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Yazı işleri: Telefon 20827 
htanbul Caialoğlu Nuruosma niye No: 54 

• 

En sen Tegraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

l
r hıan~~ .~~~'~!~ını "' 

akşam gazete~ 

1 
İlaruannı SON TELGRAF'a vettn· 
1cr en çok okunan bir vasıtadan ı 
hakkile istifade etmiş olurlar. 

-----------------------------
idare· itan: Tel. 20827 
Telıraf : bt. Son Teliftf 

: F!ll:--+iiWfiii 

YENi DENiZ HARB GEMiLERiMiZ 
~ükUmet deniz teslihatımızın ve deniz ticaret 
!ilolarımızın sür'atle ikmaline karar verdi 

Deniz ticareti filomuz da aynı zamanda sür'atle arttmlacak, otuz parça gemiden başka iki tane de sekizer bin 
.tonluk yirmi dört mil sür'atinde dış h·at1ar postalarım yapacak lüks gemi ısmarlıyoruz .. 

g:e,.~ol~n~arb ~ . _,c·· 1 Oluyor' tehdid eden bir tehlike var mı? 
~ 111.ılerımız • 
'ili b_;;;-parçelar 1 

OrtaAv-ru-pasulhunu 1 1 İnQİIİZ• İtalyan 8nl8Şm8Sl138 reyf 
ISlftarlandl bGzmak istiyen ted .. 11 karşı 345 reyle tasd•ık edı•ıdı• 

in 'I - - hişciler mi var ? 
r gı İZ ve Alman Karpatlaralb Rus-
yeıgahıarına yeısında ecnebi 
apacağımız siparişi er tahrlkclJerle mü-

Sıra müstemlekeler işinin konuşulmasına geldi, Italya 
il~ Almanya arasında yeni bir anlaşma mı var? 

Son 'r 1 v sademeler oldu 1 
)'eni e graf, en dogru ve en 

Prag, 3 (A.A.) - Çeteka a -

Londra, 3 (Hususi) - Macar -
Çek itilaf mı halleden hakem ka
rarı Faris ve Londrada memnuni
yetle karşılanmış, ayni zamanda 
İngilterede dün mücadeleli bir 
parlamento müzakeresinden son-

arkad havadisleri daima diğer 
ten a~larından önce haber ve
llaıı ,.~ &abah gazetelerinde oku
claıı avadisleri daha akşam
taıet okuyucularına bildiren 
hirdire olnıakla daima mülte-

~u. " . l'ttı tl2ıyeti takdir eden sa-
irhıd~kuYUcularmıız da bunun 
huy6~ k.i, her geçen gün daha 
~ete . ~ır ze,·k ve lezzetle ga
sabatnızı okumakta ve intişar 
dir. tnıı gittikçe geniş1emekte-

l1ıu .. 
'tıiidataOnderin nutkunda milli 
batta a . vasıtalarımızın ve 

renıuerim.izin vaziyetine 

~ıaı - ~ 
"-naya~ d . ... 
"4l h· enız manevralann-

ıt harb gemimizin 
d güvertesinde 
e rn··h· 

ditİrl"ı ~lkını şekilde temas edil-
rı. 1 •• 
·~. 0nce haber verıniş-

~l.ı!Q 
<l~r· huri .. 4 

D il) .ı 1• Yet hukUmeti Ulu Ön· 
il~ ~ rekrr , 
tı Uı:!tj . ı lerile gerek harb 

il, o tnızin .. , 
tı.ıı <:>erek: . sur atle çoğalması-

ar lıcar t r·ı .. tıa 1tıın e ı omuzun Türk 
~~clta!Q tnv~ sahillerinin ihtiyacı· 
l Q ü.ttt u abele edecek bir şe-
~k ltılın " •lad asına ihtimamla ça-
~11 ır. 

Deniı harb ve ticaret filulanmızın sür'atle takviyesi hususu ne bil· 
hassa ve bizzat meşgul olan Başvekil Celal Bayar Mecliste Atatürkün 

nutkunu okurken 

Köylüye sesli film 
gösterilecek 

Film gümrükleri de indirileceği için 
sinemalar daha . ucuzlıyacak 

Yeni kararlar alınıyor 

(Yazısı 6 ıncı sahüede) 

jansına göre Karpatlaraltı 

Rusyası hükumeti, ecnebi mem- l 
leketlerden gelen tahrikatçı - !j 

ların şimal hudud mıntakasın-
ra Çemberlayn'in sulha desteklik 
eden yeni bir mu\'aff akiyet ka • 

da çıkarmakta oldukları kar -
gaşalıklar münasebetile Volov 
mıntakasında örfi idare ilan et
miştir. 
Alınan haberlere göre bun -

dan üç gün evvel Polonyalı 

tedhişçilerle Çekoslovak jan -
darmaları arasında bir çarpış
ma olmuş ve bu çar,~:nşma es -
nasında iki jandarma ile bir· 
çok tedhişçi maktul düşmüş -
tür. 

1 zanmıştır. Bu muvaffakiyet şidl det le muhalefete ve tahrike rağ
I men İtalyan - İngiliz itilafının 
, mevkii tatbika konması için Baş
ı vekilin parlamentodan mezuniyet 
1 alabilmesidir. Amele partisinin 

ve bilhassa eski hariciye nazırı 

Edenin muhalefetine rağmen Çem 
berlayn geç vakit 138 reye karşı 
345 rey ile mecliste muvaffakiyet 
kazanmıştır. 

Yeni bir itilaf mı? 

Hatay hey' eti 
-----

Londra, 3 (Hususi) - Macaris
tanda hasret şenlikleri yapıl

dığı haberleri gelmektedir. Üç bü
'Hey' et bugün müzeleri yük Macar şehri on teşrinisaniye 

kadar Çekler tarafından tahliye 
\

Avam Kamarası içtimalannı hararetle takib eden gazete muhabirleri 
koridorda ve şehri gezdi 1 ~Devanıı 6 mcı sahifede) 

Dün sabah şehrimize geldiğini =======d=======ı:==========================-
haber verdiğimiz cHatay heyeti.. Fliistin e s· k 1 b. k d 
azaları; öğleden sonra vilayeti ve ç ı 1 r 1 z a 1 r genç a 1 n. n 
Parti merkezimizi ziyaret etmiş - arpışina af 
lerdir. Hey'et bugün de müzeleri ,·da m 

1 1
• s t e rı d 

1
• 

gezmekte ve şehri dolaşmakta - Kanlı ve büyük çarpış- 1 

dı~ey'et reisi Bay Abdülgani malar devam ediyor 
Türkmen bir muharririmize de -
miştir ki: 

- Kardeş Türkiyede büyük bir 
iltifat ve hüsnü kabul gördüğü -
müze müteşekkiriz. Ankarada 
gördüğümüz umran faaliyetini , 
herhangi bir Avrupalı şehirden 1 
daha yüksektir. Yakın zamanda ' 
Ankaranın dünyanın en modern 
sehirlerine ulaşacağı muhakkak -
tır. 

Hatayda bulunan muhtelif mil
letler, maziden aldıkları çok bü
yük ve acı derslerle yekdiğerleri-

~Devamı 6 ıncı sahüede) 

Avukatlar 
Kanunu 

Bir Arab mücahid reisi 

Kudüs, 3 (A.A.) - Dün Arab 
grevi esnasında birçok vak'alar 
olmuştur. 

idam mazbatası 
kamu.tayda 

(Y~·.::ı 6 mcı sahüede) 

KALBE GiREN 
HIRSIZ! 

Pek 
Yakında 
Başlıyor 

NUSRET SAFA 
· COŞKUN'un 

en muvaffak romanı 
l'E> b &oıı ald ~ 
u~e .u OUg ıgırnız malumata gö- ' ' M t . d d . k . ..,.,_,o• 
cl<l(l'ltıde dUStıJ. hükumet iki saha l e ezo rı e 1 - Vekalet _son hqzı_r-
eQb~ \'e1ta:' ~ani hem milli mü- ' ' lı kları ıkmal ettı 
tQ l.!silld" etı, hern de Denizbank 

On altı Arab maktul düşmüş ve 
yirmi kadar Arab yaral:mrnıştır. 
Bir Yahudi öldürülmü~tür. 

En büyük hadise, Şarkiş'de vu- ı 
kua gelen çarpışmadır. Bu çarpış
ma esnasında on asi maktul düş
müştür. 

·-·-
Deli Gönlüm .• adlı romanı ile Son Telgraf, okuyucularına büyük 

bir zevk ve lezzetle okudukları eseri hediye eden genç edib Nusret 
Safa Coşkun'un yine okuyucularımıza fevkalade muvaffak bir 
edebi e.serini pek yakında vereceğiz. Bu eser •Kalbe Giren Hırsız•
dır. Muharrir eserini hayat sahneleri üzerindeki uzun müşahede :~işt~/~i=-~P~.s~a.faaliye- lerı· şey ı·şte budur 

QQ b· E.'kil' n ~·· l ' ' 
l llh '-el I "" · ' lln assa a ~ayar bu'mevzı.ı 
ltı~~lttadır~~ hitzat .,.ıpeşgul bu
tıı1ı1ı . tezg· hl. ll~ ·.parti larak 

l'ıhne a·~ arı · · orpido 
(l)e" or .. 

ar:ıı1 gemısı 

) 

Usküd.arda 
k11.dlnı ve 

bir gene s~vdiği 
annesini yaraladı 

'"'X azısı 6 ıncı sahifede) 

Ankara, 3 (Hususi Muhabiri -
mizden) - Adliye Vekaleti ya -
kında mer'iyete girecek olan a -

vukatlık kanunları için son hazır
lıkları ilana }etmiştir. Vekalet 
baro mıntakalarını tesbit etmiş -
tir. Avukatlık staj talimatnamesi 
de h~ırlanmıştır. 

Yüze yakın tevkifat vardır. 
Beyrut, 3 (A.A) - Balfur be

yannamesinin yıldönümü müna
sebetile Suriye ve Lübnanda has
mane nümayişler icra edilmiştir. 

Otuz kadar yaralı vardır ve o
tuz kişi tevkif edilmiştir. 

ve tahlillerile vücude getirmiş bir gönül macerasını ve hummalı bir 
aşkı bütün vüzuhile canlandırmıştır. 

BEKLEYiNiZ 
• 

• 



• 

• 
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ictimai meseleler 

Kısır laşdırma 
Permenant 
ilaçları 
Bozukmuş 

Bu usulün tatbiki lazım mı, Cemiyet ilaç fermülü-
Ün sıhhat vekaletine 

m e m 1 eke ti mi z de tat b İ · ıı-..-t_es_hi_ti _ist_en_....::.iy_er __ I 

kine imkan var mı ? 
Dr. SOheyl Onver bu 

hususda ne diyor? 
Yazan: Recai SANAY 

Dr. A. Süheyl Ünver'i Divanyolundaki muayenehanesinde buldum. 
Akşam .. geç vakit .. gilnlülı: mesaisinin sona erdiği bir zaman.. biraz da
ha geç kalsaydım kendisini orada bulamıyacaktım. Muayene odasında 
yalnızız .. gelen ııiden )ok .. bol bol konuşabiliriz .. 

Sayın doktoru, daha evvel de, başka bir münasebetle ziyaret etmiş
tim. Onun için aramızda yabancılık yok. Hemen, bu defaki ziyaretimin 
sebebini söylüyorum: Kısırlaştırma meselesi ... Doktor ince bir tebes
sümle: 

- Peki, diyor. Konuşalım .. fakat, bu öyle iki sözle izahı kabil bir mev
<U değil ki .. maamafih kısaca mevzuun ana hatlarını çizerek kanaatimi 
ıöyliyebiliriın ... 

Kı.•ırlaştırma keyfiyeti yeni bir 
şey değildir. Eskiden de erkekleri 
lıadıın ederlermi§!.. Şimdiki ise, 
tabıi bu maksatla değildir. Ba•ı, 

irseıı intikal eden lıastalıkları ge
lecek ııe>le geçirmek ve be~eri • 
yetin bazı dejenere mahlılklarını 
kurtarmak maksadile bu ameliye 
yapılıyor. Lüzumuna göre nasıl 

apandisit vesaire ameliyatları ya
pıT•yor>a, bu da, yine eııdikas • 
yonu dahilinde, münferit vaka' -
Zara ıcabına göre tatbik olunabi· 
lir. Fakat. bunlarda da, bazı mem
leketlerde görüldilJi! gibi ifrata 
da gidilmime mek ıartile 

Hayatın normal ve marazi te
keı·vüııleri hakk..nda bilgimiz ma 
alesef tam değildir. Bunun için 
korıan birtakım kanunlar, mesf?Z8, 
mcHdel kanunu bazı zamanlarda 
isabet gösterirse de her vakit için 
kat"i değildir. 

Bir delinin çocuğu deli idi diye ı 

birçok akıl bozukluklarına u§ra 
mış ve akli inki§aflarında gerile
meler görülmüş insanların çocuk
ları da böyle olacaktır, diye biT 
lıüküm çıkarmak bazan yanlıı 

olabilir. Çünkü, aptal dediğimi.c 

bir in.•aııdan bazan gayet akıllı 

evlddlar yeti§iyor. Ôte tarafta da, 
gayet düzgün yeti§mit bir adam -
d.cm da dejener, beşeriyete mtızır, 
ahlaksız, bııdala, karaktersiz ço· 
cuklar olabilir. 
ı lrtı> buııH dahıı evvelden tayin 

güçtür; yani, bir adamın çocuğu 

dejenere olacak mıdır?.. Bııntın 

lıakl.:.nda bir şey söyliyemeyiz 
l,te bu bakımdan kısırla~ırma a
melıyatını ifrata t•ardırmak doğ
ru degildir. Bu ameliyatın da in
diccıtionu vardır. Fakat bu lıusu•· 
ta çok isabet etmek ve yanlıs ka· 
rar vermemek icab eder. 

Profesör doktorumııza sordum: 
- Neslin ısl<ilıına dahıı başka 

yollarda"' gitmek kabil değil mi
dir?. 

- Şiıphesi=, dedi; dalıa birçok 
tedbirler alınabilir .. Mesdıi, 4in 
bu gibi mahzurlu tıırafları dııima 
gaz öııiinde tutularak evlenenler 
bu husm;ta, mümkün olduğu lca -

Dr. A. Sliheyl Ünver 

dar titiz tıa ha .. u davranmal 
dırlar. Sağlam çiftler arasında ya
pılan izdivaçlardan sa~lam nesil 

gelmesi tabii olduğuna nazaran 
kadın ve erkek küfvalmııyı yalnıı 
aile seviyesinde teTbiyesinde de

ğil, dalıa birçok ruhi ve maddi 
benzerliklerle de olmasına dikkat 

etmelidir. Ve bunun için de nasıl 
ki bir memlekette akıl, beden 
hıfzıssılıha gibi ilimler var.a ev
lenme hıfzııııhhası için de bilgi
ler l<izımdır. Bu çok uzuıı bir me
seledir; aynca teşrihi icab eder. 

Siiheyl Ünverle daha uzun u
zun konuştuk. Fakat, bu bahse aid 
olan işte bu yazdıklarımdan iba-
ret.. 

Ben kapıdan çıkarken, sayın 

profesör arkamdan sesleniyordu: 
- Sakın diğer konuştuklarımı

zı da bu yazınu:o sıkışlınuaym .. 
onları başka bir zamana bırakın .. 

RECAİ SANAY 

On evi aoyan 
hırsız 

Balıkpazarı, Şişhane ve Kum
kapıda on kadar hırsızlık yapan 
Onnik diğer adile Ohanes yakala
narak adliyeye verilmiştir. 

--- --- -- --- --
G © lk< V ıLlı ~ lÜı n ©J~ 

A~lk y©lıro~6@1ırn 
--··----

AŞK VE MACERA ROMANI: 23 

Sen Reşadın ne kadar sinsi 
ve kindar bir çocuk olduğunu bil
mezsin. Cahide! dedi. Biz onunla 
beraber büyüdiik. Birbirimizi 
çok i~·i tanırız. Reşad bu işin bo 
zulnıasını candan diler, fakat, sa
na şimdiden haber vereyim ki, 
Nilıadla nikahımız olmaz v~ bu ış 
ta'lıanııle bozulursa, ben gene R~
şada \'armam. Aranızda lfıf açılır
sa. sen de bunu münasebet getirip 
kendı ine söylemekten çekinme! 
Ben. izzeti nefsimi her ~eyden iıs
tün tutan bu· kızım. 

- Bu meselenin izzeti nefisle 
bir alakası \"ar mı, Perihan? 

- Elbette var. Orasını ben bili-
rim ..• 

------
Yazan: İskender F. SERTELLi 

Cahide ısrarla sordu. 
- Allah aşkına söyle~ Bak, ben 

de sana bütün bildıklerimi söyle
dim. Reşadla aranızda bir şey mi 
geçti? 

- Hayır canım. Onunun eli bi
le değmedi elime. Şimdiye kadar 
iki kardeş gibi büyümüştük. Bun
dan sonra da böyle iki kardeş ola
rak kalmak isterim onunla. 

- O halde .. ? 
Perihan çok sinirliydi.. ayakla

rını mütemadiyen oynatıyor ve a
vucunun içindeki küçücük mendi
lini yırtarcasına çekiştirip sıkı

yordu. 
- Onunla yaptığımız bir mü

nakaşada bana: •Sen, ne de olsa, 

Kadın saçlarının kıvırma ve 
tanziminde kullanılan •Perme
nant• ilaçlarının her berber tara
fından gelişi güzel imal olunduğu 
ve bu sebeble; kıvrılacak kadın 

saçlarının daima tehlikeye maruz 
bulunduğu •Berberler Cemiyeti• 
tarafından yapılan tedkiklerden 
anla~ılmıştır. 

Aldığımız malümata göre Ber
berler Cemiyeti; bu maksadla Sıh
hiye Vekhletine müracaat etmeği 
kararlaştırmıştır. 

Bu müraca.ıtla, cPermenant> 
mayiınin Sıhhiye Vekıileti tara
fından teshil olunması ve her 
berberin bu muayyen formülü 
kullanmasınm mecburi kılınması 
istenecektir. 

iş dairesi 
Reisinin 
Beyanatı 

lt•izlere iş 
bulunacak ı .. 

Evvelki gün cenup vilayetleri • 
mizdeki tetkik seyahatinden şeh
rimize geldiğini haber verdiğimiz 
iş dairesi umum reisi Bay Enis 
Behiç dün bir muharririmizi ka • 
bul ederek şu beyanatta bulun -
muştur: 

- Gezdiğim bütün yerlerde iş 
kanununun muvaffakiyetle tat -
bile edilmekte olduğunu gördüm . 
İş dairesi umumi merkezinin önü

müzdeki devredeki faaliyeti ba· 
şında bilhassa bölgeler teşkilatı 
işlerini yürütmekle beraber, iş 

ihtilaflarını tahkim nizamname
sile •işçinin sıhhat ve emniyetini 

koruma nizamnamesi ve 37 inci 
madde ile iş yerlerinin kanunen 

tanınmış olan fazla mesaisine 
müteallik nizamnamenin çıkarıl • 
ması bulunmaktadır. 

İş kanununun 100 üncü madde
sile kanunen mer'iyet mevküne 
girmesinden bir sene sonra ku -

rulması tekarrür etmiş bulunan 
ve bilahare 1 sene sonraya talik 
edilmiş olan •İçtimai sigortalar 
teşkilatı. 1939 haziranında kurul
muş olacaktır. 

Yine işsizlere <iş bulma teşki -
atı. da ayni tarihte tesis olunmuş 
ve faaliyete geçm\ş bulunacaktır.< 
Aldığımız malümata göre Bay 

En is Behiç şehrimizde bir müd -
det kalarak tetkilcat yapacak ve 
bilahare Ankaraya giderek ora - . 
dan şark vilayetlerimizde bir 
tetkik seyahatine çıkacaktır. 

* Florya civarında güzel bir 
orman vücude getirilmektedir. A
ğaçlandırılacak olan bu mıntaka 
için 10 bin lira sarfile su tesisatı 
vücude getirilmiştir. 

* Trabzona ciçme suyu. geti • 
rilm<:'sine başlanılmıştır. 

dişi bir ınahlüksun ! Çarçabuk ka
rılaşmak için, ele geçirdiğin bu 
fırsatı kaçırmak istemedin!• dedi 
Eğer Nihadla evlenmemiz geri 
kalırsa, bir başkasi!e evlenme te
Ş<:'bbüsü yapamam. Bilhassa onun
la hiç evlenemem. O zaman bu sö
zü bir avuç çamur gibi yüzüme vu 
rur .. beni paçavraya çevirir. 

- Reşad bu kadar kaba bir a
dam mıdır, Perihan? 

- Kaba değildir ama.. ah, na-. 
sıl söyliyeyim? Bilmem ki .. Re
şad çok kinci ve hodbin bir genç
tır. İntikamını, en yakın ve en 
çok sevdiklerinden bile almakta 
tereddüd etmez. Yalnız kendi de
diğini yaptırmak, yalnız kendi 
fikrini kabul ettirmek ister. Sen 
onu kolay kolay anlıyamazsın! 

Cahide kahkaha atmak sırasıw 
kaçırmadı: 

- Sen de ne kadar garib bir 
kızsın, Perihan! dedi - Herkeııl 

kendin gibi görüyorsun! Ben, on
da, senin söylediklerinin hiçbiri· 

Atatürk 
Köprüsü 
inşaatı 

l Ziraatimizin inki
şafına doğru 

Kazık kakılması bitti 1 
dubalar k0nulacak 
Ataturk köprüsü inşaatında 40 

bin liralık bir tasarruf yapılmış
tır. Bu, iki tarafa kakılan kazık
ların evvelce tesbit edilen uzun
luktan daha kısa yapılmaları su
retıle işin temin edilmiş bulun • 
masındaıı ileri gelmiştir. 

Diğer tıu·aftan köprünün du -
balarından yerlerine konulmuş o
lanların Üzerleri döşenmiye baş
lanmıştır. 

Köprünün Azapkapı cihetindeki 
son kazıkları da bugün kakılacak, 
müteakiben o taraftaki dubaların 
da konulmasına başlanacaktır. 

-0----

Dört meb'usun teırl 
masuniyeti aley
hinde bir taleb 

4 nıeb'usun teşrii masuniyeti • 
nin refi ayrı ayrı tezkerelerle 
Büyük Millet Meclisinden isten -
miştir. 

Müstahsile yardım 
edilecek 

Çalısına ve teşkilatın sıklet mer -
kezi köylü lehine tebdil ve 

tadil olunacak 
Ziraat Vekaleti; bir taraftan zi

raatimizin inkişafı için rasyonel 
tedbirler alırken diğer taraftan da 
müstahsile ve bilhassa köylülere 
cyol gösterici., cyardımcı. ve 
cyaptmc1> olmak yolunda da e
hemmiyetle çalışılmasını; bütün 
teşkilatına bir tamimle bildirmiş· 
tir. 

Bu maksatla bütün cziraat mek
tepleri., .muhtelif teşekküller.,. 
.tecrübeler. ve cvasıtalar• köye 

ve köylil emrine götürülecelctır. 

Ve yine bu gaye için; cçalışma• 
ve .teşkilat. ın sıklet merkezi 
köylü lehine tebdil ve tadil oluna
caktır . 

Diğer taraftan vekalet; müs • 

tahsillerimizin ve köylülerimizin 
bütün dileklerini ve isteklerini 

birer bırer tesbıt etmiştir. 

Bunları temın için; 

her ~ey yııpılacaktır. 

icabeden 

Dünyanın en modern limanı -

eıt~ 
Polonya· All1' .,,~ 

Ş"'ktii f.~ Yazan: Ahmed u " 
il•,.. 

Polonyanın AlmnnY• 
131
,f' 

bağı, 1934 senesinin b•) ,.l 
. Al •• ııı . " rmda akdedılcıı ve 11 ,..,il" 

· · p ı ·ıe "' sene ıçın o onya ı 

hudutları değiştirıneıni) ~biri 
yan bir mukaveiedeıı 1 

Resmi vaziyete bakılar•k ıJl 
Polonya Fransaya dalı& 51,:ı 
la bağlarunış bulunuY0 '· ;V 

0

nesindc intzalanan ve he~·ıt 
t a~u letin bududlarmı ec , 

1 garanti eden ittifak •. 11~~ı. 
henüz feshedilmiş değil • 

p 0 toP) Bununla beraber, . ,.,. 
senesindeoberi, UJ)tuını bt 
siyasetinde Almanya il• bb 
yüürmektedir. Şark c< 01 
Polonya ile tesis etuıiy• Jlliİ( 
olduğu iyi münasebetle< k ~ 
denberi Almaııyanın p< 1,,ı 
işine elverıııi ·tir. Potoıı~·s ~~· 
nesindenberi bö) le dost<• ;ı. 
yaset takib etmemiş oJs9

) J 

h k"' manya Avustur~·3yı il 8 
·ll" k ,,., .. 

di. Çekoslovakyaya a'., h' 
beyi indiremezdi. Biiy 0 \ 

evvelki imparatorluk ~il,# 
gibi. her taraftan ihat•. ı\l 
çember içine alınmış bır .ft 

· · d" d. Bit1J{ vazı:v~tuıe u_~cr ı. b .,i 
Bunlar: Balıkesir meb'usu dok

tor Hasan Vasıf, Çoruh meb'usu 
Asım Us, Sürt meb'usu Mehıned 
Ali ve Sıvas meb'usu Vasfi Ra -
şittir 

Yakında 
da,, 

'' Çatalağzın-
Alınan\.· anın iu; seneden 1. •• 

ettiği ~iyasctin muvaff•~~J 
Polonya biiyuk ölçüd• 

Bunlara aıd tezkereler; Adliye 
ve Teşki !atı Esasiye encümenle -
rinden mürekkeb muhtelit encü -
mene havale olunmuştur. 

~KÜÇÜK HABERLER! 

* Filistinde umumi grev baş
lamıştır. 2 gün zarfında 500 kişi 

tevkif olunmuştur. 

* Yunan veliahdının dün bir 
kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 

* Almanyadı1 bütün Yahudi -
lerin hudud harici edilmesi taleb 
olunmuştur. 

* Tek mütevellilik usulünün 
tatbikına bu ayın sonunda başla
nacaktır. 

* Dev le~ sermayesile kurul -
muş olan müesseselerin muraka
besi hakkındaki kanunun tatbi -
kına yıl bas>ndan itibaren baş -
!anılacaktır. 

* Güm~suyundaıı Taksime 
giden yoldakı son kalan binalar 
da istimlak edilmiştir. Bu binalar 
bu hafta yıkılacaktır. Müteakiben 
Dolmabahçe - Taksim yolu ikmal 
edilecektir. 

* Orta tedrisat umum miıdü
rü Avni dün de şehrimizin orta 
tedrisat işlerini tetkik etmiştir. 

* Doğancılarda yeni yapılan 
Üsküdar itfaiye binası bitmiş, 
itfaiye oraya taşınmıştır. 

* İtfaiye mensupları için biı 
teavü nsandığı tesis edilmektedir. 

* Babıali ve Ankara caddeleri
nin asfalta çevrilmesı işi bu cad
delerdeki kabloların yan tarafla
ra alınmasına kadar geri bırakıl
mıştır. 

* Nakıt i§leri umum müdür -
lüğüne maliye tetkik heyeti aza
sından Celal Said tayin olunmuş· 
tur. 

ni göremedım. Bilhassa kadınlara 
karşı öyle iyi davranı§ı, öyle gü
zel fikir ve düşünüşleri var ki.. 
Reşad , genç kızlar için tam mana
sile ideal bir kocadır. 

Perihan yerinden kalktı 
- Sakın kaçırma öyleyse .. bir 

daha elde edemezsin onul 
Cahide dudağını bükerek mırıl

dandı: 

- Ben Reşadı avucumun içine 
aldım bile. Hergün kapımızın e
şiğini aşındırıyor. 

- Allah versin de bu bir kap
ris olmasın. 
-.Reşad, içi dışından b~ka tür· 

lü görünen bir erkek değil. Hem 
ben böyle kaprislere metelik ve
rir miylm? Sen de beni tanıyama
mışsın, Perihan! 

* Perihan o gün Cahideden de b11 
haberi alınca - gerçi ona kar§ı 'a. 
kayd görünmüşse de • hiddetill· 
den ne yapacağını şaşırmıştı. Şim
di • annesini düşünürken • bir de 

yapılacak 

inşaatı Eti Bank ile bir lngiliz gurupu 
müştereken yapacaklar 

Karabükte kurulmakta olan de· 
mır ve çelik fabrikalarımızın ma
mul maddelerini ihraç etmek ü
zere Çatalağzında son sstem bir 
liman vücude getirileceğini yaz
mıştık . 

Etibank bu muazzam iş için 
hükCımetten aldığı direktif üzeri
ne inşaata girişmek üzere çalış • 
malara başlamıştır. 

Esasıııı, dünyanın en tanınmış 
liman mütehassısı ve İngiltere 
hükfımetinin liman işleri müşavi· 
ri Sir Gip bundan evvel meınle • 
ketımize geldiği zaman müstak • 
bel Çatalağzı limanının inşasına 

ait bir avaıı proje hazırlamıştı. 

Pek yakında inşasına başlanacak 
olan bu liman için Etibıu1k gene 
Sir Giple teşriki mesai edecektir. 
• Çatalağzı. teçhizat ve tesisatı 

ltf aiyecilik 
Mükellefiyeti 
Kanunu 

Bu devrede ve sür'atle 
Meclisten çıkartılacak 

Hükümetce hazırlanan itfaiye 
kanunu Meclisten sür'atle çıkar
tılacaktır. 

E•"Velce de yazdığımız gibi bu 
kanun halkı itfaiyecilikle mükel· 
lef kılmakta veya bu işi bedenen 
yapmak istemiyenlere bir vergi 
tahmil eylemektedir. 

üstelik Nihadın karısı veya dos
tu çıkınıilı. 

Acaba, Reşadın Cahideye verdi
ği bu haber doğru muydu? 

Ya doğru çıkarsa ... 
Perihan, Cahidenin yüzüne na· 

sıl bakacaktı? 

* Y ~ılköy istasyonunda. 
İki arkadaş tavla oynuyordu. 
Nihad Akgün çok asabi idi: 
- Ha bir düşeş .. işte geliyor. 

§imdi mars edeceğim seni! 
- Sen kıındini kurtarabildlll 

mi marstan 7 İşte bir düse .. oyun 
yaptım. 

Nihad şiddetle zarları elinde11 
attı ve tavlayı kapattL. 

- Bugün şansım yok vesselam. 
Hem ben sana daha oyundan önce 
yenileceğimi söylememi, miydim. 
Açıktan bir kutu yeniceyi aldıl 
yine .. uzun etme! 

- Alnımın terlle aldım ya. Ha1-
buki, sen her zaman bana ustalı
ğından bahseder dururdun! 

itibarile dünyanın en modern li
manı olcaktır. Burada en son sis
tem boşaltma ve yükleme terti • 
batı vücude getirilecektir. 

13 büyük vapur Çatalağzı li • 
manının rıhtımlarına ayni zaman
da yanaşabilecek ve ayni zaman

da yükünü boşaltacak veya yük 
alabilecektir. Bundan başka li -
manda bu 1.3 gemiden başka 25 
gemi de barınabilecektir. 

Çatalağzı limanı takriben \ı.12 
milyon Türk lirası sarfile üç se-

• ned" ikmal edilmiş olacaktır. 

Kömür, maden cevheri, mamul 
maden ve diğer ticari eşya yükle • 

mek ve boşaltmak ve gemilere 
ihrakiye \•ermek için ayrı ayrı ve 

elektrikle müteharrik tesisat ya
pılacaktır 

Maaş 
Y aklamaları 
Başladı 
Bu ayın 27 sine 
kadar bltlrilecek 

Dul ve ye~ımlerle mütekaidle· 

rin ikincı altı aylık yoklamaları-

na bu ayın üçüncü fününden iti
baren liaşlanacaktır. 

Yoklamalar 27 ikinciteşrinde 

bitmiş olacaktır. 

Nihad Akgün fazla konuşama
dı.. 

Uzaktan gelen posta müvezzii 
kendisine doğru yürüyoı-du. 

Nihad müvezzie seslendi: 

- Bir ıey var mı bana? 

- Evet, bayım! Bir telgraf var. 
Nlhadın - neden bilınom - bir

denbire yüreği hoplaınıştı .. telgra
fı aldı .. çarçabuk açıp okudu. 

- O ne?! Margrlt İs tan bula 
gelmiş .. 

Hemen arkadaşından uzaklaşa
rak, müvezzii savdıktan sonra tel
grafa göz gezdirdi 

•Bu sabah Berlinden geldim. 

Tcpcbaşında Kontinental ote

lindeyim. Sizi bekliyonım.• 

l\1argril 

Nihadıu boğazını meçhul bir el 
sıkıyormuş gibi, birden nefesi da
raldı .. dizlerinin bağı çözülmüştü. 

(Denmı var) 

mn~u~ . ~ 
Polonya Almanyaya )•P ~ 

yük yardıma mukabil 11
' .ti . .... 

mıştır? Büyük harbdeıı · 
Hitlcr iktidara gelnıezd••,~ 

1 ·1o polo"· A ınanyanıu taz~·ı t 
rinc tcHih cdilnıi~ti. 193 

ınası bu tazyikı biisbiitiİ." ;! 
kaldırınamııısa da ha)lı I 

f. ~ 
mı~tır. Bu yüzden Pol~";ı, F'. 
Janıı~ ve Vilua nıeselc:-.•"' ~ ~~ 

d .. ... "b' b f k ıel• · ugu gı ı azı u a tıJI 

ınuvaffakiyetlcr de cld<' .,,.ı 
F ka P l 

. . d•I 
a t o ouya ıçın ~ 

ı\' tehlike vardır: Orta • 
kuvvetlenip de PoloııY•''\,ı 

d d .. . ıi J<• yar 1111111 an n1ustagı ·ı~ 

manya, acaba tekrra 19'. J 
. d lk' 'k ,,, ~ sın en evve ı tazyı · ; 

dömniyecek midir? şıı P' 
nutulmanmlıdır ki Avt11~ ~ 
leketleri arasında Polo•·' ,.i . t•' 
manyanıo, nıcnfnatlerı ıııı 
hatta tezad halinde bı• V'' 
devletlerin başında gel~..,.ı: 
fa garlb bir koridor ,i 
şarki Prusy .. dan ayır•~·~ 
Sonra Dançiğ şehrinin •~ ,. 

ad• · · ziyeti vardır. PolonY rfı" 
bir milyon Alman el<•1 '~'J. 
manyanm Baltık bavzıı!ı 

il . b .,selt· me erı, şu ve u nı .
1 

ya ile Alınanya arasınd•r;l"'ı 
me\1zuu olmıya nan1sed ) 

J<• 1934 Almanyası. . Jt 
bütün meselelerin beps•Y 

•p 
meşgul olamıyacai• iç• 
ile arasındaki dival"':~~· t 
bir zamana tehir etıoıŞ !·'' 
ne kadar müddet içiıı? tı.ll';~ 
lonyanın başında J)elD

0 r'' 
lıcı 1ribi asılı olarak d•' 

budur. e4il"' 
1934 denberi takib toııl' 

sete istikamet vereo I'• · 
bı·ıı•'1 ıı let adamları, bu te ı : b'' J 

ilkten geliyorlar. JJe))<I t'rf 

bir politikadır. Fak•1 111
101 

l<~ . J 
lan tehlikeyi ortadan , 1r" 

Böyle bir teblikeni~ ~i r 
duğu bilindiği içiııdıt -;;d•'' ( 
ile Almanya arasmd~ s,~P;, 
lesiniıı baUiııdenbcı·ı ( ;ı•' 

• b' ,,, ' 
farklarına lıususı ır ,ı•11J 

nıektedlr. Meselii pol0";,ıı"' 
caristan ile hudud 1<•11 ~ı' 
mak istemesi ve ~lı"0 ~i' 

· trr 
buna ıniini olmak ıs ıoıı~' ,1 

yet alınası, artık po ,ıı•~ 
. · ba, r 

manya rebaketınıı• ·r ' 
larak telakki edilı11 i> 1;,t~ıı"1 
gün evvel de dab• ;01,,~ıı.

1 

bir ihtilaf çıknwıtır: 1011oı 
rada bulunan v• debil 
memlekete avdet e .8tt .r 

k ·dr ' "'· takyid eden bir aJ . .,e~ 

B k "d ·· ıou•)· u at eye gore, 
11

111 

rilıe kadar pasaport!• ,ıı' 
ya konsoloslıonderlı••.,,cıt'1 '., 
miyen Polonyalılar. J<ltt<I J 
. ·,,~· •"' rıoe avdet edem•. .,0di. 

manya, bunu, Alnı~ t•"' ı 
Yahudi tebaası .. ;,ıe'İ, 
memleketlerine doıllb., ~ 
yid için vaZt"diJınİŞ . ' ''İ'. 
likki ederek olo0~ • cı~·.J 
bududlarını dışın• ~f ,, 

a .,cı 
(Deumı • 1 
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§snaf meseleleri l Sivas çimen?o 
Fati zamanından Fabrikasının 
kalma bir cemiyet Temeli atılıyor 
Saraçlar cemiyetinin fa~ 

aliyeti ve saraçlık 
S araç!~r cemiyetinin nerede Cemiyetin:de nekadar mu-

oldugunu söylemeğe bil- kayyed azası var? .. 

Varsa ıı:em lüzum var mı? Eğer - 75-80 kişi ... Bütün saraç es-
bu soyliyeyim: Saraçhanede.. nafının adedi bu kadar mı? Ne 
ıııe'~sı saraç esnafı için tarih! bir münasebet.. Yalnız, yüz saraç 
Y<U:k•k muhiti. .. T~ lonca ve kah- dükkanı vardır. Bunların yirmisi 
nat zamanındanberi saraç es - koşumcu, eğerci,ı vesaiti nakliye 
oJııı llıın faaliyet ve idare merkezi ve rükubiye üzerine iş yapar ... 

ş~ ve olmaktadır. Sekseni de lüks eşya, yani, çanta, 
bu Uphesiz, saraç esnafının hepsi bavul vesaire .. Bu gibi lüks eşya 
hiıııO-:,~hitte toplanmış değil... Mü- yapan dükkanların ekserisi Uzun
fld;ı ır kısmı ~ercanda. Uzunçar- çarşıda , Mercandadır. Yalnız, bu 
:ıine"i, Fakat cemiyet merkezleri dükkanlardan 350 kişi işçi ve usta 

ll Urada; Saraçhanede... tahmin edilebilir. Bundan maada 
h• Ozdağan kemerini geçip, Fati- 300 k. · d aske " h d 

< ııı ışı e . rı saraç ane e 
rü~ eşhur Atpazarına do~u yü- vardır. ve bu 300 kişinin tek bir 
'iv~rek hafif yokuşu çıktım. O ferdi cemiyetimize kayıtlı değil -
g02 .. <la, birçok saraç dükkanları 
~ Utııe ilişti. Cemiyetin yakinin· 
e buı 

Çok Unduğumu anladım. Ve ... 
but geçmedi buldum. İşte İstan -
llıiis~araçlar cemiyeti... Küçük ve 
l~tıın kıl bir bina ... Kapıya yak • 

){.ı • vurdum cÇat, çat!> 

don ınselcr yok... Bittabi boş 
lardlllekte istemiyordum. Saraç -

an b" · İtada ırıne sorup cemiyet ala • 
Y•t rlarından birini bulmağa ni-

< etr 
da1t· ım. Atpazarının karşısın • 
Yliltı ~araca uğradım. Elinde bü -
ıııua ır iğne ve •biz, ile bir •ha
bir ' diknwk!e meşgul bulunan 

Ustaya sordum: 

Pa~ ~raclar cemiyeti niçın ka -

15 1 
ırnsc yok mu? 

dir. Askeri müessesede çalışmak 
onları cemiyetlerine kaydolmak -
tan vareste kılıyor. Halbuki ken
dileri sivil olmak itibarile kayıtlı 

bulunmak mecburiyetinde olma -
!arı lfızım gelmez mi? Demek ki 
650 saraç esnafına karşı 80 kayıt
lı azası olan bir cemiyet. .. Hal -
buki mutaflar, semerciler, saraç
lığa müteullik dökmeciler ve renç
perler .. Hep cemiyetimizin azası 
olmık icap eder. 

Merasim bu ay 
içinde yapılacak 
Memleketimizde inşaat işleri -

nin çok artması dolayısile . çimen
to, ya olan ihtiyaç ta tezayüt et
mektedir. 

Bu sebeple Sümerbank tarafın
dan kurulması kararlaştırılan cSı
vas çimento fabrikasının bir an 
evvel meydana getirilmesi için 
faaliyete gPçilmiştir. 

Yeni fabrikanın; bu ay içinde 
büyük merasimle temeli atılacak
tır. İsİihsalata da 940 yılının ilk 
aylarında başlanılacaktır. 

O tarihten itibaren memleke 
timizde çimento fiatlarının bir 
miktar daha ucuzlayacağı tahmin 
olunmaktadır. 

--=o=--

Seyyar berberlerin 
Faaliyetlerina im .. 
kan verilmiyecek 
Bilhassa pazar 
günleri sıkı kontrol

ler yapılacak 

Polis berberler ce
miyetine yardım 

edecek 

ipekli 
Çoraplar 
Meselesi 

Şehir meseleleri: 
-

Bir teknik büro 
kuruluyor 

Çürüklügv ün Bu büro şehirlerin imar 
Sebeb· eri işleri le uğraşacak 
Nedir? Ayrıca hiç bir belediye 

I
Bunu anlamakveı • 
buna g?re tedb!r artık ecnebı mOtehas-
lfa~o~~h~~~ı~ g~1 1 s ıs ge·~irtmiyecek 
. t İ r t İ 1 İ y Ü r 1 stanbul ve Ankarada dahil 1 hakkuk ettırıleceğım de bu kon -

Çorap sanayii erbabı dün sa- • olmak üzere bütün beledı - sey tesbit edecektir. 
nayi birliğinde bir içtima yapmış- yelerimizi faideli bır şekilde Bütün belediyeciler; çalışma 
!ardır. aydınlatmak ve k1lavuzlatmak işi- programlarını, konsey kararına 

Bu toplantıda; ipekli kadın ve le uğraşacak bir .teknik büro • istinad ettirerek verilecek direk -
erkek çoraplarının sağlamlığını kurulması hakkında yeni bir ka - tife göre hazırlamağa ve program 

b ed ed nun projesi hazırlanmıştır. lı işler için de her yıl bütçelerine temin için alınması ica en t -
al Dahiliy<' Vekaleti tarafından lüzumu kadar tahsisat ko,-ağa birleri tesbit etmek ve h en ço- , ... 

alakadar vekaletlerin mıitaleala- mecbur olacaklardır. 
rapların istenildiği kadar sağlam 
oln1aması sebeblerinin ipliklerden rı alınmak suretlle Başvekalete Bütün belediyeler bütçelerine 

verilen bu projeye göre; .teknik konulacak olan bu tahsısa· tlarm mi veya imal5t şekillerinden mi 
büro>; Nafıa Vekaletine merbut miktarları ·, beledi,·eJer varidat 

ileri geldiğini meydana çıkarmak ,, 
olacaktır. bütçelerinln ~ 10 nundan ooom 

üzere Almanyadan getirtilmesine · d b ı d 1' ~ Bu cbüro> sayesın e e e ıye- olrnıyacaktır. 
lüzum görülen mütehassısın; bir !erimiz, artık ayrı ayrı mütehas _ 
an evvel celbi kararlaştırılmıştır. sıslar kullanmak ve bu mütehas-

Ancak bu mütehassisın bulunup sısları bulmak külfetlerinden kur-
kendisile anlaşmanın, muhabere tulacaktır. 

Bu paralar muayyen aylarda; '! 
taksitte ve ayrıca devlet büt~ 
den ayrılacak olan yardım hisse
leri de; 5 defada belediyeler ban-yolile yapılmasının işi geciktire- Aynca alakadar vekaletler de-

ceği gözönüne alınarak bu husus- legeleri ve teknik daire reıslerin _ kasına yatırılacaktır Bütçeye bu 
ta; elyevnı Almanyada bulunmak- den mürekkep bir dC' . konsey> maksatla k0nulacak olan tahsisat 
ta olan 3 çorap fabrikatörümüze kurulacak ve her ay bir kere top- belediyeler tarafından başka 
salahiyet verilm<'si muvafık gö- !anacaktır. maksatlarda kat'iyen sarfoluna -

rülmüştür. Bu konsey; bütün şehircilık iş- mıyacaktır. 
Bu işin 20 güı\de hallolunacağı leri O.zerinde mutalea beyan ede- * Bu yıl Ünıversiteye 1600 ta-

ve mütehassısın ay başından ev- cek ve bu işlerın tertip sırasını lebc birden kaydolunmuştur Bun-
vel şehrimize gelmiş olacağı anla- ve hangilerinin teknik büro mari- !arın 814 ü fen, 346 sı hukuk, 309 u 

Yllan hikayesi 
Meşhur polis romanları ~·azan 

Konan Doyl'ün oğlunun bir yılan 
hikayesi var. Fakat bu hikfı~· c ba
basınınkilere bcnzeınez. Grrçi her 
Jksii de heyecanla dolu maceralar
dır ama baba Konan Do~ l'iiıı kiler 
h.ayalidir, Adrian K an Du J'iiıı· 

ki ise hakiki bir ~·ılan hikayesidir. 
Bu adaıncağız Jılan ınera~lısı 

imi~: YılaııJarı irindc 2.5 nırtre u· 
:ıunluğunda bir tanesi , -arını ... ki 
adına Kilo derlermİ!;,- iııte bu Kilo 
günün birınde ka~ l>olmı . Lmı

drada Haydpark'da ahali•İ t<'dhiş 
etmekte imi,. Bunu haber nrrn 
gazete Adriaa K. Do~ l'ün karako
la •Yılanım ka)·boldu?• mtira("a· 

atini ha~·retle karsılı;ı;arak di~·or 

ki: 
•Şimdiye kadar bir polis me~idi 

çocuğum kayboldu. köpeğim ka~·· 
boldu.. diye birçok ınüraraatlar 

görmü tür. Fakat •Yılanım kny·
boldu.. diye bir müracaat her 
halde ilk defa olarak viıki olmuş 
bir garibedendir.• <liı or. 

Yılan bul11namamıs. Londra a· 
halisi dehşet içinde imi~ Nemize 
lBzım. üç melttye yakla."1n hu ko
ca ejderden biz ~k <iikür ep~y 
umklarclayJL Bundall bize ne? 
Fakat hayvan beslrmek merakın
da bulunan birçok yurd~<larımı
,.. karşı daima g·· terdif:imiz hay• 

ret bu defa uzanarak ti İngiltere• 
ye kadar gidiyor. Bende bu hay
ret köpekten başlar, kurdda n 
ta\'şanla kaplunıhağ:ıda bikr. Yı
lan hiç aklının gelıneınİ\tİ. 

Bize kalırsa Adria.ıı K. Doy! ka
rakola •Yılanım ka,·boldu• diyr
ceğine daha ene! ·Aklımı ka~·

bettim diye nıiiraraallr hulun
sa:vdı lm, şiiblıe :vo"k daha isabetli 
bir müracaat olar:ıktı. 

HALK FİLOZOFU 

dıra ık Usta, işinden başını kal -
ra1t y·· . Ve: Uziıme dikkatle baktı 

Yalnız gıda işlerile alakadar es· 
naf mua~·cnei sıhhiyeye tilbi tu
tuluyor. Benim kanaatimce tek
mil esnafa sıhhi muayeneye mec
bur edilmelidir. :[!u umumwı sıh
hat namına yapılması icap eden 
bir iştir. Bir nşcı, bir kahveci de
ğil, biı" terzi ve bir saraçta bu sıh

hat kaidesine uygun hareket et -
melidir. Bupa mecbur tutulmalı
dır. Esnaf cemiyete yaklaşır, ce . 
miyettc esnafa faydalılaşır. Her 
hangi bir esnaf cemiyeti, azası ço· 
ğaldıkça esnafa karşı daha ziya
de faideli olur. Halbuki biz öm -

Şehrimizde hiilii seyyar berber
lerin çalışmakta oldukları anla
şılmıştır. Bu işi esaslı surette tes
b!t eden Berberler Cemiyeti sey
yar berberlerin faaliyetine sed 
çekmek için yeni tedbirler almış
tır. 

şılmaktadır. fetile tahakkuk ettirileceğini ta • iktısat, 199 u edebiyat fakültele-

Mütehassıs; evvela şehrimiz - yin edecektir. r!ne kaydolunmuşlardır Atin3 h ·stalıg-·nı ileri 
deki biitün çorap imalathaneleri- Bütün belediyecıler: çalışma Bu suretle Üni\0e!"'1tenın tekmil 1 ' ' 

t~~ Cernıyette haftada bir gün 
buıu nırlar. Başka günler kimse 

ni gezecek ve bilahare lüzum gö- lıyacağı çalışma prugramıarının bu seneki talebe mevcudu ·6.ooo e Sürerek tah Lyasi 1i rürse diğer şehirlerimizdeki ima- •teknik büro> marifetile nasıl ta- baliğ olmuştur. 
n:ııaz. ...._ c . I 

, ll enıı!ct başkanı kimdir? 
...._ .. / dukkiının sahibi .. 

Bu arada bilhassa pazar günleri 
muhtelif semtlerde polisle müşte
reken kontroller yapılacak ve giz
lice dükkanında çalıştığı veya 
seyyar bir halde apartıman ve ev
lere gittiği görülen berberler şid
detle cezalandırılacaklardır. 

lathaneleri ayrı ayrı tedkik ede - ====-====================== ı·stedı' 
ceklir. Of".v)ıı ve m;·n dı" T'evk~f edilen 

a .. Adı ne• ' . 
Abdülvahid .. 

'- l< ründe hiçbir zaman cemiyete 
buıu endisi her zaman burada 

nınaz mı? kaydolmadığı halde bazı müşkül 
-... llu• · vaziyetlerinde cemiyetten eme . 

bur.d ;unur ... Yarım saat evvel 
• a ıdi. ded • umanları görüyoruz ... 

..... Şi Cemıyetimiz idare heyeti tama-
mdi nereye gitti? • ..... llu ·, · men fahri olarak çalışır. Yalnız 

ilen;, mem .. Fakat.. Eğer ister-
' §U k katibi umumımiz ufacık bir maaş iti d~- öşeyi dönün, biraz aşa-

saı-ao !ll'u Yürüyün .. Sol kolda bir alır. Cemiyetin merkez idare bi-
' dultk" nası kendinindir, kira verilmez ve Seriy anı göreceksiniz.. Ek-
a oraa t S bu suretle mütevazi bütçemizle llsta a o ur ur .. orun ... 

rıı <!tlıJnın d.ediği gibi yaptım. Ta- masarifi tekabül ettirip gidiyoruz. 
bıııdu en dukkanda Abdülvahidi Halen bütün ümidimizi küçük 
l•Ier ın. Tanıştık. Kayişler, köse- san'atlar kanununa bağlamış bu-

Bu gibi berberlerin bu halleri
nin tekerrüründe ellerinden vesi
kaları geri alınarak kendilerine 
berberlik ettirilnıiyecektir. 

---o---

Bursa da 
Halkevi · 
yapılıyor 

&ıııcta "be." hayvan kostümleri ara- lunuyoruz. Bu kanunun tatbikın-
l ır Bursada clO> bin lira sarfile 
!afi!t Yer bularak oturduk. dan itibaren bugün halline uğraş-

" ~n h f , muazzam ve modern bir halkevi 
~a b,.

1 
a ifr sohbeti koyultma- tıgımız bütün meslekler kökün • 

..., adık S d h il 1 1 inşası kararlaştırılmıştır. -.... S · oruyorum: en a edi miş o acaklır. Yoksa 
a Bursa Cumhuriyet meydanında 

Yapılacak tedkikler neticesin- ~ tJ ....ı 
de alınacak yeni tedbirlerle bütün Nahiye müdürü 
çorapların ve bilhassa ipekli ka- usu 'ı u kar d l "ıı ı · ı yor 
dm çorapları derdinin şimdiden 

birkaç misli dayanıklı olmasının 
temin edileceği anlaşılmaktadır. 

Ri.i'jvet almaktan suçlu eski Ye
niköy nahiye müdürü Aliıeddinin 
nakzen muhakemesine dün de bi
rinci asliye ceza mahkemesinde 
devam edilm;ştir. Geçen celse id
dia maka.mı Alaeddinin muhake
mesine mevkufen devam edilme-

Her tarafa canavar 
Yüz bulamayırıca düdükleri ko.!ıuyor 

Şehirli, kasabalı ve köy 1 ülere 

Dayak atmış he~ gün zeval vaktini ve cıın:ar - sini istemisti. İddia makammın 
tesı gunlerı bayrak çekme tore - bu talebi tedkik edilmi~ ve A!aed-

U!Sl{e.L ueınlo appawqııuunns 

İstanbullu isminde biri evvelki 
gün Ayşe isminde bir genç kızı 
takib etmiş, kızdan yüz bulama
yınca da fena halde dövmüştür. 

Yakalanarak adliyeye verilen 
Tahsin dün dördüncü asliye ceza 
mahkemesinde bir ay dört gün 
hapse mahkum edilmi~tir 

nini haber vermek. yangın vesai- _din dün tevkif ediJm8ıişr·tiır0" cı·· Teşrin ':.•.I re gibi afetlerde halkı ikaz eyle - • 
mek üzere İstanbulda oldugu gi- • •3:,7 Hıcri 1 1>54 - Rumi 

R:'t.mazan bi diğer şehir, kasaba ve hatt:ı J 

köylere de birer . canavar düdü 1 O 21 
ğü> konulması kararlaşlııılmış - 1 1'.-y-,J-l-93_8._A-,,-ı-ı-u-. -n-.-.1-IJ7_d_ı_<ı_r_l_8_'il 

tır. f 2. clTe,rloı Per,emLa 
Bu suretle cdavuı. veya •mü ·ı 1 

nadi o gibi eski vasıtalar tamamen 
·~~i m_raçlar cemiyetinin kuruluşu esnaf cemiyete kaydolmaktaki 

ıdır? menfaatini fark edememektedir. ve şimdiki cHalkevi> yanında ya- 1 -

' li'arh RECAİ SANAY pılacak olan bu binanın ınşasına 1 K A L B E 
ll(ırı ta .

1 
devrindenberi!.. Yalnız, [============== ay başından itibaren başlanılaca- : 

terkolunacaktır. Elektrik olmıyan : ______ ...,.. __ ....., __ _ 

yerlerde, bu düdükler el ile kul- '. 1 

!anılabilecek bir şekilde tertip e- ,· v .. "' Eu...ı 

eıııat t1hlerde lonca ve kahyalık M d · ı d ·- ğı tahmin olunmaktadır. · dilecek tir. sa. el SA. d. 
' - - ' hitte Cemiyeti olmuştur. Bu mu· er ıven i8\'l uşen . ' G 1 R E N d sara l k d .. 1 --=oo--- 1 Bunun üzerine ~ehrimlzde bir Güneı 

llr.13u 5 ığın eski t:ırihi malıim- a ın o dü Bir dolandırıcı . fabrikada A\'Tupadakı emsaline 
1'1ıcte gun yıne aynı çevre dahi- Birkaç gün evvel Feriköyde sa- ·· faik olarak .canavar düdükkri. j Ôgle 

6 31 l " -.o 
11 '.>8 6 51 

~:i~;:~ç;:!:/:~!~~:!~:r~ ~~;ay;:;:;~idhüa;:;!~nı,:~!:oa;; Mehme !~ı:~al~r~in manita-' H 1RS1 Z :~i~evi~:;~at~~~m;!~~-;~ı ~!;;~! 1 ~~~ 
•erııı~etllarih meslek heyecanı ve olan Ay~e adındaki kadın dün te- cılık suretile 25 lirasını dolandı- re bu düdüklerden konulmuştur. ı Yatsı 

14 45 ~ 40 1 

11 oı 12 '.)J 1 

18 36 1 32 
lı.,lırıl?ı erıne merbutiyet arzusu davi edilmekte olduğu Haseki has- ran Vahan adında biri de yakala- Senenin en orijinal romanını 1 Bunlar ,90, lira gibi ucuz bir j lms~lt 

.-~._~ . f' ks tanesinde ölmüştiır. narak adliyeye verilmiştir. Son Tclgra da okuyaca ınız fiatla temin ohınabiln1ektedir. '----====------------4 53 11 48 
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dullah, fırsat buldukça Mustafayı 
't"~·ö . Paıaya tanıt.yordu 

'lıslu lı· Yledır ... Çok doğru ve bu memleketin hali fenaya var~-
' ~ ır adamdır.. caktır. 

llıi• ' de ols -· · a, Anadolulu degil 

't 
Çrılt iy;"blient§eridir ... Maiyetine 
O!Qıı;. altar So . 

~ bir ... nra; eınruyet 
-... ~ adamdır. 

ltiıı, rı, Pad. 
b~- l>aıJişqh tşah bendeı;iyim; ıa

llenll:ıiy0 ın t~tluğu yolu hiç 
' runı .. 

'ı' ~;~ .. ~·~- .... 
'llırııu<l ~ sn:ıa; eğer padişah, 

edım paşayı tutarsa, 

- ··············· 
- Mahmud Nedim paşa; bu 

mrneleketi Ruslara satmıştır. 
- .............. . 
- Susma; ve benden korkma ... 

Sana .. namusum üzerine yemin ve 

kasem ederim ki; bu memleketi 

kurtaracak yegane adam Hüseyin 
Avni paşadır. 

Abdullah; zaten dolu idi. Hüse
yin Avni paşanın maiyeti emre 

hazır duruyordu. Mustafa pehli
vanın böyle; canı yürekten acı, a
cı söylendiğini görünce o da da
yanamadı, açıldı. Ve cevab verdi: 

- Hemşerim, korkma, yakında 
mühim cümbüşler olacak... Ve, 
sen bize çok liizım olacaksın. Mü
saade eder isen, seni paşaya gıya
ben tanıtayım .. 

- Hiç korkmam; derhal tanıt, 
emirlerine hazırım ... Canımı yo
luna fedaya hazırım... Memleke
tim için de bu can fedadır ... 

Dedi. 
Abdullah; Mustafanın bu söz • 

!erine çok memnun olmuştu. Böy
le; padişahın çok yakininde bu -
lunan bir bendeyi elde etmek ., 
vakit için oldukça mühim bir me
sele idi .. 

Abdullah; bir fırsatını bulup, 
Hüseyin Avni Paşaya meseleyi 
açtı. 

Paşa; önden ürktü. Acabalara 
düştü. Ölurdu ya, belki Sultan A
riz tarafından bir yoklama olabi-

lirdi. Ne olabılırdi ya; çok emin 
olduğu Abdullah ta inanmış bu
lunabilirdi Abdullaha sordu: 

- Sen; bu hemşehrinden emin 
misin? 

- Kendim kadar paşam .. 
- Dikkat et ... Sonra; kökten 

mahvolmak mukarrerdir .. 
- Paşam; aylarca bu arkadaşı 

imtihan ettim .. Hiç korkulacak 
bir şey yoktur. 

- Oğlum; sana inanırım ... Fa
kat; senelerdcnberi başımıza ge
lenleri bilirsin? .. Ne olur, ne ol • 
maz .. Çok temkinli bulunmalı • 
dır. Mahmut Nedim Paşanın a -
damları durmadan gammazlık ya
par dururlar .. Efendimize, Valde 
sultana her gün rapor verirler .. 
Arkadaşın ve bemşerin iyi adam 
olabilir .. Lakin; bir gün gelir; zor
la, tazyikle söyletirler... Ne de 
olsa efendimizin hamlecisidir. 

- Paşam; yerden göğe kadar 
emin olabilirsiniz... Anadolu ço
cuğu gammaz olmaz. Söz verdik-

lerı bir şeye hiyanet etmezler ... 
Siz bunları bizden daha_iyi bilir-
siniz ... Siz de Anadolu çocuğusu-
nuz ... Biz, başımıza sadık oluruz .. 
Ser verir, sır vermeyiz ... Mustafa 

pehlıvan, çok babayiğit bir Kas· 
tamonuludur. Paşamın işine ya -
rar ... 

- Sen, nenelfızım ... Yine dikka• 
et! ... Biz emniyet ederiz ama, çok 
dikkatli olarak ... Hem, niçin bu 
padişahın hendesi bize iltica et -

miş oluyor... Durup, dururken 
sen, bunun manasını araştırdııı 

mı hiç? 
Mustafa pehlivan, hemşehrisine 

emin olduğu için bütün dertlerim 
açnuştır. 

Zaten; Anadolular birbirlerin -
den sır saklamazlardı. Ne dertle

ri varsa birbirlerine söylerler ve 
şehrilerini dertlerine ortak eder -
!erdi. 

Her Anadolu çocuğu Jıemşeh -
risine senetsiz, sepetsiz parasını 

verir ... Candan bir akınla birbir
lerine bağlı bulunuılar. 

Mustafa da; Abdullah ile iyi -
deıı iyiye kaynaştıktan sonra; için

de yanan aşkı hemşehrisine üşa 

etmişti. Bir bakıma; bu sım ifşa 

etmek çok büyük bir tehlike idi. 
Liif değil; padişah gözdesile vaki 

bir tecavüzü arkadaşına açmış 

bulunuyordu. İnsan sır~a göre 

belki, bu gibi mahrem olaıı. şeyi 

kardeşine bile açamazdı. 

Dedim ya; Anadolu çocukları 

sanki; birbirlerinin kiırdeşlerin -

den daha ileri arkadaş idiler. 

Nasıl olmasınlardı? Bütün bir 
imparatorluk müddetince müs -

teviller, durmadan bu zavallı ül
keyi talan edip durmuşlardı. A
sıp biçmişlerdi. Arnavut kuyucu 

Murad paşalara varınc~a kadar 

kökünden kesip kelle üstüne kel
le koymuşlardı. 

[Devamı var] 

Döviz ve altın kaçakc•lığı yap
mak ve g<:nc kızları fuhşa lcşvi> 
etmekten suçlu Mada 1 Ati'la ilt 
arkada•ı Katina lı.-kkındakı tah
kikata dördüncü sorgu hakimli
ğinde devam edilmcktedır. Düı 

Madam Atina bir istida ile müra
caat etmiş ve hastalı,ğını bahane 
ederek tahliyesini ist.emiştir. At 
nanın bu müracaatı tddkik edile
cektir. 

Birimizi 1 der i 
Hepimizlrı derdi 

.ahal!elerde sa
tılan ekme ler 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
•- Malüm olduğu üzere, ma 

halle aralarındıf heygırle geze· 
rek ekmek satanlar vardır. 

Bunlar her liiri bir başka fırı -
nın ckmeğıni satmaktadırlar. 

Evlerden bir ~"Okları, kolay ol
mak itibarile ekmek ihliyaçla
rını bu gibi seyyar ekmekçi -
!erden temin ed<'rler. 

Halbuki, bunların bicçoklan
nın halka karşı hileli bir hattı 
hareket takip etmekte olduk -
!arını esefle müşahede roiyo • 
ruz. Zira, tam kilo diye "erdik· 

!eri ekmek, fırınl.lrln sattıkla· 
rı ekmekten eksık , d:ıha dogru
su 1 kilodan noksandır. Ayni 
:ı:amanda müşterilere \'l!Tilen 
ekmekten daha esmer, unu ka
nşık ve hamurdur. 

Bazıları, bunu, ekmeği pek 
ciız"i bır derece ucuz vererek 
akılları sıra telafiye çalışıyor
lar. 

Halkın gıdasile pek alakadar 
bulunan bu hususu ehemmi 
yetle nazarı dikkate almak ve 
mahalle aralarında satılan ek
meklerin, fırınlarda satılan, 

vitrinlerinde teşhir edilen ek .
meklerle ayni olmasını temin 
etmek ve bu suretle halkın göz 
göre göre aldanılmasının önü 
ne geçilmek lizımdır.> 

Okuyucumuz, çok mühim ve 
hayati bir meseleye temas edi
y9r. Bu cihetin ktkik ve takip 
ettirilerek hileli yollara sapan
ların cezalandırılma.'" alaka
darlardan dileriz. 

j 
1 



•- S O N T E r, G R A F -3 2 ci Teşrin 1933 

Berlin - Roma - Paris Harry Baur'la 
A lman Hariciye Nazırınııı Romayı Oğl.u Cecil Grane 

ziyareti ve Fransa.. Gehyo_~··-
Baba ve eğul ilk defa 

A vruparıın son günler içindeki alarak birlikte sahneye 
çıkacaklar 

politik vaziyeti .. Büyük san'atkar Harri bor, ya
kında turneye çıkacağından ba
hisle: 

Politika aleminde hadiseler bir
birini takib ediyor. Bir ay evvel
ki Münih toplantısı olup bittikten 
ve Çekoslovakya malı1m akıbete 

uğradıktan sonra Avrupanın mil
letler arası politika sahnesinde 

Berlin gazetelerine gelince; bu
nu doğru bulmadıklarını daha 
başlangıçta anlatmış olan Alman 
gazetelerinin vaziyeti ile İtalyan 
matbuatının yazdıkları arasında

ki başkalık nazarı dikkati az ce1 

mıyacaktı. Halbuıti Berlin ile Ro
ma arasında konuşulacak şeylerin 
uzunluğu anlaşılıyor. 

Curnale D'İtalyanın bu müna
sebetle yazdığı bir yazı politika 
aleminin nazarı dıkkatıni pek zi
yade celbetmiştir. Orta Avrupa
nın vazyetinden bahsederken bu 
gazete şöyle diyor 

•Çek - Macar meselesi ne kadar 
mühim olursa olsun İtalya ve Al
manyanın harici politikalarının 

bütün hedeflerini hülasa edebile
cek gibi değildir.• 

Bu söz diplomatça söylenmiş, 

kısa, fakat o nisbettc manası ola-
• rak yazılmış bir cümledir. Bunu 

politika mehafili türlü manalara 
çekiyorlar. Şöyle ki: 

l -- İtalya artık Çekoslovakya 
meselesinin halledilerek ciddl bir 
şekil alması bahsinde ısrar ede 
cek değildir; 

- Oğlum ve ben ilk defa olarak 
yabancı memleketleri ziyaret ede

ceğiz ve birlikte oynıyacağız. İlk 
evvel Romanyaya, sonra Türkiye· 
ye, Yunanistana, Yugoslavyaya, 

İsviçreye, İtalyaya gideceğiz. Bu 
meyanda Berlinc de uğrıyacağız. 

Repertuarımız şudur: Samsan, 
Jaz, İstedit'm adam ... 

Harri Bor, turneye çıkmazdan 
evvel Anvers'de ve Şarlru'da bir
kaç müsamere verecektir. ___ .. 
Fra nsız 
Sinemacı ları 

Nevy0rk sergisine mah· 
sus 10. film çevirmiye 

k .ırar verdi\er 

Ciano, Ribbentrop 

2 - İtalya şimdiye kadar Çe -
koslovakyanın parçalanarak yal -
nız Bohemyanın yeni bir devlet 
olarak kalmasını, diğer tarafların 
taksim edilmesini istemiştir. İtal
yanın bu politikası devam ediyor 
mu? 

Amerikada sinemacılık, mem
leket sanayiinin ikincisini teşkil 

etmektedir. neler olacak diye bekliyenlerin 
merakı bu gidişle boşa çıkınıya
cak görünüyor. 
Şu günlerde Alman Hariciye 

Nazırının İtalya payitahtını Av
rupa matbuatını en ziyade meş -
gul eden bir mevzu oldu. Yeni ge
len Avrupa matbuatında bunun 
etrafında ne yazılmış ise göz gez
direrek bir hülasa çıkarmak icab 
etse gerek. 

Orta Avrupada yeni bir muva
zene kurulacak deniyordu. Versay 
muahedesinin kurmuş olduğu mü
vazcne altüst olduktan sonra şim
dı yeni mü\•azenede Berlin - Ro
ma mihverinin rolü ne olacak su
ali hatıra gelmemek kabil değil. 
Münih toplantısında ise Avrupa 
vaziyetinin esaslarından bir kıs

mı değişmiş oldu. Artık Almanya
nın Orta Avrupada ve Tuna hava
lisinde almış olduğu kuvvet ve 
nüfuz gözönündedir, Bu nüfuzun 
daha ilerliyeceği de söylenirken 
diğer taraftan İtalya da kendisi
nin Orta Avrupa işlerine hiçbir 
aaman seyırcı kalamıyacağını, 

çünkü orada i<endisinin de mühim 
menfaatleri olduğunu tekrar et
mektedir. Öbür taraftan da Ber
lin - Roma mihverinin sağlamlığı
nı söylemekten hiç geri kalınma· 
maktadır. 

Şimdi Alman hariciye nazırının 
Roma,,Ya giderek görüşmesi ise iki 
tarafın karşılıklı münasebetleri
ni bir kere daha gözden geçirerek 
tayin etmek maksadile olduğu an
laşılmşıtır. Diğer taraftan da nü
fuz ve tesirlerini göstermek iste
dikleri sahaların hududunu çize. 
rek münasebetlerini ona göre kuv
vetlendirmek istemişler, yani kar
şılıklı menfaatlerini taksim etmiş 
oluyrolar. 

Bu ziyaret etrafında şimdiye 

kadar günü gününe gelmiş olan 
telgraf haberleri malı1mdur. Fa -
kat gün geçerek bütün o haberler 
süzüldükten sonra çıkan netice 
şayanı dıkkat olsa · gerek. Bunu, 
mesela alakadar memleketlerin 
matbuatında yazılan yazılardan 

çıkarmak liızım geliyor. 

İtalyan gazeteleri ısrar ediyor· 
!ar. Berlin - Roma mihveri sağ
lamdır dıye. Avrupanın diğer 
yerlerindeki gazetelerden Berlin
Roma mihverinin sarsıntı geçirdi
ğini söyleyenlere karşı İtalyan 
gazeteleri cevab vermekte gecik
miyorlar, böyle iddia eden olursa 
bilakis mihverin sağlamlığını tek
rar edip duruyorlar. 

Halbuki ortada göze çarpan bir 
keyfiyet var: Çekoslovakya türlü 
türlü taksimlere, İtalyan gazete
leri, Lehistanla Macaristanın müş
terek bir hududa malik olmasını 
muvafık görüyorlar, bunun için 
yeni bir taksime daha gidilmesini 
az doğru bulmuyorlardı. 

betmemiştir. 

Diğer taraftan ise gene Berlin -
Roma mihverinin sağlamlığından 
bahsediliyordu. Eğer Berlin ile 
Romanın böyle az mühim olmı -
yan bir meselede noktai nazarları 
evvelden tayin edilmiş, kararlaş

tırılmış ve birbirine uygun bu
lunmuş olsaydı iki taraf matbu
atının neşriyatı arasındaki fark 
nereden geliyor sualine yer kal-

= 

3 - Yoksa artık Macaristan ar
tık Iehistanla müşterek hudut el· 
de etmek arzusundan vaz geçerek 
yalnız Macarların bulunduğu yer
leri almakla mı kalacak? 

4 - Halbuki şimdiden MacaL" 
davasına İtalyanın pek ziyade 
müzaheret ettiği görülüyordu. E

IOe\/amı 6 ıncı sahifede) 

Binaenaleyh, Nevyork beynel
milel sergisinde sinemanın büyiik 
bir mevki işgal edeceği aşikardır. 

Bu sebeble Fransız sinema kum 
panyalarından onu, sergide başka 
başka mevzular üzerine birer film 

çevirmiyc karar vermişlerdir. 

Bundan başka, sergi devam ettiği 

müddetce haftalık bir de risale 
çıkaracaklardır. 

Kayıbları arama şubesi 
Kocasını b ı rakı p giden kad!nlar, karısını terkeden ko~a
lar, ailesinin ya nında n kaçan erk k ve kız çocuklar ... 
Karıs ı nın, ( dlirü)t ve namuslu) o lduğunu söyliyen zavallı koca 
mantosunu, çamaşırların ı görünce tanıdı: "Aman, dedi. Meseleyi 

gizli tutunuz. Ailemin, çocuklar ı mın şerefini muhafaza için ... ,, 
- Çok iyi geçınıp gidyorduk. 

Nasılsa "Röne Döparadi ile, kadm 
parasile geçinen bu serseri herif
le tanışmış. İşte o gündenberi ra
hatımız, huzurumuz kaçtı. Ak -
şamları eve geldiğim zaman sof
ranın hazırlanmadığını, karımın 

evde bulunmadığını görüyordum. 
Bidayette, lisanı münasiple bu -
nun böyle devam edemiyeceğini 

anlatmak istedim, sonra da ... 
- Takdir ettiniz, belki de döğ

dünüz ... 
- Hayır! Dayağa kadar gitme -

dim. Yalnız azarladım. Bir gün: 
cKaçacağım, bıktım senden .... 
dedi. Ehemmiyet vermedim. Hid
detle söylediğine hükmettim. Fa
kat, iki gündür kayıp. Nereye 
gitti, ne oldu bilmiyorum. 

Bu muhavere, Paris polis mü
diriyeti (Kayıpları arama şube -
si) baş memuru ile orta yaşlı bir 
adam arasında cereyan ediyor. 

Bu daire, kocasını bırakıp gi • 

den Kalııuıarı, karısını terkeden ı 
kocaları, ailesinin yanından kaçan 
erkek ve kız çocukları arar, bulur. 
Henüz rüşdünü isbat etmemiş ço
cukları, kızları yakalar, Ebevey -
nine teslim eder. Diğerlerine ge -
lince: Yalnız adreslerini, bulun -
dukları yerleri alilkadarlara bil -
dirmekten başka bir şey yapamaz. 

Geçen sene Pariste 13,837 kişi 
kaybolmuştur. Bunlardan 7.769 u 
bulunmuştur. % 55 i demek ... Di-

Parisin bütün Lüks ve 
htişamı ... 
rlüy ük Lüks Kabareler ... 
Güzel kadın ların geceleri. .. ' 
Aşk .. , Zevk ... Şampanya . .. 
işte bunlar, yarın akşam. 

dan iti baren 

TAKSiM 

gerıerının ne oldukları, nereye 
gittikleri meçhul. Şüphesiz baş -
ka bir nam la, başka bir diyarda 
yaşıyorlar. 

Kocaman bir oda. Duvarlar, ta
vana kadar dosyalarla dolu. Al -
fabe sırasile dizilmiş. Birçok me • 
mur var. Bu iri yarı adam, yum -
ruklarını sıkarak: 

- Ah! bir elime geçse ... 
Diyor, yumruğunu masaya vu

ruyor. İsmi (Jan L ... ), sarı bir fi
şi dolduruyor, kaçan karısının eş
kalini yazıyor, memura soruyor: 

- Sol memesinin üzerinde biı 
ben vardır. Onu da yazayım mı?. 

Memur gülmeye çalışarak ce • , 
vap veriyor: 

- Lüzum yok. Memesi açık gez
miyora ... 

- Bulursanız söyleyiniz, eve 
gelsin. Affediyorum onu ... 

• Zabıta, üç gün içinde kadını 
sınernasının buluyor. Umumi evlerden birine 

Göstermeğe başl ayacağı sermaye olmuş. Geceleri Rönesi • 
]. KESSEL'i n me~hur beraber. Polis memurlarına: 

romanı - Hayır! dyor. Adresimi koca-
p R E N S L E R f N G E C E L E R i ma vermeyiniz, bu hayatı tercih 

Büyük Fransız Filmin in mevzuunu teık il e tmektedır. Baş Rollerde: ediyorum. Bıktım o sarhoş heri-

KA TE de NAGY - JEAN MURAT f in ağız kokusunu çekmekten ... 
________________________ ... , (Devamı 7 inci sahifede) 

HER GÜN BiR HiKAYE 
T~ILGRAIF 

Yazan: .JAN MARIAT 
Eveıın, zile bastı. Az sonra ge

len kamarota buz torbasını değiş
tirmesi emrini verdi. 
Kocası Rişar, kamarada gözleri 

kapalı yatıyordu. Kon.preslerin a· 
rasından kırmızı çehresi görünü
yordu. 

Evean, guvertede dolaşırken 

birdenbire felce uğrıyan yaşlı ko
casınnı geminin hastanesine naklo
!unmas1<1a razı olmamış, kamara
sında kendi bakacağını söylemiş

'ti. 
Bir aralık kurtulamıyacağına, 

nihayet sabaha karşı öleceğine 

hükmolunmuştu. Fakat bu altmış 
beşlik ihtiyar, krize mukavemet 
etti. Geminin doktoru, iyi olsa bi
le ayaklarından istifade edemiye
ceğini, kötürüm kalacağını kat'i
yetle söyledi. 

Evelin düşünüyordu. Ve: 
- İsabet ki söylemedim. Yoksa 

ilanihaye vicdan azabı çekecek
tim .. . 

Dedi. Ve birdenbire bütün ha
yatı gözünün önüne geldi: Bu yaş 
lı milyonerle izdivacı, sonra o Af
rika seyahati, zevcinin çiftliklerin
de geçirdiği hayat ... 

İşte orada, Jan'la tanışmıştı. Bu 
uzun boylu, geniş omuzlu, esmer 
delikanli ile sevişmiş ve mehtablı 
bir gecede, ağaçların altında onun 
kolları arasına atılmıştı. 

Delikanlı tatlı bir sesle: 
- Sevgilim, demişti, sana ta

mamile sahih olmak istiyorum. 
Kocan seni sevebilecek yaşta de
ği l. Bırak on~ . Kaçalım, uzaklara, 
çok uzaklara gidelim ... 

Fakat o, sekiz senedenberi be
raber yaşadığı, birçok h1tuflarını 
gördüğü ihtiyarı birdenbire bırak
mıya, yese düşürmiye cesaret e
dememişti . 

- Vapurda, bir sırasını getirir, 
söylerim. Neticeyi de, Fransaya 
vasıl olmadan"telgrafla sana bildi
ririm. 

Demişti. Fakat, kocasının neza
keti, ICıtüfkar muameleleri karşı
sında bir türlü itiraf edemiyor, 
hergün yarına bırakıyordu . Bu 
suretle günler geçiyordu. Fransa 
sahiline yaklaştıkları sırada koca
sı birdenbire hastalanmıştı. 

- İsabet ki söylemedim ... 
Genç kadın mütemadiyen bu 

sözü tekrar ediyordu. 

* Kapı vuruldu. Doktorla beraber 
elinde buz torbası olan kamarot 
geldi. 

Doktor, hastanın üzerine eğildi, 
nabzım dinledi, göz kapaklarını 

kaldırdı, baktı.. 

- Rica ederim, doktor... Söy
leyiniz nasıl? ... 

- Yaşıyacağına sizi temin ede
rim. Bu akşama doğru kendine 
gelecek. Fakat ayakları, evvelce 
de söylediğim gibi kötürüm kala
cak. Belki ileride elektrik tedavi
si ile geçer ... 

Evelin, yine yalnız kalmıştı. 

Buz torbasını hastanın yanına 

koydu. Düşünmiye başladı. 

Aşkını feda edecekti. Başka ça
resi yoktu. Bu hasta adamı bu 
halde bırakıp kaçmak büyük bir 
vicdansızlık olacaktı. 

Birdenbire yerinden fırladı. 

Rişar gözlerini açmış, kendisine 
bakıyordu. Hemen yanına gitti: 

- Sakın ha, dedi, kımıldanma· 

yınız. Kendinizi yormayınız. Dok
tor bunu tavsiye etti. 

- Biliyorum. Söylediklerini 
işittim. 

Elini uzattı, genç kadının elini 
tuttu: 

- Evelin, sana teşekkür etmek 

isterim. Bana karşı çok müşfik, 

çok sadık bir zevce idin. Ben, ar· 
tık mahvolmuş bir adamım. Ve 
büyük bir vicdan azabı içindeyim. 
Zannederim, üç gündür uyuma
dın. Rengin kül gibi. .. 

Bir an sustu. Sonra: 
- Gençliğini, güzelliğini benim 

gibi alil bir ihtiyara hasrettiğini 
gördükce kendi kendime düşünü

yordum: Acaba Evelin hayatın • 
dan memnun mu? ... 

Mısır 

0rd~ 
Dikkatle karısına bakıY 

Evetin zihnen: 

- Anladı mı acaba?··· pli r 
Düşünüyordu. Söy!ıyecek ~ı • 

dl? ... Kocasının yüzünü oJ<şı. 
rak: 

)>Ofı• 
_ Rişar, dedi. Söyleıne ,ında:' 

İyi olmıya bak. Ben, haya~ 
0
1 .. 

daima memnun idim. Eının • • 
t se" Hayatımda senden ... Eve • 

den başkasını sevmedirn:". opt<' 
Hasta, karısının ellerını u!' 

gözlerini kapadı. Başını yaS 
dayadı: Jnııl 

- Emni misini~ •. ~öyJedı ~uP' 
kat'iyen cmın mısınız?.. . 1ı. 
merhameten söy lemiyorsunut 

- aHyır! Emin olunuz ... 

Rişar derin bir nefes aldı: d~ 
- Biliyorum, fakat, bır ot• 

senin ağzından işitmek isti)' 
dum ... 

Dedi. 

* eniıll' Saatler geçti. Doktor Y . 
hastanın yanına geldi. Rişa r ·n~ 

- Hep benimle uğraşıyorsU diF 
Biraz da karıma bakınız, ~eıı fll 
ne istirahat tavsiye edinız. 

1yileştim artık ... ~ 

Evelin, doktorun ve kOC .; 
ısrarı üzerine güverteye çık~~ 
raz hava almıya razı oldu. 
doktora : .. rt'-

- Rica ederim, dedi. ı.{u tıJ 
kebli kalemimi verini"'z. !{ısa 

halkı 
--------------~~ Sevine icinde 

------------'----L--------
Dünyanın en genç kral 

ve. kraliçesinin 
bir çocuğu oluyor 

Kral ve Kraliçe Ukkanunda bal811 

seyahatine çıkacaklar 
Mısır kraliçesi vez'ı hamletmek 

üzere. Majeste Kral Faruk çocu
ğun İskenderiyede doğmasını ar· 
zu buyurmuşlar. Buna da sebeb, 
validesi Kraliçe Nazlı,ııın İsken • 
deriyede doğmuş olması ve kra
liçe ile aralarındaki muhabbetin 
orada başlamasıdır . 

Hakikaten Kraliçe Feride Mon· 
taza sarayının deniz kenarındaki 
büyük bahçesinde tanışmıştı. Ço
cuk iken bu bahçede berabe.:: koş· 

muşlar, oynamışlardı. Nişan me· 
rasimi de yine bu sarayda yapıl· 

mıştı. 

Sarayın bir kısmı kraliçeye tah
sis olunmuştur. Ve hazırlıklara 

bizzat kral nezaret etmiştir. 

Yatak odası, Belçikalı bir de· 
koratör tarafından tezyin edilmiş
tir. Tamamile moderndir. Döşe • 
melere mavi saten kumaş kaplan· 
mıştır. Duvarlar da maviye bo • 
yanmıştır. Kral ve kraliçe bu 
rengi pek çok sevmektedirler. 

Beşik, 16 ncı Lüi tarzındad ı r. 

Üzerinde F markası vardır. Doğa
cak çocuğa erkek olsun, kız olsun 
mutlaka F ile başlıyan bir isim 
verilecektir. 

Erkek olursa 101, kız olursa 21 
top atılacak 

Hakiki Müslümanlar, bu doğum 
hadisesini (falihayır) addediyor
lar. Zira, çocuk Ramazanın orta
sına doğru doğacaktır. Ramazan 
ise yalnız Müslümanlar indinde 
değil, Yahudiler va Hır!stiyanlar
ca da en mübarek aylardan biri
dir. Çocuk doğar doğmaz toplar a· 

KRAılçE FE-vzıl't: .~ıl 
.1. ·e,. 

tılacak ve bütün Mısırda ~ ,.J 
yapılacaktır. •ilr . ,a,. 

(Devamı 7 ine• 
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~üTLER:4 
1 apishaneden çıkışı b8şı ı başına 

bi r romandır 

Bir .c·nayet daha 
.......................... ~ 

" Yeşil halı şatosu,, sa-
hibi nicin boğuldu? ... 

:n·t~i~~Y•nın dc~e~ H~mıı~~:.nede geçe• şı ldı. Fakat katil bulunamadı. 
Qıki tlerı Umumi Harpten günlerini anlatan baş gardiyan Matmazel Anjel 23 ilkteşl'in 

t gençlik · · • b ·t· L 1804 t p · t d v t Zen , letkıka .. senelerıne daır Françın verdiği malumat u ı ı - I e arıs e ogmuş ur. -
,. 1ııı §av t uzerine yazılmış bir barla çok şayanı dikkatti. Her gin bir aileye mensuptur. 
"il'- ·anı dı"kk t l F ·· ı · d 1 l d 1\1 J 11 d h k" se ~Kolot Çıı arılarda . . . a yazı ar son raç soz erme evam a şun arı a · a ıa e e ıç ım , 
bu~ Yer tut lngılız gazetelerinde anlatıyor: Ana. nın böyle bir cinayete kur-
t ~ tı. ~ uyordu. cSon Telgraf. - !Iitleri gör"mek için her gün ban gideceğine ihtimal vermemiş-

~ıtasııe h"ı• ç k · · kl" ı k · orcıu. u asa ederek neş- ziyaret saatinde pek çok ziyaret- ti. o ıyı yure ı ve ıer esın 
ci geliyordu. Bunlar günden güne muhabbetini kazanmış bir kadın-
artıyordu. Almanyımın her köşe- dı. Bu sebeple kendisine bu ün -
sinde ve muhtelif sınıf ve meslek- van verilmişti. Hayır miıessesele-
te ziyaretçiler geliyordu. rine, bilhassa cyetim çocuklar> a 

Gelenler arasında kadınları da çok yardımda bulunuyordu. 
söylemek lazım keliyor. Landsberg Son senelerde tabıati değişmiş· 
kalesinde Hitleri görmeğe gelen- ti. Birçok garabetler gtisteriyor -
lerin bir çoğu da kadındı. Kadın - du. Hattfı köşkünün kapısına şöy-
Iara karşı Hitler yalniz yeknesak le bir levha asmıştı: cYeşil halı 
bir nezaket gösteriyordu. Hepsine kö;;kiı •. 
ayni nezaketi göstermekte idi. Cinayetin sirkat kasdile yapıl ~ 

1 Hiçbir gün görmedim ki kendisinı dığı muhakkaktır. Komşulardan 

1 
ziyarete gelmekte olan bu kadın- Madam Prat zabıtaya pek mühıır. 
lardan .birisi kendisini alakadar beyanatta bulunmuştur: 
etmiş olsun!. - Son günlerde eski kapıcıla -

Ziyaretçilerin muayyen zamanı rından birini kabul etti. Bu adam 
vardı. Vakit gelince işaret ederek iki defa geldi. Zannederim, biraz 
bunların dağılmaları lfızım geldi- alacağı varmış. onu istemeye gel-
ğini anlatmak icap ediyoı·du. Ben miş ... 
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Mireille 

Holivud; Sinom e S imondan, 
Danyd Dar yö'den sonra bir Fran

. sız sinem a yıldızını daya aldı: l\fi
reille Balin ... 

Balin 

r i de paralarının kuvvetile il 
vuda çekiyorlar . 

işte bunlardan biri de g~e 
)erde seyrettiğimiz •Grlele d.A 
nu>ur" filminin yıldm Miret 
Balin'dir. de öyle yapardım. Muayyen olan (Devamı 6 ıncı sahifede) 

bir saat bitip te dağılmak zamanı Anıyerde, akşam karanııgı çö - düm. Udaların hepsı ttydınlık idi. c::==============-=====================:z:======ıı===::ıı::=:; 
gelince Hitlere işaret ederdim. ki.ince derin bir sükunete dalan Bu, dikkat nazarımı çekti. Sokak R u·· ten ya ve 

Amerika sinema a milleri, yal -
nız kendi memleke tlerindekile r i 
değil , A vnıpndaki büyük a rtistle-

~·tle 
nı~r lıınu · 

~ı ~"rı.actan mı tlarpte daha as-
~ Cısıı 'J ' harbe gitmeden ev
~lııı~ill~ar:tamıştı? Memleketin. 
ltiiı~li? llu . Almaııyaya nasıl 

c!ı.ı. 0 cıhetıer daha evvel 
ası. nun . 

Yo ~etlik gençlık arkadaş . 
ı tga onı arkadaşları ne söy. 
~e~ lie:rı~ dedikleri hülas:ı 
h.,._ha'latı ~ıtleri senelerce ev
,"""ııleıı e nlatılmıştı. Bilhas -
O~ \'Ve} -ar·· . • 

~ adaki •vıunıhtekı yaşa-
ltı trı 1• ev sahibi kadının 

l\ı a um 
~~tte Öğratt~? şayanı dikkat 

ı l>u enılıyordu. Münih-
':ırJq..ı Pun . 
ıııq \{a sen 

1 
evınde kiraladığı 

~~: liitıe; e:ee kalan genç a
~ ~ Satttı hır taraftan resim 

tq~~ia lı ak suretile hayatını 
ti ela hüt~!l§ırken diğer ta . 

t'ıtı· Un b 1:>'erek gece lambasını 
~ıı.~l'ııeq1·~. .okuyor, düşünü -

'il. gını ·· ~'ll oğrenmeğe çalı-
lt ~i h iti arpte 

1ıL1• ller1• • n sonra dönüşte 
"I.~ n ısın· 
l.ı At~ soııra 1 ancak seneler 
t L_ lltıih . meydana çıkıyor. 

'\lll- . cıvar d . 
1 'qındek· ın akı Lands -

'l ~lat1y0 .ı ba! gardiyanın 
~~e~et 1 

• Çunkü Hitl<>r 
~ ()1-t iııte~·Ceçmiş, hükumeti 
ltaıeq alt kaı ı.ş ve nihayet mah

~~ ıl 1\ e geçir;:~ hapsolunmuş
ıl ~il Yaıı1 d' ış olduğu haya
~ 'I tı arı.lat ıkkat cihetlerini 

t h ıyOtdu 
~ r:ıtQ aı:ıısha . 

q. b. .... ıtrıakt nede de okumak-
,.~ an bık 

4' t~ oract mamış, bi -

~le ge ~ Vaktini en ıyı 
I' Çıt .. t oıa mek ıçın en iyi 
~ lf tak .. 

~~ ıtıetin rnuraeaat etmiş· 
l'tı. tet ı. sonra bütu·· d"' 1 ~~ 11;aza n un· 
tl tıcı li k·t nrnış olan cKav-
tı.ı e 1 ahın lt "c-tı ~aı111 1 Landsberg 

~ 1 
1 ~ı: anıaş:~ olduğu sırada 

cı.tıtr- '- hal"ht maktadır. 
tıt a"' L - tJ en 8 t 1~ •ıatek 0 nra politika· 
f tıtıct ete 

ıı- itte-it e ~ti . geçmesi 923 

l 
tı el etıe oı nıhte baş göstc. 

c- e"I ttıuştu ş· . . ~ eı,.ı et t<f . r. ımdıkı 
~ enı.... ısı o z . 

tı (!i"a "'''ş Ve aman kı -
1 t'ıas l tıncıak 924 nisanında 

~\> hq. h haı:ıse~·Lnndsberg ka
t ~öttkı, ayat ge ı~dıği ve orada 
~tı 'l' ltıtabın Çırcrek meşhur 

eıgrar ıt Yazdığı dün . 
a anlatılmıştı 

O derhal sözünü keser, artık ge- dar bir sokak. Küçük bir köşkün kapısı da açıktı. Derhal polise ha-
lip gitme zamanının geldiğini zi- önünde büyük bir kalabalık var; bcr verdim. 
yaretçilere hatırlatırdı. Bitleri _Köşkün sahibi Matmazel An- Zabıta köşke geldi, içeri girdi. 

böyle kendi dostlarile başbaşa ve- j ..... Kalot dün grce öldürülmüş... Sofanın yanındaki küçük odada R u·· te n yalı I a 
rerek konuştuğunu görmek, ko - hıatmazel Anjel, çok yaşlı ve o matmazel Anjclin sırt üstü yattı-
nuşulan şeyleri duymak pek fev- 1 ·sbctte zengin bir kadın. Pariste ğını gördü. Başı bir gazete ile ör- •••••••••llliiiııı••••••• 
kaladc bir şey oluyordu. Şimdiye birçok ta iradı var. Otuz seneden- tülmüştü. 
kadar Hitler kadar karşısındaki- beri bu köşkte yalnız başına otu- Bunu kaldırınca yazlı kızın bo- B b •ı K l • d 
ne büyük bir tesir yapan kimse- ruyor. Garip tabiatli bir kadın... ğularak öldürüldüğü anlaşıldı. a l U e S l n e 1ı 
ye rastlamadım. Cinayet, gece yarısından biraz Çehresi mosmor olmuştu. Kula -

Nihayet altı ay oluyordu. 1 Teş- sonra karısı · ı: çacuğu ile evine ğmın birinden kan akıyordu. ~arksız memleket 
rinicvvel gi.ınü gelseydi Hitlerin dönen komşusu Mösyö Marsel Bi-
ıt h · · TAHKİKA.T a ı ay apıs müddeti tamam oltı · da tarafından polise haber veril-

caktı. Fakat daha eyllılde Adolf miş. 
Hitlcr hakkında hapishane mü - - Köşkün önünden geçerken 

(Devamı 6 mcı sah ifede) bütün lambaların yandığını gör-

Zabıta, köşkün bütün odaların
da araştırma yaptı. Her şey kar
makarışık idi. 

Casus şebekeleri 
harb tehlikeleri 

ve 

Çekoslovakya buhranı esnasında 
muhtelif memleketler in istihbarat 
şebekeleri nasıl çalıştdar? .. 

Casuslar1n gayeleri nelerdir? •• 

Amerikada bir casus şebekesi
nin muhakemesi görülüyor. Dün-

ya matbuatının nazarı dikkati~ı 

celbeden bu muhakeme her ta -
rafta dikkatle takip edilmektedir. 

Nevyork ile Almanya arasında 

işlerini Avrupa vapurunda berber 
ve saz suretile çalışan, gidip ge -
len birtakım kimseler Almanya 

hesabına Amerikada casusluk e
diyorlar, bunları Nevyorkta bu· 

lunan merkezleri vasıtasile top -

1 
j 

lanan malumat Almanyaya yetış
tiriliyor. Bir de İngilterede ber -

berlik eden elli Y<ı§lannda Yessi 
Yordan isminde bir kadın da bu 

işlerde mühim bir rol oynuyor. 
Bu kadın altı yedi ay evvel İngil-

terede muhakeme edilerek dört 

sene hapse mahkum olmuştur. A
merikadaki şebeke ile aiakası do

layısile şimdi Nevyorkta cereyan 
eden muhakeme sırasında yine is
mi geçiyor. Son Telgrafta geçen· (Devamı 6 ıncı s9b ifede) 

' 

Rütenlerin hususiyetler! 
Nişanlanmak istiyen gençlerin hilesi. 

Ölenleri niçin çimdikliyorlar 7 
(Karpatlararası Rusyası, diyi • 

niz, (Karpatlararası Rütenyasi ) 
diyiniz, ne derseniz diyiniz. Bu 
12.500 kilometro murabbaı küçük 
memleketin en aşağı yarım düzi -
ne ismi vardır. Asırlardanberi 

an'anelerini, adetlerini muhafaza 
eden Rütenler yeni hukimlerini 
bizzat mı intihap edecekler? ... 
Yoksa, diplomatlar kendilerine 
sormadan, reylerini almadan mı 
mukadderatını tayin edecek? ... 

Bu şimdilik maIUm değil. 

725.352 Rütende bilmiyor. 

BABİL Mİ BURASI? ..• 

Bu gürültülere, münakaşalara 

sebep ne? Karpatların bir köşe
sinde, dağlık bir arazide meşhur 
bir geçit var: Tatarlar geçidi. .. 

Bu geçit tarihte, (Avrupa geçi
di) diye maruftur. Atlıhan Avru
paya buradan geçti. Sonra Vizi· 
gotlar, Ortrogotlar, Lombarlar, 
Arearlar, Okranyalılar, Mogolis
tandan gelen Tatar kabileler de 
bu geçitten geçerek Avrupaya ya
yıldılar. 

Bu istilaların neticesi?... Bü -
tün bu milletler, Tunanın münbit 
arazisine birçok kabileler bırak • 
tıklan gibi bu dağlık araziye de 
bıraktılar. 

(Karpatlararası Rusyası) haki
ki bir Babil kulesinden farksız -
dır. Ekseriyeti teşkil eden Rü • 
tenlerin sayısı 446.916 dır. Bunlar 
nereden geldiler? Asılları ne? ... 
Bir efsaneye göre, Rus çarının o • 
ğullarından biri, fakir bir köylü 
kıza gönül vermiş. Tabii mevkii 
bu kızla evlenmeye müsait değil. 
Kızla beraber kaçmış, bu kara da
ğın kuytu bir yerinde bir kulti ~ 
bede yaşamaya başlamış. Çarın 

istibdadından ş~kayet eden Rus -
lnr da birer birer bunlara iltihak 

etmiş. Bu suretle, şimdiki dört 
Rüten kabilesi teşekkül etmiş: 

Hutzulesler, Lemkiler, Rusni • 
akiler ve Ruslar ... 
Bunların arasında 107.472 l\la

car, 91.255 Yahudi, 33.961 Slovak, 
13.249 Alman yaşamaktadır. Bu 
sonuncular, Mari - Terez tarafın -
dan Lazburgtan getirilen oduncu
ların torunlarıdır. Ayrıca 14.117 
Rumen, Polonyalı, çingene var · 
dır. 

Rütenyanın merkezi Uzorod -
dur. Evleri bir kattan ibarettir. 
Kadınlar, Macar kadınları gibi 

1 renkli fistanlar, geniş kollu göm
lekler giyerler, başlarına da kır ~ 
mızı bir örtü örterler. Dükkancı -
ların çoğu Yadudidir. 

Macarlar ve Rumenler, Rüten -
leri dağlara sürmüşlerdir. Mün -
bit araziye kendileri yerleşmiştir. 

Rütenler bu dağlık yerde, Di -
manki denilen, üstleri samanla 
örtülü kulübelerde sefil bir hayat 
yaşarlar. Bu ku'lübeler, tahta bir 
perde ile ikiye bölünmüştür. Bir 
tarafında kazlar, koyunlar, keçi
ler, ve domuzlar yaşar, öbür ta -
rafında da kövlüler .. • 

Bu iptidai köylerde hiklın olı 
büyücülerdir. Bunların en meş 
hurunu, ihtiyar Marikayı gördili 
Kaç yaşında?... Kimse bi1miyo' 
Çok sene evvel, hastalarımı§. ~ 
dü zannile tabut~ koymuşlar, kt 
pağını kapıyacakları sırada (bü 
yücü karı) doğrulmuş, kalkmış. 
Tabii kaçan kaçana ... 

Ebesi, babası, tabiri mahsus 
(hekimi ve hocası) hep bu büyij 
cü karı ... 1919 da Çekler, köye b 
doktor, bir sıhhiye memuru göıı 
dermişler. Koca karının teıvikil 
ahali ayaklanmış, doktoru ve sıh 

hi\ r memurunu kovmuş ... 

DOÖUM, İZDİVAÇ VE ÖLÜM 

Ölü bir çocuk doğdu mu, aile· 
sine uğursuzluk getirilmesin diy_c 

· saplı bir süpürge ile beraber giı· 
ııı ~ '"ler. Yeni doğan çocuklar sı • 
c ... t su ile yıkanır, kundaklanu·. 
Nişan ve izdivaç merasimi çolı 

gariptir. Bu nişan oyunlarına biz. 
zat şahit oldum. Hatta, on dört 
delikanlı ve kızı nişanladım. E . 
limde, on dört iplik vardı. Bunla· 
rı karıştırdım, birer ucunu kızla· 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 
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HITLER Berlin-Roma·Paris Casus. şebekeleri .1 

harb· tehlikelerı (5 inci sahifeden devam) 
dürliiğü tarafından ait olduğu 
makamatına bir rapor veriliyor· 
du. Bu rapor, Her Hitlerin müd· 
deti bitmeden evvel hapishane -
den çıkarılması içindi. Bu rapor· 
da şöyle deniyordu 

- Sonu ya:rm -

Çubuk baldırına 
saplandı 

'Bir mütekait batın· Devlet reislerinin 
dan yaralandı • 

Kazlıçeşmede Santral mensucat 
fabrikasının dikimhane kısmınd~ 

Şoför Kemalin idaresindeki T ebrık telgrafları 
3107 numaralı kamyon Haydar -
paşada Rıht.ım caddesinden ge -
çerken Abdürrahim ism nde bir 
mütekaide çarparak başından ya· 

çalışın Emine ismindeki kadın 

iabrikada içinde makine aksamı 1 

bulunan bir sandığın üzerine o -
turmak isterken sandığın -içinde 
bulunan bir çelik çubuk baldırına 
saplanarak yaralanmıştır. Emine 
Yedikule hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Yemekten zehirlenmiş 
Beyoğlunda Çiçekçi sokağında 

Nikola apartımanında oturan Ma
cil adında biri bir lokantada ye • 
diği yemekten zehirlenmiş Alman 
hastanesine kaldmlark tedavi al
tına alınmıştır. 

Başına saksı düşmüş 
Kumkapıda Nişanca Cami so -

kağında oturan Hüsnünün 10 ya· 

ralamıştır. 

Bir gene başından 
yaralandı 

Şoför İbrahimin idaresindeki 
2 numaralı kamyon Kuşdilinden 
geçmekte iken Ali adında bir gen· 
ce çarparak başından yaralamış · 
tır. 

şındaki kızı Kadriye evinin ka -
pısı önünde oynamakta iken ba
§!Ila çiçek saksısı düşerek başın 
dan yaralaruruş, Haseki hastane
sine kaldırılarak tedavi altına a
lınmıştır. 

Bir kızla bir genç kadın~rı 
idamı istendi 

Muhtelif Afırceza muhakemeleri tarafından haklarında •ölüm• ~ezası 
verilmjş olan •10• katilin idam mazhatalan evvel.ki gün Büyük Millet 
Meclisine gelmiştir. 
Bunların arasında bir kızla bir de genç kadın hı•lunmaktadır. 
Kızıo ismi Huriye Seneldir. Konyanın Hasand•de nahiyesinde, l\fes

tld mahallesinde oturan hu ku:ın taammüden adam öldürdüğü sabit ol
muştur. 

İdamı istenen kadın da Bodrum'un arakaya köyünden Sallh kızı ve 
Hasan karısı Fatma Setıldır. 

Köylüye r S0Sıl f•1 

:ım ğÖSferi uCek 
Halkımızın ve bilhassa köylü

lerimizin •Sesli sinemalar• vası

tasile bılgilerinin artırılması için 
hariçten getirilen filmlerin güm
rük resimlerinin indirilmesi lü
zumlu görülmüştü. Bunun üzeri
ne bir proje hazırlanarak Başve
kalete verilmiştir. 

Bu projeyi tasvib eden Başve
kalet de Mec'.is heyeti umu~_yc- ı 
sine scvketnıış, oradan da gum
rük ve inhisarlar, maliye, iktısad 
ve büdce encümenlerine tedkiki 
için gönderilmlıjtir. 

Bu husustaki karar; önümüz
deki günlerde kanuni şeklini ala· 
cak ve yılbaşından itibaren tatbi
k:ına geçilecektir. 

Yeni tenzilat mühim mikdarda 
olduğundan sinema biletleri fiat
larının da ona yaklaşır bir nisbet
te indirileceği ve bu suretle hal
k1mıza ucuza sinema seyretmek 
imkanlarının verilmiş olacağı da 
anlaşılmkatadır. 

Diğer taraftan köylere seyyar 
sesli sinema makinC'leri gönderil
mesi hakkındaki kararın tatbik1-
ne bu kış mevsiminde tekrar baş
lanm:ısı da kararlaştırılmaştır. 

Köylü yazın tarlasında olduğu 

için; kışın film gösterilmesi daha 
uygun görülmektedir. 
Sıhhiye Vekaleti köylülerimize 

gösterilmek üzere yeni filmler ge
tirtmiştir. 

.. Veremin sirayeti>, ·frengi ve 
tahribatını. ve emsali hastalık -
!arla bunlardan nasıl korunulaca
ğıı'ı t~barüz ettiren bu sıhhat ve 
propaganda filmleri birkaç seri -
den ibarettir. 
Ayrıca Maarif Vekaleti demek

tebkrimizde ve köylerde sinema 
makinelerinden istifadeyi karar -
laştırmıştır . 
Öğrendiğimize göre bütün or

tamckteb ve liselerde birer sine
ma salonu vücude getirilecek ve 
Avrupadan hususi ders filmleri 
celbolunacaktır. 

Bütün ecnebi niekteblerinde 
tatbik edilmekte olan bu usulden 
çok istifade edildiği A vrupada 
tedkikat yapan Maarif müfettiş
lerinin raporlarında zikrolundu
ğundan Vekalet bunu meslek 
mekteblerine de teşmil etmeği 

çok faydalı bulmuştur. 
Aynca köylülerimizin tenviri 

için de Maarif Vekaletince de 
muhtelif filmler sipariş olunmuş
tur. 

Bunlardan başka halkın müte-

kisif bulunduğu kahvelerde sesli 
sinemalar gösterilmesi hakkında
ki karar bu kış mevsiminde Şile 
vilayetimize tabi Silivri ile Y alo
va kazalarında da tatbik olunacak
tır. 

Seyyar makinelerle gösterilen 
bu filmler haftanın muayyen ge
celerinde tekrar olunacak ve film 
göst<rırlirken türkce izahat verile
ceği gibi nihayetinde de bir hüla
sası anlatılacaktır. 

Bu filmler için halktan ve kah
ve sahiblerinden hiçbir para alın
nııyacaktır. 

--<>---

"Metazori,, dedikleri 
şey işte budur 

Dün aksam üzeri Üsküdarda bir 

yaralama hadisesi olmuş, bir genç 

kendisine yüz vermiyen bir genç 

kadın ile kadının annesini yara

lamıştır. 

Üsküdarda Yeniçcşme" sinema

sı karşısında kardeşi kahveci Ah

medin yanında yatıp kalkan Meh
med Sevil ismiııde bir genç Nuh

kapısı caddesinde 149 numaralı 

evde oturan Düriyc isminde genç 

bir kadına bir müddet evvel göz 
koy muş ve bu kadını takib etmi

ye başlamıştır. Düriye Mehmedin 

mütemadi takiblerinden usanmış 

ve bir vasıta ile Mehmede haber 

göndererek kendi•ini rahat bırak

masını söylemi~tir. Düriyeden 

yüz bulamıyan Mehmed nihayet 

işi tehdide dökmüş ve dün Düri

yenin evine giderek kendısile a

lakadar olmadığı takdirde öldü

receğini söylemiştir. Düriye bu 

tehdide de ehemmiyet vermiyerek 

Mehmetli kovmuştur. Buna fena 

halde kızan Mehmcd bıçağını çe

kerek Duriyenin üzerine hücum 

etmiş ve kadını kolundan yarala

mıştır. Düriyenin feryadı üzerine 

gelen annesi Cemile kızını kur· 

tarmak istemiş, Mehmed bu sefer 

de bıçağını Cemilenin bacağına 

saplamıştır. Kadınların feryadla
rı üzerine yetişen memurlar, Meh

metli kanlı bıçağı ile beraber ya

kalamışlardır. Yaralı kadınlar te

davi altına alınarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Bayramımız münase
betile Atatürk'le dev. 
let reisleri arasında 

telgraflar teati edildi 
Cumhurıyetimizin on beşinci 

yıldönümü münasebetile Fransız 

Reisicurnhuru Albert Lebrun, 
Belçika kralı Leopold, Mısır kra
lı Faruk, S. S. C. İ. Reisi Kalenin, 
Yunan kralı Jorj, Bulgar kralı 

Boris, Efganistan kralı Moham -
med Zahir, Salvador Reisicum -
buru Martin ez, Japon imparatoru 
Hiroto, Irak kralı Gazi, Macar kral 
naibi Horti, Polonya cumhuriyeti 
Moscicki, Yugoslav saltanat nai· 
bi prens Pol, Meksika cumhurrei· 
si Kardenaş, Arnavutluk kralı 

Z<ıgo, Şarki Erdün Emiri Emir 
Abdullar, Necid kralı Abdülaziz 
İbnissuud, Hatay Devlet Reisi 
Tayfur Sökmen, İran şahı Rıza 
Pehlevi, İtalyan kralı Viktor E· 
manoel, Alman Devlet Reisi A -
doli Hitler, Amerika Reisicumhu
ru Ruzvelt'ten Cumhurreisimil 
Atatürk'e samimi ve hararetli teh· 
rik telgrafları gelmiştir. 

Atatürk de, bu devlet reislerine 
hihnukabele teşekkür telgrafları 
göndemı iştir. 

--=o-=--

A g tufıılacak 
Öni..müzdeki Pazartesi gecesi 

ay tamamile tutulacak ve bazı 
yerlerden görülecektir. Bu hadise 
gece saat 22 den gece yarısından 

sonra saat 2 ye kadar devam ede
cektir. 

Yen~ deniz harb 
Gemilerimiz 

(1 inci sahifeden devam) 
sipariş edildiği gibi büyük kısmın 
siparişi için de icab eden hazırlık
lar bitirılmiştir. Alman bahriye 
tezgahlarına da bir kısım harb 
gemisi siparişi ayrıca tedkik mev
zuu olmaktadır. 
Hükılmctin bu yoldaki hedefi, 

Türk sahillerini ve Türk denizle
rini koruyacak tam, kuvvetlı ve 
her çeşid modern silahlarla mü
cehhez bir müdafaa filosu vücu
de getirmektir. 
CUl\ffiURİYET 1-IÜKÜMETİNİN 
DIŞ POLİTİKASI ASLA BİR TE
CAVÜZ VE GENİŞLE:\tE SİYA
SASI TAKİB ETMEDİÖİ İÇİN 
BU YOLDAKİ PROGRAMIMI· 
ZI SÜR'ATLE TAHAKKUK ET· 
TİRMEK VE BU YOLDA AL
MANYA VE i..~GİLTEREDEN 
ALDICimuz KREDİLERDEN İS· 
TİFADE I:;Tl\1E:\1İZ KOLAYLIK
LA l\fÜMKÜN OLACAKTm. 

Harb gemilerimızin inşası husu
sundaki sürat ve ehemmiyet nis· 
betinde Denizbank ta ticaret fi -
!omuzun kazanacağı yeni otuz 
parça geminin siparişi hazırlıkla
rını ikmal etmek üzeredir. Bu 
gemilerde İKngiliz tezgahlarında 
yaptırılacaktır. Yeni gemilerden 
iki tanesi 24 mil süratinde dış 

hatlara çalışacak ekspres ve fev
kalade modern gemiler olacaktır. 

Denizbank ayrıca 54 limanda 
iskele ve bu meyanda Trabzon 
iskele ve bu meyanda Trab -
zon limanını yapacak ve halen 
Alman tezgahlarında yapılmakta 
bulunan 5.500 tonluk ticaret ge
milerimiz eyllılden itibaren lima
nımıza gelmeye başlıyacaktır. Bu 
arada tersanenin de inşası süratlc 
bitirilecektir. 

Diğer taraftan cSaldıray. deniz 
gemimizin de Almanyada Krup 
fabrikalarındaki inşaatı tamamile 
bitmiştir. 

cSaldıray•; 1 buçuk ay sonra 
limanımıza gelmiş olacak ve o ta
rihlerde de cBatıray. denizaltı-z 
mız denize indirilecektir. 

Amanlya tezgahları mühen -
dislerinin nezareti altında Haliç
te yapılmakta olan •Yıldıray. ile 
cAtılay. da Martta meraı:imle 

denize indirilecektir 

( 4 ilncii uhifeden devam) 
!{er Macaristan bu davadan vaz 
geçerse bunun manası İtalyanın 
da artık bu işin arkasını takip et
mekten vaz geçmiş olması demek ı 
değil midir?. 

Curnale ditalya hususi bir ehem 
ıniyeti olan bir gazetedir. Çünkü 
İtalya hariciye nezaretinin yarı 
resmi gazetesi sayılmaktadır. İş
te bununiçindir ki onun ortaya at
tığı bir cümle hazan böyle türlü 
türlü tefsirlere uğramaktadır. Ta
biidir ki Roma mülakatında gö -
rüşülen yalnız orta Avrupa mese
leleri olmamıştır. Daha başka iş
ler var. Fransa veya İngilterenin 
silahlanması karşısında İtalya ve 
Almanyanın vaziyeti İspanya me· 
selesi, Japonya ile İtalya ve Al -
manyanın münasebatını bir kat 
daha kuvvetlendirmek bahsi ve· 
saire gibi. 

Ancak söz dönüp dolaşarak yi· 
ne orta Avrupanın vaziyetine ge· 
liyor. Alman hariciye nazırının 

Romayı ziyaretinde en mühim ci
het orta Avrupadaki Alman me· 
nafii olduğu anlaşılıyor. Orta Av· 
rupada İtalyadan ziyade Alman -
yanın alakası olduğu konuşulmuş
tur. Beriden Roma mihverinin 
sağlamlığı ileri sürüldü. Almanya 
malum şekilde Avusturyayı aldı. 
İtalya ses çıkarmadı. Çekoslovak
yadaki Südetler Almanyaya geç· 
ti. İtalya buna müzaheret etti. Bu· 
na mukabil Berlin, Roma mihve -
rinden İtalyanın etmiş olduğu İS· 
tifade şunlarda toplanıyor. Şark! 
Afrika imparatorluğunun tasdiki 
İspanyada oynadığı rol dolayısilc 

Rütenya ve 
Rütenyalllar 

(5 inci sahifeden devam) 
ra, birer ucunu da delikanlılara 

verdim. Sonra: 
Ç k .. 1 - e ınız .... 

Diye bağırdım. Hep birden gü
lerek kalktılar. İplikleri çekmeye 
başladılar. Tabii kızlar, ellerinde 
tuttukları ipliğin ucunda bir deli· 

kanlı, delikanlılar da bir kızla 1 
karşılaştı. 

Bazı kızlarla delikanlıların se
viştiklerini, ve ipliklerin ucuna 
işaret koyduklarını, 

- Kırmızı uçlu ipliği şu deli -
kanlıya veriniz ... 

- Mavi uçlu ipliği şu kıza ve
riniz ... diye yalvardıklarını söy • 
lemeye lüzum var mı? ... 

Rütenlerden birisi öldü mü, 
bütün köy halkı ayaklanır. Ölü, 
ayakları çıplak bir tahtanın üze
rine yatırılır, odanın ortasına ko· 
nulur Köylüler gelirler, üzerin . 
deki şeytanlar kaçsın diye vücu
dünü çimdiklerler, sonra gömer
ler. 

BİR MİLLETİN UY ANIŞI 
1919 dan beri, Çekoslovakya, Rü

tenyayı ıslah için 800 milyon ku
run sarfetti. Mernl~kctin her tara
fına t0lefon, telı;ra! tesisatı yaptı. 
Köylüleri kulübelerden kurtar .. 
du. Küçük ve sıhhi evler inşa et
ti. 800 e yakın mektep açtı. Vak -
tile okuma ve yazma bilmiyenle
rin sayısı % 15 derecesine düştü. 

Rütenya ahalisi yavaş yavaş 
medeni hayata alıştırıldı. 

(Dış politikadan devam) --- -··------.;.. 
başlamıştır. 1934 sencsindcnbcri 
çok samimi münasebette bulun
duğu bir devlet tarafından teves
sül edilen bu hareket Polonyayı 

şaşırtmıştır. Telaş içinde Polon
yada Alman tebaasını hududlan 
dışına çıkarmak için teşebbüse 
girişmiştir. 1934 scnesindenheri 
l\filletler Cemiyetine, umumi sulh 
işlerine ve hatta ideoloji mesele
lerine karşı müşterek bir cebhe 
teşkil eden bu iki devletin böyle 
ansızın ihtlliifa düşmeleri, Avru-

pa politikasında akisler uyandır
maktan geri kalmamıştır. Gerçi 
Almanya da, Polonya da bu man
nranın dost ve düşman devletler 
üzerinde bırakacağı intıbaı naza
n itibara alarak aralarında.ki ihtl
liifı halletmiş görünüyorlar. Fa· 
kat Polonya - Almanya münase
betlerinin istikbali hakkındaki 

tefsirler devam edip gidiyor. Bu 
meselenin yakın istikbalde Av· 
rupayı ziyadeslle meşgul edeceği
ne inananlar ekseriyettedir. 

A. Ş. ESMER 

Almanyanın müzahereti gibi. 
Fakat Berlin • Roma mihverin· 

de İtalyanın doğrudan doğruya 
ne gibi bir faide elde ettiği görü· 
lememektedir. 

Romada bulunan Avrupalı mu· 
bahirleri bildirdiklerine göre bir 
kere daha anlaşılıyor ki Berlin - · 
Roma mihverinde bir müva
zenesizlik vardır. Yani Daha ziya
de Almanyanın lehine olan bir 
müvazenesizlik. Bu müvazenesiz
lik acaba mihveri zayıf düşüre -
cek mi? Malüm olan )<eyfiyet şu
dur ki mihverde birisinin rolü 
Romanın rolünden daha ağır bas
maktadır. Müvazenesizlik bura -
dan geliyor. İtalyanın bundan 
sonra vaziyeti gözden geçirerek 
mihverde müvazeneyi temin et • 
mek istiyeceği, yani Berlinin ro
lüne müsavi derecede rol almak 
için harekete geçeceği söyleniyo.-. 
O halde Avrupa milletler arası 

poaitikasında yeni bir faaliyet, ta
kip edilmedikçe merak uyandıra
cak bir hareket baş gösterir de • 
mektir. 

Yedi senedir Alman payitahtın 
da kalarak şimdi de Romaya gön
derilen Fransız büyük elçisi ile 
İtalya hariciye nezar~ti ~ra:;ı::ıd:ı 
neler cereyan edecek? Fraı.s? ar
tık İtalyanın Habeşistan impara
torluğuna tasdik etmek üzere ye
ni elçiye yeni bir itimatname ve
rerek Romaya yollamaktadır. 

Bundan sonra Roma ile Ber 1 ın 

münasebatı nekadar şayanı dik.
kat olacaksa Roma ile Paris mü
;ıas~bctının da ;,her.ııniyeti -~nc!an 
=ış1ğı olınıyacak görünü\or. 

Celil Nuri öldü 
Eski ve maruf gazetecilerimiz -

den sabık Tekırdağ meb'usu Bay 
Celal Nuri 24 saat süren kısa bir 
hastalığı müteakTp dün vefat et
etmiştir. 

Mumaileyhin cenazesi bu sa -
bah saat 11 buçuğa doğru Şişlide 
cŞair Nigar. sokağındaki Feridi· 
ye apartımanından büyük bir ka

labalığın işlirakile kaldırılmış ve 
Beşiktaştn Sinanpaşa camiine gö
türülınüştür. 

Burada cenaze namazı kılındık· 
tan sonra Rurnelihisarına gidil -
miş ve merhum oradaki aile mak
beresine tevdi olunmuştur. 

Kederli ailesine samimi tazi -
yetlerimizi sunarız. 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
mahkemesi Reisliğinden: 

Milli Müdafaa Vekaleti tarafın· 
dan Ayasofyada İshakpaşa cadde
sinde 44 numarada Müddesir a -
leyhine açılan ve müddeaaleyhin 
idare ve muhafazasına tevdi edil
miş olan Askeri matbaanın kasa
sından 335 liranın zıyaına sebebi
yet verdiğinden dolayı mebliiğ1 

mezburun faiz ve masarifi muha
keme ve ücreti vekaletle birlikte 
tahsili talebine dair olan davanın 
yapılan açık duruşması sonunda 
evrakın büroca yenilenmiş ve bü
ro kararında müddeaaleyh tara -
fından serdedilen müruru zaman 
iddiası halledilmediği tcsbit edil
miş ve davacı vekili müruru za -
man mevcud olmadığı mübrez 
divanı harb karan tarihinden da
va ikamesi tarihine kadar adi ala
cak davası olmakla 10 senelik 
müruru zaman geçmediği gibi cü
rüm müruru zamanı da geçmemiş 
olduğunu ve Milli Müdafaa Vekfı
letinin ittıla tarihi divanı harb 
kararı tarihi olan 11/6/340 olarak 
kabul edilmiş olduğu ledelistilam 
gelen cevaP.tan anlaşılmış ve su
çun mahiyeti itibarile tabi olduğu 
beş senelik müruru zaman müd • 
deli de davanın ikamt'si tarihine 
göre bu müddetin güzeran etme • 
sine binaen müruru zaman değil 
varid bulunmadığından davanın 
müruru zaman noktasından red -
dine 2/11/936 tarihinde temyizi 
kabil olmak üzere karar vcrilmi-. 
ve miiddeaaleybin ikametgahını~ 
meçhul olması hasebile işbu ka • 
rarın kendisine H. U. muhakeme
leri kanununun 141 inci madde -
sile müteakıp maddelerine tevii· 
kan iliınen tebliği ve iliın için bir 
ay müddet tayini tensip kılınmış 
ve ilamın bir nüshası da mahke -
me divanh~nesine asılmış oldu -
ğundan müddeaaleyhin müddeti 
içinde kanuni yollara tevessül ey
lemediği takdirde ilamın kat'i -
leşeceği bildirilir. 934/935 

, (5 lnd ıahifeden devam) 1 
}eri vardır ve her sene bu uğurda 
sar «ilen paranın da haddi hesa· 
bı yoktur. İngiliz gaw tcsinin ver
diği ma!Cımata göre bu sene İn
gilterenin bu maksatla sarfetmek· 
te olduğu paranın yekunu 450.000 
İngiliz lirasıdır. Fakat geçenler · 
de Avrupada vukua gelen ve har;ı 
tehlikesine kadar vardığı söyle -
nen buhran esnasında İngiliz is -
tihbarat şebekesi 100.000 İngiliz 
lirası sarfetmiştir. 1934 senesin -
de de İngiltere istihbarat için 
180.000 İngiliz lirası sarfetmiştir. 
Fakat söylemeğe hacet yoktur ki 
bu paralar ancak söylenişinde 

bır beis görülıhiyen masraflar 

Sovyet ukranyasi ile 
Romanyayı tehdid eden 
Bir tehl.ke vjr mı? 

(ı inci sahifeden devam) 

olunacak ve Macarlara teslim e
dilecektir. Buralardaki nüfus tu
tarı bir milyondur. 

Almanya ile İtalya arasında 
Sovyet Rusya Ukranyasına ve Ro 
manyaya yapılmak hususunda bir 
gizli itilaf daha akdedildiği ve Vi
yanadaki mükemmelliğin bu şart
lar altında hüsnü netice vermiş 

bulunduğu hakkındaki şayialar 

tekzib edilmekte ve önümüzde 
ancak müstemleke meselesinin 
mevzuubahs olacağı kaydolun -
maktadır Londrada bulunmakta 
olan Cenubi Amerika ittihadı 

milli müdafaa nazırı B. Pirov, B. 
Makdonald ile görüşmüştür. 

B. Pirov'tın bugün müstemleke
ler meselesi hakkında görüşme

ler yapacağı tahmin edilmekte ve 
mumailey hin bu meseleyi Bcrlin 
ile görüşmek tasavvurunda oldu· 
ğu sölyenmektedir. 

İngiliz İtalyan itilafı 
Londra, 3 (A.A.) - Avam Ka

marası, hükümetin İngiliz - İtal
yan itilfıfının meriyet mevkiine 
konulmasına dair olan takririni 
138 reye karşı 345 reyle kabul et
miştir. 

Londra, 3 (A.A.) - Aralarında 

B. Çörçil, B. Eden, B. Harold, B. 
Nişolson ve B. Adams bulunan 
hükılmet tarafdarlarından birço
ğu İngiliz - İtalyan itilafının me
riyet mevküne girmesine müteal
lik teklifin reye konulması sıra

sında müstenkif kalmışlardır. 

MACARLAR NERELERİ 
ALIYORLAR! 

Viyana, 3 (A.A.) - Hakem ka
rarına göre Macaristan, Karpat
laraltı Ukranyasmda Munkacevo 
ile Uzhorod'u ve Slovakyada Ko· 
sice'yi elde etmektedir. Merbut 
bir haritada Karpatlaraltı Ukran-

cümlesindendir. Yoksa ııı.,1 bU ı 
gilterede devletıcrın eo 
ayırdığı t_ahsisatı mcstu~ıd 
yüz bin Ingiliz !ırası .eı 
kim bilecek? .. İ ngi !iz g;ı;; d 
dan bahsederken şunı~rı 
ediyor: Bugün dfıny;ıda 

·1c ııı 
rat gelenler için bı ctıll 
gizli tahsisatı mesture k 53ıı 
makta bunun nerelere rP 

diğini söylememek zar~~! 
dır. Bilhassa şurası 5"~ 
ki para verilmesi elde 
tihbaratın <;, 75 tir. ,t 
Birtakım rivayetlerdeP 

tüden ibaret şeylerdir .. iJ1 ı 
Fakat bahis uzadığı ıÇ 

rafı yarına kalsın.' 

Bir cinayet ~~ 
(S inci •ahifedefl 

a~til' 
Zabıta bu adamın. v dal' 

kadının apartırnanıarın 
• u ve nin kapıcısı oldugun 

manlarda ihtiyaç içinde!< 
duğunu tesbit etmiştir· 
aramaktadır. 

Hatay He~~ 
(ı inci sahifedcll 

bul ne sımsıkı bağlanmış 
tadırlar. 

1 Bunlar bir gün evve . ~ 
ketlerini yükselterek ~ 
nin, Türk varlığının n.e a~ 
kuk ettirebileceğini bU1 

yaya gösterecekle ·)· ~ .• ~ 
Hey'et azaları öbur s3 

ros eksperile şehrimiıdeP 
avdet edeceklerdir. 

-- .. . jpiO 
yası ovalarının ekserıs . 
ristana verilmış oltluğü fi 
tedir. Jl-

Budape:şte, 3 (A.A.) ,.,.. b~ 
di, radyo ile neşredilell 

0 
besinde münaziünfih ol~şı; 
birden üçünün MacatiS 
edileceğini söylemiştir_- tııl' 

Mumaileyh, Macar~ j!U 
binlerce Macar, SJovak·,ıiJ 
Almanın kendisine iJde' • • Ü 
den mü tcvellid mcJ1111 ~ıl 
terceman olmuş, yatnıt ıl"I 
rin verdikleri kararı~ br,ıf 
carları ve cskidcnbcrı ~ ~ . çc 
birçok şehirleri ycnı . aı. 
devletinin çerçevesi iÇ111 

··ıe' makta olmasından mu , 
yal inkisarını gizlemefll'lll" 
Budapeşte, 3 (AA.) --:ı, 

şam hakem kararını~ & 
sonra Başvekalet dait ,

1 
manya, İtalya ve Polon) 
haneleri önünde meserıf 
yişleri yapılmıştır. ~J 

Viyana, 3 (A.A.) - . p 
altı Ukranyasının ycrıı 

.. ... "''~ ile SABAH, OGLE ve Ar.~ 
Her yemekten sonra mu·1ta ... 111111" 

diş'erinizi f1rç:ılay1nız 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 
Kıymeti Pey parası 

Lira Kuruş Lira Kuruş 

~ 00 00 00 ~ 

Alemdarda eski Lala Hayrettin ve yeni Alemdar nıaJı91 t; 
ma Sultan Camii sokağında eski 12 ve yeni 7 No.lı iki kattn dör ~ 
sofadan ibaret miihtacı tamir ayni Şah Sultan Vakfından oJ;Jll 

maıru 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. . ğiıııJ_~ 
İhalesi 10/11/938 Perşembe günü saat 14-de icra edıl~8ıeı1" 

lilerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlul.it ~ 
racaatları. ,7896' # - . -~ ,,ı,,. 

Gümrük muhafaza genel korn11ts "d 
lstanbul satın alma komi~yorı"p ~ 
1- Kumaşları ambardan verilmek üzere kaptanlar i~ l 

kışlık elbise ve 2 kaput ile 18 takım mürettebat kışlık ell>' 
Cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla diktirilecektir. 11 ,ı 

2- Tasınlanan tutarları 311 lira 50 kuruş ve ilk tem~~-
3- Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülc:ııırı -1 
4- İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makb ~J' 

, vesikalarile birlikte Galata eski İthalat Gümrüğü bir> 
/yona gelmeleri. ·8005. 



~":~n: [B.üyük Harbde Osmanlı donanmasının imroz ve Mondros baskınlari!e dönüşte Nü. 
'f 4 ~ M 1 Mıdilli'nin batışını, Yavuzun yaralanarak düşman hava filolarının bomba ya§muru 

liz~kbki''''"d'=~;;~·'·~ ~Üİu~Iarınd~~ 
bir filonun geldiği anlaşıldı 

ş;"' Yavuz derhal olduğu gerde 
bi lı! dı. Yüksek sür'atile uçar gi- idare edilecek, anııral gemisinin 
de k:rınaraııın masmavi enginin- işarellerile baskına başlanacak-
lfaıga[Yan kruvazörün arkasında tı ... 
llıidin·anan sancak bir milletin ü- Karar verildikten sonra süva -
duyg~l tasıyan saf ve tertemiz riler sefinelerine döndüler; artık 
lij gib· arın muazzam bir sembo- başlamasına birkaç saat kalan bü-
llıtlld 1 dalgalanıyor; sefinenin ku- yük baskın için son hazırlıklarını 
bıı laa köprü.~ünde heykelleşen tamamlamıya koyuldular! .. 
llııld. vırıa dimdik vücudünü kı- Saat tam 4 ... 334 yılının ikinci-
lrıır,1t~adı1n denizi seyreden A- kanun ayı soğuk geçiyor ... Nara-
v11is. on Paşoviç ile Yavuz sü- daki donanmada gecenin bu ayaz 
%a:b ;\]bay Akkerman ve erka- dolu saatınde deh~etlı bir faaliyet 
ile Ilı ıycı;i bıiyük bir sükün için- göze çarpıyor, gemilerin güverte-
den .ukadderatıa çarpışmağa gi- lerinde dolaşan, gezinen, koşuşan 

•nsan1 b af 1 Ilı ta arın alkı~lanan vakarı- mürette at, meg ona verilen e-
ti .§•YorlardL mir; helyograflarla çakmaklı fe-

• Uretteb t l · d d ki «urdu. a , cenk havasının do- ner erın yaz ır ı arı işaretler 

letıe g\~ ağır ve vakur hareket - gecenin bu saatinde donanmanın; 

stoper e tti 
İşaretler tekrar edildıkten son

ra gürültülü bir demir alma faa
liyeti başgösterdi. .. 5 dakika sü
ren bu demir gürültüleri Çanak
kalenin kanlı sırtlarında vatan 
kapılarını koruyan Türk erlerinin 
kulaklarında çınlarken yavaş ya
vaş yol almıya başlıyan filo Bo
ğazın dar ve ivicaçlı kanalında ge
ce müdafaası (1) vaziyetinde iler
lemeğe, Boğaz ağzına doğru zik
zak bir rota takibine koyuldu ... 

Yavuz başta gidiyor; geniş ba
calarından savrulan simsiyah bir 
duman filonun üzerinde adeta bir 
(kara bulut) meydana getiriyor
du ... 

(Devamı var) 
herk Btdıyalarına ko~uyorlar; büyük bir hareket için son hazır-
~eı;:. nıağrur bir neş'e içinde va- lıklarını yapmakta olduğunu bil- (1) Deniz harb dilinde (müda-
ferlerdı :Yapıyor; mangadaki ne - diriyordu... faai )eyliye) demek. bir sefincnin 
•ııııral en kuınanda köprüsündeki Yavuzun projektörü amiralin bütün ışıklarını söndürmek sure-
&tıblar,e kadar bütün Yavuz men- hareket emrini bildirdi: tile dü~nıaııın güzünden korunma-
\,, h kııın kafasında yaln z hır fi- - Vira demir!... ğa çalışmas.ı demektir. R. Y. 

-.. ~ '"' bulunuyordu !===============~~~;;;;;;;,;;,;;,;;~;;;=~;;,;,;,= 

~~~::~:;~mınınnereyevena- Kayıplar ı Arama Şubesi 
ır ~ . ar ıçin merak edil('Cek 
1. Ydı şlıbh · ı "'Uh esız ... 
~et are~e gibi fevkalade bir 
\>e, rn' llıubhemiyet yapılanıazdı. 
'-rtıa uvaııakiyet için en mühim \ 
~Uhtdan biri de tekmil vaziyeti 
ıı.s.;a dile .bilmekten ibaretti. Bil
lerçev e~ı~ harbi gibi hususi bir 
4 Yilp el •çerisinde hususi şartlar
~ a7.~ a? .muharebeler bu şart -
Vltfa1t· 1tıı ıstlfade etmedikçe mu-

s._ 'Yetıe neticelenemezdi. .. 
<le &t·t (a) e doğru Oksiya önün
da,1 •tıer etmi• bulunan Yavuz-

Uqık • 
g•ldif ta duman sütunlarının 
terı.,~ anı_aşılan bir filonun ilk e
•t 5 d gorundü ... Bu, amiralin sa
b;ıdir~ kendisine iltihak etmesini 
~ala11 ;ı Osmanlı filosunun geri 
ecıfyelt ısınııarile baskına iştirak 
tın, hu:.e~troyerlerin yaklaştıkla-

" •rıyordu 
'•rı · 

t~nra::: saatlik bir bekleyişten 
1ıııı;,n fr:ı 3.25 de başta Midilli bu
Ceı,..., ılotillıi Oksiva önlerine .. , Ş; 'l -
C:~lenı . avuza iltihak etmişti ... 
1l\ •rın ~·dan k (slaper) etmesine 
•& s~re . almadan, Yavuzun pro
t•tı"t: nındcn tarafa edilen işa -

..._ llerı- . 
t~,. ı lakıb edinı·zı 

ıı .. , ıtıi . 
Utılar, .gelenlere anlattılar ... 

'lti; v llıuteselsil işaretler takib 
~r~ l>re ... başta Yavuz olmak ü
~oı, L ova hattında Bog· aza dog· ru 
\(l " 0 Yula Ç411.ı, 11 donanma akşam üs-
>ıı.nıı14 kaleye vardı· Nara il -
~ilen d gelince Yavuzdan tayı'n e-
lıı · etıti 1 fu11d r mahallerine her ge-
l'ııirıtliıı ;ı etti ... ve ... Süvariler a
~ll~,a~anında toplandılar! 
~ıt edil~ııskının son teferrüatı 
lıa ('l.y ı .. · Daha gün batar
~ ~eket~ ~ 23> aldığı "talimatla 
•. Jlı /\.! 0 Yuldu. Bu büyük to -
·~· illan d . ~•re, doğr enızaltısına verilen 
a. 1ıdr08 1. uca Lımni adasının 
"'~'n •nıanın '1 ı sab 1 a varması, liman 
ı~e orad~ 1 

_mayinlerlc kapatma
~ ~ı idi iılonun gelmesini bek-
eı t ·.. Bund C: Gli to . an sonra hare-

' Ce bıt edildi. 
lıııı~ '&aat 4 
~ · •zere de Yavuz başta ol-
tqk~°''•lece~rova hattında hareke
lıı 'ben 'l.t ' sırada Midilli, onu 
ı;ı ~n~i ııa uaveneti Milliye, Nü -
•ıı- ll'ıı\•et 

ta b "tın ve ti destroyerleri ile 
~r 41unacak~sra torpıdoları hat
~-~ ''ltrııal Sardı. .. Boğazdan çı
U"tı Uğ<ıoıı anısun ile Basra Bo
t!~ ~~Liııe k a kalacaklar, filonun 
it;ı"' 0 uıı d•~d.ar Bogaz medhalinin .. a... ~lıız 1 
~l •ıl'tıarn a tılnrı tarafınrlan 
b~ l''llaeqk<ısı ıçiıı burada kara -

•~r lar· b ~~ ~lio h ' a"kıncı filonun 
"klerıı; attı ricatiııi temin e

ı. "erı ... 
·~ııli l.aıa0 . 
ı~ Ye Ve !';- M:1<1illi. Mua,·eneti 
"tı~.laki0 Cd~llıunei Hamiyet Ya-

•n biz,aı Cekler; harekat Ya
. anıiral tarafından 

( 4 üncü sahifeden devam) 

Kanun kanundur. Zabıta. ko -

casının evine dönmek istemiyen 
bir kadını cebredeınez, kolundan 
tutup götüremez. Yalnız kocasına 
kadının vaziyetini anlatmakla ik

tifa ediyor. Bir hAdiseye meydan 
dan vermemek için de adresini 
saklıyor. 

Genç bir kadın ağlıyarak anla
tıyor: 

- Kocam kayboldu. Beni bir 
parasız bıraktı. Ay başı geldi, ev 

sahibi kira diye sıkıştırıyor Or -
tağına müracaat ettim. Nereye 
gittiğini, nerede bulunduğunu bil-

miyor. Tabii para da vermiyor. 
Kendini öldürmesinden korku -

yorum. Beni çok severdi. İhtunal 
işlerinin bozuk gitmesinden mü
teessir oldu. Bu teeı;sürle ... 

Yaşlı bir kadın da: 

- Kızım birdenbire kayboldu. 
Fenelon lisesine devam ediyordu. 

18 yaşlarında sa.f ve uslu bir kız. 
Ya bir kazaya uğradı, ya da ka • 
çırıldı. Eminim buna ... 

Zabıta derhal faaliyete geçiyor. 
Heyhat! Kadının kocası, Farisi 
terketmiş. Fakat yalnız değil, sev
diği bir kadınla müstemlekelerden 

birine gitmiş. Saf ve uslu talebe .. 
ye gelince: Zengin bir adamla Ni

se kaçmış. Büyük otellerin birin
de safa sürüyor. 

Fakat, henüz rüşdünü isbat et
mediği için yakalanıyor, anasına 

ve babasına teslim olunuyor. 

(Kayıpları arama şubesı) ne 

günde en aşağı 60 müracaat vaki 
oluyor. 

Bu şube, en çok, kybolan kü -
çük kızları aramakla meşgul o -
lur. İki misal: Madam P. F ... me
mura anlatıyor: 

- Bu· teyze alması için bom -
marşaya göndermiştim. Saat 17_ 
vardı. İki saat geçti, gelmedi. Me
rak ettim, mağazaya gittim, sor -
duın. Görmedi~lerı cevabını ver
diler. Şüphesiz biri tarafından ka
çırıldı. 

Zarnllı ana, bu sözleri söyler -
ken hüngür hüngür ağlıyor, me
murlar: 

- Merak etme anne ... Buluruz. 
Diyorlar, teselliye çalışıyorlar. 

Ve dtrrt gün sonra, küçük kızı po
lis müdiriyeti nezarethanesinde 
buluyor. Kız, mağazada bir ipek 
şarpa çalarken yakalanmış. Zabı
taya verilmiş. Ailesinin ismini, 
adresini söylemiş. Komiser de 
kendisini müdiriyete göndermiş. 

J. B ... nin ilk kansından 17 yaş
larında bir kw var. Kız, ?vey a-

nasile geçinemıyor, kaçıyor. Ba

bası şubeye müracaat ediyor: 

- Eminim, diyor. Kendini Sen 
nehrine altı. Çok içli bir kızdı. 

Evde sıkılıyordu. Kanın, üniver
siteye devamını ve ciddi bir kız 
olmasını istivordu. Halbuki o . . 
balolardan. tiyatrolardan başka 
bir şey düşunmüyordu. 

Zabıta, bu kızı da bir barda bu
luyor. 

Kocalı kadınlar 

Çok ciddi görünen kocalı ka -
dınların günün birinde kaybol -

dukları çok görülür. Vilılvetlerin 

birinde mühim b.ir vazifesi olan 

memurlardan birinin karısı her 

ay Parise gidiyor, ailesinin nez -
dinde bir iki gece kalıyor, dönü -

yor. Bundan tabii bir şey olur 

mu? ... Fakat, günün birinde evi

ne dönmüyor. Paristeki ailesi ko

casının yanına gittiğine hükme -
diyorlar .Telefonla soruyorlar, 

gitmediğini anlıyorlar, telaşa dü
yorlar. Kocası, hemen Parise ge

liyor. Ciddi, evine ve kocasına 

merbut bir kadından şüphe edilir 

me hiç ... Mutlaka bir kazaya uğ

ramıştır, hemen zabıtaya müra -

caat ediyorlar Eşkaiini veriyor. 
Kocası: 

- Karım çok dürüst, çok na -
muslu bir kadındır. Mutlak bir 

kazaya kurban gilmişlil' ... 

Kü~-ük sarı fiş, büroları dolaşı -
yor, morga gidiyor. 

Nihayet bir gün, aşağı tabaka _ 
nın ikamet ettiği bir mahallede 

' 
küçük bir otelin pis bir odasında 

biı· kadın cesedi bulunuyor. Yer -
de küçük bir şişe var. Kendini ze
hirlediğine şüphe kalmıyor. O • 
telci: 

. - Bu kadın her ay başında ge
ıu., Alfons adlı bir adamla iki üç 
gece kalır, giderdi. kimse ile te _ 
mas etmez. konuşmazdı. Kimdir 
kimin nesidir, bilmiyorum... ' 

Diyor. Kadının üzerinde, hüvi
yetini müsbet evrak ta yok. Man
tosunu, fistanını alıyorlar; karı _ 
sının çok dürüst ve çok namuslu 
olduğunu söyliyen memura gös - ı 
teriyorlar. 

- Evet, bunlar karımındır ... 
Diyor, sonra hıçkırıklar arasın

da: 

- Rica ederim, meseleyi gizli 
tutunuz. Ailemin, çocuklarımın 
şerefini muhafaza için ... 

Diye yalvarıyor. Tabii zabıta, 
bu bedbaht babanın ricasını ka -
bul ediyor .. . 

HI K AT ll 

TELGRAF 
(4 Uncl1 uhlfed"n ••·nm) 

- Rişar uykuya dalınca Jana 
bir telgraf göndermeli, aramı?da 
her şeyin bittiğini bildirmeli ... 

Diye söyleniyor, ağlıyordu. 

* Bir si!Ah sesi. Genç kadın baş-
tan ayağa titredi. Kamaraya doğ
~u koştu. Kamarot içeri girmesine 
mani olmak istedi. Fakat o zorla 
girdi. 

Rişar, yüzü kanlar içinde can
sız yatıyordu. 

Doktor, başından şapkasını çı

kardı. Bu halile hastanın öldüğü
nü anlatmak istemişti. 

- Rica ederim, beni yalnız bı
rakınız ... 

Doktor ve kamarot çıkıp gittik
ten sonra ölünün üzerine kapan
dı: 

- Ben sebeb oldum! Ben sebeb 
oldum!. .. 

D'.ve hıçkırıklarla ağlamıya baş
la0lı. 

Sonra kalktı: •Bu ölümü Jana 
bildirmeli, bundan böyle bırleş -
mcmize imkan olmadığını anlat
malı .... dedi. Bu sırada yatağın 
baş ucundaki dolabın üzerinde bu
lunan bir zarf gözüne çarptı: Eve
liI'P ... 

•Sevgili Evetin, ben sefil bir a
damım. Sizi sevmiyorum ve sev
medim. Siz çok sadık bir zevce 
idiniz. Bunu biliyordum. Fakat, 
buna rağmen iki scncdenberi ka
tibme Süzanla münasebatta bulu
nuvr·r, sizi aldatıyordum. Hatta 
s;zclen ayrılıp onunla e\'lenmek 
niyetinde idim. Fakat, hastalığım 
cs.ıasında gösterdiğin şefkat ve 
m:ıhabbellm beni cidden sevdiği
ni anladım. Süzan çok genç, kötü
rüm bir adamla evlenmek isterni
yecegi muhakkak. Binaenaleyh 
hayatıma nihayet vermeyi muva
fık göıiiyorum. Senden af dile
rim. Bütün servetimi sana bu·akı
yoruın. Yalnız bir ricam ''ar; Sü
zana ne muvafık görürsen ver, 
sefalete düşmesin ... 

Evelin, kağıdı buru~turdu. De
mek bu ihtiyar, yaşına bakmadan 
iki senedir bir ba~kasile münase
batta bulunuyordu. Bütün güzelli
ğine rağmen kendisini sevmemiş
ti, aldatmıştı. Artık erkeklere, er
keklerin muhabbetine inanmak 
caiz mi idi? ... 

J annı ileride bir başkasını sev
miyeceği ne malum idi. 

Evelin, mektubu ve Jana yazdı
ğı telgrafı kamaranın penceresin
den denize atlı, ve kendi kendine 
şu sözü mırıldandı: 

- Acelesi yok! ... 

=--- -

Mısı r halkı 
sevinç içinde 

Açık teşekkür 
Çok se\•gili zevcım, babamız, 

kayınbabamız 38 senedenberi Ga
latasaray lisesinde öğretmenlikte 
bulunan Şevket Sanarar'ın kısa 

bir hastalıktan sonra şifayap ola -
mıyarak vefatı dolayısile ölüm 
törenine iştirak eden arkadaşlari
le talebelerine ve birer çelenk 
göndermek llltfunda bulunan Ga
latasaray lisesine, Galatasaray 
mezunları cemiyeti ile Galalasa -
ray spor kulübüne ayrı ayrı te· 
şekkür etmemize büyük kederi -
miz mani olduğundan gazeteniz 
delaletile hepsne teşekkürlerımi
z• tavassutunuzu dileriz. 

Aile namına damadı 
Tahir 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Çıralı Kereste 

• • 

Eb'adı 

400X28X8 

300-400X25-35X3 

Mikdarı 

18.099 

22.500 M3 

l\1uhammcn B. 
Beheri Tutara 

Li. Kr. Li. Kr. 

43.- 778.25 

41.- 922.50 

o/fi 7 ,:) teıninat ı 

Lira Kuru' 

58 

69 

~7 

19 

1 - Cibali Bakunevi için yapılacak platformlara lüzumu olan yukarıda eb'ad ve mikdarı yazılı çıra
lı kereste pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme ll/Xl/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Miıbayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve :;aatte % 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona (!e]meleri il.An olunur. (8086) 

Cinsi 

82Xll 4 ambal4j ki.adı 

Toz tütün çuvalı 
3/8 200 m/m boyunda yuvarlar 
başlı cıvata 

3/8 120 m/m boyunda yuvarlak 
başlı cıvata 

3/8 demir pul 
Terazi 

Jlolikdarı 

30000 Kg. 
2000 Ad. 

4000 • 

8000 • 
12000 • 

60 Kg. 
20 Ad. 

.. .. 
Muhammen 8. 
beheri tutar• 

L. K. L. K. 

30.50 9150.-

26.75 535.-

440.-

17.- 34-0.-

Muvakkat 
teminatı 

686.25 

40.12 

3~.-

'l5.50 

Eksiltmenlııı 

şekli saalı 

Kapa. Zarf. 14.3 

Açık. 15 

• 15,30 

Pazarlık 16.3 

I - Nümunesine uygun olmak şartile 30000 kilo 82Xl14 ambalaj kiiadı, 2000 adet ince şeyler konabi· 

lecek standart normal sık örgülü toz tütün çuvalı, Cibali Bakımevine yapılan platformlara lazım olan yu

karda eb'at ve mikdarı yazılı civata ile demir pul ve taahhüdünü ifa etrniyen müteahhit hesabına salın 

alınacak 38 damgalı ve kefeli 10 kiloluk ve yanlıkları aleminyom ve ölçüler müfettişliğinde damgalı 20 adet 
terazi ayrı ayrı hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III _ Eksiltme 21/Xl/938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kabata~ta Le\'a

zım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv _ Ambalaj kaadı nümunesi her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

v _ Açık eksiltme ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin münakasa için tayin edilen &"Ün \'e saat

lerde ~I 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı yazılı komisyona gelmeleıi, kapah zarf cksiltmesınc 
iştirak etmek isteyenlerin de mühürlü tekli[ mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme parası, makbuzu 

veva banka teminat mektubunu ihtiva roecek olan kapalı zarUarı eksiltme günü en geç saat 14 de kadar adı 
geÇeıı alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde \'l'nneleri lazımdır (8084) 

* * 

rilmesi lazımdır. 

1 

istan-bul İkinci 
gımdan: 

İcra nıenıu.rlu 

Yaııi Nikola 

Ortaköyde fırıncı ıken elycv 
ikametgahı meçhul Yorgı Hac 
Dimitriyadisin zimmetındeki 75 
lira küsür kuru~ alacağından do 
lay1 Kuzguncukta İcadi~'e caddı> 
sinde eski 50 yeni 52 Nu. lu dün -
kanla Üsküdar Rum Mehmed Pa
şa yeni Şemsi Paşa yeni 11 No. l 
9, 27, 25 No.lu hane \'e 
dükkıinın ve Beyoğlunda Ka

mer Hatun ınahalh•sınde v<•n · 
Tevfik Bey sokağmd,ı ·cııı :i9, fi 

No, lu maa dükkfın hanenız "" 

Azapkapıda Demirtaş mahallesin
de Kutucular sokağında 79 Na. 1 
dükkan hissesi haczedilerek ıo:ı 

üncü madde mucibince tebliğ 

mutazammın ihbarın lkamctga 
hınızın meçhuliyeti hasebile mer 

cice 15 gün müddetle ilanen teb 
liğine karar verilmiştır. Bu ilan 
dan itibaren 15 gün içindl' bu hu 
"usta bir diyeceğiniz van;a der 

me~·an etmek üzerP yazı ile ve)·a 

şifahen daireye müracaatin1z icra 

kanununun 103 marldcsi mucibin
ce tebliğine muktazı ihbar ma -
kamına ilan olunur. (938/470) 

Su!tanalımeı Üçü11cii Sulh Htı · 
kıı fr lııikimliqiııden: 

Hazine namına İstanbul Maliye 

Muhakemat Müdürlüğü tarafın . 

dan Aronik Tomas kızı aleyhine 

açılan, İstanbulda Zindankapıda 

5~ parsel \'e 73 kapı sayılı mahal

lerin şüyuunun izalesi hakkında

ki davanın cari duru~masında: 

mez.kür mahallin celbedilen tapu 

kaydında Samiye, Ali, Ahmet. 
Fatma, Hatice, Şerıfc, Mustafa 

kızı Fatma, Dimosteni oğlu Yani, 

Dimosteni kızı Aropik"ınde hisse

dar oldukları anlaşılmış ve adrc·s

leri meçhul olduklarından ilanen 

tebligat icrasına karar verilerek 

muhakeme 18/ 11/938 saat 10 a ta. 
I - İdaremizin Karaağaç barut deposu tapa, saçma ve fişek ambar

larında şartname ve projesi mucibince yaptırılacağı ve 18/X/938 tarihin- lik edilmiş olduğundan mezkur 
de ihale edileceği ilan edilen kerevet inşası pencere tecdit ve tadili ve gün ve saatte bizzat veya bilve -
tanıir işlerinin teslim müddeti ve bedelin tediye şeraiti değiştirildiğinden kale mahkcmC'de hazır bu -
heyeti umumiyesi birden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. - lunmaları aksi takdirdl'" gıyapla _ 

II - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60 lira

dır. 
ru - Eksiltme 18/XI/93'8 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 de 

Kabataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı-

rında devam olunacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ililn o-

lunur. (938/1702) 

~~~~~~~~~~~-

lacaktır. 

rv _Şartname ve projeler (15) kuruş bedel mukabilinde sözü geçen Dr Hafız Cemai 
şubeden alınabilir. • 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
!hale gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşaatı fUbesine ibraz e-
derek ayrıca ehliyet vesikası almaları lAztindır. • 

VI - İsteklilerin eksiltme iç.in t .. \ın edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda -.dı geçeıı koınisyona gelmeleri l1An 
olunur. (8085) 

Divanyolu l(},t 

Mua~ene saatleri : Pazar hariç 
hergun 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 fıkaraYa. Tel: 22398 



E ve AG R AD Y.0LAR1 
Sabırsızlıkla bekled i ğiniz 1939 modelleri 

Bu yılk i Radyo Olimpiyadının şeref d ireğ inde LORENZ ve TEF AG bayrağı 
geldi. 
dalga lan ı yor. 

R a d y o a 1 m a A a k a r a r v e r d i ö i n ı z a n d a b u 1 k 1 m a r k a d a n b 1 r ı -n i t e r c i h ediniz. 
' - '~ Umum TUrk re s A D E T T . N s o N M E z s . G A L A s ve ş s 1 Toptan Perakende SıJtlf yeri ve acentellk tevz . 

MUmessllllOI . 1 ' 1 latan bul, Sirkeci, Horasancı yan Han N J . 1·8 

Satıt salonu~ Galata Voyvoda cı1 ddesl NO. 38 • Anadoludan Acentalık kabul edllir. 

Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid bütün 
ıztıraplarm başlaınasilc beraber aklımıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

f En Seri T t.sir, En Kat'i !:!etic;I 
İcabında günde 3 kaşe alın3bilir. İsmine dikkat ve Gripin 

yer~ı. c b~ ' bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 

~- Aldatıcı Rüyalardı\n ilham alarak 
Harabe koğuklarında define a ramakla Ômür Tul.etmeyiniz, 

Aran madan ele geçen yegane define Tayyare Piyangosudur. 

İs Banka sı Karsısında 15 N&. lu 

Gişesi 

Size bu definenin yerini haber verecektir. m11111_mıl, I 

Her sene Zengin İkramiyeler Da ğıtan 

TÜRK MAARİF CEMİYETi 
EŞYA PiY ANGOSU 

5 • 11 • 938 d e çekiliyor. B i letler 

BiR LiRA Muk abilinde Cemi
yet Merkez ve Şubel rile Piyango 
Bayilerinde ve Yeni Postane Kar· 
tısında Erzurum hanında Satllmak
tadır. 

IKRAMiYE: 20,000 LiRA 

ıı----MÜJ D E: 

Böbreklerden idrar t0rbasına kadar y01lardaki 
hastalıkların mikroblarını kökünden t emizle
mek için (H E L M O S L Ö) kullanınız. 

Böbreklerin çalışma kudretıni artırır, kadın, erkek idrar zorlukları

nı, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık 

sık idarar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Vekaletinin ruhsatım haizdir. Her eczanede bulunnr. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Kuralıiycaiyl~ Lokumları ve Fondanları nın, . 
• ı<Jı 

Şeker, Alr.ide, Badem ve Fıstık ezmeler•0 1~ 
Tahin Helvasiyle Karamelalar 

girdiği eve neş'e, sıhhat ve kuvvet de beraber girer. 

1 1 
Bahçekapı • Beyoğlu - Karaköy • Kadıköy 

İstanbul Belediyesi il3.nları 1 
Kont rat yoklamasına başla nıyor 

Y urt Gişesinden b i r bllet alana b ir İstanbul Beledyesi hududu dahilindeki icara bağlı olan bil'umum 

paket TİRYAKI SIGARASI v erilir. meskenler ile ticarethanelerin kontrato yoklamalarına Belediye müra-

Orman Koruma Genel Taşra siparişle ri kabul o lunu r. !<ıpları tarafından başlanmıştır. 
Adres ; İcar ve isticar nizamnamesinin hükümlerine göre konturatsız olarak 

Komufanhğından : kiraya verilen mccurlar için senelik icarından 7o 4,5 hesabile harç ve ceza 
Orman koruma genel komutanlığı telimgühı ihtıyacı içın dokuz ara- İstanbul iŞ BANKASI Karşısında No. 17 alınacağından mecur için kontrato tanzim veya tasdik eUirmemiş olan 

ba koşumu pazarlıkla satın alınacaktır. Talipler 5/Teşrınisani/938 Cu- E T K 1 V A Ç 1 
martesi gününe kadar evsaf ve şeraiti Galata Mumhane caddesinde Alem- M E H M N ~mlak sahiblerinin- şimdiden Noterliklere müracaatla kontratolarmı 
dar hanında Orman Koruma ambarında göru:'.· ı_:ıeb~i~li:_r _:_· ___ _'.·~80~6:'.:9'.:· _ _!''\~!!!lll!!!!lll!!!!lll!l!____:T~·~le:_t_l~o~~= !_2~08~9~6~- ~T~e~lg~r.'.'._n l'.__::~Y'..:u'.:r.:_· ~l·~t~·~~ı.'.'."ı'.'..1 2~~!!!!!!!!,,~ tanzim ettirmeleri ilan olunur. ·8040• 

,/,/ 
/ 

Sultan ahmet Üçüncü Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

SAÇ BOYALARI JUVANTIN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tablf surett1 

istenilen rengi verir.Sabittir, sıhhi ve zararsızdır 

INGİL I Z KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • latanbul 

Nafıa Vekaletinden: 

Hazine namına avukat Yusuf 
Nuri Anter tarafından Bakırköy 

10 Temmuz caddesinde 15 No. lu 
hanede oturan Kazım Ahmet a -
leyhine açılan, Deniz Levazım 

komisyonu marifetile 21/3/938 
tarihinde alenen münakasaya ko
nulan üç !ıin kilo sade yağın kilo
su 117 buçuk kuruş fiatla bermu
cibi şartname itasını kabul ettiği 
halde taahhüdünü ifa etmemiş ve 
münakasat ve ihalat kanununun 
hükümlerine tevfikan müddeaa
leyh namına pazarlıkla ya
pılan mübayaada yağın ki
losu 137 buçuk kuruştan 

Şems i namında bir zattan a
lınmış ve bu suretle hasıl olan 
farkı fiattan teminat akçesi tenzil 
edilerek hazine zararı olan 300 li- Diyarbakır - Cizre hattı üzerinde yapılacak Kuruçay, Salat ve Bat-
ranın dava tarihinden itibaren man köprülerinin 11/11/938 tarihinde saat 15 de yapılacağı 27 / eyliıl, 8 

faiz ve masarifi muhakeme tahsi
li davasında: Müddeaaleyhe gön
derilen dava arzuhali, mezkur 
adresi terkederek çıkıp gitmiş ol
duğu şerhile mübaşiri tarafından 

bilatebliğ iade edilmiş olduğun -
dan ilanen tebligat icrasına karar 
verilerek muhakeme 2/12/938 
saat il e bırakılmış olduğundan 

mezkur gün ve saat ve mahkeme
de bizzat veya bilvekale bulunul
ması lüzumu ilanen tebliğ olunur. 
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1st!klal ~addesinde 

ıı '" Şehır Tıyatrosu 
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1111 
lij KO MEDi KISMI 

1 lllllll Buakş>m ?.0,30 da 
' KAN KARDEŞLERİ) 

4 perde komedi 
Yazan: Birabo türkçesi: Fikret Adil 

• 
Ertuörul 

Sadi Tek 
TIYATROUS 

Taksimde (Bu gece) 
(BABA) 

Ştrindbergin meşhur piyesi 3 
perde ve (Doktor Haybeden) 

ve 18 birinciteşrin ile 2 ikinciteşrin 938 tarihlerindeki Ulus, Kurun, Son 
Telgraf, Fransızca Münakasa, ve Almanca Türkişepost gazetelerinde ve 

28 eylUI ile 8, 18 birincitcşrin ve 2 ikinciteşrin tarihlerindeki resmi ga

,zetede ilan edilmiş ve edilecek olan münakasa tarih ve saati görülen lü

z um üzerine 12/11/938 cumartes gün·· saat 11 değiştirilm "şf T klif ı u e ı ır. e 
zarfları münakasa saatinden bir saat evvele kadar kabul edilecektir. 

·7012· (4027) 

Kızılay Cemiyetinden: 
50,000 metre sargıhk 

Amerikan bezi setin ahnacaktır 
Taliplerin nümuneyi görmek ve teklif mektuplarını vermek 

üzere 5/11/938 Cumartesi akşamına kadar Kızılay İstanbul deposu 
direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

ŞİRKETi HAYRIYEDEN·: 
Ayın 11 inde mevkii meriyete geçecek olan fevkalade tenzilatlı 

aylık ve 3 aylık aboneman kartlarının şimdiden Köprü gi şelerile 

İdarei Merkeziye kontrol müdüriyetinde satılmakta olduğu sayın 

yolcularımıza ilan olunnr. . 
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BAYANLAR için bt1. 

Şapka meşheri 
ı;~ 

Gayet ucuz fiatlarla 5ı\ f~.ı 
111AGAZALARINDA Şı\&ıf· 

dairesinde satılnıakt3 


