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t BU GAZETE " 

ı İ!tanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir 

' 

İlAnlannı SON TELGRAF'a veren· 
1er en çok okunan bir vasıtadan l 
hakkil~istifade etmiş olurlar. 

~--~""""' .... !!!!!!!!!! 
S11 Yı: 6;- -~~; 1 .rı: Telefon 

20827 En sen Tegraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi ,..__,,__ · ı.~r. Caialoğlu Naruosma niye No: 54 
idare- ııan: Tel. 20827 
Teleraf : ht. Son Telıraf 

r:ran;.·, ile lmanya 
ilk uzlaşma ad 

ve italya arasında 
ımları atılıyor 

arb etmemeyi taahhüd ediyorlar 
~iistemlekç meselesinde Almanya'· 
dan başka ı ta 1 ya ve Lehistanın'da 

tatmin edileceği söyleniyor 
ltcı/ya ve F ransada hududdaki ahalinin • 

vazı-

yeti ile turistik ihtilafı hallettiler 
·Devletler arasında yeniden müzakere mevzuu olacak mühim mese lelerden biri de müstemleke işidir. 

Resmimiz Fransızların idaresialtındaki bir müstemlekede kumandanın yerli kıtaat tarafından 

karşılanmasını gösteriyor ... 

e· e e e e I~,-:=::=:;;;~~=~;;;;'=:::::::==::====~~~~===~::====:=~~=~l 
~dl~i Almanlar Yahudi mer- Mecııste ~, Fırtına Ahlaksızlıkla mücadele_başlad 

~iman sefareti kezinin Paris'e Nakle-IBüyük 1 Devam Genç kadınları ve kızla 
~ · dilmesinden Şikayetci Şef)in Ediyor rı fuhşa sürükliyenıer 

( 
0
ndra, s (Hususi)_ MU.· Tereşşüh eden haberlere gore, B yerlerde 

leıxııek. meselesi için Al- müstemleke meselesinde mevzu- T kk .. H azı '1' ~ya - İtalya - Lehistan / ubahs her üç devlet de mümkün J eşe uru Kar yag~ıyor 
(~lu ha hır anlaşma yapılmış ol- mertebe tatmin edileceklerdir. 
. a aber verilmektedir. Bu an· Fransa - Almanya arasında Heli tay Meclis Reisinin Karadenizde başlıyan fırtına o-
4ıt. tı!aYet mahrem tutulmakta- Londra, 8 (Hususi) - Salahi- !anca hızile devam etmektedir. Ha-
~ aına!ih salahiyettar ına - yettar mehafilden bildirildiğine cevabi telgrafı da te- va rasad istasyonunun bildirdiği-
bll sq Çeınber!ayn'in mahrem göre Fransız ve Alman hükumet- zahÜratla karşılandı (Devamı 6 ıncı sahifede) 
~at &ı~t~e .. b. u anlaşmadan haber- I !eri Münihte İngiliz Başvekili 
ı ·-..:u - talya ve Almanya Hariciye 
~,,_ gı ve beynelmilel kon- Çemberlayn'le Alman devlet rei-

" "" tar Nazırları görüşürlerken "'tlt .. atından müzakere edil- si Hitler arasında imzalanan müş-
tltl:U::ere Londra tarafından ha- larının na.zan dikkate alınacağı terek beyannameye müşabih bir 

1\ Projede bu anlaşma esas- söylenmektedir. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

A 
nkara 7 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün Refet Ca -
nıtezin ba§kanlığında top

lanml§tır. 

Celsenin açılmasını mütea -

Suriye yeni bir 
liman istiyor -N i hay et an 1 aşıyor 1 ar ~!~:n:a~s~.u;.h;ec~!~t~:~i t~: 

(Devamı 6 ncıda) Bunun için Trab-

"1ııttilca A. Cunıhurreisi Ruzvelt 

y tllerikada 
y ~ni intibah 

~ıı apılıyor 
Seferk· . 

ll\U ı ıntihab çok 
.\ lıe"Y~~deleli geçiy0r 
lıı~rı1tad~ S (~ususi) - Bugün 
lıt nabatı Yenı meb'usan ve ayan 

· Yaııılınaya başlanmış -
1 tıeb•ıısa 
n ;: lrıecın '.lleclisi azası kamilen, 
ri. !inde ısdı azası ise üçte bir 
"'n eğ· · '4 , liıaada ışecektir. Bunlar • 
~.1 ~eıtr' uınuıni valiler dahi 

ııU'qi ıç;:· ~ilhassa Nevyork 
le ~ ıntiha~~çını mücadelesinin 
lir 'eulrıhur ar, bu yıl yapılacak 
'"t:~ııaeağı ıntihabı Üz!!rine te
~ e1tİııdeıı !Cihetle diğer dene • 

~<lır •vkaı · "-l'i '-..:.:.._ , , a::':' efem mi -
{' t :--:.--.. • ~· 
il ankis~tt;;-;-_ .. -
~rı· . er 

'r 1Yorl' •. 
~ .... ~---
)t\;~~!' bir çok 

<~ rı aldılar 
aıısı 6 

ıncı sahifede) 

Vindsor Dükile İngilizKral haneda- ;..._M-----~ı ıus Şamı ileri 
nı arasındaki münasebat düzeliyor acar sürüyor 

Londra, 8 (a.a.) - Evening 
Standard gazetesinin muharriri, 
Dük ve Düşes Gloucester'in Farisi 
ziyaretleri esnasında Dük ve Dü
~es de Windsor ile görüşecekleri· 
ni haber vermektedir. 

Bu görüşme, Windsor dükü ile 
kral hanedanı arasında, münase -

batın yeniden teessüsünün bir 
mukaddemesidlr. 

Ayni muharrir, Dük ve Düşes 

de Windsor'un İngiltereye yapa-
cakları ziyaretin 1939 senesi bida- 1 

yetinde vukua geleceğini ilave e
diyor. 

lngiliz Parlamentosu 
bugün açılıyor 

Krahn nutku bilhassa lngiltere'nin 
tarihinde misli görülmemiş derece. -deki silahlanmasına mütealllktir . 

Londra, 8 (Hususi) - İngiliz 
p~lamentosu bugün mutat mera
simle açılmaktadır. Parlamentoda 

kralın okuyacağı nutuk dünaen 
hazırlanmış bulunuyordu. 

~Devamı 6 mcı sahifede) 

1 
Lübnanya'nın mona 

İşga İ fiini de koru-
yacakmıı ---

Hadisesiz devam 
ediyor 

Prag, 8 (A. A.) - 8 Sonteşrindc 
Macar kıt'aları Slovakya ve Kar
pallaraltı Rusyasında Novezamki 
iJe Sani ve Ciz ile Roznava ara • 
sındaki araziyi işgal edeceklerdir. 

9 Sonteşrinde bu kıt'alar Bra • 
tislava'nın garbinde, Legis'in ce . 
nubunda, Lesençe Rimavska ve 
Sobotanın cenubunda, Koşiçenin 
cenubunda, Mukascvo'nun cenu • 
bunda bulunan arazi. parçalarını 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
--rJ--

Londra 
Sefirimiz 

Bu sabah şehrimize 
döndü 

Londra Elçimiz Fethi Okyar bu 
sabahki ekspresle Ankaradan şeh
rimize dönmüştür. 

-*-
Sıhhat Vekili 
Şehrimize 
Geldi 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kili Doktor Hulusi Alataş bu sa
bahki ekspresle şehrimize gel -
miştir. Kendisi Sıhhat Vekaleti 
memurları tarafından karşılan

mıştır. 

Suriye Başvekili Cemil l\lardam 1 

Şam, 8 (Hususi Muhabirimiz -
den.) - cElifba. gazetesinin ha -
ber verdiğine göre Fransada bu -
lunmakta olan Suriye b!l§vekili 
Cemil Mordam Fransız hariciye 
11azırı ile göril§erek Suriyenin 
Akdenizde bir limana muhtaç ol
duğunu ileri sürmÜ§ ve (1skende
run) un ellerinden gitmesinden 
so11ra Trablusşamın Suriyeye il
hakı suretile bu ihtiyacın temitı 

olunmasını taleb etmi§tir. 
Bu talebe, (Lübnan) cumhuri

yetinin Trablus§amdaki menafii -
nin de temin edileceği ildve olun
mu§tu. 

Fransa hükumeti henüz bu me
seleye dair müsbet veya menfi 
bir cevab vermemiş ise de Cemil 
Mordomun talebinin kabul edil • 
mesi şüpheli görülmektedir. 

Zabıtaca birer birer yakalanıp ada& 
Jet pençesine teslim ediliyorlar 
Birçok genç kadınları ve kula- ı Dün de bu gibi ahliıksızlaı:dan 

rı iğfal ederek fuhşa sürükliyen biri olan Tarlabaşı caddcs_inde _131 
Madam Atina ve yardımcıları ya- numaralı evde oturan Mısak ıs -
kalanarak adalet pençesine teslim minde birisi yakalanmıştır. Misa-
edildikten sonra zabıta fuhuşla kın evind~ an_i olar3:1< yapılan araş. 
mücadelesini artırmış olup bu gi· tırma netıcesınde bırkaç genç ka-

h '! h' .. t im d id dm ile bunlara müşteri olarak ge:i-
ı ere ıç goz aç ırı a an ş - .1 . 

d 1 t k
. dllm k d' rı en bırkaç erkek bulunmuşlardır. 

et e a ıp e e te ır. y 1 tahkik t t' · d b apı an a ne ıcesın e u • 
Bu cümleden olarak zabıta he- rada bulunan gt'nç kızların Mi

men her gün genç aile kadınlarını sak tarafından iğfal edilerek fuh-
ve kızlrını iğfal ederek fuhşa sü- şa sürüklendikleri anlaşılmıştır. 
rükliyen ahlaksız kadın ve erkek- Genç kızlar muayeneye sevkedil· 
!eri yakalayıp adliyeye teslim ey- mişler. Misak adliyeye teslim e • 
!emektedir. dilmiş ve evi de kapatılmıştır. 

Zorbalar ·Saltanatı 
~- ,, ·' ,, ,.~ • L'"-. j -f· O •••• ·' 

T arihde mis-lau romanda: 

li ender gö
rülmüş kan, 
ölüm,sef ahat 
ihtirasları 

Alemdar 
Mustafa 
Paşayı ve 
Gözdelerini; 
Osmanlı 
Tarihinin 
En kanlı 
Sahnelerini 
okuyacak-
sınız. 1 Babıali Baskını, İm

paratorluğu ele alış; millet m·u
kadderatına hükmeden cariye
ler, beyaz et ticareti, ihtilal, 
İstanbul sokaklarını kan nehir-

lerine çeviren hadiseler .. 

** Bütün bu müheyyiç ve tüyler ürpertici hadisdcrin en 
hakiki etüdünü S O N T E L G R A F sütunlarında 

pek yakında okuyacaksınız. 

BEKLEYİNiZ 1 
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ıctımaı meseleler Yeni yaptırılacak 
Gemilerimiz 

Dahiliye- Hariciye ve 1 
Orman idarelerinde 
Münh31 memurluklar 1 

• 
• • 

ıs rlaşdırma İogiitered;;;lınan kre- Yeniden -;üsabaka ilel 

Gözden düşeiı 
cariyeler ..• 

,:ııı 
Amerika'da 5~,ıı' 

llazu: Ahmed Şükrtl ~ 

Yarın Amerik•ı nt1•Y ,,,ı 

Bu ustJlün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı 7 
Dr. Pakize izzet bu 

hususda ne diyor? 

diden Denizbaoka iki 
milyen lira ayrıldı 
Denizbank tarafından yeniden 

yaptırılacağını evvelce yazdığımız 
dört Mersin, yedi Bartın - Ayva
lık ve bir Karabiga tipi vapurun 
inşası için muhtelif firmalarla üç 
aydanberi temaslar yapılmaktay
dı. Bu firmaların ekserisi İngiliz 
firmalarıdır. Bundan sonra sayı i
tibarile sırasile İtalya, Holanda ve 
Dançig firmaları gelme!dedır 

Maamafih son zamanlarda, İn
gilterdeen temin edilmiş olan on 
milyon İngiliz lirası Denizbankın 
emrine verilmiştir. Bunun için 
İngilizlerle müsaid şerait içinde 
anlaşmak ümidleri kuvvetlidir. 
Bir haftaya kadar bu işin bitirile
ceği kuvvetle tahmin edilmekte • 
dir. 

Yazan: Recai Sanay 
Kısırlaştırma hakkında şimdiye kadar ~örüştüifun, fikirlerini aJ. 

dığım doktorlıınm.ız ıırasmda hiç bir kadın doktorumuz ;yoktur. 4-
to bu ;yazımda sbe bir kadın doktonımm:wı bu huustald kanaat ve 
düşüncelerini nakleclecellln. 

Kadın hastalıkı.rı miıtehassısı, 

operatör Pakize İzzet ile görüş • 
meğe giderken kendi kendime 
düşünüyordum; ne de olsa kadın 
kalbi yumuşaktır, binaenaleyh o, 
kısırlaştırma~ makıls bir fikri 
müdafaa edecektir .. diyordum. Fa
kat kendi.sile görüşünce bu düşün
cemin aksile karşılaştım. Ve .. an
ladım ki, ben, muhterem müte -
has..<"JSımızın •Operatör• olduğunu 
hesaba katmadan düşünmüşüm ... 

Muayenehanesi, İstanbul Kız ve 
Erkek Liseleri sıra;ıında. yüksek 
biı .apartımanın dördüncü katın
da bulunan Bayan Pakize İzzeti, 
mtrdivenlerl bilmem kaç kere tır
mandıktan sonra niha) et son de
fasında bulabildim .. Muayene o -
dası, ortada, etrafı kapalı, ışığı do
nuklaştıran ir abajur içinde yanan 
elektriğin donuk ziyasile yarı ay· 
dınlık, yarı karanlık .. 

Mesleğiı]de, daha biıçok ham
leler yapabilecek kadar genç ope
ratörümüz, masasının başında o
turuyor, ben de bir koltuğa iliş

miş bulunuyorum .. Bayan Pakize 
İzzet, kesip biçici mesleğinin tam 
tersine sakin. güler yüzlü ve mül
tefit ... 

•Kısırl%lırma. mevzuu etrafın
da sorduğum. sorgulara ilk önce 
cevab vermek istemedi. Nihayet, 

benim tevali eden ısrarlarım ü
zerine, samiınt bir tevazula: 

- Ben, dedi. Bu mevzuda com
petente değilim.. bu hususta söz 
söylemek ve bir hüküm verebil
mek salAhiyetini kendimde bula
mıyorum. Çünkü pek alakadar o
lamadun.. illi derecede etüdle
rim yok.. bu uzun tedkiklere müb
taç ve o derece ehemmiyetli bir 
mesele .•• Fakat.. mademki mutla
ka söylememi istiyorsunuz, size, 
şahsi kanaat ve düşüneelPrimi kı
saca söyliyeyim. 

Kadın hastalıkları doktoru ol
maklığım hasebile şimdiye kadar 
gördüklerim, bende. çok acı intı

balar bıraktL Bazı doğumlardan 
alınan neticeler yürekler sızlata
cak .kadar elimdir. Dejenere ana, 
babadan gelen çocuklar, hemen 
ekseriyetle arızalı doğuyor Maa
lesef bu acı hakikate ben daima 
şahid olmaktayım. Bence bir ce
miyet için bu gibi doğumlar mü
samaha edilmiyecek kadar ıztırab 
vericıdir. Fakat, bunun önüne na
sıl geçilmelidir? .. İşte: meselenin 
en mühim ciheti burası.. tedavi
si gayri kabil ve irsen intikal ede
bilecek hastalıklarla malfil bu-
lunanları mutlaka kısırlaştırma

lı mı?. Yok.sa, bu gibilerin evlen
melerine mimi olmak surc·tile bir 

~©lk<yü~üntdl~ 
A~lk y©lıroşO©lırn 

AŞK VE llACERA ROMANI; 28 

- Konııne~tal otelinde mı? 
- Evet .. beni çok seviyordu. 

Haftaıia iki g«ce evime gelirdi. 
B: haftadanberi aya.(iını kesti. 

- • ii<aMın deği ya. Belki baş- 1 
ka bir dost tutmuştur .. 

Hayır canım .. dost filan değil. 
Guya karı ı imiş. Hem d<' bir Al
rruın karısı Ncrde-ı bulmuş bil -
ı-em bu kadırı• J\lacaı;ı olsun o
nun. Beni b 5 .ıydanbC'ri alacağım 
ı:! r oyalayıp Juru) or. 
Yılmaz bırdeııbire nfailadı. Do

rarın kol· !la qirdi: 
-Ne dıyorsw1. bır .\ımarı kadı

nı dostu var dem~k' 
- Öyle ya. Bunda ıaşılacak ne 

vaı·. Kendisi Almanyada çok otur-

Yazan: 1skender F. SERTELLİ 

mu~ .. güzel almanca biliyor. Za
ten beni de almanca bildiğim için 
seviyordu. 
Yılmaz gülümsedı. 

Bu adamın ismi ne? 
• Şimdi söylemem .. 

- Bl•ıı söy liyeyim mi? 
- Sen tanımazsın onu.. . 

Nıhadı tanımaz mıyırrı ca -
nım? Bıına Yılmaz derler. Benim 
gözıimden ve kulağımdan böyle 
şey !er kaçar mı sanıyorsun? 

Dora şaşkın şaşkm pvlis me
murununy üzüne baktı: 

- Vallahi ben sPrnlen korktum! 
Hangi taşı kaldırsam, altından çı
kıyorsun! Demek ki .Nihadı sen 
de tanıyorsun, öyle mi? 

Toprak 
Mahsulleri 
Ofisi 
Devir ı,ı bitiyor 
Toprak mahsulleri ofisi devir 

işini bitirmektedir Yeni idare bil
hassa buğdayın kalitesini yüksel
tecek, muayyen fiatlarla buğday 

alacaktır. Bundan başka eski teş
kilatlarındaki memurlaı ın müs
takbel vaziyetleri temin olunacak
tır .. 

Müdürü umumilik yakında An
karaya taşın3caktır. 

tedbir mı almalı? .. 
Ben. evlenme hususunda tedbir 

al:nmağı, birinci usulden daha 
güç buluyorum. Çünkü. lüzum gö
rülenleri evlenmekten menetmek 
le, kısırlaştırmadan daha ağır bir 

, surette şahsi hürriyete mani o
lunmuş n1oır Sonra bazı hastalık
ların ır intikali kat'iyen kesti
rilemedıgı cihetle birçoklarının 

evlenememeleri hakkında verile
cek hükümlerde hataya düşülme
mesi için ne derece kuvvetli bir 
teşkilata ihtiyaç vardır? ... Eğer 
böyle bir teşkilat kurmak, bu su
retle neslin ıslahını temin etmek 
mümkünst· bu şekli tercih ede -
rim ak•i takdirde kısırlaştırma 

usulünün tatbikına şiddetle lü -
zum vardır. 

- Bu usullın tatbikı nüfus artı
mına mani değil midir? .. 

Bir an gözleri, odanın loş ve 
donuk aydınlığında meçhul bir 
noktaya daldı; çok kL'a süren bir 
düşünceden sonra: 

Zannetmıyorum. dedi. Ku
ru, işe yarama?. bir kalabalık ne 
temin ed.er·ı.. Bize sağlam nesil 
lazımdır. Hatta, bu iş; şimdilik 

böv lr kalsın. sonra dii~ünijrüz di
yemeyiz.. nüfus artmasını düşü
nürken dünyaya •zavallı. olarak 
gelen yavrularımızı da düşünmek 
lazımdır .. gözümüzün önünde sık 
sık tekerrür eden faciaların önüne 
geçilmesini bir vicdan borcu ola
rak şiddetle arzu ediyorum. Fa
kat bu, ne şekilde mümkün olabi
lir? Bilmiyorum.. nasıl kabilse 
öyle hareket edilmeli, mutlaka bir 
tedbir alınmalıdır. 

RECAiSANAY 

Tayyar" mühendisı Nihadı 

tanımaz mıyım hiç? Almanyada
ki kansı ve çocuğu bir hafta ön
ce geldiler buraya. 

Dorarun ağzı bir karış açıldı: 
- Bu Alman kadını sahiden 

karısı mı onun? 
- Kansı ya. Bir de çocuğu var. 
- Vay hain vay. Beni beş aydır 

bo~ yere oyalayıp durdu demek. 
Alacağı olsun onun. 

- Neden kızıyorsun. Dora? 
Yıllarca Alınanyada oturan bir a
damın orada bir Alınan kızile ev
lenmesi kabahat midir? 

- Bana ne ondan. Kiminle ev
lenirse evlens n. Fakat bana bE>
kar göründü ~imdiye kadar. Beni 
kendine bağladı. Birçok dostlarım 
vardı .. bu yüzden hepsini silkip 
attım. Ah, bana o ne fenalıklar 

yaptı bilsen! Bütün bunlara, be · 
ni alacak diye katlanmıştım. 

- İşte sizi hep böyle aldatıı 
N!' çabuk da kanıyorsunuz b· 
lara 1 

1 

1 

1 

1 
1 memur a!ın1y0r 

Dahiliye Vekaletinde (14) lira
dan başlıyarak 20 liraya kadar as
li maaşlı muhtelif memuriyetler 
münhaldiı'. 

1 Kemikleri 17 mesin torba içinde 
1 , . İk. ıesrin · ' tanırb üzere • ıncı .,, rdı!o 

1 l • · · ta!.ib # t > nucı pa.zartesını . l 
ııır ' ..1 h &ünü• olduğuud~•n _,,.ıi:' 

. 1 uır· J1 
.\Jerıknda mch'u~ ar. ııat"r_ 

Memurin kanununda yazılı ev
safı haiz olan talihler arasında a
yın 11 inci Cuma günü Ankarada 
Dahiliy:e Vekaletinde bir imtihan • 
yapılacaktır. Arzu edenlerlerin o 
güne kadar Vekalete müracaat -
!eri lazımdır. 

Trabzon mıLtakası ölçü ve a • 
yarlar müfettişliğine bir mühen
dis alınacaktır 

(200) lira ücret verilecek olan 
bu mühendisliğe talip olanlar İk
tisad Vekaletine mlıracaat etme
lidirler. 

Devlet orman işletmeleri ve 
yerlerinde istihdam olunmak üze
re • rno. •er lira ücretli 2 muhasib 
alınacaktır. 

Yüksek İktisad ve Ticaret mek
tebinden mezun olmak şartile a
ranan bu muhasiblikler için İstan
bulda ve Ankarada ayın 21 inci 
Pazartesi günü bir imtihan yapı
lacaktır. Ayın 18 inci gününe ka
dar müracaat lazımdır. 

İmtihanda kazananların ileride 
ma~ları arttırılacak ve tayin o
lundukları günden itibaren ken -
dilerine maaşlarından başka ay
nca, ayda .15, lira da .mesken 
bedeli• verilecektir. 

--=o=-

Bir araba 
ile bir beygir 
Kaçmış 

S ıclu dün mahke
meye verildl 

Hüseyin isminde bir adam; ça
lıştığı Bakırköy civarında cN ak
kaş• çifliğinde cZehra. ya aid bir 
arabayı beygirile beraber Çı.tal -

haliçten çıkarılmış ! ~ bütün iz~lıkları ve_ a_y•t1ill .;tf 
italıklarmın üçle hırı 1 .,_, 

·ı. 'ull1 ~ yopılacaktır Aınerı · D ,.. 

d tı«'· ) 

Bu Cesedıer Ab .J.u .. lha :~':.~:;i:
0

::çiıe;:~ d~~ .. ,; d~, 
aı - mokratlar• ndını ta~ı)"" ı~;f 

"d" lJıl " •d • d d ff vasi partinin elinde ı ':.,,sl•'.~ 
Uşen ti, İngilteredeki koo•U ,ıır 

mı ın nazar an liberal partileri gibi .. ~':ı,,4 
münavebe ile idar~ ctrıır ~ıırf 

goffz .Jelerı•ne aı•d ıemı•ş. ee ler. Partilerin adları . .ru:ıa t/ aı çi• ve ·demokrat• 01 111 ~ d• ,1 
her, hakikatte h<"r ik•" Sl'I 
huriyetçi ve demokrattı ~ ~ 

Yalan ve gülünç haber programları arasııtd• ", .. l 
fark olmadıj!ıııdan parl• •'"' 

Dünkü posta ile gelen Paris- larııı genç kız keı:uğı olduğu an- siyasi ve iktısadi doktriobl.;c' 
Soir gazetesinde garib bir ceza o- !aşılmış ve guya tahkikatla da ğından ziyade tarihi seb•. 1 ,1, 
k.unmuştur: bunların Sultan Abdülhamldin yanmakta idi. Cunıhum', f 
İstanbuldan mczkı'ır gazeteye nazarından düşmüş gözdelerıne si, büyük harpten c<ft ,ı~ 

çekilen bir telgrafa göre Haliçte aid olduğu tebeyyün etmiştir. müddet iktidarı ınuhaf•;: / 
yapılan temizlik ameliyesi sıra - Dün bu hususda adliye ve za ten sonra parti ar•''" ı!P 
sında cl7• meşin torba bulunmuş bıtada tahkikat yapan bir muhar- tefrika yüzünden dcnıokr• "",ıJ 
ve denizden çıkarılmıştır. ririmize müddeiumumilik ve sa senesinde Vilson'u cuııı;~ ~ 

Bu torbakr açıldığı vakit; için- liıhiyettar zabıta erkanı bu hava- ğine seçtirmiye nu.-•1 "rt""ı 
cie ııısan kemikleri dolu olduğu dısin kat'iyyen asıl ve esası olma- lar. Bu suretle iktidar ~ek 1 
görülmüştür. dığını söylemişler ve gülünç bul- ların eline geçti 'e bııı 1,:ı 1 

Kemiklerin tahlilinde de, bun· muşlardır. da demokratlar yaptılar.~ 
• _ _ çimini demokratlar j(a)u"'' ff Ve iktidar üç devre içiıı c ,o 

Uzu .. mlerı·mıez Jlnnyarısl yetçilerin ellerine grrti~:;ı/ U \ ra 1932 senesinde Ruı»< ;ı; 
raber tekrar dcıııokr:ıtlaf 

l·hrac olundu ele aldılar. .ıı' 
' 

Rıızvelt, iş başına ;;eçıı~ 

incirlerimize de 
fazla 

Portakal ve mandarına ihracatı da 
önümüzdeki hafta başlıyor 

bir '' man Amerika büy ıik · 
mal.,_. · · d ·di r•"' ve ı Al'IZ ırın e ı · \ 

bur reisi •NC\\' Dcal:t adıf1~ 
bir iktısadi kalkının• ~· ~;r' 
tatbik etmiyc başlamı~ll ;.of 
vi l'konoıni drije mahi~·t' ~ 
lan bu proıı-ram Ameril;Jl~Jlı 
si, iktısadi ve içtim•1 ~; 

. ~·" temelinden sarstığı .gih1• '. 

caya götürmüş ve orada mezkur Şehrimizdeki atakadaı-Jara ge-
araba ile beygiri ve içindeki bir len malumata göre, bu yıl istihsal 

lunmuştur. Geriye kalanın hepsi· 

nin de, 1-2 ay içinde ihraç edile -
~eği kuvvetle tahmin olunmakta-

kiliıtının da müvazenCSİJ11

1.;i 
Evveli Ruzvelt baŞI• it. J 
mahkeme olmak Uzer• b ~ 
konsörvatör kuvvetleri• ., 

çuval mısırla bazı eşyayı cŞPv - olunan muhtelif mahsullerimiz -
ket. isminde birine satarken cür- (len Avrupanın muhtelif memle · 
mü meşhud halinde yakalanmış - ketlerine geçen yıldan çok fazla 
tır. ihracat yapılmıştır. 

Jandarmada suçunu ikrar ve Bunların en başında üzün1 gel-
itiraf eden Hüseyin dün Sultan - mektedir. Bu sene Egede <75• 
ahmet 1 inci sulh ceza hiıkimliği- milyon kilo üzüm istihsal olun • 
ne verilmiştir. muştur. 

<iır. 

Ayrıca; bu sene (250) bin çuval 
incir istihsal edilmiştir. Bunun 
(130) bin çuvalı, şimdiden ihraç 

olunmuş bulunmaktadır. Yen' 
mahsul portakal ve mandalina ih-

racatına da önümüzdeki haftalar-Hüseyin; cürmünü burada in - Bunun (45) milyon kilosu, yani 
kiir etmişse de hemen tevkif olun- yarısından fazlası hemen ihraç o- da başlanacağı ümit edilmektedil 

muştur le~::::~=:=::~~=:=:=:~=:=:=:~=:=:=:=::::=::~::'.=.:~-~~-;;;'--;-~ 

Ramazan Birinci Teşrin 1

' HABERLER 

" taştı ve ilk devre bu JıUıııJ' 
mücadele içinde geçti. c o•ji) 
isi 1936 seçimini daha b ·~ 
ekseriyetle kazandı. V• . 

ıU' kalkınma programını 11 
1
1 

yelle tatbik edeceği •00 

kendi partisi arasından "'
1 
f 

belirmyie başladı. Hald~' f,;;ı 
ki Ruzveltin tatbikına . pı 
L'k • d • • h f i~J • ı:. onoını rııc•, e .~

7
, 

·ı . 1ıur•. • uye ayırmışlL Cun• ~ 

içinde bir sol zümre cıt11 ' ~ 
nin programına kar~ı s•"'J, Y 
ken, kendi partisi arasııt ~~~ 

-·---·,------·--- cU'" ,, 
* 18 barsak imalathanesinden sörvatör bir zümre de, et ~J 

~ ;3,7 Hıcrı l us4 Ru~ı - 1 ' K u-... Ç Q K 
5 26·--

I * Mesken bedelleri ;ıy başı ta- J 

il, Av, 11 G.ıo, 312 Kası n l mamlanacaktır. 

..!. 2.cl Teşrin ı SALI \ * İç piyasalarımızda hareket ı 

1 

~rtmış kete~ tohumu, pamuk, tif
tik ve yapagı fıatları durmadan 

-------.-----:----1,;ıı >ükselmcye başlamıştır. 

YaklU•r V•ı•rl Eual *Altın kaçakçılığı yapan dört 

aa. d. sa. d. -
Güııeı 6 37 1 18 
ôtle 11 58 6 S9 
ikindi 14 41 ., 4:! 

Akıaıa 1~ 58 12 00 

Yaı. 18 31 1 33 

1m.~ 4 58 11 5!) 

Yılmaz, genç kadınla konuşur- ı 
ken. Reşad bütün bu muhavere
leri dinliyordu. 

Dora, yanıbaşında dolaşan bu 
gençten şübhelendi. 

- Bu adam da kim .. ? Arkamız

dan ayrılmıyor. 
Yılmaz yavaşca fısıldadı: 

- Yabancı değil .. benim arka
daşım 

- Ne var?. Siz de burada biri-
ni takib ediyorsunuz galiba? 

- Evet .. bir hırsızın peşindeyiz. 
- Hırsız otelde mi? 
- Otele girdiğini söylediler. Çı-

kacak diye bekliyoruz. 
-- Bu otelde mi hırsızlık yap -

mış? 

- Hayır. Başka bir yerde, bir 
genç kızın kalbini çalmış. Tıbkı 

Nihad gibi .. 
Dora bu söılerden bir şey anla

mamıştı. O, kendini alacağını um
duğu erkeği tekrar ele geçirmek 
hülyasile kapıda bekliyecekti. Yıl
maz, Dorayı bu işden menedemi-

kuyumcunun evrak ve defterleri 
alınmış haklarında tahkikata baş
lanmıştır. 

*Yeni Fransız sefiri Romaya 
varmıştır. 

* Leh - Çek ihtiliıfı Lehistan 
lehine halledilm!J, blebisitten vıu 
geçilmiş, bir kısım arazi daha Leh
lilere verilmiştir. 

yeceğinı anlayınca elini sıktı. 
- Aradığımız hırsız bu otele 

girmiş olsaydı, şimdiye kadar çık
mış olacaktı' Bize galiba yanlıf 

adres verdiler. Gidelim. 
Dedi, Doranın yanından yarıl

dL 
Genç kadın: 
- İstersen yarın gece saat se

kizde bir kere bize uğra. Belki bu 
adamla bu gece ipi koparırım. 

Diye mırıldandL 
Yılmaz kat'i olarak söz verme

mekle beraber, ondan Nihad hak-· 
kında biraz daha malfunat alma· 
nın da faydalı olacağını düşüne

rek: 
- Peki, dedi, mühim bir işim 

çikmazsa gelirim. 
Yılmaz, Dorayı otelin kapısında 

bırakarak, arkadaşının koluna 
girdi: 

- Haydi gidelim, Reşad! 
Ve Perapalas oteUne doğru yii

rümeğe başladılar. 

Yılınazın zihninde • Nibaıl -

isine karşı muhalif vaıi~~ 
yedisi pis olduğu cihetle belediye h. Binaenaleyh parti ·~ ~ 

manalanru kaybetmişti. flİ~ ce kapatılmıştır. 

* Çatalca kaymakamı 

başında vefat etmiştiı-. 
vazife da yeni baştan parti tcŞ ~ııtİ~ 

rulacak olursa, biri, cll
111 ~ 'j

çilerin ve demokratlatJJl f'ı 
relerinden cumhurreisiJl~jllil ı 
lif, diğeri de her iki P8 ~j 
ıümrelerlni bir araya 10~ııJ ".I 
cunıhurresine tara!d~t .'.A-. 1; 
parti kurmak icab ed•~~· !İ 
Amerika halkı, •New ve ,ı"'j 
raınına tıırafdar ve bıl .,, ~.ı 

* Lehistanda yapılan seçim 
bitmiş, hükı1metçiler kahir bir ek
seriyet kazanmıştır. 

* Kendisine bayramlık elbise 
almıyacak diye 60 yaşındaki ko

casını döğen kadın hakkında ta
kibata başlanmıştır. 

ı 

* İzmir valisi Fazlı Giileç'in 
bir mebusluğa seçilmesi ilıtima • 
tinden bahsedilmektedir. 

mühim bir şahsiyet halinde git· 
tikçe büyüyordu. 

- Bu ne entrikacı, ne haris bir 
adammış, diyordu, Almanyadald 
karısı yetmiyormuş gibi, bir de 
dost tutmuş .. ve bütün bu takın· 
tılarını unutarak, nezih, namuslu 
bir aile kızile evlenmeğe kalkış
mış. Bu ne vicdansızlık yahu! 
Yılmazın aklı duracaktı. Re•ada 

söyliyecek söz bulamıyordu. " 
- Yarın gece Doraya uğrar, bu 

gece otelde olup bitenleri ondan 
öğreniriz, diyord1L 

Perapalas önünde ayrılmışlardı. 

* Ertesi ak§am .. 
Yılmaz, Asmalımescidde Dora

nın oturduğu apartımana uğradı. 
Doranın kurnaz, açıkgöz bir a

nası vardı. Yılmazdan çok korkar
dı. 

Doranın annesi o akşam Yılma· 
zı kapıda görünce şaşırdr. Halin· 
den: 

(Devanu var) 

•Jıı, "· ııleyhdar olmak üzere 1 tJll'. f 
mıştı. Parti ayrılı!at• Jıl'• K I 
bu şeklide olmakla bcra .,,~) 
litika ınilcadelelerind• ıı ~· 
rünıez. Parti teşkilatlııt~ " 
olduğunden böyle \,, 
meydana relmedi. . ~;,.,ı: 
1936 seçiminde de ık• f'~ 
lfedlerini koymuşlardır- (t ,ı 
mcrikada bir meb'ı""~ ia ;1 
Azasıuın seçilebilnıCSİ ~:1,..Jır 
iki seçim kazanması 1"d• / 
ri kendi parti.si ar'.'-".ı~c 11o' 
lik ve seçim .Ikincısı 

1 
p ı / 

çim, İhtilaf New 1>•9
1 

,ıVI' 
1 ~' ı• 

na tarafdarlık ve a c. ;.ııP' 1 
selesi etrafında old~";a -' 
Ruzvelt, kendi part'.''je ~~ 
teri için yapılan '"(ı"ı· • 

9r 1 • t 
ramı kabul eden P 1 ,,ı~' /, 

jo t /. kazanmalarını teıll ııt•a 

H tt . 1 c•11 " mı~lır. a a so ·~tll 
şartile muhalif partı ti';a• 

·ı · · k di p•r seçı ıne -ını. en .,·,1!i · 
snb muhafazakar rıı• 
sine tt·rtih etmi~tir· o'~ ... 

Her iki parti de uo'' '".,41 
seçtiği için l arın uın .111• P" 1 
pılacaktır. Seçim ll~ıs ti 
rılıklarııııı da~·annı• ,-

'1ffvau.ı & "'" 



Kontrpltik Meselesi Fransız za~itleri/ 
~arangozlar ce iyeti Arabca 
ı~ Yakında Ank2ra'ya Oüreniyorlar 

1 ki ed i b' 1 n 
dövüşüşü 1 

ır heyet gönderiyor surtvede bövıe oirı 
- Ben adamı döverim. Kolla

rım eski bir pehlivanın kollarıdır. 
Fakat, acıdım. Hem mariz, hem si
nirli idi.. 

Nizamnameye göre imal 
azalacakmış 

~ :! ko~trplak normları hak- ı 
{ 'l'e _da~ı nizamnamenin 13 
ıe- Şrınıevvel 938 den itiba -

" latb·k 1 ~el" 1 a ~aşlandığını • ve ev -
lttbilt ve nızanınamt'nin mevkü 
lıorıır; konulduğunu müteakip 
t0ııı lak _sanayii erbabının, ni -
ltq;~ın bazı maddelerinin 
ı._ ı ıçın ın·· ...,, bu uracaatte bulunduk -

rak mubayaa edilmiş olan kontr • 
plak - parçası gösterilmek şartile -
gerek yapıcılar vt gerek satıcılar 
tarafından geri alınacaktır. 

Netice itibarile bu nizamname 
kötü kontrplak imalinin onüne 
geçecektir. 

Mevcud kontrplfı.k stokları da 
Ticaret Odası tarafından damga -

!anmaktadır. Damgalanan bu mal
lar 13 Teşrinievvd 939 tarihin" 
lı.adar satılabilecek ve bu tarihten 

sonra eski kontrplaklar satıJını • 

lty, b. hıısusun halli için Anka
~i il' heyet gittiğini, onu mü -
llıilfe~. ta İktısat V ekıileti sanayi 
leh,· liş!ertnden Nı.rettin Bilikin 
\iıta~ıze gelerek bir müddet tet-
1.,,,,::' bulunduğunu safha safha yacaktır. 
~ idik. Şüphe yok ki, bu nı2'amname 

lı;~~ 1hususta yaptığımız yeni talı- marangoz esnafını pek yakından 
~'rh. a elde ettiğimjz maliımatı alilkadar etmektedir. Bu itibarla 
ıi' 0l'\ız. marangozlaı· cemiyeti, nizarnna . 

lııı~ "İZarrınameye göre gerek menin neşrinden, ve tatbilon~ 
lttın ~ılar ve gerekse idhalatçı . başlandığından dolayı İktisat Ve-
~~Yas~ya çıkaracaklan kontr- kaletine teşekkür mektubu gön -
l:a!it Uı uzerin<le fabrika ismi, dermiştir. 
cağı es~ve Sairesi yazılı buluna -
lıa 0~ B. B. B. marka müstes -
llıarka B iizere diğer A. marka B. 
llJ11 01 .B. ınaıkalar zımparalan· 
<li~eı acaJttır ve bununla beraber 
Y•pışı llıııkaırılarda hiçbir suretle • 
~ına ve tutkal hatası buluna-! 

Sergide 
kitab 
köşesi 

Kontrplak sanayiJ erbabının, 

nizamname hakkındaki vaki olan 
itirazlaı·ına mukabil mütalea ve 
izahlar beyan etmek üzere, ma -
rangozlar cemiyeti doğru yakında 
Ankaraya bir heyet gönderilmesi 
muhtemeldir. 

/Askerlik 
Dersi 
Bir saat 

tf 
Q~~~ork sergisinde

1
lki saa:e çıkarlldığı 

ı\ııı~~I b§r pavyon doğru değU 
ru,ı,lı.:~~ada açılacak büyük ser
ltıııu ur~ pavyonunda bir de 

!!ıı"~~n~ tesis edilecektir 
l·etiını Utuphaneye gerek memle
<lıııerı Zde gerek hariçte yabancı 
<i11 e Yazılan ve memleketimize 

~erı 
•r konulacaktır. 

8· ~
l'\lt kaçakçı 
vaha 

Yakalandı 
~Sta .--

t •çerken yakayı 
~ ele verdi 

ı.. "1niyet 'k· 
~nıı 1 ınei ~-ube kaçakçılık 
~~ z.:::;ınurJarı dün de bir be -
it be<iha kaçakçısı ve içicisi olan 
~e l~sli htı Yakalıyarak adliye -

llu.1-U: etınişlerdir. 
~~ tıı;ıh derede Çayır başında Te
"l aıı~· d lırln ın e 3 numaralı evde 

Dünkü gazetelerden biri kız or
ta mekteplerile liselerinde tale -
beye, erkek mekteplerinde oldu • 
gu gibi, haftada iki saat ders gös
terileceğini yazmıştL 

Bu haber doğru değildir. Kız 

talebeye haftada bir gün askerlik 
dersi verilecek ve kamp ta gör -
miyeceklerdır. 

--=o-=-
Bir sabıkahnın 

mahkümiyeti 
Tahtakaledt' Hasan isminde bi

rınin dükkanından öteberi çalan 
sabıkalı Mahmut dün dördüncü 

asliye ceza mahkemesinde iki ay 
15 gün hap~e mahküm edilmiştir. 

--00--

lnkı~ab dersleri 
Üniversitede inkılap derslerine 

dün akşam başlanmış, ilk dersi 
eski Maarif Vekili Hikmet Bayor 
tarafından verilmıştir. 

lıı 3o v ı . 
~!ulısı ·aş arında lbrahiın oğ- ken yakalanmıştır. Üzerinde de 

llJı,ll'.!urı 11 
lakip edilmekte olan 20 gram kadar esrar bulunan Mulı.-

n1ecburiyet 
başladı 

Birde mekteb eçlldı 
Beyrut 7 (Hususi Muhabirimiz-

4en) - Yüce komiserlik bir ka • 
rarname neşretmiştir. 

Bu kararnameye göre şehri • 
mizdeki askeri malıfelde, Fransız 
zabıtası; bu mektepte carapça> 
öğrenmeğe mecbur tutulmuşlar
dır. 

Mektep, Fransız baş kumanda
nının emir ve idaresine verilmiş
tir 

--r-ı-

ölü çocuk 
Doğurdu 

Bu ,üphe!i görüldü 
Vezir hanında oturan Osema is

minde bir kadın ölü bir çocuk do
ğurmuştur. Çocuğun babası da or

tada olmadığından va~iyet şüp -
heli görülmüş ve çoc .ığun cesedi 
tıbbı adli tarafından muayene e

dilerek morga kaldırılmıştır. 
---O-

·Beyoğlu Halkevi
nin müsabakası 
Beyoğlu Halkevindcn: 

1 - 938-939 yılı konferansı se -
risinde gösterildiği üzere, bu yıl 

için Evimizin, gençler arasında 

tertip eylediği 10 müsabakadan 

birincisi 13/11 /938 Pazar günü sa
at 14,30 da Beyoğlunda İstiklal 

caddesinde NURZİYA sokağınd:ı 
Parti binasındaki temsil salonun
da yapılacaktır. 

A) Müsabakanın mevzuu: İstik
lal marşını şiir olarak iyi ve güzel 
okumak. marş olarak usulüne tev
fikan söylemektir. 

B) Müsabakaya yirmi yaşına 

kadar (yirmi yaş dahil) her genç 
iştirak edebilir. 

C) Müsabaka mütehassıs bi:r 
jürn heyeti huzurunda yapılacak
tır. Jüri heyeti. Şair Bayan Şekıl

fe Nihal Başar, Edebiyat öğret · 
meni Bay Raif Güner, vilayet Se
ferberlik Müdürü Bay Cemal Gö
nenç, Konservatuvar Müdürü Bay 
Yusuf Ziya Demirci, Konservatu

var Y.atı mektebi müdürü Bay Ce
mil Dönelerden müteşekkildir. 

Ç) Birinciliği kazanana C. H. 
F. neşriyatından Cümhuriyetin 

15 inci yıldönürnü münasebetiyle 
neşredilen çok kıymetli bir eser, 
ikinciliği kazanana bir kalem mü
kafat olarak verilecektir. 

2 - Müsabakaya iştirak etmek 
istiyen gençler 10/11/938 tarihine 
kadar, hüviyet cüzdaıılariyle, Evi
miz Müdiriyetine müracaat ede
rek kaydolunmaları lazımdır. 

3 - Müsabakadan sonra Evimi
zin gösterit şubcs i (Bir Kavuit 
Devrildi) komedisini oynıyacak -

Bu sözleri ııöyliyen meşhur e
debiyat tarihcisi ve hocası İsmaH 
Habib, dövebileceği ada.m da ı:ene 
edebiyat hoularından ve şair Ah· 
med Hamdi. Belki saz şairliği dev
rinde bulunsavdık bir kahve, 
meyhane veya. lokantada böyle 
iki asil zatın biribiderine girme
lerini. dövüşlerinin bir gazetenin 
zabıta sütunlarına geçmesini ma-

. zur görürdük. Fakat, bugünkü 
günde, birinin Galatasaray edebi
yat hocalığı, ötekinin Güzel San
atlar Akademisi profesörlüğü vas
fını şahıslarında taşıdıkları bir 
cemi:vet içinde ve Beyoğlunun 

•Abdullah Efendi• gibi yarü ağ
yarı salonlarında toplıyan bir lo
kantasında dövüşe kalkmalanna, 
biribirlerine girmelerine hakik:ı

ten hayret ve teessüf ettik 
Fakat, işin, bundan daha garib 

ve üzerinde durulacak taralı kav
ganın nıevzuudur. 

İsmail Habib ·Edebi Yenilikle
rimiz• adı ile bir ese.r neşretmiş 
ve bun,un içinde, istediği, beğen· 
diği, ah haplık ettiği cdib ve şa

irlerden bahsetmiş. Ahmed llam· 
diye göre bu kitab tarafgiriinedir 
ve kendisinden bahsedilmemiştir. 

Ne İsmail Habib'e: 
- Neye benden bahsetmedin .. 
Demiye hakkımız -.ar, ne de o-

nun: 
- Senin de değerli bir eserini 

rastlasaydım bahsederdim .. 
Demiye hakkı var. Onun bah

sedişi hayat ve edebiyatın hükmü 
olmadığı kadar bahsettirmenin de 
uzak istikbal için hiçbir değeri 

yoktur. l\tiistakbcl nesil ve münek 
kidlerin bir kere bir kere daha bu
günün eserlerini ve ediblerini o~ 
kuyup, süzgeçten geçirdikten son
ra asıl hükümlerini vereceklerin
den şübhe etmek en kadar saf -
dillik olursa bugüniln her hangi 
bir münekkidine hoş görünüp 
•zikri cemil• almak ta o kadar 
kendi kendini aldatmak olur. Fa
kat, ne yapmalı ki gözii kör olası: 

- Sen ve .• ben!. 
İhtiras, hayatin bütün geliş, gi

diş ve akışında beşerin sinir ve 
öfkesine bôkim oluyor! 

BÜRHAN CEVAD 

Aklından 
Hasta imiş 
Ruhsatsiz V"'az 
Veren bir adam 

Yusuf Cemal isminde biri dün 
Beyazıt camiir:de ruhsatsız olarak 
vaz vermeğe, Kur'an okuyarak: 
tefsirlerde bulunmağa başlamış 

ve birbirini tutmıyan birtakım 

şeyler söylerken yakalanmıştır. 
Yakalanarak Adliyeye verilen 

bu adamın aklından hasta oldu -
ğundan şüphe edılerek adliye 
doktoru En\'er Karan tarafından 
mueyene edilerek mü ·ahcde altı
na aldırılması lüzumlu görülmüş-
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lktısadi meseleler 

.Et sanayii 
kuruluyor 

il':~ 
Edbi meç 

Nefis ve bol meyveleri
mizde n de istifade 

edilecek 

Eskiden gazetelerde, mecmua
larda edebi münaka alar olur, her 
hang~ bir edebiyat mevzuu U7.e • 
xinde davalar yapılır ve bu müna
kaşalar, hem mıikcs oldukları 
mecmua veya gazetelerin faı.lasile 
satılmaSlaa, hem de haklı olan ta· 
rafı ayadetmek merakilc karile-
rin zevkle okunıalarına scb('h O· 

lurd::ı Son zamanlarda edelıiyat
cılar, demirden bir •ükiıtün ka -
fesleri içinde sanki söyliyecel:lcri 
şey kalmamış gibi damsız '"" id
diasız bir edebiyat harnsile tenef. 
füs ediyorlardı. Uyuklaınıya bcn
~iyen bu miskin havanın diin bir 
fırtına ile birdenbire rüzg5.r1andı· 
ğına şahld oluyoruz. Hadiseyi bil
mem biliyor msunuz? İsmail Ha· 

Bir marmelat fabri
kası yapılacak 

• 

Devlet Ziraat Kuruıı1u bu işleri 
de eline aldı 

bib Sevük şairlerden bahseden bir 
kitab yazıvor. Şair Ahmed Hamdi 
Tnnpman kitabına alnıı}·or. 

Hamdi Tanpınar buna içerliyor 
ve bir lokantada İsmail Ilabibi sı
kıştırarak galiba biraz da hırpa. 
lıyor. Arada şöyle tokat faslının 
geçtiğini bile söylüyorlar. Hadise 
bu. Filozofunuzun hakemliğini 
kabul ederseniz ve isterseniz si· 
zinle şu siitnnda bir edebiyat şu· 
rası kuralım da iki edibin muha
kemelerini yapıverelim. 

Devlet Ziraat İşle_trn~si Ku -
rumu cet sanayıı. uzerın -
deki tetkiklerini çok iler -

]etmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere mü -
kemmel bir csoğuk et konserve 
fabrikası. nın ilk proje ve plan • 
!arı hazırlanmıştır. Bu fabrika 
için en münasib yer olarak cKars. 
seçilmiştir. 

Aynca; nefis ve bol meyvaları
rnızdan tamamile istifade olıınma
sı için birer de cmarmeliıt fabri
kası. tesis olunması kararlaştırıl
mıştır. 

Bu fabrika şehrimizde kurula -
caktır. cMarmelat. fabrikasında 

bilhassa cayva:t, cclma. ve cerik,, 
ckayısı. m:ırmclatları geniş mik· 

Garib 
Bir 
Hadise 

tarda imal olunacak ve bunların 
dahilde sarf ve istihlfıkleri temin 
olunmakla beraber; zarif amba -
liıjlar içinde hariç memleketlere 
oc ihracat yapılmasına çalışıla -
caktır. 

Gerek , konserve eti. gerek 
cmarmelat. lanmız için ordu ve 
askeri müesseseler için geniş bi
rer istihlıik yeri olacağı gibi bun
lr.rdan leyli mektepler, resmi ve 
hususi hastaneler gibi müessese -
!er de istifade edeceklerdir, 

E,·vela cet fabrikası. kurula -
cak bunu .marmelat. fabrikası 

tak·p edecektir. Her 2 fabrikada 
1941 yılına kadar teessüs etmiş 

\'e :ozami randıman. vermeğe baş
laMış 0lacaklardır. 

Denize 
Düşen 
Otomobil 

İsmail Habib, eğ-er edebiyat ta
rihcisi diye geçiniyors:ı Ahmed 
Hamdi Tanpınarı neden kitalıma 
almıyor. Zira Ahmed Hamdi Tan. 
pınar kitabda )'C'?İ olnn~:an !?air 

değildir. Kendinden e\·velkilerden 
de kendinden sonrakilerden de 
güzel şiirleri vardır. Onu dahili 
kitab etmemek bü~·ük bir haksız. 
lıktır. Bu haksızlığa hepimizden 
evvel acele ederek Uamdi Tan
pınar isyan etmiş bıılunul·or. 

Hamdi Tanpınara gelince: O da 
.,!?k iyi bilir ki kuvveti ve Türk 

1 ~iirindeki değerli mevkii İsmail 
Habibin tezkiyesine ibtiya~ giis
termiyttek d.-recedcdir. 

Dilenci zan etmiş-,Güçlükle bir dalgıç ta
ler para vermişler rafından kurtarıldı 

Sonra Hamdi Tanp:.ııar gene 
pek iyi bilir ki bu bir takdir m -
selesidir. Zorla kendi değerini kn

bul ettirıncğe kalkı ·rnak ayıbdır. 
Hamdiye bu ayıbı yaptıran haki
kat İsmail Habibin bu ilımaliodcn 
daha aşağı da değildir. Fakat bt: 
edebi dövü~mede sözün yerini To 
kada terketmesi ne kadar es.ti 

karşıl.anacak bir badhe ise son 

günlerin d.ırgun edebiyat hava
sının bu suretle dalı::alanmasına 

sebebiyet verdiği için de o dere« 
mutlu bir değişikliktir. 

Sonra ku:'an oku., 
yub dua ediyormuş 

·Bolu> dan şehrimize gelen Ali 
isminde bir adamın ba~ından ga -
rip bir vak'a geçmiştir: 

Ali dün cAksarayda Çakırağl1> 
camiine gitmiş ve kasketini ya -

nına koyup Kur'an okumağa baş
lamıştır .• Ali. nin üstü başı biraz 

lıarabeti olduğundan camie gl· 
rip çıkan halk, kendisini dilenci 

zannetmiş ve yanında açık durarı 
~apkasına para atmağa başlamış

tır. Bu surelte şapka dolmuş, fa
kat biraz sonra gelen polisler ken
disini cdilenci. zannederek ya

kalamı~Jar ve dün asliye 4 üncü 
ceza mahkemesine vermişlerdir. 

.Muhakemede Alı, ·dilencilik> 

iddiasını şiddetle reddetmiş ve 

kendisinin memleketinde dükka
nı olduğunu buraya bayramlıK 

almak üzere gediğini söylemiştir. 

Şehrimize Trabzondan getiri -
len 2 Alınan seyyah otomobilinin 
başından garip macera geçmiştır. 

Bu seyyahlar; otomobillerim 
vapura yüklerlerken otomobilin 
birinin bağlandığı ip her na'11sa 
kopmuştur. HALK FİLOZOFU 

Otomobil; bu suretle açık deni- I;:=:=:=::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;::;;::., 
ze dü~mü~tür. Bütün dalgıçlar; Birimizin derdi 1 
otomobili 11 kulaç fazla derinli-

ğe düşmüş olduğu içın cesaret e- Hepimizi ı derdi 
dip bunu çıkarmağa teşebbüs e-
dememişlerdir. 

Nihayet; cKarabina• isimli bir 
dalgıç; denizin 11· kulaç derinli· 
ğine inmiş ve elindeki ipleri oto
mobile bağlamıştır. 

Bu suretle bağlanan otomobil 
yukarıdan çekilerek hiçbir şey ol· 
madan denizden çıkarılmıştır. 

hakika ,32. lira c37 • kuruş bu -
lunmuştur. 

Bunun üzerine; muhakeme he
yeti; kendisinin dilenci olmadı -
ğına kanaat getirmiş ve serbest 

Yine edirnekapı. EyüL 
y@lu meselesi .•. 
Bir okuyucumuzdan, mühim 

bir ihmal keyfiyeti hakkındJ 
ikiJ1ci defa mektup alıyoruz. 

İlk mektubundan bır müddet 
evvel, yine bu sütunda bahse
derek nazarı dikkate arzeımiş· 
tik. Okuyucumuz gönderdiği 

ikinci mektupta ayni husu.tan 
bahsediyor ve <•zcümle diyo: 
ki. 

tır. 1ür Alinin üs Ü arandığı zaman fil-
'-..,.: ar tarafından esrar içer - sin adliyeye teslim edilmiştir -... :---,.......~-~-~ ....... ~~,.,,,,,,,,~---~~!"'!!!!'!!!!!!!!!!,..---!!!!!!'!!!!!!!!0!!!!'!'!!!!!~!!!!!!!"!1!!!!!!!!!!!Bl!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!~~-'""'-~-'""'-...._..,....,.......,,,~,.,,.....,~~.....-.,.._ ..... _ 

bırakmıştır. 
- Edirı:ekapıda tramvayın 

döndüğü yerden, Ka'riye camii
nc doğru g:den bir cadde var -
dır. Bu cadde, birçok ana cad
delerimiz kadar işlek \'e !nul'.· 
telif cihetlerden ehemmiyetli 

olan bir geçit yeridir Bir defa, 
bu cadde Edirnekapıdan Eyüb-? 
giden yoldur. San.yen, seyya~ 
otomobilkrı me~ur Ka'riye 
camiine gitmek için buradan 
geçerler. i ·te her gün binkrca 
kişinin gelip geçtiğı bu c~ctdc 
hemen hemen iki buçuk uç av· 
dır kapalı ulWluyor. Bu yolun 
ortasında bir terkos su d<'posu 
vardır. Bu d~ponun öntindc ye

ni bir tesisat yapacak, carıac
nin ortası hemen i.iç ay evıt"l 
kazıldı. Bütün caddeye tek kn<· 
lı bır ev yü' seklığ.nde toprı;k
lar ~·ıı:;ıldı. İlk zamanlar• bura· 
da bır ık~ amele yarım y2m • 
lak çaiı<tuıldı. Soura, <:$asen 
kafi derecede olmıyan bu faali
Yctın dl.' arkası kesildi. Ve ol -
duı.;u yere bırakıldı. Şimdi bu -
rndan, ne at. ne: araba, ne oto ... 
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idi! senererce Matgüzelin uğruna 
~ d~ıresinde menküb kalmıştı 

l'Qı,, a~ı, eın 
~ hare!;, ır buyurursanız o 

e Sen; e• etnıtğe amadeyim.. 

f:i,,l!ıı, !> da ~~r. kPre daha görece
" "• .I'•~ 1 

den sonra olacak ... 
~~ı.~ ''acağı . 
~ ·• Pi' n ış hakkında Jıizım 
;:; ulı;_; "',. ı anlatacagı· m 'onra 
"'~tı'eoı '"'' 
~o llgı,~ ınaz Diişadı. germek 
ı~ k•<l;ır h '· ·• Sabret, beş on gü
k ttı;er ·nı~ §ey hallolunacak.. e-
·"'l'~ '-" feıaı.: 
'iıt,. ~ı 021Urn et olur sonra .. 

' Allah selamet ver-

* 

Çeşmidil, senekrce, mat güzelin 
uğruna dairesinde menkı'.ıb kal
mıştı. Bu kızı; artık kızla.r ağası 
avutuyor, hırçınlıklarına meydan 
vermiyordu. 

Çeşmidıl, artih siyahiye alışmış
tı. Arabın sevgisine ve tatminkar 
hareketlerine itiyadlanmıştı. 

Arab; hergün ve gtee fırsat 
buldukça Çeşmidilin dairesinde 
yatıyor, menk(lb gözdeyi cismen 
olmaktan ziyade manen idare ve 
tatmin eyliyord1L 

Arab; zavallı il'""'-' kızın ateşli 
ruhunu kurutmuş; heyecan ve ih
tiras kasırgalarile dolup boşalan 
cinsi varlıgını kör baltasile vura, 
vura, çölde rüzgarsız yatan kuma 
döndürmüştü. 

Ümıdlcri sönen Ç<'şmidil, bir 
gün gelip de hayata kavuşacağı
na inanıyordu. 

Çeşmıdilin; Kafkaslı bir köylü
sü vardı. Bu adamın ismi Çerkes 
Hasan idi. 

Çerkes Hasan; Çeşmidili padi
şahın sarayına getirdikten sonra; 
her saraya intisab eden Çerkes gi
bi; İstanbula gelip bir baltaya sap 
olmıya çalışmıştı. 

Çerkes Hasan, saray himayesin
de büyüyerek harbiye mektebine 
girmişti. Nihayet; oradan zabit 
çikmıştı. 

Çerkcs Hasan, Çeşmidil gözde 
olduktan sonra; ikbali daha ziya
de parlamıştL 

Fakat; Hüseyin Avni paşa ser-

asti.c>r olunca; ~""' abu· .. sabuk sa
ray mensubu Çerkesi İstanbuldan 

aşırmak istemişti. Hattfı; bir emir
le Şam ordusuna tayin olunduğu
nu biltlirınişti. 

Çerkes Hasan, Hüseyin Avni 
paşanın verdiği emri orada, bura
da gizlenerek tehir etmeğe yel
tenmişti. 

Çerkes Hasanın. Çcşmidilin 

menkı'.ıbiyetinden haberi yoktu. 
Nasıl olabilirdi. Sarayi hümayun
da dönen, haremi hümayuna taal
lük eden hareketlere kimsecikleı· 
vakıf olamazdı. 

Maamafih; Hiıseyin Avnı paşa; 
sevgilisi hazinedar Arzınıyaz usta 
vasıtasile her şeyden haberdar i
di. 

Arzıniyaz, kızlar ağasile, Çeşmi
dile candan düşman olduğu için 
Çerkes Hasanın ortadan kaldırıl
masını Hüseyin Avni paşadan is· 
temişti. 

Paşa da; sevgilisinin arzularını 

yerine getirmek için, yüz bulmuş 
şımarık Çerkesi Şam ordusu em
rine vermişti. 

Çerkes Hasanı en ziyade kızlar 
ağası tutardı. 

Kızlar ağası, Çeşmidilin hende
si demek olduğundan vasıtai icra
atı idi. 

Çerkes Hasan, elini kolunu sal
!ıyarak sarayi hilinayuna gelir, 
kızlar ağası dairesine gider. Ye -
mek yer. bahşiş alır .. Hürmet ve 

riayet görürdü. Bu sebeble; bu, 
şımarık Çerkese kimse dokuna -
mazdı. Temiz pak giyinir, gece sa
bahlara kadar Beyoğlundaki bar
larda, şantözlerle cümbüş eylerdi. 

Çerkes Hasan; saraya güvene -
rek arada sırada kavga eder, önü
ne geleni dôğer, jandarma, kanun, 
Beyoğlu muhaf121 paşa; serasker 
paşa dinlemezdi. 

Nihayet, kızlar ağasının bir 
hendesi olan Hasandan herkes çe
kinirdi. Önüne gelenden haraç a-

lır, bazı e~hası teh<lid eder durur
du. Çalımından geçilmezdi. 

Arzıniyazın, Çerkes Basanın 

vücudünü ortadan kaldırmasına 

sebeblerden biri de; padişaha, 

kılzar ağası vasıtasile j_urnal ve
rirdi. 

Hazinedarın korktuğu vardı. 

Ne olur, ne olmaz hır gün gelir, 
Hüseyin Avni pa:ja ile gizlice bu
luştuklarını da maazallah padişa
ha haber verebilirdi. Bu sebeble 
bu adamın İstanbuldan vücudü 
kalkmalı idi. 

İşte; şahsi endi~elere düşen Ar
zıniyaz serasker mevkiine gelen 
paşasına en evvel, bunu arzetmiş
ti. 

Hüseyin Avni paşa, sevgilisinin 
bu sözlerini yabana atmamı tı. 

HattA; daha derin dü~iinerek bir 
gün gelip de bu ÇerkesiJ\ başla~ı
na bela olmaması için İstanbuldan 
hemen uzaklaştırılmasını da mı..
vafık bulmuşt\L 

(Devamı var) ·oe,·anu 6 ıncı <ahif~e) 
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Uzak 
Japonya şimdiye kadar 
aldığı yerlerden nasıl 

iJtifade edecek ? 

1 Esrarengiz Prado 
1 

İnsan kasabı Vaydmanın istic-

vabı bitti. Sorgu hakimi evrakı 
müddeiumumiye gönderdi. Kati -
ltn muhakemesi dört, beş ay son
ra başlıyacaktır. 

ü K O 
HIKAJ1 
AŞD~ 

Nakleden : Seyfeddin Orhan 

Ahmed Rıza, saatine baktı. Ma
kine gürültüsü arasında senenin 
duyulması için bağırdı : 

,,, 
sözlerin arkasından baŞladJ. 
latmağa devam etti : . ~ 

-Evet kötü bir adaın. sıı ~r 

Bü~ün Çin'i istila ederek yeni 
bir hükumet kuracaklar 

Elli sene evvel, 5 şubat 1888 de, 
Paris cinayet mahkemesi, Vayd

man gibi müthiş bir caninin mu -
hakemesine başlamıştı. On doku

zur.cu yüz yılın en azılı katille -
rinden Pradoıı muhakeme edi -

yordu. 

Prado esrarengiz bir serseri idi. 

Bu adamın yaptığı fenalıkları 

saymak imkanı yoktur. 14 Sonka
nun 1886 da, Mari Ögetan evli bir 

l'ğlence kadını öldürmek, parala
ı mı çalmakla itham olunuyordu. 

- Dördü yirmi geçiyor. On da
kikaya kadar varmış olacağız. 
Karşısında oturan şişman, kır

mızı yüzlü, siyah elbisell kırk beş 
elli yaşlarında görünen adam, 

den mes'ud ve bahtiyarsınız .. ~ 
cak, benim sevgilimin kOC8sığıf P 
zengin .. Bunun için boyun e, ~ tııı 
ruz. Gerçi, benim için bir şe) f: 
ğil .. Fakat, kadıncağıza ağıl" u#' 
yor. Henüz ben, adamın, Y 

Çinde Japonların yeni muvaf
fakiyetleri üzerine Uzak Şarkta
ki hallerin nereye varacağı me
selesi politika alemini son zaran
larda çok meşgul edip duruyor. 
Japonlar şimdi artık Kanton ile 
Henkea'ya da sahih olduktan son
ra tabıidir ki siyasi sahada da bir 
şeyler yaparak askeri muvaffaki
yetlerinden istifade yolunu tuta
caklardır. Japonların askeri mu
vaffakiyetlerinc dair tafsilatı tek
rara lüzum olmasa gerek. Şimdi
den sonra nazarı dikkati celbeden 
cihet Japonların siyasi sahada na
sıl muvaffak olacaklarıdır. 

nüfuz ve tesirinden çıkmış bulu
nacaktır. Japonyanm mukaddera
tını idare eden askerler ötedenbe
ri hep bu gayeye varmak istiyor
lardı. Japon generallerile amiral
lerinin bu gayeleri yalnız onlarca 
değil şimdi Japon milletinin ya
rıdan fazlası için de artık varıl -
mak istenen bir hedef olmuştur. 

Minsetyo ismindeki fırka Japon
yada ibrar fırkası demektir. Bu 
fırkanın şimdiye kadar muhtelif 
suretlerle kendini gösteren noktai 
nazarı pek başka türlü zannedili
yordu. Halbuki şimdiden Minsey
to fırkası da arık Çin, Japon ve 
Mançuko birliğinden bahsile bu 
emele diğer Japonlarla beraber 
iştirak ettiğini bildirmiştir. 

kalkarlarsa o zaman vaziyet ne 
renge girecek? .. Bilhassa İngilte
re ile Amerikaya karşı Japonya 
bu suretle acıktan açığa aykırı 
bir vaziyet almış olacak demek -
tir. 

lan generallerle amirallere karşı 
mukavemet edebilecek mi? 

Katil, ilk evvel İspanyaya kaç • 

ınış, çaldığı elmasları, Madridd~ 

sattıktan sonra Bordoya, daha 

sonra da Parise gelmiş, dostu Ö -
jeni Forestiye ile beraber yaşa -

maya başlamıştı. Bilahare bu ka -
dın tarafından polise ihbar olun -
muştur. 

- Oh, çok iyi! - dedi - iki saat 
hiç kımıldanmadan oturmak çe
kilmiyor doğrusu .. Fakat, taliim 
varmış ki, sizin gibi bir arkadaşla 
karşılaştım. Yoksa, bu yol, bit
mek tükenmek bilmezdi. 

Ahmed Rıza, bir baş işaretiyle 
bu iltifata teşekkür etti. Hakikat
ten bu yolculuk esnasında tanış
tığı karşısındaki şişman adam • 
dan o da memnun olmuştu. Bir 
müddet, şundan bundan konuştu
lar. Nihayet, ihtiyar adam ona : 

bile görmüş değilim. ' r 
Kadının anlattıklarını bır ır 

leseniz onu siz de görmek ~ 
nımak istemezsiniz. Çok P , 1 ,~ 

İhtiyar adam, gencin if~ 1ı ~ 
mukabelesiz bırakmadı. O 

1 ~ 

Yeni gelen Avrupa gazeteleri
nin Uzak Şarka dair yazdıkların
dan anlaşılıyor ki politika sahasın
da Japonların elde etmek istedik
leri muvaffakiyetın esasını teşkil 
e<len nokta kendileri geçen sene-

Yalnız Japon ahrar fırkasının 

istediği bir şey var sa o da Çinde 
alakadar olan diğer büyük devlet-

Hele İngiltere ile Japonyanın 
münasebatı bundan sonrası için 
daha nazık bir safhaya giriyor de
mektir. Kanton alındıktan ve Ja
ponlar Hong - Kong ile komşu ol
duktan sonra İngiliz ve Japon 
münasebatının ne safhaya gire -
ceği meselesi Londrada da, Tok
yoda da endişeler uyandırmakta
dır. 

Japon kabinesine giren yeni ha
riciye nazırı acaba şimdiye kadar 
Japonyanın politikasında nüfuz 
ve tesirlerini daima göstermiş o-

İngiliz başvekilinin Japonya ile 
anlaşmak maksadını takib ettiği 
meçhul değildir. Tokyoda müza
kereler olmaktadır. Yeni Japon 
hariciye nazırının bu müzakerele
ri daha kolay !aştırması beklen -
mektedir. 

Çinde Japonların maksadı ken
di nüfuzları altında olmak üzere 
Çinde merkezi bir hükümet tesis 
etmek, bu suretle şimdiye kadar 
Pekinde olsun, şimal taraflarında 
ve N ankinde olsun teşkil edilmiş 
olan muvakkat mahalli hükumet
leri kaldırmaktır. Japonlar şimdi
ye kadar aldıkları yerleri bu su-

IDevamı 6 ıncı sahifede) 

İki sene kadar Pariste kaldı. 
Nihayet 28 İlkteşrin 1887 de, ika

met ettiği otelin bir odasını so -
yarken yakayı ele verdi. 

Sirkat cürmile hapse konuldu. 
Yakalanırken polislerden birini 

ağır surette yaralamıştı. Fakat, ô
jen For.estiyenin ihbarı üzerine 

hüviyeti meydana çıktı ve Mari 
Ogetamın katili olduğu anlaşıldL 

(Devamı 7 inci sahifede) 

~odern Çin'in can. ı bir timsali 

MADAM LUCY TOU 
Madam Çang-Kay-Şek,Avrupaga bir sefir gön
derdi, Fakat hu yaşlı, redingotlu, gözlüklü bir 
diplomat değil 22 yaşında zarif nazik bir kadın .. 

- Gidiniz, dünyayı dolaşınız.. Madam Lucy Pariste bir gece 
Bize yardım zamanının geldiğini kaldıktan sonra Londraya gitmiş· 
su!hseverlere anlatmağa gayret tir. İlk konferansını orada vere-
ediniz. Çinde gördüklerinizi söy- cektir. 

leyiniz. Davamızı müdafaa edi- Pariste iken kendisiyle görüşen 
niz.. gazetecilerden biri : 

Madam Şan Kay Şek sustu, Madam Lucy henüz 22 yaşların-
sonra : da saf çehreli, tatlı bakışlı ve çok 

- Eylıll iptidasındayız .. Şimdi nazik blr kadın .. Üzerin'de, uzun 
Çini terkederseniz sene sonuna etekli milli bir rop var.. Fakat, 

nin ağustosundanberi insanca ve !ere karşı açıK Kapı poııtiKa_ '· , doğru burada bulunursunuz. 
paraca pek büyük fedakArlıklara takib edilmesidir. Yani bu devlet- Dedi. Madam Lucy Tou, mare- Amerikadan geçerken kürklü bir 

1 ı b h k•t k nih ı · d ç· d if d ğ d manto, bir çift te Amerikan is-ma o an u are " a artı a- erın e ın e ist a e etme e e- şalin karısının en samimi dostla-

- İstanbulda kalacaksanız, si
zinle her halde görüşürüz. 

Dedi .. Fakat bu teklif, Ahmed 
Rizanın hoşuna gitmemişti. 

- Ah ne yazık ki o şereften 
mahrum kalacağım, dedi.. Çünkü 
burada ikametim uzun sürmiye
cek. Affedersiniz, nasıl söyliye
yim ?! .. Ben, burada, sevdiğim bir 
kadınla buluşacağım. 

Adam, delikanlının bu sözlerilıı 
hafif bir tebessümle karşıladı: 

- Çapkın, dedi. Sonra hatırına 
bir şey gelmiş gibi sordu: 

- Evli bir kadınla mı? 

Ahmed Riza, yarı mahcup, ya
rı mağrur bir tavırla : 

- İyi tahmin ettiniz, diye mu
kabele etti. İhtiyar adam, bu iti· 
raf karşısında memnun, göbeğini 
okşıyarak : 

- Kadının kocasının da, ihti· 
mal, hiç birşeyden haberi yok
tur, dedi. Maamafih, ben de, sev
diğim kadınla buluşmak üzere 
buraya geldim. Pek civelek, pek 
cana yakın şeydir. O ... o da evli
dir. 

Kocası olacak adamı bıraktı .. 
Ben, bir hafta sonra gelecektim 
amma, yolladığı mektuplara pek 
dayanamadım. tl zülmesin, diye 
kalktım, yola çıktım. Şimdi benı 
görünce şaşıracak, sonra ne ka
dar da sevinecek. 

Ahmed Rize.: 
- Benim sevgilimin kocası kö

tü bir adam .. 
Diye, yol arkadaşının bıraktığı . 

latmağa başladı. •t 

-Benimkinin kocası o~uıı~;.. 
mamiyle aksine .. Adaın bit b'İ"' 
temizlik apdalı .. Saatlerce. ~ 

tarar, saatlerce tırnaklarılll 
sermiş.. b~ 

İki erkek, yekdiğer!erine• ~ 
birine pek benziyen sırları v• ;r.r 
gibi baktılar. Fakat taın. b.U ·ef 
da, tayyarenin yere indığu;;u~il" 
dü1er. O vakit, ikisi de otur ~ııl 
rı yerden kalktılar. A.tuned >4' 

- Siz önden buyurun. 0' 
İhtiyar adam: 

- Rica ederim, siz geııÇSı 
dellkanlısınız, P,~eleci oııııall' ' 
zım. Benim gibi bir ihtiY8.r~~ ıv 
'nesini beklemeğe tahaınrn° 
mezsiniz .. 

Dedi .. Tam bu sırada . : tiıl ~ 
- Ah sevgilim, ne iyı el 

geldin!. b' 
Diye kulağa pek munis gele~I 
kadın sesi duydular. İhtiyat 1 

geriye dönerek : . j; 
- oed" - Evet Selmacıgım! iil' 

te böyle habersizce geliverd ıl 
Sonra, birden kendini .ıo~ 

Genç kadının gülen gözlerııı 
ne baktı: ıı 

- Fakat sen, benim taY18~' 
geleceğimi nereden haber 'JI 
Diye sordu. Belki, hayretın.1 

• ..,ı~ 
eden daha bazı şeyler söylı)t 
ona sualler soracaktı. r.ak\,rf 
beklemediği bir sahne ıle ~ıl 
!aştı. Çünkü, Selma, Ahrııed ı~ 
nın boynuna atılmv;, onu ~~ıJI 
lıyordu. Bu manzara karŞ.' ~ 
ihtiyar adam, birdr, yirtn' 

1 
ıır 

gençleşmiş gibi oldu. Kendıll 
tamıyarak : 

- Bu ne? / 
,,.ıııl 

(Devamı 8 ıncı / 

yet verebilmek imk8.nını elde et- vam etmeleridir. Ancak bir şart- rından biridir. karpini almış, saçları Parisli ka-
mektir. Japonların daha ziyade la: Yeni iktısadl şerait dairesinde. Madam Lucy, Hankeu üniver- dınlar gibi taranmış, ondüle edil-

harekatı genişleterek bundan son- Bunun da manası Japonyanın üs- sitesi profesörlerindendir. Birçok miş. 
ra Çinin içerilerine dalmak isti - tünlüğü kabul edilmek demektir. kadın cemiyetlerinde azadır. Çinli kadının siyasi bir vazife 

En büyük reklamı yalnız en güzel 
filimlere yapan 

yeceklerine ihtimal verilmemek- Çünkü Japonların Çinde bütün Madam Şan Kay Çek, Çin hü- ile Avrupaya gönderilmesi ilktir. 
tedir. Meğer ki kendilerini buna iktısadi membaları tutarak orada- kfunetinin muvaffakıyetle Avru- Memleketimiz, terakki sahasın· MELEK Slne 

masında Yarın akşaı1' 
Nefis va harlkullde gUzel bir Fren••• mecbur edecek başka sebebler çık- ki yabancı nüfuzları birer birer paya, Amerikaya bir murahhas da ve bu adımlariyle ilerliyordu. 

sın. Şimdiye kadar Japonların al- çıkartmaktır. Hatta İngiliz meha- göndermek, Çinin vaziyeti hak- Harp yüzünden durdu. Fakat bu 
mış olduğu yerleri işletmek, top- filinden çıkan haberlere bakılırsa kında efkarı umumiyeyi tenvir muvakkattır. Mesaimize devam 

fllml söracekalnlz 1 

rak altındaki servet membalarını Tokyo hükCımeti Çinin ihracat ti- eyemek istemiş ve bu mühim va- edeceğiz. Bazıları vaziyetimizin 
işletmek vardır. Buraların idare- caretini kontrol altına almak ve zife içinde en ziyade güvendiği kötü olduğunu zannediyorlar. Fa· 
!eri iktısadi sahadaki faaliyetin yabancı sermayesine karşı sıkı bir dostunu seçmiştir. kat biz, Çin gibi büyük bir ülke-

AŞK BAHÇELEfı1 

llaş Rolde : Son senenin en iÖzde Frans11 Yıldızı 
tanzimi az iş değildir. kayıdlar koymak cihetine gide - Madam Lucy, mareşalin karısı nin tamamen istila olunamıyac~- ner yerı Japon casuslariyle do- VIVIANE ROMANCE Japonların planı siyasi ve iktı- cektir. Halbuki diğer devletlerin ile başbaşa vermiş, Avrupanın, ğına kaniiz. lu olmakla beraber hiç bir Çinli, 

PIERE RENOIR • LOUIS JOUVE1 sadi sahada Çin, Japon ve Man- şimdiye kadar Çin ile yaptığı mu- Amerikanın muhtelif şehirlerinde cDüşmanlarımız, mareşalin ve mareşalın saklandığı yeri göster-
çuko ile teşriki mesai temin et - ahedelerde hep açık kapı esası vereceği konferansları hazırla- karısının kafasını getirecek olana miyecektir.• 

Dikkat : Mumarelı koltuklar buailnd•" 
ltJb qren a qtılmaktadı~. Tel : 40Pf'8 

ml'ktir. San ırkın milyonlarca ev- konmuştur. Şimdi Japonlar bu- mıştır. Bu, on beş gün sürmüştür. parayı bir misli daha art- Madam Lucy, son teşrinin niha-
ladı bu suretle birleşmiş olacak, nun önüne geçerek diğer devlet- Ve Amerika yolu ile Parise gel- tırdılar. Fakat her ikisi de yetine doğru Parise dönecek ve 
bu milyonlar artık başka ırkların !erin istifadesine mani olmıya miştir. emin bir mahaldedir. Memleketin konferanslarına başlıyacaktır . 

....,,..._,,,,......,,~'"""""!!!!!!'!!!!""""""..-"'":'---..--""'-""'..,._""'-"""-!!!!!!!"!!'!'"'7!!!!!!'!!!!.......,.!!!!!!'!!!!.,...,.....,... ........ ~T ....... ~!!!!!!'!!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!.,....._:""""'"""""'...-""!!-,.,.__~~--- !!!!!!'!!!!~' ........ """""""""""'"""""' ........ """""'~"'7"""!!!!!!'!!!!.......,......,.,!!!!!!'!!!!~~I 
- Jıl' EOEBT ROMAN : 2 yarı hayret karışık bir feryat: Adam ha!a yerinde mıhlı.. Karlarla beraber köşeye yıkılı- - Kendi kendimi?.. _ Bu halde seniz 0asıl,,.. _ ..... , ..... _ 

.. ·--- -- ----------
YAZAN:NUSRET SAFA COŞKUN ........ .... -
Ellerı cebinde idi.. Gözlerinin 

üstüne kadar inen şapkasından 
eğik yüzü gözükmiyordu. 

Şoför eldivenli eliyle kapıyı 

açarak bağırdı: 

- Beyefendi müsaade buyur
salar da geçsek .. Hey sağır mısın 
be adam!.. 

Sonra hanımına, geriye döndü: 
.- Dünyada ne eşek adamlar 

var hanımefendi!.. Bakın ha!A 
duruyor .. 

Genç kadın bu sersem adamı 
görmek için köşesine bir kuş tü· 
J7il yastığa kurulur gibi kı '?ldini 

bıraktğıı kanapeden doğruldu. Sı
kı sıkı yakaladığı tutamağı bırak

tı. Elleriyle şoförün arkasındaki 
demire tutunarak, kendini ileri 
çekti: 

- Sağır galiba!.. 
Otomobilin önündeki adam, ya

vaşça iki adım geri çekilmişti Bir 
şey söylemiyordu. 
Kadın eliyle buğulan camı sil

di. Başını eğerek görmeğe çalıştL 
Bu sırada şoför otomobili vite

se takmıştı. Tam adamın önünden 
geçiyorlardı. 

Bir haykırış ... 
Bağırah kodındır, yarı sevinç 

- Dur Ahmed, dur.. Üstüne bembeyaz bir pelerin yor.. - Vah zavallı Sermed, una ne k , ,. 
Heyecandan bir türlü bulunamı- oldu karlar. Elleri kadının minnacık ellerı olmuş böyle?.. ırım... ··rt ~ 

yan, tokmağın çevrilişi, içeri çap· - Beyefendi, beyefendi.. içinde : - Iztırap çekfyorum.. Fakat - Ben hep böyleyiıtl·· po ~·ıi' 
kın bir rüzgarın koltuğunun al- - Sermed, Sermed.. Bir silkiniş ... Bulanık bir baklJ. sen nasıl oldu da.. dır .. Bilmiyorum daha ne 
tından süzülen karlar Biri kalın diğeri ince, biri katı -Sarhoş musun!.. -Bırak beni şimdi.. Bir ahba-

-Sermed bey, Sermed bey.! . diğeri yumuşak iki ses kendine İniltili bir ses : bın çayından dönüyorum .. Seni 
Şoför frenlere hayreti kadar de- sesleniyor. - Ağzıma bir damla koymadım! epeydir görmedim.. Karanlığıt 

rin bir şiddetle basıyor. Önünde bir otomobil duruyor. Bilirsin ıçmem ben!.. rağmen tanıdım. On yıl geçse yi-
Hanımefendi biraz evvel ezil- Kapısı açık .. Kendisine seskni- Evvela şoföre emir, sonra ya- ne tanırım. Bi!irf/n sana .. 

mekten kurtulan adamı çağırmak- ı yorlar.. hancıya rica : Genç kadın devam etmedi. Ba-
tadır. Kulaklarındaki uğultudan on- - Eve çek Ahmed .. Ne oldu şıru diğer tarafa çevirdi. Küçük 

- Koş Ahmed, duymıyor, oto· !arı işitmeğe içindeki aleme dal- sana böyle Sermed, bu ne peri- ellerinde, adamın soğuktan mo-
mobile al o adamı!.. maktan dışarıdakileri görmeğe şanlık?.. rarmış ellerini sıkıyordu. 

Genç kadının eli ayağı titriyor. imkan bulamıyor ki.. On saniye antraktan sonra ce- - Sen nasılsın Meral!. 
Bir ayağını basamağa do~ru uzat- - Sermed .. Sermed!.. vap : - Evde konuşuruz Sermed .. 
tı. Bu ses yabancı değil.. - Dört aydır böyleyim!. - Evlendiğini duydum .. 

Rüzgara, kara rağmen aşağı Otomobilin içindeki kürk man- Hayret ve merak kolkola: -Evet!.. 
inecek!.. tolu zarif ve. güzel kadın o, şey, - Neden Sermed? - Mesud musun bari!. 
İpek ÇQ!aplar, zarif iskarpinler Meral değil mi?.. Yumuşak kanapeye biraz yas- - Tahmin edebilirsin!. 

muntazam bacaklar üzerine kar- Fakat niçin çağırıyor kendisinı. !anış... - O kabiliyeti kaybettim. 
lar ihtiraslı birer ağız gibi yapı· Kolunu yakalıyan kaba bir el: - Çok bedbahtım Meral.. - O halde evde konuşuruz. 
şıyor.. - Buyurun beyim, hanımefen • - Ne arıyorsun bu vakit sokak Bir yalvarış .. Ve kımıldanış .. 

Arkadan korna, glakson, çan di sizi çağırıyorlar!. ortalarında .. Soğuk, kıyamet .. Ha. - Beni bırak Meral .. Yalvarı-
sesleri.. Adeta zorla otomobile sokuyor cevap ver Sermed .. Ne işin var rırn sana .. Çok fenayım. H"va aı-
Şoför kenara alıyor otomobili. şoför onu.. sokak ortalarında, ne aHyorsun. mağa ihtiyacım var .. 

devam edecek .. 

Eriyen karlar oluk şaP 
r' ~,~, 

kenarlarından akıyorlat· ,dş!l' 

Genç kadın elini genÇ r" 
cebine soktu : ti' 

- Mendilin de nerede·· 

yüzünli kurulıyaJım!. yel 
Eline geçen bir mendil 

.ek 
bükülmüş bir kağıt parÇ"°;ıarıt 

Eli acıtırcasına kağıdı r' Bırak onu.. ıı 

Ş .. .. dı·ıe1e , .~armış ve ozur · 

sesle cevap_; "flİ'~ 
-Ne olduğunu bile go , 

' Sermed .. Elimi acıttın. 90ıt Jll' 
Bükülü kağıdın ka.tl e 1et 

bu sefer itina Jle iç cebıtl 
tiriş.. ~l 

(Pe"•"'' 

"' 

ıq,, l>ı 
"·· 
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'~ 
~ ı m a 1 eden 

( NIKOLA 
adam \ Monakada bir 

Facia 
Doroti Lam ur 

N·ı ~-------------·-ıl<ola Flamel kimdir? - Rüyada görülen melek? 

''Onu öldUrdUm. Kendl· 
sini çok seviyordum Deli 

olma•ına tahammUI 
edemedim 1 .. ,, 

Üç kere yedi.- ihtiyar yahudinin 

Birkaç ay evvel, en kibar otel
lerden birine, Parden Palasa, M. 
Gersen Vreşner adlı bir Ameri -
kalı karısı gelmiş ve şık bir apar-

~ 

'1 ~te 
sözleri .- Altın ! Altın !. .• tıman kiralamıştı. 

Akıl müvazenesi bozuk olan ka
dını daima hayatından şikayet e
diyor, ölmek istediğini söylüyor -
du. Bu sebeple bir akıl hastane
sine konulması düşünülüyordu. 

eı-1' on beşinci yüz yıldan 
erın b. . . 

v1rd ırının üzerinde bir 
it· 

"ılcQ1 . 
• l a Fi d:I' ~ ldır. So ame.ı, ve karısı. .. • 

11 ·~ l ıııı1ta. nta, bır cNikola Fla-
~01, :ıı., b~ de Klüni müza 

ı.ıı >ard aıneıu e aid bir mezar 
it, 

~L~'koıa F 
'l;~ · lameı. kimdir? An -
~., ·r ıa'tYe bakılırsa kıymetli e-

an b. . 
'. e giıte d ır kıtapçı. Bir efsa-
" olaıı b· e altın imaline muvaf-
t ' it kiın -~ Cl(j olın Yager ... Bu dogru 

"'~ tetkasın, Fiamelin hayatı 
l't- ıke deg" er 

~~ b "'llıeı · 
~ ~l;ltJ,a Zeigin değildi. Küçük 

f11'İ ~ ftacta:ı Vardı. Sabahtan ak -
·it da _durmadan çalışırdı. 
· 1 butün gün ev işleri!~ 

iı' _e,, guoltırdu. 
~. l\ Fi,mel 

• karısına dedi 

15ı~l'tcığıın d .. 
iJlll 'lıııı. !'la' un gece bir rüya ; r k aıılatayım da tabir 

l· 

1 
~· 

;il 

• 

C~ze1 b 
&ırdi"' . ır meleğin dükkanı -

ııh~. &•nı .. d.. 
1 ""'Şii gor um. Beyaz ar 

lıak~ altın gibi parlıyordu. 
. " aten m l k ·• ~ "-Vet . e e mı .... 

~. ' hıç .. h . 
't ınelek şup. em yok. Hakı-
~-a tııaks · · · Kıtaplara baktı. 

t·~ değil adının bir kitap satın 
Oldu. ' bana bir kitap ver -
ili, ~unu söyledi. 
o •tap ? t,, "-Vet mı. ... 

• b. · elind 
•t kita e Parlak kaplı ga-

11ı. ·in de~lvardı. Fakat bu kap, 
akıt gı ' sarı bir madenden 
lıakırgıb; Parlıyordu. 

, ~.. C•bi mi• •et b .... 
~.1~lıyaın' akır gibi... Üzerinde 

e ad -
"' 

1 viltd ıgım birtakım re · 
'n· ı. Ne k 

"'ı · • !'1;1 . za etle teşekkür 
~ tııudcl \ey değil, dedi. Bunu 

t"'ı aı, anle ne sen, ne de bir 
\d &e1"1!eJtıYa_biiecek. Fakat bir 
,,ğı b11 ' hıç kimsenin anlıya-

e1c,.in §eyı sen, yalnız sen öğ
~Y ... , 

ı. i\r 80nra • 
"~ 'nr ... 
'•ın: lıe,:ı;ıelek kayboldu. Ki -
~. rj~ kendir"." Gözlectmi açtığım 

'siıı b ını Yatakta buldum. 
tıı4., Iıe, h 11 rüyaya? ... 
'" arıaı. alde b·· .. "'~ • 01 uyuk bir şeyde 

1 lııesi d:.caksın. Meleklerin 
~~ ~S •ına haberdir. 

1ıııl\ıııe1 llAlltNGİZ KİTAP 
''te •bir .. .. 

te1<1i n llari gun dukkiimnda ça-
·..,kenı1;.ıı kıyafetli bir adam 

hı , 1 ~ın1 .. 
"<?. •tııeı h gorınek istedi: 
' t akika ten siz misi -

Vet 
~ S hen; 
ıı,.l ana .. tıı ... 

tıı "1n dun 
ııı''ı k 

1 Re\ird·Yanın en kıymetli 
L~ı ~.aPlı br; ~':1· Dedi. Ve kır _ 
~~cın Yretten dıtap gösterdi. Fla
,"~ı. r~ elinde ~na kaldı. Bu ya
ı. nqı . Yasıtıd Uttuğu kitabın 
"il "''ne .. a gördüğü' - · 
ı r •ba Rosterdi.. me!egın 

t~, iç 1ıcın1 . gı kitabın ayni 

~~.lltı '~abı a~~~t~diği beş altını 
~ h· •Yanın 

<ılı.a1ını 82nu .ıeye çı _ 
"· D.·ye söylendi. 

ÜÇ KERE YEDİ 

Kitabı tetkike başladı. Bu cid
<ien garip bir şeydi. İlk evvel bir 
şey anlıyamadı. Diğer kitapları 

gibi parşömen üzerine yazıiı de
ğildi. Yapraklan gayet ince idi. 
Üç kısma ayrılmıştı. Her kısım -
da yedi sahife vardı. Sahifeler 
birtakım işaretlerle doldurulmuş
tu. Har halde bu işaretler bir ma
na ifade ediyordu. Fakat ne? ... 
Acaba ölümün, hayatın esrarı mı 
yazılı idi? .. Yoksa altın nasıl ya
pıldığını mı öğretiyordu? ... Fla -
mel, kimya ile de uğraşırdı. Evi
nin alt katında havanlar, kava ? 

nozlar, inbikler vardı. 

Flamel, bin müşkülatla kitabın 
başındaki işaretleri halle muvaf -
(ak oldu. İbranice harflerle yazıl
mış şu cümleyi okudu: 

cBu kitabın müellifi Yahudi fi
lozoflarından Abrahamdır ... • O 
ı.ırada Yahudi yoktu. Hepsi iş -

,. 

' ı 
· l 

j 

kence ve zulüm yuzunaen ~'ran -
sadan kaçıp gitmişlerdi. 

Flamel senelerce kitabı tetkik 
ile meşgul oldu. Sakalı kırlaştı. 

Nihayet, bir Yahudi bulup okut -
maya karar verdi. Bunu yabancı 
bir memlekette, ancak İspanyada 
bulabilecekti. Kitabını beraber 
götürmeye cesaret edemedi. Bir 
sahifesinin kopyesini aldı, yola 
çıktı. ispanyada ihti) ar alim bir 
Yahudi buldu. Sahifeyi gösterdi, 

- Fakat bu, bizim en büyük a
limimiz Abrahamın eseridir. Fa
kat çabuk, çabuk söyle kitabın. 

aslı nerede? ... 

- Pariste evimde. Karım mu -
hafaza ecLyor. 

- Ne divanelik! Böyle kıymet
li bir şey karıya emanet edilir mı? 
Bütün Par is halkı öğrenmiştir. 

- Karım sır saklamasını bilir, 
merak etmeyiniz ... 

Yahudi alim, seksen yaşında ol
masına rağmen Parise gelmeye 
razı oldu. Yolda Flamele, Tevra
tın muhteviya,t serairine aid işa
retleri öğretti ve Orleana gelin -
ce öldü ve ölmezden evvel: 

- Ağlama Flamel, dedi. Bu ki
tibabı senden başka bir kimsenin 
okumasına imkan yoktur. Ondao 
çok istifade edeceksin ... 

ALTIN!. .. 

Flamel evine geldiği zaman her 
şeyi yerli yerinde buldu. Kitabı 

aldı, dikkatle tetkike başladı ve 
bir gece ... 

cBir vazo içerisinde bir Alet va
sıtasile yarım libre cıva, evvela 
gümüşe, sonra da altına tahvil o

lunabilir ....... cümlesini okuyun
ca yerinden fırladı. Alt kata in

di. Kitaptaki tarif üzerine işe baş
ladı. Az sonra vazonun içinde bir 
altın külçesi gördü. 

Sevincinden d,eli gibi oldu. Ni
havet altın yapmaya muvaffak 
olmuştu. Artık dünyaya hakim o-

lacaktı. En büyük hükümdarlar 
ayağına kapanacaktı. Ne muvaf
fakiyet, ne şerefti bu ..• 

Karısını uyandırdı: 

- Karıcığım, dedi. Bu, elimizde 
öyle bir kuvvet ki dünyayı altını 
üstüne getirmeye kadir. Fakat 
biz, yine ev\lolki gibi sade bir ha
yat yaşıyacağız. Çünkü -saadeti bu 
hayatta bulduk. 

- Çok doğru söylüyorsun, ko
cacığım. Altın saadet değil fela -
ket getirir, derler ki bu pek doğ
rudur. 

- Evet, fakat fakirlere yardım 
için her halde çok çok altın imal 
etmeliyiz ... 

Flamel dediğini yaptı. Dükka
nının civarındaki evleri sııtın al
dı. Yıktırdı, büyük bir hayır mü
essesesi yaptırdı. Bir de hastane 
ve aceze yurdu tesis etti. Bütün fa
kirleri buraya topladı. İhtiliile 
kadar bunları besledi, tedavi et -
tirdi. Birçok kilise yaptırdı, bir 
çoklarını d.1 tamir ettirdi. 

Karısı ihtilal esnasında öldü. 
.ı<'lamel de yaşlanmıştı. Karısının 
acısına dayanamadı. Az sonra o 
da öldü. Fakat, sırrını kimseye 
söylemedi. Beraber mezara gö -
türdü. 

Komşuları, her gün saat 11 bu
çukta dairelerinden çıkan karı ve 
kocanın bütün gün görünmedik • 
]erinden ~üphe:h!nerek zabıtaya 

haber vermişler. Polis memuru 
gelmiş, kapıyı vurmuş. Cevab ala
mayınca bir çilingir vasıtasile ka
pıyı açtırmışlar ve içeri girince 
korkunç bir manzara karşısında 

kalmışlar. M. Verşmerin karısı 

karyolada kanlar içinde yatıyor, 
kendisi de, boyununda bir ip, ta
vanda sallanıyor. 
Verşner karısını öldürdükten· 

sonra dışarı çıkmış, bir demet çi
çek satın alarak dönmüş. 
Masanın üzerinde bulunan bir 

kağıt üzerinde şu satırlar yazılı -
dır: cOnu öldürdüm. Kendisini 
çok seviyordum. Delirdi. Tımar -
haneye girmesine tahammül ede
medim ... » 

Yalnız bir şey zabıtanın dikkat 
nazarını çekmiştir. Verşnerin ka
rısını öldürmek için kullandığı 

ıövelverin bulunamaması ... Za -
bıta, karı ve kocanın bir başkası 
tarafından öldürüldüğü kanaatin
dedir. 

Senede 25 bin lngiliz lirası 
viyen karı koca 

Londra'yı ve bütün dünyayı hayretle bırakan adam veı 
arısı ile her zam n yaptıkları 

d ··şunOyorlar hov fdalı ları 
Birkaç aydanberi İngiliz gaze -

telerindc belli başlı birer mevzu f · 
teşkil eden vak'alar oldu. Bu vak
alar da Londra piyasasında türlü 
türlü roller oynıyara binlerce lira 
kazandıktan sonra hileli surette 
edilen iflaslardır. Bu iflasların kah
ramanlarının aylardanberi Lon-
dra gazetelerinde maceraları hi
kaye' edilmekle bitmiyordu. Şim -
diye kadar •Son Telgraf. İngiliz 

gazetelerinden alarak bu mace -
raları anlatmıştı. Eğer unutulma-
mış ise hatırlardadır ki Tanfild 
ismindeki zengin adam mahkeme- r 
ye düşmüş ve nihayet senelerce ' 
hapse mahkum olmuştur. Tanfil
din macerası aylarca gazeteleri 
meşgul etmesindeki sebebler az 
değildir: 

Tanfild evvelce sahnede artist
lik eden Madlen isminde bir san
atkarla evlenmiştir. Kocasının bi
riktirdiği paraları Madlen almış, 
Parise gitmiş diyorlardı. Fakat 
paralar bir türlü meydana çıkma
mıştır. Alacaklılar para istedikce 
mahkemenin iflas masası bunlara 

bir çare bulup gösterememiştir. 
Ayiardanberi Pariste aranan ve 
bulunamıyan genç Madlen geçen 
gün birdenbire Londraya gelmiş 

ve doğruca hapishaneye giderek 
müflis kocasını ziyaret etmiştir. 

Tanfild senede 25.000 İngiliz lira
sı sarfedermiş!. Şimdi hapishane
de geçirdiği hayatın tatsızlığını, 
kendi mahrumiyetini karısına an
latan Tanfild gene Londra gazete
lerinde kendisinden uzun uzadıya 
bahseden Tanfild karısile dredle
şirken artist Madlen de hapisha
nede kocasını gördükten sonra 
kendisile görüşen gazetecilere 
şunları anlatmıştır: 

- Tanfi (kocası için böyle di
yor) ile konuştum. Derdlerimizi 
söyledik. Çocuklarımız var. Onla
ra anlattım: Babalarının daha beş 
buçuk sene bizden ayrı kalacağını 
kendilerine söyledim. Kocam her 
şeyi iyi düşünerek halledeceğime 
dair bana olan itimadını tel:rar 

l 
,tti. Ah, biz bütün parelarımızı 

sarf ettik. Bugün eliınizdP t• · >cY 
kalmadı. Gelecek sene!:>:· çı;kecP
ğimiz sıkıntıyı düşündükçe ne ya-
pacağımı bilemiyorum. Çocııl<ları
mın her biri için evvelce bir da
dı vardı. Şimdi onlar kalmadı. 

Ben de kendilerine bunu anlattım. 
Artık her biri için ayrı ayrı dadı
ları olamıyacallını, bundan sonra 

türlü yemişler yiyemiyeceklerini 
söyledim.. çocuklara babaları ge
linceye kadar buna katlanmaları
nı anlattım, Babalarının nerede 
olduğunu sordukları zaman da 
para kazanmak için Cenubi Ame
rikaya gittiğini söyledim. Orada 
beş sene kadar kalacağını anlat -
tım. Ne yapayım? Çocuklarımıza 
babalarının hileli iflas ile mahke-
me olduklarını, hapis yattığını 

söy liyemezdim. Çocuklar Fransa
dadır ... 

Madlenin gelerek kocasını ziya
ret etmesi her mahkı1mun karı-

sı tarafından kocasını zıyaretı gi
bi olmamıştır. Bunun için Madlen 
ayrıca müsaade alarak gelmiştir. 
Kadının verdiği tafsilattan İngiliz 
hapishanelerindeki görüşme tarzı 
da anlaşılıyor, Diyor ki: 

- Ben içeriye onun yanına gir
meden evvel epey zaman bekle
dim, Meğer Tanfi hamamda yıka
nıyormuş. Çıkması lazım geliyor
du. Onc!\-ı sonra bana haber ver
diler, hapishaneden içeriye gir
dim. Onunla karşı karşıya otur -
duk. Aramızda bir masa vardı. 
Bir gardiyan da biraz ötede bizi 
gözefüyordu. Karı koca öpüştük.k 
Öyle ayrıldık. Beni karşısında 
gördüğü zaman birkaç dakika hiç 
bir şey söyliyemedL Sonra bu hal 
geçti. Neş'eli bir surette konuşmı
ya başladı. Kocamın sırtında ha
ptshane esvabı vardı. Kocam da
ha yaşlanmış görünüyordu, bu -
nu-ıla beraber bakışları iyi idi. 
Erken kalk~r•k kendisini meşgul 

.Manukura, cenub incisi. Tttra-ı.· 
ji, güzel pilot, şefin kızı Mahama 
ile evleniyor. Papas Pol akldlerl
ni icra ediyor. Genç evliler, dUKün 
gecelerini tenha bir adada geçiri
yorlar. 

Pilot, sandalı ile giderken ya-

kabnıyor. Hapse tıkılıyor. Hapis
ten kaçıy Jr. Bu sırada mUdhiş bir 
fırtına çıkıyor. Bütün gece deniz
de çalkanıyor. Sabaha kal'§ı ada
ya geliyor. Kariiını alıyor. İşte, 
Dorotl Lamur'un, Jonh Hal'le be
raber çevirdiği film bu. .. 

Sulh adamı 
.................................... 

Çemberlayn'in merakı 
En fazla 

tutmak 
sevdiği şey balık 
ve se g yahattir 

İngiliz başvekili A vrupada harb 

tehlikesinin önüne geçmeğe m:ı -
vaffak olmuş bir devlet adamı 

diye dünya matbuatında kendi -
sinden pek çok bahsedilen bir 
centilmendir. İngiliz gazetelerin

de onun çok defa resimleri var -
dır: 

Me.1el iyi bir havada parkta 
bir kanapeye oturmuş, biraz din

leniyor, yahud kuşlarla meşgul 
oluyor, yahud ta hayat arkadaşı 

ile beraber uzun bir gezintiye çık
mış, yürüyorlar. 

İngiliz başvekilinin kuşlara me
rakı eskidir. Yürümeğl de sever. 

Bir Londr~ gazetesi iki sual soru
yor: Bay Çemberlayn ile bayanı 

beraber gezerlerken ne konuşur
lar acaba? .. Acaba Bay Çember -
layn günün meselelerine dair ha-

eden işler bulduğunu, bu suretle 
hapishane hayatına katlandığını 
anlattı. Bir roman okuyormuş. 
Ona şimdiye kadar neden Fran -
saya giderek kaldığımı anlattım. 

10 temmuzdan beri kocamı gör -
memiştim. Kocam bir taraftan 
muhakemesi başlamış iken diğer 

taraftan daha bir takım adamla
rın kendisine müracatla borç pa· 
ra vermek istediklerini anlattı. 

Hatta bir garson kazanarak birik
tirdiği 350 İngiliz lidasını ona borç 
vermek istemiş. 

Kendisine fransızcasını ilerlet
mek için kitablar getirdim. Boş 

vakitler bunları okuyacak. Hapis
hanede yattığı hücrede aile resim
lerini bulundurmağa müsaade e
diyorlarmış. Ben de iki çocuğu -
mun ve kendimin resimlerimizi 
yollıyacağım .. 

Kadın derdini dökerken en acı 
olarak şunu söylemiştir: 

•- Artık eski esvab!arıını bo
zarak yeniden biçime koymak su
retile giyiniyorum!..• 

yat arkadaşının fikrini sorar mı?,. 
gibi. 

Bu gazetenin merak edip öğren
diğine ve yazdığına göre İngilte

re başvekili ile hayat arkadaşı 

biraz gezmeğe çıktığı zaman he
men daima birbirine bir şey söy

lemeksizin yürürler, ikisi de ken

di düşüncelerine dalmış olarak ge
zer !ermiş. 

İngiliz başvekili tayyareye at
lıyarak Almanyaya, Her Hitlero 

gitmişti, ma!Unı. Ömründe ilk de

fa olarak bu suretle tayyareye 
binmiş olan Bay Çemberlaynı ha

va yolculuğundan hiç te hoşlanır 
bir adam değildir. 

Hoşlanmadığı diğer bir şey de 
ikide bir resminin çıkmış olması

dır. Ne vakit olursa olsun resmı

nin çekilmesinden hoşlanmazdı. 

Tayyare yolculuğundan hiç hoş • 

!anmadığını anlamak için kendi -

sinin bir sözünü yazıyorlar. Al -

manyaya gitmek üıere tayyareye 

hinmeden evvel saraya giderek 

krala veda ederken başvekil şöy-
le demiş: 

- Majeste, tayyareye binip ha

valanmaktan ise bir gün balık tut· 
maktan mahrum kalmağa katla -
nırdım!. 

Altmış dokuz yaşındaki İngiliz 
;,aşvekilinin en marak ettiği eğ

ıcncesi istirahat günlerinde balık 
:ııtmaktır. 

Müsadere olunan 
av tüfekleri 

Adliyece müsadere ve zabıtaca 

zaptolunan av tüfenklerinin mal 

memurları tarafından yalnız el

lerinde kara av ruhsatiyesi bu

lunanllU'a satılması kararlaşmış

tır. 
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Ot0m0bilin döşemele-lblr tramvay hasE:ra 
rini sökmüş u ğ r a d ı 

Ali adında bir şoför Taksimde 
garajların birinde ve arası açık 

bulunan Rıza isminde bir şoför<> 
aid 3077 nymaralı taksi otomobi-
imin döşemelerini keserek savu
f1Irken görülerek yakalantnJiitır 

Acaba sebebi ne ? 
Aksarayda pazar yerinde otu • ı 

ran Cemaleddin isminde biri mü
racaatla ortada hiçbir sebep yok 
iken kasab Mehmed isminde biri 
tarafından taş ile başından yara
landığını iddıa etmiştir. Kasab 
Mehmed yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Şoför .e,hmedin . idaresindeki 
3142 numaralı otobüs Sulumah • 
mette vatman Mustafanın idare -
sindeki 663 numaralı tramvaya 
çarparak hasara uğratmı~tır. 

Aile kavgası 
Beyazıtta Kalenderhane Cami 

sokağında oturan Hacer isminde 
bir kadın ailevi bir meseleden çı
kan kavga neticesinde kocası 

Mehmed Ali tarafından fena hal
de dövülmüş kavgaya karışan Ü· 

vey oğlu Akif tarafından da şişe 
ile başından yaralanmıştır. Meh • 
med Ali ve oğlu Akif yakalana • 
rak tahkikata başlanmıştır. 

Makineye verirken: 
• 

Japonya 
Çine 

muhasamatı bütün 
tf.şmil ediyor 

Tokyo, 8 (a.a.) - Hariciye • · a '.ırt B. Arita, ecnebi sefirlerine bh 
aota tevdi ederek muhasematın •pek yakında• Şanzi, Hupeh, Hou
man ve Kuangsi eyaletlerine de intikal edeceğini bildirmiştir. 

Notada ecnebi hükumetlerden tebalarına ihtiyat tedbirleri aldı•
malan taleb olunmaktadır. 

Macar 
işgali 

(1 inci sahifeden devam) 
işgal ede~eklerdir. 

10 Sonteşrinde işgal hareketi 
Kosiçe, Mikaçevo ve Uzhorod 
§ehırleri de dahil olmak üzere tah
did edilen hatta kadar devam e· 1 
cecektir. 
iŞGAL HADlSESİZ GEÇiYOR 
Budapeşte, 8 (A. A.) - Macar 

kıt'aları pazartesi günü için tes -
bit edilen hat kadar ilerlemişler
dir. Hiçbir hadise kaydedilmemiş
tir. 
HORTI !ŞGAL MINTAKASINA 

GİDlYOR 

lngiliz 
Parlamentosu 

(1 inci sahifeden devam) 
Kral büyük tezahürat arasında 

ve parlak merasimle parl5mento
da bu nutku okuyacaktır. 

Bütün kor diplomatik ve siyasi 
şahsiyetler bu nutku dinlemek ü
zere parlamentoda yer almışlar • 
dır. 

Nutkun en mühim yeri İngilte
renin tarihte misli görülmemiş 

oerecede silahlanmasına taalluk 
eden kısımdır. 

Bu hususda kara, hava ve de -
nizde alınan ve alınacak bütün 
tertibat zikredilmektedir. 

Budapeşte, 8 (A. A.) - Amiral -, 

-
H_o_r_ti_, -11-İk_i_nc_i_te_ş_rin-de_m_e_r_as_im_· ,, R A D y o le Kassa şehrine girecektir. 

İstanbul İkinci ticaret mahke -
mesinden: 

Çarşıkapıda İplikci hanında 13 
No. da mukim Mehmed tarafın -
dan Galata Kule dibinle 16 No. lu 
sütçü dükkanı üstünde Dimitri 
Manul ve Maşdalina aleyhlerine 
1500 liranın tahsili için açdığı da
vanın yapılan muhakemesinde 
müddeaaleyhl.,-den Dimitrinin 
ikametgahı meçhul bulunmasına 

mebıri bir ay müddetle ilanen teb
ligat ifasına ve muhakemenin 
11/1/939 saat 14 e bırakılmasına 
karar verilmiş olmakla keyfiyet 
tebliğ makamına kaim olmak ü -
zere ilan olunur. 

Avrupa 

SENFONİK KONSERLER VJ;! 
OPERALAR - 20.35 Region.ıl 
(List) - 21 Deutschlandsend~~ 

(Opera) - 21 Torino (İtalyan mu
r.ikisi) - 22.30 Strasburg (Şubertı. 

ODA MUSİKİSİ - 16 Ecre -
münster (Orkestra) - 19 Kolon ya 
(Halk şarkısı) - 19.25 Budape(.c 
(Kor) 20 Eyfel (Back) - 20.10 Ko
lonya (Orkestra). 

HAFİF MUSİKİ VE OPERET : 
20.10 Bre~lav (Askeri bando) -
20.55 Hilversum (Vera) - 21 Var
şova (Studyo operet) 21:·0 
Strasburg (Hafif müzik) 

,, Istaobul Belediyesi ilanları . - ı 
- -· --- -

Sarıyer Belediye Şubesi Müdürlüğünden : Sarıyerde Sırrıbey soka
ğında 4 No.Ju binanın tamiri esnasında musaddak istikamet haritasına 
göre geri çekjlmesi lazım gelen bahçe ihata dıvarının da eshabınca yık
tırılıp ruhsat haricinde yine eski yerine müceddeden inşa edilmek sure
tı le yol işgal edildiğinden sözü geçen dıvarın on beş gün zarfında esha
bırıca yıkılmadığı takdirde belediyece yıktırılacağı maliım olmak ve 
hissedarı bulunup uzun müddettenberi ikametgah adresi bulunaıruyan 
Baya::ıc NE>ciheye de tebliğ makamına kaim bulunmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. ...B.• c8l64 • 

• • Belediye ve Hususi İdareden müte~ckkıl mahalli idare emekli ve 
ük .ızlcrinin 938 yılı ikinci altı aylık yoklamalarının alınmasına 8/!1/938 
gününden itibaren başlanılacağından aylık sahiplerinin doldurtacaklar 
ilm:i!ıaberleri nüfus belgesi ve resmi senet ve aylık cüzdanları ve soyad
ları yazılı tatbik mühürleriyle beraber oturdukları kaza belediye şube-
lerine götürerek yoklamalarını yaptırmaları iliin olunur. (8218) 

-
Baş,Diş,Nezle,Gri11Romafizma 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
• • lcıııbınd• gUnde Uç kat• ahn•blllr. • • 

Büyük 
Şef'in 
Teşekkü 

.. 
ru 

(1 inci ıahüeden dev.m) 

Rendaya gönderilmi§ olan a§a• 
~aki telgraf okunmu~tur . 

cC. Büyük Millet Meclirinin 
yeni yıl çalışmasına bll§larkeıı 
hakkında izhar buyurduğunu 
bildirdiğiniz yii.k$ek duygular
dan çok mütehas.ri.t oldum. Bü

yii.k Kamutaya teşekkür ve de
rin saygılarımı arzederim.• 

Meclis heyeti umumiye.!inin 
rurekli ve şiddetli alkışlarile 

karşılanan bu telgrafın okun -
masını müteakıp Hatay Meclis 
Reiri Abdülgani Türkmen ta
rafından gönderilen şu telgraf 
okunmu,.tur: 

.Hatay Millet Meclisi memle
ketin mukadderatını eline al -
mc.kla Hataylı yurddll§lann 
minelkadim besledikleri ve iz-
harından hiçbir vakit çekinme
dikleri yük$ek .!iyasi ideallerinin 
tahakkukuna ilk adımlarını at-

UZAK 
( 4 Uncli ıahifeden devam) 

retle bir merkezden idşre etmek 
istiyorlar. 
Diğer taraft!'JI gene Minseyto 

fırkasının neşrettiği beyanname
de söylendiğine göre Çin, Japon 
ve Mançuko arasındaki teşriki 

mesaiden beklenen bir maksad da 
Rusyaya karşı birleşmiş olmak -
tır. 

Rusyaya karşı Japonların taklb 
ettiği bu politika ötedenberi ma
lfundur. Moskovadan gene Avru
pa gazetelerine bildirildiğine gö
re Vladivostok'da nüfus 250.000 
kişiye çıkmıştır. Halbuki 132 de o
rarun nüfusu 170.000 imiş. Vladi
vostok'da nüfusun artması oraya 
yeniden birçok nüfus getirip yer
leştirmekte devam ediyorlarmış . 

• Bu da J aponyaya karşı olmak-
tadır. Vladivostok'a getirilen bu 
nüfus ise terhis edilen veyahud u
zun müddet izin verilen askerler
dendir. Bu askerlere uzun müd
detler izin verilmekte ve oraya 
gönderilip çiftçi sıfatile yerleşti

rilmektedir. Oraya gidenlere otu
racak ev verilmektedir. Aldıkları 

mış bulunuyorlar. Türk millet Birimizin derdi 
ve devletinin ve Türkiye Büyük Hepimizin derdi 
Millet Meclirinin Hatay hakkın
da gösterdiği candan alıika ve 
yüksek fedakarlıkları minnet 
ve şükranla yadeder ve Türki
yeye olan ebedi bağlılıklarını 
Türk milletine ve Türkiy eBÜ· 
yii.k Millet Meclisine iblıiğına 

lutfen tavassut buyurmanızı 

ve his.riyatı halisanemizin ka • 
bul buyurulmasını istirham e -
der .• 

Alk!§larla karşılanan bu tel -
graftan sonra Meclis encümen
lerine reis, mazbata muharriri, 

katip ve aza seçimi yapılmış 

ve pazartesi günü toplanmak 
üzere içtimaa nihayet verilmiş· 
tir. 

HIK AYI!! 

iki aşık 
(4 üncii ı.ahifeden devam) 

Diye bağırdı, Üzerlerine atıl

dı. 
Genç kadın, gözlerini saran bu

lut sıyrılıp ta onu, yanlarında gö
rünce sap sarı kesildi. Delikanlı, 
ne yapacağını şaşırdı. Bir an, üçü 
birbirlerine tek kelime söylemek
sizin baktılar. İlk kendine gelen 
ihtiyar adam oldu. 

Genç kadına, hiddet dolu bir 
sesle : 

- Öyle mi? .. Diye bağırdı . Bir 
taraftan beni aldatıyordun, bir 
taraftan da, delikanlının söyledik
leri doğru ise, ona; benim karım 
olduğunu iddia ediyordu ha? 

Bu sefer, delikanlı gürledi: 
- Ona da benim karım oldu

ğunu ve seni bedbaht ettiğimi 

söyliyormuşsun. Ben, sabahtan 
akşama kadar saçları, tırnakları 

ile uğraşan bir züppe imişim!. 
Dedi. Genç kadm, ikisine de 

verecek cevap bulamıyordu. 
Oradan uzaklaşmağa hazırlanan 

ihtiyar adam: 
- Artık , dedi, şu dakikadan iti

baren seninle aliikam kalmamış
tır. 

Ve sözleri kadar sert adımlar la 
yürümeğe lıaşladı. 

Genç delikanlı, bir an tercddüd 
içinde bocaladı, sonra genç kadı 
na: 

- Yazık, çok yazık . 

Dedi, sonra ilave etti: 
- Lanet olsun sana .• 
Daha fazla bir şey söylemedi, 

ihtiyar arkadaşına yetişmek isti 
yormuş gibi sür'atle oradan uzak
laşmağa başladı . 

Tayyareden indiği vakit onunla 
yan yana geldiler.Bakıştılar ve bir 
an tereddüd etmeden ellerini bir
birlerine uzattılar. YÜzlerinde sa
mimi bir"tebessüm belirdi. Arka
daşliklarının yeniden başladığı şu 
anda birbirlerini daha '.Yakından 
ve daha iyi tanıyorlardı. 

İhtiyar adam ; 
- İstanbulda kalacağınız müd-

detçe görüşebiliriz değil mi? 
Dedi. 
Delikanlı samimiyetle, 
- Tabii.. Elbette .. 
Diye cevap verdl.. 

Seyfettin ORHAN 

Yine Edirnekkpı- Eyüb 
y0lu meselesi... ı 

(Üçüncü sahifeden deva 'Il ) 

mobil hatta ne de insan geçe • 
biliyor• Çünkü biraz da yağ -
mur yağdı mı, kenarda bırakıl
mış olan daracık geçit bir ça -
mur bataklığı haline geliyor. 
ve insan değil kedi bile geçe -
mi yor. 

Burada hemen bir buçuk ay
dır işçi çalışmıyor. Bostan ku
yusu genişliğinde çukur ve tek 

katlı ev boyundaki toprak yı · 

ğını olduğu halde bırakılmış 

bulunuyor. Bu kış günlerinde 
buradan geçmek mecburiyetin

de olan binierce kişinin hali ne 
olacak?. Buraya, belediye, sula~ 
idaresi doğrudan doğruya mı 

yoksa bir müteahhit vasıtasile 

bu işi yaptırıyor ? .. Her ne hal 
ise, bu çukurun bir an evvel 
kapatılması ve bu yolun açıl • 
ması gerek turistik bakımdan 

ecnebiye kar~ı, gerek halkın 
yol ihtiyacını karşılıyarak ce
hennemi bir azabdan kurtarıl

ma" için halk adına alakadar 
makamlardan saygı ile dile -
rim.> 

Okuyucumuzun mektubunu 
ehemmiyetle nazarı dikkate ar
zediyoruz. 

Kitab sergtsi 
Beyoğlu Halkevinden. 
Neşriyat yapan matbaalara, ki

tab evlerine, hususi tabilere: 

1 - Evimizin kitabsaray ve ya
yın şubesi faaliyet programınd~ 

mühim yer alan .Kitap Sarayı. 
işine bu yıl da teşebbüs deiyoruL. , 

2 - Sergi 1/İkincikanun/939 
tarihinde Evimizin Tepebaşında
ki merkez binasında açılacak ve 
15 gün devam edecektir. 

3 - Sergide 938 senesi neşriya
tı teşrih edilecektir, 

4 - Sergiye iştirak edecekler -
den hiçbir sebeb ve suretle para 
alınmıyacak ve serginin bütün iş
leri Evimiz tarafından yapılacak
tır. 

5 - Sergiye iştirak edecekler, 
938 senesi içinde neşrettikleri e -
~erlerin bir listesıni tanzim ede · 
rek 30/İkinciteşrin/938 tarihine 
kadar Evimize gönderilmelidirler. 

6 - Listelerde yazılı eserler, E
vimizce tayin edilecek memur ta- ' 
rafından makbuz mukabilinde sa
hiblerinden aldırılacaktır. İstan -
bul haricinde bulunanların posta 
ile göndermeleri zaruridir. Lis -

leler tevhid edilerek bir broşür 
halinde tabedilerek ve ziyaretçile
re tevzi edilecektir. 

7 - Sergiye iştirak edecekler, 
sergide teşhir edilecek kitaplara 
mahsus olmak üzere sergiyi ziya· 
ret edenlere yüzde 15 tenzilatla 
kitap satmak şartını kabul eyle • 
melidirler. 

8 - Geçen yıl açtığımız sergi 
pek kısa zaman içinde hazırlan -
masına ve bir hafta devam etme-
5ine rığmen: 27400 kişi tarafın • 

ŞARK 
buğday da ilk senelerde kendileri
ııe bırakılmaktadır. Bundan baş
ka et, süt vesaire gibi gıdalarda 
da kendilerine kolaylıklar göste
riliyormuş. Bundan başka Rusya
da bulunan Yahudilerden de is • 
teyenlerin oraya gönderilecekleri 
söylenmektedir. 
Rusların Vladivostok'da bir ta

raftan bu suretle nülus çoğalt • 
mak politikası devam ederken di
ğer taraftan da oranın müdafaası 
için birçok tedbirler aldıkları ö
tedenberi Avrupa matbuatında 

yazılıp durmaktadır .Mesela Rusya
nın en mühim tahtelbahir kuvvet
leri orada bulunduğu gibi Vladi
vostok'daki tahkikatı da pek ile· 
rilemektedir. 

Hülasa bugün dünya politika a
leminde bir Uzak Şark meselesi 
var ki bunun he suretle bir neti
ceye varacağı çok merak uyandır· 
maktadır. Uzak şarkta birbirile 
çarpışan nüfuzlar arasında nasıl 

bir anlaşma olacak?.. Yahud bu 
nüfuzların çarpışması silahlı bir 
kavgaya kadar mı varacak?. İşte 
istikbalin muammaları ... 

(Dış politikadan devam) 

kikatte New Deal programına ta
rafdarhk ve aleyhdarlık etrafında 
yapılmaktadır. Cumhıırreisi Ruz
velt, evvelki gün söylediği bir nu
tukta Amerika halkına •liberal fi. 
kirleri taşıyan• naınzedlcri seç
melerini rica etmiştir. Anıerika· 

nın politika lfıgatinde •liberal• 
kelimesinin başka bir manası var
dır. Bugiin Amerikada liberal 
demek, Ruzveltin ekonomi drije 
politikasını kabnl eden kimse de
mektir. Halbuki bilindiği gibi, 
Avrupada liberalizm miidohaleri
liği kabul etmiyen doktrindir. A
merikada buna konsörvatörlük di
yorlar. Yarın yapılacak olan se
çimin büyük ehemmiyeti vnrdır. 

Çünkü cumhurreisiniu ikhsadi 
- kalkınma programını tatbik ct
nıiye mvaffak olup olmıyacağı bu 
seçimin neticesine bağlı olduğu 

gilı i, yarınki netice, iki sene son
ra cumhurreisliği için yapılacak 

olan seçim Üzerine amil olacak
tır. Amerikada iktısadi ve siyasi 
bayatın veçhesini yarınki seçim 
tayin edecektir. 

A. Ş. ESMER 

Hariciye veki~eti 
yeni memur ahyor 

Diğer taraftan Hariciye Veka -
!etine on birinci dereced€n mev -

cut munhal memuriyetlere mü • 
sa baka ile memur alınacaktır. 

Mi.isabaka bu ayın 21 inde An· 
karada yapılacaktır. Müsabakaya 

iştirak ıçin memurin kanununun 

gôsterdiği şartları haiz olmak ic:ı
betmektedir. 

~ 
&n~ot 

'3Jılıi 
PREZER 
vatifleri 

Teki 10, 3 lük 20, 6 lık 
40 kuruştur 

Her eczazede bulunur 

dan ziyaret ediln'\' ş ve yüzlerce 
kitab satılmıştır. Bu ikinci sergi -
nin daha verimli olacağı şüphe • 

sizdir. Halkımıza memleketimiz
deki yeni neşriyatı tanımak, ko -
layca kitap temin etmek imkanı
nı vermek, kitab sevgisini, kitab 
okumak zevkini aşılamak gibi 
maksatlara dayanan bu teşebbü • 
&ümüze neşriyatı olan matbaala • 

rın, kitabevlerinin, hususi tabile
rin kuvvetle alakadar olacakları
na kani olduğumuzu ve kıynıetli 

yardımlarını beklediğimizi savv.
larımızla bildirir;,_ 

Fransa ile lralya ve Almanya ar~· 
: sında ilk uzlaşma adımları atııııf 

dah:ı iyi bir şekilde an~ 
kanları bulunabilir·• bbii.<P 

(1 inci sahifeden devam) 
beyanname imzalamıştır. Paris ve 
Berlin hükiımetleri bu beyanna
me ile yekdiğerine karşı harbet
memeği taahhi.id etmektedirler. 
Diğer taraftan Fransız sa!filıi

yettar makamları ise Münih itila
fının ferdasında Çemberlayn ile 
Hitler arasında neşredilmiş be -
yanname gibi ~ransa ile Almanya 
arasında bir ademi tecavüz beyan
namesi tanzim edilmek üzere ol -
duğunu tekzib ediyorlar. 

En son dakikada verilen ha • 
berlere göre, her iki taraf böyle 
bir muahede akdetmeği esas iti • 
barile kabul etmişlerdir. Ancak, 
bu muahedenin imzalanması ve 

Bir suikasd tcş• ;ııııı 

Faris, 8 (a.a.) - .A!ıll ~ 
fir. d" ak haricı) e '"' ı un şam . . ~!iil.,.. 
neyi ziyaret etmışttr· ddeP 
nasında Bone, suikaS Jıil 1ıe 
dar olur olmaz Baş"•. ıeı 
likt bild . d' - . teessüf . . e ır ıgı Jed<O" 
Von Raht haklanda be~ 
pati hislerini teyid e Jıirııı 
fir, vak'a hakkı~~a ~~ b~ 
rerek suikasdi muteak -ıeı" 
da isticvab edilen .rıı00ıııi 
Polonyalı bir mült~ı re .J. 
ve birini öldürmek .uı~iğl~ 
haneye geldiğini soyl 
yan etmiştir. . ııJI 

Mütecaviz, sabnhleY'~ol 
det sefaretin etrafında ~ 
ilave etmiştir. İsticvab'ıarı fıf 

nin Parisi ziyaretini ve belki de mücrim kendisine soru i;lİ' 
Hitler - Çemberlayn mülakatını re sükünetle cevab veı1fl 

0 

tekemmül etmesi için henüz za -
man gelmemiş tel3kki edilmekte
dir. Mu muahedenin Çemberlay~ 

müteakip imzalanması ihtimali Hitler hususi doktoruo 
daha kuvvetlidir. gönderiyor ~•Ot 

İlk adımlar atıldı . j\l"~ 
Paris, 8 (a.a.) - İtalya ve Fran- Berlin, 8 - PartS ~ 

reti katibine yapılan 5 
·" sa hükumetleri pek yakın bir za- aJl •· 

manda, turist mübadelesi işinde rada büyük bir heye~ 1rJıf> 
tebaalarına karşı geçen ağustos a- mıştır. Hitler, yaralı) ı ut b: 

hususi doktorile meŞh ,,1 fi' yında ittihaz edilmiş olan tah~i- e v 
datı kaldırmağa karar vermişler- man cerrahını taYY"'.' k:Jll 
dir. Bu kararda turist meselesin· göndermiştir. Yar~lı) adisiP1 

ıniş ve bu sayede kert deki münasebatın dün akşamdan 
itibaren ağustostan evvel olduğu ıniştir. . 'k. ,et(İ 
şekilde yeniden tesis edilmiş ol - Matbuat şı •. rr>'~ 
duğu haber verilmektedir. Berlin 3 - Alman f'" 

Ecnclıi matbuatı ve Almanya Paris hadisesi hakJ<ınd\,;p 
Berlin, 8 (a.a.) - Ecnebi mat- neşriyatta bulunuyorl~~r ~· 

buat mümessilleri şerefine veri· Beobahter gazetesi ~~e\~ 
len ziyafette bir nutuk söyleyen •Hitler harb mu keo l 
Von Ribbentrop, ecnebi matbuatı karşı ihtaratta bulunur eti 
tarafından verilen h3berlerde son diler derhal muk,abeled''°~ 
zamanlarda memnuniyete şayan muşlardır. Hiç şubhe · fi"". 
bir değişiklik husule geldiğini bu suikasd, Viyana ve ııııil 
kaydederek demiştir kj: merkezini Parise nak.1;iil'ıll' 

•Bu vaziyet devar;ı ettiği tak- Yahudi siyasi teşckkU ~ 
dirde gazeteciler memleketlerinin nümayişidir. Bcrlinde b di ~ 
Almanya ile olan münasebetlerine halleleri binlerce yahıl liJI l 
geniş mikyasta hizmet etmiş ola- zası doldurduğu ve 13~ 
caklardır. di eshabı emlaki. mu dB ol 

Von Ribbentrop, Münih itilafı- dat topladıkları bir sıra J;l,ı> 
nı takib eden siliihlanma faaliye- ırkdaşları Alman old''1~ 
ti dolayısile hayret izhar ederek Alınanlara suikasdJerp.1ııısl'' 
Fransız ve İngiliz zimamdarları yorlar. Bu hadise, ıısrJ' 

tarafından söy !enen nutukların Alman Yahudilerine ~ı 'ıf 
Almanyada müsaid bir şekilde edeceği yeni bir hattı ~ 
karşılandığını beyan etmiştir başlangıç teşkil e<lCCCP'ııf 
Nazır şu sözleri ilave etmiştir: hakikati anlamamış 01~~. 
•İngiltere ile Münihte takib e- re de Yahudi enterP ;şJ 

dilen yolda devam edildiği takdir- milletlerin barışmas:P3 

de Fransa ile Almanya arasında duğunu anlatacaktır. 
-~;~::,,;;_-.....;;.;;; __ ;;;,;;;..:,.,...~~~~--

Fırtına 
Devam 
Edecek _ .... -
Limanlarda İcab eden 

tertibat alındı 
(Birinci sahifed".n devam) 

ne göre, fırtına birkaç gün daha 
sürecektir. 

Bunun üzerine liman idaresi 
sıkı tertibat almış, bütün liman ve 
sahillere kayıklarla motörlerin 
ihti atlı hareket etmeleri için e
mir vermiştir. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonu
nun verdiği malumata nazaran 
şehrimizde çok şiddetli dört zel
zele olmuştur. En şiddetlisi cu· 
martesi günü saat 10.55 de, ikinci
si cuma günü saat 12.2 de, üçün· 
cüsü pazar günü saat 11.6, dördün
cüsü de evvelki gece saat 23.51 de 
vukua gelmiştir. Şehrimizde hiç
bir hasar kaydedilmemiştir. 

Karadenizd<' 

Sinopta Diranaz dağına kar 
yağmış ve Karadenizde fırtına 

çok şiddetli olmuştur. Balkaya şi· 
lebleri ve Güneysu Sinop lima
nına sığınmışlardır. İnebolu ile 
Kastamonu arasında fasılasız su
rette kar yağmaktadır. 
İzınitte ve Boluda kar yağıyor 

Boluda da 80 santim irtifaında 
kar yağmıştır. Kar devam ederse 
Bolu dağı şosesinin kapanmasın
dan korkulmaktadır. 

Zonguldakta bir motör batmış 
ve yirmi dört yelkenli ve motör 
Ereğli limanına iltica etmiştir. 

İzmirin en yüksek yeri olan 
Keltepeye kar yağmıştır. 

Berutta kasırga 

Diğer taraftan da Berutta şehir 
üzerinden bir kasırga geçmiş, bir 
kişi ölmüş ve birkaç kişi yaralan-

Frankistler 
ilerliyorlar 

)/ 
Salam;..ıika, 8 (A. J\~d' f' 

kistler Ebre mıntaka.51 .al•~'. 
. şıı .. 

tepesi ile bu tepcntn ·ı ;;ı. 
garbindcki mıntal:alal 
ınişlerdir ~ 

Frankistler Mora de ~ 
&abasının 3 kilometre 

kam bir noktada ~~~tı" 
varmışlar ve mezkurrnııı' ; 
gal etmişlerdir. Du~ 
300 ölü bırakmıştır. _. I 

!'IUlv ! 
Şark cephesinde .. ·il1' tif ;" 

kasında düşman bUY ,ııe 
lubiyete uğramış ,.e 
500 cesed bırakmı~tır.. (i 

D .. reıerı 
uşman tayya Jıf· 

· .. ıer " 
bombardıman etmı, t"~ 
ahaliden 86 ölü, J 17 '!B 
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~ .\ "" : [Bü.yük Harbde Osmıınlı donanmasının lmroz ve Mondros baskııılarile dönil§te 
'r "- ~ M 1 Midilli'nin batışını, Yavuzun yaralanarak dü§man hava ftlolarınııı bomba yağmuru B • 1 Z altında Çanakkalede karaya oturUftınu anlatan deniz tefrikası .. ] 

. ~r .kaç merminin birden düşüşüı 
0Yle bir çalkantı yap~ıştı ki. . . l 

~kert 

Hepsi sarsıldı ve 
transpora 

bir mermi de 
isabet etti 

bir 

'°"'· e Bancağa alan Midilli tam '~n a-. 
llıitaliıı: gıına gelmiş; bir anda a· 

~teş! 
~ıne ~· ıtarctıe bildırılince koyun 
ltı.u ~rıse edilen topların gürül
~llQ;ı tozu Yerinden sarsarak uy 

~~:"dırmıştı. • .. . 
lıcli;:.. ~anık başgosterdi. 

%- eıı 01n ılk mermisi, vira de
~ hen Reglanın üzerinden aş -
}ilJı b eınen gerisine düşmüş, bü-
" ır •u .. t k "'ollit.. .. su unu çı artmıştı ... 
lnllil1z

0
11in güvertesinde koşuşan 

~ğirı bahriyelıleri, top başma 
tllııii ll'Jeğc Çalışan mürettebat gö-
1ııı~ ~Midillinin ikinci salvo
b;.ı.1,y . ılanuya uğra§an düşman 
'l'iı ( ~1.?ennın halleri Midillinin 
tlen~rettebatını güldürüyor; 
,, Yordu ... 
"'Oct 1 ~d . sa vo da Raglanın bıraz 

·•Jt,, ;1 su sütunları yükseltti 
' ~ 

0 
~~rltııç merminin birden dü

lı.'rrtı:.ı!° e bır çalkantı meydana ge 
~. kı,: ki Monitörün yanından 
ltan ""illııya çabalıyan ufak bir 
~. ~:r bu çalkantı ile sarsıldı, 
at., Balı salvonun bir mermisi tam 
ta b .ı::ı İ1<1nden geçen transpo
<i.\>tiı et etı,, müdhiş bir çatırdı, 
ltıı btı:ı direkler, ve göğe yükse
~ b~ ll.lev sütunu aras.nda trans 
f.ı !liJQ~lt bir gürülUi ile kıç üs-

lıır .dl. gözden silindi ... 

memnun bir tavır ve mağrur bir 
jestle süvari Akermana seslendi; 

-Nasıl?... Temizlik yolunda 
değil fni Albay! .. 

- Mükemmel Amiral! Yalnız .. 
Süvarinin sözü, Yavuzun kıç 

güvertesinde patlıyan ufak bir 
merminin gürültüsü ile kesilmiş- 1 

ti, amiral hemen o tarafa döndü 
ve scslendı : 

- Ne var .. Ne oluyor? 
- Ehemmiyetsiz bir isabet var. 
Bu sırada ikinci kaptan, sancak 

loç omuzluğu istikametinde du
ran (Bizard) ın bir fırsatla so
kularak ~teş açtığını, düşman sal
vosumın bir merminin kıç gü
vertede infilak ettiğini rapor etti. 

Midilli ile birlikte Kekalo kör-
fezıni topa tutan Muaveneti Mil
liye ve Nümunei Hamiyet sür'atle 
Tikrıse do~ çevrildiler, düşman 
destroyeri bir aralık sokulup ta 
salvosunu yaptıktan sonra Türk 
dest I ıverleri daha üzerine dön-• 
meden tekrar geriye kaçmış, top 
menzilinin dışına savuşmu~tu. 

Kefalo körfezi, kazi koyu, bas
k:nı filonun ateşi anında cehen
nem havuzuna dönmüş, gayya ku-

yusuna benzemişti. Salvoların 

dehşetli gümbürtüsü adanın ufuk 
larmda kulak parlıyan akislerle 
dehşet saçarken ilk baskının mu· 
vaffakıyetle inkişafına çok sevi
nen Amiral Bonu, Limbosa hatta 

daha ileriye doğru uzatmağı dü
şünmüş, bu işi Akermana bile 
söyleyip münakaşa etmeğe lüzum 
görmemiş, iki monitörün batma
sını gözleriyle gördükten sonra 
akına iştirak eden Muaveneti Mil
liye ile Nümunei Hamiyetin d~ 

geriye dönmesini, Boğaz ağzında 
düşman tahtelbahirlerine karşı 

akıncı gemilerin, Yavuzla Midil
linin ric'at hattını himaye eden 
Samsun ile Basraya iltnıaklarını 
tasarlamış, ve hemen emre tahvil 
edilen bu karar icra edilmişti. 

Amiral duşüncesİ/lde haklıydı. 

Sür'at itibarıyle Yavuz ve Midil
liye refakat edem•yecek halde 

bulunan bu iki d•?stroyerden 
Akının uzaması halinde hiç bir 

faide temin edilemiyecek, bunlar, 
baba oğla engel olacaklardı. 

{Devamı var) 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Cin ı 1 Eb'adı 

Çıralı Kereste 400X28X8 

• • 300-400X25-35X3 

~Iikdarı 

18.099 
22.500 M3 

l\luhammen B. 
Beheri Tutarı 
Li. Kr. Li. Kr. 

43.- 778.25 
41.- 922.50 

Esrarengiz 
Prado 

<' findl uhlfeden i!evam) 

Sorgu hakimlerinden biri İs -

panyaya. gitti. Madridde, elmas -

ları satın alan kuyumcunun ifa -
desini aldı. Buna rağmen Prado 

cürmünü inkarda ısrar etti. Ve 

kafası kesilirken bile masumiyet 

iddıasında bulunmaktan vaz geç

medi. 

Bu serserinin hakiki hüviyeti, 

milliyeti bir türlü anlaşılama • 

dı. Meksikalı mı, İspanyol mu, 

Polonyalı mı, yoksa cenubi Am~ 
rikalı mı idi malum değildi. San
frasiskodan Madagaskara, Hayti

den Hong Konga gitmiş ,yapma

dığı kalmamıştı. Hatta 1897 de 

İspanya tahtına hak iddia eden 
Don Karlosun ordusunda yüzba -

şılık etmişti, 

Küba asileri şefi doktor Betan

ses'e göre Prado, iki kere Peru 

Cümhur reisi ve diktatörü olan 

general İgnasiyo Prodo'nun oğlu-

aur. 

Buna rağmen bu müthiş serseri 

ve caninin kim ve kimin nesi ol • 
duğu hakkile anlaşılamadı. 

Konferans 
Beyğlu Halkevınden: 

1/10/938 Perşembe günü saat 

18.30 da Evimizin Tepebaşındaki 

merkez binasında, Şair Bay Necib 
Fazıl Kısakürek tarafından cEde-

biyata dair. bir konferans verile-

cektir 

2 - Arzu edenlerin teşriflerini 

rica ederiz. 

% 7,5 teminatı 
Lira Kuru~ 

58 37 

69 19 

~ rııı~ i~ek hıziie, birkaç saniye 
~ Urk mermilerile batan 
'l\;ıreıı tun hali Raglan ve M 28 
I(' ;r h ebatı üzerinde korkunç bir 
~ru b~ıl etmiş, denizcilikteki 
1'.ııcı 1/

1 Şöhretle öğünen bu ya
hır andahraınanıarın maneviyatı 

I - Cibali Balomevi için yapılacak plfıtformlara lüzumu olan yukarıda e~'ad ve mikdarı yazılı çıra
lı kereste pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. lı,1 Vaa .sıfıra inmişti ... 
'lı.ınıı:ı . ııy~t karşısında demir al
«IJt 8;; ltansızlığını gören Rag-

~v ... _. 

III - Eksiltme ll/Xl/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
zım ve mubayaa! şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yu~arıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8086) 

ı:ı ~ .. ı: e-ı 'k ~ .... rı esi 

l\luhamıncn B. Muvakkat Eksiltmenin 

tıır1ıı.; 
llur he Verıniş, vira edilen de· 
~elr.e~en koparılmış, monitör 

lıu hazırlanmıştı .. Cins 1 Mikdan beheri tutarı teminatı şekli saah 
~~ sırad 

•eı:ıne a bubiri arkasına bir 
'liıılııın tıı sağnağı yağdıran Mi
lıq,'-itıı e~alovları sıklaşm~, ve 
l1nde tett ı.ll>n atış Raglanın üze
~tııa0 b •ıf edilmişti .. Yeri göğiı 

82X114 ambalaj kaadı 

Toz tütün çuvalı 
3/8 200 m/m boyunda yuvarlak 
başlı cıvata 
3/8 120 m/m Nıyunda yuvarlak 
başlı cıva ta 
3/8 demir pu.I 
Terazi 

40000 Kg. 
2000 Ad. 

4000 • 

8000 • 
12000 • 

60 Kg. 
20 Ad. 

L. K. L. K. 

30.50 9150.-

26.75 535.-

440.-

17.- 340.-

686.25 

40.12 

33.-

25.50 

Kapa. 

Açık. 

• 

Zarf. 14.3 

15 

15.30 

' 

Pazarlık 16.3 

'.r ~alovır llÜtnbürtü ile dehşetli 
~Qlgeler· daha koptu, :Midillinin 
~ iltt ~ tnonitörüıı can noktası
.;:'düt e~c~ arasındaki boşluğa 
lıılereıc it nıış, buradan güverteyi 
b nu,, Ve a~an dairesine kadar 
b"ldaııın §ıddetıe infilak etmişti. I _ Ni.imunesine uygun olmak şartile 30000 kilo 82Xll4 ambalaj kaadı, 2000. adet ince şeyler konabi

n 'a!ııııa güvertesinden kara, lecek standart normal sık örgülü toz tütün çuvalı, Cibali Bakımevine yapılan platformlara lazım olan yu-
:rı~~ lııltı ıııırıyan düşman filosu- k d b' t mikdar )•azılı civata ile demir pul ve taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına satın 
i ~ gıbı ka k b- d ar a e a ve .. .. .. . .. 
1ıı; 1 idi, büt. P .ara ır uman alınacak 38 damgalı ve ı,., ")Ji 10 kiloluk ve yanlıkları aleminyom ve olçuler müfettı§ligınce damgalı 20 adet 

lıler un koyü kapladı... . · k t · 
lııı~- feryat! . terazi ayn ayrı hızalarında yazılı usullerle eksıllmeye onml1Ş ur. 
... ""· a .1 ar, gurultuler ara- . h' 

1 
d ·· t rilmi ı· -.~at l ardır ç kk 1 n _ Muhammen bedellerlle muvakkat temınatları ıza arın a gos e ş ır. 

, oı ana a eye mu- . .. .. . K b L _ 
nl1aıı ~ıı Ve müdafilerce (Eşek III _ Eksiltme 21/XI/938 tarihine rastlayan pazartesı gunu hızalarında yazılı saatlerde a ataşta eva 

a devri}~· takılan Rağlan bir ya- zım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
lı~İıııa1ld 

1
' hattı. • ıv _ Ambalaj kaadı ntimunesi her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

lı;ı (3 do.ka~ı Panık dehşetli ıdi. v _ Açık eksiltme ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin münakasa için tayin edilen gün ve saat-
\o~::ran M:d~da Rağlanla Bertipll 1 d 0 , 7 5 gu"venme paralarıle birlikte yukarda adı yazılı komisyona gelmeleri, kapalı zarf ek;;iltmesine 

"" ıl!i d h 1 er e /C • • • • .. akb ~o, ıııı bırbi e şet saçan. sa ~ . tirak etmek isteyenlerin de mühürlü teklif mektubunu kanunı vesaık ile % 7.5 guyenme parası, m uzu 
~•b 1{0ii l<oy rl ardına yetıştırı- ış b ka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 14 de kadar adı 
1 

• llu% y~nun içinde bir ana veya :m komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri !az ımdır. (8084) 
, s"riikı nıyordu .. Akıntı geçen * * 

"1- erıcn CM 28 . . 1 . 

~ 4~s:~ baş!a~y:.:on~~: R" S w I 'barı1v;B~~~::ıü; ~:~t:a:u::~~ 2~11~~~: i:~~~:c~~al~; 
"d:ı '•,.,.c4:e ettiği ilk topu - Dr. Ali ıza ag ar ımediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
't Yı~ill:a <.len~nıdan bulduğu sı- Birinci sın:! dahiliye n _Keşif bedeli 22917 lira 1~ kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 
t "'''! 7. ıvıııın ardında 
"it lr.a ' 1 at ha • ' mlltehassısı liradır. 

~I llıu l hraınan raı::ı dalgalandı- M ehane· Beyog· lu Par III _ Eksiltme 11/11/938 tarihi ne rastlıyan cuma günü saat on dört-
~ 'Pk avuzun ılk sal· uayen · .. · · 

1 
k · d h~ ı 1 Patlı . . v te Kabataşta levazım mubayaat şub esındeki a ım omısyonun a yapı-ııtirı · ıı ç k Yan hır madem makka.ı>ı, tramvay duragı. 

1 
kt 

1 "'ıı ı an ses d k aca ır. 
'•ı·asu ' l:ıa!ıtsız ı a~ ırara Kabul saati: 16 dan sonra IV _ Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilınde İnhisarlar 

URt ~4 k ınonıtor Hınt ı .. . .. .. . b il Ad Ank b 
'Ya .ıra tut b ' umum mudurluğü levazım ve mubayaat şu es e ana ve ara aş-~I cag1 an ir ispencin .. .. .. .. . . 

"' "oy,. ,_ ~kıbete ug .kin . mudurluğünden alınabılır. 
·•114 '- "allll ramı~. ı cı . . 1 . f t k ikin' 1 ıı ' "''Y. •elan basü t.. d 'k'l · • V - Eksiltmeye ıştirak etmek ısteyen erın enn evra ve vesa 
.~10n:ıı ":: dlrinJ kıe;i~d~ U:el~- ~· . Halk eperetı ihale gününde•\ üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü in-

•1<, ç,.k,~~lh~aınnk Ü.Zere isti- ai):.~, 'l'amirat bitmek ü-ışaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliy~t vesl.~ası almaları lbımdır. 
bı~ır~ı l> !Ştı_.,. .....~ zeredır, Pek ya - VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edılen gun ve saatte " 7,5 gü-

1 ''nı.,.1~".'ç, clındeki dür- kında temsillerlvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn 
Çınd!! dolaştırırken başlıyor. T. 4033~ J olunur. •7904• 

'1- SON T Z L G it A F - 8 ! ci To~rırı 1~"·' 

936 Alemdar 

LNL"" lsta~1~ul ?,~~~erdaı:~ğvı.~~-~.~.: 
1 ~~ 

1 
-------------- ------

1 Hasan Kunduracı Mimar Hayrettin Sinekli 3 99 
medrese 1 

2 Maryam :komisyoncu • • Müsellim 27 00 • • 
so. N. 39-41 

3 Hüseyin Kahveci Behram Çavuş İskele 10 72 • • 
meydanı 21 

İhbarname 
l\o 

7/(10 

8/73 

8/8.'\ 

4 Filor 

il Ahmet 
Dokumacı Çadırcı Bili paşa 96 7 30 

1 48 
• • 8/96 

9/5 Kundura hmlr - Küçük Ayasofya Kadirga • • 
cisi. cad. 29 

6 Şükrü 

7 Ahmet 

• 
9 • 

ı 10 Mustafa 
11 Nişan 

12 • 

13 Aristidl 

14 İstepan 

15 N ecmettln 

16 İhsan 

17 • 

18 Muharrem 

19 Necmettin 

20 • 
21 Taip 

22 Refik 
23 İstepan 

24 Ferhat 

25 Ali 
26 • 

27 Muhsin 

28 Ahmet 

29 İsliim 

30 • 

Kömürcü 

Kunduraoı 

• 
• 

Kömüren 
Bakkal 

• 
Kundtırncı 

Tenekeci 

Dokumacı 

Ta\'ukcu 

Sobacı 

Dokumacı 

• 

• 
Hırdavatçı 

Bakkal 

Aktar 

.Ma i •az 

Aru"ıa ık 

• • 
Bakırcı 

Kunduracı 

Tavukcu 

• 

Çadırcı Bili paşa 66 

Çadırcı Esir Kemal so. 17 

• • 
• • 

Çadırcı BAii paşa N. 100 

• Gedikpaşa 98/1 

• 
(Mimar Hayrettin Sinek
li Medrese 1-3) 

• Gedikpaşa 37-1 

Muhsine Hatun Kumka
pı 18. 

Tavşantaşı Ordu cad. 47 

Mimar Kemalettin Ordu 
cad. 153 

Tülbentçi Mermerciler 
52-64 
Muhsine Hatun Kumka
pı 18 

• 
Küçükayasofya Kalay· 
cı so. 88 

Nişanca Turkeli cad. 84 
Muhsine Hatun Molla
taşı 27 

Tulbentçi Soğancı Ra
•·t 61 

Tavşaııtaşı Tabanca 18 

• 
• Kalaycı 39 

Çadırcı Eskir Kemal 17 

T. Taşı Ordu C. 47 

• • 

1 03 

00 2~ 

6 70 

6.72 

11 06 

08 10 

Ol 88 

34 50 

10 34 

34 56 

54 00 

07 56 

43 20 

12 42 

Ol 93 
06 06 

00 83 

OY 91 

16 20 

10 80 

10 51 
16 20 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
937 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

9/6 

9/17 

9/13 
911~ 

10/18 

10/<6 

10/27 

10/48 

11/6 

11/35 

11/12 

11/51 

11/56 

11/62 

11/74 

3/48 

7/1 
8/76 

9/56 

31 Dimitri Po- Limon, portakal- A. Ç. YPmiş İskelesi 12 

19 90 

12 78 

54 00 

145 80 • Eminön!l 

9/81 

9/82 

3/15 

6/49 

7/6 
2/69 

15/1 
lili cı 

Alemdar ve Emınöqü Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarda adı, işi ve eski adresleri yazılı eşhas 
yeni adreslerim bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da huluııamamış olduklarından hizalarında gös

terilen senelere airl kazanç vergisi ve zamlarını havi ihbarnameleri keı:dilerine bizzat tebliğ edil!!memiştir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 - 142 ncı maddesi hükmüne tevfikan, tebliğ yerıne geç-
mek üzere keyfiyet ilan olunur, (8201) 

Emsali arasında en güzel ve 
şık mobilyalar satan 

( Eski HA YDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON; YE -

MEK ve YATAK ODASI ta • 
kımlarının zengin çeşitleri 

her yerden iyi şartlar ve ucuz 

fiatlarla bulursunuz. 

---- -------·----------

Orman Umum Müdürlüğünden : 
Umum müdürlüğe bağlı Devle t Orman İşletmeleri revirlerinde istih

dam edilmek üzere 150 lira ücretli iki muhasip alınacaktır. Şartlar şun

lardır: 

1 - Memurin kanununun dördüncü maddesi şartlarını haiz olmak, 
2 - Yüksek ticaret mektebinden mezun bulunmak, 

3 - Umumi muhasebeye ye sanayi muhasebesile dev]et muhasebe
sine vakıf bulunmak. 

A - Bu muhasipliklcr için 21 ikinciteşrin 938 pazartesi günü saat 
iki buçukta Ank.1ra ve İstanbulda talipler arasın1a müsabaka imtihanı 
açılacaktır. 

B - Yukardaki şartları haiz olup da imtihanda müsavi not kaza
nanlardan müesseselerde çalışmış ve tecrübe görmüş bulunanlar tercih 
edilecektir. 

C - Müsabaka sonunda vazifeye alınacak muhasibe aylığmdan baş
ka ayrıca ayda 15 lira mesken bedeli verilecektir, Şu kadar ki ken!iine 

umum müdürlükçe mahallerinde ikametgah gösterildiği zaman bu be
del verilmiyecektlr. 

D - Muhasipler kıdem kazandıkça çalışına vaziyetleri ve kabiliyet
leri de nazarı dikkate alınarak devlet memurları hakkındaki mevzuatın 

tesbit ettiği müddetlere kıyasen terfi ettirilecek ve umum müdürlükçe 

lı.yin ve Ziraat Vekaletince tasdik olunacak mikdar üzerinden maaşları 
arttırılacaktır. 

E - Talip olanların aşagıdaki fıkrada yazılı evrak ile 18 iltinciteş
rin 938 cuma giinü akşam saat 17 ye kadar Ankarada umum müdürlüğe 
ve İstanbulda vilayet binası içinde İatanbul Orman İşleri Çevirge mü
dürlüğüne müracaatları lazımdır. • 

F - Müracaat edenlerin ibraz edec.ekleri vesaik şunlardır. 
1 - Hüviyet cüzdanı_ 

2 - Orta ve yüksek tahsil diplomalarL 

3 - En son ikamet ettiği yerde ı;ıahalli! zabıtasından alacağı iyi hal 
--------------- ve tezkiye varakası. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

4 - Tam tetcl.kiillü re.ııınl bir haitaneden alacağı umumi sıhhat ra
poru. 

5 - Halen çalıştığı ve evvelce çalışmış bulunduğu müessese veya .Derununda Ekzotermik aksü -
resmi bir dalra. varsa buralardan alacağı durum vesikası ve bonservis. 

18.mel vaki olan hücrelerin hara -
6 - Kendilerini tezkiy~ edebilecek tanınmış zatların sarih adresle

retini murakabeye mahsus cihaz rini gösterir muhtıra. 
ve usul. hakkındaki ihtira için a- 7 G li 1 · · 

- e r erını ve en son kazanç miktarını •İrat veya maaş olarak> 
lınmış olan 17 Sonteş. 1936 tarih ve gösterir bir not vesikası. •8198. 
2320 numaralı ihtira beratını ihti-

va ettiği hukuk bu kere başkasına 

devir veyahud mevkii fiile kon -
~ak içın icara dahi verılebilec11AI 

teklif edilmekte olmakla bu hu -

susa fazla malumat edinmek isti

yenlerin Galatada, Aalan Han 5 

inci kat 1-S numaralara müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

Ertuörul 
Sadi Tek 

TIYATROUS 
Taksimde (Bu ge
ce) (Karısından 

Korknuyuı. Erkek Yoktur ••. ) 
Vodvil S perde 

Yakır.da: Aktör Kin. (Tel. 400911 ) 

ZAYİ 

Tıp Fakültesind!!n aldığım 1092 

sayılı hüviyetimi zayi ettim. Ye -
nisini çıkaracağımdan 

hükmü yoktur. 
eskisinin 

1092 Zekeriya 



o ve RADYOLARI 
Sabırsızlıkla beklediğiniz 1939 modelleri 

Bu yılki Radyo Olimpiyadının şeref direğinde LORENZ ve TEF AG bayrağı 
geldi. 
dalgalanıyor. 

Radyo- almağ• karar verdiğiniz anda bu ·ik i markadan birini tercih ediniz. 
E İ S Q İ S V Toptan Para kanda sotıt yeri ve acentelik te,,ı:I 

latan bul, Sirkeci, Hora•ancıyan Hısn No. 7.s. 
Umum TUrldye 

MUme•sllllll 

Satıt salonu: Oalai:a Voyv:>da caddesi NO. 38 • Anadoıudan Acentalık kabul edilir. 

,,. • - • ;..-. \ ~ .. ~ ' ' > -:: ' 0 T 

iN MÜOHi$ 
\sT\RAPTAH 
c:.oNRA · · · 

Kullanmakla. kabildir. 
~----------------------! _____ , 

Bir Hakkı Şöhret varki bugüne kadar 
Adı tadını 

tadı adını tekzib etmedi 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Bahçekapı - Bevo~lu - Karaköy - Kadıkö ı , ............................................................ --. 

Odeon - No. 5 Odeon - No. 1 Odeon - No. O 

Güzelliği hem 
yaratan, hem ta
mam:ıyan bir 
iksirdir. 

Şu güzel çehreyi aydmlatan 

güneş, şüphesiz, inci dişlerdir. 

"Lakin o dişlere can veren de 

şüphesiz •RADYOLİN dir. 

Siz de ayni güzelliği elde edebi

. lirsiniz. 

Sabah, öğle ve • akşam her 

yemekten sonra muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

KASAYI YAPAN KUMBARADIR 

Baş, dif, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak GRİPİN almak ı~;::;:=:;;;;:=:::;;ı;::;;:::;;:;;;=:::i 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür. , 

surenle çarçabuk def edilebilir. 

t d • 
Serveti yapan vaktinde ve yerinden alınmış hir piyango bile 

1 

iş Bankası Karşısında 15 Numaralı 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine 1 
dikkat Taklidlerinden sakınınız. 

-
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltı:niye konulan iş: 

1- Nazillide Çürüksudan Sarayköy ovasının sulanması için açıla

"ak kanal ve sınai imalat, ke§if bedeli 400,008 liradır. 

2- Eksiltme 16/11/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de 

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda· 

sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 20 lira mukabilinde 

Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19 750 lira 32 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 

sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 

ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alma

ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri §arttır. Bu müddet içinde vesika tale

binde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5- İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin

de vermeleri lilzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilemez. •7635• -
PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınlığı, nezle ve tenef
füs yollarlle geçen hastalıklar• 
dan korur, grip ve boğaz rahat. 
sızlıklarında, ••• kı•ıklı!lında 
!Jak fayda!ıdır. 

iNGILIZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu • lstanbul 

'} ' ;' ~ ' . . ... . : . . . 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrıri 
ETEM İZZET BENİCE 

9ASILDiliI YER; SON TELGRAF MATBAASI 

/ 
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Fatih Birinci Sulh Hukuk mah
kemesi satış memurluğundan: 

İsmail Hakkı, Küçük Hüseyin, 
Ömer, Hayriye, Ali, Zeyneb ve 
Fatmanın şayian mutasarrıf ol· 
dukları Karagümrükte Muhtesip 
İskender mahallesinde Kaytancı· 
!ar sokağında 1000 lira muham -
men kıymetli 7 No. lu ahşap ev 
ile yine ayni mahalde Kaytancı • 
!ar sokağında atik 1 mükerrer ve 
3 cedit No. lu 300 lira muhammen 
kıymetli bir kısmında bir oda inşa 

gişes;nden 
d' 

3lr bilet almakla gUnUn birinde it bankası" 
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siz de bir ka-a klralıyat.lllralnlz. ~ 

Kadıköy Va.uflar Direktörlüğü llanl~ 
Mu ham- Mu vak· 

kat 
5emti Mahallesi Soka~ı No. Ci~sı 

men 
bedeli 
L. K. L.~ J 

teminat __A 
~~~~~~~~~~-- ıı~· 

18 75 Üsküdar Seliimi Karakolhane 32 Yarıfll rı1 
Ali 34 evin ta/ 

250 00 

165 30 22 40 • Ten bel 
hacı Mehmet 

11 97 00 90 • Ahçıbaşı 

Yağhane 

Odalarçık-

mazı 

No.taj8 11 · 

4 ;6 ArsarıJll 
ınafll1· 

10 
,Arsaflırı ~ 
maıııı· 

/ti 
_2_0_9_5 ____ 1_5_7---.----.~--M-ek_t_e_p ____ l--A~rsanJll 

ınafl'l'.:,-
it 

Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı yerlerin tamamı satıııııalı J~ 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 15/11/938 Salı günü saat S(ll 
dir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. ( 

** 
AKARAT: 

lMuha m• Pey ak· Semti Mahallesi Sokağı No. 
men çesi 

bedeli 
L. K. L. K. 
---------------------~ ~' 

84 00 6 30 Üsküdar Tavaşı Hasan Tunusbağı 50 Binanıfl 11 
Yukarıda cins ve mevkii gösterilen gayri menkulün tamafl'l1 ::Q 

üzere açı~ arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 28/11/938 Pazarte~ı ~S:: · 
11-dedir. Isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü~ 

!Devlet Demlryolları ve . Llmanıer• 
ltletme U. idaresi llinları ,,.~ 

1--------.:..------------------------------~:"".:o~' Ankara İstasyonunda yapılacak Devlet Demiryolları lJ!l'l 
11 

e 
binası inşaatı yeniden kapalı zat~ usulile ve vahidi fiat üzeriııılC 
meye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli (l.000.000) liradır. ~;r) 

2 - İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet pc·ı rl 
rı Ankara ve Sirkeci veznelerinden (50) lira mukabilinde aJab~~ /> 

l 3 - Eksiltme 16/11/938 tarihinde Çarşamba günü saat 15. ı;oıt' ' 
-'=-...:....----=="'--.::--=--=-==---- rada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak ve merkez birincı 

edilmiş bulunan arsa izalei ı şüyu cesinde en çok arttırana ihalesi !c-
zımnında yapılan açık arttırmada ra kılınacağı ve iştirak edecekle • nunca yapılacaktır. b~ ile 
Üzerlerine ihalesi icra kılınnan rin muhammen kıymete göre % 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif nıektU ııofl'ı5' 
müşterileri bedeli ihaleyi miadın- 7,5 nisbctinde pey akçesi vermele- !ilde aşağıda yazılı teminat vesaiki ayni gün ve saat 14 e kadar 
da vermemelerinden dolayı ihale ri ve % de 2,5 tellaliye ile 20 esne- reisliğine tevdi etmiş olmaları llzımdır. 1 ıefl' 
feshedilmiş ve bir evvelki müşte- lik evkaf taviz bedelinin müşteri- A) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 43750 liralı muvakl<a 
rileri de alıcı olmamış oldukların· ye ait olduğu ve satışın 22 Teşri· B) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. • ııit j; • 

cian icra kanununun 133 üncü nisani 938 tarihine müsadif Salı C) Bu gibi infa&t işlerinden en az 400.000 lira kıymetinde 
maddesi mucibince 15 gün müd - günü saat 14 den 16 ya kadar mah· 
detle arttırmaya çıkarılmıştır. İc· keme başkAtlbinin odasında yapı· muvaffakiyetle başarmış olduğuna dair vesika. 
ra kanununun mezkür maddesine Jacağı fazla malumat almak isti - D) Nafıa VekAletinden musaddak ehliyet vesikası. ,re1'jlı 
tevfikan olbaptaki şartname mu • yenlerin satış 98 numara ile me - Ehliyet vesikası için vakit z.:ovi etmeden tahriren Nafıa) 
cibince yapılacak arttırma neti • muriyetimize müracaatleri i!An müracaat olunması. (8049 

olunur. 98 


