuş, - Geldi de, _g~~st ııı11".ıef 
le tıanışmak için .. köyde bir hay- dim. Söylesem büsbütün şübhe- lar üzerinde fevkalade bir nüfu- yerini ağır başlı tavırlara terket- turmağa niyetıJUZ tl'er 

li şöhretiniz var. Fakat hayrettir, yi davet edeceğiz; benden daha zunuz vardı. Hepsi sizden hayran- mişti. Sermed dakikaların seyri - Hiç de ınisafirPe 1rıl~ 
hiç de dedikleri gibi görjinmüyor- fazla kuşkulanacak!.. Yalnız, bu !ıkla bahsediyorlardı. Size karşı içinde kocamanlaşan, her saniye siniz doğrusu.. l rı· ıJ .,t "ı e . L~~ 
sun uz. Sizi tanımıyan çok cic!ct hareketinizi mazur göı;termeğe garib bir alaka duydum; kendimle yuvarlandıkça büyüyen bir hay- Delikanlının go il'"'"'. -"•d"° 

. ı.- "'" .I• bir insan zannedebilir; sonra bu çalıştım. Bunu belli yerine, me- meşgul ettirmek istedim. Fakat ret çığının altında kalmıştı. çıplak bacaklarına .. 
1
,,. 6' ~ 

akşam İclfille beraberdik. Ben geç seli\, kendisine benzeterek yap - bunu sür'atle ve herkesi kıskan- Bir film senaryosu kadar hayali da c'vi' ·nen gözler•0'fsı~'~ 
vakit ona uğramıştım. Bana gide- mış olacağınızı izaha uğraştım. dırarak y~omalıydım. Çok tez bir hadiırenin içindeydi. Bir vod- (>ıZ ) 

ıraıpadı. Genç .t 
ceğin! söyliyerek evden çıkmış az Lakin, siz de inkar etmişsiniz, iş- canlıyımdır ben .. beni geceleyin vil mevzuunu andıran karmaka- ti",.,.. 
daha pot kıracaktım. Beceriksiz !er büsbütün karıştı. Şimdi siz - parkın kapısında öptüğünüzü id- rışık bir vak'aya karışmıştı. Fa - (0''" 
kız, in;: ln evvelden haber vermez den ricam var. İclal çok ince ruh- dia ettim. Annem babanıza şikil- kat kendisini çabuk 1xıpladı, her 

) 



Adada bir gece 
~Oelaplandidin taraçasında - Yok canun! ... Gidip de ne ya-

: tlarının yanına geldiği pacağım. Maksad latife idi... 
.\ylıa Dedi. Halbuki bu kö kün sırrı-

.~ 8nlattığın hikaye hıl- nı öğrenmek istiyordu l\e yapa-
U~il b §gaı ediyor. İnanılacak cak yapat•ak bunu öğrenccektı. 

i. ~ uı ... b «arif . Yemekten sonra kalktı, o(lasına 
~az b hır hareketle başın- ç,ktı. Hava bozmuştu, şımşekler 

~eline eresini çıkardı, masa- çakıyor, hafif yağmur yagıyor-
lı. attı. Hasır sandalyeye du. Balkona çıktı, parmaklığa da-
•n Çok, .. yandı, dalgın dalgın denize bak-
lte de guzeJ, çok sevimli, o tı. Sonra içeri girdi. Bora geçmiş 
l!aY<li Şen, Şakrak bir kızdı. gibi idi. Saat ona gelince deri 
nlın~ Ayhan ... Şu hikaye- mantosunu giyindi, başına bir örtü 

'l'•ltra hır daha anlat... sardı, otelden çıktı. Çamlığa doğ-
·~11 ra ne lüzum var? Bir ru yürüyordu. Yağmur yeniden 
ır h tın a. . başlamıştı. 

ll:,. d~~~anlar, ısrar ettıler: Köşkün önüne geldiği zaman 
ller !:renmek isteriz. . sırsıklam olmuşta. Bir müddet 
Aıe;ak. kapının önünde durou. Sonra ken-
Yqk. edecek bır şey de- di kendine: 
~ .. arıda 
Ylık b ' Çamların arasm-

Var• U ahçenin ortasında bir 
. litı b ç aydanberi bütün a
'n bir u köşkten bahsediyor. 

b ll<laın ı lm q ad sa ın a ış ... 
llıı? ,, anı kim? Yaşlı mı 

.. .C.\>l' ' 
Yaln ı ıni, bekar mı? ... 

ız ın 
ı oturuyor, bilen 

atib 
şe,.ı s 

' ... akın boş olrna-

~ei~~~ay'.r! .. Zira, gün a
'<tndılt buyük bakkalın a-

0r. ~i \>e sepetlerle erzak 
nı aç,; arab hizmetci bahçe 
lkap1Yıor, bunları alıyor. 
Çırağ kapıyor, kilidliyor. 

· lşıe hı ıle bir şey konuş-
1n erk · da b esın merakını u-
lııııaı u ... 
lf. ~l llıanevi bir sarsıntıva 
. ellıd -
· en nefret etmiş 
~lki d 
~kil e bir de]ir 
"ve1 n İsıni ne;"• 
a •. ce (A.kasya"k" .. k") ı·~L· 
~· •''ndi' oş u u 

~llısiz j,'.: · 
l.:ıırı1ın OŞk) "· Kapıdaki 

'ca e.;ı 1§ ... 
·~~ k. eriııı A 
~k· lldar .. ' .. Y.han ... Beni 

1 ı arııa g~turur müsünüz? 
Çeriye' gıdıp te ne yapa
iı gıreınedikten son-

Yol(ı C 
" · ezıniş, hava almış 
" 
i ·: .................. . 
.gu~u ark .......... .. 

y; ,. adaşları soru -

h oırle b k 
·-uşk.e 1 ~ alıın, Sinan ... 

I! ttıniz m·• 
ı ... 

- Mutlaka öğreneceğim!.:. 
Diye söylenıdi ve zili çekti. 

EV SAHİBİ NEREDE? ... 

Yağmur gittikce artıyordu. Bir
denbire müdhiş bir gürültü oldu, 
etraf aydınlandı, çamlardan biri 
yere devrildi. Yık:lırım düşmüştü. 

Süzan, gayri ihtiyari bağırdı, 

minimini ellerile yüzünü kapattı. 
Bahçedeki köpekler havlıyorlar

dı. Nihayet köşkün kapısı açıldı. 

Elinde küçük bir elektrik feneri 
olan zenci uşak parmaklığın önü
ne geldi. 

-- Rıca ederim, sırsıklam ol
dum. Müsaade ederseniz yağmur 
dininceye kadar köşkte otura _ 
yım. 

- Affedersiniz Bayan ... Fakat 
size ... Biraz bekleyiniz ... Belki ... 

Süzan bekedi. Zenci uşak koşa 
koşa köşke gitti ve biraz sonra 
döndü, geldi. Kapıyı açtı: 

- Buyurunuz Bayan! ... 
Dedi. Genç kız sordu: 
- Yalnız mısınız burada? ... 
- Evet ... Yani şey ... Hayır! Ba-

yan ... 
Süzan, şık döşenmiş bir salona 

girdi. Mantosunu çıkardı, ve: 
- Köşkün sahibini göremez mi

yim? dedi. Kendisine teşekkür 

etmek için .. . 
- Hayır! ... Buna imkan yok. 

Çünkü Bay kat'iyen kimseyi ka
bul etmez, kimse ile görüşmez ... 

Süzan ısrar etmedi. Zenci uşa
ğın getirdiği sıcak çayı içmiye 
başladı: 

- Bay, arzu ederseniz bu gece 
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Daima zihninizi tırmalıyan Z 23 numarall ca-
bu sualin cevabını susun hakkı~da,:1 
b ı b·ıd· . ·? nasıl geldım. u· a ) )0JZ mı • Dağ başında.- Bu kadın kim? Hakikaten bir 

Bazı yıldızların ışığı derhal söndü
ğü halde diğer mühim bir kısmı
nınki niçin senelerce sürüyor? 

s::ıkak kadını mı, y0ksa bir casus mu ?
Alman denizaltlarının gizli depelarını öğ .. 
renmek, berhava etmek istiyen Fransız ca
su sları İspanyaya nasıl geçtiler?- Kır sakallı 
dilenci şapkasını uzattı, yalvarır gibi bir 

vaziyetle şu sözleri söyledi: 

J\lasıl artist oldular, nasıl muva/fakiget kazan· ''Bu gece saat10 da, is
dılar ve onu nasıl idame edebiliyorlar? tasyonun arkasında .. ,, 

Onlar çok olmamakla beraber 
en büyükleridirler: Greta Garbo, 
Madene Dietrich, Constance Ben
nett, Myrna Loy, Norma Chearer, 
Carol Lombar~ Claudette Col -
bert, Loretta J oung, Mae West ve 
daha bazıları .. Bunların hepsi 12 
ile 15 sene arasında bir muv~ffa -
klyet ve zafer havatına sa~:ôpt;r -
ler. Ve bu zafer daima bozulma -
mış bir halde devam ediyor. Film 
kumpanyaları bunların yerine 
koymak için her sene beyhude 
yere bir çok yıldızlar meydana cı
karıyorlar. Ahali bu yeni yıldız

lara sempatik bir kabul gösteri -
yor, fakat hakiki aşkı kendi ilk 
mabutlarına saklıyor. Amerikalı

lar artık bakire ve masum tıplerı 
sevmiyorlar. Güzel ağızlı Mary 
Pickford'ların, melaike yüzlü Lili
an Gish'lerin ve sporcu tavırlı 

Pearl White'lerle, Bebe Daniels
lerin modası geçmiştir. 

çin bir tecrübe filmi çevirdi. Bu -
dalalığına hükmolundu. Fakat 
yüzü güzel olduğu için ilan fotoğ
rafları çıkartmak üzere kabul e -
dildi. Bundan 15 sene evvel bir o
tomobil kazası Carol Lombard'ın 
yüzünde bir yara çizgisi bıraktı. 

Bunun üzerine fotoğraf ilanları i
çin durmayı da bıraktı ve büyük 
bir azimle sinemaya çalışmıya 

başladı. Bugün şöhretin tahtı ü -
zerine kuvvetli bir şekilde yerle~
miş bulunuyor, Daimi şekilde si -
nir buhranları geçirir ve bir tek 
adam onu teskin etmesini bilir: 

ve ölçü demektir. O Amerikalı 
değil Anglo Sakson'dur. 

Montreal'de doğmuştur. Kocası 

İrving Thalberg'e karşı olan bü
yük aşkı ile bütün kalpleri kazan
mıştı. Bu nümwıe bir yuva idi. 
Bugün yirmi sene süren zafer ha
yatından sonra Norma Charar 
sansasyonel bir filmin yine baş 
rolünde meydana çıkıyor: Marie -
Antoinette. Fakat çetin mücadele
ler içinde geçen ilk zamanlarını 
hala hatırlamaktadır. 

12 sene evvel l\farlene Dietrich 
Berlinde bir figürandı. Bir rejisö
re tesadüf etti. Bu rejisör onu ar
tist olarak angaje etmeyi reddet
ti. Fakat onu kendisine karı ola -
rak aldı. Bu rejisörün ismi RudoU 
Jüber'dir. Bu esnada tesadüfen 
Korda ona bir filmde üçüncü de -

.Genç kız. tipi Amerika sine -
malarında birinci mevkii tutam!· 
yor. Perdede görmek istenilen şey 
artık cgeııç kız. değil, kadındır. 

cKadın. kelimesinin ihtiva ettiği 

tecrübe, incelik, tahassür, arzu, 
hülasa bir kadının büyük his ve 
büyük pasyon namına duyabilece
ği ne varsa hepsini ortaya koyabi
lecek kadın ... 

Komedi olsun, dram olsun bü 
tün büyük filmlerin baş rolleri 
yukarda isimlerini saymğımız, yıl
dızlara veriliyor. 

Esrarengiz kudret veyahut si -
hir! Bazı aktrislerle bütün dünya
yi dolduran sinema seyircileri a -
rasındaki bu devamlı ve mahrem 
teması hangi isimle tarif etmeli? 
Hakikat şu ki, bu aktrislerin, her 
biri halkın derin bir zevkine ce
vap veren birer tip yaratmayı bil 
mişlerdir Garbo'nun gayri maddi 
güzelliği, M:ıe Vest'in tahrik 
edici hareketleri, Loret ta Your.g -
un elem dolu siması, bütün kalp -
!erde ayrı ayrı alkisler hasıl et -
mektedir. 

Fakat sanmayınız ki senede 15 
milyon dolar kazanan bu büvük 
yıldızlar bu vaziyetlere rahatlıkla 
ulaşmışlar ve hala da zahmetsizce 
tutunmaktadırlar. Bunlar kendi -
!erini seven bu halkı muhafaza i. 
çin her gün bitmiyen ve durmıyıın 
bir mücadele içinde çalışmıya mec 
burdurlar. Çünkü ilk sendeleyiş -
!erinde yine ayni kendilerini se -
ven halkın isimlerini ağızlarına 

almıyacaklarını çok iyi bilirler. 
Bu yıldızlardan bazıları talili -

dirler. Bunların hoşa gitmek için 
kendilerine sadık kalmaları, hiç 
bir yapmacık yapmamaları, hüla
sa kendi kendileri olmaları kafi
dir. 

Mesela Carol Lombard böyle -
dir. Bu yıldız perdede nasılsa, şe
hirde ve hususi hayatında da öy -
ledir. Sinirlidir, dinamiktir, alay
cıdır ve tahammül fersadır. Bu 
genç kadın denebilir ki Holivut 
stüdyolarının korkusudur. 17 ya -
§ıruia bir güzellik müsabakasın -
dan sonra Holivuta geldi. Foks 1 -

burada kalabileceğinizi söyledi. 
Süzan tereddüd etmedeı:ı: 
- Çok teşekkür ederim ... 
Dedi. Burada, bu isimsiz köşkte 

kalmakta ne tehlike olabilirdi? 
Köşkün sırrını öğrenebilmrk için 
bundan daha iyi bir fırsat bulabi
lecek mi idi? ... 

DÜNYANIN EN SEVİMLİ 
ERKEÖİ... 

Sabahleyin, güneş doğarken u
yandı. Hava açmıştı. Serin bir 
rüzgar esiyordu. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Glark Geble. 
J oan Crawford'un asıl ismi Lu

cille Lesucur Cassin idi. Teksasda 
doğmasına rağmen Fransız men
şeidir. Beş yaşında bu kız sokak • 
!arda dansederdi. 12 yaşında a -
matörlerin suarelerinde oynadı 

ve 16 yaşında gece kabarelerin -
de çalıştı. Joan Crawford uzwı 

müddet ve çetin bir şekilde ha -
yatla mücadele etmiştir. 1925 te 
ilk filmini çevirdi. O zamandan -
beri Amerika halkının sevgilisi -
dir. 

Son zamanlarda karilerinden bir 
milyonuncu mektubunu aldı. En
damını muhafaza etmek için jam
bon, bisküvi, sıcak su ve yemiş su
yu ile iktifa eder. Halkın hoşuna 
gitmek için de şehevi, ıztırap -
la yüklü ve zalim hayatın kurba
nı olmuş kadın rollerinde görün -
meyi tercih etti. · 

Greta Garbo ayrı bir hadisedir. 
Maurice Stiller'le birlikte film 
çevirmek için gittiği İstanbuldaki 
otelinin parasını tediye edemi ye. 
cek halde idi. Bir sene sonra Holi

vut'un büyük yıldızı oldu. Ve o 
zamandanberi öyle kaldı. Dünya
nın en sade kadınıdır. Bu kadın i
çin menfi bir reklam yapıldı. Ya
ni hiç reklam yapılmadı. Garbo 
hakkında hiçbir hikaye nakledi -
lemez. Buna rağmen halkın haya

li dünyanın en iyi reklamlarından 
daha faydalı bir şekilde bu kadı
nın şahsiyeti etrafında olmamış 

hikayeler, cereyan etmiş efsaneler 
işler. O, bu suretle ilahe halini a
lır. 14 senedenberi Garbo Holivut 
Alemine kendi kanununu emreden 
yegane kadındır. 

Mae West cür'~t ve bayalığı sa
yesinde muvaffak olmuştur. Bu 
kadın tavır ve hareketleri, orta 
şekilde kaba sözleri ile halka doğ
rudan doğruya dokunur. Bütün 
ahlak cemiyetlerinin !hepsinin 
hakkından gelmeyi bilmiştir. 

Cesareti ve esprileri için sevilir. 
Yirmi senedenberi halkın başın -
dan aşağı cinsi cazibesini sanki ko 
valarla dökmüştür. 

Mae Vest'e tam zıt olan kadın: 
Norma Sharer. Norma Sharer de
mek yumuşaklık, tatlılık, ahenk 

Sank!ı bütUn kış rüzgarları Pi
renenin bu dar geçidinde rande
vu vermiş, birleşmeyi kararlaş

tırmış ... Soğuk şimal rüzgarı, ka
yalar arasında müdhiş bir cere
yan yapıyor. Göz bir şey göremi
yor. Karanlık ... Yukanda Üzerle
ri karlı sivri kayalar. Aşağıda kö-

' püre köpüre akıp giden sellerin 
gürültüsü ... Sağda müdhiş bir u
çurum. Yanlış bir adım, 70 met
re aşağıya yuvarlanrnıya kafi... 
Önfunüıde giden rehberi büy!lk 
bir dikkatle taklb ediyoruz. Vazi
femiz mühim ve tehlikeli ... recede bir rol verdi. Sonra karı -

şıklık .. Mavi Melek, Holivut, za -
fer .. 

Marlen, daima bir Burjuva ha -
yatı sürmüştür. Fakat rolleri ile 
reklam yüzünden Amerika halkı 

ona bir meş'um kadın nazarı ile 
kadar, O derece ki Marlene Diet
rich, bugün herkesin hayalinde 

hakikaten büyük bir aşk ve ihti -
ras kadını tesirini yaratmıştır. 

Myrna Loy, sinemaya tiyatro -
dan gelmiştir. Uzun seneler sine
mada üçüncü planda kalmıştır. 
Çekik gözleri yüzünden Çinli, me

lez veya muamma dolu Hindu ka
dın rolleri kendisine verilirdi. Bir
gün bir filmde tesadüfen kımılda
yınca, gülünce ve objektif karşı -
sında canlanınca istidadı olduğu -

nun farkına varıldı. O gündenberi 

ise halkın gözünde şöhreti büyü -
dü ve ince alaycı William Powell
in ideal eşi haline geldi. 

Loretta Young, 18 yaşında idt 
Pansiyondan yeni çıkmıştı. Bir sa 

hah stüdyodan sinemada çalışan 
kardeşine telefon edildi. Kız kar -

deşi evde yoktu. Loretta onun ye
rine stüdyoya gitti. Temiz, yüzü 
heyecan uyandırdı. Hemen anga -
je edildi. Yıldız oldu. albuki kız 
kardeşi daima figüran kaldı. 

Loretta mistik denecek kada~ 

dindardır. Spencer Tracy Loret -

taya prestiş eder. Fakat onunla 
evlenmeyi reddetmiştir. Çiinkü 
~r kere evlenmiş ve ayrılmıştır. 

Evlenmesini tavsiye edenlere 

cAllahım daima bir kocam var 
nasıl evleneyim!. diye cevap ve -
rir. 

Lily Pon, Claudette Colber 
ile beraber Fransanın Holivutta 

birer sefiresidirler. Her ikisi A • 
merikada o kadar uzun seneler -
denberi çalışıyorlar ki artık onları 

Amerikalı diye, kabul etmek la . 
zımdır. Claudette Colber, şöhretı
ni bir Fransıza medyundur, 

Bu suretle 15 senedenberi Ame
rikada halkın rağbetini kazanan -
!ar hep ayni yıldızlardır. Yoksa A
merika bir an'ane memleketi mi 
oluyor?. 

Üç saattenberi. durmadan, din
lenmeden yürüyoruz. Önde, be
yaz saçlı bir köy'lü bize rehberlik 
ediyor. Bu dar, keçi yol!larını o ka· 
dar güzel biliyor ki gecenin zifi
karanlığına rağmen sanki gün -
düz bir caddede yürüyormwı gibi 
gidiyor. 

Şimdi, bu dar yoldan bir yokwıa 
geldik. İspanya sathı maili ... Ka
yalar gittikçe daha yükseliyor. 
Küçük bir geçiddeyiz. Çok tehli
keli bir yer. Her an uçuruma yu
varlanmak t~hlikesi var. Önüm
de yürüyen arkadaşım başını çe-
virdi, yavaşca fısıldadı: 

- Mademki Hendaya bu kadar 
kolay geçmek geçmek imkanı var
mış. Ne diye pasaport aldık. O 
kadar zahmet çektik. 

- Bakalım, sonuna kadar blly-
!e mi geçecek? ... 

Bu sırada rehberimiz bağırdı: 
- Yere yatınız! ... 

Hep birden yere uzandık, Bir 
şey işitmiyoruz. Acaba rehber 
yanıldı mı? Yeni bir emir: 

- Sola çeiliniz, kayaların ar
kasına saklanınız ... 

Ses çıkarmadan sürüne sürüne 
kayaların arkasına gitmiye çalı
şıyoruz. Taşlar dizlerimızi, elleri
mizi ağrıtıyor, zulmet, endişenu
zi artırıyor. Yoldan on beş metre 
kadar uzaklaştık. Büyük bir gra
nit parçasının dibine çömeldl.k. 
Rehber mırıldandı: 

- Hudud muhafızları geliyor ... 
Nefes bile almıyoruz. Ayak ses- ı 

!eri gittikçe yaklaşıyor. A2 sonra 
önümüzden on asker geçti. Etrafı 
dinliyorlar, yavaş yavllf yürüyor
lardL Ellerinde birer karabine 
vardı. 

Askerler uzaklaşınca 
miz: 

rehberi -

- Burası emin bir yer değil. 

Yakayı ele vermemek için bir kat 
daha fötiyatlı davranmalıyız ... 

Dar yola kadar indik. Beş yüz 
metre kadar gittik, gitmedik, ar
kamızdan silah sesleri gelmiye 

başladı. Buna başkaları mukabe
le etti. Geride müsademe vardı. 

Şübhesiz kaçakcılar, hayatlarını 

pahalıya satma kistiyorlardı. 
- Kaçalım ... Muha!ızlar orada 

meşgul. Bizi düşünecek vakitleri 
yok. Ne kadar çabuk vadiye iner
sek o kadar emniyet altında bu
lunmu§ oluruz. 
Yo~ iniyoruz. Dağlar ııtt. 

tikçe alçalıyor. 
- İki kilometre ileride bir köy 

bulacağız. Sizi orada bırakacal!ım. 
Zira sabah yaklaşıyor. Gün dol
madan geri dönmem !Azım. Bur ... 
da yabancılara hor nazarla bak.
mazlar. Handa, arabaııile sizi Pam 
peluna kadar götürülebilecek bi
risini bulursunuz. Oradan da tr9-
ne binersiniz. 

İki kilometre dahal .. Ylnni da
kika sonra küçük bir köyün ilk 
evleri önündeyiz. Burada uyumak 
kabil değil Silah sesleri, kaçakcı.
ları bekliyen köy halkını endişeye 
düşürmüş. Biııden haber almak is
tiyorlar: 

- Ya siz, siz kimsiruz? ... 
Hiç sıkılmadan, tereddüd gös

termeden cevab veriyoruz: 
- Asker kaçakları ... 
- Korkmayınız, saklıyacak ye-

rimiz var sizi... Seher vakti ge
çer, gidersiniz ... 
BU YABANCI KADIN KİM?" 
Gecenin mütebakisini blı: do

muz ahırında geçirdik. Sabaha 
karşı harekete hazırlandığımız 

zaman müsademenin neticesi an
laşılmıştı: Hudud muha!ızların -

Bu, Almanya koıısoıoshaneslııde 
çalışan İsviçreli idi. 

dan biri yaralanmış, kaçakcılar· 
dan ikisi öhnüş, diğerleri de y,,,_ 
ralarunış, kaçak eşyalar da müsa
dere olunmuş... Köylüler büyük 
bir yeis ve keder içinde. Biz de 
yeislerine ve kederlerine iştirak 

ediyoruz. Ve düşünüyoruz: Ya bi
zi görmüş olsalardı şübhesiz şim
di uçurumun altında cansız yata
caktık! 

Panpelun... İrun... Ötele vasıl 
olunca kendi halinde birer seyyah 
vaziyetini aldık. Burada, gelecek 

(Devamı 1 ıncı uhlfede) 
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1 s i m s i z K ö fi I<,, • 
1 Atatürk'-n • 1 Roma mü akat 

kararlaştırıldıktan 
sonra 

Z 23 No.lu casus Yeni Şefimiz 
fakat. fiı1 

leşmek ıstiyorıım-

büyük 
Tarih 
Kurumunun 
Toplantısı 
Ankanı, Z9 A.A.) - TiLTk Tarih 

KUTUmu Genel S.ıkmer!iDinden: 
Ulu Ôuderimiz Atatürk'ün fii11i 

lıaycta gö.ılarini kapadıldan giQı 

Cevkaliide bir toplamı 1111parok hıi-ı 
nıl relBlerinln aziz hatıraaını t~zim 
,.,e minnetle aııan, acnı.n.z uessür
Lrrini izhm' ..Un Tiirk Tarih Kı. -
rumu azalan Atatürk'ün vasiyeti
ili öğrendiktn .,,.,.. ıiü ııem.in 
ınr f.oluıl4dc toplacı llllpllt'flor -
ılır. 

Bu taplaıdıd& tılri1& ile ofl?ia miL

Jt fU"""' ırı& Jnvmctli iki 1cay1Mığ; 
oldııOıınu en İJIİ 1caı>ratf<m, Tcndi
ıi11i11 1- Pli"'- çok scrıfi4i Tiı k 
miJlctiı&iıı dünıl« 1Mdırı&iyrn.ıde1ri 
yapıcı ve wıiiarir nılıiaü tebcırii.a 
•ttmııek, ,,. Tih'Jdbı. l>1' aa1ı4d41ci 
h.a- Witiin ~a. Wııtmızl: 
lçfıı lhnrllmm .onu"" bd47 11e 

herkeste1l jmı. çal'f"" kııhnmım< 
tıe dahf Ş•ftaf• lllümüncln sonra. 
da. en çok •"-it/et wrilenk C. 
vcsm ettfrilmui 14.:ımgele& btr 

millt if oldu.OM"• teba:rüz ettir -
mele euntile ycpC\Jdarı büyiil: ir -
fıadı mmuı ,,. pın.n a.. vcıd« -
mifler ve e11 biyiilcleriniı& b1ı mu
lcadda emtJMtini lcn4i -1annm 
ve Wtin tarih scrcrlerin g&ül -
cle1l ı;ıWpıalarile her gk bfrıa 
dahıı ilerletmeyi oe bu mret!e 
ken411eriıoe tndi ediln ba vilk -
.ek vıuij..U.. biitiia iaıplarım 

ııapmaııı lıfr -u borcu te14lcki 
ettilcleriıli müttefikan ifade etmiş
lerı!iT. 

Filistin 
Meselesi 

Beı:ut, 30 (Husuai) - Buraya 
gelen Mberlere eöre Filistin me
aeleııinin Londrad.a. k&nwıuevvel 
içinde yahud "'1nunuaani iptida
lannda tapbınanlr. ~ arab - ya
hudi Jamfe:rHısırvlı iki tarafın uı.

lııprıwil e halledilmesine lurar ve
reD hıgilten hüktmetinin bu y~ 
Di ~ymeli Anm kamancnda u-

2Ull madıya mftrı•k'lf• ec!Hnıif -
tir. 

Mister Ma.Itobn Mal<dona1d Fi
listini.a makadderatmı Londnda 
Filistin arablarile müstakil ırah 
devletleri 'ff ıırabca lı:mapn Ale
min ymi 60 ıru1yon arabın mü -
ınessfl!erlle !'lliırtin yahud!Ieri -
nin iflerine· bakan resmf bir mü
essese olan yahııdi ajanlığınm mu
rahhaslım arımnda bir anlaşma 

yapılar alr tayin edilm~n i tas -
mim ~ğinI söym.ıışm. 

İngiltere devleti münıes:sineri

nin de iştirak edeceği bu konfe
ransta miinahplar çok serbest 
olacaktır. Arab atemi mümessil

leri, Filistindeki ingiliz idare ve 
rnand-nm def..ştirilırusini dahi 
mevzuubahıı edrbileceltler ve in
gilizlertn bııradan çıkıp gibnele -
riıu icıab eden deliUeri çekinme -
den söyliyettJı:lenlir. 

Londrada toplanacak arah - ya
lı udi lronferanmıda iki taraf an
laşamadığı Wııd.irde, İngiltere hü
kümeti Kraibk ltoınisyonlarmm 

buldu.i:ları neticeleri .kcı:!!feransta 
söyleoecelı: &Özleri ve ileri siiriile
celı: delilleri nazan itibara alarak 
Yllist!nfn mukadderatım kendi 
biT.diğ! gibi tayi nedecc tir. 

İngiliır müst~eke nazırı, in -
gilız ııiingüsile bir • ahııdi devle
tlni.n idame edilemiyeceğini ve 
ve asayış iade edilse bile hak.iki 
sulh ve salıih teessüs ederniyece
ğiai de Ihlar etmiştır. Bir iki haf
taya kadır Londrada Filistin ve 

Suriye arablaiile irak, Yemen ve 
Suriye, Mısır arab devleUerinin 
ve arabca konuşan bütün meınle
ketlerın mümessillerile yahudi a
janlığı memurları ve ingiliı dev
leti erkanı gayet mühim ınüza

kerelerde bulunacaklardır. Filia
tinde huzur ve sükünun yerleşme
&! bu miiulı:ettleriıı neticesine 
bağlıdır. 

• (1 lnd lllhlfemhden devam) 

eserı 
(5 inci ıahifeden devam) 

emri beklemek ve ona göre hare
ket ebnek mecburiyetindeyiz. Ev
ralnnm usulü dairesinde tanzim 
olunmuş. Tedkik seyahatine çık
mış dört İsviçreli profesör. Hudud 
üzerindeki bir kervansarayda hiç 
kimse bunu düşünecek halde de
ğil. Herkes kendi dalgasında. Esa
sen ote1de bulunanların çoğu ya 
ka~akcı, yahud da asker firarisi... 
Birisi sık sık AJrnanya,konsolos -
hanesine girip çıkıyor; öteki, ge
celeri sabahlara kadar dolaşıyor. 
Herkesin bir dalaveresi var. Her
kes birbirinin hareyetlerini taras
aud ediyor. Polis bir şeye karış -
mıyor, kimse ile alt.kadar olmu
yor. Bu cihetten korku yok. Fa
kat düzünelerle alınan aanı var. 
Burası adeta bir casus yuvası gi
bi bir ııey ... 

Ve Yugosıavı ar Odasından çıktı, salona doğru 

yürüdü. İçeriden bir se geliyor
du: 

yorum galiba ... 
- Hayır!... _ rck ~J 

Dil 
Kurumunun 
Şükranı 

Aakara, 29 (A.A.) - Türk Dil l 
Kurumu Genel Sekreterli!inden: 

(1 inci sahifeden devam) 
nisan tarihli itilafa aydınanma -
mış olsaydı 28 eylülde çıkan bey
nelmilel buhtan Avrupayı her 
cebhede ihtilli halinde bulacaktı 
ve bu takdirde bir harbin önüne 
geçilerniyecekti. 
Müni!ı sulhünün mukaddemesi

ni Roma itilifı teşkil .etmiştir. 

(3 üncü sahifeden devam) 
takip edillrso, Büyük Önderin çiz 
miş olduğu programdan çok daha 
güç tatbik edllebillr. Çünkü Ata
türk Osmanlı İmparatorluğunun 
hozgunluğundan istifade etmişti. 
Halbuki bugünkü Türkiye asayiş 

ve clissiplinden müteşekkil temel
ler üzerinde bulunmaktadır. 

Atatürkün halefi sıfatiyle İıı -
met İnönünün Büyük Şefin Ana· 
doluyu refaha kavnştunııak eme
lini yerine getireceğine, müttefik 
Türkiyenin ve bütün Balkanların 
ileride de büyük bir sulh ve sükU
net içinde yaşıyacağına biz Yugos 
lavlar derin bir inanla inanıyor ve 
İnönünün Cümhurreisllğine intl -
babını bütün kalbimizle seltimlı -
yoruz.• 

-=o=--

- Hayır! Cafer, kimseyi gfr« 
mek istemiyorum. Beni sorı.nla
ra bir şey söy lemiyeceksin, anla
dın mı? ... 

Süzan kapının önünde durdu. 
Arkası kapıya dönük, boylu ve 
boolu, şık bir erkek zenci uşakla 
konuşuyordu. 

Birdenbire bll§ını çevirdi, Süza
nı gördü. Genç kız hayretten ken
dini alamadı. Bu, çok yakışıklı bir 
delikanlı idi Sevimli bir çehresi, 
iri syah gözleri vardı. İpek gibi 
parlıyan saçları arkaya doğru ta
ranmıştı. 

Genç kız ilerledi: 
- Size teşekkür etmeden git -

aeydlm çok müteessir olacaktım 
Bay! Müsaadenizle ... 

Mavi gözlerini g11ze geııııe 
- Badema ara sıra . , 

ben rica edeceğız. . raJıJ1 

- Teşekkür eden;;;? .. • 
mi:ıizi sorabilir ın 1Y 

- Orhun! ... 
- Süzan!... . ..... ..................... ,, •• . . . . . ... . . . . •. . . .. aıı. Jı.llS, 
O günden sonra suz. ,aıdıJ. 

üç dört defa köşke gel?~ 
atlerce karşı karşıya 0 

t d~ 
konuşuyorlardı. faka edi>°"' • 
ciddiyetini muhafaza ;;# 
. s- !ine bile do 

nı, uzamn e ~ 

muyordu. ıy• .:. • ..ır 
Bir gece Süzan, kaP dtJiJY 

kendisine refakat edell . .,ır 
ya: ıtı 11"1·, 

Türk Dil Kıınnrıw kendi l<utAI 
elile !mnn"t ve onıın çahşınaluı.-1 
nı hayatm.ı.a sonsuz bir ilgi ve sev 
iİ ile idare ebnry olan Türklerin 
ebedi Şefi Büyük Önder Atatill -
lı:b uyııtıı ıtizferini kaıtaıfığı 

10/11/938 perJemlıe gfinii ı.u yas 
toplaıatıııı yaparak gözyaşları için
de OauJI :piikselt lııi.tırasını somuz 
saygı ve acılarla anmış olan Türk 
Dil ıuu... c-1 aka Kmu
hı, hctia padelnde pba 'D!lİ
yi!!fAaıneM de lmriq Tük Tasih 
Kaıwww ile ülllde lu .. isin,e ay 
n1ıııo yeri lllşünerek bir dalıa top 
w..rı. GeııeJ Meda Kııralu, bu 

BERLİN - ROMA MİHVERİ 
Berfin, 30 (a.a.) - Çeınberlayn 

tarafından yakında Mussoliniye 
yapılacak olan ziyaret hakkında 
tefsirlerde bulunan Angriff ıt_aze
tesı, lı)giliz başvekili ile Düçe a
rasında yapılacak görüşmelerin 

programını tedkik ederek fran -
sız - ingiliz itilıilı ile Roma - Ber
lin mihverinin bu görüşmelerin 
mev:ruunu teşkil edeceğini yaz -
maktadır. 

Angriff, fÖYle demektedir: 
- Bu iki zümrenin mevcudi -

yeti uzun müıidet devam edecek 
olan ıiyasl bir hakikattir. Romada 
yapılacak gö~meler esnasında 

bu sayada yer yer değiştirilmesi 
menuubahs olamaz. Ancak bu -
gün bu iki kuvvetli grupları ayı
ran hendeğin üzerine bir köprü 
İn?Sl imkiinlan tedkik edilebi -
lir. Çemberlayn'in Roma seyaha
ti için en iyi temennılerde bulu
nuyor. Umumi bir anlaşma temi
ni ıçln müzakereler Berlinde, Ro
m.ada, nerede yapılırsa y~pı'31ll 

bunun hiçbir ehemmiyeti y<1ktu: 

Fakat biz, buraya ne için gel -
dik? ... Şimdiki halde bunu biz de 
pek iyi bilmiyoruz. Burada mı 
kalacağız, başka bir yere mi gi
dece~? ... Yalnız bildiğimiz bu: 
İstihbarat işi ve casusluk çok na
zik, çok tehlikeli ... 

Romanya'da 
Sui~asd mese'.esi 

Dedi ve elini uzattı. Delikanlı 
bunu görmemiş gibi davrandı, 
hürmetle başını eğdi, iki adım 
geriye çekildi. 

- Cafer, bayana yolu göster!.. 
Süzan, delikanlının gösterdiği 

soğuk tavra, ve elini sıkmak iste
memesine müteessir oklu. Buna 
rağmen güzel gözlerini kaldırdı, 

baktı. 

- Orhun! dedi Buııdıeıı• -
biribirimizi gönncsek. se~ 
maz ... Anlıyoruın. b~nı li ~,;;-, 
sunuz. Sevmeniz i1ıtiJll3 -~·., 
Halbuki ben, sizi ilk fs~ 
gecedenberi çı!dırasıY ~ -, 

· rum. Sizden, ~iz~n aşI<ı~rııJll' .~ 
ka bir şey duşunrnu! . · ijl_~ 
görünce tatlı sözJeriJıiıl JY_. 

' ı1ıvot· ,, 
mevcudiyetim sars ~~rıl' 

bntıda Atatiirlı:iill lll8);Mdes 
~yetinbı uıI -cı. - badi 
ııçtJi;t yol ımm..ie dil çwlıpMI• -
mua daimi lllll'dte iJni ıötiiril -
-i olıluP- tııltılir ederek, ı.a. 
yatıııU e kadar ÖIWll vertfili bu 
111 ... 1 f!te daima - m ii2erin 
ıie yhllmek ve Mitiİll Tarlığiyle 

calışnuık ıuıdnu, derin acılar ve 
_.uz ıru-.cınıe bir kere daha 
tekrwlaılı. 

Oınııı diy le lmnıhnut ve idare 
edfhııi, elmak ııaefine, SOD sün -
leriıwle en Nşlı ııliişüacderiaden 

birini tqkil efmek ve öz nUtla -
rından sayılmak bahtiyarlığını da 
ilive e.ıe. Türk Dil Kıınmuı., bü
yük Ye ehedi Türk Önderinlıl yük 
ııelt hitırasuıa daimi bir hizmet
lılrı olarak calıı;nıalanııa devam 
edec:eldir. 

Hükumet 
Vaziyete 
Hakim 

(1 fııri ıüife4ett denm) 
kını ft'!'el bir kara:rnmıe imza 
edilm~ir. 

Diğer tarafdan Daladier, gTl'" 

ilin ed'i!en bütün Pıükümet mf' -

mlJl'larmın, ~en sonra Ye 
kendilerine istifa <!tmeleri hak -
kında tebligat yapılmadan f'Vft! 
• befl""'lf akalar Dile müstafi 
aııld.edi.1eajiai bey;m etnıişıtir. 

Fabriblann daha çok m.ikcbr
da seyyar mıabafız elde bıılım -
Gıınnair -.Dadile meri kıt'a -
lar tara.lm.ımı i;gal ettirild?ğı 

bildirilnıektmk. 

POLİsu:R ARASİNDA DA 
FES.AD KARIŞMIŞ 

Paris,. ~ CA. A.) - 21 DOO ll2B -

11 olan anır. va.tan ..,. möstemlaıke 
poliskı i birliği ltiiln'ı:metin lra -
rarııamelerini pru tsto etmiş. fa
kat u.numi grc~e ~ıralı: ttır.e -
meğe karar enn.işür. 

Nasyonalis• mahlell dıe s.öy -
\eruilğiııe göre polislerw bu tar
zr rwti gr~v:.n a!.eyhinde ol
makla berabe!: pek vahimc:Lr. 
Çünkü bu harekrt asa~ ıem1'1e 
memur olanları.n bile !esad. ctte
yanlarının muzır te0 irler'ne ka -
pıldıklarını gôsfermekted~-. 

-*-
Ebedi Şefin daimi 
Medfeni 

(1 inri saltifNen M'l'IBD} 
Söz ahn sayın Başvekil Ca h' 

&yar, ebedi Şefin daimi istira -
hat mahallinin tayiııile yapl:ırıla

calı: anıt için teşki) olunan müte
hassıs komisyonu taıızim rdeceği 

raporun grup tasvılıine arzedil<l'k
ten sonra t&tbikatına ge.;iltteğini 

beyan ~ bıı beyanat heyeti u
mumivcce tasvip olunmuştur. 

Bundan sonra, Başbakan, ebedi 
Şef'in ufulü ile hadis olan Cüm -
huriyet Halk Partisi Rooi.ğinin üı 
tihabı m<.'Sclesiııin halli için Parti 
kurultayının yakında Uıplanroası

na liizum lı.asıl olduğunu bildir -
miştlr. 

Ruznamede başkaca görüşüle -
cet. bir madde bulunmadığından 

celseye nilıaytt n:ıi!miJtir. 

Hal.Jhazırda nın;e.elcrin cevabı 

dalına anyidir. 
EDEN'İN YENİ BEYANATI 
Londra. 30 (a.a.) - Londrada 

bir nutuk aöyliyen Eden, bilhas
sa demiştir ki: 

•B:r umumi harb felaketinden 
kaçınmağa muvaffak olsak bile 
çetin çarpı.,"!Ilaların önüne geçe
miyeceğiz. Şimdi maziye aid me
selelerle uğraşmak zamanı değil
dir. Yapılarak şey, halihazın na
zarı itibare almak, istikbali tah
min etmek ve vaktinde lazım ge
len bütün tedbirleri ittihaz etmek 
tir. Ne kadar iyi idare edilirse e
dilsin hiçbir harici siyaset tek ba
şına meseleyi bir veya iki sene 
içinde halledemez. Bununla be -
raber istikbal ümidleri henüz ta
mamile suya düşmüş değildir. Si
lahlanmak hususunda sarfettiği -
miz gayreterin ihtiyaçlarımızı kar 
şılıyabiltteği de şübhelidir.• --
Vali ve 
Belediye • • 

reıs · 

(1 inci ıaalıifeden devam) 

Bu sabah çıkan ınus gazetesi 
yeni İstanbul valisinn bayatın

dan v~ faaliyetinden bahsetmek
tedir. Yeni vali bugünlerde bunı
ya gelerek a!Akadar makamlarla 
temas edecek, icab eden direktü
l•ri itlır almaz derhal İstanbula 
bank.el edıp vazifesine başlıya

calrtır. 

Muhittin Üstündağ Vekiılet em
rine alınmıştır. 

(Sonu yarın) 

(Dış politikadan devam) 

dır ki Polonya, sovyetlere mey -
letıniye karar vermiştir. 

Bu mukarenetin Pariste husule 
g~tirdiği akisler dik.kate li\yıktır. 
Fran'a Almanya ile bir itilat inı
zalamAk \i Z<'re bulunınasaydı, bir 
paktla bai:lı bulunduğu sovyet
lerle müttefiki olan Polonya ara
sındaki b•ı mukarenetten dolayı 

pek memnun ola.aktı. Fakat Pa
rı' ten gelen haberler, Fransız 
mathuatıııın bu mukareneti 18 ... 
ka) di ile karşlladığını bildirmek
tedir ki, bu rFansanın yeni orta 
Avrupa ~iyasetini tenvir etmesi 
itibarile de entersandır. 

A. Ş. ESMEK 

İstanbul asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: 

Son Telpaf: Llıt.fü Kırdar Tıb 
Fakıiltesin,n yetıştirdiği kıymet

li b:r elemandır. Kendisi vaküle 
varniklerde bulunmuş, enerıik ve 
IruJretli vir idare adamı olduğu
nu gö:;!ermiş, biliıhare Kütahya 
meb'usluğuna seçilmiş, fakat i<la
rt sa.1ıalardaki faaliyetinden isti
fade edilmek üzere meb'us', ktaııt 
istifa etmiş, Manisa valiliğine l'a- _ 

yirr edilmiştir. 

Maarif Vek8.letine izafeten İs
tanbul Muhakemat müdiriyeti 
tarafından M. aleyh Kasımpaşa
da Mutfak kapı caddesinde 30 nu· 
merada mukim Ömer Nizamed -
din aeyhilne açılan mecburi hiz
metıni yapmamasından mütevPl
lid ödemeye mecbur kaldığı 7481 
lira 31 kuruşun tahsili davasın -
dan dolayı M. aleyh Nizameddin 
Ömerin yukarıda yazılı adresine 
gönderilen dava arzıhaline mü -
başirin meşruhatına nazaran Ti -
caret için Çankayaya gittiği ve 
ne zaman geleceği belli olmayıb 
mahalli mezklırd.aki adresiniı, 

dahi meçhul olduğu beyanile bi
J.atebliğ iade edilmesinden mii -
tevellid kendisine mahkemece ta
yin olunan muhakeme günü olan 
16/11/933 tarihine müsadif çar -
şamba günü için ilanen tebligat 
yapıldığı halde yine mahkemede 
isbatı vücud etmediğinden ken -
disine beş gün zarfında gıyab 

kararının ilanen tebligine karar 
verilmiş olduğundan işbu gıyab 

kararında yazılı muhakemenin 
muayyen olduğu 11/1/039 gü -
nüne müsadif çarşamba günü sa
at 14. de mahkemede ha.zır bulun
ması zımnında tebliğ makamına 

kaim olmak üzere işbu gıyab ka 
rarı ilanen tebliğ olunur. 

937/268 

İstanbul Üçüncü İcra memur -
luj?ı.ından: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer Ba
lnrköyünde İstanbul caddesin -
de 168/2 numaralı bostandaki su 
motörü ile bostanda mevcud bu
lunan mahsulatın 3/12/938 tari -
hine müsadif cumartesi günü saat 
10 da açık arttırma suretile satı
lacağından talih olanların yevmi 
mezkürda mahallinde bulunacalc 

Elyevm Maniaa valisi olan Lı1t
fü Kırdar her yerde olduğu gibi 
lııfanisada da bilhassa şehrin ima
n hususunda mühim hizmetler i
fa elmiştir. 

memura müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 938/2391 Yugoslavların milli 

Bayramı, matemimiz • - --

Bükreş, 30 (a.a.) - Cluj Üni
versitesi Rektörü Stefanesco Gon
ga'ya karşı yapılan suikast Ru -
men efkarı urnumiyesinde büyük 
bir infial tevlid etmiştir. Hükı'.ı -
met makamları faaliyetle katille
ri aramaktadır. Elde edilen delil~ 
!ere nazaran bunlar ·Demir mu
hafızlar• cemiyetine mensubdur. 
Dahiliye nezareti mücrimlerin ya
kalanmasına medar olacak malü
mak verenlere 50.000 ley müka -
fat vadetmiştir. 

Cluj üniversitesinde dersler ta
til edilmiş ve üniversiteye aid 
bütün binalar tahliye ettirilmiş -
tlr. 

--=o=--

Emniyet 
Müdürlüğü 

(1 inci sahifeden devam) 
dilmesi kararlaştırılmıştır. 

İstanbul emniyet müdürlüğü -
ne Ankara emniyet müdürlüğü -
nü senelerce hüsnü idare ebnek 
iktidarını gösteren Sadreddin 
Aka tayin edilecektir. 

Sultanahmed birinci sulh hu -
kuk hakimliğinden: 

Hazine namına İstanbul maliye 
muhakemat müdürlüğü taraCın -

dan Çakmakçılarda Büyük Yeni 
handa üst katta 8 numarada Ah -

med aleyhine açılan, gümrük sa· 
tış işleri müdürlüğünden 873 lira 
40 kuruş bedelle satın aldığı mat

baa kağıdlarını parasını ver;p al
makdan istinkaf ey leme<;i üzeri

ne ikinci defa yapılan arttırma -
da 801 liraya başkasına satılmış 
ve aradaki fark olan 72 lıra 40 

kuruştan pey akçesi alıp irad 
kaydedilen 40 lira badettenzil 

bakiye 32 lira 40 kuruşun 
tahsili davasında müddela -
leyhe ilinen yapılan tebli;ıat 

deialeyhe ilanen yapılan tebligat 
üzerine cari duruşınasındc. 'IlÜd

deialeyh mahkemeye gelip vazi

yeti dermeyan etmemiş olduğun

dan muhakemeye gıyabında ~e -

vamla müzayede kaimesinin al -
tındaki imzanın ahli vukuf m~m
fetile isliktabına ve yevmi ist;k. 
nabının 23/12/938 saat 14 de ic -
rasına ve tayin olunan günde gt>l

mediği takdirde iskiknabdan kaç
mış addedileceğinden bahisle 
müddeialeyhe ilanen tebligat ic
rasına ve muhakemenin de 23/12/ 

938 saat 14 ~ talik1na karar ve · 
rilmiş bulunduğundan mezkilr 
gün ve saatte bizzat veya bilve -

kale hazır bulunması aksi halde 
muhakemeye gıyabında devam 
olunacağı tebliğ makamına kaim 
ohnak üzere ilan olunur. 938/324 - ---

Süzan, köşkten ayrılmak iste
miyordu. 

- Bir dakika daha sizinle ko-
nuşabilir miyim? ... 

Ev sahibi bir koltuk gösterdi: 
- Buyurunuz, oturunuz ... 
Dedi. Sonra uşağa hitaben ill-

ve etti: 
- Cafer, bizi yalnız bırak. Ça

ğınrım ben seni... 
Şimdi pencerenin önünde karşı 

karşıya oturuyorlardı. Süzan ne 
söyliyeceğini bilemiyordu. Ondan 
ne soracaktı. 

- Affedersiniz~ Bay, dedı. Si
zi rahatsız ettim. 

- Niçin? ... 
- Evvelki gece köşkün yanın-

dan geçiyorduk. Gayet güzel bir 
piyano sesi geliyordu. Şopen'in 
taksimlerinden birini çalıyordu

nuz ... Bitinceye kadar parmaklı
ğın yanından ayrılamadım. Dün 
gece, yağmura rağmen yine bura
ya kadar geldim. Bu taksimi işi
teceğimi ümid ediyordum. Bir -
denbire fırtına büyüdü. Köşkünü
ze ilticaya mecbur kaldım. Affe
diniz beni ... 

- Affedilecek bir şey yok, Ba-
yan ... 
Ayağa kalktı. Süzan, zenci u

şağı çağıracağını anladı. Bu gü -
zel delikanlının hali gittikce me
rakını artırıyordu. Bütün cesare
tini topladı: 

- Sizden bir ricam daha var ... 
Lütfediniz, o parçayı bir daha, 
yalnız benim için çalınız ... 

Bu sözleri o. kadar tatlı söyle
mişti ki delikanlı düşündü. Son
ra kalktı, piyanonun kapağını aç
tı. 

Süzan, bu olqayıcı nağmeleri 

derin bir vecdile dinliyordu. 
Takslın nihayet buldu. Odayı 

derin bir sükunet kapladı. 
- Bilmezsiniz musikiyi ne ka

dar, ne kadar çok severim. Mfu;a
ade eder misiniz, ara sıra zJyare .. 
tin ize geleyim ... 

- Hayır! Bayan ... Buna imkan 
yok! ... 

Delikanlı başile selam verdi, 
yandaki odaya geçti. Süzan, Ca
ferin delaletile köşkten çıktı. 

MUKABELESİZ KALAN AŞK 

Süz an, üç gün sonra (İsimsiz 
köşk) ün kapısını çalıyordu: 

- Bayı göreceğint. Bugün için 
söz verdi. 

Cafer tereddüd ediyor, kapıyı 

açmıyordu. Bay kendis~ bir şey 
söylemimişti. 

- Evet, evet ..• Bugün beni bek
liyor ... 

Genç kız, bu suretle zenci uşa
ğı kandırdı. İlı:inci defa köşke 
girnıiye muvaffak oldu. 

Süzan; ismini, kim olduğunu 

bilmediği bu sevimli delikanlıyı 

çıldırasıya seviyordu. Ne yapıp 
yapıp kendini sevdirmiye karar 
vermişti. 

Köşk sahibi, genç kızın geldiği
ni haber alınca şaşırdı. 

- Affedersiniz, Bay... Biliyo -

Yarın Yugoslavyanın milli lıay· 
ramına tesadüf etmektedir. Fa -
kat Atatürk'ün vefatı ınünaseba
tile gerek Ankaradaki sefaretha
nede gerek buradaki konsolos -
hanede hiç bir merasim yapılmı
yacalı:tır. 

Yalnız sabahleyİn saat 10 da 
Beyoğlnnda Taksimdeki ld&ede 
dinf ba merasim ile iktifa oluna
caktır. 

Baş,Diş, Nezle, Grip Romatizma 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
• •icabında gUnde Uc; k•ı• ahnablllr. • • 

rum, sizi rahatsız edıyonnn. Ma-
zur görünüz beni ... Elimde .değil .. . 
Bilseniz ne kadar bedbahtım .. . 
Sizin de benim gibi bedbaht oldu
iunuzu anlıyorum.. Sizinle deni-

yanınıza yaklaşrrıak dtll ~'ll-' 
man kaçıyorsunUZ· Be:ı,ııı F~ .• 
yorsunuz, korkuyors de il 
Belki benden nefret 

aunuz... ~ 
- ya ,e 

- Hayır! Suzan"· rıı. ,. .. )<ilyorU ,.. 
nuz. Sizden ne ur . i se\'İf"' ıl. 
korkuyorum. Ve sız aııa· .H 
Fakat ... Metin olu_'.'UZ··ebilıı<' 
beni... İşte size soyli) / 
ancak bu kadar··· ~ r 

Orhun sustu. Ağ~a~eıı ~ 
cebri nefscttiği haliJI ,!. 
di. Sö1t 9' 

- Niçin Orhun? ·· .. rt!···,, 
ı • ·orSV"' I" 

beni görmek ist~ın? ~ ııf 
zi seviyorum, hıçb:t s~ 
ni sizden ayıramaz. yo~< . .J 
yabilmeklığime iınka·ıı·lt··· ŞIYI' 

- Sus, söyleme bO) siıi ~ · 
't y . 1 varın ' ·"~ gı ... arın, e' e • 

1 3,a!<S"r> 
dar sevdiğimi . an ı)'Evel' 1 

Vadediyorum sıze .. ·. 
hepsini öğreneceksintZ·" l 

- Ah! Orhun~... JıJPıd"' 
Genç kız ağlıyaral< 

tı. 

FECİ sııt·• / 
ııJ'I ( 

Süzan., ertesi gii; ot<J".'. 
kahvaltı ederken ote . oıaıV· 1 
!indeki küçük tepı;iY'0 s.JS'~ 

- Buyurunuz BaYaıub ~,i 
di. Namınıza bir ıneuıdı, / 

Süzan mektubu 8 O~ 
çıktı, yatağına uzancli
başladı: I 

•Sevgili Süzan, tıi"~ f 
·rıde . .tıl ·..-

cArtık sana is:'.'1 ~ l1'
0

ilr·. 
bilirim. Süzan, d.un ÜiııiJ- ~ıı', 
pek çok müteessır e .sırı• 

3 
i' 

}ık sizi kollarımın ar 11111~ 
mak, o güzel duda~l:ııı gO ~ 
ya doya öpmek, sız ·rıı<ieıı ~ıf~ 
dakikadan beri )<alb'rıe ~""il"' 
dudaklarımın üze~:ıııe6ill~1ıt> 
len seviyorum 1<e !< iSI ~••' 
sıgasile tekrar etme 

0
3 ""ı 

bU" ·ı 
•Fakat, derhal .. $1 i' 

olmadığını düşünduı::;eS·~ ı/'. 
güzel ve sevilıniye. fa~ı ' 
ya layık bir kızsınız· ditirı' 1 ~ ·ye v~ 
Bakınız, söylem• ille r!'' 
mıyor ... Ben, cüzzaJll Jlif 
tela bir hastayım"· ıı' ,. ·" yım... . n :,e. "" . 

S.. Hirıdısta ı~~ ,, 
• uzan, .. . bV ~111' 

aldığım bu mudh~ak3t, b ~ 
yüzüme sarınadı. Gii~ııl' 
cudümü kapladı. ııuıurı 
görseniz acırsınız. fil 
çinde... , iJI ~.~ 

. un ıç il'~ 
•lşte bun 1 gel ,_ıı 1_ 

münzevi bir h3Y8 1 ıııeıs"' ııJ"'' s· . .. .. e J3ı /> "" ızı gorunc ".' acı d•\,eıV , 
ğimde nasıl bır. siziJI .;4W / 
emin olunuz kı se $'}/ 

fazla ._ıt. ·• 
ğinizden daha ·z idiı~. " 
nim için ha!•~ 5~~at~ı~ 
rünce kendi.ID1 rduıJI- ~~ 
bir alemde sanıY~al<StiJll I' 
hammül edeCele albifll'1e 1 
dı. HayaliniZI k 1 
rak öleceğim··· siiP'~··· 
·Ağlamayın iZ· 

nutunuz .... orııııı!"· •• l 
cSizi sevıY ~ı,.• ~ 

·yoruw I 
.seni sevı ti " 

1ıaltj)<8 ~el' 
Süzan bu acı dl- $'' 11' 

ee ağlanuya b~uııııtl ,>j 

ladı. AşkıDB, lad'"' ...ır' 
ğına ağladı, ağ JJ~ cıvr 
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l\Iınan yüzbaşısının iç .. nde 
bir de korku vardı 

Bu korku onu 
~ raha t ını 

haylı üzüyor, adeta 
k a çırıyo r du 

dıcteı·ıt, lla}'lrSIZadaları bordala- ı dolaştırdı; karşısındakinin sözle-
~ ~ ııonra vazife sahasına gir- rini, bu konuşmanın mahiyetini 
~Ulunuyor, sahilden 2 mil a- anlamak için dıkkatle takib eden 
~ 3ahile müvazi bir rota üze- Peyk süvarisi, Zeplinin bıraktığı, 
tQı) lcıırşu.n hızile yoluna devam sözü kestiği kelimeyi tekrarlıya-

Cı, iltdu... rak onu konuşturmağa, fikrini 

~~ad kaptanın yanında dur - anlatrnağa sevketti 
~ n.hoştanmıyan amiral Soşo- - Evet ... Fakat ... 
lıre~Urak.bı, yüzbaşı Zeplin, _ Fakat, azizim biz bu vazife 
't sırasında, yola çıkışt.a, başarısını elde etmeğe uğraşırken 
ı~ uı limanını geçişte baş gu- aradığımız tehlikeli düşmanın 
~ bir yere kıpırdamamış; gizli bir taarruzuna uğrarsak? .. 
~ e fazla iltifat göstermiyen Cevad kaptan, bu cümle ile ar-
~~ kaptanı aramak istem • kadaşııun ne demek istediğini ta-
~ ıo' fakat, Marmaraya açıldık- mamen anlamıştı: Alman bahri-
4' ~lira bir saattir oturduğu yer- yelisi beklenmiyen bir tahtelba -
~liııl'atı seyretmekten sıkılan bir taarruzundan korkuyor, onun 
~~ C lcıunanda köprüsüne çık- için böyle dolambaçlı yollardan 
~ t\>a<t kaptanla biraz konuş- geçerek bu mevzu etrafında ko -
~; lltıu.su.na mukavemet edem~ nuşmıya uğraşıyordu ... Türk sü-
~ l\~ır adımlar ve düşünceli varisi bu, boş ve beyhude kaygı-
~la kumanda köprüsüne yı anladıktan sonra vakur bir te-
'; Çıh..ış, gene süvarinin yanı- bes.süınle çerçevelenen dudakları-
~ı~~ onunla konu.şrnağa nı, atalar sözlerinden olan: 
~lı: - Zurnada peşrev olmaz ..• it' Yüzbaşısının içinde bir Cümlesini söylememek için zor 
~U .. "ardı... Bu korku onu zaptetti;. ve .. böyle bir korkuyu 
lıııto llıiiYllr, adeta rahatını ka· değil, bir ihtımali bile hatırına 
ı.ı~ gt"Wrmemiş olmanın verdiği bir 

''İıııcı· ada faaliyet gösteren, gururla Zepline döndü: 
~ 1 Peyki Şevket tarafından - Üzüntünüz yersiz .•. 
lııı !\ n dÜ§nıan tahtelbahiri gizli Dedi; ilave etti: 
llu :~ Yapamaz mıydı? - Destroyer ve tahtelbahir bir-
~Ud ~e. Zeplinin laıfasında birlerine iki tehlil<eli hasım vazi· 
l.İııı •.kçe büyüyor, daha hare - yetindedir şübhesiz ... Fakat. ha· 

rekat sırasında, hele birbirlerini 
aramada dıkkatli ola'l taraf a -
vantajı kendi eller.m'e bulundu
ruyor sayılır.. gôrüyor;ur.uz ki 
vardiya başında bu!u .. an ıniıret

tebat en büyuk dikkatlerini, en 
yüksek kabiliyetlerile taı.bi.ka uğ· 
raşıyorlar; rasıdlar tahtelbahır 

izlerini en uzak mesafelerden gör
mek için denizin yüzunü her da
kika dürbünle araştmyorlar; top 
başında, kulağı kifr;te bekliyen 
numara neferleri ilk kumandada 
müdhiş silahlarını emredilen he
defe boşaltmak için sabırsızlıkla 

hadiseleri takib ediyorlar. 
İşte, bu kadar dürüst, bu kadar 

muntazam tertibat alındıktan son
ra tahtelbahirin değil böyle güpe 
gündüz, hatta gece müdafaası va
ziyetinde, karanlık içinde seyre
derken bile bize sokulmasına, ta
arruz etmesine, torpido atmasına 
imkan ve ihtimal verilemez! .. 

(DeYanıı var) 

Ertu:]rul 
Sadi T""'k 

TlY.\lRvUS 
Taksimde 
(Bu g~~e) 

(KUDRET HELVASI 
Meşhur vodvil 3 perde 

Tel: 40099 
' ~ dakikalarında alman 
i11r~u lıint ünııdıslzlığe sevkdi -

(! .•• 

b l!\oid k 
~~ aptanın yanına gelince DENiZBA 

1 --~--------İli~ ~etrafına bakınan Zeplin, 
ıı. ita aPtanne bu mevzu etrafın
tir~~ll§ınağı tasarlamış; hattl 
ıı.~ C!e., Yapnuya lüzum görme -
'şıı'."1 kaptanla konuşmıya gi-

1;ı~~ bahriyeli.si Cevad kap-
14 ~ru.yordll· 

lııa\ llıtenı Biz tahtelbahir ara
~? "aziresile mükellefiz değil 

! Istanbu1 Şehir Vapurlaı ı 
K I Ş "'fA RIFE S I 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı kış tarifesi 1 B'rincikanun 1938 

tarihinden itibaren tatbikine başlanacaktır. 

Tarifeler iskelede asılmıştır. 
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(4 üncd sahifeden devam) 
Demesi üzerine, Day Ka~if ken

dine gelerek açııau kapıdan içeri

ye g;rdi. 
Nevin evin i\'erisini dola~tı. 

Kendi istediği gibi ~•riıı bir ev ol
duğu iç;n pek beğendi. Fakat 
Bay Kaşif her zamanki lüzuır. • 
suz sözlerile: 

- Pek hoşa g~ı:! cck bir ev d~((a 
karıcığım. Sen bilirsin amma, l-~n 
bu evin bize ı . .;urıu hayırlı bir e\ 
olacağına kani değıl:m. 

Gibi ke"'1ine has h ·kmetlerinı 
savurmağa başladı. Bu n .ı-ıwere 
uzun stirmed•. Ev sahibi ill' ı'l&r. 
anlasma neticesi ev: aJrrıışl~r ve 
birk;ç gim içinde muameleyi ik· 
mal ed~ı ek yeni evlerine taşın • 
mı si ardı. 

••• 
Bay Kaşif aldığı eve yer1e.•el; 

dört ay ol:nu~tu. Mahalle venı 
komşu K~~itden, bilha<sa ka:-ı>ı 

Bayan Nevi:ıden çok memnun ı'.h· 
rünüyorlardı. Fakat her semtin 
kendin emahsus acuzeleri, dedi -
kodu yapan, akıntıya kürek çe -
ken havanları gibi bu mahallN!t 
de drdikodu yapan az değıld:. 

Nevinin kendıne has vas1flar1T1 ı 

saymakla bitiremiyen birçok pe· 
restişkii.rları zuhur etmeğe b1< 
laıruştı. Evinin hem hanım hem d·~ 
hizmetlerini kendi eli!e yapJn, 
gün görmüş genç ve asil kadır.. 

sokağa çıktığı zaman h~rkPSin ıı.o· 

zünü kamaştıran tuvalctile, b•ı 
semtde de, ayrıca bir şöhrete <•· 
hib oluvermışti. 

Onu tanıya:ı semt:n cr1:.trt\.1"ri. 
ev işlerinde, giy'nip hıprmad:... 
mua~e:-et usuaerıne ria) ett~. he;~ 
Nevini mi;al getiriyorl.ır, her hu
susdaki rıurnffakıyettcn si\1 -
yişle, bay•nlarına bahsediyor -
lardı. 

Erkeklerde gıpta uyandıran bu 
vasıflar, bayanların ha•e•l hi;'e
rini tahrik ediyor niçin kendilerı· 
nin de Nevin ıı.ibi mezayaya ma • 
lik bulunamadıklırma hayıflJ -
nıyorlardı. Hatta mahalle kadın· 
)arının ekserisı, bu meziyet!en 
kıskandıklnrı için. fırsat buld:>k· 
ça onun iffet ve ismetıne bile dil 
uzatmak elir'etinde bulundular. 
O'nu çekenuyenler arasında, vü
züne dost arkadan düşman, sarı 

saçlı dolgun vücutlu komş>ısıı 

Bayan Makbule kocasına: 
- Nevinin çevirdiği fırıldak -

ları duydun mu? 
- Hayır karıcığım ne var ne 

olmuş? 
- Onu, genç, gürbüz, sarıştrl 

yakışıklı bir gençle gezerken g;)r. 
müşler. 

.... 
- Eh ne varT..ış s::ın11J. Ge1'. i.i

se hata rr.ı \.!'tti? l!c•11 ışin 13lnıı 
bilmeden Kev_~in herhar.gi bir 
erkekle gezmesi ngsıl olur ua 1"
dikodu me,·zı· ı teşkil edPb:lir. 
Y~ akrabası veyahtıd ••a ço'< ya • 
kından tanıdığı bir anb:.bı ;r ki~ 
mm ne derneğe hrucltı var?. 

- Hayır öyle ceğ'l, onunla her 
zanı:ın ciolaştığını cörcnler var 
SinErr..a, tiyatro. bar, bülo gez • 
me<iikıeri yer kalmıyormuş. 

- Olur ya. Yirminci asırda b' 
kadının akraba veya a!1bat:.ıl0 

şuraya buraya gitmesi şere(ıııe 

noksanlık getirmez ki. 
- Peki a'11!I'a bizim komşu Ay· 

şe h: nımla, köşe başnıdal<ı F·1t -
ma hanım bu lıalleri iyi gcizle 
görmediklerini söyled:ler. 

- Bei.kı e>r,!ar ıyi gözle görme! 
isten.ezkt de ond&n. 

- Ya Hasan beyin Şadi) w 
ne de:-sin o da mı yalan söylü • 
yor? 

- TJm turnayı gii•ünden v·ır
dun karıcığım . O ... a senin g.bi 
l:.eceriksiz de onun içiı. övlc 
söylemıştir. Benim fkri.ne kalır
sa, evvelb_ Nevin gıbi ev ha,...1:-r.t 

olmasını, muaş2ret usullerine 
riayeti, e\~inl lu:m hLlrıçtc~ı 

hem dahilden idare etmesini, tu
valet yapmasını ö.~rc!:meli. Son 
ra da dedıkodll yapmalı. 

Ali h selfııntt versin Kaşif:n 

hali ınalüm. K•dıncağu evinin hq-1 
nıını olduğu k~dar da erkeği sa· 

yılır, her şeyi ıdare etmesıni bi -
lir. Böyle Lir t.ıl:ıın meziyeı ve 
evsafa sahıt:. olan Nevin, her hal
de ş,rcf, i.>met ve haysiyetini kn· 
ruyabı.<occ·k L r zek;iya da maEK· 

tir. Semtin bü!ur erkeklrri ,;'b: 
ben de onu takd'r Ptmekteyim. 
Siz kadır;!ar ne derseniz diyiniz.. 
Biz ona kelimen:n mutlak mana

sile (diş iarsbn) ism:ri verdik. 

- Vay senae mi onu himaye e
diyorsun blyım' . Demek ki se
nin de Nevinde gözün var. 

- Niye böyle kısa düşünüyor
sun karıcığun. Hakikati söyle -
meklc kabahatlı mi olduk. Hem 

• 
o, böyle bayalıklara tenezzül et -
mez ki ... 

••• 
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(1 ünclı sahifeden devam) 

Ş.ındı AL ~nya ile Fran;a ara· 
S!n~a bn) ıe mt.jterek beyaruıt 

ktr2rlaş!ınlaro.tl. neşredibıesl İn
gıliz baıveki!i ile hariciye nazı -
rın·n Parısi ziyaretleri sırası~da 
ol-<cı;;unu unutmamalı. İngilte -
renı;; vukti zamanında bütün 
bunlardan h~berdar olduğunu 

söylerr.eğQ ise hiç lüzum yok. İn· 
gilız gazttelerinin buna dair yü· 
rüttGğü fikirlere gelince Lonrda 
nın muhafazakar gauteleri Fr3n· 
sa ile Almanya arasınd1 böylı> 

bir anla~madan mcn,nun ~örünü
yorl.ır. Fakat Deylı ille) 1 gazHesi 
I'arısde İngiliz başvekili ve ha • 
riciye 02·'ırı ile konuşulurken 

f;H'V tehı..dlerinden bu müzake
relerin rnütee3Sİr ol:! ·ğunu yaz -
maktadır. 

Deyli Ekspres gazel.esi bumbn 
bahsederken Fransız başvekilinııı 
meckı mPo'u an m !iye encü -
merinde yeni tedbirleri müdafaa 
ederken uğ'radı.~ı şıcldetli itiraz -
fara kar.ı aşağı yukarı şöyle mu
kabele ettığinı yazı;·or; 

- İs'.erseniz hemen şimdi tel • 
grd edeyim Lı;n :raya söyliye • 
yiın ki, İngiliz başvekili ile harı 
cıyc nazırı Parise gelmesin yo:gun 
Iuğ'a katlanmaktan vaz geçsin -
ler, ne J~rsiniz?. Buna razımısı· 
ııız7 İngiliz devlet adamlarile kv· 
nuşman1n böyle kalmasını Fran· 
sa he<alııra muvafık görüyor mıı· 
sunu1? Eğer ;;önnüyorsanız bi -
zün dediklerimizi kabul ediniz. 
Hük'1ınetin aldığ1 tedbirlen tas· 
dik edıniz.Eı"er bize itımad etmi
yecek•cniz bö)"le mcvkiimiz za -
yıflamış olduğu halde İn;:iliz dev
let adamlarının karşısına çıkarak. 
onlarla ko'luşamayız. 

İngiliz gazeteleri Fransızların 
gece gündüz memleketinin men -
faali için çalışmaktan yorulma · 
yan Daladye gibi bir başvekılinı 
ark2,ına toplanarak ona rnüza • 
heretten hiç geri kalmıyacakları 

ümidini l:esliy0rlar. 
Deyli Telgraf gibi gazetder 

Fransız · Alman deklarasyonun
dan bahsederken şöyle diyor: 

Bu her halde sulh yolunda yeni 
amil olacaktır Fakat Frarısa do3t· 
larımıza şunu hatırlatırız ki 10 
Eylülde İngiltere ile Almanya A· 

rasında da biiyle müsterek beya· 
nat neşred;'miştir. Lakin bu h'-< 

ima 
bir zaman İn!(ilterede s:lt..hl~.ura 
faaliyetinin bırakıln1asını veva -
hud da gevşetıl..'l~C"ini mucib ol -
mamıştır. Aynı sebebler İrgi't~r~ 
için mevcud olduğu kadar Fı an
sa için de vardu. 

Bu gazete bunu suylediği gibi 
İngiliz matbuatının bir kısmı dl 
Avrupa sulhunu korumak içın ey
lülde Münihde ver;Jmiş olan ka
rarların hakikatte hiçbir şeyi 

halletmediğıni, orta Avrupada va 
ziye!in bugün pek mi.ışevveş ol • 
duğunu yazmaktan geri kalını • 
yorlar. 

Fransa ile Almanya ar•sında1:! 
anlaşmanın İt;ı.lyadaki tesira'ına 
da gelince, İtalya rnehafili bun
dan memnun görünuywler Fr· n
sa ile Almanyanın müna<ctı•tt 

diizcldikçe Avrupc sulhunun d~ 
kuvvetlenmiş olacağını söylü vvr· 
!ar. Fakat Roma mehafi!inir. •ıe 

düşündüğüne dair verilen rnaı;, • 
mattan anlaşılan en şayanı diklrnt 
nokta şu oluyor: 

Fransa ile Almanya ara sır dq 
bir anlaşmanın Berlın • Rn r.a 
mihverini mü.tccss1r cc:Fp r-trr -
yeceği ?... B· unla berıı~er 

İtalyan melıafi · ı.n nıkbin ~c .:rı

düğü anaşılıyor: İngıltere ile İ
talya arasında art·k tatbıkat me\'
kiine konmuş o:a, anlaşma!"\ıa 

Berlin - Roma m.hv0rini müte -
essir etmediği mcydaııdedır. Bu
nun gibi şimdi Alrnan~·a ile Fran
sanın münasebatı diizelmekle de 
Berlin • Roma mihveri müte<'ssir 
olacak değildir. Hem yine İtli -
yan mehafibnin ileri sürı.111.i 

noktai nazara göre son günkrrle 
Almanya ile İtalya arasında ay.-.• 
ca bir itiliif daha imzalanmıştır. 

Bu böyle olunca İtılya ıçin Fran
sız • Aman anlaşma,ından endi
şeye mahal görülmemektedir. 

İşte yeni gelen Avrupa g~z~tc
krinden Fransız · A'll'~ıı mı>ra· 

sebatının yeni girdıği safrava 
dair yazılan belli baslı yazıh"ı•ı 

hülasası. Bunun etrafında d •ha 
kimbilir neler söylenecek? 

Bugün bu satırlara nthayet ve
rirken Deyli Telgraf yukarıde pe
çen sözünden çıkan manayı ha· 
tırlatmak lazım. Fransa ile A 1 -
manya arasında anlasma olabılir. 
Ancak buna bakarak ne İngilte • 
renin ne do Fransanın siliıhl.ın 
ma faaliyeti duracak değildır 

=======================================================' 

~ngil ere'de kırbaç1~!,~~,~~ 1 K~~~oU.!~ı~~ı·.!· 
coz(.;s l{aldırı]rıor -Çatalca mevkiindeki birlikkr 

( 4 ünc;i !>ahifeden devam) 

't"etı 
'l> . 

------------- ____________________ , 

Hiddetinden ne söyliyece~iri 

şaşıran Mıkbule soluğu, dedıko

du eden a•kadaşlarının yanında 

aldı. Yana yakıla, kocasile arala

rında geçen muhavereyi arlattı. 

Diğerler ide koc• larına Nevini. 
hemen ayni suretle çekiştirmi:ı -

!er, aşağı yuk•rı hepsı de ayni 
suretle rekistirmi>ler, a~ağı yu • 
kan hepsi de Nevinin ı~hinde v~ 
ayni r!'eelde cevahlar almışLırdır 

Londranın pek zeng,n bir ku -
yumcusu bir gün Londraıun yi· 
ne pek kibar Lir oteline çağrıl -
mışmış. orada zengin bir ecnebi
nin kendisinden mücevherat ah · 
cağı söylenerek en kıymetli ta~ -
lannı getirmesi telefon edilmiş -
ti. 

içın şartname.sinde yazılı mahal

lere teslim edilmek şartile 17n 

ton lavamarin kömlirü satın :ılı

nacaktır. Pazarlığı 2 Birincıkii -

nur. 938 cuma günü saat 14 de 

Fındıklıda komutanlık satıl alma 

kcmisyonunda yapılacaktır. İ> -

teklilerinin belli gün ve saatte 

komisyona gelmeleri. (273) (8616) 

tıı:a~IQ, tahtelbahir de acaba bi 
"'llıı.y ak '7azifesinl kendisinde 
' 'l' acak mıdır?. 
~ ahii• 
'cı .... 

fıtt l!Q~:.uYun altında gizli seya
~~Yor ılıyor; kendini gözden 
:~~n ·.\re .. gene pek tabii ki, 
11iııqeıı. Cıztenen silôh tar, ateş te· 

ııq? de ınasundurlar değil 
' t"etı ...... . ... 

hi· Şu hald 
<1ııı e düşman gemisi ile 

'"•· lltarn"'"ak· if ·t·b ·1 ~•ta.j -·....., ı vaz e ı ı arı e 
~~ld g~e onda kalnuş oluyor! 
~~Yen b Pi.an, bilmece halline 
~~llııYor· u konuşmadan bir şey 
CJo ~tıılt is' •~n deniz subayının 
~ 1leriır tdığını ke•tiremiyordu. .. 
~ 'lılitı.in ~ deni2X1en ayırmadan 
,,' le~ ı,_ııorgularına tok bir ses e, -~~r 
llııı en tijtk .~. kelimelerle cevab 
h havc, 

1 
su'7arisi bu can sıkıcı 

lt ,_ n n uz . . 
""ırıa arnasını ıstmıyen 

~ Qı. nıu.kabele etti: 
el'ti '"U tı' •. 

l:tıi;.! harh k .. " e •ıkar! Esasen 
~"'adeıı:ı . a.ıdeleri hiçbir zaman 
l'ı·ııı larş~ •çın mütevazin kuvvet
t ,~atı:.-a hö"f.'•asını, avantajın ya
~llıa.ııı.ııı llnerek ıki tarafa da· 
~1'. lııı ica~ınretıne~! Ortada ya
"" l:ıllııda ede~ hır vazife var
tı~~ Ve .. d;zaı'lı dikkati göster
~11 ~a değ Ştnan kuvvetlerinin 
~ıJ'tııallı~l er _hususiyetlerini ya-

ttı buı 1 lazımdır. Benim bil· ...... . .. 
l!iııı, l:ıen b. .. 
)ap ·· Ş;ıhhunu. soy !emek istme

~'lıa~ıa es'.' Vtrılen vazifeyi 
~ Pliıı t:~~:llefiz, fakat ... 
tıil\\Q<lliQ. dZUnun burasında bir 

'l\i Ur 
'~ı n ucıı,, urn~aması geçirdi ..• 
l'\ııı 'n Çelti a ı:elen fikri söyle • 

Ce,,11<1 4en bir tavırla gözle
Ptanın bakışlarında 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EK EM 
ADEM İ İ K TİDAR 

ve bel gevşekliğ ine karşı 

HORMOBi 
Tabletıerl her eczanede arayınız. (Po&ta kutusu 1255 Hormobln) 

UşaK icra memurluğundan : 
lra Ku, 

1350 00 

C inai Mevkii Zir 
Fabrika Bahçeler 

arasında 

551 

Tarihi 
931 31 

No. Hududu 
Yemini Hanza zade Hüseyin, Yesari, yol. ar
kası çay, cebhesi yol 

İşbu gayri menkulden Osman r issesi olan 120 sehimde 18 sehmi artırmaya vazecLlJtı4 olup yukarı
,ıa yazılı kıymet yalnız borçlu Osman hissesine münhasırdır. 

Yukarıda kıymeti, cinsi, rnikdarı yazılı bulunan gayri menkullerin şartnamesi 1/ 12/9S8 tarihinden iti
baren açıktır. isteyenlere derhal gösterilir. 

Satış Uşak Dellfil memurluğu önünde icra edilecektir. 

Birinci artırmanın 30/12/938 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 - 16 da icra edilecektir. Talip olan.
ların muhammen kıymetin % 7,5 ni3betinde pey akçaları veya milli bit Bankanın temın:ıt mektuplarile 
birlikte mezkür yerde hazır bulunacak satış memuruna müracaatla p~y sürmeleri, şayet sürülen pey mu
hammen kıymetin % 75 ini bulmaciığı takdirde en çok artıranın taahhüdü bııki k:;.lmak şartlle artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü yani 14/1/939 tarihine mfu:adif Cumartı-si günü ayni yer ve ayni sa
atte ve ayni şerait dairesinde ikinci artırması yapılacağı, o gün sürül~n pey yine muhammen kıymetin 
'o 75 ni bulmadığı takdirde ihale yapılmaz ve satış talebi düşer ve 2280 No. lu kanun ahkAmı •atbik olu
nur. 

Rüsumu dellAliye ve ferağ harcının m~teriye ait bulunduğu ve "evgı borcunun satış bcaelinden ö
deneceği, ipotek sahibi alacaklılar la diğer alacaklıların gayri 171enkuller üzerindeki haklarını, hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerlle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedellerinin paylaşma
sından hariç kalacakları, gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühim içinde 
parayı vermezse icra ve itl1s kanu nunun 33 üncü maddesi hükmü tatbik olunacağı ve fazla malumat al-
mak iateyenlerin dırireınizin 938/ 154 sayılı dosyasına m üracaat etmeled ilan olunn.r (12359) 

Günleıoe ve hatta aylarca • ·e-
vinin aleyhinde dcdibdu yapan 
mah"llenin bayanları kocaları -

nın, Nevinden sitayişle bahset • 
tiklerine şahid olunca, dedikodu

yu kesnnıler, kendilerinin de Nl'
vin gibi iyi vasıtıara sahib olrıak 

1 için ne gibi çarelere baş vurmak 

lazım geleceğini teemmüle ba~· 
Iamışlardı. 

SACİT ŞENER 

Sultanahmed birinci sulh hu -
kuk hakimliğinden: 

Hazaıe namına İstanbul Ma -

!iye Muhakemat müdürlüğü ta -

afından Üsküdarda Karacaah -

medde Bakkal sdkak 48 numa · 

ralı hanede oturan Hüseyin oğ
lu Hasan aleyhine açılan, (l~) 

lira 65 kuruş alacak davasının 

ilanen yapılan duruşmasında; ib

raz olunan kefalı:ıtnamedcki im
zahrın ehli vukuf marifetile iıı -

tiktabına ve yevmi istiktabının 

23/12/938 saat 14 de icrasına t:ı. -

yin olunan günde gelmedikleri 
takdirde lstiktabdan kaçınrnıı 

addedileceğinden bahisle muam&· 

leli gıyab kararının ililnen teb11-

ğına ve muhakemenin de 23/12/ 
938 saat 14 de icrasına karar ve

rilmiş olduğundan tarihi illiıdan 

itibaren beş gün zarfında !tiras 
edilmediği takdlı'<W gıyabında 

devamla karar verıleceği mua • 

meleli gıyab kararı tebliği ına • 
kamına kaim olmak üzere ilan o-
lunur. 938/33 

Kuyumcu yükde hafif, baha • 
da ağır ne varsa hepslni bir çan • 
taya koyar otele gittiği zaman rı

rada birkaç delikanlının taarru • 
zuna uğrıy<rak yaralanmış, mü · 
cevheratın hir kısmı aşırılmıştır. 

Fakat vak'a hemen duyulmuş, bu 
delikanlılar yakalanmış, kuyum -
cunun mücevherattı da bulun -
mu~. nihayet taarruz edenlerin 
h~psi ağır surette senelerce hau
se mahkum olunmuşlardır Bu 
delikanlılar Londranın en kin:ır 

eğlence yerlerinde gezen, içen 
birkaç genç idi. Hepsinin de iradı 
vardır. O sayede rahat yaşıyor • 
!ardı. Fakat daha çok para kazan
mak için kuyumcuyu soymağı 

düşünmüşler, mücevheratı kapın

ca bir tayyareye atlıyarak do!\ru 
Pari.se gitmeği kurmuşlardır 

İşte bunlardan en ileri gele>ı 
Harley ismindeki şık delikanlı 
idi. Harley şimdi tarihi bir adam 
oluyor. Çünkü Harley mah'l..,.un 
olduğu zaman kendisinin dokuz 
kuyruklu kedi ile cezalandırıl -
ması da mahkeme kararında var
dı. Şimdi bu ceza kaldırılacağı 
için H:ırley de bununla en son 
cezalandırılmıt ve mahkum ola -
rak kalacak, İngiliz adliyesi ta -
rihlne bu suretle geçmiş olacak -
tır. 

İngiliz gazetelerinin dediğine 
göre kamçı cezası İngiliz ordu -
sundan 1881 de kaldınlmıştır. Bir 
sene sonra da donanmadan kal -
dırılmıştı.r. 

••• 
Fen tatbikat okulu için lüzumu 

olan iki çeşit yapı malzemesi sa

tın alınacağından pazarlığı 2 Bi

rincikiınun 938 cuma günü saat 

14.30 da Fındıklıda komutanlt 

satınalma komisyonunda yapıla -

caktır. İsteklilerinin belli gün ve 

saatte komısyona gelmeleri 

(274) (8647) 

••• 
Karadeniz boğazındaki birlik -

ler için kereste çinko ve çivi sa

tın alınacaktır. Pazarlığı 2 Birin -

cikiınun 938 cuma günü saat l 5 •ie 

Fındıklıda komutanlık satınahna 

komisyonunda yapılacaktır. 1. -
teklilerinin belli gün ve saatte 

komisyona gelmeleri. (275) (864$) 

• Beşiktaş icra memurluğuııd~n: 

Şüyuun izalesi zımnında satıl • 
masına karar verilen Bcşikta~da 
Cihannüma mahallesinde Snen
cebey yokuşunda eski 15 ycnı 7 
numaralı arsanın birinci artır 

ması 1000 lira bedelle talibi uh -
desinde olub ikinci artırmar.ın 

muallak olduğu 26/11/938 gi.:nü 
tatile tesadüf ettiğinden ikincı 

artırmanın 20/12/9J8 tarihine 
müsadif salı günü saat on döıt -
ten on altıya kadar yapılacağı 

tashihen illn olunur. 938/2181 
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Çünkü mütemadiyen ve muntazaman temizlenmiyen 
Dişler çürümeğe mehkumdur. 

Dişler mikrobların ve hastalıkların vücude ilk hücum hattıdır. Biz
zat ağzın ifrazatı ve yemek artık!ları da dişleri aşındırır,_ çürütür. 

Çünkü dişlerin, diş etlerindeki iltihabların çıkardığı irinlerle ve 
müteaffin havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu bir çok has
talıklara yol açtığı sabit ol!muştıır. 

Bu sebeble medeni cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğundan 
itıibaren di.ş.lerine azami itina göstermeğe ve her gün en az 3 defa diş 
macunile fırçalamağa mecburdur. 

RADYOLiN 
Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş macunudur. 

' , ..... 
-
inhisarlar Umum Müdüilüğünden: 

Cinsi Mikduı muhammen bedeli 
t-eberi tutarı 
Lira. K. S. Lira K. S. 

% 7.S teminatı eksiltmenin saati 

Lira Kr. 

- PARASız-

Toz tütün çuvalı 
S/8 200 M/M boyunda 
Yuvarlak başlı civata 
~!8 120 M/M boyunda 

2000 ad. 

4000 •) 
) 

26 75 535 - -

Yuvarlak başlı civata 8000 >) _ 

40 12 14,15 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu -
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intibah etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek

tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To -

kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni cCild renkleri. (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 

bir makine vasıtasile karıştırıl
mıştır. Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikte renkleri 
intihab eder. 

Bu sihramiz yeni 
•pudra renkleri~ 

tecrübe edilebilir. 

3/8 demir pul 12000 >) tru kilo 440 - - 33 - . . 15,15 . 
ı _ 2000 adet ince şeyler konabilen sitandart, Normal sık örgülü toz tütün çuvalı ile Cıbalı bakım evıne 

yapılacak pilalf.orlara lüzumu olan eb'at ve mik.darı yukarıda yazılı yuvar.lak başlı civata ve demir pul 
ihale edilemediğinden açık eksiltmeleri on gün temdit edilmiştir. karıştırılmıştır. Bu sayede pud

ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cil -
din yağlı tabii ifrazatını mas -
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 

II - Muhammen bedelleri[, muvakkat teminatları hizalarında g«terilmişt-ir. 
III- Eksiltme l/XII/938 tarihi ne raslayan per~embe günü hizalarında yazılı saatlrde Kabataşta leva

zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacağından isteklilerin % 7,5 güvenme paralarile 
birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunıır. (8663) .... 

% 7,5 le-:ıinatı binnetice buruşuklukların zu- C 1 N S 1 Mikdarı Muba::ı men B. 
buruna da mani olur. Her vakit Behtri Tutarı 

Eksiltmenin 
Sa atı 

krema köpüğile karıştırılmış Li. Kr. Li. Kr. Lira_K_u_ru..:ı=------------
meşhıır Tokalon pudrasını kul- Elbise ve kasket 195 Takım 21 _ 4095 - 307 13 Açık 14 -

Şekli 

!anınız ve birkaç gün zarfında Palto 69 Adet 15 _ 1035 - 77 72 • 14 30 
teninizde yapacağı cazib tekem- İskarpin 213 Çift 4 ıo 873 30 65 50 PazaTlık .. 15 
mülü görünüz, daima kutuların 1 _ İdarıniz müstahdemini için yukarda cıns ve mikdarı yazılı üç kalem eşya numune ve şartname-
üzerindeki Tokalon ismine dik- !eri mucibince hizalarında gösterilEn usullerle satın alınacaktır. 
kat ediniz. Teninize uygun renk II _ Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hızalarında gös trilmiştir. 
intihabında tereddüd ettiğiniz- III _ Eksiltme 15/XII/938 tarih ine raslayan perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba taşta le-

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 

de liıtfen İstanbulda 622 No. vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
posta kutusu adresine (Toka • IV _ Şartnameler parasız olar ak her gün sözü geçen şubeden alı na bileceği gibi nümuneler de gö-
lon pudrası 6) rumuzile vaki o- rülebilir. 

lacak talebde size memnuni • y _ İsteklilerin eksiltme için !ayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralar!le 
yetle muhtelif renklerde nü - rıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

birlikte yuka
(8662) 

. dairesinde ·Krema köpüğü• ile 
munelik altı ufak paket pudra .. ..lf. 
göndereceğiz. Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Mev .ı kkat 

Devlet Demlryolları ve Llm'9nlaırt ı 
ltletme u. idaresi ilanları =-o> 

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

ve kabloları 5/1/1939 Perşembe günü 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 Dairesındcn, Hay-
darpaşa'da Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8517) 

Eksilt1T1enin 
beheri tutarl terninuh şekli saati 

L K. L K. L. K. 
Elektrik 22 adet 70.- 1540.- 115.50 Açık eksiltme 14 
motörü 
Ekletrik 5 • 200.- 1000.- 75.- Pazarlık 14.30 

motörü 
ı - İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara makineleri için 22 adet 

elektrik motörü ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına Cibali 

tütün fabrikası için 5 adet redükslyonlu elektrik motörü şartnameleri 

mucibince ve hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 
JI - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös-

terilmiştır. .. .. . 
JII - Eksiltme 9/XII/938 tarihine rastlayan Cuma gunu hızaların-

r.!i""'"""-"""""""""_'""' ___ _,,_...,_.,.. __ .,..,,...,,,,...,..,,,..,.. ____ "jj laa yazılı saatlerde Kabalaşla Levazım ve Mübayaat Şubesindekı alım 

komisyonunda yapılacaktır. İstanbul Belediyesi ilan :arı IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-ı 

t nabilir. 
1-........... ..,,..., ............... --. .... ,...iiiilil .... =iiiiiiii--iiiiiiil..., __ .... ,..._....;ı l V - Eksiltmeye iştıruk etmek isteyenlerin fiatsız fenni . teklif ve 

Satılmak üzere Mezat işleri müdürlüğü eşya şubesine Garbis ta- kataloglarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar Inhisarlar 

rafından satın alınıp bırakılan bir aynalı konsol, Akife ait bir tepsi, Ca- umum müdürlüğu tütÜ!l fabrikaları şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
hide ait bir lavmana, Nazmiyeye ait bir et makinesi, Leona ait sarı kor- kabulunü mutazammın vesika almaları liıZ!mdır. 

d · ·b b · · 'nde sa.hı.plerı cş)·alarını Vl - 1'st~k1ı·ıerı·n eksıltme ı'çin tayin edilen gün v_c saatlerde 'fo 7.5. ı neş!er ılan tarıhin en ıtı aren on eş gun ıçı , 
(B) (866") güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komısyona gelmelerı götiırme<lıği takdirde satılacaktır. · 1 1 

:lan olunur. •7856• 
* * 1 ...... 

-- s~nelik muhammen kırası 228 lira olan Köprü altının Emınönü I -ldaremızın Ya,·şan tuzlasına get•r,Jecek tatlı suyu ı tuzlaya 

Halıç tarafında 10/29 No.lı oda 939 senesi mayısı sonuna kadar k.raya l ısalesı ıçin şarlnamesı mucibince satın alınacağı ve 19/X/9:J8 tarıhinde 
:ı ek üzere açık artırmaya konulmuş ise de belli ihalE' gününde is· ihaıı edileceği ilan edilen ve eksıltm eden kaldırılan 25.000 metre ı~şaat 

:e:;:s7 bulunmadığından artırma 12/12/938 pazartesı gününe uzatıl- tu.ündc 60 Nl/.!\I kutrunda font ve listesinde müfre_datı yazılı hususı ak-
.... ·· • ·· · · · · · ı· 'd ı --'e tad;Ja•t vapıldıg·ından venıden kapalı zaıf usu-mış!ır. Şartnamesi Levazım Müdurluğunde gorulebılır. Jsetklıler 17 ı- samına aı şar naın<-u . . o 

b 1 b b k d !ile eksıltme)·e konmuştur ra 10 kuruşluk ilk teminat makbuz veya meklu i e era er yu ar a k 

yazılı günde saat 14,30 da Daımi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (8665) 

* * 
Fatih Taııu Si<il l\luhafızlığından : İstanbul Belediyesının Hususi ida

reye müdevver olarak 341 senesi evkaf bütçe kanununun dördiincü mad

desi mucibince tescilini istediği Kırkçeşmede Hüsambey n•ahallesin,n 

Kovacılar caddesinde eski 26 kapı No.lı Gazan!erağa medresesinin ta

puca kayıt ve senedi olmadığından senetsiz tasarrufata kıyas~n huku

ki ve fenni vazıyetini te•bit etmek üzere 21/12/938 tarihine mUsadif 

Çarşamba günü saat 14 de mahallen tahkik ve keşfi icra kılınacağından 

işbu t scil talebin knrşı bir eyni hak iddiasında bulunal"ların müspet 

cvraklı:rile birlikte tahriren muhafızlığımıza veyahut muayyen gün ve 

saatte mahallinde hazır bulunarak müdafaa ve itırazlarıN bık ırmelerı 

lüwmu ilan olunur. (İ.) (8668) 

Sahip ve ne;riyatı idare eden Başmuharrıri 

ETEM İZZET BENİCE 

8AS1Lll1GI YER; SON TELGRAF 1\11\l'BAASI • 

il - Muhammen bedeli sif Haydarpa~a 25000 lira ve muva kat 
teminatı 1875 liradır. 

III - Eksiltme 4/1/939 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 

de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

lV - Muaddel şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar U

mu . müdürlüğü levazım ve mübayaat ~ubrsıle Ankara ve İzmir Baş
müdurlüğünden alınabilır 

V Eksiltmeye istırak etmek isteyen fırmaların fiatsız teklif ve 

k.ıtaloklarını ıhalc günüııde 7 gün evvelim kadar İnhisarlar umum 

müdürlüğü tuz fen şubesine verınelerı ve teklifler nın kabulünü mu

tazammııı vesika aln,alaıı 1"2ırrd .. r Bu \e ikayı haiz olmayanlar mü
nakasaya iştirak edemezler 

Vl -- Mühürlü tekU r>1ektubur u kaı.<1ııİ vesaik ile 5 inci maddede 

yazılı tuz fen şubesimltı alınacak eksıltmeyc i;tirak vesikası ve C: 7,5 

güvenme parası makt ..:zu vc,·a barka tcmınat mektubunu ihtiva ede· 
cek olan kapalı zarflarının eksiltrn• güPL er. geç saat 14 de kadar yu-

1 karda atlı geçen aİım koı',ıı yoııu ba~k, lığı'la makbuz mukabılinde ve-
l riJm,sı lazımdır. (8499) 

Üsküdar 1 inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Üsküdarda Yenimahallede Şair 
Taliit sokak 58 numarada duvarcı 

Mehmet oğlu Ahmet 
Ayni adreste İrfan 

Davacı Emin tarafından aleyhi
nize ikame edilen bir kıt'a senet
le alacağı olan 160 liranın tahsili 
davasının gıyaben cari muhake -
m~ı sonunda medarıtatbik olarak 
celbedilen icra dosyasında meda
rı tatbık imza ile mezkür ~enet 
zirindeki Ahmet imzası ehlivukuf 
marifetiyle yapılan tatbikat ne
ticesinde medarıtatbik imza ile 
senetteki imza ayni olduğu anla
şılmış ve senet zirindeki parmak 
işareti İrfana ait olmadığına ve 
böyle bir borcu bulunmadığına 

yümin teklif edildiğine dair ye -
min ihbarnamesi ve usulün 337 
nci maddesi mucibince tebligat ve 

gıyab kararı ilanen tebliğ edildi
ği halde itiraz edilmedıği ve mah
kemeye gelmemiş olduklarından 

İrfanın yeminden imtina etmiş 
addolunmuş ve diğer müddeialeyh 
Ahmedin de senetteki imzanın 

kendisine ait olduğu ve bermuci
bı senet müddeabih yüz altmış 
(160) liranın icrada her iki müd
deialeyh tarafından inkar edildi
ği icra dosyasının tetkikinden an
laşılmış olduğundan meblağı müd 
deabihin (160) yüz altmış liranın 
% 10 tazminat ve tarihi dava o
lan 15/1/938 tarihinden itibaren 
% 5 faizle beraber Ahmedin de 
kefalelimüteselsHe suretile kefil 
olduğu anlaşılmış olduğundan te
kerrür etmemek şartile her iki 
müddeialeyhten tahsilile müdde
iye verilmesine ve masarifi muha
keme olan 1849 kuruşun müddei
ye aidiyetine temyizi kalı.il olmak 
üzere 2/11/938 tarihinde gıyaben 
karar verilmiş olmakla tarihi i -
landan itibaren ekiz gün zarfın
da temyizi dava etmediğiniz tak
dirde mezkur karar kat'iyet kes
bedeceği hüküm ihbarnamesi ma
kamına kaim olmak üzere ihbar 
ve tebliğ olunur. 938/306 

SATIŞ İLANl 
Üsküdar İcra memurluğundan: 
Mehmed Reşid kızı Vasfiyen;ıı 

ve Ali kızı N aimenin Fatmauan 
istikraz eyledikleri 600 liraya mu
kabil ipotek göstermiş oldukları 
sağ tarafı Sadi bey hane ve bah -
çesi, sol tarafı merhum Hilmi vc
reselerinin hane ve bahçesi arka 
tarafı Ethem hane ve bahçesi ön 
tarafı hamam caddesile mahdud 
Ü sküdarda Selimi ye mahallesin
de Hamam sokağında eski ve yeni 
8 kapı numaralı ve 152 met.re mu
rabbaı mikdarında 650 lira kıy -
meti muhammeneli müfrez maa
bahçe bir bap evlerinin borcu ö
denmemesinden dolayı ve umu· 
mi hükümler dairesinde ve artır
ma şartnamesinde yazılı şartlar 

üzeirnden açık artırma ile satıl

masına karar verilmiştir. 
l - İşbu gayri menkulün ar

tıTma şartnamesinde 13/12/913 
tarihinde salı gününden itibaren 
938/2216 numaralı dosya ile Ü~ -
küdar icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin göre b:I -
mesi için açıktır. 

2 - Gayri menkul 4/1/939 ta
rihinde çarşamba günü saat lG 
da Üsküdarda İhsaniyede Şerı! 
B. çeşmesi sokağında 16 numaralı 
adliye binasında icra memurlu~u 
odasında üç defa bağrıldıktan 

sonra en çok artırana ihale edile
cektir. Ancak artırma bedeli mu
hammen kıymetin \7, 75 ini bul -
maz veya satış istiyenin alacağı -
na rüchanı olan diğer alacaklılar 
bulunmazsa bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş ala -
caklılarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok arttıranın taah -
liüd ü baki kalmak üzere artıma 
15 gün daha temdit edilerek 
19/1/939 tarihinde perşembe gii
nü saat 16 da Üsküdar İhsaniye 
Şerif B. çeşmesi sokağında icrn 
memurluğu odasında yapılacak 

artırmada bedeli satış istlyenin 
alacağına rüchanı olan diğer ala
caklılarının bu gayri menkul He 
temin edilmiş alacaıklıları mec -
muundan fazlaya çıkmak şarıi!e 

en çok artıranlara ihale ediliı. 

Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılmaz ve satış talebi dü-
şer. 

3 - Arttırma bedeli peşindir. 

Artırmaya iştirak için yukarıJa 

yazılı kıymetin % 7 buçuğu nis 
betinde pey akçesi veya milli biı 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

4 - Gayri menkulün kendisine 
ihale olunan kimse derhal vcya
hud verilen millet içinde parayı 

vermezse ihale kararı fesholuna
rak kendisinden evvel en yüksek 
teklifde bulunan kimse arzet -
miş olduğu bedelle almaya talip 
olursa ona olmazsa veya bulun -
mazsa 15 gün müddetle artım.aya 
çıkarılıp en çok Rrtırana ihale e
dilir. İki ihale arasınciakı fark ve 
geçen günler için 7< ~ den hesap 
olunacak faiz ve diğer masraflar 
ayrıca mahkemeye hucet kalmak
sızın memuriyetirnizr.t· alıcıdan 

tahsil olunur. 
5 - İpotek salı '" alacaklılarla 

diğer alacaklıların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul ü -
zerindeki haklarının hususile fa. 
iz ve masraf dahil olan iddiaları
nın gayri menkul üzerindeki ı.a k. 
!arını ilim tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleri!e 
birlikte memuriyetiınize bildir -
meleri aksi halde hakları tapu si
cilli ile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaşmasından hariç ka· 
lırlar. 

6 - Alıcı artırma bedeli bari -
cinde olarak ihale karar pulları
nı ferağ harcını ve 20 senelik va
kıf taviz bedelini vermeğe mec -
bıırdur. Gayrimenkulün nefsin -
den doğan müterakim vergiler 
tanzüat, tenviriye ve tellaliye 
resmi vakıf icaresi borçluya ait
tir. 

7 - Gösterilen günde arttırma
ya iştirak edenler artırma şart -
namesini okumuş lüzumlu ma -
lümatı almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur. 
Yukarıda gösterilen gayrimen

kul işbu ilan ve gösterilen arttr
ma şartnamesi dairesinde satıla • 
cağı ilan olunur. 938/2216 

Dr. IHSAN SAMI -
GONOKOK AŞISI 

!!eisoğukluğu ve iht!lAt!arına kar
fl pek tesirll ve taze aşıdır. Divan

lu Sultanmahmud türbesi 
No. 113 
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