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alqam gazetesldh 
İlanlarını SON TELGRAF'<ı verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiş oluriar . 
................................................. 

İDARE - İLAN: Tel: 20827 
Telgraf : İst. Son Telgraf 

lngiltere; Fransa. italya ihtil8fını, Çekoslovakya 
Meselesi Gibi, Sulhen Halledebilecek mi? 

~ /;'ransız Umumi Ef karındaki Heyecan Gittikçe Artıyor, 
Fakat Hükıimet Roma Mülakatına intizar Ediy~r 

~emberlayn, Mussolini'yi İkna Edemezse Hitler'in Tavassutunu 

utku 
Cuınııur Reisimiz dahil ve 
lı.ar;.çteki büyük kuvveti -
lltizlıı. Uadesini tebarüz et
tlrtrken ileri hedefleriınlzi 
de · ....._ ışaret ediyor. 

\' . . 

~ETEM İZZET BENİCE 
b, e~icUJnhur İnönü diln ken"t ~•inden beklediğimiz nut
>ıı ı. u, Kastamonu Parti vlla-
~. ~•ıırr · · ıl il "'>tile • eııırun aç ışı m nase -
llıtiı ıtad etti. Dün olduğu gibi 
ı~İııl 11 

de gözlerindeki zeka kud
~, d 1~eria aathmda değil, dai
lı.iıı:'ııılitinde ve milletin bün
~~ b e dolaştıran Büyük İnönü
ıloııı,, 1111Utku bilhassa şimal Ana
~ı.;;:da halk arasındaki tet -
>ii~ btr deıı sonra çok daha bU'i '- ehernm.ıyet ve değer ifa-

~llttı lllıı.al<tadır. 
l.ı'itj Şef, memleket dahil ve 
1•tj~~ hUyük kudret ve kuv
~~l, b İf4desini tebarüz ettir
Cd~ıı ?•~b~r bu nutkunda ileri 
lr. ~ı de işaret etmekte-

! &ıı h 
'~•tı._ "deflerin en başında mem-

• 

Milli Şef İnönü Kastamonu'da böyle karşı landı 

Milli Şefimiz u Sabah 
İneboluya Yardılar 

• 

Savarona 
Geçecekler 

KenClileri ineboludan 
Yatı ile Zonguldağa 

1• ~~kalkınması, refahı, kudret 
-,~l g,~•t "asıtalarının arttırıl-
1ldtıı lllektedir. İnönü bunu en 
"'~ı, ;• kı11tirme bir vüzuhla 

h~ ~~ e~:~!~:ve millet ;C.. h . . . . D.. K t d 
:~~~e :~~~ah~~i;~:~~ um urreısımızın un as amonu a 
~~.lt:a!!Ç·n her .zamanı fırsat 1 r a d Et t · k 1 e r ·, N u t u k l1ıtl!ıılzi \an~ızı ımar etı:ıek ve 1 
~,\''~ite . Yükseltmek ist1yoruz. 

1 ~bir ifa ederken kaybedile -
' ı;ı &anıy~~;- _,_ .b. d'kk t 

ıı ••atı _,..,. Y""- gı ı ı a 
~ııq, ~ve büyük insanlık aile
ıı., ~'d b. ek ~evki ve vazifelere 
ltı;ı 14~r buyük millet sıfatile 
t '1111tıa het, kudret ve kahra -
~!ııqey· azı.:ıanmak mecburj,.. 
llj ~ı~ b·ız. Yüce hede!ler için 
h.'~ ha~lt' Şev.k ve azimle çalış -
~ ~İiıı .ası." İşte Türk milletinin 
"'ı cı~er' · a bııd ·•tıni dolduran temiz 
. '-'u11. ıu-.• 
lı~,,~ •k İıı .. .. 
~~ •ıı b onu hedefi böyle 
~~ llıilt u. ~•defleri başaracak 
\~~ liy881 •tolllıı ırki kudreti ka
hıı 'leea . terbiye ve şuuruna da 
lı~llrdııı.~aret etmektedir. İrad 
\.;~~ ;ı nutkun bir cfunlesl 
' uı •• i u asta.nıonu şehirli ve 
lı..4-tıd11-. ~ .. tenıastan sonra çok 
l;~tıı~, ha İiksek İnönü bu cüm 

, ~lııe .~ Şuur ve siyasi ter
',. ,o~ıc · 
~ v ~ta ışaret etmektedir: 
4 l ilıtıy ndaşlarımın kendi hu
ı:;ı~ lltıı açlarını söylerken, va

~•b'·~~ dalttni ınesele ve ihtiyaç
?.iJ, •lıyett~ bera her düşünecek 
l.t· '"'ltııel{ .aldukJarmı takdirle 

~ijıı'll,t i l ısteriın. > 

•·· • • ş •rin· "'~~ "'iiit ı satıhtaki görü -
lııııı·~~ lıil( llnıktaki vüzuhla ölç-
1' 1 

• •aSsa · 
ıqd ~eı ııı·ı •şarct ettiğimiz 

.., •it· 1 lctin · "'ttı l t,ı., . sıyasl terbiye
'- · 'e "llnıııt .. 
''Ilı Q lııı t u takdirle üade 
>' •d ctb" ~ .. •ıı ... •Yenin kaynaklı-

Q~· "Qı,t• . 
•erı;:.. lllııı vazife ve fe-

( 
6•1le d t 

l>ev e •mas ederek; 
"tııı 6 ncıda) 

astamonu 10 (Hususi mu
habirimizden)- Reisicum
hur i,met İnönü bu sabah 

erkenden bl!radan müfarekat et
tileı·. Kendi bütün lıalk ve hüku-
met erkiinı tarafından derin bir 
saygı ve sevgi ile uğurlandılar. 

Tren gözlerden uzaklaşmcıya ka
dar halkın çılgınca alkışları de -
vam etti. .Refakatlerindeki zevat-
tan maada valimiz Avni Doğan da 
refakatlcrin<le bulunuyor. 

İNÖNÜ İNEBOLUDA 
İnebolu 10 (Hususi muhabiri -

nıizden, makineye verirken) -
Milli Şef İnönü ve refakatindeki 
zevat buraya geldiler. Bütün gü
zergah, civar kaza ve köylerden 
gelen halkla dolınuştu. Kendileri 
Çankırı ve Kastamonuda olduğu 
gibi burada da coşkun ve emsalsiz 
tezahüratla karşılandılar ve da
kikalarca alkışlandılar. 

Milli Şef derhal halkla temas 
eyleıneğc ve ayni zamanda hü -
l;umet erkanından izahat almağa 
başladılar. Bugün şehirde tetkik
lerde bulunacaklardır. Şehir baş
tanbaşa sü;lenmiştir. 

İsmet İnöaü buradan hava mü-
~aid olduğu takdirde Rcisicum -
hurluğa aid Savarona yatile Zon
guldağa gidcçcklerdir. Zonguldak 
'e Karabüt.de yapataklıırı tetki
l<attan sonra kara~~oliJ:ı -Ankara

:ya dönmeleri D}ıili~. T olduğu 
gibi tekrar Z!'l!gı ağa , giderek 
Savaronıt ile 'riı;ıbz na kadar ![it-

;., 

meleri ve efüdle.rini bütün Kara-
deniz sahil vilayetlerimize teşmil 
dmeleri ihtımali vardır. 

SAV ARONA GİTTİ 
Cuımhur Reisinin rüktl.buna 

mahsus Sav&rona yatı, dün saat 
15 te demirli bulunduğu Bebek 
}.oyundan Karadenize hareJ<et •t
ın.ştir. 

İNÖNJ'NÜN DÜNKÜ 
TETKİKLERİ 

Reisicumhur İnönü dün Kasta-
ıT'onuda tetkiklerine devanı etımlş 
ve b;r aralık Halk Partisi vilAyet 
kongresini 2çmıştır. 

MİLLt ŞEFİN NUTKU 
Milli Şef bu münasebeti<> bir 

ııutuk söylomişlerdir. Metnim ay
nen aşağıya ya:odığlmız nutkun 
her cümlesi şiddetli alkışlarla kar 
~ılanmıştır. 

Nunut 
Arkadaşlar: 

Cumhuriyet halk partisinin Kas
tamonu vilayet kongresini açıyo
rum. Kongre azasını, ve kendile
rine selilhiyet veren parti teşki -
Jatını, muhabbetle seJamlarıın. Bu 
~esileden istifade ederek bir ko.; 
gündür beraber bulunduğum Kas-
tamonu vilayetinin muhterem 

(Devamı 6 ncıda) 

Kazım OirlK Gitli 
Trakya umumi müfettişi Ger.P

ral Kazım Diril< bu sabah 8,50 de 
katlcan trenle Edirneye dönn,üş-
tür. 

Mareşal 
Bu Akşam 
Geliyor 

Balkan genel kurmay başkanla
rı toplantısına lşt!rak etmeJ< üze
re Atinaya gitmiş olan ErkAnıhar-

biye reisimiz Mareşal Fevzi Çak
mak bu akşam hususi trenle Ş<'h
rimize dönecektir. 

Tren saat 18,15 de Sirkeci istıs
yonuna muvasalat edecek ve M•
reşal burada askeri merasimle 
karşılanacaktır. 

Müşarünileyh dün Selanikten 
geçerken ebedi Şef Atatürkün doğ
duğu evi de ziyaret etmiştir. 

• • 
Mütekabil 
Nümayişler 1 
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Yapıhyor 
L ondra 10 (Hususi) - Fran

sa - İtalya münasebe.b.ndalrl 
gerginlik gün geçtikçe ~~

ha na2lik ve daha vahim bir saf -
haya dökülmektedir. İtalya İm
paratorluğunun hemen her tara - • 
fnda Fransa aleyhine şiddetli nU
mayişler yapılmaktadır. Bu nü -
mayişlerde halk cKorsika, Tun11s, 
Ciboti, Nis. kelimelerini durma -
dan tekrarlaın..ıcta ve hükfunet 
bütün bu hareketlere seyirci kal· 
makta devam etmektedir. 
Nümayişlerin devamı, hüıküme

tin süklltu Fraıısız umumi efkfi -
rında mevcud heyecanı arthr -
makta ve bu bal kabinenin bile 
vaziyetini zorl~tırmaktadrr. 

Maamafih Daladye bükfuııeti 

Çemberlayn - Mussolini mülaka
tının sonuna kadar intizar etm•
ği ve müttefiki İngilterenin b:.ı 
müzakerelerde ve bu müzakere
ler neticesi alacağı vaziyet hak
kında tenevvür eyledikten sonra 
kat'i sözünü söylemeği tercih et
mektedir. 

Fransa, İngilterenin Akdeniz -
deki hayati meniaatlerini gözönü
ne alarak ve ayni zamanda em· 
niyet.ini tahtı temine almak için 
Fransanın daima kuvvetli bulun
ması icab edeceğini. düşünerek İ
talyan hayallerinin tahalclı:ukuna 
imkan bırakınıyacağı kanaatinde
dir. 

Fakat, diğer taraftan siyaııi miişa 
hldlerin dediklerine göre, .İııgilr 

tere Roma paktlle İtalyanın Ak· 
denizde mühim meniaatler tomin 
etmesini kabul eyled!ğinden va -
ziyet hayli nezııket kesbetmek -
tedir. 

A vrupada Çekoslovakya mese -
lesinden yeni bir harb patlıyaca
ğına ramak kalmışken Çember
laynin Mussolini nezdinde yaptıl!t 
teşebbüsle dörtler konferansı top
lanmış mesele sulh yollle halledll
ınlşti. AlAkadar mehaiil bu deh 
da lşi Romada tatlıya bağlarnıya 
muvaffak olaınadığl takdlrde tn
gilterenln d<ıstu olan Alman:v a 

Polonyadaki 
Ukranyalıların 
Bir Dileği 
Varşova 10 (A.A.) - Galiçya 

Ukren akalllyeti mebuslarından 

Volinie parlamentoya Ukren h•l
kile meskun olan bütün mıntaka
lara muhtariyet verilmesini isti -
yen bir kanun lfıyihası tevdi et -
miştir. 

Varşovanın siyasi mahfillerinde 
zannedildiğine göre parlamenb 
Polonya kanunu esasisi ile taarıız 
eden bu HlyihaY1 nazarı itibare 
almak istemiyecaktir. 

1 1 1 ~· 1 1 
1 

Italyada bilkftmet konağı önün de Tunus, Korsil<a, Cibutl diye 
bağıran halk 

devlet şefi Hitlerin tavassutunu 
istiyeceğl kanaatindedir. Bu hk
dirde Hitlerin teşebbüstle dörtler 
konferansının yeni bir içtima ya-

1 Romanya 

Tevkif at 
Devam 

pacağı ve bu toplantıda münha
ınran Akdeniz meeslesile Fransa • 
İtalya lhtllAbnın müzakere vo 
halledileceği ümid edilmektedir. 

Hadiseleri 1 
-

ve Tedhiş 
Ediyor 

Hükumet Vaziyete Hakim 
Bulunuyor, Yeni Tedbir Altgor 

nugünlerde mühim müzakerelere s abne olan Rorneny11 Kraıınm_ sarayı 

B 
filtre~ 10 (AA.)- Neşredi
len resmi bir tebliğde bil
dirildiğine göre, nazırlar 

meclisi dün akşam Kral Karol'un 
riyasetinde toplanmış ve uzun 
süren bir miızakereden sonra cel
se tatil edilmiştir. Meclisin mesa
isi gelecek çarşamba günü niha
yet bulacaktır. 

İyi haber alan mahfeller, kabi
nede değişıklik yapılacağı hak -
kındaki habEri teyid etmekte ve 
bu değişikliil;in gelecek hafta için 
de yapılması ihtimali olduğunu söy 
Jemektedirler. 

TEVKİFAT VE TEDHİŞ 
HAREKETİ 

Berlin 10 (Husus!)- Roman -

yada tevkilat devam ediyor. Alı
nan haberlere göre mevkufların 
sayısı elli bine yaklaşmıştır. 

Bilhassa Üniversite ve yüksek 
tahsil gençliği sıkı bir takyidat ve 
takibata uğruyorlar. 

Hükılmet çok sıkı ve çok şid -
detli tedbirler aklığı cihetle va
ziyete haki!D görünüyor. Maama
fih •demir muhafızlar• ve chaç 
kardeşliği• teşkilatlan tedhiş ha
reketine şiddetle devam ediyor -
!ar. 

Hükumet demir muhafızların 
iktidar mevkiine geçmelerine im

kan bırakmıyaca.k ve faaliyetle 
rine nihayet verecek tedbirler al
mak yolunu tercih etmiştir. 



.1-SON TE LG a Af-10 1ı.eta.-1931 
sa 

f HAoi E ER KARŞISINDAll I Okullarda 
-------Son Telgraf. -· Numara 
MEŞHUR OLAN 

BiR KADIN 

Ş 
u Madam At!na da ne l<a
dar meşhur oldu. Randevu
culuk, genç kadın ve kız-

ları fuhıja teşvık suçlarile tev -
kif edilen Madam Atinarı, es.ki
den bir kısım vatandaşlar tanır • 
dı. Şimdi .nnini duymıyan, ma
ıfüetlerini bilmiyen kalmadı. 

M dam Atı.ıuırun ~uç ortajlı kı
zı Zizi evveiki gur. rr~ehet ha
ricine kaçmalı: iste~kcn yakalan -
ınış ve derhal elinden pa..aportu 
alınmış_ 

Acaba Zizi neden memleket 
dışına gitmek istiyordu~. Bu, ye
ni bir ticaret seyahati mı idi, der
s.iniz!. 

DÜMENİ KIRILAN 

BİR VAPUR -
Boğaziçindc bir vapurun dU -

ıneni bozulmuş, 400 yolcu ıJti bu
çuk saat ecelteri dökmüş. Şimdi 
tabil tahkikat yapılıyormuş. Dü
meni bozulan vapurda tahkikat 
yaparken iun& dikkat etmeli: Dü
~n, ya kendi kendini bozmuşsa. 
Oyle ya, dümeni kınp başka ta
rafa doğru g:tmek islemilJtir. 

Şu dün.ya ne gariptir. Bazan biz 
kendimiz dümen kırmak isteriz. 
Bazan da, bize zorla dümen kır
dınrlar. 

GAZETEI.ı::RDE 

BOMBARDIMAN 

Dünkü akşam gazetelerinden 
biri bir karikatür yapmış .. Bütün 
gazeteler Belediyeyi bombardı -
ınana tutmuş... Karikatürün al
tmd:ı şu muhavere cümleleri var: 

- Yine nıi yaylım ateşi?. 
- Hayır ... Bu ıefer yardım •-

~,; .. 

Karil<atürde, gazete idarehane
lerinden çıktığı tasvir edilen top 
namlularına dıkkat ettim. Yalnız 
cKurun• retlkımiz ateş etmiyor
du. Merak ettim. Bu sırada bir 
arkadaş: 

- Kuru ~:le da olaa, henüz ba
rut masrafı hesabı yap;l.mamıştır, 
dedi. 

YiNE TAKSİM -BAHÇESİ 

Belediye Tak.tın bahçesıni ıs

lah edecek. Bu bahçenin güzel 
manzarasını 1>9zan baraka ve sa
laşlar yıktırılacak. Takı;i.m bah
çesi yazın, ne aıle yuvaları yı«ı
yor, bunun önüne acaba nasıl ge
çilecek?. 

GÖSTERİLECEK 

SI'RAT YOK 

hgi!Lcrede, birkaç gUn evvel ~ 
ya~ında bir kadın ölmüş. B · ı ka
dın 30 senedenberi evuıde yalnı~ 
başına oturuyonnuş. Kılll.S(>y<' 

yüzünü göstermemiş. Bu halı dil
lerine dolayan gazeteler, 30 sene
dir yüzünü erkeğe göstenniyen 
kadını mer&k ediyorlar. Ben hiç 
ml'rak etmedım ... Dmek ki ka
dında gösterilec"1< ıurat yokmll§. 

MEMURİN 

MÜDÜRL(IG'(} 

Belediye memurin müdürlüğü 
şimdiye kad..,. Beyazıdda ayrı bir 
binada idi Yeni Valimiz, memu
rin müdürHiğiinün Belediyenin 
merkez binasına taşınmasını em
retmiş. Bu müdürlük derhal ta
şmdL Şimdiye kadar memurin 
müdürlüğünün neden bu kadar 
uzakta bulunduğunu düşündük. 

Bir mana veremecük. Memurlar, 
belediyeden neden acaba bu ka
dar uzakta ıdiler?. 

AHMED RAUF 

1 KÜÇÜK HAHERLEI{ 1 
Dolmabahçedeki müessif hadiae 

tahkikatına dün de devam olun • 
mlljtur. 

Mülkiye müfettişleri 2 kom;ser
le 8 polisin ifadelerini a.lıruşlardır. 
Tahkikat süraUe ilerlemektedir. 
Önümüzdeki hafta ZJU"fında neti -
oenin alınma.ııı. beklenm&ktedir. * Filistinde §iddetli •oltak mu
harebeleri olmaktadır. * Tramvay şirketinin htıkılınet
ten fazla para istemekte ısrar et· 
tiği takdirde mukavelenin tatb;:U 
ıst,enecektir. 

* Devlet Şftrası umumi heyeti 
pazartesi günkü toplantısında oto
büs işi hakkında kat'i kararın: v•
recektir. * Pamuklu kumaş !thalitımn 
çot:ılması. do!ayısile bu kı.ımda 

* Küçükpazarda oturan 13 yaş
larında Bedriye ile 14 yaşlarında 

MelAhat evlermden kaçmışlar ve 
ikı gün balalarında kalarak s;ne · 

malarda gezdiJderindt'n yakalan
mışlardır. 

* Gıdasız kalan ilk mekteb ço
cuklarına sıcak yemek temini için 
dün maarifte b!,..ctoplantı yapıl -
mı~tır. 

* Şehrimizde bir kız enstitü -
!eri sergisi açılacaktır. 

* Nevyork sergisinin ıdaresini 
bir müddettenberi eline almış o
lan eski merkez bankası urnurn 
müdürü Salaha<ldin Çam bu va· 
zi!eden de istifa etmiştir 

* Kazanç vergisinin taksit miid
detı gelmıştir. Du ay verilecektir. 

çalışan sanayiciler: vaziyetlerinir.ı----====--===-=•I 
tetkikini bı:tuad Vekileıınder. ri
ca etmişlerdir. 
ııeyin Raif dün Başvekil Cfilll 
Bayar tarafınd kabul olunmuı-
tur. * J1,pc>nlarn Çindekt başlrumanı 
danı y!ne detiştirilmittlr. 

* Eski Romanya Baivekill T1ı
tare8ko Paris sefiri olmuştur. 

* Teksim Belediye bahçesi 5 
ııeııelik plin ile yeniden kurula • 
caktır. 

Fransenın Aldığı 
Gümrük Resmi 

' İstanbul Türic Ofisi 'll!besine 

dün bildirildiğine göre Fransa lıü- 1 

kQmeti gümrük d~iresi; harı;; 

yerlerden Fransa ve Cezaire '11-

raç olunacak «!§yanın gümrük 

recminden b&fka ayrıca yüzde 

8.75 nisbetinde bir munzam re

sim almağı kararlaşt.ırnııştır. 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

No.54 

Halta, haberın membaı da size 
yabancı değil 

- Kim yumurtlamış bunu ..• 
Sı3yleyin bakayım? 

- Reşad söylemiş. Bunu bana 
sôyllyen de onun arkadaşı ... 

Pakize kahkaha ile güldü: 
- İşte, şimdı yalan \"e uydur

:r.:ıa olduğu çıktı meydana. Biz de 
biraz evvel Perihanla onları ko
nuşuyorduk. Rrşadın nişanlısı 

bugıınlerde öyle dedikodular ya
pıyor, öyle manasız haberler uy
duruyor ki ... 

Fakat bu yalanı uydurmağa 
sebep ne? 

- Sı>bep meydanda Kıskanç-

Yazan: İ.skender F. SERTELLi 

!ık ... 
- KJn kimi kıskanıyor? 
- Cahide, Perihanı mı kıskanı-

yor. O zaten kızımı küçüktenberi 
çekemez. 

- Çekememezlik olabilır am -
ma, Nihadın burada yerleştiği de 
muhakkaktır. 

- Haydi canım! Siz de mi ir.a
nıyorı;unuz bu saÇ'lllalara? Ço -
cuk dün bıze geldi, çantaı;ı elin
de •.. Vedalaştı... Ve ağlıyarak 
ayrıldı buradan. 

- Demek onun Almany ·•,·a git
tiğine siz inandını%, öyle mı? 

- Şüphesiz. Bunun aksini dü
tünrnAk için imm deli olmalı .. 

Usulü 
Tam Numara On 
Olması Muhtemel 
İlk mekteblerdeki numara şı·k

linin değiştirilmesi hakkında Ma
uif V ekiletince esaslı tetkikler 
yapılmaktadır. Ma!Um olduğu ü
zere halen ilk mekteblerde tam 
numara 5 dir. 

Bu esasa göre talebeye numa -
ralar pek iyi, iyi, orta, zayıf, pek 
zayıf olarak verilmektedır. 

Bu şekil değıştiği takdırde 1 
numaradan 5 numarayak adar 
not alan talebe sınıfta kalacak, 
5 den fazla not alanlar da tedii 
sınıf edebıleceklerdir. 

Yarıı tam numara ll yerine 13 
olacaktır. 

V "kiılet bu husustaki tetkikle -
rine devam etmektedır. 

--k-
~ - · 

Defter J ' 

Tutmıyan 
Doktorlar 

Derhal Adliyeye 
Verilecekler 

Şehrimizdeki bazı doktorların 

kanunen tutmağa mecbur old•1k· 
!arı defterlerden b~zılarını ihm~l 
ettiıkleri yapılan kontrollardan an
laşılrrutır" 

·Bunun üzerine, doktor muaye
nehanelerinin sıkı bir surette taf. 
tiş olunarak kanuni mecburiy.ı -
tin muhakkak yerine getirilm'!ııi 

kararlaştırılmıştır. 

Defter tutınıyan doktorlar he
men milddeiumumiliğe teslim o -
lunacaklardır. 

iş Bankası U11um 
Müdürü Bursada 

İş Bankası Umum müdürü Mu· 
amm<'r Eriş şehrimizden Bursaya 
gitmiştir. 

Bursada birkaç gün kalan 
Umum müdür oradan doğruca 

Ankaraya geçmiştir. 

Zirai A:etler 
Haciz Edilemez 

Maliye Vel<iileti dün şehrimiz
deki alakadarlara bir tamim gön · 
derocL'l< kredi kooperatiflerinin 
de bütün ortakların mahsulatıle 

zirai aletler üzerinde rehin ha\.· 
kı bulunduğundan bu mahsulle· 
rin devlet alacağı için haczi ci -
betine gidılemiyeeeğini anca.1<; 
devletin hakkı bu mahsulleri« 
aynine taallük ederse haciz yapı
lamıyacağını bildirmiştir. 

---<>-

Finlandiya Sefiri 
Gitti 

Kayseri, Adana, Mersin bava
lisinde bır tetikik seyahati yapa
rak İzmire gittiğini yazdığımız 
Finlandiya hükümetinin Ank'lra 
sefiri Dnni Talas; dün İtalyaıı 

- Ben herhı;lde aklımı kaçır
madıın. Size polis müdiriyetinde 
duyduklarımı söylüyorum. 

- İyi amma, membaı, bizce ma 
lüm ol~n bir fesad ocağından baş 
ka bir yer değil. 

- Ayol... membaı neresi olur
sa olsun. Ben size yerile, yurdu ile 
haber veriyorum. Nihad Yenipos
tane arkasındaki hanlardan bi • 
rinde bir ecnebi tayyare fabri
kasının mümessilinin yanına gir 
ntlş. Yeşilköydeki vazifesinden 
istifa etmi§. 

Pakize hiddetlendi. 
- Pekalil dedi. Şimdi bunu öğ

renmek mümkündü r ve besleme 
kıza seslendi: 
~ Seher . Buraya gel çabuk. 
Eline kalem! kağıdı ab rak, Ye

iilköy tayyare hangarınd 'l k. tay
yarecil<'rden birine §U pusulayı 

yazdı: 

• Oğlum Cevad/ 
Nıhadın niçin istifa ettif.'ini ö.,

renmek istiııorum. Lutfen. lı11 i.frı 

PO L i s Kontrplak 
Damgalama Ve .. Ma.hket.rıeler 
işi Bitti · 

ri· Lima Pan A"16

1 
kan Kon~~.e~~ıfJ 

Eski 
işini 
Yapmış 

Ell .. 
Kedisi 
Varmış! 

•" 

250 Bin Kadar 
Kontrplak Var 

Ticaret odası bir aydanberi de
vam etmekte olduğu .kontrplak. 
damgalama işini dün bi.t.irmişt!r. 

Yazan: Ahmed ŞckrU ı;S 
·~ 

Bugün Perunun rn~rkczı,aııır 
Lima şehrinde Amerık:ı kıl ılI • 
daki devletlerin kongresi aÇ ,liı 

gre:ıı 
yor. Pan Amerıkan kon. ıot'I' 

Ayspaşada.d Evinde 
Randevücülüğe 

Başlamış 

Bu Yüzden Mahkemeye 
Düşen iki Kadın 

Bu sul'etle şehrimizde mevcud 
bütün kont plıiklar damgalan -
mıştir. Bunların ınlktarı c250 bin 
kadar tahmin olunmaktadır. 

Şimdi İstanbul un muhtelif semt· 
!erindeki kontrplakçtlarda ve ma
rangozhanelerde sıkı ve ani alkıt· 
!ar yapılacak ve damgasız kon -
trpWdar bulununca sahiblerine
ceza yazılacaktır. 

verilen ve sıra ile Anıeril<a!il f' 
sındakl devletlerin muhte )' 
yitahtlarıııd:ı toptanan uu ·~·JJl!r 
ın ruznamesmde yirmi J;.ad~ı~' 
sele olmakla bera bu, ha dılJ 
her zaman olduğu gibi, b~. 
da iki ana meseleye daya 
tadır: . ~ 

1- Cenubi ve orta /ı.rtJ ~· 
devletlerinin büyük Biri~ 
merika ile milnasebetleri. . rJJeı' 

2- Amerika kıt'asındakl ııô•~ 
Ayaspaşada Mete caddesinde 

Ayyıldız apartımanının 6 uıcı c!a· 
iresinde oturan eski umumhar.e • 
cilerden Novart isminde bir ka
dının yine eski san'atını ihya et
tiğini haber alan memurlar dün 
8ni olarak evi basmışlardır. Bu 
ihbar doğru çıkmış ve evde hır 
kaç kadın ve erkek bulunmuş ka· 
dmlar muayeneye sevkedilmi§ 
Novart adliyeye ~rilmiştir. --
Genç Bir 
Kızcağız 
Yaralandı 
Şoför Rüşdünün idaresindeki 

3406 numaralı otobüs Çarşı.kapı 
dan geçmekte iken Kumkap!da 
tiyatro caddesinde oturan 14 ya -
şında Suna isminde bir kıza çar· 
parak muhtelif yerlerinden yara
lamıştır. Suna tedavi altına alın
mış kazayı işledikten sonra kaçan 
'l'Oför Rüşdü yakalanarak tahki • 
kata başlannıı~tır. -
Manitacı 
Ihsan 
Yakalandı 

Birkaç gün evvel Kırşehirli Ce· 
mal isminde birinin 350 lirasını 
manıtacılık suretile çalan sabıka!ı 
İhsan yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

Kadından Yüz Bule
mayınca Cammı Kırdı? 

Küçükmustafapaşa caddesinde 
oturan Hüseyin oğlu Hakkı ismin
de biri kendisine yüz vermiyen 
ve evine kabul etmek istemıyen 

Unkapanında oturan Saniye ismin
de bır kadının evin camlarını kı
r arken yakalanıp mahkemeye VE

rilm !ş'ir. --Bo~azdaki Kaza .. 
den Sonra 

Dün Boğd:r.da bir kaza oldu -
ğunu yazmıı ve Ciorciyo isimli 
bir vapurun Bene isimli bır İtal
yan ııemisine çarparak onu yara
ladığını bildinniştik. 

İtalyan acentası Ciorciyo vapu
ru aleyhine dün mahkemeye mü
racaot r'~ i• ''" ıın hin İngiliz ll
rdsı tazminat istemiştir. 

bandıralı Zara vapurile Peşteye 
gitmek üzere İzmirden ayrılmış · 
tır. 

içyü:ünu bana kısaca anlatır mı-\ 
sın?• 

Pakize 
Besleme ku bupusulayı aldı .. 

Hangara doğru koşmnğa başlado. 
Pakize: 
- Şimdı hakikati öğrerıecet::iz, 

dedi, CahiJe ile Reşadın kızıM 

hakkında neler uydurduklaruı 

siz de gözünüzle görıip anlıyacıı1<
sınız! 

Hurşid Amca çok heyecanlıydı 
Onun Nihad hakkında kat'i bir 
fıkri yoktu. İyi mi, kötü mü? Bu
nu bilmiyordu. Hurşidin bir dü -
şüncesi vardı: Perihanın annesile 
evlenmek. Fa1<at, Pakize neden 
buna muhalefot edıyordu? 
Tayyaı e de ona nekadar müla

yim görünmüş:ü. Ev.ihk bahsın -
de hiç de itıraz etmemişti. 

Aradan yarım saat bile geç -
medı.. 

Sl'her koşarak köşke geldi. 
- Tam vaktinde gitmişim. d"'<il, 

Çemberlitaşta oturan Memnu
ne ve Tena..üb isminde ikı kadın 
arasında cereyan eden bir ağız 
kavgası SultanıJuned 1 inci sulh
ceza mahkemesine intikal etıniş
tu. 

Kavgaya sebeb olan hadise sa
dece bir kedi meselesidir. 

Erzincan 
Hattı Kavgacılardan Tena.süb çocuk· 

luğundanberı kedilere düşkün bu 
lurunakta v~ evinde tam c50· ta-
ne kedi beslemektedir. Bunların yarın IV.1erasim\e 
arasında çok kıymetiileri olduğu Açıhyer 
gibi ti Vandan, Ankaradan ve Erzincan istasyonunun işlemi-
hatta !randan getirilmiş kedıler ye açılması merasimi yarın yapı-
de bulunmaktadır. lacaktır. 

Bütün servetini bu uğurda çe- Bu münasebetle dün Nafıa, 

kinmeden sarfeden Bayan Tena- Hariciye, Milli Müdafaa ve Maa -
süb onları gözü gi.bi sevmekte, rif V ekilleruniz resıniküşadda ha-
kimseye dokundurmama.ktadır. zır bulunmak üzere dün akşam 

Fakat Bayan Memnune ise hiç hususi trenle A."1.karadan ayrıl • 
kedi sevmemektedir. rruşlardır. 

Bunun için kiracısı Tenasübe Ayrıca 3 hususi trende diğer 

kedilerile beraber daha hücra bir daveUileri }!;rzincana götürmüş -
yere çekilmesini, bu 50 hayvanla tür. 
Çe...-.ı-litaş gibi kalabalık ve Diğer taraftan Sıvas - Erzurum 
merkezi bir yerde oturamıyaca· hattının Erzincandan Erzuruma 
ğını sık sık söylemektedir. kadar olan 213 kilometrelik kıs-

İşte evvelki gün akşam, üstü ha- nundalti irujı;at, ray d~emesine 
va yağmurlay<p soğuyunca 50 müsaid bir safhaya ge~tir. 
kedinin birden odanın içine dol- Bu istasyonun da eylıil de açıl-
ması Bayan Memnuneyi büsbü • ması çok muhtemeldir. 

l======-======~~===--===-1 tün sinirlendirmiştir. Biraz sonra 
da bunların hep bir ağı:r.dan çı

kardıkları garib orkestra başlıı. -
yınca zavallı ev sahibi deliye dön 
müş, artık fazla duramıyarak ki
racisi ile şiddetli bir kavgaya tu· 
tuşm~tur. 

Bu suretle başlıyan kavga; işe 
polislerin müdahalesile Sultan -
ahmed mahkemeı;ine intikal et
mi~ ve şahid celbi için başka güne 
kalmıştır. 

-J(.-

1 o p u Topu 
lki L~ra 
Yüzünden 

Kızıltoprakta Çiftehavuzlarda 
Ali Şükrünün köşkünde bahçivan
lık eden Osman oğlu Mehmed is
minde bıri ikı lira al.ıcak yüzıin· 
den çıkan ka,·ga neticesinde Sarı 
Altunyan isminde bir kadını b~
şından yaralamıştır. --Ecali Kaza 

imzasını 
Taklid 
Etmiş 
Beyoğlunda Suriye çarşısı 41 

numarada oturan J ozef Pardo a
dında biri polise müracaat ederek 
Galatada Mehmedalipaşa hanıııua 
tüccardan Nevaide Kavanonin n 
katibi Danyalin kendi imza•ını 

taklid ile yaptığı bir bono ile l 10 
lira almok istediğiı11 söylemiştir 

Zabıta Danyali yakalıyarak tah
kikata başlamıştır. 

Tencere Devrildi 
Fena Halde 
:Heşlandı 

Şehremininde cami sokağında 
oturan MükNTemin 2 yaşındaki 

oğlu Muzaffer mangalda bulun~n 
yemek tenceresi devrilerek muh
telif yerlerinden fena halde haş -
lanmış Şişli çocuk hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alın -
mıştır. 

leketlerin Avrupa kıt'a>l eP 
memleketler ile münast:bet~ı~ 

Amerika kıt'asııun ınıı> ııı 
devletleri lle<;liğimız zamarı. iiP' 
mıntakanın enternasyonal ~ 
sebetler bakımından bir Jı ~ 
yetini unutmamalıyız: "':ııeıi' 
lat'asındaki müstakil deVl _.., 

ti . ",<flJf 
karşılıklı münasebe erı, tıeıi' 
kıt'asındaki müstakil de"ıe ~ 
karşılıklı münasebetlerine ~~ 
miyor. Amerika kıt'asında fıf". 
ve çok kuvvetli bir BirleŞik 1eııı 
rika ile birçok küçük d~ 
vardır. Avrupa kıt'ası, bıf. p 
ya ile yirmı kadar mesel.1 ÇııP! 
lovakya ve Belçikadan te~ ti 
etee, bu devletler arasındalcl p 
nasebetin mahiyeti ne ola~ıeıl" 
Amerika kıt'asındııki. d.""1~;rlt' 
münasebetleri de aynıdır· rlt r 
şik Amerikanın bu devıet.lt f' 
lan münasebetleri, doğUŞıarıefl r 
nündenberi müsavat çerÇef 
çinde tanzim edilmemiştir· -

Devletler;n birçoğu fspan;~~ 
paratorluğunun parçalan 9' 
istiklillerine kavuşmuşlaI(l~el' 
leşik Amerika istiklal ırıii' ~ 
!erinde bu devletleri Monı;.cl 
desi ile kurmuştur. Fakat. ~ 

·nın _. 
kaidesi Avrupa devll'tlerı e ır 
rika kıt' asına mürlahaie!.eril'~ 'Ol 

vermemek ;çin ileri sürıı~itııf 
ptensip ikeıı, zamanla'. .~ıetl' 
Amerikaya. o kıt'adald ~· i•,r.ı~ 
rin işine karışmak .•a.l~~ıf'. 
veren bir prensip halın•, 1~ 
Bu yüzden Amerika kıt si ıf~ 
müstakil devletlerin ıc;,ı·~"". 
münasebetleri, AvruP~ 351ııı'r. 
daki enternasyonal ırıun Jd.l'I 
lerdPn ayrı blr tarzda in ~L ~ 
~tir. Otuz sene kadar e 'fel";, 
in Cumhurreislerinden ı# ~ 
Ruzvelt, zamanında Bır~.eU , 
merikanın tahakküm sıy,..,-~' 
ileri haddiı:e varın~'· 0~111. 
sonra hayli zayıflamı~ , ~ ir41 
beraber, cenubi Arnerik ttt~ 
metleri bugünkü vazıye ~ 
müştekidirler. . bir 

Ayni meselenin dığcr f\!i°'er ( 
hası denilebilecek otan ıJtrl İ 
nın Avrupa ile münase~: "",: 
selesine gelince· Bırleıfl ·"· . 

1 y Jll . \ 
ka hır nevi konfederııs. ' ıd' , ' 

"erlıS Jt'" 
masına taraftardır. " 11et · 
merika kıt'asındaki deıe~tıl' 
müdafaalan ve bu ırıBlfl ıl~ / 

Erenköy kız lisesi kapıcısı 6') -----<>- rin komünistlik ve fa-~:~cı 1. 
yaşlarında Ali mekteb kapısı ö - Bir yangın Başlangıcı Birleşik Amerikaya ya tuııJI' 
nündeki ağaçtan dökülen yaprak- Beyoğlunda Küflüçıkı so.kağındıı ideolojilere karşı !PJ nt"a.'ıl'' 
rakları temizlemek için kurduğu Mihalin 18 numaralı evinden yan- müşterek tedbirler alı . .ıı' 
merdivenden düşerek muhtelif gın çıkmış ise de sirayetine mey- tizam etmektedlr. ,~ıır,.. 

yerlerinden yaralanmıştır. Ali dün dan verilmeden söndürillmüş'ür. 1 .,,...,!!!!!,,,.;(.,,De!!!!!v"'am"'"'ı"'l!!!!!ın"'c"'ı='" 
tedavi için kaldırıldığı H:ıydarpa- Ev sigortalı olduğundan tahkikata 1' 

şa nümune hastanesinde ölmüştür. başlanmıştır. 

Bay Cevad da uçmağa hazırlanı
yorclll. 

- Cevab verdi mi? 
Seher küçük bir kağıd uzattı: 
- İşte .. buyurun .. 
Pakize sevinçle kağıdı aldı. O, 

Cevadın müsbet cevab vereceğin· 
den ve Hurşidi utandıracağından 
emindi. 

Telaşla kağıdı okudu. 
Müstehzi bir tavırla güldü: 
- Alınız .. Siz de okuyunuz ba 

kalım! 

Hurşid Abbas tereddüdle k~ -
ğıdı aldı, okumağa başladı: 

c ... Nihadın istifmnndan habe -
r!m ynk. A rkadaflara sordum. On
lar da böyle bir şey duymamış!ar.

1 Muha1! ,ak olan bir şey var; Ni -
had m Pmuren. A !manyaya gitti .. 
iki ilç ay orada kalacak ve dö -
nünciye kadar, onun vazifesini 
biz yapacağız. Saygılanmla ... • 

Cevad 
Hurşid bu mektubu ilklince du· 

daklarınm ucile, daha sonra yük-

sek sesle bir daha gkudu ve kendi 
kendine kaşlarını çatarak ıöy -
lendi: 

- Çok tuhaf bir mesele. H~r 
halde Nihadın arkadaşlarına inan
mak daha makul ve mantıki ola
cak. Fakat, bu kadar uydurma ya
lana ne demeli? 

- Denecek sözü ben ilkönce 
söyledim size: Onlar kızımı kıa· 
kanıyorlar vesselam .. 

- Reşad gerçekten aıkrabanı~ 
mı sizin? 

- Elbette, Kainbiraderimin oğ
ludur .. 

- O halde bu bir küstahlıktır, 
bavancığım! Bu yaramazlara had
dini bildirmeliyiz. Perihanı böyle 
züppelere ezdirmek doğru olmaz. 

Kapının arasından kelebek uç.ı
ıuna benziyen bir gölge göründü. 

Ve ince, munis bir ses .. 
- Vay, Hurşid amca .. Hoş gel

diniz! 
(Devamı 6 ıııcı ıahiftde) 

• 
. iı1 

Hediyelerııt' 
yazıyeru:t ~, 

~ rl. 
Fıkra milsabakamlS !! 

nmın blltrclll<. oıı:ııY" -':ti 
ratannı &ön4ermel• .s_.ı '' I 
Bu. fıkralan ayın onuJI •' · 
~a ile netr• b .. t17of11J• dlil' 1 ı 

Gönderli. ecolı:. fıkr.ı•r ,,..,~d• ... ~.ıor ' 
eYYellı:l sıinlnl nu~ d• f ti' 
4li1mb balıal ı1a11e1t.ıı ~I ;/, 
malıdır. ,.ııı<I ı';;; ~ 

Kura neııc .. lnd• bi 41• J- "İ, 
aablblne luymelll bir :.-ı• ;..;/, 
Udnclye bir fotofral ~ol ".;(/ 
cüye - • k17melll bi~r"'',..ı ,,,-
düntü:Jtt bir _dolıD• k .11JO" ~ 
cuetemldn iıç arııl< •''" p' ( 
olanı!< lakdlm •duec• •• / ( .,. ,,,. .. 

Be~lncldcn . on1IJIC .,,.,ud _.. r /, 
fototraf albİIJllÜ. on "'~,,..il",% 
flnclye tadar bir "°';;..ı>r ~ı ,,/' 
ılnciden yimtln<'IYt- ıdtfl "'"ııf'f'" 
ra defteri, ytrodnC dı·!'I'" J~ 
ctye kadar dı:ı birer tlt· lft J" 
l•m b"'1l1• edil«•• eııırı' · ti 

Yirmi ı.e.ıucld<D rt"'';/' urıJI• 
derece alan okUY ,.,.ti 
aı~tu artl t karU•r1 



Konservatuarın J 

Bu Yılki Faaliyeti 
Yakında Umumi 
Konserlere Başlanacak 
e., Sene Yaniden 260 Talebe Yazlldı 

1 stanbul Konservatuvarı, bu 
Yıl, daha geniş ve daha la· 

~ al bir programla çalışma -
..; devam etmektedir. Şimdiye 
, lr Konservatuvann talebe a · 
·~ ı • son devrede kaydolanlarla 
"''ab "'le 11r 260 ı bulmuştur. Kız ve 
'l.eırı e',c talebeler, her gün muntıa· 
~ müzik derslerine ça· 

l.f" lar. 
ııı~ U-..., , talebeleri teşvik et
'•biliyetıerini daha ziyade 

~ ettirma ve halka tanıt· 
aı.ı DıalıaadiJe, geçen senelerde 

ıı,11~~. gibi bu yıl da, &e7JOnun 
~, it tarihlerinde konserler 
<ec~ 

lilıı ~· Bu konserler, on be§ 
ıltı td bır olmak üz.ere ayda iki 
~erilecek, birinde yalnız tıı -

lebeler, diğerinde muallimler de 
iştirak edeceklerdir. 

Verilecek konserlerden, her 11· 

nıf halkın istitade edebilmesi i -
çin fiyatlar mümkün olduğu kn· 
dar ucuz yapılacak, talebeye da· 
ha ziyade ucuzluk temin edile • 
cektir. Konservatuvarın bu faa -
liyetinin, musikıiyi yaymak, ta • 
nıtmak, öğretmek ve musiki zev
kıni aşılamak baıkımları.ndan bü
yük faydalar temin edecei'ıi mu
hakkaktır. 

Bu hafta içinde, mevsim BOnıı
na kadar verilecek konser rerin ta
rihleri tesbit edilecek ve prog • 
ram halinde neşredilecektir. 

Konserlerin nerede verilA!ceği 

de programla birlikte bildirile • 
cektir. 

Ayakkabıların 
Evsafı ~eselesi 
~tiketlere Yazılması işi 
şimdilik Geri Kaldı 

)\ ~arlıksız sa.tış mecbuıiye
( tıne dair olan kapuna mü
ı~all!k kararname ile be· 
~ı.. .. satışlarda evsıı.f ıltını 
t1t4"'1 uttulan maddeler hari· 
'Kalan diğer istlhlAk madde· 
ı~ile de tedricen evsaf i!Anı su· 'ti 16tılınası için tedbırler a!ı· 
~'ılteı İktisat Vekaletinden pıı • 
~ ı •atışın tatbiıı: olunduğu 
~tltler Ticaret Odalarına bıl· 
dtııilııı lfur. Bunda ezcümle Ş(lyl! 

ektedir 
•1111 h 

tıtlııtı USUstaki tetkiklere ve ha· 
~a Yardım olmak üzere 
llıtı~, her nevi ayakkabıların 
4C\ ~ elınesi mümkün olan bat
C~Nl,_'8llJann billnınelli lilzumlu 

ll""llliftür. 
ı.."lı • ,,~ le "aıı.ta bir taraftan veka • 

linmesi. faydalı görülmüştür. 

Binaenaleyh maksadı temin \. 
çln muhitinizde bulunan hazır ve 
ısmarlama ayakkabı tüccar ve e>· 
nafının mümessilleri davet olu
narak ayak!kabılarda evsaf !linı 
mecburiyetinin evcafı için ele a. 
lınması lcap eden vasıfların ne • 
!er olabileceğinin ihzari şekilde 

tayini lAzım gelmektedir. 

Diğer taraftan halen peraken • 
de satışlarda evsaf ilim mecbıı. 
r! tu.tulmıyan V<' ayakkabılardan 

gayri maddererden de bir an ev
vel perakende satışların evsaf ila
nı suretile yapılması mı:ıva!ı '< 

göriik!cek maddeler üzerinde dP 
ayni ma:ksatla tetkikat yapılnıas; 
da çok faydalı olncalrtır .. 

Bu tamimden de anlaşılacağı 

vıeçhlle İstanbulda ayakkabılara 
lıeı dlt.r 1tiıcıer yapıl.maltla bera • 
~ ~. larattan ala.kadar tüc • 
' ~af grupları tarahrıdan 
~ lttigal mevzuları olan 
:-ıtı ı... .• liıerincıe ve bu madde
~ ~ca vasıflarının teslıiti 
~ huı IU.nı mecburiyeünin racılar tarafından da süratle ;'&· 
"'llı.ııt Usunda müracaatlar a· pılarak neticesi Vekilete bildirô .. 
ı.~ır. lecek ve evsaf meselesi hakkında 
~ <'- -. " t - 'anbul Kunduracı • , :-"illi .ıat Vekfilet ancak ondan sonra top· 
,1ııı..~Yetiııtn İ&tanbul Vallligi Ju bir karar verecektir. 

evsafını gösteTen etiket vurulma
sı işi fimdil!k geri kalmıştır 

Vekaletin tamimde istediği t~t
lcikler, diğer §ehirlerdeki kundu-

lıı..~"ıtı alınan ve ayakkabılar • 
~~. arın ne suretle tespit o· 
"llti de~ ~eldiğine dair olan 

1111 lı bu Cümledendir. 

~ llauat. bir karara varıl • 
~ ~~!; nıevzuun daha e • 
'l ı Ve alAkadar esnaf ve 

lll'lJUıı daha etraflı bi -

Toprak Mah 
Ofisi 

uEleri 

Toprak mahsulleri alisi, ı,,r 

haftaya kadar Ankaraya nakle 
dilmiş olacaktır. 

ıoRBALAR 
SALTANATI 

~ ... e 
~ trt~ .. 
btıı~~ıı..doJu gun. vak'ayı haber 
~l'l.le l't !.enen yamakları za-
4t11ı l!t Ve :ıe~ Yakasına ge:; • 
' · lluyİik e UZerine çullanmış. 
~Ql~ôlıııaı.u!,"re vesairede bulu 

lı· il t1ı1nı da Rumeli kalesi 
r, ıt )r Uştu, 
,.ıı.ı , andan d 1 
"!r~ l'Ol[ı a .stanbula yR • 
lı. ~· Veni Yarak ımdat istemiş· 
t ~.~ Çeriotı 
ı. it "&tet l<: r a arı karışınış· 

er ltatad 3Ynıakamı şaşırmış· 
~ >ı.~alıa . an bir "."s çıkıyo,.dı • 

~le, ı.·' Rumetı kalesini !Pt-
1-ı itaba ıllıler?. 

ne k~ının kar 
'eılen asını uçur1n· 
1'a~ gelmişler?. 

alı ını emret ti dersi • 

ı az.ıı: 1\1. !>arr.i KARAYEL 

. ? 
nız .. 

Kimsecikler bir şey bilmi~·,,r· 

du. Herkes bu işin padişah sultan 
Mustafa tarafından irade edile • 
rek vücude geldiğine kani idi. 

Yeniçui ortaları silahlanarak 
babı hümayuna dayarunışlard,. 

Hep bir ağızdan bağırıyorlarcı: 
- Kabakçı Mustafayı neden i

dam ettiniz? Bu emri kim verdi?. 
Cevap isteriz ... 

İş fena idi. Saray altüst olıı • .ış · 
tu. Bu işten kimsenin haberi o! 
madığı için Enderun ağaları şaş
kın, şaşkın birbirlerine bakıyor · 
!ardı. 

Sultan Mustafa Kızlar aaa"ı~ı 
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ZDcaciye 
Taksiler Niçin Aynı TröstO ve 

Köy Kalkınmasına R kt 
Niçin ihtiyaç Var? en e Olmamalıdır? T~cir~~r ç0';~~i;~~;:ı~;~ 

yen ıden Şı 1<ayetler yoğlunda yeni tutulan bina· 

1 
nönü'nün Kastamonu seya
hati ve köylülerle hasbihali 
her tarafta büyiik bir alkka 

uyandırdı. 

llu aliıkanın verdiği meraklo 
olacak ki, Çatalcalı bir köylü ile 
konuştum. İstediğim ıibi uyanık 
bir vatandaş, uyanık bir köylü. 
Dedi ki: 

- Köylü toktur, fakat, parası~ 
dır! • 

Sordum: 

- Niçin?, 
- Anlatayım. 

Diyerek devam etti: 

- Çatalcada toprak bire sekb 
veriyor. Ben arazisi bolca köy -
lülerdcn birıylm. Bir çift hayvan
in 320 klleden fazla buğday istib· 
sali mümkün olmaz:. Bu 320 kile
nin 120 kllesini bir çift hayvanın 
yiyeceğine, 40 kilesini tohuma 
ayırmak lhundır. Geriye kalan 
160 kilesi de bir çift hayvanla is
tihsal yapan köylilye bugünkü 
piyasa fiatı ile ancak yılda 165· 
175 lira arasında bir kazanç r• 
tirir. Başka hiçbir yerden bir ge· 
liri yoksa o köylü 175 lira ile bir 
senede neyi karşılıyablllr?. 

Ve.. rözlerimin içine bakarak 

sözlerine ilcve etti: 

- İşte bunun içindir ki, köylü 
toktur, fakat parasızdır .. 

Ve .. bu misali dilnedikten sonra 
ben de kendi kendime: 

- Köy kıılkınınasına niçin lhti· 
yaç var!. 

Diye düf~"düm,. Mevzunn e
hemmiyeti üzerinde durdum. 

BÜRHAN CEVAD 

H.Partisi 
Vilayet 
Koııgresi 

Sekiz On Güne Kadar 
T@planacak 

Halk Partisinin kaza Kongrele· 
ri tamamlanmıştır. İki yılda bir 
toplanması nizamname icabı olan 
vilayet kongresi de bu sene içti
maa çağırılacaktır. Vilayet kon • 
gresinin toplanma tarihi Partı ü
mumi merkezince tesbit edile . 
cektir. Kongrenin sekiz on gün 
sonra toplanması muhtemeldir. 

K~r~denizde 
Bir Şamandıra 

Karadenizde bulunan Slatifos 
isimli gemi kaptanı tarafından 

Deniz Ticaret müdürlüğüne b;r 
telsiz gönderilmiştir. 

Bu telsızde Bulgar sahillerinP 
45 mil yakınl:kta bir şamandJJ'a 
görüldüğü ve bu şamandıranın 

her dört saniyede bir şimşek l!(Ö5· 

!erip takriben altı milden görut -
mesi mümkün olduğu bildiri! • 
mektedir. 

çağırdı. Ve sordu: 
- Nedir bu gürültü?. 
- Efendimiz, Kabakçının kafa· 

sını kesmişler ... Rumeli!enerin ie 
bulunan yüzlerce yamağı kılıçtan 
geçirmişler... Kaleyi fethetıl"ış • 
Jer ... 

Sultan Mustafa afallannştı. 

Bunlar da kimdi? Yoksa: Su.tan 
Selimi salis taraftarları mı ayak
lanmıştı? Fakat; bu, mümkün de
ğildi. Hiddetle: 

- Bunlar da kim? 
- Bilmiyoruz ... 
- Sadaret kaymakamı pa~a -

nın haberi yok mu? 
- O:ılar da bilmiyorlar ... 
- Peki, Yeniçeriler ne diye ba-

ğırışıyorlar? . 
- Kabakçının kellesini uçur • 

mak için emir verenlerin idamı· 
nı istiyor !ar. 

- Söyleyin kendilerine! Be • 
nim haberim yoktur.. Her kinı 

bu fiili işlemiş ise rizam harir.in
de icra eylemiş oldu~undan hak· 

~o.çör/erin /iddaları Muhtelif Bat Gösterdi lda, yeni bir ı.aı1ro ile ·içiçc· isimli 
vı 'J I Şehrimizdeki zücaciye tacirle• operetle teımil mevsimini açtL 

Bakımlardan Yerindedir ri son za'Ylanlarda bir trö.stün fa· I Operet idaresi, ilk temsili miina
aliyetinden şikAyet etmeğe hll\'la· sebetile, davetlileri ar.ısında beni 
mışlardır. 

1 
de hatırlamış. Gittim, opereti gÖJ'· 

valiye müraca • 
at ederek 1aK· 
si otomobilleri-
nin hep ayn;. 
renge boyan -
masından fildi· 
yet ettiklerim 
bunun kendile· 
rince 
balı.solan 

mev-1.uu 
mah-

zurlarını anlat • 

• 
,•. 

• tıklarım yazmıf -
tık. Bu müraca • 
tın ve dileğin ma
hiyetini, mul'ib 
sebeblerini ken • 

Durak yerinde müşteri bekliyeo 

taksiler 

dilerinden cğrenmek üzere bir kaç 
§Oförle görüştük ve şoförler cem l· 
yetile temasta bulunduk. 

Şoförlerin bu husustaki düşii • 
celeri ezcümle şu suretle hulba 
edilebilir: 

Sebeb: Mağazadan alnan bir o
tomobilin üzerinde çok cazib renk· 
li ve gayet parlak bir boya vardr 
Bittabi bu boya A vrupadtr ve Hl· 
akal dört sene dayanır. Böyle lüks 
bir otomobil alan kimse onu Be· 
lediye emrine uygun olmal< ve 
taksi olarak işletebilmek için ye
niden boyanmağıı mecbur kalıyl'r. 
Bir otomobilin boyanması 40 - 5(1 
liralık bir ~ir. Ve boya mal • 
zemesi tamamen Avrupadan gel
diği için bu paranın kısmı k<ill.sı 
harice gitmektedi .. Bundan maa
da otomobili alan bu parayı lü • 
zumsuz, füzuli bir masraf <'!.arak 
vermekte ve burada Avrupa ma!· 
zemesile yapılan yerli bova oto
mobilin kendi boyasının dörtte bi· 
ri kadar dayanmamaktadır. Hem 
otomobili alan zarara giriyor. Hem 
paramız harice gidiyor, hem de 

yapılan boya aslının yerini tut • 
muyor. Renksiz ve dayanıksız a 
luyor. Bütün bunlardan maada gö
,_e hoş görüruniyor, zevksiz ve g&.
terişsiz oluyor. Katlanılan bu k\i1-

fete rağmen taksilerin hepsi tan: 
olarak ayni renkte değildir. Bir
birinden daha koyu, daha açık JI· 
mak üzere muhtelif renk taııkları 
göze çarpar. 

Şoförler düşüncelerini §11 n!'tı· 

ceye vardırıyorlar 
Bir otomobilin \aksi olduğum.: 

anlatmak için yanındaki saati, da
ha olmnsa etrafındaki pötik•rell 
kordon kafidir. Renk serbest hı· 
rakılmalı. otomobiller kendi lıo-

yalarile kullanılmalıdır. Bu su . 
retle bilyük bir masraf ve hatta 
israftan kurtulmuş olacaklarını 

llave eden şoförler bu dilekleri -
nin is'a!ını yeni valimizden rica 
etmektedirler. 
Diğer taraftan gerek bu mesele 

ve gerekse diğer bazı hususat hak
kında şoförler cemiyeti de, yakın
da resmi müracaatta bulunacak, 
esnafın dileklerini bildirecektir. 

Halk Radyoları 
Bütün alkın Radyo 

Alabiimesi Temin 
1E d i 1 iy o r 

R adyonun memleketimizde 
yüksek fiyatlarla satılrr.ak· 

ta olduğu cihetle bütçesi müsai! 
bulurunıyan halkımızın bundan 
malaum kaldığı Nafia Vekaletiı>· 
ce tesbit olunmuş ve radyo fi • 
yatlarının ucuzlatılması kararlaş· 

tuılmıştı. 

Bunlar İstanbulda bütün tir -
ketlere ait radyoları tetltik ede • 
cekler ve en pratik ,en ucuz rad
yo tipini tesbit edeceklerdir. 

Bu tip bir raporla Nafia Veka
Jetıne bildirilecek ve Vekalet te 
radyo esaslarına göre biT layiha 
hazırlıyacnktır. 

Heyetin sejtiği bu radyolara 
.halk tipi• ismi verilecek ve ha
zırlanan layiha ile gümrük res • 
minden muaf tutulacağı gibi bun
!3fın işleme resimleri de tenz:' 

Tacirler; 4 musevi ticarethane dUın. . . . . 
tarafından z!icaciye · asasırun İtiraf ecleyun ki, halk operetının 

pıy u d-"' t ili . . ellerinde tutulduğunu ve bu trös- ıeçen Yl ar ..,.. ems erıne rus· 
tün zücaciye işlerinin hariç ve betle daha ziyade bir hazırlık ve 
dahildeki faaliyetini sektııdar e- itina gördüm. Müessisle~ine n:ıu· 
derek milli fabrikaların mamu- vaffak olmalarını temennı edtrım. 

İdeal operet aranmazsa, fazla Iİ· 
tizlik gösterilmezse, Halk Opereti 
ııalınesl, insana birkaç saat eğlen
eell vakit re~irtebiliyor. 

Jatının sürümüne engel olduğu· 
Zücaciye işlerlnd~ki bu tröst 

nu iddia etmektedir Jer. 
yeni olmayıp ötedenberıi bir tilr
lü hallolunamıyan bir mesele ha· 
lindedir. 

Alakadar tacirler vaziyeti res
mi makamlara yeniden bildır • 
meği ve tedbir alınmasını karar 
Iaştırmışlardır. 

Tröstün doğurduğu mahzurlar 
bir raporla etraflı bir §Ckilde İk
tisat Vekalet.iıı.e bildirilecıtktir. 

Eğe Denizinde 
Fenerler 
Tetkikatı 

Muhakkak ki, Balk Op~retini i· 
dare edenler, bu yeni kurulış için 
çok hazırlanmışlardır. İstanbul hal· 
kının 1tu sahneye rağbeti nisbctin· 
de, bu operetin olgunlaşmasını tı» 

menni eclerinı. 
Sahne işlerimizde, maalesef ele

maıı noksanlığı derhal güze bat -
maktadır. Ankaradaki TiJatro 
mektebi dahi, talebcsizlikten ~ikıi

Jetçidir. Gönül arzu eder ki, artık 
daha çok zaman beklemeden İl l 
yetişmiş elemanlara kavuş·• 1• ilelin:a 

Balk Operetinden bahsederken, 
hüyük ve modern bir şehir oimağa 
doğru giden İstanbulumuzda sahne 
ve her nevi ?ğlencc vasıtalarının 

Denizbank müdürlerinden Rıl· azlığına ve teşkilatlandırılmnmış. 
ihtiyacı karşılıyacak ayarda olma-

ufi Manyas ve Fenerler idaresi 
müdürü Yusuf Ziya şehrimdzden 
İzmire gitmişlerdir. 

Yusuf Ziya Adalardenizi ve E
gedenizindeki f.enerlerin vaziye • 
tini tetkik edecektir. Bu ara; ye. 
niden konulacak başlıca fenerle
rin yerleri de tesbit olunacaktır. 

---o--

Cari 
Hesaplar 
- 1(~·amiyesi 

BirinclkAnunun 12 sinde çeki
İş Bankasının küçük cari hesap 
ikramiye keşidesinde bin lirayı 

69671 numaralı hesap sahibi ba • 
yan Atiye kazarunıştı. 

Bu ikramiyeyi kazanan ve res
mini yukarıya koyduğumuz ba
yan Atiye mükafatını almıştır. 

yışına işaret ttmek isterim. Halk 
Operetinin bu noktadan da rağbet 
görmesini dilerim. 

Çünkü iyi r.abne devamlı bir se
yircinin vücude getireceği bir kıy
mettir. Devamlı ve bol seyird d,• 
iyi sahnenin temin edeceği bi • 
varlıktır. Yani bunlar, birbirlerin'' 
bağlı şeylerdir. İki taraf birl>irin ·' 
yardım etmekle, hüsnüniyet gös • 
termckle, fedakarlık yapmak!·., 
ıahne işlerinıiz de pekala yürüye
bilecek bir ~ oldadır. 

REŞAD FEVZİ 

Yunanlı ar 
Ve Ba;ık 
Idhalatı 

Şehrimizdekı alakad3flara bıl· 

dirildiğine göre Yunan hükünı · 
ti balık idhalatı hakkında ver ı 

bir kararname neşretmiştir. 
Bu kararnamey_e göre tuz u s;. -

lamura ve diğer kurutulmuş !ı<•r 

nevi balık mahsulleri Yunan İ · 
tisa.t Nezaretinin müsaadesile 
Yunanistana ithal olunacıi.ktır. 

Bu gibi balıkların bedeli ser be , ; 
dövizle ödenecektir. 

Bu karar balıkçılarımızı 
memnun bırakmıştır. 

çok 

Birimiziıı der ji 
Hepimizi ı d 3r jj 

Balık pazarında Seyr ·· -
sefer İşleri 

1 Nafia Vekaleti; az kazançlı ai 
lelerin ve köylülerin bile muh•k· 
kak bir radyoya sahip olmaları -
nı temin için süratle harekete 
geçmeğı muvafık görmüş ve bu
nu temin için hır heyet teşkil et
miştir. 

olunacaktır. Şehrimizde başlıyan le:=-=========== 
Mühim bir lhıiya.cı karşılamak 

balumıuda.n aih yük ara.b:ıl:ırmdarı 
tfkiyel lılç şüıılıe yok ki kimRnl.ı 
a.klm4an ctçmes. akaı, ife, ba a- 1 

rabalann ifledlil yolun, malu.lli 
prlları k~ca bOyle bir şlkiy<t 
lıaklı ı::örüleblllyor. İııle &Jı!ılımu 
bir ka,e mektup, bize, bu sebepten 
fD satırları J'Udırtıyor: 

Rdyo ve telsiz mütehassısla

rından mürekkep bu heyetin ü~ 
azası şehrimize gelmişlerdir. 

!arından gelinmesini irade ey • 
!erim .. 

Kızlarağası ; derhal babı hü • 
mayuna koştu. Toplanan Yeniçe
rilere Padişahın kat'i iradesir.ı 

tebliğ etti. 
Yeniçeriler bağırışıyorlardı. 
- Demek, efendimizin haber · 

!eri yokken ocağımıza hiyanet e 
denler vardır ... Bu hainleri bulııp 
kellelerini kesmeliyiz... Padiş~ 

hımızın fermanını yerine getir • 
meliyiz ... 

Binlerce Yeniçeriden bir kıs • 
mı Rumelifenerine , bir kısmı da 
şehre dağıldı. 

• •• 
Kabakçının kelle.sini Alemdar 

Mustafa paşaya götüren Ddi 
Zorba Rumelifenerine döndüğ, 

zaman kalenin Yeniçeriler ve ya
maklar tarafından sarıldığmı gör
müştü. 

Deli Zorba ve beş al'ltad~n:r. 

yamaklar eline düşmesi y!izde 
yüzdü. Çünkü; Yeniçeri ve ya • 

tetkikler çabuk bitirilecek ve la· 
yiha kanuniyet kesbeder etmez • 
hemen tatbikatına geçilecektir. 

Bu suretle vatandaşlar pek kı. 

maklar kasabayı her taraftan ab· 
luka ettikleri gibi ne olur ne ol
maz diye de Rumelinden ve İs • 
tanbuldan gelen yolları kesmiş -
!erdi. Bu sebeple Deli Zorba; Ak
pınara geldiği zaman yolların ka. 
palı olduğunu köylülerden hsber 
almış'iı. İş f>ena idi. Muhakkak A. 
Jemdardan aldığı emri Pınarhisıı
rı ayanı Ali ağaya bildimıeli idi. 

Deli Zorba , Rumeli balkanla
rında eşkiyalık yaparak büyü • 
müş takımından olduğu cihetle 
pişmişti. Muhasara olunan nirc 
kalelerden hattı yararak başlı ba
şına çıkmış ve yine nice kalelere 
habenizce girmişti. 

Zorba; Akpınarda muhasara 
haberini alır almaz derhal köyü 
terketti. Ve her ihtimale karşı da 
köylülere fU yolda beyanatta bu· 
Jundu: 

- Demek; vaayet böyle ... Öv · 
le ise bize burada iş kalmadı. Ge
risin geriye k~p Sadrazam or· 
dusuna iltiha.lt etmek lazım. 

sa bir zamanda en ucuz ücretle 
en iyi ve net sesli bir radyo ma • 
kinesine sahip olmuş bulunacak 
!ardır. 

Zorba, bu SU.i.'t d .z.r .. kJ ~ rı ~
mek istiyordu. Netekim kurnaz -
lığını yürüttü. Köyden çıkar çık· 
maz Terkos köyüne doğru Y'" 
aldı. Ormana girerek gizlendı 
Geceyi bekliyordu. 

Sular kararır kararmaz, Deli 
Zorba beş atlısı ile beraber bü • 
yük bir çark yaparak tekrar t s • 
tanbul yolunu tuttu. Bu aeler A· 
yastafonos üstüne doğru gelı yı;r. 
du. Maksadı Sadrazam ordusunun 
ileri kı1aatına yeti§lilekti. 

İstanbul fü:erine yürüyen or • 
dunun uçları Yarım Burgazdan 
Çekmece üzerine doğru yürüyü~· 
lerine devam ediyorlardı. Derh1l 
Küçük Çekmece köprüs!inün al!· 
zında pusu kurdu. Gece yarısına 
doğru ordunun uçları gözüktü. 
Yeniçeriler; İstanbula döndükle· 
ri için sevinç içinde idiler. On ki· 
şiden mürekkep olan uç siliih'a
rını atlarının terkilerine bağla -

(Devamı var) 

Kipriiclen baflıyar::ık Balıkpaza ... 
rmclan Kerutecllere kadar yolu.n 
ne kaclar dar, bi<:imslz oldıığu ma- .. 
Uimdar. Ratti J'Ohın bu darlıh yü ... 
sünd.endtr kJ, Eyüp - Keresteciler 
olobiıslerl KöııriiJ'e kadar lşleW • 
memektedlr Yük arabaları ise - bu
ranın Ucarl vaz.lyetl lca batından 
oluak - " kadar ntr ve çok oJ.s.rak 
fflerler kl, :ran J'O)d.a bu.:ıu siJl.ı

ıırlar, a.ralaruıda bu 7Uıden kavK• 
pa.tıriı ederler, 701 dakikalarca mu
atta.J kalır ve bu esnada. burad.\ ı 
yolcu seçmesine lmlı:in olmaz. Alr; ... 

pm sabah bu 7old.ao ıidip ce'Len 
binlerce lnsan, bu yolculuk esna -
51Dda. cQzüniı dört defli. Sl'ltiz aç .. 
mak meci>urlyetlndcdir. Bul~ 

burası yilk an.balanndan cefll -
mM"i rok l'\İ(' olan, baz:ın da bu 
ıiiflük d.alı:lkalarca lmkinsızhk ha
lini alan bir yerdir. Bu halden yol
cular kadar dükk4ncılolr da müı, • 
'kkidlr. 

Biz. bu sütund:ı. bu vaziyete 
kati bir hiıll ('art'~I tf"kH tavsiye e
df'Jnt"mrkle bf'raber &rabaların bir 
kı-.mının ba,ka bir yoldan evke
dilm~i veya herhanıl bir . urt'Ue 
yolun bu vaziyt"tte kurtan•=··=• 
al:ikadarlardan dilt"rh. 
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1 Tunus, Korsika, Ciboti Meselelerinde I ______ __. 1 MeraklJ ŞeylerJ 1

1ı _ ILJI Da DA' A~ 
-ıa ya, Almanya'ya MİHRACENİN KURNAZLIÖI tr"-ıl ~ 

İnl'lllzler, umumı,.et UlbırUe, ra- J,•••••••••••••••••••••••,•••••"•••••••••••-'ı 
yel Uyakalll tı adamı olarak töhrel ı 

G .. . ' 
uvenıyor ... 

lngiltere Fransayı mı ltalyayı mı Tutacak 

İtalya' da Yapılan Nümayişlerin 
Fransa'daki Grev Zamanına 
Rastlaması Bir Tesadüf müdür ?ı 

bulmuşlardır. Bununla beraber, Hint
liler de onlardan hl9 •eri kalmamakta 
ve tayanı b.ayret bir neu.ket perde11 ı 
'Kı .. da eu büJUk kurna.r,hkları yap-
_b•orıar. 

Bir müddet evvel, Londrah bir an ... 
llkacı, lılr MllıneeJ'e Tüder demn • 
4en kalına moltU7eler aatm,,.u.. Bua
l&n11 flah ı.utt f•atlt• lirası olarak 
leııbll ••tı•ifU· 

Sevmesini 
Biliyor musunu 

Mihrace, me•lekeılae d.iinmü.t, ve 
ayni 1'tmJ7e moblt7eler de J'iikl~. 
Boaba.7a •eldlklerl um.an, ı.on..-.. ..... 
ki antlkaeının bu tehlrde bulanan 
mtımeostli. rM1ıra71 alllıadarlara röe· 
1onnJJı ve s.ııto ltralık bir çek almq
hr. Bu, bil- raalıtlık aıydıT Antikacı 

birkaç ~atta bol<lenoı,. Fabl rert ka· 
lan ~00 inırtıl• ltra11 bir türlü &'•im•· 
mı.ur. 

• Mektubu gönd 
dikten sonra od 
sın da oeıeceK c 

vabı böyle 

F 
ransa ile İtalya arasındaki 
münasebatm daha gergiı:ı.

ıeştiği görülüyor. Yeni ge
len Avrupa cızetelerinde Roma· 
d•n yaz~ birçok malılmata te
sadüf ec1.i4Yor. İşin içyüzü aran
dığı için bu tezahürat artık ikin
ci, üçüncü derecede kalıyor. Çün 
kü asıl mesde İtalyanın emelleri 
tatmin ~ olmaktan çok u
zak görüldüğüdür. 

Bu itibarla İtalyanlar politika 
Alemine yeniden yeniye şu me
ıel~1e'l-i çıkarıp getiriyorlar: Tu
nua, Konılh, Clbuti. İtalyan hü
kün :~Lı tarafından buna dair a-
911oLan açıla bu m~'Sel"1er ortaya 
konmut ve müzakereye giritil · 
mif değildir. Ukin fimdiye ka
dar kaç ,Uadür olup biten şev -
lerden, hidıt't!lerden ve İtalyaı 
mathu.atında yazılan yazılardan 

ınlaşılıyor ki İtalya ile Franoa 
•rasında derin bir uçurum var -
dır. 

İtalya Hariciye Nazırının gaze
teei sayılan Telgraro'nun yaz • 
dığım görü.rıce meselenin artık 

llyle ikinci, nçiln.oü derece .le kal 
mıyaca4ı anlaşılıyor. Bu gazete 
dlyor kJ: 

•İtal:ra Hulclye Na~ırıru.n söz· 
!eri istik'bal için 'bir provam de
mektir. İtaJ) aıua milli emelle • 

l!>on ~anuınlarda onaya çlkal! meseıeıerı ı:oruşmek üzere Rıtlerin 
Komaya yaptığı ziyarete ait 'bir intıba 

yanın milli emelleri ne olduğunu 

gizli tutmaga lüzum yoktur. Av
rupanın vaziyetini bilenler bun
ları anlamakta zorluk çekmezler. 

Bu emeller mutlaka Avrupa sul
hunu tehdit eder mahiyette de • 

ğildir. Münihteki karar üzerine a
daletsizlikler tamir edilmeli. Hu

dutlar tashih edilmeli. Avrupada 
otsu.., müstemlekelerde olsnn hu
dutlar düzelmeli!. 

budur Avrupalı muhabirlerin bil
dirdiğine göre İlaly.,nlar milli e
mellecini t.ıtmin edilmemiş gö • 
rerek bunları yerine getirmek, 
yani istediklerini elde etmek için 
harekete geçmek hususunda ken
dilerini kiit derecede kuvvetli 
buluyorlar ve kuvvelli oldulda -

(De yamı 6 ıncı ıah ·lede) 

Tabii •borcun var!• dJ1e blr milı -
raa.eye mörac.ıııat cdllmez. Mobllyelerl 

J almadan evvel onun l41erlle mewu.J •-

i

t !~~a=~eY:~:ı;ıuttu. KendJslılden 
tc Mesclede kaiiy)'en lth· yanlqldt 

nıevcu.t detlhlfr. Fakat saJece I\lfh - ( 
raOf' kıuaqbr. t\olobilyelerf almaclan eY

ı ,·el. khn oldtılun.u SÖ7Je.meden maia-
1 sa.71 sb'atet edflll Mihrace, mevzuuba.-

hi'I mobllyeterin 5,500 liraya ııtatıldı· 

iuıı sormwılör. 

Londrah autlkacı, iki &"im soura, ya
ni milıflt'risinln hüviyetini öironlnoe 
flaLa. 580 Hra arttırmuthr. B 

aııa doğruyu söyliyeceksi • 

~amma tam doğruyu.. Su- [Yazan: MURAT KAYAHAN 1 
alım• ba~a cevap veya ka· 

Mihrace, ntgakeUnden doll\YI buna 
ltirn.-z r tmemlf, fakat aptal muamelesi 
görmek ıe ıUcu.ne gitmiştir. İı;te bu
nun Jclndfr ki an<'ak 3.~0D Jtra71 ö
demittlr. Geri kalan &OIJ lirayı d-'.t. Bom 
b,..•dl\ bir . bankaya yatırmtŞhr. Anti· 
tacıya oJan ooro. bu paranın getirt -
ceii faiz tle J'&Vft.4 yav .. ödenecettlr. 

Mlb.raeentn bu kumazhitna. ne der
lliatd. 

çarnaklı yollara sapan sözlerle be· 
ni aldatrnıyacaksınız. Sevmesini 

bilir mısiniz? Amma nasıl, sevmek 
biliyor musunuz? 

Tanha sokakta yalnız ve yan 
yana yürüyorlardı. Bu. suale mu
hatap olan kadın hayretle kaşla-

rım kaldırdı w yanındaki adam: 
ilk defa görüyormuş gibi dikkat· 
le süzdü. Genç adam yumrukla • 
rını sıkmıştı .. Bütün vücudunda 
asabi bir ürperiş dolaştılt belU 
oluyordu.. 
Kadın birdenbire adımlarını 

1 sıklaştırdı. Dudaklarında ~n • :--... r·~·A ... -K11111 .... 

5 
... ------------------tı dine has mıistehzi bir ürperiş hl-i M Sinemasında kim oldu. Yüzü duygularım sak· 

lıyarnıyordu. Ba~ım önüne eğerek: 
Mısır Ses Kralı Meşhur Muganni 

ABDÜLVEHAB'ın 
Nefis ve mükemmel şarkıları ile dolu 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
Türkçe siizlü ve Arapça şarkılı filmi 

- Her zamanki gibi.. Her se • 
ven veya sever görünenler l(lbi 
siz de .. 

Genç kadın sözünil tarnamlıya
madan boğulan bir seein hücu • 
mile karşılaştı: 

- Hayır .. Hayır beni onlardan 
ayırınız. Ben sevginin manaıını 

başkaları gibi yalnız .. 
Utanır gibi sesini yavaşlattı ve 

düşünü· 
vordu 

gözlerini yolun karanlı 
vlrerelı: söyledi; .. 

- Yalnız hırslarunl• 0 

Genç iradın uzun yıUıt 
sıkıcı geçen bu. kısa ınult•". 
kaQlllak ister gibi sözll ~ 

- Sen çok yoruluyoCf\111 
bir şey değil. Daire şefi lı . 
ğında sana bir bardak ıu 
mez. 

Ciddiyetin tlOD mercfl 
konUfan bu. çift blrdenbJ.re 
daşlığa girlvennişlerdf. ..ıı 1 

Genç kadn iri siylh r' 
parlıyan bebeklerini "J<'1 

ltkanlıya çevirdi: 
- Ciddi söy1ilyoruııı 

iyi yapmıyonun. 

Hulki içini anlatını:Y• 
sevgilisinin birdenbire ın 
ğiştlnneslne slnirlenP'lfd' 
daha fazla sinirli< oıs~tl 
kaybetıtlceblllrdi. ~ ~ · 
dan cevap wrmif o!rııajı }il/' 

(Deııcımı T ınel ı< 

ÇOCUK 1 
Bilmecesi --Hediyelerimizi 

Ernsalsız ve muazzam aşk filminin 3 üncü HAFTASI görülmemiş 
bı.r mLWaffakiyetle devam ediyor ve şimdıye kadar İstanbulda !>iç 
bir filme müyesser olrnıyan fevkalade bir rağbet görüyor. Cidden 
mevsimin en parlak şaheseridir. İlaveten: 

EKLER JURNAL tarafından altnrnl! ATATÜRK'ün muazzam 
cenaze merasimi. Beyaz Esire Filffl 

hazırladık Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matıncler vardır. 

B 
in dokuz yiiz yılında meın ~ j 

öııümü•dekl paarlosi ırünu, '°""" lr ••• .'.!!l••••••••••••mmu•••••••ı11ıt. leketimizde geçen bir valr'3·\ 
okuyucularımız ı~ın bazırladılunı• llk iki haftadan beri bütün İstanbul halkını güldüren ya aid olan hu filmin ha • 

Silvi, Polet Paks, LUiı 
J ohn Loc, Sa.turln, OOUO. 
Belin ilAh ... 

Hitlerin İtalyayı ziyareti eeaulllda denizde yapılan btr şenlik 

rınden balıı.dmekle bu provam 
dzilrniş oluyor. 

Bu milli emeller İtalyan ırkın
dan olan ve İtalyanca konuıanla
rı koruınaklır. Bu program bugün 
beynelmilel zenginlerin mini ol· 
malarına rağmen İtalyan impa • 
ratorluiunun Wı'bil servetlerini 
i~lt-ımekllr. Bir takımları da ken
dilerine haluuten lüzumlu olma
dıkı halda mahza İtalyayı zarara 
ıoknıuı olmıtk için bazı yerleri 
ellerinde tutuyorlar, oralara yer
l"'mit bulunuyorlar. Artık İta!-

Diie rtaraftan Lavaro Fasi:sta 
ıazetesi filyle diyor: •Fransızlar 

Tunusu. 1881 de almlflardır. O za
man bu keyfiyet İtalyada büyük 
bir galeyan uyandırınıştL E~er 

'bugün İtalya ile dost olınak iste
niyorsa mazideki bu haksızlık 
tamir edilmdi• 
İtalyan gazetelerinde yazılan 

bu. yazılarla nasıl bir maksat ta
kip ediliyor ve ne anlatılmak is
teniyor? İşte Avrupa gazeteleri
nin Romadakı muhabirlerini şu 
günlerde çok meşgu! eden cihet 

mf'rakh bilmeceyi caj;~temb.e ko7a - rici manzaralarının ge~-enlıh·dt: 
Senenin en güzel Türkçe sözlü 

calız. Çocuk oku7uoularıııwı bu bU· I şehrimize gelen Fransız operatör· 

mecelere kllf1• son derece aıu. ve A YNAR oz KA DlSI ı !erinden Jorj Stilli ve Marsel Grin· 
merak du7acaklardır. 

Dün ve daha evvollıl cunkıi nüsha- yon tarafından alındığım yazn lj· 
1 tık. 

lıs.runu:da bUdlrdiiinıJ.ı t.a.fsUıi.ta &"0 .. r . 
bilmecelerimbi baUedenler ve oeklle- Filmi her seansda baştanbaşa viisi salonunu dolduran ı Operatörler, Türk zabıtasuııi ·n 
ce k kura nelioeslnde kazanlara ,u J gördükleri yardımdan ve kohy . 

'"'a ıı. -f•d•ki hcdi.rol•:imlzl V•· 5 A Ay 5 i ne m a 51 n d a lıktan çok mütehassis kalmışJ.ar-
rocetı.. dır. Çevirdikleri filirnler, Par .t. 

Çocuk olıuyucularuua, bllmoceaiıı Parlak muvaffakiyetie devam edı'yo~. n•veten·. k k b • 'lm' t' P·-'- · cıklıi• paurt..ı rüniınü takip edecek • ııa pe ço egenı lf ır. •·"'" cı 
eıımartesl rünü ~ediyolerlnl rellp FOKS JURNAL Operatörleri tarafından ANKARADA alınan varında Juanvll stüdy06u.nda tlı.-
ldarehanembden .. ıuaklardır. o '.. a- k c maline ç&llfılan bu filimde çol. 

Birlıwtye bir lolsllılel, U<lnclr• bir ATAT RK un uyü enaze Töreni tanılmış san'atkirlar rol almıı • 
rototrar makinesi. üçünell.-e k17melll Bu.gün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı fiatlarla matineler !ardır 

bir kol aaatJ, dördüncüre bir dolma i~;~~~~~~~;;~;;~~~~;~;~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~ kalem, beflnclye sazelemlzin üO aylık Vivlyan Romans, Mili Parley, 

::::;;~ı hediye olarak takdim edlle- 1 B u G o N EGLENCE - ASK GENÇLiK - ZEVK 
Beşlnciden onuncuya kadar birer 

rototrar albümü. onuncudan on betin- M E L E K GOZELLIK ve HA y AT FiLMi 
cb'e kadar blr boya talr.ım.ı, en beıtln- D E L 
elden 7tnnlnclye kadar birer lıahn. S inemasında İ G E N Ç L ı• K 
def~rl, ylnntnciden yirmi betincl7e 

kadar d• birer deste kur,un taıem Fransızca Sözlü- Baş Rollerde R )BERT TAY LOR 
hediye ecıııeceklir. o EEN O'SU 1 Yırmı be,ınctdeıı eıııncıye kadar de· M ·l L VAN • LIOtıiEL BARRY MORE 
rec• aı•n çocuk oku7ncuıar•11UZ• ş1r. Ayrıca: Paramunt Dünya Havadisleri Gazetesi 
leyin ve dlter arllsllerln en &'Ü2•1 kart- Bugıiu saat 12.45 ve 2.30 tenzilitlı Matine 
ları verllecettlr. 

1 

dını söylemiyorsun?. Babo.rn, en küçük birıeyi duysa beni bhr kıtır ke
ıer Seıı yalnız değil, çöpçatan ile bile eve girsen 
Tin• beDi batlflamaz. •N uıl oldu da sen bu adam
la k.onUfabildın, S""işebildin h diye kafamı koparır
Hepslnln zamanı gıt!!ecek ... Haydi şimdi gidelim. 

Ve. Nesrin sözünü bitirir bitirmez yürüdü. Fe-

y s 
- Daha şimdi söylemem. Onu.n da sırası gele

cek. 
- Haydi esen kal... 
- Gidiyorsun dernek. 
- Evet ... 

rrt de ISlgün bir yürüyüşle onu izledi. 
Mel'dwen batında Nesrin: 

- Ferit beraber çıknııyalım .. 
Dedı; s6zıinııı ekledi: 
- İlkönce ben çıkayım. Hemen !l'ir otomobile 

•tlayıp gıdeyim. 

- N!çın7. 

- Görül.mf'kten çOk lccrkuyorum. Bi:riaı görür 
d.e babama habeı verirse bittim. 

Fertdln yüzü bu~u: 
- Of.. Ne de sert baba bu. ..• 
Dedi, dev arn etti: 

- Peki ne zamaın bulut•cağız7. 

- İmkansız ... 
- Neden imkfın•ız olsun. Ayrı odada yatmıyor 

musun.?. 
- Ayrı oda amma ... 

- Amma ... filan diye düşünme. Kadın isterse 
lıerşey olur. Erkenden odana çıkarsın. Herkes uyu
duktan sonra da kaçar, bir otomobile atlar, gelirsin. 
İstersen ben gelip evin yakınında bir yerde seni 
araba içinde bekliyeyim. 

·- O hiç o!mr.z!. 

- Bir öpücük!. .. 
- Buluştuğumuz zaman. 
- Yapma ... 

- Sen anlaşılan beni öpmek için seviyorsun! 
- Inan olsun ~ğil. Bütıin varlığımla seviyo-

rum. 

Yazan: F.lEM İZZET BENiCE __ ..,. ___ _ 

- Ji.iç bekleme ... 

- İlle bekliyeceğim! 
- Gelemem. 
- Seven gelir!. 

- Niçin öpmek istiyorsun?. 

- Öpücük aşkın bağıdır ... derler!. 
- Bizi dudaklarımız değU, kalplerimiz biribi· 

rine bağlasın .. 

- Hem gece ben sokağa nasıl yalnız çıkabili • 
. ? 
rım .. 

- Aşk en büyük cesarettir. Çıkartır! 
- Bakalım! 

- Peki ... DediğiJ olsun. .• 
- Haydi esenle kal! ... 

- Ne olursa olsun bekliyeceiim. On binie To· 
katlıdayım. 

- Bekle amma bilmem. 

ııJ Jtoıı'D 11 
..<\rtist Vll11111 V',rı , 

• , $U f,. ..,rJJl' 
Bu filmin senaı) 0 ~p-

- Şımd.1 hiçbir şey söyUyemeın. Ben Yur4" aa-
11a bir kartla haber ve.-iri.m. 

- Bu rece gelsene .. 

- Öyle ise sen gel. Saat on birde Tokatlıda 
bekliyeyim!. 

- Deli gibi kvnll§uyorsun! 
- Gelmezsen ne olacak?. 

- Ben yine seni artyacağını. 

Fcıridin iniltisi ' ine bir ceovap oldu: 
- Canıınmrnr· ı ... 

Güle güle ... 

i d•" 1 
1 ve L' Lania tara U1 1 Jı" 1 

I• miştır. rtciP• ıı'"' 

- Gece rn1? 
- Ne '>hırt i:..,..ldJM hep uyı'-Cltdçtan ıonra 

lı.açıverimn! 

- Zararı yok. Deli gibi de. Sen de benim ..ev-
diğim kadar sevdigoin gün akıllılık ile deliliği biri
birinden ayırabilecek uı.iaiA bakalım? Ben seni bek 
lerim. 

- Bana da bir adres ver de ben de seni anı. 
yayım. 

- Olmaz!. 
- Niçin bana nerede oturduiunu, b&bımın a-

Beklivorum 
Ge ' 
Sal ı~ li"ımemEZl.ik .:me ... 

4Davamı 'Hl') 

Bu hafta, Mark r; Jıı5~ 1 

l harem hayatın• aı ·riJI 
B 11rı 1" çevirece-ktir. un - . ;ştıt· 

figüran aJliaja eOiJı11 



S- ~O~ T E L G K AP -10 1 inci IU.nun una 

11 ş A_ K~ lson Aylarda 
1 

ATATURK -
4tatürk!ün Hayata Gözleriniı 

Bİ RBARDAK SU 

K 
üçük bir otelin müşter; le • 
rinden bir İngiliz, sabaha 
karşı saat dörtte kapıcıyı 

Bisiklet Ve 
K a d ı n ue _s p o .:J 

Atlı Sporlara r kaparken Son Sözleri •. 
Büyük Şef 48 Saat Kimseyi 
tanımadan Dalgın Yatmıştı 

~ 

1 ~16 sında bafl.ıye bi
liııcı krizle, Cu.mhutiyet bay
~'nda vukua gelen ikin~i 
~lii ~e mukavemi!t gösteren A
ı~İtii.n vücudu artık çok yıp -
~ ııı, kuvvetten düşmüştü. 
~ ktortar büyük hastayı, m;i. -
"r P, hır krizden korumak ıçın 
ol; 1Urlü müdavatı yapıyorlardı. 
,~Ci krizi de atlatmış olan At. 
ı~l_ekrar yanındakilerle ko -
lın, ga ba~lamış, doktorları 'e 
ıe,. na girip çıkanları fevkalôae 

''nd· . ırnı. ti 
ıı. ış . 

'lıııUYiik _ Şe!in hastalığının de .. -
da,,. ettıgi müddet zarfında mu
\ı;ı1 Ve müşavir tabibler, her ı.,Hn 
~l •lığııı seyri etrafında mufas
'ıy tal>orlar hazırlıyorlar, Anka -
llt~ günü gününe haberdar l'<ii-

ll.ınl'Ufı, l.k .... 

-8-

Liyandırır 

- Rica ederim mösyö, der. Bir 

~ar~a:~s~:~ ::~!~?Şimdi ge Rag" bef Arftı 
tıreyım.. j 

İngiliz bc.rdağı alır, odasına. cı-

1 kar. Beş dikaka sonra tekrar 'le.-. 
- Bir bardak su daha ... 
Diyinee kapıcının canı sı.1cılır 
- Hararetiniz hiU. geçmedi m;7 
Diye sorar. İngiliz gayet ta:..ıi 

1 bir tavırla cevab verir: 
- İçmek için değil... Odamda 

yangın çıktı de onun için istiyo -
rum! ... 

KlRMIZI ETEKLİK 

Vak'a Beyoğlu sinemalarının b!· 
rinde geçiyor. Feridun, çok h 1s;J 
bir adam. Bir gece, dostlarından 
birinin verdiği takse bir bil ·tl• 
sinemaya gidiyor ve iki kadınm 
arasına oturuyor. 
Bır aralık gözlüğü yere düşii • 

yor, karanlıkta arıyor, buluyor. Dunycı kadınlcıır cıra.sındcı ırpoıcı kcırrı rcı§b~ ıon derece cırtmıffır. B1', muhtelif ~ ıubeleriılle lt•ıı· 
Bu sırada eline bir yün ipliği ucu dini göstermekle beraber bi!Juııscı bisiklet tıe cıtlı .TpOrlcırdcı dijerletlle ölçülemı11ecelt derecede ço!1cılmlff\r 
tesadüf ediyor, çekiyor. Çektik~e Yukcırıdcıki fotogra.f bir tııııiliz dilberin! bisiklet müscıbcıkaaıııdıı muhtelif hütıer!er yapcırk.,. glJı • 
iplik uzuyor, yavaş yavaş sar . ınr. termektedir. 

Sara sara kocaman bir yumak o· ı,:;;;,;;;,:;:;;~~~==--=--~=---=--------..,,.,.-----=----=-==-----
luyor. Yumağ cebine koyuyor. F':· 

!imde bitiyor. Dışarı çıkınca b'.r 
de ne görsün, iyi cinsten kırrr,ızı 
bir triko yünü ... N~ 

ı 1ır. e aı etle netieelenen uçıın-
'lı ·~.hiç umulmadık bir zaman
~'ıC~llnİşti. Fakat, 8 ikincite~rin 
·;n ~Unü akşamı birdenbire ü -

Atatürk hmlr vapurlle cenup viliyetlerimbe tetkik seyahatine 
giderlerken (Vapurun gllvertesinde almınq bir resim) 

Ert~si gün tramvayda tesatl;;ı 

ettiği dostlarından biri, şundan 

ve bundan bahsede"ken Enerji ve Karakter Ba.kımından Nasılsınız? 
• ~ Ve şiddetli bir kriz gelroiş · 
'un~ ıtı:~z doktorları şıqırtınıştı. 
· ,, boyle bir hal hiç beklen • 
'~tdu. 
~ .. ' 

~~CÜ. krizin gelmesi saat 18,30 't llda Vaki olmuştu. Daha bir 
liııhı e"veı, kendiaine bir miktar 
'.ıı.ı ' suyu içirilmifti. Neı'esi ye
~,~~ &iirünüyordu. Fakat, bir 
~. et sonca hafif bir bulantı 
'>ı~llıeğe başladı. Bu bulantı 

·ni ~ıı artıyordu. Atamız ke.n -
lı ~~ lcaybecıerek komadan evve•-

Yete giriyordu. 

rulportajı yapan ve yazan: 
REŞAD FEYZİ 

susi trenle derhal İstanbula ha.-e
ket etmiştL Krizin devam ettiğl 

müddet zarfında Dolmabah~ sa
rayında, Atanın yanında bulun • 
muştu. 

9 teşrinisani çar§alllba glinil 
büyillt hastanın halindeki veha -
met artmakta devam ediyordu. 
Gece yaklaştığı. sırada Atatürk 
tam koma devresine girmifti. Çar
şamba gününü tamamen baygın 
bir halde geçirdL Etrafındakiler
den hiç birini tanımıyordu. 

Sıhhat raporlarına imza atan 

bin mukavemetinde bir arıu gör
düler. Bütün doktorlar, büyük: 

hastanın başıucunda toplanmıştı. 

İıki gündenberl baygın bir hal~e 

yatan büyük Önderin gözleri bii · 

tün hayatiyetle parlıyordu. Dok -
torlar son bir ümidle çırpınıyor • 

lardı. O, son dakiıkalarda etrafını 

alan bu kederli insanlara, tahlil\ 
mümkün olmıyan bir hisle deruı 
derin baktı. İlle dela olarak gö~

lerini, sanki sıhhatte imiş gihi. 
canlı ve parlak açmıştı. 

Ve sonra, tek kelime söyleme le· 
sizin o derin manalı, düşündüren 

ve titreten gözlerini kapadı. 

- Birader, diyor. Sana bir ~ey 
anlatayım da şaş ... Dün geee bizim 
bayan sinamaya gitmişti. Ba1ına 
ne gelse beğenirsin. Hiç işitilme · 

miş bir şey. Yanında oturan biri, 
karımın kırmızı triko etekliğinin 
yünlerini çalmaz mı?... Bere1<et 
versin, filim çabuk bitmiş. Yoksa 
etekliksiz kalacak, illeme maskara 
olacaktı .. 

BAL AYI 

- Bonjur, Kostanten ... Ne ış.n 
ver burada? .. 

- Bal ayı yapıyorum .. 
- İyi amma karın ~rede? .. 

- Karını mı? İstanbulda... -'-
tlnayı bildiki. için gelmek lst~ . 
medi. 

Kendin izi Öğrenmek istiyorsanız 
Bu Suallere Cevab Veriniz 

H ayattu muvaffak olmak için 
kendi istidat ve kabiliyeti
nizi iyi bilmiş olmanız 1&

zımdır. İnsan kendi hakkında bi-

taraf olabilir !"İ? Herkes, kendi
sini pek bilı,Uk l'Örilr, yahut da 

küçük... Olduğu gibi l'Örebilmek 
zordur. Kuvvet ve kabillyetinlzi 

mevcut kuvvet ve kabiliyetinizin 
hududunu iıilmek icap eder. 

Hulıisa şu sualiıı cevabını vere
bilmek lazım: 

- Ne haldesiııiz?. 

/ 

bi bulunuyonıunuz. Enerji tdhtıı. 
d• oldukça o.kumalı: fa.ydalıdu. 

İater hafif ,ister ckldl olaun her 
gün bazı ııayler ve bllh- ıı:ıak-

sadını:ıa göre yazı:!mıt eııerleri 

oıkuma1ı: iyidir. Böyleleri için Y• 
şillllt ve ,eker yemek çok iyidir. 

\ıı~ltırk ağır hasta .. O, günler· 
1~1;i, J:>c.lınabahçe saraymda 
~ b· lrlUcadele ediyor. Fakat, 
~~~- gİin alı demeden ve büWn 
~•n ~e görünüp kaybolan iilü · 

biy"l §ısında en küçük bir mağ
~&y · tlfıyeti göstermeden .. 

ıı,,<ta 11"~. Ş_efin müdavi doktorla • 

<Devamı 1 mcı sahifede) 

doktorlar gece, gündüz onun bl\ljı 1=-.... ==--==------=-=--=-----------=--------= ..... ----==-•ı ucunda idiler. Nabzı, ateşi ve te-

arttırmak i~in herşeydea evvel 

Yeni gelen İııcilla gue • 
telerinden biri okuyucuları • 
na bazı sualler sorarak bun
ların mizaç ve kabiliyetleri -
ni kendi kendilerine tayin edebil· 
melerini kolaylaştırmak istemlf. 
Şüphe Yok ki herkesin çalışmak 
kabiliyeti ayni derecede, olamaz. 
En<>rji denilen ruh kuvveti her
keste bir değildir. İngiliz gazete
sindeki yazıda söylendiğine göre 
enerji üç türlüdür: 

Şimdi ikinci ıJrUpWl suaB.rı 
gellyorı 

(Yul8ı 6 ıncı ıahlfecle) 

.\ta~ şunları söylüyor 
~tt tuııke pazartesi günü bir 
\i,tı.t~n Yapıldı. Midelerinde btr 
'tııııı hı.ssettiler. Bundan sonra 

'~otd halleri yavq yavaş fer.a
ı ~l 11. 
'
1.!o d;k Salı günü akşamı saat 
~llıd bu kriz devresine girerken 

1 '4 1.
1
· leoına başlıygrdu. Bıı es

ltç~ :ı~ini açtı. Ve sonra ya
' S rdu: 
1> ıtaı k , 

lıı ·~ııdis aç .. 
~t b. 111

• cevab verdiler; suıı
~ ~t; tr. daha konuşmadı. 
~ ~. z ltıçtıı sormuştu? Biline -
llq 11\"ıı iltııaıısız ebediyete intikal 

it. ıaıııana aid fani suali bu 
~-1..: ... t 19 

\"'iıııı.· •15 
de artık t•mamile 

~ti bt~ kaybetmifti. . ı.rafında
~~ fi<ı.ı: farkedemi: . .ırdu. 
~ ve tıı .tıı koma başlayınca .ınü· 
~ oıqUlc~avir doktorların ver-
~ '>a hil •_rı rapor derhal An • 

'-~ ıııı~n :;:Uıni§tl 
'r, geee rine, Başvekil Celil 

Yarısı hazırlanan lıu-

neffüsü mütemadiyen kontrol v~ 
tesbit ediliyordu. Teneffüs bir a · 
ralık son derece sıklaşarak evvela 
kırka kadar çıkmıştı. Bir müddet 
sonra tedricen 33 e inmişti. 

O büyük adam, dünyanın en 
büyük insanı dakikadan dakika
ya ağır ağır sönüyordu. 

Krizin başlaması o kadar i.ııi -.~ 

şiddetli olmuştu ki, bu şiddet kırk 
sekiz saat değişmeden devam ettı. 
Mildavi ve m~avir tabiblerin Rl
yaseticumhur umumt katibi.iği t.a
ro.fından neşredilen tebliğinde 

halkı birdenbire fazla teessüre 
gargetmemek için, bu ani \'{! şid

detli krizin başlangıcı biraz hafü
letilıni§ti. Kr.izin şiddeti ikinci ve 
üçüncü resınl tebliğlerde anlatıl
mıştı. 

Acı ölümün vuku bulduğu per 
şembe sabahı idi. Saat dokuza on 
kala hastanın başı ucuna gpld"I 
doktor, Atatürkün kalbini mua 
yene etti 
Sağlamdı. Fa.kat tam saat do 

kuııda yeru bir muayene kalbde 
bir zafiyet işareti verdi. Doktor, 
hemen arkadaşlarını çağırdı. Ka!-

<\ııııİi·~ 
ltı n "•kıne Cumhur Belıllğ:ine ıeçilnıeıılnl müteakip 
•nıtekette bir totkik ıeyalıatiua çıkarlarken 

içinde malıkdmlarm ltotucu gazlerle öldUrtlldUt« hapis hane binası 

Mahkumları Gazle Bc:ğarak 
Oldürmiye Başladılar 
Bu, Amerika Umumi Efkarında 

Heyecan Uyandırdı 
BiR MAHKÜMA /Ki YILDANBERI''OLUM 

GUNÜNU,, NiÇiN BEKLETiYORLAR? 

S 
on zamanlarda Amerikada 
idam usulü değiştirilmış rl,,. 
ha insani ( ! ) ve m ah .cfun 

daha hiç ıııtırab (!) vermiyecek 
bir şekil bulunmuş Bu, gazle ho· 
ğularak 9 sa.niyede kendi kendin
den geçivermekten ibarettir. 

Bir Amerikalı gazeteci bu ~ekle 
merak etm§ bunun için bir röpor
taj yapmıştır. Çok enteresan oları 
bu roportajın dikkate değer kı • 
sımlarını nııklediyoruz: 

Amerikalı bir mesl•ekdaşına 
tasadüf ettiğim zaman sordum: 

- Böyle acele aeele nereye sı
dlyorsun? .. 

- Kart almıya ... 
- Ne kartı? Futbol maçı, bok< 

. . ' maçı ıçın mı ... 
- Yok canım? .. Böyle şeyler lıe

ni alakadar etmez. Bir idam ce
zasında hazır bulunmak için ... İs· 
tersen sen de gel... 

• 

Gazle idam cıdilecelı: mahkfim 
Joze Kamoı; 

- Hiç sevmediğim bir şey bu!.. 
- Fakat bu, bildiğin gibi de -

ğil. Mahktlm, elektrik sandalya • ı 
sına oturtulmak suretıile idam o-

!unmıyacak. Ne asılacak, ne de ka
fası kesilecek. Sadece küçük bir 
odaya kapanacak, gazle boğula 
cak. Bunu hiç gördün mü? 

- Hayır! Fakat görmek de iı· 
t<>mem ... 

Buna rağınen, yarım saat sonra 
Amerikalı gazeteci ile bera!>et' 

hapishane müdürü Vilyam Le -
vis'in odasına girdim. 

İLK İDAM. 1,000 DOLARA 
MAL OLUYOR 

Bulunduğumuz oda küçük ve 
sade döşeli idi. Kapısı açık duru
yordu. Müdür, biz.i büyük bir ne
zaketle kabul etti ve 

- Hükt1met, gazle idam kanu
nunu kabul edeli on sene kaJ&r 
oluyor. Bir kanunu kabul ile tat
bik etmek arasında çok fark var
dır. Evvela bunu tecrübe etmek 

'.l>eva.m.ı 6 mcı sahifede) 

1- Bazılarının kuvveti zlhlıin
dedir. Zihnindeki a.lı:sülAmellerı.. 

kuvvet peyda edereık if görebilir. 
2- Bir kt"111Ullll kuvveti slnir'

lerindedir. Böyleleri çok kuvvet 
sarfına mecbur eden i§leri başa
rabilirlerse de heyecana çok mils
teit oldukluı için gayelerini de 
kaybedeb!lmelı: tehlikesine uğ -
rarlar. 

3- Diğer bazılarının kuvvet v• 
kudreti iae vücudündedir. Böyle
leri iş görebilmek için hiç hasta
la:runağa gelemezler. Daima ıyı 
yaşamalıdır, sıhhatleri daima iyi 
olmalıdır ki iş görebilsinler. 

Fakat bunlardan hangi grupa 
dahil olduğunu bir insan nasıl 
anlamalı?. Bunun için de gazete 
şu sualleri ~oruyor: 

1- Her anbah yorgun bile oJ,. 
sanız kendi kendinize kalkarak 
hazırlanabilir ve makine gibi ha
reket ederek işinize vaktinde gl
debilirsiniE. 

2- Yediğiniz yemeğin verdiği 
gıdanın tesirini hemen duyabilir 
misiniz? Mese!A kuvvetli bir gıda 
aldığınız zaır.an hemen kendiniz
d~ çok çalışmak için büyük bir 
arzu duyabilir misinz? 

3- Kolayca uyuyabilir misi • 
niz?. Yoksa uykunuzun kaçtığı 
çok olur mu?. 

4- Gördüğünüz şeyl"ri tekrar 
canlandırm~k, hayalinizi kolayca 
işletmek sizce mümkün olur mu? 

5- Canınız stıkildığı zama.ılar 
tatlı geçmiş vakitlerin hatırasını 
düşünerek kendinizi oyalıyabilir 
misiniz? 

6- İspirtolu birşey içtiğiniz 
eaman neş'~niz artar mı?. 1 

Muhtelif karakterrere maille kadm 
ve erkeklerden birer tip 

Mayestro 
Mehmed Zorlu 

idaresinde ve Macar KADIN 
san'ııtkarların:.lan mürekkep 

HALASZ 
ORKESTRASI 

Bu suallere tasdik cevabı verir- 1 
sr niz sizin kuvvetiniz zihninizde 1 

o' :luğu anla_ı:ılır. Deıtıi!k ki etra- 'I 
f nızıda olan biten şeylerle müte-1 
essir olursur.uz ve muhitinlze ti im•• Neı'e - E.tlence •mıll 
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Milli Şef 
ineboluya 

(1 inci sahifeden devam) ı 

halkına tc.şekkiir ve saygı duyg..ı· 
tarımı söylemek isterim. Kastamo·ı 
nudan bıitün Türkiyeyi haberdar 
e!.mekle bahtiyarım !d, halle için· 
de geçirdiğim bu günlerin intıba· 
ından pek memnunum. Büyük 
Türk milleti, Çankırı ve Kasta • 
monu merkezinde, kazalarında VE: 
köylerinde YB.§ıyan vatandaşların 
çalışkan, yüksek ahllklı, iyi ve 
vatanperver vatandaşlar olduğun· 
dan ~in ve müftehir olabillr. 
Kadın ve erkek vatandaşlarıa 

temMlardan aldığım intiba şudur 
ki, onlar, şuurlu ve ledakAr ola
rak, büyllk Tiiiık ail~inin içinde 
milliyetçi ve laik Türkiye Cum • 
huriyetlnin aşınmaz ve sarııılnıaz 
.lı:all!l!li olmak meziyetini isbat et· 
ID1!ğe her zaman hazırdırlar. Kas
taınonululan takdir duygularım, 
bütün memleketin kendiler;ne 
emin olduğum teveccühlerinden 
dc>layı tebrik arzusile beraberdir. 
Vatandaşların meselelerini, f('• 

birli ve köylüsünden ayrı ayn din
ledim. Sade, terbiyeli ve huL1sa 
söyliyerek, dünyanın her yerin • 
den güzel konuşur sayılacak olRn 
vatar.daşlarun, •eyahat günlerimi 
istifadeli görü'jlerile süslemişler • 
dir. Vatandqlanrnın, kendi hu • 
sus! ihtlyaçlanru söylerken, vat, 
nın umumi mesele ve ihtiyaçlann.ı 
da beraber düşünecek kabiliyette 
olduklarını takdirle zikretmek is-
terim. 

Asırlardanberi vatan hududla • 
rına yiğit göndermi§ olan §inıall 
Anadolu vatandaşlarımızın, tarı· 
he şöhret salan kahramanlık va • 
sıflarının, en temiz bir canlılılı:ta 
bulunduğundan büyük Türk mil
leti emin olabllir. Vatandaşları • 
mm Cumhuriyeti asıl kendi öz 
can lan saydıklarını, büyiik millet 
meclisine ve Cumhuriyet hükıi • 
metine nuıl temlz bir surette b•ğ· 
lı ve inanmış olduklarını yakın • 
dan bir daha görmek beni güven
le ve iftiharla doldurdu. Cur.ı-

.. rd 
da, fiJcırleri sade ve açık ve karar
ları kat'i olarak verilmiş bulun
malcla bahtiyar ve mağrurdıu 
İçerde, laik, cumhuriyetçi ve mil
liyetçi bir rejim, huzur ve i.stık - • 
rar içinde bütün vatandaşların &~
mimi hizmetinden istifade etmek, 
vatanı imar etmek, vatandaşların 
maddi ve manevi seviyelerini yük
seltmek fikirlerile meşbudur. 

Milletler arasındaki münase • 
bette, sulh ideali ve kar~ılıklı enı· 
niyet havasının vücud ve kuvvet 
bulması, ana siyasetimizin ~çııc 
hedefidir. Sözüne güvenilebilec"k 
ahlakta, sözünü yürütecek kud • 
rette bir Türlriye, bugünkü Ttir • 
kiye, elbette milletler arası sulh 
ve ahenginin başlıca mesnedlerin. 
den b1r kıymetlisidir. Türk vatan
daşı ve millet hizmetinde vazife 
sahibi olarak, dünyanın bugüııkii 
vaziyetinde elimize geçen her za. 
manı fırsat bilerek vatanımızı 

imar etmek ve milletimizi yük • 
seltmek istiyoruz. Vazife ifa e · 
derken kaybedilecek bir saniy~ • 
miz yok gibidir. Dikkat ve süratle 
ve büyük iı:sa9lık ailesinde yük
sek mevki ve' vazifelere namzed 
bir büyük rr.!llet sıfatile de istika
met, lru.dret ve kahramanlıkla ha
zırlanmak n:eoburiyetindeyiz. Yü 
ce hedefler ıçin taşkın bir şevk ve 
azim ile çaJ.ışmak havası; ~te 
Türk milletinin bugün ciğerlerini 
dolduran terrıiz hava budur. 

NUTUKTAN SONRA 
Nutku muteakip kongrenin nor

mal mesaisini takip etmesi için ri
yaset mevkiini vali Avni Doğana 
bıraktilar. Vali Reisicumhurun 
kıongreye bahşettikleri şerefi he
yecanlı şükran cümleler! ile ifa
de etti. Burulan ıonra, kürsüye 
gelen Parti azalarından Bayan 
Hacer Dicle, heyecanla titriyen 
bir sesle Re,sicumhur İsmet İnö
nüne bütün memleketin hisset'tiği 
bağlılığı bildirdi. 

Reisicumhurumuz, ruznameye 
geçen kongrenin mesaisini yarını 
saat kadar tnklp ettikten sonra, huriyet hükılmeti ile vatandajlar 
yerıi yapilan v!l.Ayet hastanesini arasındaki bu yakın kayna..na, va-

tanın unıranı için büyük müjae • ~~d,v~~u ziyaret ettiler 

dir. Rahatça söylenebilen ve v2- 1 
tandaşla devlet memuru arasında Y E N 1 
ciddi ve samhnt ahenk bulunan E S E R L E R 
yerlerde, ihtiyaçların tesviye ve 

temin edilmesi muhak1kaktır. G • / b • 
M mlekl'timizin servet ve kudre. Üze lr 
t ı artıracak o kadar güzel im • 
k 'llar görüyoruz ki, az zaman Eser 
ıc rıde, Kastamonu kelimesile l.u- Kıymetli gaıeteci arkadaşları-
lfısa etmek istediğim, fimali Anı· mızdan ve tanmmı.ş ziraat müte-
dolunun kültürii ve unıranı He hassıslarınd~n Profesör Lutfi A· 
mümtaz b1r cevher gibi parlıya • rif Kenber yeni ve güzel bir e;er 
cağına kat'! olarak emin bulunu- vücude getırmi§tir. ·Ana yurdu 

yorum. Türkiye olan ürünlerin tarihi· &· 

Kongrenin sayın azası, dını taşıyan bu eser, isminden de 
Cumhuriyet halk partisinin vi- anla;nlacağı veçhile vaktile ilk 

JAyette, sizin gibi güzide azakrı defa Türk iill<elerinde Türkler 
sayesinde, temin ettiği sevgi vP tarafııııdan keşfedilen veya yetiş-
ttimadı muhabbetle kaydetmek Is· tırilen ve bıla!ıare taammüm e-
lerim. Unutmayınız ki, sınıf ve den nebatlardan bahistir. 
zümre farkı tanımaksızın, büyük Herşeyde büyük bir varlık gös-
Türk milletinin yekpare bir insın- teren Türkün zirai sahadaki kud
lık ve medeniyet kütlesi olmasını reti şimdcye kadar hiç el sürül • 
ideal tutan partimizin başlıca <'•V· memiş bakir bir mevzudu. Arka
veti, bütıin vatandaşların muh 1 • · daşımız güzel ve herkesin anlıya-
bet ve ltlmadı olduğu gibi başlı- bileceği bir üslubla bu eseri VÜ· 

ca vazifesi de, bütün vatandaj • cude getirerı:-k bu boşluğu da 
rın hizmet ve ihtiyaçlarının temi doldurmuştur. 
nidir. Parti azalığını, hususi men- ....;;;,;;,;.;:.;::.;:;..:;.!,;~;._-------

faat mülihazasına asla tenezz~I 
ve müsaade etıbiyen bir siy•sl 
terbiyenin sıfatı ve şartı telakki 
etmek sayesinde, partiyi biitün 
vatandaşları kucaklıyan büyük hır 
aile ocağı haline getirebiliriz. Şim
diye kadar aldığımız yol daha güç 
idi. Geçmf§ partilerden yılmış >· 
lan Tilrk milleti Cumhuriyet halk 
p;ortisinin hususi menfaatsiz Vf' 

vatanperverane çalışmasına iti • 
mad ettikten sonra, siyasi haya • 
tında huzur ve emniyet bulnmş· 
tur. Milletin kalbinde kazandığı
nız bu kıymetli itimadı gelecek 
zamanlarda daha ziyade arttırıp 

yükseltmek başlıca hedefiniz oh
caktır. 

Vatandaşlarım, 

Bugün bir çok milletler, siyasi 
ve içtimai bakımdan gerek kendi 
içlerinde, gerek birbirine karşı ka
rarsız bir haldedirler. Birçok r.ıem
leketlerde, gerek komşuları ve 
gerek kendi halkları arasında ya
rının, beklenilmiyen ne hadiseler 
me dana çıkaracağını bilmemek 
endişesi vardır. İnsanlık için ıztı
rablı olan bu kararsızlık karşısın
da, Türk milleti, içcrd \'e dışar· 

Mektep!el'de 
Atatürk Köşesi 

Mekteplerde Attaürk köşesi 

yapılmıya başlanmıştır. Bu kcişr
lerde Atatürktin resimleri, T!ir
kiye haritası ve A tahirke ait 
muhtelif şiirler bulunmaktadır. 
Bilhassa bu şiirler talebe tarafın
dan yazılmaktadır. 

İçlerinde çok muvaffak olmllf 
şiirler ve mersiyeler vardır. 
İnönü Kız Lisesi 3-B Talebesin· 

den 439 Seza Kenan da bir fİtr 

yazmıştır. Bu genç eserinde Ata
türk için bilhassa şu mısraları 
kaydetmektedir: 

Biricik Atam ke§ki ben öley • 
dim 

Arkamdan ağlıyacak 111ihaııet 
on on be§ ki§im 

Fakat senin arkandan 
Ağlıyor bütün milletin 

Biricik sevgili Atam 
Bıraktığın eserin 
Ordu ile Cii.mhuriyet 
Andaçındır o senin 
Ko"'yacağız ileleb~d 

Ne lnönü' nün l İtalya Almanyaya 
Haldesin.~? 1Nutku G.. . ' 

uvenıyor ... 
(5 ind sahifeden detıam) 

1- Konuşurken heyecana ka· 
pılır da munakaşaya dalar mısı
nız? Münak.ışa esnasında söylen· 
mi§ sözler >Ize çok tesir eder d~ 
tekr::.r kendir.ızi toplamak, saat • 
lerce vakit geçmek mi lAzını ge
lir? 

2- Birisi birşey anlatırken ho
fU1Juza giden birşey ışitince eli • 
nizde olmıyarak bir tıı.kıın hare
ketler yapar mwnız? 

3- Kendıni2ıde yorgımluk duy 
madığuıızı söylemekle beraber 
çalıştıktan ıonra gözlerinizin yo
rulduğunu, iftihanızın kaçtığını 
hisseder misiniz? 

4- Canlı, neş'eli mi konuşur • 
sunuz? Hele ispirtolu birşey iç· 
tiğiniz zaman kendinizde bu neş· 
enin arttığını duyar mısıruz? 
Eğer bu suallere •eveh diye 

cevab verirseniz sizin kuvvet ve 
kudretinizi.n sinirlerinizde olduğu 
anlaşılacak. O halde siz çok işler 
görebilirsinız. Fakat sinirlerinizi 
çok iyi idare edebilmek lazımdır. 
Aksi !akdinle heyecana kapılarak 
muvaffakiyetlerinizi yarı yolda 
bırakmanız tehlikesi vardır. Gü
nün bazı zamanlarını tam bir is
tirahatle geçiriniz. Yalnız kalarak 
ve hiçbir ş~y yapmamak ouretile 
dinleniniz. Sabahları su içiniz. Ye
mek arasında da suyu arttırını.z. 

Erken yatınız. Eğer bu her vakit 
kabil olmazsa hiç olmazsa hafta· 
da bir gece erken yatıp uyumalı
sınız. 

Bundan sonra kuvvet ve kud • 
retleri bedenlerinde, vücutlerin
de olanlara gelmektedir. Bunlara 
sorulacak sııaller şöyledir: 

1- Sabahları kendinizi iyi mi 
lı.issediyorsunuz? Kolayca kalka
bilir misiniz? 

2- Vücutca yorgun olup da. din 
lenmek için uzandığınız vakit VÜ· 

cudünüzde tatlı bir uyuşukluk 
duyar mısınız? 

3- Vücut yorgunluğunu çıka· 
rırken böyle tatlı geldiği halde 
zihin yorgunluğu bilakis uyku • 
suzluk, rahatsızlık mı veriyor? 

4- Sizi pek meraklandıran bir 
işe daldığınız zaman karnınız a
cıkmış olsa da bunu hissetımiye
bilir misiniz? 

5- İspirtolu içki içtiğiniz za • 
man kendinizi pek meyus ve ya
hut da başkalarına karşı tecavü
ze hazır bir vaziyette mi buluyor
sunuz? 

İşte eğer bu suallere tasdik ce
vabı verirseniz sizin kuvvet ve 
kudretinizin vücudünüzde olduğu 
anlaşılacak. Bu takdirde siz sıh
hatinizi çok iyi muhafaza edebil
melisiniz. Halbuki sıhhatin de hiç 
bozulmadan devam edebilmesi im· 
kansıııdır. İnsanın kaçınamadığı 
bir takun sebepler yüzünden a:ıh· 
hati bozulat>ilir. 

Şu halde ne yapmalı?. Enerji 
yalnız vücutta kaldıkça, kuvvet 
ve kudretin devamı için mutlaka 
vücut fı.fiyetinin devamı lazım gel 
dikçe maksat hasıl olamıyacak • 
tır. Çünkü sıhhat bozulunca ener 
ji de eksilirse muvaffakiyet ümit 
!eri azaldıkça azalır. Onun için 
zihnin, fikrin enerjisini arttırma
ğa bakmalı. Bunun için de oku
mak, fikri meşguliyetlere alış • 
mak 18zımg~lir. Bu sonuncu gru
pa dahil ol.ınlar için sıhhi tedbir 
olarak şunlar tevsiye edilmekte
dir: Kendinizi çok yormadan ev
vel, yani bütün kuvvet ve kud· 
retiniz tamamile eksildiğini his· 
setmeden evvel dinlenmeğe ba • 
kınız. Çok yorgun iken yemek ye
meyiniz. Keyif verici şeylerden 
çekinmeli 

Birinci eı-uptakiler muhitlerine 
tabi .11Iarak muvaffakiyet göste • 
riyorlar. Bunlar için ilk yapıla • 
cak şey muhitleri müsait olmasa 
bile ona uymaktır. Çünkü insan 
her istediği yeri kolayca bulamaz. 
Fakat kendisine gösterilen yerin 

(1 inci sahifeden devıuıı) 
•- Parti azalığını, hususi men· 
faat müliıhazasına asla tenez
zül ve müsaade etmiyen bir 
siyasi terbl,yenln sıfatı w f8r1ı. 

telakki etmek sayesinde, Parti,. 
yi bütün vatandaşları kucaklı· 
yan büyük bir aile ocağı haline 
getirebiliriz.• 
Demekteclirlu. 
Milli Şef dUnya işlerinin karma 

karı§ık ve güvensiz binblr ıürp
rizle karşılamıya müaaid olduiu 
bugünlerde Cumhuriyet hUkfune
tinin dı~ politikasına ve hidiseler 
karşısındaki vaziyetimize de te
mas ederek dünya sulhu üzerin
deki destekllğimizl tebarüz ettir· 
mekte ve bu değerdeki büyük ifa. 
deyi şu ciimle ile telhis etmekte
dirler: 

le bırakmaktır. Fakat, diyorlar, 
Fraru;a için artık şu veya bu tar
zı, hayal!ta kapılmak ızamanı 

geQ1!14tir. 
Fransa ergeç bu istikbali de 

dii§ünE:rek şimdiden ona göre ha· 
zırlanacaktır. 

Bir de unutmamalı ki bu me -
sele yalnız İtalya ile Fransa ara
ııında kalacak değildir: İngiltere 
de var. İngılterenin ne vaziyet a• 
lacağı aynca merak edilmektedir. 
Tunusıın bir gü.n İtalyaya geçme· 
sini İngiliz amiralleri muvafık gö 
recekler mi'! O İngiliz amiralleri 
ki İngiliz imparatorluğunun yol· 
1arı üzerinde her türlü müdafaa 
tertibatını dmakla mükellef bu. 
lunuyorlar. Hindistan yollarının 

emniyeti içın ne emekten, ne de 
para sarfından çekinmiyorlar. 

Akdeniz.de Sicilya adası ve mü-
•- Sözüne güvenilebilecek ah· 
lakta, söziıııü yürütecek kud • 
cette bir Türkiye, bugünkü Tür 
kiye, elbette milletlerarası sulh 
ve ahengiıı başlıca mesnedle • 
rinden bir kıymetlisidir.• 
Dahili ve harici vaziyetimiz.i 

halk ve köylii arasındaki tetkik
lerinin de luymetli intıbaları için· 
de işaret eden Cumhur Reisirni -
zin herhalde bu ziyaret ve seya
hatten sonra memleketin kalkın
ma, ilerlemesi yolunda yeni bir 
hız ve hamle ka7.anmış olarak An· 
karaya döneceği bir kere daha gö
rünüyor. 

(' tlncO uhifeden devam.) ı 
nna inanıyorlar. İtalyanlar artılı: 
gizlemedikleri emellerine varmak 
için kendilerini nasıl oluyor da 
bu kadar kuvvetli hisısedlyorlar? 
Fransayı zayıf gördükleri için mi? 
Fransada umumi grev tefebıbüs
lerine geçildiği giln İtalya Hari
ciye Nazırııım da nutkunu söyle
mesi ve bu nutkunda İtalyanın 
tatmin edilmemiş emellerinden 
bahsetmesi pyanı dikkat bir te
sadüf 5eri görülmektedir. Bu 
belki de sadece bir tesadüften i· 
barettir. Llkin bugün için mu • 
hakkak sayilan birşey varsa o da 
İtalyanın aşikAr bir surette Al • 
manyaya çok güvenmiş olduğu, 
çok itimat ettiğidir. Berlin • Ro
ma rnlhveriuin sağlamlığından çok 
bahsedilmiştir. Şimdi öyle görü
lüyor ki İtalyanlar bu mihverin 
sağlamlığını tecrübe etmekten 
çekirımiyec~k kadar ona güveni
yorlar. Şimdiye kadar Almanya 
hareket ettı. Orta Avrupada iler
ledikçe ilerledi. Şimdi sıra İtal
yaya gelmiş sayıyorlar ve artık 

hareket zarııanı geldi diyorlar. 

' hiın bir mtvki olan Pantellerya 
adaaı İtalyanlardadır. Tunus da 
Italyanlara geçerse İngiıltere bu. 
na seyirci mi kalacak?. Tunusun 
ve Korsikanm İtalyaya geçmesi 
garbi Akdenizde İtalyanın mev • 
küni büsbütün kuvvetlendimıi§ 
olmaz mı? Almanya malılm şekilde Avu&

turyayı aldıklar sonra Hitler, İ· 
talyanın bu hizmetini Almanya· 
nın hiçbir zaman unutınıyacağını 
söylememiş miydi? İtalya o za
man ses çıkarmamış, Almanyaya 
yardımcı bir vaziyet almıştı. 

Bu hız ve hamlenin hedefini yi. 
ne o bizden ve hepimizden daha 
iyi ve canlı üade etmiş bulunu • 

Sonra Çekoslovakya meselesin· 
de de İtalya tarafından Almanya 
ya müzaheret gösterildi. O zaman 
yine Hitler İtalyaya da ic hında 

yor: Almanyanın böyle yardım ede • 
•- İçeride laik, Cumhuriyetçi cer .lııi tekrar etmL'jti. Şimdi me-
ve milliyetçi bir rejim, huzur ve rak edilen cihet hakikaten İta! -
istikrar içınde bütün vatandaş- yanın harekete geçıp geçmiyeceği 
larm samimi hizmetinden isti - ve Almanyanın ona ne suretle 
fade etmek, vatanı imar etmek, yardım edeceğidir. Bunu kat't o-
vatandaşların maddi ve manevi laralt kimse bilmiyor. Fakat Ro-
seviyelerlni yükseltmek ... • ' · ma, İtalya bir takını şeyler istiye-
İşte hedef... rek Fransaya karşı bunlan ileri 

Etem İzzet BENİCE sürerse bu hususta Almanyadan 
~------,~-~ 

frat 
Ta tı 
Fırat taşm~tır. Bu seoeoıe tıa· 

leb cı varında Cezire mıntakası ta· 
mamen sular altında kalmış ve 
tecrid olunmuş bir hal almıştır. 
Birçok köyleri sular basmıştır. 

Şimdiye kadar 9 cesed bulun
muştur. •40• kişinin kaybolduğu 
tahmin olunmaıktadır. 

yardım göreceğine kanidir. 
Bugün mevzuu bahsolan hare

ket herhangi bir askeri hareket 
<ieğildir. Tunus üzerine yürüye • 
. j: burasını İUılyan ordusunun 
zaptetmesı gföi ihtimallar mev • 
zuu bahsolmuyor. Düşünülen ci
het şimdiden hazırlanmak, İta! • 
yada halkın fikirlerini bu mak
sada doğru çevirmek ve ondan 
sonra yapilacak işleri de istikba· 

Binaenaleyh bu vaziyetin şu 

veya bu tarzda inkişafı en ziyade 
Londranın alacağı vaziyete U.bi 
görülmektedir. Çünkü meselenin 
asil içyüzüue bakılırsa Tunus, 
Korslka ve Cibuti isimleri sonra
ya Jralır. İtalyanların bu emelleri 
lstek!leri daha başka mühim me
selelere bağlı görünüyor: 

1- Süveyş kanalı vasıtaslle 

Hindistan yolu: 
2- Alıxlenlzde diğer deniz dev

letlerinden çok üstün bir mevki 
tutmak çaresi aranıyor; 

3- Arab!standa büyük nüfuz 
sahibi olmak ve İngiltere ve Fran
sa gibi devletlere karşı bütün bu 
sahalarda üstün bir rol oynamak 
imkanını bulmak. 

Taymis gazetesi de İtalya-Fran
sa münasebatından bahsederken 
şöyle diyor: 

•Öyle görünüyor ki İtalyanın 
maksadı Fransa ile münasebatuıı 
pek tatmz bir hale getirmektir . 
Hem de mümkün olduğu kadar 
tatsız bir vaziyete koymak. Tl ki 
böyle bir vaziyet kendisi için ne
yi mucip olacağını görünclye ka-
dar.• 

Bu sözler oldukça manalıdır. 

şeraitine uymağa muvaffa.k olur
sa sıkıntı çekmez. Bu gruptakiler 
bir kere muhitlerine u,ydular mı 
artık kendileri sat.en ~ gibi 
hareket etmek istidadında olduk· 
lan için onlar vaktinde kalkarlar, 
valııtlnde 14lerine gideTler. Kuv
de olanlar lçın muhitin kayıtlan, 
vet ve kudr~tleri böyle zihinlerin 
farti&rı birer uyanıdıcı olur. Me
sela sabahleyin saat 8 olmaııı on
lar için velevki ne kadar yorgun 
olsalar mutlaka işe gitmeyi, ha· 
zırlanımayı hatırlatacaktır. Bu 
birinci gruptakilerin enerjiı;i di
mağlarında, üçüncU gruptakilerin 
vücutların.dadır. Birınci grupta· 
kiler zihin ve fikir itibarile taal o
luyorlar. Onun için bunların bu 
taaliyeti vücudün aleyhine ola • 
bilir. Yaln1' şayanı dikkat olan 
şu.dur ki enerji denilen ruh kuv
veti dimağda oldukça böyleleri • 
nin vücutca rahatsızlıkları ken
dilerinin zihni faaliyetlerine ma· 
ni teşkil etmiyor. Halbuki üçüncü 
gruptakiler vücutca zayıf düşer
lerse enerjiden de mahrwn ka
lırlar. Bu takdirde birinci grupta
kiler vücutca sıhhatlerine dikkat 
etmek !Azım geliyor. 

M" h umları Gazla Boğarak 
O.dürmeye Başladı ar 

Üçüncü gruptakilere de dimağ 
faaliy<rti için kendilerini alıftır· 
malt iktiza ediyor. 

Ortadaki ıldnci grup iae asabt
lerdir ki bunlar da ainirlerlnl iyi 
idare etmek mecburiy.tindedir • 
ler. 

(1 hıd aahlfembdn 4evam) 

l!zımd.ı. Bunun için küçük bir ku· 
lübe yaptırdık. Sonra boğucu gll7. 

tedarik ettik. Kocaman fişeler için· 
de satılan bu gaz çok pahalı. İlk 
idam bize tamam 1,000 dolara mal 
oldu. Bugün ise, bir adamı öldür· 
mek için bir dolardan az masraf 
ediyoruz. 

•Nen• g&Zi, fenni hazırın tam· 
dığı gazlerin en müthişidir. Bu 
gazden bir nefes koklamak bir a · 
damı öldürmek için ka.tidır. Gell· 
niz yakından eörünüz ... 

Dışarı çıktık. Av !uyu geçtik. 
Tuğladan yapıhıı~, tek katlı bir 
binanın önünde durduk. 

HÖCERELER, BİR KORİDOR 
VE ÖLÜM SALONU 

- İdam binasında, ölüme mab· 
kümlara mahsus iki höcere var • 
dır. İdam odası, bunlardan dar b...r 
koridorla ayrılır. 

İdam odası küçük ve dardır. Bo· 
yu 3 metro eni de ancak 1 buçuk 
metro kadardır. Bunun karşısında 
üç gardiy~nın oturabileceği ka
dar bir yer vardır. Küçük ve ka
lın camlar pencereden mahkumu 
nezaret altında bulundururlar. 

Pencerenin yanında üç kordon 
vardı. Bunların ne için 1ı:ul.lam1 • 
dığuıı biraz sonra anladım. 
İdam odasının iki taraf duvar

larında pencereler var. Doktorlar 
ve seyirciler, mahkQmun idamı -
nı buradan görüyorlar. 

Müdür izahat veriyordu: 

ğuıda bulunan dinleme Aletine. 
merbuttur. Bu sırada üç gardiyan 
içeri eirer. Kendilerine birer ma
kas veririm. Bir işaretim üzerine 
gördüğünüz fU üç kordonu ke -
serler. Kordonlardan biri gaz şi

pısinin ağzın açrnıya mahııwıtur. 

PENCERENİN YANINDA 
BİR SANDALYA 

Avluya çıktı. Pencerelerden bı· 
rinden idam odasına bakıyoruz 

Pencere ile sandalya arasında bk 
metro kadar aralık var. Müdür 

- Bu bir, nihayet iki dakika .U 
rer. Mahldlmun çehresi kıpkır • 
mızı olur. Şuurunu kaybeder, l<en· 
dinden geçer. Sonra bütün vüctvN 
gerilir. Mahkfun biç uıtırab çek
mez. Doktor, kalbin darbelerini 
dinler. Dokoz saniye içinde kalb 
durur. O zaman elektrik vantilii
törleri ifletilir. Birkaç dakika ge
çer, doktor içeri girer. 

ÖLÜMÜ BEKLİYEN MAHKıhı.! 

Gitıneğe hazırlanıyorduk. İda.u. 
mahkfunlanna mahsus bbıa ..ı. 

'.kapısı açıldı. İki gardiyanın mu -
hafazası altın.da bulunan bir mah· 
kiim dışarı çıktı. Müdür: 

- şuiıu görüyor musunuz, dört 
gün sonra idam oluhacak!.. 

Dedi ve UAve etti: 

Baş,Diş,Nezle,GripRomatizma 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
• •icabında gUnde Uç k•t• ahnablllr. • 

- Mahkıim idam odasına g.ıti • 
rilir, sıkıca sandalyaya bağlanır, 
kalbinin üzerine bir stetoskop ko
nur. Bu iki telin ucu dışarıda, pe.~
cerenin önündeki doktorun kula-

- Bu ada.mm ismi Joze RamJ,
tur. Macerası çok merııklıdır, an· 
latmıya değer. Bu macera, 1916 
Meksika ihtilAlile başlar. Joze'nin 
kardeşi, ihtil!lcilerin en azılıla • 
rından Panşo'nun çetesine dah • 
idL Bir gece, bir at yüzünden Çı· 
kan ehemmiyetsiz bir münakaşı>· 
da Sosedo adlı bir haydud rovel
verini çekti ve kendisini öldürd<:, 
kaçtı. Joze, kardeşinin intikar-tı· 

ri· 
Lima Pan AITl~i 

kan Kongre 
devam) 

( 2 inci sayfadan ~ 

ik ınuka)'I'>' ·~ 
Birleşik Amer a, diğefl' 

bul etmiye<.ek derecede içiP li · 
rinden kuvvetli olduğU k o!ı' 
birliği sahasında ya~: şiiP • 
her anlaşmanın tatb caJı!ıl'. · 

. yıııya ~,,. h..,iz hakiru rolü 0 üıeır 
'k kıt'ası "' Bu suretle Amen a iaJlllı:i' 

deki hegemonyasını sağ p,rne-
akt B' 1 ik AmerıJca, bO • rac ır. ır eş ve 

1 rika devletlerile Avrup~ !icaıe 
hassa Ahnanya arasınd a ~ıl' 

.. . kişslıll .•• 
münasebetl.ırının ın /JlllaPl 
11 pek ziyade hassastır. 

8 
jle y.ır 

nın, Meksika ve BrezılY Jlifl~ 
tığı kl.ering anlaşmaları'. ıe~~ı 
Amerika ticareti için ııır erikarJP 
teşkil etmektedir. ~ere ırJr 
nazarında otoriter devı aıııtlr 

t ıııu · • sua olan bu çeşit ticare 11ıtı , ında "' !erinin Amerika Ju as }lu!..-
kine maru olunmalıdıl'· ~ 
Lima kongrE>si, dol~Y:;~. si1" 
yanın Amerika kıt as 

11111 
ıJJ' 

si ve iktısadt nüfuzuna :ği alıı1 
!eşik Amerikanın lider_ psşıı:r 

d ıeııııı --~ da yapılacalc müca e. !Jller'I'. 
gıcı olacaktır. Bi.rleşıl< j ıeıı 

. asker , f\ 
geçmış zamanlarda u kJl ı'. 
vüze karşı koruduğu _ ıı . e!~~ 
şimdi de telılikeli teliiJ<lO"e W1' t 
ideolojilerin yayılmasına eriJ!İ~ ~ 
elvermiyen ticaret usull euıı' 

"dafaa ".-Al 
bikiıı.e karşı da mu. J<orıS'~ 
istiyor. Bu itıbarla .~ııı~eııdi 1 ~ 
Amerika devletlerının riJt JJl • 

. • eseiele · ,,fiP 
larındakı hususı m ·ııi B"'.:oıı 
gul ola.cak bir içtima gı bl1 

akiJcatte ttt' mekl.e berai'er, h 
111 

ce r 
dünyanın yokın a1aıcası e§gııl 
decek olan meselelerle tJI 

lacaktır. ~ 

ATATOP~, 
(5 lnd ıahifed•P sari 

eıııbt I' 
10 ikinciteşrin p~rş iiÇ ,.e .,.ı 

saat dokuzu bir, j)cı, vıf' il 
dakika geçinciye kad~ 5'1~ ~ 
değişmemişti. Fakat, t ııırdc~ ı/ 

t"rk · ~ kuzu beş geçe.Ata u .. z1crJll' ~ 
dünyaya ebedıyen go ~ill ~ • 
mıştı. Ölüm o kadar ııuıaP dİ' 
tu ki odada bulunan far~ 
torlar bunu birdenbire ~.., 
edememişlerdi. ··Jiiıfl ·ıt' 

B "yük' salonu bir 0 ·o ıı _,. u hç<!ll' ,,,. 
kaplamıştı. Do!maba yıvaı L~ ı 
rinde!<! bayrak yavaş Jıif ~~~p f 
ya iniyordu. KoskOC~all gc<. / 
lan bir insan dünya 
diyordu. 

Bir Tavıib .• ıı' 
JıY .>f~ 

• di' 5esi _;el". 
Dolmabahçe ha Jııo<", I' 

daki tahkikattan ~riııl~ 
Beşiktaş birinci Jco!ll tı' ıt'' 
ifadesi alındığı yaıılı;::jŞe'\ı,I, 

Beşik.ta§ birinci 1tD ;oiP 11ı · ıcendı 5 iJI §İt, gazetemıze fiYel 
ıi alınmadığını, ıceY 
zihini bildirmiştir· j11 
---- ·cııı:ıl~ ~ 

87 SENELİK ta" ·bi d'JıP 
ğU gı ,tt" 

esnasında oldu ıier l. ııf 
iyi cins maJiarı cuı fılıil 
müsaid şartlar ve u 'ecel' '· 

ın ev 'O°' la satmağa deva l' # 
Trençkotlan1111ı· ,.001ıı"c r' 

ııen~ ifl':.d kortlarımız, . iZ biÇ 1$1'. 
ve Gabardinlerıın ıııs' 

·ıe e ~ ve şıklık itibarı ı.l' 
~9 !er. ıı ıı~ 

Beyoğlu BA!{E _,..... lı 
j{Bpll 

. etti. }~~ 1 nı alınıya yenun ıııt'a d' r 
mıya başladı. Bu art ı~~- ~ 
aene sürdü. Nlha~e öldil"'ııı o" 
yerde tesad~ etti, ıııılı~11 ,l 
kendisi ~ id8l118 J.i)'or·_,. • 
Şimdi ölümünü bel< ı id":l~ 

e1f'le n"" 11". 
Jozo bir sene iJc8 1'o ~";/, 

cekti. Fakat M".1'5 uıerillc ..,.~ J 
nun müdahales• ;deli ti' >"~ı' 
tehir olundu .. yeıı karsr . I" ıl 
edildi. Beraetıne .rni~t' .. ııl",.ı 

. deıe, J(l!111 J', 
kanaatleri :ıııya i Jı~ . ., ~ 

1 
t 

jüri heyeti evve~tbusl "ol 
etti Bu srada ına Jctı: ' 1 './ 1 

. r çı ·ı ıı' • 
Bir münakaşa~!. ııcğ• ıııilo";. 
dam insani mıdır, lJİI~ ıJ'' ') 

cHükı'.ırııct, idaıTI r ıcs Jf'jı: 
. ınecJıU ce"JC ı r 

rasın tehıre veril "'rf1 
b .. e kadar ,,,,.. J 

ugun . Jıir I" #-
bekledi HaJouJcı J<(etı0 oll'.1111 I 
mu senelerce .ııccef Y ııJ 

. ı bır • ı t' ı gayri ınsan dcrlı~ ~ 
kü mveriJince ıcıırtıır 
meli, azabdan 
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No. 11.7 Yazan: RAB .ıt YACIZ 

Her öğrendiklerinde Tatbik 
K a b i 1 iy e t i O 1 s a y d ı ... 
Ş:mdige Kadar Soşon'un Hesabınca 
Donanmamız lngiliz Donanmasını Peşine 

7- SOK T E L O a A • - 1<> ı llld Kha tm 

lstanbul Telefon Müdüriyetinden: 
İstanbul.dan aşağıda ismi yazılan şehirlerle yapı laca.k konuşma ücretleri bugünden it,baren bu şehir

lerin ismiler! yanlarına ya.ulan miktara iblağ edilm!g t.ır. Abonelerimizin malıimu oln.ak ü1.ere illin ederun. 
(9027) ~üd.irıyet 

3 dakiıkalık adl 
kon~ma ücreti ı 

Kuruş 

75 İstanbul. Bursa (Çekirg~ Bursa ~ 
75 
'15 
75 
40 
'15 

• - Çorlu 
• • ~ırınendere 

• 
• 
• 

• Derince 
·Gebze 
·Gemlik 

a dakikalık ad1 
konuşma ücreti 

Kuruş 

---
'f5 1stanbul • Gölcük 
75 • - İzmit 
7:> • - Kaplıca Yalova 
T5 • • Karamürsel. 
75 • • Orhangazi 
73 • •Yal.ova 

Sult.anahmed biriııci sulh hula* 

hakimliğinden: 

Hazine namına İstanbul mallye 
muh:ı.kemat müdürlüğü taraiındatı 

Sulta~ahmedde ü_,er mahallesin • 
de su terazi sokak 31 numaralı ha
nede Hüseyin Avni aleyhine açılaıı. 

müddeaak)·h Ankara emniyet kad· 
rosuna tayin l'dildi;ıı zaman bere· 
berinde götüreceği aile efradı için 
8 teşrinievvı-1 928 tarihinde avaııa 

olarak aldığı 18 lira 56 kuruşun 

mahsubunu yaptırmadığı gibi iade 

dahi eylememiş olduğundan tahsili 

davasında müddeaaieyhin adresine 

gönderilen dava arzuhali bili teb

liğ gelm~ olduğundan usulün Hl 

ve 142 inci maddesi mucibince 20 Takmış, Esir Etmişti 
~ Sultanahm~ birinci sulh hukuki lstanbul Gjjmrükleri 

lfılır ~ey, Alman mu•llbnlerln 1 şaka söylediğin! zannetmiş, hay· safe değil birkaç Alman taburu. hilı:imliğinden: 
~ığı bu usul hakıkında Ari! kırmıştım: nuıı. hatta birkaç ordu veya ordu- Galatada Lülttiher.dek sokağın • ea,müdürlUğUnden: 

gün müddetle ilanen tebligat _icra· 
sına karar verilerek muhakemesi 

16/1/939 saat 14 de bırakılmış ol -
A •. ~ uzadıya tafsilat verdi. - Benimle alay mı ediyorsun? l.ıı.r grupun ı · al ed ğ' 2/ 33 •·'-'- lh ·'"'ırıı un zora l§g ece ı da 120 numaralı Aslanhan 12 nu • .Afağıdakl işler 15/1 ll perşembe günü saat 10 da pazaruıua a- duğundan mezkıir gün ve saatte 
~ fon Şosonun yaptm:lığ! - H•yır- Ne alay edeceğ1m. bir kıt'adır. R 
ı.. e\'ta t ibik U tc f d Amir 1 So .. 1 maralı dairesinde oturan ozanın le edileceğinden isteklilerin başmüdürlüktekl komisyona gelmeleri mahkemede bizzat veya bilvekale 
"'llsu _ ve a a ar e a ın a a şonun soy edıklerinl Yekunu milyonlara varan ııw 
lıılı: ~-lun faydaların_ ı göstettrı ı_ · r türkçeye çeviriyorum!.. eşyasına Yasefin borcundan dolayı iltn olunur. hazır bulunulması aksi halde mu-

~ '"!Sal! •-~ kılıçlarının karşısınd• Yavuzh hazine taarfından konulan haciz ü-ı 1 1no x 80 b' dınd ı d-..ı azıh thal bed ll 1'" lir dır 
blr .. er_ geluuı, fakat A:ıf Ben bun8 sade hayretle ka!nıa. M.dillld ık 1 k b'-'- bl - • e a a a = Y ane e e "" a · hakemeye gt"abında bakılaca"' t . ı en ç arı aca =•ç n . R af h . 1 , 5• 

~ llıiaa urlu bun_lar~. yanaşmıyvt mış, Amiral Soşıınun ya AVt"upa kişilik bahriye ıi.Uhendazı ile \ık· zyenn
1
e 1°nhlta~ ından1 a_ı:ıntihekav~I 2 - 8 •det yazıhane ile 5 adet çerçeve ci.lilanmuL İhale bedeli tebliğ makamına kaim olmak üze-

~ _u~, ne dıl dok!liler do • haritaları hakkında hiçbir fiıkri ol- mak ve bu kuvvetle fütuhata ı- ase a ey erıne açı an 15 
• "' 130 liradır. (8993) re ilan olunur. 938/1348 

4- fltıı ikinci komodorunu bu y.ı:- matlığına, yahud da ömründe mu- . . g davasında müddei Roza ile diğer i -----------------------------1---------------
~ •a katı gelmiyüordu. harebe etmediğine hükmetmi§tim. nşmek gıbl çocu.kça düşünceler~ müddeialeyh Yasefin adresleri bu· Eyüp icrasından: Beyoğlu birinci sulh hukuk hi· İstanbul dördüncii icra men.ur • 

~ :~Y R~za kaptanın mi!~a- Düşün bir kere Rıza Bey_ 0 • :ı~=ği;:~u!:uı:::Y:~=i~ lunamadığından ilanen.yapılan teb- Fabnanın Hamıukl't MusEa _ ııe Hşayian kimliğinden: af Al . luğpundan: 
it ile lo inle~ten eonra tek ~ılm· desa nerC'si, Baltık denizi ner«.>St, ligat üzerine cari duruşmasında mutasarrıf old an yup acı l - Ayşe Şerıfe ile H ız lnın araya çevrilmesine karar verilen 

..._ !>tan bır cevab vercb. Karadenı"zJe Baltık arasında'·ı· m•. böyle olur. tem . alık . . b Mlsrev mahallesi Arka sokak eski müştereken mutasarrıf oldukları hane eşyasının birinci açık arttır • 
<\.Irıı " ~ (Devamı var) yız m emesının ozmuı ye- , . . . .. .. 

~~ anlar .. Almanlar .. dfyı I~~~~-=----........ = ______ ...;:;,;;.;.::::.:;..;.::.:.,. . ı•/5 yeni 25, 27 No. 1ı hanenın şu- 650 lira muhammen kıymetli Ka - masırun 13/12/938 salı gunu saat 
tııı~11'n.uş gidiyol'Bun! Her ö!t - Hikay~ nnde olduğundan uyulmasına velyuun izalesi ıçin açık artırma ne· bataşta Ömer Avni mahallesinin 10 da Fatıhde Kııtaşı meydanın:ia 
~ erınde tatbik kabiliyeti ı>I· dav~cının gelip da~asını takib et • ticesinde 250 lira bedelle müşterisi İmam çıkmazı sokağında eski 1 No ! No. lu haııede paraya çevrilecek 
llQ~ §lrndıye kadar Soşonun he- s • • mesıne ve etmedJtı takdirde mev-

1 

uhdesine ihalei kat'iyyesi icra kı • lı evin tamamı şuyuunun izalesi ve kıymetlerinin yüzde yetmiş be-
~ donanmamız İngiliz do • e V m e S } n ) cud delaile göı e hüküm verilece - tııunışsa da bedeli müzayedeyi mu- için açık arttırmıya konulduğun - şini bulmadığı takdirde ikinci açu 
~. İıı ını peşine takmış, esir et. ğinden bahisle muameleli gıyap ka- 1ayyen günde teslimi vezne etme • dan 11/1/939 çarşamba günü saat arttırmanın 17/12/938 cumarte;;ı 
~ 

0 
tıınbuıa getirmişti bile .• Am- s•ı• ? rarırun ilanen tebliğine ve muhaıte-jmif ve lrendismden evvel en yüksek 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh günü ayni mahal ve sa<&tte yapıl<ı· 

Clıııınla.ıu biteni görüyorsun hb'.f. ~ 1 ıyor musunuz . menin de 30/12/938 saat 10 a tali. teklifte bulunan şahsı dahi arzet. mahk'.""esi başkıitipliğince müza • cağı ila nolunur. (12773) -
~llıı<t bana bundan bahsetrı<'.. . tıği bedelle a!mağa ruı olmadığın· yede ile satılacaktır. Arttırma be • --
'ı :ıı _e~ı, muharebeden ön- (C lbırtl ııalıllNH de ... nı) _ Bugün size geldi. kine karar verilmi§ olduğundan darı. ihalenin feshine karar verile- deli muhammen kıymetin % 75 ini İstanbul 5 inci icra memur!·~ • 
ll\ıa ~~lız talim heyeti erkanı Bu hareketi bof bir dakika geçir. _ Hulki beklemediği bir za • tarihi !li.ndan itibaren beş gün zar- rek icra iflas kanununun 133 üncü bulursa o gün ıhale edilecektir. Bul- ğundan: 
~'iı? llcuınıarını nasıl yapıyor • mekten başka bir şeye yaramadı. mande gelen bu mektubun kimin fında itiraz edilmdiği takdirde mu-1maddesine tevfikan 15 gün müddet· ! matlığı takdirde ikinci arttırması Yorgaki Effımianidisin Hüseyin-

Yolun yarısını konu•madan "P • hakemeye kabul edilmiyerek hU . l ıe artınnaya rıkanlm .. tır. on beşi 'lci ffunune ge!C'n 26/1/939 den_ o_ lan alacağından dol_ayı_ hac • 
ı. ıc ..,, " tarafından yollandğını öğrenmek ı " "" ed li ~'"·! iranldcta ve gizlice soku • çiroiler. ~i de ausmu~tu. Hul'"i küm verilece"i tebliğ makamına Taliplerin muhammen kıymetin perşembe gu'" nü saat 15 ten 16 ya z ı P sat~ına k.ırar vcrılmı~ olan 

.., 7 "' için zarfın üz.erindıikl el yazısınI " 
L Itah acı acı gülerek bahtının göster • dikkatle okudu. Hareketleri hır • kaiın olmak üzere ilan olunur. yüzde yedi bııçuğu nisbetinde pey kadar icra olunacak ve en çok art- Fındıklıda Molla~clebi mahalles!n-
"lle ;- ·· Tamam .. İşte hüc•ım diği kötülükler! düşünüyor, aşkuı 938/98 skçesi yatırmağa veya milli bir tırana ihale edilecektir. de Camiişerıf meydanında eski 6 
~.,•~ılır. İsabet tam ve yeıird~ anlatılamadığı. zamanlarda düı • denbire değişti. Hademenin hay • bankanın melGtubunu ibraz etmeğe 2 - İhaleye kadar birikmiş ma- yeni ~ numaralı evvelce sahilhane 
~ 1 •çin hedefin aydınlatıına~ı tüğü kudretsizliğe acıyordu. retle ken?isini seyrettiğini g(I • Sultanahm~t 3 üncü sulh hukuk mecburdur. liye vergileri, belediye vakıf idaresi elyevm arsanın 12 hisse itibarile 
~aı '::!- Bunu duyuyorum. A· rünce eline bahşif sıkıştırıp kapı mahkemesinden: Satış 26/12/938 pazartıesi saat 14 ve telliliye ile 10 senelik evkaf ta· 5 hissesi açık arttırmıya konmuş • 
~in"""'°" kulakları çınlasın çok Sevmek bilen ve istiyen için dışarı etti Sevinçle merak karış.. D~vacı İsmail Bingül tarafınd~ den 16 ya kadar Eyüp icra daire- vlz bedeli müşteriye aittir. tur. 
~n ?ıt- adam. Şu ~n sene~·i. midir! Yoksa bilmiyenlere mı Ll- ğı bir halde zarfı •çtı. Bir ikı Beşiktaşta Sı~111"4Paşa mahallesı sinde yapılacaktır. Taliplerin mez- 3 - Arttırıruya girmek lstiyenler Bunun tamamına 20670 lira kıy • 
~.~id·ile Bres!avın yani Yavuz. zım? Hulki Uvene yazacağı veda cümle !le biten bu mektubu bir M'?keme ç~azı sokağın~a 5•7 klır gün ve saatte memuriyetimize muhemmen kıymetin % 7,5 nisbe- met takdir edilmiştir. Eski 6 yenl 
:'fi: et:1linin donanmamıza ilti • mektubunda bunu anlatabilıııek kaç defa okudu. eski ve yenı 1 No. lı arsa hıssedar- müracaatları ve daha ziyade malu- tinde teminat akçesi veya ulusal 12 numaralı rııahal elyevm ar•a, 
~lııı ~ti günleri bir hatırla ba- için saatlerce hatta günlerce dü- B. Hulki, !Arından Fatma Zehra, Ayşe Sabi- mat istiyenlMin dairemizin 938/ bir bankanın teminat mektubunu zemini toprak ve ahşap çatılı ve 
' )! iZi Bey! şündü. Bir türlü karar veremiyor- Size Allah• ısmuiadı1ı: derken ha, Feride, ~ameli,. Sabri., .ne~ 1014 No. do6yasına müracaatlan getirmeleri şarttır. yan duvarları kagir kömür deposu 
'~et komorodum.. du. bir gün bana sorduğunuz sualin Mustafa, . Azıı, Mel'iha, .. N~ar, Hil· ılin olunur. 938/1014 4 - Arttırma bedeli ihaleden iti- halinde müstamel mahal ile yanında 

\..."' nı Bandırmada (Generaıı· K l ... mı, Vasfiye, Zehra, Şükrü, Hacer, S t l ll uh f baren 5 gün içinde mahkeme ka • iki odadan mürekkeb kagir 
1t".'ll'ııtıd 8 emi Allğıdı aldı. Uzun za • cevabını vereceğim. Fakat bu sı;- kiiııey-e ve saire aleyhlerine 38/1416 anyer apu s c m a ızlığın- sasına yatırılacaktır Aksi takdirde . . h .. . ve zı: 
~'/ . ~ Barbaros 5Üvarisi Şük- mandanberi anlatamadığı a,•kını _,, . d . . . . . dan: . . · mını ta la doşelı yazıhane ve sahil 

~ ıçın b" rilm ..u sıze e sormak ıstenm. Sevmek No lı dosya ıle açılan ızaleı şuyu Boğ . ihale farkı fiat ve zararı ziyan ve t af d d d ki' d 
b... .\ııı· ır çay ve . işti. Biz. bütün teferrüatile anlatacak ve O· yalnız keder ve ıztırab mıdırf davasının yapılmakta olan muha- a~ıçinde . Sarıyet-d~ Nalbanıt faiz bua hüküm kendisinden alına- . ~ _ın ~ no un eposu şe ın e 
~~!lın lfll] S~n tarafından. Ha- na kalpsizliğıni yüze vuran keli- Sevmesini bilir misiniz demiş • kemesinde müddeialeyhlerin ika- çeşmesı mevkılnde eski 64 No. 1ı caktır. iki cihetı duvarlı bahçe vardır. Ha-

~' "·:1? . melerle dolu cümlelerden sonra t" . E d" metga"hlarının m-hul lm b" 281 T. ile Emin oğlu AhmeJin üs • 5 2004 1 . ın· rıce çıkıntılı v~ tek kaantlı demır 
h,. ıruz. vet ıyor ve soruyorum: -• o asına ı· .. . - numara ı ıcra ve as . . 

b•· n &onlarında Amıral g,. vedanamesini bitirecekti. y . ı.aen il• en d&vetı· 1 li tunde ıken 55 sene evvel vefatile k 188 . . dd . parmaklıklı kapı vardır ve bır bile-
~ ., k - a sız.. an ye ve muame e anununun mcı ma esıne . . 

Olııı Onferan vermişti.. Şu an- Tam ilk satın yazmıştı ki içinde Sevi;·orurn, unutamıyaca • gıyap kararları tebliğ edildiği hal- v_eraseti karısı. Hallle ~e kızı Ha- tevfikan a Ti menkul üzerindeki zikli kuyu mevcuddur. Mesahası 
~~~a ııı gibi hatırımda.. Amiral yazmasam daha iyi olur elbet bır dt> itiraz edilmemiı; ve mahkemeye \ s~beye Ha~le~ vefatile kızı Ha- lipolek ~~i alacaklılarla di er a- 2067 metre murabbaıdır .. Yazı~ane 

~~ b"b~aztlt Y_etin.in Almanya lehi- gün aşkunı anlar diye bir buı-kuı- gelin . lduğ d h 1 sıbeye, Hasıbenın de vefatill' ye,ıa- ı 1 ., d 1 . k 1 ilz ğ d k" olarak kullanılan mahallın mustı·-
,,~ memı.ş o un an ve ma a · ı . . .. ... a ar ar gayrı men u erın e ı . ld 1 . . .. t... bır ink;··•a yu·· z tuttu- ma hiıssetıti. Fakat hiç bir kusuru 'en Y ıl keşı·r n t ' . d d ne varısı kızı Adviye namıııa int"-1 haki h .1 f , cıre a o duğu beyan edılmıştır. 

• ~· "r4 • • ap an e ıcesın e ava . . . . .. arını ve ususı e aız ve mas-
iii~/aratorluk ordularının olmadığı halde, hatta birçok me • olunan mahallin kabili kısmet ol - : k~l ~çın ıdaremıze rr::ıracaat eyle • rafa dair olan iddialarını isbat i · Arttırma peşindir. Arttırmıya 

""'ıiııi ı _her devletin hudud çer- ziyet sayabilecek bir erkeğin bu istiklal caddesinde ınadığı ehlivukuf raporile ar.laşıl- mı~tır. Bu !er s_ırf mulk_ Vf' hücceti ilan gününden itibaren 20 gün ıçr: iştirak için müşterilerin kıymeti 
~~ OldÇızecek en iyi ve en kat'! kadar pısırıklaşınasını d-:ığru bul ~~ITT Şehir Tiyatrosu mış olmakla bllmüzayede satılmak· şer ı~e mustenıd_ oldugundar. aid de evrakı müsbitelerile birlikte sa- muhaınmenenin yüzde 7,5 nisbe • 
'Uğunu uzun uzadıya an· madı. Sevgiliyi başka manalarda Ji''i( KOMEDi KISMI suretile şuyuun izalesine ve bil • ?ldugu. mahkemeı aslıyeden kaydl: tış memuruna müracaat etmeli • tinde pey akçesi veya milli bir ban-

~,, t &oııra şöyle demişti: kabul eden bir kadına boyun eğ- l.ldıillJ cümle masarifin tahsiline dava veç· ıste~mışse de bulunamamıştı~. Se-~ dirler. Aksi takdirde hakları tapu kanın teminat mektubunu hAmil 
ı.tıı ~U.er, Osmanlı İmparator • mek, kendisıne inandırmak zah- Buak,•m 20

·30 da hile 5/12/938 tarihinde mahkemece netsız .t"".~r;ufata kıyasen varıs na- kütüğile sabit olmıyanlar satış pa- olmaları icabeder. 
~~il@ lııısya arası.nda bir mu- metine katlanmayı lüzumsuz bul- (DAlllA ÇIKMIŞ BİR GÜZEL) karar verllm1ş olduğundan tarihi mı~a ıntı a en tapuya tesçil edile- rasının paylaşmasından hariç ka • Müterakim vergi tanzifat ve ten-
'llıl 1-t._tuhıır ederse veyl Çara ve du. Bütün enerjisni parmaklarıııa Tepebaşında D r a m Kısmı ılandan itibaren 8 gün zarfında tem- ce~ınde~ :~.ye~ hakkında gerek lırlar. viriye ve vakıf bor\ları bor\luya 

fit ·• ve hafızasına verdi. Süratle bi • (VİNDSORUN ŞEN KADINLARI) yizi dava edilmediği takdırde hük- eş ası .. a ~ ıye en ve gerekse eş- 6 - Şartname mahkeme divan • aittir. Arttırma şartnamesi 9/12/938 
t.: ldııııda G .,_ k . ed .. k b" k t•· t ed ,. . . 1• ı hası hukmıyeden tasarruf iddia e-ı h . d t ın· .. d"f .. - d . 
1~~- g• obenle Breslavı o wuue ıst iği bu vedanameyi ka- • mun es ı a ıyye ece6ı ı .nen d 11 • d . anesın e herkesin görebileceği ar ıne musa ı cuma gunu aıre-
"I!'/ 0tiireceğ· B ralamağa başladı. E { ğ tebliğ olunur. 938/1416 -~n 

1 
vars~ \ erı~ eki tasarruf ve - . yerde asılmıştır. Fazla malfunat al- de mahalli mahsusuna talik edile -

~ e ~"İrdi.k~ım. urasını ha· r u ru 1 ZAYİ MÜ"T"' Sb•. a arı ef deraseır tarihi ilandan mak istiyenler 938-1 sayısile ba<kl· cektir. Birinci arttırma 9/1/939 ta-
:'11 acatı sonra karay• Had S d. T k nul\ ır ay zar ın a u tanahmette tapu . . .. . • • . . .. 
\.İatil.l ~-silihendazl.arla der- emenin kendisi çağırmadan a • e Mühürümü kaybettitim cihetle dairesinde Sarıyer tapu sicil mu • tıplığe muracaatı ılin olunur. rihın.e musadif pazartesi günü da-
~,..ç iıa(<creketine geçeceğim. ~:ımesi tuhafına gitmekle beraber TIY AOUS yenısını kazdırdım. Zayi ettiğim hafızlığına müracaatları ilan olu (12161) lremızde saat 14 ten 16 ya kadar 
1ı,.:~ ~·ta lçınde Karadenizle ışıoe de ~aramıştı. Dikka~!e zarcı ' (Bu g""e) mühürle kimseye bir borcum ol ·ı nur 12766) • Sultanah~ed birinci sulh hukuk icra edilecek 1:-irinci arttırmada be-
~~ıı _ızı arasındaki sahayı kapattı bırkaç kere adresı~ doğru Taksimde matlığından zuhur etmesi muht..· • hikimliğınden: ~e~ kıymeti muh~mm~nenin % 75 
~ 'ıı lf11Kal ve Rusyayı harita! olup olmadığını tetkık ettL T.ı.m ERKEKLER KIRKINDAN SONRA mel her hangi bir muamelenin hü- llllF Dr.Besım Ruşen.._.. H . '-ta b . ını bulduğu takdırdE uste bırakı • '°' s ece"'- . azme namına "' n ul maliye lır Aks" kd. d 'tı, bıı 5ouı..• al şu mektubu dikkatle postaya AZARLAR Vodvil 3 perde kümsüz olduğunu ilAn eylerim. Cerrahp1,a hastaacsi D• hiiiye ı .. .. . .. · ı ta ır e son arttırmanın 
~c~ !ıercüme ettikleci ;o:a- at diyeceği sırada hademe elin<' Yakında: Büyük bır temsil lıB.dlı.E!'il Ni§antaşı Teşvikiye Şekayık So. mütehassısı Çarşıkapı Tramva. muhakemat nıudurluğu tarafından taahhüdü baki kalarak arttırma on 

e eden arkad~ırun bir zarf tutuşturdu: (İNSAN MABUT) 6/5 No. evde mukim Nuriye Parhr forak, Atıun Ap. Marpuççularda Lüleci hanında 2 beş gün daha temdid edilerek 23/1/ 

-;:"""""'"""--=,,..,===,,.,=======..,._,==========================================..,,,,...,,,,,,,,,,,,,,., numarada İsak aleyhine açılan, sa- 1139 tarihine müsadıf pazartesi gü
Belmeden ayrıldıktan sonra hrr tış işleri müdürlüğünce açık art - nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 

~ ~o.~8 
~lteliııı~ t1" 
~· %tı~ U§ınan oldum. Ta • 
\ ıı:ııı ua:•n:ıa bakamadım. yes. °I y~ıne dermanım yok
~-et;ne b alttan duyduğum. 
~it tıı t~\>k"aşbaşa kalmakta bul
~ tUıı lt 1 de kaybetmiştim. 
ı.. · t; Jı:. aybettiıTinıi sandığun i"l\ o •tşırnd " 
-.tı l\a ta tı a, buldum. Bir ak-
lt.~11tıııı~ adıın. Hayır, b~rı 

\ ~.tı~§ltııarı haberdar değilim. 
lt1 ~ cı fi<. 

ıı.ıl'r\. 
0hu y .. 

, Urüyıince farkına 
~. 

:ılıtı eı~ıı 
'i. ~" b:' ~lduğum yerde ka-

·~ §t;ııı 
\ ~ .. 't ~it h 1 ağı sevınc· ~den ö-
1 , •· \> ayr~tti. 

"'ıı aııııın 
a doğ,. aınıştım; gülüyor 

u geliyordu. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

İlk konuştuğu cümle: 
- Sözünde durmadın! 
Olmuştu. 

Elleri elimde hayretle sormuş
tum: 

- Hangi sö,ümde? .. 
- Hem yürüyelim, hem konuşa-

lım, dedi.. Vapura gıtmiyor mu • 
sun? .. 

Vapura doğru yürürken konu
şuyorduk: 

- Hani beni hiç unutmıyacak • 
dın? .. 

- Unuttuğumu mu sanıyoı·sun? 
- Elbette .. Hiç aradın mı! 
İğbirarla yüzüne baktım: 
- Aramamamı sen •Öyleıniştin 

Belma! dedim .. Evleneceğini b.ı· 

hane ederek benden uza.lcla;;tın. 

Beni sen unuttun asıl.. Acaba ner. 
bir kere bile hatırımdan çıktın 

mı? .. 
Elımi sıktı: 

- Seni yalancı.. 
- İnan buna Belma! .. 
Benden niçin uza.ltlaştığını, b:C

denbire niçinbenden soğuduğunu 
sordum. 
Şu cevabı verdi: 
- Çok çocukdun, çok toydlll' 

Sermed! 
- Şimdı? .. 
- Şimdi seni çok değişmiş gö • 

rüyorum. 
Anlamıştım. 

Bu bir cümle içinde ve bu tek· 
rardan dönıiş hareketinde bütüı; 
bir hayatın manasını, felsefesinı 

bütün bir cinsiyetin ruhunu, içyü
zünü bulmuşl um. 

Kadın!. 

Bu muaınına bi.ı tün örtülerinden 
sıyrılarak çırçıplak karşımdaydr 

şundi. 

Kadın! 

Ne tip, ne türlü olursa olsun. 
her şeyin üzerinde cazib bulduğu 
binbir tehlikesine rağmen ya.c -
!aşmaktan zevk duyduğu ihtirasa, 
şehvete, maceraya aşıktır. 

Ben çocukluğu, toyluğu nnu 
kendisini göstermek istediği şe • 
kildeki ..kendisine inanmakla yap
mıştım. Düşünmemiştim ki bir ka· 
dmda iki kadın vardır. 
Anlamıştun ki, kadınlar küstah 

ve cür'etkar erkeklerden hoşla • 
nı~·orlar. Niçin Cavidan, İcliıl ve 
daha başkaları, bellerini sarnıağa 
uzanan kollarımı itmemişler, yaz. 
]erini rüzgıirlıyan nefeslerimdcr. 
kendilerim kurtarmağa çalışma • 
nıışlardı? 

MPral, bu başında kavak yeli 
esen :narti tabiatli genç kız nıçin 
ba<ımı döndürmek için yapmadı· 
i;ı nı bırakmamıştı? .. Çünkü, on • 
lan kaybetmekten korkarak çe • 
kingen davranmamış, sevgiyi,, 
sevgilinin yanıbaşında bulunmak
la bulmamıştım. 

günüm bir maceraya ahne oldu tırmaya çıkarılan 1844 kilo 250 gram yapılacak ikinci arttırma netice • 
Onu unutmak için çapkın, lcilstah, muhtelif eşyanın 232 lira bedelle sinde en çok arttıranın üstü~de bı
ciir'etkar bir insan oldum ·· dd . 1 h .. . ih . . k ,. rakılacaktır. 2004 numaralı ıcra ve 

ımu eıa ey uzerıne aıeı •t ıye- iflas kanunun 126 dd · 
O d k d · · dilini" 1 - h ld bed un ıncı ma esı ... 

erece o yayın an çıkmıştı sı ıcra e ş o dugu a • e • ne tevfikan hakl t · ili ·ı . • • an apu sıc er: e 
ki, artık benı frenleınege imlı:An llni vererek eşyayı kaldırınat1Ui ol- sabit olnu . t kli al ki la 
Yoktu İ t b d" ik h d "-•n 1 k yan ıpo e aca ar .. . . ş e u ınam ayıt yeni u6~dan ikinci ihalesi yapı ara diğer algkadarlarının ve irtüak 
huvıyetlm hakkında Belmaya L!r arada 182 lira 50 kuruş fark hasıl h kkı sahi 1 . . b h ki 
filtir · · a p erının u a arını ve 

vermışti. oldu"'•ndan ış· bu farkm tahı;ill için . . . 
V be . . . "~ . . hususıle faız V'! masrafa daır olan 

e nı istedıği kalıb~ gl-•· açılan davanın ıllnen yapılan teb- "dd'al il ' t "h" d . "b d Hak • • ...., ı ı arını an arı ın en ıtı aren 
sanıyor u. sız da değildi . ligat üzerine cari duruşmasından .. .. . 

• .. . . 20 gun zarfında evrakı musbıtele • 
Bu sıradalarda çok tuhaf bir meblağı muddeabih 182 lıra 50 ku- ril b" likte d . . bildi 1 . , . e ır aıremıze rme en 

hadıse oldu. Karşımda kimi bul- ruşun dava tarihi olan 6/10/936 ta- !" d Aks" takd" d t · -1 sam beğenir~iniz?. Matmazel Ja- rihinden itibaren % 5 faiz ve % ıo azımı ır.b't ,ı anlır e tapubedsıc1ı_-ı · ıerı e sa ~ o.mıy ar sa ış e ı-
ne ı. . • ücreti vekaletle birlikte tahsiline nin paylaşmasından hariç kalırl~r. 
Kardeş!mın, Belkısın müreb • 2/12/938 tarihinde karar vcrilmış .. . . . . . 

biyesi. . . . Muterakım v~rgı, tenvırıye ve tanzı 

G F olduğundan usulün 437 ıncı mad - fiyeden ibaret olan belediye rüsu 
enç ransız kızı . . . . . • 

B. d r b"l h" desı mucıbınce tarihi tcbldiğden mu ve vakıf icaresi bedeli müzaye-
ır e a ı e ıç de yabana atıı-

mıyac-•- guz- lliğ. ,.... al itibaren 8 gün zarfında tamyizi da- deden tenzil olunur. Daha fazla ma· -. e ıne ra6 ... en ıcı 

gözile bakmadığım sevimli mü • va edilmediği takdirde hükmün kes- lumat almak ıstiyenlerın 938/3751 
rebbiyeyi karşımda bana tutgun bi kat'iyyet l.'deceğ ı hıiküm hula- numaralı dosyada mevcud eVt"ak vı 

olarak ~ulmak beni o kadar 18 • sası tebliği makamına kaım olmak/ mahallen haciz ve takdiri kıymet 
şırttı kı.. üzere ilanen tebliğ olunur. /raporunu görüp anlıyacakları ilb 

(Devaıııı veri 9381161 olunur. 937/3758 



8-ISON TELGBAF-101 had...._, ım 

Güzellik sıhhat ilk • • 
ıçın ve 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

Kullanmaktır 

Radyolin 
Dişleri, 

Dişler gehreyi 

Radyolin 
Dişleri, 

dlfler mideyi 

sağlamlll§tırır. 

şart 
ıenra 

RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mik
repları yüzde yüz öldürür, d:ş etlerini besli
yerek hastalanmalarına mani alur, ağız 

1 

Başınız mı ağrıyor? 

Gripten mi yatıyorsunus? 
Romatizınanız mı teprendi? 
Dişinizin ağrısı sizi çok mu 
rahatsız ediyor? Bir tek kaşe 

NEOKORIN 

Bütün bunları derhal giderir. 
Ve size göz açtırır. 

Lüzumunda günde 2 kaşe 
alınabilir. 

NEOKÜRIN 
Mideyi bozmaz ve kalbi yor
maz. Tek kaşe 6 kuruş, 6 lık 
ambalaj 30 kuruş. Her ecz" -
nede bulunur. ·-----------·· 
İştanbul komutanlığı 
Satınalma Komiıyonu liAnlan 

Harb Akademisinde yaptırılacak 

tamiratın açık eksiMme ile ihalesi 
28 birincikAnun 938 çarşamba günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli 1095 lira 15 kuruş-

KAN ve DERMAN j 

B • • • Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik l 
ıogenıne. ve acı nebatat hülasalarile tababetin fev- 1 

' 
kalade ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakiyetler temin ı 
ettiği bir devadır. 

B • • Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren basta-
1 o gen l n t!: lıklardan sonra görülen zafiyet, halsizlik. 

kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kan
daki kırrmzı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar, der
mansızlığı giderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk 
rengini canlandırarak pembeleştirir. 

Tek fakat kat'i çare 

r,., B • • Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arkadaşı-
ı o gen ı ne: dır. Sinirlere kuvvet verir. Hastayı ve 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamanda 
şifalandırır. Hiç bir sinir ilacı Nevrasteni ve isteriye müptelii olanlara 
(BİOGENİNE) kadar istifade temin edemez. 

Bi gen in • Gençlerde görülne ve çok defa nevrasteni-
0 e. den mütevellid olan iktidarsızlık ve bel 

Tecrübe edenlerden sorunu~ıiJ 
Baş1 diş adele ağrılarile üşütmekten müte~e 

bütün ızbrabiara karşı yegane miiessır 

gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

B • • Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesiri 
ıogenıne: olduğu gibi sıtma nekahetlerinde de pek 

müessirdir. 

Bl•ogenı•ne.• Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçük
ler kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vek8l.e-

tinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

tedbir bir kaşe 

(ALMAKTIR) ı 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yorf1l:~·" 

S balı tur. İlk teminatı 83 liradır. Şartna-
a • ötle, alqam her yemekten sonra d;•lerın· ;.: fır•alavon•T · "d ld ,.,, b · d bed li 

~--••••ıcc::~•••••=ı:ı:cazı:.,.~=ım~::ı:ı~~·;;';;;-~ mesı aı o u6~ şu esın en e · 

k@kusunu keser. ~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat taklitlerind•;~.,.ıi~~ 
nız ve GRİPİN yerne başka bir marka verirlerse şiddetle re 

6J mukabilinde alınacaktır. İsteklile - Eb'adt Muhammen B. % 1,5 teminatı 
Beheri Tutarı 

Mikdarı Cinsi 
1 inci ~•ntaka Kada~tro , 

Sıhhat V, Jeti mat ~.uavenet Ve ile i 
Hudud Ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Umwn müdürlük villbının bazı kısımları pazartlıkla tefriş edi!e

C!ktir. Bu İf için talipler tarafından yapılacak keşifler 15.000 lirayı te
cavüz e1mayecaktir. Talip olanların tefriş edilec@k muhtelif aksama aid 

p18n ve resimlerini bizzat yaparak 1938 ktınunuevvelin Yirminci günü
ne kadar Umum müdürlüğe tevdi etmeleri liizımdır. 

Umwn Mlidürlükde teşekkül eden heyet bu resiın, plan ve keşifleri 

tetltik ed..,.ek muvafık gördüklerinin pazarlığa iştirakini kabul eder, 
k~bul edilen talibin pazarlığa girebilmesi için keşıf bedeli üzerinden 
ka:ıunen icabeden % 7,5 teminat alınacaktır. Pazarlık Ankarada Hu 

dud ve aahiller silihat Umum müdürlüğiınde teşekkül eden hı.susi ko

misyonda ve 24/B.kAnun/1938 cumartesi günü saat Onda yapılacaktır. 

Talip olanların pazarlık şartnamelerini Ankarada Umum miı iürlük 

ayniyat muhasibi mesulliiğünıden ve İstanbul limanı sahil sıhhiye mer
kezi b&Jtabibllğinden alabilirler. Talip olanlar arttırma, eksiltme ve iha

le kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve:.ikaları göstermeğe 

mecburdur. (8789) 

Devlet Demlryollnr1 ve Llmenları ı 
ltletme U. idaresi llinl rı 

~~--~~~~~_;._~;;.:.;.:,,:.;,,:..~.~ 
Devlet Demiryolları Beşinci İşletme Müdürlüğünden: 

1- F. Pqa • Malatya hattı üzerinde Km. 58 ve 89+ 700 deki taş 

ocaklarından fenni f8I'!ıı.ame ve kroki mukavele ve şartnames: ne tev
fikan 2047,5 m3 moellon tetüe ta§ının ihzar ve teslimi kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konmuştur. 

II- Eluiltme 21/12/938 Çarşamba günü saat 11 de Malatya 5 ci 
işletme binasında yapılacaktır. 

111- Muhammen bedeli (17452) liradır. 

IV- Eksiltmeye gireceklerin (1308) lira (90) kuruş muvakkat te

minat mı>kbuzu veya banka mektubu kanunun 4 cü maddesine tevfi
kan münakaaaya girmeyi miinii kanuni bulunmadığna dair beyanname 

kanunun tayin ettiği vesaık il, birHkte münakasa günü saat 10 a kadar 
teklif mektuplarını komisyon reisliğine verilmiş olması. 

V- Bu işe ait şartname ve mukavele projesi fenni şartname ve 
krokiler H. Paşa, Ankara, Malatya, Adana şletme veznekrindc Elazığ, 
Narlı, D. Bakır !&tasyonlarında isteklilere 88 kuruş mukabilinde veri-
lecektir. ·8907• 

• • Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup 
malzeme her grup ayrı yarı ihale edilmek şartile 26/12/938 pazartesi 
günü saat 10,30 da Haydarpaşa gar binasındaki komisyon tarafından 

açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 

grupa aid hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 
ıünü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 1~500 kilo muhtelif eb'atta çinko levha muhammen bedeli 4255 
lira muvakkat teminatı 319 lira 13 kuruştur. 

2 - 60 aded ı;eytan arabası, 20 aded bağaj arabası muhammen be-
deli 2590 lira muvakkat teminatı 194 !ıra 25 kuruştur. 9005 

P. T. T. levazım Müdürlüğ-:.inden: 
29/11/938 tarihinde yapılan eksiltmesinde mukabil teklif verilme

sinde ihale edilemiyen iki aded posta vagonu 27 birincikanun 938 salı 

günü saat 15 de Ankarada posta telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

binasındaki satın alma komisyonunda pazarlıkla mübaya olunacaktır. 

Muhammen bedel .43579,80., muvakkat teminat ·3268,40· liradır. 

İsteklilerin mesai saatleri zarfında her gün mezkfir komisyona müra

caatla şartnameleri görmeleri ve pazarlık için yukarıda yazılı gün ve 

saatte muvakkat teminat makbu.z veya banka mektubu ve kanuni ve

sikalarile birlikte adı geçen komisyonda hazır bulunmaları ilan olu -
nur. ·5052• ·8950· 

rinin ilk teminat makbuzu veya 
mektublarile 2490 sayılı kanunun Li. Ku. Li. Ku. Lira Ku. 

2 ve 3 maddelerinde yazılı vesika - Ç:ralı tahta 400X30X30 18 M3) 
larile ihale gününden en az sekiz • • 400X28X30 8 • ) 
qün evveline kadar vilayet nafıa fen 400X25X3 10 • ) • 
müdürlüklerinden alacakları vesi - 400X28X8 18 ) 
kalarile beraber belli günde Fın - 54 
dıklıda · Komutanlık Satınalma ko- Düz beyaz tahta 400X30X30 10 M3 
misyonuna gelmeleri. c9020· 

4~.-

39.-
2430.-
390.--2820 211.50 

* 
İhale günü talibi çıkınıyan 33. 

1- Yukarıda eb'at ve miktarı yazılı 54 metre mikabı çıralı tahta 
ile 10 metre ınikAbı düz beyaz tahta pazarlık usulile satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizalarında göste
rilmiştir. 

Tümen birlikleri hayvanatı için 280 
ton yulaf satın alınacağından ka -
palı zarfla ihalesi 28 birincikanun 
938 çarşamba günü saat 16 da ya- ill- Pazarlık 12/Xll/938 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 14 te 
pılacaktır. Muhammen tutarı 14420 Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komiısyonunda ya

liradır. İlk teminatı 1082 liradır. pılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö- IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat venme paralarile birlikte yukarıda adı ııeçen komisyona gelmeleri illin 
makbuzu veya mektublarile 2490 olunur. ·8897• 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin - * * 
de yazılı vesikalarile beraber ihale 1 - İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur amele ve 
güroü ihale saatinden en az bir saat lüzumunda hafif yük naklinde kullanmak üzere satın alınacağı 26 / X 
eFvvdelkin

1
e kakdar tekU mektublarını 938 de ihale edileceği ilan edilen 2 adet kamyonetin muhammen bedeli 

ın ı ıda omutanlık Satınalma 

k mıs. 0 1 
. 

9021 
tezyid edilerek yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

o y nuna verme erı. c • * II - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi-

İh l .... t bil" k +~ natı 450 liradır. a e gunu a ı çı mıyan .ısıan-

bul Komutanlığına bağlı birlikler lll - Eksiltme 19 / X1I / 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü sa-
hayvanatı için 420 ton yulaf satın at 14,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komis
alınacağından kapalı zarfla ihalesi yonunda yapılacaktır. 
28 birincikanun 938 Çarşamba günü IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen nabilir. 
nyme~i 21630 liradır. İlk teminatı v _ Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin kataloglarile karoseri 
1623. lıradır. ~a.:tna.n:esi. her gün şekli ve dahilt taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gös
k?m~s:ond~ goruleb:lır. Isteklileri- teıir (fenni tekliflerini ihale gününden beş gün evveline kadar inhisar
nın . temınat makbuzu veya mek- ju Tuz Fen şubesine vermeleri lAzımdır. 
tublarıle 2490 sayılı kanunun 2 ve . . . 
3 maddelerinde yazılı vesikalarile VI - İsteklil~r paza:lık ıçın tayın edilen gün ve _saatte yüzde 7,5 

Müdürlüğünd•':,:1 
Eminönü kazasına bağlı Mesihpaşa mahallesinin kadas~ir ~c· 

başlanacaktır. Bu mahalle sınırı dahilinde mülkü olanların 15 ci p# 
kanun 938 tarihinden itibaren (bir ay) müddetle İstanbul birııı p~ ,ır 
taka kadastro müdürlüğünde ifayı vazife eden ikinci posta ta rs ııır 
murluğuna müracaatla beyannamelerini almaları ve beş gün soıı )!iti 
gelerile birlikte doldurularak iade etmeleri ve bu müddetiıı 08 ,ı' 
olan 15 ikincikanun 939 tarihinden itibaren on beş gün sonr~ sSİU ~ 
hallen tahdidi yapılacağından mülk sahihlerinin veya ınürne -<İ ~ 
nunileriniıi tahdid sırasında malları başında bulunmaları ~ ıı ( 
de vukuf erbabının tayin ve tasdikile elde mevcud vesaik~ gor ~eıP 
rüleceği 2613 sayılı kadastro kanununun 19 uncu ve nızarnP 
12 inci maddelerine göre ilAn olunur. ·8992• 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
"Sirop Pectoral,, 
Eski ve yeni bütün öksürükleri 

geçirir, balgam söktürür, bronş· 
!arı temizler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhassa şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu İstanbul 

beraber ihale günü ihale saatinden ~~ivenme paralarıle bırlıkte yukarda adı geçen kornısyona gelmeleri 

en az bir saat evveline kadar teklif ila nolunur. c8835> 1 

mektublarının Fındıklıda Komu - İ * * 1 fstanbul 
tanlık Satınalma Komisyonuna ver- . 1. - daremizin Paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı, 21/11/938 __________________ ...;;;_ __ _ 
meleri. ,

9022
• tarihınde ihale edileceği ve bili>bare eksiltmeden kaldırılacağı ilan e- Kıymeti Pey parası 

.:tf. dilen betonarme döşemelerle sair müteferrik işlerin şartnameleri tadil Li. Ku. Li. Ku. 
İhale günü talibi çıkmıyan İs • edildiğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ıJ 

tanbul komutanlığına bağlı Topçu II- Heyeti uınumiyesinin keşif bedeli 15,202 lira 40 kuruş ve mu- 313 68 23 53 ~ıJ) . 

birinci alayı hayvanatı için 300 ton vakkat teminatı 1140.18 liradır. Çakmakçılarda Dayahatun mahallesi Çakmakçılar yol<uŞ~ıt' 
yulaf satın alınacağından tekrar III - Eksiltme 26/12/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat · h ·· ·· ·· k tt 1 1 od t 5atılrn3 l< ,• k 

1 
. . . . . • .. yem an uçuncu a a numara ı anın amamı ,.' 

apa ı zarfla ıhalesı 28 bırıncika - 15 de Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda .. .. 1pll . 
nun 938 Çarşamba gu·· nu·· s t 15 30 1 kt gun muddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 131 1 

aa , yapı aca ır. . . . . ındell ,JI 
da yapılacaktır. Muhammen tutarı IV ş rtn k "f . 1 76 k b d 1 k bil" d . İhalesı 19/12/938 pazartesı saat 14 de ıcra edileceğ jjr9 . . - a ame, eşı ve proıe er uruş e e mu a ın e ın- . • iııe fil 
15450 liradır. İlk temınatı 1159 Ji • h" 

1 
.. d .. 

1
.. •.. 

1 
.. b b .

1 
İzmir Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mahlı'.llat kalem 

Ş ısar ar umum mu ur ugu evazım ve mu ayaat şu esı e ve 
radır. artnamesi her gün komis • b .. d .. 1 .. ki . d 1 b"li ları. (8728) 

d 
·· ·· 

1 
b" 

1
. · aşm u ur u erın en a ına ı r. .,_~,,;,,-,,;.. ........ ...,.,..,,.._,.,. .... ...,""""""""'""'""'"""'""'-.,,.- .A ~ yon a goru e ı ır. Isteklilerin ilk ~ trr 

teminat makbuzu veya mektubla _ V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı yüksek mü - pılacaktır. ı" 
rile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad-l~endi5. veya y~ek mimar olmalı; olmad~arı tak~e ayni evsafı haiz III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçerı ,d' 
delerınde yazılı vesikalarile beraber bır mutehassısı ınşaatın sonuna kadar dainrl olarak ış başında bulun- lın bilir" ~ ı·· a a . c 
ihale günü ihale saatinden en az l duracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüd kağıdı ile temin et- IV _İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte eıefl 
bır saat evveline kadar teklif mek- meleri ve bundan b~a asgari 10000 liralık bu gibi inşaat yapmış ol- 1 .1 b" lik k d dı k · ona gelfl'l t bl F d ki venme para an e ır te yu arı a a geçen· omısy 
u arını ın ı ıda Komutanlık duklarına dair fenni evrak ve vesaiki ihale gününden sekiz gün evve- fi-' 
Satınalma Komisyonuna verme • 1Jine kadar inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek olunur. •

9012
• * * 0 .,xe<• ,.e' 

!eri. ·9023• ~'" --------------layrıca bir fe~n'.. e~liyet _vesikası almaları 18.z~dır.. . . ı _İdaremizin Ford kamyonları için Zafer, Dun?bP• adcd oıi 
~ Dr. Horhoruni .._ VI - Muhurlu teklif mektubunu kanunı vesaık ile beşıncı mad - ristıon markalardan biri olmak üzere 32x6 eb'adında 8 '' 

S k '
dede yazılı inşaat şubesinden alınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 güven- adet iç la'stik açık eksı"ltme usulile satın alınacaktır. e ~ıv''~ 

ir eci Viyana Oteli yanında- v ,. f 
ki muayenehanesinde her '(Ün me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu, ihtiva edecek o- II- Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 944 Jira 1 l 

akşama kadar hastalarını kabul .lan kapalı zarfların :ksiltme günü en geç saat 14 de kad~ yukar_ıda teminatı 70.80 liradır. i giillii ~~/ 
--me::md•era.••*••••T•e•Je11f•oniiı.ıı:ı. iiı24mliii3ıllıaladı geçen alım komısyonu başkanlığına makbuz mukabılınde veril - III _ Eksiltme 26112 938 tarihine rastlıyan pazartes fl'li'~o 4 
- mesi lazımdır. ·8928• alırn ıco 1· ....,,,,.-----------......... * * da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki ; 

Sahib ve neıriyatı idare eden ı kt •• sıtc ıl" 1 - Kısa müddetle teslim şartile şartnamesi mucabince 200-300 yapı aca ır. .. ve ,. elff' 
kilo bergamot esansı açık eksiltme usu!ile satın alınacaktır. IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen guıı ıı• G Baı muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Soa Te)raf Malbauı 

II - Eksiltme 16/XII/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de güvenme paralarile birlikte yukaaia adı geçen 
ıcornisY0 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- ilan olunur. •9011> 


