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' 
italya, Macaristanı 
Derhal Ve Sımsıkı Bağlamıya Çalışıyor 

Beri in Roma Mihverin -
~u Suretle Almanya ile ltalya' nın Şarka Doğru Y cl),ılmalar 
tr e Tuna Ha v z asından istedikleri Şekilde lktısad 
~akımlardan lstilade Edebilmeleri Temin Edilecekmi 
tacarların Milletler Cemiyetinden Çekilmeleri Ve Anti 
~~mintern Pakta Girmelerinin Teminine Çalışıiıyor 

• • 
Belgrad 
Peşte 

:ı: ~ünasebafı 
~· ondra 21 (Hususi) - Kont 

Ciyano'nun Peşte seyahati 
ıB epeyce ehemmiyetlidir. 1 -

~ ~t::~~=r~~lebu~;:~ıa; t:~~~-
_ııa çalışmaktadır. Bunlardan 

~ 1 Ve en mühimmi Macaristanı 
lı:onitern pakta resmen sok -

' \ ~illetler Cemiyetinden a •

1 
~· •lt ve Berlin - Roma mihve
~· ~ &ıınsıkıya bağlamaktır. Hu 
iS' le siyasetini Bcrlin ve Re-

~ arzusuna göre sür'atle in
~ ettirmektir. 

seyahatin ikinci bir gay~si 

Orta Avrupa siyaseti etrafında mühim kararlar vermeleri beklenen 
Macar HükQmet Naibi Amiral Horti ile İtalya Hariciye Nazırı Ciano 

de, Yugoslavya ile Macaristanın 

arasını bulmaktır. İtalya, Belgrnd 
muahedesile Yugoslavya ile olan 

bütün hudud ve arazi mesele!~ -
lerini hallederek münasebatını 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 
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:~ Japonya ile Sovyetlerin 
; Arası Yine Açıldı 

Vaziyetin 
Bugün 

Ne Şekil Alacağ, 
Belli Olacak 

k • 
0ndra 21 (Hususi)- Saha
lin adalarile civarında ya

ı ,. ~ılacak halkçılık meselesi 

ır 

• ~n Rusya ile J aponyanın 
ııı ltrar açı.lmıştır. Japonya, 

el1!n mevcut itilaflara ri
e;oleı:nedikleri iddiasile J a-

ponyaya bir nota vermiştir. Bu l 
notanın müddeti bugün öğleyin 
sona ermektedir. 

Bu sabaha kadar Moskova, Tok
yoya müsbet veya menfi hiçbir 
cevab vermemiş bulunuyordu. Bu 
itibarla bugün Litvinof ile Mos-

t,~ "4*,:~ • .. .... \.',: ) 1 
't.ııçuıro nududunda yeniden tabşid edilmiye başlanan - -

Rus motörlü kıtalarıncj,an bir lcö!• 

' 

kovadaki Japon sefiri arasında bu 
hususta bir görüşme olması bek
lenmekte ve bu mülakata büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Japon kabinesı içtima etmiş, 

Moskova tarafından menfi cevab 
verilecek olursa alınacak vaziyeti 
tetkik eylemiş ve bazı kararlar it
tihaz etmiştir. 

Buraya gelen haberlere göre, 
Sovyetler her ihtimale karşı ye
niden Mançuko hududunda ehem
miyetli şekilde tahşidata başla -
mışlardır. 

Arab 
Kongresi 

Roma M ü lak atan
dan Sonraya Kald ı 

Kahire 21 (AA.)- Başvekil Sü
veyş meselesine temas ederek de
miştir ki: 

c}lükiımet bu hususta vazife -
sini yapmıştır. Henüz tetkik edil
mekte olan bu mesele hakkında 
size fazla birşey söyliyemem. 

Bu meselenin avam kamarasın

da münakaşa edilmiş olduğunu 

hatırlatan gazetecilere mahmud 
(Devamı 6 mcı ıahifede) 

Milli 
Şefimiz 

Umumi Kurultay Hazırlığı 
-0---

Seyahatlerine Hava 
İyi Olursa Bugün 

Yerıi Meb'us Namzedleri Ay 
Edilecek Başhyacaklar Başından Önce ilan 

Ankara 21 (Hususi muhabi
"mizden) - Reisicıımhummıı

un Ankara civarında yapacc.k
!an tetkik seyahatleri havala
rın muhalefetinden d.olayı te
ahhura uğramıştı. Öğrendiği -
me göre haı·a müsaid olduğu 
takdirde, bu seyalıate bugün 
öğleden sonra başlanacaktır. 

Kurultaya Yalnız Yedi 
Vali iştirak Edecek 

Bu seyahat kısa bir müddette' 
ikmal edilecektir. -------

Tomas İnskip 

lngiltere'de 

Yeni 
Seçim mi 
Yapılacak 

Londra 21 (A.A.)- Stefani a
jansından: 

Gazeteler, bazı genç müsteşa,r

ların Başvekilden Harbiye Nazırı 
Hoare Belisha ile Milli Müdafaa 
işleri Nazırı Thomas İnskip ve 
Lanecaszer Dükalığı şansöliyesi 

Lord Vintertonun istifasını taleb 
etmiş oldukları rivayeti ile işti -
galde devam etmektedirler. 

Evening news, Baş\'ekilin va
ziyeti tenvir ve kabinenin bün -
yesini tnrsin etmek için sene ba
şında umumi intihabata mübaşe
ret etmeğe karar verebileceğini 

yazmaktadır. 

H alk Partisi Kurultayı için 
bütün hazırlıklar sona er -
dirilmek üzeredir. 

Kurultay önümüzdeki pazartesi 
günü toplanacağı içt:mada bulu
nacak olan vilayrtler deı~geleri 

bugünden itibaren Ankaraya ha
rekete başlamışlardır. İst~ııbul -
dnn seçilen beş kişilik heyet de 
c11martesi günü §ehr.'l!lzden An -
karaya hareket edeceklerdır 

Ayni gün Vali Lı'.ıtfi Kırda'ın 

da kongrede bulunmak üzere An
k oraya gitmesi mukaırerdir. 

Milletni bağrından doğan ve 
bugüne kadar Türk devl~tinin 

kdkınmasında mühim bir rol oy
nıyan Halk Partisinin bu defaki 
içtimaı ehemmiyetle bekleumek
l<'dir. Bu toplantı da Ebedi Şe! 
Atatürk'ten açık kalan reislik ır.a
k•mı için nizamnamede tadilat 
yapıldıktan ve yeni umumi mer
kez seçildikten sonra derhal miin· 
hal meb'usluklar için namzetler 
ilan olunacaktır. 

Evvelcede yazıldığı gibi gös -

Havalar 
Biraz 

Düzeliyor 
--

S0ğuktan D0nanlar 
O du Yollar Kapandı 

A
nadolu ve Trakyanın mu'ı
telif yerlerinden ve hemen 
bütün Avrupa merkezlerin

den alınan haberler oralarda tok 
şiddetli bir soğuk dalgasının hila 
bütün şiddetile hüküm sürmek'e 
olduğunu bildirmektedir. 

Orta ve şimali Anadolu vilii -
yetleri ile Trakyanın bazı mm -
takalarında birçok yerlere devam
lı olarak kar yağmaktadır. 

(Devamı 6 ncıda) 

1 Tunus - Trablus Hududunda 1 

Yüz Bin Asker 
Manevra Yapıyer 

Tunus' da ki ita/yan Şefinin 
Mahkumiyeti infial uyandırdı 

(Yazısı • mcı 1ahlfede) 

Başvekilimiz gazeteciler arasınoa 

terileeek namzetler arasında es- Kurultayı Umumi Reıs Yekı 
k: Kumandanlardan Kazım Kara- ve Başvekil Celıil Bayar aç..,,~k 
b~kir, eski Maarif Vekili Dr. R.za tı r . 

Nur, Londra Büyük Elçimiz Fethi Valinin Vilayet Parti bll!jk ını 
Okyar, muharrir Hüseyin Cdhıd sıfatile kongreye iştiraklerin·• . 
ile Üçüncü U. Müfettiş Tahsin kan görülemediğinden Kunılia~ 
Uıer, İkinci Umum! Müfettiş Ge- İstanbul Valisinden maada .\ıı • 
neral Kazım Dirik, esk i ır.eb'u~ - kara vali ve belediye reisi Ne,·1a:i 
!ardan Reşid Saffet gibi baz: ta- Tandoğan, Kastamonu valisı :\ v 
nınmış zevat bulunmaktadır. ni Doğan, İzmir valisi Fazlı C•j -
Biı müddettenberi Ankarada leç, Samsun valisi Fuad Tuğs&J, 

bulunan General Kazım Dirik ile Erzurum valisi Haşim İşcan, .ı-; -
U'çüncü Müfettiş Tahsin Uzer bu dirne valisi Nevzad Margen, l\Tcr-
sahahki trenle şehrimize ge!miş- sin valisi Rükneddin Nasuhoğlu 

iştirak edeceklerdir. 

Beyaz Zehir K.açakcısı 

Dört K!şilik Bir Şebek 
Suç Ustu Yakaland 

Suç iltiiııde y•kal•nan kııçllçılu 
(Yuuı 1 mcı sııhifede) 
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IHADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-· --

Suriye 
Meclisinin 
Bir Kararı 

iP L • 
1 s 

Ve .. Mahke ·me~ıer 

Hatay 
Ajansı 

Kuruldu 
1 · ts ·1 
ta iye-Macar~.• r.s~ııJ 

SOCUKLAR VE ( • 3MA XÖPRÜ • 
Yazan: Ahmed ŞükrU t C1" 

'·"' !{on 
ştK,tYETLER ------
N 

ihayet işte kış geldı. Soğuk
lar dehşet .. Gc~en gün, '0· 

guklar hakkında ı:n gü;.cl 
sözü bir kundııra boyacısınclan 

dinledim. Kelli felli bır mi.ışte ı 

§Öyle şikayet etti: 
- Amma da soğuk yahu .. Do

nuyoruz. 
Boyacı gayet mutedil ve im ;(1: 

şu cevabı verdi: 
- Zamanı bayım, k!inunlar 

içindeyiz .• 
Bu sözde, insanlığın bu ka'.:ı'l 

bütün yersiz ve gayri t bıi ~ik~

yetlerine karşı verilmiş bir C?."ll> 

manası vardı. l 
HALA SAÔLAM 

ARABA VAR Mir. 

-Dün bir gazete, bir gün de on 
tramvay arabasının birden bczul 
duğunu yazıyor. nerelerde, ,,r 
numaralı arabalar olduğuna dair 
de, bir liste neşrediyor. 

Tramvay şirketi yine in~aflı 

imiş.. Demek hilıi bozulınıyan. 

işleyebilen arabalar varmış.. Mıl

IUm hikayedir: Vaktile Bağdad -
da, halkı soyup sovana çevireu bir 
vali varmış.. Nihayet bakmışlar 
ki olacak gibi değil: Bir hey~t 
Bağdaddan kalkmış, İstanbula 
gelmiş, zamanın Sadrazamına hal 
ve keyfiyeti anlatmışlar, yana ya
kıla derd yanmışlar.. Sadnazam 
Valiye sormuş: 

- Bak şikayet edıyorlar, ne 
dersin? 

Vali: 
- Hayret ediyorum, demiş ... 

Bu adamlar, Bağdaddan kalkıp 

İstanbula gelmek için yol para -
sını nereden bulmuşlar!- Çünkü. 
ben, artık onların hiç parası kal -
madığını zannediyordum 

Şirketin de hfil sağlam ara -
bası varsa, hayret! 

-Y APILACAKMŞ 

şc:ıfr planının bir maddesinde 
Ma.;kadan Ta:..sime asma köprii 
yapılması tazım geldiği tasrih e
diliyormuş. Çünkü, yol arızalı ol
duğundan, ?ıiaçkadan Beşiktaş ve 
civarından Taksime gelmek için 
ok vakıt kaybediliyormuş .. A.>ma 

köprü ie yo kısatılacakm~. Pros -
tun plaruna göre, şehrin daha bır 
çok yerlerinde böyle asma köprü
le yapılmo.sı lazımın~ .. 

Maçkadan Taksime bir asma 
k<ipr' den evvel. Eminönünden Ke
restecılere kadar bir tahta köprü 
y:>psalar da çamurdan kurtulsak, 
daha iyi olur. Şu İstanbul Balı'c
pazarından, yeni Valimzin, b•r 
sabah yaya olarak geçmesini Ç<'k 

özlüyorum. 

NETİCESİ 

NE OLACAK?. 

Fransa ile İtalyanın arasındakı 
ihtıliıf gün geçtikçe büyüyor. 
Fransa Hariciye Nazırı: 

- İtalyaya bir karış yer ver
meyiz, diyor. 

Ötekiler de: 
- Tunusu mutlaka istiyoruz. 

diyorlar .. Peki, şimdi ne olacak_ 
Gelin de çıkın işin içinden .. İki
sinin de dediğini yapmasını man
tık kabul etmez. Elbette birinden 
biri yapacak_ Fakat hangisi?. 
Canını kaygusu bize mi düşfü' 

Elbette uyuşurlar 

GEÇINM~ 
GÖNLÜ YOK -

N asraddin Hocaya sormuşlar; 
- Karının ismi ne? .• 
- Vallahi bilmiyorum., demiş, 

geçinmeğe gönlüm yok ki.. 
- İstanbulda da, odun ve k'i

mür satanlar, bazı muhitlerdeki 
manavlar, çalgılı gazinolar cin -
saf• ın ismini bilmiyorlar. 

Hatoyhları Meb'us· 
luktan lskat 

Ettiler 
Şamda çıkan Eleyyan gazetesi 

yazıyor: 

Meb'u,;an meclisinin geçen ,~Jı 

günkü toplantısında Hataylı "'~c 
uslardan Hacı Mehmed Adalı, 

Şeyh Davud Reyhani ve Mustafa 
Kuseyri haklarındaki kavanin en
cümeninin mazbatası okunmuştur. 

Neticede birçok müzakerelerden 
sonra bu mazbatada yazıldığı ü

zere Hacı Mehmed Adalı ve Şeyh 
Davudun Suriye met'usluğu~dan 
iskatı kararlaştırılmıştır. 

inhisar 
Suçlarından 

Doğan Cezalar 
Kamutay dün, kaı:akç:lıktan 

başka inhisar suçlarından dolayı 

para cezalarından va•geçılebil -
mesine izin verilmesı hakkındaki 

kanun proesinin ilk göriişmesini 
yapmıştır. 

.. ' . , . ~ "' . . 

Şüpheli 
Bir 

Ölüm 
Ceaed Morga 

Kaldırıldı 
.LAielide tramvay caddesinde 

289 nı.ımaralı evde oturan İfakrt 

isminde bir kadın sokaktan gu • 
çerken üzerine fenalık gelerek 
düşmüş biraz sonra ölmüştür. 

Cesedi muayene eden Belediye 

doktoru ölümü şüpheli görmüş v~ 
cesedin Morga kaldırılmasına Ei· 
zum göstermiştir. 

Otel ve 
imar 

Mıntakası 
Yeni Vali ve Belediye Reisi, 

Başvekilın emri üzerine eski Çı -
rağan sarayı yerinde güzel bir o
tel inşası için tetkiklere başlamış
tır. 

Diğer taraftan Taksim - Harbi
ye arasının imar mıntakası ola -
rak ayrılmasına kaırar verilmiş 

olduğundan Vali Taksim kışla -
sının belediyeye verilmesi ·için 
hükumet nezdinde teşebbüslerde 
bulunmıya karar vermiştir. 

---*·-
Aiti Bı·n 

Kumaşları 
Nasıl 

Çalınış/ar 
Suçiuların Muhakeme

lerine Başlandı 
Geçen hafla Beyazıdda Bozdo -

ğan kemerindeki Karamürsel 
mensucat fabrikasında bir hıı'sıı

lık olduğunu yazmıştık. 

Zabıta bu hadiseni faillerini te~
bit ederek dün adliyeye teslim 
etmiştir. 

Bunlar Hasan, Nigar Hasan. 
Mustafa, Hüseyin ve İbrahim is
minde 5 kişidir. 

Dün ikinci sorgu hakimliğinde 
isticvabları yapılan suçlulardan 
Hasan ve Hüseyin şunları söyle
mişlerdir: 

c- Biz bir gece fabrika civa
nndan geçiyorduk. Tam o sıradl 
damdan başımıza bir şey düştü. 
Geriye çekildik. Arkasından 3 bi\
yük cisim daha önümüze düştü! .• 

Eğilip bakınca bunun 4 büyiıic 
top kumaş olduğunu hay-retle ı:;<ir

dük. İki arkadaş 4 top kumaşı 
yüklendik. Yolda giderken Nigar 
Hasanla Mustafaya rastladık. 

Hep beraber Nigar Hasanın e
vine gittik ve metro tedarik ede

rek toplardaki kumaşları dikkatle 
ölçtük. Biçtik. Hisselerimize dü -

şen kısımları ayrı ayrı alarak ora
dan ayrıldık. Fakat biraz sonra 
yakalandık! .. • 

Demişlerdir. 

Bu Neşriyat ve lstih· 
barat İşlerine bakacak 

Antakyada propaganda, neşri -
yat ve istihbarat işlerile uğraş -
mak üzere cHatay ajansı. namHe 
bir büro tesis olunmuştıır. 

Bu büro, Hataya aid bütün 1•1-

berleri gerek telgraf ve gerek 
posta ile dünya gazetelerine bil -
direcektir. 

--o---
Ok 

Meydanı 
Cinayeti 

Bütün E;r;;:-Perdeleri 
Kaldırıldı 

Okmeydanı cinayetinin bütün 
esrarı ortaya çıkarılmıştır. Cese
din hüviyetinin tesbitine ve ayn. 
zamanda kati!lerin buluı;ımasın~ 

maktulün yanıbaşında bırakılan 

yemenilerı amil olmuştur. Bu ve
menilcr bütün bu işten anlıyan 

ustalara gösterilmiş, nihayet T .;p
kapılı Onnik yemenileri kenıı;. i 
tamir etliğini söyliyerek sahib;ni 
de hatırlamış ve ipin ucu meydana 
çıkmıştır. 

İtalya Hariciye VeAUı ,11~11" 
ano, naib Horti tarafından eııe 
bulan davet üzerıne_ B.udaJiotD 
ziyaret etmeğe gıtınıştır. rel ıt1 
le d'İtalia gazetesi, bu zıY~kal~ 
nasebetile yazdığı bır 111 ıeıaJıtl' 
bu seyahatin bir cdostluk . ~ 
rü olarak telakki edilrnetınast' • 
geldiğıni ve ancak bu ~u cat i 
beUe Kont Cianonun, :!' a ıııeSl!' 
ve dış politikasile alakada~e b 
leler hakkında müzakerele 
!unacağını kaydetmiştir.• yapı 

Kont Ciano tarafından iiJ1l 
· ah" t ve ş bu ziyardın m ıye iıtİfl 

hakkında İtalya gazetes . tan 
dıkları doğrudur. Mac:ırıs1' ItJ 
İtalya arasındaki dost!~· sil 
sonrası devrinin en es ıır it 

Y1 ı. 1 dostlukları arasında sa bcr ı 
ya, Avusturyayı da bera dl b 

üf altın · 
rak Fransanın n uzu leut 
lunan küçük antant de" ··v~e 
karşı orta Avrupada ınu 
teminine çalışmıştı. .8pıJI 

Bundan ba,ka AvustuC. ·0 ' İ lya ıç' tiklaliııi korumakta ta f(ta ~ 
manyayı Brenerden uza 
mak gibi· büyük istifade /.' 

· 0 rt• 
Fakat o zamandanberı b~l" 
panın siyasi vaziyeti çoJı: pıJP 
bir inkılfıb geçirmiştir. :ıı;evıet 
protokolunu teşkil eden . . 8, ,il 
!erden biri olan Avustuı) J{~I 
manyaya iltihak etrnı~- ıt'ıi' 

hefll ,,. 
antant dağılmış. En e alı~·· 
uzuvlarından biri de parÇ hB ,. ' 

tır. Bugün orta Avrup•,;ı r' J!ll 
olan tek bir kuvvet va 

1 

yük Almanya. ııil .r. 
·· ıııll 

Fakat İtalya, bu şu ~· d 
liibın her safhasında es ;ıJJll" 

~a, 
na yardım etmekten çala 
mıştır. Çekoslovakya P~n ~ı 

t.l erın • ken Macar ekalliye . bll" 
larını ile suren, Münıh 1':, 1vın1 t v ... 
kı tanıtan ve nihaye :ıı1'"' 

/.,{aC 
karara bağlıyarak 0Jll 

IKüÇüK HABERLE~I 

Proje, 790 sayılı kanun ın 19 un

cu maddesile 23 üncü m.ıdde;;inın 
nakil tezkeresi olmaksı:ını ispirto 

ve ispirtolu içkiler nakline aid 
fıkrasında ve 2441 sayılı kanunun 
4 üncü ve 5 inci maddelerinde ve 

3078 sayılı tuz kanununun 18 inci 
maddesile 20 inci maddesinin bı
rinci fıkrasında yazılı fiil ve ha

rekette terekküb edecek ceza. "n 
için İnhisarlar idaresi Gümrük 
ve İnhisarlar Vekilinin muvafa -

katile hükümden evvel veya 
kat'ileşmiş ol•un olmasın hüküm
den sonra sulh olabileceği g;bi 
bu cezaları takib ve tahsilden vaz 
geçilmek sal8hiyeti vermektedir. 

Lirayı 
Yok Etmiş 

Pangaltı postanesinde bir ihti -
!as olmuş ve mezkıir postanenin 

havale memuru Şadi Karapınar 
isminde bir genç yakalanarak 
müddeiumumiliğe teslim olun -
muştu. 

Diğer suçlular da ayni ifadeyi 
tekrar etmişlerdir. Neticede bım

lardan İbrahimin vak'a ile bir alii
kası görülm!yerek serbest bır& -
kılmıştır. Diğerleri tevkif olun
muşlardır. 

Maktulün Topkapı hariciı.de 

İbrahim adlı birisinin yanında 
yanaşma olduğu anlaşılmıştır. 'ıfü. 

teakıb n kati!lerin meydana çı -
karılmasına çalışılmış ve nihayet 
tahkikatın neticesine göre, cio. -
yet günü, Kopuk Ahmed, Kör Ha
san, Arab Murad, Remzi ve İhsar 
kahveden birlikle çıktıktan S'lnro 

bir randevu evine gitmcği dü':aıı
müşler, Ahmetli de çagırmışlardır. 
Kopuk Ahmed, onlardan ayrıtdık
tan sonra dört kafadar, her ŞP / · 

den önce kafaları tütsülemek is
tediklerinckn, iki ~i~e yetmiş be~· 
lik, üç şışc de yirmı birlik rakı 
alıp Remz nin Kalaycıbahçe cı

varınd2ki vine gitn1eğc karar 
vern1işlcr. Bunun içın de b:r san
dal tutarak Halıcıogluna geçmiş
ler, şakalaşarak eve doğru ilerle
meğe ba ·lamışlardır. 

Slovakyanın ve Ruten)' n il' . _,oe 
nub kısımlarını teının 
olmuştur. ı~ 

rnıOI ,ş 
Rutenyanın tama ,..ıa ' 

dememişse, bu, bu ull1
\ ,ı: 

mış olmamasından dcği ;tiJle · 
yanın şiddetli ınuka"~Jcır·; 

Arıkarada bul1.ınan belediye re
ris: doktor Behçet Uz Reisicum
hur ismet İnönü tarafından ka
bul edilmiştir. Belediye reisiı.. • .L. 

Reisicumhura İzmirin imarı ve 
muhtelif işleri hakkında izahat 
vermıştir. * Filistinde yeni bir çarpışma 
olmuf, 30 Arab öldürülmüş, 15 A
nb esir alınmıştir. 

* Çek Macar hududunda çar
pışmalar olmuştur. Sebebi Çekler 

de kalan bir nahiyede yapılan in

t babı Macarların kazanmasıdır. 

Çarprşmalar üzerine Macar hu • 
dud kıtaatı derhal harekete geç

ıni§tir. 

* İngiltere Milli Müdafaa, Ha
va Nazı.rlarının istifaları mevzuu 
bahistir. 

* Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu 
Belçikalı Profesör Vander Vat 
şerefine bir ziyafet verdi. Ziya -

fette Ziraat Vekaleti erkanı, Ens
titıi profesörleri ve talebeler bu
lunmuşlardır. * Üniversitede 15 kanunusani
de 20 gi.ınlük sömestr tatili başlı
yacaktır. Bazı talebeler Avrupa 
•eya~tine gideceklerdır. 

* Orta mekteb muallimi yetiş
tirmek üzere yük.sek muallim 
mektebi Webe kadrosu üç yüze 
çıkarılmıştır. 

* Alınanyada yapılan gemile
rin inşasına nezaret için bir he -
yet gönderilmiştir. 

* İskan umum müdürü Cev -
detle muavini, İznı>rden şehrimize 
gelmişlerdir. Müdür ve muavin, 
buradan Trakyaya giderek son za
manlarda gelen muhacirlerin is -
kan vaziyetlerini gözden geçire -
ceklerdir. 

* Dilencilerin derhal toplanıl
malarına emir verilmiştir. * Otobüscülerin şikayetleri tet
kik edilmiye başlanmıştır. 

* Roma elçimiz vazifesine dön
müştür. 

* Başvekilimiz dıln İzmir be
lediye reisini kabul etmiş, yeme
ğe alıkoymuş, İzmirin imar işle -
rine dair konuşmuşlardır. 

* Başvekil dün Hariciye Ve
kilini kabul etmiştir. 

* Yozgadda yangın olmuş, 10 
bin liralık zarar meydana gel -
m~tir. 

Barem 
Kanununun 

T etkik~ne Doğru 
Kamutay bütçe encümeni!ıde 

bulunan devlet baremi kanunu 
projesi encümen reisi Mükerrem 

Ünsal, reis vekili Faik Baysal V? 

aza Hüsnü tarafından proje üıe

rindeki tetkiklerini bitirmiş 'e 
projeyi bütçe encümenine ver -

miştir. Bütçe encümeninde dur f 
görüşülmesi kararlaşmış iken geri 
bırakılan proje yarından iti l,aren 
tEtkıke başlanacaktır. Tiı!i ko -

misyon projenin ana h.tlarmı 
aynen bırakmış, yalnız ufak tefek 

bı•.zı değişiklikler yapmıştır. 

* Romanya Hariciye Nazırı 

Komnen ciün Krala istilasını ver
miştir 

* Yunan Kralı Belçikaya git -
miştir. 

Posta telgraf ve telefon mü -
fettişleri tarafından yapılan tah· 
kikat neticesindı: suii.ı;timalin 6000 
küsur liraya baliğ olduğu anlaşıl

mıştır. Bu para; mevhum şahıs -
!ara havale ödenmek suretile ve 
zimmet, ihtilası şeklile ziyaa u~
ratılmıştır. , 

Şadi Karapınar dün 7 inci ;;,•r!(tı 
hakimliği tarafından isticvab e -
dilm~ ve sorgu nihayetinde t·> 
kif olunmuştur. 

Bozuk 
Sucuk 
Salmış 

Baııkpazarında sucuk satan 

Bir Top Kuma, 
Çalmış 

Küçükpazarda Özbekler soka
ğında 27 numaralı evde oturan 

Ali oğlu Hüseyin çarşıda Dikn
nın dükkanından bir top kumaş 
çalarak savuşurkcn yakalanmıştır. 

Suç Üs{ünde 
Yakalandı 

Birkaç hırsızlığın faili olan Os
man Nuri adında biri Beşiktaşla 
bir eve girmiş hırsızlık yaparken 
suç üstünde yakalanmıştır 

Elbiseleri Çalmış 
Cibalide Zeyrek caddesinde 132 

numaralı simide üırınında çalı

şan Hüseyin ayni yerde çalışan 

Cemil ve İbrahim adında iki ar
kadaşın elbiselerini çalmış yak~
lanarak mahkemeye sevkedilıniş

tir. Bünyamin ismindeki 70 yaşında 
bir bakkalın sattığı sucukla :·n 
sıhhate muzır olduğu tesbit edile· ==============! 
rek kendisi asliye 1 inci ce"za n .ah· 
kemesine verilmiştir. 

1 inci ceza mahkemesi dün suç-

lu bakkalı 2 gün hapse ve 470 kıı
ruş para cezası ôdemeğe mahkum 
etmiştir. 

Yolda gıderkeıı Kör Hasan, l:>ir 
meseleden dolayı kavga çıkar!:ı

rak İhsan ile atısmağa ba<;lamış, 
ağız kavgası giltıkçe kızışınca di
ğerleri de müdahale etmişlc:·di. 

İhsanın kenrlilerine mukave•..,P! 
edec ğini anlıyan kafadarladan 
Arab Murt.d, genci yere yıkmak 
için b3Jiına tq~la vurmaktan b'ışka 
çare bulamamış ve ılk darb • •ı 
yiyen zavallı İh•an yere yıkılmı~
tır. Altalta. üstüste başlıyan oo'. 
ğuşmada, İhsan, kafasına inen taş 
darbeleri altnırla can vermis•.:r 
Katiller, İhsanı soyduktan ,;ne., 
yukarıda ismi geçen derenin kuy
tu bir yerine bırakmışlar, elbls~
lerini de~Topkapı dışında bir b.'S
tan kuyusuna atmı~lardır. 

Katiller bu tüylelr ürpertici ci-
nayeti sarhoşluk yüzünden y1p
tıklarını itiraf etmişlerdir. Cina
yetin gizli kalmış tarafları varsa 
onlar da yakında Ağırcezada ı- H-

lıyacak muhakeme esnasında an
laşılacaktır. 
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GÖK OZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

Nn.65 

Ah ... rica ederim açmayın 
kıt.ıb•mı. Nasılsa elimden düştü, 

dedı, şundi almağa geliyorum. 

N c tatlı, ne sıcak sesti bu ses .. ! 
Reşad vücudünde hafif bir ür

perme duydu. Gülerek cevab ver

di: 
- Merak etmeyin ... Kendime 

ald olmıyan bir şeye el sürmem! 
Ve kitabı tekrar düştüğü yere 

bıraktı. 

Genç kız yıldırım sür'atile üst 
kattan koşarak Reşaduı odasına 
lomiştL 

Reşad kapıyı 1.çtı. 

- BuyU'l'unuz .. 
- Kitabımı almağa geldim. 

Yazan: İskender F. SERTELLi 

- Pekala alınız .•. 
- Sız niçin vermıyorsunuz? 

- cKıtabıma dokunmayın!• di-
ye yalvaran siz değil miydiniz? 
Ben de elimi sürmedim. Buyu -
runuz... Onu düştüğü yerden 
kendiniz alınız!. 

Gt'nç kız yan memnuniyet, ya
rı hayret ifade eden gözlerini sü
zerek, Reşadın odasına girdi.. Ko
şarak balkona atıldı.. Yerde du
ran kırmızı kaplı bir romanı, suç 
f'ilemiş bir insan çekingenliğile 

yerden kaparak koltuğuna kıs -
tırdı. 

- Nezaketinize te9ekkür ede -
rim. 

- Estağfurullah ... 
Re~ad vakit kaybetmeden sor

du: 
- Çoktanberi bu otelde mi o

turuyorsunuz?. 
- Hayır .. üÇ gün oldu İstan-

buldan İzmire geleli. 
- İzmirde mi kalacJksınız? 
Genç kız sıcak bir gülüşle: 
- Evet, dedi, bab~m Sıvastan 

bura aygeliyor da. 
Reşad birdenbire iirperdı: 
- Pederiniz memur mudur? 
- Evet. Allı aydanl-er Sıvasta 

idi. İktısad Vekaletinin yeni kad
rosunda buraya tahvil edildi. 

- Çok ala percdiniz iktısadcı 

demek? 
- Eskiden bu meslrkde değildi. 

Hesab i~lerini bile lıiç sevm~zdi. 

Fakat, hayat onu da iktısadcı yap
tı. Bııraya iktısad n>üdür muavini 
tayin ettiler babamı._ 
Reşad kendini güç tutuyordu. 
- Demek ki babanol oabama 

muavin geliyoı-! 

Diyecekti. Kelimeler' di:jlerınin 

arasında ezer gibi ezdı Cevab 
vermedi. 

Genç kız, gözlerınden bellıydi 
ki, Reşaddan çok hoılanmıştı. 

Bilhassa kitabını karıştırmadığı 
için .. 

Ve bu memnuniyet ni izhar et
meden ayrılmak istemedi: 

Gösterdiğiniz nezakete le -
~ekkiir ederim. Kitabıma el >Ür
mediniz. 

- Bana aid olmıyan bir şeye 
nasıl el sürebilirdim l 

- Siz de istanbui•ian mı gel -
diniz? 

- İsviçredcn geliyorum .. 
- Belli. Ecnebi terbiyesi gör-

müşsünü! Çok kald:mz mı Prada? 
- Üç sene .. 
- Epeyce zaman .. Mesieğıniz? .. 
- Gündüzleri mühendis mek-

tebine, geceleri de fels~fe fa1<iil -
lesine devam ettim.. Mesleğime 

siz :ld veriniz! 
G~nç kız güldü: 

- Filezof mühendis ... 
- Çok doğru. Bu iltifatınıza te-

şekkür ederim. 
- İkisini de tamamladınız mı? 
- Evet. İki diplomayı hırden 

aldun. 
-~ Çok zeki bir gcnçsir.ıt. teb

rik ederim. 
- Bu tanışmamıza kitabınız 

vesile oldu. İsmim Reşad ... 
Genç kız da: 
- Suna ... 
Diyerek heyecanla ka_pıdan 

çıktı. 

Reşid kendi kendine düşünüyor; 
- Ne garib tesadüf. Otelde ta-

nıştığım kızın babası, babamın 

muavini ... 
Masasının üzerinde duran bir 

fotografı aldı: 

- Cahidenin manalı bakışlarını 
unutmak kabil değil. Fakat, Sıma 
da ne şeker şey. Ondan köı pe, 
ondan güzel.. Ve bilhassa ondan 
çok daha temiz bakışlı bir kız. 

Cah denin resmini masanın iis-

tünden kaldırdı.. 
Ceketinin cebine soktu. 

Giyinmeğe başladı. ı 

- Keşke Sunaya babasını ke~
şılamağa gidip gitmiyeceğini sc-r
saydım. Anlaşılıyor ki, Sunanın 
babası ile babam bu akşam be
raber geliyorlar ... 

Reşad balkonda bir cıvıltı dL•y
du ... 
Kuşların cıvıltısına 

bir sesti bu. 
benzi yen 

Giyindikten sonra kendi odası 
nın balkonuna çıktı. 

Üst kattaki balkonda çocuklar 
oynaşıyor ve Suna bu çocuklarla 
şakalaşıyordu. 

Belliydi ki bu çocuklar da Su
nanın kardeşleriydi. 

Reşadın kalbinde garib bir he
yecan vardı. 
Damarlarını garib bir ateş sar

mıştı. 

(Devamı var) 

ruz kalmasındandır. "3tel 
. . . ac•· . ı 

da bunu bılıyor. B!ll ıı ~" 
. 'kf9 .,ı 

talya hakkındakı şu . fa" 
- ·ıdıt· ~,ı 

yüzden azalm~ degı I'' · 
rıa .~ 

da muhakkaktır J<l, ~ ,e atıJ1 '. 
· ·çın" ·' nın yeni islihalesı ı ·i!d'r· -

1 tal ya eski Ita !ya deg aııt 0 

. R.. ,.1 taJ11 '" rıstanın utenya, 5tııı; 
alamadı diye Jtaiyan ~o dil~.ı 
kında hayal sukutun it''· 

·· hestz· i'" sine sebeb de şup ki 1·aı · r 
yeni müvazcne ıçıııde kl,.O 

gclıi'' • 
anlayışuıdın ilcrı ·n'' · j\lnt• · 
zün açığı sudur kı ·riidU 1 
orta Anu.panın diktal"•·dır 1

' 
. . p~ ; 

cari.stan bu vazıyetı JC ıJ·. 
ğinden büyük kornŞll~ tıuSuS1 

nasebet idame etnı.e&· 13u ;e fi' 
itina göstermcktedıı · teP)'8 ~ı 
dir ki Macaristan, ııu rı•'ı 

· 0aı~ .ş 
]esindeki noktaı rı'""~ 8" 
etmediği halde Alrı~_,;,ıı \''' 
cenmcmış· , daha do .,e 

.. • Cİ'' 
diğini belli etınel'1'> -tir • 

-rrı~ \"• 
kararına boyurı eı:: poJ011\ 

yor ki Macaristan. •-iııer' çe• . _,, 
hareket etmekten !< s~ 

tnle 
manyayı idare_ c jJ; 
takib etmektedır. !Jtb \' 

Viyana kararını~,ricıY~e· 
sonra Macaristan ,,et1 "" . ,.c . ,.;sı•· 

Kanya istifa e~rnıŞ l3t' oe~°1o 
Csaki geçmiştır.. ~rıı5' jı 
hususi bir siyası :,,ı s,Jı 
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Arazi Tahriri 
ür' atle Bitirilmesi 

u· 

·~'. Emredi l d i 
ıııil' 
eııe l 8 emleketimizin her tarafın
u• IJI da olan ctahriri arazi> faa
ııı liyeti hemen bertarafta ik
' llıaJ edilmediği anhşıldmıştır. 

cenin ay sonuna kadar muhakkak 
bildirilmesini tebliğ etmişt.r. 

Bunun üzerine dün kazalardaki 

tahriri arazi yedek kAtiblcrıne 

kat'i talimat ve emir ver'lerek 

neticenin süratle bildirilmesi is -

;; ~Bu münasebetle Vekalet alô -
f$e' lsı darlara bir emir göndererek 
btı' b anbul kazalarında da bu faa • 

Yetin süratle ikmalini ve neli - tenmiştir. 

'~"==========---=========================== 

~t.minönü 
ııb 

)t Meydanı 
~,,.ı 

ri 

&' ikinci Planın da Tatbiki için 
' f. TedbirltJr Alınıyor 
ıut• b mlnönü meydanındaki b. -

,fi' (. naların yıkılma ifi tıı
~;l ~ yük bir hızla devam etrr.ek-

~ . ~alen Eminönü postanesinin 
;J , ~ Unduğu adanın kaldırılmasına 

bi' an evvel ikmal edilmesi •e 
meydanın süratle açılması karar
laştırılmıştır. Bir numaralı plim 
ikmal edilir edilmez meydar.ın 
güzel bir şekle sokulması içın 
!ki numaralı planın tatbikine ge
çilecektir. 

1 

• başlanmıştır. Yıkılma işinın 
ç~ ....__,,=-========"=======================I 

-f 
ııı Parti 

idare 
Hey' ti 

Son 
Kazanc • 
Vergisi 

Batakhk kurutuldu 

A 
vrupanın binbir dalavereli 
siyasi meselelerine her gün 
sütunlarca, sahifelerce yer 

ayırıyoruz. Kendi işlerimizi, ken
di derdlerimizi çok zaman ihmal 

ediyoruz. Gazetelerde, küçük bir 

telgraf havadisi çıktı: 

cKonyanın Aksaray kazası mer
kezinden geçerek gelişi güzel et

rafa yayılan ve civar köylü için 

sıtma kaynağı olan Uluırmak ba

taklığının kurutulması için ırma
ğın mecrasından Tuzgölüne ka

dar 10 bin metreye yakın bir me

safede kanal açılmış ve bu suretle 

bin hektarlık bir bataklık tama -

men kurutulmuştur .. 

İşte bizim havadisimiz, i§te bi

~im derdimiz, işte bizim davamız .. 

Muazzam bir bataklığın daha 
kurutulmuş olmasının ne dernek 
olduğunu, iç Anadoluyu gezenler, 

sıtmadan Türk köylüsünün neler 

çektiğini bilenler daha iyi takdir 
ederler. 

Nesillerce sıtmadan sararmış 

yüzleri, şiş karınları ile yarı canlı 

bir halde dolaşan Türk köylüle
rim gözünüzün önüne getirin ... 

Sıtma, Anadolunun çok yerin

de, nezle kadar alışılmış, ehem -
miyetsiz görülen bir derddir. 

Bir bataklık daha kurutuldu 

demek binlerce, on binlerce Türk 

çocuğuna hayat verildi demektir. 

Günün Meseıeal2 --
Hava Tehlikesinden 

Kor unma Çareleri 

D ün Bu Hususda 
Mühim Karar 

Yeni Ve 
Alındı 

Uzun zamandanberi Vildyet işlerini yorulmak bilmez bir gayretle ~e 
büyük bir liyakatle idarP etmekte olan ve dünkü. toplantıya riyaset 

H ava tehlikesinden korunma 
komisyonu dün vilayette 
Vali muavini Hüdayı Ka

ratabanın başkanlığında uzun 

süren mühim bir toplantı yap -

mıştır. Komisyon pasif koru•ıma 

çareleri üzerinde tetkikler yap -

mış ve bu vadide yeni ve pratik 

tedbirler alınması cihet'ııe gide-

rek icabeden mukarn ntı ittihaz 
eylemiştir. 

Bu arada, geçen sene oldut:u 
gibi, bu yıl da hava te'11ike>.'r.den 
korunma mevzulu konferansla! \"P· 

rilmesi, halkın bu suretl•: de tPn
vir edilmesi kararlaştırılnııştır. 
Diğer kararlar alakada~ ma -

kamlarca tasvib edildıkten sonra 
tatbik olunacaktır. 

Bataklık kurutulması. işi, Tür ki- B 1 
ye için büyük bir memleket işidir. aro ara 

Türkiyeyi, bataklıktan, sıtma.. 

dan tamamen kurtardığımız gün, y 1 
büyük bir düşmandan vatanı bir azı an 
kere daha kurtarmış olacağız. 
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Yollar 
Sür'atle 
Yapılacak 

Mevcud Tahsisatın Art
tırılması Qjşilnülüyor 

İstanbulda yeni yollar inşası ve 
tamire muhtaç yolların tamiri i

çin yeni belediye büdcesine 325 
bin lira konmuş ve bunun •14• 
bin lirası ilk partide ihale olunan 
yollara sarfolunmuştur. 

Yeni belediye relsımiz bilhassa 
yol işine büyük ehemmiyet ver
mekte olduğumdan bu hususta 
mevcud tahscatın )·etmıveceği an
laşılmıştır. 

Bu vaziyet iızerine beledıye fen 
heyetı reisliği bir rapor hazırla
mıştır. Bu raporla yol tahsisatı -

nın sür'atle arttırılması isten -
mektedir. 

Bundan maada Vali Lutfı Kır
dar'ın bazı kenar mahallelerdeki 
sokakların bozuk olduğunu na -
zarı dikkate alınası ve derhal ya
pılmasını tensib etmesi üzerine 
bu yolların inşasına da çok yakın
da başlanacaktır. 

--·-o<>--

Fac ia 
Tahkikatı 

Fezlek e Y azllmıya 
Ba,ıanıyor 

Bir Hakikat Daha 

B 
ir mtiddet evvel, İstanbul
daki yük,ek tahsil nücs -
Sl"Sderinden birinde k;. .• ya 

okutan muhterem bir profesi:.rıe 

konuşuyordum. Söz, şc hr m gıda 

maddeleri mevzuuna ınt kal etti. 
Sonra, bilhassa yağ iizerınde dur
duk. Bu zatın, saliıhıyetle, \"U -

kufla b;;.na anlattıkları h~kik t
ler karşısında büyük bır dehştt 

duydum. 
Muhterem Pro:!:lsörun sez er.!li 

hulasatan buraya yazıyorum. n •. 
yor ki: 

İstanbulda öyle yağ ım. liıt • 
haneleri varlır ki, belc.ııye kim

ya laboratuvarının vesa •ınden, 
kadrosundan, eleman' ar da
ha geniş ve zengirıd.:r 

Fatihde, gıda rr. ddclerı -
nı tahlıl eden Jaboratuvarda 
birkaç arkadaş çalışır. Fakat, ış 

o kadar fazladır kı, bu kadro kafi 

gelmez. Yağ yapan gizlı miıesse

selerin kımyagcrlerı daha usta ve 

salahiyetli kimselerdir Yaga öyle 

bir terk:b vcrmeğc mu\ af fak o
lurlar ki, tahlil neticesinde 1-aki 

ki terey~gı mıdır, yoksa sun'i mi

dir, bellı olmaz. Esas~n. belediye 
laboratuvarında, mesela halis te

reyağı araştırma usulü de iyı se

çilmiş bir sistem değild..r. Orada 
tatbik edilen muayene usulüne 
göre, bu gizli yağ ima!athanele -

rinin yaptık!arı her tereyağ, ha
lis tereyağ neticesini verir. Fakat 

hakikat bu değildir. Hatt.ii, bazan, 
bir tereyağda bulunması lazım 

gelen esas maddenin miktarı. bin

de nisbeti o kadar !azla çıkar ki, 
hayret edersiniz.. 

'«eaai Taksim i 
Yaptı 

lfı'le:u seçilen parti idare heyeti 

Vaktinde Verilmez
se Ceza Var 

Kanunuevvel ayının, kazanç 

vergisi için ikinci taksit zamanı 

olduğu malfundur. Halbuki bu 
taksiti geciktirenler, vaktinde ya

tırmıyanlar bulunmaktadır. Lü

zumsuz bir ihmal yüzünden bu 

ay sonundan sonra bu vergiyi ya

tırmak istiyenler zararlı çıkacak

lardır. Çünkü vergi borçlarını ka
nunuevvel nihayetine kadar şu -

belerine yatırmıyanların borçları 

yüzde on ceza ile beraber tahsil 
olunacaktır. 

l==BtlR=HAN=C=EVAD===-Avukatlar 

Hataylı 
Gençl er 

Geldiler 

Ebedi Şefimizin aziz nailşlan -
nın ziyareti esnasında Dolmabah
çede vukua gelen müessif ezilme 

hadisesinin tahkikatı ile meşgul 
olan mülkiye müfettişleri bu hu
sustaki tahkikatlarını tamamile 
ikmal etmiş ve mesailerini bitir
mişlerdir. 

Pariste satılan hakıki tereyağ
larda bıle, bu nisbeti bulmak miim
kün değildir. Çünkü bizdek·! ·rin 
ekserisi sun'i tereyağıdır. 

' ilk toplantısını yapmıştır. 
·p ıf ~ 11 lli ve Belediye Reisi L(ltfi 
' 'lrdtr'm reisliğinde yapılan bu 

:~laııtıda taksimi mesai yapıl
µtJI "Itır. 

b ~lıu taksimi mesaiye göre sek

terliğe Hô.mid, muhasibliğe Ne
,ı Ilı İntihab olunmuşlardır · 

· ı~ ~ın 26 sında toplanacak olan 

\ı ~ k kongreye iştirak edecek 
ıı ~ nbuı murahhasları ayın 24 ün-

1 bııradan hareket edeceklerdir. 

1 " 

Yeni 
Yolcu 

Salonu 
~l:lalata rıhtımında yeni inşa e-
l\ 111ekte olan yeni ve büyük yol

Salonunun harici kısımlarının 
, likinı yazmıştık. Şimdi, bina

.• ~~~ dalım tertibatının ikmalıne 
~(- . k .. bir sür'atle çalışılmakta -

i ~Uhım bir kısmı yapılmış o-

~ dah·!i tertibatla beraber bi: 
n tefriş ve tanzimi de azamı 

,.•Ya kadar ikmal olunacaktır. 
<e_, 

~~ ·~ salon, ilkbaharda yapıla-

) hır resmi küşaddan sonra fa
ete açılacaktır. 

-
Balık 
Bol 

Birkaç günden beri limanda 
b•şlıyan balık bolluğu dün daha 
artar~k devam etmiştir. Binlerce 
sandal limanda ve Haliçte dün 
ger vakte kadar balık tutmakla 
meşgul olmuşlardır. Dün mühim 
m'ktarda balık ihracatı da yapıl
mı~tır. 

Serbes~ Konfer ans 
Üniversite Profesörlerinden Dr. 

$avartz tarafından •insan doğu
mu• hakkında faydalı bir konfe
:ans verilmiştir. Konieransta ka
labalık bir talebe kafilesi ve din
Jeyıci bulunmuştur. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

l.f ~o. l9 

~lis bu iradeye muttali ol -
htı. sonra, adeta kaçar ~·bi 

tıı.'~i bir tarafa dağıldı. Şa!ta 
" ~ 1'l Pahalı idi. AlemC:ar Mus
~- aşa muhakkak hepsini hak-

•lttı 
ı.ı . 
· b~darın yırmi bin Rumeli 
ı; .'le Davudpaşa sahrasına 
~ı ve Kabakçı Mustafanın 
q;ni kestiği bıran içinde İs -
\ı ' Yayımıştı. Ehli ırz olan

~ .. ~ habere sevınmişlerdi. 
q Çeriler, Kaba~çının kelle-

' ~ı Çuran ve Rumeli feneri ka
tı, Zaııteden Alemdar Musts -
lıı~ın adamları olduğunu an

lrıaz dillerini ve zorbalık-

uzan: M. samı KARAVEL 

]arını bir anda yok ederek her bi
ri bir tarafa kaçışmağa başladıiar. 

Bazı ileri gelen Yeniçeri zor • 
baları kaçan arkadaşarına ba -
ğırıyorlardı· 

Bre namussuzlar nereye ka
çıyorsunuz? Yeniçeri ocağı kı -
yamete kadar bikidir. Yeniçeri o
cağı kimseden korkmaz. Rusçuk 
ayanının ve Rumeli zorbalrınırı 
geleceği varsa görecekleri de var
dır. Kabakçı Mustafanın kelle -
sini kesenlerden hesab soracağız. 

Bir takım Yeniçeri zorbaları ar
kadaşlarını teskine çalışırken bir 
yandan da parasını kemerine yer
leştirenler Anadoluya kaçıyorlar· 

Köylerde 
Himaye 

Heyet'leri 
Bir Haftalık Mesai de 
Her Hafta Senunda 
Maarife Bildirilecek 
İstanbul şehri dahilindeki mek

teblerde olduğu gibi İstanbul köy

lerındeki leyli mekteblerde dehi
maye heyeti teşkilatı vücude ge
tirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu suretle o mektcblere devam 
eden yardıma muhtaç çocuklara 
esaslı yardım yapmak imkanı el
de edilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan bu mekteblerin 
yeni tanzim olunan tedrisat ve 

çalışma programları mucibince 
her mektebin başmuallimi; her 
ay İstanbula inerek Maarif Mü -

dürlüğüne uğrıyacak ve mektebin 
!aalıycti hakkında idareye izahat 
verecektir. 

Ayrıca yapılan işlere aid olmak 
üzere her mektebde muallimler 

tarafından iş defterleri de tutula
caktır. 

dı. Rumelifeneri kalesini muha -
sara eden zorbalar da birer tarafa 
sıvışmışlardı. 

* Rusçuk yaranını teşkıl eden Be-
hiç, Refik ve Ramiz Efendiler gi
bi zevat Sultan Mustafanın adet 
olduğu veçhile Davudpaşa sah -
rasına orduyu karşılamağa gel -
mesinden istifade etmek istiyor
lardı. 

Yaran, Alemdara karşı eski fi
kirlerinde ısrar etmeğe karar ver
mişlerdi. Bunlar, Sultan Mustafa 

ile maiyetini Davudpaşa otağ;n -
da muhasara ederek tevkif ed~ -
ceklerdi. Beş on bin süvari ile ts
tanbula girecekler, saraya gidip 
sultan Selimi tahta çıkararak ko
laycacık işi hal edeceklerdi. 

Alemdar Mustafa Paşa yaranın 
fikirlerine gerek Pınarhisarda ve 
gerekse yolda gelirken itiraz et -
miş ve bu yolda hareketin kah -
belik olacağını ileri sürmüştll 

Adliye Vekaleti Bir 25 Çocuğu Para !HZ 
istatistik istiyor Okutacağız 
Adliye Vekiileti, yeni avukatlık 

kanunu mucibince teşkil olunan 
barolar hakkında dün bir tamim 
göndermiştir. 

Bu tamimle; yeni baroya kaç 
avukat kaydolunduğu sorulmak
ta ve avukatların alfabe sırasile 

isimlerinin, soyadlarının ve yazı
haneleri adresler ile ikametgiih -
!arının bildirilmesi istenmekte -
dir. 

Yeni barolar, avukatlara aid ha
zırladıkları levhalardan birer su
retini bu maksadla sür'atle Vekll.
lete göndereceklerdir. 

- *-
Halk Bankasi Müdürü 
Esnaf H~stanes inde 

Halk Bankası umum müdürü 
Ata Evcım dün İstanbul esnaf 
hı;.stanesini ziyaret etmiştir. Mu
ınaileyh bundan sonra esnaf mü
messilleri ile de görüşmüş ve on
ların kredi ihtiyaçlarını tetkik et
miştir. 

Adana Erkel( Lis~sl 
Mezunları 

Adana erkek lisesi mezunları 

pazar günü Halkevinde toplana -

Fakat; yapılacak işin en kolay 
tarafı da bu idi. 

Çünkü İstanbula girdikten son
ra; Topkapı sara!\ ı hümayununa 
girerek Sultan Selimi almak, 
Sultan Musta!ayı hal' etmek o 
kadar kolay şey değildi. 

Sultan Mustafa hal' olunaca -
ğ:ını anlayınca muhakkak surette 
Sultan Selimi katlettirirdi. 

Bu sebeble yaran herçebadabad 
üçüncü bir defa olmak üzere A
lemdar Mustafa Paşaya tekfüi 
tekrarlamağı faydalı bulmuşlardL 

Sultan Mustafanın maiyetile 
sahraya geleceği günün akşamı, 
Alemdar çadırına giden yiiran, 
boyunları bükük, mahzun bir ta
vırla oturuyorlardı. 

Alemdar, arkadaşlarının İstan
bula gireceklerinden ve emelle -
rine muvaffak olduklarınd3n do
layı neş'eli olacaklarına aksine 
olarak kederli olmalarına bir ma
na verememişti. 

Maarif Vekaleti Hatay Maarif 

Vekaletine bir tezkere gönderer,k 
Hataydan Türkiyeye gönderile -

cek 25 talebenin muhtelif lise -
!erde meccanen tahsil ettirilece
ğini bildirmiştir. 

Bunun üzerine Jiatayın muh -
telif köy, kasaba ve şehirlerinden 

seçilecek 25 genç; evvelki gii'l 
H alaydan hareketle memleketi -
mize gelmişlerdir. 

Bunların arasında 5 İskende 
runlu çocuk da vardır. 

Elyevm Ankarada bulunan bu 
25 genç; İstanbula ve diğer vila
yetlerimizdeki liselere gönderile
rek leyli ve meccani olarak oku
tulacaklardır. 

Cumhuriyet hükumetimizin her 
şeyde olduğu gibi bu hususta da 

gösterdiği şefkat ve mürüvvet, 
Halayda büyük şükranla karşı -
lanmıştır. 

rak umumi kongrelerini aktede
ceklerdir. Yeni cemiyetler kamı

n u talebe cemiyetlerınin vaziyet
leri hakkında yenı hükümleri ih
tiva ettiğinden bu kabil kongre

lerin yapılıp yapılmıyacağı meş
k· k bulunmaktadır. 

Entrika, siyaset, Ükadan vur
ma, kahbelik nedir bilmiyen A -
lemdar Mustafa Paşa arkarl3şla
rına sordu: 

- Ramiz Efendı; nedir bu ha
liniz?. Ortada bozuk düzen bir 
§ey mi var acaba? .. İşte, eır.elimi

Z<' kısmen muvaffak oL'lluşuz de
mektir. İstanbulun kapısındayız. 
Yarın da inşallah şehre g'-rece -
ğiz. 

Ramiz Efend iço!t şeytan ve 
zeki bir adamdı. K~ndin? üzme
den mukabele etti: 

- Paşam; buyuı-duklarınız gü
zel... Fakat; şehre gir;p girmiye
ceğimiz malum mu dersiniz? .. 

- Neden girmiyecek miyiz? .. 
Buraya kadar geldil:ten. s~nra, hiç 
şehre girilmez mi? Beni şelıre 
girmeden kim menedebilir' 

- Sultan Mustafa emredebilir .. 
Zatı devletleriniz arzı ubudıyet 

için yalnız başınıza birkaç mai -
yetinızl~ şehre girer ve kuvvet-

Fezleke de iki güne ka.dar ha
zırlanmış olacaktır. 

Bu faciada kızını kaybeden Dev
let Denizyolları müdürü Raufi 

Manyas ve eşi, bir istida ile mül
kiye müfettişlerine müracaat e
derek bu hadise hakkında kendi 

ifadelerinin de alınmasuu iste -
mişlerdir 

Gayrimübadil 
1 ş i 

Gayrimübadiller işini tetkik e
den komisyon çalışmasına devam 
et:nektedir. Komisyon bu hususa 
dair bütün teferrüatın tetkikile 

meşguldiir. Yakında esaslı lt:a -
rarlar ittihaz edecektir. 

1 Halkevlerinde l 
Eminönü Halkevinden. 

Birincikanun 938 in 22 inci per-
9embe, 23 üncü cuma ve 24 üncü 
cumartesi akşamları saat (20,30) 
.t.\~mizin Cağaloğlundaki merkez 
salonunda gösteril şubemiz ama
tor1eri tarafından (Vazife) piyesi 
temsil edilecektir. Arzu edenlerin 
dc.vetiyeleri Ev bürosundan alma
hrı rica olunur. 

leriniz~rı kale haricinde kalnıası
na irade •adir olursa ne yapabi -
liriz?. 

- Zanne<mem!. 

- Şehblen gelen haberlere g'>-
re Kabakçı Mustafanın kell•sı 
meselesi Epeyce dedikoduyı. mu

cib olmuştur. H atta, Padişalu iğ

fal etmişbrdir. Yeniçerilerm ileri 
gelenleri Alemdar Paşa k:ıvvet

leı inin iç•'fi girmemesi için kale 
kapılarını'> kapanmasını ve kale 

kapılarına külliyetli Yeniçeri kuv
vetleri konulması taleb'nde bu

lunmuşlardır. Bu ·suretle bir ha
reket vaki olursa işimiz mü{dıe 

düşer, bir daha da bu fırsatı el
de edemeyiz... dedi. 

Alemdar !-1ustafa Paşa, Ramiz 
Efendinin gayet mantıki olan söz

lerini dikkatle dinledi. Ya:tana a
tılacak şeyler değildi F;;kat, rr-

(Devamı var) 

Huliisası şudur: İstanbul yağ ı
malathanelerinin tatbik ettikleri 
ilmi usuller ve kullandıkları ele
manlar belediye laboratuvarın -

dan daha üstündür Bu vaziy( ite 
mağşuş yağlarla nasıl mücadele 
edebilirsiniz?• 

Muhterem Profesödün bu 'öz -
!eri İstanbul yağ ve süt meselesi 
üzerinde yapılan uzun bir frikik 

neticesidir. Bu iddiaya inanma -
mak için hiçbir sebeb yoktur. Bu 

zatın kim olduğunu da, bu i§lerle 
aliikadar olması, etüdler yapma

sı Hlzım gelen belediyenin bu 
mevzularla vazifedar daire mü -
dür ve erkanı bilirler, zannede • 
rim. 
Gıda maddelerinın kontrolü, 

şehrin temizliği, halkın sıhhatı ü

zerinde tetkikler yapıldığı şu 

günlerde, bu meseleyi de yeni Va
li ve Belccliye Reisinin dikkat gö
züne koyarım. 

REŞAD FF.l'Zİ 

Dahiliyeni ,., 1939 
Kıdem T ablGJsu 

İç Bakanlık, idare amir!erunizle 
diğer dahiliye memurlarına 3;1 

1939 kıdem tablosunun hazırlığı
na başlamıştır. 

birimiziıı der Jı 
Hepimizi 1 d3r lı 
Elişi De:si 
Fazl a n ı? 

OkuyuCUiJrlnlLl.dan biri ycuıyor: 
c.- Uı"kiJdur 19 uncu ilk or..u1da 

el işlerinın fazl..ılığı ı;ocuklan ders
lerınıi.cn alıkoyınaktadır Bu uğur
da vakitlerıni harcayan talebeler 
ders yapanıan1;;.ktadtrl.1r. Evet. bu 
da bır derstir, yapılması gerektir. 
F:ıkat daha mühim olan diğer ders
ler.e mfıni olacak şek.ilde i<tzlalığı 

\·e üzerine d~ülm~ı hem çocuk
ları sıkmakta, hem de buşuna va
kit geçirilmektedir. Bilha~~l &on 
sınıfta di 'C'T ı;ınıflara nazaran bu 
ders daha atu- gclrnektedir. Ayni 
ı;emt okullarınd:ı.n müstesna olmak 
üzere bu hususa fazla ehcmmıyet 
veren 19 uncu ılk okuldakı bu va
ıiyeUn nazarı dikkate alınrrasıru 

rıca ederıın. ÇUnku bu mektt:b fı.

det.a bır san"at ıııckttbl gibi çalış

maktadır' 

Ok.ıyııcumuz1.Jn mektubunu ay
nen sütu.nlarnnıza geçirerek dileği 

ve<:hilc vı.ız1yetin tetkiki ic;ın J\1:a· 
arit mtıdi..ırlüği.ınün dikkat r.;ıza .. 
rına arzPd Y<•ruı.. 

1 
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1 ltalyanların Yeni Dilekleri 1 1 Meraklı Şeyleri 
BİB HİNTLİNİN 

MİDESİNDEN NELEB ÇIK.Ti? 

merika ıazetleri, Bombayda btr 

v 
....................................... , .............. li!!!Siil!!!!2a•w .... mfi ..... .-~ Süveyş Kanalının da 

idaresini istiyorlar A Hintliye ameliyat yapıldığını V9 

ı midesinden tam'1n 18 çakı çı- SAÇ PANAYIRI 
Kana im Müdaf aasma ltalya da iştirak 

Etmek İstediği ni Bildirdi 
Süvegş Kanalından Geçen Gemilerin Sayısında 

lngiltere Birinci, ltalga da ikinci Geliyor 

F 
ransa ile İtalya arasındaki
gerginliği arttıracak her 
gün yen.i bir dedikodu qı • 

kıyar. 

İtalyanlar Süveyş kanalının i
daresine de şimdikinden daha e
saslı bir surette ~tirak etmek is
t0d!klerini söylüyorlar. Süveyı 

kanalı Şarki Afrika İmparator -
luğuna milk olduğunu söyllyen 
İta.ya geçen nisanda İngiltere ile 
m:llum olan anl~mayı akteder -
ken Süveyş kanalının idaresi me
selesini ortaya atmıştı. Süve-yş 

me5€lesi Mısır hükıimetini de pd
detle alakadar ettiği için kanalın 
ıdaresine İtalyanın şimdikinden 
daha esaslı bir surette iştirak et
me~i ihtimalleri Mısırlılan da 90k 
düşündümüştü. 

Birkaç hafta evvel Romada bii
yük bir kongre toplanmı,tı. Volta 
kongresi denilen bu toplantının 
meşgul olduğu dava Afrika işleri 
idi. Pek tabii olarak Süveyı ka
nalının hal ve istikbal! de bu 
kongerede konuşuldu. 

Bu içtimada mühim bir rapor 
hanrlamış olan mütehassıs Sin • 
yör Pirelli Süveyş meselesinin 
sırf :ktısadi oldu~unu müdafaa e· 
dnek bunun milletleraras. poli
tı ~rn aleminde münak~a sahasına 
çılrarılmasını muvafık görmüyor
d . Onun dediğine göre Süveyş 
!~..ı.na 1 ı meselesi bu kanaldan gelip 
ı,'"'çı;:c~k olan muhtelif bayraklı 
tı,~~ret gemilerinin it>tifade.'li bah
-.;mden ibaretti. 

Muır devlet adaml.a.nndan Mahmud Bey bir merasimde 

Son günlerde İtalyan matbua -
tında Süveyş kanalı için yazılan 
yazılarda da kımalın idaresi me
feü=si .mevzuu bahsedilerek ta -
rıfelerin ucuzlatılması istenmek
tedir. İtalyanın Şah denizine gi
r:p çıkacak gemilerinden alınan 
kanal ücretinin azaltılması isteni
yor. Davanın buraya kadar olan 
kısmı hep iktısadi hudud dahi -
linde kahyor. Fakat acaba bun- . 

dan ibaTet kalabilecek mi?. 
Kongredeki mütehassıs bu su

ali de soruyor ve cevabını şöyle 
veriyor: 

Vaktile Süveyş kanalı açılır -
ken bunu bir Fransız kumpan -
yası üzerine almıştı. Fakat bu i
§in ehemmiyeti, kanalın oynadığı 
rol artık bu işi yalnız bir kum -
panyanın meselesi olmaktan çı

karmış, onu beynelmilel bir va
ziyete sokmuştur. Şimdi Süveyş 
kanalım idare etmekte olan şir
ket resmi surette bir Mısır şirke
tidir. Filiyat ve tatbikat sahasın-

ıs Yıldır Başvekillik Yapan 
General Yaşlı 

1 ııgiliz imparatorluğunun 
mühim bir parçası olan ce

nubi Afrika dominyonu her 
işınde müstakil bir devlet de -

mcktır. Bunun başvekili General 

Hcrtzog ise on bc-'i senedir baş

vcka lctte bulunuyor. Yaş1 72 dir. 

30 scnedenberi de meb'usdur. 
Şimdiye kadar İngiliz imparator

luğunda hiçbir başvekile nasib 

olmamış rlerecedc uzun zaman 

iktidar mcvkiinde kalmış demek 
oluyor. 

Bundan bahseden bir Londralı 
gazete Generalin daha şayanı dik
kat olan bir hususiyeti varsa o da 
şimdiye kadar ömründe ancak bir 
defa dansetmiş olmasıdır. Bu da 
P07 de verilen ziyafette olmuş. 

General bundan bahsederken: O 
zamanın kızlarının şimdikilerden 

daha az güzel olmadığı fikrinde
yim!. diyor. -

. 

da ~ İngilizler le Fransızların ve 
daha ziyade İngilizlerin elindedir. 
İtalyanların şiddetle ileri sürdük
leri bir iddia da kanal şirketinin 
herşeyden evvel hissedarlara bol 
para vermek ve meclisi idare a
zasına da servet temin etmekten 
başka birşey düşünmediğidir. O 
cihet kanal şirketi ile İtalyanlar 
arasında hallediledurswı İtalya
nın bugün kanaldan istifade iti
barile mevkii ne olduğunu göz
önüne getirmek lazım gelirse şu 
anlaşılıyor. 

Süveyş kanalından gemi geçir
mek itibarile İtalya, bugün İn -
giltereden sonra ikinciliği almış

tır. En çok geçen ticaret gemileri 
İngilizlere aiddir. Sonra İtalyan 
gemileri geliyor. 

937 senesinin rakamlarına göre 
İtalyanlar o sene zarfında kanal
dan geçirmiş oldukları gemiler 
için 175,000,000 liret ücret vermiş- ı 
lerdir. Ele geçirmiş olduğu Habe
şistan imparatorluğuna işletmek 

için İtalyanın Şab denizi ile olan 
alış verişi daha da artacak, oraya 
gidip gelen İtalyan gemilerinin 
miktarı daha çoğalacaktır. Onun 
için İtalyanın kanala vereceği pa
ra da artmış olacak. 

(Devamı 7 inci sahifede} 

karıldıj.ını yazıyorlar. 

Yutulmaz zannolunan ıeyleri yut -
mak suretile marifet (!) gösterenler 
vardır. Çivi yutmak bu marifetlerin 
en başında gelir, en çok taammüm et
mişlerlnden biridir. 

Doktor Moniye, Pariste yaptığı bir 
ameliyatla bir adamın midesinden ıe
ldz kahve kaşıiJ., bir bıçak sapı, bir 
ııı.nhtar çıkarmıttır. 

C'am kırıkları yutanlar da vardır. 

.Fakat bu maı ıfet, diğerleri kadar zor 
dt~lld.Jr. cam yutanlar, evvelA pata
tes püresi veya ondan yapılmııı bu
Jamaç yerler. Cam kırıklarını yut -

tuirtan sonra da yine bunlardan yerler. 
Ve bir mi.ishll alırlar. Bu suretle cam 

kırıklarını, hem zararsız bir hale ıe
tirmiş, hem de kamilen çıkarılm1.1 o
Jıır. 

Kil veya pamuk yutanlar da vardır. 
('h•iden, çakıdım, cam kırıkla~ından 
~onra en zararsız olaı:ak kil veya pa
m..ık ,.utmayı zararsız buluyorsunuz 

"l;ll mi?. 
t ııkat hiç de öyle değil. K.1 veya 

.:ııımuk midede birike birike keçe ha
lini alı.r . Gittikçe hacmini büyülterek 
oUtOn mideyi do'dorur. Mide d·)lduk
~n sonra kurtulmak için bir \':l:-e var
mr: Ameliyat! ... 

l!!i:H bıı kil v~ pamuklar midenin 
gışası ile birleşirs! vt· blribirlenne iyi
cr, yapışırlarsa o \ >- kitte bırlc'..t kur -
wıuş yolu kalır Mıdeyi çıkıı ır.ak .. 

Bu yutulmaz &eyleri yutanlana hep
s~ de marifet göstermek için yut -
m.ı~. Bir kısmı da, kafalarından malOl 
JldltiCları için bu tehlikeli şeyleri ya-
parlar. Böyle manyaklardan birinin 
ınid~l'inde üç kllodan fazla çakıltaşı 

ve tahta parçalan çıkarılmıştır. 

Midenin ne kadar sabırlı olduğuna 
bundan iyi mis11l olur mu? Bu nevi 
maddeleri yutanlardan yüzde on be~i
nin öldüğü ve bir çoğunun da de -
lirdıii veya ağır hastalıklarla bayat
larınm ıztrrablarınt senelerce siil'ilk
lediği görülmüştür. 

1918 DE PARİSİ BO::UBARDIMAN 

EDEN BERTA TOPLARI 

84 metre boyunda ve iki parçadan 

mürekkepti. Parçaiıırın her biri 200 
ton ağırlığında idi. Heyeti umumiyesi 
750 ton kadar feliyordu. 

Berlalar en fazla 65 mermi atabill· 
yorlardı. Bir mermi içi.o 150 kilogram 
t.arut saıfetınek lllzım geliyordu. Ve 
her atış 35,000 marka maloluyordu. 

Bertalar, üç mevkie yerleştirilmişti. 
Birincisi Laona, yani Paristen 122 ki
lometro uzağa, ikincisi Laon - Amyen 
arnsındaki demiryolu üzerine (Parise 
100 kilometre) mesafede; üçüncüsü de 
Şato Tiyeride, yani Parisin 80 kilo
metre yakınında.. Fransızlar tayyareler 
vasıtasile toplann bulundllgu yerleri 
keşif ve tahrib ettiler. 

l Nakleden: FAİK BERÇMEN 1 

B 
abam memur olduğu için 
iki senedir bir, bir vilayet
ten öbürüne nakletmek bi

zim için ekmek peynir yemek ka-
bilinden bir !i•Ydi En son gitti -
ğimiı yer kışı bol kapkaranlık se
malı bir şehircli. Buraya bir türlü 
ısınamamıştım. Hele bundan ev
velki şehirde bulunan, güzel, mo
dern ve aydınlık mektebe muka
bil buradaki eski ve yıkık binah 
mektebe hiç alışamamıştım. 

En ziyade hayretimi uyandırah 
şey de, mektebe devam eden ku: 
talebenin saçlarının kesik olınnsı 

ve başlarında birer takkenın bu
lunması idi. Öyle takkeler ki et
rafı beyaz dantelalı .. Evet, kü~k 
arkadaşlamrun başları kabak J:ıbi 
tıraş edilm~tı. Küçük akhmla u-

zun müddet uğraşıp bunun s1rrı
nı çözmeğe çalıştım. Ker.di k':?n
dime: cAcaba bunlar ne gibı bü

yük bir kabahat işlemişler de 
mahkttmlar gibi saçlarını kesmış· 
Ierdi, diyorum. 

Sekiz yaşlarında olmama raA -
men, yaşımdan umulmıyacak de
recede esletik meraklısı olduğum· 

dan bu saçları dibind,..n tıriiş eden 
moda pek canımı sıkıyordu. Bu 
yüzden sınıftaki arkadaşlarımın 

hiç birile ahbablığı ilerletmemiş
tim. Yalnız pembe yanaklı, mavi 

gözlü, sarı bukleli saçlı bir köy!;i 
kızı vardı. Gübre kokan üstüne 
başına rağmen onu seviyor ve ya
nımdan bir lahza bile ayırmıyor
dum. Sadece onun saçları tıraş e
dilmemişti. 

Artık gece gündüz Ayşeden ay
rılamıyordum. 

Bir gün kafamın içinde Ayşcye 
ayırdığım yer de altüst oldu. Çlin-

kü bir coğrafya dersinde beni 
dirseğile dürterek alçak bir sesi.e: 

- Biliyor musun, dedi. On bei 
gün sonra panayır var .. Panayır
da güzel mavi renkli bir entarini. 
olacak. 

- Çok yumurtalarmız var ga-

• vARIN l•PEK SINEMASINDA 
AKŞAM 

Heye canlı - Kuvvetli • Müthiş Bir Şaheser 

liba .. Annen panayire kaç tııne 
yı; rn.)rta çıkaracak? 
Ay~ hu su~ıime istihfafla gü.- , 

Ierek cevab vercll; 

- Yumurta mı: Bızim öyle Y4J·I 
murtasım sataca.l.t kadar tavuğu- I 
muz yok ki.. Ben bir şey sataca-

ğım. Bak ne sataı.;!:lğım? 'ı 
Ayşe baş~nı haf~çe arhyll ita

rek sarı buklelerini sıra!'lm üs - l 
tüne yaydı. Havretten ve korku -
dan az daha kii.;ük dilimı yuta -
caktım: 

- Ne? Dedim, 
tacaksın? 

saçlarını mı sa-

Adeta isyan ettim. Bu kadar 
güzel saçlar kesilip satılacağın: 

düşündükçe çıldıracak bir hale 
geliyordum. Şüphesiz bizim zama
nımızda kısa, perçemli saç mo -
dası yoktu. Hepimizin saçları be
limize kadar örgülü, uçları, aUe
vi vaziyetlere göre kimisi sicimle 
kimisi de kordelayla bağlı du. -
rurdu. 

Dayanamadım, elimi Ayşenın 

b~klcleri içine sokarak aç aç ok
şadım onları ve sordum: 

- Onları nasıl satacaksın? 

- İşle on beş gün sonra pana-
yıra bir adam gelecek .. Saçlarımı 
makasla kesecek .. Ondan sonra ... 

Bu sözüme ağzını bir kil! 
çv&iı: güldü 
Bı.ı on beş güniük ınüd~.e 

fında her elime fırsat düj 
Ay~tir.in buklelerini ok~a~ 
k4ndımı alımıyorduın. Gö~l 
mı kapıyor . .&ukleleri ke9ı" 
ten sonra, t altkNile vı Il'l8 

tarııfle Ayşeyi canlandırn'l' 
raşıyordum. Bu düJÜı'~ 
kadar tf'siı· etmifti ki ad#ta. 
uı~kten ve !\'D'lek'l~n keaılrn 

(Devamı 1 inci s4hif 

Ankara 
BUGÜN ! 

ıs 30 Türk müziği (İnceB82 
' bet laf· 

19,15 Saat ayarı ve ba s• 
19,25 Türk müziği (iı.lCfl 

devam). 
20 Konuşma. 
20,15 Müzik (R iyaseti curtl· 

su - Şef: İhsan KOnçer )· 

21 Saat ayarL etl 
21,10 Türle müziği (5'1Z eS 

şarkılar). . 
22 Konuşma (mizah saatı)tr• 
22 15 Müzik (küçük orkeS • ti)tle 
23 15 Müzik (hafif uver • e 
23,45. 24 Son haberler v 

program. a 
GANGSTE 

- Ondan sonra sana para ve -

1 ~~ ~ 
recek.. 12 30 Türk müziği (şarıcı 

4· 
Amerikayı titr-eten kanlı haydutların meraklı ve müthiş mace

ralarile dolu Fransızca sözlü büyük bir film. 

Baş R@llerd ~ EDWARD ROBINSON 

1 

Memleketteki adetlerden biha- 13 Saat ayarı ve habetle\ıs 
her oluşuma güldü ve omuzlarını 13,10. 14 Müzik (dans plfı 

1 silkerek: • a 
1 - Aman ne abdal şeysin, dedi. fTakvım ve H il 

Para mı verecek? Ne parası .. Ma- 1/ ;J.4 
vı bir kumas vc.recek ve annem de Yurdda Ha va 
bana bu kumaştan entari yapa
cak .. 

- Vah, zavallı Ayşe eğer Lu 
buklelerin kesilirse annen san'\ 
nekadar güzel bir entari yaparsa 
yapsın öyle çirkin olacaksın ki. 

. . . ıs-s1oıı 
Yeşilkôy meteoroloJı ıs yo 

alınan malumata göre .hava ıcıı.Pll 
ge ve ceııub bölgelerı~~e ıerde 
meV'.li! yağışlı, diğer bolle J>1I 
pah geçmiş, rüzgArlar doJll ue 
dn sakin kalmış, Tral<Y8 veıerde 
lerinde şimaıt, diğer yet J{S 
istikametten orta kuvvette. 
nizde kuvvetlice esmiştir. pıı l 

. a ıcıı _.ı - Bana verdiğiniz karanfiller daha çok değerli 
'>ldu. Hele içindeki düz beyaz karanfiller babamın 
o kaaa,· çok hoşuna gitti ki.. 

Bu fırsatı kaçırmadım: 
- Am<rn buna çok sevindim 
D"'dim, ilave ettim: Y .O S A 

uzun yıllar kaldığımı, çok iyi tenis oynactığıını , Fe 
nerbahçede üye olduğumu söyledim. 

- Yani boş gezenin boş kalfası olduğ\.intı s(,)·· 

ledin!. 
Ferit içerledi. 
- Uzatma Refet. Ne zaman istesem ben de 

şu veya bu işi hemencecik bulabilirim. Senin gib i 
Estern kablo şirketinde sabahtan akşama kadar ça
lışıp yüz yirmi papel almaktansa boş oturmak, h a
zır yemek, gençliğimi kadınla, sporla, dansla kana 
;.:ana, doya doya geç'.rmck daha iyi değil mi?, Pa
ram varken ne diye kerdimi yıpratayım!. 

Dün Istanbulda ııav ·yeu 
. .. • 1 . !den ~anı t 

mu~. ruzgar nr şıma . . • sıııı 
10 metre hı1l;ı esmıstır. idİ · 

·ı· etre barometro · ' >.6 mı ım gölg 
net en <;ok güneşte 13,Bİ rıı1' 
ve en az 5.4 santigrAt 0 8 

-· Adadakı bahçede o karanfillerin daha o ka
dar çok çeşidi var ki ... Babanız onları görse çok 
sevinecek. Evinizi bilseydim bütün o çeşitlerden 
~efo·irdim. 

Ve sordum: 
- Bahçeniz var mı?, 

Kısaca cevab verdi: 
- Küçük bir çiçek bahçemiz var .. 
- Çiçeği çok sever misiniz? 

Gönlü tutuşturan alevli bakışları gözlerimin ı-
qinde dolaştı. 

- Bayılırım! 

- Bahçede çalışıyor musunuz?. 
Yüzünde güneş tenini kızıllaştıran bir renk 

yayıldı: 

- Ben yalnız çiçekleri koklamaya, sevmiye 
bayılırım. 

- Bahçede babamz mı çalışır? 
.. - Evet, hemen her boş saatı bahçede geçer. 
Oyle güzel güllen var kı, Fr:ı.ns~dnn (letirttiği çe-

............. No. 19 ... 1 ........ 

şitler, İtalyan aşıları İstanbulda pek az bahçede 
vardır .. 

Gülen ve titriyen bir sesle: 
- Demek siz yalnız babaPızın yetiştirdiği bu 

gülleri seviyor, koklıyor, sonra da soldurup atıyor
sunuz ... 

Dedim. O da güldü; 
- Evet ... Öyle! .. 
Refet: 

- Anlaşılıyor. Gül ... Bülbül. . Derken lakırdı
nın biçimini getirip kıza aşkını anlatıverdin. Şunu 
kısaca söyle de bitsin!. 

Dedi. Ferit: 

- Sıktık galiba?. 
Der gibi bir saniye daldı, sonra cevab ·verdi! 
- Sözün kısası o amma, bu pt-k kolay olmadı. 

Yaln ız adının Nesrin oldu~.ur.ıı C.:ğr~~:ımlk için ya
rım saat dıl döklürn. Gönül du~ gl:li!:ı!'lll kendisine 

Yazan: El El\1 İZZET BENICI: __ ...... __ 

hissettirmeğc çalı.şlığım zaman adeta dondu kaldı: 
- Sizden bunu hiç beklemiyordum. Birer ar

kadaş gibi gidiyorduk! 

Dedi. Bin dereden su getirdım. Yüz Mn şak
labanlık yaptım. Gönlümün derinliğinden gelen 
:!uyuglarımın yine arkadaşlık çerçevesi içinde kal
dığını; kuvvetli, sıkı bir tanışlık bağından ba~ka hiç 
bir deyimi olmadığına kendisini inandırmaya ça· 
lıştım. Ancak bütün bu dil döküşlerden, yüzde yüz 
güvenç verişten sonradır ki, hislerimin içliğine, te
mizliğine inanır gibi oldu. 

- Peki kız senin kim olduğunu, ne iş yaptığı

nı sormadı mı? 

- Sordu. Zengin olduğumu, babamdan büyük 
lir para kaldığını, hayatta kimsesiz, yapyalnız ol
duğumu, en gelişli bir iş yapmak için fırsat bek -
lediğimi söyledim. Ayrıca Amerikayı, İngiltereyi, 
hemen bütün Avrupa şehirlerini gezdiğiml, Pariste 

Dedi. Yine hikayesine döndü. Yeniköye yak -
laşırken: 

-•Nesrin, bir kere daha ne günü konuşaca • 
ğtz?. 

Dedim. 
- Hiçbir gün ıçın söz veremem. 
Dedi. Israr ettim, yine: 

- Gelemem, imkanı yok, çıkamam. Benim y~ 
nız başıma sokağa çıktığım zamanlar pek azdır. 

Şimdi Yeniköye gidiyorum. Bir saat yol için h e
sab ettiler. Bir saat sonra evden hemen telefon e· 
der, beni ararlar. Bu kadar sıkılık içinde sizinle na
sıl buluşabilirim!. 

Dedi. (Devamı var) 

dilmiştir. 

1357 Hicri 
Şevval 

29 ----

Vakıt~:J~ 
7 21 

12 12 

ı• 31 

16 44 

Güneş 

Öğle 

İkindi 

Akşa.IP 

Yatsı 

İmsa1< 
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işçiler de Yarım 
Mi yon Lira istiyor 
Tramvay Şirketi, Gider Ayak Bu 
~akirlerin Hakkını da mı Yiyecek? 
~: RECAİ SANAY 1 

~ u tramvay kelimesi, bilhas· 
sa son günlerde ne antere· 
san bir kelime oldu; bu ke

' nerde ve kimlerin yanında 
nirse söylensin mutlaka her-
bır alaka uyanıyor, dcrd ıeri 

"''anlar derın blr, ah, çekiyor 
ç erinı boşaltacak fıro.cl rı 

·iJ' Ak§am sabah tramvayla 
·<luk etmek mecburiyetinde 
·ların şöyle bir kaçına isterse
~ir sorun: 

Tramvay servislıtrinden 
'llun musunuz? Şirkettım hır 
İniz var mı? .. 

l'ramvay şirketi milstahdemininden bir grup 

l,_ş A __ K A_, ı 
GÖZLÜKçfi 

DÜKKANINDA 

Miyop bir adam, gözlükçü dük
ldinına glrer, birçok camları tec
rübe ettikten sonra: 

- Bu camla pek iyi göremiyo· 
rıım. 

- Fakat Mösyö, bu çok kuv
vetlidir. İki numara ... 

- Bundan daha kuvvetlisi vaı-
nu 7. 

- Var!. .. 
- Numarası ka9f. 
- Bir!. .. 
- Bana daha kuvvetlisini ve-

riniz ... 
- Şu halde bir değnekçi alınız 

daha iyi... 

SUCUKCUNUN MARİFETİ 

- Bir sucuk fabrikası açlığııu 
haber aldım. Nasıl, kazanıyor mu
sun bari? .. 

- E, Allaha şükür!.. 
- Sucukları neden yapıyor -

sun? ... 
- Kyun etındenT ... 
- Kaça satıyorsun kilosunu? .. 
- Elliye ... 
- Elliye mi? Etin kilosu elli, 

Kemiği çıkınca... İdare eder mi 
bu? .. 

- Tane eti de karıştırıyorum. 

•-..:ıo1t TILOa.tr-:11 ıiaciKtaul!I! 

TaırüHte Kadoını 

'il sualin cbir dokun bin ah 
'kasei fağfurdan!• misali ne 
~! seslerin yükselmesine se -
~lacağını görürsünüz... Me
kafi derecede tramvay ara
:Ietilmediği için halk pestile 
1 Pastırmaya dönüyor... Di· 
'' başladıl~r mı artık doya 

evveline kadar ayda otuz liralık ikmal eden memurinin biriken 
mahrukat veya para alırdık. Son· yüzde dörtlerini biz misli ilave ile 
ra şirket bizi senede on liraya ödemek mecburiyetindedir. Yani 

- Ne miktarda? .. 
- Bir koyuna iki tane!. .. 

dınliyebilirsiniz? 
• • le- son günlerde şirketin dev-

'lıesi, satılması keyfiyeti or-

indirdi. Bu sene de hiç vermedi. bu para yüzde yüz artacaktır. 
Eskiden hastalanar" • için has- Yine nizamname mucibince ce-

ta yevmiyesi olarak rntmanlara za için kesilenler de bu tekaüdi-
7~ kuruş verilirdi; şimdi 54 e in- ye makamına kaim olan para ile 
dirildi. Biletçiler için 63 kuruştu. beraber on seneyi ikmal etmi§ 

l\IAHKEI\IEOE -----
Reis - Bu adamın dört demet 

yulafını çalmışsın, buna sebeb 
ne? .. 

Maznun - Açlık!.. 
f,11' Çıktıktan sonra.. Halkın şl· 
· ~ÇC leri devam eder'ken, şirket 

şimdi 47 kuruş... Görülüyor ki müstahdemin arasında taksim e-
daima bizim aleyhimize hareket dilecektir. Şimdi bu bize verilr.ıe-
ediliyor · · · si icabeden paranın yekunu 596 

Reis - Tebrik ederim, çok sağ
lam mideniz varmıı!.. 

GOZEL KADINI BiR SABAH SEHER VAKTi YAKMIŞLARDI 
tıd •tlarının da feryadları yiik-

MEKTEBDE ri · "!ğe başladı. Biletçiler, vat • 
ııı • 
eti' 
~t 

İite konuştuklarım bana en mü- bin liraya baliğ olmuştur. Fakat 
him derdlerini şu şekilde yana ya- şirket bu parayı kat'iyyen ver -
kıla anlattılar. mek istemiyor. Bunun için birçok 

- Şirket, müstahdemininden müracaatlarda bulunduk. Netice 

- İstridye nedir, söyler misi
. ? 

nız ... 

Kendisine Yüz Vermiyen Sırma Saçi 
Güzel Kadını Yaktırdı 

ı) 

... 

,. 

.. 

§imdiye kadar 496 bin lira ceza vermedi. Nihayet Nafıa Vekll.leti 
parası kesmiştir. Bundan maada bir hakem gönderdi. Bu hakem, 
maaştan ihtiyat sandığı için ayda yine nizamnameye göre on beş 
yüzde dört tutulmu~tur. Şirket gün zarfında kat'! bir karar vcr-
nizamname mucibince on seneyi (Devamı 7 inci sahifede) 

Garib Bir Mace a ............................................ _. ... 

Aşk Kahramanları 
Daima Güzel Değildir 

dltoııtrol muharririmbe 

°'d!erini anlatıyor 55 Ya d k" E k k 45 Y d k• . . şın a ı r e a '!n a ı ' ltontrollar ve saıre şır · , 

. •r.a1.~rında~.hesablarınbir Çirkin Kadına Nasıl Vuru muş? ~0tıi.lemedığınden te!A§ edl· • • 

. 01arın neden ibaret oıdu· 
. •ı Çok biliriz. Amma, vat • 
t "e biletçiler arasında ~öy

;,. dolaşarak derdlerini kendi 
10dan dinlemeg" i muv3fık 

·ııı . 
1 • lier karşıma çıkan bılet-
!tıan. kontrolla konuştum. . ,. 1ne is kanunundan ne 
'
8tifadc

0 

ettiklerini, şirket· . l 

tında ne gibi meseleler ol-
~ 

Sordum. Bu sorgum on • 
!ın sıcak bir havada, scısa· 

1 llstına verilen bir bar • 
f•b, geldi. Sanki böyle b;: 
1 iştiya kla bekliyorlardı. / 

tYrı insanlarla konuştum 
:{dl~ı·ı o kadar. yekpare bir 
'rtı soııyor ki ... Işte her bı
·~.1ıcta geçen muhavere a· 

•ı·ı ~öy •• oldu: . 
~•nu d "b" · t · , nun an ne gı ı ıs ı · 

. 1~tı\in ettiniz? 
t~'. ccvab: 
'I .•• 
lın• 't . . l " esaı saatlerını7. e rj • 

1 °gışiklik yapılmadı mı? .. 
hr y· k". .b. •· ıne es ısı gı ı ... 

· ·~tııı müstesna dokuz, 
"'"'Jk. hatta bazan on. on 
:t Çalışıyoruz. Yedi bu

~tıı ••at çalıştıklarımız da 
•ıt .. "·· ayda iki deh ,-·ıkı 
< ~le he sa b edilirse da • 
,~•rarlıyız ... 

"li 'tıkat parası meselesi 
.. , llıi? 

h,~tırınadığımız kapı kal
'd <le o da bir netice~·e 
~ 1·'.. Yani bütün arka • 
S·k0ınürsüz Ye odunsuz 

· • 
1 tııcti bu ihtivaçlarwıızı 
t~~:a~ temi.~ etn" k 

Yız ... Dort beş ~~ı.e 

Sevgililer her zman böyle genç 
ve güzel değillerdir 

A şk maceralarının kahraman
larını daima genç ve güzel 
zannetmek hatadır. Gerçi 

romancılar, piyes muharrirleri 

bunları daima boylu baslı, yakı

şaklı ve sevimli tasvir ederler. 

Fakat hakikatte hiç de öyle de • 
ğildir. 

Misal: İşte, Paris ceza mahke
mesi huzuruna çıkan bir çift er
kek; maznun sandalyasında otu
ruyor. Kadın da davacı yerinde, 

Maznun iri yarı bir adam. Ka
fasında birkaç tel saç var. Bun • 
!arı da ıslatmış, itina ile yan ta
r•fa taramış. Yaşı her halde elli
yi geçkin ... 
Kadın, eh aşağı yukarı kırk be

şinde var. başına devekuşu t>;y
lerile süslü, modası geçmiş b;r 
şapka oturtmuş; boynuna da, şüp
hesiz ninesinden kalma ayni tüy
den bir şarpe sarmış. Yüzü, ince 
ve benekli bir tül ile kısmen örtülü 
Buna rağmen iri burnu, kalın k•ş
ları, allıkla boyanmış yanakları 
görülüyor. 

Her ikisi de karikotürden far1<
sız. Aşk maceralarının son rolünii 
oynuyorlar. 

Hakim gözlüğünü taktı. İkinsini 
de dikkatle süzdü. Sonra maznu
na hitaben: 

- Bu kadını bir sene evvel ta
nıdınız değil mi? .. 

- Evet ... 
- Dul kalmıştı. Yalnız oturu • 

yordu. Kendisile kolayca dost o.'· 
dunuz, evine devama başladınız. 

- Evet... Zevklerimiz birbi • 
rine uygun idi. Ayni rejimi ta -
kib ediyorduk. 

Hakim, müddeiye soruyor: 
- Kim olduğunu ve maksa -

dını bilmediğiniz bu adamı evi
nize kabul ettiniz demek? ... 

- Küçük bir lokantada tanış
tık. O da benim gibi daima seb
ze yiyordu. 

(Devamı 7 inci ıııhifedt) 

- İstridye mi? .. Şey.. cevize 
benziyen bir balık ... 

BiR HAKİM 
B 1 R YI L O 1 Z LA 

EVLENDi 
----------· 

--

İskoçyanın en asil ve gi<zel ka· ı 
dınlarından Leydi Glamiş, 17 tem
muz 1537 de, Edimburg şatosunun ı 
duvaL·la.i.•t. kenarında ve büyük b1r 
kalabalık önünde diri diri yakıl
di. 

Devrin tarihlerine göre Leydi 
Glamiş çok kibar, çok güzel bır 

kadındı. İskoçyayı ziyaret eder. 
diplomatlar ve yabancılar, dlinya
nın hiçbir yerinde bu derece gü
zel bir kadın görmediklerini s<iy
Iüyorlardı. 

Leydi, orta boylu, beyaz çeh • 
reli idi. Sırma gibi sarı saçları, 

pembe teni, tatlı bakışlı mavi IJÖZ· 

!eri cidden emsasizdi. Yürüyü,ü. 
söz söyleyişi, gülüşü 

Leydi Glamiş'in meziyetleri Y•l
nız güzelliğinden ibaret değlld:. 

Herkese iyilikle muamele eder, fa. 
kirlere yardımda bulunurdu. Son
ra çok cesur bir kadındı. 

Genç bir kız iken ismi Leydı 

Jan Duglas idi. Lord John Glanıış 

Bu hakikf hi
kaye, tarihte ka
dın ve şehvet 
uğuruna ne ci
nayetler irtıkab 
edildiğini bütün 
acılarlie anlatı
yor . 

ile evlendi. Fakat kocası az sonra 
bir kız çocuk bırakarak öldü. 

Matem müddeti geçtikten sonra 
birçok talihler çıktı. Leydi, bun
lardan Arşibald Kampa! dö Skip
nes adlı asil ve merd bir delikan
lıyı tercih etti. 

Bu, kendısıle evlenmek istiyeu 1 
asılzadalerin iğbirarım mucib ol-1 
du. Bilhassa kocasının arkadaş -
!arından Vilyam Lıyon'un ... 

Vilyam, Leydi'nin bir başka • 

sile evlendiğini haber alınca bu 
nu kendisi için bir hakaret teıa 
ki etti. Ve güzel kadındım inlik. 
alacağını söyledi. Leydi, ehemn 
yet bile vermedi. 

Vllyam, güzel kadının bir isn 
nin Duglaıı olduğunu, ve Kr. 
5 inci J akın bu aileye karıı bily 
blr nefret beslediğini hatırladı. 

5 inci Jak; çocuk iken İskoçy 
Başvekili ve bilhassa Kuıl Du 
!as tarafından. uzun müdedt ha. 
solunmuştu. 

J ak 18 yaşında svbeııt bıral.c 
dı. Tahta geçti. Ve bütün Dugl 
ailesini dajıttı. Fakat bir tilr! 
hıncını alamadı. Lyedi Glam 
kocasının sayesinde bundan ku 
tulmuştu . 

Vilyam, kralın huzuruna qık 
tı. Leydinln kendisini zehirle 
mek ve menfada bulunan kard 
şini tahta geçirmiye çalıştığıı 

(Devamı 7 inci sayfamızda) 

Uvey Çocuk Hayatta 
Daima Bedbaht nıı Olur? 

N evyorkta boşanma davala• 
rile meşgul olan mahkeme 
Amerikada işi en çok olan 

bir mahkeme imiş. Buranın 35 
yaşlarında bir hakimi vardır. Ge
çen güne kadar bekar olan bu 
hakim kaç senedir boşanma da
valarında karı koca meselelerin
de fikir yürüterek hükmediyor • 
du. Hakim Marçzo geçen gün si

nema artisti Rozina La vrens ile 
nişanlanmıştır. Hakimin meslek

daşları şöyle düşünüyorlarmış: 

Genç Bir Kadın, .Sonradan Vardığı Kocasında 
1 !veler Çekt:ğini Anlatıyor 

Şimdiye kadar dinlemiş olduğu 
davalardan ibret alsaydı hiç ev
lenıniye kalkışmazdı!. 

Fakat bütün davalarda iyi ka
rarlar vermekle şöyret kazanmış 
olan hakim Marçizo böyle düşün
müyor. Diyor ki: 

- Bilakis bütün dinlediğim da

valar bana nasıl bir koca olmam 

lazım geldiğini öğretmiştir!. 

Hakimin alacağı artist 23 yaş
larında imiş. 

1 
ngiliz gazetelerinde sık sık 
görülen adliye haberleri a
rasında bir kısmı da küçük 

yaştaki çocuklara fena muamele 
eden övey babaların, üvey ana • 
!arın muhakemesine, cezalandı • 
rılmasına taalluk ediyor. Böyle 

ceza görenlerin hepsi de üvey de
ğildir. Öz babalar da vardır. Me
sela geçen aylarda geçen bir , a
damın uğradığı ceza kendisi için 
pek ağır olmuştu. Yalana ve hır
sızlığa alışmış küçük oğlunu kor
kutmak için onun kızgın kömür
le ellerini yaktığı iddiasile mah
kemeye getirilen bir tayyareci 
hem işinden çıkarıldı, hem de a
ğır para cezasına uğradı. Hem de 
nereye gittiyse her yerde haka
rete uğramak suretile Londrada 
barınamaz oldu. 

Şimdi yine İngiliz gazeteleri bir 1 
üvey babadan bahsediyorlar. Yir
mi iki yaşlarında genç bir adam 
genç bir dul 'le evlenmiş, fakat 

Ekseriya karı kocanın mes'ud oldukları zamanlar pek kua sürüyor 

dul kadının üç yaşlarında bir de 

1 
kızı varnuş. Birinkley ismindekı 
üvey baba bu kızcağızın ellerinı, 

yüzünü yakmış diye muhakeme . 

edilmektedir. 
Mahkemeye getirilen çocuğun 

parmakları bağlı obnakla bera -
(Devamı 7 inci sahifede) 
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No. 56 Yazan: RAHMİ YA~IZ 

Dikkat, MayinlerTarlasınaGirdik 
Kaptan, Harita 

Başladı 
Sıra ile. Gözlerini 
Gezdirmeğe 

Uzerinde 

Bir anda oklaşan bir hlzla da.i:(· 
lar gibi yükselen dalgaların ara
smda bütün süratile yol alan Ya
digarımillet Rıza kaptanın ust" 
ellerile Boğazın ivicaçlarına ı.vıı 

uya ileri atıldı. Karanfil burnunu, 
Çiftlik ve Değj!"tnen tepele.:ni 
bordaladı, sükunet içınde uyuya~ 
Morto limanına doğru ilerledi. 

Saffet kaptan kıç güvert~de, 

tiyubların başında duruyor, y lz· 
!erini ıslatan yağmuru hiçe saya•ı 
torpido neferleri elleri manive 
15.larda süvarinin ateş emrini ~ek
liyorlardJ. 

Sarıçalı sırtlarında bulunan D 8 

sıyahlığile karanlığa gömülü du-
ran limanda fırtınadan eser bu · 
lunmuyor, elektrikleri uzak bir 
şehrin ışıkları gibi bir sıraya dizıli 

Duran düşman diretnotunıın 

gölgesi, suya yaslanmış, denize 
boy salruş bir dağın gölgesini an
dır:yordu. 

Muaveneti Millıye Morto limanı
nın methalınden süzüldü. Gizli 
bir kayışla, resi sahilde bulunan 
bir mahrutu andıran limanın ge
niş ağzından içeri girdı. Golya -
ta 8 Gomina (1) mesafeye yak
laşınca Riza kaptan, Yadigarı ıeo 
derecelik bir kavis üzerinde vol-

Türk bataryasının iri çaplı pro -
jektörü sahil boyunda gezdirc!iğı -
ışıktan supasını bir ara gem:nin 
bulunduğu noktaya çevirdi. Rıza --
kaptan bir alabanda ile bu teh -
likeyi anlattı. 

4 numaralı mayin hattının çok 
yakininden geçildi. Baş güverte 
vardiyası, ölüm saçan mayinleri 
geminin birkaç metro açığında 

taya geçti. Dönüşün ilk kerte
leri tamamlanırken süvarinin se
si emir bekliyen mürettebatın 

kulaklarında çınladı: 

(Devamı var) 
1-~~~~~~---'-

Not: 
Tefrikamızın bundan evvelki 

kısmında Golyatı batıran destro
yerin ismi sehven Yadigarı Mil
let şeklinde çıkmıştır. Bunu Mu
aveneti Milliye diye düzeltir, o 
kuyucularımızdan özür dilerim. 

R. Y. 
(1) Gomina 50 metrelik me.,a· 

feye denir. Milin eczası olarak 
kullanılır. Deniz ıstılahıdır. R. Y. 

- --
görünce haykırdı: B D • Al l G · R f • 

- Mayinler .. Mayinler .. Mayir aş, lŞ, lYeZ e, rlp OmQ zzmQ 
tarlasına girdik. nevralJ'i,kırıklık ve bütün ag"' rı l arınızı derhal keser 

füza kaptan, gozlerini sıra ile 
harita ile denizde gezdiriyor, dur- •• icabında gUnde Uç kate alınabilir. • 

İstanbul Belediyesi ilanları 

ltalya-Macaristan 
(2 inci sayfadan devam) 

Yetmiş yaşını geçmiş olan Kan
ya, esasen bir müddettenberi çe

kilmek istiyordu. Bu kararını tat
bik etmek üzere iken Çekoslovak 
buhranı geldi çattı ve Başvekil 

imredi, Macaristan için hayati o
lan bir buhran içinde Kanyayı 

bırakmak istemedi. Fakat bu buh
ran Kanyayı büsbütün yordu. Bi
naenaleyh Viyana kararı tatbik e
dilir edilmez, İmred'. Hariciye Ve 
kilinin ısrarına mukavemet ede
memiştir. Anşluslan ve Münihten 
evvelki zamanlarda Macar Ha -
riciye Vekillerin in, iktidara geç
tikten sonra ilk ziyaretlerini Ro
maya yapmaları tabii idi. Fakat 
bu devir artık arkada kalmıştır. 
Binaenaleyh Kont Csaki, siyaset 

icabı, her paytahttan evvel, Ber -
!ini ziyaret etmeği kararlaştırmış

tır. Bununla beraber, bu ziyaret
ten evvel, İtalya Hariciye Vekili 

ile de görüşmek lüzumunu his -
settiğinden Kont Ciano naib tara
fından Macaristana avlanmıya 

davet edilmiştir. Macaristan, İ -

talyanın da yardımile milli emel
lerinin büyük bir kısmını elde et
miştir. Fakat Macarların nazarın
da milli dava henüz tamamen hal
ledilmiş değildir. Bundan sonraki 
hedeflere vasıl olmak ümidi var 
m1dır? Varsa hangi yol üzerinde 
yürünecek? 

Bu bahista Almanya o derece 
kat'i rol oyntyabilir ki, yeni Ma
car Hariciye Vekilinin, Berlini zi
yaretinden evvel pek samimi mü
nasebette bulunduğu devletin Ha
riciye Vekili ile başbaşa görüşmek 
istemesi tabiidir. 

Tıınus • Trablus Hududunda 

Yüz Bin Asker 
Manevra Yapıyor 
Roma 21 (A.A.)- •İşten sonra• velini ·methetmekte berdevam -

ismindeki İtalyan teşekkülünün dırlar. 

reisi Nbaldo Rey, 8 ilkkanunda 

evvelce menedilmiş olan bir nü
mayişi tertib ve halkı •ırklar aley

hine kine• teşvik etmek töhme -
tile Tunus mahkemesince üç ay 

hapse ve 500 frank para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

Mahkemenin bu kararını ta -
mamile haksız bulan Tunustaki 

İtalyan kolonisi bu hükmü infial
le karşılamıştır. 

Roma 21 (A.A.)- Paristen Ste
fani ajansına bildiriliyor: 

Gazeteler, Fransanın Tunusta

ki askeri teşkilatın kuvvet ve sat-

Beyaz Zehir 
Kaçakçıları 1 

E mniyet Müdürlüğü ikinı'ı 

şube kaçaJsçılık kısmı me
murları beyaz zehir kaçık-

çılığı ile mücadelesini arttır:? , •q 

dün de bunlardan üç erkek ve bir 

de kadın yakalanarak adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Tarlabaşında Ürfet adında bir 
kadının evinde oturan sabık;Jı 

kaçakçılardan burunsuz ııarrile 

maruf Necdet ile arkadaşları Pet

ro ve Serkisin eroin sattıkları ha

ber alınmış ve bunları suç üstün
de yakalamak için evvelii laıım 

gelen tertibat alınmşıtır. 

Faris Soir, halıhazırda Gabcs 
mıntakasında ve Tunus ile Trab
lusgarb arasındaki hudud boyun
da 100,000 kişinin iştirakile ma -
nevralar yapılmakta olduğunu 

huber vermektedir. Bu manevra· 
!arın- gayesi. Tunusu İtalyanların 
Trablusga~bdan ve Sicilyadan 
yapmalnrı muhtemel bir taarruza 
karşı himayeye matuf sıstemi it
mam etmektir. 

İntransigeant gazetesi, Chobka 
mıntakasında her türlü taarruz 
teşebbüsünü akamete uğratacak 
derecede kuvvetli bir siperler şe
bekesi vücude getirilmiş oldu -
ğuııu ilave etmektedir. 

Ha va Düzeliyor 
(1 inci sahifeden devam) 

Bir sahil şehri olan Çanaklrnle
de bile şiddetli soğuklarla bera -
her kar başlamıştır. İzmir vapuru 
da bu yüzden Çanakknlede bekle
miştir. 

Karadcnizde büyük bir fıı tı:" 
oldugundan Güneysu vapuru -;; 
noba iltica etmiştir. Sıvasta. Bo -
hıda, Ka<tamonu lıavalisinde kqr 
günlerdenberı şiddetli olarak de
vam etmektedir 

HARİCDE 

Soğuk dalgasının en şıddetlc 
hüküm sürdüi;;ii yerler orta ve şi
mali Avrupanın birçok mıntal;a
ları ile Balkan ~chirleridir. Bıı -
ralarda kı~. son~enelerde eş:ne 

ra•tlanmıyan bir kar fırtınası ş0k 
linde tesirini göstermektedir 

madan rotasını kontrol ediyordu. 
Mayin hatlarının çok yakininden 
geçtiğini baş güverte vardiyası -
nın raporunda anladı. Dümen\ bi
raz iskele alabanda etti. Fırtına 
arasında bocalıyarak yol alan ge
miyi bu tehlikeli noktadan uzak
laştırdı . Seyrine devam ettL 

~ ..................................................................................... ...:ııı~-~~~~~. ----·-·- Nihayet dün her üçü de i~aretli 
para mukabilinde eroin satarlar

ken suç üstünde yakalanmışlar -

dır. Bunların oturdukları evde 
yapılan arama neticesinde 9 pa -

ket eroin, eroin bulaşıklı bıçı.k, 

kağıdlar, eroın ölçmiye mah•us 
yüksük bulunmuştur. 

Birçok yerlerde barometro s'
iırın altında otuza kadar düşnıü~
tür. 

Mürettebatın sinirleri gerilmiş, 
vekarlı bir sükut içinde hep va-

Kazası Mahallesi Mükellef adedi 

Dogru a ı Joğr u, a teblı~ 

edi le:niyen taiı r ır neticell
rini ihtiva eden kaadın 

asıld.gı yer 

zifelerin esarılmışlardı. , Üsküdar Selimi ye 47 Selimiye camü kapısına 
Kimsenin aklında kendi işini 

başarmaktan başka bir düşün~e 
ne mal, ne can, ne de başka bir 
Jı.aygu hakim değildi. 

• Arakiyeci Hacıcaier 25 Mahalle r.1ümcssilinin odasına 

Üsküdar kazasına bağlı Selımiye ve Arakiyeci Hacıcafer mahalk. 

leri arazilerinden bazılarına aid olup bahse mevzu yerlerin sahibleri 

adreslerinin öğrenilememış olmalarına bina.,n doğrudan doğruya tebLg 

edilemiyen tahrir neticelerinfo kaza dahılinde mutad vasıtalarla ilan 

Fatih 1 sulh hukuk hakimliğin
den: 

Hazinenin Tevfik zimmetinde a
lacağı olan 12 lira 14 kuruşun tah
sili hakkında açtığı alacak da·;ası 

için gönderilen zaptı davaya müba· 
şiri tarafından verilen meşrubatta 
mumaileyhin bir semti meçhui;. 
gittiği anlaşılmış ve mahkemere 
müddei vekilinin talebile müdd.,i
" leyh hakkında 15 gün müddetb 
ıltınen tebligat icras.ına ve mahke
menin 9/1/939 saat 10,30 a talikme 

cibi karar yevmi saati mezk ü :-da 

mahkemeye bizzat veya bilvekiıle 

gelmediği takdirde davanın gıp . 

ben bakılacağı tebliğ makamına ka-

Yadigarımillet avına yakla~an 

bir pars süzülüşü ile ilerliyor, 
Golyat ile aralarındaki mesıfe 

h~r saniye bir parça daha azalı -
yordu . Çiftlik harabesi burncınu 
cöndükten sonra Morto liman. 

edileceği ve ezcümle hizalarında yazılı yerlere asılacağı 2901 sayılı karar verilmiş olduğundan beı m1'- 'm olmak üzere ilan olunur. 938/'ll 6 
arazi tahrir kanununda haklarını istımal etmek üzen• alakadarlara 

tebliğ olunur. (B) (9276) 
karanlıklar içinde bir mezar çu-
kuru gibi uzakta belirdi. * * 

Kartal Malmüdüriyetinden: 
Gemi ile, İngiliz dretnotur.un 

bulunduğu Morto limanı arasın
Hepsine üç yüz lira bedel tahmin edilen Eminönünde Şeyh Mel-- D. N. M• lıalle ve Mevl..ıi No, Nevi MuhlD m .. ı 

Kıyındı 
daki mesafe artık bir mile in-r.iş, med Geyliini mahallesinin Arpacılar sokağında ytni 47, 49, 51 numaralı 
avcu Türk destroyeri ile iri bır dükkanların ankazı pazarlıkla satılacaktır. Şartnamesi encümen kale

av olan İngiliz zırhlısı arasındıt 
bir sıçramalık mesafe kalmıştı. 

Dümen tekerleğini kendi ellerile 
kullanan, Yadigarımillete bizzat 
istikamet veren süvari Rıza kap
tan karanlıklar icinde yuvarlana 
yuvarlana ilerleyen geminin v~
zifo başında sade kulak kesiler~k 
süvarilerinin emrini bekliyen mü
rettebatına ilk ~mri ulaştı. 

- Torpidolar hazır mı? 
- Hazır ... 
- Dikkat!. .. 
Vardiyacılar arasında bir kay

naşma oldu... Saffet kaptan bir 
numaralı tiyubun manivela ko
lunu kendisi yakaladı. 

Yadiganmillet, :vı:orto lımanı

nın ağzına geldi, bir mezar çukuru 

No.34 

Yanıııda insanı çileden çıkarta· 
cak be kadın .. O sadece elimi tu
tuyor. Acemi bir aşık gıbi yalnız 
kalbinden bahsediyor 

Hiç kimseyi sevmedığoni soylü
yordu. Bana gelınciyc kadar a'k· 
la alay etmiş . Tanıyanlar bambaş· 

ka bır ın an olarak çiziyorlardı o· 
nu bana' Alaycı, hiç bır şeye ~

temr. yet vemc,~en, hele gfüıül 

ışlerine karşı dehşPtli müstehz' 
bır genç ımiş! Bunları duydul<tan 
snnr.ı cek nm e başladım. 

Bcnun.e olay mı ediyordu. 
Konu uı"<t-n baz.:. h5.d seler Vf 

konu .ı 'ar·~ al v ett ni dilinin 
surçüsünü . beW etmemek •çin 
kcndisir. freı krreğe çalıştığı gö· 
rulüyordu bazan. 

minde görülebilir. İstekliler 45 liralık teminat makbuz veya m<•ktulıil~ 

beraber 22/12/938 Perşembe günü saat 14 buçukta daimi encümende 

bulunmalıdırlar. (B) (9243) 

* * Fatih Tapu sicil muhafızlığından: İstanbul Beledivesinin hıı<usi 

idareye müdevver olarak 341 senesi evkaf bütçe kanununun dördüııcti 

maddesine tevfikan tescilini istediği Fatih Efdalzade mahallesınin Ni

şancı caddesinde eski 33 yeni 39 kapı N.lı Efdalzade nam İncirci medrese 

sinin tapu kayıd ve senedi olmadığından senedsiz tasarrufattan yeniden 

tescil edilmek üzere hukuki ve fenni vaziyeti tesbit edileceğinden lıu 

hususta 28/12/938 gününe müsadif perşembe günü saat 14 de mahallen 

tahkik ve keşfi icra olunacağından işbu tesçil talebine karşı bir ayn'. 

hak iddiasında bulunanların müsbet evraklarile birlikte tahriren mu· 

hafızlığımıza veyahud muayyen gün ve saatte mahallinde hazır bu

lunarak müdafaa ve itirazlarını bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Ben aşk diye içi titreyen bir ka · 

dındım. Fakat aşk yalnız sözie 
midir? .. 
Aşk tarlasının yetiştirdiği pefis 

bir meyva vardır ki, adına şehvet 
derler. Bu delikanlı bu meyvayı 
bilmiyor olmalıydı. Baktım çn -
cuklaşıyoruz. 

Soğudum. Bir gun hiç seb~b 

Yokken ayrılıverdim. Yeni bir 
macera aramağa başladım. Bu 
geçen günler, karşıma ona ait 

•pek çok !Y'alümatı olanları çıka•
dı. 

Bizim acemi. toy delikanlı me-
ğer e, köyünı.i birbirine katan bir 

, birine katan bir donjuanmış! .. E
renköyünde ona tutulmıyan ve 
peşisıra koşmıyan .ııenç kız yok-

(İ) (9244) 

muş ... O bal arısı gibi ondan ona 
koşuyormuş; hatta park kapısın

da gece yarısı bir kızı zorla öp -
mek şeklinde sabıkaları da varmış. 

Bunları duydukça hayretim, 
hayretim derecesinde de ona o
lan alakam artıyordu. 

Peki bu çocuk, böyle çapkın ve 
haşari idi de niçin bana karşı 

birmektep çocuğu kadar çekın

gen ve acemi hareket etmişti? 

Bunda bir iş vardı. 

Benimle alay mı etmişti? 

Bu aklın intıbak edeceği bir ih
timal değildi. 

Ona evvelaları kendimi roman· 

tık bir kadın olrak göstermekle 
beraber sonradan en budala hır 
erkeğin manasız çözeceği bir 
şekHde açılmıştım. 

Ayrıldıktan sonra tanıştığım 

erkrklerin yavanlığı onu gozum· 
de yavaş yavaş büyütmeğe ba§la
mıştı. O isyanlarile, tahakküme ö
zenen jPSt!erile bambaşka bir 

------- -- --
152 Yakacık Ayazma mesire 7062 M2 

mahalli 5087 F'undalık arazi 353 10 
152 Yakacık Ayazma mesire 

mahalli 6088 1!6!i0 M2 232 00 
248 Maltepe Kartallı sokak 9/303 Kirgır mağaza 150 00, 
148 Kartal Çayırlar M. (loıc;;ıı 7352 M2 tarla 220 56 
148 Kartal Çayıı lar M. (1018/30) 16542 M tarla 496 25 
148 Kartal Çayırlar M. (1018/30) 22056 M2 tarla 661 68 
267 Kartal Meşeli ayazma M. o Mandıra yeri ve ebni 

ye si 100 

221 Maltepe Çeşmeler C. Bır çatı altında ayrı ayrı 
6; 7; 9; 11 kapılı kargir ahır 650 00 

326 Bostancı Yenimahalle 
Cesriderbend 230 M2 arsa 116 00 

Yukarıda yazılı emlak ve arazinin hizalarında gösterilen kıymet
lerle 23/12/938 Cuma günü saat 14 de satılacaktır. 

Taliblerin % 7,5 pey akçelerile Kartal malmüdürlüğunde müte-
şekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olunur (9078) 

erkekti. Dopdolu, binbir çeşit his-\ 
le tıka basa dolu esrarengiz bir 
ruhu vardı. 

Belki de bana açılmamasının 

sebebi bu bir türlü nüfuz edeme
diğim tuhaf haleti ruhiyelerincie 
gizliydi. 

Uçarı , çapkın, ele avuca sığ

madığı rivayet edilen bu deli -
kanlının bana karşı, bir kadın ol
duğumu bildiği halde, böyle us
lu dvranması beni dehşetli me
raklandırm1ştı. 

Tekrar onu elime almak ve 
bu garip tarafını çözmek istedim. 
Bir tesadüf bunu halle kafi gel
di. 
Konuştuk. 

Sevgimizi yeniden ihya etmek 
onu çok sevindirdi. 
Ayrı kaldığımız müddet zarfın

da beni unutamadığından, hali\ 
sevdiğinden bahsetti. 

Fakat ... 
İşte bu fakatın arkası seni hay~ 

retc düşürecek Semiha .. 

Bu seferki Sermed bambaşk.ı. 
bir gençti. 

İlk buluştuğumuz gece neye 
uğradığımı şaşırdım. Elimi uzat
mamla beraber kendimi kolla -
rında buldum, dudaklarımı da 
ağZJ içinde .. Bunu evvela aylar -
dJr görüşmediğimiz için biriken 
iştiyakın deşarje oluşu şeklinde 

tefsir ettim. 

Aldanmışım! 

Şimdi o, hakiki hüviyetile kar
şımdaydı. 

Ve .. artık ben ona tamamile 
teslim olmuştum. 
Hoşuma giden bir tahakküme 

kalkıştı. 

Başımı döndürım tatlı sert bır 
kıskançlıkla başlad1. Beni affet
miş gözüküyordu. Tekrar dedi ki, 
bir daha en ufak bir şekildeki i
hanetimi affetmiyecektir. 
İçimden gülümsüyordum. Ni • 

hayet ben senden. sen bende~ 

bıkarız, diyordum. Doyuncaya 
kadar. Aşk hiçbir zaman ebedi 

İngiltert'de kar fırtınalarından 
25 kişi ölmüştür. Bulgaristar.da 
yollar karla kapandığından nak -
l•yat felce uğramıştır. 
Baltık sahillerı şiddetlı soğıık

lnrdan l kilometre mesafeye kadar 
buz tutmuştur. Vigtol nehri ta -
mamen donmu~tur. Bulgarist~n

da karın irtifaı 8 ayak boyuna çık
mı ş şiddetl i tınilerden iki kişı öl
mü~tür. Cenubi Sırbistanda kı rın 

yükst·kliğ; 70 . entimetreyi bul -
mu!;tur 

ŞEHRiMİZDE 
Bütün bu soğuklara mukal'il 

[Chrimizde havq bu sabah di, ne 
n~zaran daha sakin ve açık'.ır. 

Akşamüzeri Boğazı kesif bir sis 
kaplamış ve bu yüzden münak.ıliit 
durmuşsa da bilahare sis zail ol
muştur. Halen şehrimizde en •:oK 
12 en az 5 derece hararet varılır. 

Fak,ü bu giizel havanın değış -
mc-mcsi ve Balkanlardaki müth;ş 
kı~ın buraya da gelmesinden bir 
çok kımseler korkmaktadırlar. 

......... __ --~·--------
Arab Kongresi 

(1 inci sahifeden devam) 
Paşa şu cevabı vermiştır: 

• Vazıyetimiz İngilterenın va-
zıyetile bir değildir.• • 

Arab - Yahudi konferansı hak· 
kında hükumet reisi bu konferan
!ın Çemberlayn ile Lord Halifaks 
ın Romadan avdetlerine kadar te 
bir edilmiş olduğunu ve Mısır 
murahhasının henüz seçilmediğini 
söylemi~tir 

değildir. O, avukatlkı stajını bi
tirir bitirmez, evlenmemizi isti -
yordu. İlk zamanlar buna yafan
cıktan evet demek mecburiyeti
ni hissettim. Düşündüm ki, b:ı 

genç çocuk bana kapılmıştır. Pek 
çabuk hevesini, arzusunu alır, 

kendi uzaklaşır. 
Lakin hiç te umduğum gibi çık

madı. 

Gün geçtikçe bana bağlanıyor, 
bu bağlanışla tahakküm ve kL~ -
kançlık zinciri beni bir kat daha 
sarıyordu. 

Bir müessesede çalıştığımı bi
liyorsun• 

Buna katiyyen tahammül gfö
teremiyordu. Erkek arkadaşlarla 

beraber çalışmanın fenalıklarırıı, 

neticelerini gözümün önüne ya
YJyor, kıskançlık kavgaları da 
bu yüzden çıkıyordu. 

En fenama gideni bana katiy
yen itimat etmemesi. 

Bana hiç inanmıyor Semih' 

<Devuu nr) 

Be!grad 
Peşte 

('1ünasebafı 
devaJll) 

(1 inci sabifedeıı 
5 

fo~ 
yoluna koyduktan sonra. afa>'n· 
lavyı ile Ma~aristaıun da rgiJlli. ~ı 
daki eski ZJdaıyet ve ge utta b~ lıld 
bertaraf etmek için ta118S: 0ı:ırı~ 

· csı lunmuştur. Bunun netı.c bin~· ' ıtet 
Yugoslavyadaki beş. Y.uz 113zi~-ı:~ lııın 
lik Macar ekalliyetının :ır ıııi \r 
düzelmiş ve haricd'.'ki ı.ıac \tik 
tecileri avdet etmıştı. ya ~~ ~ 
Şimdi de Çekocloval<Y9 iJ]i. h ~av 

. 1crıı .,h 
hududunu tadil edere rJsr'· Cö 
dudları haricindekı MaCJ ve' ••. t 

d 1c1arı · • ~ il bir milyonunu yaşa ı ·:ıS"'' !> 
!erle beraber kendi caJll' 1,,.,.,•• k._ 

QS''. ~ 
lan Macaristanın, yug t 3;1"" to 
karşı hasmane bir vazıyeğı ı~! " ıı;· 
ihtimalinin önüne g~ç!lle .,/ 
tasmim etmiştir. . 0pı;<I bl ~I 

İtalyan politikasının uÇ J(.rf ~ 1 

maksadı da Macaristan·~di,şıı> ; 
Ukranyası üzerindel<ı 1 d 0Jıı le\. 
ve Lehistan ile heın~ud~ ,·sı lı g 
tasavvurundan büsbutu llıi ilS 
çirmektir. K$ıf ~ 

İşte Alman politik•'-ı:ı8f(la 'i 
anla ı'-

Macaristanda son zaın . d< olr c 
terilen endişelerin yerın ıiıı' liııe 
dığına Kont Ciano '!ac•:e1d,.1 d ~ti 
darlarını ikna etmcgı . şJ1'1 ~lllı.i . . ıştır· .e • 
başlıca vazıfe edıııın ,,,. • ~Uh 
Macar matbu:,tı da bU ~·t · d~ 
müsaid bir \'a~iyet alına 1' 

YAPILAN TEZ·"'ı-rtJll·~ j(C 

Budapeşte 21 (A . A·ı 1;.ar 4 Cıano, dün saat 18 de 130.i'f rf 
farethanesine gitmışur. deııP .ji 
tede mukim İtalyanla!, e~ •ı 

zctf1l 
bıtalarını kendi"nl ar ·d'· J 
Kontu orada bekliyor!•' al• 

. ,3 ıon• p 
Sdarethanenın · iifat ;1a a 

Kontun şerefine tt'zah ııcrıP 
d" e makta olduğu sıra •• P'n 

Musolininin faşist ttalY~ .,,uıa 
·pı ,.. 

Kont Cianonun medh' .• ,ıı-
ıe'" ' zammın yazılar yazılı tıil ~u· ... 

şıyan delikanlıların ~:.~~fil 
duğu Macarlardan ":uünıl" ıoP 
kütle sefarethane orı 

!anmışlardır. pıP ot d 
İtalya Harıciye :r.;aıır~ .• ~ıaı 

mobili sefarethaneye ·l~rı a) 

C
, .:;f:O. 

sırada Duçe'. _ ıano, · /ı 

ka çıkmıştır___..-:; 1, 

1 
.... ı 1 ı ?i. 

BIRAK 1 "rın'r~~ 
. arala pi 

Israf ettiklerı P ··rıerı '"• 
. ··rnU "' heder eylediklerı 0 ,·e 

fayd~sız olduğuııll llıte 
uğrıyacakları ali'h~: 

Su kutu HBY ~ s .. 
• . ]bet bir guP ~,k. 
azamı e rdır . 

anlıyacakl 3 e:: Ş 
Mucıı ıe~· 

. J{at'i)"eıı J$ 
devri geçmiştır. ,.91at 

k n ha. niye durur e 
uğraşıJrrıaZ· • ev 

Krem perc 
siıl"~-e Q 

Hiç bir zaınan "d'· 
muhali vadetrıı '( 

F A K P..., er1eıl 
her daim sözünU ısP 
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S ö EMA 
I~ t tt AY'! ltalyon ları n Yeni Di e ·<lerl 

t~ yeni Fil11l~r: 
ı Nurlu Mahalle 
s f'\ arisin talebelere mahsus 

1ıı- j mahallesi. Jorı ve Pol adlı 
~; iki üniversil~ talebesi, tale-

bO lıı.ıcrd~n biri bir kıza go:ı.üllü . .• 
~ llldırasıya seviyor. 
~ij~ lııııdöleıı, vilayetlerden birinde 
,-eti ıt~lcilik yapan orta halli bir ada
İr·~ ltıın kızı. .• 

\re PoUl. seviyor. Delikanlı bir 
~ ı;ikontıın oğlu. Madl<' ı şatosı..ıa 

. ~ ıl<vet ediyor. Fakat ailesi, dostla-
1 :ıll tı, bu melal kızını kendısine layık r, il 

er ' l tınüyorlar. Zorla bır kibar "1-
15 il ile evlendirmek istiyorlar. 

-l'a'' h.1>01 Madleni sevdiğmi,. o_~d~ 
l "'"fkaUe evlenmiyeceğinı soylu
ıal 1 ~~~ - Bu sırada Madelenin babası 

"lllYor. Zavallı kız, tahsiline de
cıı d "ttııı edememek mecburiyetinde 
l(,a! t.ııYor. Bu va:ıiyeti Pola anlatma

l C.n ortadan kayboluyor. 
F'akat, Pol diplomasını alınca 

~giliııini buluyor, evleniyorlar. 
sallarda olduğu gibi: Onlar er

~ ~ 1' Ş muradına ... 

a ~erter'in Romanı 
01 ..ı . Clote'nin bu !Ayemut eseri de 
ıı' ,· 'nemaya alındı. Baf rolleri J an 
~ ~. 
~ '11\1 ~ ~'Ye ile Polet Paks oynu~or. B~ 
• <!h 1ının büyük bir rağbet goreceğı 
•ı ~Uhakka.k. 
dıf 

MahkOmlar 
Kolonis i 

• 

Holivu~f da f 
Duglas 

ferbanks 

M 
eşhur sinema artistlerin -
den Duglas Ferbanks İs -
viçre, İngiliz ve Amerikan 

sermayedarları tarafından temin 

olunan 500,000 İngiliz lirıısile (Fer

bank:s İnternasiyonal) adlı bir 

sinema şirketi tesis etmiştir . 

Şirketin .teessüsü Londrada res

men ilan olunmuştur. Heyeti ida

resi: Ferbanks, David O. Seinzki, 

John Hay Vhitney, Montag Marks, 

Jrj Aşibald'den mürekkeptir. 

• Ferbanks İnternasiyonaı. şir

keti, yalnız beynelmilel mahiyet

te olan büyük filimler çevirecek

tir. 1939 yılında üç filim yapacak

tır. İlk filim: Kaliforniya olacak

tır. 

Bu filmin senaryosu hazırlan

mıştır. Mizansenleri de Paoul 

Valş'e tevdi olunmuştur. 

Viv\yana Romana ve M!la Pareli (Beyaz esire) filminde. Bu filim, 
1900 ııılında lstanbulda geçen bir vak'aııcı cıiddir. Ve Marlc Sörkı7' 
tcırafındcın Parirte çevrilmektedi:r. 

İkinci filim (The Tenth Woman) 

dır. Lord Bayron'un hayatına a· 

iddir. Üçüncü filim de, Doglasın 

ilk muvaffakiyetini temin eden 

(Üç silahşorlar) olacaktır, Ve 

renkli yapılacaktır. ihtilale Aid 
Filmler bu lundu 

Leningrad'da, inkılab müzesin
de, 1917-1920 senelerine aid bir
çok tarihi filim parçaları bu • 
lunmuştur. 

Bu filimlerde, dahili harbin ha
kiki sahneleri görülecektir. Bun
lar, tarih bakımından çok kıy -
metlidir. 

Mi!Sela 1917 de ilk ihtilalde Pet
rogrs d caddelerinden birin.in hali • 
1917 de ıhtilal esnasmda ölen Bol-
şevi klcrın cenaze meras ı mi, Kon
giser adlı bir talebe tarafından öl
dürülen i:k Çeka §efinin cenaze 
merasimi, Lenine aid bazı filan
lel'. 

yid Holana gönül veriyor, karısı 
olmağa razı oluyor. Ve onunla be
rabeı· mahkı'.ımların bulunduğu 
bir çıftlikte çalışmıya gid : 1 ı r. Fa
kat, az sonra büyük bir ümidsiz
liğe düşüyor. 

Gardıyanlar çok fena muamele 
ediyorlar. Fakat aralarında çok 
zyi yürekli bir adam var: Hovar 
Joln ... 

Bunun yardımile ku 'luluyor ve 

Şimali Okyanus 
isimli Bir Film 

•Şimali Okyanos• isimli senar

yoyu yazan gazeteci O. P. Jilber 

Harri Bürün kumpanyasına suf

lör diye gırmişti. 

llloris Kloş tarafından yakın -

da çevrilmiye başlanacak olan 

(Şimali Okyanos) filminin müeJ,. 

lifi, Balkanlardaki bir turneden 

döndü. 

Gazetecıler içın, yabancı 

devletin hu<ludlarını geçmek bi

raz güç. Bu sebeble Harri Bürk 

kumpanyasına suflör girdim. 

- Molenar'la birlikte mi? 

- Evet.., Çok, pek çok şeyler 

gördum. Türkiyede temsil vere - ı 

medik, Çiınkü muvasalatımız mil

li mateme tesadüf etti. 

- Netıce?. 

- Bu seyahattan çok istifade 

ettim ve senaryomu bitirdim. 

bir daha erkeklerin sözlerine ka
pılmamaya ahdediyor. 

Çinli Rolü 
Yapan Artist 

- ı 

Geçenlerde vefat eden Varner 

Oland'ın yerine aktör Sidney To

ler geçmiştir. Badema, meşhur 

Çinli hafiye rollerini bu yapa -

caktır. Acaba muvaffak olacak, 

Oland'ın yerine tutacak mı?. 

Garlo Bir Wacera Tram vay Şirketi Bir A [em 
~-~~~~--~~~~~~~~~~-

Aşk Kahramanları 
Oaima Güzel Değildir 

ı lşçHerde Yarım Milyon 
Lira istiyor 

, (5 lnd aahlfedea devam) 
Sebze yemesi münasebat pt!V• 

;tıııenize bir sebeb teşkil rt· 
'(a lfoş buna bir şey denemez. 

·
1 

t, Yirmi bin frangı nasıl ver
~, 

"·· 
lfernen vermedım. Çok n~

~Ço'ıt itibar bir adam görünü -i lfiç paradan bahsetmiy:ır· 
4ııı "ni dolandıracagı ihtimalı 
. (jan bıle geçmeraişti. Çuk 

bir d d , l . a am ı ... 
Yı amma, yirmi bin frangı

a1ı11 

- Bunun için yirmi bin frangı (S inci sahifeden devam) 
aldınız! mek mecburiyetindedir, 

- Evet, bu para ile bir j~ u- Tetkikata başlıyalı 19 gün ol -
tacaktım. Muvaffak olamadım . masıııa rağmen henüz bir ses çık-

- Parayı iade etmediniz... mamıştır. Hak.kımız olan paranın 
- Evet... 5000 lir asile bir avukat tuttu:t. 

- Ve izdivaç vaduıi de geri al- Hepimızin hayatı bu paraya bağ-
dımz... lıdır. Ve bu para bizim hakkımıt-

K dır. Hakkımızı almak için bütün 
- endisine yük olmnmak ıoi:ı. 

• gücümüzle çalışacağız ... 
- Bunu evvelinden düşünmeli 

'd" · Görüştügüm işçi1er arasında, 
ı mız ... 

bu işlerle daha yakından alaka-
Neticc. Vefasız aşık ikı· '''n'- d b l . Jr u unan bir zat da bana, biı· 

hapse ve Yirmi bin frangı iad~- tün bu yazdıklarımı aynen tek • 

şu cümlelerle hulasa etti: 
- Şirketin satılması tahakkuk 

et.ıniştir ve bu pek yakın bir is
tikbalde olacak b ir iştir. Bunu 
herkes görüyor, işitiyor ve bılı

yor .. İşin saklanacak tarafı. yok .. 
Peki şirket satıldığı takdirde bi
zim hakkımız ne olacak? .. İşle bu 
haklarımızın bize biran evvel ia
desi için son çare olarak milli Şe
fimiz İsmet İnöne ve sayın tlaşvec 
kilimiz Celii.l Bayara telgrafla mü
racaat ettik. Artık hakkımızın 

kaybolmıyacağından emin bulu • 
na biliriz. 

. ~"~t bay hakim .. 
aadj izdivaçla değil mı?. 

ı~l!ıçkırarak ağlar) evet, bay 
·• Batta çok sevdiğim ke

oı: 

y~ mahkum oluyor. Yaşlı kadın, rar ettikten sonra son vaziyeti 

sevg.lisini, paralar mı ve kendisini J============.,;,,===============-'" 

1" e a§kda uğursuzluk getı-

kaybetmekten mütevellid bir ke-

derle ağ lıyarak mahkemeden çı
çıyor 

Tar ihte Kadın 
'Yc evden attırdı. Zavallı 
~· beş senedir yanımda i'ii. 
, cınek kedınizi de feda el-

~---------'!!! O lnd ıahlfemlzden devam) 1 istediiğ şekilde şahadette bulun-

~lı! Sonu böyle olacağını 

Dr. A•i Riza Sav -
Birinci sın:f dahiliye 

mütehassısı 
~~ı ıııı ... 
~~Ilı, kadının bu sözlerıni dik- Muayenehane: Beyoğlu Par 
, kYeisJc dinleyen maz.nuna makka,pı, tramvay durağı. 
• : Kabul saati: 16 dan sonra 

· Vaarli izdivaç sözünü inkAr -

~rsunuz, değn ml?.. Dr Murad Rami Aydın 
lıı,ad~rna karşı büyük bir hiır- • 

l;t buyuk bir sev ... gim vard!. Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 
~I iŞsizdim. Ona tamamile caddesi No. 10 Urfa aprt. 
llıak istemiyordum. •15~3 

. D l d b" ı·ki dular. sciyledi. ost arın an ır 
Hernekadar güzel kadın ken -

de şahit giısterdi. dini müdafaa etti: 
Kral, derhal Leydinin kocası

' nın ve çocuğunun tevkifini em
retti. 

Güzel Leydi: •Büyücülük ve 
kralı zehirlemiye teşebbüs. le it
ham olundu, hususi bir mahke
meye verildi. 

Müthiş işkenceler yapıldı. Hız

metçileri tehdit olundu. Başları
nı kurtarmak i:çin mahkemenin 

- Ben, dedi, Zehir nedir, bil
mem ... Bilmiş te olsam bunu na
sıl istimal edebilirdin. Bunun i
çin kralın sofrasında bulunmak 
lazımdır. Ben ise saraya hiç gir
medim ..• 

Fakat, bunun bir tesiri olma
dı Güzel Leydi yakılarak ida -
mına karar verdi. 

Erte• i ilin seher vakti Levdi-

Saç Pan a yırı 
(( llncll .ahifedeıı devam) 

Neyse, panayır günü geldi çatlı. 
Herkesten evvel panayıra gide· 
rek adamı gördüm. Aman yarabbi 
nekadar çirkindi! Kırmızı yüzlü 
suratsızın biri!. Bütün köylü ka

dınlarının bu adamın önünden ııe
çip saçlarını kestirmesi görüle -
cek manzara idi!. Hele saç kesimi 
bittikten sonra bu fedakarlıkla · 

rına mukabil alacakları mükafan 
seçmek için birbirlerini itip kak
maları ayrıca seyre değerdi.. 

Nihayet Aayşe göründü. Elile 
uzaktan bana: •Şimdi sıra benim 
der gibi• işaret etti. Güzel buk

leli başını eğerek O koca makaı:m 
saçlarını kesmesine müsaade ett .. 
Beş dakika sonra onun kafası Öte· 

kiler gibi kele dönmüştü. Ane . 
mavi kumaşı seçerken dantelalı 

takkeyi başına geçirirken ben de 
hayvan gibi ağlamağa koyuldum 

Ertesi günü mekteb benim ıçin 

büsbütün bir hapishane halini al
mış!L Saçları varken ayşenin ~iib

re kokusunu pek duymuyordum. 
Fakat o da öbürleri gibi kele dö

nünce bu koku içimi buLmdır -
mağa başladı ve Ayşeden iğren -
dim. O ise bu vahşetimi daha çok 

artırmak ıstercesine bana doğru 
eğildi ve: 

- Biliyor musun, dedi, mavi 
entarimi bu pazar giyeceğim .. 

Ne oldu bilmiyorum, kend'mi 
tutamadım, küçük elimin olanca 
kuvvetile Ayşenln pembe yuvar· 

lak yanağına bir tokat asketth~ 

Öyle bir tokat ki bir hafta sıra ıl~ 
her akşam mektebdcn ceza oıar" ı 

iki saat geç çıkmaklığıma sebeh 
oldu .. 

Ovey Çocuk 
Hayatta Betbaht 

mı o,ur? 
(5 inci sahifeden devam) 

her ağzındaki çalgıyı ellerile tu
tabildiğ, görülmüştür. Bununla 

beraber üvey babanın üç ay hap
sine hükmedilmiştir. 

Kadın kocasının boynuna sarı· 
larak onun kendisi için iyi bir 

koca, çocıığu için de iyi bir baba 
olduğuııu söyliyer;,k: 

- Kocamın hiçbir zaman bu -
nu kasdl olarak yaptığına ihtimal 
veremem, demiştir. 

Üç yaşındaki kızın üvey babası 
böyle mahklım olarak bu haber 
gazetelere geçince küçük yaştaki 

okuyucular arasında da büyük bir 
alaka uyanmış, derdlerini yaza -
rak anlatabilecek bir yaşta olan 

çocuklardan bazısı da gazetelere 
mektublar yollamağa başlamış -
lardır. 

12 yaşlarında Given isminde bir 

kız hayatını anlatıyor. Altı ya -
şında iken babası ölmüş. Diğer 

kardaşlarile beraber yetim ka.11-
mış. Fakat anası çok fedakar, ça

lışkan bir kadın olduğu için uğ· 

raşmış, çalışmış çocuklarını bü
yütmüş. Fakat çocuklara yetimlik 

çöktüğü' için artık gülmeyi, oy -
namayı unutmuşlar. İ~te aradan 
seneler· geçerek nihayet iyi bir 
adam çıkmış, dul kadını allillf· 
Çocuklara da çok iyi bakıyor -

muş. Çocuklar için yine gülüp oy
namak zamanı ve imkanı gei.mif. 
Liıkin on iki yaşındaki kız diyor 
ki: •Ben mesudum, fakat baıjka 

çocukların mes'ud olmadığını öğ-

Süveyş Kanalının da 
idareşini İstiyorlar 
( ( Uncll 18hifecleıı devam) 

İngilterenin kanala verdiği pa
ra tabiidir ki İtalyanın verdiğin
den daha pek çoktur. Lakin İtal
yanlar bunun iç;n de şöyle diyor
lar: İngiltere kanala ücret veri -
yorsa da kanalın kB.rından istifa
de eden bir memlekettır. Bu iti -
barla vermekte olduğu paranın 

bir kısmını da kendisi almakta -
dır. Italya sade veriyor, almıyor. 
Onun için kanal şirketindeki bu
günkü mevcudiyet:de ehemrni -
yetti değildir. Netıcc ftalyar,la -
rın istediği bu işi d ~ha genişlet -
meli, Süveyş kanalının idaresini 
daha beynelmilel hale Jroymalı ... 
ve saire. 

Fakat karşı tarafın cevabı da 
var. Onlar da diyor ki: Süveyş 

kana'' " '.n idaresine iştirak mese
lesi şirketin sermayesine göredir. 
Yoksa kanaldan gelip geçen ge
milerin çokluğuna göre değildir. 
Şirkette İngilizlerin, Fransızla -

SATIŞ 

rın hissesi çoktur. Onun için on -
!ar, bilhassa İngiUzler i<lareyi ela 
almışlardır. Sonradan kanalda 
böy ıe bir hak iddia etmek doğru 
değildir. Bir müşteri bir dükkan
dan her vakit alış veri~ ederek 
o dükkana birçok para kazandır
mış olabilirse de dükkfını.n idare
sinde ortaklık iddia edebilir mi? 
diyorlar. 

Yine İtalyan tarafının buna 
karşı ileri sürdüğü şu oluyor: 

Sü veyş kanalı dünyanın en 
mühim bir yoludur. Dünvanın 

diğer yarısı ile olan al•ş verişi bu
radan yapılıyor. Böyle beyne! -
milel bir mahiyeti olan bir yolun 
idaresi öyle hususi bir şirketin e
ıo..-ıe kalmamalı. Para harcol • 
masın iddiasile, edilen kara do
kunulmasın diye kaMlın zaruri 
olan bir takım masrı:~: r ı geri ka
lıyor. Gelip geçenlerın ıyiliği için 
yapılacak bir takım tesisat yapıl
mıvor. -
İLANI 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Fat.ına. tar;ı.fından vakıf paralar idaresinden 25239 ikraz numarasUe 

borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilm;~ olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 

ehli vukuf tarafından (1700) lira kıymet takdir edilmiş olan kayd~n 
Davutp:ışada Davutpaşa mahallesinin Hekimoğlu Ali Paşa caddesir le 

eski 30 yeni 32 kapı No. lı ı;ağı Mehmed Rıfat hanesi solu ve arkası 
Ahmed Süheyla. Vasfiye ve Fatma ve saire ve Hatice Suad'in hanesile 

bahçesi , cephesi Hekimoğlu Ali Paşa caddesile mahdut ahşap evin 
evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Ahşap kapıdan girildikte ufak karesiman döşeli bir taşlık bir ku
yu solda bir bodrum ve kapısı vardır. 

Birinci kat: Beş basamak merdivenle çıkılan bir sofa üzerinde 2 o
da, bir hala. 

İkınci kat: Ahşap merdivenle çıkılan bir sofa üzerinde üç oda l>ir 
hala, bir musluk taşı ve bahçedeki natamam mutfağın üstüne açılan 
bır kapı. 

Üçüncü kat: Ahşab merdivenle çıkılan bir sofa üzerinde üç oda, 
bir hala, bir musluk taşından ibarettir. 

Bahçede natamam kB.gir ve alaturka ocaklı bir mutfak vardır. 

Umumi evsafı: Ev ahşap olup tamire muhtacdır. İçinde elektrtk 
ve su tesisatı mevcuddur. Bodrum ve birinci katların ikişer pencere

sinde demir parmaklık vardır. Mutfağın kapı ve pencereleri yoktur. 

Me>ahası: Tamamı 63,20 metre murabbaı olup 38,70 metre murab

baı ev, 13 metre murabbaı mutfak ve bakiyesi bahçedir. 

Yukarıda hudud evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı 
açık arttırmıya konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 25/12/938 tarıhin

den itibaren 938/4680 No. ilı> İstanbul dördüncü icra dairesinin muay· 

yrn numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İIAnda yazılı olan

lardan fazla malumat almak istiyenler işbu şartnameye ve 938/4680 

dosya No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya i~tirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe

tinde pey veya milli bir . bankanın teminat mektubu tevdi edilecekt.r, 
(Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alikadar!arın ve irtifak hak

kı sahihlerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve 

masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün 

içinde evrakı müsbitelerle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab 

eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna· 

mesini okumuş ve lüzumlu malılmat almış ve bunları tamamen karul 

etmiş ad ye itibar olunurlar. 
5 - Gayri menkul 25/1/939 tarihind!! Ça!'§SIDba günü saat 14 den 

16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldık

tan sonra en çok arltırana ihale edilir, Ancak arttırma bedeli muh&m

men kıymetin % 75 şini bulmaz veya satış iatiyenin alacağına rüçhanı 

olan diğer alacakWar bulunup da bedel bunların bu gayri menkuı ile 

temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok art

lıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temı:Hd 

edilerek 9/2/939 tarihinde Per~be günü saat 14 den 16 ya kadar İs

tanbul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli satı isti

yenin alacağına rüchanı olan diğer alacakWarın bu gayri menkul il~ 

temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kenrlı
sinden evvel en yüksek teklilde bulunan kimse arzetmiş olduğu be

delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale cd.li•. 

iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesab olunacak 

faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memurİ)«t: -
mizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7- Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yir

mi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecbur
dur. Müt~rakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 

n,in elleri ve ayakları bir direğe mütevellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid ıl 

bağlandı. Diri diri yakıldı. Az mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda 
sonra o güzel vücutten bir yı - gösterilen tarihde İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında i~bu 

ğın külden başka bir feY kalma- ilin ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olu-
dı. / nıır. cg251) 

rendikçe bedbaht oluyorum. Ken
di.sinin güzel bir bebeği varmış. 
Buna yeni bir esvab dikerek bir 
kat daha süsledikten sonra beb~ği 
üç yaşındaki kıza gönderınİf: 

•Ümid ederim ki, diyor, bu be
bek onu yılbaşında biraz sevindir
miş olacaktır.• 
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MUVAFFAK OLMUŞ BiR iLAÇ Hakkı Katran Pastilleri OKSOROKLERf KÖKÜNDEN KESER Sabah, 

------•TÜRKiYE-----·~· 
PAMUKLU DOKUMA VE 

PAMUK iPLIGI 
F ABRIKALARI ANONiM ŞİRKETiNDEN: 

Pamuk ipliği Satışı: 
Kayseri bez fabrikası malı u No. Paket ' 15 ıcr. 

16 • • 480 • 

Nazilli Basma fabrikası ,, 24 • 

Brefli Bez fabrikası ,, 24 • 

• 
• 

580 • 

580 • 

:n.tlaria Fabrikada teslim tartlle satılmaktadır. İplik mütffh

hidleriniıı JUkarıda yıu.ılı Fabrikalara gönderecekleri bedelleri 

mukabil.inde ihtiyaçları niılMtlnde iplik sipari§i verebilecekleri 
ve :U numuadmı ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk 

ipllli müatehltklerinin de ihtiyaçlarını yine ayn ııartlarla yalnız 
Ereitli l'abrlkuına sipari§ edebilecekleri UAn olunur. 

SATIŞ iLANI 
lıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

1 
Devlet Demlryollerı ve Llmenl•r1 ı 

ltletme U. idaresi lllnlara 
........................................................................ ~=---> 

Muhammen bedeli 360000 lira olan 12 adet vinç vagonu 17/2/939 
cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat H e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri li:ıımdır. 

Şartnameler 1800 kuruşa Ankara ve Haydarpaııa veznelerinde 
satı.maktadır. (8997) 

* * Muhammen bedeli 9000 lira olan Ankara garı gazino kulesi asan-

sörü 31/1/1939 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İda
re bırıasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 675 liralık muvakkat teminat ile kanu
n.ı tayin ettığ. vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar ko
mısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 

darpaşada T<-sellüm ve Sevk Şefliğinden 
Malzeme dairesinden, Hay-
dağıtılacaktır. (9173) 

PASTiL KATRAN HAKKI 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cinai 

nesine yatırılacaktır. 
4- Yukanda yazılı miktar kuru 

ot defaten alınacaktır. Kuru ota ait 

• • • 
23/12/938 cuma günü saat 10 da 

Üsküdar at pazarında iki baş bey
gir satılacağından almak istiyenler 
mezkür gün ve saatte pazara gel -
melcri ilan olunur. (9278) 

İstanbul asliye birinci ticaret 
mahkemesinden: 

• . . 
Muhammen bedeli 130 lira olan 50 

adet kilim •Beylik· Salıpazarında 

Askeri Fabrikalar Satınalma Ko -1 
misyonunda 27 /12/938 Salı günü 
saat 14 de açık eksiltmeye konula
caklir. İsteklilerin mezkür gün ve 
saatte ~ı 7,5 muvakkat teminatı o
lan 975 kuruşu herhangi bir mal -
müdürlüğüne yatırarak alacağı mak 
buzla birlikte mezkur gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. Nümune 
her gün Komisyonda görülebilir. 

·9249· 

Öksürükleri kökünden 
keser tecr , b .! idir. 

Mikdan M.hammen 
bedeli 

% 7,5 
Teminab 

!kılltmenln 

Saatı 

Beheri 
Lr. K. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek iıtiyenlerin fiatsız fenni teklif mek
tublarını ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar umum 
müdürlüğü tütün fabrikalar f\lbellne vermeleri tekliflerinin kabulünü 
mutazammın vesika almaları lazımdır. • 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile :ı inci madde
de yazılı vesika ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (8633) 

* * I - İdaremizin Paşabahçe fabrikası ihtiyacı için nümunesi evsa-
fında 1000 kilo kazan sakızı açık eksiltme usulile satın alınacaktır . 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 135 kuruş hesabile 1350 lira 
ve muvakkat teminatı 101,25 liradır. 

III - Eksiltme 2/1/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 de 

Kabataşda levazım ve mubayaat iUbesindeki Alım kornisynunda 

pılacaktır. 

ya-

IV - Nürnuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İ•teklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

HACI BEKİR Ticarethanelerinde bulunur. 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

ı- Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llanları 
Cinsi TeRllnat Mikdarı Kilo Fi' 

L, K. Kilo Kurut 
Sade yağı (ikinci ermiş Kars) 16 88 250 90 
Börülce (İzmir) 4 73 700 9 
Pirinç çorbalık (Antalya kırıjı) 5 06 450 111 

Pirinç pilavlık (Maraş) 8 25 500 22 
Üsküdar vakıflar imareti için yukarıda yazılı ersak ve yat her 

biri ayrı ayrı eksiltme ile alınacaktır. İhaleleri 2/1/939 pazartesi günü 
uat 15 de Kadıköy vakıflar müdürlüğünde yapılacaiından isteklilerine 
% 7,5 teminatHe beraber müracaatları. (9184) 

Diş Macunile Dişlerinizi Fırçalayınız ... 
Çünkü: 

· ıer ıe-
Bir defa fırçalanmakla dış jJl~ 

mizlenmiş olmaz. Ağız ııuddeıe: il
ve dahil! uzuvların müteınadı 

9 
• 

razatı, dışarıdan mütemadi.ye~plal'• 
hnan ecnebi maddeler, mık! ... 

. di le• .. 
yemek, içki, sigara ve saır ş a· 
diş etlerine bin bir mikrop aşııa;~ı 
rızalar husule getirir. Bunlar b et· 
bırike nihayet dişlerde çürüıııej~· 
lerde iltihaplar başlar. Artılc .. ıiit· 
keti önlemek ve durdurmak guç. 

d. 1er•· Vaktinde ihtiyatr elden bırakmıyarak ış; 
nizi sabeh, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
Diş macunile muntazaman fırçalayınıı· 

Çorum Nafia MüdürlüAünden: ıPJ' 
1 - İsteklilerin teklüi layık hadde görülıniyerek kapalı zarf 

!ile yeniden eksiltmeye konulan i§: 
(67839) lira keşü bedelli Çorum ceza evi ikmali inşaatı. 1ııııe 
2 - 12/1/939 perşembe günü .saat 15 de Çorum adliyesi el<Sı 

komisyonunda ihalesi yapılacaktır. ··rdeD 
3 - Şartııame keşü ve evrakı saire Çorum nafıa müdürliii!~4642) 

344 kuruş bedel mukabilinde verilir. Muvakkat teminat miktarı 
liradır. 19.;ıe 

4 - İsteklilerin bu işe müteallik ehliyetnamesi ve sair evra~or~ııı 
birlikte teklif mektublarını ihale ~nü saat on dörde kadar dır· 
nafıa dairesinde toplanacak ihale komisyonuna vermeleri lfıZJl11 

·9247· 

fstanbul Vakıflar Direktörlüğü ianları 
Kıymeti Pey paruı 
Lira Kr. Lira Kr. 

940 00 70 05 ,ııdB I 
Aksarayda Gureba Hüseyinağa mahallesinin Tekke sokağ pı~tol 

sayılı 5 oda, 2 sofa ve iki halası ve tarası bulunan Ahşab evin ta 
15 gün müddetle satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 13111!' 

İhalesi 2/1/939 pazartesi günü saat 14 de icra edileceğin_deıı ııı~r~· 
lerin Çenberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mah!Ulat kalem:e / 
caatları. (9188) __.,.,.,-.,,.. 

iTi y A TOROLARI 
Tepe başında 

il Şehir Tiyatrosn 
ııuııımd DRAM KISMI 
wo,IJf Buakş> m ?.fl.30 da 

(VİNDSORUN ŞEN KADINLARI) 
İstiklal caddeııinde komedi kısmı 

Bu akşam saat 20,30 da 
(DAMA ÇIKMIŞ BİR GÜZEL) .. 

ErtuAruı 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
Taksimde 

(Bu g~~e) 
(SEKİZİNCİ) 
Komedi 4 perde 

Yakında: Büyük milli bir eıer 
(İNSAN MABUT) 

* . · Halk epereti 
Bu akşam 

İÇİ Ç E 

Operet 3 perde 
Yazan: Reji: 

Yusuf Süruri Raşit Rmı 

Müzik : Seyfettin Sezai Asal 
Büyük Macar balesi 

Yakında (Kediye Peynir) büyük 
ope'lCet 

Müzık, Rober Ştolz 
Cumartesi ve pazar matine ıe de 

* TURAN 
Tlyatroau 

San'atkar Na§it 
Cemal Sahir Bir • 

leşiği 

Bu~ 
YAVRUMUN GECESİ 

Ses Kraliçesi Hamiyet Yüc
ve arkadaşları 
BATAKHANE 
Komedi 3 perde 

Sahib ve nefri11atı idare eden 
S"f muharriri 

ETEM İZZET BENİCK 
•• Tet.r.ı llatb•ua 

SAGLIGINlll 
KORUYUNUl: 

' ıt1'' 1 
ıJ:tJl 11~ 11 ıt 

50 
Seneden beri )'3 P1e dV ı · 

.. be ı ·ııı 
!arca tecru gıdala' 11'" 
mevcud çocuk oı• r<' ;I' 

·u tr> ,tP 
mükemmeli oldu.~ ·dıı''' 

T J<ll 
tir. İsmine dikkat: 

3 

kınınız. 


