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AT ATÜRK'ÜN SIHHATi lman~a Avrui>a~a 
fiüyük Şef'in normal seyrini · takib ıdaha zıy~d~ penış. 

eden rahatsızhkları yeniden lemek mı . ıslıyor ? 
c 1 d d i y e t k e s b e t t i BazıF ransız mahafiliAlmanyanın 

8u sabah ııeşredilen tebliğ, Ulu Önderimizin yalnız eski müstemlekeleri le iktifa 
geceyi rahatsız geçirdiklerini ve umumi etmiyeceği kanaatinde bulunuyor 
hallerindeki vaziyetin ciddiyetini muha- Almanya bilhassa Ukranya 

faza etmekte olduğunu bildiriyor ile mi alakadar oluyor? 
İstanbul 9/İkinciteşrin/1938 

~t.ııbııı, 1 (A.A.) - Riyasetlcumhur Umumi Katipliğinden: . 
i\ıııtl - Reisicumhur Atatilrk'iln sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabiblcri tarafından bu sabah saat 10 da verilen rapor 

llıaddededir: 
2 - Geeeyi rahatsız geçirdiler. Umumi hallerindeki vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir. 

Hararet derecesi 36.8 • 
Nabız muntazam : 128 
Teneffüs 28 dir. 

DÜN GECE NEŞREDiLEN iLK TEBLIÖ 
~lııııbuı, 8 (A.A.) - Rlyaseticuınhur Umumi Katibliğinden: 

hı~ı :- Bugün, İkinciteşrlnin sekizinci Salı günü, saat ·23• te Reisicumhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir ta
~ tarahııdan verilen rapor ikinci maddededir: 

1it, il - Bugün saat •18.30• da hastalık birdenbire normal seyrinden çıkarak şiddetlenmiş ve sıhhi vaziyetleri yeniden ciddiyet kesbetmiş-
1\t~are~ dere~esi' •36.4•, Nabız: Mu~tazam, •100•, Teneffüs:. •22• dir. 
l\t~d•vı Tabıpler: Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Prof. Dr. Mım Kemal Öke, Dr. Nihat Reşat Belger. 

.\h, uşavtr Tabipler: Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Prof. Dr. Hayrullah Diker, Prof. Dr. Süreyya H. Serter, Dr. M. Kamil Berk, Dr. 
'"•Ya Marmaralı. 

lllgiltere ispanya harbine. Başv~k~l 
1ttiidahaleye karar verdi ~:~J~mıze 
~r sonuna doQru yapılacak bu müdahale ile bunun 
~sasıarı hakkında Londra ve roma mutabık kaldılar 
lspANYA'DA ITALYA'DAKl!vE BEN

iDARE KURULACAK ZER BiR 

l 0~ranko sür'atle vaziyete hiklm olmıya çahşıyor 
•• a, 9 (Hususi) - 16 ni
.... nda "
lıı . <wmada imzalanan 

15 _gtliz • İtalyan paktı bu 
~ ~e~ti ltıde mer'iyet mevkiine 
~il~ :· :Paktın tatbikını müte
. ..,, once 

'!ıı· lsp Yapılacak işler ara-
\~trıı~~ anya harbini nihayete 
~ 1~r meselesi en başta gel

~ '~"si 
~~leretııc~afilde tereşşüh eden 
11\

4 
~erhaı gore, İngiltere bu har

ıı;4~•<!a Yesona_ erdirilmesi ve İs
lt, 1~i ili 11.i htt idııre kurulmaıu 
!;~it tUharib taraf nezdinde 
~r. eşebbüslerde buluna • 

~~ ııqtanııı 
~ ~eld hu mesele hakkında 
tııelı:tı \le ı;n Roma ile mutabık 
>ı,., · ~e §llndi gerek Franko 
ı . "'"' l!ri.ıı . ' ' ··•alı: . . nezdınde vaziyeti 

ı:,, ıı.ı..ıa ~{1n teşebbüslerde bu-
qlııq 'ıeıı l.o duğu söylenmektedir. 
q,4 il lıııı tıdranın bu harbi dur
qİlıı ~iti~=~a meselesini kökün
t~1ilarıalll ge azmetmiş olduğu 
11 ıı e ltra~ntonun açılışı müna
~~~tıı~1 tarafından irad ~eli
\> lttad a da,i.hs~s edilmis u-
·~· ır. "° 4 1Yett • -~tene'' 
<lah'lll\onu~ )eJce, haberdar o-
e <! ôlleslne · .,.ngılterenin resmi 

Franıastlerin hava boınbıudımanı nctıccsinde 
İspanyol şehri ..• 

yangın çıkan bir 

olduğu görülmektedir. 
fspanya hakkında Roma ile 

Londra arsaında varılan neticeye 
göre, İspanyada eski Kral Alfon
sun küçük oğlu hükümdar ilan 
edilecek ve hükilmet merkezi ge
ne Madrid olacak, Franko Başve
kalet ile Milli müdafa vekaletle-

mumi bünyesinde yıllardanberi 

husule gelen sarsıntılardan müte
vellid vaziyetlerin ıslahına çalışı
lacaktır. 

Bu takdirde Londranın da İs-

l(~ıe ~a a~t ~~dar, • hükilmetçi
at ltu ır darbe indirmek J 

\IVetile çalışmakta rini der'uhde ederek devletin u-

panyanın kalkınması yolunda ye
ni İspanya hükilmetine maddi 
müzaherette bulunacağı tahmin 
edilmektedir. 

---
Doğru Dolmabahçe 

sarayına gitti 
Başvekil CeJal Bayar dün ge

ce saat yirmi üçü beş geçe hwııısi 
trenle Ankaradan hareket eyle-· 
miştir. 

Başvekilimiz bu~n öğle üstü 
Haydarpaşaya gelmiş ve doğruca 
Acar motörile Dolmabahçe sara
yına geçmiştir. 

Dahili ve 
Harici 
işlerimiz 
Başvekil tarafından dün 
p:!rti gurupunda bu hu

susda izahat verildi 
Ankara 8 (A.A.) - Cumhuri -

yet Halk Partisi B. M. M. Grupu 
umumi heyeti 8/11/938 saat 15 te 
Teis vekili Trabzon meb'usu Ha -
san Sakanın ba§kanlığında top -
landı. 

Söz alarak kürsüye gelen Baş
vekil Celal BayaT Büyük Millet 
Meclisinin tatili devresinde cere
yan eden dahili ve harici bütün 
mesai hakkında Hatay ve Dersim 
i§leri de dahil olduğu halde uzun 
izahatta bulunmuş ve ayni mev • 
zulaT üzerinde söz alan birçok 
hatipler de dinlendikten sonra, u
mumi heyet, hükiı.met reisinin 
beyanatını ittifakla tasvib etmi§· 
tir. 

Ruznamede başkaca görüşüle

cek mevzu olmadığından salı gü
nü toplanılmak üzere celseye ni
hayet Ve!'ilmi§tir. 

P aris, 9 (Hususi) - Alınan • 
ya ile Fransa arasınrla ak-· 
tedilecek ademi tecavüz 

misakı için iki tarafca hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Bu misakın ihtiva edeceği e -
saslar üzerinde iki taraf da şim -
diden mutabık kalmış saytlahilir, 
Misakın imzalanma tarihi hak • 
kındaki haberler henüz nabimev
simdir. 

Siyasi mahfellerden ekserisi 
Daladye kabinesinin tuttuğu yolu 
takdir etmekte ve Fransanın dai
ma İngiltere ile beraber yürüme
si icabettiğinde müttefik buluna
rak Fransanın ciddi ve devamlı 
surette emniyetini sağlamlaştır -
mak üzere bir Fransız - Alman 
anlaşmasının vücude getirilme -
sini çok yerinde bir hareket say
maktadır. 

Fakat bazı mehafil Almanyanın 

'Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tapon Başvekili Prens Konoye 

Japonların. 
Son 
Kararı 

---
Her tarafta heye
canla karşılandı 

(Yazısı 6 mcı sahifede) 

Viyanada hakem sıfatile verdikleri kararı lmzalıyan Alınan Vt> 

İtalyan Hariciye Nazırlan 

Hitler'in yeni nutku ve· 
Fransız matbuatı 

Münih, 9 (a.a.) - Burada söyle- ı !erin silahlanmasının kendisini 
d.iği nutukta Hitler, başka devlet- (Devamı 6 ıncı olıifed•) 

Zorbalar Saltanatı 
-"~· ;. ·,. ·~ ."· ~-

T arihde mis- Bu romanda :I 
li ender gö
rülmüş kan, 
ölüm,sef ahat 
ihtirasları 

Alemdar 
Mustafa 
Paşayı ve 
Gözdelerini; 
Osmanlı 

Tarihinin 
En kanlı 
Sahnelerini 
okuyacak-

Babıali Baskını, İm-,_s_ı_nı_z_. _ _. 

paratorluğu ele alış; millet mu- ı 
kadderatına hükmeden cariye
!er, beyaz et ticareti, ihti al, 
lstanbul sokaklarını kan nehir-

lerine çeviren hadiseler .. 

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

pek yakında okuyacaksınız. 

_B_E_K_L E_Y_i N_i Z_.I 
• 
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ıctımaı meseleler 

Kıs rlaşdırma 
Bu UStJlün tatbiki azım mı, 
memleketimizde tatbi .. 

kine imkan var mı ? ı 
Dr. ihsan ŞükrO Aksel 
bu hususda ne diyor? 

Yazan: Recai Sanay 
Gaıatadan Tünele bindim. İki dakika sonra Beyoğlu Tünel ba· 

ındayım. Karşıma gelen Tünel apartımanının ikinci katına çıktım. 

Dr. İhsan Şükrü Aksel'in muayene odasındayım. Kısırlaştırma bah
sinde konuşuyoruz .. 

Doktor izahat veriyor: 
- Kısırlaştırma keyfiyeti akıl 

tıastalıklarile uğraşan hekimlerin 
bilhassa üzerinde durdukları mev
zudur. Zaten bu şeyle, onların e
lebaşı olmalarile daha bir müddet 
evvel ortaya konmuştu. 

Bundan maksad, irsen intikal 
ettiği kabLJI edilen bazı hastalık· 
lardan korlJilmak ve bir taraftan 
da ahlaki ve içtimai inhıraflarla 

kcndisıni gösteren bir nevi pisi -
koJ!arda da tedavi maksa<lile bir 
tesir hasıl etmek.. 

İşte bu maksatla, bazı menıle • 
ketler ve başta Almanya olmak 
üzere bir takım memleketler bu 
gibi düzenlerden nesli korumak 
gayesile kısırlaştırma keyfiyetini 
kanun mahiyetinde ortaya çıkar • 
dılar. 

Almanyada bu hareketın başın
da olan ve ilmi cepheden idare et
mekte bulunan mimik tababeti 
akliye ilmi araştırmalar müesse -
sesi müdiri profesör Rüdinin mü
essesesinde 1922 ve 925 senelerin
de ben de çalışmıştım. Bu ilmi a
raştırmalar müessesesinin geneo
logie kısmını idare eden bu zatın 
mesaisile yakından alt.kadar ol • 
mu~tum. Oradaki alimler, ilmi u, 
su ilerle hangi akıl hastalıkların 

irsen intikal ettiği meselesi etra • 
Iında geniş incelemeler yapıyor • 
!ardı. İşte bu ve buna mümasil 
ilim dünyasındaki araştırmalar 

nihayet bu son kısırlaştırma ka • 
nunnna kadar vardı. Bu ilmi me
sainin.lla!'jl ve ne suretle yapıldı
ı; .. .ı Y,akuıçian şahid olm~ ve 
ay ıı. müessesede çalı~mış olan bir 
krd sıfatile kısırlaştırma tezinin 
nnsıl aleyhinde bulunabilirim?. 
Bu kanunun şümulü hatta belki 
biraz eksıktir bile ... Böyle ilmi 
c:;.slara istinad eden böyle bir u
sulü reddetmekle kendi oturdu -
ğumuz dalı keser vaziyete diışe -
riz! 

- Bu usulün memleketimııde 

tatbikinde bir mahzur görmüyor 
musunuz~. 

- İşte asıl mesele burada ... 
Memleketimizde tatbiki mesele -
sine geline.,, o zaman vaziyet de -
ği~ır. 

Bizde ırkı düzeltmek ıçın ya
pılacak mücadelede henüz daha 
başka merhaleler mevcuddur. Di
yebiliı·iz ki, evvela zengin ve ge· 
ııis yurdumuzu bol bir nüfus a -
dedi ile doldunnağa mecburuz. 

' -

Doktor İhsan ŞükTü Akse! 

O halde bizim için evvela kemmi· 
yen sonra keyfiyet mevzuu bahis
tir. 

Bizim de nüfus adedimiz top -
rak ölçülerimize nazaran doluı.ı 

taştığı gün nesilde de keyfiyet 
meselesini ele alabiliriz. Bu geçi
rilen müddette aoaba çok şeyler 
kaybeder miyiz?. Bunu zannet -
miyorum. Çünkü akıl hastalıkla
rı, hele böyle irsen intikal eden 
şekiller o kadar zannedildiği gibi 
çok değildir. Şu halde bu gibi kı
sırlaştırnıağı istilzam eden has -
talıklardan gelecek zarar nüfus 
çokluğu gayesinden beklenen fay
dalar karşısında mühim bir şe.v 
teşkil etmiyecek kadar zayıf kalır. 

İşte bu maksatla ben, ilmi esas
lara dayanan kısırlaştırma usulü
nün doğruluğlJilu tasdık etmekle 
beraber, menıleketimızde şimdi • 
lik tatbikine lüzum olmadığı ka -•. 
naat indeyim. 

RECA! SAAY 

Bcğazlçinin imarına -
doğru 

Plan yakında 
hazırlanıyor 

Boğazın her iki sahilinin imar 
edilmeleri hakkındaki etüdler ik
mal edilmiştir. 
Yakında imar pliınının yapıl -

masına başlanacaktır. 

Boğaziçi yeni imar planile dün· 
yanın en güzel bir sayfiy~ yeri ha· 
!ine getirilecektir. 

G © lk< 'V1 lüı ~ ü lfll <dl~ 
i~~~ V'©lli"'D~Oc§ııru 

AŞK VE MACERA ROl\lANI: 29 

- . Dor~ evd yoK .• 
Demek istediğini anladı. Böyle 

bır yalanıa kar~ıla§mamak için 
ondan öııce da ''ranrlı 

- Dorayı e\·e gırerken görmüş-
tum. 

Dedi .. içeriye girdi. 
Dora mc ·dnııda yoktu. 
Doranın annesi Yılmazı oyalı-

yordu. 
- Doranın blr arkada~ı geldi 

de. Biraz içeriki odada konuşu • 
yorlar .. şimdi gelir. Size bir kon· 
}"ak vereyim mi? 

- Teş.-kkür ederim. Ver baka-
lım.. • 
Doranın annesi büfeden kon-

• 

- -------· -
Yazan: İskender F. SERTELLİ 

yak şişesini çıkarı. k n. dı..prdan 

Doranın sesi duyuldu: 
Kim geldi, mama'! 

Kadın derhal kapıya ko~tu: 
- Teyzen geldi yavrum .. ister

sen gel biraz. 
Ve Yılmaza bakarak gülümsedi. 
Dora telaşla içeri girince şaşır

dı: 

- Sahi söz vermiştin .. tam vak
tinde geldin .. 

Dedi. Yılmaz konyak kadehini 
eline almıştı: 

- Gene kim var içerde? 
Diye sordu. 
Dora gülüyordu. 
- Kim var .. bil bakayım? 

Kırmızı 
Tabelalar 
Mecburiyeti 
Aksi hareket edenler 

tecziye edilecek 
Belediye memurları şehrimizin 

muhtelif semtlerindeki ticaretha
ne ve müesseseleri, dükkanların 

ctabela. asıp asmadıklarını sıkı 
bir surette kontrola devam et
mektedir. 

.~u ara, Beyazıt, Sultanahmet 
ve B.•lıkpazarı, Tahtakale Sibi ba
zı yerlerdeki küçük bir kısım dük
kanların tabela asmadıkları, bazı
ldrının da gelişi güzel renk ve 
eb'adda levhalar koydukları ve 
bir kısım büyük ticarethanelerin 
de suslü ve büyük levhalar as • 
makla iktifa ettikleri görülmüş -
tür. • 

Halbuki !ıer dükkiın; kırmızı 

renkte ve muayyen eb'adda bir 
levha üzerinde isim ve numarası
nı gösterir tabela asmaya mecbur 
olduğundan bu büyük ve reklam 
addolunan tabelaların nazarı dik
kate alınmıyacağı dükkan sahip : 
!erme bildirilmiştir. 

Bunların i.kin;i bir kontrold:ı 

yine kırmızı tabela asmadıkları 

görülürse kendilerine ceza ke<ıile
cektir. 
Diğer tarafdan bazı belediye 

memurlarının avukatları da (ta
bela) asmağa mecbur addettikleri 
an !aşılmıştır . 

Halbuki bu doğru görülmemiş 
ve avukatların (tabela) asmağa 

mecbur olmadıkları bildirilmiştiı'. 

Tasfiye 
Listesi ha
z~rlanıyor 
Baroda değişiklik 

olacak 

Avukatlık staj talimat. 
namesi de değiştirilecek 

Kiınunevvelde mevkii mer'iye
te girecek olan, (yeni avukatlık 

kanunu) nun tatbiki etrafındaki 
çalışmalar ilerlemektedir. 

İstanbul barosu, bu kanun 
mucibince tasfiyesi icabedecek a
vukatların hır listesini hazu·lama-

Tramvay ( Sağlık işleri 
Ve Tünel ~Se hh t opa- ,~· . . yyar Si a pr Otoriter ve de~ 
Şırketlerı 1 d kel At rat devJetle• " 

• 1 g a n a s 1 teş 1 a ) Yazan: Ahmed Şükrü ::::; 
Satın ahnaceğı res- •• d t• ·ı k İngilız başvekili çrı~~'"' 
men bu şirketlere vucu e ge ırı ece ile hariciye vekili Jlalıf·~ ~ 

bildirildi sız hükumetinin diıvctı r.ıl 
Paris'e giderek Mürıilı ]<oJI J" 

Nafıa Veka.Jetinin Tramvay ve 
Tünel şirketlerini de satın almıya 
karar verdiği malumdur. Vekalet 
keyfiyetten dün resmen bu iki 
şirketi haberdar etmiş ve salahi
yettar murahhasların 15 birinci
kiınunda Ankarada bulunmalarını 
bildirmiştir. 

Satın alma müzakerelerinin 
sür'atle intac edileceği ve 1939 se
nesi iptidalarında Tramvay • ve 
Tünel şirketlerinin de diğer , şir

ketler gibi devlet elile iş!iyooeği 

ümid edilmektedir. 

-rı--

Cumhurigef 
Kibritleri 
Kapışıldı! •• 

Cümhuriyet Bayramı şerefine 

S h h M l • ıJ • 1 ,cırrt ,.; ı "' .. g • f l ı sından sonra husu c ~ d·r. r• 
ı u z e e n ı ş e vaziyeti tctl..ik edccckk' ;(, ~' 

Yeni yapılan salonlardan oiri, zehirli 
gezlreden korunma çarelerine diğeri 

de tetrih kısmına ayrıldı 

hakika iki demokrat dr:,,. 1' 
böyle bir görüşmeye luı ,1 >' 
d Ç .. kü" M" 'h aııJaşı""' .~ ır. un unJ . dt pı' 
rupa müvazenesinde hı( 

1
, (' 

lenmedik neticeler ııusu 

Divanyolundaki (sıhhi müze) 

nin genişletilerek büyütülmesi 
hakkındaki kararın tatbiki mu -

den çok kıymetli tablo 
laj• lar konulmuştur. 

ıniştir. 1; 
ve cMo • İngiliz ve Fransız dcd• 'f.l'-1 

[arı l\llinili'te Çekosıor• ıJI 
parçalanmasına muvaf~kll~ 
ken, Ahnanya'~'l tatn1111 t~ 
ceklerine inanmışlardı. ( "" 
vakya'ya gelince; bu ııı•"' ~r 
daha mütecanis ohıı..tsuıı tt :,,/ 
decekleriııdcn neticede t"r•~' 
bu eski müttefiki de ~a~ ~ 
ılakiirlığa mukabil kaza• ~I 
mıyacaktı. Üstelik bir dt. / 
ları enternasyonal gar~ntl 

vaffakiyetle ikmal olunmuştur. 

Bu suretle mükemmelen tamir 
edilerek müzeye iki yeni salon 
daha ilave olunmuştur. 

Bu iki yeni salondan birı. eze· 
hirli gazlardan korunma çarele • 
ri. ne ve diğeri de .teşrih kısmı. 
na aid bulunmaktadır. 

Bu salonun içindeki cyağlı bo
ya tabloları· ve cMulaj. kısım -

!arı; mezkıir müze müdür mua -

Bilhassa doktor Osman Dün -
dar tarafından molaj ile tabii ce
samette ve nefis bir vücndü beşer 
levhası da vücude getirilmiştir. 
Diğer taraftan Sıhhiye Veka -

leti; halkımı~a . sıhhi hastalıklar. 

dan korunmayı ve •Sari hastalık • 
ıa.r. ııı inkişaf ve seyrini model • 
!er üzerinde anlatmak üzere bü-
yük vilayet merkezlerimizde • Sıh 

hi müzcier• açılmasını kararlaş -
tırmıştır. 

. l 
almacaktı. ğfll ı 

Fakat bu hesaplar d•. il' 
çıkarılın~ olan yeşil ve kırmızı 
renkli kibritler, her tarafta hal • vini doktor Osman Dündar ve ar
kımızın büyük rağbetini mucip kadaşı cMulaj. mütehassısı Halid 

Bu csıhhi müzeler. den maada 
ayrıca csıhhi tablo• ve .sıhhat fi-, 
!imleri• göstermek üzere seyyar 
sıhhat propaganda teşkilatı da 

• ; 0ıO_ .J 
madı. Fransız garantıs ti'F 
nıetsiz olduğunu gören ? ,l 
vakya, kendisini Ahnan,·9

1
: .. ~ f 

ları arasına attı. Binarn3 ~,/ 
tenıasyonnl garanti 1 ~,,.,ı: 
manasını kavbctn1iştir. ı\ '.S 

olmuştur. Yağız tarafından yapılmaktadır. 
Bu sebeple, son hafta içinde, Ayrıca diğer salonda da yeni • vücude getirilecektir. 

bilhassa şehrimizde normal satı- I •=,.;,,..,,,...,..;;,=....,..,.==..;,,...,_ ... .,....,,,...,._....;;,"""'"'--· . ....,..__. ..... _,.......,,,,.,...,,,,. 
şın birkaç misli; pek çok kibrit 
satılmı~tır. 

Hem Cümhuriyetin 15 inci yı -
lından bir hatıra saklamak ve hem 
de bu süslü kibritleri uzun zaman 
kullanmak istiyer, müteaddit kim
selerin 12 tanelik paketlerden 
10-15 tane aldıkları birçok yerler
de görülmüştür. 
Ayrıca kibritlerimizin daimi 

surette Cümhuriyet bayramında 

olduğu gibi renkli çıkarılması in· 
hisarlar idaresinden de istenmiş
tir. 

Cdare bu talebi tetkik etmek -
tedir 

Fatih HAlkevinden: 
1 - Evimizde kadınlara mah -

sus biçki, dikiş, nakı~ ve beyaz ;ş 
dersleri ile erkek ve kadınlar için 
keman, piyano, solfej ve koro 
dersleri açılmıştır. 

KüçOK·HABERLER -- - -- ----·-* Avrupa Konvansiyonel treni 
badame sabahları 10.W verine 6.30 
da gelecektir. 

*Ticaret odası pazarlıksız satış 
kanunu mün:ısebetıle ihtikar ya
pılıp yapılmadığını tedkike başla
mıştır. 

* İktısad Vekaleti, Türk doku-
macılığının son müşkül vaziyetini 
gözönünde tutarak Türkiyede ay
ni tip dokuma kumaş ve havlula
rm yapılması için tezgahların 

standardını lüzumlu bulmaktadır. 

* Latin Amerika, Birleşik A
merika devletinin siyasi vesayeti
ni istememektedir. 

* İstanbul Halk Sandığı bu a
yın 18 inde açılacaktır. 

* Boluda şiddetli kar yağmak
tadır. 

* Cih~ngirliler Belediye, Na -
fıa ve Dahili; e Vekaletlerine mü
racaat ederek yolların bozuklu -
ğundan şikayet etmişlerdir. 

* Esnaf cemiyetleri yeni büt -
çelerini hazırlamağa başladılar. 

* Üsküdar araba vapuru iske· 
lesi iki vapur yana~acak şekilde 

yeniden yapılmaktadır. 
* İki gündenberi fırtına yüzün 

den balık tutulamıyor. Piyasada • 
ki balık azdır. Bunlar da olta ve 
sahil balıklarıdır. 

* Kanunusani iptidasıııdan iti
baren Torus ekspresleri Musula 
kadar aktarmasız gidecektir. 

*Mudanya hattında kış tarife
si bu pazar tatbik edilecektir. 
* Şehrimizde 325 bin çeki odun 

6 milyon kilodan fazla da kömür 
stoku vardır. 

• ·ot l"ı 
yı tatmin etmek mesele>' ·4J 
ce; gerçi Almanya A\lrıı~\/ 
niden toprak istemi}or. f~,ı jl 
mokrat devletlerle oıorı 1, 

retler arasında bir uıht~fllJl J' 
tniinasuıda •tatınin" bile b 
çiıı bahis mezuu dpj;\·;Jdit· ııı 

İlıtihifın eski halde ~rı·~ 
ği 1Uiinih itilafını tak•P 1/ 

k .. )<etC J 
\lam aınarası muza ,·e' 
anlaşılmıştır. Bu miiznJ«r<,rıd 
zakercnin Alnıanya'da 11: 

ğı akis otoriter devıeılctı ..,o 
rasilcrdcn ayıran nçıırt' ,;~ 
rüz ettirmiştir. Hakikat ; 1 
ffiller ile Çcmbcr!ay~ '.;iP' 
ye arasındaki görüş bırl\,,1 
•n• ıı, İngiliz millrti ile ~ ..ş 
biribirine yabancı iki 5~1 rJl1 
ınosfcr içinde yaşamakl• 1 ~I 

•'' 1 vaıu konıarasında bazı 1111 

Aln dd 
,..,,11 .• 

1anya'nın ınu.ka t:' Jır 
·ı '"ı re eden adamları ıenk• 1~,,. 

milli sosvalist zinınıııd01 e·' 
ı ' "n'".J 2 - Evimizde bir fanfar te~kil 

edilecektir. Bu grupta yer almak 
ve derslere yazılmak istiyenlerin 
3 adet fotoğraf ve nüfus hüviyet 
v~rakalariylc her gün saat 10 dan 
21 <' kadar evimiz direktörlüğiine 
nıüracaatleri. 

* Orta Avrupada şiddetli zel· 
zeleler olmuştur. 

ki de haklı olarak, bu ııı" J;",. 
* Şehrimizde yeniden üç ynll · N . .. . . kıııJ~ 1 

rın, azı rCJımını yı _Jp· 
okulu acılacaktır. Jsf" 'J * Belçika kabine.si istifa etmek 

üzeredir. 
* Filistin Arab davasının halli 

için Berlinde bir komıte kurı .!
muştur. 

leri manasını çıkarını~ ıt,,._ 

ni rcjinıc karsı bir ku"'t. 
padamanter 

0

idarelcrirı .
1 
f 

1 . • b ·ı bl 
ıu\·.,~ı u;ındc bu, ası {tifo 

ğa başlamıştır . 1 ~ 3ı 7 Hı eri - - , . JJ54 Rumi ı 
Bu liste yakında Vekalete gön- Ramazan Girinc. Teşrin. 

derilecektir. 16 27 ı 
Adliye Vekaleti de, kanuna gfr -1 

* Suriye fevkal:i.de komiseri 
Kont dö Martel tekaüd edilmiş 

yerine Fransanın eski Viyana se
firi Gabriel Piyer tayin edilmiştir. * Erzincan hattının küşad res
mi bu ayın 14 ünde yapılacak, 

Başvekil de bulunacaktır. 

* Pazarlıksız satış kaııllilun ın 
bütün memlekette tatbikı için lıı.
zırlıklara başlanmı~iır. * Polonyadan altın ihracı mene
dilmiştir. 

ınet değişmesinden ibar< • 
Bitler de, •Eden'lerirı'~ 

il'! . G . ııd'l9"' .J ç ernı,» ve .. rın\· .ı1""{ 

gilterede iktidara ll' ~ 
karşı hazırlıklı buJııııııı•1~ 
geldiğini söylemiştir: .

11 
/>'/ 

Çembcrlayn hükiıırıctın~ ~ i 
ı·a'daki Nazi rejimi ı:ib 1 

. .J/, 

re teşkili icabeden .baro. muıta· Yıl 1~)8, Aı,ll \.>Jı, 313 Kasrn ~. 
kalarını tesbit etmektedir. 9 2.cı TeşrinıÇJrf"mba' 

!___.---------~~ Diğer taraftan yine kanuna gö-
re; (avukatlık staj talimatname
si) nin de yeniden hazırlanması 

liızrmgelmektedir. • 

1 i 
-·---:----:--~il 

\'akliJJP Vıı•:I Eıaal 
Bu talimatname etrafında mü- j 

talealar alınmış ve hazırlanması - l'-------ı·-•-a_. _d_._1 
r.a başlanılmıştır. 

---O-

* Hitler yeni bir nutuk oöyl~
miş, müstemlekeleri geri istcmış, 
ba~ka talebimiz yoktur, demi~tir. 

* Macarlar Çekoslovakyadan 
11.823 kilometre murabbaı arazi 
ve 1.026.903 nüfus almışlardır 

D<"<ii. 
Yılmaz: 

- Bilmece !ıalletmeğe vaktim 
yok. Kafam st>rsem .. haydi söyle. 

Dora, Yılmazın yanına ilişti 

- Nihad geldi. .. Ağlıyor içerde. 
Ne dedin .. Nihad burada mı 

şiınUi ~ 

- Evet .. burada. Fakat., a" la
cak ne var bu kadar .. 1 

Yılmaz dudağını bük"rek mırıl
dandı: 

- Vallahi yaman adammış bu ... 
Her tarafa yetişiyor. 

Dora yava~ yavaş anlatıyordu: 
- Dün gece senden ayrıldıktan 

sonra. neler oldu bilsen! 

- Neler oldu bakaJın;ı? 
- Doi;'I"uca yukarıya çıktım. Ni-

had Alman karısının yanında o
turuyordu. Kapıyı birdenbire aç
tım. O da bo~ bulunmWj .. kapıy 
sürmelemenıiş. 

- O, sürmelemeyi düşünr-
tür ama .. Alman kadını kurı.. . " 

1 

Güneı 

Ôğle 

l•indl 

Akşaııı 

Yata 

1 lmı·.lc 

6 39 

11 58 

18 31 

4 59 

1 41 
7 00 
., 4 ı 

12 00 

1 31 ' 
'!. ol ! 

·apmıs .. kapıyı mahsus kihdle
memiştir. 

- Her neyse .. Nihad beni kar
şısında görünce şa~ırdı. Ona türk
ce: Utanmıyor mu:; un• dedim, 
Alınanyad" karın varmış da beni 
aylardanbcri neden oyalıyorsuıı? 

Ne cevab verdi.? 
İlk ünce beni l\largritc bir ar

kada;;ının karısı olarak prezante 
et' ı. Ben de işi bozmadım. nazik 
danandım. Bana: Yarın gece 
gcicccğim, dedi, emın ol seni hep
sinden fazla seviyorum. 

Ya bu ka<lııı? diyerek gözü· 
nun içine baktım. Nihad bana ağ
lar gıbı bir sesle: - Onunla ma
ceramız eskidir ve geçmiştir Bu
raya gelmış .. beni de gö,·ınek is
kmış. Nezaketen gidip geliyorum. 
Bir iki güne kadar memleketine 
dönecek, dedi. 
Yılmaz sordu: 

Sen ne cevab verdin• 
- Artık, böyle deyince ben de 

yumıı~adım. F~zla gürültü çıkar-

* TokaUıyanın gümüş takımla
rını çalan eski ahçı Erzincanda 
yakalanarak eşyalarla b:ıraber bu
raya getirilmi.5 ve adliyeye veril
miştiı. 

* Etrü.-k beş milden fazla sür· 
at yapam}•ıacağı cihetle Deniz
bank gemiyi yapan firmadan taz
minat istemeğe karar vermiştir. 
* Şirketi Hayriye ve Deniz· 

bank ve yakın sahiller kış 

tarifeleri 1 kıinunucvvelde tatbik 

olunacaktır. l 
* Almanya ve Amerika bizden 

20 milyon kilo tütün alaca1dardır. 

sam, ipı koparmak lazımd;, ı 
- Demek sen de seviyorslJil o

nu? 
- Vallahi Yılmazcığım, bu sev

mek meselesi değil. İzzeti nefsi
me doklJildu yaptığı işler. 

- Pekala Her kadın blJilu bir 
izzeti nefis meselesi yapar. Hepi
niz haklısınız.! Demek ki Margrit 
bir iki güne kadar Almanyaya dö
necekmiş .. öyle mi? 

- Evet, bana böyle söyledi. İs
tersen şuraya saklan. Daha konuş· 
momız bitmedi. Neler söylüyor 
bilsen neler ... 

Yılmazın gözleri ışıldadı . 

- Fena bir fi.kir değil bu. Şu 

maceraperest adamın sözlerini 
kulağımla dinlemek isterdim. Gü
zel bir fırsat geçti elime. Haydi 
Dora, sen biraz deşiver onu. 

Yılmaz, sofadaki paravanın ar
kasına gizlendi. Dora odadan içe
ri girdi. 

- Teyzem hastalanmış da. Biz-

* Almanya tayyare ile asker 
sevki usulünü kabul eylemiştir 
* Kömür bayramı dün Zongul

dakta kutlulanmıştır. 
* Cumhuriyet Merkez Banka

sı eski umum müdürü Salahaddin 
Cemiyeti Akvam afyon komitesi 
Türk delegeliğine tayin edilmiş -
tir. 

* Sovyetler Harbiye komiseri 
Voroşilof bir nutuk söylemiş Rus
yada yeni idarenin 21 inci yıldö
nümünün geçen senelere nazaran 
daha büyük bir dünya harbi teh
likesi şartları içinde tes'id edil
diğini bildirmiştir. 

den bir doktorun adresini öğren
meğe gelmiş ... 

Diyerek söze başladı. 
Yılmaz kulağını kapıya verml•-

ti. • 

Nihadın bu işlerde pişkin bir a-
dam oldugu anlaşılıyordu. 

- Adresi verdiniz mi bari? 
Diye gülümsedi. 
Ufak bir cilvele;;meden sonra 

konuşmıya başladılar. 

- Ey, şu Alman karısı ne za. 
man gidecek menıleketine .. ? 

- Akşamdanberi anlatmaktan 
usandım artık, Doracığım! Birkaç 
güne kadar gidecek dedim ya. Sen 
de amma kıskanç kadınmışsın ya
hu! 

- Kıskanç olmıyan kadın var 
mıdır yeryüzünde? Nihayet ben 
de onlardan biriyim. Hem sen ba
na bu ay içinde tamamile birleşe
ceğimizi söylememiş miydin? Şim 
dl neden tevile kalkışıyorsun? 

(Devamı vu) 

. . 1 . -el• tnes1111 teınenni ıua ıı) 1 f 
bu sözleri, iç ı>olilil<alııt'~,r· J 
bale telakki etmcktcdıf fı 
buki ne Hitler'in, n• ~~rf 
parlamentosunda çeııı1 1,1 

siyasetine aleyhtar olııJI' . 
salları bu değildir. .;,I 

İki zümre ayrı ayrı ~/'. 
mosfer içinde yaşadık!~ 
ribiriııi anlamaları ço ,i 
Çemberlayn ile JJitlc'• 1;/ 
gün iktidarı elleriııd• plrJ 
mes'ul devlet adaıtll ~/· 
ıoııra, diğeri erile de •?, , ,. ; 
zım mıdır• Hitler'iıı b• ~1ıı'', 
ri söylediği sözlere b: ;cfl. 
lursa, lizmıdır, dcıtle . ..., 

ıı., i 
yor. Çlinkii alman "' ,ı• 

d ,, .• /. 
bruk nutkunda a ıl<~ .J 
söylediği Wa~ ınar "~ 'fll'''ıı 

.. •'" ·ıı bu hııumu tebarııı ıı«' ~ 
- Bugün ikıidar• e ııı.ı1 

·ıc ' ' ti tan de\• Jet adamlar• -•·ti•ı 
·n J" 

kat yarın Eden'Jcrı •;ıJi" ·~ 
rniyeccği 1naJU111 deı;'rti:tiıtj: 

Ht'ss de siidet pli ı~rıl" 
partisine iltihakı ~eb'~ ,ıl 
söylediği ııutııkta ı rd' 

jlJlil 
vud'un sözlerine f. 
miştir ki: Ji•1 • 

o<)~ il' 
- Nasyoııal • 5 · 1,,c~' 11 

yanııı, parlaınan!er0 ~ 1ırıJ1, 
de diişnıanları ol ~ ~·~1 ' 
manya'nııı siJRJılı "< ,,J 
bulu,ıınıası irap ccl•~ıel''I'. 
Almanyıı'nın •"' ic,p 

iilaltlt• bulunınııS' ·•etl1 j 
• devle" · ~J 

mek, otorıter o'~ 
rat devletler arn51

"1 ~ (De"-
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Esnaf işleri Bu ne 
Lonca ve k8hyalık za. Alçaklık ? 
nı a n 1 n d a n k a 1 m a y~~ında~i çecuğa te-

b
. C"lVUZ etmış hem defe-
1 r cemiyet daha... na hastalık aşılamış 

Şimendifer memurlarından Ah-

H med adında biri Alemdarda evin-

a m mc lar Cem•ıyetı• de oturduğu Sabrinin 9 yaşındaki a 1 km Ranaya tecavüz ett'ği ve züb-

Yeni idare heyeti işe batladı 
• 
1 şte •_ize lonca ve kahyalık 

devrınden kalına bir esnaf 
~ cemiyeti daha: Hamamcı -
ıııer~ıniYeti. Bu cemiyetin idare 
birl ezı .halen esnaf cemiyetleri 
bııı 'iiJt •dare merkezi binasında 
ııı~~.tadır. Bu oomiyetin u
)'illı katibi de Cemal Akyüzdür. 
ha :ka bu binada bulunan da
~ 1 katibi umumi vardır. Bun
~l her biti birkaç cemiyete ba
tetı ar. İktisadi olmak için bu su-

ll e hareket edilmektedir. 
•naenaı illiyet' eyh, hamamcılar ce -

iô~ .. adına yine Cemal Akyüzle 
11\iıi uııı, cemiyetin katibi umv-

•-•lfatile bize şunları söyledi: 
ia) liamamcılar cemiyeti. nin 
lıaııı azası vardır. Bunların 98 i 
d~~ın sahibidir, 387 si müstah-

Ceın· 
kaı,1 'Yet, hamamcılarla hizmet-
teti ~ile :hizmetkarların yekdi -
larıı,, Yninde vazife ve istihdam
lııiiıı dan dolayı tahaddüs edecek 

lfeaıa~t. ve ihtilafatı halleder. 
~e b Yetı •dare azaları beyninde 
~ay,~ heyetten biri aleyhinde şi -
~'deJt.te bulunulduğu takdirde 
lard azalardan en çok rey alan -
tilta;n bir komisyon teşkil ederek 

ıı~ etleri dinlerler. 
Var~arda bit de hamam derdi 

Cerek 
~q ısticar ve gerek tasarruf 
l!e\>tiı e. bir hamamın diğerine 
tlevr 

1 
lazım geldikte devreden 

Ve ~ an müşterek imzalı günü 
)eıı 1~ti Yazılı bir tezkere ile he
~d areye bildirir. Gösterilen 
"'- e heyeti idare mezkür hama
'"I gıd' 
~e bir ıp eşyayı mevcudeyi tadad 
'•~ . er bırer takdiri kıymet ede

...._ illelın·· ~ üfı:edat bir deftere ya 

€t 
F'iatları 
YükseiiYecak 

D~...,ı ---
tıı.ı et ziraat kurumu-
ı.... ı:ı bu işle meşgul 0l
·•tıs1 b 

U mevsim f ıatları 
l(.Yerinde tutacak 

l ınw -· . 
~•n sırnı yakl3!jtığı ve hay-

zılır ve neticede mazbatası yapı
larak giden heyet ile devralan ve 
devreden imza eder. Bir sureti dev
redene bir sureti devir alana ve 
bir sureti de cemiyetin dosyasın-
da konur. 

İkinci devirde eksik çıkarsa ta
mamlar fazla çıkarsa ikinci müs
tecirden yarısını alır. 

Eski bir adete göre bir hama
mın içinde bulunan yedek eşya 
mutasarrıftan müstecire müste -
cirden mutasarrıfa veya müste -
cirden müstecire devir ve teslim
de esmam baligası her ne mikdar 
olursa olsun devir günü nakten 
müşteriden alıp satm alana ve -
rilmesi şarttır. Bu para verilme -
dikçe hamam hiçbir suretle tah -
liye edilmez. Devir muamelesi icra 
edildikten sonra başkasının mez
kUr eşya üzerinde hiç bir güna 
hak miitalcbesi olamaz. Müs -
tecir bu eşyayı her suretle muha- ı 

faza ile mükellef olup aksi tak -
dirde zarar ve ziyanı tazmin eder. 

Esnaf veya mutasarrıfları he -
yeti idareye haber vermeksizin 
devri muamelesi icra edemiye -
cekleri devredilen kimse heyeti 
idare tarafından asıl olup olmadı
ğı hakkında tahkikat icra edilip 
ehil olduğu takdirdr devir ve ica
ra müsaade edilir 
Hamamcılar cemiyetinin de, ta

bii diğer esnaf cemiyetleri gibi 
yardım faslı vardır. Muhtacı mua
venet olduğu anlaşı !anlara yar -
dımda bulunulur 

Geçenlerde heyeti •daresi ve 
daha sonra da reisi seçilen Ha -
mamcılar cemiyeti şimdi ycnı 
heyeti idaresile faalivet<' g<>~miş 

bulunuyor .. . 

Partide 
Bir içtima 
Teplantıda kaz'l reis

leride bu'undular 
Halk Partis ı v iliıyet idare he

yeti dün valinin başkanlıgınd3 

toplanmıştır. 

Dünkü toplantıya vilayet idaru 
heyeti azalarından maada kaza 
parti reisleri de iştirak etmiştir. 

Toplantıda bilhassa bu yılki 

Parti kongreleri etrafında görü -
şülmü~tür. •- nakliyat .. 1 '". ih tl '<\ı ı guç eştıgı c e e 

Plıkh -o---
llı;,y. ayvan müvaridatı azal- ş ,. . • 
~bı,~~aşl".'."'ştır. Her yıl olduğu eh l r M e c l ıs i 
~ın lr llluddet sonra et fiatleri- 1 /ı f • 
dıt , ~t llıikdar yükselmesi !hım-" ç l mal 

•ak · • •t İtile at devlet ziraat kurumu Şehir meclisi dun toplanmı~, 
lene rneşgul olacağı cihetle bu makamdan verilen tezkereleri ait 
, et fiatıer· . b • k- oldukları ~ncümeıılere havale ey-
1•1ın1· ının ugıın u vazı· ın !emiş, encümcnlerden çıkan bazı 
~ılın Uhafaza edecegi zanne • mazbatalan kabul etmiş ve da -
'- ek.t~dir. 

rev~ hastalık aşıladığı iddiasi~e 

adliyeye verilmiştir. 
Ahmed dün Sultanahmed bı -

rinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya çekilmiş neticede hakim 
Ahmedin tevkifine karar vermiş
tir. 

-=o=--

Madam Atina 
Sallvarildi 

500 lira kefaletle hak
kındaki tahkikatın gay" 
ri mevkrf yapılmak Üze-

re tahliyesine 
karar verdi 

Altın ve döviz kaçakçılığı ile 
genç kız ve kadınlan fuhşa SÜ -

rüklemek suçlarından mevkuf 
bulunan Madam Atinanın dördün
cü sorgu hakimliğine vuku bulan 
birkaç tahliye talepleri reddedil
mişti. 

Madam Atinanın vekilleri ka -
nuni haklarını kullanarak dör -
düncü sorgu hakimliğinin tevkif 
kararına itiraz etmiş ve kefaleti~ 
tahliye talebinde bulunmuşlardır 
Dün dördüncü asliye ceza mah -
kemesince tetkik edilen bu istek 
muvafık gorülerek kabul olunmuş 
ve madam Atinaııın 500 lira kefa· 
Jetle salıverilmesine karar veril -
miştir. Bu karar alındıktan biraz 
sonra 500 liralık kefalet temin e
dilmiş v<· madam Atina serbest 
hırakılmışlır. 

Dördüncü sorgu hakimliğınde 
devam edt•n tahkikat birkaç güne 
kadar neti<'elenecektir. 

Madam Atinanın yardımcısı 

Katina mevkuf bulunmaktadır. 

--c-1--

lzmitde 
Haşerat 
Mücadelesi 
Çiftçinin tohumları 

da temiz'eıiyor 
İzmıt vilayetinin Dutluk ve 

şcftalilık mıntakalnrında bulunan 
Digaspis h~şeresinin üçüncü ne
sil yavruları bugünkrd~ çıktığın
dan, zirö.:ıt mücadele dairesince 
derhal mii c~deleye baı;lanılmış -
tır. Köylüye mücadele için lazım 
olan bütün ila, ve levazım veril
mi ştiı A) ni zamanda hububat zi
raali yapan mıntakalarda geçen 
sl•ne olduğu gibı bu sene de to -
hum temızleme ve ilaçlama mer -
kezleri açılmıştır. Adapazarı mın
takasıına Ziraat Vekaletinden 
gönderilmiş olan seyyar kalbu.: 
makinesi köy köy dolaştırılarak 

çiftçinin bulunduğunu temizle -
ffel< l~ ve iVid a nmaktarlır 

Yolda kalan 
otobüsler 

Seyrek değil, sık. hatta hazan 
aıdm başında rastlamak mümkür- . 
Ekseriyetle sonsuzlaşan sür'atle 
kaza, belJi saçan otobüs adını 
menhuslastıran e.'ki arabalarıı 
yol kenarına ~ekilmi~ oldu~nu 

göriiyoruz. 
Bunların o zamanki hali adeta 

ırözlerimizi yaşartıyor, vah zaval
lı, işinden gücünden olmuş, diyo
ruz. 

Fakat hakikatte, kalafata çekil
mek mecburiyetinde kalan l?u a
rabaların İstanbul caddelerinde 
dolaşması ehemmiyetli tehlike
dir. 

* Dun gene bir bozuk otobüsün 
kenara çekilmiş, ilk tedavisi ya
pılırken etrahna üşüşen yolcula
rın merakla bu hadiseyi seyret
tlldcrini gördüm. 

Seyirciler birer ikişer dağıldı, 
otobiis tamir edilemedi ve biraz 
daha kenara itildi. 

Biri ikisi değil hepsi apğı yu
kar1 ayni çürüklükte olmalanna 
rağmen yolcu taşıyan hem de teh
likeli bir sür'atle koşan bu ara
lıalara binenlere Allah yardımcı 
olsun. 

Bence çürük otobüse binmek, 
görilnmez kazaya zorla görün
mekten farksız bir şey. 

BÜRHAN CEVAD 

Türkçeleştirilen 
Köy ve çiftlik 
isimleri 
Bakırköy kazasında 

yabancı isim kalmadı 
Bakırköy kazasına bağlı Avas 

köyü - Atışalanı, Litros köyü - E

senler, Çiftburgaz - Bağcılar, A

yapa - Kirnzlı, Nifüs - Hoca Sinan 
ve Ayayorgi - Kayabaşı Kalitar -
ya • Şenlik ismile değiştirilmiş, 

bu suretle bu köy isimleri türk -
çeleştirilmiştir. 

Aynı maksatla yine Bakırköy 

kazasında bulunan çiftliklerden 

Fotrunya çiftliğı - Rcsneli, Papas 

köyu çiftliği - Gönençeli, Pande • 

liça - Uğurlu ve Kapanarya -
Kutlular adile değı~tirilmiştir. 

---o--
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Memleket mesel'!_leri 1 rl: ~ 
ı • ozory 
,cenazelerı ellerde Yeni bir pazar yeri 

taşımak yasak . 
1
Büt ün belediyeler cenaze 

otomobili yaptırtacak 
Vilayetlerdeki sıhhat müdürlükleri 

derhal faaliyete geçtiler 

c enazelerin ellerde naklinin 
menedilerek yalnız bu işe 
mahsus otomobillerle taşın

ması hakkında bükı'.lmet merke;i
mizle şehrimizde ve diğer bir iki 
büyük vilayet merkezimizde 
tatbik edilmeltte olan kararın bü
tö.n memlekete teşmili muvafık 

görülmüştür. 

Bu hususta mahalli belediyeler 
ve sıhhat müdürlükleri harekete 
geçmişlerdir.· 

·Belediye meclisleri> tarafın -
dan verilecek karar ve tahsisat 
üzerine bu iş için •Cenaze otomo
billeri. temin olunacak ve pey -
derpey bütün vilayetlerden baş -
lıyarak kazalarımızda da ve mü
teakiben nahiye merkezlerimiz -
de de ellerde veya başkaca vasıta -

!arla cenaze nakline müsaade o -
lunmıyacaktır. 

Diğer taraftan cenaze yıkama 

ve gömme işlerinin de mahalli 
belediyeler tarafından temin o -
lunmas1 için şehir ve kasabaların 
muhtelif yerlerinde ihtiyaca kafi 
•ölü yıl:amao yerlerinin tesis o

lunmasına belediyelerin gayret 
etmeleri bildirilmiştir. 

Ayni emirle her şehir ve kaza
da .asri mezarlıklar. vücude ge -

tirilmesi ve dolmuş mezarlıklara 
kat'iyen ölü gömdürülmemesi ve 
mezarlıkların muhakkak şehir, 

kasaba, nahiye ve köylerin hari

cinde bulunması hususlarının te
minine çalışılması da tebliğ olun-
muştur. 

Bir ~aleri çöktü 

Eminönü meydanından geçiyor
dum. Ensemde sıcak nefesini duy. 
duğunı bir ses yanındakine: 

- Bu meydan ne zaınan düze
lecek? dedi. 

Kafantın içine snıllanıveren bu 
istifbamdan kendimi karıaraına· 
dun. Evet! Ne zanlan?.. Zaınan 
geçiyor. Bu gc~i~ bcniut Enıinü· 

nünden gcçişiınc bcnzcnıi)·or. Bu· 
gün artık lıergün yeniden yıkılan 
.oir binanın molozlarilc dolnıu~ bu 
meydan adeta şimdi araba araba 
enkaz tit:arctinin paznryeri ol
muştur. Dünkii, tarihe karı~an 

Bahkpazarı. bundan daha kötii 
değildi. 

Ardımda bir ses daha duydum: 

- Niçin bıı binalar yavaş ~-ıkıh
yor! 

Öteki cevab verdi: 

- Çünkü bu binaların enkazı
nı satın alanlar buradan çıkarak 
tnalzemenin sağ]am o]arak eline 
geçmesini istiyor. Mesela bir pot
rel eğri büğrü cıkars:ı ne i~ine 

yarar? Çünkü bu malzemeden 
fıuraya yeni yapılacak kübik bi
nalara "ucuz ınalzeme tedarik et
mek lazım . 

Dedi. 
Bu ntuha\.cre~·e takılan kulağı

mı çektim. Ar>ızlı~ı cezasını 

buldu. İşittiğim şeylere inanma
mak için ndsimi zorlı~·arak hala 
bir liirlii kolkamıyan tramvay İ•
tasyonÜna hızla yiiriidiim. 

işciler, beltciler d h 
HALK FİLOZOFU e ·==== 

Kapalı şet ve heyecan 
içinde kaldılar 

Eğlence 
Yerlerinde 

2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı bir çok Bazı · mü ssese sa-
1hibler•inin kurnaz· 

hğı ön!eniyor 
kimseler korkudan bayıldı 

Balye Karaaydın simlı kurşun 
madenlerinde çok feci bir kaza 
olmuş ve neticede 2 kişi ölmüş, 3 
kişi de ağır surette yaralanmıştır; 

Hususi muhabirimizin bildirdi
ğine göre bu feci kaza şu suretle 
cereyan etmiştir 

Balye Karaaydın suyunun 280 
metre derınliğindeki . orta Ma -
ğara . galerinden biri geceleyin 

saat 23 sıralarında ansızın çök -
müş ve burada çalışmakta olan 
işçilerden 5 kişi toprak ve maden 
yığınları altında kal~lardır. 

Nafıa Vekaleti hadiseyi haber 

alınca büyük bir hassasiyet gös

termiş ve hadisenin mahallinde 
tetkiki için mühendis Hul(lsiyi 

Ankaradan Bal~ye göndermiş -
tir. 

Mumaileyh tetkikat yaparak, 
Balye Karaaydın şirketinin hii -
disedeki 
caktır. 

me'suliyetini araştıra -

Kış münasebl·tile kapalı gazi -
no, birahanı ve meyhane gibi yer
lerin milijteriJen Iazlala~lığından 
bu kabil bazı yerlerde içki ve ye
mek fiatlarıııı arttırdığı görül
müştür. 

Kapatılan 
BC\ğırsakhaneler 
Mesele.:;i 

Bu müthiş çöküntü neticesind" 
.galeri• nin ana yol ile muvasa
lfısı da kesilmiştir. 

Büyük ve korkunç gürültü, ses
sizliğe gömülü magaramn diğer 

kısımlarında çalışan işçileri deh
şet \'e heyecan içinde bırakmış, 

işçiler, bekçiler , nöbetçi mühen -
qisler tela~ ve korku ile bu kısma 
doğru koşmuşlardır. 

3 Üncü 
Nalbant 
Kursu 

Bu ay sor.u bitiyor 
Üsküdarda (Selimiye) d€ açıl

mış olan 3 üncü (Nalbantlar kur- ~ı 
su) talebelerı, bu ay içinde şeha -

detnamelerini alacaklardır. 

Ezcümle Beyoğlunda bir ıkı bi
rahanenin su" ekmek • gibi ıçkı 
ve mew ile beraber verilmı-c ı la
zım gelen şeyler i~in de ayrıc• 

mİİıjterilerinden para aldığı tes· 
bit edilmşı ve musaddak tarife 
haricinde hareke.t eden bu mües
seselere ceza kesilmiştir. 

Yazın olduğu gibı kı~ın da eğ 
lence yerlerinde halkın aldatıl -

maması ucuza eğlenmesı için bu 
kabil mahallen daımi bir kontrol
da bulunduracaktır 

sa· aınuracıları :ı bazı 
d~p·d ... rı kapıh dı 
Şehrimizdeki barsakhanelerden 

mılhim bir kısmının pislik yüzün

den kapatıldığı haberi yanlıştır. 

Bütün barsakhaneler, Karaa
ğaç mezbahası etrafındadır. 

Yalnız salamura yapan bırkaç 
firma Sirkecidedir ki bunların 

depoları da bu taraftadır. Beledi-

ycce pislik yüzünden 
hu de ı wl·!. rdır. 

kapatılan 

Facia derhal anlaşılmı~ ve u -
zun çalışmalardan sonra, çökme 
hadisesinin olduğu gallPri açıla -
rak 2 ölü \'e 3 yaralı amele çıka
rılmışlardır. Ölü ve yaralıların 
hPpsi B3lya köylülerındendir 

Vak'a gece rarısı Balıkesir vi
liıyd merkezine bildirilmiş ve ya
ralılar otomobillerle Balıkesiı· 

Memleket hastanesine naklolun -
"Jlus•.:ırrlır. 

Bunlar memleketlerine a\'det e-
dince, yerlerine, köylerde sıra 

bekliyen 4 üncü grup, bu ay so -
nuna doğru. ~ehrimize gelecek -
tiı-. 

Bunların yatı ve yiyecek mas • 

rafları Ziraat Vekaletinden, aile

leri il~ kendi cep har~lıkları da 

umum müfettişlikten temin olun
maktadır. 

birimizi rı derdi 
Hepimiziı der Jı 

Sinemalar ve 
talebeler 
Çocukları mektebe gidm hır 

çok babalardan mektuplar alı
ywuz. Bu mektuplarda ezcum
le söyle deniliyor: 

1 
! 

~ ğılmı~iır 
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•- Şehrimizde hcml ıı ~kse-
1'1 sinemahr talebeler ıçin, 

Çar~anıba günleri matineler 
yapılıyor. Çarşambaları lale 
bel~r mektepte bulundukları 

cihetle sinemaların bu matine
lerinden istifade edememekte
dir 

SOJll TELGILU"m tasan: M. SaınJ KARAYEL 
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~Uzeı Mustafa pehlivana bir türlü 
8~•ta bulamıyor, kalfasına da 

eıı.b açılamıyordu 
t, ıltrd · 
, ~ v~p· ı: 'Yanıı pad işahın hal'i 
t-1.!rıı. dca.gı b. 
b ~ ıı ır askeri harekattı: 

111\ı asan b 
nabılircı- azı taşkınlıklarda 

~tlt ı. 
~"'ıaıı es liasan. H . . . 
gı llıı ş · useyın A vnı 
ı, •ıtıı:~ darna gitmek üzere aldı-
~ lt erhaı li it ~lar ğ ge P efendisi o-

lçııı 1>.I;., ".a asına anlattı. 
~1.lıenc1~:ı; vaziyeti iyi bildiği 

· e kıt;aca şunları söy-

-... ŞıındiJik , 
' ortadan k b 1 •Y o ..• 

Beş on gün gözükme ... Sonra; ica
bına bakanz .. 

Kızlar ağasının maksadı başka 

idi. O, mevkii iktidara gelen sad
razam Rüşdü paşa ile Mithat pa
şa ve Hüseyin Avni paşaların çok 
geçmeden mevkii iktidardan dü
şecekledni biliyordu. 

Çünkü, kızlar ağası hergün Va
lide Sultanla fiskos ediyorlardı. 

Mahmud Nedim paşanın ne do
lablar çev1rdiğinin farkında idi. 

' " " bir •. aç gün evvel. Valide 
&ultan kızlar ağasına şunları söy
lememiş mi idi ' 

- Ağam; çok ge~mez, Mahmud 
Nedim paşa, gene mevkiinl! gele
cektir. Hatta; bu sefer bütün ha
inlerı Arabistan çollerine atacak
tır. Efendimize; her şeykri arzct
tim.. 

Demişti. Kızlar ağası, bundan 
kuvvet alarak, bendPsi Çerkcs Ba
sana be> on gün hır yerde saklan
masını; Hiiseyin Avni paşa ve a
damlarının gözüıw gözükmemesi
ni söylemiştı. 

Çerkes Hasan: kızlar ağasından 
aldığı talimat mucibince. ortadan 
kaybolmuştu. Kanlıcada, saray 
kalfalarından ihtiyar bir Çerkes 
kadının evinde saklanmıştı . 

Kanunlar; Çerkl'S Hasanı ara
dıkları halele bir türlü ortalıkta 

bulamıyorlardı. Her akşam B<'yoğ
lunun barlarında gezen bu adam 
büsbütün ortadan kaybolmuştu. 
Hüseyin Avni pava; Çerkes Ha-

sanh , ıılu;ımasını şiddetle em 
retını~ti. 

Kanunlar; rapor vc·riyordu · 
- Yok ... 
J1üst.'yin Avni p~şa : bu lşdt> 

gizli bir t'lin parmagı oldugunu 
Sl'Zmişti . Bu parmak. muhakkak 
Valide Sultarın parmağı idi. A
caba maksadları ne idi? 

Hülasa Çerkes Hasanı bulmak 
kabil olamadı . 

Hattiı Arzıniyaz kalfa; saray 
içinde tahkikatta bulundu ise de; 
ipucu ekle edemC'di. 

* Mal güzel; Mustafa pehlivana 
bir türlü vasıta bulamamıştı . 

Mu~tafa pehlivandan da, ses se
da çıkmıyordu. Kalfasına da ne 
olur, ne olmaz diye açılamıyordu. 

Sutlan Aziz ; ortalıkta dönen si
yasi dedikodulardan dolayı ne 
ciimbüş yaptığı vardı ve ne de 
pehlivan güreştiriyordu. 

Hat:a; ~ok sevdiği topal koçu
nun yanına bile gitmiyordu. 

ı; :zeı, günler \'e h a t•iı haf
talar geçtigi halde; cfrndisınin 

yüzunü görmemişu . 

Ho~. Dilşad efendisinın yüzünü 
görmek i:,,tcmiyordu Onun aklı, 

fikri .:\1u.;tafa pC>h!i\'anda idi. 
Fakat; düşünceli idi. Siyasi va

zıyctwn malümattar olmadığı i
çın. padişahın bir başka gözde ile 
isi p i ~irip kendısini terkettiğine 

zahıb olmuştu. 

Bir gün kuruntusunu defetmek 
için kalfasına sordu: 

- Kalfam; efendimizi arzula
dım.. Epeyce oldu. değil mi? 

- Evet: fakat; hizmeti şahane
de bulunan kalfalardan haber al
dığım11 na·rnran C>fnedimiz çok 
m~gul imışler. 

Ne ile? Yeni bir gözdesıı~ 

mi dersir' 
- Yo .. Zannetmem .. Hiç seııi 

terkeder m? 
- Ne bilıyorsun kalfam? 
- Ben, bilirim .. senelerdenberı 

seni krketmiyen padişahımız Jıir 

bıı guHd( bırakıp hır başkasına 
gönül verir mi? 

Eh ! .. Olur ya! .. 
- Hayır; hiç üzülme. İyi bili

yorum ki: efendimiz çok meşgul.. 
- Bu m<>ŞgııliyPti nedir kalfam? 
Kalla; sesini daha ziyade hafif

leterek: 
- Ortalık karışık Sultanım .. 
-Ne gibi?. 
- Mi~ıat paşa, Hüseyin Avni 

paşa tarafdarlan kaynaşıyorlar ... 
Veliahd Murad efendiyi tahta çı
karmak istiyorlarmış .. • 

Dilşadın gözleri cam gibi par
lamıştı. Ümidleri, hayalleri geniş
lemişti. Usuletle kalfasına sordu: 

Kalfam, maazallah böyle bir 
şey olursa ne oluruz dersin? 

- Allah göstermesin, hepimiz 
bir tarafa dajtılırız .. Perişan olu-
ruz ... 

- Efendimiz ne olur? 
- Onu da saraylardan birine 

kaparlar, hapsederler ... 
(Devamı var) 

Fakat şikayet olunmağaT 
yık olan nokta asıl bu değildir. 
Mektep talebeleri bu Çar~am • 
ha matinelerinden istifade ede
bilmek için mektepten ka~ma

ğa te~ebbüs edıyorlar Mek -
teplerini, derslerini ihmal ede
rek sinemalara koşuyorlar ve 

sıncmacılar bu suretle talebcy.? 
iyilık etmek maksadile kötü • 
liik etmis oluyorlar. 

Çocuklara esasen bir dersı 

ibret temin etmekten çok uzak 
olan fi!imleri gôstermek ıçin 

çocukları mektepten uzaklaş • 

tırmak doğru değildir. Ve der
hal bunun önüne geçilmelidir.> 

Okuyucularımızın bu mühim 
ınesl'le hakkındaki ikazını ilgili 
makamların ehemmiyet]" na
zarı dikkatlerine arzederiz. 
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San'at köşesi 
-~~~~~~-~ 

Divanyolu müzesi Fi 1 is ti n'i n Taks 
/ 
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G~liniz sizinle Divanyolu müze
sini gezelim. Bu müzenin kapısı 
Ayasofya meydanıdır. Burada A

yasofya ile Sultanalımed, Yereba
tan sarayı, Burmalı sütun, dikili 
taşlar, Alman çeşmesi, meşhur İlı
rahim paşa sarayı ki son zaman
larda dillere dasitan olmuş ha • 

pishane binası, Firuzağa camii, 
Bnbirdirek, Çemberlitaş, Köprü
lü camii, n1edresesi, kütübhane ve 
türbesi, Sultan Mahmud türbesi, 

Hatice Turhan hamamı, mezarlık
lar, Atik Sinan paşa camii ve med
resesi, Mimar Ilayreddin mescidi, 
Yemen fatihi Sinan paşa Darül

hadisi ve türbesi, Merzifonlu Kara 
Mustafa paş~ türbes~ J;Cemankeş 
Kara Mustafa paşa medresesi ve 
mezarı, Çorlulu Ali paşa medre

sesi vesire .. vardır. Daha ne ol -
sun? Bir müzede bunlardan daha 
kıynıctli şeyler mi vardır? 

ARKADAŞ.·· b l 
-
1 

Mil:i takımını 
/ngiltere hükumeti ara ar a Yendi 

mücadele etmekten vaz geçti 

Bütün bu saydığım zikıymet bi
nalar Divanyolu müzesinin tarihi 
eserleridir. Bu müzenin müdürü, 
bu sitenin tam nıerkezinde otu -

ran •Belediye• nin ta kendisidir. 
Bu eserler buglin ne haldedir? 
Müzeler idaresine geçtikten son
ra hergün yeni bir imarın hitfünü 

gören Türkleşmiş eski Bizans ya
digarı nıes'ud Ayasofyadan baş
ka ötekiler her biri bir başka tür
lü ihmal ve teseyyülün azabını çe
ken bedbaht müesseselerdir. Mi
sal mi istiyorsunuz?. İşte!. 

Sinan paşa ınanzuıncsinden baş
lıyalım. Zamanında vezni ve a
hengi o kadar yerinde musiki ka
dar şirin bir şiir oaln bu manzu
me bugün acaba neler terennüm 
ediyor? 

1 - Sebili ele alalım. Bugün al
nında vakıf sularının medhiyesinl 
mermer üzerine hıik edilmiş bir a

fişini taşıyan zavallı sebil. Gelene 
geçene memba sularından başka, 
portakal şerbeti ve gazoz da ik
ram ediyor ve bi.r kiracının elinde 
can veriyor. 

2 - Sinan paşa medresesine ge
lelim. Odaları her biri ayrı ayrı 
bir çarşı esnafına kiralanmış bu 
san'at eserinin hele dershane kıs
mı bugün bir şarab ve rakı depo
sudur. 

3 - Meşhur Viyana muhasara
sının kahramanı Merzifonlu Kara 
Mustafa paşa darülhadisinin etra
fını da bir kereste deposunun ah
şab molozları muhasara etmiş bu
lunuyor. 

Caddeye güzel bir çıkıntı ya
pan, hatta bu çıkıntının güzelliği
ni seçemeyip de kaldırmak iııte

yenlere adeta bu kereste yığınla
rı bir dinamit vazifesini görmek
tedir. 

4 - Kemankeş Kara Mustafa 
paşa medresesine gelince. Orası 

maliim. Esasen bu medrese Abdül
aziz devrinde c=ddenin genişle -
tilmesi vesilesile bir kahra uğra

mış, kederdide bir binadır. Yani 
ön cebhesi kesilmiş ve özlüğünü 
kaybetmiş bulunuyordu. Şimdi i
se bu cebhenin revaklarmda pa
buçlar sallanmaktadır. Artık bu
rası bir ayakkabı ticarethanesi
dir. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Yahudi· Arab mDcadelesi 
ingiltereyi çıkmaza soktu 

Filistin meselesi ne şekle gire
cek? .. Hindistandan asker getir • 
tilerek Filistindeki İngiliz kıt'ah 
takviye edildi. Her taraf aranıp 

taranarak gizli komitenin adam -
!arı meydana çıkarılmak istenen 
birçok ta tevkifat yapıldı. Ağus -
~s. eylul, ilkte~rin ayları zarfın
da öldürülenlerin, yaralananların 
ı.dedi artık resmi rakamlarla biz
zat İngiliz müstcmlekat nazırı ta
rafından parlamentoda söylendi. 
Bunlar şöyledir: 

İngiliz tebaasından 29 kişi, 144 

Yahudi, 931 Arab öldürülmüştür. 
75 İngiliz, 232 Yahudi ve 179 A

rab da yaralanmıştır. Yalnız İngi
liz kuvvetlerine karşı mukavemet 
göstermekte olan Arablardan mü
sademeler esnasında öldürülenler 
bu rakamlara dahil değildir. 

Yine yalnız müsteınlekat nazı
rının dediğine göre bu suretle ö • 
Jenler 400 kişi kadardır ve bu üç 
ay zarfında ölenlerden ço~ 

yaralı vardır. Yine nazırın de
diğinden anlaşıldığına göre İngi
liz hükumeti Filistinin üçe ayrıl • 
ması için evvelce İngiliz heyeti 
tarafından verilmiş olan raporu 
tetkik etmektedir. Bu rapordan 
maksad geç<'n sene Filistine gön
derilmiş olan tetkik heyetinin ver
miş olduğu rapordan ziyade son
ra, bu sene ilkbaharda oraya yol
lanmış olan istihbarat heyetinin 
verdiği rapor olsa gerektir. İl:< 
heyetin raporu okunmuş, tetkik 
edilmiş. hatta Milletler Cemiyeti
ne de gönderilmiş, oradaki komis
yon tarafından da muvafık görül
müştü. Bu birinci raporun ne de
diği malumdur. Filistinin deniz 
tarafı Yahudilere, dağlık tarafı 

Yahudilere verilerek bir hüku -
met tesis edilmeli, Kudüs ile di
ğer mukaddes makamların bulun
duğu yerlerde denize giden bir 
yol ile beraber doğrudan doğruya 
İngiliz idaresinde kalmalı. 

Halbuki bu raporu yazan heyet 
işini bitirerek raporunda ne yaz -
dığı da öğrenildikten sonra geçen 
sene yazındanberi Filistindeki 
tahrikat arttıkçe artmıştır. Şimdi
ye kadar bu tahrikatın ne netice
ler verdiği ve nekadar kanlı ha -
diselere yol açtığı besbellidir. O 
safhaları burada bugün tekrara 
lüzum olmasa gerek. 

Her halde şu hal İngiliz hüku -

metince de nazarı dikkate alınmış 
olmalı ki ikinci bir heyet daha 
gönderilerek yerinde tetkikat ya
pılmasına lüzum görüldü. 

Fakat bunu gönderirlerken ilk 
heyetin raporunda istediği nokta
ları muvafık görülmediği manası 

çıkmasın diye şöyle dendi: 
- Bu ikinci heyet ilk raporu 

tatbik çarelerini arıyacaktır ... 

Yani İngiliz hükumeti Filistint 
üçe ayırarak idareyi temin et -
mekte ısrar ediyor demekti. 

Fakat Filistinde vaziyeti ya -
tıştırmak için bir taraftan oraya 

fazla bir kıtaat yollanırken diğer 
taraftan da alakadarlar arasında 

müzakere zemini arandığı anla -
şılmaktadır. 

Deyli Ekspres gibi İngiliz im -
paratorluğuna doğrudan doğruyg 

alakadar etmiyen meselelerde İn

gilterenin p?.ra sarfetmesine, kan 

dökmesine razı oimıyan bir kısım 
matbuatın fikrince İngilizleri Fi

listine girmiş olamaması doğru 

değildir. Fakat bir kere girmiş 
bulunmuş. Onun için şimdiden 

sonra müşkülat çekmek IAzun ge
liyormuş. Deyli Ekspres diyor ki: 
Bu müşkülata Mısırda da rastge
lindi, ırakta da rastgelindi. Fakat 
hepsi halledildi. Filistine gidilme
seydi iyi olurdu. Lakin cesareti 
elden bırakmamalı. Yahudiler 917 
de Balfor tarafından vaki olan be
;ı. anat ile oraya geliyorlar. Balfc.-

run beyanatında Yahudiler için 
Filistinde milli bir yurd verile -
ceğinden, Yahudiler bunu iddia 

~diyorlar. Arablar da 915 te İn
gilterenin kendilerine Filistini 
vermegı vadettiğini söylüyor -

!ar. Bu vait Yahudilere edi

len vaitten daha evvel verilmişti. 
Şimdi bir de Amerikadan işe ka
rışanlar var ki bunlar İngilterıı • 
nin Arabiara karşı olan taahhüd
lerini hiç bilmiyorlar. İngiltere -
nin kuvveti ile Filistine 400.000 

Yahudi yerleştirilmiştir. Bu ise 
Yahudilere şimdiye kadar yapı -
lan iyiliklerin en büyüğü olmuş

tur. Bu da milli Yahudi yurdu içın 
kafidir. 

Yahudilere bunu yaptıktan son-, . 
Yarın akşını iPEK ve SARA y Sinemalarında 

Tam.;miyle . ı emleketimizde ve Ait Olduj!'•.ı Sahne'er Mi o Ad ısında Çekilen 

A YNAROZ KADISI 
Baş rollerde: llEHZAT-1. GALiP EMiN BELLi- H~LIDE- MAHMUT· ŞEVKIYE- MUAMMER 

HAZIM VASFi 
Numaralı koltuklar her iki sinema sı,esl11de satılmaktııc"ı •• 

Telefon: iPEK: 44289 - SARAY; 41656 

EDEBİ ROMAN : 3 palı başı geriye bırakış Bu iki 
jest arasında cevap : 

- Iııh, bu adam da kim? Bu 
kılıkla içeri mi girecek? .. 

- İşte benim ıstırabıma vesile 
olan şey .. Her gün bir kaç defıı 

okuyorum ve her okuyuşta gör
düğün gibi oluyorum .. 
Kadın kendi küçük, ipekli men

diliyle onun yüzünü kurularken . 
- Sorabilir miyim, diyor, nedir 

o? .. 
- Bır kfrğıt parç;;sı_ 

- GörüyorumL 
- Mektup .. 
- Kimden? .. 
- Tanır~ın !.. 
- Ne bileyim kimdendırL 
Soy lerı1< kten vaz geçiş.: 

- Okuyup ne yapacaksın? .. 
- Söyle Sermed .. 
-Düşün bulursun!. 

- Anladım!. 

- Hatırladığındır .. 
- Hala mı Sermed"! .. 
- Hala Meral.. Ve ölünceye ka-

dar .. 
- Ne büyük aşk bu? .. 
- Çok büyük ... Fakat beni çok 

küçülttü .. 
- Kıme karşı Sermed?. 
- Ev,·ela kendime sonra .. 
- Sonra ... 
Sır iç çekış .. Gözleri yarı ka. 

- Sonra .. ona karşı.. 
- Nerede şimdi o?. 
Dudak büküş: 
- Bilmem? ... 
- Aramıyor mu seni? .• 
- Evetle hayır arası .. 
- Anlamıyorum bir şey! .• 
-Ben de .. 
Para kadar her zaman itibar gö

recek, kadın kadar daima önün -
de iç çekilecek muhteşem bir a
partımanın kapısı. 

Bir parmak kalınlığında halılı 

dört basamak merdiven. 
Asansör. 
Üçüncü kat .. 
Aydınlık, sokaktan çok daha 

geniş bir koridor. 
Dipteki kapı. 
ZiL 
Hizmetçı 

- Buyursunlar hanımefendi? .. 
Sırsıklam, çamur içindeki ya-

bancıya bakış. İçten bir konusma: 

Ayaklı pembe japonesin abaju
run ortadan perde ile ayrılmış iki 
tarafı! salonun yalnız şezlonglu 

kısmını aydınlatığı köşe. 

- Otur Sermed. 
Hizmetçiye: 
- Peyman çabuk beyin kulla

nılmamış çamaşırlarından bir kat 
getir. Bir de pijama unutma .. 

Hizmetci kızın küstah bir du
dak büküşü. Odadan hanımını 

taklid ederek kıçı kırık bir kırıt
ma ile çıkış .. 
Arkasından sesleniş: 

- Peyman, bir rob döşambr da 
al!.. 
Kadın başından şapkasını, sır

tından fakir bir aileyi bir sene 
geçindirecek kıymetteki kürk 
mantosunu atıyor. Şezlongun bir 
tarafına yalancıktan ilişmiş olan 
genç adamın yanına oturuyor. 
Bu oturuş kendini atıştır. Som
ya esniyor. 

Lozan, 7 (A. A.) - İsviçre mllll 
futbol takımı bugün yaptığı 17 
inci karşılamasında, Portekiz mil
li futbol takııtıını mağlup etmiştir. 

15.000 seyirci önünde karşıla • 
şan her iki takımın kaleleri mü -
temadiyen tehlikeli anlar geçir • 
eliği halde, birinci haftaym 0-0 
berabere bitmiştir. 

İkinci haftayım ayni şiddet ve 
sür'atle devam ederken İsviçre 
müdafii, Minelli, Portekizlilerin, 
takımlarında bir oyuncuyu değiş
tirmiş olduklarını görerek, rakip 
tarafın bu hareketini Fransız ha· 
kemi Kapdövil nezdinde protesto 
etmiştir. Bunun üzerine hakem, 
oyuncuyu sahadan çıkarmıştır. 

Eski oyuncu tekrar sahaya gelin
ciye kadar Portekizliler 10 kişi ile 
oynamak mecburiyetinde kalmış
lardır. Bu vaziyetten istifade et
mesini bilen İsviçreliler ağır bas
mışlar ve bu esnada galibiyet sa
yısını temin etmişlerdir. 

Sinemada bir 
Hasılat re~<oru 

Valt Disneyin son yaptığı (Pa
muk Prenses ve Yedi Cüce) fil -
minin 200 milyon frank (dört 
milyon Türk lirası) hasılat yapa -
cağı tahmiıı olunuyor. Bu, sine -
mada şimdiye yapılan hasıl.ltın 

en fazlasıdır. Şimdiye kadar yal
nız Amerikada 135 milyon frank, 
İngilterede de 56 milyon frank 
hasılat yapılmıştır. Fransada ve 
dünyanın diğer büyük şehirlerin
de yapacağı veya yaptığı hasıla -
tın yekunu henüz malum değildir. 

55 mliyon franga mal olan bu fi
lim Valt Disne1.:e mühim bir kar 
temin etmiştir . En çok rağbet gö
ren ve hasılat getiren fiiimler 
şunlardır: (Caz şarkısı mı) 75 mil
yon frank, (dört süvari) 160 mil
yon, (Kavalkad) da 60 milyon 
frank ... 

ra Arablara karşı da vicdani su
rette hareket etmek lazun geli -
yor. Arablar böyle Yahudileri 
arttıkça artarak gelmesinden ken
dilerini gitgide az kalacakların -
dan endişeye düşüyorlar. Bu öyle 
bir şikayettir ki dinlenmesi ıa -
zımdır. Yahudiler oraya geldikçe 
iki ırk arasındaki husumet te art
maktadır. Artık bunu halletmek 
için iki taraf ta fedakarlık etmeli. 
Arablar bugün Filistinde bulunan 
Yahudileri tanımalı. Yahudiler de 
artık Filistine muhacir getirmeğe 
nihayet vermeli. İngiltere müsta
kil bir Filistin vücude getirmeği 

istiyecektir. Öyle ki burada Ya -
hudileri Arablar birlikte çalışabi
lecek!erdir. Lakin bu devlet her 
halde İngiliz imparatorluğundan 
harice kalması lazım gelmektedir. 

Deyli Ekspres böyle diyor. Bu 
gazetenin fikrinde olanlar İngiliz 
ımparatorluğuna doğrudan doğ -
ruya alakası olmıyan yerler için 
İngil terenin herhangi bir surette 
uğraşmasını doğru bulmuyorlar. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

·Oldu mu ya!• der gibi başını 
sallıyor. İkisinin sallanması du -

runca kadın tekrar erkeğin elleri
ni avucu içine almak istiyor: 

- Beni unuttun mu idi Ser -
med? .. 

Gözlerin lüks eşya, süs, ihtişam 
dolu salonda yaptığı seyahatten 
avdet edişi: 

- Ara sıra aklıma gelirsin Me
ral!.. 

Kfıfi bulmıyan bir dudak bü
küş. lııce kaşların Çatılmağa öze
nişi: 

- Ara sıra mı? .. 
•Ne yapayım!• yahud •Bu bile 

çok!• diyen bir omuz silkişi .. 
- Üşüyor musun? .. 

Omuzların kısılışı: 

- Biraz. Fakat oda sıcak! .• 
Hizmetçi: 

- Buyrun hanımefendi! .. 
- Haydi çabuk çamaşır deği-

şelim Sermed. Hasta olacaksın!.. 
İlk defa şuurun lğnelenişi, kı· 

Çeviren: 
--------,-- ekiZ ~ 

F. S. 
- İsminiz ne? ••• 
-Alen ..• 
- Güzel bir isim ama size hiç 

yakışmıyor. Bir gangstere benzi • 
yorsunuz ... Fakat. müsterih olu -

\ 

nuz. Ben böylelerinden hoşıanı • 
rım. Bundan böyle size Jim diye
ceğim. Hemen işe başlıyabilirsi • 
niz. Vazifenizin ne olduğunu bili
yorsunuz, değil mi? ... 

- Mesela, ne gibi madam? ... 
- Acentadan gayet namuslu, 

terbiyeli, kibar tavırlı, şık bir ar
kadaş istedim. Memnun oldum. 
Tam arzu ettiğim gibi birini gön
dermiştir. Tabii tahsiliniz de var
dır ... 

- Hukuktan mezunum, kafi mi 
madam? ... 

- Hukutan mı? ... Çok ala ... 
Şüphesiz otomobil kullanması

nı da bilirsiniz. Vazifeniz: beni 
sergilere, tiyatrolara, barlara gö
türeceksiniz, evde bulunduğumuz 
zaman gazetelerimi okuyacaksı
nız. Gayet dürüst, terbiyeli ve 
muamelatınızda nazik olmanızı 

ısterim. Fakat, lokantada, barda 
geldiğiniz, gittiğiniz zamanlar e
limi öpmenize müsaade ederim. 
Sabahları gazeteleri alırsınız, 

Hatta da odama gelirsiniz, bera -
ber kahvaltı ederiz. Bu sırada 
bunları okursunuz. Şunuda söy • 
liyeyim: Hizmetçilere teklifsiz ol
manızı kat'iyen istemem. Evli 
misiniz ... 

- Hayır, madam ... 
- Ala ... Zira, ara sıra seyaha-

te de çıkacağız ... Bazan dansede
riz. Yalnız, benimle beraber iken 
başka bir kadınla dansetmeyiniz, 
hatta sizi davet ederlerse bile ... 
Şimdilik size ayda üç bin frank 
vereceğim. Masrafları siz yapar· 
sınız ... 

- Fakat ... 
- Durunuz, sözümü bitireyim: 

Tabii bunun için size kafi derece
de para vereceğim ... 

- Çok naziksiniz, madam .•• 
Şuh bir kahkaha attı. 

- Tıpkı bir centilmen gibi söy
lüyorsunuz... Fakat ben, bu ilti
fatların neye malolduğunu b!li • 
rim. Son bir ;öz: 

Gerek siz ve gerek ben, birbiri-

pırdanış. Küçümencik bir muha
keme: 

- Çamaşır mı? .. 
- Ya, ya Sermed. Sırsıklam-

:;ın! .. 

Ayağa kalkış, dikleniş: 

- İstemem .. bırak beni gide
yim!.. 

Litresinden sitem taşan gözler: 
- Eskisi gibi inadcısın Sermed! 

Seni bu vaziyette bırakır mıyım 

hiç? .. 
- Bırak beni!. 
- Olmaz. Sen hiç kıpırdama. 

Ben kendi elimle seni soyarım. 
Sert aksi bir cevab: 
- İstemem diyorum Meral, ri

ca ederim üzerime varma, bırak 
beni.. 

Hizmetçiye dışarı çıkması için 
işaret. Kolların omuza dolanışı, 

sıcak ve kokulu bir nefesin erke
ğin yüzünde esintisi.. 

- Sermed!. 
Kolların blleklerd'ill yakalana

rak yere fırlatılışı. 

mizi terketmek istersek 5 

evvel haber vereceğiz ··· . 
Delikanlı yüzünü ekşittb\ıd~ 
- Sekiz günü az ıııı. 

nuz? ..• 

. ıııetı 
_ Hayır! Yalnız bu hlZ or 

re verilen mühlete beOZ'Y " . yo• 
- Doğru ... Fakat beıs ·ııı ı;ı 

ze bir çek karnesi vereceği ~ 
kadan lüzumu kadar parsô~"ı 
bilirsiniz. Yarın bunları g !al 
rüz. Haydi, gidiniz, çanta dB il"' 
alınız. İki saate kadar burs 

lunmalısınız... . dt 
Alen, geldiği zaman. eiil'ıçı;., 

zel bir büket vardı. Hızıne 
ç\".kildi, gitti. . Çiçt'ı 
Delikanlı salona girdı. 

ri vazolara koydu. İki saatı (' 
t Jel • Gece olmuştu. Hizme çı . iJlıı; 

cereleri kapadı, perdeierı 
di. Lilmbaları yaktı. 

,şt~ 
Artık sıkılmaya başla!l1 " 

denbire kapı açıldı. Ma.d•~pd· 
girdi. Kü~ük masanın uıe d~ 
kırmızı güllerin önünde 
kokladı. ' ... 

- Kim getirdi bunları· .. 
- Ben getirdim, madaJ!l pı 
- Teşekkür ederim.·• Jit1' 

çiçekleri çok seviyorsunuı'·ptı . 
Tebrik ederim. Doğrusu 1 ~ 
ettiğiniz güller çok güıel "iı• 
seniz nekadar sıkılıyoru!11· 

9 
f 

fetten ziyafete, çaydan .~•Y~';I, 
mekten usandım. Her gun

1 
·~ ~ 

argın dönüyorum. YaJnıı 1 pJ" 
fena şey. Bu akşam ne ya 
ğız? ... 

- Fakat... .. e\"İ 
- Doğru ... Size soy le~ I 

nuttum. Fakat ne yaprıı• dl 
ye gitmek istediğimi be~ e4·; 
miyorum. Bunu siz taYill 0~· 
Yalnız beni biraz eğJe!l 
şey olsun. İşte o kadar··· 18ıı? 

- O halde burada Jc• 
- Eğlenmek için nıi! ··~eıi!I 
- Evet, bir tecrü~ 08~',, 

Bu suretle birbirinuZI. ~sıı·, 
tanırız. Sonra, bu ye.nı oe ııP 
hakkında h<loi daha zıya ,J 

etmiş olursunuz. 
1 
'Jıı" 

- Çok tuhaf adamsıııl$· 
nerede y!)leceğiz? . .. ıı 

~if"' 
(Devamı 1 inci s~ 

~ 

- Meral!. .ı 
Yalvarış: geri"'", 
- Bırak seni soyay~ e 'il 

Hasta olacaksın. İliklerırı 
sırsıklamsınl 

Red: 
- Hayır! 

Tazallüm: ~pt-' 
- Üzme beni.. çok f 
İnad: 

- Olmaz! 

İddia: 

-Bırakmam! 

İsyan: 

- Gideceğim! .. 
Tehdid: 1 ; 

zsill· ~" - Bir yere glde~e 148gıO Omuzların düşüşü. 
1 

Kendini bırakış. es~' ~ 
- Yorgunum, konu~ ıJef I 

cadele edecek hallın Y Jc ıçıP 
Yüz hatlarının gi!Iıne 

1 
rilişi: fıl· 

(D•",ııı' 
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Holanda hu· 

td~ fl.,Jeşhur adamın, merakl:-yaşı yan kadınlardan ayrılıyorlar~ çavuş sabı k Alman imparatoru il inci Giyomun 
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3'le 1560 senesi ara- -Bedbabt!Babamithametme. A M E R 1 K A K A D 1 N L AR 1 VJ Holanda hududuna nasıl geld i ği n i an l atı) OJ 
~an, Satnpiyero'nun Cene- Büyük günaha giriyocsun Alla-

1..llıUc ınezalimine karşı isyan hın indinde makhur olacaksın... A v R u p A K A D 1 N L A R 1 N A "'1a •• acteıe ettiği sırada Korsl- u di inin. tt 
s,~•<Çıyor. .,ay , ız a an ... 
, "'1'ıı'd Dedi. Atını bir zeytin ağacına 

~'. ·~:·b~~i:~:,::~~g~~~~:!~ bağla~~~~~:d:: ~:~~n ~!u. N 1 ç 1 N B E N z- E M E z L E R 
,, ırıbırlerinin nüfuzunu 
'1ı bta· .Çalışıyorlardı: Bunlar- yor musun? .. 

tının · . Hayır' · ~er· . ısmı: Alvana Sambi- - .... 
~ au ının Salda ter dö Muro... Marsiya yere diz çöktil. Papazın 

' 'ie enin birçok çocukları var- dizlerine kapandı: 
b~ zaınanın adetine göre - Muhterem peder, muhterem 

~~[Uğe kalırdı. peder ... Günahımız yok bizim ... 
~ ere gelince: Asker ol - Kiliseye intisab etmezden evvel 
~~ \<eyahud ruhban sınıfına biribirimizi seviyorduk. 
lıt °hy~n başka ~areleri kalmaz.. - Doğru mu söylüyorsunuz? ... 
~ 1 lcız ise ya manastıra gi- Marsiya hıçkırıklar arasında 
~a büyük kardeşlerinin bütün macerayı anlattı. 
~iııı ~adılık yaparlardı. Papas, bir çalının kenarına o-

birıncte, Marsiyanın kız-
tıı.,' b turmuştu. Sakalını karıştırıyor, 
."lb ijJ iri kiliseden gelirken, dinliyordu. 
~ eı:e mensub Anjeloya te- Marsiya, başını papazın dizine 

koydu, gözlerini kapadı. Papas, 
bir müddet düşündü, sonra Anjel
loyu yanına çağırdı: 

- Ne yapacağız şimdi? .. Bura
da durmak olmaz. Gidelim kilise
ye... Fakat, bu kız uyudu gali
ba ... 

Marsiya, uyumamıştı. Papazın 

dizlerinin üzerinde son nefesini 
vermişti. 

Anjello, sevgilisinin öldüğünü 

anlayınca acı bri feryad salıverdi, 
eğerin üzerindeki büyük bir çi
viyi aldı, göğsüne sapladı. 

İhtiyar papas, ikisini de çalıla
rın üzerine yanyana yatırdı. Ne 
yapacağını düşünüyordu. 

Düşünürken derin bir uykuya 
daldı. 

GözlC'rini açtığı zaman her iki 
vücudün taş olduğunu gördü. O 
vakittenberi bu iki taşa İl Fratre 
ve La Semra ismi verildi. Ve A
şıkların ziyaret yeri oldu. 

Adam dö Villiye 

Şu medeniyet dünyasının belli 
başlı memleketlerinde kadınlarla 
erkekler arasında fark gözetilmi -

yor. Fakat kadınla erkek arasın -
daki müsavat her memlekette 
başka başka telakkiye tabi tutu-

luyor. İngiliz kadın muharrirle -
rinden Lilian Movrer kocasile be
raber gazeteci sıfatile muhtelif 
yerleri gezerek belli başlı memle
ketlerde kadınların vaziyetlerin -
de göze çarpan hususiyetleri ya
zıyoruz. Haftalık bir İngiliz gaze

tesinde çıkan bu yazının şayanı 

dikkat cihetlerini şöyle hülasa et
mek kabil olacak: 

Memleketler vardır ki orada 
kadınlan bir bankada kendilerin~ 
hesabı cari açabilmek hakkına bi
le malik değildir. Erkekler ka • 
dınların aşağı bir mahluk oldu -
ğuna hükmetmiş olmıyabilir. Fa
kat kadına karşı zorla kabul 
edilmiş bir vaziyet vardır ki bu -
run icabı olarak kadın çok zarar 

göı mektedir. İngiliz kadınının es
kiden bugünkü gibi hakkı yoktu 
Kendi şahsı için olsun, mal ve 
mülkü için olsun bugün malik 
olduğu haklara çok sonradan ma
lik olabilmiştir. Evlenmek mese
lesi kolay 'İ'ğildir. Onun için iz
divaçta hakiki bir muvaffakiyet 
azdır. 

Evlenenler arasında olsa olsa 
bir anlaşma vardır. Eğer izdivaç
ta karı koca lsonradan birbirlerini 
daha iyi anlarlarsa izdivacın o 
zaman mana ve kıymeti vardır. 

Ayni yastıkta yatmak mes'ut ol -
mak için kafi değildir. 

Dünyaya gelen çocuklar da ka
rı kocayı mes'ut ctmeğe kiıfi gel
miyebilir. Karı kocanın müşterek 
bir hayat sürmeği alakadar olma
ları !azı mgelmektedir. 

Emsali görülmemiş bir cinayet 
Amerikada kadın erkek ile ga

ye müsavidir. Orada kadınlar er
keğin izdivaçta daha iyi anlaşma
ları kabildir. Çünkü her iki taraf 
şahsiyetlerini muhafaza edebili -

yorlarsa ve bu suretle daha iyi 
anlaşıyorlar. Amerika kadınları 

malik oldukları hürriyete karşı 

çok şey borçludurlar. Fakat Ame
rikalı kadın erkeğin hayatına ka
rışmaktan uzaktır. Amerikada ka-

~· getıç b . 
•ltib· ıtıbrııerıne oaıuşula 

1tleti · e ita nı sevdiler ve evlen-
~e tar Verdiler. Ve bunu ai

~0Yledi!er. Her iki aile 
~etd· bil olamıyacağı cevabı
G, s ı. İhtiyar Saldater dö 

\ "'n:\<gili oğlunu bir zindana 
1 . t eı/ ruhban silkine girmiye 
, · ~~şı ı. Zavallı delikanlı, yirmi 
'ti~ llda Papas olmak mecbu
~t . e kaldı. 

lı;;,;"tsıh S 
ı1~t g·· abiniye gelince: Uzun 

lr ııı 0
l Yaşları döktükten son 

anasııra girdi, rahibe ol-

~ 
ı} 8en * 

' ~Gn e &eçti. 
''liııeı~n. babası öldü. Şehirde
~e at tın rahibleri, rahibeleri 
~ hib ayına iştirak ettiler. 

~.. <\n. 
~~lı4ş Jello, rahibe Marsiya 
it ~ G.nn tı. Her ikisi de söndü
"- lbıe ettikleri muhabbetin el-
~ 11e ~:ilde Yaşadığını anladı

t ~ g~ Çtnıya karar verdiler. 

'~~ ~~~njello'. kıyafetini de
'. "2'1ı-ııı gılısının bulunduğu 
' , 'i'\.an Yanına geldi. Marsiya-
\ıı ~~ııı/n terekesine aldı, sür

Vı.c er Ya haşladıl&r. 
r ,.,...,, \<akr 

:ı. '" baş lne doğru, Riyena 
l;~4 dona ~na geldiler. Ve hay. 
'4;,, '~ <\nJ tldılar. Kilisenin baş 
4~ ~!!ıti e !onun firarını haber 

be~ 1;rne Yollardan gelmiş, 
ı .. ; t\ıı· Yordu 
'lıiıı 1 le!ı0 .' 
.\ıı "" ' dedı. Sen bir mür • 

~ ı·ıı 1 . o 
Oı. başın .... 
''iltııı ı onune eğdi, Mar-

~ t\ııııqta haşladı: 
t~ ·ll 'liz b . 
1 ı, ~ •na enı, muhterem 
~ 'ıi;, a~t ~ cela verirseniz ve-

~b()nıın b ars[yayı mazur gö
~'ıı~ •!ıat b ır günahı yok. Bil

~e\< abalarımızda ... 
ab Verdi: 

Bir kadın d ij italin ile anasını ve 
kocasını zehirledi 

Bunları öldürmeden evvel maktulleri sigorta et'iren 1 
kadınla iki dostu yakalandı 

dınların hürriyetini temin için 
çalışmış olan kadınlar evvelce o
rada bir azlık tC'şkil ediyorlardı. 

Bugün hürriyetine malik. olan A

merikalı kadınlar da bunu işte ., Beltn'de ziraalte meşgul olan 
Dukorno ile karısı, Bordoya yer
leşmeye ve bir bar açmaya karar 
vermişlerdi. Nihayet, For soka -
ğındaki 48 numaralı barı satın al
dılar. Ve odalardan birini Ceza -
yirli Ahmed isminde birine kira
ladılar. Ahmet az sonra madamın 
sevgilisi oldu. 

Geçen ilk teşrininin 25 inci gü
nü J an Dükorno birdenbire ölü • 
verdL Sabahleyin midesi bulan • 
maya, kusmaya başlamıştı. Celbo
lunan doktor bir pikür yapmış ise 
de faide olmamış. Hasta ölmüştür. 

Belediye doktoru da defnine ruh• 
sat vermiştir. 

KATİL KADIN CÜRMüN1t 
İTİRAF EDİYOR 

Az sonra adliyeye gönderilen 
imzasız bir mektupta tahkikatın 
derinleştirilmesi ve madam Dü • 
korno münasebetleri hakkında 
dikkati çekecek malümat verili • 
yor Zabıa madamı celbediyor ve 
sorguya çekiyor. Saatlerce süren 
sorgudan sonra kadın itiraf edi
yor: 

- Evet diyor. Kocamı ben ze -
hirledim! Fakat, benı buna sev • 
keden kira~ılarımdnn Ahmedle 
Kamudur. 

Bilhassa bu ikincisi zehri tav -
siye etmiştir. Beııirı.lP. beraber 
yaşamak istiyordu. Birkaç ay ne
ye karar vereceğimi bilemeden 
yaşadım. Kamu adeta patron gibi 

hareket ediyordu. Müşterilere 

hizmet ediyor, kasayı da elinde 
bulunduruyordu K ... camdan bo -
şanmamı istiyordu. 

DİJİTALİN 
20 İlkteşrinde Aşıkımla beraber 

sokağa çıktım. Bir eczaneye git -
tik. Biraz Dijitalin istedim. Kil 
çük bir şişe verdiler. İki gün son
ra, ıhlamurun içerisine koydum, 
hahatsız bulunan kocama içirdim. 

Bu az gelmişti. Ertesi sabah bi· 

raz daha fazla verdim. Öğlene 
azlığa borçludurlar.Lakin bu vazi

doğru öldü. 
Zabıta, Kamuyu yakalıyarak yet gitgide Amerikada kadınların 

sorguya çekilmiş ise de o, kat'iyyen erkekle müsavi olmasından ziya-
inkar etmiştir. de erkeğe karşı üstün bir vaziyet 

Uç gün sonra madam Dükorno almalarına kadar varmıştır. Hal-
ile müvacehe edilince, Dijitalin buki Avrupalı bir erkek buna ta • 
miktarıru arttırmaaı tavsiyesinde hammül edememektedir. Şimdi 
bulunduğunu itiraf etmiştir. Amerikada görüyoruz ki kadının 
Zabıta, araştırmalarını derin • almış olduğu bu hakim vaziyet A-

leştirlnce madam Dükornonun a- merikada en sakin, uysal kocaları 
nasının da bir sene evvel esraren- bile kızdırmıya başlamıştır. A-
giz bir surette öldüğünü öğren • merika kadını kendi hürriyetim 
mfştir. kendi aldığına mağrur olarak 

Katil kadını tekrar sorguya kendi mukadderatına kendi hA -
çekmiştir. kim olduğu kanaatindedir. Ame-

- Belinde iken asker olan Ah- rikayı gidıp görenler kadınların o-
medle münasebeta başlamıştım. rada nekadar çok cemiyetleri, ku-
Bilfilıare dostu oldum. Bu çok Jüpleri toplantı yerleri olduğuna 
kötü, çok merhametsiz bir adam-

(Devamı 7 inci sahifede-) 
dır. Anamı ve kocamı öldürmeye l==============oal 
karar vermişti. 

Beni daima rövelverle, ustura 
ile tehdid ediyordu. Nihayet itaa
te mecbur oldum. Dijitalin teda
rik ettim. Azar azar anamın ye • 
meklerine karışdırdım. Ahmed, 
bunu kafi görmedi. Şarap şişesine 
de koydu. Altı gün sonra, 1937 Ey. 
lO!ünde annem öldü. 

SİGORTA PRİMİNİ ALMAK 
İÇİN 

Bordoda, Dükornoların kiracısı 
olan Cezayirli Ahmed geçen ha -
ziranda metresinden 46.000 frank 
alıyor. 

Tahkikatta bu paranın cebir ve 

sirkat suretile alınmadığı, kadın 
tarafından ~erildiği anlaşılıyor. 

Bu sırada, Cezayirli Ahmed, 
ciheti askeriyece Fasa gönderili -
yor. 
Kadın, üç. ay kocasını sigorta 

et~rmiş. Ve ikinci dostu Kamu 
lehine 10.000 franklık bir deyin 
senedi imzalamıştır. 

Binaenaleyh, canavar kadın, 

mirasına bir an evvel konmak için 
anasını, sigorta primini almak 
için de kocasını öldürmüştür. 

Zabıta, hali hazırda Kazablan -
kada asker bulunan Ahmedin cel
bine karar vermiştir. 

- Pasaportunuz yok mu?. .• 
Maalesef Holanda hududunu ge-
çemezsiniz! .. 

Almanyadan kaçan İtl'oar~tor 
ll inci Giyom ve maiyeti, Holan
da hududundaki gümrük menıw·u 
tarafından 10 sonteşrin ı:na rnba
hı saat altıda bu sözle karşılan
mıştı. 

O soğuk sonbahar sabahından
beri tamam yirmi sene geçtL O 
gün, Alman imparatorluğu çök -
müş, ordu mağlüb olmuş, cumhu
riyet ilan edilmiş, her yerde bol
şeviklik başlamıştı. Almanya İm
paratoru, Prusya Kralı Giyonı, 

maiyeti zabitlerinden bir kaçı ile 
beraber Spa'dan Holandaya ka
çıyor, hayatını kurtarmak isti -
yordu. 
Çavuş Pinkhaers karşısındaki· 

nin kim olduğunun farkında de
ğildi. Tabii büyük Alman karar
gahında geçenleri bilmiyordu. 

İngiliz tarihçilerinden J. W. 
Veheler sayesinde bunu öğren!-
yoruz. 

SON l\fECLİS 

9 sonteşrin, saat sabahın 9 u. 

Mareşal Hindenburgun riyasetin
de, fırka ve alay kumandanları
nın iştirakile bir konferans topla
nıyor. Hissiyatı umumiye vaziye
tin vahim olduğunu gösteriyor. 
Hindenburg ve saçlarını üç im
paratorun hizmetinde ağartan 

General Plesen, General Gröner 
ve karargahı umumi kumandanla
rından birkaçı Frenöz şatosuna gi
diyorlar, imparatoru görmek isti
yorlar. 

İmparator, büyük bir salonda o
turuyor. Yanında veliahdin erka
nıharbiye reisi Kont Şülenberg i
le Amiral Hintz var. 

Hindenburgun gözlerinden yaş

lar akıyor. Bir türlü dili varıp da 
bir söz söyliyemiyor. Gröner, Al
rnanyada ihtilal çıktığını haber 
veriyor, asilerin, bazı askeri teşki
lattan yardım gördüklerini, bu 
suretle Alman ordusunun ikiye 
ayrıldığını ve harbe devam kabi
liyetini kaybettiğini söylüyor. Ve 
Kayserin terki saltanat etmesi la
Eım geldiğini ilave ediyor. 
İmparator, hayretle dinliyor. 

Şülenberg'le Plesen söze karışı

yorlar: 
- imparatorun asilere karşı 

serfrü etmesi doğru değil. Sadık 
askerle karşı koymalı ... 

Gröner cevab veriyor: 
- Hayır!. Askerlere itimad ca

iz değildir. Çünkü kabul etmiye . 
ceklerdir. 

11 inci Giyom: 
- Dahili harbe lüzum yok! Mü

tarekenin imzasına kadar Spada 
kalırım, sonra ordu ile beraber 
Berline dönerim. 

- Haşmetmeab! Artık ordu 
kalmadı. Ordu, badema size değil, 
generallerine itaat edecektir. 

- f.dna sadakat yemini etme
diler mi idi? .. 

- Böyle anda 
hemmiyet verir ... 

yemine kim e 

HER ŞEY BİTTİ 

Telefonlar işliyor. 
Berlin merkez kumandanı ha

ber veriyor: •Taburlar birer bi
rer hududu terkediyw. Bertin 
galeyan içinde ... • 

Gröner'in hakkı var. 
Nihayet imparator: 

- İmparatorluktan vazgeçece
ğim. Fakat Prusya krallığı tacını 
m ur 3faza ' • eceğiın. 

Diyor. Amiral Fon Hiru şu ce
vabı veriyor: 

- Prusya &•><erlerinin kralları
nı muhafaza için Alman milleti 
ile harb edeceğini mi zannOO!yor
sunuz? ... 

Bu sırada Kronprens'le nıiralay 
Heye geldi. 

Ve ordunun 39 kumandanına 
sorulan suallerin cevabını gelir • 
di. 

1 - İmparatorıın, orduların ba· 
§tna geçerek mevkllni muhafaza 
edebilmesi mümkiin değil mi! ... 

Verilen cevabların biri müsbel 

23 O. mentl idl On beş kumancıan 
da cevab vermekten istinkaf et
mişlerdi. 

2 - Ordu, Alman bolievıklere 
karşı koyacak mı? .. 

Sekiz evet, Qn dokuz hayır, on 
iki de müstenkif. 

Yeniden telefonlar işliyor. Bq
vekil Prens Maks dö Bad, vaziye
ti umumiye dolayısile Kayser'ln 
terki saltanat etmesi zaruri oldu
ğunu bildiriyor. 

Kayserin yüzü mosmor olmu~. 
bıyıklarının ucu titriyor. Giyom, 
birdenbire on sene daha ihtiyar
lamış gibi görünüyor. 

Alman orduları kumandanlığı
nı Hindenburga devre karar ve
riyor, fakat Prusya ordularının 

başında bulunmak istiyor. 
Yemek yemek için ayrılıyorlar. 

Sofraya oturduktan yirmi dakika 
sonra yeniden telefon işliyor. 

Prens Maks, imparatorla veliah
d!n i;nparatorluk ve Prusya kral
lığı üzerindeki haklarından fera
gat ettiklerini Alman milletine 
ilin ettiği haber veriliyor. 

Sarayın merdivenleri üzerinde 
Şarl Liebeneç Sovyet cumhur! -
yetini Rayştağ kürsüsilnde Filip 
Şeiydman sosyalist cumhuriyeti 
ilan ediyor. Prens Maks'in yerine 
ıfo sosyalistlerden Ebert geçiyor. 

Nereye gönderilecek? .. Alman
vanın bütün yolları ihtilAlciler ta
r ırından tutulmuş. İsviçreye mi? 
Holandaya mı?.. Holanda tercih 
edildi ... 

Hindenburg, Gröner ve Hintz!E 
beraber Kayser'e, ordu şeflerinin 
kararını bildirmiye gidiyor. 

(Devamı 7 inci sayfamızda) 
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SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

ühim 
(S inci sahifeden devam) 

vesika\ Hitler'in son Kralın nutku~~ 
Nutku va Verilecek ce~~~ yorud. Otomobillerin üzerinde 

Alınan markası vardı. 
Kendi kendime: 
- Büyük karargahtan kaçanlar 

olacak ... 

Giyom ateş püskürüyor. Elleri 
ıırkasında salonda dolaşıyor. Bir
kaç dakika geçiyor. Hindenburga 
hareket hazırlığında bulunmasını 'i 8Öylüyor. Ve salondan çıkıyor. 

Ertesi günü sabahleyin saat al
tıda Holanda hudud bekçileri ça
vuş Finkhaers'i uyandırıyorlar 

Dedim. Simasının yabancı ol -
madığını söylediğim zabite tekrar 
baktım. Acaba bu kimdi? Lüden-

Fransız matbuatı Münasenetile 
(1 mci sahüeden devam) Münakaşalar 

Para yüzünden 
Galatada Kadim sokağında otu

ran Behram isminde biri bir par3 
yüzünden çıkan kavga neticesin
de ayni semtte oturan Mehmed 
oglu Mehmedi bıçakla baca!h 
dan yaralamışur 

Başına tuğla dütıt 

Bıçakla kolunde.;. 
yaraladı 

Taksimde bir yapıda çalışan 

Hüseyin isminde bir usta arabaya 
toprak koymak yüzünden çıkan 
kavga neticesinde arabacı ııaJi!i 

bıçakla kolundan yaralamı~lır. 

15 yaşında bir hırsız 
15 yaşında Abdullah adında bir 

genç Kuruçeşmede tramvay cad
desinde İbrahim Haydarın evine 
bahçe tarafından girerek birçok 

Şişlide yeni yapılmakta olan 
telefon santralı yapısında çalışan 
İsmail oğlu Hacının başına üst 
katta çalışan Mehmedin düşürdü
ğü tuğla isabet ederek yaralan -
mış, Şişli Çocuk hastanesine kal • 
dınlrnı.ştır. 

lki arkadaş arasında 1 

eşyaları çalmış ve savuşurken 

yakalanmıştır. 

Harbiyede b·r çarpışma 
Şoför Saidin idaresindeki 339il Beşiktaşta oturan Cemal adın· 

da bir çocuk bir bisiklet yüzünden 
çıkan kavga neicesinde arkadaşı 

Turanı sopa ile başından yarala • 
mıştır. 

Japonların! 
Son · 
Kararı 

Nevyork, 9 (Hususi) - Gzak 
Şark ahvali yeniden vahamet kes

betmiştir. Kanton ve Hankov'un 
zaptından sonra bir müddet du

raklamış olan Japonların bu defa 
bütün Çini istilaya nrar verme
leri burada heyecanla karşılan

mıştır. 

Bu iki mühim şehrin zaptından 
sonra Mareşal Çan-Kay-Şekin tes
llın olacağını veya çekileceğini 

bekleyen Japonlar, bu defa da 
emellerine nail olamayınca işi 

költünden temizlemekten başka 
çare olmadığına karar vermişler
dir. 

numaralı otobüs ile vatman Ari • 
fin idaresindeki tramvay Harbi • 
yede çarpışmışlar ve her ikisı de 
hasara uğramıştır. 

(Dış politikadan devam) 

kabeti devam ettirmek lazım ge. 
lir demektir. Halbuki Münib an
laşmasının, bu devletleri harbe 
sürüklemek istidadında olan r~
kabete nihayet vereteği zannedj)- 1 

mişti. 

A. Ş. ESME': 

ZA Yi 
Emniyet Direktörlüğünden al • 

dığım 31/15712 numaralı ikamet 
tezkeresini kaybettim. Yenisini a-
lacağımdan eskisinin hükmiı 

yoktur. Fikret Musabay 

Bu yeni hareket ile Çinlilerin 
Rusyadan gördükleri yardımın da 
önüne geçilmesi istenmektedir. 

Vaşington vaziyet hakkında 

Londra ile istışarelerini sıklaştır
mış bulunmaktadır. Yakında Çin
Japon meselesinde tutulacak yol 
hakkında kat'i bir karar verile
cektir. 

1 
Devlet Demlryolları ve Llmanları ı : 

ltletme U. idaresi lllnları 
'----~=-Metre mik'abı muhammen bedeli 40 lira olan 1000 metre mik'abı 
meşe tomruk 29/11/1938 Salı günil ;~at 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3000 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat H.30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara, Eskişehir, Izmir ve Haydarpaşa 
veznelerinde satılmaktadır. (8204) 

- - - -- -

M~!!~il °!e~a~~~ı 
relerinden yapılmıştır. 

Taklid edilmesi kabtl olma.- 1 

yan bir fen harika.ndır. 1 

İNGİLİZ KANZUK ECZA -
NESİ BEYOOLU-İSTANBUL 

SADAKAI FITIR 
İstanbul Miittülüğünden : 

Buğdaydan 

Arpadan 
'Üzümden 
Hurmadan 

En iyi iyi 
15 14 
24 20 
84 67 
00 133 

Son 
12 
19 
54 
00 

Yurdumuzun hava müdafaası 
esbabını temin huwstında pek 
meşkur mesaisi görülmekt.- olan 
ve aldığı teberrtıatı Kızılay ve 
Çocukları Esirgeme Kurumu gıbi 
hayırlı teşekküller ile paı;ı~,an 

Türk Hat'a kurumuna her veçhile 
yardımda bulunmak mühim !:ir 
vazifemizdir. Binaenaleyh b•: btlp
ta Diyanet işleri Reisliği tarcfın
dan verilmi§ olan fetvu. mucibin
ce sadakai fıtır ve zek~ı ile mii • 
kellef olanların - havadan gelecek 
tehlikelere karşı yurdu,,ıuzıt, 

milletimizi konımak uğrunılrı pek 
feyizli ve devamlı bir surette ça
lışan-mezkur Türk Hava Kurumu
na yardımda ve bıı vesile ile de 
memleketimize hizmette bulunul
ması lüzumu sadakai fıtrın nevi ve 
miktarile beraber ilan olunur. 

İstanbul iltinci icra daıresin -
den: 

Şişlide Feriköy Çiftecevizlerde 
65 No. lu hanede inekçilik etmek
te iken elyevm ikametgahı meç • 
hul Salamon Kamhiye: 

İstanbul adliye yangınında zayi 
olan iki kıt'a senedde Hacı Adilin 
zimmetinizde alacağı olan 954 li
ranın maafaiz ve masarif tahsili 
hakkında açtığı takib üzerinde 
tebligi muktazi ödeme emrinin 
ikametgahınızın meçhuliycti ha
sebile mercice bır ay müddetle 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Baş,Diş,Nezle.GripRomali:ım1 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kt:s ~r 
• m 'cıtbında gUnrle üç ka,e alınabilir.• iri 

~ - .. ·- ~ . ..· { . . .·- .. 

İliın tarihinden itibaren bir ay 
içinde bu borcu faiz ve masrafla
rile birlikte ödemeniz veya bor -
cun tamamına vey abir kısmına 
veyahud alacaklının takibat icra

sı hakkında bir itirazınız varsa 
gene bu müddet içınde yazı ile ve 
şifahen dairemize bih!irmeniz 

Türk Hava Kurumu 
26. ci Ter tip 

Büyük Piyangosu 
1 ci t Eş ide 11- iki nciteş·in - 938 dejir. 
Büyü~ ikramiye 40.000 liradır .. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 

adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyango
mes'ud ve bahtiyarları arasına gir
elursunuz ••. 

1 
1 

1 

' 
bildirme<liğiniz takdirde bu müd-
det içinde 74 üncü madde muci -
hince mal beyanında bulunmanız 
lazımdır Aksi takdirde hapisle 

tazyik olunacağınız gibi hiliıfı ha
kikat beyanatta bulunursanız ha· 
pisle cezalandırılacağınız ve itiraz 
etmez borcu ödemezseniz hakkı
nızda cebri ira yapılacağı 938/4327 
No. lu ödeme emri tebliği maka • 
mına kaim olmak üzere ilan olu • 
nur (11963) 

Bir irtihal 
Senelerce İstanbul piyasasında 

bütün müşterilerine kendisini 
sevdirmiş olan komisyoncu eski 
Kilerciba~ı oğlu Bay Cevdet Döl

' men diin Altınbakkal Sipahi apar
tımanındaki dairesinde kalb sek
tesinden vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 10 da apar
tımanından kaldırılmış Kabala, 
İskelesinden araba vapurile tl's
küdara geçirilmiş ve Karacaab
medde aile makberesine defnedil
miştir. Ailesine beyanı taziyet e
deriz. 

- Alt.ı otomobil geldi. Hududu 
geçmek istiyorlar 

Pinkhacrs yatağından fırlıyor, 

Holandayı, işgal altında bulunan 
Belçikadan ayıran hudud zincir
lerine koşuyor 

Altı otomobil değil, dokuz oto
mobil görüyor. Zincirin önünde 
birçok Alman zabiti var. 

NİZAM ..• NİZAMDIR ..• 

Zabıtleraen bırısı ş<iyle diyor: 
- Holandaya girmek istiyoruz. 
- Pekala ... Pasaportlarınızı gö-

rebilir miyim? ... 

- Pasaportumuz yok! 
- O halde hududu geçemezsi-

niz, mösyöler •.. 

- Bir askeri konferans için La
hey'e gidiyoruz. Biz zabitiz ... Za
bitlerde pasaport bulunmaz. 

- Zabitler hakkında istisna 
yoktur. Siz de herkesin tabi oldu
ğu usule tabisiniz. 

Bunun üzerine bana birçok kA
ğıdlar, hüviyet varakaları göster
diler. Fııkat hiçbirinde plsaport 
yoktu. Binaenaleyh, zinciri kaldır
madım. 

- Pasaport olmadıkça geçemez· 
einiz. 

Dedim. Sustular. Sonra arala • 
rında konuşmıya başladılar. 

General üniformalı biri yanıma 
yaklaştı; 

- Evet, pasaportumuz yok. 
Fakat ... Biz ... Holanda hükfune
tine iltica ediyoruz. 

BU KAYSER İDİ 

- O halde iş değişti. Buyuru
nuz, safa geldiniz ... Yalnız biraz 
müsaade ediniz. Kumandana te
lefonla haber vereyim. 

Yerime bir nefer bıraktım, kim· 
seyi geçirmemesini tembih ettim. 
Telefona koştum. Kumandanla 
konuştum ve gene koşarak gel • 
dim. 

Almanlar otomobillerden in
mişlerdi. Müdhiş bir soğuk vardı. 
Hepsinin de yüksek rütbeli zabit
ler olduğu hallerinden belli idi. 

Bunlardan biri dikkat nazarı

mı çekti. Siması yabancı gelmi • 

drof mu? Hayır, ona benzemiyor
du. Hindenburg mu? o da değil· 
di. O halde kimdi bu?... Kayser 
de değildi . 

- Ne fena hava bu ... 
Ve bana dönerek: 
- 'Üzerinizdeki üniforma ne Ü• 

niformasıdır? ... 
- Çavuş üniforması . .. 
Nihayet anladım. Bu, Kayser'in 

ta kendisi idi. Ayni bıyıklar, 

kolunun biri diğerinden az kısa
ca ... Artık şüphem kalmamıştı. 

Bana hitab eden o idi. 

ESİR ..• 

Zabitlerden biri: 

- Çavuş, dedi. Ben Holandayı 
bilirim. Küçük iken birçok defa • 
lar Amerongene geldim. Orada 
çok dostları mvardır. Amsterdaını 
da bilirim. Müzeleri çok güzeldir .. 

- Evet ... 
- Lahey de çok şirin bir şehir-

dir. Orada tabi sükunet var. Harb 
yok. Bundan memnunnsunuz de
ğil m? ... 

- Şüphesiz ... 

- Harb çoktan nihayet bula -
caktı. Fakat müttefikler isteme -
diler. Şimdi, bitti. Yarın mütare
ke imzalanacak ... 

Bu sırada kumandan geldi. Al
manlara doğru yürüdü. Selamlaş· 
tılar. 

Kumandan bana Kayser ve ma· 
iyetine Eysden istasyonuna kadar 
refakat etmem emrini verdi ve 
hudud zincirini yeniden kapattL 

Ben önde, Kayser ve maiyeti 
arkada üç kilometro ileride bulu
nan istasyona gittik. 

Birkaç saat soqra Kayser, husn
ı:I trenile Amerongene, kont Ben
tikin şatosuna gidiyordu. 

HOLANDA'DA ... 

O vakittenberi yirmi sene geç
ti. Büy i i< harbin kahramanları 

hep kayboldu. 5 inci Jorj, 1 inci 
Alber, Puvankare, Klemanso, Fo
ço, Jofr, Hindenburg, Lü<lendorf, 
Diaz, Hayag ilh ... hemen hemen 
bütün kumandanlar öldü. 

Fakat, 11 inci Giyom, Holanda
da sakin bir hayat yaşıyor. 

Almanya Avrupada 
daah ziyade genişle

mek mi istiyor? 
(1 inci sahifeden devam) 

bu anlaşma ıle garb hududlarını 
tahtı emniyete aldıktan sonra da
ha serbest kalarak Avrupada ye
ni bazı emellerini tahakkuk ettir
mek üzere harekete geçeceğinden 
endişe etmektedir. 

Bu arada Pöti Jurnal gazetesi 
şu mühim yazıyı yazmaktadır: 

•Yeni değişiklikler ne zaman 
vuku bulacak? Hitlerin bütün 
Ukranyada, yani Çekoslovak Uk
ranyasında, Polonya Ukranyasın
da, Rus Ukranyasında geniş bir 
tahrik hareketi vi.ıcude getirmek 
için Baltık sahilinde tahrik ocak-

Bir esrarkeş 
Daha yakalandı 

-·-· 
Hem kendi içiyor, hem 
de başkalarını zehirliyer 

Emniyet ikinci şube kaçakçılık 
kısmı memurları dün de bir esrar 
kaçakç1S1nı yakalamışlardır. 

lan hazırlamak tasavvurunda ol
duğunu düşünmek belki doğru 

olur. Bu tahrikatın hareket nok • 
tasının Karpatlar Ukranyasının 

sahanlığı olması muhtemeldir.> 

Bu mehafil bu gazetenin neş • 

riyatını ileri sürerek noktai na -
zarlarında haklı olduklarını ve 
Alınanyanın yalnız eski müstem

lekelerini istemekle kalmayıp 

berri Avrupada daha hiıkim va • 
ziyete geçeceğinden endişe et • 

mekte ve bu yüzden hükumetin 
siyasetini doğru bulmamaktadır
lar. 

Mes'ud 
Birakid 

Radyomuzun kıymetli san'at • 
karlarından Bayan Belma ile De

nibzank mimarlarından Harun 

'Ülman'ın akidleri Kadıköy Bele

diye dairesinde güzide dostları 

huzurunda icra kılınmıştır. Ta • 

rafeyne saadetler dileriz 

korkutmadığını ve dünya baştan 
aşağıya kadar silahlandığı zaman 
•Almanyanm tek başına bir zey
tin dalile dolaşmıyacağınI> söy !e
miştir. 

Hitler, müstemleke.meselesi ha
ricinde Alınanyanın Fransadan 
ve İngiltereden hiçbir şey istemi
yeceğini kaydettikten sonra de
miştir ki: 

•Biz yalnız onlarla iş yapmak 
yani ayni nisbet dahilinde alış 

veriş etmek istiyoruz.• 
Hitler, Fransa<la ve İngilterede 

iktidar mevkiinde Almanya ile 
muharebe etmek isteyen adamlar 
bulunduğunu söyliyerek şöyle de
miştir: 

•İngiliz muhalefet şefı diyor 
ki: ·Biz Alman milletini değil re
jimi mahvetmek istiyoruz.• Bu, 
ayni şeydir. Çünkü rejim ile Al
man milleti arasında bir fark yok
tur.• 

Hitler, bir kimse Alman mille
tini rejimden kurtarmaktan bah-
settiği zaman İngiliz meb'uslarına 
bu hususta salfilıiyet sahibi olma
dıkları cevabıl)l verdiğini söyle • 
miş ve Almanyanın boş yere hak
kını müzakere yolıle aramış oldu
ğunu ilave ettikten sonra netice 
olarak şöyle demiştir: 

•Eğer hakkımızı normal yoldan 
giderek istihsal edemezsek, onu 
zorla alacağız.• 

Paris 9 (A.A.) - Figaro gaze • 
tesinde Dormesson, şöyle yazı -
yor: 

Hitler, dün akşam bilhassa şid
detli bir nutuk söylemiştir. Müs
temlekelerinin kendisine iade e
dilmesini istemekte olduğu anla -

şılan Almanya acaba bu talebini 
yine elinde zeytin dalları olduğu 

halde mi yapacaktır? 

Figaro gazetesi, Ltmdradan is • 

tihbar ediyor: 

cPirov'un ne cenubi Afrika, ne 

Portekiz ve ne de BPlçika'nın fe

dakarlıklarda bulunmağa amad( 
olmadıklarını meydana çıkaran 

istişarelerinden sonra şimdi bu • 

rada şu nokta vaz1han teh<'yyün 
etmiştir ki Führer'in müstemle • 
kelere aid mütalebatının sür'atle 

tatminini istemesi halinde büyük 
Britanya'nın fedakarlıklarda bu

lunması lazımgclecektir, halbuki 
bunun ıçin hiçbir hazırlık yapıl • 
mış değildir.• 

,Epok gazetesinden; 
Geçenlerde Çemberlavn'a müs

temlekeler meselesinin bir har9 

sebebi olınıyacağına dair teminat 
vermiş olan Hitlcr, bugün diyor 

ki: cAlmanya, normal müzakere
ler yolile tatmin edilmediği tak • 

dirde bu tatmini zorla istiyecek -
tir.• İşin açık tarafı budur ve he

nüz kapalı olan gözleri açabilir. 
Ages, Berlinden Lö Jur-Eko

dö-Pari gazetesine bildiriyor: 
Almanya ile büyük Britanyanm 

yekdığerine karşı cephe almala • 
rına sebebiyet veren meselenin 
müstemlekeler meselesi olması 

muhtemeldir. 

Çurçil ile Düf Kuper ve muha· 
lifler namına söz söylemeğe sa
lahiyettar diğer zevat hakkında 

kullanılan lisanın bizzat Londra 

;.vıJfl 
Londra, 9 (a.a.) - !$• 

rasında Çembcrlayn . . 
··ıeak•P 

söylenen nutku rnu ~ ı 
bald Sinclair söz al 
nutkuna biıkim olan ruh~ 
ğını ve •bilfiil bütün ~, 

·cı ;>

etrafında toplıyan ha!' 
it n 

takviye etmek üzere ~ it" 
lik vücude getiriJmes ill

1
• 

im - 1 · e d:ıif o adıgı. mese esııı , 
ulı1'' 

ta bir telmihte bul~O. ;ı;' 
masına teessüf ettıgın• 
tir. 

. . .. ·ye~'· 
Sinclair, millı hurrı ~ 

mak için hiikümetin ııe ,,. 
.,oı;· 

niyetinde olduğunu · b 

•Milli hayata ecncbı b ·• 
. bUl..-

şefı tarafından vuku .• 
baUr 

hale• ye telmih eden 
tir ki: 

·Başvekilin böyle bif ti 
leyi reddetmek içın .il~ed' 
istifade edeciğini uınıd dl' 

Sinclair, Hitler tarafın ıl" 
çil ve Grenvud'a yaP ~ 
cumları hatırlattıktaıı et<'~ 

lın nutkuna veriJecrl< ı:el 
za hakkında cereyan ~~ 

zakereler esnasında 
. 1 . k )·af' 

prcnsıp erıne arşı ~ 

hücumların reddediJece 
ettiğini söylemiştır 

Pazarlıks11 

Satış 
·-- tı 

Esnaf hakik8
1 

o 
lemagw a b8. ~ 

de' 
Belediyemizin sıkı ıD 

kibleri neticesinde pa~ş ııı"' 
tış kanununun tatbik• fi' 
kiyetle ilerlemektedır. ti' 
mağaza sahipleri korıı~;~ı ı 
zaran daha ucuz etiket 

1
. f 

' f ar' suretile daha istı a ~ 
yaptıklarını görnıiiŞ ,·r 
!ardır. elf. 

r•' Halkımızda alı~ "\~si 
!eri vakit etiketlere dı ~ıl 
birkaç mağaza dolaŞ°-e/ 
en ucuz satış yapan : uo' 
ve eşya almağa ahşf11 1~ 
tadır. . .•ed" 

E il ı» ·-snaf ta; kanunu ·~"' 
hile sabit etiketler )!:O) 

lamıstır. 

Dr. Hafız c~I 
(LOKl\lAN ~#' 

DAHİLİYE :MtJT o.f 
Divanyolu 1 

. . f'JJ!ı 
Muayene saatlerı · C"'f 
bergün 2,5 - 6, S01'.j-e1: 

12 - 2,5 fıkaraY3· 

gs~ 
Or. Ah Riza ıı.ıif' 

Birinci aın:f d• . 
ı" ır.ütPh855 • ıl~ 
)'O• .J 

Muayenehane: JJe dıJ"°. 
makkapı, traJ11"9)' ~ 
Kabul saati: 16 ~ 

hüklımeti aleyhinde müteveccih ';/ 

olan daha derin bir infialin aktii ' R A o 1 
olduğu düşünülebilir. 

Övr gazetesinde Tabu ı, şöy 1 ya
zıyor: 

Av ı u p a -~~~ 
ol'lsv 

SENFONİK J{ s~ıır' ~ 
OPERALAR: zı,30 od 

1 

ves) - 21.30 ştr~) ıf'" 
21.45 - Paris ( t· :J(I~ 

ODA KONSER ,. , 
(Piyano konseri) 1:-0'~ (Konser) - 21 Va ·_,eli 

V. ol'"' ; 
21.40 Turino ( 1Y .ıe Kalyoncuda Çukur sokağında 

43 numaralı evde oturan hamal 
Mehmed oğlu Kasımın esrar ka- ı---------------1 

ZAYİ 

.Almanya, itıliıfgiriz davrana • 

cağını evvelden haber veriyor ve 

kendisile müzakerelerde bulun • 

mak istediği memlekette muha • 

liflerle hükumet arasında nifak 
çıkarmak istiyor. Herhalde Hit • 

ler, müstemlekeler meselesi için 
harbetmıyeceğini söylemiştir .• 

Ordr gazetesinde Viviye diyor 
91'" 

TiYATRO • ~~ 
çakçılığı yaptığını haber alan me
murlar dün Kasımı bir esrarkeşe 
esrar satarken suç üstünde yaka
lamışlardır. Kasımın üzerinde 
yapılan arama neticesinde 15 
gram esrar bulunmuştur. Kasım 

tanzim edilen evrakile beraber 
adliyeye teslim edilmiştir 

Tıp Fakültesinden aldığım hü

viyet karnesJ,ni zayi ettim. Yeni -

sini alacağımdan eskisinin hük • 

mü yoktur 

Tıp Fakültesi IX ıncı Sö. 
Halil İbrahim 

ki: 

cDün Hitler, müstemlekeleri 

resmen istemiştir ve Almanya ha
ricinde henüz hürriyetin lehinde 

çıkarılan bütün seslerin susturul
masını, boğul.ıru;aını istemekte -
dir .• 

SARAY 
MELEK 
İPEK 
SÜMER 
SAKARYA 

TAKSİM 

'z ~~~· 
.Mı. fP f' : 11~;;; 

.ıısri 8 1>' .sy 
: p ıt' 
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t 
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1 Fi 

., 
it : 2•n: [Büyük Harbde Osmanh donanmasının lmroz ve Mondros baskınlarile dönüşte 
\' 4 ~ M 1 Midilli'nin batışını, Yavıızun uaralanarak dii§man hava filolıınr.ın bomba yağmuru 

1 

No.ı 
19 1 Z altında Çanakkalede karaya oturu§Unu anlatan deniz tefrikası .. } 

ir aralık Midilli hePsine ateş açtı; 
F'cıkat arsız destroyerler llikayıd bir tavırla 

1 
ve israrla mukabelede bulundular 

ıtı., bask 
t•ııe b ının ilk taslı muvaffakı-
lilt>p U aş~ılrnış, limandaki iki 
~i be Rıglan ve M 28 monitör
ldanın at~'.ılrnıştı. Şimdi, ateşi 
~ çe . dıger muhasım noktaları
ıa~ vırrnek, limanda cehennem 
hir ~ekları alıp yürürken büyük 
tı:r d'Yecaııa dilsen İınrozdaki di-

Us • 
~undaJtiın.aıı ÜSlerinL Kefalo bur-
4rını tşaret ve telsiz Masyon
lıtıı~darun şimal istikametinde 
lıı"~d tayYare karargahı ile 
d'lil anını da altüst etmek !iizım 
na!L:eındL. 

de- lrga>.a avdctleri emredilen bu 
ı 0Yerı ~l•rıııı er tam yolla yeni ro-
cı. l> lııkibe başladıkları sıra
U . i§ovıç lYridilliye işaretle sor-

..... l<ı·!d 
%1 '> e her zaman ayni nok· 
Jun~ ~lunduğu bildirilen İngiliz 

l! Uvazörünü gördünüz mü? 
Juıı~•Yır .• 

~e M kruvazörü bir akşam ev· 
1ıq h ~ndrosa gitmi~, ve bu mes
~"4rtııı lSe Ue o sabahki Türk sal· 
IIııı k n batırıcı tesirinden yaka-

" •v~tarabilrnişti. 
~Jıııı ~ ılk hamlede büyük top-
114,an 2 Udretıni liman ağzına ya· 
Ilı: 'l<ııd IJOo •• tonluk Ostralya trans-

()'!ııı .a geıste rdi .. 
1 'ırı ll'e konstantre edilen ba.ı 

~t et ~leşi, Ostralyaya isabet 
~t'rtı :eı, kulak tırmalıyan bir 
i'ılıJırı UYuldu, zavallı Transpor 
ı.. un llıla ~'Urulrnuş bir ağaç gibi 
"'lı lıe ~'-Unden ~ilindi , mürette
,dı~?e ~rkedecek vakit bu
~ bir . ' bır dakikadan daha 
1'.Jtte lt '.ıtınanda Ostralya ile bir· 
· ::Un efa.ıo körfezinin soğuk 
'ı'a.ırıı: goınuldüler gittiler. 

~VoJa ' bundan sonra dehşetli 
•tı rını k" r lıııla or ezin sahile yakın 
l\~ ,ı. 1. rı.nda depo vazifesini gö· 
,.. " <!Sk' .. 
t 

1tdi, onı 1 duşman gemisine çe· 

1• ur'at;"'"' da hırpaladıktan son
Irııi • ._ e buradaki işlerini bi-

" l'e " tdıit,.,. "'Ondrosa doğru akını 

çevrilecek bir düşman hedefi gö. 
rünrnez oJmu~tu . a. 

Amiral Paşoviç M.mdtosa doğ· 
ru, baskına devam için Midilliye 

i~aret verdi ... İşaretlerle birlikte 
ateş kesen baba oğul geldikleri ro
ta üzerinden biraz cenuba doğru 
yol aldılar, Çanakkale istikame-

tine birkaç mil seyredip de düş
man mayın hatlarının dışıııa çı

kınca tekrar ( 4) kerte sancağa ro
ta değiştirdiler, bütün hızlari!e, 

uçar gibi Mondrosa prova tuttu -
lar! .. 

Yavuz onde uçuyor, kıçında ih
tişamla Akdenize boy salan san
cağını pırpırlatan bir hızla Akde
nizin üzerinde kayıyor; düşman 

kalbine yollanan bir ok hm. ~ vi
nm üzerine atılan bir pars karak
tcrile ilerliyor; Midilli de onu ta
kib t'<iıyordu. 

Dikkatsizlikleri yüzünden, İm

rozdak ı tarassud kuvvetlerini 
baskına uğratan Lızar ve Nıkris 
destroyerleri bunların peşine ta

kılmış, uzaktan takib ediyorlar.,. 
Bir türlü baba ile oğulun arka
sını bırakmıyorlardı .. 

Bir aralıh Midilli bunlara ateş 
açtı ..• Fakat arsız destroyerler a
teş menzilinin ~ında yaptıkları 

takibe müessir olmıyan salvolara 
lakayd bir tavır ve takibde ısrar
la mukabele gösterdiler .. 

Midilli 20 gomine mesafeden 
Yavuzu takib ediyor, babasının 

dümen suyunda gidiyor, bir taraf. 
tan da Nikrisle Lizara ateş aça -

rak rotasına devam ediyordu. 
Limni uza!<tan görünmeğe başla

mıştı... Sabahki nıuvaffakiyetli 

baskınla maneviyatı fevkalade ar

tan iki Türk gemisinin mürette • 
batı heyecana kanıksamış, ve neş
eli bir hava içinde vardiya başın· 

da bulunuyorlar, denizciliği kim-

seye vermiyen İngilizlerin bu 
harb sahasındaki noksan emniyet 
tedbirlcrile alay ediyorlardı ... 

Nlidillinin tarassud zabiti süva· 
riye kıçta düşman tahtelbahirleri 

gördüğünü rapor etti; süvari- bu· 
nu samakurla amirale bildirdi, bir 
taraftan da bunlara karşı tertibat 

almıya girışti, 15 librelik otoma
tik topları bu istikamette faaliye
te geçirdi, periskop görülen deniz 
noktalarına ateş açtı ... 

Tahtelbahir!ere karşı tertibat a
lınırken gökten motör gürültüle
ri duyuldu, havaya kalkan gözler, 
bulutların arasında uçuşan tayya
releri araştırırken prova çanaklı-

ğı vardiyası Limni istikametinden 
gelen bir düşman hava filosunun 
Yavuzun üzerine geldiğini haber 

verdiği duyuldu... Tayyareler 
evveıa Yavuzun üzerinde dönmi
ye, bombalarını Türk kruvazörü

nün üstüne yağdıı·mıya başladılar, 
Yavuzun tayyare defi topları bun 
!ara cevab verdi; g~minin birkaç 
yüz metre aç!ğında suya düşen, 

ve ince seslerle infilak ederek su 
sü.tunlarını yükselten düşman 

tayyare bombaları hiçbir isabet 
yapmamış; bütün bombalar hava
ya gitmişti .. . 

Tayyareler Yavuzun topları 

karşısinda ondan vazgeçtiler, leşe 
hücum eden bir Akbaba sürüsünü 

andırır hareketlerle topluca Mi
dillinin üzerine geldiler ... 

Düşman hava filosunun, narin 
Türk kruvazörü üzerine gelişini 

bir bomba yağmuru takib etti; 

fakat, havacılıkta çok acemi olan 
o zamanki İngiliz pilotlarının isa· 
betsiz atışları bu bomba sağnağı· 
nı da boşa götürdü, bombalar de
nize düştüler, Midilli hiçbir isa-
bet almadı... • • 

(Devamı var) 
u -..ek · · 
tıııı li ıçın ateşini Kefalo 

1 
ı ~~~1ı:er:~:d~~v~~.iz \·e işaret İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
lıtnı,~ ~r birbirini kovaladıkça ·---·------------------------...J. Or ... , U2e · 

1 deın. rınde kıyamet kopu-
.eti, ı •. ır ve uzun anten direk-
··ul'ıı ... ret kul . 
~b· llnun .. . elerıyle Kefalo 
ııı "leııırıi allzerınde bir hiyanet 
<l;ı Uharebele~dz:an duruşla boğaz 
,,~ ~ı·ı l'" ınuı patladığı zaman
'ıı "'<>ren . Urk donanmasına za-

ı ı.st 

1, 1 Yor, göğe as~onlar yerinden kı-
lı4 •tıyıe d ~ukseJen insan par-
1. l'ı bl<r eınır sütunların kırın-
'11ı· nıııı .. . 

t~ <e ltadar ~erınden aşıyor, 
'iy~ bir fa . dokülüyor göz ya· 
ı;Ne ~ıı andcıaııuı bütün teferrüa· 

"'g" a 0 Ur d ~ ' ı SaJın • a a meydana ge-
"f:ıl,l\ d .~ boğaz forselerinde 
~~reılt bir U§llıan kahpeliklerine 
~ du. ınUkahele teşkil edi-

~<liı1 
tına llılay~e, limandaki temizliği 
o d hede/'• artık burada topla-

lı a ltalınadıgını görünce 
t., •b11s, " 

~lı.r 'avu . . 
~Y ı111 lld za ırntısal etmiş, 
n, •n l.;ıYy anırı gerilerine doğru 
n ~ çl'Virnı ~r hangar ve meyda-

ı:ı' " 1§. oraya atc~e başla-
ilJ 'I .. 

h ı 1.ıçUncıi 
,. Ir•da t salvonun ateşlen

~ qk b • ay, .. °"'a. · i.r '«re meydanından 
~ı "ıı bıı- su~an Yükseldi, kap
.. .ı ltoY'u d halındc göğe fır
lı.'tı1;•ı1 ::..k Utnanlar, alevler· 
t • un~ b· 

!)>' ) §İdd '. ır manzara gös-
lt., ;ı, ıı altınc elt lı bir infilak kah-
tı ac. ı aru1 .. 

ıı h ""etti rrıurettcbatına 
lıı~ ~in d" Mermiler hanga-
v "''' CPol ' • Ilı Q"'lı·lerd arına ioabet et-
cl;ı "1 ~llar hen ateş alan benzin 

' ı·vı anga d <O ~. <·re bo. rı a, meydanı 
~ t. •ııun gınuştu ... 
. "'r .. lisan. 3· 
it gll!I 1 34 Sabahı ınüd-

ll ~- ~ Ya· ~-~l<!ı-11ıı1 ıı1a ic:;ıuru ve kanlı 
..., ı_, ı~;,, ... 6 ... k eden İmroz 

""ltjb '°'<ç "il! ' 
eı!itee .. ~ .. ar~ bura

' uzenne top 

• 
I - İdaremizin Nakliyat Şubesi için şartnamesi mucibince yaptırı

lacağı ilan edilen açık güverteli, armalı ve tam techizatlı 1 adet çektirme 

•tekne• için ll/X/938 tarihinde elde edilen fiat layık h3dde görülmedi-

ğinden io gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. . 

II - Muhammen bedeli •4500• lira ve muvakkat teminatı ·337.50• 

liradır. 

Ill - Eksiltme 19/XI/936 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 

11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonun-

da yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parnsız olarak her gün sözü gc•çcıı Şubeden alı-

nabilir. 

. • V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve· saatte ~~ 7,5 gü

venme paralariyle birlik•" yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

olunur. 

Cinsi Miktı · ı 

Bileğitaşı 96 adet 

* * Muham:mn B. 
l:e!:eri Tutarı 

L K. S. Li. Kr. 

36.-

Tütün tozu 100 ton Bedeli 550 .
ambali\j mas. 700.-

1250.
İskarta ıp 1958 Kilo -.19.12.5 374.46 

% 15 teminatı Eksiltmenin 
Lr. Kr. ş, kli Saati 

5'40 

187.50 

56.16 

Pazarlık 

Açık 

• 

14 

14.15 

14.30 

I - Paşabahçe fabrik~sında eski cam fabrikası enkul.lndan bakıye 

50 santim kutrunda ve bir santim kalınlığında 56 adet bileği taşı İzmir 

tütün fabrikasında mayıs 93!1 nihayetine kadar toplanacak 100 ton tütün 

tozu ve Üsküdar depolar grupunda mevcut 1958 kilo iskarta ip hizaların
da yazılı usullerle satılacaktır. 

II - Muhammen bedellerile % 15 teminatlan hizalarında gösteril

miştir. 

IIl - Arttırma 28/Xl/938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizala· 

rında yazılı saatlerde Kabataşta levazun ve mübayat şubesinde müteşek

kil komsiyond yapılacaktır. 

IV - Bileği taşı nümuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145+813:1958 
kilo ip nümunesi Üsküdr depolar grup• görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için ta:ı-tn en ,nn gün ve saatlerde % 15 

teminat paralarile birlikte yukarda adı g~-en komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •8247; / 

( 4 üncöl ı.ahifcdcn devam) 
Filistin bugün de Lıgilız imparn 
torluğunun parçalarından değil

dir. Çünkü umum harpten sonra 
Milletler Cemiyetinm idaı·e0in~ 

verılmiş yerlerdendir Milletlu 
Cemiyeti de burasının idaresını 

İngiltereye bırakmış, bu hususta 
ona vekalet vermiş oluyordu. O • 
nun için doğrudan doğruya İ 'lgi
lr~ imparatorluğuna dahil ulmı • 
yan bir yer için fazla mes'uliyet
lere girmeği Deyli Ekspres ve o
nun fikrinde olanlar doğru bul • 
rnuyorlar. 

Halbuki diğer taraftan bu fikir
de olmıyanlar da vardır. Filistin 
de bir Yahudi hükumeti tesis et -
mek fikrinde olan İngilizler de o· 
rada böyle bir hükumet kurulun
ca İngilterenin o sahilde emniyet 
edebileceği bir k)ıvvet vücude ge
tirmiş olcağını ileri sürüyorlar 
Deyli Ekspres ise Filistinin İngi
liz ~paratorluğu için askeri nok
tadan da bir ehemmiyeti olma -
dığı fikrindedir. 

Filistindeki vukuatın Suriye 
hududundan gelen müsellah çete-

SATIŞ 

!er tarafından yapıldıgı sôylene-
k bunların geçmtsınf mani 01 -

mak üzere İngiliz hü1< neti tara· 
tından Fransaya mürnu.at edile • 
rek Suriye hükumeti nczwnd ~ 
teşebbüsatta bulunulmuştur. Şinı· 

diye kadar bu teşebbüsler çok de
fa tekrar edilmiş, fakat müsellah 
~-etelerin geçmesine mani olun -
mamıştır. Nihayet Filistin - Suri
ye hududu .boydan boya ôı .ı lcı 

gerilmiş ve bunun için söyl l iği

ne göre 90.000 İngiliz l r >I sar -
!olunmuştur. Şimdi de müstem • 
lekat nazırının sözlerinden anla -
. ·ıldığına göre Filistindeki yahu . 
dilerden 6.000 kişi silahlanarak 
Yahudilerin müdafaası için ha -
zırlanmıştır. 

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki 
Filistindeki vaziyet tabii bir hale 
girmiş olmaktan çok uzaktır. SÜ· 
kiınet ve asayiş iade edilmiş ol • 
sa bile Arablarla Yahudıler ara • 
sındaki gerginlik ortadan kalk -
mış olmak için nasıl bir anla~ına
nın bulunacağı meselesi politika 
alemini pek meşgul eden bir ci
hettir. 

i LANI 
fstanbul Dördüncü icra Men1urluğundan: 

İhsan tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23592 ikraz numa
rasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteril

miş olup borcun ödenmemesmden dolayı satılmasına karar verılen 
ve !amamına yeminli üç ehlivukuf tarafından· 1140 lira kıymet 

takdir edilmiş olan Tophanede Perizad hatun mrhallesinde Ali kap
tan sokağında (Dolmabahçe caddesinde birinci sedde) eski ve Yt!
ni 9 No.lı tapu kaydına göre bir tarafı Osman bey Veliye hanım 

menzili ve bir tarafı Hamdi efendi ve bazan Hacı Ü•ınan P f;a keri

meierinin menzil ve bahçesi v~ bir tarafı İslabliamtrc nakkaşi;t·ın
dan Latü ağa menzili ve tarafı rabii yol ile mahdud bir bap ahşap 
evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Kapıdan girilince zemini taş döşelı antre, birinci 
kata çıkılan merdiven ve yan tarafta koridor üzerinde camekanla 

bölünmüş oda, merdiven altmda üzerl ri mermer döşeli üç gömü
lü küp ve bir kapıdan geçilen zemini taş döşeli adi ocaklı mulfak ' 

ve metruk kuyu buradan asma kata çıkılan diğer bir. merdiven ve 
arkada aydınlık mahalli iki taraiında birer kömürlük. 

Asma kat: Bir sofa üzerinde iki oda bir hela, 

Birinci kat: Sabit yük ve dolabı olan bir sofa üzerinde büyük ve 
küçük iki oda ve bir hela; 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde bir oda, bir küçük mutbah ve hela
dan ibarettir. 

Umumi evsafı: Bina ah~ap olup dahili ah~ap aksamı yağlı boya

lıdır. İçinde elektrik, terkos, havagazı tesisatı mevcuddur. Zemin kat 

pencereleri demir parmaklıklı olup ön cephede birinci kattan iti· 
haren ortada bir şahniş vardır. 

Mesahası: Umum sahası. 47 metre murabbaı olup bundan 2.30 
metre murabbaı aydınlık mahalli, geri kalanı binadır 

ı - İşbu gayl'İ menkulün artırma şartnamesi 12-11-9:!8 t.ıri
h.inden itibaren 937-320 No. ile İstanbul Dördüncü İcra Dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda y&· 
zılı olanlardan fazla malumat almak isteyenler işbu şartnameye ve 
937-320 dosya numarasile memuriyetiınize müracaat etmelidir. 

2 Artırmaya iştirak ıçin yukarıda yazılı kıymetın yüzde 7,5 

nisbetinde pey veya milli bir bankanın terniı' t mPktubu tevdi edi-
lecektir. (Madde 124). • 

3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer aliıkadarlarııı ve irtifak 
hakkı sahiplerinin ga)Tİ menkul üzerindeki haklarını hususile fa
iz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 

yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte mcmuriyetimize bil

dirıneleri icap eder Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaşma.'1ndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler atırma şartna
m.,sini okumuş ve lüzumlu malumat alnuş ve bunları tamamen ka· 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5--Gayri menkul 12-12-938 tarihinde Pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar İstanbul Dördiincü İcra ro<;murluğunda üç defa 

bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma be· 

deli muhammen kiyınetin yüzde 75 ini bulmaz veya salış isteyentn 

alacağına ruçhanı olan diğer alac;ıklılar bulunup da bedel bunların 
bu gavrı menkul ile temin edilmis alacaklarının mecnıuundan faz-. , 

lava çıkmaz,;a en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artır
.;,a on beş gün daha temdit edilerek 27-12-938 tarihinde Salı günü 

saat 14 dPn 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğu oda
smda aı·tırma bedeli satı~ isteyenin alacağına ruçhanı olan diğar 
alacaklıların bu gayri menkul ile temin edılmiş alacakları mecmu
undan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde 75 ini tutmak 

<artilc en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse 
'ihale yapılamaı ve salış 2280 numaralı kanuna tevfikan ger ibıra
kılıı·. 

6- Gayri menkul kendisine ihale olunan kinu;e derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholuııarak kendisin
-.den evvel en yükl>ek teklifte bulunan kim"e arzetmiş olduğu be-

delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir İki ibale araı.mdaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den he
sap olunacak faiz 'e diğer zararlnr ayrıca hükme hacet kalmak
sızın meınuriyetiınizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı a, t.rma be~eli haricinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını yirmi senelik taviz bedelini ve ihale karar pullarını 
vermeyt; mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellıiliye resmin· 
den mütevellit belediye rnsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcı· 
ya ait olmayıp artırma bedelinden bmzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dör· 
düncü icra memurluğu odasında işbu ilan ve g&terilen artırnı~ 
şartnamesi dairesinde satılacai!ı ilan olunur. (8236) 

7- SON T E J, G R A F - 9 2 ri T~ri.ı 19;,ıs 

l(adın ar arasındaki 
büyük farklar 

(5 inci sa1ıifedrn det am) 

şa~maktan kendini alamaz. Bun
ları bütün azaları yalnız kadınlar
dandLr. >\merikan kadını boş va
kitleriııi daima yalnı7. geçirmektt!
dir. Konserlere, konferanslara, 
toplantılara hep yalnız gidPr. Or
ta halli Amerikalı bir erkt-k öyle 
görülüyor ki karısı için her şeyi 1 
yapar. Fakat vaktiniı. en az bir 
kısmını bile karısı için feda ede -
mez . 

İngiltereyc geli•1ce İubilterede 
.• eı·kektcn çok kadın vardır. İngil
terede birçok bekar k2• ı vardır. 

Fakat İngilteredeki kadınların ço· 
ğu kendi hallerinden memnun gö
rünüyorlar. Onların na7.arında iz· 

divaç bir kadının hayatta mühim 
~ir inkılılp demektir vr erkek evı::ı 
hakimi olarak tanınmaktadır. Bir 
çok İngiliz kadını vardır ki ko -
casının kazancı ne olduğunu bil • 
mez. Kocasının dostları kim oldu

ğunu bilmez, hatta ailenin haya • 
tına taalluk eden müh im mesele
lerde bile. Mesela çocukları ter • 
biyeli. çocuk yetiştirmek gibi me· 
selelerdc bile fikri yoktur. Birta
kım mühim meseleler vardır ki 
İngiliz erkeginin bunları düşün -
meyişi çok ~aşilacak ~eydir. Fakat 
İngilteredc aile hayatında kadın
la erkek arasında tam bir sami -
miyet var mıdır? 

Bunu bir kere Lehli bir dipl(l -
mat bana sormuştu: Bu diplomut 
İııgilterede biraz oturmuş ve İn~ 
gi!terede katıştığı ailelerde karı 

koca arasında gördüğu sakın ha· 
yata bakarak bu suali ,;oruyordu: 
Avrupa kıt'asında dolaştıktan 

sonra İngiltercye dönünce bura
daki kocaların hallerini s'1ğuk bu· 
luyordu. Bununla beraber İngiliz 
erkeği aile ocağında en nazık bir 
erkektir. Avrupa memleketlerin. 
deki kocalara nisbetle. bir İngiliz 
kadın bir Fransıza varınca onun 
hısım akrabası arasına karışmak· 

tadır. Kocasının hısım akrabası 

onun üzerine müessir oMu. Latın 
memleketlerindeki aile rabıtaları 
ne olduğunu hariçtekiler lıiyıkile 
t&hmin edemezler. Birçok İngiliz 
seyyahları Fransaya giderlerdl 
Orada kahvelerin eğlence yerle -
rinin Fransız erkeklerile dolu ol
duğunu görerek kendi kendilerine 
şöyle bir hüküm verirler: 

Avrupa kıt'asında aile hayatı 
yoktur. Anack olsa olsa Almanya
vardır! 

Halbuki bu hakikatten çok u -
zaktır. Çünkü Fransada aile haya· 
tı çok sağlaı. lııette kökleşmı~ • 
tir. Son derecL muhafazakar bir 
surette bir ı~ an'ane~i vardır. 

Şahsi em~ller . arzular aile hayatı
nın icabettiği şartlara feda edil -
mektedir. Orta yaşlı erkekler, 
zengin genç bekiirlardır ki hem 
akrabasının nasihatlerini daim'.i 
dikkatle dinlerler. Çocuklar haf
tada hiç olmazsa bir kere büyük 
babalarına, büyük analarına gö -
türülür Aile~ in toplandığı gün -
]erinde çocukları da bulunur. 
Öyle ra,tgele dostlar Fransada 
bir aılenin hayatı içine sokulamaz. 
Hatta bunlar Fı ansız biıe olsalar 
işte bu mesele Frensada aıl<' ba· 
bası. kendine tabi' 1 nlarm hayat 
ve ,:aurlcti ıçın $01' derece alaka -
dardı• Fransada aile hayatıııda 
kaynanaların gclırler üzerinde 
hakim olduklarına dair l>irçok tu
haf ş<'yler ,öyleııir, şakalar edilir. 
Artık bu tarzdaki hıkıiye!enn 

dognı olmadığı hellıcıir Fakat 
Fransada aile hayatında hep eski 
biçim evlenmeden kalma .,;ey ere 
hali\ tesadüf edilmektedir. 

İngiliz muh a.! rir kaaın Anupa· 
nın belli başlı yerlerinde digcr 
~afhalarını da yazmaktadır. Fakat 
söz u>.adı~ içın bugün yalnız A· 
merika, İngihz ve Fransız k•clın • 
!arının \'aziyetleri anlaşılmakla 

~· 'macak. Alman kadını nasıldır' 
Buna dair Lılinan Ivlo\rrcr'in ~·qz .. 

dıkları da yarın hüliısa l'di!Pcek • 
tir 

" 'K Ay f! IDivanyoJu müzesi 
Arkadaş.. ('üncü sahüeden devam) 

( 4 üncü salıifeden devam) 
-Burada .. 

- Burada mı?... Bazı kıskanç 

kocalar, ö'.cki beriki bakar diye 
karılarını lokantaya götürmek is
temczleı~ış. Yoksa siz de bunlar· 
dan biri mısiniz? .. 

Dedi. Sonra gülerek ilave etti: 
Fakat şiz bir arkadaş.~ınız. 

Vazifeniz beni cgk•ndirmek, meş
gul etmek. Bir tecrübe edelim. 
Dediğiniz gibi bu geceyi evde ge
çirelim. 

Hizmetçi kızı çağırdı: Bir tavuk 
~ö,·üşü, salata, meyva, bir şişe .de 
şampanya getirmesini söyledi. 

Deli.kanlı gayet kibar davranı
yo ı-,güzel sc \'cr söylüyordu. Vak· 
tin nasıl ge<:tiği anlaşılmn·ordu. 

Bir aralık radyoyu açtı ve: 
- Yanınızda bulundukça ben 

söyliye<.-eğim ve göreceksiniz ki 
hiç sıkılmıyacaksınız. Siz madam, 
daima dışarıda, kokteyden, riya -
dan başka biı· şey bilmiyen kim -
se ler arasında yaşıyorsunuz. Ta· 
bil canınız sıkılıyor, üzülüyorsu
nuz. Sizi bu üzüntülerden kurtar
maya çalışacağım. Muvaffak ola
cağıma da eminim. Siz, benim 
maddi ihtiyacımı temin ettiğiniz 
gibi ben de sizı eğlendireceğim. 

Bana itimat ediniz ve dedikleri -
mi aynen kabul ediniz. Bir müd· 
det gazete~, radyosuz vakit ge • 
çirclim. Dışarı çıkmıyalım, lo • 
kantalara, barlara gitmiyelim. 
Şayet sıkılırsanız o zaman çıkar, 
gezeriz. Uykunuz geldiği zaman -
!arda işaret edersiniz. Parmak • 
lannızın ucunu hürmetle öper, 
giderim. 

Genç kadın hayretle dinliyordu. 
Bu Jim cidden garip bir delikan
lı idi. Ne sıcak, ne okşayıcı bir . 
seai vardı. Nekadar tatlı konuşu- ı 
yordu. 

- Sonu yarın -
~~-~~~-~~~..::....~~~' 

Halk epereti 
Pek yakında 

(KINA GECESİ) 
Büyük operet 

.M. Yesari, Seytet -
tin Asal 
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tanının ilk klasik örneJ:>ini nıe~·

dana ko~·an bir e~erdir. Buraya 

bitişik liıbiyat verine ne buyuru. 
lur':' 

Husu~ile iç avlusu tamir gördü

ğü halde avlu denilen sahanın 

mazbut olması mimari kavaidin

den iken burası müruru ubura 

tahsis edilmiş ve adeta sokak 
meydanıdır. 

Varı;ın burada çelik çomak oy

oıyan çocuklar o nadide pencere

lerin alçı çerçevelerini lıanınlar. 

Ne çıkar? Zira biitiln bunlara göz 

yuman ve sebebiyet verenlerin 
kırdıfı uvizler bini aşmı.ş bulu. 
nuyor .• 

Ertuğrul 
Sadi Tek 
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