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i lu Nuruo•ınaniye No. lU En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
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akşam gazetesidir 
İlanlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade ı>tmiş oluriaı . 

İDARE· İLAN: Tel: 20872 
Telgraf : İst. Son Telgraf 

Köy Kalkınması 
Ve Yeni ileri 
Hareketimiz 

italya, __ Fransaya Karşı Tahşidata Başladı 
Vaziyet Çok Nazikleştiğinden Çember/ayn 

Celil! Bayar;ın dünkii nutku . 
Türk milletine yeni ve bü· 
yük bir hedef üzerinde ileri 
hareket emridir. 

Roma'ya Giderk·en Parise Uğrıyacak 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE - - --------- --------------- --------- - - -------- ----

a üyük Ziraat Kurultayı 
dün Ankarada Başvek ilin , 
bir nutku ile açıldı. 

'I'ürkiyenin köy ve ziraat kal • , 
lıınması davuını en sıhhatli şekli · 
ile izah eden muhterem Başve • 
Cilimizin bu nutku 1939 yılına 
Rirerken Türk milletine yeni bir 
(alliınma hedefini i şaret ve.. o· 
nun ileri hareket emrini ifade et

Yeni Saylavlar Cumartesi \ 
G ü n ü S e ç i 1 i y o r 1 a r" Münakalat 

Vekaleti 

llıektedir. 
liedef istediğimiz ve umduğu • 

ltıuı şekilde varılması büyük gay
ret ve başarı istiyen çetin bir he· 
~ef, davamız bütiln milli dava • 
İıırımı:un ana temellığini ifa eden 

Peşte Elçisi Behic de Saylav Seçilip 
Mühim Bir Vazifeye Getirilecek 
Ka~ım Karabekir'in ( lzmir ), Hüseyin Cahid'in 

bir davadır. 
:Su itibarladır ki Ziraat Kong· 

1<si ifade ettiği hüviyet ve aldığı 
~niş mana bakımından bütün 
ltıilli gayretimizi üzerine celbeden 
0ir hareketin piştarlığı vazifesini 

(lstanbul ), Fethi Okyar'ın (Samsun) dan 
Namzetliklerinin ilanı Muhtemel 

{a eylemektedir. 
Sayın Başvekil de bilhassa bu 

~olctaya i§aret ederek: 
- Bu kongrenin bu istikamette 

bUYük milli seferberliğe mesned 
lıııası temennisindeyll. 
~mektedirler. 
~bedi Şef Atatürk'ün daha ilk 

' nden, ele aldığı ve ~üne naza•' 
•n ôlçülemiyecek kadar derin ve 
~er, · bir ilerilik ve ızy anıklık 
C\/kine ulaştırdığı köy ve zira~ 
·-avası İnönü'nün aziz şefliği ve 
~eıa.ı Bayar'ın memlekete daima. 
~ur ve hayır getiren feyyaz ener· 

· i ile şimdi en tez yoldan varıl. 
'lıası vazife haliDJ. alan en taze 
'e en dinamik bir inkıliı.b ve kal· · 

Parti Umumi ldcre 
H9yeti Bug~n 

Toplan~ 

A 
nkara 28 (Hususi muhabi
rimizden) - Pazartesi gü
nü toplanan Parti fevka la· 

de !rnngresinde yeniden te~ekkül 
etmiş olan Parti umumi idare he· 

yeti, bugün Dahiliye Vekili ve 
Parti genel sekreteri Refik Say • 

damın başkanlığında ilk toplantı· 

5ını yapacaktır. Bu toplantıda u
mumi idare heyetini alakadar e
den meselelcı- üzerinde görüşüle-

~'nına davası halini almış bulun- A nkara 28 (Hususi Jl.luhabi-
~•ktadır. rimizden)- Miiııha! bulu-

llir defa daha aıı l a~ ıl.yor ki, bü· nan ıııeb'uslııklara gösteri-

cek ve iş bölümü yapılacaktır 

b n safhaları ile planlı v~ o_:oj~al le<t>k namzcdler Parli genbaşku-
·t Çalışma mevzu ve gucu ıçıne rulunca teshil edilmiş gibidir. 

:
11
nacak olan köy ve ziraat kal· Namzedler listesi btıgiin son 

'lllınası önümüzdeki yılın ve yıl- Yeni umumi idare heyetine riyaset edecek olan Parti Genel · l bir defa daha tetkik olunduktan 
~ tın ana mevzularının en başın- Sekreteri Refik Saydam (Devamı 6 ıncı •abifede) 
~ gelecek ve köye, k~~ün refa· iıc:===============~===-==-=--====~=--========,,,;,;;~= 
1 ~a, kalabalığına, gelırının çok- B •• •• k ş • 1 • G • ı • 
Uguna, iktısadi ihtiyaca göre tan· uyu a 1 r c 1 n l z l 
~ııı edilmiş bulunacak çok ve 

~Odern istihsaline dayanan bil - 1 h t •. f a 1 R _J 
k mefkure en kısa ve kestirme anaevu 1~ldan tahakkuk ettirilecektir. 

· Nüfusunun yüzde 72,5 unu köy-

',%n Ve 8l ini ziraat işleri ile BuSabah Edirnekapıdaki Kabrinin Evlerı· 
~ ;guJ vatanda~ların teşkil ettiği 

.·~ıııhuriyet Türkiyesi için elbet- Merasimle Temelleri Atı ldı ----... 
lıi, en başta geıen mmı davanm Dün f ki Tane 

liı~e~enndeıı bin de ziraat_ ve Saat 18.de Oniver~itede Gençlik Daha Kapatıldı 
'!ııYdur. Şüphesiz, ona verdıgı • 
~.~ büyük ehemmiyetle, büyük Bir [htifal Yapacak Fuhuşla şiddetli surette mü~a-
~'k..i ddle etmekte olan zabıta memur-~.Yeyi kazanıyoruz. 
~ !arın dün de iki gizli randevu e-

tir Kadın 
Cesedi 
Bulundu 

~.. --·--
;\tviyeti Hakkında 
~ ahkikat Yapılı yer 

'' sabah Kasımpaşada Havuz
~ •çık!anndan geçmekte olan 
~~l~~ılar deniz_de bir kadır. ce-
1 
1 
. .,orerek polıse haber verMış-

' it· p f 
1 

· olis tara ından sahile çı-

J~~ bu cesed 45 yaşlarında ııu sabah Edirnekapıda Mehıned Akilin kabr inin temeli ntılı rken 
"'1· Urde kıyafetli bir kadına a- · -
,1't l<adırın hüdyeti ve ne s_ tı- B ugün, milli marş,mızın §&· 

,ı" denize düştüğü henüz teshit iri Mehmed Akilin ölümü-
·\' ~l'llemi tir. Zabıta tehkiketr. nün ikinci yıldönümür.e te-
~ın etmektedir. ssdüf etmesi hasebile Ünivenit~ 

gençliği tatafından bugün bir ih
tifal tertib edilmiştir. 

Hazır !anan programa göre ev • 
(Devamı 1 mrı •Rhlftde) 

viıli meydana çıkarmışlardır. 

Alemdarda Mehmedpaşa yoku
şunda 10 numaralı Sadullahbey 

(Devamı G ncıda) 

Bir Esrar Tekkesi 
Meydana Çıkarıldı 
Dört Esrarkeş Suç 
Üstünde Y akalRndı 
Zabıta Galatada bir esrar telc

kesi meydana çıkarmış ve bu tek
keyi işletenlerle orada ;,dun~n 
esrarkeşler yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

Hadise şu şekilde cer~yan et -
miştir: 

(Devamı t uıcı sahifede) 

Böyle Bir Vekaletin 
ihdası TasavvUf' 

Edilmektedir 

A 
nkara 28 (HUimsi muha • 
birimizden) - Ht•~usl 

surette öğrendiğime gö
re memlekette demiryollarımı· 

1 zın ve münakale işlerinin fev
! ı<alade genişlemesi ve ehemmi 

yet kazanması müna~ebetilo? 

bütün münakale işlerini bir 
merkezin idaresinde toJ.ı!amak 
üzere bir Münakaliit Vekaleti 
ihdası tasavvuru vardır. 

Bu takdirde kara, hava, de
niz nakliyatı kfımilen bu Veka
letin emrinde ~oplanacaktır 

Son vaziyetler üzer ine yeniden görü meler i mevzuu • • hHlan 
Çeınberlayn ile Daladye 

FRANSA MUKABiL 
TEDBİR ALIYOR 

L ondra 28 (Hususi)- Buraya gelen haberlere göre İtalyanlar 
icabında Cibutiye taarruz etme'I< için Fransız Somalisi hududu · 
dvarında mühim tabşiİlata ve aı.keri harekata ba~lamışlartlır. 

İtalyanların Babcşistana giden dcnıiryolundan a:ıaml menfaat te-
min etmek ve ayni umanda Cibutl limaıııudan istifade e ·!emel: .. l ııı:.ı 
olarak karar verdikleri ve bu talı~idatı bu maksadla yaptılJarı ,., • 
lenmektedir. (Devamı 1 mcı sahifede) 

. .. A 1 m a n y a'y a K a r ş ı 
Amerika Tedbir Alıyor 
İngilizlerde Almanların Yeni 

Deniz Filolarından 
Kuşkulanıyorlar 

Z.ıraat ıı:ongresı reislerinden 4 esk~ !-===========-=-==...,--....,----==-..,.==

Yazısı 

6 ıncıda 

Vekil Muhlis Erkmcn 

Ziraat 
Kongre~i -

ls ugün E-;,cümenler 
Toplandı , 

Dün G~ceki Tezahürat 

A
nkara 28 (Hususi muhabi
rimizden)- Ziraat kong • 
resi umumi heyeti ikinci U· 

mumi içtimaını cuma sabahı saat 
J0,30 da Büyük Millet Meclisi bi· 
nasında yapacaktır. 

O güne kadar encümenler iç
tima edecek ve kendilerine tevdi 
edilen işleri intaç edeceklerdir. 
Bugün de bu maksadla encümen· 
ler toplanmış bulımmaktadırlar. 

Ziraat kongresine iştirak eden 
delegelerle Yüksek Ziraat Ensti
tüsü talebesi gece büyük bir fe • 
ner alayı tertib etmişler, evveli 
Milli Şefimiz İnönü'nün köşkle • 
rinin önüne gitmişlerdir. Teza -
hürcüler bu sırada yoldan oto • 
mobille gelmekte olan İnönü ile 
karşılaşmışlar, kendisini harareUI 
surette alkışlamışlardır. 

Milli Şef gençlerin ve balkın 
üzahürlerine iltifatta bulunmuş
lardır. 

Kafile bundan sonra Ba~vekil 
ı>; aı Bayarın, müteakıben Ziraat 
Yekili Kurdoğlunun köşkleri ö
nünde de tezahürat yapmışlardır. 

Frankistler hüktlntetçilere hiienm ediyor. 

ISPANYA'DAt -
Şimdiye Kadar Misli 
GörülmemişBir Harb 

Cereyan Ediyor 
(Yıuısı 6 ıncı "'' 
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Garib 
Bir Cisim 
Görüldü 

GiYiNMEC.E VAKİT 

BULAMAMIŞLAR 

B ir fotografçı ile bir hamam· 
cınııı birle11ecek çıpııU; k.t
dın resrnl çekmelerı h!kl

yesini Son Telgruta okudunuz 
değil mi?. Ne buyunılu. ?. Bu ha
beri gören bir arkadaş dedi ki: 

- Kadtn resmı çekmek >asak 
dlğil .. Fakat, çıplak kadın resmi 
çekmek ve salıµak yasak.. Bu işi 
yapan adamlar, bu hareketlerinin 
cezası olduğunu bilmiyorlar mıy
dı!.. 

Bir arkadaş cevab verdi: 
- Biliyorlardı, fakat, o kadar 

çabuk baskına uğramışlar ki, elbi
se giydirrneğe vakit bulamanııı
lar. 

Zt Bİl KIZ 

KOCA İSTİYOI& 

Dünyada ne garib işler oluyor. 
Bir gazetede okuduk, yirmi ui:
Alman kw koca anyormuş. Az 
d~ yirmi bin genç kız.. Filvakı 
bu kadar laza koca bulunabilir. 
Fakat, nereden, Bu ktt1ann hep
si de iyi koca, zengin koca istiye
cekler .. Bek1r erkeklere tavaiye 
olunabilir. Keodiı;lne giiveo.erı bo

razancı b&fl.. 

YENİ YILDAN 

ISTmtıcı.gl)rtz 

Bir gazetede gözüme lliştL Bir 
muharrir arbdaş. lstanbulun ba
zı bayanları arasında anket yap
mış, soruyor: 

- Birkaç gün sonra gireceğirnlz 
yeni yıldan neler istiyorsunuz?. 

Valinin 
Gördüğü 

Noksanlar 
Vali ve Belediye reisi Llıtfl 

Kırdar şelıir dahilinde yapmakta 
olduğu tetkik ve teftişler netice
sinde gördüğii kusurlar hakkınd:ı 
dün şubelere yeni bir tamim gön
dermiştir. 

Bunda hulisatan şu maddeıe.. 
yazılmaktadır: 

l - Şehirde pek çolı: dilenci 
vıırdır. Satıcı kisvesi altında rlı

lenenlerle şiddetli mücadele olun
malıdır. 

2 - Pazar yerlerinde belediye 
talimatnamesine riayet olunma
malttadır. Gıda maddeleri açıkta 
ve pıslilrte bulwırna.ktadır. 

3 - Seyyar satıcıların ~ mıı
ayeneye tabi tutulmamaktadır 

4 - Seyyar satıcılar yaya kal
• dırımlara çıkmalı:tadırlar. 

5 - Mahalle aralannda köpek
ler ve tavultlar dolaşmaktadır. 

6 - Şelıcin mutena mahallele
rindeki arsalarda keçi ve koyun· 
lar otlamaktadır. 

7 - Bakkallar lı:onlrolauzdur. 

Temiz değildir. 

8 - Kuablard.a etle!- 1Ç1kts ye 
etiketsız satılmaktadır. 

1 - Balıkçı dılkkinlan çolı: 

.,._ 

MulıteUf cevı.Llar var Bir ba· 
yan: 

- Kadın şapı.. .... modasının de
ğişmesini istiyorum, diyor. Çünkü, 
şımdoo uıa<b hoşuma gttmiyor. Kendi Kendine Yürüyen 

Böyle bır ~eyi yeni yıldan iste- Bir Cisim 
meğe lüzum var mı?. Zaten ka- .Karadeniz Boğazında cEJmas. 
dın modalan yıldan yıla değil, tabyesinin yıldız istikametinde Vt 

aydan aya değişir. 3 mil mesafede garib, mahruti bır 
ÇAMURDAN cisim görülmüştür. Kendi keniin 
Y.°ÜtATU..MAMIŞ MI! yürüyen bu cismin mevcudiyeti 

hemen deniz ticaret müdürlügü • 
nugünkü gazetede Osman Ce- ne bildirilmiştir. 

malın güzel hır röporl&Jı var. O- Deniz ticaret müdürlü/iü de düa 
kuyunuz, tavsiye ederim. Osman bir tebliğ neşrederek bütün kap-
1...emal bu yazıyı getirip yazı işleri tan ve motorcu ,trı dikkate sev • 
mi.ıdüıii.müz V ıhid Ramiz~ verir- ketmİ;jlir. Ayrıca mc1.kıir cismin 
ken, k ndısine şöyle sordum: , tetkiki için de bir müfrer.e gön 

- Demek. bi.ıtün ıns.rnlar ça- derilmiştir. 

murdan yaratılmış .. 
- Hayır, dedi. Düny.,da öyle 

aş.ağılık adamlar var ki, o gibıler 
çamurdan yaratılmamıştır. Onla
nn nasıl ve neden yaratıldığını ay· 
n bir yazımda aıılatacağım. 

YOLLAR MI EVVELA, 

KONSERVATUAR MI? -
Şimdi, İstanbulun unarı, gu • 

zelleşrnesi mevzuu bahsolurken, 
guetelerde yeni bir münakaşa 

çıktı: Evveli şelırın yollan mı ya
pılmalı, yoksa, tiyatro ve konser
vatuar binası mı!. İkisini birden 
ayni zamanda yapnıağa para kili 
değil~ İşler sıraya konacak.. Biri 
evveli, sonra, diğerleri yapıla • 
cak.. Herkes bir şey söylüyor. biz 
de fikrimiz! söyliyelim, dedik: 

Kur'a çekmelL Hangisi çıkarsa 
evveli onu yapmalı. 

AHMED RAUF 

1 
KUÇOK f 

HABF-RLER --* Hile!! zeytinyağ tahkikatına 

devam olunmaktadır. Söylendiği. • 
ne göre Belediye kirnyahanesine 

gönderilen numunelerden bir ta
nesi şüpheli görülmüştür. 

* Fransada sosyalizmin tehli
kede cılduğunu reis Leon Blum 
söyleıniştu. 

* J aponyanın Çine sulh teklif 
edeceği söylenmektedir. 

* Yılbaı:ından itibaren mot?rln 
fıallannın lıer şehir ve kasabada
kı satışından asgari 15 kuruş ten
zilat yapılacaktır. 

* Müaklye müfettişlerinden 
Sabri, dün Şile ve Yalova kaza -
larını teftiş etmiştir. 

* Dolmabahçede 11 vatandaşın 
lllümile neticelenen tahkikata aiti 
tvrak bugünlerde Ankaraya gön· 
derilecelı::tir. 

* Adliye sarayı inşaatına ya • 
lrmda başlanacaktır. 

*Vail ve Belediye reisi LQtt! 
Kırdar dün akşam Ankaraya ha

reket etmlşllr. 

pi8tir. 
lD- Maııavlann dli.Wnlarınuı 

önü bir çöp deryası halindedir. 

11 - Mahalle aralarındaki kah
velerin ganonlannııı üzeri çok 
pistir. 

Bu işde 
Mes'ul Kim 

Acaba? 
Saraçhane .başında Hüs:!mbey 

mahallesinde oturan Y~r Ra -
zakı isminde bir adanı ötedenberi 
müpteli olduğu cRomalizına. 

hastalığını tedavi ettirmek üzere 
- arkadaşlarının tavsiyesi üzeri -
ne - dün evine blr Musevi doktor 
getirtmiştir. Bu doktor; kendi!:ine 
bir ilaç vermiş ve ayrıca bir de 
ampul yazarak bunu kol damarına 
şırınga ettirmesini söyleyip çe -
kilip gitmiştir. 

Biraz sonra Bay Yaşar Razakı. 
reçeteyi yaptırarıık il!cı içmiş, 

ampulu yaptırmak üzere tanıdığı 
bir sıhhat memurunu çağırarak 

içindeki ilacı kol damanna şınn· 
ga ettirmiştir. Fakat; bu şınnga· 
dan 5 dakika sonra Yaşar Razakı 
büsbü t!ln fenalaşmış ve hemen 
ölmüştür. 

V azlyet derhal polise ve adli
yeye haber verilmiştir. Gelen ad
liye tabibi Enver Karan cesedi 
muayene etmiş ve verilen ampu
lün mü yanlış olduğu veyahud 
şınnganın mı gayri fenni bir 'je

kilde yapıldığını tesbit etmek Ü· 

zere cesedi morga kaldırt~r. 
Bugiin cesed üzerinde otopst 

yapılacak ve mes'ullyetin doktor
da mı yoksa sıhhat memurunda 
mı olduğu anlaşılarak ona göre 
adli takibat icra olunacaktır. -Bir Kulübe Yandı 
Şehremininde Tevfik F~et so • 
kağında ve Abdürreşid arsasında 
Mevlud adında birinin kulübesin
den yangın çıkrnııı kulübe tama
men yandığı halde söndürülmüş
tür. -Merdivenden Düştü 

Nişantaşında Kodaman soK:ı -
kağında 65 numaralı evde oturan 
40 yaşlarında Yusuf adında biri 
evinin merdivenlerinden inerken 
düşerek başından yaralanmış Şiş

li çocuk hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Mahmutpaıada Bir 
Kaza 

18811 numaralı otomobil Mahmud 
paşadan geçmekte iken Mehıned 
adında birine çarparak .ol baca· 
ğından yaralamıştır. 

GÔKY0Z0,.DE 
zal<tan görünüşü nekadar cazib .• 
Ne kadar şirin .. 

- İyi aroma, biz dün Beyler so
kağında bir eve pey vermiştik. 

AŞK YARIŞLARI 
No. 71 

- Bu tesaduften memnun d"
ğil ın °SL,İZ? 

- Dun siziıılı:, bir kitab ve•ile· 
sile ta. ıştığımdan çok memnu -
nu~ Babalarımızın dost oluş•ı, 

bu sevincimi bir kat daha arttırdı. 
- Babam nasıl gıdıyor koşa • 

rak .. Gôrdüniiz mü? 
- Gordıim. Babams yetişmelo" 

istiyor galiba! 
- Babanız her zaman böyle 

erken mi gider Ljine? .. 
- Vallahi farkında değılıın. Bu 

sabah çok erken gitti. Ondan ev
velki memuriyet lı.ayalını yakın

dan görme'nlŞt•m. 
- Hakknız var .. İsviçreden ye

'' nl g•lmı'jSiniz! Babam bu gece siz.. 

Yazan: bkeıul• I'. SDTELIJ 

den ep~yce bahsettL 
- Lehimde mi, aleyhimde mi? 
- Aleylıinızde olur mu hiç?l 

Babanız yold~ sizden çok bahset· 
miş babama .. O da bize anlattı si· 
zin tahsil lıayatınızı. 

- Çok iyi. Şu halde beni biraz 
daha yakından tanımış oldunıu. 

- Yalnız ırusınız? 

- Şüphesiz yalnızım. 

- Bugün gezmeğe çıktmyacak 
mısınız? 

- Evet. KarşıYakaya ev bak· 
mağa gideceğim. 

Suna yü.zünü bur~turdu: 
- Kar§ıyakaya mı dediniz? 
- Evet. Fena bir yer değil zan-

nederim orası. Güzel bir k'>y lJ-

- Orasını tutmamanız için bir 
mani mi var? Beyler sokağı ne ta· 
rr.fta? 
- Hükılrnet civarında babam da

ima işine yakın olmayı ister de. 
- Ohalde .• 
Suna söy !emeğe cesaret edemi· 

yordtL 
•- Siz de bize yakın bir yerde 

ev tutsanız ne iyi olacak!• 
Denıek ister gıbi, bakışlarında 

böyle bir arzu vardL 
Reşad, genç kızın bu arzusunu 

çabuk anladı: 
- O haldi biz de size yakın bir 

yerde ev baksak.,, Sık sık görü
şürdük. 

Sunanın yüzü birdenbire gül
dü: 

- Biz orada birkaç eve bak -
tık. Bunlardan biriJıı siz" o ka· 
dar eh·erişli ki... 

PO .. 
• 
1 s 

Ve .. Mahkemeler 

Karısı Bu Yaşta 
Böyle 

Yaparsa .• 
1 
Kocasını 
Yaralamış 

Genç Sahte~irın 
Marifeti 

Muzaffer isminde va henüz 
mekteb Çuğınd..1 hir g~nç dün a· 
ğır bir s;ıhlekaılık cürmilc Aj.r· 
ceza mahkemesine verilmıştır. 

Hiıdise şudur: 

GebzPde oturan Muzaffer Bal'· 
raktar, lıt.ı.nbulda bir askeri mek
t.cbe gırmek üzere şelırimize gel
mış ve alelüsul tıbbi muayene~i 

yapılmak üzere Hayd:ırpaŞ.a has
tan~sine gör.derilrnıştir. 

Zabıt., Tahkikat 
Yapıver 

Fatilıde Hacıevhad mahallesin
de 66 numaralı evde oturan Ah
med adında biri karakola mürıt • 
caatla ilk karısı Servet ile kavga 
ettiği sırada karısı tarafından ek
m.k bıçağile kolndaun yaralan -
dığını ve ayni evde oturan kom
~usu dabağ Hasan tarafından dö· 
vüldüğünü iddia etmiştir. Zabıta 
Servet ile da bağ Hasanı yakalıy •· 
rak tahkikata başlamıştır 

----<>--
Hastane heyeti sıl1hiyesi kendi- Susuz 

sini muayene etmiş, fakat ora<la 
göz doktoru olmadığı için Güll'ÜŞ· H 
suyu askeri lıastan.ısinde gözüne a vuza 
bakılarak neticesin<n altına ya - ou··ştu•· 
z:lması için mu1yene raporunu 
Muzaffer Bayraktarın eline ver - Ortaköyde oturan Muzaffer ls-
nıiş ve Gümüşsuyu askeri h83la· minde bir çocuk Kasımpaşada ba
hanesine sevketmiştir. vuz fabrikasında bir atelyeden di-

Lfıkin Muzaffer her ned•J!lSe ğerine el arabasile model nakle
hastahaneye giderek göziinü mu- derken arabayı zaptedemiyerek 
ayene ettirmekten çekinmış ve e- 3 metro deriıılikteki içi susuz lıa
lindeki muayene raporu.,un SÜ • vuza düşüp başından yaralan • 
tunu mahsusuna: cGözü sağlam- mıştır. 

dır. ibaresini yazarak altına Gü- --1r-

müşsuyu hastaha~esi g~z .m~te • 15 Yaşı.,da Bı'r Çocuk 
hassası doktor Vısaleddının unza· • ı 

s= atmıştır. 10 Yaşında Bı'r Kızın 
Muzaffer; akabinde de bı.ı raporu 

alıp Haydarpaşa hastanesine gö- ırzına Geçtı' 
türmüştür. 

LAl<in doktor Visaleddinl tanı
yan ve kendisile arkadaş bulunan 
hastahane sertabibi rapora şöyle 
bir göz gezdirince imzanın sahte 
olduğunu anlamış ve kısa bir te
lefon muhaveresi de bu hakik~ti 
meydana çıkarmağa kıifi gelmiş
tir. Bunun üzerine Muzaffer has· 
tahane idaresi tarafından hemen 
zabıtaya teslim olunmuş oradan 
ria Müddeiumumiliğe gönderli • 
ıniştir. 

Suçlu genç; müddeiurnurnilikte 

Ayazağa civarında oturan ve 
henüz 14-15 yaşlarında bulunan 
Hasan isminde bir çocuk dün tar· 
lada gezerken 10 yaşında Elüeye 
tesadüf etmiştir. Hasan; bazı söz
lerle küçük: kızcağızı kandırmış 

ve oradaki bir hendeğe götürüp 
ırzına tecavüz etmiştir. 

Biraz sonra küçük kızcağızın 

şikayeti üzerine küstah çocuk 
hemen yakalanmış ve 7 inci sorgu 
hfık.imliğine teslim olunmuştu•. 

dün verdiği ifadede bu sahtek'lr- 15 
lığı kendisinin yapmadığını iidia 
etmiş ve: 

Ay Hapse Mahkum 
Olan Hırsız c- Ben Haydarpaşa hastahan"· 

sinden dönerken vapurda şişman 
bir zatla kamara arkadaşı oldum. 
Ona muayeneye gittiğimi söyle
dim. Kendisi bana doktor Visa -
leddini tanıdığı cevabım vererek, 
kolaylık olmak üzere işimi şah· 

san takib ve intac edeceğini söy
ledi ve kağıdı benden aldı. E•tesi 
gün de imzalannıış olarak iade 
ettiL.• 

Demiştir. 

Asaf isminde bir adam Sut • 
tanahmedde oturan Emine ve Ay
şe ismindeki iki kadının evine gi
rerek muhtelif eşya çalmak su • 
çundan dolayı dün Sultanahmed 
1 inci sullı ceza mahkemesine 
verilmiştir. Asaf, dünkü muh:ı • 
kemesinde: 

- Ben yalnız Eminenin evi".e 
girdim. Ayşeyi ve evini ne tanı· 
rım ne de bilirim! ••• 

Demiştir. 
Fakat bu şişman zatı bulması Neticede hlkim kendisini on bew 

Muzafftte söylenildiği vakit şata· ay hapse mahkO.m etmi§ ve hemen 

Elli Koo·ıı Kadın 
ile Ev Sah~bl 
Barıştılar 

Sovyetlerin 
Güzel 

Hediyeleri 
Ziraat Kongl'esi Mü

nasebetile Ziraat 
Vekilimize Verildi 

Ç4k 
Dünkü Muhakeme 

Dün toplanan köy ve ziraat kal
kınma kongresi münasebetile 5ov· 
yet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liği Lenin adını taşıyan ziraat 
ilimleri akademisi flnkarada So' 
yet büyük elçiliği vasıtasile zitab• 
Vekili Bay Faik Kurdoğluna köy 
ve ziraat işlerinin muhtelif şube· 
11'-rine aid bir kitab kolleksiyonu 
tevdi etmiştir, 

Tevdi olunan bu kltablar meya
nında, çiftçiliğe, tütüncillüğe, pa
mukçuluğa, hayvan yeliştiricllilti

ne, iska işlerine ve saireye aid 
eserler mevcuttur. Akademi ayni 
zamanda Ziraat Vekiline, Sovye• 
Bırliğınd..ı ekilmekte bulunan vP 
Türkiyede de yetiştirilmesi m'in'
kün olan muhtelif zirai kültürler· 
den mürekkeb 124 nürnuneyi ha\•! 
bir kolleksiyon göndermiştir. 
Mezkı1r kitab ve zira! killtilr 

l·olleksiyonlarından maada Sov
!·et elçiliği Ziraat Vekiline köy ve 
z;raate aid dört filim tevdi 0 t -
miştir. __ .., __ 

Faizci ve 
Tefeci 

Mahkemede 
Sultanahrned 1 inci sulh ceza 

mahkemesi dün Ali Ekber zade 
Rahim isminde bir faizci ve tefe
ciyi muhakeme etmiştir. 

İddiaya göre bu zat fahiş faizle 
bazı memurlara vehalka para ver· 
diğinden dolayı yakalanmııı ve 
mesela 25 lira borç verdiği bir 
kimseden 35 liralık sened alınıstır. 

Mumaileyh dün muhakemedf' 
cürmünü inkir etmiştir. Faht 
ehil vukufun bu hususta tanziın 
ettiği bir rapora göre kendisinin 
yaptığı muamelelerden ekserisin
de yüksek faiz aldığı aıılaşılmış • 
tır. 

Muhakeme şahidlerin dinlen • 
mesi için talik olunmuştur. 

-..\'-

K. aça k ç ı 
Bayan 

Zabıta dün Süleymaniyede Dök
mecilerde eroin kaçakçılığı ya -
pan Pervin adında bir kadın ile 
memurların Pervinin evinde ara
ma yaptıkları sırada bu kadın<lan 
eroin almak için oraya gelen 
Hasan adında birini yakalayıp 

mahkemeye vermişlerdir. -·Bahçede O ;narken 
Düştü 

Enteresan O dU ııe-

ç Pmberlitaşta oturan 
50 w 

dl sahibi Tennsüb ıte eve a· 
hibesi Bayan M>ıııııuJI ah• 

rasındaki davaya dün sullı Jll 

kemesinde b .. ;tıldı. yarı•· 
ı,;_.vel:. Baylll' Memnune 

y~kılan şikayrl r.! anlattı: bU ~e
-- Aman ef~p<'im bıktım 

50 
~c

:iilerrlen ... Evin içinde ıaın 1>edi· 
l(az8ra 

dı bırden beslıyı;r... 'fen•· 
!erden bir tanesi kaybolsa beuııiş 
süb Abla yavrusunu ka; ,yor, 
aralar gibı dövünüyor. ): erı\.urı· 
içmiyor ... Hatta geçenlerde birisi 
!ardan •Sarman• mı nedır ge-
h d .. .. B' "mkı· dol>tor avuza uştu. ızı 

tirecek oldu. S-
Hiikim:- Kı.>a kes ba)'an··· 

sasa dair söyle... e • 
- Peki esaslı anlatacağı!D ıızun 

fendim, amma o vakit daha 

olur. . ·oruıD··· ~· 
- Esaslı anlat demıy . li"e • . iJY I 

sasa, yani maksada daır • 
ceklerini söyle... ço~· .. 

- Soy liyeceklerim pek çek·. 
Ah benim bu kedilerden ııe ır;ı· 
tiğuni gelip görmeden anlıY' p>3' 
sınız ki ... Gelip bir keşı!:~er· 
nız ..• O vakit sız de uu;dı .aJııdle
siniz ... Hem zaten benıın ~ li çel<· 
rim de var .. . Biıtün mahaııe 
tiğirn çileyi bilir. . 

0
,1,.r! 

- Kediler sana ne yapc/ 
Ne zarar ika ediyorlar!. vli • 

- Daha ne yapacaklar e bir 
.. b·rden 1 

dım. Gece vakti ellisı 1 g0ıt 
ağızdan feryada başlayınc'yofllfll 

Yaııı uykumdan tltriyerek u 
t Yor· usan deccal çıktı sa.nı 0yıır-

Ya o tat!.. tallı uykuınd• di~crı· 
ken rıa ke.lınin birden nıe~ıp i'." 
!erden, tahlaboşlarddn atlıı 

1
a;g•· 

şuşınah.'1 .. O vakit baba isr'· 0 

rı caı.ım n '"tln kaplama .,rı W 
büv"!k z~~~P~edc sallanın1Y ·criP • 
m~llerı i;i!e zaugır zangır ) 
den oynuyor... 0ıar t' 

Ecm efendim bu hayv• 'J11dır• 
ah. -"·atlar" .. ı. sasen murdar m 1"" 11r. ,.. 

Cennetten bile koğuımuş diYe e
lahın koğduğunu beıı ne 
vınırle saklıyayım?. ııırı bd 

- Demek sana zarar 

'<adar... . tvd~ s•~ 
- Yok efendım yok.. raP·1 

t bak. ' ·r· 
l&m ram, çerçeve, a ıerifll'. o,K 
ka. lr.uıciı. Canım kerevetd·ıı. d•d· 

. dı ı et· 
tıileı:m, kanepelerım ıııırab 
ol/ı:. Hepsini bu kediler 
tıler. ıJl1l all • 

Onlardan hoşlannıadığ ;o:ıll bell 
lam;~:ar mıdır, nedir ba . birdeP 

50 sı bl' evde yalnız kalınca G .. 11 i)rı 
bizim kata geliyorlar· u .. ıef;ıııe 
rinde hepsinin bir oluP :atı ~or· 
saldıracaklarından, cıınııJJ 

1 
kuyorum vallahi!... ıııôt<l•' 

Onı..n iç n alsın bu. ınagitsill e-
1:->nim başımdan. çeJ<ılıP , 

· d yarı vır..· en... I< içi 
3
• 

Bayan Memnune ço ,cul n 1 • 1'clı ve .,ırı 
mış ınsanların te...,, . da~' 

lamış ve neticede bu hikayenin tevkif eylemiştir. 
taınamile uydurma olduğu anla- l=======-=--=--==-•I 

Kasımpaşada Zincirlikuyu cad· 
desi çılcrnaz sokağında 75 nuroa· 
ralı evde oturan Salihin iki yaşın
daki çocuğu Fikret evinin bahçe
sinde oynamakta iken kazaen dil· 
şerek başından yaralanmıştır. 

lile belki bu en büyuk ıı0eee~ • 
daha saatlerce teŞrib cilııııe1'0r. 
Fakat maksadı bu son ı.ŞtJ. _o~u· 
rile tarnamile anlaŞılın a Jıif 

1 
fi 

şılmıştır. Ustelik rapordaki yazı 
ve imza; derhal teşkil olunan bir 
ehli vukufa tetkik ettirilttek im
zanın Muzaffer tarafından atıl -

- Acaba hali boş mu? 1 
- Bir gün içinde tutulduğunu 

zannetmiyorum. 
- Vah vah ... O semti tanımlf 

olaaydım, derhal gider bakardım 
o söylediğiniz eve. 

Suna bir lahza düşündükten 
sonra, vücudünün üst kısmım aı

şağı uzatarak cevab verdi: 
- İsterseniz hemen hazırlana• 

yım da ... 
Sözünü tamamlıyarnadı. .• 
Çekindi ... 
Kekeledl 
Reşad gülerek ilave etti: 
- Benimle beraber gelirseniz, 

çok memnun olurum. Eve birlik
te bakar ve hemen döneriz. 

Suna bu sırada başını arkaya çe
virdi. Sesini birden kesti. 
Reşad genç kızın birisile ko • 

nu.ştuğunu tahmin ediyordu. 
Suna biraz sonra tekrar bal • 

kondan aşağı sarktı: 
·- Anneme söyledim .. Muvafa

kat etti. Siz de hazırlanınız .. Efe-

mış olduğu anlaşıl.rnıştır. 

Bunun üzerine kendisinin tııv

küile Ağırceza mahkemesine ve
rilmesi kararlaştınlmıııtır. 

reen gidelim. Babam da ko nşu 1 
olmamızı istiyordu. Eğer o ~vl 

t.ı tar sanız kimbilir nekadar se
vinecek. 

* Reşad, Suna yanyana .. 
Kordon boyundan gidiyorlar. 
Reşad, genç kızın atetli gözle-

rine dikkatle baktı: 
- Alfred dö Müsse'yi hın oku

yor musıınuz? 
- Evet. Dün de söylemiştim 1L 

Ben onu çok severim. 

- Bazı eserlerini ben de vcılr 

severim amma.. Doğrusunu slly
lemek lazımsa, Müsse okunacak 
bir şair değildir. 

Suna şaşaaldı: 
- Dün böyle söylememiştiniz.. 

O, çok hassas bir pirdir, demif
tiniz? 

- Evet. Çok hassastır. O kadar 
çok hassastır ki, bütün ömrürtde 
tam on iki kadınla yaşamıştır. 

- Onun hususi hayatından ba· 
na ne?! Ben onun eserlerini oku-

yorum. 
- Karaktersiz bir adamın o:ıser· 

lerinde ve o esel'in genç ve körye 
dimağlara aşıladığı fikir !erde ah
lak namına bir şey yoktur. Bfi -
tün bu eserler, genç dimağları 

kundaklamaktan başka bir işe ya-
ramaz. 

- O halde bir daha okumam. 
Babam çok dürüst ve ahWc di.is
turlarına çok bağlı bir adamdır 
amma~ Müsse okumadığı için, 
bana bir şey söylememişti. 

Reşad yavq yavaş yürüyordu. 

- Aman, dedi; sakın alınmayı· 
yınız! Siz yetişrni§ bir kızsınız! İs· 

ted!ğiniz kitabı okuyabilirsiniz! 
Bunu söylemekte de beni mazur 
görünüz. Çünkü İsvlçrede Müs • 

se'den hiç hoşlanmazlar .. Ve Fran
sız edebiyatını dejenere olmuş bir 
edebiyat diye ellerine almazlar. 

Suna birdenbire söyliyecek so' 
bulamadı. 

(Oeunıı var) 

· · t - beli ha· .k.i ın )<JS ıel< 1 
ıçın ecnı şu 

şünüşten sonra ona ·b ~t' 
yaptı: erıııi'u .t<" 

- Demek Bayan 'f eSele ~i,;t 
dilerini alıp giderse n~u~ıı l<'pi • 
cek ... O halde cO• da J<eOi 

11 
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etsin de barışın .... gıç l<•v~8 
zünden insan birbırıle 4,ı ıur mu' ~·f• .. ıs•· 

(Devamı 6 ııc 



Talebelere - Kahve, 
ar, ansig Y asakl 

. Si ne m a 1 a r a da B o ş • 

Zamanlar da Gidecekler 
Talebelik Emre Riayet Etm iyenler 

Hakkından EDedt Surette Mahrum 
Edilecekler 

ers saatlerınde talebelerin 
kahve ve gazınolarla sine
ıı. tara gıtırelerı memnu 

~Ulunmakla<Lr 
F aKat buna ragmen yıne bozı 

ltrlrrd tedrısat saatlerı daPi -
lındc· m~htelıf kahvelerde mek -
tepJı gençler gorüldı.iğünden Ma
ir 1 Vekaletı dun bu hususta Ma
llrıf Miıdürluğune yeni bır emir 
ı·erınıştir . · 

Bu yenı emre gore talebelerın; 
talnız ders saatleri iç21de değil; 
~rs zamanları ve mektep vakit
lori hancinde de kahvelerf' g't • 
lııeleri menolunmuştur. 
Ayrıca. bütün taleb,,ler; gerek 

ders saatleri dahilinde ve harı -
tinde gazıno ve dansinglere de 
'ureti katiyyede gidemiyecekler-

' dit. Bu kararların ehemmiyP.tle 
latbiki için mektep idareleriJu 

emnıyeı mıidurluğu memurları -
nrn müşterek hareket etmesı hu
susunda dün polıslere de emır v~
rilmiştir. ı 

Bu oabahtan ıtıba ~n gur.tw 
muıılelif .ıatler nı; btlhassa knh
velerde muallim ve polıslcr tara- · 
!ından lıni kontrollar yapıla~ak 
tır. • 

Bu kontrollar, ak~aın nıek'.ep 

tatillerinden sonra da muhtelif 
yerlerde tekrar olunacaktır. 

Kontrol neticcsınde kahve ve 
gazınolarla dansing gibi yerlerd" 
y«kalanan talebeler hakkında 
şiddetli takibat yapılacaktır. 

Talebelerin bu emirler hilaiına 
hareketleri tekerrür ettiği takdir
de mektepten ihraçlan ve hatta 
talebelik hakkından ebedi mah -
rumiyetlerı cihf'tinf' kadar gidi -
lecektir 

HATAY' A 
evlet Reisinin Mühim 

Tetkikleri 
A ntakyadan bildirildiğine / 

göre, Hatay Devlet .Reis; 
~•Yfur Sökmen geçen gün Isken
~ndan Antakyaya gitmiş ve 

"ıııtakya beledıyesinl ziyaret et - ı· 
llıi§tir. Tayfur Sökmen orada bc
~diye reisi ve azalarile memle -
~etin umranı ve diğer h~u~a~ 1 
~akkında görüşmiış ve muteakı
lıen yapılacak işler hakkında di -
te\fif!er vermiştir. 

Bilahare oradan şehir meyda -
\ıoa gitmişler ve meydanın şehre 
)•kışır bir şekle sokulmasını cm
tetrniştir Bundan sonra Kurş•ın
naodaki ilk okulu gezen Tayfur 
ilökrnen bu hanın mahalli hü~t'.i
~eı dairesi olup olamıyacağını da 
''lkik etmişlerdir. 
l:ııı husustaki tetkiklere devam 

'iunacak ve mıinasip göriilürse 
-'.ııtakya hükümet daireleri bu sa
t•ı· a taşınacaklardır. 

Sl'RİYE GAZETELERİ 

lıatay gazetelerinden bazıları
~ın suriyeyc sokulmamalan ka • 
1••laştırı lmıştır. 

nuniyetll' karşılarız, dcmıştir. 

LtlBNANDAN HATAYA PARA 
GiREMEZ 

Hatay Maliye Vekaleti yeni bir 
kararnam eneşretmiştir. 

Bu kararnameye göre, Suny .. 
ve Lübnandan Hataya her türlü 
Türk parasırun ithali menolun • 
muştur. 

Bu emir hilafında hareket ede
cekler şiddetli cezaya çarpılacak-
!ardır. 

Üstündağın 
Suç Evrakı 

Eski İstanbul Valisi Muhiddin 
Üstündağ ve arkadaşları hakkm
da otobüs davasından dolayı ve • 
rilrniş olan lüzumu muhakeme ev
rakı dün Devlet Şürası umum! he· 
yeti tarafından Dahiliye Vekaleti 
yolile Temyiz 4 üncü ceza daire
sine gönderilmiştir 

Suçlular 5 gün içinde cevab 
vermeğe mecbur olduklarından 
cevabları beklenm~ktedir. l:ı11na mukabil Hatay hükiıme-

:• ~e Sunyc ,_.,. Lübnan ga:~te - -----
,.rlııin duhulunii menı•dPcegı sa- lngllb.ler Çorap Alacak 
)j olmuştur. Bazı İngilız ithaliitcı müessese-
!.. ~akat Hatay matbuat mudi.irü !er memleketimizden kadın çora-
•q §ayiaları tekzip etmiş ve: bı ı.lrrak üzere müracaat etmiş -

...._ Biz Suriye ,.e Lubnan ga - Jerdiı. Bunun için sanayicilerimiz 
~~lerinln neşriyatından malı - İngfüueden kabulü muvakkat 
~ııı kalmak istemeyiz. Ve nezi - suretile iplik getirterek çorab ih· 

1 Günün Meselesi: 

Fiatı 
,- . -

~==n-· ~· ı Canlı· Hayvan 
Lüzıamsuz Hatiblerl y •• k ı· 
G

eçenlerde bir akşamdı. u se ıyor 
Tramvayla Karaköyden 1 
Sirkeciye geliyordum. Va-

kıl honın ününde arabamız dur~ 
du. Ön tarafa baktık. Bütün yol 
kapanmış, tramvaylar, otobüsler 
arka arkaya dizilmişler. Beş da
kikadan fazla bekledik. lliç1ıır 

hareket yok. Tranı\·a~-dan indinı. 

Sirkeche doğru yürütlünı. Sirke
ci istasyonunda birkaç kişi bir a
raya toplannıı~. l uksck SC>le mti· 
naka1a edil orlardı. 

11.ildi~e:ri Öğrcndinı. Bir trant· 
\•aı !'iirkeci isl•l.Svonunda du.r • 
nıu~. ~ olrulardan biri inerken, 
n:11~ıl:.:.ı u)ağ'ı kaymış, diişnıüş ... 
Fakat, adamcagıza iyi bir tesadüf 
eseri, hiçbir şey olmaıııış. Yolcu, 
diiştiiğii yerden kalkmış, yoluna 
devam edecek. Fakat. vatman bı
rakır mı?. Şöyle bağırıyor: 

- Arabayı sürnıcm, bağlarlilL 

Ya adama birşey oldaysa?. 
Düşen adamcağız da orada: 
- Yahu, diyor, hiçbir şey ol • 

madı ve işte sağlamun .. Kimse • 
den de şikayetim yok ... Esasen se
nin, benim dü mekliğimde hiçbir 
kabahatin yok ki... 

Her şeye rağmen, vatman de
diğini yaptı: Çeyrek saat yol ka
palı kaldı. 

İstanbulun caddeleri dardır. 
Böyle, hiç yoktan sebcblerden do
layı nakil vasıtaları da durunca, 
biitiln . ehrin hayatı otomatik ol
maktan çıkıyor, alaturknlasıyor. 

Dikkat ediniz, ekseriya, nakil 
vasıtaları, böyle bir hiç yüzün • 
den. tedbirsizlikten, dikkatsiz -
likten. sekteye uğrar. 

Bu nevi hadise yerlerinde, mü
teaddid hatibler görürsünüz. Her
kes bir fikir ve mütalea yürütür. 
Fakat, asıl mesele olan nakil va
sıtalarının sekteye uğramaması, 

ve arızanın derhal bertaraf edi
lerek yolcuların yollarına dev~
mının temin olunması, bu hatib
lerio heyecanlı sözlerinin tesirile 
unutulur, gider. 

BÜRHAN CEVAD 

Şehrin 
lktısadi 
Vaziyeti 

Yeni Seçilen KGmisyon 
Azaları Dün Tetkikler 

Yaptılar 
Şehrimizin iktısadi vaziyetini 

umumi olarak tctkık etmek ve 
bundan sonra da icap eden esaslı 
ve yeni kararları almak üzere ev
velki gün Vali ve Belediye Reisi 
Lütfi Kırdarın reisliğinde top -
!anan iktisat komisyonu; ikincı 

içtimaını bugün öğleden sonra 
belediyede akdecektir. 

Bugünkü içtimada belediye ik
tısat müdürü Ali Süreyya, Ttirk 
Ofisi müdürü Cemal Ziya, eski 
Sehreınini operatör Mehmet E • 
min ve Mehmet Ali ile eski vali
lerden Hüsnü ve eski elçilerden 
Galıp Kemali iştirak edrcekler • 
dir. 

ıDev/ e f Ziraat 
Roliinü 

Kurumu 
Ognugor 

Nazım 

Mezbahadan satış yerlerine c·tıer hö:de naklediliyor 

~ evlet Ziraat Kurumunun et ı 

L. - <ı üzerindeki !aalıyeti giin-
• den güne ilerlemekted!f. 

Ilk zaamnları günde 50 koyun kPS· 

mekle işe başlıyan Kurum bu a
dedi gitgide artırarak iki yüze 
kadar çıkarmıştır 
Havaların bozuk gitme ;i yii · 

zünden son günlerde canlı hay -
van fiyatları biraz yükselmiştir 
Kurum bu vaziyet karşısında na
halılıkla mücadele vaziyf'tinde -
dir. Kurumun faaliyete. geçme 
sinden evvel fırtına vesaire dolıı
yısile hayvan gelmedıgı takdir
de derhal et fi.Yatlarında mühim 
bir yükselme hası! olurdu. K•ı -
rum bunu h~le'l bertaraf etmiş 

bulunuyor. Fevkalad~ vaziyetler
de fiyatlarda bir yükselme gö -
rülse de bu, kiloda birkaç kuruş
tan ibaret kalacaktır. 

ET FİYATLARI NEKADATt 
UCUZLIYABİLECEK? 

Koyuneti (karam.an) 35 ile 4~ . 
arasında tehalüf edecektir .Bun
dan fazla ucuzlatılması gerek ce
lep, gerekse zürra namına zar~r
lı olduğu ve halkın ucuz 
~t yemesı temin edilirken, 

diğerlerinin bu yüzden zi
yan edeceği düşünülmekte ve 
daima gözönünde bulundurulmak
tadır. Devlet Ziraat Kurumu bu 
i~te tam miınasile nazım bir ro1 
oynamak azmınde olduğu için 
isın bütün teferruatını gözöni.;np 
olmaktadır. 

Şimdiye kadar, perakende et 
satan kasaplardan birçoğu Dev -
Jet Ziraat Kurumu ile anlaşmış 

ve işbirlıği tesisine başlamış bu
lunmaktadırlar. Kasaplar Kuru
ma gıtgide yakın bir alaka gbst~ı:
mckte ve şehrin et ihtiyacını ön
lemek gayesile başlanan bu işin 

ev,·clce düşünüldüğü gibi bir in
hisar işi olmadığı anlaşılmakta -
dır. 

Devlet Ziraat işletmeleri kunı
mu umum müdürlüğünün burada 
et işile meşgul olan iki memu -
rundan Selahattin evvelki gün 
Ankaraya gitmiştir. Orada şehri
mizdeki faaliyetleri hakkında i
zahatta bulunacaktır. Birkaç giın 
•onra avdet edecek olan Salahat
tinden sonra da Bülent Ankara -
ya gidecek ve yeni yıl faaliyet; i
çin kat'i direktifler alacaktır. 

Halkalı 
Köylüye 

T af ebelerinin 
Yardımlar"" 

Bu Suretle rf alebı,ler Zirai Bilgilerlni de 
Esash Surette Arttırıyorlar 

- stanbul Halkalı Zıraat Mek-1 tebi talebelerinin civarla • 
rındaki köylere çıkarak o· 

radaki çiftçilere her türlü yard:ım· 
larda bulunmağa başlaıruşlardır. 

Talebeler, bu suretle köylü!e • 
re fenni ziraat usullerini öğrete -
rek yüksek verim almalarını te
min eyliyeceklerdir. İstanbul Hal
kalı mektebi müdürlüğü bu 
hususta Vekaletten aldığı e
mir üzerınc bir program hazır • 
lamıştır. 

Bu program mucibince civar -
daki köyler halkına talebeler ta 

rafından fenni zıraat usulleri i:iğ
retilecek, bilhassa kimsesiz, ıaı

dıma muhtaç çiftçilere, ailelerine 
ve asker ailelerine geniş mikyas
ta yardım yapılacaktır. 

Köylülerin tarlaları mekte~in 
traktör ve pulluklarile sürülrrıek
tedir. 

Bu işlerde Ziraat mektebi tale
beleri bizzat çalışmaktadırlar. B , 
suretle talebeler zirai bilgilerini 
artırmış olacakları gibi köy kal -
kınmasrnda da köylüye esaslı yar
dımlarda bulunmaktadırlar. Di -
ğer ziraat mekteplerinde de bıı 
usulün tatbikien başlarulm1ştır. 
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·Saçla.- 1 G·· ·· · oruşıer 

Ke Mlecek ! 
Erkek V3 Kız Talebeler 

·Hakkında Yeni 
Mühim Kararlar 

u Emre Riayet 
Etmiyenler Şiddetle 
Cezalandırılacaklar 
Talebelerin saçları ile mektep 

idarelerin ehemmıyetle alakada~ 
olmalarının tebliğ olunduğunu 

yazmıştık. 

Dun bu hususta Maarü Vekile
tinden Maarif Müdürlüğüne ye· 
ni bir emir daha göndrrilmişlir. 
Bu tamimde Liselerle Orta mek· 
tep!crde olduğu gibi badema ilk 
mckteplrrde de bütün talebel~r" 
saçlarının muntazan1 bir surettı:o 

kesilmesi bildirilmektedir. 
Bu emre göre tekmil erkek ta

lebelerin saçları her mektepte 
.alabrus• kes!ltcektlr. 

Yani ilk mektep talebeleri gı
bi orta mektep ve Lise gençl~r. 
de saçlarını katiyyen uzatamıya
caklar ve tuvalet yapmıyacaklar
dır. 

Diğer taraftan kız mekteplerin 
de de talebelerin küçük yaştan 

itibaren saçlarını munatzam bfr 
şekilde kestırmelerine de bilhas 
sa ehemmiyet verilecektir. 

Henüz mektep sıralarında ike'. 
muhtelif şekillerde ve talebeliğ·~ 

uygun olmıyacak şekilde saç k<'s
tirmeğe teşebbüs eden talebeler 
şiddetle cezalandırılacaklardır. 

Emrin sonunda; bütün bu h•1'U"· 
!arın şiddet ve ehemmiyetle tatbi· 
ki bilhassa talep olunmaktadır. 

Zirai 
Mahsuller 
Memlekete Nasıl 

Gi-ecek 
Zirai mahsullerin memleketimi

ze sokulması e•nası.ııda hastalık 

tan ari olması ve böcek bulunt'>a
ması için; badema sıkı muayene 
ve kontroldan geçirilmesi güm· 
rükler umum müdürlüğünden 

dün İstanbul gümrüklerine bil
dirilmiştir. 

Bu kabil mahsuller gayet ciddi 
bir şekilde kontrol olunacak ve 
hastalıktan salim ise memleke 
te sokulacaktır. En küçük bir has
talık şüphesi görülen mahsulle: 
ve mallar gümrüklerimizden içe
ri ithal olunmıyacaktır. 

--<>-

Yaban Domuzu 
Mücadelesi 

Yaban domuzlarının şap hatta
lığının koyun ve 8ığırlara bulaş -
masında mühim bir amil olduğu 
anlaşılmıştır. 

Bu münasebetle ötede berıde 

dolaşan bu hastalıklı domuzarın 
itlafı için şiddetli bir mücadc le 
açılmıştır. 

ve •• 
Görünüşler .. :..----------.. 

Haıa Bir Adliye 
Sarayı 

Peşindeyiz 

Y 
eni avukatlık kanunu kfı. 

nunue\'vclin -~aşınd~_.lı~·~ı 
meriyet mevkime gırdıgı 

halde bir türlü yeni baro di. iplin 
meclisi teşekkül edemedi. Bun • 
dan on ı,"Ün e\·velki içtimada Agır 
ceza nıahkem.esi salonunun içıne, 
salonun istiab edememe~i sebe • 
bile, bu içtimaa gelen avukatlar· 
dan mühim bir kısntı gireınenıiş, 
ve birkaç kereler, koridıorJ,.tla 

kalan avukatlar bu Şl'kildt· idi • 

maın doğru o]anııyacağ"ını ilCTı 

sürnıüş ve nihayl't ~ekil 't' c-s. ~ 
mesc]elerindcn. db.iplin nıt c:li i~ 

nin bir azası üı.crinde re~ lı r da • 
j:ıldı~uıdan toplantı ii~ t 
vclki ~uın:ı.rtl'sİ günüuc t ı t:

dilınişti. O gün, bir hafta n 'dkı 

n1abalsizliği düsüntn a\·ul:Olllarıu 

pek çoğu ı;elıncıniş n t•ksır <1 

olmadığından içtin1a ~.-apıl:uua -
mı~tır. Bu toplanlı. 3\ ıı atl;ırın 

taınanıının ccJsC"dc hazır hı.lun • 
masını teıninl·n adli~-c kurif' run· 
da yapılacaktı. Bir ı:•ıcteııc uı!lhe 
tarihinde koridorda topJannınnın 

ilk defa vaki oldu;:unu okı duk. 
Ve ne yalar. so\1i)cliııı bu at·ı hn· 
kikate müt< sir olduk. .. Yuıi kn· 
nunumuzun bir maddcsinl" görf'ı 

baronun adliye bin:m dahilinde 
olma~ı şarttır~ Yeni kanun, a\ u· 
katlığı tam manasile bir J. m 
hiznıcti olarak kabul etti~i. :!t"n 

mahkemede a\·ukntlara 111 ı. ll ... 

mahal ayrıln1as101, ıutrbu1 :. 't · 
leri içine alnıı~ \'C nıo.uldl· h~ılind~ 

zikretmiştir. 

Adaleti dağıtan hilkin1in ~ ;ının· 
da a\·ukat. ona ı~ık tutan. nıe • le 
olan bir adal..ı bd,ri,i. bir lı.ık 

müdafiidir. Onun için B\ ukatın 

yeri, toplanacaİ,'l mahal, arlli < 
sarayı içindeki barodur. 

Sür'at ve mliken1n1t·li~ et a"'rın· 
da ya~ıyoruz. Geçmi>ıteki h , ,e
yin yerine hem çabuk. 1 n 
güzelini yapmak ml·dt•ni~e• t:l.:-.· 

hrrlarındandır. J\taaJe,cf ;ıhı 'ıl 

önce yanan :btanbuJ adliye, •ara ı 
yerine hala yenisi yapılamadı. Bir 
zamanlar göçebe bir halde 'ıllfO\ a 
buraya yerle!::ieD adliyf uit-~,~ et 
nterkez postahane bina.'iının lıir 

kısmına mbafir oldu. Seneler ı:•·~
ti, bu misafire! nihayete erml'di. 
Adliye bir varlıktır. Mer.ıl<'kt·tin 

~sası olan adalt:tin. tevzi 1~1a ;-,fh 
olan adliyC'sinin dt' c!'-aslı hir \ r. 
olması en ba~lı ha~ ati m 

dandır. Nr adall·t. nt• adil" 
safir olmaz ,,..,. mi~afiret c 

Yakın zamanl~rda aılli) 

,. 
ı 

... arı 

yının inşasına te:jtbbu~ t:dılJı, 

hapisane binn..-..ı 311kıhp bur:ı.) a '.a
pılaeaktL Bir tarih miiı;aı :ı 

çU.tı. Sonu.nan ne olduğun.... 'l' 

binanln nereye inşa edill rt•gını 
anlıyamadık. 

Bu zevat; dün şehrimizin m•ıh· 

Alakadarlara verilen yeni bir 
emirle öldürülecek yaban dorruz-. 
!arının her biri için bir lira mü
kafat verileceği bildirilmiştir '<ııe yapılacak ber tenkidi mem· racını muvafık görmektedirler. 

~ ~~ -~ =,,.,,;.,,"""""",...........,.._.,.,""""""""""""""""~""""""~""'="'~"""""'~=-="';'""""""""""'"""""""""""""""""'"""!""--..,..,,.,,,,,,.,.,.,""""""""""""""""""""'~ 

Köylüye ait ziraat işlerinin '{e
niş mikyasta görülmesi için Zi • 
raat Vekaletinden yeni traktör ve 
pulluklar da istenmiştir. 

telif iktisadi mıntakalarını avrı 

ayrı gezerek muhtelif gıda maıl -
deleri ve fiyatları üzerinde bü
tün gün tetkikler yapmışlardır. 

Altı asır, altı senelik i~ yapamı
yan Osmanlı salıanatına nıuka • 
bil, Türkün öx vnhğındaki ~ nru
cılığını, onun öln1ek biltncı diııa
mizrnjnj yaratan ve )aşatan Tur~ 
kiye Cumhuriyeti, on be~ M'1ıcde, 
on beş asırlık iş yaptı. İstanbul 
gibi belli başlı şehirlerimizden 

birinin en güzel bir yerinde altı 

sencdiı: eski adliye sarayının n104 

lozlan, oradan geçtikçe bizi derin 
derin düşündiirmcktcdir. Mille -
abhid i e yarıyan malzemeyi aldı 
götürdü, molozları bıraktL Hazine 
ile müteabhid arasında açılan da
va üzerine yapılan kc~üler H tet
kikler son bir karara bağlanama
dı. Buradaki molozların ne kadar 
bir para mukabilinde naklinin ka
bil olacağı tesbit edil«rek kaldı • 
rılır ve bu bedelle müteahhide 
rücu eBcbilir. Vaidden ziyade ı, 
yapmak azminde bulunan leni 
Vali vt' Belediye Reisimizdcn, 
buı:iine kadar temizlenerek bir 
gülü,tan haline gelebilecek adli~ e 
yangın yerindeki moloz yığınla· 

nnın kaldutlması hususunda e:a 

ZORBALAL"> 
SALTANATI 

No. 26 

~~dar Mustafa Pa~a ve i<<lta 
lilrı Sultan Selımı tahta çıka

~•klardır Sızı katledeceklerdir. 
~·~ı fena olarak, Ruhsat vcri-
~n Refik Efrndi ile arkaıl•ş

~oı ıdam eyledim. İstanbul 1'•
~~llnı kapatayım, Yeniçe~ikrl~ 
lı llıdann ve R~mız Efrndın n u
t l'ioe hücum edrrek işlerini biti-
1'!ııı 

~~<iı. Çelebı kt·ndısını dağlv 
~~ten vezırler meyanında gör-

llge başlamıştı. . 
~ etek t versin Ramiz ve Ref•k 
~~di gıbı Alemdarın zeki adatr.
~ "ardı. Çelebi Mustafa Paşa-

l>adişaha söyledikleri ve baş· 

uzan: M. samı KARA.YEL 

!arına geleceklerini biran evvel 
haber almışlardı. 

Rusçuk yaranı derhal cephe -
!erini değiştirmişler, Sadrazama 
ıtaat ederek İstanbulu terkedip 
gidiyorlardı 

Alemdarın ordusile Istanbul -
dan uznk !aşması yalnız, Çelebi 
Mustafa Paşa ile> Ya:ıiçerileri se
vindiriyordu. Ahali ve ehlürz ta
kunı elleri böğürlerinde kalarak 
ağlaşmağa başlamıştı. 

Alemdar, İstanbula bir gecL 
baskını yapmak niyetinde id;. 

Fakat; Refir ve> Ramiz efendı
ler paşayı bu fikrinden vazgeçir
diler. 

Geceleyin saraya girip Sultan 
Selimi çıkarıp tahta çıkarmak 

müşkil olacaktı. Sonra; lazım rı -
lan rical ve vüzerayı toplu ola 
rak bulmak ta güçtü. 

Ramiz efendi , Alemdara şu •u · 
retle fikrini beyan etmişti: 

- Paşam; sabahleyin 4;11ken :& 
dirnekapıdan gireriz.. Yedikule 
ve Topakpıda bulunan Yeniçcrı 

muhafızlarını bertaraf tilip kale 
kapılarını tuttuktan sonra, doğ -
ruca Babıaliye yollanırız. Çelebi 
Mustafa Paşadan mührühümayfı
nu alır, biliıhare saraya dayanı -
rız .. 

Alemdar, Ramiz efendinin ter· 
tibini beğenmi~i ve hemen sa -
bahısı işe başlamak lazımdı. Eğer; 

bir gün daha teahhür ederlerse, 

Çelebi Mustafa Paşa kuşkullana
rak İstanbulda bulunan Refik ve 
Bl·hiç dendileri idam edip J..ale 
kapılarını kapatarak ü1erlerine 
Yeniçerileri sevkederd~ 

Hernekadar Yeniçerileri mağ -
lüp etmek hiçten idisc ·de asil 
maksatları olan Sultan Seiimi 

tahta çıkararak Alemdar Paşanın 
mührü hümayuna sahib olup $a
daret mevkiine gelmesi suya dü
şerdi 

Sabah oldu. Alemdar on beş bin 
atlı zorbalarile şafak atarken F. 
dirnekapıya doğru yürüdü. Bir 
anda kapıdan şehre girdL Topk2pı 
Yedikule kapıları da elde edıl • 
miştı. 

On be~ bin atın nal sesleri İs -
tanbul afakını çınlatıyordu. Böy
le bir kuvveti senelerdenberi İs· 
tanbul görmemişti. 

Sabah namazına camilere gi -
den yobazlar ve halk küt'l<!leri A
kmdarın ordusunun pürheyb~t 

Babıaliye doğru yürüdüklerini yh
rünce her biri korkularından ev
lerine ve medreselerine kaçısma
ğa bosladı. 

Sabahleyin. ocakları ıçin .. t ve 

sebze almağa giden Yeniçeri y~
makları Rumeli zorbalarının baş
larında Alemdarları olduğu halde 

dört nala şehrin merkezine doğru 
yürüyüşlerini görünce sutların -
daki heybeleri ve kazanları bıra

karak ocaklarına kaçmışlardı. 

Nal gürültüsüne yataklarından 
fırlıyan İstanbul halkı Alemd~~ı 
zorualarile Babıaliye doğru gider 
gördüklerinden dolayı sevinmiş • 
!erdi. 

Artık senelerdenberi çektikleri 
azabı, soygunculuk, ırza tecavii7 
gibi hallerden kurtulacaklarından 
naşi Allahın haliiskiırı olan AleM
darı kadınlar ve kızlar kafes ve 
cumbalarının ardından erkekleı 

kapılarının önlerine çıkarak al • 
kışlıyorlardı. 

Alemdar ve yaram balkın bu 
tezahüratına gururla mukabele e
diyorlardı ... Ve İmparatorluğu ele 
&!arak milleti dünya ve ahiret •aa
dete götüreceklermiş gibi eda ile 

selam verip geçiyorlardı. 
Bir gün evvel, Alemdar Musta 

fa Paşanın 1stanbulu terk ile gi
deceğini haber almış olan yobaz
larla Yeniçeri zorbaları bu gdişe 
şaşıruşlardı. Her halde bu gali; 
başka bir geliş idi. 
Medreeslerine ve kışlalarına k~ • 
çan yobazlarla, Yeniçeri zorbaları 
Alemdarın önüne geçilmez kuv -
vetlerle İstanbula girdiğini h~ber 
vermişlerdi. 

Her ibtimale karşı o güne kadar 
oldukları yerlerde kalan bazı Ye
niçeri zorbaları bu hali işitince 

tabanları yağlıyarak Asmaaltın" 
doğru kaçışmağa başlamışlardı. 
Asmaaltında sahile bağlı kayık

fara binerek Üsküdara geçiyor • 
lar, oradan da Anadolu i~lerire 
firar ediyorlardı. 

Alemdar, Beyazıd meyda -
nına geldiği zaman daha athh -
rının dümdarı Rami köyü yakın· 
larında idi. 

(Devamı Tar) 
(DPvamı 1 Nlcı ub .ede) 
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nek: 8 ay; Kanoca, art ve eırtlak: 1 
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ANAHTAR 
Şimdi Yeni Teklifler Yapılacağı Ve 
Projeler Hazırlana~~ğı _Anlaşılıyor 

Filistin Yahudilerinin Vaziyeti 
A 

vrupa ı~lerinden çok bah
sedildi. Halbukl Avrupa lj· 
!erile beraber gözöniinden 

"'"' tutulmıyace:k başka mese-
• 'er de vardır. Bunlardan birin -
cı derecede biri de Filistin mese
' idir. İngiliz müstemlekat n:ızı
rını' bir tebliğine göre Filistin 
,çın alakadarları.. müzakereye 
b1 lamak i~i daha ziyade uzamı • 
y c ktır. 

.'.rablarla Yahudiler arw;mda 
;,,r ınlaşma elde edilebilecek rniJ 
\luzakereye Filistlnin diğer kom
~ul.ırı olan Arab memleketler de 
ışt r .. k edecek: Mıs1r, Hicaz, Irak, 
::\! erayi Erdün, Yemen gibı. 

Yahudiler namına da Yahudi 
.. ıar;ı d<!nilen ve Filistlne sene· 
crdenberi Yahudi muhaciri ııe• 

t rıp yerl!!ıjtirmekle meşgul olan 
ti' kılat müzaı<ereye iştirak ede -
cektJ'. Mısır, Hicaz, Irak ve Ma
verayi Erdiin hükümetleri ile 
Yahudi ajansı Londraya gitlcrek 
müzakerata giri;;meyi kabul et -
mıslcrdir. Yemen İmamının da
ha ne diyeceği anlaşılmadığını. 

ingıdz Hariciye Nezaretinin bu • 
na daır cevab beklediğini Londra 
ı:azPteleri yazmaktadır Fakat 
hat. ·a şu sual gelmektedir 

lııgiföZ..r A rabların ;:stıeri"' arıyorlar. 

$uriyeden Londraya bu it için 

i lk 

murahh11.> gıtmıyecek mi?. Suri- J 
yede Fransız mandası vardır. 

Fr&ıwz mandası 939 da bitmiş O· ı 

Kadın Başkan -
Bir Kadın Londra 
Belediye Reisi Oldu i 

" Miire bl iye O la rak Kalmayı Tercih ederim,, 

L 
ondra lıde<lı. meclisi o-

lacak. Fransızlar daha manda)'a 
sahib olduklarını ilen sürerek Su· 
riye hükumeti üzerindeki nüfuz 
ve tC'Sirleri baki olduğunu söylü

yorlar. Bu .tibarla Filiiitin mese

lesinin müzakcrest ıçin Suriyeden 
Londraya murahhas göndcrilme
sınP m;.saade ct•r p:ırlar 

Fransaıun bu \'azıyeti ı.se Suri· 

vede hiç ho~ görülmembt;r. İngi
liz gazetelerinin yazdığına göre 

bu yüzden Suriyelilerle Fransa 
arasında btı ho~rudsuzluk baş • 
göstermıştir. Buııuı• tesırı olarak 
şanıdakı meclisi n10b'u~ an pro -
te>;toda bulunmuştur. 

Fa.-ut Fil.stı A alı.arı ıle İn 

Kurt ve kedi: 10-11 seneı Kurbai'& \$ 
sene: Saka k\1.\11. Kanaeya: 15 sene; 
Kara kurbala: 20 sene: Öküz: Z5 srne; 
Al: 25-38 senr; lürtal: 3t sene; Ge -
7ik: 13 .40 sent; Leylek: 41 seo'; Oran ... 
rotan maymwıu: 50 semıe; Arslan, Ayı 
-ııe Babkcıl L.utu: &8 &ene; Kaphnaba .. 
ia, Papafan. Fil: 1H sen~-

BUSt:Lliliİ.'i' MİLLİYETİ ----r-
HoliYudda bırçok mö.teha ..... ;ıslar Yat• 

dır, Bunlar me7aııın4& Lb'onel M&
Joll adlı blr protr•ör varı BuııJr1er •Ü.· 
'6ha~ıq .•• 

Saytn proreaor, blroek sinema tlr· 
lı:ollorine bailıdır, Milllalıbol J'ıldıal•· 

n busenin ..,klllerlal öt?ellr. Gtllme• 
p!nlıı • .ıra öpmelı: l<ı, öptUrmelı: 4e ÖJ• 
le zaruıolanduA'U kadar kol&7 bir PJ' 
dettıdlr. 

( Bunun uaıılıi yardır, tekil nrdu. 
Sarın. profHOr, b•ie haklkın•akl kar .. 

ııu.a iio devreye a1ırm14lır: 
- Zaruri ve menfaat teminl -.aksa· 

dile verilen. J,U!;eler •llla,.et G sanır .. 
den fa.ıla :.ürnttmeU. 

ı- Amtttlkanvarl blb&lrrd• biraz 
l•a."'S•5Jl7rt g-Ostermelr. ...-&tır. B• nevi 
bus1't·•r 5 sauı,e süreblUr. 

3- Uzak prk bU.seftJ; pek saf ve 
1n11.,wn bu{o:f'lenhr. Dudaklar, ,anak· 
lartn Uzrrlndt• an<'ak ikt Maniye duf'ur. 

TUNUS'l'.\Kİ ,,Jı\U~Nt.l'l\ 

Tu.~l&S n1adrnlcri rok :reo&'indk. Ela 
zi7ade demir, kursun, etn1c:o ve MI .. 
ha.!~ fosfat ('ık.ar. 

Eu 7rnı-u1 madt'ıılrr <·eri ·a. ve 
Ou.ı.J,·a madenlrrldlr. Senevi lb.racaı 

800,000 tondur. Ctb<li n .. ıuı ve ~rdl 
Amur kurıun m~detıltrinln "W"neYl th ... 
rac111h 5,000 iondur. 

Tunu.sta 8 fu.;fat ınııdt"ni v-ardtc ve 
çok ztn&"lndir. 

JAPONl'A:>ill'I' NI;; KADı\tt 

Altı\ZİSi VAR? 

Japonyaıun :1.raı.isl JSO.Ot8 kiloınet .. 
ro murabbaıdır. Sonra JaP0117aom Jda .. 

resind" bulunan Koranın 200,0tt kilo· 
mt\tro ınurabbaı a.ra-ıW vardır. For· 
m.oz. Pe::;kadores ve ~halta aTa:dsl de 
78,000 kilomelN murabl.ıa1dır. 

PARİS OPeK.\SI 

Pari<ı.in Vl' dun)"anıa en buy11k ope· 
rası on bir seuedc yapıhrıt hl' ve 35 
milyon allıu fronk ...arfolUJtm.u.\tur. 

Bi.nautn buluudu[lu arsa 11,!50 meı... 
ro murabbaıdu·. Ut•her n1t!rosu 200I 
fr-.uıktan W.uıiıiın "!"!,500.0UO franga ~.ı

tıu al ıum~hr. \ r.,.anto Üt(•rlndrkl ru .. 
nil•elt'rin i.;hmlıtki İ('in dr 50 bin frank 
verihni~lir. t ınurni ına ... rar 109 ınil-

1 Çeviren: FAiK BERÇMEN 1 :-----·· 
H 

er günkü gibi gezinmek Ü· 

zere ormana :liden jo!"j, 
dönü~te Çingene kızını gör

dü. Evvelki gün yine onu görmüş
tü. Ağzında bir çiçek ve üstünde 
bütün hatlarını meyde.na çıkar1'1 
incecilt bir elbise vardı. O da Jor· 
ju görmüş ve gülümı;emiştı. Fe · 
kat bu nekadar tııtlı ve gönül ç•· 
kici bir tebessümdü. 

Bugün de Çingene kızı ona ras
layınca yaklaştı ve ahenkdar Ur 
sesle: 

- Falınıza bakayım, ister mıs•
niz? diye sordu. 

Delikanlı sesini çıkarmadı \'e 

kıpkırmm oldu. ~'akat Çingene 
kızı aldırmadı ve elini çekip av
cunı.ı açtı: 

- On yedı ya~ındasınız, ÇOK 

sel't ve mutaassıb bir ailenin ev
ladı~ınız. Akranlarınız gibi yaşa
mıyorsunuz. 

Jorj kekelıyeıek: 
- Evet, dedi, hocam şalodan 

gittiğindenberi büyük annemlf e
mektaı· dadımın yüzünden başka 
hiç kimsenin ~uratını gördüğüm 
yok 

Çingene kızı onun Gozunü kese
rek geçirdiği hayatı tafsilatile an
latınca Jorj, buna şaşmaktan keıı· 
dıni alamadı. Bu Çingene kızı, O· 

nuıı hususi yaşayışını nerden bi
liyordu? Halbuki zavallı delihnlı 
unutuyordu ki bütün köy sato • 
mın iç yuzÜl\I' vakıftı. 

Fakat ileride çok bahtiyar o
lacaksınız! O da sizi çok sevecek' 
Ta bil neden sevmesin? O katlar 
güzelsiniz ki.. Evet çok gü•elsi -
niz! Sarısaçlarınız, mavi gözleri -
niz pek hoşuma gitti .. Lüzumun
t:l.aıı fazla yakışıklısınız! 

Jorj nihayet başını kaldırıp Çin
gene kızına baktı ve: 

Hayn-, dedi, asıl güzel olan 

sizsiniz! 
Elıni para çıkarır gibi cebine 

soktuğunu görünce Çinı:ıene kızı 

atıldı: 
-- Yok, yok istemem; hen ken-

di keyfim için falınıza baktırr.. 

Aliik,ı duyduğum ınsnnların falına 
b&kınak hoşuma gider. 

Gittikçe kızın tPsiri altında !<a

lan Jorj bir şey snyıemiş olma!;: 

ıçin: 

nümüzdekı •enı sene bu~ın-f 
da, duııya büviık ehır!eri 1 

t&r.lıındc ilk olarıık bir kadının 

rıyasetı altında içtıma edecekt'r 

hir )"On l'r-.uıkhr. Huıtınkiı fr.ı.nkl·.&. 

(Devamı i ı ıci sahifede! milyardan f"ıl.ı .. Dört yol agzındakı meydan~ 

,!--~~.;.;;..;~--------·----------------~ Londra bcledtye mccl.!;inde ek
~eriyet.il. haız olan sosral ... t p:trt:sı 

buna karar veı nı~tü İngiliz ka • 
d,nları, 1910 tarih ı :le l'f')' vern•'k 
hakkını kazanmış! dı. , 

\!adam Lm·c'n'n lıcledıye mec
lisı rıyasctit., tilyıni eidc en bUYük 
lıır ' Jdiscdir. 

Bu Akşam 

ELEK 
Sinemasında 

Senen iıı EN GÜZEL - EN MUHTEŞEM 
ve ea nefis Filminin ilk gösterilmesi 

şerefine büyük GALA gecesı 

s R 
• 
1 T A EN O 

(Fransızca Sözlü) ve ( O rijin a l Şarkılı) 

da duran· ve ıçinde bir ibtiyar ka· I 
dınla iki erkek olan araba sl'in \ 
mi? dedi. ' 

- Evet bizim. Erkeklerden biri 1 
kardeşim, (biraz tereddüd ederek) I 
öbürü de akrabam. Ihtiyar kadın 

1 
teyzem. 1 

- Kimbllir h•yBtınız nekad'.lr 1 
eğlrncelı geçiyor. Kayda tabi ol· 
madan gezip dolaşmak ne güzel 
şey! Halbuki bana gelınce orman· 
dan dışarıya bUe çıkmak· hakkı· 

na malik değilim! Annem babRm 
öldüktenber: hep bu şatoc\ayız 
Şehrin ha,·ası g~ya sıhhatime do
kunurmuş. Büyük annem sağır •. 
O kadar çok canım sıkılıyor ki.. 
boyuna kitab okumaktan ba~ka 
bir iş yapmam. 

Birdenbire sustu. İlk gördü{tii 
bu kadına hayatının gizli tarafla
rını nasıl anlatabildiğine şaştı 

Yanyana dar yoldan yürüyerek 
bahçenin duvarına kadar geldiler. 
Bura da ağır tahtadan yapılmış 

bir kapı vardı. Jorj durarak: 
Artık gitmeliyim, dedi, ba

yil:l< annem beni bekler. Evhamlı 
ve korkaktır. Ancak bu sene bu 
kapının anahtarını bana verdi. 

- Bohçeniz kimbillr nekadar 
güzeldıı'. Pek görmek isterdim, 
~ Bu tarafta kim~e bulunma?; 

isterseniz buyurun~ 
Yine birden sustu. Ne oluyor • 

du? Aklını mı kaçırmışlı da bu 
tanımadığı kadını bahçeye davet 
ediyordu? ÇingPne kızı sakin bir 
sesle; 

Hayır, dl'di bu «k~am değil 
yarın akşam beni burada bekle • 
yin' Tam bu saatte gelirim. O v~
kit hah~cnizı gezerim. 

N!' dr hakımaıı ... ve mü~fık bir 
bakı.'! vardı bu kdının • Jorj boy
nun; kadar 1<1z dı Ileyecnndan 
dizlPr. titrıyonlu. 

·rc.ıııı bu sJraUa Çingene kızı be·f 
lındekı güllerden bir tanesini çı· 
karıp dudaklarına gôlürdü ve son
ra onu Jorjun yüziine doğru ata-

bahçt<~~ 
namadı ve ko~a ko,a 
kapısına yoll•nd.ı. Ç"W 

Çingene kıLI bugün, dtlJıd~ıiiJ! 
daha güzeldi. HeyecandAfl ? ozıo 
vücudü titreye till'eye Jorkıatı 
ıssız bahçeye s~ktu. Çalı "ti.il' 
siper alaralı. aşa~ı yukarı bu rıı" 
bahçeyi dolaştılar. Bu tı~.luŞaııii 
ırtesı günü w daha erte•ı g ıP 
de\'aın etti. Artılı: dudak~rın v•· 

iJJjel'"' birleşmesine kırnuzı g 111 ı,ı;· 
sıtalık etm~siııe hacet kalıll" · 

tı. . ' dı~ıtll 
Jorj her gece el ayak çekil . "t 

uyoı sor.ra bahçe anahtarını a 0pu 
odasından dışarı fırlıyor. ın' 
bekliyen Çingene kızınlll Y~~e iil 
gidiyordu. Bu hayat bu şek' c ~r 
ba:fta sürdü. Dellkanlı Çingcıı J(ı· 
zına adamakıllı vurulınuşlll· "' k ,,e. 
zın yakıcı buseleri, kıvra cı.·ı· 

cak vücudü onu kenıJindCJllf~d" 1 
(Devamı 7 inci s~ 

1 
Radyo ~, 

P rogra!JJJ.. 

Ankara RadY0 '" 
BUGtJN 

18,30 Müzik (dan• .aalll 

18,45 KonUflll&. ' ".ur.
1 

• 

19 Türk mü.ılil (1\lu ht.ellf ~ -;c ,, .. 
19,lS Saat, ajans, mrır<ır•10' 

ra.at borsası haberlf'ri. Jfi '· ıa • ,e .. 
20 T ürk müılfl (tnresa~ -

rib fa•tı ). 
21 KOllU'lm2. (ın ita.lt ~atO· ~.,ı•'" 

1. t y t 
21,15 Sııat. esham. t:tbvi a 

b iyo - nuk ut borsası (iatl:U'J. tt.ı JI" •' ,, .... 
21.'lG Müzik (Crunhur ba "'" 

dosı;. - Şef: İlı.sau Kün('rr l· 

ız.ıo Sinema W'lll. ) 
'?2,4.5 lliiı:ik (küc:-iık orkv' "' 1~ıı.,t 
'.?l,4S - ~4. Son habf'rl~r 1't 

procratn. 
y A.KIN _.,ıw 

cııılrr 
12,30 l\ lu'lik (muht<"lll n1 

rln halk ıı:arkılan .. P l>. , ,.0 ,. ·' "; 

13 Saat, ajans habf'rlrri: "'" 

" lt:ıra. rl'd'' 
13,10 - 14 Türk muziil (~ 

21 

ttı 

lürkiil.r - P i), ~ 

!Takvim ve H~I. :. Şüphesiz lıu büyük bır şeref
tir f'akat b n. mürebbiye olaml.: 
kalmayı, Londra çocuklarının ta
lim ve terbi~·esine devamı tere; ı ı 
ederdim. Es~sen on senedenberi 

Baş Rellerde : JEANETTE MACDONALD NELSON EDDY 
1ak ıızakla~tı 

Kendi kendım mütemadiyen ı Yurdda 
·yeti ı~ 

Hava Vaıı 
.ı-• 

. .... .. "o''"jl ,,_-Bu akşamki Gala için localar taınamen satılmıştır. 

satılınaktadır. Tel: 40868 bununıa meşgul olur••ru:n. 
1 

Numaralı k G: l tuklar sabahtan itibaren 
Madam Love'nin kocası umuı~>ı DIKK.'\ T: l:.ı Fı m11 ı lngili7cc (), İ •' h<'JlY·"' y \RlN Mı\ TINELEKDE.N itioaren 

~:r,~=1t~:~ş~:~ı~~~ruğ~9i~0~1:~-~ l i p E K Si 1emasında gösteri lecektir 

yarın gilmiyec<'gım, yarın gitmi -
yecef(in1> diy <'lekrarlıyan Jor; 
bütün gece uyuyamadı. Ertesi g;i · 
rıü gitmemek kararını vermişken 
akşama doğru Çingene kızının çe· 
l<ici güzelliğini diisündü. Dap • 

Bayım Love (Deııaını 7 irıcı sa1ıifede) •••••••••mm;..•mİİİİİıllii.İİıı••••••••••••m•••••••••••••••ııl 

Ona bütün bu sözler nzgeldi. Rakının zorun
·"' ufalıp kırmızıla~an gözlerinden bakısları akv 

, ,'bı taşıyordu. 
- Sus be kadın. Olur olmaz söyleme. Palavra 

•Le bPni mi avutacaksın?. Sana o kızın gözü :trtık 
ı uz değil diyorum. Yok vurgunla gelece~ \e, yok 
bılınem ne yapacakmış! Kaltak karı parayı getirsin 
ele ı.ereye giderse gitsin' Üç gün üç gece uğrama
ma'< için üç yüz papch bırakmadı ya! Kendisi de 
b:lrr.:yor mu? El!i kağ~t neye yeter. Ben onu o gün 
tavlada verdim. İki gündür meteliksi1im. 

Hanife kadın 
- Ne bilsin a ik• gözüm, senın tavlada yutuldu

ğunu?. 
Diyecek oldu. Pos bıyıklı adam gözl<'rinl par

lattı. kurd gibi dişlerini gıcırdattı: 
- Sen de belinin ortasına bir tekme istiyorsun 

' koca kütük. Onun bana yardakçılığını etmenin sı

rası mı şimdi? 
Dedi, lakırdısına ekledi: 
. Getirecek, tabii getirecek Ben de onu bu ça

ğa getirmek için az mı uğraştım, az mı didindim, 
az mı para harcadım-. Getirmek sırası ~imdi onun. 
Hele b ir getirmesin de göreyim. 

O, bu lafları .erlerken ağzından köpüklerinı ta-

' 

YOS A 
------· fı«O. 26 
şıracak kadar ofkeli idı ve .. Han.re kadın ürkün
tüsünden artik hiç ağzını açmı~·oı·du Bu sırada 
sokak kapısının zili çalındı. Son bardak rakının ka
lın ensesini önüne iğdirdiği pos bwıklı adam. 

- Hah .. İşte bu kalıbe dölüdür .. 
Diye yerinden kımıldandı. Hanife kadın da: 
- Safiyedir bu .. 
Diye kerevetten fırladı. Zil kulakları tırmalı

ya tırmalıya ölüyordu. İkisi d~ kapıy1 açmak için 
odadan dışarıya ç1kmak istıyorlardı ve .. pos bı

yıklı adam homurdanıyordu: 
Şimdi üç gün üç gece babalıgına ııgramama· 

yı görecek. Kemiklerini knuıcağınl ;:ısıftcnin! 

Ve .. daha dik, daha korkunç söylüyordu: 
- Hanüe kadın, Hanife kadın .. Ben dcdiğınıi 

yıı.parım. Kahbeyi ayaklarımın altında ezeceğim .. . 
Ondan ötere de ne olursa olsun! 

Bu söılı·ı Hanıfe kadının kulaklarına kuı·sun 

Yazan: ETEM İZZET Bf:NfCI: 

tancsı gibi lıiı l ıırı ardından, bıribirinden daha zor
lu baskın ediyor, kadıncağız yureğini kasan üzün

tü, sızı ızindc: 
Allahıııı sc,·crscn sen otur. Kapıyı ben aça

yıın Kızcagızın bir suçu varsa, istiyerek, bilerek 
uğraınamı~sa lwn de seninle beraberim. Sen ayağı
nın altına al, ben çığniycyim· 

Diye yalvarıyordu. Hanif~ yalvardıkça o şı

marıyor, sertleniyor· 
Cıkacağım. O kahbeye hanyayı konyayı öğ

reteceğim! Çekil kapıdan! .. 
Diye zorluyordu. lfanife kadın son yalvarma-

larını vaptı: 

- Ayağını öpeyim .. 
Hizmetçin olayım .. 
Otur .. 
Çı.kına !.it.tur.dan!. 
Keyfine l i·ık .. 

Haydi benim şekerim!. 
Hanife kadın bu yalvarışlarını yaparken onun 

ayaklaı·ına kapanml!jtı. Bir toz keçesi gibi topuk
larının dibinde yuvarlanıyordu. Zil durmadan ça
lıyordu. 

Hanife kadının yah·arışları suruyordu: 
Haydi şeker Hüscyinciğim, otuı yerme, iç ra

kını, sür keyfini. Kapıyı ben açayım. Gelsin bir 
yol, bakalım- Suçu \'lir ise dilediğini yap! 

Pos bıyıklı adam akı;amdanberi midr>sine in -
dırdiği şişe şişe nkıların zorundan iki yanına sen
deliyordu. Bu kadar çok yalvanş kar~ısında olacak 
ki, ayağının birini Hanife kadının yengeç gibi ya
kalndığı elinden kurtardı. 

- Ulan Hanife. Sen de az kahpe degilsin. Hay
dı git kapıyı aç bakalım. Bu yol ikinizin de göreceği 
var. 

Diye Hanife kadını salıverdi. 
Hanife, sokak kapısını açmak için merdivenler

den koşa koşa inerken o da masasının başına dön
müş, bir bardak rakıyı daha midesine boşaltıyor, ke
limeleri ağzmın bosluğuna çarpa çarpa, kıra döke 
•ôyleniyordu: 

- Hey kahpe hey .. Babalığı üç gün üç gece 
meteliksiz bırakıp görünmemeyi ben sana göste
ririın ştmdi! (Sonu. var) 

Yeşilköy meteoroloj i ı~__... urd 
alınan malllm.ata cöre. h• '".._ ;:r 1~ 
bülün bölgrlerlndo kapalı v•1~d• "· 
yafı."ih C"C("miş rUıca.rıar do .. ,..,ııt 

' la ıv- ,ıt• 
kin, Karadeniz kıyıta rlle or ·tJl:ıJi i. 
luda carbi, diğer yerlerde • ' ı. ı.;t · , 
kamette.u orta kuvvette e!l'':ıı 1·t ~-~ 

Dıin lslanbulda hava kaP dlO 1.I ~ · 
iı~h ... erm1.. 24 ~a:lt zarfın · . ..-<ı> " • "9• ...... ~. , ~ 
yaimurun metre mıırabba ll'1 -·• 1 

o g.r- ,,.; 
tıfı su miktarı 9 kilucra.tll biılel' 
çütınüşlür. !lüzcar ~ıroati ı•;....ıtıl' · 1. 
n lyede 3 ile 5 mr lre ıu.I• 

1 
,..ull"' ı;ı• 

Saa t 14 de baroın•lro 76f. ı•·'' ~. 
re idi. Sühunet en rok ~Uneı;te 1 ol',.. 
ı-ede 9.1 Vf' e.o sz <i .I u ntlt,. 
k.aydt'dilın~tfr. 
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Osman Cemal'den 1 

''Adem 
amurdan 

l stanbullıilara 1 _, 

Oğlu 
Yaratıldı,, 

''Neden Bütürı Şehir Halkı Çamura 
Bu Kadar Düşman Kesildiniz? .. ., 

Yazan: 
Osman Cemal Kı\ \'GI 'Ll' 

unyadd t . ~- barek nunet 
n~ fasuly adır, r.e nohut, ne 
arpadır, ne de buğday! Şu 

kahpe düm·aın.zın ~n mübarek 
1 •netı nedi~ bilir m·isinız? Hiç 
!Uphesiz ba!cıktır, balçık! Fakat 
ba!çığuı hur;;,ıı<ı de-ğil de tA ken-
1S•dir, kendısı' 
Dünkü mıtolojı Adem Babamı· 

lın balçıktan ,·aratıldığını söyle
'.:i gibi bugünkü arziyat, made

ı, nebatat ve hayvanat bilgi· 
• de aşağı, yukarı bunu böyle 
ı t eder Şu halde balçık, daha 

duııcdüzü çamur kadar şu dün· 
1•du ınü::ıarck ba~ka ne olabılir? 

~· ıemki bütün ınsanların ve 
bütün in.anların değil de bıi· 
ıebat ve ziruhlaı·ın mayası, 

olan bu t>alçıka, bu çamura 

f. 

' •. -......................... ... 

ŞAKA 
........................ 
OTOBÜS DE: 

Ç 
ok sisman bir adam, Emmö· 1 
nunden bıraz fazlaca kala
balık otobüse bıner 

Yolculardan birine. \ 
- Şuna bak, der, ;u ayg,rıııa 

benzi\•or' . 1 
Şişman yolcu, bu sözü ı~ttlr, ve 

sükunetle şu cevabı verır . . 
- Otobüsler Nuhun gemisine 

benzer. Her türlü hayvanattan bi
rer nümune vardır. Hatta e ek -
!erden de .. . 

SARHOŞLUK BU! 

İstiklal caddesinde nöbet bek
llyen bir memur, gece yarısından 
sonra bir sarhoşun sallana sallana 
ııeldığinl görür, sorar: 

- Sen kimsin? 
- Bı ... il ... miyorum ... 
- Adin ne? .. 
- Bi .•. u ... mlyorum ... 
- Nerede oturuyorsunf .•• 
- Bi ... il ... miyorum ... 
- O halde yürü karakota.M O • 

rada aklın başına gelir, adını, ye
rini yurdunu hatırlarsın ... 

Sarhoş, karakol .;özünü işitince 
kendini toplamı~a çalışır: 

- Rica ederim, der, Zahmet e
diniz, bekar sokağına kadar gi • 
diniz, 45 numaraya sorunuz. Bay 
Şevket evdemi ' · Eğer lıenüz gel· 
medi daha, dcrle-rsc o benim. E· 
ğer evde ise .. 

Etrafına bakarak kaf"·'"'' ka
şır, na.ve eder: 

8~- 8 OK 't 1 L G & :\ S - 28 le iacl .un ... !!;! 

SevöDelfll K©ı<dlon 
Bu Fransız Kadınında İşve 
Denilen Bir Lezzet Varmış 

Simone Siman l 
S en·et ve şöhret kazanmak 

için sinema cenneti Holi • 
vuda gıden Fransız yıldızı Simo '~ 
~on, iki filim çevirdikten sonra 
Fransaya döndü. Bu Iiliml~rin 
isimleri Yvet, ve (Jozet ve şüre
kası) dır. Şimdi Pariste, Jan Rö
nuar tarafından Emil Zola'nın 
meşhur bi rroınanından alınan bir 
filıni çeviriyor. 

Simone Simoıı son senelerrle 
tarafından çok seviliyor. Onda 
parlıyan bir yıldızdır. Fakat, halk 
t adınlığın bil tün incelikleri ve 
işve•i olduğu ilerı similmekted•r. 
İstanbullular da bu yıldııı çok Si• 

viyorlar. Onun filimleri çok r~~
bet görmektedir. 

* Jak Feyder, müstakiıel fıl
mlnin senaryosunda tereddüd et
mektedir. Bunlardan blrinin mev
zuu Mısırda geçen bir vak'aya a
iddcr Diğeri de Muris Konstanten 
Veyer'in bir romanındım alın -
mı~tır. Kanada hayatına a1ddfr. 

'ı 

... __ 1 
4 

· '""Um neden7 
• J , far.!ıulun bı:çol.. yerlennde 

Mulıarririn anlattığı yollarda çamuı•dan bOyl~ kayıp dil~ılyorlcmrı~ 

bulun birçok >emtlerini şehrin bir namına hiçbir ~ey yoktur, göze 
fabrıkalar, mıies.se:;eler diyarı olan görünen ve a~·ak basılan yer baş-

Ku;ura bakma birader, lıa • 
tırlıyaınıyoruı l bır \.Ut lü ismimi. ... o ESRARLI BiR HAD\SE 

ı· 

~·rnurdan geçikmiyormuş! Ma
'ttın1<i bütün nebatların. bütün 
b,.~lerin, bütün meyvalann ye 

Ulün ziruhların mayası, özü ça· 
QlU·dur. Hiç mayaya, öze bu ka
ar hücum olur mu ya?. Fakat lı-
-<nbuıun birçok yerlerindeki bu 
'"-•·iimcz çamurlardan şikayet e
'~nler, siz gelin de çamuru ve ça
~L:run ne olduğunu bizim köyde 
i•ırün! 

Sizin köy de Mresi • 

' l 

l -
ı 
ı 

1 
1 

·-. I 1 

Eyüb kazasına bağlıyan biricik tan başa, eşine ras gclinmiyen bir 
yoldur ki bunun üzerinden her 
gün gelip geçen yolcuların sayısı 
öyle kolay kolay saymakla fü • 
keıunez. 

Kadın, erkek, çoluk çocuk Y.ÜZ· 
!erce amele, yüzlerce esnaf vüz· . . 
!erce mezbahı. yolcusu, yüzlerce 
o civarın her gün istanbula in • 
mek mrluğunda olan halkı, bir o 
kadar İstanbul okullarına gidip 
gelen mektep!ı ve İsta,.buldan o 
:'.;arın ilk okullarına gelıp giden 

1

. 
ogretmen ve daha birçok ınsan 

sabah, akşam hep bu yoldan ge
çerler. Geçerler amma burada yol 

çamur ocağıdır. 

Hem canım, burası ıçın, şimdi
ye kadar bu kadar yazı yazıldığı 
halde yıllardan beridir, hiç kim· 
secık!er gelip de buranın pek feci 

haline bir göz bile atmamı.ştu-. E
ğer bu yolun hail bir yağmurlu 

akşam, saat dört buçuktan biraz 
sonra bir gözden geçırilccek olur-

sa ortada artık katiyyen mes~le 
kalmaz. Çünkü burada bir yağ
murkı akşam satt dôrt buçuktan 
sonra görülecek manzara insaru 

(Deı:~"ıı 1 inci uıhifedeJ 

OÖNÜL IZTUABI: 

İki arkad;.~ karşıla~ınca: 
- Dün gece, bütün mahalle hal

kını heyecana veren yangını gör
dün mü? .. • 

- Hayır! görmedim ... 
- Gazclelen de okumadın mı? . 
- On beş gündür gazele oku· 

maktan vaz geçtim ... 
Scbcb? ... 

- Bir altın bilezik buldum. 
Kaybedinin ililnını ol:u•unı Ju,r -
kusile gazeotel•'rı ehme aıamı.ro • 
rum. Aanlı~·orsuıı a, azizim. . Bu-
nu okuyuncct ı;ntüritp Vflcrnek 
mecburi ret ııd" kalııt••ıtını . 

==============.===.~~=·================================ 

GANGSTERLER~ 
GündüzOrtası Paris'te Bir Eankanın 

Tahsildarını Soydular 

Omıan Cer..<ıl Kaygılı 

, llıyeceksiniz. Onu da gid:.ıı fa· 
"fıdcki boyacıya sorun' 

1 
Dün, Fatihde bir kundw·a bo

~- ı bana öyle söyledi. Silmek, 
11,.Ptirmek, temızJt.nıek için ônÜ· 

liı,. ·<atmış olduğum papuçlarımı 

Otomobilin Kapısından Uzanaıı Tabanca Namlısı 
j p arı:-, bank ... lla:-ından bu ~tııı 

tahsıld,ırı J~ rı !'.h n.;jer, bır 
arkada 1 ı ı e !x r• b1·r, Kur

növde bulu~1r fabnxJların haf-

l'r"C : 

Hangi kiiydeıısınız s1z bayım? 
~ d. · Ç bozmadan ~evab ver ım: 

Boğazköyünden! 
l'<!vekkeıi değil, bu pupuçlar 

~1anrnaınış b1stan aşağı balçığa! 
>l , . l" 

liıı. eı·, o yanlarda ,çizme gıyme ı· 
\t.% amma, ne diye giyersiniz bu 

"•bu! işi ıskıı.f1linlcri? 
Jıılloyacı doğru söylüyordu, biz

o yanlarda, çizme dururken 
, lli;ve giyiyorduk bu İstanbul işi 
<~l>linleri ! ? 

ı.l41ı::n biz, J!Prç 0 ktcn Boğazköylü 
.'td<ilk. Bol?azköyü bizim köy • 

' 
<ekiz, on saat ileride idi ve 

'trı \öy!) de geıçekten bir köy 
~· :li. Zava'lı boyacı benim a· 
· llıdaki iskarpinlerle pantalo· 
4•un paçalarını, paltomun etek
·tn· 
~ · Çamurla hem de balçık ça-
rııl:! sıvanmış gör<lnce beni Ça· 

~ • kazasına bağlı köylerin bi
~e~ sanmul ı. Halbuki bizim 
· ŞuracıktM, nah. Iatanbul vi-
" '•t:•n Eyüb ka~asının bir kı-

·~~'nda, hem de bu kazanın ~eh-
r, Yakın bir kö~eciğinde idi. ı 

>ı~ "-~ şu b:zim ıavallı köyün! 
\, 1Çııı gaıctelcre simdive ka-· 
~~ıeter yazılıp rizôf~1edi ~caba? 

bu yc>I, salt bizim zavallı 
1n .... 

Yolu ll~ı(I. kn>koca İ•tan-

talıklarını go ' •nüyoıdu . Yolda, . 
kı gangslerın taaı ruz una uğra • 
dılar. Götürdükleri 1,095,000 fran
gı vermek ıstemcdiler. )lülear • 
rızlar, silah ıstimal etlilN Jorju 
yaraladılar. paraları aldılar kac· 
tırlar ' · 

Vak'anın biricık sahidi soföı •ı:: 
dise~·ı şu suretle anlat1yo~: 
.saat 9 u çe)•rek geçıyordu. Be • 
lediye dairesinin köşesinde duru • 
yordum. Tahsildarlar yanıma ge
diler, kendilerını Kurnöve götür
memi söylediler. Birkaç dakika 
bankanın önünde durduk. Küçük 
bir çanta ile otomobile bindiler. 
motörümü işlettım. Kurnöve doğru 
yol almağa ba~ladım. 

•Normal bır şekilde yolumuza 
devam ediyorduk. Arkamızdan 

büyük bir tomobil geliyordu. Bir 
aralık önümüze geçti. Sonra geri 
kaldı. Sonra yine geçmek istedi 
ve bu sefer yaya kaldırımı üzeri
r.e çıkmıya ,.e durmıya mecbur 
oldum. 

· Bi.iyük otomobil de durdu. t -
çinden iki kişi yere atladı, ellerin
de kocaman rovelverler vardı. 

Bunları, otomobilin kapılarından 
tahsildarlara doğru uzattılar : 

- Paraları! Yoksa ... 
Dediler. Tahsildarlar, soğuk • 

kanlılıklarını muhafaza ettiler: 
- Para yok yanımızda!. 

Dediler. Fakat, mütearrıılar-

Gaııgisterler bir fab rikoyı soyııyorlar 

dan bir:, Jorjur. göğsüne doğru a
teş etti, ve küçük çar.tay' aldı. 

Derhal otomobill&inc atladıiar. 

Son vitesle kaçtılar. 

•Bütün bu anlattıklarm1 iki da· 
kikadan fazla sürmemişti. Tahsil· 
dar Jorjun yarası hafifti. Müte
arrıdarın peşini takibe başladık. 
Fakat yetişmek kabil değildi. O-

tomobilleri son sisLem ve sekiz 
silindirli idi. Yalnız numarasını 

ve ma:·kasır:ı zapt~dehildim: 
--5618-KKB .. 
Zabıta m~teca,·ızler takibe 

l;aşlamı~. Fakat kendilerini yaka
laınıya muvaffak olamamıştır. 

Haydudlar, otomobi!i bir tarlanın 
kenarında bırakıp savusmuşla•·d·.r. 

· ]·Gökten Kan Y ağdığın1 
Gördünüz mü? 

Köpekteıl 
ayrılmıyan 

1 Kadı1ı 
Üç Köpeğini de 

Seviy@rmuş 

çok 

L 
ondrad,ı ikı gozden m.:ılırum 
olarak sokakta kibrit satan 
yaşlı bir kadın her suretle 

yardıma muhtaç oldugJ ic;in da· 

rülacezeye gönderilm19 ise de o

rada da durmıyarak çıkıp kaçmı;;· 

tır. Bunun üz~rin~ kadının so -
!<akta sarhoş olduğu göıulmu~ v• 

~akibat yapılarak mahkem$ye ge
tiriin:iştı.r Tankıkata göre ~atri;ı 

ismindekı bu yaşlı kadının ü~ kö· 
p&ği vardır. Yaoında ba!ka kım

se&i yoktur. Her suretle yardıma 

muhtaç olduAıı için dartilıl.cezey~ 

götürüldüğü halde oradan kaç • 
tığı ve yolda s~rhoş olarak bulun

duğu :çin hbı.hat ~!ediği ııöylcm

diğı zaman iki gözden ma!ır.ım 

olan yaşlı k~dın hAkime ~öyle de

miştir· 

- Darülaceıede kalamaztiım. 

Çünkü köpekleri kime bırakaca • 

ğıın?. Ben hiç bir yardıma muh· 

taç değilim. Eğer şimdi beni ser
best bırakırsanız sokakta birisine 
rica ederim. Beni otobüse bindi• 
rerek mahalleme kad~r yollar, o

ra inerim. Evime kavuşurum. Ben 
yiyeceğimi kendim hazırlarım. 

Çama~n ımı da kendi'Il yıkarım. 

Hiçbir insana muhtaç değilim. 

Bunun üzerine kadın serbest bı· 

rakılmı§ ve doğruca evine ııiderek 
ıköpeklerine kavu~muştur. 

BunuGören insanlar VarkuvvetL 
/erile Haykırarak Kaçıştılar 

G 
ökyü:.ırıden .... yugn1ur yerin~ ( 
b1zan kan y;:ğdığı ı, kü • 
l<ürd döküldüğünli görme-

' dıni· se bile ı~itmişsiniz, gnzelcler
I de okumuşsunuzdur, 

Seyyahluır. bir çokları, gök yü · 
zünden balık, kurba, kertenkele 

ve yılan yağdığını kendi gözlerile 

gördüklerini söylerler. Fakat bu
na kimse inanmamak isler. H~tta 

gülenler de çok olur. 

Halbuki bu söyledikleri haki • 
kattir. Fakat, ~unu hatıra getir· 

meli ki kosk1.c~ gemileri h~rc·kc-

te getiren, uzaklara 
rüzgar hazan siddctl" eser, ön·ın; 
geleni siler 'üpürür, öküzleri a • 
ğaçh.rın üstüne asar, yerdeki kıım· 
!arı ha\•alandırır. 

serıyetle çamurlu yağmurlar yaı 
dığı olur. Bu da, fırtınaların, Cİ· 

vardaki tarlaların toprakların 

havalandırmasından ileri gelir. 

GÖKTEN BALIK YAGIYOR 

Nevyork civarında Albani ~elı 

ahalisi; şiddetli bir yağmuda l 
raber yağan balıkları görünce il 

evvel şaşırdılar, korktular. Fak 
sonra bunları tavada kızartıp k1 
:ıif çattılar. 

Bl·yük bir tayfun, denizin su · 

larile beraber balıkları da kald 
r.ı:.;, !.· ~-ınra Albani'nin üzerine di, 

mü::. 

K•ki eserlerde buna benzer 
çok vak'alar yazılıdır. Bunlan!H 
biri, eski Yunanistanda, üç gü 

üç gece balık yağdığını kayd~d· 

/, , 
,ı 

Gökten kaıı ııa§mtıru bıış'ıı y.ııca böyle kaç&<tılar 

Kana benziycn yagmurların P•l 

ziyade cenubi Avrupada görülür 
Rüzgar, sahradaki kırmızı kum· 
ları kaldm, getirir, sonra yağ • 
murla krabcr Avrupa üzerine dc

ker. 
Kükürd yağmuru ... Bu da, kum 

yağmuru gibidir. 
Amerikanın garb cihetinde ek-

1666 da Kent dokalığına da balık 
yağmıştır. 

Amerikanın ·imal cihetlermde 
yağmurlarla beraber muhtellf 
sebzeler yağdığı çok görülür. Rüz 
garlar. tarlalardan sebzeleri, ot

ları, yulafları sökerler, havalan -
dırırlar, sonra uzak yerlere ahr

J:ır. 
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No. 61 Yazan; RAHMİ YAC.IZ 

Paytahtı Kurtarmak Vazifesile 
Mükellef Olan Gemi 

Bu da Yaralandıktan Sonra itilaf 
Yapsaydı ..• Donanması 

Boğazın Nağra burnundlıı 

teker teker geçmek mecburiye -
tinde bulunan bu donanma, Nağ·a 1 
pişgahında Yavuzun borda sah·o
suna maruz kalacak, aldığı isa 
betlcrle batacak, arkadan gelen -
!er de öndekilerın üzerine yığlh 
rak leşlerle bu gedığı tıkayacak -
!ar, tasavvurları akamete uğr• -
yacaktı. 

Osmanlı İmparatorluğunun p3-
yıtahtı kurtarmak vazifesile mi -
kelle! bu gemintn yaralanma<-,\ 
dan sonra, ıtiliif doranması yeni 
korsalara başlasaydı vaziyet çok 
daha başka olurdu. 
Yalnız benim kanaatım de~il, 

dünya denizciliğınin kanaati böı -
le tezahür etmekted r 

Huruc, dünya der.•ı harb ta • 
riblcrine eşsiz b.• cür'et duşii.ı

cesiz bır hareket diye geçmiş bu
lunuyor. Öyle kL. Sonunda Amiral 
Paşov ;; kendı rremkketinde, Ber
lmdc bu hareket_nden dolayı rr::
ahaze edilm~. mes'ul tutul-nu< -
tur. 

- Akıııın yapılma ıçın gi\ste
rıkn ana sebeb neyd•? 

Jk.nci sualim bu eskı kuma~do
nı gıildürdiı. Çocuk~a bulduğu s~

beble istihfaf eder bır taYır '11.-!ı, 

anlattı: 

Yeni Hareketler 
etrafında malümat sunuldu. Bır 
proıe hazırlaması teklif edildi. 

Amiral Paşoviç hazırlıklara 

başlad .. 
Boğaz dışarısının elde nıevcud 

olmıyan haritası, baskın rotasının 

tanzıminı güçleştiriyor, ıtılfı.f do
nanmasırun Boğaz ağzında vücude 
getirdıği mayn hat ve tarlalarının, 
mukavemet merkez ve noktaları
nın yerlen belli olmadığı ;çin A
mire! bir süri.ı meçhulle sarılmış 
bulunuyordu 

Paşovıç hazırlıkl&ra b<ı.iladı 
Osmanlı, Alman tayyarelerı Bo
ğaz dışında Limnos, İmroz ve Te
nados adaları üzerınde uçtular. 
Mevkıin, denizin fotoğraflarını al
dılar. Bu foloğraflar üzerinde 
mayn hatları, tarlaları te,bit edil
di. Amıra. Paşovıç, rcsımleri esas 

iSPANYADA: 

tutarak bir krokı tanzim ettL Bas
kının teferrüatını hazırladı, ha -

zırlıklarını da rapor ve krokiler
le birlikte Alman ve Osmanlı u
mumi karargahlarına bildirdi. 

Bır buçuk gemi ıle yapılacak bu 
baskın. Tenados Cl) adasındaki 

İngi'..z telsiz istasyonu ile cepha

ne depolarını tahrib, Kuzu körfe
zinde duran ve günde birkaç kere 

Bo~az istihkamlarile tabyalarını 
b 

topa tutan Raglan, M. 11 moni -

törlerini zapt, mayin tarlaları ge
nlerıne çekilmış duran münfe -

rid İngiliz diretnotlarını topa tu

tarak esir etmek gayesine matuf
du. 

(Devamı var) 

(1) lfoıcaadanın ismi. R. y. 

Şimdiye Kadar Misli 
Görülmemiş Bir Harb 

Cereyan Ediyor 
cephcyı yarmJlil.ırdır. Kanlı bo 
guşmalar bütun ş\<lrletıle devam 
etnıPk"t"'<lir. 

~ - ;::,-.... 

Yeni Saylavlar 
Cumartesiye 
Seçiliyorlar 

(1 inci sahifeden devam) 
sonra bu akşam ilan edilmesi mu· 
hakkak gibidir. 

Evvelce seçimin pazar gıinü ya· 
pılması mevzuu babsolmuştu. Fa
kat yılba§ı münasehetile cumar -
tesi de tatil gününe rasladığı ci
hetle seçimin o gün yapılması da
ha muvafık görülmüştür. Bu iti
barla yeniden kt>mi intihah ya • 
pılması icab eden hazırlıkların gö
rülmesi için Ellizığ, Bolu, Çankı· 
rı. Ka:lscri, Samsun, Bursa, An~ 
talya, Bordur, İzmir, Siird, .Muğ
la, Ankara ve İstanbul vilayet • 
lcrinc lizıın gelen eınirler veril
mi~tir. 

V.ıktilc büyük :'.lillet Meclisi a
zalıklarındn bulunmuş olanların 

müracaat ettikleri takdirde tek
rar mebus namzedi gösterilme • 
!erinin esas itibarile muvafık gö
rülmesi hasebilc bugünlerde şeh
rimizde eski sa~·la\'lardan çoğu 

göı-ülmiye başlamışlardır. 

llususi surette öğrendiğime gö
re, General Ka.zun Karabekir'in 
(lzmir), Hüseyin Cahid Yalçın'ın 
<İ•tanbul), Fethi Okyar'ın (Sam
Mın) dan naınzcd gösterilmeleri 
muhtemddir. Kat'i liste bu akşam, 1 
nihayet yarın belli olacaktır. 

Ankara 28 (Hususı l\lulıahiri -
nıizdcn) Peşte elçimiz Behiç bu 
sabah eksprcı.le İstanbuldan An· 
karaya gelmiştir. 

Hususi surette öğrcndi~une gö- , 
re Bay Behiç münhal soyl"'·lıklar· 
dan birine namzcd gösterilecek ve 
mühim hir vazifeye getirilecektir. 

Gizli Randevu 
Evi 

(Birinci sayfadan devam) 

apartın1anının birinci katınrıa o
turan Emine ile arkada" Belids 

- Biıyuk harbın son sencl"ri 
g4'Çlriliyordu. Harbın ba§laıııtı -
cında itilaf devletlerini saran !<'"İz
ler, müttefiklere musallat olnrı~. 
~çlık, sefalet, cephelerde gerile -
yl§, İstanbul, Beri n, Viyarıa v;, 

Sofyada korkun~ akıslerle hahın 

maneviyatını kırmağa b~şlamı~''· 
Seliini!< cephcs ınde ılerı hare -

kete g~n Fransız kuvvetleri, 
General Franşe Desprey ordusu 
Bulgar kuvvetlerini rıcate mec -
bur ediyor, Sclanık cephesinin 
müttefiklf'r aleyhine bır harb va
ziyetı meydana getirmesi, netice 
itıbarile de Osmanlı imparator -
luğunun multefiklerile muvasala-
51nın kesılmes, mevzuu bahsolu
yordu. 

P ~ris 28 (Hususi)- Fran • 
kıstlcnn taarruzu büyük 
bır sür'atle ınkışaf etmek

ted r Hükümetçilf'r bıı t•arruz -
dan evvele< haberdar bulu ma -
!arına rağmen Frnnkistkrır top, 
tank, tayyare ve kullı) ~llı mık

tarda askerle yaptıkları bu em -
!'al.siz taarruz kar ı~ında muka· 
vcmet edem.yerek geri çekilmek
kdırlı-r. 

BİR İNGILİZ GE. IiSJ 
BATIRlLDl 

Barsdona 28 (AA.)- Bu sa
bah Franko tayyarelcrı tarafın -
dar limana atılan bombalardan 
limanda bulunan dört İngilız va
puruna isabetlPr olmuş ve bu va
purlardan •Stanroft• batmıştır 

-ı ve aynı apartımanın kapıcısı Bcl
kı.in apartımanın bırincı katını 

gizlı randevu evi olarak işlettik
lerı tcsbit edlilmış ve dün 5ni ola
rak yapılan baskın netit-esind~ bir 
kaç genç kadın ile erkekler bu -
lunmuşlardır. 

Frankıstler muhtelıf yerlerden 

Burhaniye Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Burhaniyenin Goml><; nahiyesınden M'1lık Kılıç tarafından Gö

meçten Mustafa Kundakçı ,.e Hayrettin Kundakçı ve Nuri Kundakçı 
aleyhl<er.ne açılan arsa ve inşaat bedeli olan 425 liranın tahs.Ji davasının 
muhakemesinde müddei~l<·yhlerden Hayretbıın ikametgahınuı belirsiz 
olduj!u mahkemece anlaşılmış olduğundan muhakemesınin bırdkıld•ğı 
11 kiı.nunusani 939 çarşamba günü saat 10 da Burhan;ye asliye hukuk Bulgar oruusunun manevıyatı 

bozulmu~, mukavemet arzusu kı
rılmış, harbe devam etm<·mek, 
munferid bır sulh yapmak st<•k
leri başgöstermişti. 

1 
mahkemesinde ha'ır bulunması veya vekil günderme<ı aksi halde gıya
bıncle muhakem<-yc d~hım olunacağı teblığ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur (n468) ·- --- -- -iman karargahı umıımısı, bu 

halcıen korktu- BulgaTL>tana mu
kavemet tavsiyeleri yapmakla be
raber bır taraftan da Selanik cep
beı;ınde ilerlıyen Franşe Desprey 
ordusunu tehdid etmek, Bulgar 
ordusunun mukavemetıni kolay
laştırmak, maneviyatını kuvvet
kndirmek maksadile baskı.ıı ma
hiyetinde bir huruç yapılmasını 
kabul ettt 
Amıral Paşovıç'e kendi 

gahından verikn emırle 
karar
baskın 

Baş, Dış, Nezle.Grip Romatizma 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

•• lc&ıbında gUnde Uç ka,e alınabilir, •• 

'o.38 

Kayanın üzerınrle 

muyor· 
gözlerıni V'J-

Bir t l ~ankı gOzlcrını sarmışt.r• 

Bıı ne dalgınlık' 
Dı ·or. 

Hem<'n bira. sonra Bdba y .. nı 
na gr-lecekmi§ gibı bir his var i
çinde Yalnız bir şeye cesaret e 1 
d<mıyor Onun bulıınmaı.ı muh- ! 
temel olan trene ve ,·apura b;n • l 
met,e. 

Karşı karşıya gelmekten çeki -
nıyor, dayanamıvıp, yanına yak· 
!asmaktan. Bclmanın da kendisini 

görünce ko up gelmesinden lcor-
kuyor. . 

Zira o Laman hıç bir ·eyi duşu-ı 

Yazan; Nusret Safa COŞKUN 

nemıyec~k. scvıııç ve onunla l:arf, 
kar~ıya gelmc·kten mütevellid bir 
g<'YŞcme ıçinde hemen affedl\·e -
rl'cektır. 

H lbuki bütün sl'vg sine, ıztıra
bına hasretine rağmen Belmayı 
ı.ffl·f mek istl'miyor 

Bu bır kara sevda mı? 

Hayır denemez. 

Meralin evinden kaçtığı gece -
denberı büsbütün sersem ve su 
ursuz. 

Bir robotaya beıızıyı.r. 

İşte bu akşam iyne. 

Bu sefer içinde hiç bir ümid ve· 
teselli zerresi kalmamış bir kalb· 
le onunla ilk defa ve pek çok de-

falar üzerinde tilbiati seyrettıkle

ri kayanın üzerındedir. Yer ye · 

rinden oynuyor; fakat kayayı sa: 

salayan dalgalar, damları , .ığa '-1 
!arı ısırarak delicesine koşan rüz- 1 

gar, fırtına onu kıpırdatmıyor bıle. 

Zaten sarsılacak et ve kemik 

fizik \•arlığından başka nesi kal

mıştı ki? .. 

Ruhu, ınancı, yaşamak 
istikbale bakış emniyeti. 

zevkı, 

iradesi, 

mukavemeti. hepsi, hepsi birer 

ıskambil kağıdı gıbi birbirlerinin 

üzerınc yıkılı yıkılıvermişlerd'. 

Ümıdle ve emniyetle bakılamı

yan istikbal, halden farklı değil

dir. 

Düşünuyor. 

Demek. hep boyle 
cek?. 

Peki .. 
O halde .. 
Niçin yaşamalı!.. 

devam ede-

BU DA İKİNCİSİ 
Taksimde Talimhane cadde,ınde 

Sakız apartımanının ~ numaı·alı 

dairesini Ayşe Nimet adında bir 
kadın tarafından gizli randevu 
evi olarak işletildiği h:.lıcr alın

mış ve burada da birkaç kadııı ile 
birkaç erkek buluı.muştur 

Randevu evleri işlet~nler &dH
YtY< V<'rilmişkr evlerı bpatıl

mış buralarda bulunan kadınlar 
da muayeneye , ·vked.ımisi<•rdir. 

Filistin'de 
Çarpışmalar 

KudıL 28 (AA)- Arab çete
cıleri bir nakliye koluna refakat 
eden bir zırhlı otomobile ateş aça
rak otomobilde bulunanları~ dör
dünü de yaralamışlardır 
Nosıra polis karakoluna o' attş 

edilmiştir Ayni zamanda Nablus
Tulkerim yolu üzerinde İngiliz -
!erle Arablar arasında şiddetli bir 
miısademe olmuştur 

Hani insanın cemiyet ıçindl'ki 

gayesi mes'ud olmaktı• 

Gaye tahakkuk etmeyince ya
şamağa ne lüzum var?. 

Bahtsızlar niçin bahtlıların ra
hatını kaçırsınlar? .. 

Bir an, esasen pirizden çıka:-tl
mış bır elektrik aleti gibi yavaş 

yavaş işlemek kabiliyetini kay -
bt>den kafası stop etti. 

Kömürü tlıkenmiş bir mak:ne 

halsizliğlle çalışan dimağının pi8· 

tonları duruverdi, karanlık büs

bütün siyahlaştı; görebildikleri 

gözünün önünde ba~ aşağı diindü

ler. 

HafüleşıverdL Şımdi yere bas

mıyor, duymuyor, görmüyor, o

muzlarını çökerten ağırlığı his -

setmıyordu. 

Kendini bırakıverdi. 

Sular açıldı, kayayı kırbaçla -

mak için koşuşan dalgalar&, sula· 

Fransa ukabil 
edbir Alıyor 

İtalyan 

(1 inci sahifeden devam) 
tahşidatı haberleri Fransada yeniden heyecan uyandır-

mıştır. • 
Paris bir tar&ftan Fransız Somalisinde icah eden fevkalade ted-

birleri ittihaz etmeğe başlamış, diğer taraftan da yeniden Londra ile 
istişareye koyulmuştur. 

Son dakikada söylenildiğine göre, vaziyetin gittikçe nezaket ve 
vahamet peyda etmesi üzerine Çemberlayn ile Balifaks, Komaya git
meden önce Parise uğrayıp Daladye ve Bone ile bir kere daha görüş· 
miye karar vermişlerdir. 

Bu suretle Frnnsanın İtalya ile anlaşabHmesi için yapabileceği en 
son fedaklirlık kat'i olarak tesbit edilmiş bulunacak ve Roma müza
kerelerinin inkıtaa ve muhabereye meydan vermesine imkan kalnu· 
yacaktır. 

ÇEKLER KOMÜNİST PARTİSİNİ LAC.VETTİLER 

Prag 28 (A.A.)- Neşrolunan bir emirname ile Çekoslovakyadaki 
komünist partisi asayişi tehdit eden faaliyetinden dolayı bugünden 
itibaren fcsholunnıuştur. 

A 1 m a n y a'y a K a r ş ı 
Amer~ka edbir Alıyor 
L 

ıma 28 (A.A.) - Lima kon· 
feransı evvelce tesbit edilen 
lıcddlerınl' ~asıl olmuş ve 

Amerika cumhuriyetlerini birleş

tiren an ·ancvi bağların kuvvet 
lendirilmesine, Amerikalılar ara 
sında b.r harbe mani olmak ve 
Amerika kıt'ası haricindeki 'Tlerrı

leketler tarafından vuku bulacak 
her türlü telıdıd ve genişleme h·<
reketlenne karşı koymak için y~. 
ni tesa'lÜd bagları ıhdas etm~ğ<' 
karar vermiştir. . 

Amerika kıt'ası ıçın <'n e. saslı j 
tehlike Alman müstemleke hleh
lerldır Bu talebterı yPnı Alman 
mi.ıstcmllke ımparalorluğunun te
melleri atılacak ve bu inıpar~to, 
luk için bir de açık deniz flosu 
vücude getırikccktır Müsterrle
kelerindc ihdas cdecegı deniz üs
lerile Almanya bu nısıf kürenin 
A tlantik sahillerıni doğrudan foğ
ruya tehdid edecektir. 
Müşahidler, Amerikanın mud · 

faıısında Alman. ltalyan ve Ja-

pon filolarının muhtemel bir tı>ş
riki mes~isinin derpiş edilmesi 
lazım geldiğini ilave etmektedir
ler. 

İNGİLİZLER DE 
KUŞKULANIYORLAR 

Londra 28 (A.A.) - Almanya
nın yeni tayyare gemilerinin .;ok 
kuvvetli olması dolayısile amiral
lık mehafilındc biraz endişe his
sr·dilmektedir. 

Salahiyettar İngılı:. melıafilı, 
bahri pr• gramda inşaları derpiş 

edilmiş yeni in "liz cüzütamları
nın eksrrisin n r-v fını tesbit et
meden evvel Almanların deniz 
ııışaatı hakkında sarih malumat 
beklemektedir 

Deniz mehafili, Almanyarun çok 
sür'atli bir filoya sahib olduğum', 
bu sayede daha zayıf veyahud 
kuvvetçe müsavi bir düşmıın 

harbe icbar edip daha kuvwtli 
bir filo ile çarpış,...aktan kaçına -
bileceğini beyan ttmektedır 

Büyük Şair için 
(1 inci sahifeden devam) 

vela sabahleyin saat 10 da gençlik 
ve merhumun dostları ilr- tanın-

bugün Asarıilmıy" Kütüphanesi sa
hibi Eşref Edib tarafından bu nam' 

ile yedi yü' küsur sayfalık büyi:k 

mış bazı zevat Edirnekapıda şe - bir eser neşr~lu~muş~u~-. . 
hidlik karşısında merhumun kah- Bu eserde buyuk şaırın bılhassa 
ri etrafında toplanmıslardır. matbuat ve mücahcde hayatı tarih 

h
, sırasile takip edilerek yazılmıs, ls-

Bu toplantıda mer umun me- ı·kı·ı B .... k M"ll t M . .1 ı a marşının uyu ı e ec-
zıyet ve hatıralarından bahsedı - li . d k d - k b 

1 
d'Jd. . . sın e o un ugu ve a u e 1 ı -

miş müteakıbcn kahrının teme1 , . 
1 

d k' .
11

• h 
1 1 t yı zaman ar a ı mı ı eyecan ar 

atma mc·rasimi vapı mış ır _ . 
.. • .. t B canlandırılmış, vurdun felaketh 
Oğleden~ondra saat on uhç tf· le lgünlerindeki fcr;atları teşrih edil-

vazıd camıın t' tanınmış a ız ar:-t . . . . . 
· • 

1 
mış, nıhayetsız fazılet menkıb01Prı. 

mevlıd okulu mustıır ··ks k hl'k · · h d·ı . . yu e a a ve secıycsı şer e ı .. 
Saat 18 de de Ünıversıtc kon - miş, münlcsir, gayrimünteşir bütitn 

ferans salorunda bir toplantı ya· ~i.rJeri, mt~ ·1leleri, nutukları, e~er
pılacaktır !eri, tercümeleri kaydedilmiş, velha 

Bu toplantıda büyük ~airl' hü:·- sıl büyük şairin baştan başa fazilet 
meten bir dakika sükut edildikten ve mücahede ile g~çeıı hayatı izaİı 
sıınra istikl;ll marşı çalınacak tdilmiştir. 

gençlik tarafından merhumun Bundan başka eserde memıeket 
şiirleri okunacak, nutuklar sövlE- mütefekkirlerinin biı •ük şair hak • 

necektır lnndaki ihtisaslarını, onun hayatı· 

M hııed Akif Hakkında 
G~z-ı Br Eser 

nı, eserlerini, edebi, dini, içtimai ve 
>iyasi fikir ve meskğini teşrih e • 
t1en yazılar vardır. 
Biıyük şairin na>ıl yetiştiğine da· 

ir bizzat kendi tarafından verileni-
Şaır Mehmet Akifin vefatının ı- zahat da çok kıymetli ve ehemmi -

kinci senci devriyesi münasebetile yetlidir. 

ra çarpan bır cismin sesi karı9tı. 

Birkaç avuç serpinti.. Havaya 
kalkan sular, dalık çıkan bir in-

san kafası, dalgaların 

sallanan bir şapka .. 

Hepsi bu kadar .. 

beşiğinde 

Dalgaların homurtusile müna
kaşa eden cılız bir motör sesi .. 

. ........................................ . 

.......................................... 
O Mektubl., 

Bu mektubu, bir genç kadın bir 
gen~ adama yazmıştır. Her kadın 

sözünde ve yazmnda olduğu gibi 
doğruluğundan şüphe edilebilir 

Denizden çıkarılan gerıç ada
mın hüviyetini tesbit etmPk için 
ceblerini aradılar 

İçinde yalnız para bulunan bir 
cüzdanla, buruşuk ve yazıları bir 

birine karışmış birkaç yaprak kA
ğıddan başka birşey bulamadılar 

Bu her zaman okuyup: 

- Yalan, yalan yazıyorsun, ya

lan söylüyorsun, inanmıyorum, i
nanamıyorum artık!. 

Diye haykırdığı mektubdu. 

Kim olduğunu anlamağa yarar 

düşüncesile okudular. Fakat bu

n" okuyan adam, polise vermedi. 

Mektupta şunlar yazılı idi. 

X/X/X cuma 

Sermed 

Çocuğum, çok yanlış düşünüş 
ve asılsız iddialarla kalbimi kır • 

dın. ne kadar acı sözlerle bu sevgi 
mabedim yıktığının farkında mı

sın?. 

Zarar yok, bu ısabet oldu. Çün
kü, ben de ne zamandanberi son
~U? aşkımızı düşünüyor, onu daha 

çok büyütmek, içlendirml'k iste -

m;yordum. 

(Devamı var) 

Elli Kedili Kadın 
ile Ev Sah bi 
Barıştılar 

(2 incı şayfadan devan·) cıer· 
Demindenberi davacıs;na ·ınlı 

e,·1 
gın nazarlarıa bakan ve s •ık 

ik, t olu"" ı.rkadaşlarından ş aye 1ı.;.i>•· 
ca kabına sığamıyan suçlu , . .,.. 
min bu ihtarı üzerine heJllen • 

rinden atıldı; et· 
- Ben de bu teklıfi kabuı ~-

! Jl'l' ı tim gitti. .. •Yavrucuk arı 

Jır başka eve taşınırı.ın. rıŞlf" 
Hakim.- Peki öyleyse b3 

İki kadında süküt.. · d b$' 
Hakim tekrar etti:- I-JaY 

kayım barışsanıza ya... l<fa! 
Bu ihtar . bir ,kere daha ıe gel· 

edilince iki kadın da yanyana oıa· 
dıler ve sonra sarmaş dolaş 
rak kucaklaştılar. . 

tın isU· Dava böylece sukut e '.,~!> 
ren"" Bayan Memnune ve ıJtU' 

yanyana kapıdan koridora ç ral> 
. ·ı nıe Jar. Denıındenberı dava) d•· 

ve alaka ile dınliyeıı bır gcnÇ ııı• 
.. b" ,-aıı 

likanlı Bayan Trnasu un 
yaklıışarak: ş 

- Anneciğim dedı D_"rıl~u 50 
ma merak eıtım soracagıın· ~u~ 

kediyi birden niye I:>es 
li,•oı·· 

k .• san ı.. l c;('İZ·· 
ası ~ - A evladım. Bıı da n ftl' 

· ]<edı. 
Kimı kuş besler .. !{,mı btll·J!I 
mı köpek .. Darudı.inyada d•'· 

l ın• her~eyin1 bu •yavru arı 

Merak işte . il sıııı 
Pek. şımdi bun..ırın e .ifu 

~n·ı.. 
birder oı,ı l başka ı·ve , 
taşı\~(!, .. ak.Jın? al o: 

Bayan Tcnasub t· snn su _,, 
J 5(101 

zerıne biraz duralz. ı Vt.: ı.ı_\C" 

- Ş.mdi ben o: u d.ışuıı":,;u· 
d ·,u .. 

- Şimdi bt'n dr. onu Uı; 

yorum-
1 1

-e 
a,ı . 

Bu 50 yavnın u n 'çe • 
ni ev sahibtme gö,trrmcdrfl rııJll· 
riye sokacağım• bilın yo ~erıı 
50 kedim var desem ktn•' kaıııf. 

. J d - ·1 . • aa evıne a maı egı mı· ıaca-

nerclerde bövl<' bil' ı·er bU ••al 
- da ' 

ğım. Hem bize anc,ık 4 ° Jll,;ı 
. t!l~I 

gelir Yoks3 yavrularımı ,, J!I 
birşty değıl ki.. iki rafl" "; el 
. zr:: ·er 1 bil tutarım. 25 şer, a > .. ·ııı 

fada yeni PVimizc götürur~du ~ 
Genç delikanlı k:skıs gıı , 011r•' 

uzun uzun ıçını çektikten dr!l'·" 
- Heygidı di.lrıya he) tskideO 

Zaman nasıl değişiyor.-· eıker 

insanlar otomobile bin~ pi'°' 
şimdi kediler •laksıo Jcr 
~aya çık1yor !. 

Deyip uzaklaştı... C .,,,o: 
Jialuk '/ 

Hata Bir Ad'iya sa-0Y' 
Peşind yiz ·a•"' _ i 

(3 iin<ii sahıjeclcıı d<'\,,iıı•''. 
'5(Cl•I~ I' 

lı tedbirler alınmasını 1 •«c-'' 
d n " . de buTadn kaydetme c 

.. ,d• 
ycecgız.. , .. ı 

Tahtların yıkıldığı bıı O dı> 
rd•" ••' yalnız bir tek taht va kİ. r 

adaletin tahtıdır. O ndnlcl. ı,.it•b' 
• t aıi..;lı ,t 

palı gözü, elindekı er ]<ılı•• . 
ve kestiği ,.-eri acıt1nıl'all bJJ~11i! 11~ 
daima sulhü işaret edcıı ·~~,· r 

•. C"' ti~ . 11iıl 
tahtına oturur \'C guu ·# J,ıı 

!<"'' bi ortalığı aydınlatU: , 1 
d «ılı1'· ~ 

başlar huzurun a cD ıcoı 9ıı li-
İşte yersiz, yurdsuz . Jtİt ad 

adalete hemen bir sarnY• / 
ye sarayı istiyoruz. , 

Bi Esrar 1 e·,v.e~: 
Meydan ' C k ;~~~-~~. 

(1 inci sahit<'Mıı dı1~111 

t ca (l·rt 
Galatada Kemeıal ı kal• e 

sabi bıl' 
76 No.lı evde oturan . eV• b~· 
oğlu Osmanrun oturdug'.:_i~ ·e ~· 

al
. getırw . ıcr 

rar tekkesi h ıne l< şıer• ~ı• 
rada bir takım esrar e k<>~ 1' • 

~e ..,- ıı.;'" 

Jıyarak esrar içirtmeı: ·- ~· il' 
... retııtl~ .~ 

tır. Zabıta bunu og ·aP''~I 
eden cürmü ıneşhud~t y ali' • 1-e 
zere dün gece tertıb jfilıtl~ ol' 
Bu maksadla teııl<eye ~ :e;yii~ ~ 
burada Sabri oğlu J\ vnı: ~ıı1f' ,,r 

·ıu" r.• 
lu Hikmet, Yakub os dôrt ~e~ 
Ali oğlu Temel adıJld• i~,,rwr 
keş nargile ile esrar ş19rdır5iır' 
suç üstünde yakaıanJtll 11,,r' rtır 

Evde yapılan araı113 ar 01' ·e,ı 
de bir miktar es. ra1

" csf n:ıtG.:'.,,t 
srar ... -

ğe mahsus tera,\ e uııırı111 Y 
b . d tabanca b "'a~ ,,j ve ır " o,,.·- 1,. Esrar tekkes: işleten !< ad 

esrarkeşler yakalanara 

verilmişl~rdir-



•-••• Ta1.ıa•r-u, ... ıu.- ıw 

Filistin'in Taksimi 
Artık Suya Düştü 

Hikaye 

ANAHATAR 
(t lacl ••lf..ıea ••n m\ 

riyordu. Her seferinde seni sevi
yorum, senin için çıldırıyorum 

nakaratile ondan ayrılıyordu. Ar
tık Jorj ona bütün vaziyetini m
latmaktan çekinmiyordu. Nereıfo 
ve şatonun hangi odasında. ya.ti;,. 
ğını, büyük annesinin oturma sa
lonu, yemek odasını ve gümüş 
takımlarının bulunduğu yeıi •.. 
Hulasa her şeyi ona biiylemişll 
Bununla beraber ona yazdığı şi 'r 
!eri de okuyordu. Çıngcne kızı 
bu şiirlerden pek çGk ~eyler an
lamıyordu amma kadınlık sevki 
tabiisile delikanlının bu sevgisin
<!en bir gurur duyuyordu. 

: ··FnDmBer ~ VoDdozDar: 
Bir Yı lda 
Kaç Film 

Bosna' da 
Patlıyan 
Tabanc 

(' llaeil ulıilel• ••nıal 
gi!iz hükUıneti arasında da mü • 
ıakerenin şeklini teı;blt noktasın· 

dan ihtlW vardır. 
Filistin Arablan 9lmdlye kadar 

llıi!U mukavemet hareketinde İn
iiltereye karşı gelmiş bir takım 
Ueri gelen adamları mfunessil o
larak Londraya göndermek isti· 
:l'orlar. Halbuki İngiliz hü!<umeti 
de bunlan kaı:şısına alarak ko • 
ııuşmıyacağmı söylüyor. Sebebi 
de Filistin ~kayilnde dökülen kaıı 
!ardan bu adamların mes'ul ol • 
dukiarının ileri sürülmesidir. Fa
kat Londra hükümetiniıı bôyle bir 
lartı ileri sürmesi nereden çıkı • 
~or? Kudüsteki müftü Elhac E
llıin Efendi Hüseyninin Arab teş
kilatının başında gösterm i ş oldu
lu faaliyet, sonra Suriyeye çekil
diği ve şimdi orada beklediği ma
lCıındur. Emin Efendi Hüseyninin 
l.ondraya İngilWerle ve Yahudi
lerle müzakereye girişmek üzere 
hab teşkilatı tarafınd&n gör.de
tilrnesinin önüte ı:-cçmek üzere 
l.ondranın şimdi böyle bir şartı 
ileri sürdüğü anlaşılmaktadır. 
'l'aymis bundan bahsederken di
~or ki: 

Bu şartın müftii aleyhine olmak 
iizere tefsir edildiği görülüyor. Fa
lcat bundan müftünün bütün di
ler arkadaşları da gelmesin ma
nası çıkarılmamalıdır. Bunlardan 
Seyşel adalarına silrülmiif olan 
A.rabların serbest bırakılmaları 1-
Çin emir verilmiştir. Ti ki müza
\erelere iştirak edebils!nler diye. 

Fakat bunların ~·ı&tine diı'lme

lerine müsa~de edilmiy~ktir. 

Eter kendfleri Filiııtln Arabları 

rafından müzakere için Londraya 
gitm~k üzere seçılecek olurlarsa. 
o za 'Tlan tanumile serbest ola • 
caklardır. 

Ta} mi.; işle böyle diyor. Fakat 
Filistinde di~~er başka türlü fi
kirde olan Arablar da vardır. Bun
lar ötedenberı itidal taraftarı di
ye söy Jencnlerd ir. Bunlar Fi~ 
tindeki Arab teşkil! t mn hareka
tına iştirak etmemiş olanlardı r. 
:r. ksada varmak için şiddetli ha
rekata liizum olmadığı fikrinde 
olan bir fırka da vardır. Bunlar da 
kendl murahl\aslarını Lnndraya 
yollıyacaklardır. Fılislln çiftçileri 
ile FilıstinJr'<i hıris•.iyanl.:r • ki 
100,000 kişi oldukları söylenıyor • 
da Londra) a murahhas yoll1,1a
caklardır . Görülüyor ki Londrnda 
bışlıyacak müzakerelerde Filistin 
Arablarından birbirine göre ayrı 
fik!rde olanlar da İngiliz payi • 
tahtına giderek konuşacaklardır. 
Umumi Harbde İngilizler Filis • 
tinde bir Yr. hudi yurdu kurmayı 
vaJetmi~lerdL İşte yirmi sene _ 
dcnberi buna uğraşılmakta ve o 
zaman edilmiş o!Jn vaad şimdiye 
kadar türlü IP.fsirlere uğı amak
taciır. O zamanki İngiliz Hariciye 
Nazın Lor<! Balforun bu yoldaki 
beyanatı Yahudiler tarafından 
başka, ArabLır tarafından başka 
suretle tefsir edilegelmiştir. İngi
liz hükı1metı tarafından da daha 
baııkll tefsir edilmiştir. 

Jorj nihayet bahçenin anahtarı
nı da ona vermişti. Beklememesi 
için Çingene kızı kapıyı açıyor ve 
içeri giriyordu.. Her buluşm~dı:ı 
sonra delikanlının aşkı çoğalıyor-

du. Buna mukabil sevgilisiııiı 
ne~'esi gittikçe kayboluyordu. Bt 
hal karşısında Jorj: cNcn var? 
Niye böyle düşüncclisın?. dıye 
müşfik bir sesle sormaktan ken
dini alamıyordu. Çingene kızı is 
bu suale hiçbir cevab vermı.vor 

sad~ce onun saçlarını okşuyordtt . ı 
Bır akşam her zamankinden da

ha düşünceli ve sessiz duran kız 
kapı eşiğinde birbirlerinden ay • 
rılırken birdenbire anahtarı uza
tarak: 

- Bunu al, dedi, artık bir daha 
beni görmiyeceksin! 

Bunun üzerine Jorj irkilerek 
heyecanla sordu: 

- Ne oldu, ne var? 
- Böyle icab ediyor. 

Çingene kızı yarı karanlılcta 

Yapı~ ıyor 7 
Dünya'd• Sinema 
Merakı Artıyor 

S 
inemay. a gösterilen rağbet 
gün günden artı}•or Bunu 
isbat ıçrn bütün dünyada. 

bir sene içinde 3,400,500 rnetr<J u· 
zunluğunda !ilimler çevrildiği.ni 

söylemek 1..ifidir. 
i:vvelcr, filım l eri haricden ge • 

t:rtı.n memleketlerde şimdi, •'ii !· 
yolar açıyorlar, filim ihtıyaç!arı

nın hır kısmıı.ı dahilde temin et
miye çalışıyorlar. 

Sinl' ma, küçük köylere kadar 
nüfuz etti. Avrupanın birçok yer
lerinde kamyonladJ ta~ınan sey
yar sinemalar var. ~ ınlar kasa· 
halara, köylere gidiyorldr, çadır • 
Jarını kuruyorlar, ya da bir kah
vehanede perdelerini geriyorlar, 
halkı alakadar edecek filimler 
gösteriyorlar. Hem kendileri ka
zanıyor, hem de halk hoş vakit 
geçiriyor, eğleniyor. 

ı,400,500 metroluk şerit, aşağı 

yukıırı 3,000 filim demektir. En 
çok filim yapan memleket han
gisidir? Yaptığı filimlerin mik
tarı nedir?. 

Frans Karmer güzel ve sevimli çehresi ve bttlıassa son çetııMı91 
~limleTdeki mv.vaffokiyetle Amerika ıinemo ll'ldızlon tt1'4>'t"4 geçti. 
Henüz genç olmasına rağmen ismi etrafında dönen dedikodu.lan 18 • 

ı kaydi ile koT§tlıyOT ve: cHoliımd, diyor, Dünyanın eı. dedikoduya 
müsaid bir yeridir. Mübalağa rıı dediniz ... • 

BUyDk Harbe Dair 
Bir Fiim 

A 
cşidük Ferdinand, 28 hazi
an 1914 de Saray Bosna

da suikasde uğradığı vakit 
Sırblar, harbin dev adımlarla yak• 
!aştığını hissettiler. 

Saraybosna suikasdını, Avus • 
turyanın bir üUıma:Omu takib et
ti. Sırblar için bir şık vardı: Se!'
best yaşama~ ve yahud ölmek ..• 

Avcıslurya - Macarista~ impa• 
ratorluğu ile Sırbistan Krallığını 
ayıran hudud, iki ırkı ay .nıyor

du. Tuna ile Suavın her iki sa
hilinde yaşıyanlar aynı ırktan idi. 

Harb ilin olununca, ayni ırka 
n;ensub olanlar, biribirine karşı 
ai:ah kullıınmıya b~ladı. 

Artık, Avusturyalı bir kadın· 
ia evlenen bir Sırbltnın ve bir 
S:rblı kadınla evli bulunan bir 
Avusturyalının vaziyetini düşü-

nü:ı! 

.ı1u ırk faciası, harb faciası her 
zaman, her yerdi' görülen vak'a
lardandır. 

~Adem Oğ~u ·Çamurdan 
ağlamak derecesine varan deli 
kanlının karşısında dayaııama -
dı ve: 

- Dinle beni yavrum, dedi, se 
tahmin ettiğimden daha çok saf
sın! İnsan ilk gördüğü kadına bu 
kadar emniyet etmemeli. Beni ta
nımadığın halde bahçe kapısının 
anahtarını veriyorsun Evet evet 
hepsini söy liyeceğim. Hiç bizim 
soydan bir kadın bir delikanlıya 
kanca attığı vakit para almaz mı ! 
Bak ben _şenden hiçbir şey al -
madun. Arabada gördüğün iki er · 
kekten biri dostumdur. Beni s:ın 
yollıyan ve seni baştan çıkarıp 
şatonun dahili tertibatı hakkmd 
malumat almamı emreden .) .. DL 

1937-38 senelerinde sinema sa
hasında en çok faaliyet gösteren 
memleketler: Fransa, tngiltere, 
Almanya, Japonya, Meksika, Çe
kosiovakya, Arjantin ve İngil.z 
Hindistanıdır. 

Bu son sene içinde japonlar 500 
filim yapmışlardır. Halbuki Ho
livudun, bu sinema beldesinin vü
cudt> getirdiği filimlerin sayısı an
cak 475tir japon filimlcri yalnız 
memleket dahilinde gösteriliyor. 
Henüz harke sevkolunmuyor. 

lecek sene bunun çok artacağı 
tahmin olunuyor. 

Aşağıda, Amerika ve Avrupa
da yapılan filimlerin sayısını gös

Cenubi Amerihcla, son sene
lerde sinemaya çok ehemmiyet 
verilmiye başlanınıştl". Bunım 

.ıeticesi olarak: 

Aqıdük Ferdi."\andın katli ıle 

St>:n'ln köprüsünün berhava e -
dılmesi arasında pek heyecanlı 
günler, geceler geçti. Fakat harb, 
dakika bedakıka yaklaşı,yordu ö
nüne geçebilmenin imkiinı yok • 
tu. 

Y a r a f ı 1 d ı,, 
(5 inct aahi/edetı cletı<ım) 1 

Ciddden düşündürecek kadar .. 
Cılı:Jıdır. 

Burası ne Cihangirin. ne Un • 
kapanının, ne Kasım paşanın ne 
htıınem nerenen bozuk, berbad, 
~•ranlık, geçilmez yolların& ben
l•ınez. Burası İstanbul çamur 
deryalarının ve zifiri karanlıkla· 
lıııın tam manasile bir şaheseri
dir ki hani eşi varsa domina! di
te buna derler i§te! 
Şimdi size bu berbadlıkta şa-

TIYATROLA~ 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
Taksim da 

(Bu g..r.e) 
NUR BABA 

~ Vodvil 3 perde . , 
•kında büyük bir temsil Mdıscsı 

(İNSAN MABUT) 

* 
Halk epereti 

Bu akşam 
Saat 9 da 

RAHMET 
EFEN Dl 

Büyük yeni operet 
Reji: Raşid Riı:a 

heser yolun, yahud işlek cadde _ 
nin nerede başlay•p, nerede bit
tiğini de haber vereyim. 
Edırnekapı dışında ve kapıdan 

iki dakika ilerideki Zülali çeş _ 
mesinden başlar, Fethı Çekbi ka
rakoluı:ıun önü~dcn Akarçeşme
ye dayanır. Bu yolun halini bil _ 
ıneyıp de bir akşam karanlığında 
yanlışlıkla oradan geçmek gaf _ 
letıne düşen yabancı bir yolcuyu, 
Tanr:ım sen koru! 

Osrnan Cemal KAYGILI 

Bir K_dın 
Londra 3eldiye 

Reisi Oldu 
<C üncü ahifeden devam) 

bert Londra belediye mccfüinde 
Vest Bermondsey'i temsil etrnck
tedir. 

Meclis riyasetine intihabı Ma
dam Love'nin kıyafetinde bir de

ğişiklik husule getirrniyecektir. 
Yalnız resmi merasimde boynuna 
renkli bir kordeli ile mineli bir 
madalyon takacaktır. 

TURAN 
Tl1•troau 

Ses kraliçesi 
Hamiyet 

~ Büyük Macar balesi / Yüceses 
0ınartesi, pazar gündüz 15 de San'atkiir N ~,id 
lııatine, her perşembe halk Bu gece 

'-.._ gecesi. T. 40335 VİYANAYA SEYAHAT 3 P. 

1-:::::~~~~~:=.=:;=;:~~ı 
; ı;..._lstanbul Vakıflar Dircktörlügü f.an . arı =ı 

ltıtı ve mahallesi Cadde veya No. su Cı~si Muham
men aylıQ 1 

Lira K. 
aokait 

~ -
t ~ h'-adebası, Kalender-

ane , 
Hallaç 

~ Şıda 
-~~ · l?ıakçılar 

Mansur 
Orta Knazlar 

Valde hanı 

12 

52-54 
71-1 

Ev 12 00 

Dükkan 1 50 
Alt katta tabutluk 10 00 

~ içinde yeri 
~QbYar Yeni postahane 24 Arsa 10 00 

hak Yunus Bakkal arkası 10 • 2 00 
\(ııka~ıda yazılı mahaller 940 senesi mayıs sonuna kadar kiraya 

ı, ~.ek uzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 3/ K. sani/ 939 
t!:~nü saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmü-
"!iınde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (9359) 

. ~ 1~.~.t~.',!.~~,2,.~.~r.. ~ ı.~~J~ Yenıpostane cadde." Ananyadıs han 12 numaraya müra 
arı. 

Üçüncu su:ada İngiltere geli -
yor. Oııu da, 111 filim ile Fransa 
takib ediyor. Fakat Fransız stüd
yoları, haricden getirilenlerden 
daha ziyade filim çıkarıyor. 
Almanyanın bu s' ı ~ yaptığı fi

liınlerin sayısı 108 dir. Fakat, ge-

teriyoruz: 
Rusya 
Çekoslovakyr 
İtalya 
Macaristan 
İsveç 
Eski Avusturya 
Finlandiya 
Danimarka 
Belçika 
Norveç 
İsviçre, Felemenk 
Türkiye 

20-60 filim 
52 • 

37 • 
34 
25 
18 
14 
13 
6 
4 
3 
ı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Meksika 35 filım 
Arjantin 30 • 
Brezilya 4 • 
Peru 2 • 

Yapmı~tır. Şunu da i!Ave edelim 
ki takın ve uzak şarkta yapılan 
filimler, Amerikada yapılanlar -
dan daha fazladır. 

japonya, Hindistan, Çin, Fili· 
pin ve Mısırda 953 filim çevril -
iniştir. Bunların 500 ü japon, 352 
si Hind, 59 u Çin, 19 u da Arab 
lisanilcdır. 

* 
İşte ültimatom filmi bu facı • 

ayı tasvu ediyor: 
Sırb zabıtlerinden Stanko Soliç 

Viyanalı Anna adlı bir kadınla 

evlı . Anna çok güzel, çok hassas, 
çok sevımli. Karı ve koca biribir· 
lerini delicesine seviyorlar. 

vardan atlamayı denediler, ol - !=========================================== 

madı. Duvarlar hem yüksek ve lst aınbul B• tincl lcra Mamurlu undan \ Halkevlerinde 1 

Bu sırada, Aı·şidük katlolunu
yor, Avusturya bir ültimatom ve
riyor, Sırbistana harb ilan edı • 
yor, Stanko da mühım ve gizli bir 
vazife ile Avusturyaya gönderili
yor. Avusturya devriyeleri tara • 
fından takib olunuyor. Yaralanıynr 
e.>ir düşüyor. Zemlin hastanesine 
yatırılıyor. Fakat k~mak istiyor. 
Çünkü vatanın merkezi Belgrad
da çalınan çaaların s~sini işitiyor. 
Bu çanların Rus cevabını ilim et
tiğini biliyor. 

hem de cam kırıklarile örülü .. 0- Nurullah Ataya borçlu Vartan oğlu Mihran ipotek göstermi oldu-
r.un için anahtarı senden almay• ğu Beyoğlunda Feriköy ikinci kısım Kağıthane namı diğer İzzetpaşa KONFERANS 
tasarladılar. Alt tarafı malı1m. A· 1 sokağında eski 25 yeni 37 numaralı gayri menkulün tamamına 7500 lira Şi§li Halkevinden: 
nahtan aldım. Bütün şatonun teı afın · İ · t "b t ~rbabı vuku! tar , dan kıy~et takdir olunmuştu~. şbu gayrı mcn~u-

1 
Sıtma, frengi, güneş kudreti. fa-

1 a ını da biliyorum. Bu akşam lun açık arttırma ile satılacagından evsafı aşağıya dercedilmıştır. Şöy- reler ve bunlarla en müessir mü • 
baskın yapacaklardı. Fakat b<'r le ki. rndele usulleri hakkında Türkçe i- Doktorun hakkından geliyor. istemiyorum artık , 

EVSAFI: Demir kapıdan girildikte karasimen bir antire camlı ka- zahatlı kültür filmleri 23 Birinci -
Bir an durdu. Tekrar hey<:c~nl pı karasimen büyük koridor üzerinde bir dolaplı oda zemini kırmızı J..anun 938 Cuma günü akşamı .>aat 

heyecanlı devam etti ; çini ve ıçinde mermer musluk bulunan bir mutbak ittisalinde zemini 21 de Halkevimizde gösterilecek -

Fakat kaçmıya muvaffak olamı
yor ve bu defa ölüm derecesinde 
yaralanıyor. Karısı, ölmezden ev
vel geliyor ve bedbaht Sırb za
biti sevgili hayat arkadaşının kol
ları arasında, ve Belgradla Sem
tini birleştiren köprünün atıldı

ğını, vazifesini yerine getirdığini 
öğrenerek sevinçle ölüyor .. 

- Bana karşı gösterdiğin em- karasimen mermer tekneli çamaşır kazanı olan bir çamaşırlık sarnıç lir. Herkes gelebilır. 
niyeti suiistimal etmek istemiyc * bir hala bunun üzeri ayrı bir merdi\-enle çıkılır bir odadır. 
rum. Seni bu şekilde aldatmış o- Birınci kat: Merdiven başı cam·'-'nlı k.. .. k b" f .. . d _ KURBAN VERMİŞLER 
lacağımı düşününce vicdanım is """' uçu ır so a uzerın e cep ş· !' H lk . 
yan ediyor. Adam sen de .. Bizim- hede bir salon ve arka kısmında ilci oda sofada termosifonlu imaya i~~-' a evınden: , . 

künetli ve alafranga çanağı bulunn banyo dairesi vardır, ~ etmekte olduğumuz muhitı-
kiler canımı alacak değil ya. Gl- . . . mı zu ck ı ılkokul yoksul çocukları 
der anahtarı kaybettig" imi veva İkincı kat: Merdiven başı camekan bir sofa üzerinde dört oda bir r.am ·k· k b ili · R . _,. . ına ı ı ur an yo yan adyc- -====-======== ==== 
etraftan şüphelendiğimi söyleıim mutfak hır h ..... ve banyo odası mevcuttur. Arka odaların her ikisinde lir. sahiplnr· d B Ce il il L. 

İ b Ik d ~ ın en . m e L·ırcr 
şte böyle yavrucuğum. Sana kar a on var ır: • kurban yollıyan Bn. Nebahat Tu • ı ı 

şı duyduğum hislerin temiz '>•r Bahçe: Bır camekan ahşab kameriye boş olarak kullanılan üzerin- nalı "e · · . bildir' . diğ b · Toplantılar 
Bah 

. . . . . . • t.::tm.ııı mıyen er r ._ _____ .;... ___ ___ _ 
hatıra ile bende kalmasını istiyo- de taras vardır. çe tarhedılmış hır halde olup ıçınde muhtelif zınet ı.rkada 3 t kk" ed . 
rum. Çünkü biliyor musun, seni ve m~yva ağaçları ~ardır. > e~,. .: erız. Galata Gençler Birliğinden: 
seviyorum! Fakat dikkat et, çok Bınanın umumı evsafı: Bina ldrgirdir. Cephesi ahşap kaplama ve Bcşikta.! Halkevinden: Birliğimizin yıll~k kongresi 29 ! 
safsın! Hiç amma hiç bir şeyden yağlı boyalıdır. Dahili kısımlar muntazam yağlı boya duvarlar tekmil 12/938 Perşembe günü saat 21 de 
haberin yok. Senin yaşında ve ~;._ ıstanpadır. Binada elektrik, su, hava gazı mevcuttur. Kız Orta okul son sınıf talebesi 1- Galatada Arapcaıni Buğulu ,~kak 
nin aklında bir adama bu kadar Umumi mesahası: (178) metre murabbaıdır. Bundan 71 metre mu· çin açılan Matematik kurslarıncla 15 numaralı Birlik kurağında yapı· 
saflık yakışmıyor; al anahtarını rabbaı bina 13/50 metre murabbaı bahçelik üstü taru sundurma ve Cuma ve Pazartesi günleri saat on 'ocağından bütün üyelerimizin g- ı 
bakalım! 91,50 metre murabbaı bahçedir. altıda derslere başlanmaktadır. Kız melerini önemle dileriz. 

Anahtarı uzattı, Fakat her v•ki~ 
çok mahcub ve utangaç bulduğı: 
J orj'un yüzünde şimdiye kacfar 
hiç görmediği sinsi bir ifade ;ie 
karşılaşınca şaşırdı. Delikanlı cm
zunu silkerek cevab verdi: 

- Senin ~annctliğin kadar ~af 
değilim! T-tdbir almadan anahtarı 
sana vermiş olduğuma nasıl ilıli

mal verdin? Şatodakilere bu ka
pının anahtarla kapanmasını telı 

likeli bulduğumu söyledim ve ona 
göre tertibat yaptırdım. Doğrusu 
ya beni bu kadar aptal görmene 
şaşıyorum. 

Teessürden ve hayretten g;;;:Jeri 
faltaşı gibi açılan Çingene kızı 
biran delikanlıya baktı ve bir söz 
söylemeden elindeki anahtarı m
ratına fırlatarak kapıdan hızla 
çıktı. Anahtann yüzünde açtıj!ı 
yaradan akan kanı dindirmeğe 
uğraşan rj koşarak uzakla:;an 
Çingene kızının hıçkırıklarını cu
yuyordu. 

Yukarıda evsafı ve mesahası gösterilen gayri menkulün tamamı o~ta okul sekizinci sınıf öğrencile "I=="==== ====-.... -==~ 
açık arttırmaya vazedilmiştir, rınden arzu edenlerin kayıtları va- dak' k b' 

· · . . pılmak üzere he - 'd şın ı mer ez ınasında açılaca1<-
Arttırma peşındir. Arttırmaya ıştirak edecek müşterilerin klymeti .. r gun 1 a_:e memu tır. 

muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankarun luğumuza muracaatları lazımdır, Sergi hakkında 18.zım gelen mallı 
teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi tan- • *. m&tı toplamak ve yaymak iif'Z•e 
zifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi Beyoglu Halluvinden: 
tarihine müsadif 28/12/938 günü dairede mahalli mahsusuna talik edi- 1 - 29/12/938. Perşembe giln\ı * 

sn at 18 30 d E · · T b Şişli Halkevinden: 
lecektir. Bırinci arttırması 3/1/939 tarihine müsadif pazartesi günü da- , · a . vımızın epe a ·ın • 
· · d t ı• d . dt>Jn merkez bınasında Pr. Dr. Mim 30 Birincikiinun Cuma günü ak • 
ıremız e saa " en 16 ya kadar daırede yapılacak ikinci arttırma K al Ö -
~· 75 ini bulduğu takdirde bırakılır . Bulmadığı takdirde üste bırakılır em ke ~afınd~n (Radızm) ~ı:nı saat 21 de Halkevimizde Ope
Aksi tl:ıkdirdc son arttırmanın taahhüdü baki kalmak .. ttırma. me~zuun~a muhım bır konferans rator Profesör Mim Kemal Öke ta-

uzere ar verılecektır rafından (M h't· · · 1 
on beş gün daha temdid edilerek 14/2/939 tarihine müsadif salı gün.. 2 K . . . 1 u ı uı. ınsan tıp er; \"& 

saat 14 den 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesind~ Ar - _?nferanstan son:a Evımız ırk farkları üzerindeki rolü) mı>v -
en çok arttıranın üzerinde bırakılacaktır 204 No. lu icra ve iflıis kanu- t. şubesı aylık konserını verecek - zuu. etr~da faydalı bir konferans 

. _ ır. verilecektır. Herkes gelebilir 
nunun 126 ıncı maddesıne tevfikan hakları tapu sicillerile sabit oJmı.. * · 
yan ipotekli alacaklılarla diğer alıikadarlann ve irtifak hakkı sahible- Şişli Halkevinden: 'f. 
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve ınasarife dair olan iddialarırun Kor d 1 . p . Beyoğlu Halkevinden: 
ilan t ih' d 't"b 20 .. o ers erme azartesı gii11\ı 1 E . , . 

d 
, a: ınb'led~ ı ı 

1
aren

1
• gun zarfında evrakı müsbitelerile birlikte başlana,caktır. Kayıtlıların gelme- d - p~zın Ar şubesi üyelcr'ıı-

aıremıze ı ırme en uzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile !er· di" . teklil . en ve arıs yüksek dekorasyon 
b. 1 l . . ı ve ,.er ıs erın her gün kteb" d 

sa ıt o mı,yan ar satış bedelının paylaşmasından bari" kalırlar Müte sııat 15 t .. me ın en mezun Bn. Neriman 
ki _ . _ , . T • - en sonra ınuraı:aatlan E km · 

ra m vergı tenvırıye ve tanzifıyeden ibaret olan belediye rüsumu ve _., · ~ ~nı_n hazırladığı bazı es~rler, 
vakıf iearesi bedeli müzayededen tenzil olunur. daha fazla malfunat B 

1 
. >'urk ıstıdat ve kabiliyetinin bır ör 

almak istiyenlerin 938/2926 numaralı dosyada mevcut evrak ve ma- E ~o~~ Halk.evınden: _ . . . neği .olmak üzere 1/1/939 tarihin • 
hallt"n haciz n takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacaklan ilan olu- Tü ~unKi~ın tertıp .. eyledrği İkınc: den ıtıbaren Evimiz sergi salonun· 
nur. (9470) , .: r.. tap Sergısı 1/1/939 Paz•r da teşhir edilecektir. 

gunu saat 16 da Evimi•in Tepeba - 2 - Herkes gelebilir. 
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Güzellik ve sıhhat için ilk 

Kullanmaktır. 

Radyolin, 
Dişleri 

Dişler çehreyi 

güzell8flirir. -
Radyolin, 

-
Dişleri 

diıler mideyi 

RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mik
r@plan yüzde yüz öldürür, diş etlerini besli
yerek hastalanmalarına mani elur, ağız 
kQkusunu keser. 

1Dhisarlar U. Müdüriüıünden: 

T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. TASAR R U F 1KRAM1 Y E P L AN 1 

32.000 Lira Mükafat 
Kuralar:T Şubat, 1 Magıs,1 Temmuz26 Ağusto 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 
~ ......................... ! ................ , 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 Liralık = 2.000 Lira 
5 
8 

.. 
,, 

16 ·' 
60" 
95 ,, 

250,, 
435 

1000 
500 
250 
100 
50 
25 

.. 
,, 
'· 
" 
" 
" 

= 5.000 Lira 
= 4.000 Lira 
- 4.000 Lira 
- 6.000 Lira 
- 4.750 Lira 
- 6.250 Lira 
32.000 

T.iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para 
biriktirmiş olmaz aynı zamanda talihinizi de 

denemiş olursunuz. 

Satış ilanı 

SA 6 LI 6 iN l ZI ! Her işin bir s~atl 
KORUYUNUZ: 1 var! ~erkesın 

hır ışl var. 
. İli "!!! 

Bir i§e vaktinde yetişnıel< iç . 
saatinizin ayarı tam olmalı, : i· 
viçrenin dünyaca meşhUJ' f• r 

kasmın tam ayarb 

''MOVAOO,, 
saatinden , 

Siz de bir tane edininiz. J(adıJI ~ 
erkek için altın, gümüş ve ınel • 

kol, ceb ve otomatik • IBatier· 

En hoş ve tabii meyva usa • 
relerinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil olma-

• 
işte 

Aksırır, aksırır, aksırırsınıt; 

ıeçer gibi olurken yeniden eeri ıelir 

• r ı p .. ,, .... , .. , 
ğrıııırll 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve 8 
·' 

karşı emniyetli ilaç A S P 1 R 1 l'.f alı 
(il". 

lsrarla 

isteyiniz! . der· 
l1:::\ rıtı • 

Aapirln'ln tesirli ve hakiki olduğunu W markası gara 

t' 

d 

h 
il 
d· 

li 
1 


