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J hbn~~ en G~:~T~akW 

1 

akfam •azetesidlr 
İlAnlannı SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan ·u vasıtadan hakklle 

latJ.fade tmif oluri.ar. ----
İDARE - İLANı Telı 20827 

Telgraf ı İst. llon Telırraf 

Fransa,Bir italyan Faşist Şefini Tevkif Etti 
-------------- - . - - - - -

ita/ya-Fransa ihtilafı Vahim Ve Nazik Bir Safhaya Gird 
Korsikadaki ltalyanlar Derhal Çıkartılacak Askeril-Cuınhurreisi Yakında 

Putıı 19 (A.A.)- Tunusda Fransız polisi, Ca\'do isminde bir 
İtalJ'an fatlıt ıefini tevkif etmiştir. Bu adam ırklar arasında düş
lllaallk uy .. ıdırmak cürmü iJ., nıununılur . 

f'aris 19 (Hmu.i)- Tunusd• İtaly911 faşist şcflorinden Cav-

do'nun tevkifi her lıınfla heyecan uyandırmıştır. Bu badiscnin 
~•him neticeler dolğurabileceti tahmin edilmektedir. Romanın 
bu hareket karşısındaki cevabı ve noktai nazarı henüz belli de
ğildir. Paris hükfımeti Tunusda daha bazı tedbirler alacaktır. 

~----------------=---·------.... .....,~,... ........................... -1 -....:::: 
Ba,tia - Kor•ika - 19 (A.A.) -

İtalya tarafından yapılan tal~b],.r 

üzerine burada teşekkül eden ha-

• !eril~ idari işlerde çalışan İta 1 -
yanların uzaklaştırılması, 

ismet lnönü Üniversiteyi Gezecek, 
Tetkiklerde Bulurıacak 

lekaüd Va 
~eflmler· n 
~aaşlar1 

~lallf luuounun.C. yapılacak 
tadil hakikaten bunları 

ııtftf*ülittu ve ••ri bir 
ıılot-e 11.W tutulmaktan 
lı.urtaracaklır. 

~~an: ETEM İZZET BEN~E 
l' ekaeıd 5

:e ye~mler: maaş l tevıdl on y.ıl öneeye ıöre 
~ eııı.e1ı:1t, ö.bfn n dullar:n 
ı._ lelıJıao olu blr';'>k detltlkllk
~ ~Y•\4tmiftlr. Blllıaua Emllk 

1~ BanlrMının Mylık sa -
1ı, 1'ttııe avam verm .. ı ı~lm 
\ ıtı )'lbtbıden ellerindeki ma

ı eket ve müdafaa komiteleı-i K<.r
sikada faaliyette bulunan tt~yaıı 

ajanlarının sıkı bir 11ffaret a2t} • 

na alınmasına dair bıuı karar Mi
rctleri kabul etmişlerdir. 

Bu karar suretilerile alınmuı 

ıstenilen tedbirler ıuııludır: 

1' - Muhacereti tahdtd için sıkı 
bir kontl'Ol tesiei, 

2 - Mevcud <Mlreri la.t'aluwı 

derhal Uıkviyesile adada yem ha
va üsleri ihdas Mllmeei, 

3 - Fransa aleyhiııdelci hücuın
fara nihayeı verilmesi içtn Roma 

nezdinde leşebbüsatta bulwıul -
rnası, 

4 - Kadrosu zayıf olan hu•ıısl 
polis servisinin takvİyesi, 

5 - Muvra ismindeki haıyan 
gazetesinin kıpatılması , 

ti - Adanın nafıa ve inşaat i4- İt.ılyan n..Şftl<lli Muı•hnı 

7 - Adada oturan İtalyanların 
ı...ııaret altına alınması ve şüp -
heli e~hnsın derhal tardedilme.ı .. 

Cumhur Reisi İsmet İnönü'nün 
yakında İstanbula ~eref vereceği 

anlaşılmaktadır. Cumhur ~i, 
bu seyahatinde bilhassa İıtanbul 

Üniversitesini ziyaret edecektir. 
MİLLİ MÜDAFAA İ Ankaradan ş;lırimize dönen Ü-

. MÜZAERELERİ 1 ı.iver>ite Rektörü Cemıl B!lsel 
Paris 19 (Hususi) - İtalyan nı·-ı bu hususda d~miştir ki: 

zuları karşısında Fransanın asa- - Reisicumhur İsnıet İnönü 

biyeli ayni 'iddetle devam edi - beni Ktill!lr Bakoıu Saffet Ankan-
yor. Tunusta, İtalyan hududun - la bcrober kabul buyurdular. Ken-

daki askeri hazırlıklara ehemmi- dilcrin~ İstanbul tluivenitesinin 
yet verilmektedir. tebrik ' 'e tazimlerini arzettlm. 

Meb'uslar meclisı dün gece ıkı Çok dııncula11dılar. T•kkürleri-

milyar 674 milyon franga ba lıg 

olan bahriye, 5 milyar aoo mily"n 
franklık deniz aşırı müdafassı 

tahsisatını kabul ettikten sonra 

B&şvek:ilin izahatını dinlemiş -

t.iı:. Başvekil milli müdafaa me -
ııek>•i hakkında meb'usaıı medı

slnin kAnunusaııide umumi mıi

zaker11lere davet olunacaıtım bil
dirmiştir. 

nin ,.e ~~vıilerlnin ula§tırılmaıma 
beni memur buyurdul81'. Hükô -
metin başında Cumhıırlyetln ilme 

dnyuııdığını iUlıı ~tmiı olan Bü -
yük İnönü'11e kendi ellle kurul
muş olan tlniversitenıi:ıln nMıl 
çalısı.tını kuruluşundaııberi na

sıl inkişaf etti&ini ne ılbi ekailı: • 
leri bulunduiunu da arzettlm. ' 

~nlarını lnsafaıı münıba
' ltaptırıuı ve maa,ının an
\ ~~ı., blrtal alabilenler için en 
~~~ bir lııurtuluş nıüklı.fatı sa
\ı.~elı: bir hareket olmU§tur. 

BİR TÜRLÜ BİTMiYOR Valinin . 
-

1 

Bu Sahahkı 

Ünive.rsiteoln çahımalannı ve 
inkiş..Iını en yakın bir llııi ve IJÜ
venle taklb ettiklerini beyan bu-

KAZIM KARABEKIR 
·~ blltlla ltualara rağmen 1 b l'd 

ı iltı derdi• devHı buluna- t 
~~t~. Bunlardan biri ve belki s an u a 
ı, 1 <Is; bwremden önce emekli- R d E 

Ne çok Teftişleri 

V DUkkinların Temiz-
~>tıı..._ dul veya yetim kalan- an evu vı· s; llıellf)~rıdır ki hakikaten iki 

~~ııı., hak sahiblcri ;ırasında İ 
armış lljlnl Tetkik Etti 

'\1 farklar kaydetmemenln im- JD .. J Jk • ı; V / d 
'Yolıtur. Eııki emeklileri, dıil, U n 6 f f.,j (1 n, a P a t l f 
'> ~e yetimi"" de ayni •evi-

1 
v d 1 .,.1 G .. d .l. J. 

'~ ••ııruı.,k bi~ .ııp1ıc yok ki n. a ın ar ıvı uagene ye on erı aı 
~ it lllııll lmktın me•elesidir. Zabıta, giılı fuhuşla mücadeleye 

. ~ ltak ki. hiikumet bütiin Cesedin I-I Ü viyeti şıddetle devam ediyor. Fakat, 1ı-
~.~ niyetin• rağmeu hu imkiııı- tanbulda gizli rıınd< vu evi aayıaı 
~tt;!•lay,.ile c•ki btlhlrnk sa- An ~aşıldı 0 kadar çok ki. hergün bir ka91 
' d 0 faydalı olaını~oı-. 'Bu - kapandığı halde, tekrar yeniler 
.ı lf•tıd "k' · d d h ıı OkmPy"lunı cinayetinin e~rarı .,, h • ı ınoı an a er a ı meydana çıkıyor . .Bu ... vıeri lfle-

" lr Yapılan ve adına: bu sabah kısr1en çözi.ılmü~tür . 
< k Ö · ı · ı tenler sıkı takibklll u(raru.,ı ha'.-tı,, o laına... ldüri.ı miış o arak bulunan 

ni( geı·.c·ııı lıu·· ,.ı,·•tı· ) J t de, diger fuhuş tell/ıllıı.rı bu Dleıt-
!t <n ıısuldiir. Reoiıııli hü c an aşı mı~ ır. !ekten vnz geçmiyorlar. İflerıne 

•litd l\laktul Kastamonu vilayetinin 
\.. ~tı anı biı· insanın sağlığı cıevam ediyorlar. 
,,, kan ve cezri vesika ol _ DJday kazasının Kaı·amuk kö"'·iır· ikı· gız· ıı· 
'n' ı '! t •fa "l Ih d K Dün de BeyohJunda 1,.

1
" l:iire 11188~ sııhibleriniıı ' en " us u "" u san ır. a - • 

ıı.' tilin de bu ak~ama kadaı; mevdaııo rande•·u evi meydana çıkartı! -
~ hı,"?u ölillüğtinü her altı çıkacagı ümid edilmektedir. mışlır. Evleri işletenler yakala -
1~0 esbit eımek hususundn j narak adliyeye verilmiflerdir. Bu 

'·ı Yn) '"' usul biraz ıeri bir 'ı B u G U"' N ıki evde birçok eenç kadm ve m-
lııu~··~ kahnaktudır. Hem .ıe !ar bulunmuştur. Bunlar da mu-
it~' 18tihkak •ahiblerini ha- a~·eııeye sevkcdilmlştir. 

ı1>11tkül vaziyette bırak- 7 incide 
~ 

1 
Yorınakta ve bazın da ---....;;;..:;;.ı 

. ~ltlııklara mecbur etmek- SPOR SAYFASI 
'~ı ' lllÜtekaidlcr eter ay-

~•~ı ~ ... ~ar.kat •amanlar için V e . . H e r V a ~ ; t 
~•O.ı a.., ~ehlrlerden alıyorlar 

a1>1a1 k h • ~, ı. llt'ını yaptırma u-
1 >ıı U >ahmele kallan.,,ak

la 
~·lııı' aldıkları seblrlerc ka-
~,I~ •l.tedirler. -
. 't .. 
i··~. "."•danı, her ölüm ha
li~, lıukftnıd~" istirdad e-
~ • Ve nt.f · k" t",.." d k' ~u .. us u -. ... n e ı 

~ ,,, !lırü(düğtine göre zan -
,, 1( 
ı~İtı ~ emekli, dul ,.e ye-

ı, lı · Yoklamalarda yalnız 
'ııt~ '1VlYet cüzdanını kafi 
ııı.. kendilerini bir sürü 

l'ole(u" ,.,, 
'• k ' "unden ve yorgun-
~lroruyacak, hem de daha 

't "l lısuliı e•klnin yerine 
~~aı.tır. 

KADIN 
MODA 
ÇOCUK -SiNEMA 

Bütün bunların en iyi ve en 
güzellerini SON TELGRAF da 
bulacakııınız. 

İstanbul un· en çok satılan ve 
rağbet bulan hakiki akgam 
gazetesi olan SON TELGRAF 
muhterem okuyucularına daha 
çok liıyık olmağa çalı~ıyor. 

Dün kapatılan evler §Unlardır: 
Beyoğlunda İıtlklU caddesinde 
200 numarah apartımanın Sofye 
adında bir kadın tarafından :daıP 
~dilen 5 numaralı dairesi. 

Yin~ Beyoğlunda, Yeniçeri.oıı•~ı 

rnkağında 5 numaralı İbrahim 
paşa apartımanında Katerina a -
dında bir kadın tarafından itle -
tilen 8 numaralı daireei. 

Zabıta, gizli evlerle mücad~l~
sine ~iddetle devam etmekte, araı
lırmalar yapılmaktadır. 

ÇAKI İLE YARALADI 

Sirkeci garı arka•ında dün ik< 

Musevi arasında kavga çıkmış s~

bıkalılardan Avrom Neıimi çakı 

ile iki bacağından hafifçe yarg 

lamı§ ve A vrıını yakalanmıttır . 

• 

L(ltfl Kırdar 

Vali ve Belediye reisimiz Lı'.ıtfi 
Kırdar bu sabah, daha mesai saa
tinden evvel, erkenden Beyoğ -
!unda bazı dükkan ve mağaz«ları 
tefti§ etmiştir. Lı'.ıtii Kırdu dül<
kan ve mağazalarda temizlik işle
rlle meşgul olmuş, fiai etik:.etlft -
rini tetkik etmiş, ahı veriş i~le -
rinin pazarhkıuz satı, kanununa 
göre yapılıp yapılmadıl!ını in°~

Jemiştir. 

Vali, bu tetkiklerinden sonra 
Belediyeye gelerek makamına o 
turmuş ve tetkiklerinin neticesi 
hakkında Belediye müdür !erile 
aöriltrn~lilr. 

---- "- ·-

Meb'us 
Seçilecek 
Ankara 19 (Hususi mııiıabi -

rlmizdcn)- Birkaç gündenberi 
şehrlr..u;cde bulunan emekli 

General Kizım Karabekir Re
isicumhur İsmet İnönü tarafın
dan kabul edilmiştir. Cumhur 
Reisi, kendlsile uzun müddet 
ıörilşmüş ve kendisini yemefe 
nlıkoyıııuştur. KAzım Karabe-

·e refikası da refalıat edlyor
du. 
Kazını Karabekir 

göriişen gazetecilere 
ki: 

kendisile 
demiştir 

-- Anhradu biı iki ııün kıı
l•eaAuıı ve t•kı·ar Ankaraya 
ıelmelı iızere lr.t.gilnlerde İs -
tanbula ıidecejpm. 

Emekli General, bu sözlerine 
ilivet.eıı, Cumhur Reisi ve 8"ki 
sllAh arkadqı İnönil'nil daİJna 
ziyaret ettlf;inl ve Reisicumhu
run kendisini kabul ederek il
tifat gösterdiğini söylemiştir. 

General Kizım Karabekir'ID 
buııünlerde yapılacak olan lwı
ml intlhabda münhal meb'wı
Juklarda11 birine namzed giis
t<'rileceğj anlaşılmaktadır. 

Uzun miiddettenberi Mısırda 
oturmakta olan sabık Sinob 

meb'usu Riza Nur da halen şeh
rimizde bulunmaktadır. Riza 
Nur'un da münhal mcb'usluk
lardan birine namzed ıösteri
lcceği haber verilmektedir. 

Londra Büyük Elçimiz Fethi 
Okyar da Cumhuriyet Halk 
Partisine kaydedilmek üzere 
müracaat etmiş ve usulen bir 

'

beyanname doldurmu9tur. Fet
(devamı 6 ıııoı sahlhde) 

r 
• 

Rektör Cemil .Ullsel 

yurdular. Ekıiiklerinln tamamlan
ması için ınümkiin olan herteyl 
yapılacağını vaAd buyurdular. Re
isicumhuruınuzdan tlniverslte -
mizi yüksek huzurlarile şereflen

cllrmelerini de istirham ettim. 
Kudretli ve faziletli devlet reisi
miz tlniversiteye ırelecekleriııl 
vaad buyurdular. Kendilerine bil
yük bağlılığımızı, en derin saygı
larımızı ve teşekkürlerimizi ar 
zederek ayrıldık.• 

İNÖNÜ"NÜN TEŞEKKÜRÜ 

Ankara 18 (A.A.)- Riyaseti -
cumhur Umumi Katibliğinden: 

Dokuzuncu Ulusal ve Ekonomi 
ve Arttırma haftası münasebetile 
Reisicumhur İsmet İnönü yurdun 
her tarafında bulunan vatandaş
lardan ve kurumlardan yilluck 
ve saınimi hislere tel·ellman vlon 
htrçok telgraflar almıştır. 

Bundan pek nıüteh&1sis olan 
İamet İnönll sevl(i ve teşekkür)~ 
rlle iyi dlleklflrl.r..J bildirmeye A
nadolu Ajansını .-..emur etmiştir. 

, __ K_A_R_A_K_l_Ş=---G_E_L_D_l __ ı 

Civarda Kar Tipisi 
Hiç Göz Açtırmıyor 
Bazı Gemiler Karaya Oturdu 
S"oğuk Derecesi Düşüyor 

Günlerdenberi kapalı ve •oğuk 1 
giden havala», birdenbire kışa 9"· 
virmiştir. Birkaç gündür sulu ka
ra benziyen ince bir yağmur fa
sılalarla çisilemekte idi. Dün i•e 
akşama kadar hava karla karış•kı 
~ ağmurlu geçti. 

aradcnizde de üç gün evvel lıaş
lıyan fırtına gitgide ~iddatini art
tırmış ve dün sondereceyi bul -
muştur. Havanın muhalefeti yü -
zünden küçük gemiler Karade
nize çıkamamıştır. Kavak ve flü
yUkdere önlerinde toplanan oir 
vapurlar havanın sak!nlesmesınl 
beklemektedirler. 

Marmara ve Eege denızindt• de 
havalar çok ~ddetlenmı§tir. Kü-

çük gemiler limanlara iltica et • 
miş ve seferlcrinı yapa'Tlarnı~!. r
dır. 

24 saat zarfında metro murd'ı -
bama bıraktığı su ınik~r.·ı 3,1 ki· 
logramı bulmuştur. Rüzgar şinıai· 
den saniyede 6 - 7 metre si.ıran~ 
esmiştir. Saat 14 de suhunel ı:ıi

r,eşk en yüksek 9.6, gölgede 1.:' 
ve en düşük •uhunet 2.4 •a'lt 
olarak kaydedilmiştir. 

ARAYA OTURDU 
Şirketihayriyenin 67 numar,ı. 

vapuru e\'\·elki akaşm Rumeli >;.,. 
vağı iskelesi ününde fırtına sehc
bile karaya oturmuş ayni ~irkt' ir· 
dij\er bir ,·apurile yarım saat zar·-

(Devamı 6 ncıda) 
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IH --ER KARŞISINDAli 
L..-------Son Telgraf.-.--· 

iz mirde 
Radyo 

istasyonu 
t BEŞ KCRUŞU 

En ç ık nırlendı u-
dur M lii hır ı ı n.zın daha iyi 
Jı.ma nı istiyoruz. Ş.: _rın tenı'z

lığıııı, ımannı ıstıycru;. Bo\'le ış
lerimixd n hsedcrkrn mutlai< .. 
öyle aöyl rlz ve~ a u -ız: 

- Ecnebilere k ok ay.o o-
luyor. Derhal .z 1 - 1 vız. 

Y.Wancı!arın gozuııe çok çir
kın görürıüyor. 

Memlekt'timizc gell'Cek ec -
nf·bileı-e rahat edec~k } ecla ha
zırlamalıyız.. 

-- -NASIL StlR:\IÜŞ'! 

Bır sabıkalı ne ı ııpsa beğenir· 

siniz'. 5 kuruşu allın suyuna ba

tı~. lira diy<.' sürmek istemi~. 

Bir zavallı da burıa inanmış, •ltm 

zannettiği beş kuruşu. beş !ıraya 

satm almış. Sonra, bozdurın:ık 

ıçiıı gittiği sarraf işı meydana çı

karmış .. B kuruı;tı beş liraya 

siirmek olur insafsızlık değil... 

Boyayarak ınsana n~leı sürnıu 

yorlar. 

Valinin Güzel Bir 
Tec:ebbü&ü 

Ve saire .. Yalıancı, ecnebi de 
kim olu.yor!. Evvellı vatand~ .. 
Yani bb: vanz. Onların gozune 
çirkin görünen b:z m gözüm•ize 
de çirkin görfuııır. Unlıırdan e.-
V1'1 biz raha• etmeliyiz. 

13 RAKAMI VE 

f7PAJ ALl'ONS 

Vah Fazlı Gu!edn teiebbı.:sık 

hmırd~ merkczı Kullürpa kta ol· 
mak üz~rc u k:lovatlık "crıcı bır 

radyo is as) o tesısıne doğru kuv
veti• hır adırr atılmıştı!'. İzmirın 
kültürel ve e onomık hareketle • 
ri ı v layetın her tru-afma, b· ı -
has...a köylerine kadar yaracak bu 
wrıcı ı.;'.asyon ·in de bir firma 
ıle muhabere cereyan clmektedır. 
Bu istasyon açılınca lımirde y~ -
pılabil~c<.! ü.;er liralık küçük :·1t~
yolarla bu ista:;yonun ne.jr;~nlı 

bütün köylerden dinlenebliecek -
tir. Bu hususta tetkikat ~·;ıpıln'ak· 
tadıı. 

- -
Neden hilA kendimiU:. küçuk 

görüyoruz, bil'llem?. Her 1~yi 
kendi zevkimiz, kendi menfaati -
mııı, kendi refah ve hul'Urum.ız 
için yapahm.. Dizim rahatımız ve 
zevkimiz herkeal~m daha üstün
dür. Ne garip şey, kendimizı:len 
evvel, yabancıları düşüniiyonu:. 

Bu kadar fazla misafirperverlljie 
lüzum yok. ~ 

GAZ KOKAN 

BALIKLAR -
Bo ulçi balıkU.n yiiziındeu bı~ 

dava 9'km'f. İddia edildiğine f"Ö· 

re. Boiu!cinde tutulan balılc4r
dan bir kısmı son günlerde gaz 
kokuyomıUJ.. Balıkların kursak
larında yeni petrol madeni k~ -
fedilmiş. zannetmeyin. Geçenler
de Be- isminde bir gaz gemisi 
deUnrnlf, karaya oturmuş.. Geıni
niıı btttün gazlert Boğazın su.ları
na kanfıru§.. Zavallı balıklar da 
bu gu:lerle mülemma olmuş_ ~ım
dı lrodwyorlumıf .. Balıkçı !ar, gHz 
J.ok.an balıklan satamadıklarını 
ilerı sariiyodar, Boğuiçiııi kir • 
leten bu gemiden JOO bio lira za
ı ar ve tlyan istiyorlarmış_ 

vapur aahi.bi gazın dökiildüıtü· 
n<! mi yıınsuı, balıkcılann J tedlıtt 
paraya mı? •• 

Şu İspanyadaki General Frm

ko. csk ıspan •a Krnlı H üncü A!· 
to \'atandaşlık hakkını i.ıdP. 

etmiş .. Şimdi, bütün dünya gaze· 

teleri, Alfonsun, Franko İspau} 1· 

sına tekrar Kral olacağından bah
sediyorlar. 

13 rakamı için meş'umdur, der· 

!er. Bun• rağmen, 13 üncü Alfot!s 

Kral olursa, bu şeameti ilk def1\ 

mağlO.b edecek, demektir. Bun • 

dan sonra 13 rakamı, belki de 

en uğurlu bir rakam olacak-

HOKKABAZLJI( 

EDEN PAPAS 

İngilterede, bir nahıyenin pa

pası, ayni zamanda hokkab;ı.z imiş 
Birçok marifetleri varmış. Mese
li: Kamından konuşuyormuş Ki

liseye gelen cemaati, ~nden son
ra, bu nevt oyunlarile eğlendiri-

--~~-

Demi Fiyatları 
Yükseliyor 

Birleşik Amerikanın İngiltere 
ile yaptığı son ticaret anlaşması 
üzerine sterllng ile dolar arasm 
daki kıymet farkı dolayısile Av
rupanın muhtelif yerlerinde t!o· 
mir fiyatlarında yükselmeler ol • 
muştur. Fakat demir karteli, ay· 
ni fiyatı muhafaza ederek sipa -
rlşlerini göndermekte olduAu i· 
çin piyasamızda henüz yükselme 
tseri görulmemiştir. Son günlere 
kadar kilosu on bir kuruşa satı -
lan demirleri bazı tüccarlar J0,5 
kuruşa kadar satmaktadırlar. Av· 
rupa fiyaUarına dair yeni mallı • 
mat beklenmektedir. 

yormuf.. !----···------· ... --·-
sayada bulunulması da muvafık 

Papazın marifetine diyecek y0k. görülmüştür. 

Ae&ba kiliseye gelen cemaatten * Atatürk köprüsü inşaatı iler-
duhullye alıyor mu!. Bu hava • \emektedir. On dubanın montajı 
disi yazan İngiliz gazetesi, bu nok- bitirilmiştir. Köprünün her türlü 
tayı mesltdt geçiyor. İş bilenin, inşaatının 20 ağustosta bitiri'miş 
kılıç kuşananın_ Daha başka hır olacağı iddia edilrnektedil'. 
çok marifetler beceren papazlar * Maarif idaresi Eyüb, B cyoğ-
duymllftilk amma, doğrusu hok- lu ve Fatihde üç çocuk baımdır-
kabazını ııömıemiştlk.. ma biırosu açtırmaga karar ver • 

AH u:o RAUF ıniştir. Barındırma yurdları etra-
fında Vali, maarif müdürü ile te

IKüÇüK HABERLE~' 
tnillilıu yapmaktadır. Bürohrın 

yeni yıl başında nçılacağı haber 
\•er!lmektedir. 

DIŞARDA: 
İÇt:KDE~ 1 

* Sıhhıy-e ıniıdüru Ali Rıza ı 
riınluleki tifo vak'alaı·ının gf:· 

ç.t ~ert~ nisbetle çok az oldıı· 
ğ~ı ~ö'y~ektedir. Grip de sal· 
gın bir halde delfldic. Fakat, mı!\• 
s · .ı 'I abt nede fazlacadır. 

'tık'ooluda, yığınlarla elma 
sai!ıftı!ınrıt uen dolu gelen v11-
purlara JÜkletümemesi yüzünden 
sevkedilmediğuıden çürüdüğü tı"

l:ıer vttiltyor. * Ha:vdarpaşa lisesinden me • 
zun olanlar cemiyeti yıllık kon • 
er-. ~yet olmaılıtmdan ya
pı lamamqlt~ * Dolm•hııhçe arayı önünde 
vuku& celen inlftıam dolayıö 

ölen vatandaflar haldwıdıılıi tah· 
ki.kat devam etmek\edlr. Eski t... 
tanbul eaını,.t müdür muavini 
Kamran iatiı:nb edilmlftir. Be • 
şıktaş merkı•iııde ~ bazı m" -
murlann if.ııdeleri alııımıfbr. Sa
tık emniyet miiıl muavini An· 
kı.raya Ş?iblliftir, 

* Tasarruf ve yerli mallar haf
tası münaııebetile İktısad Vekilt 
Şakir Kesebir dün akşam radyo
da bir konferans vermiştir. Ta,;ar
ruf hafta.>ı nihayet bu.lmuştur. * Atlnada, Türk - Yunan yeni 
ticaret ve klcriı:ıı anla§masını 

akteden Türkofis başkanı Bürha'l 
Sanus beraberindeki diğer heyet 
azas!le birlikte şehrimize dön • 
mü:;tür. * Bir müddeUenbeci Beyoğlu 
sinemalarında gösterilen •Ayna
roz adısı• isimli yerli türkçe fil -
min hari:cde aleyhim!a fena pro
ııaıanda vesilesi olmaması. için 
tJlmln dq memleketlere gönde -
rilmem i muvafık bulunmuştur. * Şehrimizdeki Halk partisi 
tefkilitı bundan ·onra Beledıye 
lflerile de alikadar olacaklar, ya
pümıyan işler hakkında Beledi· 
yeye haber vereceklerdir. 

* Şehrin umum temizliği iç;n 
yeni tedbirler alınmaktadır. Bu 
arada mektebl~rde talebeye va-

GÖKY0Z0NDE 
AŞK YARIŞLARI 
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Sakın unutma. e mı? ı 
Unııtınanı Bayım, merak et-

ın~vtn' ı 
Veııgt•m bcnı sorıın.a, bu ak· 

m Sivasa gidece~mı ,öyleı • 
sin~ 

&>her btrdo:>nbire ~aiadı: 

- A._ N~ıı ne oldu ya? 
- Şınıdılık her şey geri ka,uı. 

Orlal ı,tı karı~tıranlar meydana 
çıkıncıya kadaı· Sivııı;ta kalac•
lım 

Seher lelı;ı·afı ko nuua kcıydu .• 
Ro,ad fazla hır ş<1y ;öyl!"me 

d~n kö ·klen ayrıldı 

* R"şad cı ak~.1nı Beyoglııııa n-
·ıı§ıw 

Yazan: lakeader f'. SERTELLi 

Kendi kendine Doğruyolda yu
rürken oyleniyordu. 

- iyi ki su telgrafı Sehere tıı
rak tıın. Yengem nasıl bc>nim işi· 

mı bozduysa, ben de ... 
Birden başını vitrinlere çevır· 

di. 

Bir elin camı vurauk kendıni 
cağırdığını gördü. 

Bir pastahaneden içeri girc.ı. 
Yılmaz cıturuyordu burada. 
Reşad, kendi•ine her işte yar· 

dım eden bı.ı değtn li arluıda~ın

görünce sevindi. 
- Bonjur Yılmaz .. 

Bonıur Re~ad. Nert'ye gidı
vuı sun bövle dalgın d~lgın yü -
rlıycrek? .. 

* Romanyada 1-ıutuıı pıırtiler 
liığvedildikten s~ara nıilti birlik 
partisı kurulmuş vr bu p3rt;~ .n 
fahri reisliğinı :!(,·~; Karrt deruh
de etmiştır. 
* İtalya Hııı~ı7e Nazırı r nt 

Ciyano Peştey•• :f.'ır.ek\t!<'(r. Ha
riciye Nazırı Macar tükuıt1et er
kanile bazı mühim meseleleri gö
rüşeceği h~ber verilmektedir. * Yugoslavya !.ı hl:kumetle 
muhalifler ara~ında serefli bir 
sureti hal araştmlm&k!adır * Memel işi günün mühim mev 
zuları arasında yer tutmakta de
vam ediyor. Lituvanyanm P.crlin 
sefiri Almanya ile miı·:akereye 
başlamak üzeredir. * Romanyadan 150 bin Ya!ıa
dmin başka yere hicret edeceği 

söylenmektedir. * Yeni Çekoslovak Reisicwn
huru yakında Polonya Reisic< m· 
buru ile göril.şecektir. Bu gör':Ş: 
mede Çek • Leh mukarenet! ır.ev
zuu bahsolacaktır, 

Reojad kaşlarını çatarak ha.;ı.: 

koltuğa oturdu. 
- Çok mu.ztaribım, Yılmaz.:; -

ğım! Sorma b~a gelenleri.. 
- Hayıc ola. Ne var yine? Yan· 

gıııkulesi meselesi olmadı mı? 
- Bırak canım şu alayı! İş çok 

ciddi safhaya girdi. Her şey bit
miş glbidır ... 

- Ne gibi? Bütün hazırlıklar 

mı bitti demek istiyorsun? 
- Hayır .. Hayır.. Öyle değil. 

Cahide ile bozuştuk. 

- Yok canım. Sen her şeyi su ı
han halletmeyi bilen bir gençs•n! 
Cahide ile bozuşur musun hiç? .. 

- Vallahi ayrıldık diyorum sa· 
na .. 
Yılmaz cıddileşti: 

- Ne dedin.. Ayrıldınız mı? 
- Reşad içini çekerek, bütiin 

olup bitenleri anlatlı: 

- Bir kadın fotografı gelmiş .. 
Bu kadın benim metresim imiş. 

Haklı olarak şüphelenmişler. Da
rıldılar. Ben de çıkıp gittim ev-

L • 
1 s Taksim 

f'1eydanı 
Projesi 

Ve .. Mahkemeler Almany, itaıya 
Müstemleke•. 

Bir Kız 
Talebeye 

•• ecavuz 
Mütecaviz Adam Bir 
Aya Mahkum O du 

Evvelki aksam Bakırköı;de Ce
ı:dıkte Yalı sokağında bir genr 
kııa sarkmtılık etme vak'a.,., ol -
muş ı;e ı'ak'a ciirmil meılıud mah
):emesiııe intikal ederek neticeleıı 
dirilmıştir. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: 
17 Yatında mektel>li bir g~nç 

kı.t vak'a ak§anıı kendilerine ya· 

kın olan bir ark41i'4ına çalıfm«k 
maksadile gitmi,<tir. Saat 11 e ka· 
dar orada ders çalışan genç kız 

eve dönmek istemiştır. Arkada • 
şile bir yere kadar beraber g6t -
dikten sonra eviııe çok yakin bır 
mevkide arkadaşından aynlıııı§ 

ve eve doğru koşmU§tur. Ev ko.· 
pısmııı merdivenlerini çıkmış fa· 

kat tam bu esnada karşısına 35 
yaşında ve Bakırköyde kömür dc
polanndıı amelelik yapan Hiı•e

yin dönmez çıkmış ve genç kızı 

omuzlarından yakalamış, aşağıya 

indirmi§ ve çamurlara düşünnüş
tür. Genç kızın feryadı üzerine 

komşuların yetifıp yakalanaca • 
ğını lıisscden Hüseyin bütün sü
rotile kaçmıştır. Genç kızın teş
hisi üzerine Hüsevin yakalanmış 
ve cürmü meşlıud mahkemesine 
sevkolunmU§tur. 

Hüseyin kendini ınalıkemede 

ıöyle müdafaa etm4tir: 
- Dün saat 11 dedavacının ka

puı önünden geçerken ke11disıni 

gördüm Bundan altı ay ev.ıeL 
kendilerinden 50 kuruş alacağım 
kıılmıştı. Onu istedim. Bana; 

- Ne ~l!i kUTU§U senin bizden 
alacağııı yok diıı.erek tekme ile 
vurdu. Ben de tekmelerine mnnı 
olmak için kendisini omuzların· 

dan tuttuırı. Vak'a bundan iba • 
rettir. 
Bundım sonra vak'a gecesi o

rada bulunan şahi<llerden Fahri
yeve oğhı Müfid dinlenmi§lerdir. 
Şalıitler: 

- Akşam sinemadan döııüyor
dunı. Bu adam önümüzden ge~;. 

yordu. Biraz sonra feryııd sesleri 
duyduk Bu adam genç kızı Of'lU"'• 

lanndan yakalamıştı. Bizi görün
ce kaÇtnıya başladı, dediler. 

Mahkeme suçu sabit görmüş 
ve sarkıntılık eden Hüseyin Dön
mezi bir ay hapse ve iki lira mah
keme mıurafını vermiye mahkıim 
etmiştir. 

Kırk Lirasiyle Cüzdanı 
Kaybelmuş 

Mehnıed Akkan isminde bıri 
İpek sinemasında içinde 40 !ıra 
bulunan cüzdanını kaybetmiştir. 

Mumaileyhin zabıtaya müracaatı 
üzerine tahkikat yapılmaktadır. 

den. Cahidenin annesi bana kı -
zının yüzünü bile göstermedi. 

- Cahide nerede şimdi! 
- Evinde. Fakat, çok sinirlen-

miş bu vak'aya. Hasta imiş .. Ya· 
tıyormuş. 

- Peki amına, ben senin m~t
resini tanunıyorum! 

- Ben tanıyor muyum? Hepsi 
uydurma bunların. Sarih bir düş
manlık var ortada. 

- Bu düşmanlıgt yapanı bil -
miyor musun? 

- Bilmez olur muyum? Yen -
gem .. 

- Yengen mi? 
- Öyle ya. Damadlle sevışti-

ğini bir iki yerde nasılsa boş bu
lunduk, anlattık .. Kulağına gitmiş. 
Bizden intikam alıyor. 
Yılmaz sigarasını yakarak güı· 

dü: 
- Sen de bunu bildiğin halde 

ayrıldık dıye kederleniyorsun de
mek? 

- Öyle ya. Bunu bilmek neye 

Kiracıyı. 
Bıçakla 
Yaraladı 

Sebep Ayl'irdanberi 
Kira V ermiyermuş 
Di.ın akşam Nişanta~ında bir ya 

ralaına hadisesi olmuş, çıkan kav 
ga neticesinde bir kiracı ev sahib• 
ile karısını tehlikeli surette yllra
lamı~tır. 

Yeni Şekilde 
Hazırlandı 

Taksimd~ki umumi aptesanenin 
yıktırılarak arka tarafa yeni bır 
aptesane yapılmruu ve daha bazı 
yeniliklerle Tak.sim meydanının 
güzelleşmesi etrafında yapılan 

tetkikat bitirilmiştir. Mimar Got· 
ye bu hususta hazırlamakta oldu
ğu pliını bitirmiş ve Vali ve Be
lediye reisi Lutfi Kırdara arzet
miştir. Gotye plan üzerinde Va
liye izahat da vermiş ve evvelkı 
akşam Parise hareket etmiştir. 
Mimarın hazırladığı Taksım 

meydanı planı Valinin tetkikin -
den sonra şehircilik mütehassısı 

Prostuıı tasvibinden geçecek ,.~ 

böylece kesbi kat'iyet edf'cektir 
Plaıun tatbikine pek yakında baş· 
lanacaktu· 

Almanya, İtalya, nulli_ b 
rini geç temin ettl.kıerın 
dokuzuncu asır lÇınde dU 
sömürgelerı büyük devleti 
sında takııinı edilırken bu 
maya ıştirak edememişler 
iki dedet de anca < un do 
cu asrın sonlanna doğru~ 
müstemleke me•elelerile cı 
rette meşgul olınu~lar v~ 
harbe kadar devam eden 
rek asır içinde her ikısı d 
sayilır birer müstemleke ı 
torluğu olmuştu. AtmanY9 

·· ·te ka ve •arkl Afrika ınus • . ço 
!erini Uzak şarkta da bır 

Nişanla~ında Meşrutiyet ma -
hallesinde, Baytarahmed soka • 
ğında, 65 numaralı evin sahitı. 

Hasan tahsin ile aylardanberi lı:i

rasını \rerıniycn kiracısı sucu 
Mahmud aralarında dün akşam 
kiı-a yüzünden kavga çıkmı~tır. 

Hasan Tahsinin karısı Refika da 
işe karışınca kavga büyümüş •:e 
sucu Mahmud eline geçirdiği e\ 
mek bıç.1ğile Hasan Tahsini son 
böğründen, Refikayı da kalça.mı
dan yaralamıştır. Yaralı karı ko
ca tedavi altına alınmışlardır. 

Hadiseden sonra kaçmak istiyen 
sucu Mahmud yakalanarak ad -
liyeye teslim edilmiştir. 

Pla ... da 
Yapılacak 

Tadilat 

ları ele geçirmişti. İtalya d 
lusgarbı ve Kızıldenizde. 
ile Somalıyi işgal etınışll· 
tere ve Fransa mü•teınlek 
paratorluklarile mukayese 
diği zaman İtalyanın ve 
yamn müs;emkkeleri b• 
toprak denecek derecede 

d'"' olduğundan her ıkı '
1 

müstemlekelcrini gen•~ 
çalışıyordu. ..• ,,a 

Büyük Harb bu ınus~ 
arttırdı; Gerçi İtalya h~b 
cesinde müstemleke ka) 
fakat Alman müstemleke 
İngiltere ve Fransa arası~ 
!aşmasında pek az hiss< :e 
yanın harb sonu dcvrın . 
nuniyetsizlıği bundan. d"ed 

Ayağı Kırıldı 
Beyoğlu Hamalbaşı caddesiı•ıle 

bir otomobil kazası olmuştur. Şo
för Hüseynin idaresindeki 304e 
numaralı otomobil mezkur csd • 
deden gelirken Karcbet oğlu \
gob Ke~iş adında birine çarprirak 
ayağının kırılmasına sebeb;vet 
vermiş suçlu derhal yakalanmıı v~ 
yaralı Alman hastanesine kaldı 
rılmıştır. 

Sinema lor 
Yeniden 

Ucuzlatılacak 
Kamutayca, kabul olunan bir 

kanun ile sinema, tiyatro gihi 
eğlence yerlerinden alınan reoım
lerde ehemmiyetli surette azalt -
malar yapılmıştır. 

Bugür:. 'er e Tesbit 
Edi' ,. cek 

Şehırcilik mütehassısı Pros' . .ın 
hazırladığı İstanbul ve Beyo~ıu
nun niizım planları şehir ınecHsi 
tarafından geçen sene kabul e • 
ailmis ve tasdik olunmak üzere 
Nafia· Vekaletine gönderilmişti. 
Nafia Vekiileli, bu planlar tize· 
rinde yaptığı tetkikler neticesiı1-

cie mütehassısın şehrin muhtelif 
yerlerinde açacagı caddelerin ~ir 
kısmında - büyük mikyasta is • 
timlaklere meydan vermemek u
zere - \'İyadüklü yollar yanı klıo
rüleı· açılmasını ve bazı cadde • 
!erin her ;ki taraftaki binal:ırın 

zemin katlarını ~·ıkarak ~·aya kıl
dırıma tahvil edilmesini dog· u 
l ulmamı~ ,.e il iraz etliği no•ta
ları Belediyeye bildirmişti. 

Prnst VcHıle\ln bu lctl-ikleri • 
ne karşı n1ütal3.asını blldırmek i
tin tedkiklerini yapmıştır. V ılı 
~e Belediye reisi Dr. Lütfi K•r -
dar bugiinlerdc Prost ile bernl)~r. 
şehir planını, maketlerini te•kik 
edecek, Vekaletin itirazları uze 
ıine mütehassısın mütaliıa<;'ını 

dinledikten sonra Belcdıycnin 

noktai nazarını teshil ederek kcy 
fiyeti Vck."lete bildirecektir. 

.. - --

Almanya harbi takıb 
. "l"h Z o\dU neler ıçınde sı a sı. J 

müstemlekeler üzerıııd< 
dı. Silahlandıktan sonra a 

1 oını rupa kıt'asile meşgu . 
1 

•8 
!adı Diğer taraftan ı~a >.! 
min etmek ınaksadile Jr~: 

1 t b•f" Fransa, bu dev e e ·el'• 
Afrikada ınüs\emlekt· ' ~ 
dir. Fransa Trablusgarb 

1 ctt•· 
nu İtalya lehıne tadı ,~ 
tere şarki Afrikada ıopr 
Ve nihayet İtalya J1aı,eşa~ 
torluğunu da almıştır. So1 
imparatorluğu aldıkl•::ı~ 
tal\'anın artık tatntın • 

• ,.. tB" 
Jetler arasına gircce,.ı eÇe 
miştı. Ve Musolinı d~ il 
deımşli ki: U5I 
· - Artık İtalyanıı1 :ı'ıcal 
meselesinde bir dilr'tı 

tır. . . 'ldC' 
Fakat ltalya ınc~hs·, ~, 

son tezahürat ve Itah b 
bö'l'I< rinin neşriyatları, dıtı 

nın hiç de yerinde olıı':ur 
termıştir. Hakikat şu ıan b 
ya yedikçe istihası açı . . . .. "a.r 
gibı. yeni yeni loknı 

Alakalı Bakanlıkların muhtelif 
şehirlerde yaptırdıkları tetkikler 
sonunda bilhassa sinema fıatla • 
rında kanunun tayin ettigi n's -
betten çok az miktarda tenzilat 
yapıldığı anlaşılmıştır. Sinema -
larda yapılan tenzilatın yüzdcl 
dörtten yukarıya çıkmadığı bil • 
hassa nazarı dikkati celbctmiştir. 

Halk lehine yapılan bu tenzıla
tın sinemacılar tarafından istis -
mar edilmesini doğru bulmıyan 
alakalı Bakanlıklar kaowıda y~

pılan yüzde on tenzilin sinema • 
!arda da aynen tatbikını karar • 
laştırmışlardır. 

Türk - Amerikan 
1.,icaret 

dir . 11ıuı 
Almanyaı a geJiııct. 8 ~ · Aı·ruf' 

feransında orta '1l , 
dakı emellerini tatn\,,osl 
İngiltere ve Fran53

• ~,ııi 
tazyikinin hafif!iycce ,ı f.1 

Bu karar üzerine İç Bakanlık 
Valiliklere yeni emirler vermek
tedir. Bu emre göre valileı· bu ten
zilat işiyle bizzat meşgul olacak
lar ve Belediyeler de sinemaların 
kanun çerçevesi içindeki tenziHıt• 
aynen yapmalarını temin edecek
lerdir. 

yarar? Kaduılara sen hakikati an
latabilir misin? 

- Ben anlatırdım. Hem de ko· 
!ayca. Fakat, senin bu i~lerde he
nüz tecrüben yok. İsviçreden, tah· 
bil hayatından yeni geldin. A;ıl 
hayat senin için bundan sonra 
başlıyacak. 

- Bundan sonı·a başlıyacak o
lan hayat entrikadan, iftiradan, 
yalancılıktan, dolandırıcılıktln 

ibaretse, ben bu hayata atılmak 
istemem, Yılmaz! Ben temiz hir 
insan oluak ya~amak azminde • 
yim. 

- Çocukça bir düşüııü~. Seıt 

nekadar istemesen de, hMiseleı· 

seni bu hayatın içine atacak .. Ba
zan lekeleneceksin ! Bazan çamu

ra düşüp kirleneceksin! Bazan da 
mes'ud ve müreffeh y>~ıyacal.: -
sın! Hayat böyledir.. Tasav\'Uf 
ettiğin kadar temiz kalmak içm, 
doğmamak lazıll' .. Bu da insanın 
elinde değil. 
Reşad düşünüyor v~ ;'ıkiınetle 

Anlaşması 
Türkiye ile Am~rika Birleşik 

hükı'.ımetleri arasında müzakere 
edilmekte olan ticaret anlaşması 
projesi üzerinde her iki delegas
yon tam bir itilafa varmış ve bu 
proje dün saat 11,5 da Türk he
yeti reisi Hariciye Vekaleti Umu
mi Katibi Numan Menemencioğlu 
nun evinde parafe edilmiştir. 

Yeni anlaşma iki hükumetin 
tasvibinden sonra önümüzdeki ay 
içinde imza edilecektir. 

. 3u· 
etmişlerdi. Öyle o1J11. _01~ı 1 

Avrupada eline ge<;;~gı!t' 
tarı hazmetmeden orr'~ 
kı.ştırmaya başladı. lt~eıe 

· steJ11 
nın Fransız mu ,;1iı 

ın~ ı 
gerek Almanyanın el· k ı~ 
temlekeleri hakk"\;~ııe b 
rinin bu memleket ıut' · 
akislere bakılac~k 0 ııı~ 

·arıı"' .. ttJ 
tert'nin ve Fran> c1sr f

1 
metlerini, harbe k3 •11ıs<l 

k i 1" -ğe karar verdi c 
d '~c ır. 0vc 

. ustr fg 
Fransa içın J1I nd• . 

d. ı· d . ·ıJi· 01 .. ı Yılmazı ın ıyor u. lesi artık hır mı P ,·e > 
0 Reşadın arkadaşı bir aralık ya- selesidir. Çünkü or · çeke 

vaşça kulağına iğildi: rupadan elini )colu"~c1of' ' 
- Bütün bunları başka zaman ~a, mf'ınleketinin 111 

.,;'' 

daha etraflıca konuşuruz, Reşad! ( ....... nıD' ff ıP ııı•"'../'.'. 
Şimdi sen, benim sualime bir tek .,.. ~ ~ 
kelime ile ce\•ab vC'r: Cahideyi -~----- , 
seviyor musun' -
Reşad kendini tutamadı.. 

Gözleri yaşardı. 

Önün<! baktı: 
- Evet ... 
Yılmaz, arkada~ınR bir sıgara 

uzattı: 

- Pekala .. Kafi. Ötesıni bana hı· 
ıak! 

Reşad hıçkmklarıııı boğazıııdP 

tıkayıp belli etmemek ıçin me:>
dilioi ağzına götürdü .. 

Biraz sonra mu·ıldaııdı. 
- Ben Sıvasa gitm<!ğe ka~ar 

yerdim, Yılmaz! Onu sevıyorum .. 
Fakat, benim için aı tık her ~ey 
bitmiştir. Cahidenin annesi beni 1 

tahkir etti .. İzzeti nefsimi kırdı. 
Ben bunları hazmedı•nıem. 

(Deva.ını nr) 



ütün 
Çok C 

sa 
1 

1 
1 

Verilen Fiyatlar da 
Çok Yüksek 

A Jöıtlı Vf' aMlabiy .. ıJJ JJ>lliı -

fillere rı.n h•berlfl'e gö
re bu _,., 1- tar alta tü -

111Jı •tıp çolı: cyi plmektedır. H>ır 
~~ o>dufıı ,ıbi bu ııeD4' de ilk 
ltt~ Semluıı'dıı Devrigırlı lıö
J'tnd. ve Amerikan lıuınpa~•ı 
lııra1uı4aı ~· 
Vmı.n llyaüu pmdıye bdar 

~6lnıemlf pkildt yüM& ııı
~tkttdir. tık tMön batmanl.n 
1',a 11r.,. sa~ iri. tıu ıı
nt 80D ••dn• - çolı da· 
~ ıylclir. Maamafflı A!Mrllıalı-
1.rın telı:lll rttllılen bu ytl.JcM>k 
lht dıter a1ıeı1an lffMI ılt bı
~fkete IHVke~. Bu v uıyet 
._tıaında dijt>er alıeıt.ınn pıya -
111~• iftlı"ak Nlıp 6Unıyec kl~ri 
""IA& fUPhtlt ıbrülnwktedir 
ı...~ bu ttyatlara üMnece ~ 
.__.., -ıciyat ctig umumi 
"-ııı-.ıı.r ~tlbı.1111 maliyetinı y 

~ bir hıı&M çılreJ'~ ı-..n 
ııı.ırtaıbr, 

....,, l!ıoı, 'MMlenl• 5aroeuı:ı ttittil' 

ıtı. dah • tada ali)[ pt.rmı ~ 
•1-rı Oatnııürk dittln fttlreı> bu 
~htları pahalı bulın•lf v• tı.-oı;ı 
~~~ lftiru ~ Hu 

gırkeı bu M'U<' Tubum, A fo w 
polotanf' mmtıılı:alannda muoa
yaatta bulunmak üzerf' tetkikle
re ba§llllJllftır 

EGEDl:'Xİ SATIŞ VAZIYETJ 

Eıe'deki satıtlar ge~ı>n ayın 14 
uncü gUııü aç:ıluu§tır. Verilen bir 
habere ıor• Amnıka lrumpan -
y•ları bu sene Ege'den 15 mil -
yon Jı:ılo kadar mühaveada bul•ı
nacalılardır 

Bg• mmtalı..ıııındakı satı~ fiyat
ları de geçen 5'111elen naııaran 
bayU yuk~lrtil 

BURSA VE TAŞOVA'DA TtJ • 
TÜN VAZİYET! 

Bu '~ı~ Bursada Ü\: mıylon kı· 
lo tütün 1drak ddılecetı tahmin 
edilmtık~du·. TaŞ<>va 'dan gelen 
haberlere göre ge~-en hene bu h•
vali tutünlerınln çok düşuk bir 
tiyatl• &atılma•ı neticeıu olarak 
bu <Pne t ü tıi n zenvat ı sahası gt'
çen seııeve nazaran az olnıuştıır. 

Ta'!'"'" ıııın!aka."nda takrıben 
yAıun ııdlvcııı lriloy~ :v•kın heni.ıı 
11&tılınBmı~ vkı~ı tiltünıi mev~ut 

oldu~ gıbı verlı tüccann fll1ıı:k 
de havlı tok liitlın vardır . 

Maske Fabrikası 
Gün Geçtikçe Terakki 

Ediyor 
~ \l1lll1 luabıı.Woıı teı.ı. • - \ l\ dilmlf ve CQmhuny tin on 

ılti= 7ıhnda kilpt ım;nı- 1 
~ YlpıbJuf ola.ıı ınuke I brı -
ı..., tam bir Iaıı.liy.ılc o;ahpnalı.-

kuvv<:ı muh~rnlı.e•mı kendı to • 
mın eıdebllmf'kledır Fabrikaya 
munzam olarak aktıf kômiir (ze
hlrlı aaz ııüzürü kömür) unalıne 
baf)arunl§tır 

~· Aqıhfınd• iki tıbrl.lra•yo•• Fabrikanın ten burosu aynı za-
hc bu d b-IL '...,.er kuvveı ınuharrike 'ft - man • ..,.. maskesi imalı içiD lü-

tı.. l&Dtulı bınalanndan ibıırııt :ıumlu olan tetlrilıatı yapmakta-
'"' '-!at, gmonla dabıı genif- dır. Bu tetk1katın ıkmalinnen 
ı, ahiren kanöıı. JıömUr ııonra ıcap eden 14ıilaat vücude 
\.~, atllly. W am\ıar bini· &etırilerek derhal halJr içm mH-

~ 'fW saJr mtlftf>mlUtı da ilı- ke imaline baflanacalıtır. 
ol\lnm~-ıw. Dahilden ve hariçten tedarilt 

\ıa~~lı:e tabnlr.amo en mod"m edilen bfümıum mevad 167 <Wta 
~~ı..-ı. müeehbwd!r. Hıau· muayeneye tabi tutulmakta, mas· 
, llıotörı..,ıe lfl-lı:W ol'll bu kelerin tam mlnasile kortJiYUcu 
'llıaı.- emni-rrt ı.rttbatını ha- bir cihaz olmasına dikkat edil 

F•brikanon llıi J>12el ağ - melı:tedir. Fabrikada (500) itç; ve 

G· zete · e · Telif 
içi na eler 

T 
ran1va~· ~rketi arabalarını 

tami:r etmiyor, yollarına 

bakmıyor. Her pn iistüste 
geçiştirilen kaza tehlikeleri var. 

Bu son bafta1>1n gazetelerinin 
••erdikleri haberler ve yiiriiitilk
leri mütalealaıdır. 

Şiflıane, Lilell, Beyazıd, Voy
veda facialan ile tramvay kaza
Jarıaıa mana ve mahiyetler'ni pek 
iyi hatırladJtının ~e bildiğimiz 

içiıt ıanteleriıa bu haberlerinden 
halı:ikatu eadife ve heyecan duy
duiumuzu .tiylemiye mec:buruz. 

Eter arabalar tamir ıörmüyor, 
frealer tutmuyor, yollar ve ray
lar ıslah edilmemiş buluauyorsa 
lı.arşımııda tramvay 'irketi değil, 
İstanbul halkının hayat ve emni· 
yeti bulUDdupnu ıöıönüne ıeti
rerrk te4bir almap mecburuz. 

Bu tedbir, umumi hayat, em • 
niyet ve meoful tedbiridir ki, 
tramvay ıtrketinin menbati bu 
büyük davanın yanında \·ızlralır! 

BÜRHAN CEVAD 

iz mirde 
imar 
işleri 

Yeni Ve Meder Bir 
Plaj Yapıhy•r 

İz.mirde İ.wıira1tı p!Ajında vi • 
!ayet huıruı;l muhaııebe müdüı lü
ğü tnafuıdan yaptırılacak tes; -
•at.ı da yakında başlanacaktır. 

İnciraltında hususı muhasebe mil· 
dürlüfü tarafından satın alınan 
arazı Uzerindf> bir gazino ve mo
dern bir banyo vücude getirile
cektir. Bunun ıçin 45000 lira •ar
folunacaktır Banyonun mütesrl
cüt 8oyuruna odaları, duş yerleri 
bulunacalı, alçak ve yüksek be • 
tonarme atlama yerluı olacak -
tır . 

Gazınonun önıinde geniş biı: 

kum havuzu yapılacaktır. Denize 
girilecek yerler, derinliklerine gb· 
n filamalarla işaretlenecek, kil
~"ilk yapki çocuklar için sıf yer
ler belli olacak; İnciraltı pl~jı, en 
güzel ve temiz bir eğlence, •por 
ve ıetirabat yeri halini alacaktır. 
İnciraltında bulunan salaş ha in
delıi gazino ve banyolar da ıs!Ah 
edilecektir. 

-0--

.._-=--=--=m=·zu=m=u-nd_a_u_ııt_a _v•-rd-ır_. =--==-=== Artist Emin Beliğ 
Ilı., MUteha•••• Göçmen Nakliyatına Doktor Oluyor 
ıı Geliyor S9n Verildi 

'\ıııı •~ilıye VekaJetı ,.,Jllye• hu - Mt'vsım dl' ayısıle Romanya 

•dat;,lennın h•mavc usulıeıı dan goçmen naklıne son veril -

~'· 'llde t'Sa. li degı'lklik •·1<pmak, m!'ilır Hülnimeı şımdıye kadar 
"<l~e g< lenlerı n ıskiin ı•ı , I<' m«<gul ol-

ı. •e h.,,,,b fornıuU~rını b<.sıt- ., 
-,ı malı adır. 
l,,~elr. ml"\wl~rı ıı•oınd< tpt-

,.,. Arıkarwıın Sıncan kcivündc 
l.ı r Ya.pnuıktadır. 40il ıı~·men ~·t'rle.,tırılmişt•r Bu 

1 
.,k~>ı Brü.ks•lde },ultma bey-

ıı-,ı 
1 

ki>yüt ~O<;menler ıçın 100 evlik 
~ıı,, şebirlt·r bırlığınden bu moıJt.rn bır koy yaptırılmıştıı 

~~t• bır mıiteh.ıs>ll> gel rt le- Ziraat Bankası da göçmenler 1 

· lllteh..sıw, yakın<fa mem- çm 44100 lulo tohumluk ıle 39 bin 
lkı,.e gel~lrtır . kıl o yemlık buğday vermıştir . 

ZORBALAR 
SALTANAT/ ---------------·. ~ ~o 17 

~~ri) ı, v~dianın babasını 
~ ~kten oonr a; konağı baş· 
, hl 1 Yairma etml§lerdı . Bu 

11 
"'1Yormu gibi konağı da 

~ V~dı ~•nıışlerdı . 
~ 't ~nın b~a karde ·ı yoktu. 
ı~ it: Vak'11dan on beş !'Ün 

1 
lırındaıı olmuştu Yanı; 

~.~ı~ l kalmıştı . 
.'ti ı •n& 
\ ~ld1ı sınırı ve yuvı.~ının ıre\._ 
~ <\11 tlınu zannf"diyordu . Hat
)., it~~- da aynı fikri taşıyor · 

41kıı.ş lıltı ağa Vedıayı evine 
~ ... ~ hı 01 aydı , yanm;s ar~ad m 

~l"<l ~ hır şeyle kar ılaşrna
~ :lıtı . ltimsesı de olmadiğı 

'lada kalacaktı. Dadıla- j 

ı~z•ıı : M. Sarnı KARAYEL 

rı, bizmet~ıleri bır oeııt>denberi 
her biri bırt· r tarafa gıderek da
ğilnuşlardı. 

Ali ağa; Vtdıımın ayaklarına 
kapanarak yalvarmasına ve ya
nında kalmak istemesıne mana 
verem~miştı. Onu daha yem ta
nımıştı . Mutlak yuvasına iade et· 
melı idi. Kaşlaıını çatarak : 

- Kızım , benim ışım başım -
dan aşmış .. Sonra; ben dağdan 

dağa dolaşaıı bır adamım_ Sen 
ailenin yanına yakışırsın ... B; şı
na gelen kazadır. Arzun ile ol • 
madığı için şerefine nakıse ver
mez .... İşte ; ben onun ceus.nı 
göalerinin önünde verdim. Şinıaı, 

Şeh1r tıyatrosu artistlerinden 
Emin Belığ doktorh.rk yapmağa 
karar vemüştır. Emin Beliğ Ha
seki kadın hastanesinde Profesör 
Tevfik Rem<i Kazancıgilin ya -
nında asıstan olarak çalışmağa 

başlamıştı r İki sene burada ça
l 1'jtılrtan sonra kadın hastalıkları 
mütehassısı olacak v" bir kabine 
açacaktır. 

Kendisi Tıb J<-akultesi nden 25 
sen• evvel mezun olmuştur . Fa
kat, o zamandanberi artistlik y ap 
maktadır. 

muhafızlarla beraber git' ... S•:n. 
bir yerde hıizetsirıler, yarın yi nl 
seru görürüm, ded ı. 

Ali aağnın. bu sinleri tokça ve 
sertti Kız. bu cıddıyet karşrn: n

da fazla söz söylemiye fırsat bu
lamadı. Muhafızların peşine dü
şerek kaleye gitti. 

Nihayet; kale sabahısı Yeniçe
riler tarafından muhasara ediı -
diğı cihetle Vedia da Ali :ığa 

ile içeride kalmıştı . 

Kız; kalenin bır odasında hıç 

bir şeyden haberdar olmıya•ak 

kaldı. Ne AH ağa ve ne de bir l.aş· 
kası yanına gelmiyordu. Yiyip i· 
çec~ğini biı· Rumeli zorbası tepsi 
ile kapısının yanına getirip .;e•
lenerek bırakıyordu 

Fakat; kaleden atılan lop ses
l~rini ışiten Vedia , bir muharebP 
olduğuna hükmctmışti . Lakin 
muharebenın kimlerlP olduğur.uıı 

farkında değildi . O, Yenıçerı, Ye
niçeriye muharebe ediyor zann•· 
diyordu . Kabakçının kafasını 1<t:-

f . l 
Yabancı Ta ebelerin 

Günün 

Memleketimizdeki 
Vaziyetleri 

Transit 
Yolunda 
Oteller 

Nafia Vekaletinin Yeni 
Bir Tasavvuru 

Gelen 
Talebeler için Bir 

Hatay Ve Kıbrıstan 

Talimatname Yapıldı 

M aarıl Vekaletı ıarafından 

Hatay, Kıbrıs ve cüter "ı
var memleketlerden gele

l 
rek talebelerin Tü.rkiyede tabı 
tutulacakları tMrİ• şeraitini ~ö'

teren bır talimatname hazırlan -
mış, a!Aludarlara bildirilmişlır 

Talırnatnameniıı t'satilarını bildi
riyoruz: 
HATAYDAN GELEN TALEBE 

ı - Halayda bulunan okullar
dan gelen Turk talebe, layık cl
dugu sınıfa kayıt "" ksbul olu • 
nurlar. 

2 - Anıakya Erkek Lısesı sı -
nıflarınnı numarası Fransız Lı • 
selen sisteminde olduğu gibi, al
tıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü. 
ikinci, birinci diye aşağıdan yu • 
karıya doğru ıaptanmıştır. Bu 
Lisenm resmt liselerin 11 inci sı· 
nıfına tekabül eden birinci .sınıü 
üstündeki son sınıf ise matematik 
ve filozofi diye ikiye ayrılmı~ • 
tır. Birinci sınıfın üstündeki rr ~
tematik ve filozofi sınıfı ile bi -
rlnci sınıftan gelenler 1 O uncu sı· 
nıfa, üçüncü sınıftan gelenler 9 
uncu sırufa, dördüncü sınıftan le
lenler 8 inci sınıfa, beşinci sınıf

tan gelenler 7 inci sınıfa, alt'ncı 
sınıftan gelenler 6 mcı sınıfa alı
nırlar. Antakya Erkek Lisesinin 
Liselerimizin I 1 inci sınıfına te
kıbill eden birinci sınıfile mate· 
malik ve Illo:rofi sınıflarından · •
rini bitirenlı!r Üniversitelere Vf' 1 
yliksek okullara kabul olununr 

3 - Antakyada noksan te~lıi-

G.Mühadil 
işleri 

Gayri mübadiller işleri hak -
kında Ankarada bır komisyon lrn 
rulacııjı yazılmıştı 

Ahiren böyle bir komisyon kJ
rulmasını istilzam ettirecek bir 
gayri mübadil işi mevcut görül
memiştir. 

Gayri mıibaJıl ıslihkaklarınR 

ait evrak, Muntazam Borçlar u

mum müdürlüğüncf' Divanı M.ı

haseb•t.a gonderilmektedır. Dı -
van, bu evrakın tetkiki sırasında 

bau nokıalara ili,miş ve Maliye 

Vekaletinden ıstizahta bulun -
muştur İstizah o unan husu.t. ır 

fazla oldugu içın ~ıfahen tlr;,fh 
malUmat verılmes i icap etmı ve 

İstanbul'dan Gayri mübad:I ı~ .. 

lerı tasfiye bilro u şefi Kemal 
Ankarava giderek Divanı ML ·ıa

;ebalın istediği izahatı vermi~tir. 

Divanı ınuhosebat bu ızahları ka 

fi görerek gayı ı mübadil ıstih -
kaklanna a;t evrakın muame 1 

-

ıerini intaç vf' vı7t:'Vf başlanıış 

h.ılunmaktadıı 

sen adamın Padışahın yuks..'k 
ıütbel i ağalarından veyahut ı-•

şalarından bırisı olduğuna hıil': 

metmişti. 

Ali ağa , kal .. yi terkedip hu -
ruç hareketi yapmağ;ı karaı vr l'
diğı zaman kadınları olduğu gi
bi kalede bırakmıya mecbur o -
lacaktı. 

Hatta, Vedradan başka da bır 

sürü kız daha vardı Bereket ver
sin bunlar ehli ırz takımından zı 

yade şundan bundan şahsiyetler
di. 

Huruç hareketinde Ali aga, \ e
diayı beraber sürükleyemezdi. 
Sürüklese bıle belki vurulurdu. 
Kulaksızın tekidi ile kalede 

kalmıya karar verilince Vedia dA 
yakasını kurtarmı~tı. 

• .. 
İstanbuldan gelecek topları el

de etmek için pusu kuran Delı 
Zorba ve arkadaşları Aya5aga kö 
yü koruluğunda gızlenmişlerdi. 
Humbaracı Y•nW<'rıler Rum~l' 

latlı brr lise vaziyetinde olan kız 
okulunun sınıf unmaraları da Er 
kek Lis!!sinde olduğu gibi, aşağı
dan yukarı saptanmıştır. Anc:ık 

Kız Okulunun 6 ıncı, 5 inci, 4 ün
cü ve üçüncü sırufları vardır. Bu 
okulun üçüncü sınıfım bitirenler 
10 uncu sınıfa. üçüncıi sınıftan f!"" 
lenler 9 uncu sınıfa, dördüncü ~·

nıftan gelenler 8 inci sınıfa, be -
şinci sınıftan gelenler 7 inci sı -
nıfa, altıncı sınıftan gelenler 6 ın· 
cı sınıfa girerler. 

KIBRISTAN GELEN TALEh!, 

Lefkoşa Türk Lisesi liselerimı7.< I 
muadildir. Bu okuldan dipl<'ma 
veya muhtelif sınıflardan t&s -
dikııame alanların telif sınıfların
dan tasdikname alanların ell~rın 
deki diploma veya tasdikname -
de (Kıbrıs Maarifi Umumi ·e RP

ısi sıfatile mektepler mıifettışı) 

nin resmi tasdikini havi olmak lA
zımdır. Bunların sahipleri dere -
ce itibarile liselerin hangi sın;f

Jarına mu&dil ise o sınıfların bah
şeylediği haktan istifade edebilir
ler 

DİCER YABANCI MEMLEKET -
LERDEN GELENLER 

Diğer yabancı memleketlerde'l 
gelen talebe ellerindeki vesil<a 
lara göre Vekaletin tespıt edec . 
gi sınıflara kayıt ve kabul ol:ı -
nur Yabancı memleketlerden al• · 
nan diploma ve tasdiknamel<'-ir. 
derecelerinin tayini iMaarif V~kii
letinin kararına bağlıdır 

Ziraat 
Dersleri 

Kültiıı Bakanlığı çocuk!ııı ın 

ziraat hakkındaki bilgilerini ç ı 
ğaltmak ve ziraat sevgisini ken
dilerinde uyandırmak maksadı
le önümüzdeki ders yılı başınd:ın 
ıtibaren yeniden bazı tedbirl~r 
almağa karar vermiş , hazırlıkla
ra başlamıştır. 

İlk iş olarak öğretnı•n okulları 
müfredat progromlarıno ziı'a:ıt 
dersi ilii\'e edilmesı düşünülmek
tedir, 
Öğretmen okulundan mezun o

lacak Ye yarın yurdun muhtelıl 
yerlerinde vazife alacak gençler. 
ıcabıııda gerek köylüyü ve gl' -
rekse halkı zıraat bak ı mı nr! e ıı 
tenvır l'deb i l eceklerdır. 

' . Oğret.mtn okulları zü·ao l ders- 1 
ler .nı bılha.%a amE!ı olarak gi:u·e- l 
lı ılmelC' r ı ıçın oku hın bina:ıı bu 
, s~ do.ho. t:Iver ı ·I sahalarda ·n d~ 

hap edıl•cektır. Bu münasebe t -
'" İst a nbul Muall ım Mekteb ı de 
Balmumcu ç i ftl iğ indek i yatı c. -
J< uluna naklcdılecekt ı r 

D ığer taraflar okullard,.kı l•· 
lebcve bu bılgivı •ermek ıcın ,ı,. 

Jenerı kalesınt' dört tane top 'lİ 

rüklüvorlardı. Mandalara koşu
lu olan tunç top arabalaıı kaley• 
doğru gidiyordu. 

Zincirlikuyuva gt-ce konagı ya
pan hıımbaracılar çok yorulmuş
lardi . Sabantanberi mandaluın 

pesindt• toplara yapışmış 'llıın 

sergerdelf'r bir an evvel kaleve 
ye \etişmek sevdasile bütün k~v
n tft•r; ,,, k aybetmiş bir halde hu
Junuyorlardı. 

Humbüracılar yatsı namazını 
kılar kılmaz topların başında •ıe 
oldukları yerde emniyetle uy -
kuya dalmışlardı. 

Deli Zorba ve arkadaşları ge
ce yarısı oldukları yerden ç•k.ı · 

rak usuletle sergerdelerin olduk· 
!arı yere vana.tılar ... Palal8.i·u11 
çektiler... Sessizce birer, birer 
humbaracıları boğazladılar ... Or
tada mandalardan baska canlı 
kimse kalmamıştı . 

Deli Zorba , top tekerlek! .n
ni bırer 'birer kırdı ve valrtı. 'l'oo-

İrBJI tnn1ıt yolu üzerinde Ka
rokôoe, Bayburt ve Oümü~hane
de Nafia Vekaleti tarafından o -
teller yaptırılması takarrür et"'IIŞ
tir. Bütün konforu haiz olacak o
lan bu otellerin zemin katında o· 
tobüs servislerinin idaı·e ·i i~ın 

d•ireler ve garajlar bulunaeaı. 
tır. 

Karamela 
Çikolata 
Sanayii 

Çikol•ta fabrıkaları son • l•r 
ıçındt> ımaliıtlarını ;v.altnıışlar -
dır . Fabrikalar çikolatadan ziya
cfe ·ekerlt'me "" karam~lıi yapı

yorlar. imalatın azalması bill .••
~a çikolata ithalatının azalm•,ın

dan ileri geliyor. Çikolata. Cenu

\ıi Am~nkadan Birle~ik Amerı -
kaya gönderilerek orada kanıl
duktan \'e toz haline getirildi;,. -
ten sonra memleketimize get; ~ 

rilmektedir. Fakat. bu gibi men -

şc Ş<'hadetnamesi verilme~ı hiı -
kümelimizce usule muhalif g'i -
riılmü tür. Bundan dolavı çikn -
la tacılar yalnız Hol anda nıüsh m

lekeler :nden Cavadan çikobıa 

getirtme~e mecbur kalmışlardır. 

Fakat buralardan ancak takas .•O 

Jile mal geldigindE-n ,.,. tnkas 

prım fiyatları yüzde 70 - 75 e 
yükseldiğinden ~·ok cüzi ithalat 
' apılabilıyor Buna rağmen ~i -
J<olata fiyatlarında bir yükseln e 

kaydedilm.miş , yalnız kalıte i•;
barik çikolatalardakı çikolatfl 
mıkatrı azaltılmıştır. 

Son zaamnlw.rda ~ehrımizde ka
rameLS imal3.tı artmıya ba.şlaııııs

tıı·. Karamela imal eden bazı kim . 
seelrin st>mtsiz yerlerde ve bezı 

J.an odalarıııda birer imaJUha"le 
J.urdukları , burada mısır ununan 
< ıirümiiş veya kurtlu ı~karta el

malardan yapılan ezmelerle ka -

ııştırdıktan sonra üzerıni jeke•· 
liyerek bir takım sıhhate zararlı 

karamelalar yap\ıklan görülr. üs
tür. Bu gibi karame!Aların kilu -

bU 28 kuruş fiyatla Anadoluya 
ı.evkwilmektediı· . Halbuki iyi 
tin• karamelıilarııı fiyatı 40 ktı • 

ru. tan ~a.~ıya dü ·memiştir. 'lı

r"rll rıda" bu imalathanelerin 

m ı kt.rını l~•bil etnı i ~tir. Bunlq
ı ııı kontrolu ıçin sıkı tl'dbir ~lı

n acaktır 

icap eden tedb irler a lınmaktad ·r 

Hant bılgL' i müfredatındo bu 

ı~t unitt>Jer tahsis ftiilm ı:;; .. . t. 
talebP\'P bır mıktar zırn•tle uıı • 

ı a wa ımkfınları ver i lebılm ışt.r. 

Fakat ıstPnilen mak,a• bt na 

kiıfı g•lmediğırı<lc ıı önü.'nüzd .. ki 
dt· r~ SC'n<:'b İ ba~ından it ibaren pro ~ 

~ramlarda bu ise daha fazla 
0

vor 
'erTlerPktir. 

l a ıı mandalar]• suriiklht'rt'k 1\ 

yazağa deresine yuvarladı. M .ıı 
daları da orın•na s .. lorak vaziye
h Alemdr Mustafa pa~aya bilci>r 
mek üzere çala kamçı Davutpa -
§& kı~lası cihetini tuttu. 

Alemdar Mustafa Paşa ardı.su 
muhakkak Davutpaıa:;a gel,nis 
olacaktı. 

İstanbul hükumeti b~I• Pa -
~ah olmak üzere şaşlun bir ha
le gelmişti. Çünkü; Alemdar 
Musctafa paşayı İstanbula sok 
mamak için verilen kararı san -
razam ve serdara götüren ha • 
berciler fena bir haberle avdet 
etmişlerdi. Çünkü; haberciler 
Davutpaşa sahrasına geldikleri 
zaman Kabakçı Mustafanın kel 
lesini bir kazığa çakılı bulmuş 
)ardı. 

Demek, Kabakçının kafa,ını 
Alemdar Mu tafa paşa kestirmiş 
ti. Sadrazam da bu işte berabe• -
di. 

• 

Halkla Tema 

M 
illi Şef hınet lönii'niin Kas• 
lamoou "Ve ba,·ali8inde- )ap
hğı tetkik seyahati, bir~ok 

nıiihlm nelicel.,r \'erdi. Alınan bu 
netit>~l~r~ ı:,ört", ~·eni t~dbirler \·e 
kararlarla nıemleket ~erinin da
ha salim ~e >Ür'atli bir }ola çe\'• 

rilec~ji muhakbktll". ~1eı.elİI, bu 

anda buı ufak tefek pürıizltt 

ıorüldü. Halkın derdini, ~ika~ e

tini cünliyen a~İ• Cumhur R.,;,; 
bir yerde: 

- Bunların .,.ı .. \ılmw.ı içia 
buralara kadar 

g~lıue.,i nıi li,.ım? 

Di ,\e sayet ıniihinı bir u;tnnai 

hü11) e ..,.yıflıtına temas ~tti. 

E~el, ınaalese( ba11 hakılı.alle

rin me)daua çıluııası i\İo>, Milli 
Ş..ofln 'biuat ) erinı\e tel kik ~ a1>
n11ıt""' ieah edi~ ordu. 

Bunun s.e~bi ba~ilti: Hw.lkın 

iıini görmek vnzitesilt> n1iikell(~f 

olMn htiki\ıııeı lt~kiliıtıııııı, halkl• 
doğrudırn doiru~" '~ yakından 
tonıae eden u.ı:vu en kü\·ii&.. nlf' -
mordur. İtiraf etmek liznndll" ki 
bu küçük nıl"nıurlardan baı.ıları 

henüz i!~tedig.inıiı olgunlukta de
(ildir. Bu. zanıanlR ola~alı: bir i~

tir. Köylü ve hıılk. binhir işini 

Cnn1hur Rı·i~i. Ba~vf'kil. Vekil, 
mtidiri umunıi. hnfti nıüdiirle 
giimıez. Köyhlniin, halkın kar~ı-

sındaki hüki1mt't ınün1e~sili kö~ 

muhtar•, ziraat n1en\ıuu. tahsil · 
dar. orrı1ııı:tt ntt'ınuru \.e ~iredir. 
Halk, rejimin .,.-fkalini çe bii)'itk
lüğüııii b11 küçük n1en1urların ... a .. 
hıslarında görın"k met.:buri)etin
dedir. Binaenale'.\ h, bu unsurlar 
Tiirkiye Cumhuriyeti kanıınlan-

111 tatbik edt>n, halka en 'al;.m 
lı:iınselerdir. l\lemleketin i~ me. e
I"Jerini. d"rdlerini anrak hu un
surlar "n yakından bilir ve tanır. 
Kö~ lii ve halk i~in Cumhuri~et 

bükfimetinin hiisnüni:yet ve f'nt"r· 
jiı;;ini öl\·en n1i~ar, kendi\ill" te
mas eden hu kii(iik n1en1urlardır. 
Bn rnemurht.rın hal \:t' harekt t .. 

terine bakarak hük\hn ~erir 'e
blr kanaate urır. Onun i~İndir ki 
h•lkın ~)erini ghrnı"k \"M~İ:vt·fin

d" ola11 bu un •rları rejin1in io;;;te· 
djği ~e ıaye bildiR"I eo iyi kali
!t'ln h111ine ıetirmelı ı.aruridir. 

YurdtlD en uzak bir köşesinde. 
vatandaşların ıözle gördti~. el 
ile tuthıiu Cumhuriyet hiikümeli 
nıümessili bu kllçülı memurlar • 
dil". Üniversite prof~rtinde na-
5ıl bir llmi olgpnlulı: istiyorsak, 
ondan daha fazla büytllı; lıir ha • 
sasiyelle. halkın yanıba ındaki 

küçük memurda, rejimi anla~·~· 

kavnyı~ H' halka hizm in kud
siliği manasını hazmrtmi> bir oı. 
cıınluk istem~liylJ .. 

Cnmhuriy.-t lJu te-n1t""le da'.'·anır. 

REŞAD FEYZİ 

Meecils Bir lstizeh 
Takriri Verildi 

An ka•ada n g• le 
re De ızbank ı 

haberl•n go
IE rkkulii nde 

t•vveJ L'iln ar1a an vapu rJardan 
bır-- ııla, Et sk va purunun tı\' 

~t·ff" rdPı ı !-40nra, su r'H t ını kavb t
n1es1 m{"st>l t~ uzerı dr Koc•a.eh 
m(·b'usu Hak kı K rn·oğlu Bunık 

mili" Meclisin<' bôr ı 1 zah takrırı 
VE-nn ı r Taknr b>:giinlf'rde 
Mi't·l n---ı c gilrıı"'tılc «f kt i.r 

Birimiziı derJi 
Hepimizi ı d3rji 

Elektrik O unları 

Meselosi 

E lf'ktrtk Sirll"h z.a ... .uıuda ı; .. 
lf''ktr1ta '!'>arffyat "\'f" t.a.h!<!ıilat 

ı·ankalan ayın on ~inde 

trbllt "°~ bir h..tt.a sonra bt'dtll alln
mak dvrf' mıiraf'aat f'd.Utr ve rk
<.ıtri&I e.rbabı ma.at e.l&» a.bo.nt'rnan
ların vakltsıs c.~eyanlarının k~U

mesint' ,.t' acılmak ieiıl dt tna!'>rafa 
ibttya.t ha.."i'.11 ohlyordu. 
B• m~I bir rok ı-azrt.elt:rdt o 

uman yaulmış ve fafil bulnnmu 
idi. Kendi id:lrem.lu c~ bu .-lek
lrlk meselesi 7l.nc _ t.l şeklini al -
mata baş1adılı ayın oo bf.şindf' i~-

1ih)ak pusuJalan tem Vt' ;rirmlsin
dt'n M>nra tah'ı'iliıa kıy&m ediliyor. 

Bu yıttdrn esbabı ID&afla• oJan· 
la.r bayii uz.uutu '"" masrafa duı:ar 
oluyorlar Vt' avın ı,on rttelrrlnl ka
ranhkta rttlrmeft' mt'c-ba:r kah -
yorıa.r. Bu.na bir ~re bnlunmbı ı·e 

tabaU8hn .ıym lp,üd ma relttt'k 
•tiııltrt r»landınJ~ 
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J Cumhuriyetci İspanya Başvekilinin Beyanatı 

Alman Nüfuzu, ltalıa 
istilasından Daha Fena İmiş 

ispanya Başvekiline Göre: italya, Almanya' nın 
Elinde Bir Alet imiş 

ItalyanGönüllülerininispanyadan 
Çıkmalarına ihtimal Verilmiyor 
1 spaııyatl.ı. ikı buçuk senedir 

dahili harb devam ediyor. 
Poi.tika <ılemınin yeni ha-

cJı,elerı lspaPya Ujlerini unuttur
du denemezse de ikinci, üçüncü 
derecctlekı meseleler haline ko· 
yı:yor Fakat her mesele birbırıne 
baglı <'lduğuna göre İspanya da
!1 !i h~rbinin neticesi diger işlere 
•fıbi görülüyor. 

·Yeni gelen İngiliz gazetelerin 
de Barselondan bildirilmi~ malU
"'at var. Bu malümata göre, Bar
se•undah ingılız muhabirine Cum-
1'..ıriyet hükümet.nir. başvekili 

ı'egrin demiştir kı: 

Franko tarafından İngilız 
pay.tahtına Dük Alba mlimessil 
olarak gönderıldı. Dük Alba eğer 
bı.ı:im tarafa da gelerek bı..radaki 
\'aziyeli gözıle görmek ıs" I se ken
dısıne müsaade edeceğiz. Yine is
terdim ki İngilız Başvekili de bi
zim tarafa gelerek Cumhuriyet 
İspanyasında neler yapıldığını gör·· 
müş olsun. Eğer Başvekiliniz biz· 
zat gelemezse itim ad ettiği bir\_ -
sim göndersin. 

Muhabir şunları tla ilave edi • 
yor: 

Başvekilin çalıştığı odanın pen
cereleri Akdenize nazırdır. Bir 
taraftan çalışırken, diğer taraf • 
tan da denize baktığı zaman u -
zaktan Alman \'e İtalyan bom • 
bardıman tayyarelerinin Majo~ 
ka adasındı..n _geldiklerini her gün 
ııörmektrdi r. At nalı biçiminde 
büyük bir masanın arkasında o
turarak çalışan Ba~vekilin yanın
c!J 6 tan~ telefon \•ardır. Aramız· 
( a ~u ınuhavere cereyan etti: 

- Da hı •i harb ne vakit bitecek? 
- Ş .i· 1 

/. k h2rb bir bıı~uk 
ene daha r! vam edecek. h•ttiı 

bdk d •. : ne. 
Daıı ;ıi 'lrbi bitirdiğinız za

rnJn a~ııcr.:o 'ar~ı ne yapacaksı -
• nız' 

Evvela pek tabii olarak affı 
unıı..mi ıtan ..:ıdeceğiz. 

- Mallarını müsadere edecek 
mı:)ıniz?. 

- Hayrr. Yalnız belki harb mas
raf. a kar;ılık olarak bir \azmi . 
nat i>tenebilır. Herhalde ağır su
r~tte \'ergi vereceklerdir. 

-· Daha iki sene harb devam et· 
r. ek için lazım olan parayı bul • 
makta zorluk çekiyor musunuz? 

- P~ra bulmak daima müşkül 
olmuştur. Çünkü Fransa banka
sında milyonlarca İngiliz liramız 
\~rdır. Böyle olduğu halde ade
m müdahale politikası yüzünden 
bu paral arı alamadık. Bununla 

.. 

lspan~ adaki yaban cılardan bir grup 

beraber gelecek ikı >ene için de 
paramız vardır. 

İspanya yaşaması ıçııı lazım o
lan şeylere maliktir. İspanya baş
ka memleketler gibı hariçten pa
ra gelmesini beklemez Çünkü ih- ' 
raca! memleketidir. Harb bittik
ten sonra dışarıdan bir istikraz i 4 

çin müracaat edeceğiz. 

ispanyadakı İtalyan gönüllüle· 
rinin çıkması meselesine ne der
siniz? 

- İtalyanların bu gönüllüleri
ni geri çekeceklerini zannetmi . 
yorum. Belkı de iki ay içinde bu
nu yaparlar. Laki n bunlar tekrar 
geleceklerdir. 

- Mühimmat göndermekte her 
vakit devam edecekler mi? 

- Evet, dünya nazarında doğ
ru yanlış nasıl görülürse görül
sün bu onlar için çok mühim bir 
keyfıyettır . 

Maamaiih ltalyanların ıstilası 

Almanlarınki kadar c'ddi değil . 
<lir. Çünkü Almanlar sanayiı el
lerine alacaklardır. İt~lyanlar ay
ni suretle bir tehlike teskil etmez- 1 

ler. 

Mühimmat satın almakta müş
kültıt çekiyor musunuz? 

- Evet. Hatth harb b"'llaaı 
başlıyalı bu müşkül olmuş
tur. Eğer fazla olarak daha 50 tay
yare müdafaa topumuz olsaydı 

onların böyle Barselona kadar ge- / 
!erek bomba atabileceklerine ih
timal veıır miydiniz?. 

Hıı.tta birkaç tayyaremız daha 
fazla olsaydı! Daimi suı·ette Bar
selon üzerinde dolaşsaydı emin 
bir halde yaşıyacaktık. 

Yiyecek cıhetine weıince; hiı -
kümet İspanyasında yiyecek me
sel.esi düzelmektedir. Bununla be
raber çocuklara kafi gıda verıle
rniyor. 

İspanyadakı ecnebi şırketlere 
gelince: bunlar İngiliz, Kanadalı 

'''ya Amerikan şirketleridir. Bun
;arı hükümet almamıştır. Yine 
oidukları gibi duruyor İleride 

mıllet böyle bir karar veriNe bel
le. .• 

(Devam• 7 inci sahifede) 

ÇOCUK 
Bilmecesi 

Çocuk 
Okuyucularımıza 

1 

Jlt-r hafta pazartesi ~unleri :razaca
iunıı.1 va.dettlfimiz ~,ocuk bilmece -
mJ:ı, hundan sonra. cu.m.ar tesl ı-ünkü 

nW.hamızda yaphtın117. r;ihi_ her hafta 
cumartesi giınli yedinci .,ahiremizde 
çocuk "Mlhiff'mh:in icinc.le ('1kacaktır. 

bilmrcrlerimh:ln daha fıı.ydalı. meraklı 

olabilmesi içlu yepyrni bJr st"kilde ya
pacalız. Cumartesi KÜnkü .nlishamız
daki çocuk sahift"mi.ıde ili.il eUiğlmlz 
yeni mti.sabakamız hakkında öniımüz
dekl cumartesi ı-ünıi daha fazla taf
silit \'ereceth:. ı: ,'Velkt müsaba~amız 

bu suretle yeni bir ınUsabakamııta bir
leşerek, d:ıha zencin bir halde intişar 

edecektir. 

Hedtyelerlmiıin daha zenKin olabil
mesi içln hazırlıklar yapıyoruz. Bun

dan &onra bilmecelerimiıi cumartesi 
l'iinleri çocuk '"'hirrmlıdf' taklb rdi -
niz. 

Birinci ('OC'uk bllmecemizde kazanan 

küçük okuyucu1arımrıın iqlmleri ye • 
dinC'i r.;ahlft>mfzdedlr.) 

..--------..... --........... -'"""'-

j Meraklı Şeylerj 
UARD \L SEDİR·~ 

A 
cık Yeya koJu s.ırı bir toz , i('r

rio;jne blr;t.L -,u vt-."·a sirke ko

l'Ull karu~tırduuz mı sulu veya 

koyu bJr hamur olur, blltek gibi, boo-
klle ılbi kızartma etlerin üzerine sü
rülür, yrnlllr dlyor&unuz, detn mi? •. 
Fakat, bu tozun ash nedir. nsede ye
tişir? .. Hardal btr ottur. Küoük tane
leri vardır. Bu taneler kurutulur, toz 
haline cetlrllir. En çok Fran.sanın Dl
jon şehrlndr ,-eu,ır. 

BEŞ BİN YIL ÖNCE DE 

BOKS OYNANIYORDU 

B:ıidad t ı, "'ı·ında C!lki bir taş bu
lun~uttur. (!zerindeki kabartma re
simler, bir boks ma.i'ını musavverdlr. 

Alimlerin tahminine göre bu tq en 
aşatı beş bin seneUktlr. 

HESAB MAKİNELERİ 

Elde tatına.blleıı ve \'Ok i'ayda.$1 rO
rtilen hesab makineleri son asrın bir 
icadı m1elır?. Hı&yır!. Clnlller bunu, i
sa.nıo dotutuodan 825 sene evvel bi
liyorlar ve kullanıyorlardı. Tabii tlm
d.JkUer a1bf tekor-ım\.11 etruf4: bir Jıalde 

defli ... 

,Ş:.;E;;.K;.;E;.;'ll;.:İ,.N;~T;.;A..ı.;;....H;.;l - -· ş~ .... ook esktJcu Btn41Ucrce ma.
lılm idi. Şeker kamıtı ti.mi •erilen bir 
kam.1"tan 91karılırdı. A.•rurıaya. 19 un
cu yüz y ılda. bir ıtarll rnetau> olarak 

... ıırıımı.,ıır. 
Ayni df'vlrde İt.ılyıuılar, Sicilya. a -

da•ında ~eker k....,.ı yctlşllrmete 
başlaml.ljlardı. Bu kıymeW kam1ı1 sonra 
Porteklr:de.. MacM,. adalarında da y~

tL,tlrlU.ıelı baı.Jandı. Buralardan Bre-
1ilıa.yA ~e('tf. t~panyada endillüs bü
kümdarları teker kamıtı 7et1,ttrflm11-
•lnl te.ıvlk eltiler. 

1'741 de, pancardan .,eker imalini 
ke'1edt!n Marl'rab adh blr Alman kim-
ya mtilf'.ha.s»1dır. 

A!ıarcl adh bir talebeıei vardJ. Bu a
dam FransızdJ. Fakat, siyasi bir me
seted~n dolayı vatanından kaom .. , AJ
moılnyaya ilUca etmlltL Şeker t:mall 
icin bir fabrika in"a. ett.I. Fakat, mu
vartak olaW2ıadı 

N.ıpolyon z•tnanuıda yeniden tec 
ı·U~eler yapıldı. l\1ubarııbeler dola.71 
~jfe şeker kam••• l'eUrtmek ırtıç olu 
yordu. Bu seter, pa.neardan 7a1nla11 te
K• , pek çok ratbet l'Ördü. 

TUNUSUN HARİCİ TİCARETİ 

İtalyanların Fransızlardan almak is· 
t.,Afkferi Tunus çok zenl'tn bir mem-

ı 3ri\.1 ticareti ; 1990 de 100 milyon 

fra<1J.. 1907 de ?.06 mUyon frank, 1913 

de 323 milyon frank, 1919 da 01 mil· 
~-on frank idl. l929 da. 3 nıllyar 396 
milyon franca kadar yükseld.l. 1936 da. 
n1ali buhrau yüzünden 1 milyar 860 
'nilyon hanca. düştü. Fa.kal ıeçen se
ur ylne 2 milyar 464 milyona çıktı . 

Fransanın Tunmla. olan ticareti 193'2' 
de l milyar 446 nıtlyon franktır. Yani 

~irıdt> 60. 
Bina.rnale.v h böylr zenıin bir yeri 

l. ulay kolay başkasına kaphrmak is
temiyt•ce.tl ve her tiırlb fedakirhktan 

rrl.:lnmiyNeii nuıhakkaktır. 

RADVm1nı 'AKLİ DE BİR İŞ ... 

lnı-iltercde . kanse-rle 
.- ı ddf'tlf' dc ,·an1 olwıuyor ve bir ha -
'/lrse\.'«'rln vr rdtfl yarım mtlyon İn
~ ah: lirası Ut tC"darik olunan radyom
dan ('ok istifade ediliyor. Fakat, bu 
Jtıymetli madrnln bir yerden bir 7el-e 
na.kll ınühlm bir iş. 

Bunun if"ln hususi bir otomobil yap
hrdmı!J: İçtrl<11tnde büyük. bir kasa var. 
K..asanıu iç tarafı, 102 kilo kul'lun 
kaplı. Bununla ancak l vam rt.dyom 
naklolunuyor. Şoför ve muavlnl de 
radyomun tMirlnden muhafaza edili
yor 

VERMUT '1ASIL YAPILIR? -
\ 'emtklrrden ev\•el tştlh11yı açmak 

için iç.ilen \'rrmut. beyaz ~rabdan 

başka lttr ,ey df'tlldlr. İçerisine tar
çın, karanlil . portakal kabuflt veya 
kuasty:ı - acı ataç ~lbi kokulu t'eyler 
ilivP olunarak yapılır. 

HÖK 
YEŞiL MENDiL 

Y 
e~ilkiıy<k>n istaııbula gelı
yordum. Trenin ikinci m~v· 
k! kompartımanlarından 

birinde, pencerenin kenarındg o
turmuş, Marmaranın güzel sula· 
rını seyrediyordum. Mevsim ya« 
dı. Oturduğum kompartunanın 

kapı.ı açıldı. İçeriye ~!aşlı te-
18.şh bir genç kadın girdi. Belli 
idi ki plajdan donüyordu. Üz• • 
rinde şık bir plaj elbisesi v~rdı. 

Evvel! dikkatli dikkatli etra
fına bakındı. Kompartunanda 
benden başka kin1se yoktu. Vakıt 
öğleye doğru idi. Tren tenha idi. 

Genç kadın, kanapelerin alt
larına kadar eğiliyor, bir ıeyı•r 

aranıyordu. Merak etnuştım l a· 
kat hiç tanımadığım bı.. kadııı a 

"'" 'V •:,,ronak da tuhaf olaclk· 
tı. Ben kendi kendime: 
• . _caud ne arıyor, diye dü~ü~ 
nürken, kadın bana doğru yü 
rüdü. Hemen iki adım önünıde 

durdu. Büyük bir nezaketle gu
lümsiyerek, endişel ibir tavırltı. ı 

sardu: 
- Affedersiniz, Beyefendi, bu 

kompartımanda küçük, ipekli •ıe

şil bir mendil gördünüz mü ·ı 
Ayağa kalkmıştım. Şaşkm ~as

kın: 

Görmedim, Hanımefe,ıdl, 

dedim .. Yeşil mendilinizi mi k •Y· 
bettiniz?. 

- Ah .. Soı mayın .. Müthiş i':zu
lüyorum .. Nerede düşürdüm aca
ba?. Bilmiyorum 

Vah vah efendim .. 
Mendil belki kıymetsiz b -

~ey .. Fakat, çok büyük bir hatı
ra idi.. Onu mutlaka bulmalıyım . 

Genç kadın öyle i.izülüyordu kı, 
bunları bana 'öylerken, bir ta
raftan da gözl~rlle. halı1 kanape
lerin altlarını araştırıyordu . Ben 
de gayriihtiyari etrafıma bakın

mağa başladım. Kadın anlatıvor-
du : · 

- Biraz evvel bu kompartı -
manda oturuyordum. Sonra daha 
Beriki vagona geçtim. küçük çan· 
tamı açtım. Baktım : mendil yok .. 
Deli olacaktım. 

Trenin bu me1;hul kadın yol • 
cusuna karşı içim:le acımak h is
si duymuştum. Beyaz ipekli elbi
sesi altında, vücudünün bütün 
hatlarını :neydana koyan daracuc 
kumaşın, gözalıcı tatlı inhinaları 
da iştihamı çekmiyor değildi. 

---

ı_ Yazar.: REŞAD FEYZİ 1 

Kadının çok müşktil vaziyette 
olduğur.u anlıyordum. Sanki göz· 
!eri yaşaracaktı. Bu yeşil ve kı.v· 
metli mendilin ne hatırası oldu· 
ğunu da merak etmeğc haşlamış-

. içiJl 
tım. Bu merakımı tatmın d. jc· 

- Üzülmeyin hanımefen ;._.ı 
dıo•'' 

dim, sağlık olsun .. Bulama .. 
1
ec;· 

takdirde, bu sizi çok mu mil 
sir edecek?. 1 t'ı,· 

Genç kadın manalı man• 
1 

• 

!erimin içine baktı: 

(Devamı 7 inci 1 ş t e 
istikbalin 
Adamı 

/ıifedı) sa~ 

ı--------: 

Radyo 
1 Progr~ 

Ankara RadY0
'" 

BUGUN ıl·11 
. ~"'" .,.ı 18.0:> ;\Iilzlk (fj'lencell pJıa 19,ıs ~ . 

Türk müzirt (lnce saz fa..,!•'· (l1ır" 
l\:ıaıl~ """ ay.rı ' 'C h•herler, 19.25 1 'l 'litli· 

JUt ~ Cumh. BııJJk ... ~ıatnı· "" 
ltlarin(\tist Hayr.ıll~h l)ı• r~) (fyıl 111 

1 - Sonat No. ~ (Braitl'flS ' •• ıı•· Cemal Rf'ş;iı) ,.....-
'"" _.ıdl' 

1 

19.45 Kooıışma (dukl• rıuf"' 
20.00 Türk. mtıı>ı."' - (l\IPtılr 
kon:stıırt ı. 

t - Eski .-rkılar 
e - Halk ltirUlcri ~ 
S - Jlf'Dd~ eserleri ~ (~jj( 

İsviçreli bir mühendis, oo sene 

çalı~arak vücude getirdiği bir ma

kine adamı, Londrııda teşhir et
miştir. 

Bıı adam, uzaktan ve kısa dal

galı mevcelerle harekete getirili· 
yor, ve oradan idare olunuyor. t. 
çerisinde yiruıi küçük ınotörlü ı 

ıol<iııe vardır. Her biri bir ha
rekeli idare etmektedir. 

Makine adam şarkı söylüyur, 
konuşuyor, yiirüyor, su veriyor . 

Zt Ot t•at ayan, ZJ.15 ?tfUI , 1, 

orkestra). ,ııır I· 
1 - Der Vlldttüls - ııff ı 

'"' lıerl Lorı.tnr> r•I• 
2 - Esmeralda N•· 1 • 

(IMro> .sJ<ll 
1 - ÖJen Onejln (Ça1k•

1 
·I 

ki) .,,ıı 

t - Roman•• (Çayko'" (ll"rl~' 1 

5 - Gavotte . llapıiS • f .. a•''1 
J 

6 - Faırelqvlller (llnt11810,ıt1• ;,.; 
Z!.15 Konuşma, zz,38 ·t r• 

23.30 - !4.45 Son ]laberltf ' 

prorram. 
YARIN 1~,ı 

SALI 20/12/18 ıortl • 1'1rl 
12.30 Mlizlk (opera parr\,.ıı 11 
Saat ar-arı ve hoılberJer. 1s.fl · 
müı:lfi (Tdrk('e •ar~ıı.tr>• /./ 
Müzı .. (F•n~vf: 

fTakvlmve~8 . eti 
------=-v.ıı•r 

Yurdda Hava .. i>v' 
Yeşilköy meteorol0l 1

10pı•" "'" . yooundao alınan . u "1'' . 
göı e yurtta hava dOgvıiİ ) 1 

11 
doluda "•pah v• "'; v-'" 
i•th ,.ltu bölıcler.;_ii ~'~ 
ıoçmit. rU•aarlar •' ,,~··.", 
kanıetten lotu ve fil· ~" 

1
. 

şarki Anadohıda h• ..,ıı•· ~" 
bölgelerde ortıı 1<11'°~. t:~" ,..· 
rMdfnİ7, Mwrmal'" ·\otı1 r11"' <' 

. .aizlerlu,.~ ku'' rıh ld• *' ıı 
miştir. Dün fat•obU , 11 ,ıı· ır' 
kapalı ve ) oğı~lı :•,1,1 ıı'' · •· 
saat zarfındaki ya~~ 

1 5
u 111

1' . l<''' •• murabbaına bır• ıar•• • 
11 o •• 

t•rı 3.1 Jdlogra• ıJ<~ ,.-

- ~h. benim budala a~ığım. 

,-~.-------------------------
Ne de toy ~~y 

ffiJŞ:.dx. 
Bir demir parmaklığa dayandı uL'ncşin batımı-

1'1 seyrPdıyord·ı. GunE:<, Heybeli f!l'Bı.:rgazın ara. 
sından denizin dupduru sularına iniyor ve alev a
lev yanıyor gibiydi. Yıizünün rengi de öyleydi. 
Konuşmamıza ara vermemek için: 

"' ıııiflltl r.111 . 
çlllıuüş rüzııar • ıl• · ;~' 
ni\'cde 6-8 metre hı ı•1) 4 • h ,,11 111' 

Dcdı. Ferit kızacak gibi oldu. Refet: 
- Ş:ıka cancağızım, şaka .. 
Diye soylendi. Ferit devam ettı: 

- Birka~ saniye içinde kendimi toparladım. 

tını elınde bir çiçek demeti var. Benim de elim-
de en birincı, renk renk karanfillerden bir demet 
vardı. Yavaş yavaş yanına sokuldum. Göz ucilt> 
benim kcndısıni süzdüğümü gördü, başını ~evirdi. 

Vapur ıskeleye yanaşmıştı. Yolcular ilerlıyordu. 

Bu ilerlcyişteki zoru bilırsin. Öndekiler yağma var
mış gıbı koşuşurlar, arkadakiler de talandan geri 
kalmış gıbi ileriye hızlanırlar ve bir itismedir gi
der Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun bu kadınla 

konu, .• a.ı idim. Doğrudan doğruya liıf söylemek
te., korku}ordum. Hiç yüz ve<'miyordli Aklıma 

leK çare geldi. Önüne geçtim. ÇiçeK demetini gii,:
su .. n üs,ünde tutuyor, dokunulmarr ısır..ı d kkat 
ediyordu. Bc~cb l ı .cıı k. bu de-ıetın onun içın çok 
del; r var. B.. alık sankı ayağ'm sende.em.ş gi

bı l •nd mı bır.ıktım, a. Kaya doğru kuvvetlice vas-
1.ını\·erd m. Bu yerinde \'e değimli bir yapmacık 
oldu. Sırtım Kntl•,ın göğsüne yaslandı. çıçck de
met• bozuldu. Kad ıı kendisin. de vere yuyarla . 
nıamam ı.çin birdt'P '.kı el i'c bcr~ .i1erive itn1cgp 
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mecbur oldu, ıstemiye istemiyc elinden çiçeklerni 
düşürdıi. Arkadan gelen itişle demetin üzerine de 
ilk önce kendisi bastı. İ~te dil"ğim de buydu ve .. 
bir saniye içinde olmustu. Hemen geriye döndüm, 
bovnum bükük: 

Milyon kere bağışınızı dilPrim. 
kakışma içinde ayağım takıldı.. 

Dcdım. 

Bu itişme 

İrı, kara gözbebeklcrinı drv.ı·e deYirc gözleri
min .çine baktı. 

· Bir şey degil. Ne yapalım. Oldu. 
Dedı. Bu, onun ılk işittiğim sesi ye cümlesı idi. 

Bu sanıycde bile onu Beyoğluncla f ıtoğrafçı vitrinı 

önünde gördüğüm gözle görüyordum. Başımdan a
şağı gıydiğim tılsımlı. büyülü aşk gömleği beni 
sarmıştı 

Orada ona 
Ne kadar sevimlisinız 0 • 

Dı·rnist.m, kaçırmıştım. Burada da o y,Jldan 

Yazan: ETEM İZZF.T BENICI. a 
gitmek tıpkı tıpkısına öyle bır son verebılırdi. Ak
lımı ,.e dilimi toparlıyabildiğim kadar çığırı de -
ğiştirdim: 

- Çiçeginıze yazık oldu: 
Dedim, ilave ettim: 
- Doğru>u çok üzüldüm, çok da utandım. 
Hem yürüyor, hem konuşuyorduk. Soğukkan-

lı idi. Birer ikişer kelımeden cümlelerini yapıyor
du: 

Zararı yok. Kazı. 
Vapura giriyorduk. 

Çok nezaketlisiniz. Onun için önemsiz 
luy'lf'Unuz. Gerçekten çok utanç duydum• 

Dedim. Yine yüzünü hiç kıpırdatmadan; 
- Kend i ınceliğiniz sizi üzüyor! 
Dctli. 
Vapurda.vdık. 

GüYerteye çıktı. 
BcP de .'·anından gidiyordum. 

bu-

- İzın verırseniz, size bu karanfil demetini v&
reyim ... 

D~dim. 

- Teşekkür ederim, büyük bır kaybım Y••k. 
En son bir çiçek demeti idi! 

Diye bu sorgum-, karşıladı. Ben yine: 
- Ne de olsa çiçeklerinizi yere düşüren ben 

oldum. Bu demetle o güzel çiçeklerinizin yerini 
doldurabilirsem çok sevineceğim .. 

Dedim. demeti uzattım. Bir saniye durakladı. 
Sonra. 

- Çok teşekküı· ederim. 
Dedi. d•Meti aldı. Arkasından: 
- E" gilze; karanfil çeşitleri. Hele ortadakinin 

rengi ve kokusu o kadf!r iyidir ki.. 
Dedim. Bir kelime ile: 

- Evet... 
Dedi. Bayıltan, hecelerini birer aşk bestesi gi

bi kulaktan kalbe taşıran tılsımlı sesile: 
- Size cok çok teşekkür ederim. 

(Devamı var) 

tir. Saat 14 1• ;i ~ıı_~' ~ı 
fl5,6 ınillın~tre 1 g.6 501~ ,,ı 
en yiib~k güneşte 

4 5oPI'~ 
dü ik 2. t.2 \•e en ~ı . ıit· 

olarak kavdcdilın•Ş . ıı~~ 

11~7 Hicri Bir'ncı~ l 
1354.~ft· 

Şevval 6 , 
ı-

27 ----= , ,,,11 ·I 
--- 3 J'D· 'fe~ 
1938 Ay 12, gün 35 fıı,~fl ' 
19 Biriııcikilnıın I' ı 
-- , . e1"' 

Vakıtler vasatı s~f 
s•· d•· 2 ,S 
7 20 1 ~I 

1 

Güneş 12 11 q ı9 

r 

Öğle 14 31 ı rfi 
ikindi 1 .4 

16 43 1 ,, 

A:tşam ı~ z2 ıl 5ı 

1--Ya_ts_ı --~s :rı İmsak 
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lstanbul Kaldırıınlarında f OTELDE 

ı - Nasıl ı,u oda ıçın btı lua ını 
ıstıyorsunuz'? Bütün gece tahta-z le f o s ! kurusundan uyuyamadım ... 

O hal:le yanm lira da elek-
• • trik parası vereceksin!,z. 

~--

Ömründe Çadırvanlarda 
~lmıyanlar Zifos Yiyince 

Abdest 
Camiye 

Nasıl Koşarlar 
@çen gün, Nizameddin Na

~ Zif ile biraz hava almak ü-
zere şöyle Beyazıda doğrl. 

•n<iık. Bu gezintiyi arasıra 
ı'ı.rız. Kafa bu!. .. Mevzu bul
( liste de çala kalem habire 
, 11itnek bunaltıyor insanı ... 
lııuosmaniye camisi avlusuna 
·' giderken, Nizameddinin 
'b' . ır Yere takıldı. Beni dürte -
Rizlı bilmez, sıtma görmemiş 
•esile bağırdı: 
'iahu!. Röportaj mevzuu a

' !;' değil mi?. İşte be bira -
Undan ala mevzu mu olur?. 

~~rnın, gösterdiği yere bak -
. ·Şt>y göremedim. Yalnız hır 
en· ın alt katında bulunan 
~ .. ":erelcri örümcek ağı ile 
ııı·~tı. 

, · Ilundan ne çıkar• Gözle -
0•ı·mcek ağları ıçınde bu
u :çin aldırış etmedım 1 • 

" l ır fevkaladelik görmeğe 
c-..aum o.. . 

t trı, sersem sersem bakışı -
~ı. Ve bomba gibi patladı: 
• ~~•der, görmüyor musun ö
'1eri '> 

'llCordü~, ne çıkar bundan?. 
.._ fevkaladelik neresinde?. 
bllah, Allah!. Biz sırası ge-

• e\ediyeye şehrin temizliği 
~;1<1a veriştirip duruyoruz .. 
.. ııı'>.i temiz!ivecek halimiz 
'" J •. •ı halde bir başkasından ... 

>.ıfe beklemek doğru mu? 

1( '· 
e susuvorsun birader• Söy-
~ . . 
. ;~rn doğru değil mi?. 
~ •tnadım, cevap verdim: 

1
Vet, hakkın var, bir cemi
erdleri ne kadar temiz o
~llıiyetin vazifelendirdiği 

la o derece titiz ve temiz 

'ıı 
1 l'a bırader'. Ben de bu-
"t~llıek ıstiyorum. 

1 Yazan: M. Sami Karaycl l 
hud mahkemesıne gider liste de 
cezayı yerdik!. 
Numarasını alıp mahkemeye 

müracaat mi?. Zifosla kapanan 
gözlerimiz ve, vaki heyecanımız 
sür'atle giden otomobilin numa
marasını tesbite imkiin verir mi? 

Farzediniz ki; numarasını al -
dık. Ne olacak?. İşlerine, güçleri
ne giden adamları yollarından çe
virerek peşimize takıp karakola 
mı götüreceğiz?. Nerede böyle bo
şa şahitlik edecek .<damlaı 'imdi? 

• • 

Gül babam gül. .. Ne ise; Beya-
zıd camisinin çadırvanına güç at
tık kendımizi. Allah razı olsun bu 
çadırvanları yapan dedelerimiz -
den .. 

Elimizi yuzümüzü yıkadık ... 
Mendillerimizi ıslatarak üstü -
müzü başımıZı sildik. Ben, daha 
hala gülüyordum. Nizam sinir -
!erinden patlıyordu. Arkadaşımı 

daha fazla kızdırmak için şunları 
söyledim; 

- Nasıl, Allah bu... Hiç cami 
çadırvanına gelip tam tertip ab
dest aldığın var mıydı?. Oh'. Al 

Etrafa zifo; sa ~an bir otomobil 

Dedim ya, tepeden tırnağa mas
kara olduk vesselam' 

füzamcddin Nazif gürledi. Hem 
de kırk ikilik bir havan topu gibi.. 

Ben; oldu olacak kahkahayı 
bastım ... Gülmeyip gürlesem ne 
olacak? 

Ben, güldükçe Nızam kızdı. O, 
kızdıkça ben güldüm ... Caddeden 
geçenler de durup bize güldüler. 

• 

abdestini bakalım şimdi.. Hem de 

gusül abdesti alır gibi ... 

Lafımı biraz daha alaylandıra • 
rak: 

- Nasıl?. Bir gazetenin pen -

ceresinde örümcek görerek ten

kit eder misin?. Haydi bakalım 

bu görünür görünmez belediye 

ı kazasına ver bakalım cevabı?. 

BU DA BİR FİKİR 

Sokakta dilenmeğe utanmı
yor musunuz? 

- Sadaka istemek için hır rca
ğaza açacak değilim a ... 

BİR NOKTAİ NAZAR 

- Hemşiresi güzel olan bav&!\ 
siz misiniz? 

- Hayır! Bayım ... Hemşiresi 
güzel olan hemşiremdir. 

HASİSİN l\IANTIKI 

Fcyzı ıle Kadri Bey eski dost -
turlar. Her ıkisi de hasis ve geve
zedir. 

Bir gece Fı•vzi Ahmetli evine ıla
vet eder: 

- Gel, der. Biraz çene atalım .. 
Ahmed, muayyen saatte lostu-

nun evine gider. Salonda karşı 
·karşıya otururlar. Feyzi; 

- Azizim, biribirimizi tanıyo

ruz. Yüzlerimizi görmeye ihtiya
cımız .vok. Müsaade edersen cltlo:
trik lambasını söndüreyim. B~y
hude masrafa ne lüzum var? .. 
Bu teklif kabul edilir. lamba sıin
dürülür. Feyzi hafif bir giirü!tü 
işitir, Ahmedc sorar: 

- Ne yapıyorsun birader? ... 
- Hıç ... Merak etme bir şey de-

ğil. Ütüsü bozulmasın diye p9n -
talonıımu çıkarıyorıım. Madem k: 
karanlık hır birimizi görmüyo -
ruı . 

DELİ AKLI BU!. 

Delinin birı; büyücek bir ~·1vı, 

bir de çekiç alır. Çivinin baş ta -
rafını duvara dayar, çekiçle vur
mağa ba~lar. Tabii çivi dıtvara 
girmez . 

· Arkadaşlarından bırini çağırır· 

- Baksana şuna, der. Uğraşıyo
rum, bir türlü duvara çakarıııyo
rum. 

- Çekil. .. Bir de beııtccrübe e
deyim ... 

O da, ayni suret!E· hareket ,•dH 
Çivi yine duvara girmez: 

- Anladım, azizim, der. Çivi 
yi yanlış yapmışlar. Ba~ını tus 
tarafa koymuşlar' ... Bir ba~ka -
sını ver .. 

1 

p 
L 
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A 

Güneş 

Banyosu 

" 
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Bu resmi görüp, serlevhasını o kuduktan soıora hbi meY11imgiz bir İ.f yapın.ııı olnıakla itham etnı~ 
Biz burada soba başında ısınır, sok 'kııklarda paltolıırımızın içine salda na:rak kendimizi sotuJ<taıı lıaru.mııy• 
çalışırken şimdi Amerikada halk p lajlara gidiyor n sonra da böyle ı Ünllj lıanyOiu yapıyor. 

Ü kö 

-------------......................................... _ 
1 
~k sözü kesti. Okcularbaşı 
~e k ,._
1 

Çı tık. Çamurlu ve bo-
' bdırunlar üzerinden tc -
"lt,,~Yah iskarpinlerimizi kir
~ •çın ayaklarımızın uç
ilsarak kaldırımdan kal -

Es 1 irlerde e 
CÜRÜM v~ -CEiALAR 

i Boksör Fransi Şarl ile Plander'in Gözleri Açılıyor 
NASJLDJ iki Boksör, Ameliyattan Sonra Karşılaştılar 

1 ~loide . . . 1 ,, rımızı top ayıp se-
. ~ru 
Ji Yoruz. 
'll lııtıastik yapar gibi gidi-

'da de konuşuyoruz. Tam 
·~/a_nımızdan bir otomo -

1>11J', SUr'atile: 
' J • 
~.g~ti. Siz mısinız kaldırım
·~ad 

· 1~ ele edıp sakınarak yü-
\1 llıbak\aı·? Cevabını ve
ı tı·· ·.:{} 
1 s .. 
tq~ 
~an' 'I'ır~Jı ve pomatlı su
~ b. topuklarımıza kadar 

. de 'llbir tükürükle yuğ 
· ~ tdlere deva çamurlu 

%k 
'bıı . :: 

~,,, 8 Ur'at!e gelip geç -
'<t de(jınız ki yavaş gitmiş 
ı~, ~rrnuş olsaydı, ne ya-

1------------------------------------------v aktile maznunları söyle!tiı olunurdu. Amerikanın bir l'.>k 
mek, cürümlerini itiraf et- yerlerinde (teşhır direkleri) ,;,u-
tirmek içın işkence yapı - dı. Mahkümlar, gündüzleri bura-

lırdı. Bu işkence usullerı de da halka gösterilir. Geceleri d0 
muhtelifti: tırnakları sökülür, a- hapishane höcrelerine kapatılırdı. 
yaklarının ve ellerinin m::ıfs~lla- İspanyada, mahkumlar bir eşe-
rı kırılır, ağzına bir huni koııı•- ğin üzerine yarı çıplak bindirilir, 
!ur, kova kova su dökülürdü. sokak sokak dolaştmlırdı. Halk 

Fransa ihtiliılinden evvel, l:ıu- bunları görünce yiizüne tüklirUr, 
yücülük, ve kalbazanlık. yapm- hakaret ederdi. 
!ar yakayı ele verdiler mi, • rı Giyotin, ihtilalden evvel ve 
diri yakılırdı. İspanyada, Engi11s Doktor Giyotin tarafından r,n-
yon devrinde bazan yüz kişinia beşinci yüz yılda yapılmıştır . 
birden vakıldığı olurdu. Eski devirlerde yalancı şaf-ı:t-

Dördüncü Henri'nin katıli 1'.ı- !er beyaz bir gömlekle boynunda 
veyyak; ellerinin ve bacakları - bir yafta ile dolaştırılırdı. İngil-

nın heı biri, bir hayvanın kuy-u terede, bu gibilerin ağzına bir de 
ğuna bağlandı. Vücudü parça - tasma vurulurdu. 
landı. İspanyada, ölüm cezası çok a 

On sekizinci yü;; yılın sonun~ ğırdı. Mahkumun boynuna de -
kadar asil1adeler balta ile idam mir bir halka takılır yavaş y.ı _ 

vaş sıkılır, boğuluı·du. Çinde, Rus
yada mahkumların beynine bir 
kurşun sıkarak öldürmek adetti. 

Umumi Harbde, Alman üsera 
karargah lannda bulunan esir -

!erden kabahat işliyenler direkle
re bağlanır. 

Amerikada adam öldüren, hır
sızlık yaparken yakalanan zeııcı

ler, hemen linç edilir. Bu ade' 
el'an caridir. 

Amerikada, elektrik sandalye
sine oturtularak idam olunan ka
tiller bundan böyle gazla boftll
lacaktır. 

Çinde, mahkumlarının elbn 
arkasına bağlanır, yere diz çoı..

türülür, ve keskin bir kılıçla kel
lesi uçurulur. 

(Deı·am; 7 irıd ~ahi;cde) 

Fransi Sarı: "Ayda 450 Franktan Başka Geçinecek 
Param Kalmadı. Gözümün Kapanmasına Sebep olar 
Şemling, Menfaatıma Verilecek Müsamereye iştirak 

Tein Parise Geleceğini ümid Ediyorum ... Diyor . 

; 
1 

...;/ 
... 
' 

• 

' 

Boksöre yapıl an ameliyat 

c Yakın hır günd• gelır mısı -
niz? Bir boks şampiyonu sizr,1le 
görüşmek istiyor. Fırsattan bl1'.5-

tıfade, ;;por meraklılarını aliık~

dar edecek bir röportaj yapmış 
olursunuz .. > 

Bu m~ktııbun altında. Şelde. 

İşler Yolunda. malik~ncsınin so
hibi (Marsel Harmel) in imnsı 
vardı. 

Marn'da, birkaç yüz metre yük-

sekliğinde bir yayla uzerııid~, 

büyük biı' bayçenin ortasında bir 
(Lokanta - Otel) 

Sahibi, 54 yaşlarında irı yrırı oir 
adam. Orta yerde bir grup var a
ralarında, uzun bir değneğe ı:l.ı

yanan bir kör, 'ol gıizii beyaz l r 
sargı ile bağlı. 

(ŞARL} İYİLEŞECEK 

Ottlin sahibi, spor mcra.1<lısı ve 
eski bir p~1ılivan. Altı sene evv•I 

bir boks müsabakasında gözün; 
kaybeden, kör olan Şarl Fran91'. 
neıdine kabul etm~: 

- Size, dedi. Doktor Haym 
takdim ederim. Viyananın 

(Devamı 1 ıncı ıahifede) 

Amcası ve Teyzes. 
de MahkOm 

Edildiler --
...Juri Buna Lüzum 

Görmüştü 

P aris, 17 inci Sulh ceza mah
kemesi, Almanyanın Parıs 
•efareti katiplerinden Voıı 

Raht'i, Yahudilere edilen zul -
mün intikamını almak maksadi!e 
ölrlürülen Yahudi çocuğunun am
casını, ve teyze.si.ni mahkfun et
miştir. 

Amcası ve teyzesi, pasaportsuz 
ve gizi olarak Parise gelen ço

ı cuğu polise haber vermemek ve 
~·cdi ay evlerinde saklamakla :t
lıam olunmuşlardır. 

(Devamı 7 ine ·a 
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Biz Türk Gemicileri Fena Havada 
Daha iyi Çarpışırız 

"Yapacağımızı Şimdiden Kararlaştıralım. Bura
dan Morto Limanı Kaç Mil Tııtar ?,, 

- 8ia Turlı ııenucı.le,.. ı11r o. 
te~ b<ıwk havıı w; kuvv4'tli 

4Ülf.'llll! kıırpmda daha ıyı ~ 'ô
,..., ~rlkli ın..uılarız. Onun !çın 
il< hıwıuıırı boyJe b4!rb"d Oll!i. 
k t•knmnzin dtiı;maıı d st.nııP· 
i .. rıı .. nlçil kabul mı- yıqııflş bu- ıl 
lur.u~ n .. cko tncıı... dr:ltnotı.uı
'I'" l/'tlı: mUloemn>f'I lıtı lıo lrif' du
nışu biz yıldırama,. 

ilttyretini7' YfM"-t"' huh.cyoruın 

6ıılf ı ıı.y? 

~-.ffPt k•pt..ıı Liertıı.1 "iU\1 .,r,,.nıf· 

t .. m•n-ı v•rdl 
~ıı ne bu mak•~d n• O• boy· 

lr bu du9linu ile z oöyl•mli de-1 
~llm Rua Bf'y. Valin• hücum ıçın 
tıoyı.. btr fırtınalı ~-vı "'"'' ini,.. 
pştım da .. 

.. Bır1ı1ız eV\'f"l d~ , ov~nnş~,ıru 
.B<iyle fırlıııalı havalar nıalzf rı~ 

ııok,..nını, kabilıyPt •k-,klijtl•' t• 
Jil• edl'Cf'k malıi,} ~ttP.drr 

e za 
ru1.' 

~Lo\Ali oıı.tt k•r~rr .. •ır.ı ;hı: 

J!u ı.~·~ '-Y yok'<Jrt.Wk İ<Mrff!'lılı.

tı >"ar.hı olarak lrudurı.ıı denı• 

ıı...zı enın 'f't tedbırlM't1'1, bu ;mı-
a JTH>16rltı d 'VrlYf'J.orın f1ıal>v•tml 

t.rt 1 .~beb olur. 
s .• ı şimdı ıu.ı,; . 
s.rf...ı kaptan ••a'""' hııh1>, ..ı.y

J.orl" . 

9.~* li''<.;l.)'01. 
Bır Siiiit S(ırırM htıırt11'fl\ tlldf"· 

""''~' 
Ç<ık ı,yı 1 1 
Yaı>•• qııııu..ı t=<Ld<:-11 kar.r 

'touıtırıılııu Bur•rl~n Morto lmumı 
kı.. rıııl tutar? 

:'.•ff•• kıtptan hıt Ü• U>l'ı Uıd<-
. 1 l'Okl• IU'H"lnt oJçtıİ , btı.d"ı't·• 
,,...t.<'t!)t ovar 'e ha.hf.r ,-,.·ıdl· 

l~ ınll' 

lvı. Saııı JU,.l•J •l• b.u..ııeı ~· 
.,, ... k ll.~O da ıl\lqrrııı.t' tl>'itnolu-

11~11 yıırund.ıı oJ...,atı•l 

&-ı.ı•lW>l ııif!n<lll'7l' 

Şımdı, mfırf'ttebatı dıv.,.. ta
burun• wp4.yırı onJ...,·e cı.ı va..ıfe 

~ t • .ırek.ı tuzım" ~tı ~frnda •>•
IÜm•f "erelını' 

- .Peki .. ıendım. 
aft t kaptan kuıı .• mı .. nın u 

nıuwnndan ~ıktı, gu ·trt"d" di
\·an f.ıburu burlli'unu ,..·urdurdu 

B:r kı.~ •l~kılıı. ı~ıııdt• murettP .. At 

Fennin iki 
n~tıur ıo.t h~kımlt'rıtıderı hırı. 

Roma~& Kr .. lW;esuıın ıı.iı7.lerin

de am•lıvat yap.ıı. odur Avu• -
tury&:un Almanhı.r t.•tafındiııln uş4 

ı..ı.ı u.1~rllı" Viyarıayı tfrkt mt-ıl"'

bur k.!11 F'r•n Ş&rl" .. melıy•I ı 
vap~ c;oı.lrrırııi~r. bırnu &çtı. Ra
nur· ı-.;ın dt~ btr pdfA • lnl..kdJ. 

a,.ı. yol< dpdı. Rıı ııoz baı , 
•fi saa "'"ınıiııı Jır olma.ı

ıı. >l'İ>+'p :'vl.drks ı;>emlL'l.jl'dır. •~:t7 1 
d• B•rlıııd,. bır IT'lbab•k•cı.ı • e- j 
dın<1 rs\•undd.ı birbırı uıeriot> 

ylrnıı vıırrırulı yapıftm.h. Sek.,in 
tıı ı·ıvundda . •ha~ ı terk~ meebuı 
olrlum. Bır :je_ göremıyordum. 

Ya otein gözünıiz• .. 
Bıı Sl'T•• •vv,.ı, yiilllı 1~26 tla 

Nevyorkta EhJ,.,fıeld rin,ııı~ kör 
oldu. OıJn •• y•rım :.gır sikll't 
f"'Dpı onlanr,da~ Pol Beı! .. hag-
1• ıföııu uvord~m. Bırlnt•ı rav ... nd
da '-Ol l{Ö?Umun ü·ıprint> mü hic 
bır \'ıımruk ·edım Go1lerimden 
af" çıkı ·or •and m A.!lll ıelake

tıme '4'bep, tm miı,a~aka neııco.>

."'IJndt tı4kkımı vt-rmem..-Jer1d•r 
Bu " ııtı yukan 900.IKı{ı fr;;n"k ı 

BenJJl, i~lr, d• bu -ervetı. 

b.. ıııuverı ·dl' toplar.dılou Sub:ıv· 

J.r :. iinl .. rmd<' yE>r öld Rıza 

kı.ptwr. s .. 11 .. 1 kop1anla oırLkte ııı
t•ya g .. ldı Müretteb.ıı selim • 
ladı, sonr~, .t~tıran ya~mura, ge
minin ::;erenlerin ?<· ~urü !tüler ka
partan rüzgara meydan okuyan 
hır .>esle tabura hitab t!tı 

Arkada~lar' 

CI>evaııu var) 

Harikası 
P...rı,;ı.,, nıenf;uıııme tertıp r,ıu

nan bır mti.•abakayd !fliralı:inı rı

Cli ettim. Fakat, kabul edip etı1'1· 
yec•ğıni henil• bilmıyorum. 

rro.rısı Şıırl kalktı. y•nım•:hıı 

ayrılırken, yandaki ma>ada !'tn· 

dan "oıu btt'(lı bır ad"ımt .'!<~~ 
ı.,rdı. 

P'lar.dor, df"ril. Zır• on~ Ud 

cımfi )'tti yapıldı. 

Ü!ı ;,f.·nedt'nherı bırblı ıın.ı:ı toı 
m~mı~t k Bun.da buluştuk. O .fa 
beo'1'1"ı g•bi biı- kazanın kurb;mı 

du. Kendısil•, biı- tek go•l:i -
gı1.n, bo.h•e tutustıık. Haııgimi ·in 
gözü, ilk evvel açılır>a arkad·ısı 

bir (tek gözlük) hı·d" e •ar·c·ı>k 

Sellmiye Aakert 1 
Satın•lma Komls- ı 

yonu ilinları ı 

mısyonunda1ın 

1 - tjCl;ta .cıb .. ~ buyuı.. mutı,m

mat d•!Jornnri::.ki nıutbı.h oc k!Q
rın1 teıınıiratJ pazarl1k..a yaptır1Ja

f'aktır 

B p&r• •limr g~m~ ol~"' dı 2 - P&•drluı 23/l:l/9~8 cuma ~u · 
hı ı·akınlı çekmıvecektım D.ı nu saı.t H dt Selinıiye Tümen A>-

Almany, ltalya ve 
Müatemlekeler 

(2 ıtıcı sayfadan devam) 
}\frikadak! mii•t<'mJ.,kelPriııt da-

Yonmetktadl • Cezaıı· vt Tunus 
Fran~ız ,·atanınuı Afrıka ıçine doj 
ru uzonı~ı mahı~·etindedir. Fran
sa, bu müatemlekeleı den bir harb 
çıktı~ zama:'.' bır milyon asker 
-lrrc~yı düşünmf'ktedir. 

Iııgilteı"v~ gelince buguıı ik
t.d•rda bulunan konı;ervatör par
tısı. müstemi~k .. meselesme en çok 
ehemr.ııyet ,·ert'n bır zumredir 
Çünku İn&ilıı sermayedarlarının 
bu zümre>: paralarını müstemle
ktlett· yatırmı~ bulunuyorlar 
Bunların tPoll v' nüfuzlarilecliı- ki 
lngılter~ hüküml'tı, mii•temltke
leı üzerınd .. kı Almıııı ıazyikıni 

bafı!letmt'k içııı Avrupa kıt'a;;,n

dalrı Ahnı.ın f'melleJ.1nı tatmu~ t.1-

nlt:l(t ı·uı olmu~tuı 

İrgılı/ 1\lüsteml~k~ 1'azıı ı l.lac 
Duı.alrl, .l\~~eııleıdl' Av•m Kan.a-

kt'Ud.llilll" müst.,ıl".1~ke 

nıe:.;e1N~ hakkınd.ı. ~oruls.n hır ;">U.· 

ak çok k•t'I cl'vab vermışt.ı; 

Müsteml.,kt• N•,.ırı cı.-mi§tır ki: 
lng;ltue b~ ka bu dev Jete 

mtiotemlek< vernıe~·ı ılü~ünmıı -
yor Mü&t~ml~kt O•bl'k•i lıakkııı
do rı,ünak~~ayı hill" "kahııl rtn1.-• -
yu. 

Digeı İi:trctftaıı ı-~ıkrı&ır Harıj:ı

~" Vekilı Bnn• de ~v,·elkı gün ;ı. 
) an ııı~·1i~in 1n h11ı· ci~ve enciime .. 
ı•inci., demı1tir kı 

F'rıınsA mii terlekelnın.n bir 
k .. r~ıııı bo.sk. biı devlet~ verf'Cek 
rlt'ğildir. 

.'ılman_ """' v•• ita!~ anın dlğer 
em~lkrın" kar~ı vldulu;a u~·sal 

rla\'l'""'"' ,kı d.-mokrat devletin, 
bu ınü~trınlt>kf:! nlr-, ... e-lesinde da .. 

ya1ına~a başlarlıkları görünmek -
terlır An<'ak müstf'!l'lleke ku\'\'elle 
alındı~ı gibı, ku\'\·e•lt• muhafaza 
edılebrlır A\'rupı. kıt'asındaki 

topıaklanı rr ... ke:..dderatı bahi~ 

Kar akış 
Geldi 

(1 inci sahifeden devam) 
fınds kur\arılmııı:lıı Hasnrat yılk~ 

tur 
Düıı ögledt'ıı oonıa Büyükçek

mece tarafl•rıncla şiddetlı bir kaı 

tipı.sı başlamı~. gece saat 20 ye 
kadar ayni şiddetle devam et -
miştiı. Brll>har~ h•v• lodoslaını~

tır 
Basaraby• adlı Rom&ıı vapuru 

tıpiye tutularak Gehbolu civarın
da Doğaıı Aslan feneri önünde kıı-

ray• oturmu~. derh;ıJ orada bu -
lunan Alemdar tahlıoiye gemısi 

tarafın<l•n imdadına ko~ulmu~ -
tur 
Evvelkı ı,ıutı Cıd"d~n limııoımı

za gelme"' b•kl,.neıı Antalya va
puru ancak dün aksam gelebil • 

mıştır . Yınt dün öğle üzerı Ka· 
radenizoen gelmesı beklenen An
k~ta vapuru da yine fırtına yü
zünden gelememiştir. 

Ankarada haYalor birdenbıre 

soğumuştur Sühunet derecesi ıkl 

gü. içind 5-6 santıgrat birden in
miştir. Cebeci, Etlik, Keçiören 
bağlarında hafif kar görülmüş -
tür Müllıakatta hava umumiyetle 
yaitışlı geçmektedir. 

KAR TİPİSi 

Dün akl"'m Çatalcanııı Kum • 
burgaı kciyile Silivrinin Selimpa· 

şa köyiı araomda Trakyaya oto
bilıs ve otomobille gitmekte olan 
140 yolcu şıddetli bir kar tipisine 

tutulmuşlardır. Kar tipisı arasın
da otobüsler kısmen ·ollarını şa

şırmışlar, kısmen çamurlara sap

lanmışlardıı 

Bunu hab'1r alan mahalli zabı· 
ta, köy !illerin de yardımıle bin 
müşkülatla yolcularm bulunduğu 

yere varmışlar v~ onları alarak 
Ktımburgaza götürmth;lndir 

Kazım Kara Bekir 
Meb'us Seçilecek 

Fındık 
ihracatı 
Arttı 

Suıı lı;ıft~ ı~ınd• pir~saınııa 

İr.ınıtten :ı35ll, Hopadan 7400, G<i
reledeıı :ıooo, Trabıondan 6~00, 

Vakfıkebirdt•n 715, Cid'1t'dıı rnoo, 
Bartıııdaıı 13700. Ere&lıden 3ılfl0 
Bandırmadıuı 3000 kilo kabuıd u 
cevu ile İneboludan l0a44, Izmit
terı 2126, Hopadaıı 1 OO:lO, Trabzon· 
dan 1600, Zonguldaktan 13513. 
Samsundan :ı4675, Sinoptan 47110 
kilo iç ce•1s getiriln~tir. Giı" -
~undan 4480, Fa\badaıı 1040, ki • 
!o i\ fındık ithal olunmuştm. 

Hamburga 47400, kilo kabuklu v 
Pıaga 4500 Hamburge 7500 iç ~!!- · 

viz ile Şabur8• 47400 kilo kabuk
hı ve Prag• 92110 kilo iç fıııdık ih
ra~ oluomu~tuı Şehrimizd~ ao 
biıı kilo kabuklu, 80 bin kilo ir 
ceviz ve 20 bııı kilo kabuklu, 35 
bin kilo iç fındık stoku varda -·-Ziraat Kongresi 

Hazırlıkları 
Ay• 2'ı smde Ankarnda açıla 

cak olıı.n ;.ıraat kaikının• kongre•i 
hazırlıklar hummalı bıı faali -
yeti~ devam etmckttdıı . Zıraat 

Vekilı Faik Kunloglıı kongr<' et
rafıııria baZı izahaft,, bu1tırırnu~

tur 
Bu ızahat . göre. Zırn .. t Veka -

leti te~kılatında bazı yenılikleı 

yapılacaktır Bu arad• ·Akbank• 
ismllE ziri.idl, scı.nay~. ııraıyP or~ 

mancılık ·ubel"r 'Iı ihlıva edecek 
bir banka kurulacaktıı Kongr<'· 
de memlı·ket ıçın çok hayırlı ka
rarlar verilecektıı Bugünkü zırai 
vaziyet ye~ vı verınılı bıı yol• 
girecek, müteha•>~>lard;,ın i9tifa
de edil<.'<:ck, köyliiyl' yaı dımlaı 

yapıla"a k kredilf"r tı·ın n oluna -
caktır 

Or. Ali Riza Sağlar 
Birincı sın.1 dahıliy~ 

m\ltPhiOS~l"' 

(Birim·i >a)bduu de•am) Muayt'nt'hant'· Bt'yoğlu Par 
hi Ok~ar·ın da münhal ıncb makka,pı. tramvay durnfı. 

Karabük 
Fabrikası Mar!t 

Açılacak k .r. 
K•r.buk fabrik,ıl""" 

. - .. k•orlt>I' ' 
lngıliı. fırma~ı:"ıın dut: , . 8 cı,.rı 

- :\ ll·'"' den Hopkin>oıı duı · " k 
. - b sahil'' 

şehrını~tG g<'lırm ,.e " · oıı• •· 
d ·•tur rar Ankarav:l onnın'1 ·r ı, ~ . ' ,ıe 

tiıı Aııkaradaıı 1•1"Y 8 

rana gı ektu. • e nıll~ 
Hab .. r \"l•rildı&:ıır ııor ıd•''' . uJJlLI 

seoenin reemf kıi•adı on 
1 

,, r 
·- ·a.f)I jl 

martın binn~' glit" ı ,ot 
~k ~· ıı· Bu tarihi• bılhıı»• )" ' 11ıo•"" fu·ınların<!.n birinin ı~lr 

dü9üri'lm!'ki<>ri• 

" 
Su.;am 
lhracalı ,. 

. ••" .~· r Soıı hafto ıçınd• sU> SO''' 
catı birdenbır~ artın"itır 1 ~· 

J Jıırl' 
Rusya ıle Polonya a ıcı ;rfl 

• iki IJI 
~ında gelmektedir Bv , 11.ı 
İekei~ mühim miktard• _.., ' ' 

~ci.111hv I 
satılmıştır An talı• sw ., 

f'ell'" kurustan 20 kurusa. •.. • 
- 17 •" 

Fethiye susanıl•ı ı d~ . ıer<l 
vılk•e 

tan 19 kUrtı)•< karictr dlf· f' 
bv fivatlarla satılına~ta . f• 

- ıh~~ ~ 
yadH "usaııı yHgı '' 1 ı~' . bU P • 
oldugu hald• bu """" k•rı;ıl 
kanın rekoltesi ihtı\"acı . p"'' 

ıt'll1 it 
Y•madı~ından TraJ<va , 1,ıı . ~JJ'I' 
samızdtin susAlı ılP 

dır ~ 
Tl.lfl~:,~ 
Tlt-1' rı~· 

S 'atk ır 
,uı ,1 ' 

5;ıtJıfı 
CPrıı•I ~· 

.,,.Jl!l ' 
'yu<.·U • ' .,.r. 

ı v• 
l'\-1t•z,eV 

VAN GÖJ,L 
:ı l' 

u>luklardaıı birin• eçileccği 1 Kabul saati: lG darı ı.onra 
anla~ılıuaktadır ~------------•' ıııJl) " - , •P'I~" .ıM 

Yeni ııaıtızed lbte,iniıı Parti DEVREDİL~:CEK İHTiRA BF - 50Sı·rı"d~ııb~ı ı ) ıl< ~ ı 
fevkalade kongre,indeo sonra RATI • l"tl·• t~l·rub• ,d••-'rı~,ı 
derhal ilim edileceği haber ,.. mevcuJ çucu1• l! t .,ıl 
rillll •kt··,ı·r. HububJl vı tııhumlaı ı~iıı •uıl• .. k 1 Jdu"" ttöb

1 Jcı· 
' '" . h 1 d ff' 1 d . ' mu umrrıQ ı " " 1 ıtı~ 

F.v•·elce ,.azdıg· ımı~ gibi. Hiı muıı a nıuza ı ıaa un er e 18 :ı - 1 k" 1 'f•~ ı 
' hat. hakkındakı ıhtiıa ıçin alınnıı, tiı lsmııı~ ' 1 

... • 
seylıı Cahid de ) eni ııanızod !is- kınını1 

l':wt.. Bir mani çıknı.u., 1 

IJ"r r111ıni! v.,nıoeeRf1? N~ lc:u
•u•·•n dıll&alar. n• iılnnada ıahl< 

~ıd.uı 'Wi'', Mde duşlllıtn B'>'lll • 
41ııin tı.ybfotı b'•.ı a•ınımlulf'n al• 
l&.oymzy-.cı.kl 

1ıinünib bır kt:r~ ünde 15 frank ·ıkerlik daire,indek' bin•da Tümen 
!ık hay•lımı ternın etmek m~c _ Satın.lma komisyonunda yapıfa-

burıyetiııdeyım. K.r.k ı yaı;m . cak"ır 

mevzuu olduğu zamrn mılliy(•t, 

halkın kend mukadderaıırı. hit· 
kim olm;ısı ;ııbi prensıpler ill'rt 
~iıriılebıl·~ Fakat miı,temlekevi 

muhafa1a etmek hakkının kuv -
veteıı b•~ka lııı müe,·yide>i yok· 
tur. Tun.; ... iizerınde Fran~a da, 
hah-~ da hak iddia ediyorlaı Ha
kik~ıte ne birinin, nl' de ötekinin 
hakkı vardır. Haklı olanlar, Tu
nustakı yerlı nüfu,tur kı, kimse 
bıırılann haklarından balııs bıl~ 

etmiyor Hak ku\'\•ete dayandı -
gından lngiltert- ve Fransa müı;

tem!ekelerfn muhafaza etmek i

çın kuvvetli olmalıdırlar Bu se
be-bledri kı her ıki d~vlet de 'on 
ı.ylar içınde ,iJah varı~ına g<·ımı 
vermı~erdir. Huliı•a müstemleke 
me.ek-sı. tehlikesı gittikçP artan 
bır ılıtillf ~ekimde entPrna•yonal 
poiıtikanm on p!Anına g~m,..ktıo
dir 

olaıı 9. Sonkiı..nuıı L9:l4 tarih ve c""'""'======~ ıtl.t 
lesinde yer almaktadır c il! 

----------------11768 numaralı ıhtır« bt'ratınuı ıhtı- e 
Dr .Besim Ruşen._ , va ~ıtıği hukuk bu ker•~. ba~kH>ına Dr. Hafıı -·"'"'·' .:1 

lvf't be~ t'!o:ııd ı 

Buradan d~ir alın ·• ~" d ı
men bafı.oda duracafım, ~m•nin 
llJ•1-yyr-n rota ıi~erınde. t.t-l1lıi{Q 

M:~ hıJd• )'akl.ı~ınasını teır.ııı 
~ğbn. b d~ mllrf'Ht-batm iş 
aşında biltlln dlkkatl .. nl' VR<ı 

felerw• ha•"Tl'lmf'1"rlrw ""'" ·•• 
•de.•1t.kııın1' 

Eı:et efennmı · 

F.renkoyü ge tıi<'6ll 'Ol'• ı 
Uı:ı torpıdo tujubu.,u iz kullaoa
"aksınız. r'°~·ata torpıdo atış me· 
wfe•lll<' yaklaşınca projektörlr• 
h@de ı~vcıh edtt~~' Bil•iln iıı
~ımı7la düşnıarı drednotunun u 
r.-rın" "8ldırara~7 Ben a'E-§ em. 
rıoı v"rın<"e s 1 lorpld.-ln., hıztal 
eııdan ed<lttka.nız' 

. o.~2 

H lr•• bunt1trl1 .. i1 bırı. • 

•ueriıır il'Ill~ 1 H"'n.. •t-d:.v~~ rıl 

hı v'm 

Faka\ u .. ııt4dMr CJa ınu.xııJtit f"9 

k!Y·>& ın. 

r. ığa hızrn ı !ılan ,,ı ya?

a z ı- pl.ıı ı btı m gordıırmf2 .n-

~ J :>ıt,·kı Asar Je .. bıt. 
f oknt be PVı~ oı ı Hil taırı 

'iy ' ı: t . z k ın1 ya.prn;.:ık n·-

,,_. L"dt> 'J 

Raş adıkım gur ı.tn b.,guı.€ g!-

1 ""ıve kadar detterımı okudum. 

O( 't kcıdaı bnb.rın. tutms:l 
d,./: K hal~•• ruhıyeler. Bir yaz~ 
d•gırr. d er"' tulr oyoı BilZlid-

dıoyını. Vücudum dım. saj);l:ım 3 - Mutbah rıcaklarının muiMm
f•kat, göz .ııı>rmedikten !'<mra ne men fi"tı 350 !ıra olup ve pazarlık 
yı.vabilirim. l!:~er. M•r'fl l!"ib. bi• IEonunde tekarrür edecek fü.t :ize· 
do tum < Imasıoyuıl rind•n • ( 15 kat'i teminat derhal 

Şemllııı( Vff>Jy<'tmız~ b..ı'la Tüm~r. muhasdıt Ye>l"e•ine yııtı-
9"h<op dP kendısı olduluntı bil• • rılacaktır. 

}ı>ı mu' 4 - Bu ~t ait ~artname her gün 
E 0 <'! k•rırtı rn• Y;,ıdım VP ı.-·,mıs;vunda görü14'bilır. 474 

A .. · ESMl>R 

1 Yeni ---Eserler 
Caıib na;,arı ·es. ve cazilw 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 

kı..drt'ti uydurma \'e aldatıcı oir 
fıkirdir namı altı.,da yeni bıı· 

\ e · · rı"liredilmı~ı.r 

Her yemekt~n sonra muntazaman 
diş' erinizi fırçalayınız -

Yazın. Nım-~t Safa C'OŞKUN 

rına. Lıııı:rıh de atmL.mış.nı,ı arr.ma, 
•r?dan çok zam&n !(e.;mt<Jiği için 

nı va ıt lduğuııu hatırlıvorum. 

A gı ~ ukarı birmcı dene genç 

lik ı , olgun_uk ıJevresi gençlık 

aıJ.şUni.ı len1 hu,!eı1 1 bıelkJ de ~af· 

lıklar~ 'etebbultrı bu ddt.-rde 

y.onyana . F•'l• değıl! Ba>.n mu

k&ve E' vapmak fırsatını buloca

ğım Fakat ne kadaı deği• -

m'ş m?. Heı kes t• oyk soylıiyor. 
N• .. ede rı e•kı afac•ın Sermed, ne

r ı-dc şimd~ ııenç ya ında sırtına 
~ıy9Jı cıibhe ~P.Çırmış, ~lind• ...;Jı. 

ıncıh, !'\San vet4; roliın ılunış 

.•!ır bıı.,U &rmed'!. 

-D-
81.K KADIN MEKTUBU! •• 

HAYATIN PROTOPLAZMASI 
AŞKDJR 

Beu, eli hır erkek dme de

uınce ~anılan bır kadını~.: 

Ben rn rıonoş kardqim Semiha, 
lşte ~;ona beklemedıjın btr Z•· 

marnla, ht'kleme<Lğın b ı mrk
tub!. 

Kocanla Anadoluya gıderke'l 

•kLızuıa Bdma beni mekt b>,ız 

buakma1• diye ya'varrru~tın 1 Sa· 
na nıektub yazmaktan nefret et
tiğ:imi, bu ihtiyacı du •dugum an 
ilk dE'fa sen! hatırlıyacdınıı •öy
lemı~tım. 

G<ıı-uyor.un. özümde duruyo
rum. Söz \·erıp yapmam .. ktansa, 
~Ö7 veımeyip yapıvermek d~ha 

i.y! d&ğıl mi?. 
Benım nonO§ ı;emih.ı~~ım; b:.r 

İng.J" lordu kadar ağır b"1jlı, bır 
sıyas"t adıo.mı kadar d114ünceli, bır 
yehudı tti<',car Jrııdaı hftiabi ko-

Or. Murad Rami Aydın 
Tak •• m • TallJ'7lh;ı.ıe, Tarlabaşı 

cadaPsı ~o 10 Urfa aprt. 
Tel. 41503 

canla An .. aolunun bomb<11; bir 
kö~esınde ne yapıyor ·un acaba?. 
Yenı kombınJnır sı.ir'atlc ilc·ı

le<!ıginı, etrnf•nıla mühendısler, 

me'!1urlar i~ n evlet, parklar ya
pıldığım gaııetelerd~ oku~·oruz. 

Yazılanlara bakılırsa orada adet• 
yerde!'\ bir şehir bitivermit! 

ln~allah .ıkılmıyor, frenk mü • 
hendh.lenn herhalde eğlenceler 

ıcad etmesini çok giızel bilfn aih•
lerıle oyalanıyor;undur. 

H.wadisli mektublar b~klerdim; 
Jak.n sen d~ tenbel çıktın! Sabah
tan aka.~ıınıa kadar ne işin var. 
Ba gün otur da •ŞU Belmaya bir 
mektub yazayunl• de ... 

Sakın bu mı>ktubumu cevabsı.z 
bırakayım deme .. G6rdd~n gö
receğın hayır bu olur. 

imrll s.orı. havadislerin kapak-
1.ırPıı açmağ.o başlıyayım. Zaten 
nı yalan ~öyliyeyim nonoj, sana 
bu mektubu yazmağa beni sevke
den en büyük sebeb bu havııdısle
ıi boşaltm.ık hfıy4cıdır. Buna 

. . . devır veyahut me,•kıı fule kor.m•k ~<;51• 
C:rrahpl~' hasta~ell Dahı.ıye ıçin icara verileceğı tı>klıf edilmek- (LOKMAN tfil'"" ~ 
muteha«ı<ı Çırşıkspı Traınv>v DAHİLİYE MÜ1' ....ı 

Ah A 
ıe olmakla bu hu8tı>a faıl& mıı.lu - l"' ~ 

a un p. Divanyolu P •• r 
mat edinmek isteyenlt·rııı Galata'- . ,,,.. 

Be,yoğlu 1 ir.ci sulh hukuk lıiı - da. Aslan Han 5 inri kat 1 • 3 mı • Muayene saııtıerı ._,,, 
6 

$Jıll. ..ır 
k.mliğindeo: mıu·alar• mürac••t eylemelerı il~n hergüıı 2,5 • · 'ftı· ,. 

olunur 12 - 2,5 fıkarat• Hazıneı muhak11n1at müdıri ı"";;ti. 
nin Beyoglunda Ahmedbev •oka - . -=-----=-------=---=-==-=-":: • 1 

kında 72 ııumarada Şevket Safı~~ 

aleyhine açtıgı davanın cım duruş
n·a>md• müddei hazine vekill v~· 

saik vermi~ ve gıyab kararı t~bli

~mi btemi~ ve mahkeınect• müd • 

oeialeyhiıı ıkametgahınırı mt~hu-

1.yetine mebnı gıyah kaı annın ı!a

rer 10 guıı müddet'• ı .. blığınP ka
rar venlmı olduğund .. n wnhııka 

me güıııl olan l2/1 /9:JR , .. t Q.~O ciı< 

r ahkemeve bizzat 'ev• bılvek•ıe 

gelınenı1 muamelelı ıın ab karar,\ __ ~!!!!~~~~~~~~~!!!~~~~~~!~ 
rr•akamın• kaim olmak iı7ert' illin 

c.•unur . '138/1688 \ 

1 
derd eşm•· .ırzusuııu da iliiw e<lo- \:....----------------------~ 
bilirsııı. I - İdaremiıiıı P·ıs~bah~P fabrika" !çın ~art!'•"'' 

" t rırı 1 ~ 
Bilsen Senuh, öyle gürültülu. tııı alınacak bir adet dev,·wr ve oeyvar bir h1..~·u~ 

hareketli bir hayat içindeyını ki.. Vincı kapalı ';ırl w.ulıl~ ekı,ıltnıty• komıl111.ı:,t 

•Aradığın bu degıl miydi se - lI - Muhammen bed~lı sif l•1anbtıl ı:ıoıııı ı r• 
n n!• diyect·k•ın, haklı•ın! Ben d• 
şikayet etmiyonım. Fakat senin 

bi•çok defalar tekrarladığın gibi, 
ba§ımın dönmesind~n korkuyo • 
rum. Bu korku da bana garip bir 
heyecan verdiği için, korkusuz, 
yani gürültüsü" macerasız yaşa
yamıyorum. 

Hani çocuklar na•ıl, b11<1 korkar 
lar, ağlarlar, fakat buna raıtmen 
kendilerini koı·kutıuı şeyin, ıne

~elıi masalın anlatılma.ını, yahut, 

korkuyu tevlıd eden :j&yın görül
m~inı isterlefbe bım dP ayni ha
leti ruhiye ı~indey im. 

Sana bunları baştan aıılatııyım 
ki, daha iyi kavrıyabile:<in!. 
Kocamdııo ayrıldı,Aım uman 

s~ı burada ıdln. HattA bana: 
(D .. amı vw) 

nah 975 lir~dır. 

UI - Eksiltmt> 17/1/939 tarihınt• rasll«)a 

,,,rııl",,I" 
n t'' 

, . . ı•r•" 1 ~ 
V - Ek8ıll'lleye ı~tın•k etmek isteyt>rı fırrıı• t r• r . . ,.e f 

teklifle~lle beraber kataloğlarırıı kaldıım.ı rncıırırıE .,,ı l• .,ıtl 
' Cl '"

1 c' açık olarak gösferPn reııınıleı·i kat&loğl.ı 1111 pıflll 
1 

S"n ,,... " 
duk.lannı gö,;terir evrakı ihale tarihinrirn eı• az YL,,ı ~bf.' 

~aı.ır ; 
dar İnhisarlar Umum Müdiirliigü müskır•t fab 1 aln' 

~· leri ve teklıflerinin kabulünıi mutazamnıırı , . ., • 

Ak ı takdirde ekı;iltmeye i~tirak edemezler. ıt l>f"" , 
VI - Mühürlü tf'kllf mPklubuııu ka '""' ",.,aık 

1 
r J'~~'_,ı 

.... ~.,, 1 ı• 
yazılı ek•iltmeye 19t;rek veoıka"ı ve '• 7,fı 11'" a~ k'P' ııı' j 
veya banka tı>minat mektubunu ıhtıva ,.dH·fllı c>I r<t' • 
ıiltm<! &ünü en geç aat 14 de kadar yukand• act;,~ı111d f· 
JIU ba~k• lığına makbuı. mukabılıı·ri• y~rilm<''1 
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• 

vilerin Tanrısı 
sıl Tanış ım ? ... 

1 

·- - - 1 k• 

0k: ~ Di.ııor ki, Göreceksin~z istiklal~ Kavuşacağız 
J:..;zkiye, 17 (Hususi muhabiri-

1<1 
1iıden) - Suriyede, Alevi da -
lııun tepesinde, kayal uzerrmfc 

r tuçü.k bir köy ... Oğla!dar, tavuk· 
ot 'ır, inekler avni damın altrndd 
,..ı turuyor. · 

l<öyün ismi (Cebeli Bereket,, 
·e Pek meşhur ... Buna da ı<elı .. p, 
~l@vtler reisinin, yani tanrı.oının 
Utada ikamet etmesidir. 

• Yi.rıni bin Alevinin tapındıjh 
~, adamın t.ahsilı yoktur. Fakat 
~k zeki ve çok kurnazdır 

----~-

ANKARA'DA 

Kar Altında 
Yapılan 
Maçlar 

Ankara 18 (Husuoı muhabırı • 
mizden)- Havanın soğuk ve karlı 
oım,.>ına rağmen bugünkü maçla
rın ehemmiyeti karşısında 19 ma· 
yıs stadına oldukça kalabalık bir 
futbol meraklısı toplanmış bulu • 
nuyodu. 

1-S ON TZ L G R A P-19 ı lnc:ı Klıı ,., 19:ıı 

Şampiyona Maçla~ 

Fener bahçe 1 - 4 
Vefayı Yendi 

.Saha Çok Çamur Olduğundan 
OguncularFazla Yorulu.qorlardı 

Dün, futbol şampiyonası maç
larına, yağmurlu bir havada de
vanı edildi. Sahalar tamamen ça· 
murlu idi. 

Oynanan maçlar arasında en 
mühimmi Fenerbahçe stadında 

yapılan ve Fenerbahçe ile Vefayı 
karşılaştıran müsabaka ıdi. 

31 ıncı dakika: Vefa kalesının 

çok sıkışı·> anlardayız. Sagaçık 

Fikret y-'.rlırım gibi bir inişle ka
leyt- süzıildü. Çapraz vazıyetine 
rağmen isabetli bir şüt çekti. Top 
kaleci plonjon yaptığı halde mu· 
kabil köşede ağlara takıldı. 

---

TAKSİMDE ---------
Galatasaray 
Süleymani
yeyi 4- O 

Yendi 

ıl • •A.leviter tanrısı Süleyn.:m 
·UrtJdi, Lazk.iye komi>erinın b•i· 
"'tuıda tesadüfen &ördüm. 

l:ıol!'usu, kendisini böyle ta -
fyur etmiyordum. Süleyman 

Aleviler Tanrısı Süleyman Rüşdü 

Bugünkü maçlar, Muzaffeı-in, 

hakemliği altında Ankaragücü ile 
Harbiye ve Demirspor ile Gençler 
birliği arasında idi. 

Çok fena havaya rağmen 2000 
kadar seyirci toplıyan bu maça 
Fenerbahçe şu kadro ile çıkmıştı: 

l ·O galib vaziyete geçen Fener
liler daha sıkı hücumlar yapıyor
lar. 37 inci dakikada yine sağaçık 
Fikret, ayni akışla ayni vaziyete 
girdi ve 2 inci golü çıkardı. 3 da
kika sonra da orta muhacim Fik
ret takı.mının üçüncü golünü çı

karıyordu. Birinci devre bu tekil· 
de 3-0 Fenerlilerin lehine bitti. 

Kadıköy ve Şeref stad:Jrma ııa

zaran havanın yağmurlu "e n
murlu olmasından dolayı d1h« 

fena bır vaziyette olan Tak .ır, 
stadında da Galatasaray Siıl•·y -

maniye maçı yapıldı. Hakem Acı

nan Akın idi. Saha çok b<ızuk •ıe 

çamurlu idi. Oyun doksan daki· 

ka sürdü. Yağmur mütenıadıyen 

yağıyordu. Maç Galatasarayın 1İl• 

cumile ba~ladı. Daha ilk dak.ka

da futbolcular çok müşkül vazi
yette kalmağa başladılar. Oyu -

nun sonuna doğru enuzun vuru

lan top beş metreden fazla git -

miyordu. Çocuklar çok yorul -

muşlardı. Neticede maç 4 - O G1-

latasarayın galebesile bitti. 

1iirttdi, külrengi bir elbıse giy
~ti. Ayaklarında parlak sar: Is· 
arPl.nier vardı. Güldükçe ka!Jt 
"dııktarının arasından altın ct:_. 

, 'i görünüyordu. Başında kır · 

1 •ıı bir fes bulunuyordu. 
8enı, köyü ziyarete davet et

dan yapılmış bir evin öuün1e 
durduk. Kapı açıldı, beyazlara bü 
rünmüş bir düzüne hizmetçi dı
şarı fırladı. Çantalanmızı aldı. 
Köy halkı etrafımızı sardı. Eş • 
raf (!) evlerine davet ediyorlar: 

- Bir acı kahvemizi olsun iç
mez mısiniz?. 

Diyorlardı. 

saade ediyor diyor, sonra ilave e-
diyor : 

- Ben, tıpkı saf kıı,ynaklar ara· 
yan hasta koyunlar gibiyim ... 

•Süleyman Mürşid, son zaman
larda siyasi işlerle de uğraşmıya 
başlamış: 

Günün ilk karşılaşmasını An
karagücü ile Harbiye takımları 
yaptılar. 

Hüsamettin • Yaşar, Lebib : 
Naci, Ayten, Reşad - Fikret, Ali 
_Riza, Fikret, Esad, Şaban. 

Vefa takımı, son Topkapı ma
çındaki müessif hadiseler dolayı
sile cezaya uğrayan üç oyuncu
sundan mahrum bir halde şu kad· 
ro ile oynuyordu: 

İKiNCt DEVRE 
ı• "~lllınuniyetle kabul ettim. Bu 

1 bın metre yüksekteki k•ıye 
~•bilmek için üç saat otomobH, 
~ Sııatte beygirle yolculuk yap· 

k lazım geliyordu. 
Size evveli, Süleyman Miiı'şi
kiın olduğunu kı,aca anh•a

•Süleyman Mürşid kocaman bir 
mendili~ mütemadiyen terini si
'iyordıL 

- Göreceksıniz, diyordu, pek 
yakında Alevilerle meskO.n yer
lerin istlklllini istlyeceğiz ve mu
vaffak da olacağız. Lübnanlılara 
istiklll verildikten sonra bize nl· 
çin verilmesin. Hakkımız değil 

mi bu?. Buna bütün kuvvetimle 
çalışacağım. icab ederse .. • 

İlk devreyı 1/1 beraberlıkle lıi· 
tiren takıma oyunun kinci yarı
sında Ankaragücünii n penaltı<lan 
yaptığı ikinci gole H arbiydiler 
de ayni suretle mukabele ed<>rek 
beraberliği yine tmin ettiler. 1''a· 
kat AnkaragücU kuvvetli ra..:ibi
nekarşı faiklyetlni arttırarak iı

çüncü bir gol daha çıkarmakta 

gecikmedi ve maç ta nihayete ka
dar netice üzerinde bir değişiklik 
olmadan 3/2 Ankaragücünün ga
libiyetile bitti. 

Ahmet - Orhan, Süleyman -
Kenan, Liıtfi, Şükrü - Adnan, Ah· 
duş, Hilmi, Zühtü, Hüseyin. 

ikinci devreye Vefalılar azim
klr bir hücumla başladılar. Bu 
hücumun devam ettiği ilk daki· 
kalarda Fenerbahçe aleyhıne bir 
frikik verildi. Vefanın orta mu
avini Latif 25 metreden sikı bir 
şütle lopu ağlara taktı. ı.,""' Oı\ be§ sene evveline gdin· 

•Ve girince hemen sofraya o
turduk. Tavuk kızartması, koyun 
çevirmesi, ciğerli pilav, peynir ve 
karpuzdan ibaret olan akıjam ye
meği tamam dört saat sürdü. 

•Aleviler Tanrısının dört ka • 
rısı var. Fakat hala güzel güzel 
kadınlar da: 

•Süleyman Mürşid sözünü ta· 
mamlamadı. Hiç şüphesiz •silaha 
da müracaattan- çekinmiyeceğiz.• 
demek istiyordu. 

İkinci karşılaşmayı teşkil eden 
Demirspor - Gençlcrbirliğı maçı 
idi. 

Hakem: Ahmet Adem. 
Beıiktaş: S - T@pkııpı:O 

• ı, e kadar adi bir köy çobanı i(ı:. 
1 aı:alık hastalandı. Tabii hün .. 

~ ~ııı teairile sayıklıyordu. Koy· 
.r bu abuk sabuk sözleri hav
ı,. dinliyorlar, her birinden bir 
a çıkarmağa ça!l§!yorlardı. 

- Muhammed yedıye kadar mü 
•Son hadiseler, bu yarım kalan 

sözü tamamlamıyor mu?.• 

Gençlerbirliği daha ilk devrede 
yaptığı iki gollük avantajını yine 
bu devrenin nihayetine kadar mu
hafaza edebildise de, Demirspor, 
Gençlerbirliğine nazaran daha 

Oyuna Fenerbahçelilerin hücu
mu ile başlandı. Yağan yağmura 
ve \•ıcık vıcık sahaya rağmen Sarı 
Laciverdliler vaziyete kolaylıkla 
hakim oldular ve Vefa kalesini 
sardılar. Fakat sahanın halı top 
kontrolünü güçleştirdiği için Vefa 
müdafaası bilhassa sağdan inen 
Fener akınlarının sayı ile neti
celenınesine mUni olabilıyor. 

Fenerliler vaziyeti tehlikeye 
sokmamak için bütün gayretlerile 
çabalıyorlar. Herşeye rağmen va
ziyeti kurtarmak istiyen Vefalı

ların sert şarplara bQ'iladıkları 

görülüyor. 

Hakem birkaç ceza kararı ver
di. Fakat en sonra Vefalı Sulhi
ııin attığı bir tekmeye Fenerli Na
cinin mukabele etmesi üzerine her 
iki:;ini de oyundan çıkardı ve bu 
hareket kasdi hataların önüne 
geçtı. 

B~iktaş • Topkapı takımları da 

Şeref stadında karşılaştılar. Ha -

kem Halid Galib idi. Oyuna Be

siktaşın hücumi!e başlandı. B~ 

şiktaş hakim oynuyordu. Beşik

taş Hakkının ayağile bir penaltı 

kaçırml§ olmasına rağmen netıce 

5 - O Beşiktaşın galibiyetile bittı. 
HIKAYI! 

YEŞiL MENDİL 
(C tlııc8 1ahlledea d•Tam) 

- Sormayın, dedi, hem de pek 
çok .. 

Bunları söylerken, ince ve 
hırslı dudnklarının kıvrımlarında 
bir tebessümün canlandığını gör
düm. 

- Arar, buluruz efendim d~ • 
dim. onu temin ve teselli edici hir 
sözle avutmağı çalıştım. 

Sonra ilave ettim 

tiremedim. Mevzuu hemen yine 
yeşil mendile intikal ettirdim. 

- Hala, yeşil mendilin hikaye
sini anbtmad.ınız~ Bekliyorum, 
merak içindeyim .. 

Genç kadın, yerinde doğruldu 
Avuçlarını göğsünün üzerw.de 
birleştirdi. Boynunu hafifce bük
tü: 

111 Urşidin gözdelerinden 
biri 

Biraz oturmaz mısınız?. 
Onda bu teklifi bekliyeıı bir 

hal sezdiğime o kada• ~evindim 
ki, derhal, biraz evvel oturdu • 
ğum kanapenin karşısındakı ka· 
napcye oturdu. Ben d• yerime 
?eçmi~lın, Si~ara plltet.rr.ı ~·ı • 
ı<ardım. Ona uzattım. Memnunı
yetlc bir sigara aldı. 

- Anlatayım, dedi, bu mendilı 
nişanlım hediye etti. Tıi Paristen 
getirmişti. Şimdi, o, Fran;aıia 
tahsildedir. Kaybetmek az mı ii
züntü Vi!rir? .. ~'."ını çoban, biraz iyıleşin

'tııı ı Peygamberden ilham al • 
1
• badema mucizeler goste

'ltıı söyledi. Artık kuçuk bir 
•Q k ' 

Ot enarındakı mezarlıga f.l• 
~ • Ftı~zarlardan hirınin ay3~.; 
)ııı, oturuyor, kPhanette bulu
it(,' ınuciıeler gostcriyordu. 

>'lıileı:. ılk evvel aldırma
~,· Onun bu haline &ülüyor • 

· lt'akat sonra? ... SJlcyn,an 
din 

~I ~lrafına toplandılar. 

tıı,?'rııan Mürşidin mucizı>le· 
b e, gezdiği yerlerde, üzeri
'st .. ~ı lgı taşlarda parlak izler 
~~~rdu. Beyaz bir ttllben -
. 'lliından Alinin resmini 

:ordu. Yazın, güneşin en 
ı.;tlr Vaktinde, yerden buz 

" 
8
U çıkartıyordu. 

ı..::ı.rı nuıl mı yapıyordu<'. 
~Ye lüzum var mı? .. Şiip· 

1 
1111duraıarının altına fos

~Uttü. Tülbendlll arka -
'lı. ll~nen mahremlerden t>İ· 
);~tı O.~rlııe küçüic bir fc· 

\ ~ 1YOl'du Fışkıran suyun 
~ i•r~ veya büyük bir k~ • 
ı Çı o.vularak yapılan b•r 
~~._"vvehnden konulduı;ıu 

·~t ~· 
~ u. cıvaı· koylerc yayı:
·~ ~Un Yüzlerce Alevı, SU
lı1ı1''r'iJi ziyarete geln·.ı-

1!r1~ · ı\rtık o i~tikbalden ha-
ı.. Oı·du R" .. k b ' . 
.,~ - •ıvu · ıı· ~oh 

""'·~tı il ' 
~\'ı'VLLAH'd~ 

'<ıh i~IJ.. ıt, .duı yolu giiçli;lde 
~~. 'i~utem•diye,ı yükse
tır.1 •rı Yolda biraz duı· • I 
't.ıe tarı gel-?nler, tanr ~ın 
~~;tıi öpuyorlardı O bun· ı 

b11 Cıcl, anhyamadığını bir 
'<l•)tt V<!yleı söylüyordu. 

tepeye çıktık $(·t n-

Bı.z. karşılıklı sigaralanrr.ızı 
tültürurken, tren hızla ilerli"~r
du. Onun, biraz evvelki üzÜr.ıü 
ve endişesinin yatışmağa :vüztut
tuğunu farkediyordum. 
Yavaşca sordum: 

Ciddileşmeğe çalışarak teselli 
ettim: 

- Haklısınız.. Sizin için mu • 
kaddes bir mendil.. Peki, şimcli 
ne yapacaksınız? .. 

Bütün endişesinin gitmiş oldu
ğunu gösteren kıvrak bir kahka
ha attı: 

- Yeşil mendilin ~izin için bü: 
yi;k bır hatırası var galiba? 

Gözlerini denizden ayırma ıar. 
içim çekti. Bakışlarında. ma,ıyı 
seyreden bir melal vardı. U7.un 
kirpikleri hızlı hızlı inip kalkı • 
yorud. Sigarasını dudaklarının 
kenarına yerle~tirdi. Başını ar • 
kaya doğru iterek cevap verd: 

- Geçen gün Beyoğlunda bir 
vitrinde, o mendilin aynini g·jr
düın .. Onu alırım, olur, biter .. 
Nişanlım bir ay sonra izinle ı;ıe
lecek .. Yeşil mendili h3.Ia muha
faza ettiğimi görünce saadet du
yar .. 

- Sizın için meraklı bir rnenu 
mu? 

- Endi~t'nizi payla.•mak itin 
soruyorum .. 

Teşekkür edtrim. Fakat, ta
mamıle hususi bir hatıra .. 

Bacak bacak üstüne atmı.;tı. 
Kısa eteğinin kapatamadığı ço • 
ı·apsız, yuvarlak ı·e penbe ı;ül 

yaprağı rengindeki diz kapağına 
gözüm t•kılmışlı. Dalmışım .. Tek
rar onun yüzünü aradığım vakit 
göz göze geldik. Elile etekliğinin 
uçlarını cekmege çalışarak giit
dü· 

- Tebessümünüzün 
hudutları var .. 

ne genış 

Sonra saçlarını, çapkın bir hış 
hareketi n .. arkaya atarak ilave 
etti: 

- Yeşil mendile karşı duydu
ğunuz alaka ve merakı gölgede bı
rakacak yeni kaprisler bulmakta 
mahir~iniz .. 

Nl' ce\'ap vereccgimi birden .iÇ·s-
1 

- Mendilin değişmiş olduğunu 
anlarsa .. 

- Bir gün plajdan döneri': ·n, 
trenin penceresinden rüzgara kap
tırdım, derim .. 

Tren Sirkeciye gelmişti. ~:1-
rıldık. 

• .. 
Aradan bir ay kadar geçmiş 

ti. Genç kadına bir gün Filorva. 
da, phijda tesadüf ettim. Birbirı
mizi görünce tanımıştık. Sordum· 

- Mendilin dcğişti~ini nişa..,fı. 
nız anladı mı? 

Delişmen bir kahkaha attı· 
- Mendili deği tirmeğe Iürnm 

kalmadı ki.. 
- Neden?. 
- Ni~anlımı değiştirdim .. 

REŞAD FEYZİ 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
Taksimde 

(Bu g~~e) 
(SEKİZİNCİ) 

Büyük komedi 4 perde 

Yakında: Büyük bir temsil hô.d:•es; 

(İNSAN MABUT) 

tempolu ve daha teknik bir oyun 
sistemi ile hasım kalesinı sl'kıştır
mağa ve arka arkaya yaptıkları 
iki golle beraberliği temine mu
vaffak oldu. Devre 2/0 Gcııçler
birliğinin it'hine bitmek üzere i· 
ken vaziyet bu suretle birdenbire 
değişerek 2/2 beraberlikle bitti. 

Oyunun ikinci yarısı başladığı 
vakit iki takım da kat'i neticeyi 
elde edebilmek için bütün bir 
hızla oynamaga başladılar. 

Demirsporlular haftayımın ılk 
yarısında bir gol daha ~·aparak 
üstünlüğü lemine muvaffak ol • 
dular. 

Diğer taraftan Gençlerbırliği 
yedği bu üçüncü golü telafi ede
bilmek için çok uğraşdıysa da, sıkı 
biı· müdafaa sistemi tatbik eden 
Demirsporlular karşısında mu • 
vaffak olamadı ve maç da 3/2 va
ziyetini muhafaza ederek Demir
sporun galibiyeti ile nihayetlendi. 

Vefa kalesinin gittikçe darla · 
şan bir tazyike maruz kaldığı sı
ralarda F~ııer hücum hattının 
son maçlarda hiç görülmıyen bir 
muvaffukiy<'tl~ çalıştığını goru
yoruz. Sağaçık FikrM Vefanın sol 
müdafaa cenahını tamamen yıp • 
ratmağa muvaffak olduğu gibi E
sadın idaresine tabi bir halde oy
nıyan Şabanın da ayağında topu 
ezmedıgi zamanlar faydalı olduğu 
görülüyor. Fikret ve Esad, ortada 
atak ve enerjik bir oyun çıkarı· 
yorlar. 

Gençlerbirliğiıtin golleri ılk 

devrenin 17 incı dakikasında Ali 
ve 28 inci dakikaoında Sadık yap
tılar. 

nerisporun gollerini de, ılk dev
ı·enin 35 inci dakikasında bir kafa 
vuruşu ile Fethi ve 42 inci daki
kasında İbrahim ve ikinci ha!ta
yınun 62 inci dakika>ında Zeki 
enfes bir kafa vuruşu ile yaptılar. 

Oyun zaman zaman müte\•azin 
fakat daha ziyade Fenerlilerin te· 
sirine tiıbi olarak inkişaf .ediyor. 
25 incı dakıkada Fikret, 18 çizgisi 
içinden sıkı bır şutle takımının 

dördüncü golünü çıkardı. Vefalı
lar bundan sonra neticenin taay
yün etmiş olduğunu anladılar. 
Fazla gol yememek için müdafa· 
aya çekildiler. Oyun da bu netice 
ile bittı. 

Maçı 4-1 kazanan Fenerliler iyi 
bir oyun çıkardılar. Bılhas.sa sağ
açık Fikret, takınıının uzun za • 
mandanberi aksayan bu nokta -
sıııda en ehil oyuncu olduğunu 
gösterdi. 

Esadın hiıcunı hattuıda tecrü
besi müsbet bır netice vermiş sa· 
yılabılir. 

Beykoz: 7 Hilal 1 
Ş• r •f stadında karşılaşan B •y

koz - Hilal arasındaki maça luet 

Muhiddinin hakemlıği ile baş -
landı. Hi!Al müdafaa hattı zayıt 
idi. Beykoz hakim o~muyordu lİ· 

çüncü dakikada ilk golG ~·apt' 
Goiler birbirini takib etti. Neti • 

c~de oyun 7-1 Beykozluların ga 
libiyetile bitil. 

1940 Olimpiyadı 
1940 yılında, Holandada Hd -

sinki şehrinde \'erilecek Olim • 
pıyad oyunlarına iştirak eCıC'Cek

lerini şimdiden bildiren millet . 
!er: 

Danimarka, İngıltere, Norvr ç, 
İsveç, İtalya, Romany&, fsviç , 
Yugoslavya, Belçika n Kos:a 
Riko. 

Amucası Ve 
Teyzesi de 

Mahkum Edi ~diler 

Bilmecede 
Hediye 

Kazananlar 
cÜrÜ~ ~~vc;;;~rı Alman .Nüfuzu 

(5 inci aahifeden devam) ltalya lstı asından 
(5 inci •ahi/eden devam) 

Katil çocuk, Alrnanyadan na -
sılsa kaçmış; amcasının yanı•u 
gelmiye muvaffak olmuştu. F.-,ın
sada ikamet için zabıtaya mi.ıra
caat ve bir tezkere almıya m~c
burdu. 

Teşrinievvel iptidasında hem • 
şiresinden aldığı bir mektupta a
ilece bir kampa gönderildikleri· 
ni, işkenceye maruz kaldıkları; 

Almanyayı terke icbar edildikte
ri yazılmıştı. 

Çocuk, bu mektubu okuyun~a 
ailesinin \'C dindaşlarının intikq
mını almıya karar vermiş ve 'ıı
riktirdigi paralarla bir rövolvcr 
satın almı~ Amlanya scfaretbe 
gitmiştir. Bir mektup getirdi(ti 
bahanesilc Von Raht'ın kabine•i· 
ne girmış. Birşey söylemeden ü
zerine ateş etmiştir. 

Mahkeme reisi, Mösyö Klavel 
•·ak 'ayı bu suretle l .ılasa ettik
ten sonra, maznun mevkiinde o
turan amca ile teyw sorguya ~~
kilmişlir. 

Jüri heyeti, amca ile taywyl 
çocuğu sakladıkları için dörder 
ay hapse ve 100 er fı ank para ce
zasına mahküm ctmiitir. 

Geçen hafta neıtretttflmlz birinci 
'°""t bllmeceslnln nellcestnl bacüıı 

Harp esnasında casusluk yaı-:m 

bildiriyoruz. Doğ-ru cevab flltlW": 1 
Atalürkün -akk•ıı la~ıdıtı lllı; 18· 

mi Muslata idi. 
Doğr11 ~evab verenler arasında pe

Jen kur'a neticesinde kazauantar ve a
lacaktan hedbeler af&ittla ya~tlnıq -
hr. llediyelerlmizt bu okuyucularıma: 

!ar derhal dıvanı harbe verilir .. e Daha Fena lmı·ş 
kurşuna rlizilır. 

Siyamda celadlar, mahkilır.la

rın kafalarını satırla keserler. 
Antil adalarında hırsızlar, ç.lk 

içki için halkt rahatsız edenl~rın 
ayakları veya boyunları tahta ian 
kalın bir halkaya geçirilir, ur.ıu
mi sokaklarda halka teşhir olu • 

( C ilnc8 IBhifeden devam) 

İtalyanlar ve Almanlar harb 

Oaüm&Wleki cu.marte.sı sünü tdarcha .. 
nemize srltrek alabillrler. 

Gazetedf' kazauaaJarı• Ustr..slnde 
isimlerini l'Östennek ve h\ivly('llerlnl 
lsbat etmek kifldir. 

Birillci: l\lat"ka Ö111er Rüş:tupasa so-
' kak llrbrure, ikinci: Ortaköy Dere .. 

boyu Makbule, ücüncii Sultanahmed, 
Akbıyılt Ahmed Nadir, dördüncü An· 
kara }'('nişehlt Güzin İctiil. beşinci 

Ankara istasyon caddesi Namık Atıf. 
BİRER FTOGllAF ALBÖIÜ KA -

ZA1'A '-'LAR: 
Fatih .ıo ııı('ı ilk okul 430 Btirhan 

nur. 

İngiltercde idam mahkum! ;n 
iple asılır. 

Vaktile İranda, yankc,icileı •-
di hırsızlar falakaya l' "' 
Bunlar, tabanlarına \'Urulan lıe
şinci değnekle bağırmıya baŞ''lr· 
!ar, yirmincisinde de bayı!ır,ll'· 
dı. Majeste Şah Pehle\'İ bu ·e

başladığı zamar. bizim k•I''' ((!: 

bir hakilınetimiz olm~dığı >Mıaıı· 

ların hadiselerini büyüt 1\tı§ler • 

di. İtalya bundan sonra .\lmaı: . 

·anın elinde alettir. Bir k<-P Al-

manJar Bren er g~~idini g:-:1J .:ı~-: 

belki Veronaya kadar inme!( ··
tiycceklerdır 

Eğer İspanya harbı l9;ı9 sc"'"•ı 
temmuzuna kadar halledilmezu 

bunun netices. olaral< dünyada 
zayı kaldu·mıştır. 

Çakmak, Büyük.dere Duvarcısokak ıı !============== kolayca bir karışıklık çıkacagrnı 
numarada ~rbahct, Kumkapı orta o
kul E • 3 den 1080 Vefik Köseotıu. 
Gala la Şair ZiT•- eaddeııl N. Öz da
na, İ•lanbul 48 lııd Uk okul smıl t . A 
dan Semih. 
BİRER BOY TAKll\D KAZA • 

NA..~LAR: 

Jl<oyaııd •l•ktrU. ldaral şebeke kıs· 
mmıllı Hasan Altında!, ltadıko.r Gad 
Uk okulu 3 u.ncii sılllltan 143 numarah 
Ayten, P. T. T. memuru llluzafler Sat-
13.moflu, E,-üb orta okulu B .. S den 
486 F. Pusat, C'afaloilu orta okulu 111 
.Ali Satlaıa. 

BİJlEll. BATIRA DEFTEll.İ KAZA· 
NANLA.R: 

Aksara,. lla. elr.l cadde. i 30 numara
da ''1:!1lfıt 

ı..ı Zeki S•zı:ln, İ•lanbal 19 \lllCU ilk 
mel<teb birinci sırullan evim , •ııbl. 
Beykoz kundura fabrlk. ı · letme kıs· 
mında Avni Oral, 44 uncü ilk okul be· 
inci snurtan Kemal Adalı kızı . IUJcin. 
BİRF.R DESTE Kl"K!W KALEM 

KAZA..'\'ANL!UI: 

zannediyorum. Bazılarının dü9ı.iıı

düğiinün aksıne olarak bızinı ar

zumuz ise bunun bii~·le olması 

değildir . 

Doktor Negr.ıı Kanarya ada -

larında muz yetiştirerek •atan bir 
adamın oglu i ·-. 

Beyavd Yahnikapau ~kak Pertrv ı 

Önalan, Sullaııahmed NakUbend o • 
kak 48 namaracla İbrahim, Bf'yoflu -~- 1 

facamU Saluz>faeı cadclea.1 Zeki Gbr- ı---
sUn. Fatih Biiyükk.anman cadrlesi \IU· 

rad No:ran, ~slktq 11 !net tik .tul 
%17 numaralı Ayhan T&ff'. 

YJrmi beılt!<"lden t"lllnC'IYf' "-.sdar bi· 
rer artist kart.. kaı;anan okuJ'ucuları· 
mmn b<tll7..t -ta ile a• ..... ırrın• 

r~·tikıa c~~ 1~slnd\~ 

Şehir Tiyatrc)su 
Komed kı. "'' 

Buak ~ 
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Karaciğer, böbrek, taş vr, 

kumlarından mütevellid san

cılarınız, damar sertlikleri 

ve şişmanlık şikıiyetlerin»ı 

URİNAL ile geçıriniz. 

URINAL 
Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye -

meklerden sonra yanm bar

dak su içerisinde alınır 

İngiliz Kan ?uk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

inhisarlar U. Müdürlü~ündem j 
I - İdaremizin Cibali fabrikası içın kadranlı ve otomatik tartan 

cinsde l adet 500, 1 adet 300 ve bir adet 200 kilogramı tartabilecek 
kabiliyette ceman 3 adet baskül ıartnamesi mucıbince açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 
187 .50 liradlr. 

• 
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19----------------------------------------, 
ANNELER, DİKKAT! 
Et ve sebzelerin iyice pış~emesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve 

saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince barsa

ğın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 
Halsizlik, kansız1ık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, ınakat kaşınması, ishal, obur· 

luk, ba' döumesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk 
hep bu kurdların tesiridir. İ S M E T S O L U CAN B i S K Ü V İT i 
bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. 

çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
D i K KAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadı-

1 Tek fakat kat'i ça ·e 

' 

rJ o , J 

Tecrübe edenierden sorunut,.a 
l5aş, diş adele ağrılarile üşütmekten müte~el 1 

bütün ıztırabiara karşı yegane müessır le 
tedbir bir kaşe 

(ALMAKl'IR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yort11ll;ııı-

tcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat •raı.Jidl~riud;~~:ı~,.. 
nınız ve GRİPİN yerine başka bir mark3 verirlerse )İddetle re 

IH - Eksiltme 30/X11/Q38 tarihine rastlayan perşembe gıinü saat ğına itimad ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 

H de KabataŞJiı Jeva)İm v• mübayııat şubesindeıki alım komisyonunda KULLANIŞ TARZI: Bir bisküvi! çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır. Büyükler: Gece yatarken 
Orman Koruma Ganel Komutanlık , yapılacaktır. ikı kutu bisküvit. Çocuklar . 10-15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece 

' dB"' tstanoul Satınalma Komisyonun iJıtıY'c1 ~ •• IV - ~a.rtnameler parasız olaı:ak her gün sözti geçen şubeden alı- yarnrken bir çizgı bısküvıtı verilir . 
nabilir. 1- Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (1 S M E T) ismine dikkat. 

V - Eksiltmeye i§tiro.k etmek isteyenlerin fiatsız fenni teklıf ve • • İ 
katalotlarmı eksiltme gününden biı· İıafta evveline kada.r İnhisar'H 1 A O E M J J K T O A R 
tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerin kabulünü mutaıam-1 

l - 22/İkinciteşrin/938 tarihınde Zeytinburnu talinıga.hı bif\ 11' 'Q 
için açık eksiltme ile münakasaya konan sadeyağının tutarı B~ vt~;;ıı ~ 
rayı geçmesi dolayısile kanuni esaslara uymadığından keerıl•:Jd'r 
addedilmiş ve ihalenin uzamasından dolayı pazarlıkla aJuıan ıış'"r 
tenzil edilerek 4700 kilo Sadeyağı yeniden açık eksiltmeye kon~,dS A' 

mm vesika almaları lizımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayi.n edilen gün ve saatte % 7,5 gü
verune paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
ol tın ur. •8760• 

ve bel 2 - İhalesi 20/Birincikanun/938 Salı günü saat onda Gal• 
8 

1'" 
aJıll ~. 

lemdar Hanındaki Omıan Koruma Anbar binasıı~daki Satın ~ 
gevşekliğine karşı 

misyonunda yapılacaktır. . ıııP ııı~· 

Y U 
. . o· M o B . 3 - Muhammen bedeli Dört bil). dokuz yüz otuz beş lır• o R T G 1 Ş E S 1 1 vakk<ıt teminatı üç yüz yetmiş bir liradır. Jıf· 

4 - Şartnamesi her gün p:ırasrL olarak komisyonda ı;örüleb~e~ı '~ t~ıd 
Yurt g~i, her ay büyük ikramiyeler vererek rekor kırdığı gibi 5 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve şartnames~ıin o1" b 

bu keşldenin de en büyük ikramiyeleri olan Tebletlerl ber eczanede arayınız. {Po•ta kutusu 1265 Hormobln) sikalarla ihale gün ve saatinde Juuı:ıi6yona müracaatları 821, 
.................................................................. ~ ................. llllP 

lirayı yine YURT GiŞESi vermiştir. İstanbul B I d" · 1•Ja" oları 
Siz de d<>&tlannız gibi ıaadete ve bahtiyarlığa kavuşmak isterseniz e e ıyesı Satıulıııa Konıiı1onu hhları Devlet Demlryolları ve Limen 
YILBAŞI J3"1 ti · · Y t G" · d 1 l,ıetme U. idaresi lllnları .---~ J e OJZJ ur JŞCSin en a 1 'llZ. Harb Akademisinde yaptırılacak 111• 

Gifemizde biletler tükenmek üıeredir. Acele ediniz. Son günlere Keşıf bedelı 15467 lira 93 kuruş olan Üsküdar Belediye Ta\ısil ve tamiratın açık eksiltme ile ihalesi Muhammen bedeli 360000 lira olan 12 adet vinç vagon" bıJl""ıı 
kalmayırıu. Taşra siparifleri kabul olunur. Tahakkuk şubesi ıçin yaptırılacak bina kapalı zarfla eksiltmeye ko- 28 birincikanun 938 çarşamba günü cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare ~ , 1 

Adre•e dlkkatı it Banka•ı kar,ı•ında 17 No.da nulmuştur. Eksiltme 27/12/938 Salı günü saat 15 te Daimi Encümende saat 14,30 da yapılacaktır. Muhanı- satın alınacaktır. 1 i~ 
YURT GiŞESi Sahibi MEHMET KJV ANÇ yapılacaktır. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü- men keşif bedeli 1095 lira 15 kuruş- Bu işe girmek istiyenlerin 18150 liralık muvakkat temi;: e ~ı~ı .. --••••ıilı•••1••••••••••••••ıiııl•• l ıebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri tur. İlk teminatı 83 liradır. Şartna- nuııun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 

Havalar eo§udu dikkat ediniz: 
Hafif bir nezle veya kırgınhk hisse· 

dince hemen 

Bir kaıe 1, Altılık kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. 

1 Her keşidede en büyük ikramiyeleri vermekle meşhur 

KADER Gişesi 
Sizi de zengin ettiği bahtiyarıaı arasına almak fırsatını veriyor: 

500,000-200,000-150,000·100,000 Liralık 
i:uomıyelerden başka daha bir çok büyük ikramiyeleri bulunan 

Müdürlüğünden ihaleden üç gün evvel bu iş için alacakları fen ehliyet mesi aid olduğu şubesinden bedeli komisyon reisliğine vermeleri Jazımdır. 0,1•~'
1 

wsikasile 1160 lira 9 kuruşluk ilk teminat maldbuz veya mektubi,Je mukabilinde alınacaktır. İsteklile - Şartnameler 1800 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veı 
beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yuk;ırıda yazılı gün- rinin ilk teminat makbuzu veya satılmaktadır. (8997) 
de saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra mektublarile 2490 sayılı kanunun .: "'~; 

verilecek zarflar kabul olunmaz. •B.. (9062) 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesika -* * larile ihale gününden en az sekiz 

* * . J<ıılt'· ıJ· 
Muhammen bedeli 9000 lira olan Ankara garı gazıno ;arsd• 

Keşif bedeli 1000 lira olan Menen;en belediyesine ait Motopompun gün evveline 1-adar vilayet nafıa fen 
yeniden tamiri açık eksıltmeye konulmuştur. Keşıf evrakile şartna- müdürlüklerinden al~cakları vesi -
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanun- kalarile beraber belli günde Fın -

d 1 'k d b k b ·b· · ld . d · 'b dıklıda Komutanlık Satınalma ko

sörü 31/1/1939 Sah günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile AP . 

re bin~sında satın alınacaktır. 1 il' ~ . a • 
Bu işe girmek istiyenlerin 675 liralık muvakkat tem'" ~9ıl•' 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat J4 de 
a yazı ı vesı a an aş a u gı ı tamıratı yapmış o uguna aır ı raz . 

edecekleri vesika ve 75 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile be- mısyonuna gelmeleri. ·9020· misyon reisliğine vermderi Jazımdır. 'C~ 
·ınv ~ı 

raber 26/12/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bu * (8980) 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden 

M t1 lzeme daire:t t· 
dağıtılacaktır. İhale günü talibi çıkmıyan 33. 

!Tümen birlikleri hayvanatı için 280 

HİÇ BiR HED(YE -----~ton yulaf satın alınacağından ka - SATILIK USKUMRU IRBT 
palı zarfla ih&lesi 28 birincikanun .. .. .. 1 A •kert 

Hacı Bekir Şeker ve Lokumu 938 çarşamba günü saat 16 da ya- Buyuk çapta uskumru ırbı mu. ııanı•r• ,·c 
pılacaktır. Muhammen tutarı 14420 zayede ıle ve ehven fıyatla acele _ •nP'1arı eP · 

liradır. İlk tenıinatı 1082 liradır. satılıktır. Görmek ve almak i,in Evvelce ilanlar: ~ult~~~sf\1 

Şartnamesi her gün komisyonda gö- son müzayede günü olan 25/121938 çıkmıyan. 3ooftli~oşuı11 b9~uıııı, 
kadar makbule geçmez. 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu , Karaköy, Kadıköy 

"J b'l' ı· t ki'! . ·ık . .. .. 'k. k d A d del ıle bır çı o/938 oııı ru e ı ır. s e ı erın ı temınat pazar gunu on ı ıye a ar rıa o- 1 kt 30/l~ ,•ar • . tın a ınaca ır. ,,, . ...ı" 
makbuzu veya mektublarıle 2490 luhisarında Toplaraltında 9 numa- .. t 14 de µazar!l~~~r ~~ 

. =saa . ~r• 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerın - ralı haneye müracaat edilmesi. ğından isteklilerın ı11 j\~l<er ıı'ı 
d~ Y,azılı vesik~larile beraber ihale . __ saatte Salıpazarınd•. 58uııı1 

t 

gunu ıhale saatınden en az bir saat kalar Yollamasındal<ı 
8

ra11 ,, 
. melen. 9022· nuıl' .JiV 

evvelıne kadar tekl;f mektublarını 1f. misyonunda 2490 el bI' ,;ı~ 
Fındıklıda komutanlık Satınalma İh 1 .. .. t l'b' k İ nun istediği vesaık J<OP -t~ 

1 t bul Defterdarllgw ından· k . . a e gunu a ı ı çı mıyan s - ıne ' s • n . omısyonuna vermelerı. ·902h - - lunmaları. şartrı• )'ı.İıdt ;,ı~ 
Senelik Muham- Kira * tanbul komutanlıgına baglı Topçu .. .. "JebıJır. 11,, "ı 

. . . . . her gun goru z2,5 . e ' 
men k iraaı müd· İh 1 .. .. t b'J' k İ bırıncı alayı hayvanatı ıçın 300 ton çuk teminatı olan 1 ~un ~' a e gunu a ı ı çı mıyan stan- _ .. dür u .. ,·o 

Lira deli bul Komutanlığına bağlı birlikler yulaf satın alınacagından tekrar hangi bir Malmu J<Opıı> 

Beşik taşta Sinanpaşa mahallesinin Köprübaşı Hayrettin hayvanatı için 420 ton yulaf satın kapalı zarfla ihalesi .20 .. birincika - !arak _makbuz:;u:~s26• 

YILBAŞI BiLETLERiNiZi 
Emrınıze hazır bulundurmaktadır. Biletler tükenmek üzere 

olduğundan talihli biletinizi 

ıskelesi sokağında 130 metre murabbaı 6/1 sayılı arsa 120 a alınacağından kapalı zarfla ihalesiınun 938 Çarşamba gunu saat 15,30/razı ilan olun · ".j 
ı Küçükpazarda Sarıdemir mahallesinin Kıbleçeşmeııi so- 28 birincikanun 938 Çarşamba günü da ya~ılacaktır. Mu~ammen tut~rıl bOftl,. 

1
4 

!-ağında eski 25 yeni 31 sayılı dıi« .!<An. ıoı 1 saat 15 de yapıliraktır M h 15450 ı.radır. İlk temınatı 1159 lı - Dr f-Jot . >"' " 
. . u ammen d Ş . h .. k . • oıelı r • 

Büyükçarşıda Terlikçiler sokağında 15/l sayılı dükk!n. 18 1 kıvmeti 21630 lıradır. ilk te · t ra tr. ıtrtnan.esı er gun omıs - . v· ana ııe ~ 
. mına ı d .. "l b'l' İ l' . . Sırkecı ıy irıde ~- 1 

Kocamustafapa§ada Arabacı Beyazıd mahallesinin Ko~ 1623 ı· d ş t . h .. yon a goru e ' ır. stek ılerın ılk hanes rıP1 ıl 
ıra ır. ar namesı er gun . kı muayene 5ı;;l3 ~' 

camustafapaşa caddesinde 264 sayılı ev. 60 l komisyonda görülebilir. İsteklileri- t~nıınat mRkbLtzu veya mektubla - ~kşam• kadar h: ,1 ,ro~ 
Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında 363 sayılı nin llk teminat makbuzu veya mek- rıle 2490 sayılı kanu:o:ıun 2 ve 3 mad- ed.r. * 'f ? , ,ı 

Almak için acele ediniz. Geçen yılbaşının en büyük ikramiyeleri dükkan. .. . • . . . 66 8 tublarlle 2490 sayılı kanunun 2 ve ~elerind.e :,a~ılı vesikalarile beraber
1 

.,,. ·Ja'' ,V 

KADER GiŞESiNE isabet etmiştir. . Yukarıda gosterılen em.lak hizalarınd~kı müdd"t v. bedeller ü- 3 maddelerinde yazılı vesikalarile ı~ale gunu ihale saatinden en az ,.;yat• 1 .,ı ·-
Türk Hava Kurumu piyango ser bayii; KADER GİŞESİ zerınden açık a_rttırma usulıle ayrı ayrı ktraya verilecektir. İıteklile- bernber ihale günü ihale saatinden bır saat evveline kadar teklif mek- Sıılıib tı• n•I ,.;ar" .,ıı 

İstanbulda Bahçekapıda Tramvay caddesinde No. 19 da Telefon: 23970 rin ve şeraiti .. öğrenmk istiyen!erin % 7,~ ~aminat akçelerll4ı 5/1/939. en az bir saat evveline kadar teklif tublarını Fındıklıda Komutanlık !!<14.;~t.'1' ıı;.f>"'· 
Taşra ıiparişleri derhal gönderilir. Telgraf: KADER İSTA1'BUL Perşembe gunu saat 14 de Mıllı Emlak Mudurlftğünde toplıınan komı.-j mektublarının Fındıklıda Komu - Satınalma Komisyonuna verme • ET~ .f -' ------oiil yona müracaatları . (.M.l (9202) •..ou!ık Satuıalma Komisyonuna ver- !eri". ,9023, SoD 'fell" 

KADER GiŞESiNDE 


