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BU GAZETE 

İstanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir 

İlanlarını SON TELGR.AF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiş oluriaı. 
.._.,_, __________________________ _ 

YAZ İŞLERİ: TELEFON: 20827 
İstanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye No. 54 

En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi İDARE - İLAN; Tel: 20827 
Telgraf : İst. Son Telgraf 

T un usda Mussolin i iç in 
Ağır Sözl e r 

Tunus 12 (Hususi) - Dün bu
rada su~a şehrinde dört binkışi
den fazla bir kalabalık İtalyan -
lara karşı nümayişte bulunmuş -
lardır. 

Halit İtalyanarzularına karşı 
nefretini izhar etmiştir. Nüma -
yişçiler kafilesi önde Fransız w 
Tunws bayrakları olduğu halcfo 
İtalyan konsoloshancsine yürü -
müşler, faka.t buraya giden bütür. 
yollar polis müfrezeleri tarafından 
tutulmuş olduğundan geri dön -
müşlerdir. Bunun üzerine nüma
yişçiler, İtalyan mektebini'n önü
ne gitmişler ve duvarlarında Frar.
sız bayrağının renkleri olan kır
mızı ve mavi mürekkcble dolu şi-
1eler kırmışlardır. Bumdan ela r,c
·,i atılan nümayişçiler şehrin biı

~ük caddelerinde vatanperverane 
şarkılar söyliyerck ve İtalyan hiı
kfuneti reNne karşı hasmane soz 
söy liyerek dolaşmışlardır. 

Söyl end i 
Roma 12 (Hususi) - İtalyan si

yasi mehafilinden sızan haber -
lere göre, 'l'unus, Korsika adası ve 
Nis şehrini Fransızlnrdan almak 
kararında, İtalyan hükumeti mu
sırdır. Bazı siyasi temas ve görü<>
meJcrin neticesi beklenmekıted!r. 
İtalyan gazetelerinin yazdığına gö
re, sulh yolilc olmazsa, İtalya c~b
ren ve kuvvete ha şvurarak bu 
arzusunu yerine getirecektir. Bu 
mevkilere İtalyanın şiddeotle m.m
tac olduğu ileri sürülmektedir. 

Çek ve Alman gazeteleri İıtalya
nın arzularına müzahir yazılar 

yazmaktadırlar. İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Ciyano dün ak~am 
sayfiyesinde İngiliz sefirinin ı~
refine bir ziyafet vermiştir. Lon
ôrada çıkan Sundcy Times gaze
tesi Başvekil Çcmbcrlayn ile Lord 
Halifaks'ın Roma seyahati hazır
lıklarının tamamlandığını bildir
mektedir. 

O Kadın j Van'aDoğruilkRay 
~na Evde Dün Döşendi 
aka landı 

~lı ~ •"°;. d e v ü E v i 
~ •taca Kapatıldı 
~!:1Ufla mücadeleye pi 
llt 6tınekt..edir. Dün ak-

~ ~ &.y0 ilunda üç gizU ran

~ e"ıe~~ana çıkanlmlf tır. 
"8ı!lıd fU.nlardır: 
111l~ .. ~~ Macar caddesinde, 
~ V asiliki imıindekil 
~Yine ayni senvtte A

• 11nda 19 numaralı Me
"'1i u .. 

t('U • çuncüsü de Beyoğ-
~ ~ır,q:~a sokağında Makri
lltitl~ 1 kadının evi. 
~a. on ant olarak yapılan 

le b genç kız ve kadın er-
t er•be \>lerj . 

1 
r Yakalaıunışlar -

t Ve 'V 1§. ~te.n Ma.krina, Me -

~ l~d· i&iiiki de adliyeye ve
~ı. lt. l{...:1. 

'011.J.tı ""\Unlar muayene -
tnuııur. 

Hükumet Demirgolları için 
342 Milyon Lira Harcadı 

Hergiin bir yenisi açılan demir yollarımızın birinde merasinı --
AFf. NUMARALI 

Diyarbakır 12 (Hususi muha -
birimizden)- Erzincan demiryo
lumuz açıldıktan sonra, bütün 
şarki Anadolu adeta ba3Tam yap
maktadır. 

Başvekil Bu Akşam 
Bir Nutuk Söyliyecek 

Celil Bayar nutuk söylerken 

Milli tasarruf ve yerli mallar 
haftası, bugün saat 17 de Başvekil 
Celal Bayar tarafından Ankarn 
Halkevinde söylenecek bir nutuk
la açılacaktır. Bu nutuk Ankara 
radyosu tarafından her tarafa n~ş
rolunacaktır. 

Milli tasarruf ve yerli malı haf· 
tası hazırlıkları tamamlanmıştır. 

Cadde ve sokaklarda miÜi mal -
lara rağbet ve propaganda içın 

(Devamı 6 ınt'ı sahifede) 

Esrarengiz 
Bir Cinayet 

iş lendi 
Delikanlı Bir Aşk 
Uğruna mı Gitti ? 
Karaağaç mezbahasında kesi • 

cilik yapan ve ayni zamanda av 
meraklısı olan Hasan adında bi
rinin ihbariıe meydana çıkan çok 
esrarengiz im cinayetin içyüzü -~."' l K F 1 L O S U 

~-Bahriyelllerln En Mühim 
~-~~anlık Sahnelerini Bu Yeni 
~•frikamızda Bulac•ksınız 

4 eylul 1933 de başlıyan Sıvas -
Erzurum hattında şimdiye kadnr 
475 kilometro yol yapılmıştır. 

Cumhuriyet hükumetinin şimdi -
ye kadar şimendiferler için sar -
fettiği para 342 milyon lirayı bul
muştur. 

· nü aydınlatmak için Emniyet Mü
dürlüğü ikinci şubesi tarafından 

~, 

~i~.~•zan: Rahmi Yağız 
ı_, k,~•aı bu çok heyecan h ve meraklı deniz hadiselerini ya

ın·rlllnanlarımız bir numaralı halk filosu adını verdiii
~ bu eserin menkı helerini anlatıyorlar. 

Son Telgraf 
'tat 1111 1arında Pek Yakında 

Okuyacek• ı nız 

Diyarbakır - Cizre - Van ve tem
didi demiryolunun ilk kısmında 
bugün onbinlerce halkın iştira -
kile ve büyük bir törenle ilek ray 
ferşiyatı yapıldı. İlk rayın vidası 
Nafıa Vekili adına birinci genel 
müfettiş Abidin Özmen taraf ındnn 
sıkıştırıldı. 

Bu münasebetle genel müfet -
tiş Özmen bir söylevde buluna -
rak Cumhuriyetin bu büyüle e:e
rinin manasını ve demiryolu si
yasetimizin bu bölgede yarattığı 

tahkikat yapılmaktadır. 
Dün sabahtan :!.ğleye kadar Ok

meydanındaki sırtlarda avlanan 
Hasan Süliceye avdet etmek üze
re telsiz istasyonunun altındaki 

Kalaybahçe deresini geçip Hahcı
oğlu sırtlarına doğru ilerliyeceği 

sırada derenin ta dibine yakın bir 
mahalde, bir adamın sırtüstü yat
makta olduğunu farkederek ya
nına yaklaşmıştır. Cesedin başı • 
nın muhtelif yerlerinde yaralar 
bulunduğunu görmüş ve derhal 
karakola koşarak vak'ayı anlat -
mıştır. 

· Biraz sonra Beyoğlu emni(yet a
miri ile ikinci şube müdürlüğüne 
mensup sivıl memurlar cesedin 

K arabük Silô:h Fabrikalarının 
inşaatı Sür'atle ilerliyor 

Karabük 12 (Hususi muhabi
rimizden)- Reisicumhur ismet 
İnönü dün akşam Zonguldaktan 
saat 19 da Karabüke hareket et-
ti ve saat 23 de Karabüke vasıl 

oldu. Geceyi Karabükte geçiren 
Reisicumhur bu sabah fabrika· 
ları gezdi. Kendisine izahat ve

rildi. İsmet İnönü, kendi uğurlu 

elile vazı esas resmini yaptığı 

Karabük fabrikalarının inşaatı 

hakkında verilen izahattan mem.· 

nun kaldı. Burada yapılmakta 
olan büyük top fabrikamız gele· 

cek sene tamamlanmış ve faali· 
yete geçmiş olacaktır. Karabük 
mühim bir sanayi merkezi hali
ne gelmek tedir. 

Reisicumhur öğle üzeri bura· 
dan ayrıldL Yarın Ankar~da bu
lunacaktll'. Yollarda köylülerle 

temasa ve mühim memleket me· 
selelerini tetkike devam etmek· 
tedir. 

İsmet İnönb Parti f evkalide 
'kongresinden sonra geniş mik -
yasta bir memleket seyahatine 
çıkması ve bu arada İstanbul ve İSMET tNöNC fifa 

Trakya mmtakalarını şereflen
dirmesi muhtemeldir. 

ORDUMUZ SİLAHLANIYOR 

Geçen sene tatbikine başlan -
mış olan IUilli Müdafaa progra
mının bir~ok mühim kısımları
na ait esaslı tesisler bu sene için· 
de kurulacaktır. 

Ordumuzda bulunan hafif si
lihlardan tipleri eskimiş \'C~ n 

daha ileri vasaflılan çıkmış olan
lar bu tiplerle değiştirilmekte -
dir. Bu mesai, bu sene içinde ni
hayetlenmiş olacaktır. 

Diğer taraftan bu tip silahla
rıımzm sayıları da arttırılmak
tadır. Bu sayede insandan tasar
ruf edilerek büyük bir ateş hac

mi istihsali de temin edilmiştir. 
Havada l'C karada zırhlı vasıta· 
lara karşı piyade birliklerimiz 

kendi emniyetlerini bizzat ya -
kından temin edebilecek, düş -
mantn motörlü ve 7.ırhlı vasıta
larını da bertaraf edecek bir \'a· 

ziyetc sokulmaktadır. 

p>enua 6 mcı sahifemizde) 
İİlll ............................ ı ............................... ... 

FIKRA 
Mü saba kamız 

ÇOCUK 
BiLMECESi 

Bugün Başladı 
Müsabakamızın ve Çocuk 
bilmecesinin tafsilatını diğer 

sayfalarımızda okuyonuz. 
..._ ~ 

~-------..... 
Beyoğlu 

Kaymakamı 
Değişti 

Beyoğlu kaymakamı Dan~ Yur
dakul Çankaya kaymakamlığına 
tayin edilmiş ve bu karar yüksek 
tasdika iktiran etmiştir. 

Lutfi Aksoyun terfian İstanbul 
Belediye reis muavinliğine tayini 
üzerine Çankaya kaymakamlığı 

münhal kalmıştı. 
Diğer taraftan İstanbul için -

deki kaza kaymakamlıklarında 
daha bazı değişiklikler olacağı 

söylenmektedir. 

Vali GeUyor 
Ailesini &lmak ve Manisalılara 

veda etmek üzere birkaç gün ev
vel Manisaya gitmiş olan Vali ve 
Belediye R~isi.miz Dr. Lutfi Kır
dar bu akşam saat 21 de Sus va
purile şehrimize dönecektir. 

fSURIYEDE iSYAN ÇIKTlf 

Aleviler Müstakil Bir 
Devlet Kuracaklar 

Köylere Hücum Edildi, Bir Çok 
insanlar öldürüldü 

Suriyedeld Alevi cenıAverlerden bir ll'UP 
(Yam 8 IDCI uldfede) 

Bugünkü Piyangoda Kazanan 
Talihlilir 6 lncı Sayfamızda 

~Offamı 8 IDCI sahifede) . \ - (Devama ı ma MlaUede) 181•••••••-~•lill•••••••••••-•••••••••• .. 
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HADiSELER KARŞISINDAI] 

.... _------Son Telgraf-.--"-· 
HALİÇTEKİ -VAPUCLAR 

murlar, bir cüzamb görmüş g1b~ 
gazeteciden kaçmasınlar. Gaze•.e
ciden kaçmak, Türk vatandaşları 
na hiıdi~eleri olduğu gibi anlat -
ma.kt;;n kaçmıı.k olmaz mı?. 

SULH IÇlN I
• slanbul tramvay şirketi de ni -

lıayE.>t satın alınaeiik. Allah İs
tanbulluların yüzüne o zaman 

gülecek .. Şimd>ki hurda araba -
!ardan kurtulacağız. Fakat, Is • 
tanbulda, bu gibi şirketler, nakil 
vasıtaları idareleri alınırken, ısla!ı 

edilirken, dikkat ediyorum, bir 
idareye kimse göz koymuyor. O 

da Haliç vapurlan ıdaresidır. Bu 
küçücük, sevimli vapurlara kim"' 
talıb çıkmıyor mu?. Bu vapurlar, 
esasen işi başından aşkın l'lım 

Belediyeye muvakkaten bırakıl • 
nuştı. Galiba, bu hal, ebediyen 

dev~m edecek .. 

ÇALIŞANLA& ı...;;_, ___ _ 

Amerika Cumhurreisl Ruzvel • 
tm oğlu 1250 lira maaşla bir fıl"' 
şirketine müdür olmuş. Bundan 
ata vazife mi olur?. Hepimize böy
le bır iş çıksada rahat etsek- ft-17· 
vellin oğlunun çalıştığı filim şir
ketinin bundan sonra, nasıl fılını
lcr çevireceği şayanı dikkattir. 
Babasının yolunu tutar da sulh 
propagandası yapan !ilimler çe • 
vırmeğc kalkarsa, şirket iflas e
der. Çünkü, dünyada sulhu seven 
kaç kişı kaldı?. 

ACABA HARD 

Halbuki, alakadarlar, Halıı; W· 

put !arının n!ho.yet bir sene dalı o. 

Du şekilde 41iyebileceğini söylu · 
yorlar. Bir sene sonra, Halıcin 

bulanık sularında ne işleteceğiz, 

acaba? 

-----ÇIKACAK !\ti! -

GAZETECiLERİN ------ARZULARI -
Yeni vab ve 

lıer meslek zümrc•i 
bulunuyor .. Gazetecilenn tir ar· 

~uları olduğuna dair şimdrye ka· 
dar hiçbir yerde bir yazı gözüme 
ılitmedL Bizim matbuat cemiyet: 
toplanıp dabu hususla bir karar 

verecek mi, venn.iyecelı: mi, bil -
tnıyorum Fakat, daha evvel dav· 
rarunış dahi olsam söylemekten 
kendimi alamıyacağım. Bizinı 

meslekdaşlar da ıunu isteseler ge
rektir: 

Efkirı umumiyeyi tenvtr et • 
mek için, gazetecilerin teınaa et· 
mek, konUiDlak ıztırarında olduk

ları alakadar ve aalihiyettar mc-

Şımdi herkes, İtalya - Fran•a 
münasebetlerının nasıl bir neE • 
ce vereceğini merak ediyor. Aca
ba harb olacak mı?, Hiç zannet • 
meyınız. Çünkü asıl meselenin 
mahıyetine dilckat edmiz: Nedir•. 
Yeni bir arazi istemiyorlar mı?. 
İtalya Korsıka yı, Tunusu isti • 
yormuş. İsteyenin bir yüzü, iste
meyenin iki yüzü kara .. Bundan 
harb çıkar mı?. Zaten iş alaya bin· 
dl. Fransızlar da bilmukabele Ve
nediği İtalyanlardan istiyorlar. 
Habeşıstanın Negüse verilmesin! 
bıtiyorlar-

Alınıp verilmedikten sonra, ak· 
bna geleni iate .. Yarabbi, politika 
dedikleri siyaset işleri ne hal al· 
dt .. Bari bundan sonra, csiyaset. 
ismi verilen dersi yüksek melı: • 
teblerde okutmarna.lı.. Çünkü, bu 
melam kaleme gelecek tarafı lal
madı kL 

AHMED RAUF 

IKüÇOK HABERLEEIJ 
İÇERİDE: 

HapWmne binası yerinde ku • 
rulacak olar, yeni adliye sarayı i
çin bir lı::ıaım evler lstimlik edil

ııÜşti Bu ıstim.W< parası Veki -
letçe stan.bula gönderilmiştir. Ha
valar müsaid gittiği takıdirde yık

ma işine derlıal başlanacaktır. İlk 
baharda yeni adlıye sarayının te
melleri atılacaktır. 

* Tramvay şirketi ile Nafıa 
Vekaleli arasındaki satış müza -
kerelerinin durması üzerine mü • 

zakerelerde mümessil olarak bu
lunan Klı>ren ve Döbarsi Belçika· 

ya gitmişlenlır. Nafıa Vekaleti, 
tramvay şirketini yılbll§ından iti· 

baren devrIDnağa karar vennit
tlr. 

* Dükkln ve mağazalann ve 
diğer ticaret mahallerfain gayri
aafl iradı üzerinden kazanç ver

gisine tibi olan ticaret ve san'at 
aahiplerio.in hepsi lı:anunda sa -
yılmamıı olduğundan ancak bir 
lnsmının vergi nisbeti göeteril • 

ıııi§tir. Ayni l§le uğraşanlardan 
böyle muhtelif niııbette vergi a
lınmasına mahal bırakmaınalc i

çin ııon bir kanunla Maliye ve İk· 

tısad Vekiletlerine saliıhiyet ve
rllırı4tir. 

* İstanbul muallimleri yardım 
cemiyeti Türk hususi, ecnebi ve 
akalliyet mekteplerinde çalışan 

muallimler hakkında bir broşür 
neşretmiştir, 

* Sirkecıde İstanbul 48 inci o
kulda 150 kadar çocuk velisinin 
~tirakile bir tıop1-ntı yanılmıştır. 
Bu toplantıda fakir çocuklara yar
dım i§i görüşülmüştür. 

DIŞARIDA: 

* Yugo.lav intihabatı memle
ketin her tarafında hızla devam 
etmektedır. Başvekil doktor Sto
yadinoviç'in listesi her taraftı. bü

yük bir ekseriyet kazanmıştır. tn

intab tam bir serbesti içinde ya
pılmaktadır. 

* Amerika hükümeti Çin su -
lanndaki bazı gemilerini geri ça
ğırmıştır. 

* Filistin Yahudi cazetelerl 
600 bin Yahudinin Filiatine hicreti 
hakkında on senelik bir plin neş

retmektedir. Bu pllnı tahlllı:uk 

ettirmek için 153 milyon İngi!ız 
lirasına ihtiyaç olduğu anlaşıl -

GÔKYOZONDE 
AŞK YARIŞLARI 

No. ~6 

Re ·ada gelince_ O da anasını v~ 
b:ıbasını gormek arzusunu duy -
rnuyor değildi. Fakat, bir kere Ca
hideııin pen~ne düşmüştü.. 

Onu seviyordu .. 
Hem de - günler geçtikçe - ı,-ıl· 

gıııca sevmeğe başlıtrnıştı. 

- Cahide ~ınırli falan amına_ 
Ço'< temiz yüreklt, çok zeki b:r 
kız ... 

Diyor ve nışanlısmı her gün b:
raz daha takdır ecliyordu. 

Her kadının bir zayıf tarafı o • 
!ur ya .. 

İşte, Cahıdenin de eksantrik 
düşüncel1<re ve eksantrik şeyfo;' 
meyli fazla idi. 

Perihan ııökw ni~aıılan.sın .Ja, 

Yazan: İskeıuler F. SERTELLi 

onun nikahı neden yangın kwe -
sinde kıyılmasın?!. 

Cahide bu nıkahın kendisine te 
min edeceği şöhreti d~ündükç": 

- Vallahi, diyordu. Reşat:a 

baska türl\1 e\'lenmem. Bir k••e 
zıhnime koydum artık. Ne oltır.3 
olsun._ Bu iş olacak. Olmazsa, Re 
şatla evlenmem. Hem n zanıa~ 

bana ne demezler?!. cNe pısırık 
kocası varmış! Bu işi becereme -
di..• Dıyenlere ne cevap vereı:e

ğim .. ? Hayır, hayır_ Bu iş rr.ııt
w.a ol acaJı:_ 

Reşat, iki gün sonra işe başla
yan vali \'t"kiline müracaat etti .. 
Derdini anlattı: 

Nevyork 
Sergisi 

Hazırlıkları 
Çahşmalara 

Verilecek 
Hız 

1939 senesi nisanında açılacak 
olan beynelbilel Nevyork sergisi -
nin kil§adi.le ancak 4-5 ay gibı kı· 
sa bir zaman kaldığı halde mem
leketimizdeki hazırbkların ağır 

gitlıği alakadarlann nazarı dik -
katini celbetmiştir. 
Diğer taraftan Amerikadakt 

pavyonumuzun inşasının da; Nev· 
york:taki işçi ç:ılıştırma hususi -
yetlerine intıbak zorluğu dolayı
sile lazım gelen süratle ilerleme
diği anlaşılmaktadır. Bunun için 
gerek memleketimizde gerek A -
merikadaki hazırlıklara yeni·ien 
hız verilmesi ali.kadarlara tebliğ 
olunm~ur. 

Bu işlere nezaret eden eski 
merke~ bankası umum müdürü 
Bay Salihaddin Çam da istifasrnı 
vermiş olduğundan yerine btAgü,,.. 
!erde bir yeni zat tayin olunacak
tır. 

İktısad Vekaleti bütün viIB.y•t
lere de müstacel bir emir gön • 
dererek sergi hakkındaki hazır -
bkların tacil olunmasını bildir . 
~ir. 

Yeni Köy 
Mekteblerinde 

Islahat 
Maarif müdürlüğü İ.st&Iıbul lı:by· 

lerininher birinde muhakkak biT 

p o L 
_.. 

1 sı Ziraatla 
Orman 
Birleşiyor 

Ve .. Mahkemeler 
Bostan 
Dolabında 
Yaralandı 

Eyübde Otakçılarda oturan 11 
yaşında Vehbi adında bir çocuk 
o civardaki bostanlardan birinde 
bostan dolabile oynarken, bir el! 
dolaba sıkışmış ve ezilmiştir. 

Vehbi can.kurtaran otomobili !le 
Cerrahpaşa hastanesine kaldın • 
!arak tedavi altına alınmıştır. 

-Jf

Kumarbazlar Y akal •ndı 
Balatta Karabaş mahallesinde 

:Bakkal sokağında 10 numaralı ev

de oturan Salamon isminde biri 
polise müracaatla Galatada Ne • 

catibey caddesinde 96 numaralı 
Pontofun evinde Pontof ve İsrail 

isminde iki kişi ile kumar oyna -
nadığını ve 46 lirasını aldıklarını 
söylemiştir. Zabıta kumarbazları 

yakalıyarak tahkikata başlamış:ır. 

Tram aydan düştü 
Samatyada oturan Todort is • 

minde bir ihtiyar Yedikulede 
tramvaya binmek isterken düşe
rek muhtelif yerlerinden yara • 
lanmıştır. 

Zaç Yağı Döküldü 
K.azlıçeşmede İstiratinin ta -

bakhanesinde çalışan Yaşarın aya
ğına zançyağı dökülerek fena hal
de yanmış, hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Delikanlı 
Ağır Surette 
Yaralandı 

Balıkhane önlerinde bağlı bulu

nan bir motörde çalışan Mustafa 

oğlu Ahmed motörden çıkarken 

düşmüş, başından ağır surette ya
ralanmıştır. Ahmed can kul'laran 
otomobilile Cerrahpaşa hastdne
sine kaldırılarak tedavi altına a-

1.ınmıştır. 

Bisikletle Çarptı 

Kadiköyde oturan gümrük mc
murl:ırından Kaşifin 9 yaşındaki 

oğlu Emin, bisikletle sokaktan ge

çerken, Mehmed isminde bir a • 
meleye çarpmış, bisikletle berat>er 

düşmüş ve başından yaralanmış -
tır. Emin hastaneye kaldırılarak 

tedavi altına alınmıştır. 

Eşyaları Çal mı, 
Evvelki gün, Beşiktaşta Tuzbaba 

sokağında İsmail isminde birinır. 

Müdürlükleri.ıin Birleş
tirilme. i Mevzubahis 
Yakında An.karada toplanacak: 

olan büyük ziraat kongresine i,. 
tirak etmek istiyenlerin vilayet
lerden gelecek murahhaslardan 
ayırt olunmıyarak kongreye ge!· 
meleri ve müzakereleri takib ;?de

bilecakleri alakadarlara bildiri! -
miştir. 

Diğer taraftan Ziraat Vekile -
tindeki ziraat, baytar ve orman 
müdürlüklerinin bir müdür bra
fından idare olcınması d:ı düşii • 
nülmektedir. Kongrede; mckt!b· 
!erde yeniden ziraat derslri oku
tulması meselesi de görüşülecek· 
tir. 

Bundan başka chara• l:ınn şım
dilti teşkilatlarının değiştirilrne•i 
de görüşülecek mevzular arasın
dadır. 

Alaturka 
Musiki 

istiyorlar 
evine giren meçhul bir hırsız eı- Ankara Radyosuna 
bise ve uireyi çalarak kaçmıştır. Müracaatlar Yapıldı 
Zabıta, hırsızlığın hiç sabıkası ol· 
mıyan İnebolulu Mehmed oğlu Ce- Ankara radyosunda daha ziya<le 

al isminde biri tarafından ya- alafranga müziğe eheınmi~t ve-
m . . rildiği cihetle memleketm her 
pıldığını tesbıt etmiştır. Cemal tarafında Ank:ıra radyosu müdtir-
çaldığı eşyalarla beraber yak~la-

. . . . lüğüne müracaatlar yapılmakta -
narak adliyeye teslım edilmiştır. dır. Bu müracaatlarda alafranga 

ukura Dü•tü • 

B. N.. . . ~·rrı 
ır umayışı:1 - ~ 

'k .. ı:s,ıı: 
Yıızan: Ahmed ŞU ru 

[i;lll • 
Geçen hafta İtalyan mec _ı;;ı. 

de bazı meb'usların •TunUS'yraJI' 
Korsika• diy~ bağrışmaları, rıı' 
sa ile İtalya arasında hi<lA deııP 
eden bir nümayiş yar!!iın•. 111ı
açmıştır. Fransız hükumetı JlO' 
yan meclisindeki bu hadiseyı 
madaki büyük elçisi vas•~Jlll 
protesto etmiş ve başta?.~ \'I' 
bir cevap al~tır. IfarıcıY .. 
kili Kont c;ano demiştir k•· ıı1 

- İtina ile hazırlac!.ığıfll doil' 
nutka karşı ani fcvcranrla!l }1 

, ııvel 
yı İtalya hükümeti mes u · 
bul edemez. • .. {ı;:\'t 

Diğer taraftan bu canı 0 Jıl 
ra.n• ın mürettcb oJdugunu. ı ,, 

İ ~'·iıZ b" edenler vardır. Bazı n~· ıııe!r 

zetelerine inanmak Uizı.rııs3 • riııl' 
uslara, nutkcın hangi ye ~ı" 
•Tunus• diye bağıracakları if; 
kında evvelce talima!. v_er: t • 
miş. Fakat Fransız hiiJ<Uf!l ı ııl 
talyan hariciyesinin ve4 ~ 
resmi izaha< ile iktifa elJlle 
buriyetinde kalmıştır. 1'' • 
D!ğer taraftan Tunus_ ve tli rt 

sikada İtalya aleyhine şıddt t.~ • 
mayişler olmuştur. FraJlSIZ ~ 
kıimet.i, bu memlekell~rde~ 
masma müsaade ettiğı il e~ 'f 
ile İtalya hükıimetine defll 
temiştir ki: ~~ 

- İşte sizin ani f~ 
karşı bizim feveranunız: ~ 

Fakat İtaıya hükiımelı 
1
f6lJ lf 

mn bu hare;u;tini mukabe ııı1eıı 
rakmak istememü;tir. ?Aealeı'~ 
tin her tarafında Fransa 

1 
,1" 

tertip edilen nümayi.§ler e.-e ~ 
nus, Korsika, Cibuti, NiS ftlıf. 
vua• talep edilmiş ve ~ıl 
matbuatı da şiddetli il~~. t 
bu nümayı.1e iştirak e~, fıl ~ 
talyanın nümayiş yarışın ~ 

mekteb bulunması hakkınd~k Bir çocuk yaralandı 
kararının tatbikine süratle devam 

Galatada oturan Mehmed ismin· 

de biri dün akşam sokaktan ge -
çeI'ken bir çukura düşerek muh
telif yerlerinden yaralanmış, has

taneye kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştır 

müziğin Avrupa radyo istasycn -

!arından kolaylıkla dinlenebildiği 

ve ı<endi radyomuzda yapilan al.:ı

turka musikiye programda daha 
geniş bir yer verilmesi istenmek
tedir. 

·pbe·, 
sayı mağlup ettiğine şu JiJ!l'ı 

tur. Demek oluyor ki tB lelo f 
cani feveran• ı faşist d~~i fi 
mokrat devletten dah8 ı'/ ; 
biliyor. rP'

etmektedir. 
Bu cümleden olmak üzere Ya· 

lova, Tepecik, Bakırköy ve Kali
kratya ile Silivride yapılan kör 
mekteblerinin inşaatı bitmiştir. 

Vatman Halidln idaresindeki 
tramvay .A.ksaraydan geçmekte 

iken 8 yaşında Rıza Bıninde bir 
çocuğa çarp:ırak muhtelif yerle • 
rinden yaralanmıştır. 

Şimdi müdürlük, İstanbulda ye - l=====---==*-_,=============== 
niden 43 koy mektebi daha yap
tırmağı kararlaştırmıştır. Bu mek
tebler biran evvel inşa olunacak· 
tır. 

mıştır. * Mina·da toplanacak Amerikan 
devletleri kongresi 21 Amerikan 
milletinin işti.-akile ilk celsesı ak· 
\edilmiştir. Sö7. söyliyen hatibler 
yeni dm mes<>l~leri içinde en mü
himmmin, ecnebi istilasına karşı 

müdafaa tedbirleri almak oldu -
ğunu söylemi~lerdir. 

* Memel'deki Almanlar yeni· 
den nümayiş yapmışlardır. Muh- · 
tariyet haklarının verilmesini is
teme-ktedirler. Bunun için de bir 
plebisit yapılacaktır. 

* Okranyanın da istiklale ka
vuşması yolunda Okranya gazetP
leri neşriyata devam etmektedir
ler. Okranyada Almanların bir 
çok idar işleri ellerine aldıkları 

haber verilmektedir. 

* Arnavduluk Kralı Zogo ile 
Kraliçe Geraldine dün öğleden 
sonra İlliria yatile Adriyatik de· 
Dizinde bir gezinti yapmak üzere 
Draçtan hareket etmişlerdir. 

- Müsbet bir cevap lülfedeı-se· 
niz mes'ud bir yuvanın kurulma
sına vesile olacaksınız! 

Dedı. Valinoıı kendısini dikkat· 
le dınlediğinı gördü: 
-. Menfi cevap verırseniz, lıu 

yuvayı kurmama imkiın kalm•ya· 
cak .. M:ıh volacağım. 

Diye yalvarmağa başladı. 
- Garib teY! Bu ne tuhaf bir 

arzu! .. 
Diye düşünmeğe başlıyan y~

ni valının tereddüt etmekte hru<
kı vardı. 

- Ya bu iş. çorap söküğü gibi 
tevali ederse? 

Endı~csi, valiyi nıüsbet cevap 
venn<'ğe seYl<etmıyordıı. 

- Bayım bir dpfayn mah ,ıı• 
olmak üzere m:isaade ediniz! Yır
mi kişiden fazla da\•etlimiz olmı
yacak. Tepinecek, dans edecek de
ğiliz. Sadece nikahımız kıyılacs!r 
davetlilerimize birer pasta, l•!;iir 
ikram edip dağılacağız. 

- İyi amma, yangın kulesinde 

Ecnebi Tabiyetindeki 
Talebe 

Ecnebi m~kteplerinde okuyan 
ecnebi tabii) etindeki talebeler -
den, türkçe derslerini muntazam 
olarak takip etmiyenlere, liirkçe
nin kur dersleri halin.de gösteril· 
mesine izin verilmişti. 

Bazı mekteplerde bu kurlar iyi 
teşekkül etmemiş olması yüz!in • 
den, istenilen netice alınmamış • 
tır. Maarif Vekaleti bunun için 
bazı tedbirler almış ve alaka~ar
lara tamim etmiştir. 
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Pediyatri korumu 
İstanbul Pediyatri kurumu top

lantısı 9/12/938 tarihinde Bursa 
s<>kağındaki lokalinde toplanmış 
ve idaı-e heyetini intihap etmıştır. 
Birinci reisliği doktor Fahrettin 
Belen, ikinci reisliğe doktor Ah -
med Akkoyunlu, umumi kıitib.li
ğe Naci Sommerman, veznedar • 
lığa da doktor Halı! İbrahim se • 
çilmişlerdir. 

Yeni idare heyetine muvafiakl-
yetler dileriz. 1 

yirmi kişiyı istıab edecek yer var-ı 
mı? 

- Aman bayım, ne diyor • 
sunuz? Orada elli kişilık yer vö.r.. 
Galata yangın kulesinde mükem
mel ziyafet bile verilebilir. 

- Siz gördünüz mü orasını? 
- Evet. Giltim gezdim .. Ve ni· 

kah kıyılacak yeri tasarladım. Sap 
sağlam bir bina. İçindekiki nobe•
çiler de ayni şeyi söyledıler. Hic 
bir mahzuru yok. Amerikada <!~ 

hükümet böyle şeylere müs~ade 
ediyoı .. Çıftlerın saodeti için. ek
santrik de olsa, buna müsaade et
melisıniz! isterseniz kulenin kwı
sına bir polis gönderinız.. Y'r -
miden fazla davetli gelırse, içeri
ye bırakmasın. 
Reşadın ısrarı üzerine, vali ve

kili bu işi tt'lkik edeceğini ve :kı 
gün sonra kendisini tekrar gelip 
görmesini .sôyled. 

Reşad. iki gün sonra tekrar yeni 
vali~·i ziyaret etmek üzere vı;a -
ye~ten sevino;le ayrılmıştı. 

Sanatlar Mektebleri 
Kengresi 

Tiirlciye snn'at mektepleri me· 
zcınları cemiyeti, dün saat 14,30 

da Eminönü Halkevi salonunda 
yıllık kongresini yapmıştır. K:.ı,g

ıe raporu tasvip ediJ.dikten so.,ra 

eekiz kişiden mürek:kep idare he

yeti seçilmiştir. 

Yeni Araba Vapuru 
Yapılıy0r 

Şrketihayriye, büyük bir araba 
vapuru daha yaptıracaktır. Bu 
vapur mevcut üç vapurdan bü
yük olacaktır. Yeni vapur şirke -
tin Haliçteki tezgiıhlarında yapı

lacak, Üsküdarla Kabala, arasın

da işliyecelrtir. Boğazlçinin yu • 

karı kısmında ve Yalova ile İstan
bul arasında yeni araba vapuru se

ferleri yapılacaktır. Yeni araba 
vapuru önümüW.eki yaza kadar 

tamamla~ olacaktır. 

Reşad vali vekilini kandırd:c:n
dan emindi. Ve bu emniyetle tre
ne binerek Yeşilköye koştu. 

- Cahide! İşimiz oluyor, dedi. 
Valiy; ikna ettim. Çok medenı ve 
ileriyi gören bir zat. Ona yuva • 
mızın bundan başka kurulş y ıh 
olmadığını söyledim .. Yalvard:.m 
Bana iki gün sonra kal'i bir C<t'lll 

verecek. 
Cahide sevindi: 
- Ben de senden bunu umuyor

dum, Reşad! Eğer bu ıfi muvlf· 
fakiyetle halledebilirsen, hay•lts 
muvaffak olmanııı sırrını biliyor· 
sun demektir. 

- İki gün sonra tekrar vilayete 
gi.deceğım. Vali vekilinin bana 
müsbet ve sevindirici bir cerıb 
vereceğinden eminim. 

- Perihanın annesinin bu;!Ün 
bana yaptıklarını duydun mu? 
Reşad hayretle gözlerini açtı: 
- Ne diyorsun, Cahide? Bir 

şevden haberim yok benim. YP.u· 
gem bir pot mı.t kırdı? .• 

Ankara radyo müdürlüğünün 

bu talebi nasıl karşılayacağı he -
nüz belli değildir. Şimdilik bir k•
rar verilmiş olmamakla beraber 

talebin kabulü takdirinde alatur-
ka musiki kadrosu genişletilme,; 
lüzumu hasıl olacaktır. 
Yapılan müracaatlar radyo mü

diriyeti neşriyat idare heyeti ta
rafından tetkik edllınektedir. 

Ayakkabıların 
Cinsi Y azı.acak 

Fakat bütün dünyaııı;ıi'" ~ 
ve alika ile anlamak ıs ,<f · 

tün bu har~kelin şürııul ııı ~ 
nasıdır. Münib anlaşrıııısıJl ,r>',, 
binde İngiltere ile ltslY' rıı'~ 
daki münasebetlerin no ,ıY, 
tiği, Fransa ile AJrnanY" ~ . 
daki münasebetlerin de bir jı 
!eşmek üzere bulund.uğ~ııı~ .~ 
rada İtalyanın, resmı O·b,ı i 
böyle büyük bir mutal~~fft1': 
slie Fransanın önüne d 

11
, ııı1 deki maksad nedir? ita fııl' ..4 

N
. ,,e ,~ 

kat~n Fransadan ıs , \ 
almayı ümit ediyo: ~u;,?' ~ 
bunları isterken gozıl ir ~ 
halarda mı? Bunun b pııe r 

Pazarlıksız satış kanununa bağ- manevrası olduğuna şii # 
il kararname ile şimdilik e\·saf tur. Ve bugün bu rııaneJjlll il, 
ilanı mecburiyetinden istisna edi. yüzünü de ancak l'-1"."'

0 
oıe l 

len diğer istihlik maddelerinin de Fakat İtalyanın tngil~,;.# 
sız nazırları arasında rJl~~ı 

gitgide evsaf ilinı suretile satıl - aıı 
pılan müıakatlard r. :; 

ması için tertibat alınacağı İktı • kalmadığı muhakkaI<tı,,~:! 
sad Vek31etince alakadarlara bil- İ n • ,,r.• J 
dirilmiştir. spanyada FrankonU i )'111',,, 

sını haysiy '· mesele5 er'~ ( 
Münihtcn sonra bu gen1rı)":;I' 
harıplik haklarının t~ııfr'~ I 
mit edılmiştı. Halbuklııgİı;er' j 

Bu arada ayakkabıların da ev
safının bilinmesin lazım geldığJ 

anlaşılmıştır. Kunduracilar cemi-

yetinin vilayete vaki olan müra - na yanaşmamış ve ~/ 
caati tetkik edilmiş, fakat tatbi - bu noktada Fransaııın ~ 
katta müşkülata uğranmaması için kabul etmeğe mec~urJıjfei 
alakadar esnafın da rey ve müta- (Devanu ı ıocı ~ 

lealarının ayrıca dinlenmesi fay· 
dalı göürülmüştür . 

I 
- Bcına pot demezler; rezakt ·ıl 

derler. Sabahleyin bir hışımla p9Ş / 
içeri girdi .. Aksi gibi arıneın de ev- Müsabakanııı ~ 
de yoktu.Neler söylemedi neler.. (Fıkra mü.sabal<•"'" ~~ııJ I._/ 

iifl _u....sı ~ - Her halde yengemin kalbinl bar•n başll)'or. B•• ııl":. ,ıs, ' 
kırmışsmdır, yavrwn! O, sen de ml7ın ırtindenl!JI ıı~ııt•"d~ ") ı 

. • • 7oruz. Her &UD bO ~,J f:f/ 
her zaman söylersın kı, senı çok rıkra okUJ"acakslnı<· f.~ /, 
sever. Ve Perihandan ayırd etme7. m verdltlmlz sfbl. fı~ ...,,..;,. j~ 

- Öyle idı .. Fakat, araya kara ay surecekUr. hl •:.ı ~·~"'..ı1'' 
çab girdi_ Eski muhahbetteİı şim- lar arasında bir •0 ,...ıır ....-... 

. re:r alan rıkraıar-a 51 ~,.ıc 4 di eser yok. dinler vereceib. Btl d• ' • 
- Ne oldu canım, anlat baka· evvelki nöshal•"""" I~ 

lım? bUdlrnılşllk.) rf'tY."4 
- Ah, bilsen .. Ne müthiş bom- Ben Aptal o'""~' 

1'" .. '/ bardımandı o. Hala kulaklarım sımonacl. ıecel< .ıtıt' './ı 
İk ~· -uğulduyor. i saat yatakta bita!J dan ıeoerek blr yr ıııt' ı 

yattım .. Kendime gelemedim. :retlnde idi. Evd•" 
0
' ,,ıı / 

- Tuhaf şey! Epeyce mühim kasındaıı ... ıendl: "1'1<" '',ıı"'" 
- E, Slmonacl! .,.ıı 1 / 

bir hadise oldu demek?! .,, oradan yldlll• 1, J 

- Hadiselerin, rezaletin en bi;- oana... . ~<' ~~ ;f, 
yu""ğü. Fakat, bu bombardımana Slmonaçl döndtl JI d_,.ı• 

ru• • vır.. ·ı 
1 b h d f lm d Se d - TabantaJ'• •i' .ı 

Ya nız en e e o a mı. n P • r 
- taı mı•ım!. on · ,,ı "'~' / 

karıştın.. Seni de yerin dih:ıte tabanea:rı bı...,.ıar-...-"~ 
sDktu yengen! 11e1oll• fı!'" 

(Devamı var) / ,.C 

1 



TATURK l,_ş_A __ K A_ı : 

s alığın Vahamete Doğru 
Qittiğini Bi diren Tebliğ ı. 

ı. 
• 1 

' Jans Binası önünde Bülten 
Qpışan Göz Yaşlı Vatandaşlar ı 
b İnin sekizinci salı ak· 

'it ~Yan üçüncü kri'Z fa • 
_neticelen"";" b"" ü.k"' Ş f g~l . --• ...,, uy e 

~erı~ı ebediyen kapa • 
lıı% gunii yani 9 ikincite~· 
lebı; _a günü çıkan gazete • 

il~YUkgı neşrderek, vatand:ııı· 
~~. Önderin vahim rahat,. 

n haberdar etmklerdi: \" .., 
. teutııhur umumi kAtib • 

'Su .. . . 
lalı 'ru.n .. ıkınciteşrinin seki-

'"1r A.~nu, saat 23 de ReL•l • 
ltıtı tatüı-kün ıııhhl vaziyet· 
~ i ~da ınüdavi ve müşavir 
· Ilı aratından verilen ran<>r 

l<l<iededir · 

l~dSUgün saat .18 30 da hasta-
1ı..:· enb · ' 
, ·~ fİd ıre normal seyrindı'n 

l!!r: detıenmiş ve sıhhi va· 
. Yeniden ciddiyet kesbet-

\lrı>t 
~ııı derecesi: 36,4; nabı?.: 

l!fı\it. ' 100; teneffüs: 22 dir . 

'iiıtı tıı .~!tında evvelce kay • 
ın ~Udavi ve müşavir ta -

il1ıı Yıır llııleri vardır. Bu tebli,} 
\ı.ı.:ır,u{!ııtı her tarafına şir.ı • 
~~ Yayılınca, bütün \"a· 
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Ebedi Şef, Genelkurmay Bqkanı Mar"'al Çalnnakla göriişüyorıar 

İSTANBUL 9 (A.A) 
Mportajı yapan ve yazan: 
REŞAD FEYZİ 

Riyaseticumhur umumi ki.tib • 
lftinden: 

(Devamı li mcı sah· iede) 

GECE YARISINDAN SONRAı 

- Eyvah! Anahtarı unutınu -
şum!. 

- Adam sende! Kapıyı çalar • 
sın, karın açar ... 

- Açar amma, süpürge sopa • 
sını da kafama indirir. 

- Peki, o halde ne yapacaksın?.\ 
- Kapıyı tırmalarını. Köpek 

dışanda kaldı, zanneder, ipi çe
ker, ben de usulcacık içeri gire -
rim ... . 

AHI NE SUSADIM!.. 

Ankara trenınuı üçüncü mevki 
vagonlannın birinde ikı yolcu var. 
Biri bu sıraya, biri de ötekine u · 

1 
zanmış. Uyumıya hazırlanıyo:lal'. 

Bunlardan birisi 

·- Ah! dıyor, ne susadım!. .. 

Ve her beş dakikada bır bu so· 
zü tekrar ediyor. Karşısındaki y•Jl· 
cu hır türlü gözlerini kapayıp u · 
yuyamıyor. Nihayet, tren Pen<!ige 
gelince yerinden fırlıyor, istasyon· 
daki çeşmeden bir şişe su doıdu · 
cuyor, geliyor! 

- Galiba QOlk hararetiniz var. 
Buyuıunuz içiniz .. 

Diyar. Şişeyi veriyor. Yolcu su
yu içiyor, bitiriyor. Tren hareket 
ediyor. Aradan beş dakika geçrr.e
den ylfle söylenmeğe başlıyor. 

-· Ahi Ne susadım!.. 

MUİZİN KURNAZLIGI 

Muiz, baı~ker <>ahı babaaının .Y~ · 
nına girer. 

--- Baba, der. Bana ou li.-a 0<1ü ıç 
ver, fakat, yarw sende kalııın. 

- Peki yavrum, ni~n hep•ini 
almak istemiyorsun? .. 

- Sebebi var. Böylece ben sa
na beJ lira borçlu olurum, sen de 
bana. Bu suretle ödeşmiş oluru?.!.. 

Genç Ve Güzel 
Bir Yıldız: 

MIŞEL MORGAN 

S 
iınon R .... afiedersiniz: Mi·· [ 
4el Morgan sinema yıldızı 
olduğunu ailesine müjde -

ledigı zaman gözlerinden sev:nç 
yaşlan dökülüyoı:du. Annesi, bil
yük annesi de ağlıyorlardı. O sı· 
rada Pariste bulunan babası, bu 
gibi parlıyor, dalgaaruyor. Vıı. 

gözleri... Bu gözler ... Ne mavi, ne 
mes'ud haberi işitince ağladı mı 

dersiniz? İh.tünal... 
Fakat bunu öğrenmek hoş o • 

lurdu. Çünkü kızının oıinemay~ 

intisabını hoş görmiyen, en çok i . 
tlraz eden o olmuştu. Kızın artist· 

u derin bir teessüre gar -
• ~~lt!aİt lierkes merak ve endişe 
\~"1ıı ıb ~bliğleri bekliyordu. 
1,,."ll\ ga: illnü çıkan öğle ve 
,'"~tiler leleri diğer tebliğleri 

İSTANBUL 9 (A.A.) 

Serseri - . 
lınparatorıçe ~ g~ I>erşembe günü sabahı 

~ n telerinde şu üç teblig 
'ıiıı tıııa(l'edılıniştl Maalesef, o· 
' o~ r~ınbe sabahı çok 
1'ı Baat d u uç tebliği okurlar • 
,,'tini d~~u beş g~, Atatürk 
'" n.. Unyaya kapam•""ı. ..... "''nn....... ..,. 
~~ 8al ı~!l'ın perşembe günkü 
lıı,~~n eteıerinin ilk tabıların
'<tctır,~ını tebliğler sırasile 

Riyaseticumhur umumi katib
liğinden: 

1 - Reisicumhur Atatürkün sıh
hi vaziyetleri hakkında müdavi ve 

müşavir tabibleri tarafından Ek • tl ''Ah / D d • B • M ~::c~ ~a:!ı~e!:verilen rap:w serıye e . er ı, ır artı 
2 - Geceyi rahatsız geçirdiler 

Umum! hallerindeki vaziyet cid· 
diyetini muhafaza etmektedir . 

Olmasını Ne Kadar isterim .,, 
E Ski Avusturya İmplratori· 

Hararet derecesi: 36,8; nabız · Er bet l lü kenarında, Po2enh11f~n 
sunda dünyaya geldi. 

şato - 1 turya İmparatoru Fransova Ju • 
zef, İşil'de kendisini gördü. V• 
ilk görüşte gönlünü kaptırdı. An
nesinin muhalefetine rağmen bu 
on altı y~ındaki prensesle ev • 
lendi. 

İmparator, hükumet işlerilc 

~ Edilmiş? .. 
~iblerinin iftirasına mı Kurban Gitti? 

çok meşgul oluyor, genç karısı • 
nın yanında pek az bulunuyordu 
İmparatoriçe, koca sarayda yal -
nız vakit geçirmek mecburiyetin 
de kalıyordu. Etrafındakiler "ep 
yabancı idi. Ba vyeradaki dost - ı 
l&rından hiç birini beraber ge • 
tirmemişti. Sıkılıyordu. Kayna • 1 
nasile mütemadiyen çekişiyor • 
du. Her nedense iki kadın birbir
leriie ısınamadılar. Çünkü pt>ri 

lt.t,,11 ... _ 
~'t..~•toal!'i 
hb~~4a .. . ra . ... •. 

4NGRI 

S on zamanlarda Almanyada 
bulunan ve Berlin kibar 
salonlarına devam eden 

meşhur sinema yıldızlarından Po
la N egri birdenbire ortadarı kay
bolmuştur. 

İlk evvel, Krakovi ve.ı·;, Vı-ne • 
dikte köşklerinden birine ııittiği 

zannedilmiş, fakat az sor.ra P)la
nın Berlindeı• dışarı çıkmadığı 
anlaşılmıştır. 

Acaba Pola Nef!ri •·e oldu? Her
Ke• me•·ckta Resmi n.akamlar • , 
dan bir şey öğr~nebilm, < irn!,~nı 
oıma7.ıştır. 

Şimdilik malfun oln şu-!ur: 
i'nla ı'/. en :. Uerlir:at• lh!amural
tı <"a !rJ.- rt't kı büy[;k otellerin 
birinde l \,•:tı'lft.n lük~ apartımanı 
ansızın terketmiş. Fakat, bağaj • 
!arı elan orada imiş, namına ge • 
len mektuplar da geri gönderil· 
mi yormuş. 

Rivayete bakılu·sa Pola Negrl 
Alman zabıtası tarafından tevki! 
olunmuş, muhalkeme edilmiş "" 
Daşo kampına gönderilmiştir 

Bu kampta, Poladan başka :ta
ha 150 mevkuf kadın bulunmak· 
ta imiş. 

İnıpuatoriçe Ellzııbet 

Babası, Bavyera doku Maks 
yalnlllıktan ve seyahatten hoş • 
!anan bir adamdı. Kimse ile ı:ö • 
rüşrnez, vaktinin 90ğunu rremle
ket memleket dolaşmakla geçirir· 
dL Kızı da kendisine çekti. 

Kız, doğduğu zaman ağzında 

bir di§ görülclU, Ve bu, saac e!.e 
dela.let eder, denildl Büyüyünce. 
kardeşlerile berııbv şatonun ~r
manlarında kO§uyor, oynuy .r, 
gülüyordu. 

Babası, Mısır seyehatinden cJ.'.). 
nüşünde dört Arap çocuğu geUr
mişti. Bunları görünce çok sevin· 
di. Bütün gün bunlarla oynuyor
du. 

Elizabet büyüyor, büyüdükçe 
güzelleşiyordu. Bu sırada, Avus· 

Bu hadisenin bir rekabet netl
c~si .. olduğu zannediliyonnıış. 
Çunku, Polanın müthiş bir raki
bi vardır: Leni Riefenştal VA 

Prenses Ste(anl dö Hohenlah... !-============"' 
Bu üç kadın arasındaki gizli 

mücadelede prenses galip ge!m:ş. 
tir. 

Pola Negrl, müstear bir nac1ıa 

bir Polonya gazetesinde, Alll'~!l· 
yanın iktisadi vaziyetinin fen•'• 
ğına dair yazılar yazmakla itti • 
ham olundutu söyleniyor. 

leri barışmamıstı! .. 

Genç imparatoriçe ek>er vak • 
tini kuşlairle, alla.rile geçiriyor • 
du A~• çok merakı vardı. Bazan ı 
atft binıyor, sarayın var·~ıııda dola
şıyordu. Bır aralık edebıyata me- ı 

rak sardı. Şıirler, hikayPler yaı • 
dı. Politikadan bir şey anlamıyor
du. Kocasının buna, bu kadar e· 
hemnıiyet vermemesini, kendisi-

! 
ni ihmal etmesini hoş görmüyor -
du. Hele kaynanasının densizlik· 
lerıne tahammül edemiyordu. 

İmparator Fransova Jozef, ke.-
rısıı.ı sevmekte devam ediyor, 
fakat günden güne artan asabiye
ti endişesini arttırıyordu. Sonra· 
ları bu endişesi arttı. İmparato· 
riçenin sıhhati bozuluyordu. Vi
yana havası fena geliyor, sarar 
muhiti asabını bozuyordu. Dok -
torlar, Akdeniz kıyılarında ik.
metini tavsiye ettiler. 

Korfo adasında güzel bir saray 
yaptmlch. İmparatoriçe adan•n 
havasından, manzarasından çok 
hoşlandı. Zamanın en çoğunu b•ı· 
rada geçiriyordu. 

Fakat, bu saadeti çok sürmedi. 
Oğlu Rodolf, 1889 da Meyerling
de bir av köşkünde ölü bulundu. 
Ve bilahare metresile beraber 
kendisini öldürdüğü anlaşıldı. 

İmparatoriçe oğlunu pek <:Ok 
seviyordu. Vefa.tiyle adeta Korfo. ı 
muvazenesi bozuldu. Artık korkı: 
da değil bir yerde otaramıyor, l 

., .~, uunıarın vücu.tlarını kale- j 

Genç, Güzel, Paralı, Meşhur, 
Fakat Mes'ud Değil! 

!er arasına karışmasını iatemi -
yor, mütemadiyen tekrar ediycr· 
du: 

- Evlensen daha iyi edersınl. 
Mişel Morgan bu zamanları ha· 

tırladı:kça fU sözü .öyler: 
- Beni çok severdi de ondan 1 •• 

Mişel Morgen oo. dolıloe y .. ın · 

- Şımdi hayatımdan memnu· 
nwn. Evvellr.inden daha rahat, 
daha mu'ud yllflyorum. Falıt, he 
nüz haktk saadeııe ~-• 

* On cioltuz yqmd•. Pau, fÖh · 
ret ... Hapa!, hepsi vaı-. Buna rat
men yine tamamtle mes'ud olma· 

(lttinwtonıuu ın. kllrbaaı; karısını• ayrılaca(ı aırada 

da. Şimdi)"I kadar dört fılm ..,._ 
virdi: Bora, Kupa ima, illh.. Vt 
yıldız oldu. Hem de okadar ça • 
buk ki... Bazan buna kendltıi.nin 

de inan .. mıyacağı gelıyor. 
İlk evvel, Miyoı filmind« kü -

çük bir kil rolüne çıktığı, figll • 
ranlık yaptığını hiq unutmaz 

* Geç!'Illerde Berlinde ıdı. Sonra ı 
Parise gitti. Mişel Morganin ne 
sal, ne masum bir çehresi var. 
Adeta çoculc gibi. Saçları, sırma 

çakır, ne de yeşil. Yeşil ile firu
ze arasında bir renk .... Fakat oka
daı· tatlı bakışları var ki. İnsanı 
teshir ediyor ... 
Mişel Morgan, d .. ha ziyade pro· 

jelerle, güzel hülyalarla val<Lt ııe
çircıı küçük bir kızdı. Bir sine -
ma mecmuasının muharrirıile ge
çen şu enteresan bir muhavere
de Mişel Morgan diyor ki: 

- <Ü zamanlar hakild saatle· 
tin çalışmakta olduğu fikrinde I· 
elim. 

- Ya şimdi! .. 

husu•i yatile Akdeniııde dolaşı -
yordu. Dünya seyahati yapnıak, 

bu suretle kederlerini unutmak 
istiyordu. Ma.iyetinde bulunan ka
dınlardan birisi hatıratında ş·ınu 
yazıyor: 

•- Bir ıehirde yirmi dört 90. 

atten fazla kalmak istemezdi .• 
İmparatoriçe, 10 Eylül 1696 de 

Cenevrede bulunuyocdu. Bir ge • 
zinti esnasında İtalyan anarşis~ • 
!erinden Luçeni tarafından kal • 
binin üzerine saplanan bir han • 
.-erle öldü. 

Elizabet, çocukluğunda geçen 
, eneler müstesna, mes'ud olma • 
<ian yapdı ~ öldü. , 

-- ...... u .• 

Devamı v 

dığını söylüyor. Acaba. ned•n? 
Siz ne dersiniz?. 

Yeni Filmler 
Ültimatum: - Va'ka SaraybJs 

na cinayetinden sonra vwıleı 
üıtimatumun erteıM iÜ"Ü Belg • 
radda, Viyanadıı., Avusturya ,. 
Sırp hududunda geçiyor. BllflıC 
eşhas: Karısı Avusturyalı olJL 
bir Sırp zabiti, dostlarından bır 
bir gazeteci ve bir de iııtihbarP 

memurlarından Avusturyalı '>ı 

zabit... H~diseler birbirini lakiı 

Betti Davls 

ediyor. Hudutların her ün tara · 
!ında faaliyet var. Silahlar patlı· 
yor, yaralılar gelmeğe bllfl.ıyor. 

İşte, Rober Viene'nin ölümünrlerı 
evvel çevirdiği ııon film ... 

(Dev•"" r ind NM/-'-) 

-- ... _vuuJıu Ye 

arttu-n1a kuruntu 



j ÇOCUKLUr.: HATIRALARI ve MASALLAR ( 

İğneli Fıçıyı Duyunca Bende 
Şafak Atardı .. 

.Sen Merak Etme! .. Nekadar Para Alırlarsa O 
Döner Dolaşır Yine Bize Gelir .. 

Ç
ocuk iken annem beni niç 
bir şey ile korkutamazdı 

Ne umacı, ne cadı karı, ne 
ec ıli!.. Bunların hepsi bana vız 
gelirdi. 

Bır gün, büyük annem masal 
anlatıyordu. Maksadı, hem benı 
eğlendirmek hem de korkutmaktL 
Dev masallarının envaını bilen 
büyük annem, öyle korkunç mev
zular bulurdu ki; beş altı yaşın

daki bir çocuğun rüyalarına g;,.· -
memesi mümkün değildi. Bir clu
dağı gökte, bir dudağı yerde, a~
zından alevler fışkıran devle! ın 
el. Je anasının babasının sözüm! 
dinlemeyip bir hamlede yutulan 
çocukların had ve hesabı yoktu. 

Ben, korkunç dev masalların -
dan ibret alıp korkarak sakinleşe
ceğime büsbütün çileden çıka~ 
bir dev olmağa çalışırdım. Almanyudan Filistıne nıcret eden Yahudiler, munacırın ıdarcsi 

Üste de; büyük anamın uzun kış 
gecelerinde başının etini yiyer~k 
söylenirdim: 

tarafından yerlerine sevl;e dilmek ilzeTe nralanıyor. 

- Haminne! Haydi Dev mas1lı 
söyle!.. 
Kadıncağız, dev masallarının 

beni usandıraca;:ına büsbütün ku
durt.tuğunu ve devleşıniye doğT.ı 
götürdüğünü gördüğü ıçın yumu· 
şak Padi§llı, şehzade masalları 

anlatırdı. • 
O, daha padişah, şah, şehzade 

masallarına başlar başlamaz yay
garayı basardım: 

- Olmaz, istıememl .• Dev mas~b 
isterim. 

Haminnem; hasbinallah çekerek: 
- Nedir senden çektiğim? .. 
Diye feryadı basardı ... Çok ya-

ramaz bir çocuk olduğum için 
lAf, kötek para etmezdi. Dediği • 
mi yaptınrdım. 

Yine bir gün haminneme ıru • 
sallat oldum: 

- Anneciğim, dev masalı söyl.ı 
banal.. 

Çak zeki ve iyi bir mürebbi olan 
büyük annem kim bilir ne düşün· 
müştü. Derhal, beni okşıyarak kar
ıısına aldı. Kaşlarını çattı. Korku 
ve havtin verdiği titrek bir sada 
ile: 

- Oğlum, bugün sana, dev ma
sallarından daha korkunç, daha 
vahşi bir masal anlatacağım ... H~m 
bu masal dev masalları gibi ha -
yal değil, bil.akis bugün yaşadı • 
ğınıız hayatın içinde cereyan eden 
bir vakıadır. Kulaltlannı iyi aç ve 
dinle .. dedi. 

Hemen toplandım, büzüldüm, 
.kulak kesildim, gözlerimi, büyiık 
annemin gözlerine çengelledim. 

Demek; dev masallarından daha 
korkunç, bir dudağ yerde, bir du
dağı gökte ağzından alev saçan 
zebaniden üstün şeyler varmış .• 
Hem de, hayal değil gözle görü -
Jür mevcudlarmış ... Nasıl merak
la Wıparlanıp kulak kesilmezdiın? 

Haminnem, yavaş ve korıkunç 
bir eda ile sözlerine b~adı: 

- Oğlum; hani sokakta sırtınoa 
bir büyük torba eskiler alayım! 

diye geçen Yahudiler yok m•·~ 
Onlar 90Cukları çalarla!.. Ağızla
nna mendil tıkayıp Wırbalarwa a
tarlar! •. Sonra; evlerine gatüriip 
iğneli fıçıya koyarlar .. İğneli fıçı, 
büyük turşu fıçıları gibidir ... İçe
risi çuvaldız iğnelerile kakılıdır. 

Çaldıklar ıçocııkları lahana tuşu
su gibi üstü.ste istif edip iğnelerle 
kanını çıkarırlar_ Hamursuz bay
ramlarında su yerine kanlaı-ile 

e'knıek yaparlar ... 
Diyince; olduğum yerden fırla-

yarak korkumdan kendimi han~in
nemin kucağına atmıştım. Ağlıya
rak bağırıyordum: 

- Haminne, söyleme artık!.. İs-

1 temem, söyleme!.. 
Kadıncağız; hemen sözlerim ke

serek beni teskine çalıştı. Ve m•v
zuu ·unutturacak başka şeyler 

icad etti. 
İşte o günden itibaren ne vakıt 

yaramazlık etmeğe başlasam, v~~

dem ve yahud haminnem sesi~ -
nirdi: 

- Şimdi, Y ah udiye veririm!.. 
Bu söz üzerine bende şafak a

tardı. Ağlıyorsam derhal gözleri· 
min yaşı kururdu. Bağırıyors-un 

boğazım düğüntlenirdi. 

Hiç bir şeyden kol'krnıyan ben. 
Yahudiden korkmuştum! Şaka de
ğil; iğneli fıçıya atıp kanını emi· 
yordu. 

Bu Yahudi masalının ve iftira
sının nereden geldiğini bilmiyo -
rum? .. Fakat; her İstanbullu bu 
korkunç masalı bilirdi. Ve yine 
her çocuk mahallelerden geçer • 
gen .eskiler alayım?. diye bağı -
ran Yahudiden kaçardı. 

Her halde bu masal ve iftiranın 
bir tarihi sebebi vardı ki; o gün 
için halk arasında ayaklannuş do
laşıyordu. 

* Acaba, bu.günün anne ve ha -
minneleri çocuklarını korkutm.ık 

için yine eskisi gibi İstanbul Ya
hudilerinin ceskiler alayım!. sa -
dasından ve masalından is:tih::te 
ediyorlar mı? 

Zannetmem; bu zemanede iğneli 
fıçı masalından yılacak çocuk kal
madı. 

Hele; Nazi çocuklarının Yaht'di 
avına çıktıkları bu devirde değ': 
İstanbulun, dünya çocuklarının 
bile bu masala kıymet verdikleri 
yok ... 

Geçen gün vakından tanıdığım 
bir Yahudi t\ "<!aşıma sordum: 

- Yahu, ne olacak bu Yahudı
lerin hali? .. 

O, cinsine mahsus bir soğukl.~n
lılıkla mukabele etti: 

-Ne var ki? .. 
- Görmüyor musun? .. Alman -

yadan, İtalyadan Yahudileri ko • 
vuyorlar. Polonya, Macaristan ve 
diğer memleketlerde de hareket 
başladı. İ114!iltere ve Amrika da 
yan çizmeğe b~amış bulunuyor. 
tl'ste de; Parisdeki suikasd dola -
yısile Almanlar, Yahudilerden 
seksen milyon İngiliz lirası ceza 
tarhetmişler ... 

Diyince; Yahudi aı'kadaşım d~r-

. . . "' . . . . -
ile SABAH OGLE ve AKŞAM 

Her yemekten sonra muntazaman 
diş erinizi fırçalayınız 

. :~: . -. . . . . "' . 

.. .............. .... ·-

hal sükunetini çözerek sozumıi 

makasladı. Çünkü paradan bah • 
sediyordum. Mukabele etti: 

- Diğer söy !edikler ini bir U.ra
fa bırak!.. Nereye olsa gideriz. Za

ten, muhacir milletiz... Seksen 
milyon İngiliz lirası cezaya ge -
lince; ona cevabım şudur: 

- Döner dolaşır o para yine bi· 
ze gelir?. dedi. 

Vay canına!.. Bu, büyük ve in
sani düşünceye sevkedecek b~ 

karşılıktı. 

Demek; dünyada veriİen, alı 
nan paralar döner dolaırş yine 
Yahudinin eline gelir?.. Burası 

doğru ... 

Acaba; Yahudilerin çektikler'. 
zulmün sebebleri nedir? 

Bence §Udur: İsa Peygambct; 
beynelmilel bir din vücude g~t;r. 
di ve ~eriyeti ırk ve cins tefrik 

etmeden bir araya toplamağa ça
lıştı. 

Hazreti Muhammed, dini islil"ı 
vücudlandırarak Cenabı Hakkı 

rabbilalemin kıldı. Yani o da, ırk 
ve cins tefrik etmiyerek beyne! -
milel bir din vücude getirdi. 

Fakat; Musa Peygamber; Tev • 
ratı Yahudilere bahşetti. Ve mnh
tas manada Yahudi dini viicutla:ı· 

dırdı. Binaenaleyh; Yahudi dini.ı•: 
salik olanlar bir ırk, bir cins, bir 

nevi gibi dünya yüzünde yalnız 
ve b~ıbaşma kaldı amma; fikı
zoflarile, filimlerile, bankalarile, 

rr.asonevi teşkiliitile İsanın ıla. 

Muhammedin de dininden daha 

şümullü bir kuvvet ve kudret 
vücude getirdi. 

Acaba, netice ne olacak dersi -
niz? .. Bence; mühür kimde ise Sü
leyman odur ... 

Van'a Doğru 
ilk Ray Dün 
Döşendi 

(Birinci sayfadan devam) 

ve yaratacağı ekonomik sosyal ha
reketleri esaslı ve canlı bir sureUE 

izah ederek sözlerini şu cümleler
le bitirdi: 

c- Bölgem ve şahsım namına 
bölgeyi saadete kavuşturan bu tö
rende hasıl olacak neticelerinden 

dolayı memlekette demiryolu sif. 
yasetinin babası olan yüce Cunı· 
bur Başkanımız sayın İsmet İnö

nüye, Büyük Millet Meclisine, hü
kıimetimizin değerli Şefine ve e!"

kfuuna alenen derin şükranlarımı 
sunmayı bir vıaziie bilir, Doğu -
Güney bölgesinin bahtiyar Cum
huriyet çocuklarını kutlularun .• 

Müteakıben Devlet Derniryolla
rı inşaat başmüfettişi Adnan Ô7-
yol, yapılmakta olan bu yol hak
kında rakamlara istinad eden iza
hat vermiş, sonra halk hususi 
trenlerle istasyona götürillmii§ ve 
orada hazırlanan büfede ağırlan
mıştır. 

Bir Nümayişin Sırrı 
(2 inci sayfadan devam) 

İtalyanın buna pek ziyade içeri -
ledj.ğine şüphe yoktur. Fakat Fran
sa aleyhine alınan son vaziyet 
yalnız bununla izah edilemez. Al
man Hariciye Vekilinin Paris zi
yareti de ayrı bir sebep olarak ile
ri sürülebil:r. Gerçi İtalya bu zi
yaretten ve bu ziyaret esnasında 
lrrızalanacak olan deklarasyonun 
şartlarından haberdardı. Musoli
ni Fransa ile Almanya arasındaki • 
müzakerelerin her safhasından 

haberdar edildiğini dosta düşma
na bildirmeyi lüzumlu görmüş -
tür. Ve buna inanmalı. Fakat fa
şist liderinin bu deklarasyondan 
memnun kaldığı çok süphelidir. 
Ve Alman Hariciye Vekilinin Pa
ri<iteki vazifesini kolaylaştırır.ak 

istemiyeceğı de şüphe;;izdir. 
Almanya ile İtalya, Roma - Ber

lin mihverini kurdukları günden
beri Avru~.ının vaziyeti esaslı su· 
rette deği•nıi ·hr. Bu drği~;klığın 
fımi!i, ltalya - Almanya ortak!, -
ğıdır. Bu ortaklığın şartları mey
dandadır: İtaıya orta Avrupayı 
Almanyaya bırakmış, Almanya 
da Akdenizde İtalyaya yardını 
vadetmi~tir. Fakat bug ine kadar 
ortaklığın temM Pttıği karda ars
lan payını Almanya almıştır. Anş· 
lus ve Çokoslovakvanın par~alan
ması Almanyaya orta Avrupa<ja 
hakim bir vaziyet temin etmiştir 
Gerçi bu vaziyet Fransa nam ve 
hesabına elde edilmiş oluyor. Fa· 
kat bilhassa anşlus meselesinde 
İtalyanın zararı, Fransanm zara
rından daha büyüktür. Şimdi Al
manya Fransa ile anlaştıktan son
ra şarkta ~ni teşebbüslere giriş
mek istiyectk. Bunlar, İtalyanın 
menfaatlerine mugayir değilse de 
herhalde uygun da sayılamaz. İ
talya şi.ındiye kadar bu ortaklık· 

1 
tan ne kazanmıştır? Habeşistan. 
Eğer bu imparatorluk orta Avru
pada fedakarlık pahasına elde e
dilmemiş olsaydı, İtalya bunu ka
fi görebilirdi. Fakat yapılan bü -
yük fedakarlıktan sonra ve bil
hassa Be.din ortağının büyük kiır· 
!ar temin ettiğini gördükten sonra 
İtalya bunu kafi görmüyor. Al -
manyanm orta Avrupa hegemon· 
yasını temin etmek için İtalya, 
Almanyadan Akdenizdeki men -
faatleri hakkında vaitler almıştı. 
Bu viıitler henüz muteberdir. Fa
kat orta Avrupada sağlam yer · 
lt-Ştil<ten ve Fransa ile anlaştık . 
tan sonra Alrnanyanın 1talyaya 
olan ihtiyac. azalacaktır. Binaen· 
aleyh bu anlaşma için atılan il'
•dımda, yani Alman Hariciye Ve-
~ ilinin Parisi ziyareti arifesinde, 
İtalya, Akdenilzdeki mutalebatını 
t•scil ettirmek istemiştir. Yapı . 
fan nümayişin manası bu olabilir. 
İtalya, bil8.hare bllDiarı ister ve 
yahut da İngiltere ile imzaladığı 
ştatüko itilafı dolayısile aynen is· 
tiyemez de başka mıntakalarda1, 
konsesiyon talep eder. Bu, İtalya
rın bileceği bir iştir. Fakat İtal -
ya, başta iş ortağı Almany.a olmak 
ı;zere mutalebatının herkes ta· 
rafından bilinmesini istemi§'tir. 
Almanya tarafından daha dar za
manlarda girişilen taahhütlerle 
alakadar iddiaların bu dakikada 
tescil edilmesini faydalı bulmuş
tur. Bugün için birşey temin et· 
mese de ileride açılacak olan mu
za.kerelerde pazarlığa yarar. İşte 
·Tunus, Korsika, Nis• nümayiş;
r.in sırrı bu olsa l!erPktir. 

Yerlı lVıaılar 
ı-; aftası Başladı 

(1 inci 18hlfeden devam) 

afi§ler, levhalar asılmıştır. Tür -
kiye mahsulü olan yiyecek mad
delerine karşı da bakın rağbetinl 
celb için rakliiınlar yapılmaktadır. 

Bu sene vitrin müsabakası ya
pılmamakla beraber, birçok dük
Jtiinlar vitrinlerini süslemişlerdir. 
Tramvay, vapur gibi nakil vasıt:ı
larında da yerli malları için gü
zel vecizeler asılmıştır. 

Bu gece Ankara radyosunda 
Maarif Vekaleti tallın ve terbiye 
heyeti reisi İhsan Sungu tarafın
dan tasarruf mevzuu üzerine bir 
konferans verilecektir. Haftanın 
devamı müddetince bu konfernn.~
lar devam edecektir. Cuma günü 
İstanbul ilnivenıitesinde ve yük
sek iktısad ve ticaret mektebin· 
de birer toplantı yapılacaktır . 

REİSiCUMHUR KARABOKTE --......................................... ... 

Bütün Silahlarımızı 
Kendimiz Yapacağız 

(Birinci sayfadan devam) 

Topçn sınıfımızın hafif, ağır 

ve en ağır silahlarla cihazlan -
masına bu sene de devam edile
cektir. Ordumuzun malik oldu
ğu top sayısı da arttırılmakta -
dır. Bilhassa menzil ve hareket 
kabiliyeti büyük, yanlara çev -

rilme imkanları en fazla silah -
!arla hasmın yalnız cephesi ü
zerinde değil, ayni zamanda ge
rileri üzerinde mühim tesirler 
istihsal edecek silô.hlar elde edi
lecektir •• 

:MOTÖRLÜ KUVVETLERi:MİZ 

llüküınet, memleketin coğrafi 
fi vaziyetine göre, süvari sınıf 

motörlü ve zırhlı vasıtalarla, bü
~ük süvarı kiitleleriruizi karaya 
ve havaya karşı her vakit ve her 

yerde koruyabilecek motörlü 
defi silahlarile teçhiz etmiştir. 
Bütün siliılılarımızm, motörlü 
\'a.ıtalarımızın bir seferde istih
lfık edec:el.leri mühimmatı ve 
yabancı maddeleri tamamlama 

ve nakil işıni azami derec:ede ko
laylaştıracak surette tertiplen • 
miştir. Hükumet, hazırlamış ol
duğu yeni bir programa göre bu 

maddeleri yurdnn lüzumu olan 
muhtelif yerlerinde depolıya • 
caktır. 

Milli Müdafaa Vekftleti, mo • 
dern harp silahlarının inki~ufı 

le beraber artan biitün ~t.iza
tı en ince ve fenni ülçü ve ınıı -
habere vasıtalarını, makitJclı is
tihkam vasıtalarmı, motorlii 
köprücü kollarımızı ve ayni za
manda nakliye birliklerimizin, 
bilhassa uzun menzill<'r üıctiil

de hareket edecek kısınıiarı~.ı 
tanıamcn asrilestirıniştir. 

AT ru 
(5 lncı aahlfeıni.den d~• aın) 

1 - Reisicumhur Atatürl:ün 
sıhhi vaziyetleri hakkında miidavi 
ve müşavir tabibleri tarafından 

bu akşam saat 20 de verilen rapoı 
ikinci maddededir: 

2 - Bugünü yorgun ve dalg!r. 
geçirdiler. Umumi ahvaldeki cıddi 
yet biraz d:ıha ilerlemiştir. 
Nabız: Muntazam, dakikada 12~; 

teneffüs: 40; hararet deı~ccsi; 37,~ 
dır. 

İSTANBUL, 9 (A.A.) 
Riyaseticumur umumi kfıtıbli

ğinden: 

1 - Reisicumhur A!atiirküıı 

sıhhi vaziyetlerı hakkında miJıfa · 
vi ve müşavir tabibleri tarafınddn 
bu gece saat 24 deverilen rapo · 
ikinci maddeded ir: , 

2 - Saat 20 den itibaren d2 l -
gınlık artmıştır. Umumi ahval 
vehamete doğru seyretmektedir. 

Hararet derecesi: 37,6; nabız: 1~2 
teneffüs: 33 dür. 

İHRACATÇI BiR HARP 
ENDÜSTRİSİ 

Hükümetimizin milli müdafa· 
aınızın ve yurt emniyetinin Jü .. 
zum göstudiği sahalarda kur
mak kararını vermiş ve tatbiki
ne başlamı~ olduğu harp endüst
risi üzerinde bugüne kadar alın
mış olan neticeler, Türkiyenin, 
coğrafi vaziyet ve teknik kad • 
rosunun kuvveti dolayısilc yal
nız kendi ihtiyaçları için değil, 
ihracatçı bir harp endüstrisi ku
rulabileceğini isbat etmiftir. 

Bu işler için milli müdafaa 
eınri,ııe verilen tahsiı;atla, fen -
nin müstakbel inkişafları düşü -
ni:lerek modem tesislu lruml
mak kararı verilmi• ve bunlar
dan bir kısmı üzerinde tatbikata ' 
geçilmi~tir. Kalite meselesini de 
ha!Jetmek ve imal ve tedarik i
şini tanzim ve kontrol etmek ü
zere çalışına sahaııı çok geniıı 
bir •len ve san'at umum müdtir
lüğü0 kurulmuştur. Milli l\fü . 
dafaa Vekaletine bağlı ve her 
hususta teknik organı ve teknik 
bürosu olan bu umnm müdür -
lük, modern vasıta ve uzuvlar
la teşkilatlandırılmıştır. Aletler 
ve çalışnınlan hergün artan la
boratuvarlardan bugün; kimya,' 
fizik, m 'ınbere ve hamt vası -
taları labor.ıtuvarlan faaliyete 
geçmiştir. 

Kara ordumuz için alman bu 
tedbirlerden ba~ka hava ve de
niz ordumuz için de yeniden bir 
çok harp gemisi, tayyare, müda· 
faa silüılan alma<:aktır. HükG
met, 3395 •ayılı kanunun !<aba -
lü dolayısilc hazırlamış olduğu 
programı, hiç fasıla verm~ksizin 
ve neticeye kadar tatbik edec:ek
tir. 

Esrarengiz 
Bir Cinayet 

1-lendi 
( l ind sahifeden devam) 

bulunduğu yere giderek tahkika
tabaşlamışlardır. 

25-30 yaşlarında tahmin olunan 
maktulün üzerinde elbise olarak 
siyah çizgilı bir frenk gömleğile 
beyaz ve k~a bir dondan başka 

bir~ey yok.ur. Cesedin sellerin aç
tığı bir çukura itina ile yerleşti • 
rilmlş olması ve vak'a mahallin
de hiçbir kan ll!keslne lesadiü e
dil~emesi, cinayetin başka bir 
yerde işlendiği hissini vermekte • 
dir. 

Cesed bütün semt halkına birer 
birer gösterilmiş. fa.kat kimse ta
rafından taıımmamıştır. Maktu • 
!ün tekmil elbisesi alındığı halde 
kunduralarının ayakucunda bıra
kılması ayrıca dikkat nazarını cel-

betmiştir. Bu zavallının ya parasına 
Bu üçüncü raporda, ilk defa olarak tamaan öldürüldüğü, yahud da 
vehamot kelimesi kullanılıyordıı. bir aşk kurtanı olduğu tahmin e-
Bütün vatandaşlar, bu kelimenin dilmektedir. 
kasdettiği manayı yürekkri acıya· I Zabıta ehemmiyetle tahkikatı
rak idrak ettiler. Zaten, bu berb~dl na devam etmektedir. Cesed mor
karaciğer hastalığının, Cirrh0se / ga kaldirılmıştır. 
denilen bir derdin ne amansız '>'r ..---,---'----.... ,,,..--,.. 
'!CY olduğunu kulaktan kulağa duk_ 

Hadise o kadar büyük, o dertte duyuyorduk. 
uı:ıanı sarıcı idi ki, yürek terimiz 

Perşembe sabahı, bu resmi teo- parçalanıyordu. 
Jiğleri okuyan herkes, raporlardaki 0 gün, Öğleye doğru Anadolu 
kelimeleri, cümleleri tahlile ça-

ajansının, Ankara caddesindekı ls
lışıyor, son bit üınidle teselli arı-
yordu. Fakat, perşembe saba - tanbul şubesi binası önünde top. 
hı kara bir günün sabahı idi. !anan gözü y~ı vatandaşlamııza 

ölüm haberini veren resmi ajans İstanbulun havasındaki o günkü 
bültenini avuçlarının içinde sıka· 

bunaltıcı duygular, hepimizin için-
rak okudukları halde, hiila, bu ö-

de bir yara açmıştı. lüme lnanmaiı: istemiyorlardı. 
Bu kara sabahın seheri çok u-

zun sürmedi. Saat on buçuktu. Perşembe günü ajans binasının 
Bütün İstanbul büy!ik Atasının önü görülecek vaziyette idi. A -

jans ölüm haberini veren resmi 
öldüğünü duymuştu. Bir nehrin 

raporu binlerce bülten halinde 
taşması, coşması gibi, herkesin gii-

basmış, pencereden sokağı doldıır
ıünden yaşlar boşandı. 

muş, hı9krran vatandaşlara atı • 
Perşembe sabahı saat 9 da ha- yordu. Bültenler kapıŞıııyordu. 

yatta olan Atatürk, saat dokuzu Her okuyan bir daha okuyor, göz-
beş geçe ölmüştü. Bu hadise o ka- lerinin o fena haberi veren kelime-
dar muazzam bir şeydi ki, ilk ônce leri hakikaten iyi görüp iyi gör-
ilk duyduğumuz dakikalarda, bu- mediğini farkedemiyordu. Atatürk 
na inanmak istemiyorduk. Kendi ölmüştü .. En büyük insan, en !ıü· 
kendimize: yüğiirnüz ölmüştü.. İnanmak jg -

- Atatiirk ölür mü?. Ölüm , nu 
temediğimiz, inanmamak ih.tiya-

alıp götürebilir mi? diye soruyor- cında olduğumuz ölüm .. 

Suriyeda 
Bir isyan 
Çık~. 

Haleb (HUSUS) - ~il 
takzsındaki Ce~I cı··nO' 
lunan Aleviler uÇ gu,,0ıı:'· hare• ~ 
ı~'I silithlı isyan ın gıı 
mişlcrdir. İsyan~ıı~r. deli il 1 kiyeyı Suriye bırliıu: cıcfl 

.. . b' /\le' ı · . ..dl 
ve mustakıl ır u ıııaP"" 
cude getirmektır. B ~,sııııll 

. . . . al ıııınl •• ~ 
mın ıçın şun - ·ıı1eri ..
niş haZJrhk gordU hl ııoJ11 
Aleviler cuma saba Jarı hl1 

mücehhez ;ete grup. e j 
k - 1 . • e surıY rap oy erını v #· · 

ka.akoll:ırını ba_~1~8 
Sf;l~yman Ho!lıt ~ ~ 
yeli bir alevi şr-yhı 
mektcdir. su~ 

Alevileri..rı isy3Dı ıttf>1f 
rin bir endişe uyand r..ır 
riye hükiınıeti Hale~erı' 
ğer mıntakalardan a (' 
için dört yüz j ancıarn', 
mişse de ıandarın ar ' 
ilk müsademe Jx>zguı' f? 
!ardır. Asiler üzeri!IC. · 
jandar.n:ılar• lan Al~'~re · 
ıahlarilc beraber asile 
mişlerdir. ·•eıı 

DL·n sJbah sevkecı;:de • 
jandarma müfrezcsı 
nin beş kilometre kadJlfdıl"' 
bir saat kadar süren f çııııfl 
müsademeden sonra ~:rııı' 
bur kalmış ve 35 J3_0 ,<il 
esir düşınüştw-. ;\sııer !!' 
darmaların silahları~~sl 
sonra kendileriııı ser 

mışlardır. 'J<tp..tl'i 
KÖYLÜLER öLDii .aeı~ 

Vatani hü1<wnet ""ıı I > 

anlaşma yapına!' için ~~s· 
büslerde bulunmuştur· 1 ıP 
Horşit hiikıimetin ı:ab\ıı!· 
yeceği ağır tekJifln-clc Jlı:İJII 
olduğundan teşebl u. ' 

t V . t .,;u ce 
mış ır. azıyc ., 

9
, 

leşmektedir. SuriyedC ı ı 
yok denecek kadar bO f~ 
İsyan mıntakasınd3 ~~·)ll' · 
!er basılarak yağına ""

1 ~ 
kavemet etmek istiyeTI 
öldürülmiiştür. . Jeti' P. 
Aldığı bütün tedbır -1ı1i 

k . ac,... ' 
isyanı bastırmakta ı fı-9~ 

eden vatani hükiirnet 1ı&e ~ 
ı:ıüracaat ederek ınu3 (a~ 
hince asayişin ıııulı~ n~ Jıl 
Fransanın mes'ul oJdUftf.ıı • 

. F ~....ıel 
ınış ve ransız "u • · 
dahalesini istemlştir. fr'rJ ~ 

Bu müracaat üzertfle ,#. 
.. 5iil<) ç 

legesi asilerin reısı ıştıl· ti 
şitle temaslara başıaııı iit,ıtt~ 
denberi Fransızlarla ırı ,.ol 

·ıer' 4' pılmasıno rağmen ası sJ<il , 
mekte ve köyleri bas'" dS ~·{ 
ediyorlar. Dün akşa~185ıP'~ · 
Cumhurreisi Haşım .• ~ıv ·.ı 

b'US" Jt.lf. 
deşi ve Humus ıne . 'ft rf 
rem Atasi Uzkiyenill ~".ııı
kasabasından döner!ıc1'0t~~ 
yağmuruna tutuıınu~dC t>' 
delik deşik oldur,u lı 
bir şey olmamıştır. " 



Şayanıdikkatj 
Bir Evlenme 
Beş Yıldan Sonra 
Foyası Belli Oluyor 

Sahtekar Şükrü - "Agop., Y kalandı 

A khisardan bildirildiğine gö
re orada çok şayanı hayret 
bir niüus ve evlenme salı· 

le-karlığı meydana çıkarılmıştır. 
Aslan Kayserili bir Ermeni olan 

bir adam kendisine Şükrü ismini 
Vererek bundan 6 sene evvel Ak· 
hisı;r agelmiş ve evvela seyyar 
•atıcılığa sonra da tütüncülüğe 
başlamıştır. 

Bir müddet böyle çalışan Erme
iti biliihare evlenmek istemış ve 
neşadbey mahallesinde Cumaiba
liida oturan 1323 doğumlu Fatma 
İarnlnde bir genç kıza talih olmuş
tur. 

git.ınek üzere Akhisardan ayrılım~ 
ve bir daha geri dönmemiştir. 

Genç kadın, Şükrünün hiç gel
miyeceğine hükmederek çocuk -
!arını nüfusa tesçil ettirmek üze
re Akhisar nü!us memurluğuua 
müracaat etmiş orası da aidiyeti 
hasebile Kayseri nii!us müdürlü
ğüne göndermiştir. 

Fakat Kayseri nüfus müdürlü· 
ğü orada Şükrü isminde bir ada
mın nüfus kaydi olmadığı beya -
nile evrakı iade etmiştir. 

Bunun üzerine Bayan Fatma 
kocasının bir resmini nüfusa ver
miş bu resim Kayseri nüfus mü
dürlüğüne gönderilmiştir. 

Gelen cevabda bunun Şükrü ıs

Taksim Bahçesi 
için Proje 

T aksim bahçesine verilecclı 
müstakbel şekil için bele • 
diyede bir heyet seçilmiş ve 

galiba ilk tetkik de yapılmış. He· 
yetin kışlan kapısı kilitli, yazları 
•envaı lôbiyah a müsait bir hal
de görıniye alıştığımız bu bahçe 
hakkında ne çeşit bir istikbal ta
sarladığını bilmiyoruz. Fakat, bir 
gün biri çıkar da: 

- Bay Bürhan Cevad sen ne 
düşünüyorsun?. 

Derse cevabım ancak şu ola -
bilirdi: 

- Yaz kış kapıları ardına ka • 
dar açmak. Beyoillıı çocuklarına 
hava ve güneş getiren bir bahçe 
yapmak .. 

Emin olun ki, Beyoğlunda bir 
çocuk bahçesi olmayı~ı Talimha-

nedeki apartımanlar kadar sıkıcı 
ve Taksim meydanındaki umu
mi hala kadar çirkindir. 

BÜRHAN CEVAD 
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Günün Meselear 

Dokuiiı~rıcu Yerli 
Halk 
Bankası 

M il H ft B 1 d 0 L" K d B Seyrüseferi işkAI a ar a ası aş a 1 40 ıraya . 8 ar c;:rç c addel<rde,. sokaklarda dik· 
. Verebılecek kat ediyorwn. Seyrüseferi 

Halk Bankas1nın İslanbui San- en çok sekteJe uğratan )U. B k ·ı c B B Ak m dığı önümüzdeki hafta içınde me- arabalandır. Mesela, günün crl QŞVe l • Q.lJQr U ŞQ rasiınle küşad olunacaktır. Bu civcivli bir saatinde, tramvayın; 
B • J<." {ı 1 J k münasebetle yapıltn son hazır - o~omobilin, yay~ y.ü~iiyenlcrin Ö· ır on erans ver ece lıklar da iıkmal olur:muştur. blUle kereste yüklu, ıki zayıf ha 

D 
okuzuncu yerli mallar ve 
tasarruf haftası bu sabah
tan itıbaren başlamaktadır. 

Başvekil Celiil Bayar Ankara 
H alkevinde bu akşam bir konie-

pılmıştır. Burada; ekonomik ha- •İstanbul Sandığ1> ndan borç vanın çektiği bir yük arabası tı· 
yatımızın inkişaf ve hedeflerini para istiyen esnaf ve halka 400 li- kıyor. 
belirtecek fotomontaj ve dövızler raya kada.r ödünç para verilmesi En kalabalık bir meydanda, un 
bulunmaktadır. kararlaştırılmıştır. çuvallan yüklü bir kamyon yo-

•Sokak sergisi• bilahare İstan- Mezkıir h<ınka müdürünün an- lunuıu kesiyor. Az ötede demir 
raııs ver~ek tir. bulda ve diğer büyük şt>hirleri - cak bu mikdara kadar salahiyeti çubuklar yüklemiş bir kamyon, 

Bu müna:ıebetle; milli iktısad mizde de açılacaktır. olacaktır. Daha fazlası için banka dar bir sokağın başında, bir tiir-
ve tasarruf cemiyeti, Türkiyede Ayrıca her birinden 20 Ş<?r bin meclisi idaresinden mezuniyet a- lü manevra yapamadığı i~in, ar-
ilk defa olmak üzere bir •sa.kak tane basılmak üzere •daima yerli lınacaktır. kasından gelen bütiin nakil va-

. · t · tn · ka l malı'.•, •reçel ve şuıup kullana - Bu ödünç paralar için banka U· sıtalannı bckleti~·or. sergısı. ertıp e ıeyı rar aş -

tırmıştır. malı!., creçel ve şurup kullana - mum müdürlüğü İstanbul Sandı- Hulasa, şehrin şurasında bu • 
Bu sergi Ankarada Sergievi - sönmesin!.• ibareli üç plfıkat da ğ; emrine şimdilik (250, bin lira rasında, bir takım miinascbet-

nin bahçesınin ön kısmında ya hazırlanmışlır. lık bir tahsısat ayımııştır siz ve ağır yliriiycn yiil,fü nakil 

===~=========== İleride bu tahsi at arLtırılacak- vasıtaları seyrüseferi her gün lş-
tır kal etmektedir. fü ini ı ~·•an bir - . 
Jzmır 

adamın eşyasını mutlaka nbnl m 
dokuzunda naklctınc<i hakkında 

u unu 
Sahte Şükrü, taıştdığı nüfus tez

lı:eresinde Kayst'rlnin Hacılar :<ö
Yİİnde Ayşt'den doğmuş ve bab~Jı 
da Mahmud ismiı:ıde biri olarak 
'ie 1329 tevellüdlü gösterildiğin -
kinden evlenme işmi takib erler
ken hiçbir pürüzle karşılaşmam•ş
lıı- ve nii!us kaydi evvela Kayse
'iye gönderilmiş oradan •evlen -
lııe~ mani bir .kaydi yoktur. dcı·
lı:~arile iade olunmuş; bunun ü
Z<?rine de evlenme muamelesı r~s· 
lıı~n Akhisarda icra olunmuştur. 
L'leni evliler tam beş sene bera
-.ıt mes'ud bir hayat sürmüşler 
~ iki de çocukları olmuştur. Bun
dan 9 ay evvel Şükrü İstanbula 

minde bir Türke değil aslan Ağop ============= 
isminde olan Kayserili bir Erme- ı• k d • 

Karadeniz 
I' 1~ntakası 
Tütünleri 

Pa uk 
ı Fiat arı 
1 Arttı Fuarı 

Hazırlığı 

bir kanun yoktur t"ırın 
mutlaka tam öglc üstıi t 

decck di,.ve bir usul hat 
rum. Apartunan yaptıran 

muhterem kereı.te 'e dt•nıir niye aid olduğu bildirilmiştir. s en erıye 
Bu suretle hadil;e zabıtaya in -

tikal etmiş ve o sıralarda Agob da s f T k 
Kayseride yakalanmıştır. e ;]rlerl e rar 

Taşıdığı .Şükrü. ismindeki sah- Ü 
te nüfus tezkeresinin ölmüş biri-

sine aid olduğu ve kendisinin 88Şf JY8"8k 
müslüman adeti üzerine sünnetli \1 

Fiatlar Görülmemiş 
Derecede Yükseldi 

Sebebi Rekoltenin 
iyi o:mnsıdır 

atı 

buklarmı mutlaka akşam •·at 16-
17 sularında nakl .. tınek merbu • 
rivetinde değildir. 

bulunduğu anlaşılmıştır. _ _ 

Bayan Fatma nikah muamele- Deniz Bank Tarafından 
sinin iptali için müracaat etmiştir. B 

Karadeniz mıntakasında tütün 

fiatlarının son zamanlarda şimdi
ye kadar gfü·ülmemiş bir derece

de yükselmekte olduğu şehrimiz

deki alakadarlara bildirilmiştır. 
Ezcümle Samsunda tütünün bat

manı 8 - 14, Bafrada 7 10 lira a
rasında satılmaktadır. 

Son hafta içinde pamuk fiatla
nnda kuvvetli bir yükıelme kay
dolunmuştur Umumiyetle fiatlar 
geçen seneye nazaran çok yük -
sektir. Buna sebeb, 938 rekoltesi
nin geçen seneye nazaran az ol -
masıdır. 

Bu Sene Bazı Yenilik
ler Daha Yapılacak 
939 İzmır fuarı için şimdiden 

420 bın metre murabbalı.k bir sa
ha hazırlanrr.ası kararlaştınlmı.ş
tır. 

Binaenaleyh, günlük hayatm 
İ<!ap ettirdiği işlerin görülme. ine 
ya1'8llllyan 'e diğer saatlerde de 
ııekala yap;Jm~sı kabil olan bu 
vfbi naklivah . <'hir içind<'n hnzı 
saatler irin !.aldırmalıdır. Iesc!A. 
gıoce saa• yirmiden sonra L u gibi 
nakliyat için boş "addelcr, kim -
'esiz dar S<•knklar harırdır. Yn • 

ltnt da 'ab~hlc~ in saat altıdan ~·c 
di bııçuga kddar bu naldiyat ma~-
7nrsuz olabilir. 

Hadise Akhisar ve Kayseride u - Hazırlık lara aşlandı 
mumt bir hayret uyandırmıştır. 

K ontrpl ak 
Me sel es i 

Nizamnameye Aykırı 
Mallar Ne Olacak 

l1ttıaet Vekaletinin Cevabı Bekleniyo r 
L,> ontrpın nizamnamesinin l\. tatbiki tarlıinden itibaren, 
~· kontrplak fabrikalarının ye-
~ lc!eıı lınal etmeğe başladıklan 
~ <ıııtrplAkJarı bu nizamnameye 
~ilin olarak yapmaları 18.zım 
tlıntsine rağmen ıehrimizde bir 
, '11ı:lllıııı yeniden imal etmekte 

~ kontrplWarın yeni form
~ llygun olmadığı görülmüş -

~li~ l!llba.a, B. B. marka kontr
~ ZUnparalanmış bulunması 
~ 1ttiği halde bu markanın zım
ııı.,~aınuş olarak satışa çıka
•,"'llııdan dolayı ağaç sanayi -
~ ııı~ olanların bu hususta-

~Yetleritıi, İstanbul maran • 
~ cen:ıiyetine bfidirmeleri ü
~ • cemiyet, 16/10/938 tarihi

~Yan, yeni nirma göre imal 
bıı- ~ tlııı gösteren B. B. markalı 
,~ O!ttfp!Ak alınış ve nümune 

~'it IDuhafaza etmiştir. Bu 
ltıııaı.:, nizamnameye muhalıf 

olarak zımparalanmış şekilde sa

tılanlardandır. Cemiyet, kontrplak 
nizamnamesine aykırı ve bütün 

ağaç sanayü erbabının şikayetini 
mucib olan bu vaziyeti İktısad Ve-

kiiletine bildirmiş neticeyi bekle
mektedir. 

Şarablarımtza 
Rağbet 

İnhisarlar idaremizin ya!Jhğ1 §l· 

raplar danild~ olduğu gibi hariçte 
de büyük. rağbet görmeğc başla -

:nıştır. Bırrok Avrupa memleket

lerine sevk'yat yapılmaktadır. Bu 
arada •o:, •:ıarak Alma:ıyJ:,•a 32 

bin litre şarap ihraç olunmuştur 
Şaraplarımız Almanyada çok hı>
ğenilmiştir ve yeniden 32,500 Jit. 

reHk Türk şarabı ithali için prlın 
verilmiştir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

~ ... 10 
~ ... ~rd 
ı..:oi~ ar ordusunda bulunan 
'1l!~ . Yoldaşların bir kararını 

ıç:ıı 

)~~~;;~ agfıb olabilir miyiz, 

to ltl~,; 
, · b;ı,,. • hay!._ Bütün yoldaşla
~! ""es· 

' 
1 lazım olan bir kaıar-

"ıe•1· 
~ " 

1 nedir• ~ '•ıı· . 
ı 'ita ıçeri ortaları Sadare• 
~l'a~ı MusJ Paşayı serdar 

)ı '<l~nı nıevkiine getirmek 
it,_ ~h,,,lt ırtar. Sultan Mustafa
'.,~ taı~ Çı "Mustafa vasıtasile 
~ s.e e~ınektedirler. Bir de; 

~l~lıtıı llıın şirndillk katline 
aınası arzusundadır • 

x au.n: M. Saıni KARAYEL 

lar .. Her nekadar Musa paşa Sul
tan Mustafanın makamı hi!Afe~ 
ve saltanatında rakipsiz ve halef

siz kalması için Sultan SeH:nhı 
katlini arzu etmekte iseler de 

böyle bir vak'a YeniÇ<?rileri halle 
nazarında düşüreceği cihetle şim

dilik tehirini istemektedir !er . 
Yoldaşların ikinci bir sultan Os

man katli töhmeti altında kalrııa
larını istemedikleri muhakkak -

tır. Bilmem sizler nasıl düşünıi • 
yorsunuz? İşte; mahrem olarak 

Kabakçıya ve yoldaşlara tebliğ e
deceğim şey bunlardır ... dedi. 

Ye~ri ocağı on ikinci ortası 

Öğrendiğimize göre Denizbapk 
1935 denberi gemilerimizin dahHi 

kabotajı dahi tamamen teminden 
aciz bir vaziyette olması dolayısi

le tatil edilmiş olan İskenderlye 

vapur seferlerini takrar açmıya 
karar vermiştir. 

Son zamJnlarda Romanya hü
kılmeti seyrise!ain idaresi Kös -

tence - İskenderiye hattı için Da

nimarkada sekizer bin tonluk ve 
20 milden fazla sür'ati! Traıısil

vanya ve Besarabya adlı iki gemi 
yaptırmıştır Bu yeni ve sür'atli 

gemiler Kö;tence, İstanbul ve ts. 
krnderiye arasında muntazam ve 

lüks posta seferleri yapmaktadır
iar. 

Bu vaziyet karşısında Roman -
ya seyrisefaın idaresile mevcud 

vapurları::rızla rekabet etmeğe 
imkan olmadığını gören Banıka, 

bir taraftan da işi geciktirmemek 
endişesile, Almanyada yapılmak

ta ve İnııı terede yaptırılacak o
lan ı:emile,in bitmesini bekleme

den az kullanılmış ve sür'atli iki 
gemi almak için teşebbüslere baş

lamıştır. Verilen bir habere göre 
Kana-lada bir vapur acentesi De
nizbanl'a :.atmak üzere iki gemi 
t.~;::.r eımifı'r. Bu gemiler 5 sene 

evvel ir.~a edil:niş 6,500 ton bü -
yüklüğündedir. Sür'atleri de is -

tenilen mikdara çok yakındır. Ma
amafih banka, diğer dünya liman

larında da tedkikler yaptırarak 

sür'atli ve ~ok az kullanılmış ge
miler aratmaktadır. 

Matluba muvafık ve sür'atli ge
miler bulunarak satın alındıktan 

zabitanından olan Ali ağanın ge
tirdiği bu habere muttali olun~a 
gözleri yaşla dolarak cevab ver
di: 

- Ah, ağam!.. Bilmezsiniz ne -
ler oldu? Ocağımıza hiyanet etti
ler!.. Kimlerdir bunlar bilmıyo -
ruz!.. Padişahımız efendimiz e -
mir verdiler... Üzerlerine gidi -
yoruz... Kellelerini kesip pa•: ç~. 
parça edeceğiz bu hainleri.. 
Ağa; hem ağlıyor ve hem de 

deli zorbaya derd yanıyordu. Fa
kat akabinden ne söylediğini blı · 
miyordu. _ 

;(abakçı Mustafanın akıbetin
den ve !stanbulda olan biten ve
lrnyi<len bahsetmemişti. 

Deli Zorba, herşeyi bildiği hal
de sanki, hiçbir şeyden haberi 
yokmuş gibi dinliyordu. Ağa, söz
lerene devam etti: 

- Ah; geç kaldınız ağam!. Fa
kat, hainleri muhasara altına al
dık ... Her ne kadar kale t'llerinde 
ise de; elimızden bir yere kıpır • 

Diğer taraftan Samsunda bu se
ne 2 milyon 200 bin kilo tütün is
tihsal olunmuş ve unun bir mil

yon kilosu şımdiden satılmıştır. 

Nazilli faorikası da se-neliJı: ih
tiyacı için 15.zım olan 8000 balya 
pamuktan şimdıye kadar 4 - 5 bin 
balyasını tedarik etmiştir. 

--=---
Bilhassa Amerikalılar bu ha -

validen tütıin almayı tercih et -
mişlerdir. 

İlk Tedrisat 
Müfettişliği 

Son zamanlarda bazı muallım·· 
lerin ilk tedrisat müfettişi olmak 

üzere müracaat ettikleri görül -
müştür. 

Halbuki Maarif Vekaleti; ılk 
tedrisat müfettişliği için muhak -

kak cGazi Terbiye Enstitüsü. me
zunu olmağı şart koşmuştur. 

Bu kabil müracaatlar tevali etti

ğinden siiratle Gazi Terbiye Ens

titüsünde bir müfettişlik şubesi 
açılması kararlaştırılmıştır. 

sonra İskenderlye seferlerine der
hal başlanacaktır. 

Vapurlarımız İskt'nderiyeye se
fer yaptıkları senelerde bilhassa 

yaz aylarında mtvsımı geçir -
mek üzere Mısırdan şehrırr.ize 

mühim miktarda seyyah gelmek
te idi. Seferler tatil ooildiokten 
sonra Mısırlı seyyahlar çok azal

mıştır. İskenderiye seferleri baş
layınca memlekete mühim mik

darda döviz girmesine vesile o -
lan Mısırdan seyyah celbi işi de 
halledilmiş olacaktır. • 

dıyamaz ve kaçamazlar... Dün 
akşanıdanberi yoldaşlacın üzerıne 
top ateşi yağdırıyorlar... Yüz -
!erce yoldaş kale Önünde şehid 
düştü. 

Deli Zoroa; ağanın h~yecana 
kapılarak şu ve yahut bu nedir 
diye scrmuyardu? Ağa, devam 
ediyordu: 

- Yüzlerce yamağı lalıçtan ge
çirdi hainler ... Hele; o yezid mel· 
unlar Kabakçı Mustafayı da kes
tiler. 

Deyince; Deli Zorba yerinden 
fırladı ve heyecanla bağırdı: 

- Kabakçı Mustafayı mı?. 

- Evet; Kabakçı Mustafayı e-
vinde bastırıp muhafızlarıle kes
tiler. Hale yamaklarını kılıçtan 
geçirdiler. Şimdi, kaleye kapan -
mış bulunuyorlar ... 

- Kim bu herifler?. 
- Bilmiyoruz!. 

- Ne miktardadırlar? 
- Bin atlı varmış. 

Araba 
flapuru 
iskelesi 

Şirketilıayriye idaresi tarafın -
dan yaplırılmakla olan • Üsk·idar 
araba vapuru. iskelesinin İl!Jj~a:, 
tamam olmuştur. 

Yeni iskele modern ve geniş bir 
şekilde vücude getirilmiştir. nu 
suretle iki vapurun ayni zamanda 
yanyana yanaşması mümkün ol
maktadır. 

Diğer taraftan araba vajurları. 
na aid kış tarifesi de yapılmıştır. 

Yeni tarifede, yaz tarifesine 

nazaran esaslı bir değişiklik yQk. 
tur. 

--'*-• 

istikraz 
Tahvilleri 
Satıldı 

Sıvas - Er.:urum istikrazına a!d 
% de 7 faizli ve 20 senede itfıs! 
icabOOen 4,5 milyon liralık 5 inci 
tertib tahvillerin kayid muamelesi 
bitmiştır. 

5 inci terLib tahvillerin de hepsi 
geçen tertiblerde olduğu gibi şelı
rimizde ve d.ğer yerlerde tamaıne:ı 
sa tılm ıştl!". 

- Nereli oldukları belli değil 
mi? 

- Rumeli kıyafetinde imişler. 
- Eşltiya mı bunlar dersiniz? 

- Zennatmiyoruz. Eşkiyanın 
ne işi var Kabakçı Mustafa ile. 

- Ne olabilir? 

- Herhalde; Rumeli voyvoda-
larına mensup zorbalardan b.ir 
grup olacak. 

- Ne işleri var bu zorbalann 
burada dexsiniz? 

- Herhalde Sultan Sellin ta -
raftarları olsalar gerek. 

- Bin kişilik bir zorba grupu 
ne yapabilir? Arkalarında bangi 
voyvoda var acaba? 

- Biz de böyle düşündük ..• 
Fakat; yeniçeri ordusu Edirne<!e 
kışJadığı içın ne yapabilirler? 

- Evet; Edirneyi yarıp İstaıı.
bula gelemPzler. Yoldaşlar yalu 
kesmiş bulunuyor. Lakin bır an 
evvel bunların vücutlarını kale-

Bu seneki fuarın geçen sene -
kinden daha üstün bir eser halin
de yükselmesi ve bütün tekniık 
noksanların ikmali için kış mevsi
mi içinde de faaliyet gösterile -
cektir. 

İzmir &lı'diyesi bu maksad.Ja 
M. Haııs isminde bir ecnebi mü
tEbassıs ta celbetmiştir. Bu mi -
mar, yeni fuarın beynelm.ilel bir 
güzellikte olması için bazı tavsi
yelerde bulunmuştur. 

Diğer taraftan fuar içir.dcki tu
rizm mılzesı in.şaa tı lderlooılştir. 
Şimdi kültür müzesi de en kısa 
bir zamanda ikmal olunacaktır. 

Devlet 
Şurasındaki 
Nizamnameler 

Schrin e:~sen tenha \·e uza!ı. 
sen:tleri için bu gibi saat k~yıd
Jar ı bell~i dr lüznn1sıızd11r. Saat 

Laydma tal·: mıntakalar alaka -
darlar tarafmdan te;bit ed;lme -
lidir. 

REŞAD FEYZİ 

l t aly Ve Yunanistc;
na Mühim Yumur a 

Satık 
Buraya gelen haberle""' g<ire ı

kinciteşrin ayı içinde lst:mb..ıldan 
Yunanistana 1!3406 lira kıyr,-.etın le 
651 sandık ve İtalvada da 27251 

lira kıym~!;ı•de 818 sanrlıi< yu • 
ır.urta ihraç oıunır.u•!uı. 

Devlet Şıirası .tiftik ve yapallt• 
hakkında İktısad Vekiiletince ha
zırlanmış olan nizamname proje-

lerini tetkike devam etmektedir. ı l:--6-1.-r1.-m-ı·z-1.-n-d_e_r_J·ı-. --: Bu nizamname projelerinin tet-

kikini müteakıb yine İktısad Ve- H · · d j' 
kfileti tarafından hazırlanan bıtğ- epim ız ı 1 er 1 
day ve arpa standardizasyonu h~k- Resmi Dairelerde 
kındaki nizamname projelerinin 

tedkikine başlınacaktır. fş Takibi 
---0-

Kongred en Sonra 
Y apllacak Fşler 
Turfanda sebze ziraat için yeni 

teşkilat yapılarak ayrıca nümune 
köyleri için kuluçka makinnleri 
getirilmesi hakkındaki hazırlık • 
!arın büyük ziraat kongresinden 
sonra tezekkür edilmesi ve bu 
mevzuların o tarihten sonra s;ı -
ratle halli kararlaştırılmıştır. 

den yoketmek için ne gibi teda
l>ir aldınız? 

- Anadolufeneri ve tarafı mu
hafazasına memur yeniçeriler ve 
yamaklar bu tarafa geçtiler. İs -
tanbulda bulunan yeniçerilerden 
bir kısmı da kale üzerine gelmP.k
tedirler. Tophaneye de haber yol
ııyarak bfrkaç top çektirip gı;,tir
tıyoruz. Kaıeyi topla döveceğiz. 

- Topçular ve toplar yala çıktı 
l"lJ? 

- Hayır; haberi biraz evvel 
yo1ladık. Anrak yarın akşama ka
dar gelebilirler. 

- Deme\t hep kuvvetler Ru • 
nıelifoneri iizerine toplanıyor. 

- Evet yo!daşım! 

- Size ne suretle yardmıcı o-
!ahil~eğimi lQlfeder misiniz? 

- Hiç durmadan Edirnede bu
lu-ı~n yoldaşlara haber veriniz. 
Yolclaşlar V • ocak tehlikededir. 

(Devamı var) 

Resıni aairelerde va.z.ift"d r me
murlar, ~babı mcsalihin işll"rinl, 

blltabi, her uman, iş Ahiblnin di
lediği Sliratte yapanu.zlar. •·a..k:tı 
lıi2.1UDund.uı faıla &"CcikliriJmesi, 
ıünde.n ciıne atılması da hiı.:biı· va· 
kit doiru olam:ız. 
Okuyuculanmızda.n bu hu u. ta, 

saman zaman mel..tuplar aimakia-
7n. Bu mektuplarda, halkın bazı 

dairelerde uğrad.Jkları mili,ıku1a& -
tan balısoJunmakla ve bu işin bir 
düzenine ll.onulm3...-"-l lstcnmrktcdir. 

Ufak bir muamelenln lntat"i itin 
tüolerce blr daireye cidfp &'elen 
b ir kimseyi, büsbiltün sebepf-.iz de
lilse de pek ufa.lı tefek sebeplerle: 
.nul'ün oJma.a... Pauri.etıil r;ellnfı•, 
bueün bu i~ bitmez, c.a.rşamba:ta ce
linJz ... » cibi sözlerle avutma.k, da
ha doğrusu atlatmak, 6babı mesa
llhe karşı b~ l'Örıilur bir bar•kel 
sayılamaz.. lla1.kt rcsm.i dalrf'lere 
ısındırmak lizımdır. l'ıldırm.ak 
defU.. 

Dlllınlzde &üzel bir IÖz. n.rdır: 
cBo,-ü.nkü itini 7arına bırakma!• 

Hu iş cünil rinüne yapılablllr 
demek ls&emJyorb. Fa.kat yapılacak 
işlerin bir an evvel ;raptlması hu
susımda mem.urlarnnw.n bu söıü 
dalma. düstur edinmiş olmalarını 
dilerken Valimizden dl! bu 1\.t;e e
hcnımi:retle el koymalarını rica 
ederfı:. r-................ 

Ev kadını esvap dolabı kadar 
kilerini de clüşün. Her mc\ sime 
göre reçel ve şuruplarını hazırla. 
Kilerinde reçel ve urup olan eve 
hastalık girmez. 

Ulusal ekonomi n 
arttırma karumıı 
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.__U_z_a_k_Ş_a_r_k_ta_S_i_y_as_i_V_e_A_s_k_e_ri_V_a_z_iy_e_t 1 j Meraklı ŞeylerJ 
İLK OTOBÜS 

SEYAHATi ave t muma. mahsus otobüsler lllr. 

U defa. olarak 5 nisan 1827 de i!j· 

ıemlye başlamıştır. e 
"kat Yardım Lazım, Bunun için Fransa' yı mı 
Sovyetleri mi Tercih Edecekler 7 .• 

irinci Yola Giderlerse Japonya -
ransa Münase batı N azikleşecek!. 

A 
vrupa me>"<!leleri ne kadar 
ehemmiyetli olursa obun 
Uzakşarkta olup biten ;;ey

lenn nasıl bir cereyan takib etti-
ğıni gözönünden uzaklaştrmaınai( 
lanın. Bugün dünya ın<'SPleleri 

birbırlııe o kadar bağlı ki bunl~r
dan birinin varacağı netice diğe!
leri üzerinde \esirini göstermek -
trn geri kalmıyor. Çin - Japon 
harbinin geçirdiği safhalar Avru· 
pa münasebatında tesirsiz kalıl'a

mıştır. Onun için son günlerde hep 
Almanya - Fransa anlaşmasınrlan 
sonra da İta.lya - Fransa münase
ba.tının gerginliğınden çok hah -
sedilırken Uzakşark meseleleı·inln 
bugiın ne halde olduğu biraz şciz
den hariç tutulmadı değil Lakin 
harhın Japonların ısrar ve tah • 
m;n! 'rine rağmen hala bitmemiş 
J <ı.tymların istediği tarzda tam bır 

Çinin ınerkederinden Pekinde vaktile cereyan edcıı bir 
sokak muharel>. >i 

neticeye varmamış olduğıma g<ire 
Uzakşaı1ktaki kavga daha kimbi-

lir nekadar sürecek diye düşiınü
lebilir . 

Madam Pompadur 
Uzakşark meselesinin nereye 

varacağı Avrupalılar veyahud 
İngilizler için çok ehemmiyethdır 
Bundan dolayı İngiliz matbuatı -
nın şu son günlerdeki neşrıyatı 

şayanı dikkattir. Çinin mukave
metini kiı1<ünden kazıyarak iste
diklerini elde elmeği kuran ,Ja -
ponlar buna tam manasile mu • 
vaffak olmuş sayılamıyorlar. Bi
lakis İngiliz gazetelerinin dediğcre 
göre şimdiye kadar Japonların e
line Çinde sulh yaparak işin için
den sıyrılmak imkan ve fırsatı 

geçmemiş değildir. Ancak Nan -
kin kapılarına geldikleri zanıar, 

askeri harekatın muvaffakiyetle 
elde edilen netice üzerine keo -
dilerine pek müsaid bir sulh te
min edebilecekleri halde o zamar 
sulha yanaşmamıi olmakla J apoıı-j 

f" r ansı -~ Hazinesine Kaça Mal 
Olmuş Biliyor musunuz? 

S
en vilayeti evrak . ha~ne -
sinde çok kıymetli hır vesı 
ka bulunmuştur. 

Üzerinde (fevkalade masrafı }a

zılı olan bu vesika, 15 inci Lüi'nin 
gözdesi Madam Pompadur'un 
masraflarına aid bir defterdir. 

Bu güz"1 kadının bütün mas -
rafları Sen vilayeti kasasından tes
viye olunurdu. Kral ile münaseblt 

peyda ettiği günden ölümüne ·· J· 

dar ne sarfettiğini biliyir musu -
nuz? .. Çok değil, 36,924,140 lira!.. 

(Devamı 1 inci sahifede) İ 

-================~ ! 

1 
ÇOCUK 

1 Güzel gözde, Fransız milletinin 
kesesinden çıkan bu paraların 7 
milyon 300,000 lirasile Pariste, 
Versayoda, ve daha birçok yer • 
!erde muhteşem saraylar yaptır -

mış. 23,2H,OOO lirasını da mücev
herat, mobilye, elbise satın almllk, 
hizmetçilerinin aylıklarını vermek 
için sarfetmiş, defterde yalnız 

1,736,000 liranın mahalli sar • 
fı gösterilmemiş olup bu pa -
rayı nereye sarfettiği, kime ver -

1 Bilmecesl 

! Müsabakamız baş ·ıyer 

diği meçhuldür. 

Madam Pompadur öldüğü n
man çekmecesinde 36 lira çıkmış, 
fakat. 1,700,000 lira borç bırak -
ffiL]lır. 

Defteri te1ıkik edelim: 600,000 
lira avizelerin mumları için, J51J 
bin lira, saray bahçelerinde b•ı -
lunan fen"1"1.,r, fanvdar ve meş'a· 

leler için, 1,300,r:ıo lira bınek ve 

araba atlarının ;, ...:.ı masrafları 

Madam Pompadur, hayır yap

mayı, tanıdıklarından ihtiyaç içia

de bulunanlara yardım etmeği r~1<. 

çok severmiş. Madam Löban Adlı 

bir falcı kadına da dokuz yaşındı I 
iki!n, (bir Kral gözdesi) olacağını 

söylediği için her ay 300 lira ve· 

rirmiş. 

. 

Çocuk f!'ilsabakanuz bu,ı-ün b&fla
dL TafsUitıru ~vvelce blldirdJilmlz •1-
bt, bugün koydufurnuz bilmecenin h&l
Jlnl, küçU.k kariler bize önümüzdeki 
pau.rtesi cününe kadar cönllermeJ:ldlr
leT. 

Pazartesi &"ünkü aüshıımızda kaza
nanların lslmlerlni 7azacatız. Bed.1-
yelerımlzJ o ıün vereceiiz, 

Bed..iyelerimJzin neler olduiunu ev
velki nüshalarımızda blldlrntlşllk. Bu 
bilmeceler. lo.üçük karllerirnltl çok 
al-ll:adar ede~ekUr. 

Bu bilmecenin halllnJ de pazartesi 
C"ilnkil nüsbaınuda Y•%acatı:ı. O cüo, 
lklncl bilmeceyi de yazaeatız. 

İLK BİLMECEMİZ ŞUDUR: 
ll.lallirkün çocukken laşıdıfı IUt ı.

ml ne idi?. 

Trevlthik ve Geme,.- adlı iki İncUb 
tarafından y.ıptlan bir otobüs, Lond
radan Satha Cidf'rken etra.fı dumana 
boiınuştu. l\laklnelerden tıkan gü -

rültü. yoldan Keçen ara.baların haJ' .. 
vanJarmı tlrkülmü.ş. hatta bunlardan 
biri yolcularile beraber köprüden neh 
re J'Uvarlanını.ştlr. 

Çiçek 
Bahçesi 

İlk otobüslerin a:r.ami sfiratl saatte 
ancak 17 kllometro idi. Sürattekl bu 
azlıta rağmeıı otobüsler yoldan reçer
ken bJrçok ta'\ ·ı k , köpek ezdiler. Kö7-
lüler, yolculaıın üzerine hücum etti
ler. Polis mu daha leye mecbur oldu. 
(Jtobüs Bath" celdij'J zaman alkışlarla 
değ"U, yuhalar'• karşllanmışh. 

GÜZEL BiR SÜVARE 

Amerikanın me\hur Sing - Sln.c ba
IJiilianeslnde hulun.an yu7 mahküından 
nıÜr"kkep lJir k'ln'i~r heyeti bundan 
kırk senf" ı·' 

shıde un1uııü 

'ı r ishanentn kilise-
.'~"r vermişti. 

Orkı.:st.r<t. r' t~ ·n mürekkeııtl. 

t~z<'r1t>rl.ndf" ı· ~· "l'\ 1 .ır• mahsu~ t"l-
bt'le vardı. Orke"t"'rı "-C:ti, suih;llmal 
r.ır . ..;elc~fndt'n tın senryc m:ı.hkü:n olan 
bjr banka lnt>nıuru idi. 

11ahkÜ\n,ar, Belhov~ntleo, VaKnrr
drn. ı-.-Ien d l·l.ıonda.n ,Gunoılan bir ırok 

par,-ali\r ealdılar ' 'e atkı1landılM. 

İll1'İYAT ALTL!IJ 

Amerlkad"l altuı hulundutu giın 

den -ı:ımanımıı.a. kaC.ır, yani lı\92 den ı 

1934 sent'~iııır. kadar 34-.000 ton altın 

11ıra çoluııdntn h<""ap edilmlsftfr. 

SİHİRLİ MUMYA 

1\olısır mumyalarının, eski e~erler a
ra71rdarına. fcliket cetlrdlfl iddia o
lunur. Bu iddıa pek boş delildir. Bu
nunla beraber, saadet cetlren mum -
yalar da vardır. Bunlardan biri de is .. 
kenderlye muzesindedlr. 

Bu, ismi mt>çbul blr Prensesin mum-
7asıdır. Ve pek esklcllr. Kahire ctvann
d.a yapılan hıtfrlyatta bulunmq ve blr 
İnci.Ilı. Lordurıa sahlmt!ftır. 

N aliı.n, kocası ö.düktf"ll .>on· ı 
ra, çıçek ve bahçe merakı
na düşmüştü. Içerenköyün

de •atın a!Jığı geniş arazili köş· 
kün bahçesini:, cennetten bir köş
ye çevi~mişli. Orada çiçeklerin 
her çeşidi vardı. Yalnız, kırk tür
lü gül yetiştirdiğini kendi ağzile 
söylerdL Onun bahçesinde, belki, 
sade Tuba ağacı eksikti 

kıpruştı. Yaklaşınca, ay ışığında, 
küçük motcirün içinde mayolu bir 

genç kadınla karşılaştığım vakit, 
sanki aklım başımdan gi.tmiştt. 

Onu bir deniz ilahesi kadar ca -
zib ve bari;.ul&de bulmuştum. Ay 
ışığında parl1yan sarı saçları çıp
lak omuzlarına dökülmüş, sert ve 

dik göğsü heyecanla titriyordu. 
Güzel ve m"vzun kolları motörün 
direksiyonunu tutmuş, gözlerini 
biraz tecessüs ve biraz da ~rku 
ile açmış beni süzüyordu. 

Böyle bir kadınla kartı kargıya 
gelince, az evvel serbestce batır-

Yazan: REŞAD FEYZİ J 

_...,ı.tıJ!l 
dıl:.m i.;ln. o koıdar ut.uu .. > ~J8 
,_. ~-.A.aJ .. .. dJedlln- O, b 
Aıl.. UC'ı-ıı ozur ,n 
akisleri kulaklarımda uğuldaY 

. jle 
ılık ve insanı çıldırtan sesı ıı. 

- Pardon Beyefendi, d~ııı>· 
sandalınızı b!rden göreıneınışi tııÇ' 

Sonra dümeni kırmlf. ııaııJ<• ı!IY 
bir şey söyltmeden hızla yaJI ır 
dan uza'!daşmıştL Ay ıtığınıl~,.r~ 
nun çıplak sırtını, karanlık~ • 
edemeyince) e kadar, hayr .. ııoJ· 
la seyretmiştim. O artık .~·,eti• 
muştu. Uz&ktan motörüJıüfl 
n! duyuyonfoın. ) 

(Devam• 1 met •""1~ Lord, memlrketine dönecett sırada. 

mumyayı yolu üzerine bırakmış. Fa.· 
kat polisler A"Örmil41er. tekrar evine 
cetlrmlşler. 

inruız. Prt ıt~esln nı:um1aswı ba -
şından defebnek lo!n bir care dilliln
müş, nihayet miiı:eye hed1>·e etml•tlr· 

NAVA GÖLÜNDEKİ 

MLKADDES BALIKLAR 

Bir sonbahar akşamı idi. Bir 
iş için İzınire gitmiştim. tt ç ay 
vardı ki görmediğim N alanı köş
künde ziyaret etmek, fiskıyeli ha· 
vuzun yanındaki k.amriyede, bin
bir kokuyu ciğerlerime şindirerek 
bir çay içmek istedim. Fakat, doğ
rusunu isterseniz asıl özlediğim 

şey, Nalanla karşı karşıya hasır 
koltuklara gömülmek, çay içer -
ken, onun bacak bacak üstüne at
tığı çıplak ayaklarını seyretmk, 
bir musiki kadar tatlı sesini din -
!emekti. Hatta ona, şimdiye lı;adar 
söylemediğun bazı şeyleri anlat
makıtı. 

Çiftçi Güzel Baldızını 
Öldürecekti.•· 

Japonyada, llara havallslnde Na.va 
cölü kenarında pek eski bir hendek 
vardır. 

Fakat Kendisi OIC! Olarak suıurıdlJ 
Bu gölde. aeırlardaoberl 7&41-7aa 

kocaman saı:an balıklan vardır. Ahali, 
bwıların bizzat. Buda tara.lın•an 1"etl
rtldlğt ve ıöle ahldıjı itikadmdadır. 

Bu mu.kaddes balıkları kimsenin 
tutma.dıtını, yemedltfnl söylemlye lü
zum •ar mı!, Sonra, bu ba1ıklaı:ı yem 
atanların muhakkak mcs'nd oldukları 
da rivayet edlliyordu. 

Geçenlerde, &'Ölde bir ıeıı: ı.ııe balık 

kalmadı,tı ha,.ret.ıe 1"Örülmüş. Sebe -
blnl anlamak için cöle dall'•o1ar dal
dırıl•u.f. Ne ôlü. ve ae de diri tek blr 
balık bulunabltmq.. Nava ' l'ÖIÜ ba
lıkları he• birden kaybolnııqt. 

Şimdi bunların, sölilıl dibin•• •••
lan bir yolda nbqka bir 7..-e ctttık
lerf ve 7lne dönü» celecekleri sanno
Ju.nu:ror. 

• •• 
N alanla aramızda hiçbir husus! 

münasebet yoktu. Ciddi iki arka
daşıhk. Onu ılk defa, iki yıl ev
vel, Suadiye açıklarında, bir yaz 
gecesi, balık avlarl<ım görmüş -
tüm. Tuhaf bir tesadüf olmuştu. 
Ben o gece balığa çıkmıştım. Bir
şey bulamamıştım. Köşke dönü -
yordum. Plajın az ilerisinde, be -
nim kayığa doğru sür'atle gelen 
bir motöre: 

- Yavaş.. yahu biraz yavaş .. 
Liy.!, sert ve kaba bir lisanla oa

ğmnıştıın. Motör derhal sür'ati~i 
kesmiş ve üzerime doğru dümen 

Paris civarında, Şantili yolu iı

zerinde biıyük bir çiftlik vardır. 
Bu çiftlik, ahiren çok feci bır 

cinayete sahne olmuştur. Çittlı • 
ğin sahibi, meçhul bir sebcbden 
dolayı kardeşinin karıaı mac!am 
Aşil Kornelis'i öldürm"1< i1temıı 

rövolverle ağır surette ya.ralamlf, 
bu sırada nasılsa ayağı ka_yrıuş, 

yere düşm~. Elindeki Rövolver 
a.te, almış, çıkan kurşun kalbine 
isabet etmiş ve anide ölmüştür. 
Rişar Korne!U, uzun senelerden

beri kardeşi Aşil ile beraber bu 
çiftliği idare ediyordu. 

İki gün evvel kardeı! hayvan 
satın almak için Parise g!tmôşti. 

GÜLMEYE - KIRILINCAYA KADAR GÜLMEYE - EÔLEmmYE HAZffiLANIN, ÇÜNICÜ 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
Pek Yakında En Büyük Filimleriyle Geliyer 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 

HAYDUTLAR ARASINDA 
(T.::JRKÇE SOZLO) 

Pek yak ı ndl SARAY ve iP EK Sinemalarında 

GUZEL 
dALDIZINJN 
BANYODAN 
SONRAld 
HALI 

be yanaklarında dalgalandırarak sordu: 
- p.,k mı hoşunuza gidiyorum? 
- Hoşa gitınek te söz mü Yosma, bayılıyorum 

sana! 
Bu yol güzel kadın güldü: 
- Kab. kah .. kah! YOS A 

kadın aşağıya iniyordu. Biribirlerini tanımıyorlar· 
dı. Vedia onlara, onlar Vediaya alıcı gözile baktı
lar. 

Vedia ikinci kat~ çı:kıtı. Merdivenin tam karşır 
sına gelen bir odadan içeriye girdi: 

- Madam Anııa! 

JO~O 
ııu 

Karısı çiftlikte yalnıJ aP' 
yordu. ~·~rıP ır 

. !il< ı!ia •• 1 Sabahleyin, çıft ııa• • 
Ve gülerken söyledi: 
- İzin verirseniz gideyim7 
İsp.,kter kaşlarını çattı: 

f\.O. \O ____ _ 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

V iidia odıya girer ve ses verir vermez karşı• 
lığını buldu. St · ı ··t getirdi, f!l_0.ııı b.'ı ı 

arus ar su ell"'" t 

- Nueye? Eğlenti mi var? ... 
Yosma titrek bir sesle bu sorguyu karşıladı: 
- Hayır .. hayır. Bir arkadaşımı görmeğe. Hepsi 

o kadar. Ne kadar ciddi ve namuslu yaşadığımı bill
yocsunnı:. 

- Peki öyle olsun!. 
- G..rçekten öyle .. 
- Neyse elime düşmemeğe çalış .. 
- İmkinı yok düşmem! 
- Düşmem .. deme. Allah düşürmesini 
Genç, güzel, kıvrak yapılı kadın bıı dileği tatlı 

eesile tekrar !adı: 
- Allah düşürmesin! 
Ve .. adımlarını kımıldattı: 
- Haydi "senle kal Bay lspekter! 
Polis ispekteri genç kadını tep<>den tuııaıa bir 

e daha ü:ıflil tane tane a zındaa cl.llkülen ke-

limelerle: 
- Gille güle Yosma!. 
Dedi. 
Bir saniye sonra ikisi de karanlık sokaklar için

de gözden kayboldular. 

l\IADAM ANNA! 

Karanlık sokaklar içinde hızlı adımlarla yürü
yen kahverengi mantolu, genç, güzel, lavrak yapılı 
kadın bir dönemeçte yine durdu. Uzun uzun sokağın 
ilerisine ve gerisine baktı, sonra rahat bir soluk al
dı, kendi kendisine söylendi: 

- Aman §U polis ispekteri. Bugünlerde ne karşı
laşmağı, ne de izlenmeği istemiyorum. Neyse izimi 
kaybetti! 

Ve .. yine hızlı hızlı yürüdü. Bir kapının önün-
4• ıiwdu. GörülmetnJ>k, d•ıvulmamak lçf.n keskin 

oakışları karanlığı tarıyor, parmağı ile durmadan 
zile basıyordu. 

Kapının arkasından sesler geldi. 
Genç kadın da mınldanıl ı: 
- Benim. Vedia. Aç. 

Sesini duyurmamak için bu sözleri işitilmiye

cek kadar yavaş söylemişti. 

Kapı yavaşçacın aralıklandı. Genç kadın, gü-
zel kadın bu aralıktan içeriye kaydı. 

Kapı kapandı. 

Genç kadın, kapıyı açan hi=etçiye sordu: 
- Madam Arına yok mıı?. 
- Odasında! 

Güzel kadın merdivene doğru yürüdü. Merdi
vende ayak sesleri. vardı. Aşağıdan ve yukarıdan 

geleıı ayak sesleri ortada buluştular. 
Genç kadın yukarıya ~ıkı)'1)rdU. Yine üç &"119 

- o vedia! Gel bakalım.. a .. ı, nereden çıktın 
sen böyle ... 

- Benim Madam Anna ben. Vedianın tike"" 
disi. 

Madam Anııa orta yaşlı bir kadın. Ku- saçılı, ş~ 

manca, kırmızı suratlı. Konuııurken dudakları s8.1'

kıyor, dişleri, diş etleri hep birden dışarıya dökü
lüyordu. Genç kadının boynuna sarıldı, yanakl&
rından öptü. 

- Vedia ... 
Diyemiyordu 
- Vedi!. 
Diye başladı. 
- E, otur bakalım. Mantonu çıkar, Ciolm, çl· 

çeğim, ~zelim. Sen nerelerdesin?. Bir yıldır izini 
kaybet cik Madam Sultanaıun evi.ne gidiyorsun.. 
diye i~i••yoni..ına. 

(D.,vamı var) 

diği zaman Aşil J{°':aJI• ııl1 
dızı ile beraber kab ,J>' 
görmüş. e"d"'' ~I' 

. aık"k saııt• ~ .?' 
Bırkaç d '. ~ uytl'u~ , ı 

sesleri geldiğin• d ııılı" 
abıtaY8 f men telefonla z eıd 

mlştir. ;Jtuge ~ il'd' 
Polis memurları ç ı.ııt ·Ç .J 

d )ıaJI .. şll· • 
leri zaman yer e öl"Jflu f) 6 

iki kişinin yattıA•.~;J. gıı.1°' 
Çiitçi çoktan öl.JTIU .~~I 

•••••• • 
inliyormuş. _, Jıo- (1 

deriı"' ~· ıııt· Yaralı kadın. 1'arası i1_ 1)1 
naklolunmuştur· uıııJ<l )I~ 
ltlmdir. HayatındaJl9eb'17I 
Bu aile faciaSının 
anlqılaınaıııJltıX'· 



l8tenbul DefterderltOınden 

ÖLÜM AKIN 
Çin Mukavemete 

Karar Verdi 
tstanbul VlllJet konalı htnml"la JllPllacak ('1943) lira elll ld Do 

f'Uf keşif bedelli tamirat Jti açık eksiltmeye maulmuftur. 
Eksiltme 19/12/938 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. EUU.. 

meye girmek istiyenlerin bu fşt" 't>.n zer en az (5000) lirahk iş yaptıkla• 
nna dair İstanbul viliyetin<ien eksiltme tarihinden sekiz gün evvel ala
calrJarı ehliyet ve 938 yılma ait Ticaret odası vesikalarını ve (586) lira.o 
lık muvakkat teminat makbuzlarını ibraz etmelt'ri lazundır. No. •9 Yazan: RAHMİ YACirlZ 

(t Unttl sahifeden devam) necek?- Sonra beklediği yardım-

oyyare Bomba Atıyor ve Topçu 
leşinin Tanzimini Yapıyordu 

lar şimdi sulhten daha ziyade u· laıı hakikaten . görehı lecek mi? .. 
zakla~ış bulunuyorlar. Eğer Çan-Kay-Şek bugün kendi• 

İşte İngil iz matbuatının buna s ile Hindıçini arasınuaKı yoman 
dair çıkardığı hüküm böyledir. Bıı· istıfade ile oradan yardım temın 

büyük kısmı Japonlann eline g~-- bammül edemiyeceklerdir. O za-

Taliplerin keşif, mukavele, proje, eksiltme ve hususi şartnamele
rini görmek üzere 18/ /12/938 tarihine kadar her gün Milli Emlak Mü
dürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. (8825) 

İ~taabul Belediyesi ilin lan 
gün de Çin şimendıCerlerinin ''"1 edecek olursa Japonlar buna t:ı • ı 

miş bulunuyor. Çinin dijer kom- man Japonlar için bu yolu kesmek 

şularile olan yolları da artık Ja - en birinci iş olacaktır. Ondan ı.o ·- ~iiiiiiiliiliilliiiiiiiiiıiıiiiiliiiim.i&m----~------------.-• 
ponların kontrolu altına ginr.i7 • ra Fransa ile Japonya arasında 
tir. Bununla beraber Japonların mesele çıkacağından endişe edi1-

daha harb gayelerine tamamiie mektedir. 
İral Ojidom Kendi Başına Yaptığı Bu lşir 

1 -meır .. 11 • .a ı aa .al& 
Muoa:n•n 1D L 

Be 1. murab. 
ilk temiut 

Lir. Kr1. 

varmış oldukları kabul edileme- Fakat Çan-Kay-Şek eltnde bu· 
mektedir. Junan harb vesaitini tüketmış, bi· 

\'erine Get~rileceğine ihtimal Vermiyordu 
.... ~ her müşkülü yt"n- mandanınm da, kendi isteğine uy· 

Aksaray yangın yerinde 45 inci adada 
1233 ve lD harita nwnarah arsalarla 
çevrili arsa. 

3 lira 7 6Z 

1ap.n.k tasavvurunda bu· maaını temme ulrapyordu. 
hücumu neye mal olursa Amiral Ozidom (Torgud) agel-

~la umet.miş bir in - di.. Arif beyle görilftü. İki ku • 
, :-allfU ile karşılık verdi mandan güverteJe birer koltuğa 
~~e bir tasavvuru la· yerleştiler .. Kahvelerini içerken 

sbe habel' vermt · O&idıom sözü açtı: 
:--..dan aJnlabilır. giz - - Kumandan, ta17arelerle ara-
tıı...._ ~la kopmn. Si7 bll- ruz nasıl? • 
-.,_ De yapabilirsın1a? ffi~ l'.cnebt Amiralm d•Mllılrltırında 
~ haberiıüz olıruyabil"r. bir plücükle y.ptılı bu sorgusu 1 

'-Yefendı. müaucİenizl~ Ari1 beyin de içine ifliyen bir der-
._...._ illerim.. BU., ben de. tayyare hücumlannın üzüntü-
~arım hayatına tehlltı.e- süne dokunmUfhl. Donanma ikin-
~. muvaffakiyetaizlu< . 

iıayaua kalmMnıza imUn Hıkaye - . -

d kumand.&nı gözlerini yumdu 
aç!ı, usançlık iCade eden bir ta· 
vırla cevap verdi: 

- Sormayın Amıral.. Her 
gün bir deCa blzi yoklamadan bı
rakmıyorlat. 

- Çok zararları dokunuyor mu! 
- Eh.. epeyce Amiral.. 
- Meseli ne gibi zararları olu-

JOI'? 
Arıl bey elinı lstikur mana -

sile boşlukta salladı, yüzünü ek -
fitti, anılattı: 

Tokyonun diğer devletlerle o?r.n tirmiş bir halde değildir. Mare • 
münasebatının ne safhada buluıı- şalin son zamanlarda Çin mille -
duğu da az ehemmiyetli olrr.asııı tine hitab eden beyannamesi de 

Aksaray yangın yerinde 45 inci adada 
1233 harita numaralı arsa arkasında 

a Ura 19,00 13 21 

gerek. Japonların Çinde ilerlr: - gösteriyordu ki kendisinin son·ma 
mesi Çinde menfaat ve alakası 0 • kadar bu harbe devam etmek ~u- Yukarda semti, sahası ve bir metre1inin ımlbammen bt'dellc-rı y .. 
lan diğer devletleri 90k düşün • susundaki kararı kat'idir. zılı bulunan arsalar alikadarları arasında aatılmak iizer" yapılan a~ 
dürmüştür. Bu yüzden bu devlet.. Şanghay'dan Taymise yazılar. arttırma, 19/12/938 pazartesi gününe uzatılmqıtır. Şartnameleri Lev .. 
lerle Japonyanın arası açılmış bu- mektubda şayanı dik.kat olclr&k wn Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen U.k te-
lunuyor. Japon harici münasebatı gözönüne konan diğer mühim b~~ minat mabuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 13 b• 
bundan müteessir olmaktadır. ntıkta daha vardır ki bu da Uzak- çukta Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) (8816) 

Taymis ga7.etesi Japonyanın şarkın istikbalde Avrupa ve A • * * . 
diğer devletlerle olan münaseba • merika ile olan münasebetleri ci· Keşif bedeli 662 Ura 88 kW'Uf o lan l"atibdeki Hayvan hastanesi bl-
tındaki gerginlikten bahsederken hctinden ehemmiyetli bir haleti nasında yaptırılacak tamirat açJk eksiltmeye konulmuştur. Kef1f ev· 
diyor ki: Japonya vakitaiz olarak ruhiyedir. Bir buçuk aenedenberi :-akile şartnamesi Levazım Müdürlüiünde görulebilir. İstekliler 2490 
Rusya ile ihtilifa düşmüş, bunun devam eden harb esnasında Av • say•h kanımda yazılı vesikadan bafka. bu it için Puı if1eri lfidürlüğün-
fena neticelerini de hissetmıştir. rupa devletlerinin de nüfuzu Ç!&ı· den ılacakalrı fen ehliyet veaikıaile ~ lira 'l2 ıtun.lfluk ilk teminat 
Komünistlik aleyh:ne olan mua • liler nazamda azalmıştır. Çün1'ıl ...... ~ünde dururken si-

~ bir sorgudan çekinme
-,_ etmemek elden gelnıi-

~ 
Çiçek bahçesi 

bedenin ikinci yıldönümü bu rr.u- Japonlar tarafından Çinde Avru- makb'7> v:1~ .;ı"tublle beraber l2/l2/131 peq!mbe günü ıaa! 14 Dtı-
ahedeyi imzalamlf olan üç devlet palılarm, Amerikalılann menfut- ç.ı.ı:ta aımı ncürnende bul~dır:. (891.4) (B) 

(Japonya, Almanya. İtalya) ara- terine, mevcudiyetlerine açık.on Se l'k uh kiruı 80 11_ 1 C!al. .-.L.. 

da h açıı.a dokunulduır..· halde 0 .... 1ar n. e 1 m İbamm.en .. uı:a o an yça~ bqmda lramftJ' ile, lklerinİ yf!re dilrt'-
düfÜndii. 80Gra R· :a 

~ IÜrdÜğO ncJidıları ka
..._ ~ bir tavırla münaka,a7a 

"reli: 
\ S: SWn iM-diiiniz ol

-..; Yenniyclim.. Yalnız. 
bütün tefenii.altle 

...... ~akap edelim. İnj tl· 
L...._ oluıwnuz... Muvıf· 
~ Cak yonıldunUL Ar· 

~e~ Au.h nhat- \ 

'::: kalktı. Turpldan 
gemiline geldi 

(t ••eWW• __, 
Onu. ikinci clef.a OD bq IÜ1180llı

ra. yine Suadiyede, plajda verilm 
bir .kır bl!Olunda ıönnüftilm. 
Kendisine çok yaıkıpn koyu. •i -
yah bıır tuvalet &iymiştf. Orada 
g6& &Cife gelince. birbirimizi tam
m.,tık Gece yarıaına doğru idi. 
Baloya geç gelen bir dolctor arb
dapmm, sanki Hızır gibi yeüpn 
teudüf ve cleWeC.le Nalim resmen 
tanıınıfbm. Arlıık ahbap Olmllf • 
twn. O gece. Nalinla üç defa dan
.wm. Biraz fazlaca kaçırdılım 

viskilerin tıesirile. en uf ak bir ne
zaketsizlik yapmaktan çek.inerek, 
gayet bilrmctkir davranmlflım. 

O gündn sonra, arlık, Nalinla 
dost olmu~uk. evine gidip geli
JQrdum. Pc.kıer a,yruyorduk. Be -
raber ayni daveotlerde bultıfuyor
du.k. 

Fakat, Nallnla daha uzun za • 
man, bu r~mi dostlulun devam 
etmesini temin edemiyeceğirni 

hiuetmeğ tN.flaDUflım. Onu aevi· 
yordum. O.ıa kal"fı, duyduğum 
sempati ve hayranlığı anlatmak 
ihüyacında Jdim. Bu hissimi, ay
lar vardı ki, herkesten gizliyor -
dum. Bunu yalnı.z kalbim bili - ı 
yordu. 

• •• 
Bahçe kapısını açan hizmetçi 

kız. Nalanın evde olduğunu müj
deleyince büyük bir ferahlık duy
dum. Çakıllı dar yoldan ağır ağır 
11erliyerk havuzun bafına gel • 
elim. Kameryedeki koltuklardan 
birine oturd,ı.wn. Hizmetçi koşa 
koşa Nalina haber vermeğe git -
mişti. İmtihan kapısında bekli • 
yen bir çocuk gibi heyecanlanı • 
yor, ter döküyordum. Bir iki da
ldka geçmişti. Kumlu yolda bir a
yak sesi duydum. Hemen döndi\m 

baktım: NalAndı. Nzun boyu. ne
fis vücudile., gül fidanlarıma, üz.e
rine doğru sarkan dallarını ııe • 
rek geliyordu. Koyu kırmızı bir 
aJt4am tuval.eti gıymi.fli. G&leri· 
nin ye§il bir menekşe kadifeliği 

kadar berrak ve biçimh idi. Güle
rek kamerıyeye girdL Dınekleri· 
ne kadar çıplık kolunu uzattı, bir 
nar çiıçeli kadar penbe elini öp • 
tOım. Kartıma oturdu. llk sözü: 

- Nuılam, 90ktandır ıörüfe -
miyorurz, olJu. O, sigarasından çı
kan dumanların havadaki mavi 
helezonların., seyrederken, taze 
bir muz kadar leknız vt• düzgün 
açık göğsünll, boynunu, uzun bir 
hasretin verdiği iştiha ıle, adıeta 

gözlerimle yıyordum. 
Ben on dakika kadar onu tath 

sesini dinliyordum .. Dün g~ ~ 
kerde nasıl kazandığını görüfe -
ınediğımiz gunlerm enteresan hi
kayelerini, bahçenin tA uzak k6 • 
şelerine kadar akseden iç gıçrkla
yıcı kahkanalarile anlatıyordu. 

N alanı, bugünkü kadar güzel, 
bugünkü kadar arzu uyandıran 

bir kadın halinde, hiç görmemiş -
tim. Ona karşı duyduğum zail, 
dizlerımi tilreliyordu. 

Artık söz ~ Lrası bana gelmiştL 

Bir iki dakika. bahçenin daha çok 
güzelleştığinden bahsettim. Son
ra, yavaş yavaş. şairleşerek. ro -
mantik tavırlar alarık ona karşı 
duyduğum sevgiyi anlaucaktllft. 

Kumlu yolda, birden, bir ayak 
sesi duyuldu. Orta yaşlı, temiz ve 
kibar giyinmiş bir adam kameri
ye~·e ctotru geliy-ordu. Adam ya· 
nımıza yaklaşırken, Nalln birden 
ayağa kalktı. Bana dönerek: 

- Kocamı tanıtayım, dedi, mQ
hendis irfan Toker ... 

REŞAD nızt 

sın geçen atta tes'id edilmişti. ,. ır;w . .. dd D d rahim --ı.. ·· · bir ha k ıte bulu c:ı Pil ama paşa 11CVilı teslim tarihincien itibaret 939 sıene-
Bu muahede Japonya ile Avru • muessır re e nan 1. -
panın iki kuvvetli devleti arasın- mışlar, hep emrivakileri kabul c:- ıi mayısı sonuna kadar kiraya verilmEt üzere PÇ'Ik arttırmaya konul-
daki frkir yakınlığını kurmuş oi- mişlerdir. muttur. Şartnamesi Leıvazım Miklürlüjünde törilebilir. İstekliler 4 U. 
du. Fakat bu merak edilmele de· Çinliler bu hususta ne düşüni~ ra 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22/12/938 
ğer olan muahede ne gibi bir mÜ'f" ne duyduklarını saklıyorlarr. • tf. perş·.mbe günü saat 14.30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) 
terek menfaat üzerine istlnad e - Avrupalılara §Öyle diyorlarmış: (8912) 
dene etsin bundan J aponyanın - Harb başlangıcında biziM • • 
edeceği istifade pek azdır. Bun:.ın· Avrunalılardan, Amer•k l ~ • l ıı rci .... 
la beraber Japonya devletlerarnst beklediğimiz ne idi? Açıktan açı
politikasında tlmdfye kadar ta ğa harekete geçerek bu ıŞt' mani 

Seaelik 
malıammea 

lthlii bir mevkide bulundu. Çint olmak. Japonyanın Çine gelip y-.-
gelince: Çin artık .wtı akdiııt' a- lepnesinin derhal önüne geçır~k. 
likadar görünmüyor. Buna dair Bu suretle Çindcn büsbütün Jao::ın 

Beyazıtta Çarııkapı mahallesinin tramvay cad
desi sokağında (Merzüoni Kara Muatapaşa) se
bili 

kır sa 11k teminat 

100 lira 'l,50 
hiç bir ali.met yoktur. Meğer kı tehlikesini uzaklaştırmak mÜ."n· Kadıköyünde Caferağa mahallesinin muvakkıt-
Çinin ,erefini muhafaza edecek kün olacaktı. Fakat onlar bunu hane sokaimda 3 numaralı dükkln HO Ura %7,00 
bir sulh olsun. Bugünkü halde iSP. yapmamışlardır. 
Japonya sulhu teklif edecek gibi Yabancıların şimdiye kadar Yukarda ıemti, tenelik muUmmee kiralan yazılı olan mah•ller 
değildir. Çinin demiryolları Ji _ kendilerine etmiş olduktan yar • teslim tarihinden itibaren birer •ne müddetle kiraya verilmek üzere 
manian, sanayii, yani varidatının dımlann daima birçok menfaat ayn ayn açık #rttırmaya konwnu&flur. Şartnameleri Levazım Müdür-
en çoğu elinden gitmif olda. J>lin mtıbbilinde oldu1tı1111.&y1i7etfılc lüiünde &6riilebilir. bteldiler Jdlalannda gösterilen ilk teminat mak-
yada başka hiçbir memleket böy- bugün kendilerinin Japon)nya buz veya mektubile beraber 15/12/938 peqembe IGn6 aut 14 buçukta 
le bir zayiata tahemmül edel'l"ez. brfl yardımsız bırakılmlf olduk· Daimi Encijmende buJ11JUD.1lvhrlar. (B) (88) 

Nerede kaldı ki harbe devam için 1anndan şikayet ediyorlar. Bu sıı- * * 
kendinde mukavemet bulsun. Ja- . retle Avrupahların tetkikatı g:>. Hepeine 900 lira bedel tahmin edilen Eminöniinde Aluçelebi mahal-
ponya bu hal karşısında öfreni • teriyor ki Japon - Çin harbi avr.f lesinin Helvacı sokağında 425 ci adada 60 8, ıo. 12, 14, 16, 18 kapı ve 12, 
yor ki böyle geniş bir mernlek,.tı zaman Çinde yabancılara kctrfl 13, 14 parsel numaralı ve altında dükkinları bulunan iki kaUı han an-
felce uğratmak imkansı7.dır. eskidenberi beslenmekte olan çe- kazı satılmak üzere açık a.rbtırmaya konulmUJtur. Şartnamesi Leva • 

Öyle bir memleket kt dünya yU- kingenliji bundan 10nra daha urt- zım Müdürlüğünde görülebilir. ls~kliler 67 lira 50 kuruşluk ut teminat 
dindeki insanların beşte biri Çin· tıracak mahiyet.le bir haleti ru - makbuz veya mektubile beraber 22/12/938 perfelDbe güıri1 saat 14 bu-
dedir. Japonya şimdiye kadar ı~- biye hasıl ediyor. 
pacağını yaptı. Bundan 10nrası ._..__==--=-=-------l~çuk=ta:.:D::a:imı:: .. _:E:;nc::ü~me=nd::e_:b:ul~u~rrm.a=~~lı:dır::lar=:·~(~89=1~7~)-.!(~B~) ·;_ ___ _ 

için daima yapacalt ne kaldı~nt 1 
taıımin eıms hakikaten milfkiu- lstanbul komutanbğı Sellmiye Askeri 1 
dür. Mareşal Çan-Kay-Şek orta Sabaaı.& Komiayoam h~n Setınelm• Komı·s-ı 
Çin<le geçftllerde İngiliz elçiai il~ IstikW cadde9inde 

törüşürken sulhe yan8f8Cak va - 1 Şehir Tiyatrosu ı;Lanbul Kumutanlıjı birlikleri i- ronu ilinları . 
ziyette olmadığını göstermiştir. KOMEDi KISMI çin şartnamesi mucibince evsafı da- ;,_------------= 
Bu millt reis Çlnde mukavemet Bua~m ?.n.30 da ~ilinde 8000 kilo manpl kömürü 1 - Boetanabaşa büyük mühim-
hareketini devam etttrdfkÇf' Ja • 6&tın alınacağından pazarlJlı H / ;na.t deposımdaki mutbah ocaklan-
ponlann gayesi olan zafm ntt sı...· (DAMA Ç~ BİR GtlzEL) t.kinun / 9Jes çarpmba günü saat nm tmıiratı puarlılda yapbrıla -
retle ele geçireceklerini kestirmek 14,30 da .FuıJ1klıda Komutan1* S. cMbr. 
zordur. Çinlilerin bir darbı meseU Ertuğrul tmalma kom.ısyonunda yapılacaktır. 2 - Pazarlık 18 I Lkinun I 938 
vardır, kaplanın üırıerine hü~ım Sadi Tek isteklilerin belli gün ve saatte » '!UlllA günü &a#t 14 de Selimiye Tu-
etmek zararlıdır derler. Ti misyona ,mnelerL c291• .aı. men akerllk dairesindeki binada 
Şimdi Çin meselesinin Japonya (B y AOUS •.• Tümen Satuıalma komisyonunda 

için diğer pek mühim bir cephesi ; ::em!t. Koma*MthK birlilderi luıynnab rap&lacaktır. 
vardır .. O da ele geçirilen yerler- EaKEKLB& KIBIUND~ 80lfa& ı.çin p.raı.mni mucibince ftAfı muhanwneo fiatı 3:50 lira olup ve 
deki treni ftletıneık, yani m3~d' AZA8LAB Vodftl 

3 
dahilinde H0.000 kilo aamın ntm pazarlık sonunda tSarrür edecek 

111rette kir ve menfaat temin et- YaJcmda· Büyük bir ~Uıetl alınacaktır. 1'.ızarlJlı 14 / Lkl. / 938 :::h!:e= % ~= ':!:~ 
mek. Eğer Japonlar buna mu\"ıtf· (iNSAN MABUT) çarşamba günü saat 16 da l'mdlk· ine at nla aktır 
fak olamazlaru Çin• ujradıJdan • lıda Komutar.lık Satınalma komia· 

1

4 -"~ile cait Pnume her gün 
~ ~ad~r yorgunl~k beyhudedir. ~onunda yapılacaktır. İsteklilerin mmisyonwnuzda görOlebflir. 

büyük bir merakı var: Malumatı· Çmın bıl\()k ~ngı~ yerleri artı" Halk &pereti belli gün ve saatte komisyona gel- • 

Genç ve Güzel Bir 
Yıldız Mişel Morgan 

(1 lad alaif .... •evam) 1 
Güzel tertip edilmiş bir film. 

Fakat bakalım tamamile gösteri
lecek mi! 

Mühim rolJPr Dita Parlo, Erih 
Von Strahaym gibi tanılmış v• 
yüksek sanatkarlar tarafındı-n 

oynanmıştır. 

Otelde Panik "4r.J - Maka 
kardeşlerm SC'n çevirdikleri bu 
film. bır otelde geçen 800 derece 
komik bir vak'ayı gösteriyor. Ve 
seyircileri gülmeıkten bayıltıvor. 

Okumayı Çok 
Seviyor/ •.• 

nı arttırmak. Bunun için çok o - Japonların elındedır. Fakat bu meleri. •298• •9054• 18 / 12 / 938 ~a gOnQ aat 10 
kur Her gün kitap alır ... S1üd~·t'- ~rleri işletmek meselesi Japo:ı.ra Bu akşam :. da Usküdar Atpa:ıarında iki baş tay 
da çalışmadığı zamanlar kitap o- için 90k çetin bir mesele olacağa t Ç t Ç E Komlltanlı'& birlikleri hayvanatı utılacalmdan ahnak isttyenlerin 
kur. benziA yor. 

11 
ffki Operet ı perde için prtınaıneei mucibince ewafı mezk4r giln ve saatte pazara pl-

vnıpa ı arın rlerine göre, Yazan: Reji.· rlahilinde 150.000 kilo kuru ot atm meleri ilin oJmnır. 
Kocası da bundan fikiyetçı. Ya· Çin ordusu Başkumandanı Çan- •••f ... ::-..11 ••• ı .. •-· r.lınacağmdan pazarbiJ. 1• / I.kAawl -- a n -

na yakıla anlabyor: k c::..ı, ç· · uk & ~ _,.. --ay-~ ının m avemetini arl- Müzik : Seyfettia SeaaJ _. __ , / 938 çarşamba gün(1 saat 15.30 da mutanh.k Salmalma komisyonuna 
Btün gu··n okuyor. Hatta mi- tırrnak ve Japonlara ..a-L- L:- b ~ l:'.-d klıd K .. __ ,_._ s im uaı... a.uıt •· 8 tt y tt K B A L ıı: ~ m ı a omuı.culUA atma a gelmeled. c300a -9056• 

safir bulunduğu. sofraya oturul&- lir nice zaman dıyanıbihnek t;.in TEL: 
40335 

komisyonunda yapılacaktır. fatek- • 
cağı vakit bile elinden kitabı bı- hazırlanmaktadır. Tahminlerine TUR •N 1'Jerfn belli gQn ft saatte kom.fayo- bıaıe günü talibi çlkınıyın ve iha-
rakm1yor.. gört> Çan-Kay..Şe-k haricden ken- ft na -Jmeleri 299 ~ ı •-Tlıatroaa e~ • • • • esi on gün 1.izatılan utanbul Mera 

•Geçen sene kan ve koca hir disine yardım aramak niyıeti il• 
1 

:. ı, ez komutanlığı için satın alınacak 
kaç halta tatil yapmıya karar ver- ıu iki yoldan birıne gidecektir: San atkir Naflt. ihale ,Onö talibi çıkmıyan Çatal- bir hapis kamyonunun açık eksılt• 
miştik Karıma Ha,·an'a gıdıp ~ı- l - Garb tarafında. yani Mog,•- Cemal Sahir, oku- t-a müstahkem ıne*i komutanlhtı me ile ihalesi 15 / I.kimm t 938 pel'l-

lenmek teklıfınde bulundum Pe- listanda ve Sinkiyang taraflarında yucu Semiha ve r.-.trllkleri için 6800 kilo koyun eti günü saat 15 de yapılacaktır. 
ki, dedi. Fakat ~·anına kocaman Rusları Çin topraklarına doğru Mezey Varyetesi sı bn alınacajmdan pazarlıkla iha· Muhammen kıymeti 2400 liradır. 
bir sandık kitap aldı. içinde. erı sarkmış olduktan yerlerden gele · .ıt.i 1G / Lkinun / 938 perşembe gü- tık teminatı 180 liradır. Şartnamesi 

Amerika yıldızlarının en mt>ş· azı ~·uz cJlt kitap vardı. Oradq, cek yardım. LOKMANZADE P. 1 nü aaat 15.30 da yapılacaktır. Mu- r.er gilA k~ pülebilir. la-
huru, Beti Dawil kocasından bo· h .. ~mşıresinin e\·ine kapandı. Bir % - Cenubu ıarbiden, yı"t DANS - SOLO - DUi:T lammen fiatı 2482 liradır. İlk temi- •tklilerin ılk teminat makbuz veya 
şandt. yere çdmuyor, bütün gün kitap Fransızlar elindeki Hindiçiniden Localar ıoe, Jaer 7eT ZO. pandl U natı 187 liradır. Şartnamesi her gün mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 

Beti; çok inatçı, çok faal bir okuyordu. Bunu bır hakaret te - ve İngilizler elindekı Birmanya O B • R ~ !tomilyonda görülebilir. lstekUierin ve 3 cü maddelerinde yazılı vesika-
kadındır. Bir fi)' yapmak iatodt Wdti f'ttim. Nihayet canıma tak dan plecek yardun. f • estm UfeD ıJk teminat makbuz veya mektublle Larla beraber bent ı«ıı ve saatte 
mi, mutlaka yapar. Mefhur caT dedi. Mahkemeye müracaat t>t Daha doğrusu acaba Çan·Kay • Cerrabpap bastanal DahlUye 2490 llllj\1ı kanunun 2 w 3 eti mad- l"mdı.klıda K.:>mutanlık Satınalma 
~Harman O. Nellon ile f'\•ler - tim. Ayrıldım Ben rahatım. O da ŞeJt Ruslar tarafını mı. yoksa tn- mütehama Çarpklpe Tn1nny delerinde yazılı vetdblın1e beraber ~onuna ıelmelerl 
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8-SON TELG R AF-121 inci Klnun ım 

Karaciğer, böbrek, taş v~ 

kumlarından mütevellid san

cılarınız, damar sertlikleri 

ve şişmanlık şikayetlerin•zı 

URİNAL ile geçiriniz. 

URI NAL 
Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri

tir Kanı temizler, lezzet: 

hoş, alınması kolaydır. Ye . 

meklerden sonra yarım bar

dak su içerisinde alırur. 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu-lstanbul i 

1 
lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 

C i D 1 1 Mikdarı Muham men B. % 7,5 teminat Eksiltmenin 
beheri tutarı 

LK. L.K. Lira Ku. saati 
Mühür kuryunu 1500 kilo -.32 480.- 36.- 14 
Araginal 400 litre 1.50 600.- 45.- 14,30 

I - Niimuneai evsafında 1500 kilo mühür kurşunu ile şartnamesi 

mucibince 400 litre Aragmal açık wiltme usulü ile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilıniştir. 

III - Eksklitme 14/XII/938 tarihine rastlayan çarşamba günü hiza

larında yazılı saatleroe Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olar ı.k her gün sözü geçen şubeden alı· 

nabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukartda adı geçen komisyona gelmeleri' 
ılan olunur. (8634) 

* * 1 -İdaremizin Yavşan tuzlasına getirilecek tatlı 

isalesi için şartnamesi mucibince satın alınacağı ve 19/X/938 tarihinde 
ihale edileceği ilan edilen ve eksiltm ..den kaldırılan 25.000 metre inşaat 
tulünde 60 M/M kutrunda font ve listesinde müfredatı yazılı hususi ak
samına aid şartnamede tadi!ilt yapıldığından yeniden kapalı zarf usu
llle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25000 lira ve muvakkat 
teminatı 1875 liradır. 

lli - Eksiltme 4/1/939 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 

de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Muaddel şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar U

mum müdürlüğü levazım ve mübayaal şubesile Ankara ve İzmir Baş· 
müdürlüğünden alınabilir . 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız teklif ve 

kataloklarını ihale giinünden 7 gün evveline kadar İnhisarlar umum 

müdürlüğü tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu

tazammın vesika almaları lilzımdır. Bu vesikayı haiz olmayanlar mü
nakasaya iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklü mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 

yazılı turı: fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarının eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yu

karda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmesi lazımdır. (8499) .... 

1 - Kısa müddetle teslim şartile şartnamesi mucabince 
kflo bergamot esansı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Eksiltme 16/XII/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaal şubesindeki alım komisyonunda ya- 1 

pılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

alınabilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve saatte '1 7,5 gü

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

olunur. ·9012• 

* * i - İciaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı, 21/11/93~ 
taııhınôe ihııle edileceği ve bilahare eksiltmeden kaldırılacağı ilan e-

dilen betonarme döşemelerle sair müteferrik işlerin şartnameleri tadil 

1 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. Baş 
..., 

agrısı, Diş ağrısı 

Merkezi : A N K A R A 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Banka muamelatı 

Ankara 
Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Dahilde 

ŞUBELER 

ve 

Bolu 
Bursa 

Eskişehir 

'Gemlik 

-

har içte muhabirleri 

Telgraf adresi : 

Is tan bur 
İzmit 

Safran bolu 

Tekirdağ 

vardır 

bütün 

G R I P İ N 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

İş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

t:'iıiüi1ourmayı unutmayınr.:-. .e• 
3 J<'· Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. İcabında günde rine 

nabilir. İsmine dikkat, taklidlerin.den salunını' ve Gripin ye 
başka bir mar'ka verirlerse şiddetle reddedıniz. 

"'"""" ~-. ' Jt' . - v 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK - Şubeler : T iCARET 
KOLiNOS'~l 

KULLANMAKLA GÜLÜŞÜNÜZÜN pA~~ 
LIGINI TEZYİD EDİNİZ. Güzellik veoıJ~(15 
sağlam ve revnak dişlerle kaimcfü. J{ ~:/ 
KENDİNİZE cazib ve güzel olduğunuzu 
tiren KOLİNOS'u TECRÜBE EDİNİ~·.. ,a r 

Bankamızın l s tan bul t u baalnde t esis edilen 
,. 

Taze bir ağzın ve sehhar bir güluşu.n 
ti'\ı hissedecğinize mutmain olabilirsinıZ· u•'1 

ıs'eJıı· 
''GE C E KASASI ,) 

Çok mUs'lld f&rthırla sayın m:.ı,terllerimlzln emrine amade t u l un : '--~.,..,.._.· • f d 1 il' 
l<OLYN-.-=os ~/;'.'~ ~y:cı ~ dunılm 'l · t-dır. lzah:ıt alın.,.eık üzere !'İselerimize m'lracaat D!tn ~A'). ' Bil'.~ 

1 ... 
Elbiseye Dair ihtiyaçlarınızı Şimdiden 

A 

• 
1 

Büyük Elbise Mağazasında Her yerden UCUZ, 

Ve Teminatlı Alabilirsiniz. 

K ADINLARA MAHSUS 

EN SON MODA ve LÜKS İPEKLİ MUŞAMBALAR, 
YÜNLÜ MANTOLAR, GABARDİN PARDESÜLER, 
HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

ERKEKLERE MAHSUS 
-~~~~~~~~~-

HER CİNS İNGİLİZ MUŞAMBALARI, GABARDİN 
PARDESÜLER, HER CİNS TRANÇKOTLAR, UCUZ 
ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVİ HAZffi ve ISMAR
LAMA KOSTÜM ve PARDESÜLER. 

Ç O CUKLARA MAHSUS 

HER NEVİ PALTO ve MUŞAMBALAR 

Rekabetsiz fia tlarla 

GA LA T A D A 

LEK SELSYO R 
E Büyiik Elbise Mağaza<ında Bulacaksına 

Tediya tta teshilat 
Telefon: 43503 

- A.L CllE 1 ı ı ıı t,ııır 
' • At,t . f<I 

1 ~ı.s .. . 12 ıe" 

1 
Askeri fabrikalar ,,! 

ilin lerı ı 1 ~ 18 ıı 
-Muhammen bedeli 130 lira olan DenizLevazım Satınalma Komisy@nU ila/ 

50 aded kilim (beylik) Salıpan- ---------------
rında Askeri fabrikalar satına!- Marmara Üssübatırl K', Satın alma Komi•yonu d, ı: ·oıP 
ma komisyonunda 16/12/938 cu- ilk ıeJll' Cinsi To 11 Tahmin fiatı Tutan ı:•~ 
ma günü saat 14 de açık eksilt - Lira Ku, Lira Ku. LJra •

93 
,ı 

meye konulacaktır. İsteklilerin • 
Rekompoze 510,393 15 50 7911 09 

mezkur gün ve saatte yüzde yedi Maden kömürü 
1 0
./ 

buçuk muvakkat teminat olan ıı ı 
1 - Komutanlık ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı Y8 ,, 

975 kuruşun her hangi bir IT'al Y 
müdürlüğüne yatırarak alacağ. kömürü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. . 15 0t 

2 - Eksiltmesi 23 / birincikanun / 938 cuma günıi saat 
makbuzla mezkur gün ve satte 
komisyonda bulunmaları nümu- mitte Tersane kapısındakı komisyon binasında yapılacak_~r. ., 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan alınabılır· .. 0~0 .. ~ ne her gün komisyonda görüle • kan• ıJ'. 
bilir. •

871
6. 4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı Jı~ıl ,r 

• • • tediği belgelerile birlikte yukarda gösterilen ilk teminat JJlal<eııı'~,,ı• 
havi teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat e'l'I ,ı· 

149 kalem ateşe mukavim muhtelifldar Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
tuğla ve harçlar alınacak. .. .. .. .. •• ~ .. d J) : . ' 

Tahmin edilen bedeli ·151.170· li-l lst anbul G umruk Baş Mudurlugun e ~,./ 
ra olan 149 kalem ateşe ,nukJv.ml Kimyane eşyasından olup 7/12/938 tarihinde müzayedeye I'' ~ 
muhtelif tuğla ve harçlar Askeri olan 88 lira 45 kuruş mı.ıhammen kıymetlı 40 parça eşyaya ver' JO 
Fabrikalar Umum Müdürlüğiı Me•- • .. .. .•. . ··nii sB31 

1/ 

k S t 1 K 
. 

27111 
del layık had gorulmedıgınden 19/12/938 pazartesı gu c•I' ~ 

ez a ına ma omısyonunca .. . . . . .. karıl• ıJ' 
939 cuma günü saat 15 de kapalı 2490 sayılı kanun hukumlerı daıresınde muzayedeye Çl .. 

0 
~ı .r 

zarfla ihale edilecektir. Şartname İsteklilerın % 7,5 pey akçelerile birlikte yukarı.do yazılı gu 
8 

f,lı 
•7• lira .55, kuruş mukabilinde Ko-! Gümrük Başmüdürlüğü binasındaki Satınalma komisyonıın I· I 
misyondan verilir. Taliplerin mu.I lerı. b~ 
vakkat tcmınat olan ·8808· lira 

1 ~ • tıı fl 
·50· kuruşu havi teklif mektupları- Oıman Koruma. Ggne l KGmutan lıgı Is J il : 
nı mezkur günde saat 14 de kadar S I K . n 0 110

11 ,ıı 
komisyona vermeleri ve kendileri- atına ma <ilmısy(j) . "ı1ıl ·~( 

. ·~·~ nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve Genel Komutanlık t:ılımgahının 1600 çıplak _m.atrası ıÇ 85ı J11 ~ 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur tırılacaktır. 2490 sayılı kanllll\lll 46 ıncı maddesının A fı.k! 03 ~ı~ 
gün ve saatte komisyona müracaat- ce 15 / Birincikanun / 938 pel'§ell1be günü saat 10 da Galst~tır· 1 . 

ları. 0 8944• ne sokağında Alemdar hanında pazarlıkla ihalesı yapılaca e&eb1~ 
... Talipler evsaf ve şeraiti görmek için her gün müracaat 1 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: rııuduı1'~ 
20/12/938 tarıh salı günü saat 16 da İstanbulda Nafıa J)i jıt~ ı1 

de eksiltme komisyonu oda-smda (146ii.45) lira keşif bede e~;ı1 1 

Halkalı Ziraat mektebinde yapılacak tamirat işleri açık 
1 
,/ 

edildiğinden yeniden kapalı zarf usume eksiltmeye konulmuştur. ID vlet Demlryolları ve Llmanları 1 
Ii- Heyeti wnumiyesinin keşif bedeli 15,202 lira 40 kuruş ve mu-1 • 1 1 t U ld 1 fi .& 1 

Vikkal teminatı 1140.18 liradır. ' e m• 8 ar•• an arı ,_ 

Evvelce ilanları yapılan ve talip 
çıkmıyan 300 lira muhamrr en be· 
del ile bir çift koşum hayvant sa· 
tın alınacaktır. 30/12/938 Cuma 
günü saat 14 de pazarlığı yapıla
cağından isteklilerin mezkur gün 
ve saatte Salıpazarında Askeri 
Fabrikalar Yollamasındaki Satın
alma komisyonunda 2490 No.lu 
kanunun islediği vesaikle birlik • 
te bulunmaları. Şartname komis
yonda her gün görülebilir. Yüzde 
yedi buçuk teminatı olan 22,5 Ji. 
ranın her hangi bir Malmüdürlü
ğüne yatırılarak makbuzunun·Jro
misyona ibrazı ilan olunur. (8826) 

konulmuştur. {eo0.n'J 
. ve tl3'" 

Mukavele, ~iltme, Bayıındırlık işleri genel, hususı ral< 
nameleri, proje keşif hulasasile buna müt.eferri diğer eV 

de görülecektir. jJ' 

Muvakkat teminat (110) liradır. ğıoa 0'~ f III - Eksiltme 26/12/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 de KabataŞ°da levazım ve mübayaal şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 47700 lira olan sekiz kalem kazma, kürek, yaba 
ve tırmıklar 19/1/1939 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenelerin (3577,50) liralık muvakkat teminat ile 

kanunı.:n tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni giin saat 14.30 a ka-

iV - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde in
h .. ar.ar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaal şubesile AnkaTa ve 
lzınir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin d'plomalı yüksek mü -
Şartnameler 230 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde •atıl- M h d R"f t 

hf'ndis veya yüksek mimar olmalı; olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz e me 1 a 
dar Komisyon Reisliğine vermelerı lazımdır. r Dl, Tabibi• 

maktadır. (8809) 
bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında bulun- Cağaloğlu Halkevi arkasında 

duracaklarını noterlikten musaddak bir laahhüd kağıdı ile temin et- Şeref Efendi Sokak No. 8 
mdcri ve bundan başka asgari 10000 liralık bu gibi inşaat yapmış oJ.. dede yazılı inşaat şubesinden alınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 güven-Jiı••••••••••••ı• 
duklarına dair fenni evrak ve vesaiki ihale gününden sekiz gün evve- me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu, ihtiva edecek o
line kadıa inhisarlar umum müdürlüğü inşaat fUbesine ibraz ederek lan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda. 
ayrıca bir fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 1 adı geçen aıım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde veril -r· 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci mad - mesi lazımdır. ·8928• 
1 

Sahib ve neıriyatı idare edm 
Baı muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Boa Telraf Matbuu 

İslelklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yapt;9yeıiO~ pı!1 
relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul "

1 ıJı09 a1
\;/ 

siltme tarihinden (8) gün evvel alınmış, ehliyet ve 938 Y ./~ 
ret odası vesikalarile gelmeleri. _..-:"'"'j( J1 'lıı ıı.Jfl 

BeyGğlu Vakıflar Direktörlüğü ~ 
Ada Parsel I 58 ~· .1 
289 13 tai' 1 oı"· 

Şahkulu m ahallesinin Galipdede caddesinde 524/4
62;e :e;vl<9 ,ıı 

ralı dükkan Evka1 kanununun 44 üncü maddesi ınucibıP .Ael'ıet 
·ddia .,.. 

na tesbiti yapılmıştır. Bu gayrim enkulde tasarruf 1 

(isul mahkemeye ve Evluıfa ır.ürcaatları. (9038) 

1 
) 


