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~a roda 
rasfiye 

Elbetteki baro gibi memle
ketin üzerinde hassasiyetle 
durduğu bir teşekkülün 

uzuvlan arasında icab eden 
tasfiyeyi düşünmek ve yap
ınak tabii olan bir haktır. 
enj avulaıtlar kanununun 
lcab ettirdiği hükümler da
hilinde bugün İstanbul ba-

'0nda yeni seçim yapılıyor. 

~an: ETEM İZZET BENİCE 
~ ~Vukatlık ve hakkı vekfilet gi
'İt •nı mukaddes, hem de ma'ıeri 
l;t danın mümessilliğini ifa eden 
lijl Oıeslek üzerinde Cumhuriyet 
ltt finıetinin gösterdiği hassasi
"' Ve alili büyüktür. Bunun 
"~dir !ııı· ki, avukatlar arasında bir 
•. 'Ye de mevzuu bahistir. Tas-

ı~~; Yeni seçimden sonra a(ılebi 
•ııı 1 ı,k a yeni heyet yapacaktır. 
at, 

~~ '.tasfiye olmalı mı, olmamalı 
e" 
'~ &İinün münakaşasını teşkil et
~ b1•dir. Bir kısım avukatlar es
~b,.••odan yeni baroya ııeçecek 
t '~•tlcr üzerinde asla durmıya 
'ıı.~r tasfiyeyi de düşünmiye 
\ı d 8tıunil değillerdir. Bir kıs-

tıı a bu tasfiyenin en hararetli 
'ı~ 'ssUJeridir. Bunlar, eski baro 
~0

1esibleri arasında bugünkü 'q ~Un icab ettirdiği tasfiye 
~iu ~lerine muhtac kimseler ol
~. 1ddiasmdadırlar. Hatta, iç
~'"'.. Büyük Harb sonundaki 

,1r•nlerimizin karanlık işleri 
lıı~alanml§lar bile bulnnabiı 

lı~ 1 ll~riye ıürcnler vardır. 
'411, b•.•o teşkilatında da avu -
~ 

1 
~ır tasfiyeden ııeçmiş ol -

~ Çın :veni baroya intikal e-
' lıı ıe"at arasında lıu bakım. -

'lı;1• eslek dışında kalmayı icab 
~ıı"•k kimseler bulunduğuna 
lıı, lıellek kani olanlardan de -
~llıe tiki ııözden kaçına, aceleye 
,_ t •ktUk mazi sahibi vatan
~'t Oslaııabilir t hı~ •vukatl;&ın icab ettirdi

' 'uııQ •lı: meslek şerefi, ııerek 
~~u 1 n zaruretleri muhakkak 

•ı. il Olsfl:ve:vi de icab ettlnnek
İte 0 :Yoldaki kanuni zaruret 

~ligi lrıllJıtaç dahi olsa rejimin 
~ '~h "• memleketin her mes-
~1 llsı Üz . • 
\'lltıı erındekı derlenme 

~uıı 8 bu ne.•i tasfiyeleri 
1ıı.ıiy kılnıaktadır. Bilhassa, 
I ı ~ hakkın ve adaletin mü
ı.1 f ""'uliyetini derubde et

~~ ~ e "e "azifesini üzerlrine 
, aı;y t 
. ·tı·aı e ve vasfında bulu-
~ t~ ta 1?allfık edince hiç §ÜP-

'l abı1 b' 1ı·d· · ~· it, ır a ı<e mahıye-

' ı, h· 
~' 'ılın k ~de h adar yeni baro heye-

t •atı~ ?oktada tereddüdsüz 
llı'dth'ı~ı olacağına şimdiden 

ı~Ü·~ON 
St> ZJncide 
•. ~ ttıl( SAYFASI 
e 

1 ~· H e r Va k i t 
~DiN 
~DA 
~UK 

~'.~MA ıı. ~. h~Qla 
'°•tı· rın eu iyi ve en 

l ''l ' so~· ı. ~•tı " TELGRAF da "% •ı. 
'ı,. uıun . 

huı~n en Çok .satılan ve 
f ~ 1 Ol;,n hakiki akşam 

' 
1~n SON TELGRAF 

'ltu 
< cı Yucul~na daha 

~a; r1h;yor .... ı 
., 

İ: TELEFON: 20827 En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

r ·-~:ı _ G!'~~!~~~ ı 
akşam gazetesidir 

anlarını SON TELGRAF'a verenler 
ok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiş olurlar. 

---------------------------
İDARE - İLAN; Tel: 20327 

Telgraf : İst. Son Telgraf 

için Memeli Almanya'ya Verecekmiş! 
-

Avrupa'nın Akibeti Roma Müzakerelerin.de 
- . . "':. . . . . . - - . . . .. ' 

Varılacak Neticeye Bağlı 

,.. _ 

Milli 
Şefimiz 

Dün Ankaracia Tedkik
lerde Bulundular 

Milli Şef İnönü dün Ankarada 
bir gezinti yapmışlar, bu arada 
Orman çiftliğini de teşrif etmişler 
ve oradaki müesseseleri gezerek 
tetkiklerde bulunmuşlar ve İcab 
eden izahatı almışlardır. 

Dünyanın mukadderatını tayin için mühim mibakerelere sahne olacak o1an ltomll)"8 umumı bir bakış 
Parti 

Kurultayı Hukukunun müdafaasını Macaristan 
ltalya'ya Terk Ediyormuş 

---<>--

Toplantıya Davet 
Edildi 

ita/ya, Fransa'nın Yaygarasını 
Vahim Hadiseleri Kapatmıya 

.Suriye' deki 
Atfediyor 

Halk partisi umumi kurultıı -
ının bu ay içinde ve ağlebi ih

timal 26 birincikanunda toplan
tıya davet edileceğini hususı 

haberlerimize atfen evvelce ka
ri!erimize bildirmiştik. L ondra 17 (Hususi)- Av -

rupa bütün siyasi şeflerle 

Başvekillerin, halkın Noel 
ve Y ılbB§ı yortular mı ııükO.n ve 
huzur içinde geçırmeleri husu -
sunda verdikleri karar icabı şiın-

,Berlinle Londru arasındaki iktısail! 
pürüzleri teruizlemeğe memur 

Dr. Şaht 

dılik hakiki bir intizar devresi 
geçirmektedir. Fakat muhakkak 
dan bir keyfiyet varsa yeni yıl 

Avrupaya birçok yeni gaileler 
getirecektir. Akdeniz, Ukranya, 
Memel, Yahudi, Macar meseleleri 
bunların en mühimleridir. Alman
yö. memlekette dahili bir mesele 
ve bu yüzden harici bir gaileye 
meydan vermemek için Yahudi 
meselesini kökünden halletmek 
"zeredir. Bu, İngiltere ve Ame
rika efkarı umumiyesinde hiç de 
!yı bir tesir bırakmamaktadır. 

Akdeniz meseleleri Roma mü
zakerelerinde mevzuu bahsolacak 
\e Çemberlayn - Musolini ara -
S!rıdaki esas itibarile bir anlaşma 
olduğu takdirde mesele sulh yo
ı;Je ve devle~ler arasında karşı

lıklı müzakerelerle halledilecek
tir. 

' 

Macarların milli hudutları ha
ricinde kalan yerleri alabilme -
!eri ile müstakil bir Ukranya ya
ratılması meselelerinin halli de 
aşağı yukarı Roma müzakerelerine 
bağlı bulunmaktadır. Çünkü bu 
müzakerelerde Bertin - Roma 
mihverile Paris - Lpndra bloku 
arasındaki pürüzlü meselelerin 
sulh yolile halledilmesine imkan 
hasıl olursa bütün bunlar ayni 
kanalla ve kendiliğinden birer 
birer kat'! bir şekle bağlanabile -
~ektir. 

'Vfemel meselesine geline~, :\1 -

manya bu işi harici bir g~•,eye 

i•rkan vermeden ve kendisilc L:t
vaııya arasında halletmek n-.::e
tindedir. 

Son intihabda Memelde Alman
ların yüzde 87 rey kazanmaları 
bir plebisit telakki edileceği ve 
Litvanyanın Çekoslovakyanın a
kıbetine uğrıyarak hem Alman -
yaya daha fazla yer vermemesi, 
hem de Polonyaya bir hisse çı

karmaması için Ber linle uyuşa -
cağı muhakkak görülmektedir. 

Bı'R ZİA Y ARET 
Berlin 17 (AA)- Umumiyet 

itibarile iyi malumat alan Alman 
(Devamı 6 ncıda) 

Dün akşam gelen ajans ha -
ber!eri bu haberi teyid etmek
tedir. 
Ajam-ın kurultayı içtimaa da

vet eden tebliğini aynen neşre
diyoruz: 

Ankara 16 (A.A.)- C. H. P. 
Genel Başkan Vekili, Büyük 
Kurultayı aşağıdaki tebliğle a
yın 26 smda fevkalade toplan
tıya davet etmiştir: 

(devamı 6 ıncı sahifede) 

Atat ü r k'ü n 
l Ispanga'da Yeni Vaziyet 1 Vasiyet namesi 

ikiliğin Kaldırılmasına ~, e s e 1 e s i 
ç a 1 ı ş ı 1 ı y o r . . 6~:::~a Ebedi Şefimiz Atatürkün va -

siyetnamesinin icabatını yerine 
getirmek için alakalıların bunu 
kabul eylediklerini resmen mah -
kemeye bildirmeleri H\zım gel -
mektedir. 

Atatürkün hemşireleri Bayan 
Makbule dün Ankara sulh mah -
kemesine bir istida vererek vasi
yetnamedeki ahkamı kabul eyle
diğini bildirmiştir. 

(Devamı 8 ıncı sahifede) 

Bulgar 
Başvekilinin 
Ziyareti 

Berlin 17 (Hususi) - Sofyadan 
buraya gelen haberlere göre '::lul

gar Başvekili ve Hariciye Nazırı 
Köseivanof, gelecek hafta Anka
raya gidecektir. 

Son Telgraf - Gazetemiz bu 

haberi husus! mal(\matına atfen 
Yeniden tac ve tahtına kavuşacakJ ,haber verilex. ı<ral Alfons, İııviçrede sekiz gün önce çıkan sayılarındaı. 

bir tramv aya binerkdn,.. birinde haber vermişti. -· 

ı 

Görülüyor .. 
-

Temizlik, 
Mürakabe 

İmar 
işleri 

Şehirde 
Edilm.iş 

En Ziyade İhmal 
Olan Noktalardır 

Beladiyede Bu Oç Esasa Dayanan 
Yeni Bir Mesai Devresi Ba,hyor 

1 Yeni icraatta bnlunacakJ söyleııen Vali Lutfi Kırdar, Manisada bi7 
resmi kilşad esnasın da nutuk söylerken .•. 

• • • • • 
Bir Genç Metresini 
Kaçıran Arkadaşını 
Ağırca Yaraladı · 

• • • 
Bir Ameleyi Ağırca Yarahy~ın 

Sof ör Onu Nasıl Aldattı? ... 
(Yazıları altıncı sahifede) 

,-------.am11m1amııı ................. ..... 

RAHMi YAGIZ 
S0n Telgrafa Yeni Ve 
Fevkalade Müheyyiç 

Bir Eserini Verdi 

R 
N4mar.ılı 

HAL 1: 
• 

FiLOSU 
Yakın tarihin sizli taraflarmı, Büyuk Harbin deniz ve hava kısımlarır.ın 

şimdiye kadar eı sürülmemiş parçalarını canlandıran bu eserde ittlhad ve 

TerakkJ nazırlarının entrikalarını, casus Davs&'Un akıllar durduran faaliyet 

ve maceralarını Aksakallılar tabunınun hareki.tını bütün tafsil.itile okuya
caksınu. 

RAHMİ YA(az aylardır ufrqarak Jıaurladıfı bu eserle seve seve oku

dutwıur. yakm tarihin esrarını en mevsuk membalardan tedarik ettJii ma

lfunatı, delUJer ye vesikalarla teyld ederek okuyucularımıza en heyecanh 

deniz lelrlkasuu S O N T E L G R A F da veriyor. 
Bilhassa casus Davst'a atd kısımda Tiirk kadın casusu Melek'le Davst 

arasındaki karşılıklı aşkı tebarüz ettiren bu yazılarda en çetin mücadele 
safhalarını bulacaksınız. 

** 
BiR Numaralı HALK FiLOSU 
Türk Gemicilerinin Heyecan Ve Deh
tet Dolu Maceralarını Size Nakledeu 

cektir. Sabırsızlıkla Bu Eseri 
BEKLEYiNiZ •• 



~ 8 O N' T F. L G R A F - 17 ı baet tt&nuo t~ -
jHAD"S~LER KARŞISINDA)l l Şe rimizde 
-----Son Te/gyaf · T İ f O 

PO L i s -1 
Tercüme 

Edilen 
Kitablar 

BOZULAN 

TRA.ı'\-IV AYLAR 

D 
ün sabah, Şishane yoku~un
da, az daha ikiı,cı bir facia 

1 
oluyordu. 1'ramv y şinte -

tinin yeni yaptırdıgı o acayib, ı.:-

zun, büyükçe arabalardan birinin 
hava freni bozulmuş; bereket vcr
ıin vatman usta imiş, 1 frenı ı!c 
iyi idare etmiş. Yolcuları sağ ve 
salim Karaköye kadar gefüroiş. 

Tram \•ay şirketinin son zaman -
larda ihmali yüzünden, araba hır 
bırer bıreı: bozuluyor. Şirket gi
derayak kastd mı yapıyor?. 

AHÇILAR 

İÇİN MEKTEB 

tün dünye kadınları hakkında e
tüd yapmış Dünyada en id~al ka
dın Amerikan kadınlan imiş. İç
tiınaiya+ alimi diyor ki: 

c- Aır.eı ikalı kadınlar çok he
yecanlıdır. İnsanı hayrette hıra -
kacaı~ kadar müstesna htıreke~leri 
var. Çok güzel dans ediyorlar. T•ı~ 
valetlerini çal· cozib bi~ şekilde 

yapıyorlar. Elleride çok güzel.. 
Hulasa, tepeden tınaifa kadar nıii
kemmel bir kadın .. Sonra Ame -
rikan k:ı<lınları gözlerile konuş -
masını çok iyi biliyorlar. Bir A
merikan kadını en dokuzunda gü
zeldir, yirmi dokuzunda cazibdfr, 
otuz dokuzundq da t,..c;lıi..-1~.irdır ~ 

Bu İngıUz içtimafyatçıaının ıde-o 
al kadın ıliye tı.ırif eti ıgı Aml•r"kan 
kadınJarınc:ı, insanın sevdalanaca
ğı geliyor. Bu tarife göre onıar 

ideal kadm degil. yaman kad.J.ıı -
larmış .. 

DAKTİLOLU 

ARZUHALCiLER 

Gazeteler yazıyor: Yeni avu • 
katlık kanunun tatbikınden sor..ra, 

Görüldü 
Tedbirler Ahndı 
Son günlerde şehrimizin bczı 

semtlerinde yeniden tüo vak'aı..a
rına tesadüf edilmıştir. Evvelkı 

gün de Eyübde bir vak'a kayde -
dilmiştir. İstanbul sıhhat müatir
lüğü bu hususta laztm gelen ttd· 
birleri almaktadır. MekteblerdE::ki 
talebenin de süratlc aı::ılanması '<a
rarlaşmıştır. Evvel.ki yıllarda ol -
duğu gibL tifonun, şehirde s:.ı1ı;ın 

bir hale gelmemesi için çalışılmak
tadır. Tüo zuhur eden yerlerde 
derhal temizlik yapılmakt.,dır 

Vak'a çıkar çıkmaz Belediyeye t:.ı
ber verilmesı istenmekteıiır 

Kapatılan 
Fırınlar ve . 

; 

Ve~. Mahkemeler 

Tramvay 
Otobüs 
Arasında 
Miisademe erin Her 
lk:si dt! Haf f Geçti 
Dün akşam üzeri Türbeden geç

mektr- olan şoför İsmailin idal'e -
sin ıe:u 3334 numaralı otobüs ile 
vatman Sadığın idaresindeki t:'ıım
vay çaı pı~mışlardır. 
Çarpışma netice~inde otobüs 1 

ve tramvayın camları kırılmq i~e 
de içindeki yolculara bir şey ol
mamıştır. Şoför ve vatman ycı.ıta
lanarak tahkikata başlanmtştır. 

Beyaz 
Zehir 

Mübteldsı 
Dün Suç Üstünde 

Yakalandı 
Eroin denen beyaz zehire clış· 

mıı biT bedbaht dü.n Balattaki 
kalıveıerden birinde, tam eroini 
içmek isterken yakalandı. 

iyi Seçilme d i mi? 
Üniversite rektörlüğü, talebenin 

kitab ihtiyacını temin için, mühım 1 
bazı ilini eserleri tercüme ettir -
meğe başlamıştı. Bu kitablar, ta
lebenin kültürünü arttırmak için 
seçilmiş bir takım eserler olacahtı. 
Fakat, son zamanlarda, tercürr.e 
edılmek için intihab olunan bu e
serlerden bir kısmının iyi sec# -
mediği, tercüme yapacak kim.se -
lerin şikayetinden anlaşılmıştır. 

Talebenin hakkile istifade etie
bilmesi bir takım yeni na:ıarivatl 
veya muğlak ilmi etü.dleri, a/!tr 
thtısas eserlerini ihtiva eden kl
tahları değil, daha ziyade fakü•t .
deki dersleri yakından alakadıu 
edecek ve talebeye yardımcı o!o. · 
bilecek kitabların tercüm edılmesi 
icab ettiği ileri sürülmektedir. 

Garsonlar, berberler, terziler ve 
ahçılar için bir mekteb açıla~ak
rnış .. Terziler için Maarif VekJ.1e
tinin bir mektebi vardır. Gaı·son
lar da mekteb açacaklardı. Para -
ları yetişmedi. Berberlerin de mek
tebi galiba suya düştü. Yalnız, şu 
ahçılara aklım ermedi. Ah~ıh t, 

bizim bildiğimiz ocak başında öğ· 
renilir. Mektebde ne öğrenilece . 
Sonnl, bize kalırsa, İstanbul ah -
çılarının mektebe hiç de ihllycıct 
yoktur. Çünkü, onlardan bazılan 
bize öyle dolmalar yuttururlar k! .. 
Değme rnektebti ahçılar yap&Inaı. 

daktilolu arzuhalcilere artı!<. iş p t ı 
kalmıyormuş.. Çünkü, istidaları as a ne er 
da avukatlar yazacaklarmış .. Bu 

HavaJıa 
Ateş 

Ettiler 

Tan~ oğlu Karlo ismindeki e
roin müpteıası genç, Fenerde, Eğ
rikapıda, Avcıbey mahalıesinde, 

Çukurtiirbe sokağında lZ numa -
ralı evde oturuyor. Karlo bir müa
dettenberi, kafa arkadaşlcorı ile 
dii.şe kalka. eroine alışmış, her gü.n 
bu öldürücü zehiri içmeğe ba~f<ı

mıştır. Ona verilen na.çihatlerden 
hiç biri fayda etmemiftir. 

Karlo dii.n öğle üzeri, yine bir 
miktar eroin tedarik edebiım~, ve 
beyaz zehirden bir miktar iç~ik
ten sonra, evinden çıkmıştır. Kar

Tercüme edilecek eserlerin ev -
vela profesörler tarafından i:ırlce 
tetkik ve mütalea olunması lazım. 
gelmektedir. Talebenin istifaae 
edemiyeceği kitabların tercüme -
sinde bir fayda şöyle dursun, bf>iki 
bir sürü masraf ihtiyarı suretile 
zararlı olacağı alakadarlarca iddia 
edilmektedir. 

YAZ BAŞINA 

GELENLERİ 

Üstaflımız Ali Naci Karacanı 
bir gazete tekniği mütehassısı o
larak bilirdik. Ve o, gününün u
zun saatlerini, gazetesinin teknik 
i§lerinin ıslahı yolunda tetkikler 
ve akademik milnak~alarl:ı gnçı
ıirdi. Şu gUnlerde, görüyoruz ki, 
ilstadımuı, teknikten çok başml • 
kale yumakla ·fmran evkat eyle
yorlar. Türkçede bir söz vardır: 
Al kalemi, yaz başına gelen;P.rı, 
derler. O da artık öyle mi yaplyor? 

AMERİKALI 

KADINLAR 

Bir İngiliz içtimaiyat Alimi bii-

zavallı arzuhalciler ne yapacak?. 
Eskiden kamış kalemle, divitle ya-
2!'.arlardı. Sonra terakki ettiler. 
Daktilo ma dnesi aldılar.. Modern 
bır hale geldiler. Yine de beğenil
miyorlar .. 

AMERİKAYI 

İSTİYORUZ 

İtalyanların cTunusu ıster'z• 
diye yaptıkları nümayişlere k:rşı, 
İngiliz gençleri de Londrada şık 
bir nümayiş yapmışlar.. Şehrin 
sokaklarında dolaşarak: 

- Amerikayı isteriz, yazılı lev
halarla bağrışmışlar.. Bütün Lon
dralılar gülmekten katılmış_ Bu 
hoş sürprizden dolayı İngiliz gP.uÇ

liğinin gösterdıği zeka takdir e -
dılmiş .. 

İşler artık alaya bindi. Ne gün
lere kaldık, yarabbi?. 

AHI\IED RAUF 

(KOçüK HABERL~I 
* Deni.Wankın Kades vapuru 

Almanyada den.ize indirilmıştir. * Şişli Sıhhat Yurdunda teda· 
vi olunarak iyileşmiş olan Bilecik 
meb'usu Salih Bozok Ankara~a 
gitmiş. ve Meclis içtimaında bu -
lunmuştur. 

*Çek Hariciye Nazırı ~n
yay~ yılbaşından sonra gi'liecek
tir. * YugQSlavyad.aki bütün mu
halüler Hırvat Maçek grupu r~ 
isile birleşmişlerdir. 

* Büyük Millet Meclisi dün 
toplanmış, yeni Devlet Şurası ka
n ununu müzakere etmiştir, * Ziraat kongresi 4 gün sil.re. 
cektir. * Romanyadaki bütün siyasi 
partiler lağvedilmiş, bir milli bir
lik partisi kurulmuştur. * Dün altm suyuna batırılan 
iÜmUş çeyrekleri sürmek i.stiycn 
bir sabıkalı yakalaıunqtır. * Yaşı ilerlemiş valilerin te
kaüde sevkedllmelerl kararlaş -
tırılmıştır. 

* Yeni yapı ve yollar kanutıu 
bugünlerde Meclise verilecektir. * Tekaüd ve dulların maaş 
yoklamalarından vazgeçilmesi, 
resmi hüviyet varakasını ibraz 
suretile şubelerde yoklama yapıl
ması mukarrerdir. * Dolmabahçe izdiham hadi<:!!· 
sinin tah.kikile meşgul olan mül
kiye müfettişleri, dün de bazı po
lis ve komiserlerin üadelerini al
mışlardır. * Atina, Bükreş ve Belgrad or
ta elçiliklerimizin büyük elçiliğe 
tahvilin~ karar verilmiştir. Ayni 
suretle Rumen, Yunan, Yugos -
lav hükıimetleri de memleketi -
mizdeki sefirlerini büyük elçiliğe 
tahvil edecklerdir. * Üniversite tıb fakültesinde 
yeni ihdas edilen Klemandoloji 
ideoloji profesörlüğüne, Yalova 
kaplıcaları direktörü doktor Ntlıat 
Reşad Beger tayin edilmiştir. * Yılbaşında milli takımımızla 
maç yapmak üzere Rumen milll 
takunı gelecektir. .. 

0KY0Z0NDE 
AŞK YARIŞLARI 

No. 6 1 

Reşad sinirlendi: 
- Ben İstanbula geleli henüz 

metres tutacak kadar bır zaınıı.n 
o' adı, anne! Ben fstanbulun ne 
c cc ve sefahct yerlerıni ta -
nırım Ne de umumi kadınlarını .. 
S nra bütün bunların mevkiinde 
sarsılmaz, metin bir ahlakım v~r. 
C de ile temiz, mcs'ud bir ai!e 
y ı kurmak fıkrindcyim. is -
viç den geldigun gundenbeı ·, 
Yeşilköyden İstanbula indiğinı 
gunleri s v am, onu bulmaz. Bu 
kadur kısa bir zaman içinde ben 
na 1 m t ,, ı.ıt bılırim? 

- Ya bu f, oğraf.ı ne dıyelim? 
Üzerinde «Sevgili Reşadcığıma .. • 
kelımeleri yaztiL 

Yazan: İsken.der F. SERTELLi 

- Kadının ismi ne im~? 
- İmzası okunmuyor. Sen bi-

hrsin elbette .•. 
- Vallahi böyle şeyden habe -

rim yok, anne! Bu bir plim ... Bir 
iftira... ve rezilane bir tuzak .•• 
Cahide ile aramı bozmak istiyen
ler var demek! Hele biıaz dü~ü -
nelim... Tetkik edelim... Saf ve 
samimi duygularla başladığımız 
~şi yarıda bırakmıyalım. İkimize 
de günahtır. 

Cahidenin annesi akıllı bir ka
dındı. Fakat, böyle bir hadise kar
şısında itidalini kaybetmiyecek 
kadar da metaneti yoktu. 
Reşad: 

- Bu fotoğrafı kim verdi size? 

Alınan tedbirlere rağmen brın 

fırınların halka, pis ve eksik ek
mek ve pasta ve simit gibi gıda -
lan görülmüştür. 

Taksimde bir pastacı dükkanı 

üç gün müddetle kapatılmış ., 
bir daha böyle şeyler yapılmarra
sı kendilerine tenbih edilmiştir. 

Fındıklıda dere içindeki simitc:ı 
fırını da pis ve eksik simit çıkaar
dığmdan bir hafta müddetle kı -
patılmıştır. 

Hususi 
~ 

idare 
Memurları 

Hususi idare memurları içın ka
bul olunan tip kadrolar üzerine 
vilayetler arasında memur değış
tirmek ve kıymetli addolunan me
murları almak hevesi uyandığı 

görülmüştür. İç Bakanlık, me • 
murların mensup oldukları Ba -
kanlığın muvafakati alınmadan di 
ğer bakanlıklara nakledilmemesi 
hakkındaki Bakanlar Heyeti ka
rarının vilayet memurları hakkın-

da da tatbikinin tabü bulundu~·m ı 
görmüş ve valiliklere bu husu .. ta 
bir tamim göndermiştir. Bu tarrıirr. 
göre herhangi bir hususi idare 
memurunun mensup olduğu vila
yetin muvafakati alınmadan di -
ğer bir vilayet kadrosunda tayi
ni cihetine gidilmiyecektir. 

Ali adında bir seyyar kund11ra 
boyacısı ile Andan adında bir sey
yar sebzeci Kurtuluşta bir mey -
hanede fazlaca rakı içtikten, ken
dilerini bilmiyecek derecede su
hoş olduktan sonra sokağa çık • 
mışlardır. İki kafadar Sipahi O -
cağı önünden geçmektelerken 
Ali cebinden çıkardığı küçük bır . 
tabanca ile havaya bir kaç el ateş l 

etmiştir, Tabanca sesleri üzerine 
gelen memurlar iki kafadarı ya
kalıyarak mahkemeye vermişler
dir. 

--o---

Şoför 
Sadığın 

Katilleri 
Dün Muhakeme 

Edildiier 
Ortaköyde şoför İsmaili öldiı -

ren Sadık ve !sakın muhakeme -
!erine dün Ağırcezada devam e -
dilmiştır. Dünkü celsede dinlenen 
şahidlerden Mchmed hadiserı.uı 

ıo biraz fazlaca kaçırmış olacak ıı::::::=-:::ıı:::=========-====-=-=1 

ki, çok dalgın adeta sarhoş bir h11le Evini 
gelmiştir. Bir müddet sokaklar-
da, nereye gittiğini bile farketme- Degu .. ŞtİrmİŞ 
den dolıt§mıştır. 

Sonra yorulmuş, Balatta, Al:> - Eyüblü Halidin muhakemesine 
dullahın kahvesine gidip oturmuş- dün 3 üncü cezada devam edildi. 
tur. Kahvede bir iki saat oturmak, Eyüblü geçen celsede: 
beyaz zehirin tesirini gittikçe kay. - Mlihayı eskiden tanırım. 

bettirmiştir. Karlo tekrar bir mık- Tanıdığun kadınların çantalarım 

tar zehire şiddetle ihtiyaç d1ıy - çalmam. Hatta onun evine de gi-
muştur. Delikanlı, hiç tereddiid rer çıkarım. Evindeki eşyaları ta-
etmemiş, cebinden çıkardığı er.1in rü edeyim, gidip bakınız. 
paketini açmış ve tam eroini i~·e- Demiş ve mahkeme de bir naib 
ceği sırada, kahvede oturmakta tayin ederek Lalelideki Mcliharun 
olan bekçi Hüseyin tarafından gö- evinde keşif yapılmasına karar 
rülmiiştür. Hüseyin hemen yerin- vermişti. 
den fırlamış, Karloyu, beyaz ze- Dün, Meliha evini dcğiştirm;s 

hiri içmeden yakalamıştır. Karıo, olduğundan naibin evi bulamadığı 
birden neye uğradığını şaşırmış, anlaşıldı ve yeni adres: alınaı ak 
sersem bir halde bekçiye tes[im ol- naibin tekrar gitmesine karar ve-
mııştu.r. rildi. 

Bu bedbaht genç dii.n adliyeye 
teslim edilmiştir. 

A lacak 
Yüzünden 

~ 

Tramvayın Altında 
Kaldı 

dükkan önünde cereyan ettiğini Feriköyde Ortaaralık sokağmda 
anlattıktan sonra 7 - 8 yerinden oturan Kamil adında biri bir c\.a-

Vatman Hasanın idaresindeki 
139 numaralı tramvay Beyoğlurıda 
Ağacamii önünden geçmekte ikcıı 
Ömer oğlu Şaban adında birir e 
çarparak muhtelif yerlerinden ya
ralamıştır. Yaralı Şaban Beyoğlu 

Belediye hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmış kazayı işle -
yen vatman Hasan yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

yaralanarak ölmüş olan şoför İı,;- cak yüzünden çıkan kavga neti -
maili iki suçlunun ikisinin de bı- cesinde ayni sokakta oturan Ke· 
çaklamış oldukları kanaatinde t.\1- mahlı Mehmed adında birini bir 
lunduğunu söyledi. demir parçasile başından yarala -

Sadık ile !sak suçu birbirlerir..e mıştır. Yaralı Mehmed hastaneye 
attılar. Sadık meselenin bir ka iı"'. kaldırılarak tedavi altına alınmıcı * Romanyadaki Macar gazete- -. 

1 1 yüzünden ileri geldiğini söyledi hadiseden sonra kaçmak ıs· tı·yerı 

_,._._ 
Y a lnış ilaç f çmiş eri kapatı mıştır. _ 

N ve bazı şahidlerin isimlerini bil - Kamil yakalanarak tahkikata bac::-* evyork sergisi komiserli - s-
v· k dirdi. Mahkeme bunların çağtrıl- lanmıc::tır. 
gıne es i matbuat umum müdü· "$ 

.. V d d N d' T'· . d"l ması için b~ka güne kaldı. --o-ru e a e ım or tayın e ı -

miştir. -:-O-- iki Liraya da Tenez-* Dün Boğazda görülmemiş hır Bu da Bır ea,kası ··ı Ed·ı· . ? 
balık akını olmuştur. Vatman Abdullahın idaresinde - ZU • lr mi * Dün Halebde iki siyasi sui- ki Kurtuluş - Beyazıd tramvayı ile Evkaf tahsildarlarından Selim 
kasd olmuş Suriye muhalefet re- Şoför İlyanın idaresindeki 24.71 bir mükelleften 8 lira alın~, 6 h-
islerinden Abdülgaffar ağır su numaralı otomobil Kurtuluşta ralık makbuz verın.i§ ve böylece 
rette yaralanmıştır. çarpışarak her ikisi de hasara uğ- 2 lira ihtilas etmiş, adliyeye ve -
* Doktor Şaht, Almanya ile tn. ramışlardır. Kazaya sebebiyet ve- rilerek dördüncü sorgu hakim li?,i 

giltere arasındaki bütün mali te - ren vatman Abdullah ve şoför kararile tevkü olunmuştur. Selim, 
zadları hal için Londraya gitmek- İlya yakalanarak tahkikata baş- suçuna göre Ağırcezada muhake-
tedir. lanmıştır. me edilecektir. 

Diye sordu. 
Cahidenin annesi cevab verdi: 
- Posta ile geldi. 
- Zarfı nerede? 
- İşte şurada ... Masanın üstün-

de duruyor. 
Reşad zarfı tetkik etti: 
- Benim adıma gelmiş ... Be -

yoğlundan postaya verilmiş ..• 
Gerçi bir kadın yazısına benziyor 
bu. Fakat, bir kere düşünün. Ri
ca ederim ... Benim metresim var
sa, ben buranın adresini ona ve
ı ir miyim? Ve o kadın bana bir 
resmini verecekse, buraya mı gön 
derir? Bunlar da gösteriyor ki, bu 
işde bir suikasd var ... Maamafih, 
müsterih olun! Ben bu işi çabuk 
meydana çıkaracağım. Bugün bir 
telgraf elime geçti. Nihaddan Ce
vada gelmiş ... Nihad, Beyoğlun
da bıraktığı karısı Margaritin bir 
an evvel Berline hareket etme -
sıni istiyor. 

Cahidenin annesi omuzunu ı;ilk 
tJ: 

- Bunlar bizi ala.kadar etmez 
artık. Sizin ailenize taalluk eden 
rezaletlerden bahsetmeyin bana! 

- Biraz teennt lazım, anne! İ· 
tidalinizi muhafaza ediniz. Orta
da tezvirdeıı, ütiradan başka bir 
hfidı:.e yok. Ben, çok temiz, ve 
hiç bir suretle kirlenmemiş bir 
gencim. Cahide nasıl Perihan o
la.'llazsa, ben de hiçbir zaman Ni
had değilim. ömrümde bir kere 
bile: entrikalı, dalavereli işlere 
girmedim.. Ben Cahideyi seviyo
ı um. 

Cahidenin annesi biraz yumu
şadı .. 

Yelkenleri suya indirmit gibi 
görünerek: 

- Sana çok acıdım, dedi, bu l"
keyi üzerinden atmağa çalış! Yok 
sa Cahideyi bir daha gl>remezsin! 

- Bana müsaade edin de, ha· 
kıkati ona anlatayım. Cahide bu 
kadar basit fikirli bir kız değil • 
,• r Bunun yalan ve uydurma oı
duğunu anlıyamadı mı? 

- Kerameti yok ya.. Nasıl an
lasın ... ? Ve sana böyle bir mek
tup gelse, ne yapardın? 

- Ne mi yapardım? Tahkik e
derdim. Sizin gibi derhal menfi 
hükümler vermezdim. 

- Tahkike lüzum var mı, Re
şad? Elde bir vesika var. Bu fo
toğrafa ne dersin? 

- Sadece gülerim.. Uydurma 
olduğunu anladıktan sonra, kim, ' 
senin kalbin! kırrnağa lüzum gör
mem. 

Cahidenin annesi bu işin uydur
ma olduğuna bir türlü inanamı • 
yordu. 

- Biz senin kadar geniş y1l -
rekli değiliz, dedi. Haysiyetimizi 
herşeyden önce düşünm.eğe ve ko 
rumağa mecburuz. 

- Ben haysiyetsiz bir iftSan de~ 
ğilim. Ben de sizin kadar hem si
zin, hem de kendi haysiyetimi 
düşünecek ve koruyacak kabili
yette bir insanım. 

V o ayağa kalkarak ilave ettic 

Langada Mimar Kemal mahalle
sinde Havuzlubostan sokağında 4S 
numaralı evde oturan 23 yaşlat"ın
da Dursun kızı Gülperi içtiği yan
lış bir ilaç neticesi zehirlenerek 
Haseki hastanesine k.aldırılmı~cır. 

- *-
Hem Hırsız Hem 

Esrarkeş 
Arabcamide Mustafanın mavı~a

sından hırsızlık yap11.rken yakala
nan Kadir isminde birinin üzerin
de 30 gram esrar bulunmuştur. 

- Önümüzde zaman var ... Tah
kik ediniz.,. Soruşturunuz. Eğer 
benim bir metresim varsa, bu yüz. 
karamı suratıma vurursunuz! Si
ze bir haftalık mühlet veriyorum. 
Bir hafta sonra Sivasa gideceğim. 
O zamana kadar bu işin içyüzünti 
öğrenebileceğinizi umuyorum. 
Reşad: 

- Şimdilik Allaha ısmarladık. 
Diyerek odadan çıktı. 
Dizleri titriyordu. 
Cahideyi bir daha görmemek 

ihtimali de vardı. 
Müstakbel kayınvalidesinden 

fazla ısrar göremeyince sendeli • 
yerek yürüdü. 
Köşkten sokağa çıktı. 

Heşad nereye gidiyordu? 
Cahidenin evinde ufak tefek eş~ 

yası. valizi, çantaları dururken, 
köşkten ayrılmak .. Bu kolay bir it 
aeğildi. Ayaklan yürümüyor ... 
Yiirüyemiyc;ırdu. 

(Devamı • il.?) 

Çemberlayn'in 
Yazan: Ahmed Şii 

Londra yabancı matb 
yetinin senelik ziyafet 
vekil Çemberl:ıyn taraf 
lenen bir nutuk, İngıll 
münasebetlerinin h 
gerginleşmesine sebep 
hadisenin $ıkınasına 
muştur. İngilterto ctı>vlet 
matbuatın neşr.yaıma 

samahakilrdırlar. Bu, 1 
demokrat idaresinden 
vaziyettir. Bununla be 
man matbuatının son 
içinde bazı İngiliz devl 
n hakkındaki ağır neş 

mi mehafilde kötü bir 
ra.kmıştı. Birkaç giln 
kadar Çurçil, Eden, D 
gibi faal politikacılara 
olan bu neşriyat son g 
fında eski Başvekil B& 
teşmil edilm~ti. Bald 
alınmasına sebep, /\. 
Yahudilere yardım teın 
çenlerde söylediği bir 
Baldvin, Lordlar kam 
olduğundan siyasi haY 
bütün çekilmiş olma 
ber, herhalde politika'} 
rette karışmamakta ve 
layn'in selefi olması do 
konservatör parti muhi 
kında derin bir hürmet 
lenmektedir. Baldvin 
neşriyattan azıcık rene' 
anlaşılan Başvekil, ya 
buat cemiyetinin ziyaf 
lediği nutukta bu nokt 
meğc karar vermişti. 
lendiği zaman da görü 
re, bu imada ağır bir t 
tu. İngiltere Başvekili 

cYalnız Alman gazet 
len almış olduğu ton 
kaydetmek mecburi)' 
O Alman gazeteleri ki, 
lede daha dün memle 
kili olan devlet adaırt 
muhtercmine karşı ç 
hücum etmekte ve pe 
scde görü§üme karş1 h 
anlama zihniyeti göst 
lunmaktadır ... 
Başvekilin nutkunda 

söyliyeceğini haber ala 
büyük elçiliği ve Alına 
elleri, ziyafete gitme~~ 
mişlerdir. Büyük elçil~ 
tiği bir tebliğde .A. 
hakkında bazı tenkitle 
takdirde müşkül bi 
hasıl olabileceğinden~ 
ğu cihetle ziyafete g.ı 
izah etmektedir. fiadL'i 
terede, tahmin edile 
büyük bir teessür uya 
laştlıyor. Bir defa 13aş\: 
!erinden ağır bir ~en b 
run çıkarılamıyacagı 

tedir. Binaenale~~ ~~ 
berdar olan büyuk r 
le bir hadiseye yer v~i 
zım geldiği beyan e 
İngiliz mehafili bunu

1
• 

t te a 
karşı bir hakare edi 
kadar ileri gitmek.t . e 
lin bunu nasıl telaklc~e 
lum olmamakla bera 
Almanya ile anlaşrıı~I 

1 <11SI 
attığı adımlar do aJ 

f oıaıı 
muahazeye hede 

lf JJlUa layn'ın böyle ır ıdıf· 
ruz bırakılması acıcun 
lany, bu uzun nut se 
Almanyaya yaptığı 
hepleri ni anla. tı~k~~Jci 
kendi memleketill 

ti'JOf• 
cevap vermek is a 

. . A.lfl'I 
bu hareketının 8 ·- ld ~ıfll kabelesiz ka la J111 

b . niş "aP . ter ır serze · J1lfl'lı 
kunun daha ebe fıı 

.. l . d budur. cum e..<ıı e 
vekili demistir Jd~erde 

cPek az mesele ıif1tl 
karşı bir anlaşma 
rilmiştir.,. , 

IP1 

(De"a1Jl
1 
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lJ alk Partisi Vilayet kongre
·~ si dün saat 14 te son top -

lantısını yapmıştır. Kollti
ıede evvelfı tetklkı hesap, bü!çe 
ili ek eneümenleı inin r~rlan o-

• 

llu d..- tebar Mevkıhıd ı.uha 
\ so.çuml:l'• hıı• eden 
~ s...ı~J>PÇti Nureddin Ali 

tı.,~ b..<ı ruli.nakaşaLıır ceıe
t"1 eınuf, mtı .. alt*>en yet:i idare 
'e,,._ ..,-.un; yapılmıştır. Bu srr" ....,ı a~a yeni vı.ıay-et idare e,._. tT&lıklarma yük.ek mual· 
~ nı..lrtebi mtl.dfuil HAmit, Üs
~ - Kısıklı tramvay lan mü...... 

duru İbrahim Kemal, Ticaret O
dası tetkik şubesi müdürü Galip 
Bahtiyar, Tıp Fakultesi Dekanı 
Nureddın Ali, Milli Rea.ürans di· 
rektörü Refi Bayar, Lastik Şir • 
keti müdürü ve §ehir meclisi A -
zasından Aziz Ak, Merkez Bankası 
M!ıdllrü Nedim ve muallim Hı
sene Ilgaz seçilmişlerdir, 

Eski idare heyeti Azalanıadıııı 
tehir meclisi birinci rwıs wld1i 
tüccar ve eczacı Necip Serd~
ti, Kasaplar şirketi direktörü ve 
iktisadi teşekküllerde çalışan Ah
met Kara, şehir meclisi basından 
ıvukat Faruk Dereli, yine şehir 
meclisi azasından Faic!e Eşdal, 
daimi encümen basından Supltl 
Artel ile Safiye Emin Kural bu 
defa seçilmemişlerdir. 

Bunlardan Necip Serden.geçti 
idaı·e heyetinin sağışınanlığ:ı ışo,. 
de olup yılardanberi bu vazi -
fede bulunmakt.ı idi. 

Keza Ahmat Kara da idare he.ı 
etinde urun müddet çalışmış ic 

- Bozdoğan kemerinde Kara -
mü.rsel mensucat fabrikasının da-
mı aoceleyin delinerek içeriden 
900 top kumaı çalındı!. 

Haberini okuyunca tam tabiri-
le bende; 

- Şafak altı. 

Ve.. dü~ndfim: 
-- Hır'1zl• ı 9qo lop knmaşı •· 

ıırmalı lçhı r.ıı aıalı beg Hat ça
lışmalı ve ratıhııou Edirnekapıya 
kad.. araba dlımclı. 

Ve .. hayret ettim: 
- Bir ambar boşaltacak kadar 

süren bu faaliyet e•nasında nasıl 
olur da bir bekçi veya polis 11 

mıntahdan reçmez. 
Ve .. yine pek tabii olarak Mm· 

dım: 

- Yaadıla7, mmtakanın em.ııl
,...t iınlrierı! 

Kitab i • 
şı 

Meıl'er sonradan ~in doğruıunu 
Son Telgraf'dan okudum da, 900 
top deiil 3 top kuııuıı çalındı~ı 
öğrendim ve.. kendimi emnlyet te 
hlssetılğlm kadar emniyet me- -
murlanna da kendi payıma ef • 
kin umumiye huzurunda bn yan
lış haberin diizelmesine kadar ıe
çirdiklerl helecan saatleri için: 

Satış Yeni Bir Şekle 
Sokuluyor 

ı~U!t(h Bakanlığı, devlet kitap
~ llıütedıivil sermayesi haklun
!6 ıt.zıunun üçüncü ve dördün-· 
l(J ~.ı.nru d~ bir ka-

n Ptojeaı huırlamt§br. Bakan
'tıı Pl'oJenin hazırlanmamu '?lı.
\.~ "beırı.r lAylhasında şöyle i-

etnıeketdir: 

yı temin maksadile verilmiş O· 

lan kredi saliıhiyetı de bugünün 
ihtiyacına yetmemekte olduğun -
dan arttırılmaın zaruri görülmüş 
ve mevcut madde hükmünün 1945 
malt yılı senunda bitmek ~ere 
altı yıllık bir devre için ikinci de· 
fa uzatilması teklif edilmi~tir .• 

Proje ile tadil edilen üçüncü 
madde şudur: 

- Geçmi§ olsun .. 
Dedim. 

BÜRHAN CEVAD 

Ebedi 
şef 

için 
Yazılan Bütün Şiir ve 

Nesir ve Saire Bir 
Araya T@planıy@r 

Kültür Bakanlığı bütüh meh: -

P osta ve Telgraf umum mü
dürü Şerefeddin, bir kaç 
gündenberi, şehrimizde pos

ta ve telgraf merkezlerini geze -
relt tetkikatlarına devam etmek -
tedir. Umum müdür diln de, te -
lefon müdürlüğüne giderek tele
fon ~!eri hakkında müdürle bir 
müddet görüşmüştür. Gerek ,eh
rlmiz dahilinde, gerek şehir ha -
rici yapılan telefon muhaberde
rindeki hatların kih.yetsizliğl do
layısile vaki sıkışık vaziyetin v~ 
aksaklıkların alınacak tedbirler 
le yakında önlenecektir. 

!arı açılması da düşünülmekte -
dir. Bu hususta da yakında l~P -
liyete geçilecektir, 

Şehirler arası telefon işleri de 
gitgide ilerlemektedir. Ankara -
İstanbul ve Bursa - Eski§ehir Lat
lannad devamlı bir faaliyetle ça
lışilmalı:tadır. Bu hatlarda, me\·· 
cut, tellere yeni teller iliıvesile i
cap eden vaziyet temin edileceğ: 
gibi Ankara ile İstanbul ve Eski
şehirle Bursa arasında bu hatla
rın geçtiği yerlerdeki kasabalar

da bu telefon şebekisine bağlan
mış olacaktır. ~rek şehrimiz 1P 

yapılacak posta, telgraf ve tele
fon servislerindeki islahat, gerPk 

şehirler arası yapılacak hatlar mP
yanında Ankara - İstanbul v~ Br~ 
kişehir - Bursa hatları önümüz -

deki ilkbahar içinde ikmal edil
miş olacaktır. 

Şimdilik telefon ücretlerinde 
tenzilat yapilması da mevzuu -

Ticaret filomuzun süratli, kon
forlu, en son sistem vapurlsıla 
takviyesine karar verildiğini yaz
mış, bunun için İngiltereye yeni 

siparişler yapılacağını i!Ave et -
miştik. Bu yeni ısmarlanacak va

purlar için İngiliz firmalarile te
maslarda bulunmak ve inşaata 

derhal başlanılmasını temin et -
mek üzere Londraya bir heyet 
gönderilmesine karar verilmiş -

tir. Bu heyete Denizbank müşs. -
virlerinden emekli amiral Fahr: 
riyaset edecektir. 

Kapıcılar 
Mu avene 
Edil yor 

Cüzdansız O anlar için 
T cdbir Alındı 

Şehir meclisi kararile, a~tı -
man kapıcıları, sıhhi muayeneye 

tabi tutuldular. Şüphesiz bu ç~k 
yerinde verilmiş bir karardır. 

Çiinkü kapıcılar apartımanlarda

ki kiracilarm yiyecek ve içecek -
!erile, ekseriya aJakadar olurlar 
ve dalma küçük çocuklarile !e -
masta bulunurlar. Bu itibarla r.:u
ayene cüzdanı almaları çok y~ -
rinde bir tedbirdir. 
Öğrendiğimize göre bu kararın 

tatbikinde şöyle bir vaziyet hA -
sıl olmuştur. Şimdiye kadar kapı
cılardan bir kısmı müracaat •<lı~ 

cüzdanlarını alınış oldukları hal
de mühim bir kısmı henüz mü -
racaat etmemiş bulunmaktadır. 

Cüzdansız çalışanların Beyoğlu t11-
rafında daha çok bulunduğu süy
lenmektedir. 

ı~~1t1ıı kitaplarının d<tvleı tan· 
'lı; lıı n<!§rine başlanması ve u
~1btttıt temini yolunda alınan 
~ııı tlerıe talebe sayısındaki mt\
l·ı. '111 Yilksel!fe muvazi olarak 
\ ~~ ltaaın sayılarının arttınlma-
1\ıı Ql!~ı olarak kitap fiyatlan
'1 ~cuttaması ve evvelce kabul 
ı ış Jskonto miktarının tula 
~ ~ • 1 Çeker bir hadde olmama

.Devlet kitapları miıtedavıl ~"r· 
maye&.i ile basılacak kitabların fj. 

atları, her nevi masrafları ithal 
edilmek üzere teıhit edilecek ma
liyetlerine yüzde 35 i!Avesile t~yln 

Şehrimizin telefon ihtiyacının 
esaslı bir şekilde halledilmesi i
çin umumt bir proje hazırlan -
maktadır. Bu proje yakında ik -
mal edilerek tatbikine geçilec~k
tir. Projenin tatblklle telefon VI! 

telgraf servisleri tamamen ıslah 
edilmiş olacaktır. Lüzum görül
düğü takdirde şehrimizin muhte
lif yerlerinde posta ve telgraf şu
beleri açılacaktır. Yeni posta yol- bahs değildir. 

teplere mühim bir tamim gönder- l"'-=---=--==--==========-==-===-=-=m-= 
miştir. Ebedi Şef Atatürkün ~cı 

Umumun sıhhatin! alakadar e. 
den bu mesele hakkında allıka<:lar
larca icap eden tedbirler ılın -
mıştır. 

ııı~licesı satıcı temini müşkül -
\~tir. Bu s"bepten Wı:on to 
~l'I btr mlltt8l' daha Bl'ttırmait 
~ lllril!müştür. 

1 ıt ~inlık satış ifinin mütea!ı - ı 
lo aı Yle idaresinde müsbet netl
<•ı~ır. Bunun için menı -

' I~ l" • d Uzum görülecek yerlerln-

olunur. Bu suretle satışa çıkarı • 
lan kitapların flatlarından yihde 
yirdi beşe kadar iskonto yap:lır. 
Kültür Bakanlığı bu kitapların ya
yılmasını ve satılmasını kolaylaş
tırmalı: için her türlü ücret ve 

masraflar bu iskontolardan karşı
lamak üzere icabı halinde ve Jü. 
zum göreceği yerlerde kitap de -
poları ve satış mağazaları açmıya 
mezundur.:t 

Dördüncü maddenın almakta 
olduğu yeni şekli de şudur: 

ölümü dolayısile, muallim ve ta
lebe tarafından, nesir veya nazım 
halinde yazılan, gazetelerde, kı -
taplarda, mecmualarda çıkan ve
ya çıkmıyan bütün yaZJ!arın bir 
suretlerinin süratle VekA!ete gön
derilmesi bildirilmiştir. 

Bu yazıların tasnif ve tetkik e
dilerek ciltler halinde bastırıla -
cağı anlaşılmaktadır. Maarif Ve
kaleti bu hususta hazırlıklar yap
maktadı:. 

--<>----

Bir lvfadalya Alan 
Doktorumuz 

Turistik Faaliyetimiz 
Hızlandırılıyor 

Bilhassa Amerika Ve Mısır'da Mühim 
Propagandalar Yapılacak 

_,,_,_ 
Yerlimallar Haftası 

Bitiyor 
Milli tasarruf ve yerli ma•!ar 

haftasının bugün son günüdür 
Dün Üniversitede bir toplantı ya
pılmış profesörler ve dekanlar ht· 
rafından söylevler verilmiştir. 

yat pahalılığının fiili ve kat'! su- , 
rette önüne geçmek lüzumu b:ık
kında bir muhtıra hazırlandığı da 
istihbar edilmiştir, · 

Gazele Nasıl 
Ça :ışabilir ?. 

G azetelcrin en başta gelen 
vazifelerinden biri de ha • 
dlseleri <olduğu ılbi vatan · 

daşlııra anlatmaktır. Fakat, ga -
zete, herhangi bir meseleyi etraf. 
lıca ve doğru olarak anlatabi! · 
mek için, evvelemirde kE'ndisi o 
me•eleyi elrııllıca, doğru olarak 
bilmek mecburiyetindedir. 

Gazete, muhtelü vasıtalarile, o 
hadiseyi tahkik eder. Bu tahkik 
anlanıula devletin, belediyenin, 
yal ıf diğer bir kısım müessese 
ve t "}ckküllerin Amirleri memur
lariie karşı kBl'şıya gelir. Salıilıi
yettıu ola.ıı bu 11evattan hadise 
sorulur. En ince teferruatına ka
dar öğrenilınek istenir . 

Gazete, bu sııretle tene\ vür et· 
tikten sonradır ki, okuyucularını. 
daha gen.iş manasile vatanda~ları 
kn\"ir eder. Fakat. gazete, bir ha
diseyi tahkik edcrhn müşkülata 
uğrarsa, istediği esasları n tar,;. 
lalı . doğru olarak ıe,bit t'<kmez
se, bittabi, vatandaşlara da hadi
seyi oldnğu gibi aksettir~ınez. 

O vakit, gazetenin havadisi ya 

çok eksik, l ah ut yanlı~ d, ı Ga
zeteci ek~eriya çok n1uıt.>t·t~sis. 
çok enerjik ve vazifeperH•rdir. 
Binaenaleyh, hcr!?eli i. ·i öi;ren • 
nıek için, olanca kuvvelile çalı~ır. 
Fakat, ona karşı müşkülat \ıka . 
rılırsa, zamanla, hayal inkio;arına 
uğnyarak enerjisini kay heder. 
Halbuki, öyle hadiseler \'ardır ki, 

cazeteciyi üzmeden, yormadan o
nu tenvir etmek, yani vaıandasla
ra o meseleyi ttab etmek bir m.em 
leket borcudur; halkçı bir' idan
nfo başta gelen • '7if•sidir 

Dün, kaydettiğim ıribi, sek.• 
haline benzer ınc"lelerde va tar. 
da§lar derhal fonvir edilmeli, di
ğr zamanlarda da gazetecilere ,·. 
zanıi kolaylık gösterilmelidir. y,. 
ni Vali ve Belediye Reisinde" 
bunu da lstlyorıu, 

REŞAD f'J·;Y;- 1 

Ha 1k 
Sandığına 
Yazılan/o,. 

Dün halk sandığının küşat me
rasiminden sorıra şehrimizdeki ( • 
naf cemiyetleri arasından m•d'. 
nt sanatk~rlar, süt müstahsiller . 
hamamcılar, bakkallar, çiçekçi -
!er cemiyetlerile dokumacılar k, .. 
operatifi kendi he•aplarına anı 
ayrı hesabı cari açtırarak b!r· r 
miktar mevduatta bulunmuşlar -
dır. 

Birirnizi.ı der Jı 
Hepimizi l d ;· 1i 1 

~lıı~lıtr kurarak kitap ıatl§ını 
~lırınayı daha faydalı 11or
~~ ~ ltıtsıpçı bulunmıyan yer· 
1•~ltıı ar devlet eliyle kitaplar~ 
~'ıııı.<le götürüp satmak vE 
~~it -ketın muhtelif yerlerinde
t~ ~~llçılan İatanbul'a kadar gi
.~~d ap teminine çalışmak giıç

•Yalnız Kültür Bakanlığınca 
bastırılacak okul kitapları mas -
raflarına karşılık olmak üzere ,Lv

let kitabları mütedavil sermayesi 
nam ve hesabına hazinenin kefa -
!eti ile milli bankalardan azami 
beş yüz bin liraya kadar cari he
saplar açtırmak için Ma!i~·e Ve
kaletine mezuniyet verilmi~t·r. 
Bu mezunıyet 1945 mali yılı sonu
na kadar muteberdir .. 

Bakırköy Çocuk Esirgeme ku
rumu doğum ve bakımevi ba§ he
kimi Dr. Rauf Fehmi Marerm3na 
orada, doğumevi tesisindeki çok 
muvaffakiyetli başarılarından do
layı İstanbul vilayeti merkez ;,,y. 
etinin delal(·tiJe kurum umumi 
merkezince verilen madalya Ç3r
şamba günü İstanbul mcrk•zi 
hey'eti huzurunda merasimle ken
dısine tevdi edilmiştir. 

Ş 
ehriınizin turistik faalıey

tini arttırmak bakımından 
yapılan işler hakkında al

dıgımız ma!Umata göre Tu:in 
Klüp Nevyork sergisinde va Mı
sırda bu kış yapılacak propagan
da hususunda afiş ve neşriyat ha
zırlıklarına başlanmaktadır. 

Vekaletle temasta bulunan Tı•
ring Klüp reisi Reşit Saffet, ya
pılacak i~ler hakkında hükiımetirı 

direktifkrıle avdetinde hazırla -
~an eserlerin z ;ıım gelen miktar
da basılması . film tedariki, i{()r.

feranslar tertibi meselelerile uğ
raşılacaktır. 

klühü ile Mısır turizm resmi da
ireleri muavenetlerini vadetmiş
lerdir. Denizbankın da turing F·"
paganda tertibatı hususunda 
pek kıymetli yardımı temin e'.lil
miştir. 

Gelecek sene zarfında Türkiye 
turist akını hakkında henüz ~es. 
mi ve bt'i maliımat yoktur. fs -
tanbulda turistlerin istikbal erlil
meleri ve rahatça gezmeleri hu -
susunda Bded,ye Turizm btiro.;u 
·takdire ccf'Pr bir faaliyet göster
mektedir. 

Diğer taraftan, otelciler cemi -
yetinin ihzar edip gönderdiği o 
tellerin isJahı ve tasnifi hakkın -

daki proje de Ankarada İktisat 
Vektıleti Turizm bürosu tarafın
dan ciddi surette tetkik edilmek
tedir. 

Sinema D:.:h.a·;y.a· 
leri pah _ı tJ mı? 

~ lı. erı Ve masrafından kurtar
~ &biJ olacaktır 
t.,:~ kitapları mütedavil ser

\ 1ı.t'n h~ ders yılına lüzumu 
'"~lt ~Plan vaktinde hazırlıya- ı 

Çın muhtaç olduğu para· 

?ORBALAR 
SALTANAT/ 

> ~0- 15 
·~ ~-ı. ~-~~~de~_ıı zorb;ı!a blleyı Vf'-

·'"'ııı dı~t.en sorıra, anc.ık .kı
~İııi eVinın kapısına .kadar 

'1 ~ldilnllıllhafaza edebilmişti. 
ılı\ ~ı~ Y Çıkıp kaledeki arka! ıııı
~ <\ıı ~nıııa doğru gitme• i~ti 
l ~ •• .._ · ~anın fikrı üryan ve "Ö· :ı.,. '''iş el " 
~~'!~~ er(·c~de güzel kadının 
~ Serıg U 
&.."' ~itııct· e enerek kalmıştı. Bu 

ı~"'lıta. ı acaba• 
~t-- • orı ~~q lıaı 11 bayılmış ve katılmı~ 
~t• • b.. de bırakmıştı. Geçip gl

"'' " 3ah· ~lJ · ~. 1Ps!z kadın ne ya -
'il <\~• . Olurdu? 
'ı.. llı.t-ı' lı:apının önünde bir an 
"''~" ayıp · ı · , lı:a mu ahazaya d~'dı 

tarını verdi. Onu ür-

ı az .. u: M. Sarıll KARAYEL 

y•n ve b.y 11ın bır halde bırakıp 

gııınek d. gru d•ğildi. Yanına gi
dlp ayıltmalı, giydirip yerine y >!
lamalı, ırzını ve namusunu muna
faza etmeli idi. 
Yanındaki adamlarına şu emri 

verdi: 
- Siz buraıia bekleyin!. 
- Ahmed, sen de kaleye git 

bak ne oldu? Çabuk haber getir 
bana!.. 

Yavaş yavaş yukarı çıktı. Ka.;ın 
odanın ortasına seriserpe uzan -
mış, uzun saçları vücudünü sar -
mış baygın bir halde yatıyordu. 
Kabakçının kafasız lkjye bölünen 
kıllı ve kıın!ı vücudü birer parça 

halinde ortada yJğılı duruyordu. 

Ali ağa; ellerini uğuşturarak ka
dına baktı. Durdu. Beyaz ince bel

li, geniş kalçalı, kara kaşlı, kara 
gözlü, balık etinde, mevzun vü -
cudlu, olgun ve dolgun göğüslü 

çok güzel bir dilberdi. 

Ağa; birkaç da.'<ika, bir mabu -
denin karşısında huşu İle duı aı~ 

r.ıüridler gibi sessizce kaldı. Hı ya
tında birçok gü~eller görmüştü. 

Fakat; bu derece cana yakın ve 
mütenasib vücude malik bir ka -
dınla karşılaşmamıştı. 

Ali Ağa, ne yapacağını ve ne su· 
retle hörcket edeceğini şaşırmıştı? 

Nihayet; iradesini topladı. Ku
şağından mendflini çıkardı. Diz 

çökerek ağzından köpükler gelen 
dilberin dudaklarını silmeğe ve 
vücudunu uğmağa başladı. 

Ali Ağa; iri ve nasırlı ellerile 
kadının kollarını, başını; omu• 
mafsallarını, ayaklarını yavao, ya-

Amerikan turing ve otomobil 

vaş masajlıyordu. / 
Biraz sonra; kadın ağlıyarak a

yıldı. Karşısında Kabakçıyı ıkiye 

biçen adamı görünce birdenbire 
boynuna atıldı ve göğsüne bastı
rarak titrek bir sesle: 

- Beni kurtarın bu zalimlerin 
elinden .. 

Diyerek, tekrar bayıldı. Zllvallı 

kadının Kabakçı Mustafanın zul
münden ve şerirliğinden yıldığı 
görülüyor'.iu. 

Ali Ağa; kadının bu hareketi 
karşısında daha ziyade rikkate 
gelmişti. Tekrar masaja baş1"dı. 

Kadın biraz sonra, ayıldı. Biraz 
evvel yaptığı gibi Ali Ağanın hoy
nuna kollarını dolayarak hınçkı
ra hınçkıra ağlamağa başladı. 

Kadın iyiden iyiye açılmış!>. 
Pınarhisar voyvadası Şehvani his
lerini bir tarafa bırakarak tam bir 

babayiğite yaraşan irade ile ka -
dını giydirdi. Çarşafını başına ge
çirdı. Her ;ey tamam idı. Artılı: ev-

Uzun müddet için Türkiyeye 
gelecek turistlerin burada ika 
metlerini kolaylaştırmak için ha-

den çıkabilir !erdi. Ağanın kalın s•
si duyuldu: 

- Hey! .. Kim var orada? 
Aşağıda bulunan muhaiızlar.:ıan 

biri derhal yukarı seyirtti. De~1uı 
dileyip içeri girdi. Voyvoda şu 
emri verdi· 

- Alın şu kadını, kaleye götu
rün ve hıfzedin! .. Emrim olm~ -
dıkça. kimse el sürmesin! 

Kadın bu emir üzerine Ali Ağa
nın ayaklarına kapanarak: 

- Ağam; paşam, acı bana! .. Be 
ni kimseciklere teslim etme ... Kö
len olam senin!.. 

Muhafızlar, btı vaziyet karşısır 
da duralamışlardı. 
Kadın, Ali Ağanın ayaklaru .. 

iki elleri!e sarılmış ağlıyor ve b 
ğmyordu: 

- Ağam; paşam. Acı ban11! .. 
Beni kimseciklere teslim etme. 
Kölen olanı senin! .. 

Pınarhisar voyvadası biran du
raladı. Kadına nereli oldujunu? 

İzmir ve Edırne mıntakaların
da ise gerek turistik yollar ve ge
rek turistik oteller inşaatına baş
lanarak gelecek sene zarfında ik
mali tekarrür etmiştir. 

Nereden geldiğini? Nesi bulun -
duğunu sormamıştı. Olabilir de, 
Kabakçının nikahlı karısı idi. Ba
şını önüne eğdi ve yumuşak hır 
sesle: 

- Hatun kişi!.. Korkma s~ni 
kimseciklere verecek değilim . 
Ağlamı ayağa kalk bir kere ... 

Kadın; derhal itaat etti. Ayağa 
kalktı. Yüzünü örten kalın peçe
sini gözyaı;ları ıslatmıştı. Ağa sor
du: 

- Sen, Kabakçının zevcesi mi
sin? 

- ...... 
- Söyle! .. Ayıb değil . ., 

Kadın; bu söz üzerine katilırca
sına ağlamağa başladı ve başını 1 
hayır makamında yukan Jı:aldml•. 

Ağa, soruyordu: 

- Peki; sen Kabakçının yanını 
ne vakit geldin? .. 
- ...... . 

(Devanu vu) 

Sinema. dübnftyelerlniıı paJıahlı
fı hakkında bir çok okuyueuları -
mızdan mrktuplar ahyoruı.. B:ı 
çok muhim bir me:>ele ve tok lıalı.ıı 
bir ~tkıi)!ettir. llem bu hak. halkın 
kesesine ve daha şümullü üade et
mek lllım 1"elirse, arrut J4ltrl
ne buvuk bir ehtmmlyet verdlil
ml:ıe &öre memJek.et ikt~ivatına 
&.em.as eden bir hakhr. 

)fe~Je tudur; 

l\Ialüm olduğa \:«hile, . on sa
manlardı:ıı, hüktlını.>timlzce, slnema
larm C'erek bilet resfmJerinde, ı-e
re.k harl9f.en cetirilen filim resim
Jerfude ehemmiyeUI tenzil.it ya -
plldı. Bu ten:ı.llltın yarnlmasmda-
1<1 malısad, lılç 9upbe yok ki, mu
ayyen bir siiınrenio ka:r.ancmı te
min etmek olmayıp, butun memle
•et halkının. lçUmai ve kultiirel 
layıılaları olan ıinemadan aumJ is
tifade elmelerinJ l<ola:rlaşlınnaltlır. 
Yani bu Pl'edt ferdin defli, cemi
yetin menfaaU mündemlctir. 

YapıJ&n tenzllit az detUdlr; ha
riçten ctlecek flllmlerln cwnrük 
resimleri yüzde 50 nlsbellnde lndl
rlldl. Bilet resJmlerl eskiden (sine
malar için) yüzde 30 u &'eçerdl; tl111ı 
di aleliimum 7ü.ı:de 10 dur. Bu va
dyet kan;.ısında t()yle bir ıual sor4 
sak anba ne C"f'vap abrıı: 

- HtikUmetlmhln resimlerd1: 
.rapbfl bu bU,.ük tenzilattan sonra 
s:l.nemacdar dühull.7e ücretlerlndt> 

ne kadar tenzilat 1a1>War?!. 

-·--
llw maltmhbı .,.,,,._ blaa.fl 

muhakkaktır. 

Bize mektq• l"Ondere.n okuru .. 
cul;&rJm.Jt bu mühim mCM!lf'nln tet. 
kikin! say,. 't'allnıiulen .ıııe... 
ted.JrJn. 
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Har 
ya Lehista 

Eder mi?. 
Po~onya, Topraklarından Üçde Birini 
Harbsiz Feda Etmeğe Katlanacak mı ? 
Berlin, Bu İşin Sulhen Halli İçin 
V arşova'ya Müracaat Edecekmiş ! 

Ukranya:ılar 
Tahiikmi EdJliyor? 
U 

Jı:ran.ya meselesı büyüyor. 
Yeni gelen Avrupa gazete
lerınde buna daır yeni ola

•uk uler Tazıldiğrna göz atmak 
lazım geli1or· 

Orta A vrupanın 919 dan beri de
vam edegelen şöyle böyle bir 
müvaı:enosi vardı. 938 senesinde 
bu müvazenenin bozulduğu gö -
rüldü. Çekoslovakyanın taksimin
den ıonra daha ne meseleler çı

kacak diye bekliyenler tahmin -
!erinde yanılmadılar. Çünkü or • 
taya Ukranya meselesi çıktı. 

Bundan m~mnun olanlar da var 
' 

olmıyanlar da. Fakat, ne olursa 
olsun bu mesele de bir neticeye 
dogru ilerlemektedir. 

l\!ustakil bır devlet kurulursa 
bu c a şimdi Rusya, Lehistan, Çe
koslovakya ve Roma.nyaya bağlı 

Ukranya toprakları Avrupada 
45,000,000 n::ıfusluk yeni bir dev-

• !et daha vücude gelecektir. 

Ukranya meselesinde iki türlü 
çıkar yol gorülüyor: 

1- Ukraryalıların milli emel
lerini tatmin etmek suretile bun
ları müstakil bir devlet halinde 
birleştirmek : 

2- Bugünkü gibi Ukranyalı -
!arı dağınık bir halde, birkaç dev 
!etin idaresi altında bırakmak. Fa
kat Ukranyalılar ikinci noktanın 
istikbal için çıkar bir yol olmıya-

Hiikiim: .. 'ar 
Gibi 

Yaşıyor 
Nevynrktan bildırildiğine göre 

M. Eden, tıpkı bir hiıkümdar gibi 
karşılaıınuş, bir hükümdar gibi 
de hayat sürmüştür. Nevyorka 
muvaulatının ertesi günü bele -
diyP reisi Guardia'yı ziyaret et -

E .·n. öğle yemeğini (N evyork 
Taymis) ga«etesı idarehanesinde 
yemiş. Gece, Vinter Garten tiyat
rosunda verilen bir temsilde hazır 
bulunmuştur. 

l\f. P.den ertesı gün Vaşingtona 
hareket etmiştir. Ve salı günü A
merika Cumhur Başkanı M. Ruz
velt tarafında·n kabul olunmuş
tur 

İstiklUe kavuşmak lstiyen Ukran volılar milli kı;vafetlerııe milli 
oyunlarını oynuyorlar. 

cağını iddia ediyorlar. Bu vaziyet 
karşısında hakikaten müstakil bir 
Ukranya devleti vücude getirmek 
imkiru var mı?. 

Rusya ve Lehistarun bunu ka
bul edeceklerine ihtimal verile
miyor. 

Telgraf haberlerine bakılırsa 

Rus Ukranya.sında bir çok tahri
kat olduğu gibi Lehistan Ukran
yasında da muhtariyet istiyenler 
görülüyor. Fakat filiyat ve tat
bikat sahasında bu arzuların ha
kikat olması ayrı bir keyfiyettir. 

Şimdi işin içyüzüne bakmak 

sırası geliyor: Artık Almanya ile 
şimdiki Çekoslovakya arasındaki 
münasebat öde bir şekil almıştır 

\lmanyauın daha ilerlemek i
çin Çekoslovakyadan istifade et
mek istiyeceği tahmin ediliyor. 
Ukranya meselesi etrafında dö • 

nen dedikodular muhteliltir. Me
sela şimdi Ukranyada görülen is
tiklal arzularının, müstakil bir 
Ukranya vücude getirmek emel

lerinin Almanlar tarafından tah
rik edildiği söyleniyor. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Son H8di· 
ı seıer Müna

sebE tiyle 
l 'l'unus~aki İtalyan konsoloshanesi nümayişçiler tarafından tqlandık· 

tan sonra Fransız zabıta sınca muhafaza ediliyor 

' 

f MeraklJ ŞeylerJ / 
KREMLİN PRENSESİ 

S 
talin Yoldat çok sade ve mün

&evl bir hayal. raşar. Hususi 

dalreıine, aamimi dostlanndan 

blrl."ll klıılden batka kimse &lremoı. 

Bu.nlann da zl7a~tl, fton lkl ıene l9'n
de seyrekleşmlııllr. 

~ 

A 
A 
v~ -. . 

R Stalln Yolda9, secelerlnl küçük kı· 
u ile beraber l'eçirlr. Siyasi hi.dlsele

rin ••d.lfi 1orconJuktan kuftulmıya 

ealışa. 

Svet.la.ı:ıa., bUl'llD. 12 Jaıtındadır Ye 
Slalbı YoldOfUI 193! senesinde ölen 
ikinci karısından olan biricik kuıdır. 

T A Jtustar kendisinr: (Kremlin Prensesi) 
u.nvanmı vermlşlerdlr. Her sabah, di
ler oocuklar stbl nıek~be lider. F'akat 
yanında blr mürebbl'ye dt"tlJ. btt s•ytı 
poll.s memuru bulunur. Ötleden soora 
saraydan ç1kma:1, maruf Profesörler
den birinden IDl'lllzce deni ahr. Ge<Mt• 
lerJ piyano çalar. 

Stalln Yold._. piposunu yakar. Kıu .. 
nın oaldıfı mllll t•rkı14.rt, OJ'1lD baf'a
larını tlflıler. 

EN BtiYÜJ{ 

FiLDİŞİ PAZARI 

J..,ondradadır v• bu tehtNle Htı: bU.

yük fildişi depoları •ardu ner aeno, 

l20 t')n 111 Vf> ..ef'l'trdan dışı satılır. 

Bımlar Alr~lı:a Ye Asya çöllertııden 

.retirtltr. 

DÜNYANIN EN 

BÜYÜK ÇİÇECİ 

R.&ll~~ia Aı nolün ke.,tiuden evvel 

dünyanın r-n bUylik t:lcefl, Vlktorya. 

Rejln:ı idi. Su zanbatı ismi verilen bu 

çtçetln yapr&k.lart 3 metro 25 untl.m., 

çlçeklrrl de 35, 40 santimetro kutrun·· 

ela idi. 

Bu eiçe:k, Bre7.llya ve GU,.anın bü-

1'Ük ııe~lrJerJ kenarında Fetlşlr. To .. 

hum.lan, mısır taneleri l'lbl kavrlllur, 

J'~n1r. Cok lf'~zetltdtr . 

Vlktorya Rejtna, A1'111pada 10 de

rece ,ırak wrlerde muhafaza olunv. 

' 
Yazan: REŞAD FEYZİ 

1 
ı< 

L 

A 
N 'f 

F~Jı:at, Arııohin Sumatra adasmda 

buldufu bir oıçck Vlktorya ReJlnanm 

iki, halla üo misil bilyilktür. tılrlncl

sl.dtıı Jroku!tı ııe kadar l'izel Jse buna.a 

dl. o ksdar ft'nadır. 

A 
dadaki pansiyonda rahat -
tım. ğleye doğru kalkıyor , 

denize giriyor, sonra gelıp 
işti.halı blr yemek yiyordum. Ye
mekten sonra bir iki ~ut gazete
lere göz gezdirmek uykumu get·r
mek için birebir geliyordu.. 

01ııP ~
Nenle tııe aamıQf dolat ı.o~114 
ııecektik. Bit müddet JıJ.ç ı.ıs ıjilf ' 
matlık.. Sanki, birblrİJll .,-off' ' 

dum. Yat kuli'bü., önunde kala • mail isler gibi. y•lnıJ b il~) 
balık bır genç kız kafilesi ile kar- (Devamı 7 inci ~ 

AMERİKALI 

EKMEKÇİLER . 

şılaştını. Bir çiçek demeti gibi, I-=====,.,,,--.. •-".:: 
birbırlerinden güzel bu gen.; kız
ları merakla tetkik ederken, bir -
den olduğum yerde donakalrnıJ
tım. Evet, şu sağ baştan ikinci kız 
Süheyla idi. Gayri ihtiyari bağır

Nevyork, Şlkal'o ekmekollerl bun
dan bö7le aı,artmıanlann katlarına 

eıkıp ekıllek vermemeTI kararlaşllr -
mql&r Ye mU.şterllerlne, ekmeklerlnt 
kapıya inip almalarına rtoa etmişler. 

Dofrusu ekmekçUerln bu talebi yol· 
auz. Çünkü Amertkada hemen her ev
de asansör vardır. 

Garibi fU k.I ckmekotıer bu asansör
lerden mitte-ki. Onlar, mütema.dl::ren 
asansörle inJp çlkmanın kalblerine ra
hatsızlık verdlflnl iddia ediyorlar. 

Akşam üzeri, biraz çamlıkta do
laşıyordum. Vapurların gelme sa
atinde de, iskeleye iniyor, çıkan
ları seyrediyordum. Sonra, yap -
tığım şey, teyze hanımın dükkil.· 
nına _gidip limonlusu bol bir don
durma yemekti. 

Tam manasile dinleniyordıını. 

Ağustos sonu yaklaşırken, mezu· 
niyetim bitiyor, diye içim sızlı -
yordu. 

Bir akşam çamlıktan dönüyor· 

mışım: 

- Süheyla .. Sen burada?. 

O da, elindeki raketi yere fırla· 
tarak koşup yanıma geldi. Birbi
rimizin elini koparır gibi sıktı!t. 
Gözlerimizi, göz bebeklerimizden 
ayıramıyorduk. Burunlarımızın 
ucu adeta birbirine dokunacaktı . 

B .. SAKARYA s· d Senenin ea büyük ve eıa güzel ugun ır- emasın a ve dayanllmaz derecede komik 

Lorel - Hardi l::>viçrede Türkçe sözlü kahkaha kasırgası 
Ayrıca renkli Mıkey Maus ve ye ıi Parınu~ı Jurnal da M•··~·I Fevzi Çak mal.. Atin:ıdo 

Seanslar 1 ve 2.30. tenr.:ıat.ı ·l.3'J - 6.30 Suv:ıre 9 da 

Gülmek katıla katıla gülmek ve eğlenmek istiyorsanız 

Bugün SARA Y ve i PEK sinemalarıııda r~k.~~ 

Ü Ç AHBA P ÇAVUŞLAR 
H A YDUTL A R AR A SINDA 

ŞAHESERLER ŞAHESERİNİ GÖRMELİDİRLER. Bugün saat 1 ve tam 2.30 da çok ucuz fiatlarla 
TALEBE ve HALK matineleri vardır. 

Ankara 

Cebinden çıkardığı küçük bir armağan kutu 
sunu .çtı, gösterdi. Tek taşlı, yıldız gibi pırıl pırıl 
yanan bir yüzük. 

- Onun kaçıp gelebilmesi bir sürpriz olacaktı. 
Ben ia ona bu sürprizi hazırlamıştı.m. 

Yiae yüzünü buruştura buruştura konuşuşuna 
sürdiirdii: 

YOS A 
züştü ki bana ardından sürüklenır eğı emreden, 
duygularımı kamçılıyan, kat•iaşlıran, onlara an • 

!atımını ve şuurunu veren bir süzüştil. Ben de yü
rüdüm. 

Bir dükkana girdi. Bir saniye düşündüm: 
- Ben de gireyim mi?. 

- Ne güzel bir hazırlan~ı değil mi? Fakat 
ı:elmedL Gelmedi. İyi biliyorum: Kaçabilseydi ge
lirdi! 

Belet yüzüne baktı, Feridi dinledi dinledi: 
- İki gözüm, sen gerçekten Aşıksın .. 
Detli ve.. sordu: 

- Peki nasıl ve nerede sevdin bu kızı?. 

Ferit uzun bir iç çekişinden sonra anlatmağa 
koyulıtu: 

- Onu ilkönce Beyoğlunda Foto Ferit İbrahl
nua iiniinde g&düm. Camdaki resimlere bakıyordu. 
Alay olsun diye her gün her kadına yaptığımız gi
bi ben de durdum. Ona, işittirecek bir sesle: •Ne 
ıüzel reaimler• dedim. 

- Yani Ceza Kanwıunun •iM atmak• dedi#! 
ıeyi 1aptın! 

- Evet, .;enin anlıyıu:ağın onu yaptım .•• 

------Ho. 15 ___ _ 
- Neyse lakırdını kesmiyeyim. 

- Ne güzel resimler .. . dedikten sonra başımı 

da çevirdim, şöy1e bir bakayım, dedim. Ne olurdu 

bakmasaydım? Nasıl anlatayım kardeşim! İnsan 

ya şair, ya edih olmalı ki bu saniyedeki duygusu
nu anlatabilsin. Gözlerim, ateşe girmiş gibi birden 

kavruldu, güneşe bakar gibi birden kamaştı. .. 

Daıır..rlarım elektriğe tutulmuş gibi birden sar

sıldı ve yandı. Ok gibi, yel gibi, yıldırım gibi bir
şey birden onun gözlerinden benim beynime, bey

nimden de kalb'<"c saplandı. Ömrümde böyle şeye 
rastlamadım. Hep bu bakışın. o görüşün tesiri al· 

tındayım. Birden çekti, birden bağladı, birden göz

lerime, damarlarıma, kanıma girdi, tutsak etti. İri, 
alevli, esmer, sevgi taşıran gözleri vardı. Kıvrak, 

ezgili, yer yer gövdesinin en güzel çizgilerlıti k&-

Yazan: ETEM İZZET BENİCI: ---··--· 
bartan bir görünüşü, güneşten bir parça gibi ba-

kışlara dolan, ba tınıdan bir tablo gibi gözleri alan 
kırmızı, pembe, ak karışık bir teni ve re9'11i vardı. 

Bütün bu duygular içinde k.imbilir ona nasıl 

baktım ki, o da hiç kıpırdamadan öylece bakakaldı 

ve bu karşılıklı bakışmamız birkaç saniye sürdü. 

Amma niçin baktı? 

Hoşuna mı gittim?. 

O da beni, benim onu görüşümle mi gördü?. 

Ne oldu?. 

Hiçbir şey bilmiyordum. Yanına sokuldum. A· 
ğız alışkanlığile, amma bambaşka bir ruh değışik
liği. içinde titrek bir sesle: 

- Ne kadar güzelsiniz?. 

Dedim. Hiç aldırmadı Tepeden tırnağa beni 
bir süzdü, hızlı adıml.ula. yüriı<lü. Bu öyle bir ~İl· 

Düşünmeme imkan kalmadı. Beynim bu sor • 
gunun karşılığını zorlarken ayaklarım dükkandan 

içeriye girdi. Urbalık kumaşlara bakıyordu. Ben dı 

mendil, çorap, kıravat sordum. Satıcı kız: 

- İstedikleriniz burada değil Daha içeriye gi· 
diniz .. 

Dedi. O hiç bana bakmadan kumaştan gözden 
geçiriyordu. 

Gitmekten başka yapılacak şey yoktu. 

- Kumaşlara ben de baksam ... 

Dedim. Düşündüm: 

- Eğer ten birşey yaparsa dükkAnın ic:i.nite 
kepa <e olurum.. 

Karar verdim: 

- F.n iyisi ilerlemek, gl!ıucile onu izlemek. dı
tarıya çıkarken yine beraber çılanak. 

(DA nuuau) 

Güneş 

Öğle 

İkindi 

Akşarn 



arı 

HAYATiNiN ıçi_I 

Koca Kavgası 
n Çok Neden Olur?. 

·evab Verenler: Züğürtlük, Kıskançhk 
\flfaşamamazlık Ve Kaynana, Diyor 
( trı koca kavgaları neden o· 

\ lıır? .. 
~~ llu suali tanıdığım, görüş· 
:•ıı, nazımın geçtiği bir kaç 
~.~aba sordum; yalnız, fi· 
'Tllıı almak istediklerimin ev· 
'lıalanna bilhassa dikkat Pt
Çiinkü başından geçıniyen ve
~ltde olmıyan bilm& derler .. 
~hunun biri bu sorguma şö.r-

ab verdi: 

lıs !(eden olacak azizım, dadl. 
b kançlıktan, ya zügürtlük • 
~ iki aebeb karı • koca kRV· 

• Ilı esasını teşkil eder. Fa
liİğürtlük, bu haleti ruhiye 
~":ünün ilk merhalesidrr; ya-
~lüğü birinci plana almak 

··· Bu hususta bir istalistık 

'il kabil olsa, kenar kö~G 
lelerindekl yoksul aileleı in, 

~'o. yekıinlann en kabarık 
!.l.ııu teşkil edeceğinden şüp· 
:-"t IQisiniz! Çünkü züğürt • 
~~Ulluk kelimelerinin m'l -
,,,:'Qa mündemiç, kavga mııv
, "llQ sayısız sebebleri vardır. 

lık yüzünden olan kavga
~'fıca debebmi tek kelİ./Yle 

ltınak mümkündür: Kıs -
~!.. ~akat diğerini, yani zü· 
'll· ~·uzünden hasıl olan ge • 
ıkJeri izah için sahifeler 

~. l4zım ... Meseli, yoksul bir 
~ll~lu bir kavganın baş 
'tsı için şunların hepsi baş
' t• birer sebeb olabilir: Ek
~llıek, kömür, ev kirası, bak· 

t,:,u, sakanın su parası, ço
~>'lkkabısı, k:itab defter pa· 
~ <lınuı çarabı, iskarpini, en
~ s . 

.ı~ aıre .. Ve saire .. Say •~ya-
kadar. Hele buna bir de 

Neş'e dolu bir aile tatil günü bir gezinti esnasında 

1 Yazan: RECAİSANAY ' 

sarhoşluğunu katarsanız, o da ış:n 
tuz biberi olur. O halde, aile geçim
sizliğinin, karı - koca kavgaları.ıın 
en şümullü esbabı mucibesi zügiırt
lüktür azizim ... • 

Bir diğer ahbabımdan da şu rc
vabı aldım: 

•- Karı - Koca kavgalarının, 

bence, ekseriyet teşkil eden sebe~ 
ve amillerinden biri ve en mühim 
olanı kıskançlıktır. Ailede hazan 
k ıdın bazan erkek, pek farkında ol-

· adan kendini bu girdaba kaptırır. 
Ortada hakiki sebebler olsun ol -
masın kıskanır ... Ruhunu sımsiyah 
!?ulutlar gibi bir takım vehimlPr is
tila eder. Kısa bir zamanda b•ı ma
razi bır hal alır .. Kızma. Hırçmlaş-

ma .. Tahakküm arzusu.. İhtiras .. 
İsrar.. Münakaşa.. Blr tarafm, 
•dır dır• veya cvır vır. deililen 
mütern:ı.di söylenmt•i.. Diğer ta
rafın müdafaası .. Nihayet usanç, 
ruhun isyanı, kavga .. Patırdı, gil· 
rilltü ... 

Evet, bence en mühim sebeb 
budur. Çünkü kıskançlık insanın 
akli muvazenesini altüst eclen, ber
bad bir ~eydir ... İnsan yakayı kap
tırdı mı kola ' kolay lrur'.aramaz .. 
Yoksulluk yüzünden d.: aile kav
gaları olur, fakat bunlar, diğerin
den dah.ı az tehlike'idır ... Birisi, 
uzayıp giden bir kavga ve dirllk
sizllkten ibarettir, d'ğerı ise, ha
zan, korkunç ve vahım neticeler 
verebilir ...• 

( Detıamı 1 inci tııhlfede) 

rend ki Bavulun 
~·nden Parçalanmış 
Bir Cesed Çıktı 

PQkat Katil iyice Anlaşılamad 

,_ Hlndistanda bir 

~"- ~alın mecliııi hu \ 
-.., ~es; olarak fevka • 

1 11' heyet bulunduğu 

'-::::lın davalarda bu
\ lt'-'li . edllmeainden an

l'td~ has heyeti ileri ge
~I ~~an, biiyiik haklın 
' Ve ı:uıııiştir. l\füstem· 

'\. ~. rlliz imparator -
İl~"l>._ eoten uzak yerlerde 

,,.. ... bii 
. · ~ Çer Yük ve karışık 

~· ~~lıi:,- •n davaları kesip 
,,, •ti bu heyete ve -

~i~ lliııd. 
ı,ı, .h tslaııda ba gös 

ı rı· bu lı 1 afların dönüp 
0Yete geldiği ı:ö·" 

'enliğe ıı!tmekte olan bir mihrace ve yapılatı tezalıün~ 

rillmektedir. Bu ihtiliflarm çe • 
pdi vardır. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerin • 
de okunduğuna göre geçen sene 
Hindistanda Bingalde vukua ge
len bir cinayet hakkında son ka
rarı vermek işi de şimdi Londra· 
daki meclisi has mahkemesine 
gelmiş bulunuyor. 

Mesele şudur: 
Geçen sene martta bir gün Hin

distanda Bingal şehri civarında 

mukaddes bir köy olan Puride 
parçalanmış bir insan cesedi bu
lunmuş, tahkikat neticesinde ce
sedin N okaraco isminde birine 
aıı olduğu meydan~ çıkmıştır. Bu 

nun üzerıne Sivami ile Pakala is
mindeki karısı ve diğer ikı kişi 

daha yakalanmıştır. Mahkemede 
yirmi iki şahit dinlenmiş, fakat 
maznunları itham edecek delil 
bulunamadığından hepsi tahliye 
edilmiş. Sonra bu, kafi görülme
miş, diğer hır mahkemede yeni -
den maznunların muhakemesine 
lüzum görülmüştür. 

Bu muhakeme esnasında müd
deiumumi demiştir ki: 

- Sivaıni evlenmeden evvel iç· 
timai mevkii iyi olan bir adam • 
dı. Pakala ile evlendi. Fakat Pa
kal anan Nokaraco ile fena şekil-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

DELİLER ARASINDA 

A 
kıl hastanesinde bazı deli -
!ere kitab ve gazete veri -
lir. Bunlardan biri arkada · 

şına: 

- Oh! Ne güzel kitab o. Ba.1 
ehemmiyetli mi? ... 

- Çok ehemmiyeill ••. 
- O halde ver bana, ok uy ayım;. 
- Henüz bitirdim. 
- Zarar yok ver .•. 
- Pekal.8, müsaade et d~ tou 

kısımlarını kopya e<ieyim de ve- J 

reyim... • 

BAŞBAŞA KALMAMIŞLAR." 1 
- Nişanlın ile hiç kıtvga etLın 

mi? 
- Hayır!. 

, - Demek ahlAkı çok l,yi bir de
likanlı ... 

- Bilmiyorum. Çünkü henliz 
yalnız, başbaşa h1ç ~adık. 

TELEFONLA 

-· AU.,ı ... Bay doktor ... Çabu.k 
geliniz. Bayan romatizmadan muz 
tariıı Bay dif aarısmdan kuduro
y<>r. Kiı~ük bayaı>ın bll .. ğı inc'.n
di. Çocuğun da sancısı tuttu. 

- Şimdi geliyorum. Adresiniz. 
- Ayazpaşada Saadet apartı • 

manı ... 

IFLAS ETMİŞ!. 

Adamın biri. yolda giderken, 
dostlarından birisine tesadüf e

1 

8 •• il O M T ! J. C. 1 A P - 17 1 inci Kanun 1938 -
KADIN VE SPOR 

Dünya kadınlarında spora karş ı rağb~ son derece an-naktadı~ . Bu arada bıraz toplu olanlu d.oha 
ziyade semh.•ememek ve ayı:>i zam anda mevcut yağlarını eritmek için sabahlan spora fazla ~fit 
vermeğe başlamışlardır. 

Yukarıdaki rP•mimlz de bir ba 'ının •em:zliğinı gideormek için jim ::astik h&ı-eket\N pternu"lıı.dir. 

der. Halindeki bozukluğu görün- l================================----==--====-
ce sorar: 

- Ne o, birader ... Nen var?, 
- Sornıa ... İflas ettim. 
- Vah vahi. Evli misin?. 
- Evet .. 
- Karının namına olsun, bir 

tarafa biraz para atmadın mı?. 
- Hayır!. 

- Çocukların var mıf. 
- Var!. 
- Bunların tahsil masraflarını 

da ayırmadın mı?. 
- Hayırı. 

- Ecnebi bankalardan birine 
de mi biraz para depo etmedin 
mi?. 

- Hayır!. 

- O halde azizim, sen ifüls et· 
mlş değil, mahvolmuş bir adam
sın!. 

ŞAPKACI DKKANINDA 

- Bu şapka size cidden yakış
tı, bayan.. Çehrenizi tamamile 
saklıyor ... 

Nobel 
Mükafatı 

Bunu Kazanan 
Madam Bük 

Ne Diyor? 
Bu seııe Nobel edebiyat mükt'i • 

/atım kazanan Mada"' Peıırl BıiJı. 
.. vci tabi Veif ve k~ •He kızı!e b'-
r..ı.., l•tok 

ıı,.ı...,, """" ı 
tir. 

TesadüjPll 
ayni vapııniıl 

bulunan tıır 

Fransız gaw -
teci kendi sıla 
görüşmeğe l"ıtı· 

tıaJfak olmı.f· 

tı.• .M otlıım 
Pearl , e••r~ • 
rinden baA • 
sederken: 

- Atne, eser. 
!erimden en z!11ade eııemmiye .. 
verdiğım eserimdir. Kahramanı -
nın ismi yoktur. Sadece (Atne), 
bir kadındır. Atne, Çinli bir ka • 
dındır. 

Madam Pearl,in analık hakkın· 
da eser yıızmasını şayanı 1ıııyret 

bulmamalıdır. Zira, ilk izdivacın
da bir çocuğu olmuş, bir de evlıit
lık almıştır. İkinci kocasının da i
ki çocuğu varmış. Madam Pearl: 

- ilhamı çocuklardan alıyorum. 
Diyor ve gülüyordu. Fikrine 

göre Çinlilerle Japonlar arasında 
ıız bir fark vardır. Çinlilerin ta • 
mamile J aponlaşmıısına imkfüı 
yoktur. Harp ihtimal 50 sene da
ha devam eder. Fakat Çinliler 
dört yüz sene süren harpleri gör
nıüşlerdir. 

K~<doo=ıı 
Gaır~ooııua~ 

T ayyar~lerde istihdam 
Eedilmiye Başlandı 

A vrupa tay -
yarelerin -

de bir y~ -
nilik vücude ~cti-

rilmiş ve tayvare
deki yolcuların iJ· 
tirahatlerini temin 
için kadın gar • 
ı;onJar istihdam 
edilmeğe !başlan

mıştır. 

Bu hususta !lOll 

gelen Par is ga zo • 
telerinde bir F • 
ransız muharri -
rinin yaptığı enle· 
resan röportajı ay 
nen yaz.ıvoruz: 

• luandını• · 
yadan donüşt.! bir 
Hollanda tayya · 
resine blJl.ılctn Bu 
son .sistt!:nı ve miı.· 
kemmel hır tay • 
yare id~ İçersi, 
tıpkı yataklı va • 
gonlar salonuna 
benziyordu. S?n· 
ra güzel, çok g>ı • 
zel bir de k~dın 

garsonu vardı. k; 
hayali hala g~z • l 
!erimin önünde 
dolaşıyor. 

Arkasında ri • 
yah çuhadan ya • 
pılmış bir tayyor 
yakasında da ku ın 
panyanın armııısı , 
iki sarı kanat, b3. 
şında fötre bir ş•p 
ka vardı. Ben: ro-
riıuce güliımse • 
yerek yanıma !!~ !-
eli. SelAml<ldı. 

Tatlı bir sesle· Yol hakk•rıtla bir 1 
malumat almak istediğiniz zaman , 
bana müracaat ediniz ... • 

Dedi. Yol üzerindeki bütün şe
hirlerin isimlerini. abidelerini \'e 

tarihlerini biliyordu. Bunları bü· 
yük bir vukufa!, büyük bir neza
ketle anlatıyordu. 

Durakların birinde, gayet ağır 
giyinmiş bir köylü kadını YQlcu 
geldi. Çok meyus ve heyecanlı g5-
rünüyordu. Garson kadın, hern~r 
yanına gitti, k n i i e 

/ 

/ 
Tayyare-

dekıGenç 

1 Ve 
J Şuh 
1 
• Garson 1 

du. Meğer k;;y\ü k•dının yanın
daki büyiik sep•<Ui lçıad.,, h•••IU 
iki aylık mini mirıı ba !Ht>ek: var
mış ... 

Garson kadın, bir ana Cl.klcat 
v• ihtimarnile bebeğı sep~tınden 
çıkardı, koltukların üzeı in:le bır 
yer hazırladı ve yatırdı. Sarsın:ı 

ile dİİljmesln diye iyice de bağla
dı. 

Garson kadın , beş lisan bili • 
yordu: 

n 

iı • ...r tcllt .,..,...ı;. Amerika tan ... 
~ bAll.ı.nnd• çoıttanberi ıathllr n· 
lunuyordı.ı. Bız onları taklit ootttlL 
Avrupada birınc'lik biıdedır 

c Peru' da bir (Kadın tayyıı.nc~ 
ler klubü) vıttdır. Azalannır 

sus! bir tan·ıu:esi bulunması ~ • ;. 
tır. Bütün mlıst.ab.<lemle.ri de ka· 
dmdır. 

cBen, evvel.ot daktilo id l11L 

Sonra mani.knı oldum. Sonra ış

slz ve aç ko.J('.ıın. Nihayet oır ıtı • 
kantayo.. bofıı:zı tolllı.ğuna garcmı 

girdim. B11 •ır~da miışterılerdcn 

birisi ile IAnıştun. Tayyereci ol • 

duğunu siıyledi. Düşi.lnaüm: Ni~iıı 

ben de bir pilot veya paroşa li•t 
olmıyayım! .. 

cFakat bu paraya ve çok z~rna· 
na mütevakkıftı. Halbuki, tayya· 
rderde gar&onluk yapabilmek i
çın husus• malümata ihtiyaç yok

tu. JJıraz soğukkanlıl,k, biraz ce
suet kafi idi. Sonra iyi de para 
verıyorlardı. Hastabakıcılık dip -

!omam olduğu için şirket beni bil· 
yük bir memnuniyetle kabul et • 
ti. Yalnıı , yot üzerindeki şehir • 

ierin isimlerini, tarihlerini öğrcn
:nek için bir çok kitaplar okumak 
ezberlemek mecburiyetinde \ ıl

dım. Bu da on beş gün kadar si;r. 
dii. Sonra uçma.ita haşladım. Hiz
m•tiınden çok mPmnunum. Bida

yette biraz korkar gibi oldum. Fa
kat şimdi, sanki bir otomobil ile 
seyahat ediyormuşum gibi gell • 
yor ...• 

HAVADA BULUNAN BİR 
KOCA 

Kadm gusonun anlattığına gö
re, Hindistan hattında ifleyen tay
yarelerin birinde çalışan bir ar • 
kada~ı zengin bir Hintli ile evlEn· 
ınlş. Tayyarede bazı Arızalar ol • 

muş. O sırada, garson kadının gllıı
terdi 1! soğukkanlılık Hintli zen
gıı ı ı dikkat nazannı çekmlt. 
E · ıl olunca evlenme 
t ~~ 1 c..c: ı... ,un1t11 . 

F... .. J. 

şu,ı ti 
\.:arrl.u 

tur ••• 

·ıotlar, para • 
ı 'ıbaldcılan 

.ıl'SOll Jf.'lk • 
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Trendeki Bavulun 
/cinden Cıkan Cesed 

' ' 

Temizlik, 
Müraka e 

mar 
İşler .. 

ı ~ inci •ahifeden devam) davaların bırçok tecrübeleri na -
zarı dikkate alınarak vicdani ka
naati üzerlne hiiküm verecek olan 

'y eni Vali ve Belediye reisi-
miz şehir işlerine aid tet -

meclisi haıı mahkemesinin Siva - kiklerine devam elmektedır. 
mi için ne diyeceğini beklemeğe Dr. Lütfi Kırdar İstanbulda en 
lüzum görülmüştür. 

Sivami 39 yaşlarındadır. Ken -
disinin Londrada maruf bir avu-
kat vekaletini alınış, onun na -

mına mahkemeye girmiştir. Hint
linin 258 büyük sahife tutan mü
dafaası bir kitap halinde basila
rak mahkemeye verilmi')tir. 

ziyade imar, murakabe ve temiz
lik işlerinin ihmal edilmiş oldu

ğunu görmüş ve yeni çalışma pro
gramını bu üç esasa dayanarak 
tanzim ey lem iştir 

Bu itibarla Belediyede bu üç 
şubenin daha verimli bir faaliyet 

gösterebilmesini temin maksadil" 
mevcud teşkilatta ban tadilat icra 
edilecek, bazı yeni< kler yapıla -
cak, fakat mevcud bir kısım ~u -
beler kaldırılacaktır. Bu arada ye
ni bir istimlak blı.rvsu kurulmıya
caktır. 

Şehrin kısa bir zamanda te~te
miz bir hale sokulması için bu -
günlerde yeni ve miihlm icraata 
girişilecektir • 

Çemberlayn'in Nutku 
(2 inci sayfadan devam) 

Hakikaten Almanyada Münib 
anlaşmasını takip eden neşriyat, 
Çemberlayn'in vazifesini kolay -
laştırmamış, otoriter devletlere 
karşı uysal davranmanın faydasız 
n hatıl tehlikeli olduğunu iddia 
eden İngiliz politikacılarının va
ziyetlerini takviye etmiştir. 

Fakat nutkun siyasi ehemmi
yet itibarile en dikkate !Ayık olan 
fıkrası, İngiliz - Fransız münase
betlerini izah eden sözleridir. 

Kendine beyhude yere eziyet ediY' 
GRIPIN 

Varken ıztırab 
çekilir mi? 

Baş Diş 

de bır münasebeti vardı. Bu de -
v m etmiştir. Sivami sonradan 
N okaracodan borç para alınağa 
başlamıştır. Bundan sonra borç
arttıkça artmış, nihayet 937 sene
sı martında 225 Jngiliz lirasına çık 
mıştır. İşte bu sıralarda bir gün 
Nokaraco Sivaıni ile karısından 
keııd~i evlerine çağıran bir mek
tup alml§tır O gün Nokaraco o
raya gitmiş, ondan sonra bir da
h.ı görülmemiştir Sonra parça -
lan~ cesedi bir bavulun içine 
koı,muş old.ığu halde Puride şi

mendiferde bulunm~tur. Sivami 
bir gün elindeki bavul ile trene 
bınmiftir. Tahkikat neticesinde de 
Sıvamlnin evinde kan lekeleri bu

Sivaminin ölüme mahkfuniye
ti öliinciye kadar hapis cezasına 
tahvil edilml§ ise de bu da kati Macaristan'ın Hukuk 

Çemberlayn diyor ki: 
•Filiyatta Fransa ile münase -

betlerimiz o kadar sıkıdır ki, ba
sit hukuki taahhütleri kat kat a

Çiinkü bu münasebetler men
faatlerimizin biribirinin ayni bu

lunmuştur . 

İşte miiddeıumuminin iddiası 
üzerine mahkeme Sivaminin katil 
olduğuna kanaat ederek Hindliyi 
idama mahkfun etmiş ve Sivami 
idama mahkfun edildikten sonra 
Bingal hapısanesine konmuş, o
rada kat'! hukmü beklemiye ba§
latıUftır. Çünkii, Bingal mahke -
mesiırln verdiği idam karan Hind
linin öldürülınesi için kati görü
lemeınlştir. 

Londradaki mec&i has mah -
kemesine iş aksettirilmiş, böyle 
çok fÜphell, yanlış ve doğru ol
ması Uıt!malleri bulunan karışık 

görülmiyerek kendisinin büsbü -
tün beraat karan alması isten -
ıniştlr. 

Meclisi has mahkemesi İngiliz 
adliyesinin en son ve en yüksek 
mercii oldugu için onun evet ve 
yahut hayır ıekllnde vereceği ka
rar derhal :;erine getirilecektir. 

Sivaminin bu cinayeti irtikap et
tiğini isbat ıdecek surette vicdan 
kanaatine klfr ~elecek hiçbir de
lil bulunmadığı iddia edildiğinden 
meclisi has mahkemesinin bu hu
susta ne diyeceği merakla bek -
lenmektedir. r 

Davanın neticesi İngilterede ve 
Hindistanda büyük bir alAka ile 
takip edilmektedir 

---;:ı-===·· 
itizar 

Va Z I• yet Münderlratımızın çokluğun-

İspanyada -
dan dolayı bugün Ölüm akını 

D v • • ve Kalbe (İren hırsız tefrikala-

e g 1Ş1 y O r ı--rı•mı•z•ı koya1 •m•a•d•ık •. ö•z•ü•r•dl•le•riz•.•I 

Loııdra 17 (Husll.11) - Franklst y I Ef Sefiri ıer bayük taarruz hazırhklannı en ga;, 
banal etmek üzeredir. Cumhurl- Efganistanın Ankara büyiik el-
7etçller mildafaa için müteaddıd çlllğine Efgan Hariciye Nazın 
talimatı ihtiva eden bir beyanne . Mehmed Feyzi Han tayin edil -

ıneyt menııublarına daAıtmı§, nıll- _,m_if:,.t_ir_. __ "'.'."""."'"'-""".""'-'""'"""'...., 
leti birleşmeAe davet etmiştir. <lığına dair Reisicumhura b;rer 
Çünld1 bu harb iki tarılfın l<'n rapor vermişlerdir 
kozlarını oynamaAa vesile olacak- İspanyada harb meselesi bu saf-
tır. heda devam ederken Frankv, eski 
Diğer taraftan iki taraf arasın- Kral Alfons ile ailehinin vatan -

da bir mütareke yapılması iç'n da§lık haklarını iade eylemesi, 
biikfunetçiler arasında kuvvetli biitün emval ve emlaklerlnı iade 
bir cereyan bq göatermlftiı'. Hat- eylemeğe tevessill etmiştir. Bu ka-
ta bu maksadla hilkfunetçller ka- rar Alfom'e reamen bildiı·i\>.nce 
bineyi değiştirmeğe ve Franko ıle kendial memlekete dönecektir. 
ırıüzakereye girlfebilA!celt bir ka- Bu 1Uretle İspanyada Krallık 
bine kurmayı bile dü.unınekle - rejimi yeniden teessüs edecek, 
diri er. Frank o Başvekil ve Milli M üda -

Çünkü hükfunetçllerin en bl:yük faa Vekili sıfatile memlek~te hiz
kumandanları bilAı artık daha ıi- met edecek ve memlekettekı ıkllik 
yade mukavemete imkan kalma- ıüratle kaldırılacaktır. 

Goml Doktoru Alınacak 

(1 inci sahifeden devam) 
mehafillerinde, Litvanya Harici
ye Nazın Urbsyzin yakında Ber
lini ziyaret tasavvurunda olduğu 
bildirilmektedir. 

MALİ VE İKTISADl 
MESELELER 

Londra 17 (Hususi)- Alınan

ya, İngiltere ile arasında mual -
l!kta bulunan bütün iktısadi ve 
mali meseleleri halleylemeğe ka
rar vermiştir. 

Doktor Şahtın Londraya gön -
derilmesi bu maksadı temin için
dir, 

HAZIRLIK MÜZAKERELERİ 

Roma 17 (A.A.)- Ciano dün 
akşam Lord Perth, kabul etmiş
tir. Görüşme Çemberlayn ve Ha
lifaksın Romayı ziyaretleri miina
sebetlle yapılacak görüşmelerin 

hazırlığı hakkında cereyan etmıı
tir. 

İTALYA - MACARİSTAN 
ARASINDA 

Budapeşte 17 (A.A.) - Kont 
Ciano hususi bir ziyaret için pa -
zartesi günü buraya gelecektir. 
Ciano Horti tarafından davet e
dilmiştir. 

Paris 17 (Hususi)- Bu ziyaretin 
tertibinden maksad Macar emel -
!erinin tahakkuku için son bir de
fa daha İtalya ile temas etmek ve 
Roma müzakereleri esnasında bil 
hassa Macaristanın Transilvanya 
ilzerindeki hak ve iddialarının İ
talya tarafından miidafaasmı te
min eylemek olduğu söylenmek
tedir. 

Bir Am sleyi Ağırca 
Yara lıya n Şoför Onu 

Nası 1 A dattı ? 
Dün akşam saat 8 raddelerinde 

Köprüden geçmekte olan 2295 nu 
maralı otomobil Kasımpaşada Ba 
kır hanında oturan Hasan isminde 
bir ameleye çarparak bacağınd<·n 

ehe ımiyeıli surette yaralamıştır. Seferde infak ve iaşesi gemıden temin 

ücretle dört gemi doktorluğu için istekli 

doktorluğuna sür'atle müracaatları. 

edilmek Ü7ere 125 lira 

olanların DE>nızbank baş 1 
Kıızayı işledikten sonra şoför der
hal otomobili durdurmuş ve ya -

il 
ralıya: .Bir kazadır oldu. Seni e-

lı••••ı111•••••ı••••••••••••••••• vine götüreyim. Ben kendi he -

latan b ul Nafia Müdürlüğünden: 
22/12/938 perşembe günıi saat 15 te İstanbulda Nafıa mıidilrliiğün

de (7500) lira keşif bedelli Gilzel San'atlar Akademisi kalorifer tesisatı 
aç:k eksiltmeye konulm~tur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık i§leri genel, hususi ve fenni şart
nameler!, proje keşıf huwasile buna müteferri dlğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (563) lir.ıdır. 

1stekl!lerin en az (5000) liralık bu i§e benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almış oldukları ,·esikalara ls'tinaden İstanbul Vilayetin
den eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 938 yılına aid 
Tlca,·et Odası vesikalarile gelmeleri. (7691) 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Cinai Teminat Mikdarı Kilo FL 

L. K. Kilo Kuruı 

Sade yağı (iltinci ermiş Kars) 16 88 250 90 

Börülce (İzmir) 4 73 700 9 

Plnnç çorbalık (Antalya kırığı) 5 06 450 15 

Pirinç piUvhk (Maraş) 8 25 500 22 
tl'ıküdar vakıflar imareti için yukarıda yazılı erzak ve yağ her 

biri ayrı ayrı eksiltme ile alınacaktır. İhaleleri 2/1/939 pazartesi günü 
saat ~de Kadıköy vakıflar müdürlüğünde yapılacağından isteklilerine 
% 7,5 teminatile beraber müracaatları. (9184) - - --·- ---
Baş, Diş, Nezle.Grip Romatizma 
nevralj i ,kırt~<lık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
• • . cebınd• gUnde Uç kat• ahnablllr. • • 

sabıma seni tedavi ettıririm. İyi 
oluncıya kadar da gündeliğini ve
ririm. demiştir. 

Saf amele şoförün bu sozlerhıe 
kanmış ve şoför yaralı ameleyi 
otomobiline alarak Kasımpaşnd~ 
oturduğu Bakır hanına götürdük
ten sonra ben şimdi sana doktor 
getireceğim diye savuşmuştur. 

Aradan saatler geçtiği halde şo
förün gelmediğini gören amde 
Hasan aldatıldığını anlamış ve 
komşular vasıtasile polise haber 
vermiştir. Amele Hasan hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alınmış 

kazayı yapan şoför aranmaktadır. 

Parti 
Kurultayı 

(Blrlnd aahifeden dnam) 

Cumhuriyet Halk Partisi B ü
yük Kurultayını aşağıdaki mad 
deleri görüşmek üzere An\ı:ııra · 
da Birincikiinunun yirmi ıtltır.
ı ında fevkalade toplantıya da· 
vet ediyorum. 

C. H. P. Genel Ba~kıın 

Vekili Başvekil 

Celil Bayar 

Jllözakere ruznamesi: 

1. - Nizamnamenin Genel 
Baıkan intihabına ait mııdrlele

rinin tadil ve taozi.ni, 
2- Guıyiinkurulua intiba· 

lıL 

SURİYE VE TUNUS MESELE -
LERİ BİRBİRİNE BENZİYOR 
Roma 17 (A.A.)- Fransız mat

buatının Tunus meselesi hakkın
da İtalyaya yjlptığı gürültülü hü
cumlar Suriyede hazırlanan va
hım hadiseleri beynelmilel nazar
lardan kı,men saklamak mak.<a -
dile yapılmaktadır. 

lunmasına müstenittir.• 
Bu, biraz da Başvekilin birkaç 

gün evvel Avam Kamarasında ay
ni mevzu üzerinde söylediği söz
leri tavzih mahiyetindedir. Ma -
Jıimdur ki İngiltere, Lokarno mu
ahedesile Fransayı Alman teca
vüzüne karşı müdafaa etmeyi ta-

Kaşelerini tecrübe ediniz icabı rıd 
günde 3 kaşe aıınabilır 

İsmine dikkat. Taklitlerinden sakınınıı: ve Gripin yerine baŞJ<a 
marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Fransa. bu memlekette evvelce 
Tunusta yaptığı gibi haksız yere 
askeri hakimiyetinı tesis etmek 
istemektedir. Hatırlarda olduğu 

v~hile 1881 de imza ettiği ikinci 
bir muahede ile Fransa mahalli 
idare nizam ve asayişi temin ede
cek hale gelır gelmez, Tunustan 
çekilmeyi taahhüd etml'kte ıdi. 

ahhüt etmiştir. Bu hukuki bir ta- 1 1 d ı d n' 
ahhüttür. Birkaç gün evvel A - nhisarlar u. Mü ~r üğüıı ~ 
vam Kamarasında Fransanın bir \ !..------------------------:~-.::;: 
İtalyan tecavüzüne karşı müda.- ı _ İdaremizce temin edilen kamyon, araba muşambalarilet~ 
faası için de ortada bir taahhüt muşaınbalarının dikim işi pazarlık usulile eksiltmeye J<0nulınuŞ43 
mevcut olup olmadığı sorulduğu ı 1 • 

II - Pazarlık 20/Xll/938 tarihine rastlıyan ıa!ı günü saa , zaman, Çemberlayn böyle bir ta- " 

Fransa, kendi mandası altında 
bulunan Suriyede de ayni şekil
de hareket ediyor. Surıye ile yap
tığı muahedeyi mer'iyet mevkii
ne koymuyor. Bu hale nazaran 
Fransa hükumetinin evvelce Tu
nusta takip ettiği metodlerı şim

di de Suriyede tatbik etmek iste
diğine hükmedilebilir. 
İŞLETİLECEK ARAZİ ÇOKMUŞ 

ahhüdün mevcut olmadığını söy- Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonun 
lemiştL Bu cevap doğru idi. Çiin- pilacaktır. . eP 
kü İngiltere, İtalyanın taarruzuna rn _ Şartnameler her gün sözü geçen şubeden abnabıleC 
karşı Fransayı müdafaa için res- dikiş örneği ve dikiş vaziyeti de görülebilir. . 
mi bir taahhüde girişmiş değil - ıv _ İsteklilerin pazarlık için tayi nedilen gün ve saatte : 
dir. Fakat manası açık olduğu · 0ııa g 
hald b • f t fs' edildi 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komısY , · e usuz ena e ır ve 
bilhassa İtalyada Fraru;anın mu- !eri ilan olunur. 

* * ı 

Roma 17 (A.A.)- Giornale d' 
İlaha, başmakalesinı Tunus me
meselesine tahsis ederek diyor ki: 

Tunusda hAla Avrupalıların ça
lışmaslle semere verebilecek olan 
i§letilmeğ müsaid pek geniş ve 
serbest topraklar mevcuttur. Bu 
topraklar, oralarda kiifi miktarda 
Fransız olmadığı için ve Fransız 
makamları İtalyan işçilerinin Tu
nusa girmelerine müsaade etme
dikleri için metruk bir halde bu
lunmaktadır 

Bir Genç Metresini 
Kaçıran Arkadaşını 

Yara ladı 

u nkapanında kadın yüzünden 
bir yaralam• hadisesi ol -

kadderatına karıı alakasızlık ma
nasına alındı. Avam kamarasın -
daki sözlerinin bu tarzda tefsir 
edildiğini gören Çemberlayn, söy
lediği son nutukta bu noktayı i
zah etmek istemiştir. Ve bu, ha
kikaten İngiltere ile Fransa ara
sındaki münasebetlerin çok iyi 
bir izahıdır. Esasen büyiik harp
ten evvel de bu münasebetlerin 
mahiyeti böyle idi. Harpten ev -
vel Fransayı müdafaa etmek için 
girişilmiş bir taahhiit mevcut ol
madığı halde İngiltere harlıe gir
mekte tereddüt etmdi. Çünkü İn
giltere için, Fransaya karşı Al -
manya veya İtalya tarafından ya
pılmış bir tanrruz, ayni zamanda 
İngiltere menfaatlerine karşı bir 
tecavüz mahiyetindedir. Ve böy
le menfaat birliğine dayanan mü
nasebetlerin temeli, muahede ve 
mukavele ile tanzim edilen mü
nasebetlerin tenıellerinden şüp

hsiz daha sağlam olur. 

· dd k b. t ahh ' d k' "'dı j]e !urıduracaklarını ooterlikten mus: a ~ a u . . a., ·aat yı 
etmeleri ve bundan başka asgarı lOOılO liralık bu gıbı mŞ . gii 
olduklarına dair fenni evrak ve vesaiki ihale gününden sel<iZ ı 
veline kadar inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine ıbra 
ayrıca bir fenni ehliyet vesikası almaları !;izınıdır. . . tt',J 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşıncı gii'" 
yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve ~{ 7,5 eee• 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ibtıva e~arıd' 
hpalı zarflacın eksiltme günü en geç saat H de kadar yu ver' 
geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde 

lizımdır. · 8928· 21''; 
I - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptırılacag.t. raı1 

tarihinde ihale edileceği ve bilfilıare eksiltmeden kaldırıl~1,ri 
edilen betonarme döşemelerle sair müteferrik işlerin şartnaı!l 10r. 
edildiğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulnı'! ,·r 

II - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 1<0
' 

vakkat teminatı 1140.18 liradır. . . nii ,,s 
III - Eksiltme 26/12/938 tarihine raslıyan pazartp;;ı gu . 5 ,.,ı~ 

koın'. de Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım 
yapilacaktır. · ıird'' 

IV - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel muJ<abıı\~~ 
sarlar umum müdürlüğü levazım ve mubayaa! şubesıle 
İzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. 0~;e~ 

V - Eksiltmeye iştirak etmek lstiyenlerin diplomalı Y ,.rı t 

hendis veya yüksek mimar olmalı; olmadıkları takdirde. 8b~şıPaı 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak ış I muş ve o civarda c•uran 

Ahmed adlı bir genç, metresini 
kaçıran diğer bir genci tebi•kelı 

surette yaralamıştır 

Ahmed epeyce evvel Servet is
minde bir kadınla tanışnuş ve he
raber yaşamıya başlamışldrôır. 

Servet ile Ahmed ilk zamanlarda 
çok iyi geçinmişlerdir. Bir go"r• 
Ahmedin evine gelen arkad~şla -
rından Nuri isminde bir g 0 rç o 
gün Servet ile tanışmıştır F'akat 
Nuri bu tanışmadan som·a .\hme· 

din evde bulunmadığı zarranlarda 
sık sık Servetı ziyarete başiamış 
ve bu esnada Servetle anla;Şnuş -
tır. Nihayet birkaç gün evvel Nu
ri Ahmedin evde bulunmadığı bir 

Atatürk'ün 
Vasiyetnamesi 

Meselesi 

Pl'ektebi s at•"9
' Yüksek Mühendis 

Komisyonunda n: 

(1 inci sahifeden devam) 
Bu formaliteler tamamlandık -

tan sonra vasiyetname hiikümleri 
yerine getirilecektir. 
Diğer tar.ftan Atatürk için ya

pılacak kabir etrafındaki çalışma
lar devam etmektedir. Mimar Yan
sen ile Hozman birer proje ha -
zırlamışlardır. 

--<>--
Y en· Türk-Yunan 

sırada Servetı kaçırmıştır. Eve Muah ec" esi 
geldiği zaman metresini evde bu- Türk - Yunan ticaret müzakeresi 
lamıyan biraz sonra da meselenin neticelenmiş, yeni muahede im -
anlıyan Ahmed fena halde kızmış zalanmıştır. 

ve bıçağı.nı alarak Nuri ile Servetı Tekirda" _as...;l_i_e._h_u_k_u_k--m- ahk--e-
aramak ıçın sokağa çıkmıştır. Te- . d 5 y 
k . d - . k 1 . . d k b mesın en: 
ır agı ıs e esı cıvarın a ra ı ı T ki d " Ert " 1 h ues·n . e r a6ın u6 ru ma a ı .. 

Nuri ile karşilaşan Ahmed Nurı- d ki Abd ilah k Hilmi' .. .. e mu m u ızı ve 
ye ağır sozler soylemeğe başla -

karısı Zeynep Uslan tarafından ay-
mıştır. ni adreste mukim ınezburenin ko-

Kavga bir anda büyümüş ve c.ısı Tahir oğlu Hilmi Uslan aley
Ahmed bıçağını çekerek Nuriyi hine ikame elunan boşanma dav_a
yanağından tehlikeli surette yara- sının cari muhakemesinde: M. aleyh 
lamıştı~. _Nuri derhal Can kurtai a 1 Hilmi namına çıkarılan davetiye -
otomobılıle Cerrahpaşa kastan~ - nin ikametgahının meçhul bulun
sine kal~~larak tedavi altına a- ması hasebile bilatebliğ iade edil
lınmış hadıseden sonra kaçan Ah- miş olduğundan bu kere mahkeme
med sabaha karşı yakalanarak ad· il' en tebliğat icrasına karar 
!iyeye teslim edilmiştir. ~:rn:'ek bu sebeple duruşmanın 

--o-·-- 6/1/939 günii saat 9 a talik kılın11" 
Dr. Rıza Nur olduğundan M. aleyh Hilminin YL\'• 

mi mezkıirda ve muayyen saat\ .· 
An karada mahkemeye gelmesi veya bir veı. ı 

Münakasaya 
konan mevaddın 

cinsi 

Mikdsrı Muhammen 
bedeli 

Çekirdeksız üzüm 2000. K. 24,00) 
Amasya Eriği 900 K. 24,00) 
Kuru kayısı 600 K. 55,00) 
İncir 600 K. 22,00) 
Portakal 8000 K. 3.50) 

Pey 
akçesi 

134,00 

Cevız içi 500 K. 50,00) 
1 - Mektebin 938 mali senesi zarfındaki meyva 

ııf
ihliY8ç ,,, 

eksiltme ile alınacaktır. ııeö1 

• 2 ...,.. Bu ihtiyaçların cins ve ıniktarlarile muhamıne_rı tetılrı'~ 
ilk teminatları, eksiltmenin tarih ve saati hizalarında gos vflı~ 

3 ·- - İstekliler 938 mali senesine .aid ticaret odası 
t...ıı göstereceklerdir. >' 

4 - Şartnamelerıni görmek istlyenlerin her gün "~118sı 
gireceklerin belli gün ve saatte Güm üşstı;yunda mekteb bJ 

d,:;:;omisyona müracaatları ilan olunur. •9179• ll(I 

Devlet Demlryollerı ve Ltrna~ 
ltletme U. idaresi llinl•r ~ ı1 

. 8goP ~ıP 
Muhammen bedeli .360000 lira olan 12 adet vınÇ ~d8,e 

cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada ı t ~ 
satın alınacaktır. ıeP'i~ı t' 

Bu işe girmek istiyenlerin 18150 liralık muvakk8 1 8ı ı• 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni giill sB ~ı 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ~ 

Şartnameler 1800 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa 
satılmaktadır. (8997) ..- f6(I 

lstanbQl Vakıflıır Direktörlüğü JısJJ 1 
Kı y meu 

Lira Kuruş 
ey parası 

Ura Kuruş ' sı 
ti~"" 

·ıııJC j l ' 
Fatihde eski Dülgerzade yeni Sofular mahaJlesı . çJP f-
96 60 7 25 

. . . b cibl ,iiP ne caddesınde eskı 51 ve yenı 49 No. lu ve ermu 1 ~ ~· 
Eski Maarif Vekili ve Lozan tarafından temsil ~ilmesi al.:.i 

konferansı esnasında üçüncü de- halde muhakemenin gıyap kaı.n 
legemiz doktor Rıza Nur Anka - verilmek suretile intaç edileceğini 
raya gitmiş ve Dahilye Vekili •le tebliğ makamına kalın olmak üze;·e 

murabbaında bulunan arsanın tamamı satılmak üzere ~·:i 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. _ ediJC ,ı Y 

İhalesi 26/12/938 pazartesi günü ~aa.t 1.4 .de ıct~8ııı ıl 1 

llblerin Çemberlitaşta Vakıflar B&§llludurluğunde 

bir m üddet göriişmüştür • keyfiyet ill n olunur. (9189) müracaatları (8966) 
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Vlt.lı~lüık. OlklLllyQJJ~lUID©lıromo~c§l 
iSTANEUl TANrY t'.l.f -----

Taşlar • • • 

lstanbulda Sultanahmel mry • 1 
danında iki dfldll tq ~udır, Elu I 
ı..ıardan biriai llrmedif. Yani J.. ı i · ı 
ç~lt l:lflarla d.uvar yapılır gıbı Ö· 

liilıııü§tür. Diğeri yekpaı-edır A

lil hıtpimizin hayretini Çt"ken ta, 

bııdur. Bu tq İstanbulun en ... ski 
1bicie~ldlr. Dön yüzlüdür. Her l 
~lÜnde iJstüıte bir takım resim-

1
/ 

'tr • 
~ l!OrülQr. Bu resimler yazıdır. 1 

tiden Jnaanlar yaalaı .r.ı boy le l 
ı. .. l 
~ •r ardı. HayV11"1ata vt ~§Y•'" 

nt~torek resımı.r y~·r ıar e 
~~ reaiDılerle ne demek ı«,.,ıi~ · 

"" Ull anlatırlardı. B·r yazılnnn ı•-
tıı· 

1)\ (Hiyeı·oglıt) derler. Bu ·~. 
ti .. . 
ıı;, "llStrdan İltMlbula getı.rılmıs 

ca t .. ;i'n lırt•rbula nuıl getirildi· 
iiıı·· nı., hayret ediyorsunuz! 

Evet; iştt bu giirdüt?ur.üz tıısın 
hiçbır tu .. fı kırılmadan Mısırdan 
Snl'.ar.ahmet meydanına ka<ta~ 

~~t:r:idı. 

Büyük sallar v•.,ıldı. Denl7lere 
dal• çık• ~t'lrl·. Anırkapıd•n Suı

ıaııatııucı n-eyd..nııı .. iıusı.ci yol· 
ı. r •\'• l.iı Yağlı kl7ü lar kuru 1 

du. Yüzleı ce ır.anda ile meye.., ~ l 
çeki Mı. 

Ta,ı yenne ı:lıkmek için buyük 

iskelcı~r kuruldu. Tam oı.... llı:l 

ı;ürı•le dıkilcbildi. 

Hu di~<ili taş pcn' e granıt••n 

y•"r··~air Dört ki<.ş~ olnn taba
n· 2.20' ·, 75 •iao ıd,ılır Bo;l'\I 
2487 met• ~fü Tunç~,, (l. tıı lıu !1ft ııt b'IZI l"ne evvel Mısır 

~ '"'nlarmct.n Uçaneiı To'll z;s 
~1Vopolu !t"hrı."'<le diktırm fCI. ~•c ~~çtiğı naıo., ne lunç J>>r\&• 

•r~. Bıaarwı İIJlpardorlacıntl.n lan ezilm şlır Ve ne d• ... verın· 

~crindouır Aı~cıan 1700 sen• kı-

~tıı,v~rı) ınılidın 168 tarihlnJe h den oynaıııı~ıır A ıeı..: ho,;lukla 
~b•1ıa ,.cu me4e karu Tecr:lı dön tokm~lı üz.,rınd• un;. gfl-ı 
l~~ d duruyor ~ ı.c.. ıı..ru mOsaı. • etmra~:ı 

ıı.ı.'•rlbınd• lqı İstanbula u.d• r Üzerındekı yazılann 
"4ıt u Fl~e IIllparator T~dos sl'dur: 

'ttıu, oldu. B11 yp.kpare ve in,- . • Bu hükumdan ıiılctldar, bil· 

hilibRst 

~ 

~ 
Atılan Raket 
(' iin~ü rıalıiledeA d .. am.) 

ı~•s·h . 
u eyi.ayı lııCyle gt.rımc., t>ıı 

tokıı.dı hak.ttıı-4tiıı... H•talad.ıı 
nu?. 

H.ıırbmat!Uf göründüm: 
- Ne }apnuştım. SUheyl&T. 

tün dünyayı mağlup <?tti. M~l"!lle- ı 

ketin hududunu nehrine kadar 1 
tevsi ettL Nehrini açtı ve askerle- 1 
rinin başında olarak muzaffar:yet 

kazandı. Garb güneşinin südimiı 

emdi ve ilAhların valdesini kuca

ğında büyüttü. HükOmet ve sal

tanatını Ra (0 ) nın semadaki hü

kılmet gibi payidardır. Bu Ahi-le· 
yi yukarı ve aşağı Mısıra hakim 

olan pederi (Aman) un ıerefinc 

diktırml§tı.r .• 

Tabanında ; Llttnce ve Yunan

ca yuılar vardır Bunlan Bizar.s 
İmparatoru Teodoı aonradan y~p· 

tı.rmıştır. 

Kaidenin üst lmmıncı. .. bir ta 

kım şekiller vardır. Bunlar Al • 
meydanına ali nhn'!lPrdir. Ce • 

nıı, • ııa'l' yüzürde imparator, 
nvceei. olıtlları, hir de maiyyctl 
ve mWıabdarı vardır. Bir şenli

ğe riyaset etmektedir. Aşağı kı

sımda ko§IJların yapılış şeklı gö-t 
rftlnıektedir Kr•şu arabalan ve 

pctnlivulanrı Y&nf n ıüretl•ri 

,OzUAüyor. 

Şimal • garp olhetinde ll.npora

tor ve zevce11i şampiyon olıu. lro

şuculıra ve pehUvanlara hediye-

1• verdtl! gcmllm•~ t1odlr. 

D.lt..- yüzünde .Romayka. n•. 
mile mıırul bu daruı oyunu "fardır. 

Aynı zamanda orkestıa ça.!ı ~or. 

Euradı bir takım musiki Aleti gö- 1 

rulmektedlr ı 

Bu tq, Ahırkapıyı getir:ld!k • 

ten sonra; otur S•me olduğu y~r • 

ıie kalm4tır. APıcal< otuz sene &ı'h /' 

ra msydana getirilebilmiştir. . 

(') Ra · Mı~-ırlılan,.. taptıkları I· 

ldhla-rdıın bın 1 

Kadın 
Garsonlar 

(5 lael ıahifedH devam) 

' -

İnsanlar Ku,.bağa mı İdi? 
Dünyaya insanların nereden 

geld :Ji uzun zamandır bütün d • 
!imleri düşündürüyordu. Darı:in 

ilminde bir lngiliz ıilimi insanııı 
maymundan geld~lni ve moymııoı 
oğullan olduğunu .öylttıi§ti. Bu 

sefer de bir Fran.= ortaya çıl..ıı

t'ak in$anlarm kurbağ11 oğullan 

olduğunu ıoylüyor. 

Yuk11nda~ı r~•i...,de gil•terıldl

ıii gif>; ın•anı k<ırbağaya benzeti-

B 
i 
L 
M 
E 
c 
E 

Benim harfim ' 
sekiz. Beni sUı · 
çok seversiniz. 
İlk iki hecele • 
runle her şeyi 
oir•ttrim size. 

f"akat beni se • 1 

.-en ancak ayda ı 
dört kere bula· 
cak. Bilin baka
yım neyim ben! 
Bildim daha sen 
söylerken. 

!ıoY. 1l e inıanın ııav111 11av111 çelı
t'eri ve vücudü değiferek milyon
larca sene sonra fimdiki h4le " >(

diğltıi iddia ediyor. Kurbaganm 
da bef parmağı olduğunu söylı • 
yerek sözünü isbata çalışıyor. Bır 
nutkunda fUnlan ıöylemiftir: 

c ... İ ıte binlerce aene evvel ak • 
şam üstü güneı batarken ~u ke • 
narlannda vırak, vırak diye baOı-
ran büyük bir kurbağa emin olu
nuz ki, bizim ya büyük babamız

dır, veyahut büııük annemizdir. • 

- lnsanlann kefif ve icat yup
molan kırk ve em yaJları arasın
da olurmUJ. İstaı .. ıiklere nazn • 

ran en iyi şairin kırk altı, romnn
cılar kırk dört, aktörle kırk, mu
siki§inaslar kırk bir, tarihçiler el
li ya.1larmda en büyük eıerleri"i 
ortaya koymuşlardır. 

-0--

- J aponyada kızlar nışan ol • 
duğu zaman bir kere erkeğin 4 • 

yayım yıkamağa mecbunnUf .. 
- Dünyada yalnız Finlcindiya 

ve Türktstanda gök gürlemez t•e 
şimşek çakmazmış ... 

- Bir ô.lim hesap etmİ§, dünya
da bir gün zarfında beş milyoıı 

kalemucu sarefdiliyomıuş. 

Almanya Lehistan'la 
Harb Eder mi? 

1 

ıçın uğraşıyorlar. Lehistan son 
senelerde dıJıa ziyade Almanya i· 
le dostluğunu arttıımış, 934 de 

MÜSABAKA iZ 
1- Her ay bir bilmece ilan edeceğiz. Bilmeceleriıni•i doğru hall• 

denlere kıymettar hediyeler vereceğiz. 
2- BilnıecclerımiLi halledenler bir ay 7.arfında ccvapllll'tnl Soa 

1'el,ııaf ırazetesi bilmece memurluğunıı göndermelidir. 
3- Hediyeler ilan edildikleri tarihten iki balta ıçn. matbıumıız· 

dıın aldırılmalıdır. 

BİLMECEMİZDE KAZANANLARA VERECEÖThlİZ HED•ı"ı •""-~ 
1- Bir Zays marka fotoğraf makinesi. 
2- Kol saati. 
3- Bir mürekkepli kalem. 
Dördüncüd~n ellinclye kadar birer kitap. 

Yazısız H1kaye 

\ 

_ft' \ t 1 ı ! ı " : ... . .. ~ • 
. '-

~ 
,.,.-

ı 1 "'••1.ik rnıı.zı, bır sinema ıet-ı
. hıı ilZıil.ıniln milnden ıJ~ll t, 

·, ._, ·.? &fuıl.en ı..krar yaşıyor • - Ne yapacaksın. bac.ığırna bir 
çimdik . ı:mıştın. Hani, nn k0ş • 
kün bahçe duvarının dibinde b5-
ğürtlenler vardı. O gtin, oyu'1da 
seninle orada saklanm~tık. Bir ta· 
raftan da, dikenU dalların elimı
zi,kolumuzu iğnelemesine bak • 
mıyaralr böğürtlen yiyorduk .. 

Fakat, tan·ııreclliğe merak sa • 
ran kadınlu bunu, hayatlarıırı 1.a
zanmak içın değil spor için, zevk 
için yaparları. Diplomalı yüzlerce 
kadın pilot vardır. Buna rağmen 
şirketlerde çalışan yok gibidır. 

Fakat, kadın hastabakıcılar pek 
çoktur. Bunlar da harb vukuunda 
istihdam olunmak üzere talim ve 
terbiye ettirilmiştir. 

(' Uncll sahifeden ılevam) 

İngiliz gazetelerinin yazdıaına 

göre ise Ahıanya bugün Lehir • 
tana karşı lıarp açmak fikrinde 1 Varşova ile Bcrlin arasında ak- i---=-=---------=-=----====-==---==""""" 

·~ ~:bi. h•y•canlanıyordum. O 
,1 da e•lti gunleri hatırladı·. 

ı..:,'.'k.kaktı. Bütün göğsünü ~işi-
, <lerin hır nefes aldı. Sonn: 

llru .a.ıı.ıned, dedı, yıllardan son • 
~"- ıııı~ı.. buluşmak d.a mlimkün· 

"" ha .. 

~- ~t dersin bu işef .. 
1 •ı b d" i~' ıran için o kadar ken ı 
Ilı\ ~i~ dalmıştık ki, SüheylB
lıı~1 ralıer olduğu arkadaşlarına 
11.ı~: ıııııştuk. Süheyla onlara dön-

l s· 
"'itil ll gidin, çocuklar, dedi, ben 
&.ı: 0Yuna gelemiyecetlm. 

~~. s''· Süheyl! ile kol kola tzlr
~ , •ıııti bir tek vücud. olmuş • 

''lır ·~ .. "'d"'- O ka1ıır ~ -..ır yuru ...... _ 
\ ltit ki, kendimize geldlğlmız 
to~ l:ıılin üzerinde O'lduğuır.u-

1!! Uk. Silhey!Aya sordum; 
'1, ·· .\nıat bakalım .. Nerel~rde 
~tcı. 

' bir 9&Dlln altına oturmuş-
~, 
, . ttz beıum çceuJtluk arka
~~ O vakit Çamlıcada otu • 

lllt. O..r..tıı ba~lerde, ko-
1Jty1 hıraız poU.. oynardık. Sü-

4lb Sonl'ti kaybetmiştim. On-
' ı, t •.sı.ıun nıemurıyetl dola • 
'ıılt~~lt taı almda bir \•illyete 
\ııı_;d1. I<üçükken güzel, çok 
rı~,· lıız-çın bir kızdı. Onnrıla. 

~·~, kavııa ederdim. Çüulıu 
'4">-~çılık yaı;ardı. 

'!\ lı•ı >'• &ordum: 
•- lrlı:n.r ınııııını hani bir 
-..ı, b ' 
"llıd, lr tokat VutmUf\ıırı .• 

• "'501 ~ to.n geluıJ~. Blr hat-
"' • j ~ ''\ , lırrn tıştulı. 

!'\ 11.ıı .,. ~ • 
I <it « ... hulıa •Vl! 

' ~.,.tl'•lt •~nı atlam et\l mı 
l'j~ 

~~·~! .. 
(l Yar_,,,azlık etmlfttıı, 

Gülümsedım: 

- Peki, bunun için o kadar hız
lı vurulur mu?. 

· -· Çok kızmıştım .. 
Akşam oluyordu. Güneı, deniz

de en güzel bir tablo halinde k'U'· 
şımızda idi. 

Süheyla: 

- Haydi artık kalkalım, dedi.. 
Kalktık. Ha!A o günkü hır~rz 

polis oyununda, yediğim tokadın 
hikayesini münaka~a ediyorduk. 
Sonra ona geçen on beş seneır.in 
bilançosunu yaptım.. O, hiç bir 
~ey anlatmıyordu: 

- Sen de, hala o zamanki gibi 
yaramaz mısın, dedi.. 

- Ben yaramaz mıydım?. 
- Tabii .. Böğürtlenlerin dlhin-

de çimdik atmak, yaram.ızlık de
ğil mi.. 

içimi çektim: 
- Artık yaramzlık kalmadı, de

dim .. Şımdi, uslandım, akıllan • 
dım .. Hatta evlendim bile .. 

- Yok canını? .. 
- Tabii .. 
- Allah mes'ud etsın .. 
Nizama gelnıi~tik. 
Süheyla birden durdu: 
- Geç kaldım, Ahmed, dedi.. 

Eve gitmeliyim.. Arkadaşlarla 

t.cnise gidiyorduk. Sana rasgeldim. 
O kadar sevindim ki.. Tenisı ar
kad~lanmı her şeyi unuttum. 

SüheylA, dalgın, gittikçe, g~<>e· 
ye bilrünen çamlıklara bakıyordu., 
Yilıünün hatlarında uıun Vf, 'l • 
zd~U bir mana vardı "":ıra bau ı L 

GÖZ HEKİMi 

Dr. Murad Rami Aydıu 
'!'aksim - Talımhane, Tarlabaşı 

caddesi N o. 10 Urla aprt. 
Tel: 415fi3 

. 
döndü. Yavaş bir sesle: 

- Ahmed ayrılalım, artık, ded!. 
Eve gitmeliyim .. 

- Bir daha konuşmıyacak rrı; · 
yız?. Yarın sabah istersen plajda 
buluşalım .. 

Durdu. Önüne baktı. Başını kal
dırmadan cevab verdi: 

- Mümkün değil.. Kocamla bir 
sandal gezintisi yapacağız .. 
Yüreğim bir anda burkulmuştu: 
- Evlendin, demek?. 
- Evet .. 
- Saatlerdenberi söylemed;r, 

de ... 
- Üzüleceğini tahmin etmiştim. 
Susmuştum .. Söyliyecek hiç bır 

şeyim yoktu. 
O, bir müddet bana baktı. A · 

caba çocukluk arkadaşına acır:ıı~ 

m.ydı ?. Sonra titrek bir sesle ila
ve etti: 
-Haııi o böğürtlenlerin arkaamda 
saklandıgımıı gür., bız ikimız 'ıır· 
sız olmuştuk, d .. ~ı mı•. Polı,; o· 
lan çocuj'u batır!«hr ıw!. Kddrl.. 
İtte onuııta ~' ı~nd.m .. Kail· i ., 
gün bizi bu1nınamıştı. Sonra ha • 
Y• tta buldu .. Çok mes'udum .. Se
n.nle d.t ) ine arkadaş kalmağa 

soz veriyorum. 
REŞAD FEYZİ 

, değildir. Fakat müstakil bir Uk • 
ranya devleti vücude getirmek l· 
çin ileri sürülen emellere müza • 
heret etmek istiyor. Bunun ıçln 
de Varşovacıa teşebbüslerde bu • 
lunarak Ukranya istiltlAI hareke
tini Lehistanın kolaylaştırmasını 

istiyeceği ho.ber veriliyor. 
İngiliz gazetelerinin neşriyatı

na göre bugünkü Almanya hiçbir 
zaman Ukranyanm müstakil bir 
devlet halinde birleşmesi tasavvu
ru karşısında liikayd kalmıyı • 
caktır. Eğer Varşova da buna ra
zı olursa Lehistanın cenubu şarki 
kısmı ayrılmış olacaktır. Halbuki 
vaktile Südetler meselesinde Af. 
manyaya müzaheret eden Lehle
rin buna razı olacağına şimdiki 

halde hiç ihtimal verlimiyor. 
Esasen Varşovada da bunun i

çin Almanya tarafından teşebbüs
lere girişileceğini gösterir resmi 
mahiyette malı1mat yoktur. Yal
nız gözönünde olan bir hal ,varsa 
o da Alman gazetelerinin Ukran· 
ya meselesini büyük bir ehem • 
miyetle takib ederek Ukranyalı
ların istiklal istediklerini müda • 
faa etmelerıdir. 

Lehistanın son zamanlarda Rus 
ya ile anlaşması da Ukranya me
selesine Varşovanın ne kadar e • 
Şimdi iki taraf eskiden mevcud 
muahedelere dayanarak münase
betlerini çok iyi bir hale koymak 

tedilen muahede bu itibarla az 
ehemmiyetlı olmamıştı. Fakat 
şimdi Leh rnatbuatı 934 muahe
desınin daha ziyade Almanyanın 
işine yaramış olduğunu söyle • 
mekten kendini alamıyor. 

Diğer taraftan Varşovadaki mil 
Jet meclisinde bulunan Ukran • 
yalı meb'ustar memleketlerinin 
muhtariyet ile idare edılmesinl 

istediler. Bunların istediği arazi 

pek geniş olup 9, 700,000 nüfusluk 
bir sahayı kaplıyor. Halbuki Le
histanda ancak 7 yahut 7 buçuk 
milyon Ukr.ınyalı bulunuyor. İs· 

tenen arazinin ölçüsü de 135,800 
kilometre nıurabbaıdır ki Lehls· 
tanın bütün mesahası 386,600 ki
lometre olduğuna göre oranın üç
te birini te,1kil ediyor dem~ktlr. 

Bütün bunlara bakılınca Leh • 
lerin kendı idarelerindeki Ukran
yaya karşı ne yapacakları mesele
si politika Aleminin pek merak et
tiği bırinci derecedeki meseleler • 
den olduğu kolayca anlaşılır. Tec 
riiheler göstermiştir ki bir yerde 

tahrik.it yaparak milll emellerin 
tatmini da11asını ileri sürerek, 
bu t~ırik!ta müzaheret etmek su-
retile birçok vak'alar çıkannak ve 
bu vak'alardan istifade etmek da 
ima kabil o:uyor ve bir tarafın 
dığer bir tarafla açıktan açığa 

harbetmesine lüzum görülmüyor. 

KOLINOS 
antise1>tik 

DIŞ MACUNU 

ltullanını 1 

lezz~ti hoş 

dişleri lor! 

gibi pa 
!!!l:!!:a~t::~~:::'.:..ııliı•lllimım••••• ı., tan K< 

no ıu dünyada milyonlarca zevat seve seve kull oırlar. Tüpün 
muhteviyatı teksi! edilmiş oldul(unda~ uzun müddetlo! ibti,acınııı 
temin eder, Büı iik tüpü 40, kiiçÜK tiıpü 22,S k uruştur 

Karı Koca Kavga ı En 
Çok Neden Olur? 

(S inci ıahifeden devom) - Muvazenesizlik amma, ne ve 
Bir biğer tanıdık. Üç sene evvel neyin muvazenesizliği? .. 

evlendiği karısından geçenlerde - Her şeyin ... Maddi manevi 
ayrıldı. Ona: her şeyde muvazenesizlik... ı:n 

- Niçin ayrıldınız?.. · ufak teferrüata kadar muvazene-
Diye sordum. İçirı çe~ ı ~·Lizü Jendirilebilen bir izdivaç, sağa so-

acı bir maııa ile tekallüs e it. Mü· la yalpalamadan, saadete :l ığru 
teessir bir dudak bükii~le cevab seyrine devam edebilir .. Dalga • 
verdi: su: deniz olmaz anım. Hani den-

- V aktlle hessbıır.ı yapaınadımı gl dengine diye bir söz vardır ... 
netice aleyhime çıktı. Aşk insanın Severken de, evlenirken da onu 
gözüne bir perde çekermif de, ö- amalı unutm ...• 
nünü göstermezmlı derler ... Mııa-

Görüyonıunuz ya muhter~m oşımın azlığına bakmadan, lüks ha-
kuyucularırn, hasbihal ettiğ'm ah· yata alışm12 bir kadınla evlendim .. 

Ona ayni hayatı temır edemeyince babların hepal azçok ayrı ayrı bir 
bir dirliksizdir başladı... Kadının fikri müdafaa ediyorlar ... Fakat 
ağır sözlerine muhatab oldum... acaba hangisi doğru? .. 
Her gün kavga, tatsızlık . Sah - Karı • koca kavgaları neden o-
rettim. Ettim .. Baktım, karımı yo- !ur! .. 
ia getirmek kabil değil.. iş daha Bana kalırsa verilen cevabların 
fena neticelere vaucak . . Yakamı hepsini birleştirirsek, bu, uzun 
kurtardım ... Zaten onun da ca • izahlara muhtaç olan suale kı-

nına minnet imiş! .. • sa, fakat manidar bir cevab almıı 
Ona sualimi tel>:rarlamadım. oluruz ... 

Çünkü, kendi macPrasını anlat • 
makla sorguma sembolık bir ce- i nmn~l'll 
vah vermış oldu ... 

Az çok içtimai ilimlerle meşgul 
olmuş bir ihvan da şu mütaleada 
bulundu: 

- Karı - koca kavgaları diyıp 
geçmemelidir .. Bu; tabirinın l:'ıü • 
baliliği kadar ciddi bir meseledir; 
bu hususta bir çok sebeblcr sayı
labilir ... Pıı.kat ben, işin bütün e
hemmiyetini şu noktada t~ksi! et
mek isterim: Muv .. zene~izlik ... 

Dostum son kelimede sustı.:; d<?
vam edecek diye bekledim. Etme

ord 

50 Seııedenberi yapılan mil
yonlarra tecrübe ile dünya

da mevend çoeuk gıdalarının en 
mükemmeli ol<ltığu tasdik rdil -
miştir. hmine dikkat: Taklidınden 
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En kısa zamanda size de ayni parlak 
neticeyi kazandırabilir 

Yakın Şarkın dlf macunlan kraliçesidir. Milyonlarca ağıza 

güzellik, llhbat, sağlık vermiş ve bu hassasiledir ki 
18 diploma, 48 madalya kazanmıştır. 

1 
Sabah, ötle, akşam her yemekten sonra RADYOLIN'le 1 

ağımızı fırça•amayı uout:nayınıı 1 

Yeşilköy Tohum Islah istasyonu 
Satınalma KemisyGnundan 

YURT GİŞESİ 
Yurt gişesi, her ay büyük ikramiyeler vererek rekor kırdığı gibi 

bu keşldenin de en büyük ikramiyeleri olan 

45.000 ve 12.000 
lirayı yine YURT GiŞESi vermiştir. 

Sb de dosUannız gibi saadete ve bahtiyarlığa kavuşmak isterseniz 

' YILBAŞI Biletinizi Yurt Gişesinden alınız. 
Gişemizde biletler tükenmek üzeredir. Acele ediniz. Son gtinlere 
kalmayınız. Taşra siparişleri kabul olunur. 

1 İstanbul asliye altıncı hukuki rr================================================::.:~ 
mahkemesinden: = \\ 

İsmail tarafından karısı olup mu- ~ h /, ~ l 
kaddema Mahmudpaşa tarakçılar '-Uı 6't t • 6't .{ 

:;::;·~:::~~;:;,~~:~~ ... 7 r;.nı _ tI.J-ı.fl ı-.. u. ~.,. 
metgahı meçhul Binnaz aleyhine , .. ~,;r·' -~ · TU NG s RAM açılan boşanma davasının 5/12/938 ,• ,. ~--~ .-."'' ' '., 

tarihli tahkiı<at celsesine gelmiyen •· · ' />.lif!. ~J·~.';."~" « '.~.· , 
mumaileyha Binnaz hakkında gı- ~ F:!?"' 
yab kararı ittihaz olunarak buna da· .~ "'tıv~ • ,. - ~ I 
ır imla kılınan ihbarnamenin bir t"~~ ~ ·'"~ ·] ı ~ T ~ ~ 
:~~~ıas~!:nv:~:~;:t:~;ıı;: l.-~~ . • / ~ 11 p ~ ~ 
~~~19e;~e p~;;:ın~!~:atta:;;:a:u: ~. ,, ~· * • • ' l '1ı l ' 
rakıldığı tebliğ yerine geçmek üze- Jl111 ''- '-iP/, 
re ilan olunuı. 938/1038 Mır u, .. -. 
Beyoğlu birinci sulh hukuk ha- \ 

kimliğinden: l ı 
Sabrinin Nişantaşında Güzelbah • 

çe Eminefendi sokağında Periğr?.ıi 
apartımanında Mehmed Mürtaza a
leyhine açtığı davada 49 lirarun ten
zilile bu mikdar hakkında müdde -
aaleyhin müddeiye karşı icra daire
sinde vuku bulan muarazasmın 

men'ine dair verilen 16/11/938 ta -
rihli kararın müddeialeyhin ika -
metgahının meçhuliyetine mebni 
118.nen tebliğine karar verilmiş ol -
duğundan işbu karar hulasası hü
küm makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

Dr .Besim Ruşen~ 
rrahplşa hastanesi 1 ' i i~" ı · 
teha!!ısı Çarşıkapı 1 a v.t\ 

forak, Ahun Ap. . 

Meşhur Edison, filamdnlı elektrik anı· 
pulunu icaı edeliden beri tenvirat sa~ 
hasında çok ileri adımlar alıldı. 

TUNGSRAM laboratuvarları bu ileri hamlelere 
ilaveıen çok yeni ve şayani hayrel bir keşif yap· 
tı, ve TUNGSRAM - KRiPTON ampullannı mey• 
dana getirdi. Bu sayede hem elekırik cereya· 
nından °/o 20 ila 0/o 40 derecesinde bir tasarrut 
temin ediliyor, hem de şimdiye kadar elde edil·. 
meyen bembeyaz bir « gündüz » aydınlı§ına 
kavuşuluyor. 

Adrese dlkkatı it Bankası kartısında 17 No. da 
YURT GİŞESi Sahibi MEHMET KIVANÇ İstanbul asliye ikinci ticaret mah-

-----------·----------mmm•iıııııli' kemesinden: 
---------------··-------- İstanbul Belediyesi ile Galata A-

l D 
• L S l K • •, A l 1 rap camii Odalariçi sokak 2/1 No ıu 

CDIZ evazım atına ma omısyGnU J.an arı hanede mukim Süleyman Fazlı a-
rasında mütehaddis alacak davası-

Marmara Ouübahrl K, Satıoalma Komisyonunda~: nın tahkikatı sırasında: ikametga-
Cioıi Tonu Tahmin fiatı Tutarı ilk teminatı hının meçhuliyetine binaen yapı -

Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. lan ilanen tebligat üzerine 13/12/ 
Rekompoze 510,393 1~ 50 7911 09 593 34 938 tarihli muhakemede isbatı vü -
Maden kömürü cut etmediğinden hak.kında usulün 

1 - Komutanlılı: ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı maden 401 inci maddesine tevfikan gıyap 
kömürü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. kararı ittihaz ve ilanen tebliğine ve 

:ı - Eksiltmeıi 23 / birincik8.nun / 938 cuma günıi saat 15 de iz- tahkikatın da 17/1/939 tarihine mü-
mitte Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. sadif salı günü saat 14 e talikine 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. karar verilmiş olmakla keyfiyet 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun is- tebliğ makamına kaim olmak üzere 

tediği belgelerile birlikte yukarda gösterilen ilk teminat makbuzlarını ilan olunur. (12970) 
havi teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline ka
dar Komisyon Başkanlığına vermeleri. •8784• 

Hacı Bekir Şekerlerini 
150 senedir taklid edemediler, edemiyorlar, edemiyecekler ... 

ALI MUHiDDİN 
HACI BEKİR ~ Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri; Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

t-.• 

BOURLA BİRADERLE~ 
i s T A. N B u L A N K A R i z 

• 
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