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İlıniarını SON TELGRAF'a veren· 
lcr en çoli okunaı1. bir vasıtadan ı 
hakki~tifade etmiş olurlar. 

Paris - Londra 
1 

blokunu uzlaştırmak icin şahsi nüfuzunu kullanacak 

Hitler'in nutku etrafın. 
daki mütalealar 

L 

. 
Kudiiste nöbet bek liyen bir lngiliz askeri 

' 

Adalara 
Motör 
işletilecek 

Danlzbank 500 zer 
kitillk motörler 

yaptırıyor 

Denizıı"k umum müdürü 
YUSUF ZlYA ÖN!Ş 

Denizbank adaların imarını ar
tırmak ve yolculuğu daha kısa bir 
zaman mesafesi içine sığdırmak 

için bu hat üzerinde motörler iş
letmiye karar vermiştir. Motörler 
beşer yüz kişi istiab edebilecek ve 
laakal 22 mil sür'atle seyredecek
lerdir .. Bu suretle yolculuk aza
mi otuz beş dakika içinde Büyük
ada ile Köprü arasında yapılmış 
olacak ve bunlar ekspres yolcu
lara tahsis edilecektir. Motörlerin 
pliinları Denjzbank heyeti fenni
yesinde hazırlanmakta olup inşa
ları Haliçteki tersanede mümkün 

, olacaktır. • • 
Denizbankın aync3 Suvak sis

teminde getirteceği ikj yeni vapur 
da önümüzdekı ayla~ içinde ge
lecek ve Adalar hattına tahsis o
lunacaktır. Denizbunk bu tip bir 
dördüncü vapuru daha sipariş et· 1 
mek kararındadır. 

mizin bertarafından 
görülebilecek 

Bu akşam külli hiisuf (Tam ay 
tutulması ) olacak ve bu hadise 
memleketimizin her tarafından 
görülecektir. 
İtsanbul rasathanesinden aldı-

ğımız malumata göre, hüsufun 
safha zamanları şunlardır : 

(Devamı 6 mcı sahüede) 
--C-1--

Film lerin kontrol 
tarz 1 a rı değiştiriliyor 

Bu hususta yeni bir 
nizamname yapıldı 
Ankara, 10 (Hususi Muhabiri

mizden) - Emniyet işleri genel 
direktörlüğü tarafından bugünkü 
şartlara uygun olmak üzere film
lerin kontrolu hakkında bir ni· 
zamname projesi hazırlamıştır. 

Proje Devlet ~rasına verilmiş v~ 
tanzimat dairesince tetkika baş -
lanmıştır. 

-=o=-

Hatay 
Hey'et i 
Gitti --Hey'ete hususi hır ya-
tak!ı vagon tahsis edildi 

Hükfunetimizin misafiri olarak 
Ankarada, sonra da şehrimil>:dc 

bir müddet ikamet etmiş olan Ha- • 
tay heyeti bu sabahki Toros eks 
presine bağlanan hususi bir va
gonla şehrimizden Hataya müte
veccihan hareket eylemiştir. 

Heyet istasyonda vali tarafm
dan uğurlanmıştır. 

--fJ--

lki lngiliz vapuru daha 
ya ra l andı 

Barselon, 7 (A.A.) - l<'rankist
lerin tayyareleri Almeria'yı bom
bardıman etmişlerdir. Atılan 
bombalardan bir kısmı demirli 
bulunan Margaret Rose ve York
broo isimlerinde)ti İngiliz vapur
larına isabet etmiştir. 

-=o==--

Soğuklar 
Tekrar 
Başladı 
Hataret derecesi 7 ye 

kadın düştü 
(Yazısı G ıncı sahifede) 

Zonguldakta Türk Antrasit fabrikan 

Yeni ve mühi 
kömür hazinemiz 
Söğüdözünün zenginlik itibarile 
Zonguldağı geçeceği anlaşılıyor 

Tedkikler sona erdi 
S öğütözünde yeni ve mü - tedkikatını ikmal ederek Ankara-

him maden kömürü da - ya dönmüşlerdir. 
marlarının bıılunduğunu yaz Diğer bazı mütehassıslar oraua 

ınıştık. Orada tedkiklerde bıılu- kalmışlardır. 

nan Maden Arama Enstitüsü mü- Muhtelif mahallerde açılan ga-

ıllt"eh•a•ss•ıs•l•ar•ın•d•a•n•Ö•m-er-v•e-Sa•d•iıİı; •--•(İıııD•e•v•am-• ıiıı6ıılınliclııııİİsİlahüİl";ıiemd~e,.. 

B UGÜN -
Kalbe 

Git'en 
Hırsız 

4 üncü sayt amız
d a b aşlad ı .. 

NUSRET SA~A 

Aşk, ihtiras ve bütün bir boralı, kasırgalı hayat ha
kimiyetinin tezahür sahnelerini bu eserde bulacak-
smız ... 

Deli Gönlüm müellıfi Nusret Safa Coşkun bu eserini okuyu
cıılarına verirken: 

Daha iyisini yazmadım, daha iyisini de yazamıyacağım. Kal
be giren hırsız .. en muvaffak saydığını eserim oldu ... 

Diyor. 

** 
Z· ·:rbalar Saltanatı 

• 
Babıali baskını - Başı kesilen padişah - Se~me gözde-

ler - Kanlı, ölümlü, ihtiraslı bir ihtilal, aşk, cinnet, sefahat niihetlrri. 

? • ? • ? • ? • ? • ? • ? • ? • 
B E K L E i N i z 
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ıctımaı meselele'f 

s rlaş ırma 
Bu ~sulün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı ? 
Dr. Hafız Cemal bu 
hususda ne diyor? 

Kısırlaştırma menou hakkında açhğunu: ankete Doktor Hafız C&
m3l'io verdiği cevablan iki günden Leri yazıyorum. Doktorun son ceva· 
bını da bugün muhterem okuyucularıma sunuyorum. 

- Şimdiki halde dünyada, de
liler azalıyor mu, çoğalıyor mu? 

- Eski zamanlara nisbeten 
Avrupada, Amerikada ve (Za

hiri medeniyet!) in girdiği her 
memleketlere delilem her çeşi

di ve hatta yanın akıllılar ve si
nirliler (seneden seneye demi

yelim1) günden güne, saatten sa

ate artıyorlarlar! 

Çünkü cenneti, deliliği, kamçı
lıyan, uyandıran, alevlendiren, 
yayan, doğuran sebepler, amiller 
gitgide çoğalıyor. 

Çeşidli çeşidli zehirlenmiş is
pirtolu içloleri gece ve gündü:: 
içen sarhoşların (Ayy~) lann 
çocukları ekseriye (Dejenere) 
oluyorlar!. 

Keyif veren zehirlerin her 
memlekette her sene kaç yüz bin 

kişiyi deliliğe doğru sürüklediği· 

nl hesaba katmak lazım değil mi? 

İnsanın en esas1ı uzuvlarını ve 
bahusus beynini, sinir ve akıl 

merkezlerini harap eden (Fren

gi!) bakalım her yıl kaç bin ki
şiyi timarhaneye misafir ediyor? 

İşte bu gibi sebeplerden dolayı· 
dir ki her memlekette timarhane
ler doluyor, yeni yeni şifahaneler 
açıldığı halde delilerin hepsi 
timarhanelere sığamıyor!. 

İtiraf etmeliyim ki memleketi· 

mizde (Mütereddi) ler, (Dejene
re) ler yarım akıllılar, sinirliler, 

ayyaşlar da artıyor! 
Ben tahminimde yanılmıyorsam 

ef;..er bu (İçki iptilası!) kafası bo

zulflann serbest cinsi münasebet
leri bu <Rakı alemleri!) (Frengi 

tıJzaklan!) (Suiistimal tarzlan!) 
(Afyon, morfin, ve eroin kulla· 

nı~ları') en masum en temiz mu
hiticrL-ıize ve köylerimize kadar 
yayılmak ve çok c»aslı tedbirler 

alınmazsa, (10 - 15) seneye var

ıruız bıule de (Dejenere) !er, ap
dallar, u~uklar, sinirliler, ve 
daha bir çok ha.~ alıklar, timarha
neler ve hapshaneler artacak ve 
(lruırlaştırma!) ya mecburiyet 
hasıl olacaktır. 

- Acaba memleketimizde de kı
ırl~tırma ameliyatı yapılmağa 

ihtiyaç hasıl olacak mı? 

~ Biraz evvel arzettim. Şimdi
! n liızum yoktur. Fakat bu hu-

• .ıs a ciddi tedbirler alınmazsa 
( ı;ı · 15) sene sonra kısırlaştırıl-

mağa mahkıim Qlacalc; gençler ve 
orta yaşlılar çok olacaktır. 

Bu cihetle istikbal için aşağıda
ki tarzda şimdlılen pek esaslı teıı
kilat yapmak gerektir. 

1 - Almanyada ve Amerikada 
olduğu gibi, müstakil olmak üze
re (irsi araştırmalar ensütüsü) 
namı verilen (Geniafogie) mües
sesesini kurmak, 

2 -Avrupa ve Amerikada (Kı
sırlaştırma) işleri için açılan bütün 
müesseselerdeki tetkikatı, neşri
yatı takip etmek. 

3 - Medeni memleketlerde her 
sene açılan (Akıl hıfzıssıhhası 

kongrelerine!) iline, mesleğe ha
kikaten Aşık ve çok mer:ıklı lisan 
aşina mütahassıs doktorlar gön
dermek. 

- Bu tarzdaki cemiyet içtima· 
!arına gidecek hekimlere madde
ten yardım edilerek beynelmilel 

bütün (Kısırlaştırma müessesele
rini!) dolaştırmak, tetkik ettir
mek. 

5 - Daha sonra (Erbbiologie) 
kursları açmak. 

Tecrübeli, ve salahiyettar ilim 
adamlarımızın, mesul doktorları
mızın kuracakları büyük bir (He
yeti tıbbiye) nin vereceği kararla 
hareket etmek ne kadar adilane 
ve hazikane olur 1 

Yoksa, şöyle böyle sathi bir 
muayene ile, tetkiks:ı, tecrübe; 

siz br karar ile kafese, timarhane
ye, ceza evlernie düşen nsanları 
kısırlaştırmağa kalkarsak doğru 

ve haklı bir harekette bulunma
mış oluruz. 

RECAi SANAY 

Dolunun zarar verme
sindeil korkuluyor , 
Portakal bu sene nis

beten ucuz , 
Şehrimizde yeni yıl portakal 

mahsulü bollaşmaga başlamıştır. 
Henüz iyi yetişmemiş olan ilk 

parti portakallar perakende 4-7,5 
kuruşa satı lınaktadır. 

Son giınlerde Adana ve civarın
daki portakal bahçelerine dolu 
yağdığından bunun mahsul üze. 

rine zarar vermesinden korkul
maktadır. 

- ------
====== -G © lk< y ü ~ ü n <dl~ 
~~~ y<§1ıro~Dc§lırn 
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Reşad, güldü: 

- Merak etme, dostum! Ben 
-.:uhideye bütün bunları anlat -
mıştım. O da Perihana söylemiş. 
Gerçi bu kız, Nihada çok bağlan
rıış ve onun bütün sözlerint ve 
iı ıreketlerini samımi bulm.ıştur .. 
akat; Cahide de eski bır arkada-

şıdır onun sözlerine de inanmak 
mecburiyetiı i hissedecektir. 

Bu h.idiscden sonra Bayıın Ca
h•dt·,ı-i gördün mü sC'n~ 

- Dün gördüm. Her şeyi Peri
hana açıkca anlattığını söyledi. 

- İnanmış mı acaba?. Yoksa, 
bu muhterem §~ıkına gene eskisı 
gibi toz kondurmamış mı! 

- Şübhesiz, .ııeııe eskisi gibi 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

davranmış. Fakat, şimdi ona dü- . 
şen bir vazife var. Umarım ki, bu 
müsbet adres üzerinde tahkikata 

gitişecektir. Hem bunun yalanı 

dolanı yok ki. Her şey meydanda. 
Nihadın nikahlı bir Alman karısı 
ve çocuğu var .. ve bunlar bugün 
Tcpebaşında Kontinental otelinde 
oturuyorlar. 

Yılmaıı piposunu yaktı .. 
- Bu meselede bizim rolümüz 

ne olacak, Reşad? 

- Vallahi bunu benden ziyade 
sen bilirsin! İşte sana bir adres .. 
ve yepyeni bir haber. Ondan öte
sine karışmam. 

*· Yılmaz, o akşam paltosunun ya-

l KKöy
1
klünün : ~~~~~. 

8 ınm .. sı ·Yapanlar 
!stanbu' k~yıerin-1 bulunııdu 

de tatbıkata 1 
geçHlyor 

İstanbul mıntakasındaki köy -
!erin kalkınması için esaslı çalış
malara geçilmiştir. Bu maksadla 
yeni bir program hazırlanmış ve 
ayrıca vilayetteki cköycülük bü

rosu şefliği. ne bağlı olmak üzere 
Silivri, Şile, Yalova ve Bakırköy 

gibi kazalarmıızda birer cköy iş
leri bürosu• teşkil olunn' uş ve bu
raya şefler tayin edilmiştir. 

Bu çalışmalarda; her şeyden ev
vel köyün ve köylünün kazancını 

arttırmak, onun refahını temin 

etmek; göz önünde tutulduğundan 
bu gayeyi temin etmek üzere ev
vela czirai kalkınma• esas ittihaz 
olun mı t otur 

Bu maksadla, İstanbul kazala -
rının her birinin hususi toprak ve 
iklim vaziyetlerine göre yeni czi
raat mıntakalan• tesis edilmiştir. 

Mesela fındık yetiştiren şehir
lerimizle ayni arz derecesi üze -
rinde bulunan cŞile• de büyük 

mikyasda fındık ziraatine teşeb· 
büs olunmuş ve bunun için Trab
zondan c250. binden fazla cfın -

dık fidanı. getirilerek Şilelilere 

meccanen tevzi edilmiştir. 

Ayrıca cŞile• ve cSilivri. de 
kibrit çöpü imaline yarıyacak a

ğaçlar yetişeceği de anlaşılarak 

buralara müteaddid ckavak ağaç

ları. dikilmiştir. Bir tarafdan b·ı 
çalışmalar yapılırken diğer yan· 

dan İstanbul köylülerinin elin • 
deki binlerce kilo buğday tohu -

mu ıslah olunmuş tohumlarla de
ğiştirilıniştir ki bu tedbir saye -
sinde yeni mahsul )'llında İstan -

bul köylerinde ve bilhassa Bey -
kozda el> e c36. masul alınacağı 
kuvvetle ümit edilmektedir. 

A)TJCa köylülerimize son sis -
tem, muhteli! ziraat aletlerinin 
verilmesine de başlanılmıştır. 

İstanbul halkını ve köylüleri -
mizi ziraate teşvik için de büyük 

mükafatlı bir ctoprak mahsulleri 
sergisi. açılması kararlaştırılmış· 
tır. 

Bu sergi; ya Beyoğlunda veya

hud İstanbulda her sene tekrar o
lunacak ve birincisi; bu mahsul 
mevsiminde açılacaktır. 

Sergide teşhir ettiği muhtelif 
mahsulleri en· iyi yetiştirdiği an • 

laşılanlara; her mahsul için ayrı 
ayrı ve derece üzerine büyük pa· 
ra mükafatları verilecektir. 

Bu suretle İstanbul dahilindeki 
bahçe sahipleri ve hususi ziraat 

yapanlar aa teşvik edilmiş olacak
lardır 

-0-

P0l0nya - Tür.i{iye tica
ret müzakereleri 

Polonya ile hükumetimiz ara
sındaki ticaret ve kliring anlaş

ıpası etrafında yapılmakta olan 
müzakerelere devam olwunakta
dır. Müzakereler her iki tarafın 

ticari mübadelesini arttıracak şe
kilde ve iyi bir hava içinde iler· 
lcmektediı·. 

k:ısıııı kaldırmış, Tep~başı cadde
sinde aşağı yukarı dolaşıyordu. 

Nihad ekseriya ortalık karar -
dıktan sonra otele geldiği için, 
polis hafiyesi, otelin önüne tam 
vaktinde gelmişti. 

Yılmaz ayakta dolaşırken düşü
nüyordu: 

- Şu Perihanı bu serseri ruhlu 
gencin pençesinden kurtarabil -
sem .. ne kadar sevineceğim. Ma

amafih, :ı:ihnııni kurcalıyan bir 
nokta var: Acaba Perihan bu deli
kanlıyı çok mu seviyor? Nihadın 
bundan başka giıvendiği bir nıık· 
ta olmasa gerek .. 

Yıldaz otelin kapısında dolaşır
ken ,birdenbire ensesine dokunan 
bir el duydu .. sür'aUe başınıçevir
di: 

- Vay Reşadcığım, sen misin? 

- Aman bu ne tesadüf yahu! 
Ben, senin bu saaıte buraya 
leceğini bilseydim, birlikte G' 1 r

dim. 

Ruhsatnamesiz satış 

yapanlar da cezı:.ı· 
landırılıyor 

Ruhsatnamesiz satış yapanlar 
da cezalandırılıyor. Son zamanlar 
da cispirto• satışlarında ihtikar 
yapıldığı İnhisar müdürlüğüne 
şikayet olunmuştur. 

Bunun üzrrine inhisar memur
ları muhtelif semtlerde ani teftiş_ 
ve kontrollara geçmi~lerdir. Bu 
kontrollar neticesinde bilhassa 
Beyazıtta bazı dükkancıların 5-6 
kuruşa satılması icap eden ispir -
toyu 70-80 kuru~ sattıkları tes -
bit olunmuştur. 

Bu dükkancılar; cürmü meşhud 
halinde yakalanmış ve kendilerı 
mahkemeye verilmişlerdir. 
Diğer taraftan yine ban dük -

kancıların .ruhsatname. alma • 
dan ispirto sattıkları da görülmüş
tür, 

Bwılar da satıştan menolun -
muşlardır. cİspirto satmak. isti -
yenlere inhisarlar idaresi 5 lira 
kıymetinde aletler almasını mec
buri kılmıştır. 

Bu aletler sayesinde; dükkana 
kontrola ve ispirtoyu muayeneye 
gelen memurlar derhal safiyetinı 
veya hileli olup olmadığını tesbit 
edeceklerdir. 

Hileli spirto satanların bu hali 
tekerrür ettiği takdirde ruhsat -
namelerin geri alınması da karar
laştırılmıştır. 

-·-
Ormanları mızın 
Haritaları 
Y apdırılacak 
Bunun için bir pr0je 

hazırlandı 
Fotoğrametri usulü ile orman 

haritalarının yapılmasını temin 
maksadiy le Ziraat bakanlığına 

bağlı bir orman harita dairesi ku
rulması hakkında br kanun proje
si hazırlanmıştır. Projenin ihtiv!l 
ettiği esaslara göre Ziraat Bakan
lığı Orman genel komutanlığına 
bağlı bir orman harta dairesi ku
rulacaktır. Daire reısi Tüm komu
tanı salahiyetini haiz bulunacak
tır Orman harita dairesinin me
mur ve müo,-tahdeınleri vazife do
layısiy le askeri mahkeme kanu
nu ile askeri ceza kanununa tabi 
olacaklardır. Bu kanunun neşrin
den sonra harita genel direktör· 
lügünden ayrılmış olan mü
tah:ıssısların orman harita daire
simle çalışmaları harita genel di
rektörlüğünün muvafakatine bağ
lı olacaktır. Haritalar frnni esas
lara göre yapılacak ve bu esasla
rııı tatbikatına ait fenni esasları 
mürakabe ve kontrol harita genel 
direktörlüğünün salahiyeti dahi
linde bulunacaktır. 

İdari ve fenni işlerıne memur 
ve müstahdemlerinin tayin ve ça
lışma usullerine ait esaslar Zira
at bakanlığıRca tesbit olunacak
tır. 

Neden söylemedin bugün ba
na? 

- Ya sen.? Sen de söyleme -
din .• 

- Yavaş konuşalım. Uzaktan 
biri geliyor .. galiba o. 

- Sen Nihatlı yakından tanır 

mısın? 

- Geçen gün Yeşilköye gitti • 
ğirn zaman uzaktan gördüm. Şim
di onu çok iyi tanıyorum. 

- İşte, geliyor. ta kendisi. 
Yılmaz pastacının vitrinine 

döndü .. Nihad hızlı hızlı yürüye
rek ote! kapısından içeri girmiş· 
ti. 
Reşad karşı yakaya geçmiştl 

Nihdaın otele gii-diğin.i görünce, 
Yılmazın yanına yaklaştı. 

- Çok asabi idi.. değil mi? 
- Evet. Burnundan soluyordu. 
- Şimdi ne yapacağız? 
Yılmaz düşünmeğe başladı: 

- Senin burada ona görünmeni 
istiyorum! 

- Bir skandal çıkarsa .. ? 

Mahrukat işleri 

ömürcüler p 
l lığa arşı 

ne diyorlar? l 
Kazançları iddia edildiği 

gibi değilmiş! 
Bütün kôr toptancılarda imiş, fiatlar 
pehah ise bundan mes'ulde onlarmış 

Havalar şimdilik iyi gidiyor, fa
kat git gide kışa girmekteyiz. Bu 
itibarla kömür ve odun meselesi
nın üzerinde ehemmiyetle durul· 
mağa değer. 

Kömürcülerin haddinden ziya
de kazanmak maksadiyle şiddetli 
kış günlerinde kömürün kendile
rine malıyet fiatinden bir misli 
karla sattıklarından şikayet eden 
bir okuyueumuzwı mektubunu ge
çenlerde birimizin derdi, hepimi
zin derdi sütunumuza koymuş ve 
bu hususta alakadar makamların 
nazarı dikkatini celbetmiştik. 

Nihayet biz, bütün balkımm 
pek yakından alakadar eden bu 
meselede, okuyucumuzun ne de
recelere kadar haklı olduğunu, bu 
sene, hatta bu mevsimde, odun 
kömürü ve odun fiatlerinin ne 
şekilde olduğunu, halka peraken
de kömür satan kömürcülerden 
bu husustaki düşüncelerini. öğ

renmek ve vaziyeti ona göre te
barüz ettirmek için kısa bir tahki
kat yaptık ve bir kaç kömürcü il>! 
görüştük. 

Aldığımız neticeleri yanyoruz: 
Görüştüğümüz kömürcüler, va

ziyeti aşağı yukarı şu şekilde ifa
de ettiler : 

- Bizlerin, yani perakende mal 
satan küçük kömürcülerin bir 

~KÜÇÜK HABERLERi 

* Hitlre dün yeni bir nutuk 
söylemiş, rejimin düşmanlarına 

hücum etmiş, İngiliz mehafilleri
ni tenlcid eylemiştir. 

* Çekoslovakyanın Faris sefi
ri, hariciye nezaretinde mes'ul bir 
mevki işgal eden bütün eşhasın 
faaliyetleri hakkında inzibati bir 
anket yapılmasını istemektedir. 

* Denizbank'ın yeni sevahili 
mütecavire vapurlarından ikinci
si olan Ulev dün limanımıza gel-

miştir. ~ • * Fransada harbin 20 nci yıl
dönümü dün miıtad merasimle 
tes'id edilmiştir. 

* J<'ransız sosyalistleri kongre
lerini akdetmişlerdir. Eski başve
kil Blum, ·Memleket bizden par
lamento polemikleri haricinde 
başka bir sahada yer almaklığımı
zı bekliyor .. demiştir. Sosyalistler 
vaziyeti tehlikeli görüyorlar 

* Leh milli demokrat partisin
den sekiz kişi tevkif edilmiştir. 

* Dahiliye Vekfileti müfettişle
rin sayısını elliye çıkarmıya karar 
vermiştir. 

- Hayır. Hiçbir şey olmaz. Sa
dece seni burada dolaşırken gör
sün ... İşte o kadar. 

- Peki amma bundan ne çıkar 

- Canım, hfila anlıyamadın 

mı? Ne c;ıacak ... Senin onu bura
da görmüş olman, sana yarın o
nun hakkında birkaç söz söyliye
bilmeni temin edecek! 

- Ne kadar derin düşii..nüyor
sun yahu! Ben onunla karşılaş -
mayı hiç istemiyorum doğrusu. 

- Yoksa sen de ondan çekini
yor musun? Galiba Nihad hepini
zin gözünü yıldırmış ... 

Bu sırada otelin kapısı önünde 
genç bir kadın durdu. 

Yılmaz bu kadını tanıdı.. 
Reşadın yanından ayrıldı. 

- Dara .• nereye gidiyor~? 
Genç ka~ yolım üstünde dur· 

'du: 
- Vay, sen misin, Yılmaz? 
Ve kekeliyerek ilave etti: 
- Başımda bir derd var da .. 

misli; yüzde yüz kazandıkları hiç 
bir vakit doğru değildir, ve ola· 
maz. Çünkü biz de kömürlerimizi 
ve odunlarımızı büyük tüccarlar
dan alıyoruz. Ve ancak 30 para 
azami 4-0 para karla satabiliyoruz. 
Bunun içinden dükkana masrafı· 
mız ve vergimiz çıktıktan sonu 
bize kalan mütevazı lıir kazaııçtir. 
Bunun sebebini malı yazd~n kül

liyetli mikdarda depo eden bü
yük tüccarlarda aramalıdır. 

Biz, perakende satıcılar adeta 
onların birer şubesi vaziyetinde
yiz. Yaptığımız iş aldığımızı ufak 
bir kazançla müşteriye azar azar 
satmaktır. 

Yine kömürcü esnafından öğ

rendiğimize nazaran bu sene kö
mür ve odun fiatleri geçen seneye 
nazaran bir hayli yüksektir. Kö
mür fiati geçen seneden yirmi 
para kadar, odun fiati ise geç~n 
sene çekisi 250 iken bu sene 280 
kuruşa yükselmiş hatta son za
manlarda 380 kuruşa kadar çık

mıştır. 

Mahrukat kışın, halkımızın gı
da maddeleri kadar mühim bir 
ihtiyacı olduğu cihetle alAkadar 
makamların bu işe liyık olduğu 

ehemmiyeti vererek bu kışın kö
mür ve odun ihtikanna meydan 
vermiyeceğini umarız. 

lki Edib 
Arasında 
Lekantada geçen 

bir hadise 
Evvelkı gece Beyoğlunun ıneş· 

hur lokantalarından birinde iki e

dib arasında bir hadise olmuştur. 
Orada iki ayrı masada yemek ye
mekte olan ve birbirlerini pek 

yakında tanımış bulunan Hamdi 
TanpıNtr ile İsmail Habib Sevuk 

bu hadisenin kahramanlarını teş· 
kil etmektedir. 

Evvela tatlı tatlı konuşan iki 
cdib, Hamdi Tanpınarın, yazdığı 

eserde kendisinden niçin bahse -
dilmedığini İsmail Habibe sorm:ı

sile hadise başlamıştır. Bu arada 
her ikisi de birbirlerine ağır söz

ler söylemişler, lıatta bir aralık 
da kapışmışlardır. Fakat netlcede 
iki tarafın asabı oradaki dostları 
tarafından yatıştırılmıştır. 

--k-* Macarlarla aramızda yeni bir 
ticaret ve kliring mukavelesi ya
pılması için müzakerelere başlan
mak üzeredir. 

malı'.ım ya, biz ne için dolaşırız bu
ralarda?! 

Dara, yirmi beş yaşlarında bir 
Yahudi kadını idi. Güzel .. uzunca 
boyu, edalı yürüyüşü, mfınalı ba
kışlarile Beyoğlu muhitinde çok 
tanınmıştı. 

Yılın az - bekar olduğu için - ara 
sıra bu kaduun evine gider, eğle
nirdi. Hatta ona birkaç iş de gör
dürmüştü. Fakat, Yılmaz şimdi 

Dorarun derdini dinliyecek vaziyet 
te değildi. Birkaç kelime ile ko -
nuşmayı kısa kesip ayrılmak fik
rinde idi. 

- Yarın akşam evde misin? 
Diye sordu. 
Dora: 

- Birkaç akşam kompleyirn, 
dedi, başımda bir be!A var dedim 
ya. 

- Belilın buralarda mı dolaş'" 
yor? 

- Evet. Bu otelde .. 

(De Yıır) 
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ır. ·ı;ııi' 

Teklif yahudi mebafi dıt~ 
derin bir heyecan uyan~; 
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Amerika yahudilcrı 1\0~a ~ıl 
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meti, çar aleyhindek• !<~· 
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Deli Yani' nin serveti: Kullanılmış 
Bbyo, fal, muska, kur.1 Resmi 
ban ile tılısım bozmak Elbiseler 

JHer şeyin üstünde milli 
davanın üstünlüğü 

Para etmedi 
Gizli de f i ne 
Y<.ıka g ı ele 

arayıcılar 
verdiler 

\'ıııarca 
lık 'tııı. evvel İzmirde eşkiya· 
c, haııi "e bu yüzden on binler· 
llıelind YÜz binlerce lira kıy· 
olan ne mücevherat toplamış 

• eı· y ~iYanuı ı anı. isminde bir eş-
tında bu servetini İzmir civa· 
dUğun~Çatalkaya. dağlarına göm
lı.ttıer,· bUen 11 kişi hükfunetten 
laterıe~e bu .. defineyi çıkarmak 
lftıde n curmü meşhud ha
, llu ~~kalanmışlardır. 

konmuş bir muska bulunmuştur. 

Bu 11 kişi, suçlarını ;•;raf et
mişler fakat falcılığa da ba§ vur· 
duklarım saklamışlardır 

• Deli Yani> nin ölmeden evvel 
İzmirin eşraf çocuklarını dağa 

kaldırdığı ve onların •fidyei ne
cat. lariyle biriktiroiği definesini 
dağda bir yere gömdüğü ve sonra 
bunu bilen arkadaşlarını da öl
dürdüğü söylenmektedir. flnde d anılar iki ay define pe· 

lıder,) ~~§111ı§lar ve evvela (Nar· 11 gizli define arayıcısı, son 
foplan YUnde Recebin evinde araştırma yaptıkları yerde topra-
'~ne~llk Vaktiyle duydukları ğı bir hayli kazmışlar ve nihayet 
Ofıla,.,_ erıe defineyi bulmak için bir .Beton> tabakası ile karşılaş· 
.. "'" tıl 1 dır 0i!renııı Slmlarını da bulmak ve mış ar · 
•t ge~ lazım geldiğine kana· İşte tam bu •Beton. tabakayı 

llu ışlerdir (!) açacaklan zamanda yakalanmış-
ııun .. 

~e bir ıçın de evvela bir koyun !ardır. 
lçJ•tiııd ltuıuyu kurban etmişler, Kendilerini, aralarına almak 
fııUtıoad~n llasan oğlu Mehmed, istemedikleri Hüseyin Sapan is-
"·llııkaıar ~defalar fala bakmış, minde bir köylü haber vermiştir. 
Deı· azırlamıştır. Şimdi, maliye memurlarından 

ıney· 
Ilı~._, b· ı aradıkları yerde bir mürekkep bir heyet önünde be-
llııJcd~ ır kazma, bir kürek, bir ton tabakası açılacak ve içinde 
n, tııs:p· bir çanta içinde kur'an filhakika define olup olmadığı 
'-. tıı.ın bozulmaması için araştırılacaktır. 

li aıı piyasası 
canlandı 

~··h . 
•lJ im mikdarda sevkı-
Yat yap4lmıya başlandı 
~t'Ymetli halılarımız 

eklid olunamıyof 
Scııı gü 

ıen YıU nlerde şehrimizde ve ge· stoklardan bir mikdar gönderil-
~e halı ar~ nazaran halı satışları miştir. 

.\Jıııa PıYasası canlanmıştır. 
hatı ll<!-,r;;•Ya mühim mikdarda 
Diğ olunmuştur. 

" er t· af . 
·~a "'" tan Romanya da Is· 
hayı; a~si halılarımızdan bir 

ış, Londraya da eski 

~kspres[erde 
ş!Ja 

4,.Q 
'l' nması 
oıos 

~~ Ya "e Semplon ekspresıerın-
h Pılac k lldııu . a eşya aramalarının 
lltesıer ıstasyonlarında veya eks· 
llıeııı,, seyir halinde iken alakalı 
ı. ~rlar t 
'irqrı arafından yapılması 
• •şını t 
•tesı . ş ır. Bu suretle eks· 
t;;. erın 

1 
'"l:fer muayyen saatlerde sey-
llnııı.,_ etmeleri sağlanmış bu· 

""tadır • 

Kıyme\li halılarımızın taklit 

olunmaması üzerine yapıldığı yer 

]erin .Ticaret odaları. tarafın

dan mühür vurulması kararlaştı· 

rılmıştır. 

Eski şehirde modern 
Bir kapl ı ca yapı ldı 

---
Vakıflar Genel direktörlüğüne 

gelen mallımata göre bu idare 

iarafından Eskişehirde yaptırılan 

kaplıcarun inşaatı bitmiş ve kap

lıca törenle açılmıştır. Kaplıca 

modern tertibatı havi, sıcak ban

yo ve duş yerlerini, yüzme havu

zu ve sıcak tedavi havuzlarını 

muhtevi bulunmaktadır 

Ne şekilde satılacakları 
hakkında emir geldi 

Son zamanlarda bilhassa Bit 
pazarında ve Yeni camide. müs
tamel elbise ticareti yapanların 
subay, zabita memurları, gümrük 
memuru ve emsali gibi eşhasa ait 
resmi üniformaları da alıp sattık
ları ve bunların resmi alametle
rinin de üzerlerinde olduğu gö· 
rülmüştür . 

Bu vaziyet alakadarların nazarı 
dikkatini celbetmiş ve dün Dahi
liye vekaletinden vilayete gönde

rilen bir emirle, badema bu ka
bil elbiselerin, resmi alametleri
nin çıkarılmadan alınıp satılma· 

sına kat'iyen müsaade olumnama
sı bildırilmiştir. 

Bu emir hilafına hareket eden· 
lerin ellerindeki elbiseler hemen 

müsadere olunacak ve hendileri
ne ceza verilecektir. 

-=o=--

Tek 
Tırnaklı 
Hayvanlar 
Yazım işine başlandı 

İstanbul ve civarında mevcut 

tek tırnaklı hayvanların sayısının 
tesbiti için vilayet baytar müdür
lüğü cetveller bastırarak her ta· 
rafa tevzi etmiştir. 

Bu cetveller, köyler ve kasaba
larda doldurulacak ve mevcut bu 
kabil hayvanların cins ve adedi 
yazılacaktır. 

Badema bu iş her sene tekrar 
olunacaktır. 

Ayni suretle her tarafta yazını 
yapılacağından memleketimizde 
ne kadar tek tırnaklı hayvan ol

duğu yakında anla~ılacaktır. 

Nevyork 
Sergisi 
Hazırlıkları 

Ticaret 0dalarında birer 
k©misyan kuruldu 

Nevyork sergisi hazırlıkları iler· 
lemektedir. 

Bu maksadla bütün Ticaret oda
larında birer :k.omisyon teşkil 

olunmuştur. 

Bu komisyonlar, muhitin en 
güzel camilerinin rölövesini, es· 
ki tipik evlerin maketlerini, muh

llfüliyetperverliğin en büyük 
davası kendi varlığının üstün ol· 
masıdır. Hangi milli dfıva ve dam
ga o insan yığınını çerçeveliyor-
sa o yığına o milletin damgasını 

vuruyoruz. Rejimler de böyledir, 
san'atlar da böyledir, kültürler de 
öyle. 

Türk milleti, Türk münevveri, 
Türk genci için de hakikat daima 
budur ve .. öyle olacaktır. Keneli 
milli varlığının eser ini ileriye sür
m ek, onu en iler ide ve en üstün 
tutmak o camianın bütün eleman· 
ları için hayattan ve nefisten da· 
ha aziz ve kıskanılarak tutıdan 
dava olmak gerektir. 

Türk rejimi, Türk saıı'ati, Türk 
damga ve firması da Türk milleti 
için bu iddianın ta kendisidir. 

Bir arkadaşım ile bu mevzuu 
konuşuyorduk da ikimiz de bir 
fikir ve prensip üzerinde mutabık 
kaldık: 

Türk buğdayından çeliğine ka
dar maddi ve manevi Türk dam
gasını taşıyan her şeyin dünyada
ki eşidleTiııden daima üstün oldu
ğunu en büyük ve milli bir izzeti 
nefi.s meselesi saymc \ nız ve kıs
kanarak müdafaa etmemiz llizım· 
dır. Her Türk ve her Türk çocıı· 
ğu behemehal inanmalı ve be
nimsemelidir ki, kendi yaptığı ve 
üzerine milli damgasını vurduğıı 
her şey en sarsılmaz bir kanaatle 
ve hatta hayatından daha üstün, 
daha mukaddes bilerek müdafaa 
etmek, korumak ve onuıı ileri da· 
vasını gütmek mecburiyetinde
dir. 

Hiç bir damga ve hiç bir firma 
Türk firma ve damgasının asld 
Üf=erine çıkamaz ... Bu inanç milli 
inanımız, milli izzeti nefsimiz, 
milli olgunluğumuz ve terbiye 
düsturumuzdur. 

Taklidlerimiz, zaten bahsimizin 
dışında ... 

Bürhan Cevad 

939 
B ütceleri 

Vilayetlere mütemmim 
talimatı gönderildi 
İç bakanlık valiliklere bir ta

mim yaparak 1939 yılı vilayet 
hususi idare bütçelerinın tanzimi
ni bildirdiğini yazmıştık. Bu büt
çemızin tanziminde nakdi vergi 
tahsilatının şümulü dışında bulu· 
nan tahsilatın bütçelere konul
mamasını yüzde on beş nafia his
sesi, bina ve arazi vergilerinden 
belediyelere ifraz olunan hisse
ler, Tayyare Cemiyeti ile Ziraat 
bankasına ayrılan iane hisseleri 
emanet mahiyetinde olması dola
yısiyle su, mezbaha elektrik gibi 
tesislerden elde edilen hasılat da 
vergi ve resim mevzuuna dahil 
bulunması itibariyle nakdi vergı 
tahsilatı dışında kalacaktır. 

telif orijinal fotoğrafları, tarihsel l======= ========I 
derilmesi işleriyle uğraşacaklar

dır. 

İstanbulda da bu kabil eserle
rin hazırlanılmasına başlanılmış
tır. 
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lktısadi meseleler 

Şa a , anyak 
----------------------

1 s ti hl aka t ar t ıy o r 

Fakat inhisarlar idaresi sarfiyatı 
daha ziyade çoğ a ltacak 

tedbirler alıyor 
Staj ve tahsile giden mütehassıslar geliy0rlar .. 
1 nhisarlar idaresi memleketi-

mizin belli başlı üzüm istih-
sal mıntakaları olan Trakya ve 
Egede ·bilfiil şarap imal ederken 
diğer bölgelerde de yetişen üzüm
lerin şarapçılık imaline ne dere
ce uygun olduğunu araştırmağa 
karar vermiştir. 

dlği gibi istiyenler!n laboratu· 
yarda filen çalı~m•lanna da mü
saade edilecektir. 

Nakliye tezkeresi kald.rıldı 

Şarabın, nakliye tezkeresi alın
madan naklolunması suretiyle sa
tıcılara kolaylık gösterilmesi mu
vafık görülmüş ve bunun için ye
ni projeye bir hüküm konulmuş
tur. 

Kanyak istihlfıkiitı artıyor 

Memleketimizde Kanyak sarfi
yatı her yıl artmaktadır. Son se
ne içinde 400 bin kilo kanyak sar
folunmuştur. 

Memleketimizde kanyağın ta
mamen yaş üzümden ve şaraptan 

f Almanlar hıyara 
Benziyen 
kavunf arı tercih 
Ediyorlar 

Bu itibarla geleceK 
sene ihrac at buna 

göre yapılacak 

Almanyada bu ka· 
vunlara rı1ğ bet 

fazla 
Bu yıl şehrimizden Almanyaya 

ihraç olunan kavunlar, geçen se
nekinden daha büyük bir rağbet 
ve alaka ile karşılanmıştır. 

Yalnız Almanyada fazla mık· 

darda sarf ve istihlak olunan 
kavunlar; tatsız ve küçük n~vı
dendir. 
Bazı tüccarlarımızın Alm~nva.~ 

ya gönderdikleri büyük v<· tatlı 

kavunlar beğenilmemıştir. 

Onun için; önümüzdeki yılrlaıı 

itibaren Almanyaya mümkün ol
duğu kadar küçük ve tatsız· -hı

yara benzi yen - kavun !arını" 
sevkolunacaktır. 

Bu sene şehrimizde 1 O • J 5 ku. 
ruşa satılan kavunlar Almanyorla 
120 kuruşa kapışılmıştır. 

Bu maksatla cenup Anadolu
sundan .Gaziantep> e orta ve şi· 
mal Anadolunsudan .Tokat. ta 
muhtelif cinslerle tecrübeler icra 
olnnmasına devam edilmektedir. 

Bir müddettenberi devam eden 
bu tecrübelerden alınan neticeleı· 
idarenin İstanbuldaki şarap la
boratuvarında ve Kanyak müta
hassısı tarafından ayrı ayrı tetki
ke tabi tutulmuştur Teccii1"Plere 
devam olunmaktadır. 

istihsal olunmasına başlanmasın- j ,:-::-;:-;:-,;;-::._ ...;;._ ..:;=.;=.;;;;;:;;;::..:::::; 
dan beri sarfiyatın daha ziyade 1 
tezayüt ettiği görülmüştür. 

Şarap mütehassısları yeti~tiriliyor 

Şarapçılığın ıslah tekemnııil i 
üzerinde çalışan inhisarbr ida· 
resi; memleketimizde .şarap mü
hassısları. yetiştirilmesi için de 
faaliyete geçmiştir. 

Bu maksadla; geçen stne ,ı,ıu
ğu gibi bu yıl da Avrupaya genç
ler gönderilecektir. 

Diğer taraftan şehrimizde en 
modern vasıtalarla tesis edlıniş 

olan .şarap Hiboratuvarı bütün 

şarap amuı.erinin istifade etmesi 
için şarap yapıcıları; laboratuvarı 
görmeğe ve gezmeğe davet olun
muşlardır. 

Amillere, burada maya ile ça
lışma yolunda malümat veril-

Mı!ôiıra 
Gönderilecek 
Mallar 
Bazı kayıd ve şart· 

lara bağh 
Mısır büyük elçiliğimiz tara

fından Ziraat vekaletine vekalet

ten de bir tamimle şehrimizdeki 

aliıkadarlara bildirildiğine göre 

Mısır hükumeti, badema oraya 

gönderilecek bütün nebati mah

suller ve fidanların menşe ve 

sıhhat şahadetnamclerini havi 

olmasını kararlaştırmıştır. 

Ayrıca Mısır Ziraat vezirliği, 

Arapça, İngilizce üç talimatname 

de bastırmıştır. Bu talimatname

lerde Mısıra hangi şartlar altın

da mahsul ve fidan gönderilebile

ceği yazılmaktadır. 

Son sene içinde kanyak imali 
için .2, milyon kilo yaş üzüm 
sarfolunmuştur. 

Stajelikten inhisarcılar 

İnhisar idaresinin tütün ve si
gara sanayii sahasında tecelli 
eden yenilikleri ve diğer memle
ketlerde tatbik olunan sistemleri 
görüp tetkik etmek üzere sitaı 

için Avrupa ve Amerikaya gön
derdiği mühendis ve harmancı
lardan bir kafile yakında memle. 
ketimize dönecektir 
Bunların öğrendiklerı malu

mat, edindikleri tecrübe ve inti· 
balar peyderpey fabrikalarımt7.da 
da tatbik olunacaktır. 
Halı piyasası 

Erzincan 
Hattının 
Açılmas·ı 

Merasim ya kında 
yapı l acak 

Erzincan hattının açılış törem 
bu ay içerisinde yapılacaktır. Bu 
törende bulunmak üzere Bayın
dırlık bN<:anı B. Ali Çetinkaya, 
mebuslar, davetliler ve Bayındır
lık bakanlığı erkanı hususi bir 
trenle Erzincana gideceklerdir .. 
Bayındırlık bakanımız törenden 
sonra Şark vilayetlerimizde bir 
tetkik seyahati yapacaktır. -·-Damga pulu ceza l arı 

Damga puluna tabi evrak, se
net ve ilanlara vaktinde pul ya
pıştırılmadığı hallerde mesulle· 
rinden yalnız ceza alınarak, ay
rıca resim alınmıyacaktır. 

Birimizi 1 der Ji 
Hepimizi ı darji 
Kapah çarşı 
Bugünlerde Kapalı çarşı es· 

nafından bir çok mPktuplar al

maktayız. Esnaf bizc· gönder· 
dikleri bu mektuplarda çok 

haklı ve yerind'' br şıka~·ette 

bulunm~ktadırlar. 

Kapalı çarşı, malıinı Ôlc.uğu 

üzere, uınum ve ana caddelE·r -

miz kadar ve belkı on!drdan dl 

daha ziyJdc gôze ~arpacak bır 
yerdir. 

Şehrimize seyyah akını ol· 
duğu zaman. seyyahlar huray .ı 

gci;rltr, antikacıları ve carşı

nin her tarafını geu'fkr. alış 

veriş ederler. Bu cihetten dt 

çarşı her tarafın. h~r yerin. hrr 

şeyin göze hoş görıinür bir 

manzara arzPtmcsi 13.zımdır. 

Halbuki, şehrin en kalabalık 
ve göze çarpan yeri ve turistik 

bakımdan da ehemmi~·etı olan 
kapalı çarşının kaldınmları 

bozuk ve şekli itıbarıyle çok 

çirkindir. Çarşı esnafı buradan 

geçenlerden - bilhassa kadın· 

!ardan • bazılarının ayaklan 

takılıp düştüklerini dahi gazP
temize gönderdikleri şikayct

namelerine ilave etmektedü·
ler ... 

Muhtelif bakımiardan ehem
miyetine işaretetti{!imiz kapalı 
çarşının kaldırımları daha 
uzun müddet bu halde bıra
kılmamasını, ve iyi bir hal
de yola konmasını diler ve bu 
yazıyı ilgili makamların dikkat 
nazarlarına arzedcriz. 

ve kültürel eserlerle el ve ev işleri, 
tahta ve alçı oymacılığı, propa
ganda eserleri, muhtelif ihracat 
maddeleri ve mahalli müzeleri 
mevcud kıymetli eserlerin gön-
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yin Avni paşa; mektebi harbiye 

nazrn Süleyman paşayı da elde 

etmişti. 

Donanma kumandanı Kayserili 

Ahmed paşa da dairei ittifaka da· 

hil olmuştu. 

Çok calibi dikkattir ki; dairei 

ittifaka dahil olan paşalar, vezir· 

ler hemen hepsi Anadolulu idi. 

İnsan; Sultan Azizin hal'inde, 

Andaolulu olan ricalin akdi it ti

fak ettiklerine kanaat getiriyordu. 

Bu nokta; çok mühimdi. 

Acaba; Anadolulu olan rical ve 
paşalar nasıl olup da birbirlerile 

çarçabuk anlaşmış bulunmuşlar

dı? Bu birleşmeği sı.ir'atle vücude 

getiren esbab ve avamil tarihce 

malıim değil ise de her halde bu 

paşaların birleşmesinde bir husu
siyet olsa gerek? ... 

Görülüyordu ki; padişahın hal' 
olması gün meselesi haline gel
mişti. 

* Hüseyin Avni paşa; Hamlacı 

Mustafa ile Maltepedeki gizli ev
de buluşmuşlardı. 

Mustafa; Hüseyin Avin paşanın 
çok işine yarıyacaktı. 

Çünkü; padişahın gözdesi bir 
pehlivandı Bu derece yakın bir 
bendenin her :ıalde hal' hadise -

sinden sonra; işe yarıyacağı mu
hakkak idi. 

Hüseyin Avni paşa, Mustafa 
pehlivanı iyiden iyiye sigaya çek
mişti. Ondan soruyordu: 

- Bana. hiç korkmadan her şe
yi söyle ... Konuşacağımız şeyle -
rin hiç kimse tarafından duyulmı

yacağına emin olabilirsin ... Bura
da konuşacaklarımızı bir Allah, 
bir sen, bir ben bileceğiz .. 

Mustafa pehlivan; kemali sa • 
mimiyetle anlatmıya başladı. 

- Paşam; ben padişaha candan 
düşmanım. Hatta; sizler gibi de 
düşünmüyorum... Onun vücudü
nün ortadan kalkması lazımdır. 

Bu derece esarete tahammülüm 
yoktur. Eğer; sizler hiçbir şey 

yapmıyacak olsanız bile, ben, o
nu kendi elimle hayatına hatime 
çekeceğim ... Ama; beni de öldü
receklermiş... Bana hakkı hayat 
vermiyen bir padişaha neden lü
zumum olmuş olsun?. Maşukamı 
kendine esir etmiş, bütün bir ha
yatını cebren satın almıştır. Bun-

dan başka da nikahsız, arzusuz, 
nefsine zorla ramedıp hapsetmiş
tir. Bu derece gaddarlık karşısın
da isyan etmiyeyim <le ne yapa -
yım? .. 

Paşa; Mustafa pehlivanın Ab
dullah ağanın dediğinden fazla 
heyecanlı ve içli olduğunu gördü. 
Liıf değil; adamcağız cesaretle, 
cür'etle konuşuyordu. Bu pehliva
na her iş gördürülebilirdi. Musta
fayı daha ziyade deşmek için 

- Evet oğlum, hakkın var ..• 
Sen bakma ki; biz paşayız, şuyuz, 
buyuz, biz de senin gibi esiriz .. 
görmüyor musun? İstediği vakit 
azleder. İstediği vakit memleket -
ten memlekete sürer. Çoluk çocu

ğumuz perişan olur... Aramızdn 
bir fark yok. Ben de seninle be -
rab.orim .•• Yalnız; temkinli olmak 
lazımdır. Şimdi, söyllyeceklerimi ı 

dinle ve sevgiline bile açma. Hat
ta; bir araya gelir, çoluk çocuk sa
hibi olur isen bile yine yaptığın 

işi sevgiline söyleme ... Çünkü; ge
lenler senden intikam alırlar, ve 
tereddüdsüz idam ederler. Dedik
lerime dikkat et; sana daha mah
rem olarak şunu söylemek iste
rim. Hatta; benim sana verece • 

ğim emirleri çok emin olduğum 
ve senin de iman ettiğin Abdul
lah ağaya bile söyleme ... İşte; sa
na birinci ve kat'i nasihat budur. 
İkincisine gelince; çok yakında 
Sultan Azizi hal' edeceğiz ... Tabii 
bu meyanda sarayında bulunan 
gözdeler de her biri, bir tarafa 

serbest kalıp gideceklerdir. Ben, 
sana söz veriyorum. Dilşadı sana 
vereceğim... Tekrar ediyorum, 
kat'iyen ne Dilşada ve ne de bir 
başkasına ölünceye kadar yaptı-
ğın şeylerden bahsetme .. . 

- Başüstüne paşam ... Size ye-
min ederim ve kasem ederim. 
Kat'iyen bahsetmem.. 

Dinle, bitmedi: 
- Hal' den sonra; seni Sultan 

Azizin yakın hendesi ımiş gilıı ya
nına verdireceğim ... Fakat, bunu 
kurnazlıkla daha ziyade Sultan A
ziz istemiş gibi yapacağım. Dilşa
dı da beraber vereceğı m. o, ıç r· 
de, sen dışarda kalacaksın . bu va
ziyet bir hafta sürmiycccklir. İş
te; sana o vakit bir emir vl'rcce
ğim. Yapacağıııı yapacaksın• On
dan sonra, halas olacaksın? Bu 
hizmetin için beş bin altın ver lc
cektir. Sevgilini alır, köyüm· gi· 
der, safayi hatırla yersin .. 

Mustafa pehlivan para m<'s<•lc
sine itiraz etmişti 

- Paşam; para ist!'mem .. Af 
buyurunuz ... 

- Yoo .. Bu parayı ben verecek 
değilim .. bunu sana devlet vere
cek . Çünkü: ölünceyC' kadar a· 
çıkta kalacaksın .. Artık ne ham· 
!acılık ve ne de başka bir iş yapa
mazsın ... Bu para sana lazımdı r. 

Dilşadı ne ile giydirip kuşatacak
sın oğlum ... 

(Devamı var) 
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Vatikan-Almanya 
M 

Manzunl H ikaye: 

Orta Avrupa'da Vatika'nııı oyna
dığı roller A lmanya aleyhinde imiş 

Gangsterler yine 
f aa:iyete geçti 

Sahte b ir yüzbaşı, 
yeldan geçen otG>mo
billeri haraca kesti 

Yazan: Necla Maraş 
Köyde bir telaş vardı, kimisi ağlıyordu, 
Kim! oynaştan, kimi eşten ayrılıyordu. 
Son saat yaklaşmıştı, son treıı kalkacaktı.. 

Bağırdı acı acı, üstüste, iki kere, 
Tren bir sarsıntile, tırmandı tepelere ... 
Kara bir bulut gibi, bir yamaçta kayboldU. 
Hava gözyaşlarile hıçkırıklarla doldu 
Duraktan ayrılırken kafile ağır ağır, 

Almanlar Vatikan'ın hareketlerini 
unutmıyacaklarını söylüyorlar 

Tulon Kangsterlerinin marifet- 'Analar, yavuklular, neler bırakacaktı. 
]eri malı'.ım: ı milyon 500 franklık Düdük sesi dağlarda, teryad gibi uzadı. 
soygun, bir kuyumcu mağazası. Kalblerde geçit yaptı, bir bir ayrılık adı. 
nın yağması, ilh ... \ Heğbeler omuzlarda .. şimdi çıkınlar ~ide; 

Bunlardan biri sırtına bir jan- 1 Islak bir bulut vardı, demın yanan gozlerde .•• 
Şimdi herkes sarılıp hep veda edıyordu.. 

darma yüzbaşısı üniforması, ba-
Köy delikanlıları, askere gidiyordu. 

Kimi bir şey görmüyor, kimi knlağı sağır. 
Arkasından trenin bakıp gidenler yine, 
.Tarlalara koştular, gidenlerin yerine ... 

** . Aylar geçtikten sonra, gün gibi az göründil. 
Vatikan ile Almanya arasında 

ihtilıif devam edıp gidiyor. Avru
pn politika aleminde birçok hadi
seler olurken ve pek çok dediko
dular devam ederken Papalık ile 
Berlin arasındaki münasebatLı 

gerginliğini unutmak mümkün de
ğildır. Çekoslovakya buhran sı -
ralarında, bilhassa cylulün son 
haftalarında harp tehlikesinden 
çok bahsedilırken Vatikanın al
dığı vaziyet sulhun devamını 
istemekten ibaret görünüyordu. 
Avusturya malum şekilde Alman
yaya geçtiği sıralarda Vıyana ka~
dinalinin Almanyaya karşı aldığı 
uysal vaziyet az dedikoduya yol 
açmamıştı. Kardinalin nasıl olu;ı 

ta bugünkü Almanya ile anlaştığı 
etrafında dönen bu dedikodular 
az meraklı değıldi. Fakat Vatikan
doki tecrübeli diplomatlar bahsi 
kapattılar. Kardinal yerinde kal
tlı. Ay !ar geçti. Geçenlerde Viya
nadaki kardinalin oturduğu yere 
bir tecavüz oldu. Bu suretle kar -
dinalın ismi ve resmi gazetelerde 
tekrar kendini gösterdi. 
Vatikanın aradaki ihtilafın en 

şiddetli göründüğü günlerde bile 
Berlin ile münasebctını kesmek 
cihetine gitmedi. Çok beklemek, 
sonra meramına varmak onun es· 
ki politikasıdır. Fakat yalnız bek
lemek tc değil, çalışarak bekle -
mek. 

İşte bu hal ise karşı tarafın hoş 
gördüğü şeylerden değildir. Al -
manyadaki siyah milis denilen 
teşkilatın çıkardığı bir gazete var
dır k diğer yarı resmi gazeteler
de olsun veya Alman hariciye ne
zaretinin fikirlerini neşreden ya
rı resmi vasıtalarla olsun söylen -
miyen şeyleri bu gazete yazmak
ta, Vatikan aleyhine vakit vakit 
şiddetli hücumlarda bulunmaktan 
geri kalmamaktadır. 

Geçen sene bu gazete yazdığı 

yazılarla Almanyada katolik kili
sesi aleyhine çok hücumlarda bu
lunuyor, kiliseye ait malları, ara
zinin hükumete geçeceğini bile 
söylüyordu. Dediği şeylerin olup 
olmaması bahsi ayrıdır. Fakat 
her halde o zamanki yazılari!e 

Avrupa politika aleminin nazarı 

dikkatini celbediyordu. Şıvarz 

Korps isimli olan bu gazete şimdı 
yine Vatikan aleyhine neşriyata 

girişmiştir. Artık Almanya ile 
Papalık arasında hesap görmek 
zamanı geldiğini söylüyor. Ve A· 
vusturya da alındıktan sonra Al
manyada bugün 27.000.000 katolik 
vardır ki bu suretle ne Vatikaıı 
Almanyada olup biten şeylere 

karşı lakayd kalabilmekte, ne de 
Almanya büsbütün Vatikanla ala
kayı kesınektedir. Aradaki aykı
rılık ne vakittenberi devam ettiğı 
halde iki taraf da ihtiyatlı dav -
ranmaktadır. Fakat seyyar milis
teşkilatının gazetesi bu ihtiyatı 

göstermeğe lüzum görmektedir. 
Bu gazete politikacı papasların fa
aliyetinden bahsederek bunların 

bugünkü Almanya aleyhindeki 
maksatlarına varmak için çalış -
tıklarım söylüyor ve diyor ki: 

Vatikan bugünkü Almanyanın 
yıkılması için uğraşmakta ve bu 
sene zarfında baş gösteren millet
ler arası buhranlardan istifade 
ile Hitler Almanyası aleyhindeki 
planlarını meydana çıkarmak is -
!emektedir. Seyyar milis teşkiliı -
tının gazetesi şimdiye kadar Al -
manyada ve Avusturyada aykırı 

bir vaziyet almış olan katolik ki
lisesi erkanının isimlerini say -
maktadır. Eylıll sonunda Çekos -
lovak buhranı şiddetlendiği ve Av
rupada harb çıkacağı korkusu baş 
gösterdiği zaman katolik kilise -
sinin Almanyadaki katoliklerin 
Her Hitlere karşı olan merbuti -
yetlerini sarsmak için çalıştıkla • 
rını söylemektedir. Gazete bun -

dan bahsederken: Halb,ıki, diyor, 
zulüm gören Sudd Almanlar İ'·'..:1 
bir kelime bile soylemiyorlardı. 
Zaten Vatikanın politikası Çekos
lovakya tarafında idi. Dünya ka

tolikleri, diplomatları ve gazetele
ri vasıtasile hep Çekoslovakya ta
rafını tutuyorlardı. İstkbalde bu
nu hatırlamak lazım gelecektir. 

Çekoslovakya buhranı eylillün 
son günlerinde en şiddetli bir saf
haya girmiş bulunuyordu. İşte 28 
eylı'.ılde Papa tarafından söylene
rek radyo ile bütün d;lııyaya ya- · 
yılan bir nutukta şöyle deniyor
du: Sulhu kurtarmak için benim 
canımı feda etmek lilzım geliyor
sa bunu memnuniyetle yapaca -
ğım. 

Papa ayni zamanda Çeklerin 
milli bir azizi olan Senvenşe slas
dan da bahsetmek suretile Çek -
fere olan teveccühünü göstermiş 
oluyordu. 

Vatikanın bir gazetesi vardır ki 
milletler arası politika işlerind<? 

vakit vakit yazdığı tartılı yazılar
la daima Avrupa siyasi mehafilin 
nazarı dikkatini celbetmekten ge
ri kalmamaktadır. Osservatore 
Romana isimli olan bu gazetenin 
Çekoslovakya buhran sıralarında 

EDEBf R O M A N: 1 -·----
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YAZAN: NUSRET SAFA COŞKUN ---.. -~ 
Başlark en 

[•Deli GOnlüm»isimtl romanımın Son 
Tcl:-raf» su.tunlarında sona erdltl 
rün, üc telefon muhavereslle mütea
kip g-ünlerde de birkaç mektupla şu 
suale muhatap tutuldum: 

- cOell C'Önlüm» Ü niçin bitirdiniz?. 
Bilsf"niı ne zevkle okuyorduk? 

Ben, evveli. hunu romanın 186 mcı 
tefrikaya kadar uzamasından dolan 
bir alay sanmıştlm. Fakat bunları 

takiben okuyu€'ularımd.an aldtfım 

bir çok mektuplar ve dostlarım cDell 
Gönlüm• ün pek 3.li. biraz daha uza
mak. bu suretle biraz daha vazihJeı· 

.. n:tck L~tidadında oldutunu, bltlmek
'8 çok acele ettlfiml, yahut çabuk 

kestliiml ileri sürÜyorlardı. Bu lütuf. 
kir mektup ve tcşcJlerln hepsine 
inandıtımı ve blr muharrir için en 
büyük kazanç olan bu takdirlerden 
dolayı iftihar duydufumu sakhyamı
yacafım .. 

Nasıl sakhyablllrim ki, roman de

vam ederken blr çok okuyucularım
dan aldıjun k&ymetll mektuplar, be· 
nl çeklıie çekine yaptıfım bir takım 

teknik ve uslüp yenlliklerlnden dola· 

yı tebrik ediyor, roman bar.an bir yer 

den dlier bir yere atladıtı, bfrka~ 

ı-lin için sıkıntılı bir merak verdlll 
halde heyecanını ve atıl.kasının kat
tyen kaybolmadıfı söyleniyordu. 
cDeU Gönlüm» e başlarken hiç bir 

edebi lddlıım olmadıhnı bunun llit' 

yazdığı yazılar az mühim değildi. 
Alınan gazetesi Papanın gazete -

sine de hücum ederek şimdiye ka
dar bu gazetenin hep Çekoslovak
yanın sabık cumhurreisi Beneşi 

methettiğini söylüyor. Bununla 
beraber seyyar milis gazetesinin 
hücumları yalnız katolikler aleY.

hine değildir. Almanyada aykırı 

bir vaziyet muhafaza eden pro -
tistanlar da gazetenin hücumları
na uğramaktadır. 

Diğer taraftan Angri gazetesi, 
Papanın geçen gün söylediği bir 
nutuk dolayısile Vatikan aley
hindeki hücumlara iştirak ederek 
diyor ki: 

Papa Almanya aleyhinde it -
hamlarda bulunarak Almanyanın 
bütün dünyada üstün olmak için 
çalıştığını iddia ediyorsa Alman
ya aleyhine böyle ithamlarda bu
lunmağa Papayı kim sevkediyor? 

Bugünlerde Alman gazeteler~ 

Vatlkan aleyhinde yazıla. 

şeyleri birer birer hü -
!asa etmeğe lüzum olmasa gerek. 
Yalnız bunlardan çıkan netice şu 
oluyor ki Vatikan ile Bedin ara
sındaki münasebatın gergin ol -
makta devam ettiğidir. Bu ger -
ginlik Çekoslovakya buhranı sı -
rasında kendini bir gün daha gös
termekte gecikmemiştir. Vatika -
nın yukarıda ismi söy !~nen gaze
tesi aylardanberi orta Avrupa 
buhranı etrafında yazdığı maka -
le ile Çekoslovakyaya karşı Pa -
palık makamının al.iıkasıru göster
mekten geri kalmıyordu. Vatikan 
ile Beri in arasındaki gerginlik A. 
vusturyanın malum şekli Alman
ya tarafından alınması üzerine 
daha artmıştı. Çekoslovakyanın 

taksimi bunu daha arttırdı. Bun -
dan sonra da Papalık ile Almanya 
arasındaki gerginlikten bahsetmek 
sırası gelecek. 

·---<>---

G 0ldebariye idama 
mahkum e ldu 
Karısını ve çocuğunu öldüren 

banka kasadarı Goldebariyr. Mört 
Mozel mahkemesi tarafından ida
ma mahkum edilmiştir. 

kalem tccrubf":;l olduğunu yazmıştım. 
Bu tecrübeyi cSon Telg-raf m ili.bora. 

tuvarında yaptım. İmtihanı •Son Tel· 
çaC• okuyucularının huzurunda ver· 
dlm. Tecrübe, itiraf edeyim, beni ta~ 
mamlyle tatmln etmemiş olduğu hal

de çok sevgili okuyucularım bana 
üçüncü sınıra geçecek numarayı lüt
fen verdiler. İşte ben bu cesaretle 

üçüncü romanlm olan «Kalbe giren 
hırstz»a başlamış bulunuyorum. Bu 
romanda da roman tckntfl dışında. 
bazı değişiklikler olacaktır. Romanın 

Lazan kopuk bir filim parçası ha-
linde oluşu, okuyucu kafası_nı da 

muh:trrir kadar düşündürmek, du ... 
runnak ve hadiseleri yekdtğerine 

eklemesini tembı etmek i('lndlr. Ben. 
oo roman apaçık, hemen anJaşıhr 

bir ~ekflde olmamahdır. Muharrir, 
baıı kısımlan müphem bırakmalı, hu 
müphemllklerl okuyucu hakikate 
tahvil etmeli, boşlukları kendJ-;i rl ; • 

durmalıdır. Yoksa okuyucu bu. çu .. 
kurların üzerinden atlar, bunları bi
rer sakatlık sayarak, sebeplerlnJ dü
şilnmeie lüzum görmez ve bu çukur
ları doldurmazsa. okuınakta.u müte
velll! fa:rdl. ve zevk. romanın hto 

kunmadan bir köşeye bırakılmasln
dan daha fa.rkh olmaz. 

şına da sırmalı bir şapka geçir - Bir köşeden bakarak hüzünle etrafına .. 
miş; Marsilya - Nis yolu üzerinde Dualar okuyanlar sığınıp Allahına .. 

Seneler birbirini, sürükleyerek döndü .. 
Ağaçlar soyundular, şimdi tarlalar soldu. 

gelen, giden iki otomobili dur - ı Muskalar takanlar mı, mendil verenler mi v~ - Köy erleri gideli, iki buçuk yıl oldu. 
durmuş. D~mlıyan göz yaşını öpüp sevenler mi var. Ömerin belli değil, ne durağı, ne yeri .. 

Ve içindekileri rövelverle teh Ne kundakta çocuklu, yeni analar vardı, Bir gün Osmanla geldi, onun şehid haberi. 
did ederek paralarını aldıktan Ne duvağı örtülü gelinler, yarlar vardı. 
sonra tekerleklere ateş ederek ıa,, Bir an oldu, hepsinin, göğsü bir hızla vurdu, 
tikleri patlatmış, sonra civardaki Acı bir düük öttü, kara duman savruldu. 
ormana dt.lıp kaybolmuştur. · Bir köşeyi dönerek kayboldu birer birer., 

Muhtar gilin genç Os~an, köye bir görünnıüştil. 
Bir daha ne cebheye, ne bölüğe dönmüştü ... 
Oturup köşesinde ekmeğini yiyordu .. 
Ömerin yavuklusu Fatmayı istiyordu!. Vak'ayı haber alan zabıta der

hal tahkikata başlamış ve bunun, 

son zamanlardaki yolsuzlukların
dan dolayı işinden çıkarılan bir 

polis memuru olduğunu anlıyarak 
kendisini tevkif etmiştir. 

----<>-

Vittorio 
Mussolini 

ıBalayını geçirmek için 
Mısıra gidiyor 

Geçenlerde evlenen Mösyö Mus

solini'nin küçük oğlu, zevcesi ile 

beraber balayını geçirmek üzere 

Mısıra gitmiştir. 

---<>-

Radyomuzdan 
Ziraatte de 
istifade edilecek 

Zirat kalkınmamız hakkında 

köylülerin ve müstahsilin de di -
!eklerini tesbit eden Ziraat Ve -
kaleli bu hususda radyodan da is

tifade etmeği kararlaştırmıştır. 
Haftanın muayy~n gün ve sa -

atlerinde zirai mevzular hakkın

da karşılıklı münakaşa şeklinde 

2 veya 3 kişi arasında Ankara 
radyosunda konuşmalar yapıla -
caktır. 

Konuşma sonunda bir 4 üncü 
ayni şahsı, bu münakaşalardan 

çıkan neticeyi anlatacaktır. İlk 
konuşma bu perşembe günü saat 
19 da olacak ve her perşembe gü

nü ayni saatle buna devam olu -
nacaktır. 

Bu seferki konuşma pamuk hak
kında ve umumi ziraat etrafında 

5 meseleden terekküb etmektedir. 
Bu münakaşalar radyolar vası

tasile köylerde de takib oluna -
caktır. 

Arzu eden köylüler ve halk. ı 

münakaşalı konuşmalar ve zirai 
meseleler hakkında vekalete fi -
kirlerini daima bildirebilecektir. 
Bunların nam ve adreslerine ya 

mektupla veya radyo vasıtasi!c 

cevab verilecektir. 

Kalblerdeki yiğitler, içte yaşıyan erler. 

Ömer gençler içinde, bir taneydi, şanlıydı, 

Hem de bu güzdenberi, bir kıza nişanlıydı. 
Harb başladı hazırlık, sona erdiği anda, 
Asker oldu Ömerler, Alirler, Osmanlar da ... 
Bir gün davullar çaldı, bir gün erler toplandı, 

Ertesi gün belki de, dönmemeğe yollandı. 
Hepsinin yüzü şendi, hep kalbleri ferahtı, 
Kalanlar ağladılar, o ne mahzun sabahtı. 
Ömer yoldaşlarile önce çıktı yerine, 
Sonra bakındı kalan köyün erkeklerine. 
Sakallı bir dedeyi, çağırdı, dedi: 

- Dayı .. 
Sana emanet ettim, al duvaklı Fatmayı. 
Dönemezsem taptığım, vatanımın uğruna, 
Fatmayı kaçırırlar, onu yalnızca koma. 
Onu layık olduğu, bir yiğite verirsin, 
Yalnız cümbüş yapmadan, sessizce everirsin. 
Gözleri yaşlanmıştı, buğulaşmıştı sesi, 
İçini çekti, sustu; sanki bitti nefesi. 

- Dayı; Ölürsem, dedi.. ona beni belletme, 
Yarasını kanatır, ismimi çokca etme, 
Dayı o kimsesizdir, sakın onu bırakma, 
Benim kırkım çıkmadan, düğünün de yapma. 
İhtiyarın bulanan bakışları ıslandı. 
Sonra titrek eli~! i alnında kımıldandı. 

- Sen sakın meraklanma, ferah git, oğul, dedi, 
Sevgili yavukluna, olurum ben kul, dedi.. 
Gittiğin yol uzundur, sonunda ölmek de var, 
Vatan şen, sen neş'elL. kavuşmak dönmek de var. 
Biz seni hep gözleriz, bir çatıda yatarız, 
Gelmezsen sözün gib~ yavuklunu satarız. 
Daha çok diyecekti, durdu, çıkmadı sesi, 
Ömerln gözlerinde toplanmış bütün hissi.. 

Dayı hastalıklıydı, karısı ihtiyardı, 

Bir gün kızı bırakıp, ölüp gitmek de vardı. 
Ömerin sözlerini, Fatmaya anlattılar, 
Onu gürültüsüzce Genç Osmana sattılar •.• 

O gece duvağile Fatma oturmuş yere, 
Osman da dışarıda, girecekti gerdeğe ... 
Pencerenin önünde, bir karartı belir" . 
Genç kızın başı kalktı .. bu vakit kim geiird11• 
Perdenin kenarını tutup çekince yana, 
Bir feryadla bağırdı, onları aldatana ... 
Çünkü, camın önünde, duran yiğit bir erdi. 
Hem de başkası değil.. nişanlısı Ömer'di! ... 

** Köyde bir telaş vardı, genç, yaşlı gülüyordu: 
Dir yanda hora tepip, dav\11 dövülüyordu. 
Fatma al duvağının içinde gülen başla, 

O gün evleniyordu, dört senelik oynaşla ... 
Ömer bütün ederek, vatana inıanını, 
Getirmişti, cebheden, kucak kucak şanını ... 
O gün, asker kaçağı genç Osman yakalanılır 
Onları mahvedecek bir ufacık yalandı. 
Kelepçeyi taktılar, kocaman ellerine .. 

- Ömeri görem, diye .. ayak diredi yine
Ömerle karşılaştı, nefes alamıyordu.. 
Önce elleri önde, yüzüne baktı, durdu ... 
Sonra: 

- Ey kalbi temiz, gözü pek, yiğit, d~ 
Bak ben de gidiyorum, sen de yare git, ded1

·". 

Ölümden dönen artık, kalmam topraktan a'f'' 
Sen de, Fatmayla birleş, sağca yaşayın gayrı. 

Gözünden iki damla düştü, bağlı elinL .. 
Kayboldular, tırmanıp, köyün tepelerine ... 

Kaen hapishanesinde bir mahkum, gerine 
bir manken bıraktı ve kaçtı 

Mal1kiim kaçmazdan evvel, Manke:rıin başına 
bir de takke geçirmeyi ihmal etme~ 

Koen hapishanesinden kaçan 
kaçana. Ağustos ayında iki mah
kı'.ım kaçmıştı. Şimdi de, beş se
neye mahkfun olan ve Guya'na 
gönderilmesine az vakit kalan 
Loridan adlı · lr serseri firara 
muvaffak olm_ ,tur. 

Garib bir izdivaf 
32 yaşındaki demirci 1 O yaşınd9 

Gardiyanlardan biri, saat 11 de 
koğuşa girdiği zaman yataklarm 
birinde ottan yapılmış bir man -
ken görmüştür. Mankenin cam -
dan gözleri, tahtadan yapılmış ve 
boyanmış kulakları, hatta başın -
da bir de takke vardı. 

bir kızla evlenmiş_ ıeıi' 

Loridan, bizza~ yaptığı bir may
muncukla koğuşun ve bahçeye 
açılan kapıların hepsini açmış ve 
kaçmıştır. Nereye gittiği, nerede 
saklandığı henüz anlaşılamamış -
tır. 

Prestonburg'da, Taket adlı ve 1 Bu haber, birçok ki# ;I 
32 yaşlarında bir demircinin 10 hiddetini mucib olmuş ve :Jıf 
yaşında henüz çocuk denilecek mete müracaatla şikayette 

bir kızla vlenmesi Amerika efkarı muşlardır. çı•· 
umumiyesini galeyana getirmiş Zabıta; kızı anasını sorgtıY8 

ve umumi bir protestoya meydan tikten sonra tevkif etınişlif· el' 

iltiC8 
vermiştir. Taket kaçınış ve dağa 

Hakikaten, bir hafta evvel daği miştir. Ve giderken: ge' 
bir·adam olan Taket, Roze adlı bir _ Yakında karımı aını1Y8 

küçük kızla evlenmişti. leceğim ... demiştir. / - --:S -

Bu romanı yazarken aşafı yukarı 

her edebi ekolün kap.asını çaldım .. 

«Kalbe glren hırsız» ne yalnız rea~ 

Ust, ne yalnu: romantik ve ne de 
yalnız idealisttir. Hemen hemen hep· 
sinden biraz renk alm.1.ıf, muhtelit 
kısımlarda hemen hepsinin clbisele
rJnJ rlymiştir. Fakat yalnız birine 

mensup detUdJr. Anlatmak istediil 
şey de basit bir aşk macerası zan
nedUmemelJdir. Ne demek istedl.fi
nl, nelere hücum ettıtlnl, neleri sev
dlrmefe çalışhiuıı. neleri mazur 
l'Ötdütünü okuyucular takdir ede
cekJerdir. Bu eser, söylemek isterim 

ki, bir içil aşk hikayesinin içinde bü
tün bir hayatın ve buzünkü sosye
tenin tahJillnl ve icap eden yerlerdo 
de tenkidini ihtiva. etmektedir. Ve 
ast1 işte bunlar. aşk komprimesi ha·· 
llnde önüne konulmaktadır. 
Bana «Kalbe giren bırsız»la roman 

sahasında bir doktora imtihanı ver
mek cesaretini siz sayın okuyucuıa
rım bana verdiniz. Bununla bir dör
düncüye hak detti, eltmdeklnl 

elimde tutabilmek ınuvaffakıyetlni 
ka.ıanabUlrscm bahtiyarım?] 

Yesilköy : 15 - 9 - 938 

NUSRET SAFA COŞKUN 

- A-
BU KISIM ROMANIN ORTASIDIR 

-o-
Sevcn ıztırab çekmcğe de gönüllü 

demektir 
-o-

Bir mektubun doğurduğu ız

tırap ve ... bir genç kadın .. -
-1-

Avucun içine doğru parmakların 
sinirli bir bükülüşü.. Buruşan 

bir kağıdın hışırtısı .. 
Kısık, buram buram kin, nef

ret kokan bir ses: 
- YJl.1n, valan ... Yalan söyli

yorsun, yalan yazıyorsun, uydu
ruyorsun.. İnanmıyorum.. İnana
mıyorum artık .. 
Masanın kirli mermerine inen 

bir yumruk .. 
- Yalan! 
Sesin ton değiştirişi 
- Oğlum al paranı!. 

Bir maden parçasının mermere 
sarkıntılık edişi.. Hızla sarsılan 

CRiC kapı .. 
Sokak ... 
Kaldırım .. 

Kaldırım taşları. 

Kaldırım taşları üzerinde ayak
lar .. 
Kaldırım taşları üzerinde ayak

ları taşıran bir yürüyüş .. 

Erimiş karların biriktiği çukur
lara taşıran bir yürüyüş .. 

Kar !ar bu kendinden geçmiş 

yürüyüşün suratına tükürih· ;;ibl 
dökülüyor .. Binlerce beya~ ı;;;..u. 

rük bu ayakların dahibinn üslüne 
düşüyor. 

Cadde •• 

Işıklar_ 

Adamlar ... 

Çan, glakson sesleri .. 
Mırıldanış: 

- Yine yalan .. Hep, her zama.\
ki gibi. Yalan .. İnanmıyorum! • 

- Kör müsün be herif? , 

~ b,;ıf 
İmanına kadar frenlere tıl'" 

Makasların dişlerini gıcı.rd;i / 
Şoförün gırtlağından, dişler 
küp dışarı uğrayan hiddet· etr' 
- Ava! aval yürüyeceğine 
fına ıiak be adam!.. .1 
Lüks hususi bir otoınob' ·~l 
İçinde dışarısı ne kadar ;e or 

ve çıplaksa, o derece sıca1' 
tülü şık bir genç kadın!. eır'' 

Otomobil az daha karş•Y99d,ı11' 
fına bakmadan yürüyen bir ıf 
ezecekti .Genç kadın da 
ğuk sayha çıkardı. şafôrt' 

Bu sayhadır ki, zaten 0rl' 
0nıJJI ~r 

hanımının yanında A~_g ··r 5s• 
familyasından bfr küfıl 
mak cesaretini verdi. ~J 

Frenlerin sıkışmasındaII ,,ııetl' 
nu "' '.r olan sesle adam, tamp~ tti. v'" 

ne değen otomobili hi5Se 
du. 

Ne iler gidebiliyor, dıJ 
Ne de geri dönebiliyor ı."l'l 

[Deva"'' 
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iLMi VE FENNi AŞ~ 
ihtiyar Kayser n;;I 

e ğle niyor? 
Paris Tıb Fakül esil Bir doktor sekiz ay Bir kadın , . izd i~acda . mes'ud ola b:ım:k için 

' neler bılme lı ve kımler l e evlenme lı ? ... 
ı Klinik şeflerind~ evvel kaybolmuştu 

0Kumak merakı insanı hırsa 
oe·iren en iyi vasıtadır 

• 
4

lıııaııYanın . . 

içlerinde bir doktor karısı da bulunan müşterileri 
tedavisinden memnun olduklarını söylüyorlar 

rtıüvazenesi bozuk olan doktor, çok defalar mühim konsültasyonlara 
davet olunmuş, hatta kansere aid dikkate değer konferans da vermiştir 

Vı·!Jı eskı ımparatoru 
eiın· •d ın Felemenkte na -

Liııct 1 ctrafındl Avrupa ga
lılı or. J.ıe· Yeniden yazılar ya -
' ! Unk · 

, 
11 "tııı b· u •Son Telgraf, 

~ •it t ır kısmını hüliısa ede -
· ~tk~~t~fını bugüne bırakmış
~ OJaıı alkan, bahçesile meş· 
·ı.,;ı ' Sad:'\ 
ıat .. "-.; ve ınuntazam bir 

ı:: suror k 
liıı ~I ol e ilmi tetkikatl:ı 
,,- 79 01 an. eski imparator yaşı-
• ınası!c b , Pl!k sa. erabcr bugün pe.c 
, -..ı ca glaındıt. Vücudca ve 
~ Ue ı~~ğlaın olan Kayser ta-

J'eıeııı:~e· ile meşgul olan ba
~ bu. Vaklı sayılı alimleri her 
,,,~onları ıtıcr şatosuna çağıra
"'llla, 

0 
a beraber tetkikat yap-
tıların münakaşalarıru 

tlııuL İıııparatorun torunu Kus 
ı~:ıııeltıe ... 
li~~l\\etq ' hülasa tatlı günler 
~t <ltJti h e<1r. Eski imparatorun 

~te llatııa.ı7atına aid şayanı dik -
il tıa l:.u.i ~ anıatan da torunu 

hil( U. ~reııs ~rdinand oluyor. 
leı· 0~ıllıı ltnparatorun en bü -
~.~<lııı u~ oğludur. Yani eski 
~ he~le~lu. ·· Şu halde eğe~ 
lı:ı~ ~a taht hanedanı Almanya
~lııı 01sayd.ı b ~e t.~cı muhafaza et
~ g •nya iı:n ır gun bu prensin de 

( eı~ekti Paratoru olmak sıra-
~ llu.nıı dernek .. 

lat an Yi · 
1'tı,. ot, Al rrnı sene evvel im-
leı· . tııağlü~anyanın acı bir su -
li lııı hıra'- 'Yeti üzeme memle-

''ta "ar k t.ıy da k a Felemenge git-
ı • " end; · .. . 'I> 'erıeşt· sıne gosterılen şa· 
~'ı- ""nhah ı. Mevsim yine böyle 

in arct 9 ~a,. 1n Ya" ı. 18 senesi sonba-
l1~1~l.ır ltıegrnurlu bir gününde m• 
, "'n llılek t· •ıJ'lıq Sonta e ın bırakarak gt-
lıı01. nYa d 0 zamanki mağlüp 
~'•tek~ _a galip devletlerden 
ı .. • RU ıstenı · . 
"il n ev ıştı. Bundan bir 

'

t VeJ e·k·. 
"'lid C s ı Ingiliz başve • 
ıı· or · iıı 11itk cun hatıratından 

t;ı1~dan beanh Alınan imparator -
~ vıç Sed·J · 

l;ıtiı t tarar, 1 mış, Kayserin 
~e1• e heyn 1tıd~n harp mes'ulü 
" "<' e IrııleJ b. •nı Vkedi! . . ır mahke -

lııı ~1 1tııışt nıesı bıie söylendi
~''· ~•tııt. l. 

l · "«ıı "'1 
" 'it; .. •tn h Neınenge gitti. Ho-

~ "'r aııeda • 
~ lıı;0 lt t_•tafa d _nının erkanı her 
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Prens Ferdinand o zaman bü -

yük babasile sonradan bunun ge
çirmiş olduğu günlerin hatırasını 
unutamıyormuş. 

Kayser akşamları saat sekiz
de yemeğini yermiş. Fakat masa-

sının üzerine yapılmış, büyük bir 
harita vardır. Her akşam yemek
ten evvel onu gözden geçirir, ha
ritanın üstüne koymuş olduğu 

birtakım işaretler vardır ki bun -

!arın yerlerini değiştirir. Mavi, 
kırmızı renkte olan bu şaretlerin 
manaları vardır. 

Kayser eskiden Almanya impa
rator, iken de tıpkı böyle harita 
üzerinde harekatı takip eder

di. Şimdi harita üstünde günü 

Prcnsesı ue beraber ..• 

Her hastayı parasız tedavi eden, 
hiç kimseden ücret almıyan 
bir doktorun hali elbette daimi 
şübhedir. 

Sivil zabıta memurlarından Dui 
n:y, Korbo sokağında 7 numara
lı apartımanın altıncı katında bir 
odada oturan bir doktorun müra
caat eden hastaları tedavi ettiği
ni, buna mukabil de ücret almadı
ğını işitince böyle düşünmüştü. 

Kimseden bir para almıyan 

Doktor Lui Beneto, 31 sonkfınun 
1914 de Paris'de, 13 üncü dairecle 
doğmuştur. 

Doğruyu söylemek 18.zım gelil'
se, tedavi ettiği hastalardan şika
yet eden olmamıştır. Doktor Be
neto, bir eczacının küçük çocuğu
nu ölümden kurtarmıştL Dahası 
var: Kocası doktor olan bir kadı
m muayene etmiş, göğsünü ve 
kalbini dinlemiş ve az müddet i
çinde hastayı iyileştirmiştir. 

Fakat, bunlar polis memurunun 
şübhelerini izale etmemiş. Üst kö
şesinde: •Paris Tıb Fakültesi Kli
nik Şeflerinden Doktor Lui Be-
neto .. • yazılı bir reçete ele geçir- Doktor Beneto gitmek istemi- doktorlarım da konsültasyona da-
miş. Ve şübheleri büsbütün art - yor, nihayet itirazlarının faydası vet eimiş ve bunların hiçbirisi 
mış. Tıb Fakültesi klinik şefle - olmadığıru anlayınca polisleri ta- teşhirlerinde daii bir şey görme-
rinden biri küçük bir odada otur- kib ediyor. Merkezde derhal sor- miştir. 
sun. Olur mu bu hiç?.. guya çekiliyor. Benetonun odasında yapılan a· 

Polis memuru el altından tah- raştırmada birçok mektublar ele 
kikata başlamış ve Pariste Beneto KAÇ~ BİR DELİ geçmiştir. Bunlar en meşhur mü-
adlı bir doktor olmadığını anla- İsminin hakikaten Beneto ve tehassıslar tarafından gönderil -
mış. Ve geçen gün mevki komise- Viljuif tımarhanesinde tedavi al- miştir. 
rinin katibi ile birlikte doktorun tında bulunan delilerden biri ol- Tımarhane kaçkını sahte dok-
evine gitmiş. Kapının önünde duğu ve geçen şubat ayında na- tor, birkaç hafta evvel, büyük bir 
doktoru görmüş, zayıf, gözlüklü sılsa kaetıg"ı anlaşılıyor. k 1 b !ık 1 d k "d , a a a ıuzurun a ansere aı bir genç .. . 

D kt Vaktile, diploı:ııası olmadığı hal- bir de konferans vermiş ve bu - o or Beneto? ..• 
gününe takib ettiği harekat ne ol- B · de doktorluk yaptığından birkaç konferans tıbbi gazetelerin birin-- enım ... 
sa gerek?. _ Lütfen merkeze kadar gelir kereler hakkında takibatta bulu- de aynen neşrolunmuştur. 

Çin-Japon harbini, İspanya da- misiniz?... nulduğu meydana çıkıyor. Tedavi ettiği hastalardan çoğu, 
hili muharebesni takip ediyor. - Kabil değil... Hastalanmı zı' _ tamamile iyileşmedikleri halde bir 

Diplomasız mütehassıs 
Hangi tarafı ilerliyor veya geri· yarete gidiyorum. zarar da görmemişlerdir. Şaha-
liyorsa işaretlerle bunların yer- Polis memuru yüksek sesle: Mahallede yapılan tahkikat cid detlerine müracaat olunan bazı 
!erini tesbit etmektedir. _ Evvelii merkeze geliniz. Son- den hayrete değer bir netice ve- hastalar şikayetçi olmadıklarını 

Gündüz okuduğu gazetelerin ra gidersiniz. riyor. Sahte doktorun elliden faz- ve bütün mahalle halkının kendi-
verdiği malümata göre geceleri - Asla! Hastalarım beni bekli- la hasta tedavi ettiği anlaşılıyor. sinden memnun olduğunu söyle-
harita üzerindeki vaziyeti tesbit yorlar... Bazan fakültenin en tanılmış mişlerdir. 

eden Kayser bu işi bitirdikten !========================= ======== = = = =======•' 
sonra yemeğini yer, yemekten 
kalktıktan sonra da kütüphanesi
ne gelirmiş. Orada geniş, rahat 
bir koltuğu vardır. Oraya otura • 
rak beraberinde bulunanların o • 
rada bir müddet lakırdıya dalar. 
Kayserin önünde bir de ona göre 
yuvarlak masa bulunur.Yakınları 

ailesi efradı oraya toplandıkları 

zaman Kayser ile birlikte çok iyi 
bir zaman geçirirlermiş. Toru
nunun dediğine göre günün en gü
zel zamanı burada geçerdi Kay
ser oturcl;ığu yerde başkalarına 

dinletmek üzere yüksek sesle blı' 
şeyler okumak merakındadır. 

Karşısında diğer bir takım kol • 
tuklar daha vardır ki onlara da 
sırasile başkaları oturarak sabık 

imparatoru dinlemeğe başlarlar. 

Kayserin okuyarak .başkalarına 

dinlettiği şey çok defa bir gazetede 
gördüğü, beğendiği bir makaled-, 
bir gazeteden veyahud bir mec
muadan böyle işaret ettiği maka
leler vardır. Kendisine haftalık, 

aylık birçok mecmualar gelmek
tedir. Bunlardan makale intihab 
der; bunları işaret eder, sonra bi
rer birer okumağa başlar. Eğer 

bunlar fransızca veyahud ingiliz
ce ise Kayser göz gezdlrdikç2 
derhal almancasını söyler, tercü
me eder. Orada ingilizce ve fran • 
sızcayı bilmiyenlere de bu suret
le makaleyi anlatmış olur. Bu 
makaleler siyasi mevzularıdır. 

Fakat bunların okunması bittik • 
ten sonra Kayser edebi yazıları o
kumağa başlar. Yine böyle seçil
miş edebi yazılar vardır. Fakaı 

Kayserin intihab ettiği yazılar pek 
çeşidlidir. Okuduğu şeylerarasın

da bir felsefe kitabından bir fasıl 
olduğu gibi bir de polis romanı bu
lunabilir. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Gönüller . . ' ısyan ettı . .. 
Faslllarnisanlı larını görmeden evlenmek istemiynrlar •.. 
Karısının roblarını çalıp svegili

hediye eden bir koca • 
sıne 

Fas, Fasın en aristokrat şehridir. 
Medinede oturan Arablar çok te -
miz ve çok iyi giyinirler. Bunlar 
kibar ve orta tabakaya mensub
durlar. Hemen hepsi güzel fran
sızca konuşurlar. 

Kadınlar da çok münevverdir. 
Küçük çocuklar muallim, doktor, 
avukat olmak istediklerini söylü
yorlar. 

Bütün Arablar kıskançtırlar. 

Fakat Faslılar en başta gelir. Bu· 
na bir sebeb de yoktur. Fas, alda
tılmış kocalarla dolu bir şehirdir. 
Evlerin taraçaları birer mülakat 
yeridir, denilse caizdir. 

Kadınların başlıca düşüncesi 
kocalarından mümkün olduğu ka
dar fazla para çekmektir. Tıbkı A
merikan kadınları gibi. Malum a, 
Amerikan kadınları indinde koca 
rob, kürk manto, elmas, ilah ... te
min eden bir makinedir. 
Zengin Faslılar, Faris terzilerine 

4.000, 5.000 frank kıymetinde rob
lar ısmarlamaktan çekinmezler. 
Bunların gardroblarında yüzlerce 
rob bulunur. 

Muhtelif adetler 

Fas, Fasın en eski şehirlerin -

den biridır. Avrupalılarla yerlile

rin evlendikleri çok ;örülür. Ge
çenlerde bir Arab, çok zengin, fa

kat biraz delice bir kızla evlen -
miştı. 

Bidayette karı ve koca çok iyi 
geçinip gidiyorlardı. Altı ay son

ra kadın bir gece eve gelmedi. 
Ve ertesi gün bütün eşyalarının, 
elbiselerinin yerinde yeller esti-

... 

ğini gördü. Kocası sadece: 
- Hırsızlar almış! ... 

Demiştir. Fakat bir kaç gün 

sonra genç kadın roblarından bi
rini hir kızın arkasında görmüş, 

üzerine atı.mış: 

- Kim verdi bunu sana? ... 
- Dostum! ... 

- Dostun kim? ... 
Meğer, karısınm elbiselerini a-

Lendrada ve Almanyadaki aşk ve izdivac 
mekteb!erinde neler öğretiyQrl~r ? ... 

Aşk ilmt ve fenni bir şekil ala
cak mı? ... 

Birçoklarına güler yüz gösteren, 
birçoklarına da somurtan bu kor
deliilarla, çiçeklerle süslü i15.he de 
ilinin ve fennin kadrosuna gire
cek mi? ... 

Akıllı ve tecrübeli Alman ka -
dınları bir araya toplanmışlar ve 
bir kadının izdivacda mes'ud ola
bi.l.rr.0k için ne gibi meziyetlere sa
hih olması lazım geldiğini araş

tırmıya başlamışlar. 

Meşhur aşkları tedkik etmişler, 
tarihi adamların nasıl seviştikle
rini dikkat nazara almışlar ve 
sonra birçok müesseseler açmış -
!ardır. 

Şimdi bu kadınları dinleyiniz: 
Kadın mecmualarının ekseri -

sinde: ·Zevc, ve zevce mevki, 
sıhhat, arzu, zevk, aile, memle
ket bakımından bir ve müsavi ol
malıdır. diye yazılıdır. 

Fakat biz, tamamile bize ben -
ziyeni mi isteriz, onlara mı tema
yül ederiz?.. 

Liseyi bitiren kızların kocaya 
varmalarını, aile tesis etmekrini 
düşünen ve bu hususta kendile
rine her türlü kolaylığı gösteren 
ilk memleket Almanyadır. Sonra 
İngiltere gelir. 

Londrada, (Nişanlılar mekte
bi) ne müracaat edenlere sorulan 
ilk sual budur 

- Rikkatli ve merhametli misi
niz? Sadık ve vefakar mısınız? 
Çocukları sever misiniz? Kocanı
za hakim olmak mı istersiniz? ... 

Bu mektebde, mes'ud olmak 
için lazım gelen şeyler, en küçük 
teferrüatına kadar öğretilir. 

Hangi sınıfa mensub olursanız 
olunuz, ehemmiyeti yoktur. 

Tansiyonunuz, kanınız muaye
ne olunur, çehreniz inceden Jnc~ 
ye ledkik edilır. 

Sonra bir erkeği kendisine çek
mek için nasıl bakmak, nasıl söz 
söylemek lazım geldiği öğretilir. 

Kıskançlıklardan, gaflardan bah
solunur. Hocanız ekseriyetle ıu 
sözü söyler 

- Merak etmeyiniz, sevgi yo
lunuz açıktır. Üzerindeki taşları 
birer birer kaldıracağız ... 

KOCAYA VARMAK İÇİN 
DİPLOMA 

Bu mektebden diploma alıp çık
mıya muvaffak olan kızlar pek 
çabuk koca bulurlar. 

Mekteb çok sıkıdır. Buraya gi
rebilmek için ilk evvel babasının1 
dedesinin ve dedesinin babasının 

sari bir hastalıkla malül olmadı
ğını müsbet olarak göstermek la
zımdır. Diploma alanları mekte
bin hususi doktoru muayene eder, 
sınıflara ayırır ve: 

- Hayatınızı yalnız geçirmeniz 
doğru değil. Merkeze telefon ede
lim. Belki evlenmek isteyen bir 
delikanlı müracaat etmiştir. He
men kendisile tanışır, mes'ud bir 
yuva kurarsınız ... 

Der. Bu mektebden çıkan kız-

şıran kocası imiş. Tabii kadın mah 
kemeye müracaat etmiş ve bu hır
sız kocadan ayrılmış. 

Müslüman İngilizler 

Fasta, İslamiyeti kabul eden 
üç Avrupalı, bir de kırk seneden
beri Fasta ikamet eden yaşlı bir 
İngiliz kadını vardır. 

Bu kadın, Avrupalılar gibi gi
yinir. Fakat manto yerine daima 
bir ipek veya yünlü burnoz taşır. 

Gayet güzel arabca konuşur. Çok 
da zengindir. Mühtaç Arab aile
lerine, bilhassa kocaya varmak is
teyen fakir kızlara muavenette 
bulunur. 

İzdivacı asrileştirmek isti:yorlar 

Faslı kızlar, izdivacın asrileşti
rilmesini istiyorlar. Evlenecek ça
ğa gelen delikanlılar, nişanlıları
m görmeden evlenmeyi, )1iç gör

medikleri, tanımadıkları bir ka -
dınla hayatlarını birleştirmeyi 

reddediyorlar. Kızlar da ayni fi. 
kirde . .• 

!ar sınıflara ayrılır. Ve ellerine bi
rer liste verilir. Sınıflarına göre 
erkeklerin evlenmeleri tavsiye o
lunur. 

Rakik kalbli kızlar: 

Edibler, tayyareciler, şairler, 

çiçekçiler, bahriyeliler, süvari za
bitleri, kaşifler, artistler ve ak -
törlerle, 

Kocasına lıakiın olmak isteyen
ler: 

Memurlar, posta müstahdemle
ri, muallimler, profesörler, çiftçi
ler, baytarlar ve sigortacılarla, 

Uysal kızlar: 

Eczacılar, tüccarlar, mimarlar, 
mühendisler, hakimler, sefirler, 
siyasi adamlar, doktorlar, avukat
lar, ve mağaza şefleri ile, 
Analığı sevenler: 
Ressamlar, heykeltraşlar, musi

kişinaslar, köylüler, koleksiyoncu
lar, antikacılarla, 

Havai kızlar: 

Terziler, kuyumcular, masörler, 

berberler, sınemacuar, empreza
riyolar, şapkacılarla evlenmelidir
ler. 

Almanyadaki İzdivac mekteb~ 
daha pratiktir. Bu mektebe gir -
mek şartları şunlardır: 

1. - Alman tipinde olmak, 

2. - Saçları sarı ve uzıı.n, 

3. - Gözler parlak, 

4. - Bir metre 73 santim bo, 
yunda ve sıhhati ~ı;ind ... olm&k.. 

Kurslar altı hafta sürer. Bu sı· 
rada narnzedler yemek pişirmesi
ni, ev işlerini, çocuk bakmasını 

öğrenirler. 

Tam bir ev kadım olmak için 
160 mark sarfederler. Diplomala
rını alırlar. Artık elinde böyle bir 
kalkan bulunan bir gelinin kayna
naların hücumundan korkmıyaca
ğı aşikardır. 

Taliblerden, kurs bedelinj ödi
yecek parası olmıyanlara komite 
tarafından ödünç olarak 160 mark 
verilir. Mektebden çıktıktan son
ra hemen kocaya varır ve bir sene 
içinde çocuk yaparsa bu para geri 
alınmaz. Aksi halde yavaş yavaş 
ödemek mecburiyetindedir. Evle
necek kızların drahomalarından 

ziyade diplomalarına ehemmiyet 
verilir. 

Bence evlenecek bir erkeğir 
müstakbel karısından istiyeceği 

yalnız sadakat diploması olmalı
dır. Fakat, bunu para ile tedarik 
edebilmenin imkanı var mı? .. 

Şu halde gönlümüzün çektiği 
ile evlenmekte serbest kalmak da
ha iyi değil midir? ... 

Bir ailenin saadeti mütekabil 
"'ırlakat ve sevgidedir. Bunun için 
de mektebe gitmiye lüzum yok
tur. 

Hazer gö!ü civarı
nın ağaçlanması 
Flazığ - Diyarbakır arasındaki 

Hazer gölü civarının ağaçlandı

rılması bir kararname ile Bakan
lar heyeti tarafından kabul edil

mişti. Ziraat bakanlığı, bu gölün 
etrafının ağaçlanması işine baş
latmış ve alakalı dairelerine bu 
hususta emir vermiştir. 
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Tramvay ani olarak 
durunca•. 

Kumkapıda Kervan stJkağında 
oturan Varteris adında bi'l bele
diye durak yerinde tıamvay ııı -ani olarak durması üzerine kın-
lan kapı camlariyle ayagından 

yaralanmıştır. 

Vitrini parç:!Iadı 
Şoför Fahrinin idaresindeki 

1491 numaralı otomobil dün Ci
hangirden geçmekte iken kundu

racı Dimitrinin dükk5nına çar
parak Vitrini parçalamış, bura

dan kaçmak isterken de Ahmet 
isminde bir kapıcıya çarparak 

ayağından yaralamıştır. Hadise
den sonra kaçan şoför yaka !ana
rak tahkikata başlanmlŞtır 

Demirle oaşından 
yaraladı 

Balatta Bereket sokağında otu
ran Hasan oğlu Hasan isminde b;. 
ri bir alacak yüzünden çıkan ka\ 

ga neticesinde ayni sokakta otıı
ran Hamza adında birini bir de
mir parçasiyle başından yarala
mıştır. 

Ayağı kaydı denize 
düştü fakat kürtarıldı 

Kumkapı nişanhanesinde derin 
kuyu sokağında 3 numaralı evde 
oturan otuz yaşlarında Sd ime is
minde bir bayan dün Kadıköy is 
kelesinden köprüye harel<t et
mekte olan Moda vapuruna bine
ceği sırada ayağı kayarak deniz~ 

düşmüş boğulmak üzere il1~n 

kurtarılmış ve hastaneye kaldı· 
rılarak tedavi altına alınmıştır. 

Tramvaydan atlarken 
Sabaheddin ısmınde bir genç 

dün akşam üzeri Samatyadan 
geçmekte olan vatman Ahmedin 
idaresindeki dört numaralı tram· 
vaya atlamak isterken düşerek 

başından ve kolundan ağır su
rette yaralanmıştır. 

Sabahettin Cerrabpaşa hastane
sine kaldırılarak tedavi altına 

alınmıştır 

Ot0mebil kamyQn 
arasındi\ 

Şoför Y akonun idaresındel- ı 

3044 numaralı otomobil ile Fati 
itfaiyesine ait bir kamyon Be
yoğlunda çarpaşarak her ikisi d~ ı 

hafifçe hasara uğramışlardır . 

Karşılıklı görüşmeler 
noele kadar bitirilecek 

(1 inci sahifeden devam) 

111ussolini mülakatı teşkil edecek
tir. Bu mülakat Ceneva'da veya 
Akdenizde bir harb gemisinde ic· 
ra edilecektir. 

Paris görüşmeleri esnasında 

Fransa ile İtalyanın aralarında
ki esaslı muallik meseleler hak -
kında anlaşabilmeleri için Fran
sanm yııpalıileceği en son feda • 
karlıklarla dünya işleri etrafında 
Parisin noktai nazarı tavazzuh et
miş olacaktır. 

Bu itibarla Çemberlayn • Mns· 
BOlini mülakatı esnasında Çem
berlayn bu meselelere dair Mus
ııoliniye izabat verecek ve gerek 
F.ransa • İtalya uzlaşması, gerek 
dünya işleri için kendisinden mu
kabil fedallibk ve hüsnü niyet 
istiyecektir. 

Projenin üçüncü merhalesi 
Çcmberlayn - Bitler millakatıdır. 
Bu mülakatın gayesi de Çember
layn • Mussolini mlilôkatının ay

nidir. İngiliz başvekili Hitlere 
gerek Fransa • Almanya uzlaşma
ıı, gerek dünya işlerinin toptan 
halli hususundaki Paris • Londra 
blokunun kat'i noktai nazarlannı 

beyan edecek ve Hitleri itidale 
davet ederek başlanan anlaşma 

:rolunda elele yürünebilmesi için 
Almanyanın da daha itili.fperver 
davranınw;mı istiyecektir. 

Bu şekilde ve bu maksadla ya
pılacak iki taraflı görüşmeleri 

dörtler konferansının ikinci top
lantısı takib edecektir ki bu, 

Çemberlany projesinin 4 üncü 
merhalesidir. 

Karşılıklı görüşmelerin önü -
müzdeki Noel yortularına kadar 
yapılacağı ve dörtlerin de yeni se
neye girdikten sonra toı>lanaca

ğı tahmin edilmektedir. 
İNGİLİZ MATBUATI NE DİYOR? 

Londra, 7 (a.a.) - :\fatbuatın 

bir kısmı İngiliz harici siyaseti
nin Çemberlayn'in son haftalar 
zarfında tayin ettiği istikamette 
kat'i bir şekilde inkişaf etmesini 
istemektedir. 

Times gazetesi diyor ki: 
Ortada bir mukabil proje yok

tur. Yarın başka bir hükfunet il<· 
tidar mevkiine gelecek olursa 
başka bir pro~anı unsurları bu
lamıyacaktır. İngiliz eOcarı umu
miyesinln büyük bir ekseriyeti ne 
istediğini pek&la biliyor ve kal
ben tanıamile Çemberlayn ile be
raberdir. Efkarı umumiye sulh le
hinde gayretler sarfedilirken Bit
lerin dün Vaymarda bahsettiği 

prensipleri tatbika hazır buluna· 
caktır. 

Bu ise mütekabil bir müsamaha, 
müsavat dairesinde müzakerat ve 
sillilılar hakkında bir itilaf şek • 
!inde harbcuyane emellerden fe
ragat snretile kabil olacaktır. 
rıma sunuyorum. 

ZAYİ 
Ebe okulundan aldığını hüviyet 

varakamı kaybettim. Hükmü yok
tur 

Ebe okulu mezunlarından 
Fatma Hikmet 
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Filistin ihtilafı da hal-' 
ledileceğ~ benziyor 

(1 inci sahifeden devam) 
yarım milyona yakın ~-ahudi mu
hacirinin hariçteki yakın akraba 
ve taalliıkatının aileleriyle birle~
mesini menetmek mümkün ol3 · 
maz. Muhacir kabul etmiş bütiln 
memleketlerde aile me.elesine ri
ayet usulü caridir. Şimdiye ka· 
dar Filistine kabul edilen mııha
cir mikdarı, senede 40 binden aşa
ğı değildi. Bunun için on senede 
Filistine 400.000 yahudi girmişt'r 

Halbüki bu sene İngiltere 1.l! 
mikdarı, ilk altı ay içinde 4000 
küsur olarak tayin etmiştir ki bu, 
yılda 8000 küsur muhacir eder. Bu 
asgari had daimi kalacak olursa 
Filistindeki Yahudi muhacirlerin 
bir dört yüz bin daha artması için 
şimdiye kadar olduğu gibi on se
ne değil, elli yıl geçmesi lazım 
gelir. İngiltere hükıimetinin bu 
kararı, Filistin Arapları için, ma-

Yeni ve mühim 
kömür hazinemiz 

(1 inci sahifeden devam) 

lerilerde bulunan yeni kömür da

marlarının cCide. ve •Araç• is

tikametinde kilometrelerce devam 
etmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Bu kömürler tahlil olunmuş ve 

Zonguldak kömürlerinden 228 ka

lori fazla kaloriye malik olduğu 
görülmüştür. 

Bu pek mühim bir keyfiyet te
lakki olunmuş ve gelecek yıldan 

itibaren burada sondajlara baş

lanması ve bilahare de muazzam 

tesisat yapılması kararlaştırılmış
tır. 

•Karabük• demir sanayi mer

kezimize çok yakın olan bu yeni 

ve mühim kömür hazinemiz istik· 

balin Zonguldağı olarak görül

mekte ve orasını geçeceği bile 

kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

nası çok büyük bir jest ve işar~t 
teşkil etmektedir. 

İşte bu jest Filistin hareketiyle 
alakadar bulunan maruf Arap si· 
malariyle heyetlerini, Londray.ı 

giderek İngiliz makamlariyle te· 
mas ve müzakerede bulunmağ~ 
sevketmiştlr. Bu cümleden ola
rak Suriye Mebusan Meclisi reisı 

Faris Huri ve bütün dünya müs· 
manl.arı namına hareket eden bir 
heyet Londraya gitmiştir. 

Bundan başka bütün Arap dev
letlerinin mümessilleri de Lond

rada bir konferans akdederek Fi
listi'ndeki silahlı mücadeleler ve 

civar Arap memleketlerindeki 
grev ve emsali hareketler devam 
etmekle beraber, mesele, bazi ma· 

hafilce İngiltere ile Filistin ve 
Arap milleti arasında hal yoluna 
girmiş tel5kki edilmektedir. 

.Soğııklar 
Başladı 

(1 inci sahifeden devanı) 
Şehrimizde son günlerde hava

lar gayet iyi gitmekte, hararet 18 
dereceden aşağı düşmemekte idi.. 
Fakat evvelki gece hava birdeıı 
bire bozmuş, yağmur yağını, 

başlamış, dün de yağmur fasılalı 
olmakla beraber bütün gün de • 
vam etmiş, hatta gece bir aralık 
ve pek kısa bir müddet sürmek 
üzere dolu da yağmıştır. Ayni za 
manda iki gündenberi soğuk b•ş
lamrş, bilho.ssa bugün sabah ~.a

raret derecesi yediye kadar düf 
müştür. 

Adliyede 
Tayin ve Terfi 

Ankara, 10 (Hususi Muhabiri
mizden) - Adliye Bakanlığı, ha
kim ve müddeiumumiler arasın • 
da yeni nakil ve tayinler yapa • 
caktır. Bakanlık bu husustaki ha· 
zırlıklara başlamıştır. 

Hitler'in nutku etra
fındaki mütalealar 
(1 inci sahifeden devam) 

rük'den sonra şimdi de Vaymar, 
Alınanyanın zimamdarlariyle mü
zakere ve münakaşalarda bulun
mak müşküldür. Zira onlar ken
dileri için her şeyin caiz olduğu 

fikrini hareket mebedi ittihaz 
ediyorlar. Onların nazarında Cer
men ırkının kuvvetinden doğan 

haktan başka hak yoktur. Führe
rin fikrince harb muhitleri ecnebi 
memleketlerde kendı amaline hiz
met etmeğe henüz karar verme
miş olan kimselerdir. Yalnız ken
disi bu sahada tam bir muva!fa
kiyet kazanmak için hazırlıklı ol
madığını hissetmektedir. 

Odr şöyle yazıyor: 
Acaba Hiter, garb devletlerine 

anşlu~'dan evvel Almanya ile A
vusturya arasında aktedilmiş o
lan itilil.f kabilinden bir itila! akdi 
teklifinde bulunmak tasavvurun
da mıdır? Almanya ile Avusturya 
arasında aktedilmiş olan bu itila
fın neticeleri malı'.ımdur. Avus -
turya gazetelerinin ağızlarına gem 
vurulmuştur. Alman gazeteleri ise 
diledikleri gibi tahkir ve tağriz -
!erine devam etmişlerdir. Eğer 

Hitler, harb müşevviklerinin iskat 
edilmesini istiyor ise neden dolayı 
söz söylemekten vazgeçmek sure
tile işe başlamıyor? 

Aksiyon Fransez, diyor ki: 
• Hitler, • hiç şübhesiz totaliter 
devletler kampının karşısındaki -
kampta bulunan • harb muhtileri
ni ve bilhassa şahsi düşman telak
ki etmeğe lüzum görmüş olduğu 
Çörçil'i şiddetle tenkid etmiştir. 

İngiliz devlet adamına karşı bu 
suretle hareket etmekle onun bir 
daha iktidar mevkiine gelmesine 
mani olabileceğini mi zannedi· 
yor? Hesabı yanlış olsa gerek. İn· 
gilizler, kendilerine emir verilir 
gibi davranılmasını pek Sl\,ymez
ler. Sarbruk nutkundan sonra 
Vaymar nutkundan çıkarılacak 

netice şudur ki Hitlerin kt12:anmış 
olduğu parlak zafer, kendisine 

sükunet bahşetmemiştir. Hatta 
kendisinin tonunu daha ziyade 
yükseltmeğe çalıştığını söylemek 
daha doğru olur. Bu ise, itiraf edi
leceği vechile, btze ima etmek is
tediği müzakerelerin muvaffaki • 
yeti için fali hayır değildir. 

Çörçll cevab veriyor 
Londra, 7 (a.a.) - Çörçil, mat

buata beyanatta bulunarak Vay. 
marda kendisini tenkit eden Hit
ler'e cevab vermiştir. Mumaileyh, 
büyük bir devlet şefinin resmi bir 
mevkide bulunmıyan hatta bir 
parti şefi bile olmıyan bir meb
usun sözlerinden endişeye düş -
mesine hayret ettiğini kaydettik
ten sonra demiştir ki: 

Herkesi harb istemekle itham 
etmeden evvel bu büyük adam 
kalbini ve vicdanını yoklamalıdır~ 
İngiltere imparatorluğunun ahali
si ile Fransız cumhuriyetinin aha
lisi Alınanya ile yanyana sulh i
çinde yaşamağı samimiyetle arzu 
etmektedirler. Fakat bu iki mem
leketin halkı haklarını ve eski 
medeniyetlerini müdafaa etmeğe 
de samimiyetle azmetmişlerdir. 

Bunlar hiç kimsenin aleti olmak 
istemezler. 

Sosyalistlere göre vaziyet 
Paris, 7 (a.a.) - Sosyalist mec

lisinde beyanatta bulunan Blum, 
silahsızlanmanın takib edilen bir 
gaye olduğu fakat halihazırda 

böyle bir şeyi düşünmeğe imkan 
bulunmadığını söylemiştir. Vazi • 
yet vahimdir. Şimdiki şerait için
de tekrar silahlanma zaruridir. 
Bundan sonra girişilmesi muhte
mel olan müzakerelerin muvaffa
kiyetle neticelenebilmesi için 
Fransarun kuvvetli olması Iazım. 

Macar işgali 
Budapeşte, 7 A.A.) - Macar 

kıt'aları dün akşam, dün işgal et
meleri !Azım gelen hatlara kadar 
ilerlemişlerdir. İşgal esnasında 
hiç bir hadise kaydedilmemiştir. 

ı G. Sar av Vefa ile bera
bere kaldı, f .. ener Süley
maniyeyi 5 - O yendi 

Trikolor takımı da ŞişHyi 3 ·O yenmiştir 
Futbol şampiyonası maçlarına 

dün de devam edildi. Havanın 
yağmurlu olmasına rağmen şeh

rin muhtelif stadlarında yapılan 
maçlarda oldukça kalabalık bir 
seyirci kitlesi hazır bulunuyordu. 

Fenerbahçe stadında : 
İlk karşılaşma Topkapı ve Hi· 

lal takımları arasında yapıldı. 

Daha üstün bir oyun gösteren Hi
lalliler birinci devreyi 2/1 galip 
bitirdiler. İkinci devrede Hilfilli
lerin baskım devam etmekle be
raber Topkapılılar daha müsbet 
çalıştılar ve iki gol çıkardılar. Ma· 
amafih rakiplerinin de iki gol 
yapmalarına mani olamadıkları 

için müsabaka 4/3 Hilallilerin le
hine bitti. 

Son maçı Fenerbahçe ve Süley
maniye takımları yaptılar, Fcner
bahçeliler bir dereceye kadar de
ğişik bir kadro ile, şu şekilde oy
nıyorlardı : 

Hüsamettin - Yaşar, Lebib- Re
şad, Ayten, Esad, Fık.ret, Saim, 
A. Riza, Fikret, Naci. 

Süleymaniye takımı da şu kad· 
ro ile oynıyordu : 

Muvaffak - Ruhi, Bürhan, İbra· 
him, Orhan, İbrahim, Süleyman, 
Nedret, Daniş, Naim, Reşid . 

Hakem Şazi Tezcan. 
İlk hücumu Süleymaniyeliler 

yaptılar. Soldan inkişaf eden bir 
akın Fener müdafaasına kadar 
indi ve tehlikeli bir şekil alma· 
dan Yaşarın uzun bir vuruşu ile 
top Fener muhacimlerine geçti. 

İlk dakikalarda Süleymaniye 
defansı ile Fenerbahçe hücum 
hattı arasında çetin bir mücadele 
geçiyor. Bu çekişme uzun sürme
di ve Saim, sol bir vole şutla topu 
Süleymaniye kalecisinin sağında
ki köşeden ağlara taktı. 

Üçüncü dakikada atılan bu gol
den sonra oyunu Süleymaniye ka
lesi önüne nakledilmiş görüyoruz. 
Fenerbahçeliler iki açıktan maa
da bütün Süleymaniye takımının 
iştirak ettiği bu müdafaayi .yar
mak için bütün gayretleriyle oy· 
nıyorlar. Fakat topun sıkışık bir 
müdafaa hattından geçirilmesi 
kolay olmadığı için bu gayret se
mere vermiyor uzaktan atılan bir 
kaç şut kalenin direklerini sıyı

rarak avuta gitti. 

Dakikalar geçtikçe Süleymani
yenin daha fazla sıkıştığı görülü
yor. Fenerbahçe lehine verilen 4 
frikikten ikisini Fikret, birini 
de Ayten avut, atarak kaçırdıla.r 

Otuzuncu dakikada sağ açık 

Fikretin sürüklediği bir hücum 
esnasında A. Riza kısa bir plase 
ile ikinci golü yaptı. Devrenin son 
dakikaları da Fenerbahçenin taz
yiki altında geçti ve birinci haf· 
tayım 2/0 Fenerlilerin lehine bit
ti. 

Fenerliler ikinci devreye ayni 
ni azım ve ayni seri yunla başla
dılar. Birinci devrede sarfettiğı 

gayretten yorulan Süleymaniye

lilerin Fener tazyikine mukave
met edemedikleri görülüyordu .. 
Nitekim sağaçık Fikret üçüncü 
dakikada üçüncü golü yaptığı gi
bi altıncı dakikada Esad frikikten 
dördüncü, otuzuncu dakikada yi
ne frikikten Fikret beşinci golü 
yaptılar. 

Süleymanryeliler birbirini takip 
eden gollere mani olmak için ga· 
yet sert oynıyorlar. Bunun neti· 
cesi olarak küçük hadiseler oldu. 
Fenerli sağaçık Fikretle sağiç Sa
im, Süleymaniyelilerin sol müda
faa cenahının sert şartlarına ma
ruz kalıyorlar. 

Oyun Fenerlilerin lehine de
vam ediyor. Süleymaniye kalesi 
sonu gelmiyen tazyike karşı koy• 
mağa uğraşırken maç bitti ve Fe
nerliler sahadan 5 / O galip çıktı· 
lar. 

Taksim stadında : 
Bugün Taksi mstadında İstan· 

bulspor - Beykoz ve Galatasaray 
Vefa takımları karşılaştılar. 

Vefalılar bu seneki maçlarında 
aldıkları iyi neticeler dolayısiyle 
Galatasaray karşısında tehlikeli 
bir rakip olarak kabul ediliyordu. 

Muayyen saatte takımlar şu 

kadrolariy le sahaya çıktılar: 

Galatasaray : Sacit - Lütfi, Ad· 
nan, Ekrem, Bedii, Celal, Necdet, 
Süleyman, Mehmed, Sabri, Bü
lend. 

Vefa : Ahmed, Vahid, Orhan, 
Abduş, Lütfi, Şükrü, Adnan. 
Muhteşem, Suphi, Hüseyin, Meh
med. 

Hakem Tarık Evzeretkin .. 
Galatasaray bu maçta hastalık

ları dolayısiyle Eşfak, Salim ve 
Musadan mahrum bulunuyordu . 

Oyun Vefalıların kornerle ne
ticelenen bir hücumu ile başladı. 
Çekilen korneri Sacid bloke ede
medi ve yetişen Vefalı Lütfi ,tou 
kafa ile Galatasaray kalesine so 
karak takimını ilk dakikada 1/1} 
galip vaziyete çıkardı. 

İlk dakikada yapılan bu ani 
sarı • kirmızıbları şaşırttı. Bu şaş
kınlık Vefalılara on dakika süren 
bir hakimiyet temin etti. Galata
saraylılar ancak onuncu dakika
dan sonra kendilerini toplamağa 
başladılar. Bu sıralarda Vefa 
aleyhine Celil.tin çektiği frikik 
vuruşunda topu yakalıyan Süley
man Galatasarayın beraberlik sa
yısını çıkardı. 

Galatasarayın hakimiyeti de
vam etmekle beraber Vefalılar da 
tehlikeli hücumlar yapıyorlardı .. 
Nitekim devrenin ortalarında Ga
latasaray aleyhine olan bir favu- \ 
!un Muhteşem, enfes bir şutle go
!e tahvil etti. Vaziyet 2/1 Vefa 
lehine. Fakat bu çok devam etme
di, hemen üç dakika sonra Vefa 
kalesine uzanan bir hücum sai"'-

~ 

dan kornerle neticelendi. Necde-
tin çektiği korner vuruşunda 
Mehme Kala ile topu Vefa kale
sine sok:p-ak Galatosarayın bera
berlik sayısını yaptı. Bir dak;ka 

sonra Bülend Sabriden aldığı bir 
ara pasiylc Sarı - Kırmızılıların 

üçüncü golünü yaptı. Kısa bir fa
sıla ile Galatasaraylılar Süley
man vasıtasiyle dördüncü bir gol 
daha yaptılarsa da hakem bu go· 
lü ofsayt saydı. Oyun sahanın ça
mur olmasına rağmen seri bir ce
reyan takip ediyor, yalnız top 
kontrolü gayri muntazam oluyor. 
du. 

Galatasaraylılar 3/2 galip vazi
yeti Vefalıları sert ve sinirli bir 
oyuna cevketmişti. Bu sırada Ve
falı Hüseyinin kasdi bir tekme 
vuruşunu. gören hakem Hüseyini 

oyundan çıkardı. Necdetin hatalı 
bir hareketini de ayni şekilde ce
zalandırdı. Biraz sonra devre 3/2 
Galatasaray lehine bitti. 

lkincl devrede de oyun birinci 
devrenin son kısımlarında başlı. 
yan sertliği muhafaza ediyordu. 
Bu devrenin ilk kısmı karşılıklı 

hücumlarla geçiyordu. Fakat ye
dinci dakikada inkişaf eden bir 
Vefa hücumunda Lütfinin hatalı 
bir hareketi Galatasaray aleyhine 
bir favula sebebiyet verdi. Bu fır

satı kullanmasını çok iyi bilen 
Muhteşem yine kuvvetli bir şut
la topu Galatasaray kalesine sok
mağa muvaffak oldu. Bu suretle 
Vefalılar beraberlik sayısını te
min ettiler. 

Oyunun 3/3 vaziyetini bozmak 
istemiyen Vefalılar hemen mü
dafaa oyununu kabul etmiş bir 
vaziyet aldılar. Bundan sonra 
oyun tamamen Vefa yarı saha

sına intikal etmiş bulunuyordu .. 
Fakat fırsatlara 7ağmen dördüncü 
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tesbit edilecek günlerde ~ııf 
!arın tevziine başlanac3 -·- ~ ·ııi~ 
Türk Maarif CemiY'

11 

Piyangosıı .. ~ 

5/11/938 cumartesi ~ cf 
rada çekilen Türk J>f3 ~I 

. uııcl3 yeti Eşya pıyangos 
numaralardan bazıla!' 

4000 Lira 
1000 Lira 
1000 Lira 
400 Lnra 
400 Lira 
400 Lira 
200 Lira 
200 Lira 
200 Lira 3rı1~ 
Diğer kazanan nıııtl ;ti.f 

edece"·, 
rından sonra neşr , ı 

·~" ve Ol ı 
golü çıkaramadılar s • 
tasaray baskısı aıtıııd3 

berlikle neticelendi- . 1ş f 
Hakem Tarık bu ııı 3~ 

tereddid ve kararsııdl· 
oo• tf 

Şehrimizde bu]u!l3';o~ f 
takımı dün saat 11 ele . 
Şişli takımı ile yaP11 ·01ıııı•~ 

Şişli takımı federe ;yo~ ı' 
:tüpler arasında şanı~a biJ' r 
duğundan sahaya fa\e ıs~' 
gelmiş ve maç aJiika 

1 

. t• ~· mış ır. ,fiil< ti 
Şişli takımı çok en< bet' 

oynamıştır. Bunutı13,J<3 ~ı 
yetten büsbütün ba, ,;.;ıc 
de gayretli bir_ oyuııbfıiı1" 
birinci devrc~n ı/O fril<oııı' 

İkinci d!'ncde ]l:ıf"' 
1 ., ,,,u tf 

gayret ve canlı ı~ı .. efie:.I 
rek Şişlililerin .b~tilJ'ol ) 
rağmen daha ıkı g çı s/O 
muvaffak olarak J11

3 

yetle bitirmiştiı-. 

~! 

•ıııı 
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Mık tarı Muhaıomtn ll. 
• beheri tutan 

~luva Kıt 
leınin ılı 

t....:.oeıH111eoJ1 

şekli saat 

Motörlü vesaitten otomobil, kamvon ve kamyonetler için yeniden --------- L. K. L. K. L K. 

15 yaptırı!rıış olan plilkaların 10111/938 tarihinde tevzüne başlanacak'ır. Kıyı.n bıçsğ'ı 250J ad. 4. 79 ll975.- sif 898.-

\' ıı ! d l'k t bdil t ' I . l.lJb\.t 2 M.l h ıt an • Bu tarihten itibaren bir buçuk ay zar ın a p a asını e e m.yen erın 20 m-m 
"I >\ • [Büyük Harbde Osmanlı donanmasının lmroz ve Mondros baskınlarile dönüşte N 

Ka~alı 
zari 

'r 4 ~ M 1 M;dilli'nin batışını, Yavuzun yaralanarak düşman hava filolarının bomba yağmuru O. eski plakaları hükümsüz olacağından sökülecektir. Plakasını tebdil ede- Eakalil 2 M? 
..... '* 1 Z altında Çanakkalede karaya oturuşunu anlatan deniz tefrikası..] 17 ceklerin kazanç karnesi, vesaiti nakliye· sayım vesikası, muayenei fenniye :l5o m m u stün e yürüyelim mi, Amiralim ? ::::::.:: "'" kM•~•Wh•mH•• ·:": ~""o;:.;~.~~ii<lüğün• mO- :~:~;~: ~~~:·, .,, --•• ,,.,, 

tJ Hepsine 9553 lira 92 kuruş b0d~l tahmin olunan Dolmabahçedeki Bakalit~ M2 4() 
99

._ 

ıçık CL tt.3() 

'1Qg / b .,. k f Jı d ~ kl Kuşekağ'ıdı 12C> adet 11.- 132().-ılf ,. ,, ı o ır, y an ış ir hare et am e e I e g a aşa· tütün deposu v.e müştemilat'. e'.11<~~ 1'.apa~. z.'.'1'fl~ .arttırmaya kom•lmuş· I - Şartnameleri resim, ve nümuneleri mucibince satın alınacak 

d l
tur. Şartnamesı Levazım Mudurlu,ıuııde gorulebılır. Arttırma 14/11/938 2500 adet kıyım bıçağı, .330 kilo bakalit ve 120 bobin kuşe kağıdı hizala-

CQ ğ 1 tn ız sırada m e v c u i g e t i m iz i :Pazartesi günü saat 15 de Dalıni Er.cumende yapılacaktır. ı rında yazılı usullerle eksiltme;- konmuştur. 

b l 
isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 716 lira 54 kuruşluk II - Muhammen lı"<iellerile muvakkat teminatları hizalarında gös. 

düşmana haber vere i ir ilk teminat makbuz veya mektubunu havi kapalı zarflarını yukarda ya· terilmiştir. 
1~dak·k zılı .. de saat on dörde kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saat- III - Eksiltme 17/Xl/938 tarihine rastlayan Perşembe ~nü ~izala-

l~ele b~ a daha geçti; saat 6.15... dıkça irileşen koyu gölge halinde- j Midilli hemen baş taretile mu- gun • rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesındeki alım 
t~riiou ş Omuzluğunda bir ada ki yığıntısı, ve bu yığıntının şark kabeleye geçti... Türk toplarının ten sonra verilecek zarflar kabul ol11nınaz. (7997) komisyonunda yapılacaktır. 
~eııı~ Yor ... Amiral; süvari Ak· ucunu teşkil eden Kefalo burnu dehşeti karşısında ateş menzili dı- * * 1 . lV_ - . Ş.artnameler her gün pa~asu: olarak sözü geç~~ şube~en alın~-

..._ ~ Parnıağile işaret etti: göründü ... Sabah ilerledikce, so- şına çıkmaktan başka çare olma- Keşü bedeli 418 lira 23 kuruş olan Az3pkapı temizlik ahırında yap-, bilecegı gıl.n kıyım bıçağının resmı, bakalit ve kuşe kagıdı numunelen 

..._ l: Vro adası değil mi Albay? ğuk fakat berrak bir kış sabahı- d ığını gören düşman destroyeri tın! ak il" . . ık ks'lt k ul t K ü ak'! t ide görülebilir. 
ıı Vet •- · alim' b" .. .. ll.kl · · · ı · 18 k t b' d" .. 1 · ac aveı ınşaat aç e ı meye on muş ur. eş evr ı e şar · V A k ks ' . . . nl . t . d'l • u sır d~uır . ., nın utun guze ı erını ıç Prıne er e ır orıuş e provasını şı- . .. .. .. .. .. .. . . . . , • _ çı e ıltmeye ıştırak etmek ısteye erın ayın e ı en gun ve 

ko ı.. a a, adanın önünde dola- sindire sindire Akdenizin sert fa. male çevirdi ve bütün hu:ile kaç- namesı Levazım Mudurluğunde gorulebılır. Istekliler 2490 savılı kanun· saatlerde komisyona gelmeleri Kapalı zarf k.siltmesine iştirak etmek 
uırışk, İ k 'iteği 1 ı kış sabahının bu sa- kat taze can veren temiz havasını mıya koyuldu ... Bu, mroz etra- da yazılı vesika ve 31 lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya me tu- isteyenlerin de mühürlü teklü mektubunu kanuni vesaiki ile ~ 7.5 gü-

ta<lar boşl~ğunda göze çarpacak ciğerlerine çeke çeke vardiya ba- fında karakol yapan Lizard isimli bile beraber 16/11/938 Çar~a günü saat 14 buçukta Daimi Encümen- venme parası, makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
teı111Y' ar~ bir pırıltı meydana şında duran Yavuz ve Midilli mü- İngiliz destroyeri idi; biraz evvel de bulunmalıdırlar. (1.) (8044) ıolan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 14.30 a kadar yukarda 

.... ')jır ... Albay mırıldandı: rctteb:ıtı sade dikkat kesilmişler- Yavuzun muğlak projektör işa- * * adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
'l: ll' geıni!.. di ... Amiral, kumanda mevkiinde retlerine aldanan düşman destro- 1 ilan olunur. .7949, 
' lJ.Vet... heyecan ve asabiyetine hakim ol- yeri vazüesini yapmış olmak, ken- Silivri Boğa deposuna lüzumu olan ve beher kilosuna be~ knruş 501 Jfo. Jfo. 

..._ '13 atb sefinesi değil fakat!.. mıya çalışan bir eda ile emirlerini di kuvvetlerini baskına düşÜl'me- •aııtim bedel tahmin edilen 28000 kilo yulaf açık eksiltmeye konulmuş· 1- İdaremi7Jn Çamaltı tuzlasında şartname ve projesi mucibince 
~e b alıkçı gemisine benziyor... veriyordu: . mek için hem kaçıyor, hem de bü- tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayı· ı yaptırılacak elektrik santral binası ve müştemilatının inşaatı kapalı 
lıaltJıa~~ada karakol yapıyor mu- · - Kefalo bumu bordalanırken tün toplarını ateşliyerek denizi lı kanunda yazılı vesika ve 115 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya zarf usulile eksiltmeye konmuştur. · 

' ti~;(;ne ,,;; .. lim ·~ Midilli sür'atle (Kefalo) [Kuzu] müdhiş bir gürültüye boğuyor • mektubile beraber 18/11//938 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encii-
..._ lJ. ~~ruye mı... körfezinin ağzını tutacak; bura • du... (

80
"

7
) II- Keşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat temınatı 2180 lira 

ho.ı., ayır; Yanlış bır' hareket tam daki gemilere ate• açacak!.. Gürliyen top sesleri istenilen te- mende bulunmalıdırlar. a 
'""'e • * * 40 kuru~tur. '1ıtı~e/ak!aştığımız sırada mev- Paşoviçin emirleri işarete tah- siri yaptı ... Kuzu koy unda bulu-

lırı utıl2i düşmana bildirebi - vil edilirken sıyrılan sabah loşlu- nan 4 nakliye gemisi rağlan ve 
l\ıııır .. ğu içinde adanın şimal tarafından (M 28) monitörleri sür'atle de-

taıllıaq al sozünü tamamlamıya siyah bir duman göründü; bunu mir aldıya başladılar ... Bu demir 
re~ b' an, Yeni bir ışık, parola ve- Yavuzun prova çanaklığındaki ra- alış keyfiyeti yapılan boş bir ha-
tııl'ııaı~ Projektörün biraz uzak sıdın re ketten başka bir şey değildi. .. 
1~nu le~n Yaptığı parula sorgu· - Bir düşman destroyeri gdl- Baskın tilosu Kuzu koyunun ağ-

llaş .. arladığı görüldü... yor! zına gelmiş, körfezi kapamış bu-
bitı ıefi"ertede bulunan seyir za- Haberi takib etti lunuyordu ... Demir alan düşman 
"ııleod~~onıa kumanda köprüsüne Uzakta, etrafa köpük saçarak gemileri ve monitörleri ne yapa-
' l.t ilerliyen düşman destroyeri hi~ bilirlerdi? .. Nereye kaçacaklar • 

!<itte p avro adası önünde projek- beklemediği bu karşılaşmadan dı'!.,. Şimdi, bunların içinde bu • 
t~l gatuıa. veren bir düşman ka- birdenbire şaşırmış; hemen sto- lu~dukları vaziyet dehşetli bir 
rı%r eınisinin mevcudiyeti anla- per etmiş; ayni zamanda burnu • safhaya girmişti... Önlerinde 
~a~~ı· Bu !§ık, İmroz önlerinde nun dibine kadar sokulan adayı Türk filosunun kudretli topları, 
lt°l'erıe;apan diğer düşman des- müdhiş bir sureti tehdid eden bu arkalarında kara vardı. .. Kaça • 

l' ,_ıne atd olacak!.. tehlikeden kendi kuvvetlerini ha- cak, muharebe, mukabele edecek 
~ e"il berdar etmeği şünmüş, derhal imkanlar tamamen ellerinden a -

~iıı ı.'ı'raı, kendi projektör servisi- Türk filosuna ateş açmıştı.. . lınmşı bulunuyordu. (Devamı var) 
efon 1\. una sarıldı: 

ı.. llo· sa k ı · · ti "'llıet' ' nca omuz ugu ıs • 
req •ne tnübh · kt" · eri . em proııı or ışa-
l<ırıe p"erıniz ... Karşıdaki projelc
lro)etj aruıa soran düşman des

Eski imparatorlar 
l>to · §&şırtıJacak!.. 

)er;. lektö•ler ı· · · ~· ' amira ın emrını b.-·e ger · 
.. "''tık . ırdı; mübhem, karma-
~eıe ltı ıŞaret!er, projektörün is -· 
~ita ~· 0ınuzluğu istikametinde 
)ol'ıııu ır _noktasile muhabere edi
'ltuıııa! gıbi Yaptığı muğlak ışık 
ıt~r% ı . P<ırula soran düşman 
tı.. ,erın· • "911lla ı Şaşırttı ... Parula s<>-
loı;ıı. fasııa verdirdi· baskın fi-)' --ı b" ' ''lts..liy Utün h~ile şimale doğru 
~~ or; bir an evvel !mroza 

~ eııct'e~askının ilk hedefini teş-
~ltıa . 0 lan bu adanın sabahın 

~ tııı.,01l'ile beraber uyku arasın· 
1 •Çiıı bti~~la Yerinden oynatılma

"1-ff!(!iJ· un dikkat ve gayretler 
10 

1Yordu ... 
diı... dakika -
~~ten daha bu hızla seyr~ 
/~1e Uza~0nra sabahın loşluğu i
L lııı1(l .. tan İmrozun silüeti gö
•ı ~ • •er r . ara~lık Yer pırıldayan ve tıb-

(5 inci ıahlfeden devam ) 
Fakat eğer ilmi mahiyette bır 

eser okuyorsa bunu son derece 
dikkatle okur, her cümlesini dil • 
şünür, etrafına dinletirdi. İyice 
anlamasını temin eder, onlara an· 
latır. 

Kayserin dğer bir merakı da ta
rihi roman okumaktır. Mev:nılan 
tarihten alınmış romanları me • 
rakla okur, dinletir. Böyle bir e
serin muhtelif kahramanlarını o
kurken canlandırmak morakın • 

dadır. Yemekten sonra bu r·kumak 
kaç saat sürer? .. Bir buçuk, iki sa· 
at, hatta biraz da geçebilir. Fakat 
vakit geliç te Kayser herkese ha
yırlı bir gece geçirmelerini temen

ni ederek ayrılırken oradakiler az 
çok mahzun olmaktan kendilerini 
alamazlarmış. Çünkü okunan şey· 
!er o kadar faideli, o kadar lezzet 
veric olurmuş ki bı.:nları dinle • 
dikten sonra bırakmak zor gelir-~Oi atıdır ta hır adamın sigara i-

~ e çıkııu an_ !§ıklar la suyun üs- miş. 
de ~<iyen 1 ş hır deniz canavarına Kayser işte her gün hayatını 
~ lııçlıir ':,"zda düşman deniz- böyle tanzim etmiş, erken kalka-

zeııı,,, aııyet tertibi almışa rak bahçede meşgul olarak, sonra 
A •• ,ordu. 

tı h·.~~·~ okuyarak. dünyada olan biten şey-
ııı~~de ~rta hayli yaklaşıldı • !erden mallımat alarak vakit ge· 
tıı,.ı, ne d da ne bir karakol ge- çirmekle iken onu bütün teferru-

.,1l!Jas1 e bll' muhafız destroyer atına kadar düşündüren diğer ci-
,1.. Varı:!ı 1 

•~ " lehı· ··· hetfer de vardır: Kcnrlisi Hohen • 
"'!" h,. ıke bö 
lı~ '"'~il Ylece bir projek • zolern hanedanının başıdır. Hane· 
•t lı~.,r e atlatıldıktan sonra ar· dana mensub olanların nasıl ya • 
~ ~ .,~ varzn 

t e lı.ıı ak için t~reddüd şadıkları, ne yaptıkları, nerede 
~'~""İind: :Y'.lırdı... Kumanda oldukları ile çok meşgul olur, bun-

!ere birçok sualler sorarak her 
hallerini öğrenmek ister. İhtiyar 
kayserin hafızası hayret edi
lecek derecede sağlamdır. Ma
zinin pek uzakta kalmış seneleri 
zarfında velevki bir defa görmüş, 
olmuş, gördüklerini hiç unut
mamakta, bunların lakırdısını e
derek hatta gordüğü zaman o, a
damın sırtında nasıl bir elbise ol
duğunu bile hatırlamaktadır. 

Prens Ferdinand büyük babasın
dan bahsed•ı ek Londra gazetele· 
rine yazdığt yaıılar ve ona olan 
sevgisini şöyle anlatıyor: Büyük 
babam benim nazarımda yalnız 

Hohenzolern hanedanının müret-
telı, yahud da artık tarihi olmuş 
bir sinemadan ibaret değildir. O 
benim için hakiki bir dosttur. Fi· 
kirlerinden daima istifade etti -
ğim, nasihatlerini tuttuğum bir 
akıl hocasıdır Onun için ben on· 
dan bahsederken kendisinin bir 
insan olmak dolayısile olan halle· 
rini anlatmak isterim. 

Birçok yerler gördüm, gezdim. 
Pek çok kimselerle konuştum. Fa
kat büyük babam kadar konuşul· 
ması tatlı olan bir insana rastla · 
madım. Presn Ferdiııand otuz ya
şını geçmektedir. Kayserin toru -
nu bir müddet evvel Rus Çarlık 
hanedanından prenses Kibra ile 
evlenmiştir. Karı koca Amerika -
ya gitmişlerdir. Eskı Alman im
paratorunun torunu Amerikada 
otomobil fabrikalarıııda çalışmak
tadır. 'ııı~ lıar~tı ~nıharbıyesile bir- !ardan kendisini gr,rmeğe gelen-

i tek •Zzat iddre eden !-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-
'" rar enı· 

ı1~, "ıiıı 1 li· ır verdi: 
il ' bkele bordasına gel· 

~ı\~~tl r . 
lııtın.~alı . tebli.~ edilirken 

lıoı;j1> baıı:rıf Türk kruvazörü 
lıor ~ına ı Yavuzun iskele 
ı• 11• i>. g>:>çtı, şımdi iki' · 
"'tliyo"""'lında 4 g . gemı ' 
~t. r; onı· onııne aralıkla 
~Y ı_ı~ takib ill'ı ayn; gomine me
l:ı\~ ıı~ Nü eden Muaveneti Mil 
~ tıııct ıı ınunei liarniyetin ba
~'>!~ fiıoıı:vurı.ııan duman bas-

Cildine kıymayan 

POKER 
traş bıçağını 

kullanır. 

Her yerde Poker Traş 
bıçaklarını arayınız. 

Senelik muhammen kirası 223 lira olan Köprü altının Emrnönü Ha· III- Eksiltme 15/XI/938 tarihine raslıyan Salı günü saat 15 de 

fiç tarafında 10/29 numaralı oda 93 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya ve-' Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya-

k ul Ş . 1 "d" 1.. pılacaktır. rilmek üzere açık arttırmaya on muştur. artnamesı evazım mu ur u-
ğünde görülebilir. İstekliler 17 lira 10 kuruşluk ilk teminat makbuz 'Veya IV- Şartname ve projeler 1.46 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
.,,ektubile beraber 18/11/938 Cuma günü saat 14 buçukta Damii Encü· Uınum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (8056) 

1 Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
* * V- Eksiltmeye i;;lirak etmek istiyenlerin diplomalı mühendis veya 

Senelik muhammen kirası 15 lira olan Kasımprşada Küçükpıyale mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütchassm 

mahallesinin mekteb sokağında Abdülkadir çavuş mek~ebi 939 senesi inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracaklannı no· 

Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arUırmaya konulmuş- ı terlikten musaddak bir taahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve bundan 
tur. Şartnameııi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Istekliler 1 lira 13 başka asgari 20.000 liralık bu gibi inşaat yapmış olduklarını gösterır 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 18/11/938 Cuma . k ik' . 'h 

1 
.. .. d 

8 
.. 

1
. k d İ h' 

1 fennı evra ve vesa ını ı a e gunun en gun evve ıne a ar n ısar a~ 
günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdirlar. (8058) .. . . .. • . . . . . 

Umum Mudürıugü İnşaat şubesıne ıbraz ederek aynca eksıltmeye ışt.-

* * . , rak vesikası almaları lazımdır. 
Keşü bedeli 3075 lira 32 kuruş olan Heybelıacla İşgüzar 'okağı şose ı 

inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Keşü evrakile şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika-

VI- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaık ile V incı maddedo 
yazılı İnşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 

güvenme parası makbuz veya bt ıka teminat mektubunu ihtiva edecek dan başka Fen işleri Müdürlüğünden bu iş için alacakları fen ehliyet ve

sik,;;il~ 230 lira 65 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiıe beraber 

21/11/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı-

olan .kapalı zarflaruu eksiltme b inü en geç saat 14 e kadar yukarıda 

adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 

dırlar. (B.) (8!17) lazımdır. c7988• 

İstiklal caddesinde 

Şehir Tiyatrosu 
KOMEDl KISMI 

Buaks>m ?.0,30 da 
KAN KARDEŞLERİ) 

4 perde komedi 
Yazan: Bırabo tiirk~-esı: Fikret Adil 

* Ertuğrul 
Sadi Tek 

TIYATROU:> 
Taksimde (Bu ge- 1

• 

ce) (Karısından· 

Korknııyan Erkek 
0

Yoktur ... ) . 
Vodvil 3 perde ı 

Yakımla: Aktör Kin. (Tel. 40099 ) 

Av ı upfa 

* Halk epereti 
1 

Tamirat bitmek Ü· 

zeredir. Pek ya · ı 
kında temsiller 
başlıyor. T. 4033.> 

SENFONİK KONSERLER V,J-: 
OPERALAR - 20.35 Region.:1 
(List) - 21 Deutschlandsend~~ 1 

(Opera) - 21 Torino (İtalyan mu
-:ikisi) - 22.30 Strasburg (Şubert,, 

ODA MUSİKİSİ - 16 B~ro -
münster (Orkestra) - 19 Kolon ya 
(Hulk şarkısı) -. 19.25 Budapeş~c 
(Kor) 20 Ey!el (Back) - 20.10 Ko
lonya (Orkestra). 
HAFİF MUSİKİ VE OPERET : 

20.10 Breslav (Askeri bando) -
20.55 Hilversurn (Vera) - 21 Var
şova (Studyo operet) - 21.»0 
Strasburg (Hafi! müzik). 

DANS MUSİKİSİ - 21.55 HU -
versum, 22 Sotten - 22.15 Stok • 
holm, Müzik. 22.30 Hamburg Bres· 

AAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı Te ihbarsu tasarruf hlllablarında en az 50 lirası bulunanlara sanede 

4 d.Ua çekilecek kur'a ile aşaiıdaki plana söre ikramiye claiıtılacaktu: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lire 
4 J) 500 )) 2,000 
4 J) 250 • 1,000 
40 a 100 D 4,000 

100 )) 50 • 5,000 
120 J) 40 • 4,800 

• 
• • 
D 

1 

160 )) 20 • 3,200 " 
DİKKATı Beaablarmdald paralar bir seae 

takdirde " ZO. fulasUe -.erllec:ekth. 
içinde 500 liradan qağı dilşınlyenlere ikramiye çıktığı 

Kur'alar • ede 4 deı.. 1 EyUII, 1 Blrlndkftııun, 1 Mart n 1 Haziran tarihlerinde çekilecekt ir. 
~· 1 ftıeyd n arkasında bir kara 
~ "'n~ getiriyordu: 

ınrozun yaklaşıl • ••••••-•••••••ııı.1- .ıav. • • . . ..:,.;Z • . . . . 



LORENZ ve TEFAG RADYOLARI 
Sabırsızlıkla beklediğiniz 1939 m·o de 11 eri geldi. 

dalgalanıyor. Bu yılki Radyo Olimpiyadının şeref direğinde LORENZ ve TEF AG 
R a d y o a 1 m a ö • k a r a r v e r d 1 ö 1 n ı .z a n d a b u i k i m a r k a d a n 

bayrağı 
birini tercih ediniz. 1 

Toptan Perakende satıt yeri ve acentelik te"'
1
: 

latan bul, Sirkeci, Horasancıyan Harı No. 1·8 
Umum TDrklr• 
MDmessllllAI A T ı S • 

Satıt salonu: G•lata Voyvoda cadde&I NO. 38 • Anadoludan Acentalık kabul edlllr. 

.. .. ... ... ,, "" .il,,. • •• • • • • • ~ v - -. ~ ~:~ 

Tercih edilmesindeki sebeb 

•• • r n 
Bütün ağrılara, has. 
talık başlangıçlarına 

karşı tesiri yüzde yüz 
elan va hiç zararsız 
en kuvvetli müsek-

kindir. 

• 

Nezle, soğuk algnılığı, grıp ranatsızlıklarında baş, diş 

mafsal, romatizma, asap ve adale airılarındn icabında 

günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat, taklidlerinden 
sakınlDlz ve Gripin yerine başka bir marka verirlerse 

şiddetle reddediniz. 

P. T. T. Levazım MD.tüğünden: 
ı - İdare ihtiyacı için açık eksiltme ile 10 aded yirmili manyetolu 

MUVAFFAK OLMUŞ BiR iLAÇ Hakkı Katran 

Et ve sebzelerin iyice pişrn emesinden, meyvaların güvelce yıkanmamasından, içilen sularnı te
miz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bun
lar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürer !er. Ekseriyetle çocuklarda bulunur 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri. 
burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya ak

sar'aya benzer sinir halleri, gece k@rkuları, görmede, işit-
mede b~zukluk hep bu kurdların tesiridir. 

. 1 
,, 

bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve 
seve yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışını.ı. 

DİKKAT: Kullandıktan yirmidört saat sonra solucanlar düşmene çocuğunuzda solucan olma
dığına itimat ediniz. 

Sıhhat Vekfiletinin resmimüsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuları içinde yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir hisküvit çizei ile beş müsavi kısma ayrılmışbr. Büyükler: Gece yatarken iki 

kutu biskilvit, çocuklar: ı0-15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşaşağı çocuklara her yaş için gece 
yalarken bir çizgi hisküvit verilir. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( t S M E T ) ismine dikkat ... -
Bir Hakkı Şöhret 

Adı tadını 
tadı adını 

Alı 1 

varki bugiJne kadar 

tekzib etmedi 

Bahç.,kapı - Beyoğlu - Karaköv - Kadıköy 

--KÖKÜNDEN K~ 

Dr. PERL 

Almanya 

Sıhhi Pipoları gelmiştir. 
Tütün içindeki Nikotin, Priden ve Amonyak gibi 

Ze!:irJerini % 89 derecesinde süzer· 
Fiatl : 10 ilacUe beraber 3 Lira 

~~;~ PİPO p AZARI keb::~:a:~:;:ı:dl 
ı İZM1R'de Mazhar Öngür, Kemeraltı karakol kar~ıs•0"' 
. --. Taşradan tediyeli siparişler kabul olunur. ~-
1orm an Koruma Genel KomutanllS'"f 
1 Orman Koruma Genel Komutanlığı Zeytinburnundoki toli~ 'ı 
'leri için 5400 kilo Sadeyağ 2490 sayılı kanunun 4ı maddcsinı.n . od 

mucibface açık eksiltme ile 2. Teşrin ayının 2ı inci Pazartesı gıı ~ 
lO da ihalesi yapılacaktır. Talipler şartname ve evsafı görmek il~ 
gün Galatada Mumhane caddesinde Alemdar hanında Orma~ !'~ 
ambarındaki Satınalma Komisyonuna müracaat ede.bilirler. r.ıııJı" 
bedel 5670 liradır. Teminatı muvakkatesi 425 Hra 25 kuruştur. Jld,. 
nın birinci mıntaka Ormen mes'ul muhasibliğine yatırılm:1 ~ 
dır. •8094 ,_,,/ 

• 
lstanb11I Telefon Müdürlüğünde"'1 

telefon santralı alınacaktır. , •••• -.. Eminönü Meydanı açıldı ... 
Bak er mağazalarında 

ı - İdare ihtiyacı için 70 klrn. çüt bükülmüş dahili tcs~ 
kim. üçlü dahili tesisat teli, ıooo adet 3-lü kordon, ı 1/2 mt, ve l 
2-li kordon ı mt. kapalı zarfla eksi~tmeye konulmuştur. Jıf 

Erkek ve kız çocuklarına (570) 2 - Muhammen bedeli (7600) lira, muvakkat teminatı ,f 
mahsus elbise daireleri tes- 'lup eksiltmesi ı2/ı2/938 pazartesi günü saat 15-de Müdürlük bİPtıl 

Bunun bir manası da talih kapıları ardına kadar açıldı demektir. 
Balıkpazarı basındaki Piyan.go Bavii 

MA Ü C si edilmiştir. Her yerden : Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
10

1>" 

edeceklerdir. ı.: Iş Bankası karşısındaki ıs numaralı Yeıii-t'.'.:fŞesin7Yerlerştiği 

1 
müsait şerait ve iyi fiatlarla j 3 - Talipler, muvakkat teminat makbuz veya banka JllC~ orı' 

4 _Şartnameler, Ankara P. T. T. levazım İstanbul Beyoğlunda P. gıindenberi talihini ararnağa gelenlerin arzusuna güçlükle yetişiyor. emsalsiz ve zengin çeşitler !kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını, o gün saat ı4-e kadar~ 
d h 

bulacaksınız. na vereceklerdir. . , 
T. T. ayniyat şube müdürlüklerinden parasız verilecektir. (7059) Vaktinde davranarak, siz e emen siparişinizi verin. - 1 ı r 
~·-------~---•••••••••••••" ı==~--------,.....-·-----------== lllJ!!!ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~4.=_JŞ~a~rt~n'.:am~eleri her gün Levazım Arnirliğiıniıde gö~;., 

2 - Muhammen bedel (2500) muvakkat teminat (ı87,5) lira olup 

eksiltmesi 2ı teşrinisani 938 pazartesi günü saat ı5 de Ankarada P. T. T. 
Umum müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve 

kanuni vesaikile beraber o gün saat 14 de mezkilr komisyona müracaat 

Karaciğer, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellid san
cılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikayetlerinizi 

URINAL ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücude top'.aoan asid ürik 

ve oksalat gibi maddeleri 

eritir, kanı temizl.:!r, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye· 

meklerden sonra yarım 

bardak •u içerıslnde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

·---MÜJDE: 

Yurt Gişesinden bir bilet a•ana bir 
paket TİRYAKI SIGARASI verilir. 
Taşra siparişleri kabul olunur. 

Adres: 

İstanbul iş BANKASI Karşısında No.17 
MEHMET KIVANÇ 

Telcfrın: 20396 - Telgraf: Yurt ls•anbııl 

Nafıa Vekaletinden: 
ı9 İkinciteşrin 938 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada Vekalet hi

' nasındaki malzeme müdürlük odasında toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunda ı395.000 lira muhammen bedelli 270.000 demir travers ile 
küçük yol malzemesinin pazarlık suretile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tefcrrüatı 50 lira bedel mukabilinde Vekalet 

malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 55600 liradır. 

İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 10 
da mczkür komisyon reisliğinde hazır bulunması lazımdır. ,4543 ,7935, 

~ ____. ___ _. D .EN i Z BAN K 
.~~ 

Avrupaya gönderilecek talebenin imtihanı 
• Avrupaya tahsile gönderilmek üzere seçilecek ortamekteb me

zunlarının imtihanı 9 ikinciteşrin 938 çarşamba günü saat 9 da Ha
licde fabrikamızın yeni atelyesinde yapılacaktır. 

Yeni atelye: Halicde Gülcemal vapurile Ertuğrul yatının bağlı 
bulunduğu yerdedir. 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünder.: 
Müdürlüğümüz için 33 kalem defter, cetvel vesairenin tab'ı açık ek

siltmeye konmuştur. Tahmin bedeli ı487 lira 64 kuruş % 7,5 teminatı mu

vakkate 111 lira 57 kuı uştur. İsteklilerin teminatı muvakkate makbuz 
veya banka mektublarını hiimile_n eksiltme günü olan ı7/ll/938 Per
şembe günü saat 14.30 da Galatada Rıhtım üzerinde Deniz Ticareti Mü· 

düdüğüne nüinune ve şartnameyi gömrek isteyenlerin de Müdüriyet 
Cdare Şubesine müracaatları ilan olunur. •8054• 
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