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akşam gazetesidİI' 

İlinlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

i!tilade etmiş oluriar. 

İDARE - İLAN: Tel: 20827 
Telgraf : İst. Son Telgraf 

YALAN VE YANLIŞ HABERLER 
Fethi Okyar, Kazım 

Uzerinde 
Karabekir, 
Verilen 

Hüseyin Cahid' den Maada 
Haberler Yanlıştır 

isimler 

Atatürk' On Ebedi Reisliği Parti Nizamnamesinde Muhafaza Edilecektir 
Dr. Rıza Nur Meb' us Olacak mı? Rauf, Dr. Adnan'ın 

Meb'uslar - Parti Kurultayı 
Vaziyetleri • Eski Serbest Ve Terakkiperver 

Fırka/ardaki 

1\ 
nkara 23 (Hususi muhabi
rimiz, telefonla veriyor)
Parti Kurultayına ait ha

lıldar bitirildi. 375 saylav Ku
laya qtİl'ak hakkını muhafaza 
ektedll. Bunun dışında 7 vali 

e 214 delege büyük içtimaa iş
ak edecekfu. 
\'alilerin ve deleı:elerin bir kıs
ı Yoldadır. Bir kısmı da Anka-

nasebetile irad edeceği nutku ha
zırlamıştır. Bu nutuk çok mühim 

ve milli politikamızı bir kere daha 

l bütün vüzuhil~ aydınlatacak ma
hiyettedir. 

1 
Umumi kanaat ve arzuya göre 

Parti nizamnamesinin birint::i mad

desini teşkil ve Atatiirk'ün mües-

meskut geçmiştir. Atatürk Baş -
vekili ayni zamanda Parti de u
mumi reis vekilliğine seçtiği için 
bu defa da İnönü reis vekilini ken
disi seçecek ve bu yine Başvekil 
olacaktır. Nizamnamedeki bu gi
bi ibhamlar önümiizdeki yıl top
lanacak olan büyiik kurultayda 
nizamnamenin tadili suretile her-
taraf olunacaktır. 

zanın bir lasmı ağlebi ihtimal de
ğişecektir. 

Yeni azalıklarda Receb Peker, 
Cevdet Kerim İncedayı, Necib Ali, 
Nafi Atuf, Mümtaz, Vedid, Münir, 

Rahmi Apak'ın bulunmaları şim
diden kat'i bir tahmin addedil
mektedir. 

Kongre akşamı Başvekil Anka· 
ra Palasta büyük bir çay vere -

Parti Kurultayı umumi reisi seç- cektir. 

Ve Yapılan Hazırlıklar 
Bu hususta bugüne kadar ve

rilen haberlerin, sayılan isimle
rin çoğu yanlış ve bazıları da se· 
rapa yalandır. 

Üç faim üzerinde kat'iyet var
cıır. Bu isimler de Londra elçisi 

Fethi Okyar, emekli General Ka

zım Karabekir, muharrir Hüseyin 
Cahiud.r, Bunlar Partiye gire -

cekler ve Parti namzedi olarak 
il.in eıi'leceklerdir. 

Milli mücadelede çalışmış, Ser
best ve Terakkiperver fırkaların

da vazife almış bir kısım eski 

me'uslar da Partiye girmek ve 

meb'usluğa namzed gösterilmek 

dileğinde bulundukları takdirde 

bu taleplerin de şahıslar üzerinde 

tetkik mevzuu olabileceği ihtima

li reddedilmemektedir. 

gösterileceği hakkındaki kat'i ka
rar ancak Kurultayı müteakıb 

İnönü'nün Başkanlığında Beşve -
kil Celal Bayar, Genel Sekreter 
ve Dahiliye Vekili Refik Saydam 
dan milrekkeb olarak toplana<ak 
olan Umumi Riyaset Divanında 

verilecektir. 

,. 
Ya gelmiye başlamışlardır. 
llüyük Kurultay 26 ikincika • 

sisliğini ve Şefliğini tesbit eden 
maddede Ulu Şefin ebedi reislij:i 
ve müessisliği mahfuz tutulaeak 

ve Reisicumhur' İnönü Umumi 
Reisliğe seçilecek, bu hususta tü
züğe gereken madde ilave oluna
uktır. 

tikten ve bu maksadla nizamna -
Memleketin her tarafında oldu- Doktor Riza Nur'un meb'usluğu 

m~vzuu bahis değildir. Bay Rauf 

\'e Adnan'ın Partiye girmeleri ve 
ıneh'usluk taleb etmeleri takdi • 

Bu nevi dilekler hem bir ne
damet ifadesi hem de milli vah -

detin bir kere daha tebarüz ve 

tezhürü fırsatı addolunabilir. 

Muhtemel isimler olarak eski 
Kars meb'usu Ağaoğlu Ahmed, 
eski Erzurum meb'usu Halet, eskı 
kastamonu meb'usu Halid'in ve 
Denizbank materyel daireı;i reis! 
Sadeddin'in adları geçmektedir. 

1'" q~da sabah saat onda Türkiye 
,&ı ij~ük Millet Meclisi salonunda 

'tıııınıi reis vekili ve Başvekil 
'liıl Bayar tarafından açılacak-" 

mede gereken tadili yaptıktan 

sonra umumi idare heyeti de ye
niden seçilecektir. 

Milnhal bulunan meb'usluklara 
~. Umunıi reis \·ekilliği ve saire 

gibi bazı hususları ııizaınnanıc 

Umumi idare heyetine 16 say
lav seçilecektir. Umumi idare he
yeti seçimi esnasında şimdiki a-

ğu gibi Ankarada da en çok me· 

rak ed;Jen mevzu Kurultayı mü

teakıh Umumi Riyaset Divanı ta· 
rafından kimlerin meb'us seçile -
reğidir. 

rinde bu talebin tetkik edileceği yukarıda isimlerini bildİl'dilim 

Bunlardan maada yeni bazı si
maların ve şahsiyetlerin de nam
zed gösterilecekleri anlaşılmak

tadır. llışvekil Kurultayın açılışı mü- J nl•şılmaktadır. zevat haricinde kimlerin namzed 

: in önü Almanya, Akdeniz ihtilafında 'çut?i )/LAvivA~~S·:~ 
• Ne Yapmak Tavassut Rolünü Oynuyor ... :'/',,;., ·· .. , 
·~ istiyor?. ıH 1 . --~ ~- -- ... d k .;:.,~-/: .. o"'i:.' 
,, 5:;E~~~·!':?.·. _it er'in T es bit Ettiği Formülµ Bil irme _,,::: · o" 
: ;:·;;;;;:::.."':;CE Uzere yaveri Paris'ten Sonra Londra'ya Gitti ro~::~:;.;<)~ç 
~:' "•ıete1erde •aşlıklar var: Maretal Göring, Roma Mülakatında Hazır Bulunacak, icabında Tavas•ut . ;,(\ '-::._:-. ı, İnönü yeni bir devir yaratı- 't-' 

1
·.. Rolünü Oynıyacak Ve Bir Uzıa,mıya Varlldı§ı Takdirde Alakadarları ::;· ~ '· 

~~arasında biribirini nakze- Almanyada Yeni Bir Dörtler Konferansına Çağıracak :: ' 
~·:~ llyiaJar dolaşıyor, ve .. fısıltı- , , 

~ y 
' iJıı l<~zıın Karabekirin, Hüseyin 1 ar 1 ş 

d'in, Fethi Okyar'ın Meclise 1 yoz u·n den 
lııalarının manası ne olabilir? 

' ,; ~ ~ski muhalif ve münekkld 
Yette kalanların hepsi Mec • 
•lınabilecek mi?. 

b· lnönü memleket işlerine ve 
ıJt Politikaya yeni bir cereyan 
~~ermek istiyor? 
~!aşılıyor ki, Parti Kurultayı 
1 ı· . •derini sesip de Partinin 
'edleri ilin edilinciye kadar 

\~'teddüdlii sualler biribirini 
~,,..decek. 
ı, ''n1 giirüşliıniıze göre, haki -
ı'' bir yenillk \ardır. Fakat, 
~~i ~ir devir .. demek de&'fldlr. 
4rıyet Halk Partisinin ku -

l'· '"ndesi ve Kemalizmin 
•~İYeti: ·daima daha iyiye, 

<>lguna ve ınUli birlite .. • v. 
\ı- .. Prensipine dayanır. 

1
1
Utk sağlığında yüz ellilik-

11~ Yüksek bi rsiyasi ıefkatle 
~ij· l!:encli öllimünden sonra 
ij tkiYedeki milli vahdet, re
~fitıdeki yekparelik bir h- ı 
;:~ liitün kudret ve vlizuhile 

1 ... ., •• 
~~ .. <>sterdi. 
~lı; •e Cumhuriyet Halk Par
l~ :. hu vüzuh ve bu yekpa
~t" 1..at daha kuvvet ve hız 

ı, ~ Yani, daima daha 
i~k~ha olguna ve milli birli-

~1 1}a( veriyor. • 
~itıı l{arabekir, J•'ethi Okyar 
'd•lııl~r Türk milletinin hafı
'd Şohretıerini tesis etmiş •t. lll'b 
~U • ı ayet idare ve tutum 
.:~~ndan; kanaat, görüş, ic
U>ıtılıklarına düşmüt ola-

evaını t lDCI aahifede) 

MünUı '.konferansına iıtiralr eden dHrtler 

L ondra 23 (Hususi) - İtalya hükumetinin: maksadile hareket eylemektedir. 
~35 de o .. z~man~i Fransız Başvekili Lava! ile ı Diğer taraftan bura salahiyettar mahlillerinde 
Italya hukumetı arasında aktedilen ve İtal- söylenildiğine göre, Çemberlayn dörtler misakın>n 

yaya Libya hududu tarafından bazı hudud tashiha\ı kat'i şekilde ve sür'atle tahakkuk eylemek kararın-
ve menfaat temiıı eden muahedeyi fesheylediğini dadır. Çemberlayn bu husustaki proje ve tasavvur
Parise bildirmesi biraz yatışmış olan vaziyeti ye!li- !arını aHikadar devletlere bildirmiştir. 

den vahim bir şekle sokmuştur. Fransız efkarı u- Almanya İngiltereyi memnun etmek, Akdeniz 
mumiyesi bu haberden fevkalade heyecanlanmıştır. meseleleri yüzünden gerek kendisini gerek dünyayı 

Hükumet derhal Londra ile istişarelerine başlamış- yeni bir harbe sürüklememek için Almanya muta
tır. Bu istişareler devam etmekte olup Londra, P.o- vassıt rolü oynamıya karar vermiştir. 
ma mülakatına intizar edilmesini tavsiye eylemek- Esasen Çemberlayn de buna taraftar olduğunu 
ted1r. 

Umumiyetle tahmin edildiğine göre, Mussolini, 
Roma mülakatı esnasında İtalyanın yalnız 935 itila
fının ihyası suretile susturulmaması için bu çareye 
baş vurmakta, Ciboti, Süveyş meselelerinin tama -
mile hal ve Tunusta yeni bazı menafi elde etmek 

bilvasıta Hit'lere ıhsas etmiştir. Vaktilt; Çek mese-
lesinde de Mussolini ayni şekilde bir rol oynamış, 
Münih konferansını hazırlamıştı. Şimdi de Hitler 
bu rolünde muvaffak olmak için yaveri ve mute
medi Vidman'ı Parise göndermiş~i. 

(Devamı 1 ın•ı ubl!ede) 

--
Dün Akşam Az Kals1r

Bir Facia Oluyordu 
Yeni Emniyet Müdürümüz Sad

rettin Aka'nın eınrile halkın ha -
yatile oynıyan otobüs seyrüsefe
rini intizama sokmak için sıkı 

tedbirlerin alınmış olduğunu yaz
mıştık. Buna rağmen ondalıkla 

çalışan ve bu halile otobüs sa -
hiblerile ortak vaziyetinde bulu
nan otobüs şoförleri, bala seyrü-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yarış se\•dasından vazgeçmiyeD 
otobüslerden biri 

.ıaponya ve Rusyanm bUyük Okyaııos aahllleri 

Japonya-Sovyet 
Rusya Arasında 
L ondra 23 (Hususi) - Japon

ların Siberya sahillerinde 
serbest bir surette balık 

avlıyabilmeleri nizünden Sovyet 
Rusya ile Japony arasında ç kan 
ihtilaf devam etn ı• ' • Çürıkü 

Japonya bütün Sibeı .. aıı.llcriri 

donanmasile kontrol etmek iste-. 
mektedir. Milli şerefine bir teca
VÜZ ohnası hasebile Sovyetler hu 
teklifi müzakereye bile yanaş -

mamaktadırlar. Japonların r~n.i 

gıdası balıktır. Japonlar son Rl·•
Japon harbindenberi serbr·' ~ 

Siberya sahillerinde balık ada -
maktadırlar. Fakat bu şekilci• bıı 

hattı hareket takib etmek sal.1'1i-
yetine malik bulunmamakta lır -
lar. 
Diğer taraftan Japonya, Çindeki 

harekatı sür'atle bitirmeğe am·l'l

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 Orta Avrupa işleri 1 
Ciyano Belgrad'a 

Gidiyor 
Macarların iştira kile Avrupa 1 da 

135 Milyonluk Bir Kütle 
Teşkil Etmişler 

(Yazısı 6 uıcı sahifede) 
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GAZETECi -BİR NAZm 

R omanya kabinesinde bnı 

değişiklikler oldu. Bu ara
da Hariciye Nazırı da istifa 

ettL Yerine, bir yl'Jlisi get.irild.i. 
Gazeteler haber veriyor ki, yeni 
Nazır, bir gazeteci imİ§ ••• Bizim 
meslekten olnw;ı dolayısile bu 
yeni tayine sevind;k. Bakalım, ga

zeteci Hariciye Nazın, Romanya
nın dış politikasını nasıl idare e
decek. Haydi hayırlısı ••• 

EDEBİYATJMIZ 

NE HALDE?. 

Dünkü gazetelerden birinde, bir 
arkadaş yazdığı bir makaleye şu 
serlevhayı koyınUJ: 

•Edebiyatımız nasıl dirilebılir. • 

Yahu, ölmüş şey dırilir mi?. Ar
tık edebiyatımızı diriltmağe de

ğil , yeniden bir edebiyat yarat -

mağa bakmalı... Eskiye rağbet 

fikri kalktı artLk .•• 

BiR SOOUK 

DALGASI 

Bizim Kuıdilli rasatanesl fena 
bir havadis veriyor; Avrupada 
hüküm süren müthiş soğuk dal
gast bize doğru geliyormllj ..• 

Eyvah ne yapalım?. Soğuğa 

karşı tedbir alalım, ~ dalga
sına ne yapalım.. Ya dalgaya tu
tulursak ..• Allah eı;irgesi..ıı. bizleri.. 

PAPUÇLAJU -TANIMIYO& -----
Beyoğlundaki Ağacamiine bir 

hır51z dacl~, papuçları çatı
yormuş.. Nihayet, adam, yaka -
lanmış .. Ne dese, nasıl keodlı;inl 

müdafaa etse beğenirsiniz? 

- Kendi papuçlanın zannet -
tim, yanlışlık oldu .. 

Peki her zaman yanlışlık ol -
maz ya.. Ne tuhaf insan 1ar var. 
Her gin ayağına geçirdiği pa.
pu~u tanıyamıyor 

Bazan, ~okakta alacaklımı:r.a 

rasgeliriz de tanımamazlıktan ge
liriz. 

P~puçların da bu adamdan bir 
alacağı mı var, acaba!. 

DEKOLTE 

ELBİSf;LER 

- Amerikada ,Vaşington Ünıver
site>ı rcktöni talebe balosuna ge
len genç kızların bellerine kadar 
açık, fazla dekolte giymelerini ya
sak etmiş ... Bundan sonra, talebe 
kızlar, bu kadar açık elbise ile 
baloya gelemiyeceklermiş. 

Vaşington Üniversitesi rektö
rünün böyle bir karara neden lü
zum gördüğünü bilmiyoruz. Fa
kat, genç kızlar bunun da kola -
yını bulmu.~lar. Erkek askıların
dan atkılar yapmışlar .. Sözde bu 
suretle çıplak sırtlarını kapat -
mışlardır. Dünyada bır açıklıktır, 
gidiyor. Fakat, ne olur, sözlerimiz 
de, harekeUerimizde de böyle a
çık olsak.. 

KENDİNİ 

GÖSTERiYO& 

Baktılar iti if ciddiye bindi: 
Fransız Başvekili Daladye, ya • 
nında generaller, büyük rütbeli 
askerler olduğu halde, harb ge
milerile Tunus ve Korsikayı tef
tişe gidiyor. Jl.deta bir zafer alayı 
halinde .. Fransa, bu suretle İtal
yaya karşı kendini gösteriyor -
muş .. 

Dünyaya ne oldu böyle!. Bir 
gösteriş modasıdır, gidiyor. 

AHMED RAUF 

IKÜÇÜK HABERL EE) 
* Gelecek ayın ilk haftasında 1 

Ankarada bir matbuat kongresi 
toplanacaktır. 

Bu içtimada basın birliği lr.anu· 
nunun tatbikatı görüşülecektir. * Yunanirtandalri komüniatler 
ıükümetten af taleb etmişlerdir. 
* Ziraat kongresine toprak 

mahsulleri ofisi de iştirak edecek
tir. * Beyoğlu kaymakamhğındaıı 
ayrılan Daniş şerefine arkada§ -
!arı tarafından Park otelde 1-ir 

* ismet İnönünün Cumhurrefs
li~e intihabları münasebetile 
vaki beyanatları tabı olunara!ı: 
mekteblere dağıtılmağa başlan -
mıştır. 

* Bugünden itibaren güneşin 
Cedi bün:üne dönümü başlamış -
tır. Kısa loş günleri şimdilik g1n
de birer dakika almak suretile 
uzayacaktır. * Şehirde yeni asfalt yolları'1 
inşasına nisanda başlanılacaktır. 

Vilayet de; resmen kararı Mu
hiddin Üstündağa tefhim etmi1 ;'r. 
Mumaileyh, 5 gün zarfında lüzu
mu muhakeme kararına itiraz e
debilecektir. -·-Dosga Dolabı 

Çöktü 
Kadıköyündeki adliye binasın

da bulunan Üsküdar hukuk mu
hakemesinin dosya odasındaki 

dosya rallan dün sabah ansızın 

çökmüştür. Raflarda mevcud 5-00<J 
dosyadan mühim bir kısmı dev • 
rilmiştir. 

Bu sırada dosya memuru Mu -
eyyed de dosyaların altında kal
mak tehlikesi atlatmıştır. 

Radyomuzda 
Islahat 

Ne Kadar 1 

MeşhudSuç 
işlendi 

-----
A dliye Vekaleti 
Bunu Seruyer 

Dün Adliye Vekiileti meşhud -
cürümler hakkında müddeiumu
miliğe bir emir göndermiştir. 

Bu emirle 1/10/936 tarıhinden 
itibaren 31/12/938 tarihıne kadar 
mahkemelere verilmiş olan meş
nud cürümler suçlarının ve dava 
evrakının miktarı hakkında ma
lumat istenmektedir. 

Müddeiumumilik bu ınalünıatı 

bir istatistik halinde hazırlıyarak 
Vekalete gönderecektir. 

--o---

$ EH l R DE -
Valinin 
Gördüğü 

Noksanlar 
V alı ve Belediye reisi Lutli 

Kırdar şehrin temizliği ile sıkı 

bir surette aliikadar olduğundan 
teftiş ve tetkikleri esnaı.ında gıir· 

düğü noksanları birer birer tes
bit ederek buların izalesini 5 
madde halinde bütün şubelere teb
liğ etmiştir. 

Vali ve Belediye reısımızuı 

muhtelif meselelerde gördüğü 

noksanların bir kısmı şunlardır: 
Piyade kaldırımları daktilc.lar 

tarafından işgal olunmaktadır. 

Piyasa arabaları, umumi miı -
nakaliitı, bazı yerlerde uzun milı.I· 
det durarak sektedir etmekte • 
dirler. Hayvan koşulu arabalarla 
bazı vesaiti nakliye seyrüsefer 
k&idelerine tamamile riayet et • 
memektedirler. 

Pazar yerlerini işgal eden e~na
fın üst ve başları kirlidir. Sıhhat 
cüzdanları yoktur. 

Çöpler ve balık artıkları halk 
tarafından su ve lağım ıskarala -
rına dökülmektedir. 

Gıda maddeleri satan dükkfuı
ların çoğunda çöp kutuları yok -
tur. 

Sıvasla inşa edilmekte olan ye
nı ve büyük çim~nto fabrikamız
da kış mevsiminde de faaliyete 
devam olunması ve bur:l!'etlt' fab-
rikanın biran evvel faahyete geç-

rnesi bildirilmiştir. Bti >ayede ma
kinelerin montajın~ ağustos a -
yında b~lanılacakt:r. cSıva~ ı,i

mento fabrikası. Balkanların en 
büyük çimento fabrikası olacak 
tır. 

Burada günde 300 ton ve lüzu
mu olursa 600 ton istihsal :repıla
bilecektir. 

Halen memlekeli"lizde istihsal 
olunan çimentonun yarısı yal -
nız bu yeni fabrikaroızc!o temin 
oiunabilecektir. 

icranın Kapalı Olacağı 
Günler 

938 senesinin bitmesi dolayısile 
icra ve illas dairelerindeki dos -
yaların tasnifile mahzene gönde
rilmesi icabeden kısımlarının ay
rılması ve diğerlerinin de usu~<m 
devri için 28, 29, 30, 31 birincikanun 
çarşamba, perşembe, cuma, cu -
martesi günlere 2 ve 3 ikincik5nun 
pazartesi ve salı günleri memur
lar mezkür muamelatla iştigal e
deceklerinden ihtiyati tedlir ı•e 

haciz ile müddete tabi acele iş -
!er müstesna olmak üzere iş sa
hiblerinin müracaatları kabul e
dilmiyecektir. 

PO L • 
1 s 

Ve . . Ma hk e meler 
! . • . . 

1856 
Lira 

ihtilas 
Fatih Pssta Memuru 

Suçunu İtiraf Etti 
, .Jıı Fatih postanesinde bir su

iıstımal meydana çıkarılmış ve 
Jnezkti.r postane havale memuru 
Tı.hr • 1856· lira ihtilas etmek 
suçıle müddeiumumiliğe teslim 
olun..~uştur. 

Sultanahmed 1 incı sulh ceza 
mahkemesi huzuruna sevkolunan ı 
Tah;r; dün mahkemede ağlıyan 

bir ifade ile bu suçunu tamamen 
i:"a( etmiş ve: 

Ben çoluk çocuk sahibiyim. 
1'.:a3,l'm 43 liradır. Bu kadar az 
b:r yara ile çocuklarımı ve ailemi 
geçindiremediğimden şark vila -
yellerinde ve ucuz bir şehirdeki 
postanelerden birine nakil ve tah
vil olunmamı umum müdürlük -
ten istida ve rica ettim. 

Fakat bu arzum daha is'af edil
memiş ve karakış da bastırmış ol· 
duğundan her gün birkaç para 
zimmetime geçirmeğe başladım. 

Gerçi bunları kısmen ödedim. Fa
kat; nihayet açık ödenemiyecek 
bir yeküna baliğ olunca şaşırdım 
ve açığımı kapıyamadım demiş

tir. 

Tahir; bu suçunu; muhtelif 
kimseler namına gelen havaleleri 
sahte imzalarla zimmetine geçir
mek suretile yapmıştır. 

Muhakeme; kendisini derhal 
tevkil etmiş ve tevkifhaneye gön
dermiştir. 

Evvela 
Seyirci 

Sonra da .. 
Sirkecide oturan Yakuh ismin

de bir adamla Koçu namında biri 
dün eski bir meseleden dolayı 

kavgaya tutuşmuşlardır. 

Bu sıralarda Abdülhayir ismin
de birisile oğlu İsmail kavgacıları 
ayırmağa teşebbüs etmişlerdir. 

Biraz sonra; seyircilerden Nus
ret de araya karışmış ve: 

- Bu kavgaya siz sebeb oldu
nuz!. diye yok yere Abdülhayı ile 
oğluna kafa tutarak eline geçirdi
ği bir iskemleyi Abdülhayınn ü
zerine fırlatmıştır. 

İskemle; zavallı adamın koluna 
isabetle kolunu kırmıştır. Etraf
tan yetişen zabıta memurları kav
gacıları adliyeye teslim etmiştir. 

4 üncü asliye ceza mahkemesi 

dün öğleden sonra bu davaya bak
mış ve neticede Nusreti 6 ay hap
se ve kolu kınlan davacıya 100 
lira tazminat vermeğe mahkQm 
e~tir. 

-Jf.-

Mangaldan 
Zeh :rlendi 

Arabcarniinde Ahmedin kahvesi 
üstündeki bir odada oturan 16 ya· 
şında Kemal adında bir genç o
dasında yaktığı mangaldan ze -
hirlenmiş, hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. _ ,,__ 

Kamys ndan Kaçarken 
Taksimde oturan Zoi isminde 

b;r kadın kendisine doğru gel -
me!<te olan şoför Kerimin idare
sindeki kamyondan kaçmak is • 
terken düşerek bacağından ya 
ralamıııştır. 

Otebüs Bir Adamı 
Bacağından Yaraladı 

::}ılför Nihadın idaresindeki Be
;. zıd - Maçka otobüsü Sirkeciden 
geçmekte iken Beşiktaşta oturan 
}{pfık isminde birine çarparaJt. ba
cağından yaralamıştır. 

Acaba 
Kasd 

Var mı ? 
imalathane 30 Bin 
Liraya Sigertalı imiş 

Tophanede iskele caddesinde 
Yusuf İzzettin akaretlerinde Mi
rat Keşiş oğlu adında biriniıı kun
dura kalıbı imalathanesinden yan
ı:ın çıktığını ve kısmen yandık • 
tan sonra söndürüldüğünü dün 
yazmıştık. 
Yapılan tahkikat neticesinde 

binanın Güven sigorta şirketine 

22,000 liraye imalathanedeki ma
kine ve stok malların da Fenik si
gorta şirketine 8000 liraya sigor
talı olduğu anlaşılmıştır. Yangı

nın elektrik kontağından çıktığı 

zannedilmekte olup tahkikata de
vam olunmaktadır. 

--<><>--

Ok 
M.t!,qdanl 
Cinayeti 

Okmeydanındaki cinayet hadi· 
sesi tahkikatı devam etmektedir 

Maktulün bir türlü bulunanıı • 
yan elbiselerinin bugün muhik
kak elde edileceği kuvvetle hh· 
min olunmaktadır. 

Dün elbiseleri bulmak üzere 
·Topkapıdaki kuyuda itfaiyenin 
yardımile araştırma yapılmıştır. 

Katil Murad bu esnada: 
- Benkendim elbiseleri arayım!. 
Demiş ''e beline ip sarılmak su-

retile kuyuya indirilmiştir. Fakü 
elbiseler yine bulunamamıştır. 

Katillerin elbiseleri sakladık -
ları yeri kasden gizledikleri anla
şılmaktadır. 

Diğer taraftan katillerin ba~ka 
suç ortakları bulunmasından da 
şiiphe olunmaktadır. 

Ezcümle Osman ve Cemal is 
minde iki kişiden de şüphelenil
diğinden tahkikat bu cihetten ta
m.ile olunmaktadır. 

---<>---

Altı Aya 
Mahkum 

Oldu 
Vakıf hanında ve Beyoğlunda 

Simyon, Simento, Hüseyin Necib 
isminde 4 tüccarın yazıhanesine 

giren ve muhtelli eşyalar çalan 
sabıkalı hırsızlardan Onnik is -
minde bir adam zabıta memurları 
tarafından yakalanarak dün Sul
tanahmet birinci sulh ceza mah
kemesine verilmiştir. 

Onnik zabıtada bu suçlarını ta
mamen itiraf etmesine mukabil 
dün hakim huzurunda inkar yolu
ıı.ı sapmıştır. Fakat buna rağmen 
kendisinin suçu sabit görülmüş ve 
6 ay hapse mahküm edilerek der
h31 tevkif olunmuştur. 

---<>---
Baıına Demir Parçası 

Düşmüş 
Beykozda Serviburnunda Soko

ni Vakum gaz kumpanyası önün
de demirli bulunan Panama ban
dıralı ve Beporgert vapurunda 
çalışan ateşçi Romanyalı Kozma
n.n başına arkadaşı Banjonun ka
nen düşürdüğü bir demir parça
sile yaralanmıştır. 

Oteuıobille Tramvay 
Müsademesi 

Vatman İbrahimin idaresindeki 
93 numaralı tramvay ile şoför Ce
n,ı!in idaresindeki 2638 numaralı 
otomobil Sirkecide çarpışarak her 
i>. · ~ı de hasara uğramışlardır. 

itizar 
l' a11nuzın çokluğu dolayısile 

•Gol.yüzünde aşk yarışları• tefrl· 
knımzı bugünkü nüshamıza koya
madık. Özür dlle.riz. 

Sağlık 
Meselesi 
Etrafında 

Dün Vilayete Yeni ve 
Mühim Tamim Geldi 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaleti; yeni yıl büdceleri tanzim 
olunurken bilhassa bazı esaslann 
939 vilayet büdcelerinde nazarı 

itibare alınması ehemmiyetle is
tenmektedir. 

Bildirilen bu esaslara göre ye
ni yılda evvela hastanelerin nok
Slll'farı tamamlanacak, hasta na
kil vasıtaları temin olunacak, bi
lahare de memurlar harcırahı ve 
maaşları düşünülecek, memurlara 
tekalid maaşı karşılığı konacak -
tır. 

Sı~hat ve İçtimai Muavenet Ve
k.iletı bu tamimi ile köylerin ebe 
ıhtiyacının da ehemmiyetle na
zarı itibare alınmasını ve her bir 
k6y ecesi için büdceye ayda 25-30 
l!rarlan az tahsisat kat'iyyen ko -
nubıamasını da tebliğ etmiştir. 

Bulaşık 
Hastalıklarla 
Mücadele 
Memleketimizde frengi müca· 

delesine büyük bir faaliyetle d<'· 
vam olunm3ktadır. 

Bu suretle cfrengi. lilerin ade
di gün geçtikçe azalmaktadır. 

Ezcümle son ay içinde Zongul
dak, Kastamonu, Tokat, Sivas, si
nop, Ordu ve Giresun vilayetle~i
nin bir kısım kazalarında faali
yette bulunan frengi mücadele 
heyetleri 9547 kişi muayene et -
miş ve c22 bin 745 hasta tedavi 
etmiştir. 

Yine son ay içinde 235 hastanın 
tedavisi lamamile ikmal olunarak 
cfrengililer defteri . nden kayıt -
ları silinmiştir. 

Bunlardan başka mücadele teş
kilatının laboratuvarlarında 4936 
kişinin kanı muayene ve tahlil o 
!unmuş ve 9522 selolojik taamül 
icra olunmuştur. 

Diğer taraftan aynı müddet ı 

çinde diğer bir tarama heyeti de 
Karsa bağlı Al'duhan kazasınia, 
diğeri de Kütahyaya bağlı Do -
maniç nahiyesini tarama sureti!P 
muayeneden geçirmiştir. 

RadosVe 
Atinada 
Tetkikler 

Maarif Vekaleti Bergama mü
zesi müdürü Osman Bayatlıyı; 

arkeolojik tetkiklerde bulun!T'ak 
üzere Radosa göndermiştir. 

Evvelki gün Radosa hareket e
den Osman Bayatlı Radosta ya -
pacağı tetkiklerden sonra Atina
ya gidecektir. 

Mumaiieyhin Yunanistanda ya· 
pacağı tetkikler bir buçuk ay sü
recek ve biliilıara memleketimize 
dönerek bir rapor hazırlıyacak -
tır. 

imza Tasdiki için Pula 
Lüzum Yok 

Bazı yerlerde mühclr ve imza 
tasdik edilirken bu tasdik ı,in 
kiığıdlara damga p.ı:ıı yapıştırılıp 

yapıştırılmıyacağında tl!reddüd 
edildiği görüLnüştür. 

Bunun üzerine dün Maliye \ e
kiıleti aliikadarlara blf emir gön
dermiştir. 

Bu emirde aynen yazıldıi;ı veç· 
hile, mühür ve inıza hakkındaki 

şehadet ve tasdiki havi şartlar, 

1/8/938 tarihinden ıt'iıaren dam
ga resimlerinden muaf tutul -
muştur .. 

Binaenaleyh imza tasdıkı için 
eski kanun zamanınJaki 15 ku • 
ruşluk pul yapıştırma mecburi -
yeti; bu suretle tamamen kaldı • 
rılmı~ oluyor denıel-t;r. 

~9 ltalya, Fransa 1 ispanya Mesele~ıı 
•-" t:S~,...,.. Yazaa: Ahmed Şü...-P 

ı· ıanındc 
Habeşistanın ilhakı . k eıt• 

vusturya Almanyaya iJtiJıB·fııl<'I l · 
Çekislovakya parçalandı. . 1ıB!• U 

lesı 
demirbaş İspanya mese · r tıal· ı li 
sürüp gitmektedir. Ve eğe ,sfı.tl" 

1 
ko ta . 

yanın yardımile Fran z ~u-

dan yapılan üç cepheli taarr.~ıııet· 'ıı 
kiımetçi kuvvetlerin ınu1<•"11 ,r1>' · 

. ya 
!erini kıramazsa, Ispan. ıarıP' 
1936 ve 1937 senelerinin. 1<ı~ gırt • 
dan sonra üçüncü kış içıne 

cek tir. aPf" 
Bu üç cepheli taarruz. lsfs bı a

nın hükümetçi kuvvetlere. iP gı- il 
lan halkını aç bıraknıal< ıÇ ıet)ııf 
rişilmiş bir ablul,a. Halkı b•~' 

. bl ışb'' etmek içın as anın uııctl 
bombardımanı ve son buJuP' 

olarak da ba~lamak ıiz re • bire' 
d · bild' ·ı · askerı ugu men yenı 
kiittan ibarettir. . . dt öfıe 
Bunların en tchJikrlısl ııı0ııt· 

anlaşılıyor ki, birinu t••:~i 0tıP <l 
Hükıimetçi kuvvetlere ta pçll 
ispanya bütün mem1 e1<etı" ı1ıP"6 
birini teşkil ettiği halde. ı~u ıol" 
yarısına yakın bir nisbetı dJl'· ııu 
raklar üzerinde yaşamal<'.~ııbil ~ 

1 topraklar İspanyanın ınu cdılar 
kil etJll ae lan kısımlarını teş j)ıS8J 

den ve harb dolayısile ist . ;ç•P 
·,şesı 1• azaldığından halkın ı . celb~ 4 taşradan gıda maddeler~1<o1ı1'eıı. 

mek zarureti vardır. ıı: ııı•o 
gıdB f'l' İspanyaya iki yoldan MP 

desi girmektedir: FranSlld o iı'Jeıı· ı 
e" I" -rene dağları yolu ile ve ,, olU , 

ac•• · -Eğer bu iki yol kapan 
811 

ıt> , . 
sa, hükümetçilerin açhl<: 1 eı;ı )ıJ• 
lim 1 1 b. .. ınc>e .,~ 

o ma arı ır gun i.blik " • 
lini alır. Franko, muhat oiZ )'0 1 

de,. J' . 
ları tanınmak şartile, J<&P' · 
!unu kapıyabileceğinC eııc )0~ 
Fransa da tehditle pır anY~ ~ 
nu kapıyacak olursa, Isl' jtııl~ 
bi niha.yetlenmiş oJur·w• ~ıe 
Münib anlaşmasından 50 

08 iP'fı
1 ·J' 

İ · bU" ı 
sanın ve ngilterenın ıııi;l' 
edilebileceklerini zanne\iSİ 0c ~ 
hakika iki otoriter ve ık Jıiİ~iJ!I' ~ 

··rt ,,~ 

cenah olmak üzere do ··rt b~ 
tin başında !:?ulunan don at ~ıl 
kil arası.~daki mülak•~~. fa , 
feri bu umıdı verıyor . ,8ıeııı' 

.. zı l pj 
Çemberlaynin ParıSı · 

8 
ı·3 

den sonra Fransanın. b~ tn&0~4 
mak istemediği anlaşıl !< 0rl' 

'k edere o~ re Fransayı tazyı di ıı r 
rupa meselesinde ken tliğ' f, 
nazarını kabule imale e disı ıçı'I 

)ceJ1 er 
bu defa da Fransa, a P' P 
hayati addettıği ispaıı)' g<ifllı'\ 
sinde İngiltereye kendi fr'~ 
kabul ettirdi. İtalyanın ıtı''pl 
karşı şiddetli vazıyet uştur· ,.)~ 
en büyük amili bu 01~811;ılrı:11 
solini Fransanın bu ı bir ı• 
İtalyayı istihdaf ede" ~·ıı)·a 

· . ısı-" . 4
:\ 

hüt sezmiştir. rtalya. JcoP·'"' 
selesinde Fransadan 

8 
jlt' 

" ııs' koparmak için Alm•"· <'(# 
dB ' (#ı vererek orta Avrupa dU· f ı 

. . yor .,, 
zerıne tazyık vapı 11-a. ~ . ıııa " ~ Y nın bu mıntakayı Al . ra~ ,~ı 
kederek, İtalya ile °.g eriJ1dt 'ır
termiş gihi, İspanya uı_ı 110a~ 1 

/ 
etmesi, iki devlet_ ıır""ııı.,;;iP~~ ' 
nasebetlerin gergınleŞ\f&le ıii" 
beb olan tezahürata p ıtl • ) 
miştir. İtalya. Fraııs;.dı~ ~' ~ 
anlaşması esprisine ·· vıeııı" 

k fi 50, 
dığını iddia eder e 
tediği budur. 

8 
ıafs~, 

Şimdi mesele, !tal)' ııd) 
·1<·ıı p a ı~P 

yapılan bu tazyı ı __ &ır O C. 
kilmeti üzerine ınu dadı r· ,ı'1 
mıyacağı noktasın b~g0ı1 ı''ı 
Daladye hükO.metı ,,ıı~ .,.,. 

(DevaDll • 



ua ele er • • 
Si 

: Sınai Müesseselerin 
:.Tenzilat Cetveli 
tt• 

cal l 

~
a Un Resmen Alakadarlara Tebllğ Edildi 

J ~1ıb:u:!1?~er~~: n=~~a~ le!t1er!:e;:~~!:~1:~n~ı ~~m -
-e maktu muamele vergısine B - Yerli kereste kullanan -t· 

· ~ledilen sınai müesseseler için lar % 2. 
" 'daj maddeler tenzilat nisbet- 8 - Kundura kalıbı % 2. 

gösteren cetvel hükiımet;e 
"<!ilmiştir. Mevaddı iptidaiye 
'!At nisbetleri aşağıda olan 

ı• lolt sanayi şubelerinin mevaddı 
O" ~aiye tenziJAt nisbetleri bu 
,.. '<t<rname ile oldukça tezyid e -
:f olltiş bulunmaktadır. Maktu mu
vı ~le vergisi kanununun tatbtki-

· ıııiiteakıb İstanbul marangozlar 
P' lıııiYetı ağaç saruıyiine bir kül 

re". ~~e verilen % 10 tenzil At nıs-
. "'1İıı az olduğundan bahisle 

il . 1di hususunda İktısad ve Ma-
uf· \reka.Jetlerine istirhamatta 

<lııııınuş idl Yeni neşredilen 
,.,~İi d d ı t . •' ~ r meva dı ipti a ye enzı-

ş eetveline göre, tenzilAt nis -
P' ti aşağıda şu şekli arzet -
il~ ledir: 

O" l TAHTA SANAYİİ . _ 
ıfl' .._ Bır eşya vücude getırılmek
dl1!iıı sadece biçilen, rendelenm 

· :~ baj oluk açılan, zımparalanan 

1 
eı· '-lar % 5 sıfır (yani bund:ın 
tı ~llti tenzlllt cetvelinde yapıl
d • ta olan % ı~ mevaddı ipti -
f'l' ~e t•nzililtı bu sefer kaldırıl
e~· l bulunmaktadır) 
~!" ' l!amud tahtası % 2 

• ,'' Doğrama ve marangoz ma
~J' ·~tı % 15 (aynen bundan ev
ı~· ınevaddı iptidaiye listesin
·~· 

1
\!(Je olduğu gibi) . 

,dit .... Bilcümle mobılye % 25 
ıır '"dan evvelki mevaddı iptıda

~~!" 0sıesinde oı;. 10 olan bu nis -"' . I} · " 25 e çıkarılmıştır. 
rııı' .._ Ahşab araba % 10 (e<ki 
ıe ~d olduğu gibi), 

fµ' ı i(ontrpliık % 10. 
> ' ll:er nevi ambalAj sandık 

~~ları.. 

9 - Karüseri.. 
A - Otobüs kaniserısi tam 

(tahta, demir, döşeme boya ve 
saire dahli) % 50) (bundan ev -
velki listede % 10 olan bu nis -
bet.% 50 ye çıkanlmıştır.) 

B - Kamyon karüscrisi tam 
(tahta, demir, döşeme, boya ve 
saire dahil) '!lf 35) (bundan evvel-
ki listede ~ 10 olan bu nisl:-et 
% 35 e çıkarılmıştır.) 

C - Otobüs, kamyon karüse•isi 
marangozluk kısmı % 13. 

10 - Hazaren ve tahta sandal
ya % 16. 

11 - Zikredilmıyı;n Bair tah1a 
mamulat % 10. 

938 senesi için yeni neşr~dilen 
işbu tenzilAt cetveline göre ağaç 
sanayiine tarhedilen maktu mu
amele vergisine esas olarak tak
dir edilen iş matrahları üzerin -
den yapılan % 10 mevaddı ipti -
daiye msbet!eri yeni listedeki 
miktarlara çıkarılması icab et -
mektedir. 

Bu şekle göre, ağaç sanayille 
meşgul olan bıçkıcılara tarhedllen 
vergi nisbet!eri ufak bir miktor 
tezayüd edecek ve buna muka
bil ?iğer ağaç sanayiile meşgul o
lanların muamele vergileri olduk
ça tenzil edilmiş olacaktır. 

Dün İstanbul marangozlar ce
miyeti idare heyeti içtima ederek 
hükumete vaki olan bu ricaları
nın kabul edilmesi üzerine Ma -
liye ve iktısad Vekaletine teşek -
kür etmeğe karar vermiştir ve bu 
tenzilat cetvelinden ağaç sana -
yiile meşgul olanlar büyük bir 
memnuniyet izhar etmektedirler. 

~ 

:ıtl" 
ı,,. 

~ı 
·~ f 

ipiye Nasıl 
Tutulmuşlar? 

i('p 

~'~ltlir Yolcuları Büyük 
· ir Korku Geçirmişler 

,~bul limaP -'ldan İzmir.! ha-
<et . 

':ot eden lzmır vapurunun son 
.ıı'nalar yüzünden büyük bir 

lirle İzmire vardığını dun 1 
ı,~tılt. 
'lt~llrda yolcu bulunanların ~n
';."<Ulna göre •İzmir• limanı
·~ h ~ areket ettikten sonr Ça-

leae değil; 1stanbul civa • 
~ ll.üyük ve Küçükçck'."ec.e 

rı arasında müthiş b:r tı
l 11tuinıuştur. Bunun üzerine 

Yoluna devama imkan bu
'lr 1§ ve kaptan demir attır -

\ı \t tam saat 16 da atılmış ve 
~ette sabahın saat 6 sına 

kadar hareket edıkmedeıı bek -
lenilmbiştir. 

•İzm.r • kaptanı .abahlcyın ti
pinin biraz hafifled iğini görünce 
demir aldırarak yola çıkm4 ve 
yolda da tipi ve fırtınalarla kar
şılaştığından ancak 24 saat te -
ehhurle İzmir limanından ıçeri 
girebilmiştır. 

Vapurun bu s~krindc bir h1yli 
kalabalık yolcu kafilesi bulun -
duğundan yolcular "'' bilhassa 
güverte yolcuları vapurun bat -
masından çok korkmuşlar, cndi~e 
ile kıvranmışlardır. Vapurda yol
cu olanlar da ıztırabla rıhtım ü
zerıne toplanarak mühim bir ka-

~ORBALAR 
SALTANAT/ 

~-. :- 1 
tı~ d \ı ·n ı hazretleri, telaş t·J· 
ıı,~ltııı_ Sizlerin başınız ıf.bi 
/ büyük olduğu gibi otl a · 

:)'erin dP vüce olması ae-. ı:ı • ... 
b~. llYurunuz: Şöyle baş se-
l~ 11 tunuz. dedi. 

'ııı tı •rın bu sözleri, Şey hu -
l;ıul!ah Efendivi altüst 

4ı . 
~ .. -ı 

lıı, ~·"ı ; Al~ındar alenen vak-
'liıı 11~Sek mevkiinı isgal ~dm 
Q1 ~"'" ba~ın gibı yapt.ğın 

, ıı, U)'Uktür Jiyerek gay -
•ı ed · . •ıı_ ıyordu. 

'lı tıencli, b.ışına gele,•
~tı. Demek Alemdar 

ı ıu:aıı: .M. Sami KARA YEL 

Mustafa Paşanın İstanbula gel 
mesinde maksadı vardı. Bu fi'· -
rıni müleaddid hreler Padişaha 

~rzetmisti. Lakın dinletenıerr.ı~ti 
Her halde başlarına bir gelec •1< 
vardı. Ne yapıp yapıp Alemdarın 
ordusunu içeri wk!'"nmak lazım· 
dı 

Ataullah Efendı; Alemdarın ı;~

dırından çıkar çıkmaz; doğrur.a 

Sadrazam Paşan ın çadırına gitti. 

Sadrazam; Şeyhulısliımın cAn 
düşmanı bir adamdı. Çünkü; Ata
ullah Efendi Sadaret mevkı.oe 

Musa Paşayı getirmek is!ıyor _. ı. 

Fakat. kurnaz Musa Paşa; Al~m-

Geyrimübadlller 

P
azartesi günü, Büyük Mil
let Meclisinde, 1331 nu -
maralı kılnunun bir madde· 

sinin tefsiri istenmesi yü:ı.ündco 
mübadillerle gayrimübadillerin 
vaziyeti ve bunlara verilen mal
lar hakkınd'1 hararetli bir müna· 
kaşa rereyan elli. 
Şu gayrimül1atlil me;,elesini 

menıleketle du~- nııyan var mıdır? 
Fak:ıt, işin aslı nedir?. Bıınu pek 
az insan bilir. 

G3yrimübaıliller, mütemadi • 
yen zarara. gadre uğradıklarını 
lddio ederler. Hükume~ tetkikler 
yapar. Fakat, kim haklı, kimin 
kin1den alacağı 'Var?. Bu, uzun 
yıllar var ki tayin edilememiş bir 
hadisedir. Muhakkak olan birşey 
varsa, gayriınübadiJlt'rİn işi sü .. 
rüncemede kalmı~tır . 

Bu vatandaşların yıllardır sü
ren hikayesine artık bir nihayet 
vermelidir. Haklan ne ise vcril
melı ve artık ~ikayet tefrikası 

bitmelidir. Gayrimübadillerin bir 
türlü hallcdilemiycn bu davala
rile alakadar çok vatandaş vardır. 
Bu insanları daha fazla üzmemek 
lazımdır. 

Ümid etmek istiyoruz ki, yakın
da, Biiyiik Millet Meclisi bu işe 

bir nihayet verir. 
BÜRHAN CEVAD 

Yeni 
Ticaret 
itilafları 

Türikey - Amerika ticaret an
laşmasının iki taraf murahhas he
yetleri arasında parafe olunması , 

Amerika ile ticaret yapan İstan
bul tüccarlarını memnun etmiş

tir. Çünkü son zamanlarda bt' 
müzakerelerin uzayıp gitm si "" 
zünden Amt'rikadan memlek( -
t imize bilhassa otomobil ve ra :)u 
makineler i getirtmek hususunda 
zorluklar başlamıştır. 
Anlaşma esası en ziyade mum· 

ad<·yc mazhar devlet <'Sasına ~iire 

serbest dovizlc yapılacağın:ja:ı 

şehrımizdek ı tüccarlar; Amerika 
ı le yen ı işler yapmak iizerr oiı

yük hazırlıklara başlarr ı slardır . 

TÜRK - UNAN ANLAŞMASI 
D iğer taraftan Atin.ıdan İstan

buldaki alakadarlara bildırı ldıği -
nt göre Türkiye• - Yuno·ı tic-.ır0t 

anlaşmasının genışletilmcsı ve 
yenı bazı l'Saslara ~öre yemden 
tanzımı için yapılan nnizakcı e -
lenrı musaid hır şekilde bitınesi 

Yunanlı tüccarları da çok mem 
nun etmıştir. 

Birçok Yunanlı ticaret evıui 
evleri İslanbuldan V<· mm1lc -
ketimizden mı.ihiın miktarna mal 
ve ticaret emtiası almak içiı ı •,•·
niş bir faaliyete geçmışlerd:ı 

!abalık halinde, vapurun gelmesi
ni heyecanla beklemişlerdir. 

Fırtına ve tipi yüzünden •Bar
tın• vapuru da limanımızdan ha
reketinden sonra Ayvalık civı; -
rında beklemeğc mecbur olnıu~ 

o da ancak 24 saat teehhur le İz -
mire varabilmiştir. 

darın İstanbula geJeceğini haber 
alınca istifa edip Btırsaya ka.- -
mıştı. 

Lakin yakasını kurtaı amamış -
tı. Zorla tekrar iş başına getiril -
mişti. 

Sadrazam, duşman cephesi.ıde 
bulunurken aleylıinde dönen fı

rıldakların farkında idi. Bu Si' -

beble elebaşı olan Şeyhulislamın 
hasmı biamaııı bu !un uyordu. 

Kurnaz Şeyhulıslam, güzel bir 
~uırıka çevirerek Sadrazamı elde 
etmek istiyordu 

Sadrazam; Şeyhulislamın ça -
dll'ına geldiğini görünce buyur 
etti. 

Ataullah Efendi bırçok rıya -
karlık ve desisekarlık hoşpeşten 

sonra, şu sözleri söyledi: 
- Paşa hazretler~ vauyetin•zi 

lehlıkede görüyorum.. . Bu. zr.r
bayı beraberimizde getirdığimize 

iyi yamadınız.. 

Sadraı am: Şeyh ulı.ıamın bir 

T:h~~İ·~~ T ahliyede
1 

Çalışan Hamallar 
Fazla Yük Taşıtıldığından 

Şikayet Ediyorlar 

Ağır yük altında ezilen hamallar 

IH amalların arkahkla yük ta
§ımaları menedilmış ol -
makla beraber, rıhtımları-

mızda kafi derecede vınç ve mil -
kine tesisatı olmadığından, de • 
niz nakil va"1talarındaki hamu -
lenin karaya, yine eskisi ı:ı•bı 

hamal vasıtasile taşınması mec -
buriyeti vardır. Ve bu mecburi
yet dolayısiledir ki bu türlü na -
kil vasıtasını hamallar yapmak -
tadırlar . Fakat denkler parça he
sabile nakil ücretınc tabi tutul -
duğu için haddinden fazla ağır o
larak yapılmaktadır. Yani beher 
denk 150 - 200 kiloya kadar ağır- j 
!ıkta olduğu cihetle taşıyanların 
sıhhatlerine zararlı bir hal almak-

tadır 

Bu vaziyet cemiyetin na23rı 
dikkatini celbctmiş ve cemivct 
heyeti idarcsınce hazırlanan hir 
takrirle, bir müddet evvel bele -
diyeye ve ticaret odasına mura
caat edilmiştir. 

Cemyietin bu husustaki tt•klifi, 
rıhtımlarda icabeden makine le - 1 

sısatı yapılıncıya kadar bu ağır \ 
yükleri hamalların taşıması la -
zım geld igınrlen, azami ağ;r viız 

k i loy.ı geçmemek Ü>l're bir sik et 
te;;bit edilmesi ve bunun hila -
fında hareket l'dilmen.«si mahi
yctındedir, 

Cemiyetin bu müracaatinJn ne
t ıcesi beklenmektedir 

Is t a n b u l' l a iz m i r ' 

·Belediyeleri Arasında 
bir Mesele 

Mimar Got ye Hangi T r fı '(e rcih E .cek 

Ş 
ehrımiı ı s\ır'atle ım:ırı ' 
için ça lı şan Valimi1 Tak'lm 
meydanının bıran evvel 

tanzimin ı münasıb görmü~tü . 

Bu ışe mimar Gotye memur c

d ilm ış ve kend i•i Ş( h rı .,,ızn gele

rek tetkıklerde bulu;ımuştur. 

Ayrıca ; mtistaCf'I ımar isler;ne 

müteallik bazı pliınlaı ın hatır -

!anması ve bunları n deruhde e -
dilmcsı hususlarına da Got ye me

mur ohınarak Beled;ye kendisile 

bu hususta taahhüdlere giri~mek 

üzere bulunmuştur. 

Lakin bu vaziyet ortaya bir me

sele çJrnrmıştır: Çünkü mimar 

Bclcıd iyc ı ile taahhıide gırı r ,si

n i doğru buimamış ve kenc.ısınin 

İzmirdcki mümeosiline bu h usı.s

da tebligatta bulunmu~tur 

B• tebligat la. mu;na.kyhi n her 

şeydrn ev,·el Fuar için denıhJe ı 

ettiğ e vazifelcn sür'atle ifa etmesi 

ıazıT gcld hatırlatılmış \ '€ is-

lenmiştir. Kendis1 muhim 1: r 

para mukabılındc İzmirde muaz -

zam •sergı sarayı • inşasını rla 

t:ıahhüd ctrrıış olduğundan bu 

vazıyet karşısında fstaPbul ve ·a 

İzmir belediyesinden biri~iıı ter

cih etmesi lazım geleceği söy -

lenmektedir. 

Gotye aynı zamanda İzmir bue- I=============== 
diyesi ile de bazı mühim taahhiid- •• •• 

ıere girişmiş buıunmaktadır ve OJçu ve Ayar işleri 
hatta kendisi •İzmir Fuarı. n.n 
resmi mimarıdır. 

İzmir belediye reısliği; orada bu 
kadar ehemmiyetli ve çok me -
sa.-i bulunan bir mimar•n ışleri-

ni vaktinde yetiştiremiyeceğıni 

nazarı dikkate alarak İstanbul 

entrika çevirmek ist~diğinin far- \ 
kına varmıştı. Fakat; tegafülden 
gelerek. 

- Efendi hazretlcir, acaba bil
mediklerımiz, işitm~diklerimiz mi 
var dersiniz? .. İna~·t'f buyurursa 
nız minnettarınız olurum. 

- Paşam; ışittiklerim çok .. Bun
ları bır tarafa bırakalım... Şımd:, 
Alemdarın çadırında şahıdi oldu
ğum bıı· şeyden bahsetmek iste -
rim. Şöyle: 

- Alelusul Alemdarı maiyetim
le ziyarete gi ltım. Ne dese beğe
nirsiniz? 

- Ne söylediler. 
- Sadrazam ve etrafı emrime 

ve kuvvetlenme tabidır. Göriı -
leeek birçok hcsablarımız vardır 
burada .. Ulemadan dileğim bii -

yüktür. Bu scızler bendenızi kor
kuttu. Ulemayı zatı devletleriniz 

aleyhine kullanmak ve teşvik et
ınrk istedıği anlaşılıyor. Maazal
lah. Jııç bızler böyle zorbalara u-

İktısad Vekaleti iılçü ve ayarlar 

dairesi teknik ;;ubcs: mi:dürü 

LEom'i Aksoy şehrimıze gclmıştir. 

Mumaileyh buroda 5Jçü ve ayar 

işleri etrafında bi;: m•iddet mcş -

g.ıl olacaktır. 

yar da delil olur muyuz? .. Efe.11-
dimize ötedeııberi sadakatim vlr
dır. Allah şahidi adildir. Bina -
enalcyh; hulüsuma tabi olarak 
Alemdarın çadırından çıkar çtk -
maz nczdinize gelip mavak'ayı sa· 
mimiyetle arzetmeği bir ,azife 
borcu bildim. Dedi. 

İblis Şeyhulislam, Sadraz~mı 
tam kalbinden yaralamıştı . Çiin
kü sıcağı sıcağına bu derece a len! 
yalan olamazdı. 

Demek, Alemdarın. nefsi hak
kında hususi maksadları ve fikir
leri vardı. Şeyhulislamın söyle -
dikleri doğru idi. Kendisine ha -
ber vermeden Kabakçı Mustafa • 
nın kellesini kestirmesi de bıma 
en büyı.ik delil idi. Hatta; kendisi 
bir serdar ve Sadrazam olduğu 

halde haber vermeden Rumelifo
neri kalesini zorbaları vasıtasile 

zaptettirmişti. 

Hulasa: Sadrazamın fikrinı sa
rıklı şeytan altüst etmiştı. 

(Devamı v:>r) 
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lzmirde 
Spor 
Şubesi 

Vilayetlerde de Spor 
Sahaları Kurulacak 

Spora ve sporun taammümüne 
büyük ehemmiyet veren bükü -
mctimiz her vilayet ve kaza mer

kezinde modern bir spor sahası 
kurulması hakkındaki kararın her 

tarafta sür'atle mevkii tatb:ka 
konmasını vilayet ve belediye'e· 
re ehemmıyetle bildirmiştir. 

Diğer taraftan Ege mıntakı• -
sında muhteşem bir eser ohrak 

İzmirde de mükemmel bir spJr 
sitesı tesis olunacaktır. 

Tepecikte Kemer sahasında ku
rulacak olan bu modern ve mı.

azzam eserin plan ve proıelerini 

hazırlamafıa meşhur İtalyan mi
marı Viyoli merrıur olunmuş•ur. 

--0--

Subay 
Elbisesi 
Giyenler 

Mc-mleket içinde sivil şahısıar
Jrın ve hatta köyli)lerden bile oa
zı kimselerin rOömi alametleri 

sokı.ilüp çıkarılmamış subay ve 
polis mtmurlarına aıd clbise'er; 

giymekte devam etlikleri gö .. ül
müştür 

Dahiliye Vekaleti dün bu hu -
susta vilayete bir emir gönder -
miştir. 

Bu em rcte, alametleri söküirrP
mı~ olan subay ve zabıta memur
larına elb ' selerın satılmasına \'e 

g ıv ilmesine kat'iyyen müsar.ce ·1-

knmaması istenmektedir. Al• -

!l"et lerı sökülmeın•ş s,ıbay \'e po

fü elb,sclerin; giyenler hem.en 

m !l"urlar ta:ufından yukalanr -

c k r ve müdC: i uınumiliğe tes -
lım ol.ı ndcak lardır. 

Bıırıl r l, aK~ınd a T\ırk ceı a ka

m, ııuna gore tak ıbat y apıl acaktır 

Ne Kadar 
Göcmen • 
Geldi? 

Öğrendığ.mire göre bu yıl mem

lek<tım:ze gelen 2090 kadar mu

hacır yurdun muhtelif yerlerine 

gönderilerek iskan ettirilmiştir . 

Qüzel Üsküdar 

Y
eni Vali ve Bdedi~·e Reisi 
evvelki gün Ü&küdar tara· 
fında bazı tetkikler ~ uptL 

İstanbulun imarı ele alınırken, 

t'ısiidar da bu meyanda akla ge· 

lir. t'ısküdar İstanbula en yakın 
bir kazadır. Halbuki, bu semt ay
ni zamanda şehre çok uzak gibi· 

dir. Uzak gibi görünn1csinin se -
bebi, Üsküdarı İstanbula bağlıyan 

vasıtaların azlığı, ağırlığı \"C pa· 
halılığıdır. 

Yoksa, istifade etmesini bildik
ten sonra, Üsküdar, İstanbuhın 
en güzel köşelerinden biri ola • 

bilir. Hatta, burası bir sa)·fiye· 
dir. Havası gayet giizel bir yerdir. 
İskeleye çıktıktan sonra. Paşali
nıanına doğru giden yolun iistün

deki sırtlar, Sultantepc civarı. İs· 
kelenin sağındaki Şeın,ipa~a sa· 

hilleri, İmrahor sırtları, Pasaka -
pısı sırtları. nihayet Salarak 'e 

Hareme doğru Boğazın en gÜLel 
)·erleridir Buralarının, st•hrin 
mutl'na yerlerinden olduğunu. 

bizden nvel c'ki İstaubııllıılar 
daha iyi biliyorlarmış .. Çünkü. bıı· 
ralarda C•kiden kalına ~-alı. konak. 
kö~k harabeleri hiı!:i durur. 

Bir şahsi teşebbüs birkaç yıl 

evvel Salacağı bir parça imar et
ti. Burada bir pl5j vütudc gelir· 

di. Bu plaj da gösterdi ki, t; kü -
dar, şehrin en yakın sa~·fi~c'i ve 
denizidir. 

Sonra, Üskiidarın arka taraf -
ları, bir fılemc!.ir. llağlarba~ı ci\'a• 

n, Frenktepesi etrafı az mı güzel 
yerlerdir?. Daha yukarı çıkını,, .. 

Tii Kısıklıya kadar uzanan sahayı 

dii5ününüz .. Bugün, buralar. git
tikçe lıarab olan, tenhalaşan birer 
boş arazi haline geliyor. 

Nihayet Çamlıcaların ha' a, su 

ve nıanzara itibarile birrr ~jht' t·r 

olduğunu kabul etmi~·eo ~·oktur. 

Fakat ne çare lıi. bu güzel htan· 
bul köşesi, bize sanki Lrzurun\ 
kadar uzak 'e bir Ü\"l'\ ,.,·Jadılır 

'Üsküdar deyince. ~ehrin t•n ~a
\'alh. bakım ı:ı •em tini talıa~ \ nl 
ederiz. Ç~nkii. bu S<'tnt uzun ıl· 

lar ihntal edilmi~. !tiyah, tahtn f' , . 

künıl'leri ~anki. bu ihmalin 1na

ten1ini tutn1uştur. 

REŞAD FEYZi 

Eirimizin De c i 
Hepinıizin Oe;dı 

Parçalanacak 
List . Y. 

Niçin Yapılır? 

Trakya vil5yctine yerleştir"l • 

mek iızere Köstenccden gelen 

göçmenlerin miktarı (9300), orta 

Anadoluya yerleşmek için Bu • .

ristandan gelip Tuzla kampı.l . • 

misafir edildikten sonra yerler r,J 

gönderilenler (8200) ve Karade -

niz yollarıle muhtelif yerlerdeı:: 

gelip Sarayburnu kampında al ı

konulduktan sonra icabedcn yı:r

lerc gönderilip iskan edilenler de 

3400 kişidir ki bunların ytkı'.inu • 

2090 ı bulmaktadır. 

Çok f"hemmlyelll bir nokta ı ı1a· 

un dihkalr almL bir oku)·uru -

muzdan bJr mr"ktub aldık. Bu oku
yucumuz mektubunda, ) aphlı bir 
alllfveri$ esnasında $&hldt oldutu 

bir va7İyf'ti vr kendinde bıraktığı 

at·ı lt"'.'.irl anlatmakta vr ı,O)·lr df' 

mektC'dir: 

•- Kq CC:ldl .. A.' •tuna bir Ja.ıç

tlk alayım, df'dim L.iısUk vr ha1Lr 
ayakkabı sataıı ki.u:uk bir dukkana 
cirdlm. Blreok l.ı tik ambalaj kutu· 
la.rı vardı. Çok ucuz. olan bir kl.SDU• • 
ınn üurlndekl flat dlkllaüml cet
beUJ. Kulul&rın uıerlerindr (100, 

kuru, yanh ldl. Dedim ki: 

- Bana ,unlardan bir ('tlt ''rr,e· 

no. 

Duklf.incı ybzumr baktı. 1u1.kun• 
du: 

Su işleri 
Komisyonu 

Hükı'.imetimiz tara!ından satın 

alınarak elyevm belediyelerimiz 

tarafından işletilmekte olan su 

şirketlerinin abonemanlarile o -
lan münasebatını , idari ve m~!i 
vaziyetlerini tetkik için Nafia Ye

kaletinde bir komisyon teşkil o

lunmuştur. Maliye Vekaletinder> 
bir müfettiş de bu komisyona da
hildir. Ve halen ttabik edilmekte 

olan su tarifeleri komisyon tar<ı· 
fından esaslı bir tetkikten geçid!· 
mektedir. Bu tetkikler neticesin

de, yüksek görülen tarifel!'r indı
rilmek suretile halka hizmette h·1-
lunufaeaktır. 

- Onları slu vrremtm ••. 

- Nlcin? 

- İ7J mal drilldlr .. Bir a,-da par-

ealanır!. 

- Pelı:t banlan klmf' aaıanmnT 

- htanbuld• bl~ iti-ye b• 
maldan verme1iz.... Taşra7a &öD
derirlz ... KöyhılerC:!. Bunlar bOvle 
parti m.ahdır ... 

Görüyon.unuz ya ne Juular itti 
bir '\'l~l:vrt. Bir ayda parealanaeak 

lôsllk nlçôn imal edilir. Bu türlü 
mal imal elrnrktfo maksad ran yak .. 
maktan bqlla ne olabUlr? Zaten 

dUkkineı da. bunu itiraf ttmlyor 
mu? Evet can nkmak •• Jfem de 
köylunün, parayı o kadar suf v• 
alın krile kazanan bir zumrr.nin 
f'anını yakmak ... 

Okuyucumuzun mrktubuna lazlı 

SO~ Uiivestnr Juzu.m l"ÖTmlİyorUL 

Bu n"Zlyetln esa.shca cozdtn trfİ· 
rilcrek bu •aldatmanm» onun!.!' hlP 
an rvvrl sc<'ilnırl\lni :ıl.i.koularlar• 

dar ebf'mmh,rtle dHrrb. 
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Bu Mesele Bilhassa Berlin Gazetelerini 
Fazla Meşgul Ediyor 

Amerika Durmadan Silahlanıyor 
A 

me•ilwı ile İngiltere arasında 
geçenlerde imzalanan tica
ret muahedesi iki tarafın 

sıyasi münasebatına dair ortaya 
birçok .rivayetlerin çıkmasurn yol 
aç•ı İngiltere ile Amerikanın a
ra ·ı 1da kağıd üzerinde yazılı ol
m makla beraber geniş bir anlaş
ma.ı ı varılarak ileride bir harb 
çıka sa iki devletin donanmaları 
rrıiş.erek çalışıp büyük denizleri 
takSLm etmeleri ihtimallerinden 
de bahsedilmeğe kadar varılmış· 
tır 

Şu gü · ,lerao Alman matbuatı 
da İngiliz • Amerıkan münasebatı 

• 

• ıc fazla meşgul oluyor. İngiltere 
Ye Amerika gibi iki Anglo - Sak
soıı devletinin ilerisi için teşriki 
mcsat etmeyı ştmdiden düşüne -
re hazırlandıkları görülmekte • 
d.. kı bu cihetler Almanları çok 
düşündürmektedir. 

Almanyanın yan resmi gazete
li' olan Börsen Zeitung gazetesi 
yeni İngiliz - Amerikan ticaret 
muahedesinin imzal~ını, bun
dan sonrıııki anla§llla için bir baş
langıç olarak görmektedir. 

Atlas Okyanusunda da bir filo bıılıındıınnıya ka1'a1' "nen 
Amerikanın büyiik' zırhlılarından biri 

Alman gazetesi diyor ki: İngil
tere ile Amerika arasında bllyilk 

bir anlaııma vardır. Bunun ya
rısı yeni ticaret muahedesile mey
dana çıkıyorsa da diğer yansı 

gizlidır. 

Amerikanın politikası bütün 1 
Amerikalıların birleşmesidir. Bu 

ileride lhtlyec Olursa .. 

t'Bir Nefer Gibi Gelir 
Hizmet Ederim.,, 

• 
Çekeslevakya'daki Fransız Askeri Heyeti Reis1 

Prağ'ı Terkederk ~ böyle Söylemfr .. 

General Foş 

Ç ekoslovakyada yirmi sene
denberi bir Fransız askeri 
heyeti bulunuyordu. Bunun 

da ilk zamanlarda General 

vardı. Sonra General Tür -

kıyeye gelmek llzen Çekoslovak
yadan ayrılmış, daha sonra da 
wfat etmişti. Pragdaki Fransız 

askeri heyetinin reisi olarak Ge
neral Foş bulunuyordu. Artık 

Fransız heyetinin orada kalma -
sına lüzum ve imkan görülme -
miştir. Çekoslovakya buhranı çık
tığı zaman Fransız Generali de 

hükümetınden müsaade istemış, 

eğer Almanya ile Çekoslovakya 
arasında harb olur;a kendisinin 
Çek ordusunda harbedeccğini bil
dirmiş, bunun üzerine Çeklerin 
ona karşı muhabbeti bir kat da- ı 

ha artmıştı. İngiliz gazetelerinin 
Pragdan öğcendiklerine göre ge
çen gün Fransız Generalı oradan 
ayrılırken Çek lisanile ve mü -
kemmel bir ifade ile şöyle de -
mıştir: 

- İleride ihtiyaç olursa beni 
bir Çek askeri olarak vazifeye ça
ğırabilirsiniz!. 

suretle büyük bir dünya impara
torluğu vücude getirilmiş ola -
caktır. Amerikanın işlerine ha • 
ricten karışılmaması esasına müs
tenid olan Monroe kaidesi bugün 
ileri sürülen bir bahaneden iba -
rettir. Bu bahane ile Amerikalı
lar birliği vücude getirilmek is
teniyor. 

Alman gazetesı şu sualleri sor
maktadır: 

1- Amerika ile İngiltere acaba 
gizli olarak anlaştılar da dünyayı 
aralarında taksim etmeğe mi ka
rar verdiler? 

2- Almanya ile dostları aley • 
hindeki propagandalar acaba dün
yanın nazarı dikkatini böyle ha
kikaten kat'i bir takım hadiseler
den başka ta.rafa çedrerek meş
gul etmek için değil midir? 

3- Acaba İngiliz Başvekili bu. 
politikada basit bir rol mü oyna
makla kalıyor ve ba~kaları tara
fından mı tahrik ediliyor. Yoksa 
bu politikanın en mühim amille
rinden biri midir? İlf'ride dünya 
politıkasında yeni bir satranç o
yununun ba~langıcı görülecektir. 
Bu oyunda İngilizlerle Amerika
lılar gibi Anglo - Sakson devlet
leri tedafüi bir vaziyet alacaklar
dır. Diğer bir Alman gazetesi de 
artık Amerika efkiırı umumiye
sinin alabildiğine silahlanmak i
çin hazırlandığını yazmaktadır. 

Silahlanma faaliyetı arttıkça 
Amerika fabrikalarına da çok iş 

çıkmış olacaktr.r. Bu Alman ga -
zetesinin yazdığına göre artık A
merika efkarı umumıyesi dünya
nın diğer yerlerinde olup biten 

(Devamı 1 inci sahifede) 

beş metrodan fazla yapılamıyordu. l: Yazan· REŞAD FEYZİ 
· nım sıkılırdı. Tabla köprülerinkl de yüs on metro.. geye boğduğu geniş bah - . cagın1 .. 

Halbuki aı.ma köprülerin kemorlerl çelerde, gençliğin, yahud veriyorum .. Seni kurla•~ n iJU 
500 metroya kadar çıkıyor. çocukluğun en hararetli seneler:- yin, kendime gelir gelmez ilk ha- Bugün çektiğin bu ıztıra a İı · 

· 1 d K' .. ·· tü' d k d kurtulac• İlk asma köprü, Çin müverrlhlerine ni yaşıyordum .. Daha on doİ<'1Z tırladıjiım şey Sevım o ur u.. ı- uzun en ya ın a . yar • 
söre Asya.da yapılmı,tır. Nehirlerin, yaşıma basmamıştım .. Mahalle - tab okurken, satırların a~asında ı sın .. Ben, senin aşkın, senırt yad 
uçurumlarm üzerin• kuruluyordu. Ge- mizin en güzel kızına vurgundurr.. Sevimin hayalini görürdüm. Etr lığın için yaşıyorum.. Dun 
nişlikleri, yanyana. dört kişi ıeçeblle- o da, 0 zaman on altısına daha 
cek kadardı. I.i.er iki yanında parmak .. 
!ıklar vardı. Eski d.vlrlerde Çine ~I - yeni basmıştı .. 
den misyonerlerin bu köprüleri C'Ör .. Sevimi, çocukluğumun en sat 
dükleri, ve modelini ~lzlp Avrupa7a ve samimt hislerile seviyordum .. 
cetırdlkleri zannolunuyor. Gönlümde onun hayalinden ya -

Avrupada ili< asma köpru, 17U de pılmış bir mabed \'ardı. Gözlerim, 
Durham ve York Kontlukları dahllln- sanki, yalnız oriu seyrettiği za-
de yapllmı)hr. Bu köpruler. yalnız manlar görüyor., ondan uzak ol-
yaya in.sanların 1reçmclerJne mahsus duğum saatlerde yumuluyordu. 
idi. t:zunlukları 70 kadem kadar vardı. İkimiz Leyla ile Mecnun gibi ıdik. 

Hay\·anların ve arabalann da ıreçe- Geceleri, Romeo ile Jüliyetin aşk 
bileceit ilk asma köprü Amerikada hikilyesini okur, içiınden: 
Ftndley adil bir mührudis tarafmdan 

- Bu da mı sevgi, derdim .. 
yapıldı. 

Dünyanın en güzel asma köprdle _ Sevim Feneryolunun en içli 
rlnden biri, Niy&g'ara. şelilesl sahillerini kızı idi. 
blribirine baflıyau köprüdür. Yaz akşamları bahçe duvat·ın-

1859 da. ln~a olunan bu asma bprii dan atlar, onunla buluşmak iç!~ı. 

iki katlıdır. Birinden arabalar, dlie- uzak çınarların kalın gövdeleri 
rlnden şimendiferler &"eçer. altında beklerdim. O, bir kuş ka

811 muazzam köprü, seksen 
sonra c-eçenlerde yıkdmtlfbr . 

KATERiN DÖ MEDİÇİ'NİN 

fşTİllASI -
"''"' 

Parls belediyesi, 1549 da Fransa 

Kraliçesi Kalerln dö Medicl 1<reflne 
bir dyafet terllb etti. 

Y em ek list~inl öirtnmek ister ml
slnlı!. İşte: 

30 tavuskuşu, 70 keklik, 33 •iilün, 

6 domuz, 21 kofuknşu, 33 tavşan yav

rwıu , 10 adatavıanı yavrusu. 30 oflak, 

19 piliç, 70 tavuk, 99 bıldırcın, 20 lib· 
re kuşkonmaz, ZO Jibre bezelye, 20 lib
re bakla, 12 düzüne eng-lnar ... 

Kraliçe b u yemeklerden tok mem
nun olmuş ve bcp&inden birer lokma 
almıştı r. 

ARZIN ve AYIN K UTRU NE KAD R , 

ARALARI NDA NE KADAR MESA

FE VAR?. 

Ayın k utr u 3.500 kUometro. 1ı1rı.uı 

ki 12,756 kUomotrodır. Aralarmdakl 
a,-rıhk me3afesi 385,001 
dur. 

T UNUSUN EN BtlYtlK 
LiMANLARI 

kilometro-

Tunusun dOrt buy u.k Uma.nı vardır: 

Tunwı, B lzert. Sue. Sfaks ... 

MAVİ EKMEK OLUR MU?. 

Evet . R el1l de blldliimia beJ'aZ ve 
siyah ekmekler &1bl lezzetli. Mavi ek
mek. K afka!Jyanm bazı vlliyetler inde, 

İvre denUen ve bui daya pek benzi.yen 
daneler döğülür, un yapılır. Hamur 

halinde iken beya~d ı r . Fakat fırı na a
tılınca mavllcşlr . B u ekmek lez-zeUi

dlr, buida,- ekmeli 1"ibl de 1•ütudü 
besler. 

ÇİNDE GAZETELER 

ÇOGALIYOR 

Cin - Japon harbinin devaın ana rai

meu .ra2C'tclerln saylSl c-Unden ı:-u ne 

artmak taüır . 

Bir sene el'"\•tl Cinde 1,800 gazete 

vardı . 1938 son k flnununda buıılarıo 

sayısı 2,300 ti buldu. Yalnız , Klanı- Su 
v iliyetinde 4.00 e yakın c undt llk ra
ır:ete vardJr. 

Vaktile Şan.-hayda 14T g-azete çıkı· 

yordu. Bunların bir kısmı lı arb dola 
yıslle ta tUJ neşriyat etmiştir. Sayası 

100 e inmiştir, 

dar sessiz ve hafif ayak hışırtı -
laril'e sazlı tarlaların arasından 

yavaş ya\·aş gelirdi. 

Saatlerce, başbaşa konuşurduk. 

Neler konuşurduk•. Şimdi hatır
lıyamıyorum.. Onun yüzüne, ko· 
yu siyah renkli gözlerinin içine 
bakarak göğüs geçirirdim .. İster
dim ki, o daima yanımda olsur . 
Daima onu ~eyredeyim.. Küçük 
ellerini avuçlarımın içine alır, 

okşardım.. Onu dudaklarından 

bile, bir defa öpmcmiştim .. Kalb
lerimizi saran ateş, plillonik bir 
aşktı. O söyler, ben dinlerdim . 
Başımı, onun dizlerine koyup, hıç
kıra hıçkıra ağladığım zamanlar 
çok olurdu. O zaman, omuzla -
rım sarsılarak: 

- Sensiz yaşıyamam Se,·ıın, 

derdim .. Sen olmasan hayat be -
nim 1çin manasız., llizumstı7. bi~ 

angarya olur .. Kcndımi öldürü -
rüm ... 

Sevimin uzun kirpiklerınin u<;
larında yaş damlaları toplanırdı. 

Bu damlalardan birkaç tanesi ıw
cağına düşer 1 sonra, elinin ter~ile, 
gözlerini silerdi. 
Akşam, Marmarada güneşin ':ıa· 

!ışını beraberce seyrederdik .. SJr.· 
ra, ağır ağır kalkar, kimsesiz, boş 
tarlalarda yürüyerek, bahçe clu
varının kenarına gelirdik. O, l,.-.;:"· 
nim yardımımla duvardan atlar, 
evine gider. Ben de e\•ime g<'lir
dim .. O, bahçenin karanlık ağa~· 
lıklı yollarından ilerlerken dö -
nüp dönüp bana bakardı .. Ben, 
uzun müddt't oldugu yerde ~a·,ki 

çakılı kalırdım. 

O k;ıybolurdu.. Gfüünmczdi .. 
Ben hala beklerdım. Acaba iıır 

daha görebilir miyim? .. 
Haftalar, avlar geçiyordu. Sc

\'imi daha çok seviyor, onu dah.ı 
çok düşünüyordum.. Artık, her 
dakika, kafamın içinde yegane 
meşguliyetim idi. Geceleri uyu -
yamıyor, onu düşünüyordum .. 

Yalağına girince, sessiz sessiz göz 
yaşı dökerdim .. Onun ince yüzü, 
bakışlarının temiz parlaklığı bit 
türlü beni uyutmazdt. Sabah!~ • 

Onsuz, o olmadan yaşamamın ! 
mümkün olmadığını anlamuıtım .. 
Onu daima yanımda görmek ihti
yacında idim. Günün en fazla, en 
uzun 6 - 7 saalınde birbirımizi 

göremet.sek.. O zaman bir deli, 
bir çılgın gibi olurduk. 

Bu saatler, içime vahşi bir kıs
kançlık da verirdi. 

Bir akşam, yine, uzak tarlaların 
dibinde oturuyorduk. O bwa, u
zun uzun beni sevdiğinden bar
setti. Heyecandan titriyordu. Gö
zü yaşarmıştı: 

- Ahmed, dMi, seni görmeden 
duramıyorum .. Seninle birle1e -
lim , heraber olalım .. 

Kalbim eziliyordu: 
Ben de böyle istiyorum ~e

vim, dedim .. Seninle beraber ol
mak, birleşmek ıstiyorum.. Seni 
bir saat bile görememek, bana ö
lüm kadar acı geliyor. 

Sevim, birden hüngür hüngür 
ağlamağa başlamıştı: 

- Ahmed, diyordu. senden baş
ka bir şey istemiyorum Yalnız 

seni istiyorum .. Hayatta luşka 

hiç bir arzum yok .. Evde kimse
yi görmek islemiyorum .. Ne an
nemi, ne babamı.. Beni al,. götür, 
kaçır, daima senin yanında ola -

gözüm başka 
yor .. 

ötl"ii· 
hiç bir şeY g 

* ı.si · in al 
Eylül gelmişti. Sevırıı il~ 

taşııı!I' 
erkenden İstanbula ıı aYatıl' 
kalkıştılar .. O günlerde şırot • 
en buhranlı saatlerini ya tııhl' 
dum. Bir akşam Sevimle ıı~r ı 

1 ,tuk· 
duvarı kenarında bu u, 

acele acele: . -ahif'~ 

R~~~: r •~ ~;, 
Progr~ 

Ankara Rad1°'" 
BUGÜlli rt<"· ,ı • 

18,45 Saal a7ar1 ve balı< ft ,ti' 
19 Tllrk uıüziil (şorıı:ıl•' 

ter), fi• ...... 
20 lllüzik (Riyaseti c..-.• 

orkestra. Şef: Praetorill!l• ,.ııl• 
21 Saal •:rarı. h•~I· 
21,10 Türk müziil (hallı: aalif'il 
21,45 Kouuşma. (SpO• 1 ıra l· 
22 Mılzlk (k üçük oclı:ei 111• ••' 
23,10 Müzik ( m.andoli~ vr 1•11 

23,45 ! 4 Son haberler 
proc-ram . 

YAIUN ıar» __ _., 
13.31 Müzik (ne!!<'li ploı; r • ,... 
14. S;ıat ayarı ve haber t 1t 

llahf'rleri. t r1'"İ;ıt<1 

14.10 T ürk müziil (fl fllk U 

muhtelif sarkılar ) . ) 
yım .. Z .. ırar yok. köşkümüz, hah· 15 15,30 l\I tn:ik (operr tltr ' 

çenıiı. olmo'ln .. Sen bir lokma ek-1 -"----------
mC'k k:ı7.anır, bana getirirsin 1 ı ..JfJ.V 

Se,·jm bu s(izlerı o kadar ıçlcn 1 r. k vim ve,...., . etİ 
söylüyordu ki, hı~·kırmaklan b.ı- v aı.ır 
ğazı kıırumuş. >rsı kısılmı~tı. T<'a1- Yurdda Ha va ,,_,,. 
bim hızlı hızlı çarpıyordu. Göz - · ıs11-•Y .. dr4'' Yf'ş i1ktıy meteoroJoJl 1ıııf'• f (iflıl' 
lerim yaşarmı~lı. Onun ellerini ah nan ın .:ı t ümata ,-orf' .,.ı~lt _..,~ 

avuçlarıma aldım .. Alnımı, Jlr•- ı' <'A"n uhi ,,,. şarki Anadolu ri114e fi' ~ 
na sürdüm .. Tilr~k. ag·ır bir sesle· <ok hulııllıı , dli « biU1'

1
' ..,,.ı,. d,. 

. - ,~il 'f.1-'• • ı mı vt-tle ka pah vr yat .....tlıtt 
- Sen üzülme Sevim. dedim ıt•• ,. 

ıa rıar t'C' nubi istik ıı.me ~ "" 
sen benim olacaksın .. Yalnız 1:-e
nım .. Hayatta istediğim yegiı'le 

şey sensin .. Senin aşkından ba,ka 
bir şey düşünmüyorum Sana söı 

l'r llfec, d ii("r ytrlf'tdt ar ,.~ 
-.mişlir: •• ,.ıı ;< ,jt' 

Dun Isıanbulda ba• • 1,,..ı- 1 ,.,. 
fışh g-eçmL,, 24 saat d~o• ~ 
yafmurun metre nıııraboı"~ ~· 
hfı su miktarı 9,~ ... kil tPobl 111,ıı 
k aydedilmfr;tir. Rüııar r ,..ettt Taksimdekı saatın dibine gidip onu görebil -

mek ıçin daha koca bir gündüz ve $ecenin geçmesi 
1.izınıdı. Bu kadar uzun saatleri beklemenin lmkanı 
yok u. Saniyenin yüz yıllar kadar uzun geldiği bu 
sıı·dia ımda .' apılacak tek ~ey vardı. İçmek, içmek 
ve .-nzmak 1• YOS A 

Annem Galatasarayda terzide bekliyor. O provası· 
nı yapıncıya kadar bf'n bir kilab almak bahanesile 
svu~tum. 

Dedi. Ne söyledim, neler önerge ettimse hiçbi
rini istemedi. Yürüdük, !\iman elçilik evinin ya
nındaki yokuşa kadar gittik: 

metten saniyede 2 ile 4 
1
,,.,1· 

. ı · ,,,ıı ~ esmış ır. 15z,Z , ,_ 
Saat 14 de barometre potftı' ı ,~ 

re idi. Sühunet rn çok 
0 

sJfltJl'rl' 

cöl,-ede 13,2 ve en az 9· 
larak kaydedllmiştlr. 

Sen de galiba onu yaptın?. 

- Evet ben d<' onu yaptım. Kiloluk bir Bile
cık aldım, eve gittim. İçtim sızdım; uyandım içtim, 
yine 'Stzdım. Aytldıkça içtim, içtikçe sızdım. Başka 
zaman olsa b:r kilo rakı insanda ne mide, ne barsak, 
ne de kafa bırakır. Oysam, bütün bu sinir gerginli
ği içinde bana şerbet gibi geliyor, bol uyku veri
yordu. Sabahleyin kalkttğım vakit en hafif bir baş 
ağrım bile yoktu. 

İlkönce sıcak bir banyo yaptım. Arkasından buz 
gibi de bir duş. Gövde çivi gibi olmuştu. Kafamın 
bütün makineleri düzgün işliyordu. 

İyi bir kah\'altı yaptım. En güzel urui;>alarımı 
gıy nelim. 

Refet burada bırdenbire kendisini tutamadı: 
- Neye o kadar iyi giyindın. Kendini güzel mi 

göstermek istiyordun? 
Dedi. Ferit.de güldü: 

Ne olursa olsun, böyle zamanlarda bu his in-

__ ı ____ NO, 21 

Ve .. sözünü sürdürdü: 
- Taksime geldiğim zaman saat on bire geli

yordu. Hangi yandan çıkıp gelecek?. diye gözlerim 
kuvvetli birer projektör gibi her yanı tarıyordu. 
Oyso.m, ben onu görmeden o beniin kolumdan tuttu: 

- Ferit!. 
Şaşkınlıktan dona kaldım. Benim gözlerim ba

kar kör müydü?. Onun koca meydanda gelişini na
sıl görmemiştim? ~oksa bu tılsımlı !adın Vels'in 
görüıııniyen adamlarından birisi miydi? Bu hayre
timi saklıyamadım: 

- Siz nereden geldiniz, nasıl geldiniz. Ben nıçin 
sizi göremedim?. 

- İşte ben böyle peri gibi görünmeden gelirim. 
Dedi, bayıltan gözleri bakışlarımın içine bir • 

den doldu, birden yine her tarafım yıldırımlandı, 
enerjim büyülendi ve .. o: 

Yau n: ETEM İZZET BENICJ: ---··--
Iaket!. 

Diye yürüdü. Ayaspaşaya doğru yürümek is
tiyordu. Sordum. 

- Nereye gidiyoruz?. 
- Şöyle yürüyelim .. Birisi görecek diye .. ö-

düm kopuyor .. 
Karşılığını \'erdi. Dilıme birden bir güc geldi, 

makineli tüfek atışı yapar gibi takırtılı ve bir çır
pıda çıkan kelimeleri hemen sıraya dizdim. Kendi
sine beni unutmadığı, geldiği için uzun uzun teşek
kürler ettim, üzüntülü \'e heyecanlı günlerin kısa 
bir izahını yaptım, ondan sonra: 

- Böyle yürümektense bir lokantaya girelim, 
hem yemek yer, hem konuşuruz ve bugün neler ya
pacağımızı da orada kararlaştırırız .. 

Dedim. Kestirdi, attı: 
- Olmaz olmaz .. imkanı yok. 

nda · 

- Annemle beraber bugün terziye geleceğimizi 
bildiğim için size haber verdim. Ve.. İşte ancak 
böyle beş on dakikalık bir kaçamak yapabildim. 

Diyor, ikide bir: 

- Aman geç kaldım. Artık dönelim. Hatta ben 
1ıuradan bir otomobille Galatasaraya kadar giderim. 
Oradan nasıl olsa bir kitab uydururum. 

Diye üzüntülerini döküyordu. O böyle yaptık
ça benım dilim dolaşıyor; ona: 

- Daha beş- dakika bile olmadı! 
• Demekten kendi derdimi açmağa, içimi dök -
mcğe fırsat bulamıyordum. Yokuşun başından bir 
iki dakika denizi seyrettik. Orada da hep kendisi 
söyledi: 

- Bilmezsiniz. Babam ve annem o kadar aykırı 
düşünürler ki, bana hiç göz açtırmazlar. Babam 
benim bu halimi duysa, buraya geldiğimi bilse, ku
lağma en küçük birşey gitse beni kıtır kıtır keser 

' 1 
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Garib Vasiyetnameler 
~ahkemeleri işgal Eden, Bir Çoklarmı 
Heveslendiren Çeşitli Ve Garib 

Vasiyetnameler Var 
:sonra nihayet bulundu. Fakat, 1891 
de, İlinuazda ölen Adelaid Kagne f 
tarafından: eyerlerini, adreslerini 
bilemediğim hakiki varislerime• 
diye bırakılan 130 milyon dolar ne 
olacak? Kime verilecek:>. 

Aradan 41 sene geçtiği halde bu 
varislerden bil'i bulunamamış, bi~ 
ri çıkıp da: cAdelaidin \'arisi ha
kikisi benim ... .,. iddiasında bu
lundu. 

1859 danberi devam eden bir 

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

ŞAKA 
.......................... 

Bayan - 500 liralık bir çek ver
sem memnun olur musun? .. 

Bay - Ona şüphe mi ,·ar? .. 

Bayan - Peki öyle ise ... İş~e 
miras davası daha: Palermolu bir hazır, imzanı atı\·cr ... 

Itayata 1ıeda ctrııeğe hazırlanan bir ailenin son neş-ecı giınıcrı 

~ vrupada ve Amcrikada ya:· Bu adam, d!ri diri gömülmek-
~ pılan garib mealdeki vasi· ten korkuyordu. Bir türbe yaptır. 

yclnamcler tanzim edilir- di. İçerisine havayı tebdil için iki 
11 bir taraftan kanuna riayet, oksijen cihazı, bir telefon makı... 
t:r taraftan garabet göstermek nesi koydurdu. 

U· ~Usu hakim olmaktadır. Bu hu.. 1931 da Nevyorkta ölen Macarlı 
!a düzünelerle misal saymak bir zengin 40 milyon dolar bıraktı. 

1?1'ıkündür: Mirasçı olarak tamam 2 bin kişi 
lc.'Sela bütün servetıni, mali • meydana çıktı. Tabii hepsi isbatı 

'!lelerini köpeklerine, kedileri- veraset için mahkemeye müra • 
lerkeden bir kadının veresesi caat etti. Yedi senedenberi devam 
~kemeye müracaat etti ve hak eden mahkeme henüz neticelen· 
~lldı. Fakat kcipekler, kediler metli. Bu gidişle ncticelenceği de 
l farkında değildir. yok gibi. .. 

1kttıci misal: Yine Amerikada vefat eden Ma-
876 da, Pariste vefat eden Ma dam Hanriyet Garet, 120 milyon 
ll) dö la Brcs adlı zengin bir dolarlık sen~etini Alsas Lo;enli 

adam nasılsa, geçen yüz yılın or
tasınöa İtalyaya gelen Madagas
karlı bir Prensesın gönlünü çek
ti. Kendisile evlenir, adeta küçük 
bir hükümdar oldu. Kurnaz İtal
yan mevkiindcn istifade etti, 75 
milyon İngiliz liralık bir servet 
yaptı. Günün birinde vefat etti. 
italyada bulunan varisleri. bu 

muazzam scn"Cte sahih olmak için 
dava açtı. Vekaletlerini. de meş
hur K.rispi üzerine aldı. Fakat mu
vaffak olamadı. Aradan seneler 
geçti. Palermolunun son varisi 
Gözep Gianiçi bu muazum ser
veti ve faizini ele geçirmek için 
çalışıp duruyordu. . 

Amerika efkarı umumiyesini 
işgal eden Vandelin mfrası me -
selesi ne zaman bitecek?. 

Vandel öldükten bir hafta son
ra 164 varis meydana çıkmış ve 
on beş gün sonra bunların sayısı 
1,500 ü bulmuştu. 
Şaka değil, ortada 100 milyon 

dolarlık bir miras vardı. Böyle bir 
mirasa konmayı kim arzu etmez. 

SİLAHCI DÜKKANINDA 

- Tabancalarınızın en büyü -
ğünü gösteriniz. Karımı korkut• 
mak için ... 

HAKKlVAR 

ın, 25 milyon frank servetini, ve Şcffer adlı birisine tcrketti. 

ıı Paris meydanlarında çocuk- Bu adam senelerce arandıktan 1 (Devamı 7 inci sahifede) - Hakkınız var ... 
tarafından yapılan kardan hey-, ~===ı:::====================================cır:z:ı::a:ıı:ı::m:• 

- Bu çiçeğe baktıkça rahmı~tll 
kocamı hatırlıyorum ... 

; r.~-.,;::;:.~:ş~!~i~: bıı:!;ı ı"' k ı· Ç a p k ı n ı n 
.ı· Q arada yabancı bir kızın fo. 

~~~ıü::;!~ı~r:~ı~~~~~rd~:a~ M a rı·fetlerı· ' ~ h~kkolunan, bizzat kendi 
~dü üzerine döğmclerle yapı- • 
~·"asiyctnameler de görüldü. 
hır garibe daha: 
cır· . 

ıtış Brodkasting kumpanya-
,-ı ~ltsPeri Kristofer Oston yep -

birşey düşünmüş ve vasiyet-
it'sini bir gramofon plağına 
~ cıllıiştir. 

0t<!r ve heyeti hô.kıme, ~ered-
1: düşmüştür. Acaba bu, haki

~rı Ölünün kendi sesi mi?. 

Baloda Rövolverle Bir Adamı 
öldürdül'er,Bir Kadını Yaraladılar 
P ariste Roket 

sokağında 

Rotond kah-
:" deri parçası, duvar ve fo-

f vehanesinde yine 
a Pmg· ı; kfı ıo;.ıda yazılan, usulü 
:\n b bir cınayet ol -
'-lİnde tescil oluuan bir vasi-
<ıtne yerine geçer mi? Böyle muştur. Son gelen 
Vasiyetname muteber addolu- Fransız gazetele -

,1lır rni?. rinin verdiği taf-

l'rııırnı Harbde bir İngiliz ne - 1 siI.ata nazaran ha
\·asiyetnamesini. boynundaki I dise ~u şekilde ce

, l~lli hüviyet plakasının üzerine 1 rey an etmiştir: 
~1§lı. Ölünün bu son arzula- Büyük kahveha-

~·aırnıştı. Ölünün bu son ar- nenin bir köşe -
~nı. pcrtevsiz ile okuma~ sinde caz çalıyor, 
Urıyctindc kaldılar ve yerı- çiftler biribirleri-

~C!lirdiler. Bir tahsildar yolda ne sarılmışlar dan
tlten yarı vücudü yıkılan bir sediyorlardı. Tez-
al'ı 

n altında kaldı. Ağır suret- gfıhın önünde, 
ta.landı, olcceğini hıssetti. Ve kahvenin daımi 
q~~ularını, çakısının ucile bu- , müş tcrilenn den 
~ :r tuğla parçasının üstüne 25 yaşlarında Li 
l!ottj I<. ··1·· .. b \' · anun, o unun u ccsa- Verişia adlı şık 
C! ll'lctancti karşısında bo -Qk bir delikanlı otu-

~ llıiyc mecbur kaldı. Buna ruyordu. Önünde-
E!t!~n de olmadı. ki viski kadehin -
garabetlerin, delilıklefin 

tıu gelir mi?: 
dınin yakılmasını ve klü

tı liayd Park yarış meyda -
~\'rulmasını vasiyet eden 

den arasıra bir 
yudum alıyor, 

patronla konuşu -
du. Vereşiya'nın 

solunda oturan 

, __ ., 

tıs •de ne dersiniz? 
~·.meydanı buna mümancat 
~t 18ledi. Nihayet, bir ölünün 
b;usunu yel'ine getirmek i-

Siman Şanzal adlı 
bir eğlence kadını, 
etrafına bakını -

Maktııl Lui Vereşiya. 

~ı:J. l'tıiktarının savrulmasına 
ıı e Verdi. 
,~anın en büyük transatlan
~ta.liçe Meri) nin kuman -
~ ~ 'Bdgar Briten Londradaki 

O}d .. 
~ u. Fakat cesedi bir ta-

'tıg~\tldu. vasiyeti mucibin
e! t adasının üç bin mil ce
lsa. denize atıldı. 

~~ts32 de ölen milyoner Ed
onıın vasiyetnamesi?. 

yor, geceyi beraber geçirecek bi
risini arıyordu. 
Vereşiya patrona soruyordu: 
- Vakit geçtı, bir sinemaya gi· 

deyim diyorum. Hangısıni tavsi
ye edersiniz?. 

CİNAYET 
Patron cevab vermiye hazırlan

dığı sırada kahvenin kapısı açı

lıyor, iki kişi görünüyor. İkisi de 
açık renk pardesülü, biri diğerin· 

den daha uzunca boylu. Her iki
sinin de yakaları kalkık, şapka -
lan gözlerinin üzeııine doğru i
ğik, ellerinde de bir rovelver var. 

Vereşiye başını çeviriyor, ve 
yerinden fırlıyor. Ka"dın kımıl -
danmıyor. Birdenbire kurşunlar 

yağmıya. başlıyor. Vereşiya kar
nını tutuya- , iki kat oluyor. Ka
dın da bağırarak yere yuvarla -
nıyor. İkisi de yaralı ... 

Patron. tezgahın arkasına sak -
}anıyor, caz susuyor, danseden -
ler olduklan yerde kalıyor. 

Vereşiya, sürüne sürüne tez· 
gahın arkasına geçmek istiyor. 
Fakat mütecavizler, kendisini ta
kib ediyorlar. Yeniden dört kur-

şun sıkıyorlar. Zavallı adam, can
s:z yere yığılıyor. Canilel', kuh\'C
de bulunanlan, ellerindeki rovel· 
\'erlerle tchdid ('diyorlar, kolla -

rını sallıya sallıya çıkıyorlar, ge
cenin karanlıklarına dalıyor, 

kayboluyorlar. 

BİR SABIKALI 

Polisler yetişiyor. Fakat Vcre
şiya çoktan ölmüş... Yaralı ka-

dını, hastaneye nakll'diyol'lar. Ba
cağının iki yerinden yaralı. İnle
yip duruyor. Zabıta, vakada hazır 

bulunanları sorguya çekiyor, fa
kat hiçbir şey öğreıH~miyor. Hep
si, mütecavizleri tanımadıklarım 

söylüyorlar. Parıs çapkınları mu
hitinin kanunu bu ... 

Maktulun üzerindeki kağıdlar
dan kendisinin de bu muhite men
sub olduğuna şüphe bırakmıyor. 

Cüzdanda bulunan kağıdlar a
rasında Cezayirdcki bir dostuntlan 
gelen birkaç telakki var. <Beyaz 
kadın ticareti) ne dair ... 

Bundan başka Vereşiya'nın I i· 
zan sokağında bir randevu evi i~-

lettiği ve bu evi geçenlerde 80 bi:ı. 
franga ortak olarak satın aldığı 

anlaşılıyor. 

Acaba Vereşiya ortaklarına knr
şı taahhüdünü ifa etmedi, kül:th 
nu giydirmek istiyordu? .. 

Zabıta, katillerin hüviyctlerinj 
tesbitc çalışıyor. 

... -_ A O !f · T 1 L G a J\ r .._23 1 iaci IUou lNI 

No<aD U==ll<§l~orrDoğo 
Müstakbel İngiliz Kraliçes 

Nasll B ü y ü t ü 1 ü y o r, 

' 
Neler Yapıyor? 

Ve/ialıdNoeldeKromrJelDüşesliğineTerfiedig 

Prenses Elizabet Yortu Münasebetile Kralla 
Kraliçeye Ziyafet Verdi 

M ajeste Kral Jorjla ailesi 
Noel yortularmı nerede \'e 
hangi sarayda geçir'!cck -

ler?. Beşinci Jorjn en çok sev-
diği Sandringham sarayında g'.!· 
çirmeleri çok muhtemel. 

Noel ağacı eski bir ananeye gö-

lngiliz Kraliçesi ve müstakbel l\.mliçe 

re, bu sarayın büyük salonuuun 
ortasına dikilecektir. Ve davetli
lere muhtelif hediyeler verile -
cektir. 

Veliahd Prenses Elizabet bu se· 
ne, dostlarına, maiyetinde bulu
nanlara vereceği hediyt:?lcri şim-

diden hazırlamıştır. Bunlarm 
ğu, imzasını taşıyan giizcl tak 
vimlerdir. 

Kral \'e Kraliçenin prensesle 
verecekleri hediyeler nazarı d. 
kati çekmeğe Iayıktır. Bir an'a 

(Devamt 1 inci sahifed 

Şişmanlamama 
• 

için 
Neler 

Yapıyorlar~ 

Kadınların §i§lnanlamamak ı·e vücudlarınm tenasüblerini lwımq mak için türlii türlü çarekre l 
vurdukları malt111ıdur. Yukarıdaki 'i'esmimiz: Amerika ve Avmpadaki kadınl4nn bacaklanftd.G tena.W 
1:aybetmiyecek derP-ced:: zayıf1ıyabilmeleri için günde her :.Y11.a.h otuz kere dizlerini kaldırıp indfrm 
müteaktbeıı uyu§turmak surttile yaptıkları bir harekatı gösttrmektedır. 
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OLUM AKIN 

Almanya Akdeniz ihtilafında 
Tavassut Rolünü Oynoyor 

No. 58 ... Yazan. RAHMİ YACJZ 
(1 inci sahifeden devam) 

Pariste müsbı.t neticeler elde eden Vidrr.an 

G 1 J B s bugün Londraya varacak. orada da bu mak>adl" 

O Y a t 1 n a t 1 Ş 1 a d e B 1• r bazı teşebbüslere girişecektir. 
Hükumetle yakından aliıkası olan mahfiller 

D • M f f k D ld Alman yanın tavassut rolünü gizlememekte, fakat 

enız uva a ıyeti eği i ~~ı::~i:ac:::~;.attığı formül hakkında gayet ketum 

Diğer taraftan Roma miılakatı esnasında Mare· 

B l ·ı• /( d f • V 'T'. .. k G •• .. " şal Göring'in de Romada bulundurulmasına karar u, ngı lZ u re ıne narşı ı ur ucunun verilmesi bundan ileri geldiği ve Romada Çember-

'~ f / k • · d V f " E • B • z ~ J • layn'le Mussolıni arıısmda anlaşamamazlık olursa 
V asl aSIZ l lÇln e 1 ap l gı ŞSlZ lr af er l Mareşalin tavass~t eyliyeceği ve bir itilaf oldu/!u 

taı<eurdc de Almanyanın biıyük şehirlerin'tlen birin
de yeni bir dörtier konferansı toplanacağı söylen
mek edır. 

İTALYANLAR DA MEYDAN OKUYORLAR 
Roma 23 (A.A) - Giornale d'İtalia, 

şöyle yazmaktadır: 

ezcümle 

Fıansızlar, sivasi bir mevzuu derhal bir harb 
mevzuuna tahvil etrr.ek gibi ağır ağır bir mes'uli
yeti deruhde etmek istiyorlarsa, Avrupanın yapa· 
cağı şey. Fransız ruhunun kararmış olduğunu ve 
İtalya için Fransızların hattı hareketine ayni de
liller ve ayni vasıtalarla karşı koymanın zaruri bu· 
Iunduğunu kabul ve teslim etmekten ibarettir. 

Bottaki duşman denizcileri. ma-ı 
nasını anlamadıkları bu tlirkçc 
emrin mahiyetini kestırmişlerdi. 

Bot Muavenetin bordasına ya
naştı. Kancalarla gemiye tutundu. 
Küçük topun tehdidi altındi oırar 
birer destroyerin güvertesine çı· 
kan düşman gemicileri Esaret~ bo
yun eğdiler, teslim oldular. 

muvaifakiyeti olmaktan ziyade !'aka!. umumi karargahın, kö-
İngiliz kudretine karşı Türk ;,·;1. rükörüne bir inanışla ecnebı ku-
cünün vasıtasızlık içinde yap•ıı;ı, ma'ltlr.nların verdiği her kararı Orta Yarış 

Yüzünden başardığı, eşsiz bir zafer çelengi tatb:k etmeğe gır ..şmes. gordü -
kuşattığı ve .. Alman mütehassısla ğümüz acı ve ders mahiyetindeki 
rının •deniz harb kaidelerine u /· felaketlerle ·Büyük Harb• tari • 
maz, kaydile itiraz ettikleri bir himizın sahifelerini karartmıştır. 
hucumun, Türk denizcileri tar~ Yukanda geçen bahıslerdc Rıza 
fından kolay, basit ve ehemmiyet- kaptanın kendi teşebbüsu şahsisi 

Avrupa 

ltalya, Fransa "~ 
ispanya Meselet 

(2 inci sayfadan deı•arn! 
·ıerr da· 

tamamile sağ cenah partı 
ah pa.l'" 

yanmaktadır. Ve sağ ceıı ·eJ!l' 
tilerin, hükumetçi İspanyaya; ııJ1' 
patileri yoktur. Binaenaleyh c~ 

ko taraftarlığı, Fransada sa~eeeğİ 
nah hük\ımetinin takib .. an)'• 
tabii bir yoldur. Fakat l>P de 

. . bır 
meselesinin Fransa ıçın . sıeııı· 
strateji tarafı vardır kı :ın~ddeıle 
lekelerin mühafazasına şı ıer. 

·· rrıre 
taraftar olan sağ cenah zu ·et· 
İspanyada İtalya nüfuzunun ni· 

ı ·n errı 
Ieşmesini imparator ugu . addet· 
yeti bakımından tehJıkelı ol· 

ınektedirler. Yani Fransa sol b • 
5eb' 

sun, sağ olsun, ayrı ayrı iifııZu 
!erle İspanyanın İtalyan n "or· 

01aıııı. 
altına girmesine razı öte" 

Kaptan esirleri muhafaza a:tına 
aldıktan sonra provasını Bcğ•r. 

Jstikametine çevirdi. Büyük bi. iş 
yapan küçücük Türk destroyeu 
tam yolla kendi demir yerine "! .r
ledi. 

siz görüşlerine en büyük omektir. 

lnönü 
Ne Yapmak 
istiyor 

ile yaptığı gece hücumunun, A· 
Almanların, Türk donanmasında mıra! Ozidomun muhalefet ve (1 inci sahifodeo devam) 

R oma 23 (Hususı) - İyi ma
ltımat alan mehafıl, Buda· 
pLştc seyahatınden dönen 

H.ıriciye Nazırı Kont Cinano'nun 
Stovad:noviçle goruşmek iızerc 

:rkında Belgrada gideeeg•ni te;ı" 
etnektedırler. 

(1 inci sahifeden devam) 
sefer nızamnamesine muhalif ha
reketlerde bulunmakta, yollarda 
benzin ve durak olmadığı yerler
de yolcu almaktadırlar. 
. Fakat şoförler bilhassa yarıştan 
vazgeçmemekte ve bu yüzden her 
an yeni bir hadise ile karsılaşıl -
ması iht•mali bulunmaktadır. Ni
tek,m bu yüzden dün akşam da 
az kalsw büyük bir facia olacak
tı. 

Bıri ideolojiyi duşünüyorsaj,raf· 
ki de emperyalisttir. Dığer "ıP "'1e 

.. uza.la 
aldıkları mevki ve rol donanmayı 

mürnaneatine rağmen nasıl parlak Fak ı ı b ı k muvaffakiyete götürecek ye!'ıle bilirler. a , a> a u mem e e· 
bır netıceye, nasıl eşsiz bır mu- · tt b k k d'I · · · onu harb uzayışınca atıl bırakl"ll;j, le hııme en a~ a Nı ı erı ıçın 
vaffak,yete gitt!ğinl karılerim d f · · ı d. G bir iş görememesinı intac etmiştir. bir he e çıı.ıneın" er ır. a~e 

Gerek Umumi Harbde ilk ku- anlamışlardır. birdi: Türk milletinin kurtulu~u, 
mandan Amiral Suşonun tasav- Bütün bu büyük harbe aıt müh· Türk nıillclinio yük,elişi ve- is-
vur ve hareketleri, gerek onu is- telif vakalarla toplu şeklinde te- lediği nfah, kudret. km nte eri . 

Bu sfvahat tamamı] Berlın -

tan İspanya meselesının addı 

İ . . b" ,·ük ııı 
gitmesı, talya ıçın u, gilıİ• 

fedakar lığı istilzam ettigı ?Jıı>o
prestijini de sarsmaktadır. ·-e :ıS" 

-1 • biyetı'" !ini, Frankonun mag u bil 
açıl< 

la razı olamıyaeağını en bU 

Golyat, aldığı iki derin torpi·~o 
isahetUe 15 dakika içinde bir ta
rafına yaslandı, ağır ağır sıı • 
doğru alçaldı, top şimşekleri, pro
jektör ışıklan, feryadlar, infifil 
sesleri arasında Morto limanı"'"' 
siyah, simsiyah sularına gömül • 
dü, battı. 

ti':ılôf eden Amiral Paşoviçin barüz eden nokta da budur. nıesi. 
pr•je ve akınları tamamen menfi Türk askeri, TürklPrın dunya- Türk milleti bugiın istedigı im· 

Roma mıh\"erine bağlanan Maca· 
ristanla Yugoslavya arasındaki 

pürüzler• l>.ıllctmek ve bazı Ua
car d leklcrı hakkında Belgradla 
mutabık kalmak için 1yapılmak • 
tadır. 

Saat yedı bı.ıçuk raddelerınde 

Beyazıddan Kurtuluşa hareket 
eden 3399 numaralı otobüs Sultan 
ahmed, Saikımsögüt, Demir kapı 
ve Paket postanesi virajlarında 

de\'filmek tehlikesıni atlatmış -
tır. Yolcuların mlitemadı ihtar • 
!arına ragrr.en önünden geçmek
te oıan dığcr bır o· «'ıüs ile baş
lanan yanş Tak>ime kadar devam 
etm1*tir. Daha ilen gidec<•k olan 
yolcular korkulerından burada 
ınmek nwc·buri) ctınde kalmış -
1ard• 

ifade ile söylemiştir. Alına:~eı·ı 
noktada İtalyaya yardıın •P' bi 

san• 
vadetmiştir. İngiltere 16 rıı. ı· zın1· 'tıı netireler vermiştir. ya gelışi tarihinden ıtıbaren za- kanlara ,ahib olmu' 'e her gün 

Pi!han.a Midillinin zıyaı ile 11<?- ferden başka harb netıcesı tanı- bir asır ni•betinde ~ükselmenin Roma 2.3 (A.A.) - Kont Ciaı.o 
nun Budapeşteye yaptığı seyaha
tin en bariz ve en mühim neti • 
celerinden biri Macaristanın. !ta'
y&n • Alman sistemıne iştirak e· 
den üçüneu bir devlet sıfatile sa 
rahaten Berlin - Roma mihvetine 
ılt 'ıak etmes suretindt' tl'c•lli j 
etmı;;;tır 

ferı11 • laşmasile Frankonun za 13;0a· 'Ilı 

Galyatın batl§ı sade bir den:>. 
ticdenmış olan Mondros akını, ıruyan bir unsurdur. Ve bu keyfi- yoluna girnıi~tir. Bu takdir için· 
daba &kın yapılmadan, akına iş- yet, cıhan tarihinin her sahıfe • de Kazım Karabekir, Fethi Ok -

nen kabul etmiş bulunuyor· t'rilf" 1<n 
ge. 

enaleyh Fransa da yola ıas· 

Havalar 
Bozuk 

tirak eden Türk denizcileri ta • sinde göze çarpan bir açıklıkla yar gibi şöhretlerin Halk Par -
rafından oahi tenkıd edilmiş, en ve .. ta ·tan topraktan yapılan ıs - ti,ine girmdcri ,.e Parıi meh'tısu 
yüK.,ek rütbeli denizcilerimizden tidliı.llerle değil, musbct vakıa • olaral.; <·alı~maları hi~ iiphe yok 
en kuçıik rütbe!. bahriyelilerimi- larla tarihte abidt>l~mi~ bırn ha- ki hem milli birliğimi7i ve rejim 
te kadar herkes bunun aleyhinde kikattir. üzerindeki ) ekparelijtimizi nıenı-

Dün, şehrimizde biraz düzel • it:'.!alr etmışti. (Devamı var) Jeket iç n dısında bir kere daha 
meğe yüz tutan hava, dün geu• -====='=================.======== teıahllr ettirecek. hı•m tle tekhik 
yarısından beri tekrar bozuldu ve _ lstanbul lkiııci icra m"mnrlu -ı ~alı . tahda1'.°ş. !kinci kat: Bır ,:;fo bik .,ı,a 
bazao hızlanan, bazan yavaşlıyan. gu!ıdan: uzerınde dort oda bır tahtaboş, hL _ Kazını Kar:ıhokır 
karla karşk ince bır yağmur çı· Ölü Süleyman şevketin Ah" nt hela ve binada elektrık tesısatı var· fethı Okyar 
ı;clemeğe başladı. Fakat fırtına a· Veyselden borç aldığı paraya m .. -,aır. Yalıud da ~u H~P bu. isimler 
zaldığından gemiler seferlerınc kabil .birinci derecede ipotek g6<· Mesaha•! 51 metre murabbaı r üzernıdc faal ha~ aı '" politika 

Macarıstan~n miP\·erıı .. politıka 

s!s+e ınc ~. tır&kı nl'tı("es de "i. -

di Alır an) a ile ltuy;.. AHupa.la 
13f• milyon uk b• kutle t~şk:I 

etr ısler1ır. 
HER SABAH· 
DA ~A GENC 

· ese!& cek olursa, ispanya m • 
1 

ıııP 
tıa) 

fiye edilmiş olacaktır. dil' 
temin etmeğe çalıştığı bU 

ESJlff,ıı 
A. Ş. 

ba.şlamışlardır. terdıği ve tamamına 1905 !ıra k.y- rı.a ve 176 metre murabbaı b: hçe nJ mevıuların a• ımık kalmaları 
Avrupaya gelinl'e'. Orada kış met takdır edilen Fatıh Çarşa"Tll'" mak ÜZ<re 227 metre murabb• \!ı•. itibarile ıihiıılen :;elrlıikrek •~· 

yıne ayni şiddetle devam etmek- Katip Muslihiddin mahallesinu<''Halen 18 lira ira getırmPk cdi! red<liıdkri lı.iikunden i1.ale ede -
tedir. Budapeştedc, tekmil şel ır Kalpakçı çeşmesi sokağında ~slr. Yukarıda ev&.Jı ·azı!. g rı no~n cc , ıncnılckrt i ir.de- hi~bir ça -
dondan yürünmiyecek hale gei • 8 yeni 18 numaralı tevsi'.ı ınaa bıh- kuliın bırıncı açık arttırma 2~/l Jışmak istiJeo ~öhretin akıiv kad
mıştir. Bu yüzden ,oııarda ixi Ç~ ahşap hane borcun ödenmeme - 1939 tarihine müsadıf Çarşamba ı:;ı ro dışı;'da bırakılmanııs olduğu -
yuz kişi düşüp yaralanmıştır. S ·L sınden açık artırmaya konulmuş - ııü şaat 10 dan 12 ye kad· İstan - oun fili ifadesi olacaktır. 
günlerde pek çok kar yağdığın - tur Hududu: Bir tarafı Meı;·.'1l lıul İkinci İcra dairesinde icra kı.ı- ııa~at, sonu gelmben bir tec
dan Macaristanla Almanya ara • Pantafın maa bahçe hanesi l>ir r.acak ve en çok a~ttırana ı'lale e:i! riibe ınekl<~idir ,.e. dbetteki İs· 
sında münakalat durmuştur. Mal. ta-afı set duvarı bir tar~fı Şiıkri.ı kcektir. Ancak o giın mu, .ırrm<n tidad u lhakatlrr dl defalarla 

~'e:ıc·ar tan - '\"ugo \',Ya rnu -
nasrbetlrrın n kat'i bı •av· •zu' .ı 

ile Jcc' j;ftn de ili'ı' P c•mek 'fi71r -
dır 

.. .. 
gorunuyorum 

Parisle: 

Japoııya 

Rusy~,,~' 
(1 inci sahifrdcJI · ... 1 .,, 

B yan Gr bart 
o·y r il; i • • 

.Uyanır uvanmazı h<"ıen 

ve 

1 
el 

Ç. ıııcr ·C 
mı görünmekte ve ın kalııl' 'f 
kı Tıirkıslan civarınd~ ıııtı"' 
Mare<al Çan-Kay-Şek e d:ıf n · 
oldug~ cihttlr şimdiye kB 0,dıı · 

. çıı1 
harbe gırmemış uhuı •n. 
sunu da harbe mecbur 

b. 
ugraşmaktadır. ç;ııde 

d . a· 
lan gönderilemiyen hububat ta- pasa ve hissedarları arsaları, b'r kı, metın ytlzrl<' yHmış b b.ı.- bu tnriihe mehenk '" mekıebin-
cirleri mühimce zararlara uğra - tarafı yol. 'madığ'ı •akdırde arttı""'Da on be· den gı·~ "''"" me' kiiııdedirler. 

Kont C .ıno Bt. .,ı ud .ı, ' 
lannı crt:ı Avruparla \"e T ı?ı~ 
havı:as.nrla Ber ın . Rım..,~ mir -
ver. \ e J:ıcarıstanm dost '~ ile 
İtalyan siyasetınir \er. !mı te -
kil etliğ e emmı,etle kavclet· 
mi•1ir. B rl.n hiikiimetı de R• ı . 
grad e dostane miınasebPtlc• ,.. 

ayn(lrna 

b ır ı _klu 
d. l' 1 .ı \- v z.umd(>kl j 

ı. rnn ı 

Japonyanın maksa ' ııı~J 
gu. n ve.va arın kcudiSırıe e~ l·J 

J<ıl'~ 

nt!§lardır. Evsafı: Kapıdan girince ufak ır.nr gün temdit edilerek 10/2/93 tari- Kan:ıatimizte. Rei•İnıınhur ve 
' tah"ye etmiştir. Bu tibarl 1'r

carıstan ıle Yugo>laırya arasıı ela 
dalıa sn""lirn bir t('~riki rnesa i~ n 
gerı~ ımk:i:ılar husu]f" gcl"'lis ek 
mek(edır 

ÇlZ 

n 

e: ınır. 

kdyboldı: •tı • 
vemet edebilel'l'k bı. 
r~kmamaklır. 

Bütün !skandınavyada hüküm mer antre, taşlı bir koridor ve r,i5· hine müsadif Cuma güniı ayrı ma· Şef intinii milli politihadaki top
silren iddetli kış yüzünden ı:,;r mülü küp bulunan çamaşır tekııeli r.allede ayni saatte icra kılın" k hıluk ifadesini bir kere daha hız
çok kazalar olmuştur Yollar ke- karüsimen bir mutfak, bir aralı'; ıkir.ci artırmada en çok a"ltıranı" Jandumak. İl" H dı t11 bu birli;';i 
sif bir kar altındadır. Birçok otu- ve bir oda , bahçede muhtelif m~:·- üstünde bırakılacaktır. Bu g·,yri ve ) ekpareliği daha yüksek ve 

nu kem.-ı. 

gorU)UfUIY"' 

mobiller yollarına devam edenıe- ve ağaçlan, bir sarnıç ve kür:.e$ımenkule ait şartname 15/l/9:ı9 ta- ash sar. ılmaz bir kudret haline Gir sun Abidef.'İ 
dikleri için oldukları yerde bı - vardır. Birinci kat: Bir sofa üze- ıihinden itibaren herkesin gimebil- )ülı.seltmek imkanının başında 
rakılmıştır. rinde bir hela. kiler, üç oda. bir ka- mesi iı;in İcra daire.inde açık bu - bulunuyor ve .. işte. berkesin: E§erleri df.:J 1 I ' 

l:undurulacaktır. İpotek sahıbı , ı- _İnönü ne )apnıak istiyor7. bcğenilmes:f i 
caklılarla dığer alakadarla ,, 3ay· Diye kendi kentlisine sorduğu w• 
ı k J "zer· dek· h ki h Gu"·,el Sanatlar Akademısır.dP 1 11 J11 .A r men u u ın 1 a arını •ı •ualin enabı da yine kendiliğin· ~ - . pı a "' 

ı Sil f 'f d ol ·cı toplanan Abidrler. tetkik komı~· 50 SeMdenben. ya ·ıe d~ıı; f su e aız ve masan e ~ır an ı - d"n hu olıı.rnr. b ı ııı ' M · 'b'd · - ]arca tecru l' 1.rıP dialarını evrnkı mtisbitelerıle ·ı• - · 1 k Jonunun, ersın a ı esı ıçın !(er· d• • l"' 

1 

- Bır i ··· mevcud çocuk gı cdi ' 
mi gün içinde adresimize ti!! rme· d . derilen eserlerı beğenmediğini bil ı 

•• 
ile SABAH OGLE ve AKŞAM 

Her yemekte-o sonra muntazaman 
diş!erinizi fırçalay ınız 

Buın111 bir ifadesini e yıne . ld · ıes df" 
lerı aksı takdirde hakları trır.u sicil- . b yazmıştık. Jun heyeti Giresun - nıükemmelı o ugu uoı~ 

Parti keuıli veczcsi ilr "ernııs u- k 1 At t- k .b d t· 1· . dı'kkat: Tak ~ 
)erile şabit olmadıkça satı' bt~.'ı- da dikilece 0 an • a ur a 1 e- .Bir hafl.ı zarfında nıucıze dene- 1 ır. smıne -'"'· Junuyor 
Jerinın pa_vlaşmasından hariç kala- · · Sİ• için gönderilen eserleri ·~ cek bir tarzcla gendeşip güzelles- _kın_ın_ız. • ... · ı _ Birimi:ı. hepin1iı irin. hcpımız .. ı 
cakları ve taliplerin yüzde ed bo beğenmemiştir. Bunun üzerine İneme cidden şaştım. Bütün arka ·- 1' 1 N 
çuk pey akçesi '·eya milli bır Oa'\- birimiı için .. item izzet BENİCE rnüsab~ka müddetini 5 Şubata >::ı- daşlarırn buna nasıl muvaffak oldu-· G Ü z EL L l ll 
ka teminat mektubu ibraz etmp)nrı 1------..;;..________ dar temdit etmiştir. ğumu soruyorlar ~·e beni candan 1 

ve daha fazla malumat almak isti * İktısadVeki.Ji Şakir Kesetır Sanatkarlarımız bu müddet - tebrik ediyorlar.• 1 c ı N 
)enlerin her zaman 938/995 mana- Alman İktısad Nazırı doktor Fun· çinde hazırlanarak yenı eserlerle Bu usulü tatbik etmiş olan bın • t 
ralı dosyaya müracaat edebile"e:.- kun ziyaretini iade etmek üzere Giresun heykeli müsabakasına i;- ]erce kadınlar, bir hafta zarfında ~ı!al~-6 
ler ılar olunur. (13120) mayısta Almanyaya gidccektiı tirak edeceklerdir birkaç yaş gençlL;miş ve buruşuk· r .. tt 

-------------------------------------------------------·--"."'"--_,..-..,,.,,...---.--.-- luklarla çizgil€ri tom;mcn kaybet- - - . . il 
~ 1 ' • c ... • 

---- -. - -·--
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Buna nasıl tahammül ediyorum 
bılmiyorurn. Di 'E!<'<'ksınız k., oe
viyorsun! .. Herhalde canım kar -
d im.. Yoksa benim gibi bir 
dJlda durmayan kimsenin aru 
kokusunu çekmiyen bir kadınm 
bütun bunlara katlanması tuhaf 
dı ğil mı? .. 

Çalı ma, divor. Anıımıle yal • 
nız z. Vakıa anneme babamdan 
k~lan maa~ ikiırizı idare edebi
lır. Lakın Pvde sıkılıyorum. S·nır· 
Jı bir kadın oldum Bana çalı9 • 
mak bır eğle'lce gıbı geliyor. 
Snnra onunla e\ ll'nmcığP n•yetırn 
olmadığına giırt, b in ve ral:at. 
i ı ne diye bırakalım? .. 

Bı?.' vıllarea trrkeden ağabe -

Yua.n:NustttSala COŞKUN 

liyetsiz çıktı. Şimdi mühim b•r 
vazifede galiba bir şirketin miı· 
diri umumisi imiş. Bir genç kızla 
evlenmı~! Ne o bizi arıyor, ne biz 
onu .. lnsan hiç olmazsa anr.esin;n 
hatırnı sorar. Benım izdiv.cını 

işte böyle bir dargınlığa seb~b ol· 
muş bulunuyor. Evlenmem' Ce
vada varmamı istemiyordu. Ben 
kaçacağım, diyiııce ann~m babam 
bir rezalet çıkma.ın di ·e verme
ğe razı oldular Ağabeyim karşı 

koydu. Hepimızi reddetti, çek.ilci. 
Maksat bahane. Kestane içinden 
çık•ı~ı kabuğu be_-enmemiş .. 
O hesab! 
Şimdi istedıği gibi a ıyordu• 

ÖylP ya bizbu halimıde on~r. 

do .. ndur· ~ek kadar cüslü ve göza- Ne zamandanberı hasretini ,. !· mişlerdir. Ali:nler . imrıı•uklukla - (;..,.. "I'\' c.nunın u;.i. biz bu hayırsız a- <' • • .. * 
ğabeyı bırakalım da kendı bah . Jıcı birvazıyette idim. tiğim bu aleme sevdiğimi zann .. t- rımızın ancak ihtiyarlamağ:ı ba§la· 
simıze gelelim: Beni görünce dayanamadı. \iğim bir erkekle girmek beni sar· dığımızda meydana çıktığını, keş- ı <r .lfiC f 

Günlerı, haftaları. aylan h•tta _ Çok güzelsın bu akşam Be~- hoş etti. Durmadan dans ediyor- fetmişlerdir. Çünkü, eild i'ıti;.arla- J ".~ 
seneleri arkasına bağladığımız bıı ma! duk. yınea bazı hayati cevherlerini k1v· <' : t'--
aşk ve macera katarı bütün sü:'a- Dedı İşin asıl enteresan tarafı ~~ • heder, bu cildi besleyip kuvvet -

1 ~ .,j \ J 
b. Sataştım. yarısından sonra oldu. lendiriniz, hemen tazeleyip gen,. - I~, · ..._. . ı,;::z •. ~ tile yurüyor. Şuursuz ır mac~ra , • 

dersin.belki de... Haksızlığını icl1 - Her zaman guzel bulmuyur- Müzik Ştravs'ın çolı:. nefis bir leşir. İşte, Viyana Üniversitesi pf'>· 
dia etmem! Yalnız serg1izeştler • sun dem.,k 1 valsfoi çalıyordu. Biz bunu otu• fesörlerinden doktor Stejskal'in şa IJ~ 1 

__ .,.- .' · 

de. &ılhassa kalb meselelerina~ İzah etti. duğumuz yerden dinlemeği t·• r" yanı hayret keşfi olan ve BİO<;EL ~ _ 
şuurun pek az hissesi olduğunu - Her zaman güzelsin. fakat etmiştik. Masamız bahçenin Jı:.11y· t~bir edilen ve genç hayvanlardan ~ ··~::-':. 
sen de inkar etmezsin sanırım bu aksam hariku!Meliğin üz~ • tu bir köşesindeydi. Başımı o:ıı- istihsal edilen cild hüceyreleri hü - ~-····· · •' ,, 
Artık etrartan çekinmeyi de bır, rind Seni hem gururla, htm zuna dayamış, kendimden geı; - !asası, bugün pembe rengindeki To ~ ::~-

1 
~.afif 

tarafa bıraktık; onunla sık sık kıskanarak götüreceğim. miştim. kalon kremi terkibinde mevcuttur. KREM 13A..-.r 
görunüyoruz. Lüzumsuz bir •ak· Gittiğim yer onun muhiti l:i'. Oooh .. kulaklarımı, kulakla ,.,, . Her akşma yatmazdan evvel tat - ~il f( e(.l' 
!anmadan ne çıkar?.. Tanınıyordu. Beni de çok kereler dan süzülerek ruhumu doldur.ı _ bik ediniz. Siz uyurken cildinizi K•.. J<ı!if ,j~ 

. B .. J ca ıs _ı,.rı ' 
Oınınla bir gece de kır balo • berabe• görmüşlerdı. u yuv •'n yordu. besleyip gençleştirir. Ve buruşuk-, Bütün dünY3 . .ıırerıv ,ı;ı 

suna gitmek çılgınhihnı yaptım. e\·vcla bızı saran tecessüs çembPTi • Üzerimde bir hafiflik va.dı. lukları giderir. Bir hafta nihayetin miş sıhhi gü":eJlıl< gilrıdılı ıtlel 
Erenköyiınde Tayyare Cemiyeti eğlenmemize mani oldu. Fal· Kendimi çok mes'ud hi. sediv~r- de on yaş daha gençleşmiş görüne-. Gece için yagh .. deJ11 ~ı;ııı 
menfaatine bir kır balo>u verilı . yavaş yavaş herkes kendi ıilerr i dum. • ceksiniz. Gündlizleri de beyaz ren-

1 
yağsız halis acıb•·pıerdf 

· 1 b b a k ' · d k · ve tU yormuş. Davet etti. Dans etmei;P ne don ünce onun a a~ as .- B' d ki b k gın e i Tokalon kremini kullanı- ·ı hususi vazo , 
dd .. 't t . ır er. _ya a~~n ır errıan se- . . . vf\. 

eğlenceye bayıldığımı bilirsın l~ı dık Bahçe, cı en guze, ezyın 1 • 1 • t B"J S ·ı nız. Sıyah noktaları erıtır, açık me· lır. . .r • ..ıZ 
ki .. kt" sı e goz erımı açım. ı sen emı, . . .. ·ı,ız ,,.tv·. 

caZJb teklifi reddedemedim. ed1lmışti. Pisti ren i prOJO "'- .. d-... be . k samelerı sıklaştırır ve bırkaç g. "" iNGI ~1 .-51 ..!':'ti 
1 gor ugum manzara nı ne a- ECZA''"' l""' o gece beni Suadı •eyt- lı:adar !er aydınlatıyordu. Dal ann •·a- dar ~o " b' . d" • _,. zarfında en esmer ve sert bir r•ldi :sf:\" 

İl k il , ~"un ırsev•nce usur.n 
1
. STANBlJL -

gddı. aldı. Ben beyaz tu\alet•m- srnda yanan reng ren mıpu er 
nwn ve ba alarmın sihirli bir hava yaratıyordu. (Devamı var) 

~i 



a ? • 

lngiltere - Amerika 
Arasında Gizli 

Bir Anlaşma mı 
, ( t UncU aahileden devo.m) 1 
'!lere ka11ı bitaraf ve seyirci ol· ) 

"laktan çıkmıştır. l 
Amerikanın cenubunda Peru 

cllınhuriyeti merkezinde topla • 
~ıı ve bütün Amerikadaki dev • 
_,llerin iştirak ettiği konferansa 
~lince: Limada toplanan bu kon· 
!transa sekizinci Amerika Bcrliği 
lonteransına Amerikanİn 21 Cum· 
bııriyeti iştirak etmiştir. Bu se
~ konferansın neticeleri diğer 
""-'etkilerden qok daha mütıim 
llınuştur. O eskiden şimali Ame
li!ıanın cenubdaki Cumhuriyet
~r üıerinde daima üstün bir rol 
rıı-namak istediği söylenirken şim 
~ bu itimadsı.zlık kalkmıştır. Bun· 
4ıı sonra da dünyanın büyük me
"'leıeri karşısında bütün Ameri· 

rek •urette müdafaası ıçin bir 
lıkte çalışmağ.. karar vermişler· 
dir. 

Fakat Amerika kı l'asını tehdld 
eden ne gibi bir tehlike var ki 
b . na lüzum görüldü? 

p 1~ devletlerinin birbirlerine mü· 
%eret etmeleri lizım geleceği 

i, ~ llaati tekrar edilmiştir. 

Amerika devletleri arasında çı
~Cak herhangi bir ihtilaf hakem 

it ..._ 
"'Ltasue ve sulb yollarile halle-

u ~lıııiş olacaktır. Amerika kıt'a • 
·i 11nda sulh bozulmuş olmıyacaktır. 

ıı· biğer taraftan Şımall Amerika· 
ııı· tn verdiği bir karar da çok mü· 
ı· lııdir. Bu karara göre Atlas Ok· 
e- ~<ııosunda kuvvetli bir donanma 
" lundurarak Amerika kıt'asının 

~·· 
,~ Udafaası temin edilecek. Bahri· 

, ~hitikebirde ayrıca kuvvetli bir 
'inanma olacak ve icabmda A· 
erika sahilleri müdafaa oluna
~t 

ı\ıneıikalılar, yani şimaldeki • 
'tr, ortadakiler ve cenubdakiler 
~n Amerika kıt'asının müşte-

Noel 
(5 lnd oahlfedH devam) 

~e göre Kornavil dükalığı va· 
ıtı veliahde aiddir Prenses 

'İGıbet 12 ya~ına bastığı için No· 
ı' ' 'le I<ornovil düşesi ünvanını da 

'icak ve bu varidattan istediği 
ı istifade edecektir. Buna aid 

_ ~<le, bir kutu ıçerisindc olar~k. 
b' "'i ağacının altına konulacai< • 
a· 

!·•· ~tiSTAKBEL KRALİÇENIN 
lıltMESİ LAZIM GELEN 

ŞEYLER 
l...l>ı-enses Elizabet dersler'.ne baş· 
· 'ila>.dan evvel gazeteierı okur. 
'il iltı yaşında buna müsaade v~· 
'lıiştir. Sonra hemşiresi ile 1:-e· 
~r, duvardaki kocam·ın ~ ı 'la· 
tetkik ederler. 

.\ınerika Cumhurreısı Ru~,elt, 
c ~~z hükümdarlarına bir mek· 
/ gondermiş, kendilerim Ya • 
ı :tona davet etmiştır. 

,.,ı ··~ u davetten haberdar olan kil· 
ı··· i'ı l>tensesler haritaya kpşarak 
•'ı\•lngton'un nerede old ı.ı~nu 

/ ~1 ~ ederleı-. İçlerınden biri: 
. ""kat, beride daha büyü/< i>ir 
• Nevyork dururken ni;in 

~y· 0 l'tuzvelt Vaşington.!~ o\u· 
hJt? 
4ı· ... 
'la Uıebbiyeler Beyazsan) ın ~ • 
, bulunduğunu cevalını ve • 

lo 
~~nses Elizabet, bir gun mu· 
ıyesine der ki: 
~1ösyö Löbrüne (Fransız 

~hur başkanı) niçin mai•;t.e 
~%rlar? .. 
,
1
urebbiye, Krallık ile Cum -
~et ıdaresi arasındaki fark • 

, •nlatmıya çalışıyor ve kiH:ük 
iaret Itoz: 

Bir zamandanberl Almanların, 
İtalyanların cenubi. Amerikada 
bazı memlekette hararetli bir fa· 
aliyete giriştikleri söylendi. Ame
rika kıt'asının bazı yerleri bu su· 
retle Avrupadaıı idare edilen bir 
takım tahrikata sahne olması A· 
lT'erikanın diğer yerlerin! ve bil· 
hassa şimal son derece kuşkulan
dırmaktadır. 

Konferansta söylenen nutuk • 
Iarda bu cihetler etrallı bir suret
te anlatılmış oldu: 

Bugün tehlike yalnız silah kuv
vetinden ibaret değildir. Bir ta· 
takım propagandalar vardır ki 
bunlar vasıtasile de çok iş görül
mektedir. Bu propagandalan ya
panlar maksadlarına varmak su· 
retile bazı memleketleri, bazı mil
letleri kendi nüfuz ve tesirleri al
tına almaktadır !ar. 

Hulasa verilen karar şudur: 
1- Amerikaya haricden müda· 

haleye asla müsaade etmemek· 
• 2- Bu müdahale yalnız siWı 

kuvveti ile olacak değildir. Pro
pagandalarla da yapılacak tahri· 
kıit müdahale sayılarak bunların 
önilne geçllecektir. 

3- Amerika kıt'asının sahille
rini diğer kıt'alardan gelmesi ih· 
timali uzak veya yakın olan her 
nevi taarr~ tehlikelerine karşı 
korumak ıçın deniz kuvvetlerinl 
arttırmak. 

- .cuml~uıiyN, r' yor anladığı· 
nıa gorl' bır nevi Kr;ıl lıktır. l•'J ... 
kat krallar .' ·edi seneden ful ·. sal· 
tanat SL ı ne 7. ler!.. • 

* Küçük prensesler, ~abahlan sa· 
at 8 de uykudan kalkarlar. Kah • 
valtılarını yaparlar. Bir fincan 
süt, kızarmış ekmek, tereyağı, bir 
yumurta ve çok meyva yerler .. 

Sonra sarayın parkında 20 da· 
kikalık bir gezinti Haftada iki de· 
fa yüzme havzun dayüzerler. 

Prenses Elizabdın iıustıs! bir 
fransızca mua llirni vardır. Pren· 
ses çok güzel lransızca kc,nuşur. 
Hanedan azll!-ının hattatl,ı bir de
fa y~zme havuzunda yüzerler. 
l&rı adettir. 

Prensesler akşam saat 8 d~ ya· 
tıp uyurlar. Karyolaları yanyana
c!ır-_ Kraliçe l:er akşam yanlarına 
gelır. Yana1darından öper. 

Tepe başında 

Şehir Tiyatresn 
DRAM KISMI 

Buakş•m ?.0.30 da 
(VİNDSORUN ŞEN KADINLARI) 
İstiklal caddesinde komedi kısmı 

Bu aqam saat 20,30 da 
(DAMA ÇIKMJŞ BİR GÜZEL) 

TURAN 
Tlyatroau 

Saı>'atkar Naşit 

Cemal Sahır Bir • 

leşijfi 

Bu gece 
PERİŞAN GJZELLK 3 P. 

Solo, düet 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Hlk~V.!' 

Beraber Kaçtık 
(6 tindi aahlfHH •nB.111) 

- Öbür gün, bizimkiler taşı • 
nıyor, Ahmcd,dedi.. Ne yapaca· 
ğız? .. Senden ayrılamam .. Ben 
gitmiyeceğim.. Seni bırakıp gi· 
demem .. 

Her şeyı düşunmüş karar v~~·· 
miştim. Sevime gayet kat'i bir li· 
sanla: 

- Sen gitmiyeceksin Sev.m 
dedim .. Yarın seninle beraber ka· 
çacağız.. Uzaklara, çok uzaklara 
kaçacağız .. Bizi bir daha bulamı • 
yacaklar. .İnsanlardan ayrı, ızak 
yerlere gideceğiz .. Kimsenin yJ· 
zünü görmeğe tahammül ede• •i· 
yorum, seninle, bir kulübede de 
olsa, yalnız başbaşa kalacağız .. 

Sevim, heyecandan titriyor.lu. 
Ellerimi tuttu: 

- Ahmed, dedi, seninle nere· 
ye olsa giderim.. Hazırım .. 

- Yarın sabah saat 7 de ista' • 
yonda bulun .. 

- Peki Ahmed, bavulumu a • 
lır, içine bir kaç çamaşır, elbise 
koyar evden erk.enden çıkanın. 

Daha kimse uyanmadan .. 

- Bavul, elbise, çamaşır iste • 
mez, Sevim .. Yanında ben varı •• ı.. 

Sevim boynunu büktü: 

- Hakkın var, Ahmed, r.n 
varsın.. Başka bir şey istemem .. 

* Ertesi sabah, Sevimle istasyon· 
dan banliyö trenine bindik .. İki • 
miz de hem çok sevinçli, hem he· 
yecanlı idik.. İçimizde garib hır 
de korku vardı.. Pendikte indik. 
Orada posta trenini bekledik .. Bi
raz sonra katar gelmişti. Hemer. 
atladık. 

* Bu hikAyenin sonunu merak ~-
diyorsunuz değil mi?. 18 yaşında 
bir çocuk .. 16 yaşında bir kızın 
macerası.. Tren İzmite gelmeden, 
memurlar bizden bilet sordular .. 
Bizde bilet yoktu. Çünkü heyeca· 
nımızdan almağı unutmuştuk. U· 
nutmasak bile alacak paı·amız yok
tu. Tren memuru bir polis ça • 
ğırdı. Bizim halimizi şüpheli gör· 
müş olacaklardı ki, ilk istasyonda 
bizi indirdiler. Karakola götür • 
diller. Sorgu, sual.. İfademizi al· 
dılar. İkimiz de hiç durmadan ağ· 
lıyorduk. Yalvarıyorduk: 

- Bizi bırakın.. Biz kimseden 
bir şey istemiyoruz. Birbirimızi 
istiyoruz. 

Öğleye doğru, Sevimi ailesıne 
teslim ettiler. Beni de eve bırak· 
tılar. Sevim, o akşam annesi ta
rafından götürülmüştü. Nereye git· 
tiler. Bilmiyorum. Bir daha om• 
hiç görmedim. 

Evde günlerce ağladığımı ye
mekten, içmekten kesildiğimi ha· 
tırlıyorum .. 

REŞAD FEYZİ 

---
Garib 

Vasiyetnameler 
(5 hıd aahlledea devaııa) 

Eski dünyada ne kadar açıkgöz 

Vandel varsa hemen vapura at • 
lamışlar, yeni dünyanın yolunu 

tutmuşlardı. Bunlar, tamam 27 

kişi. Nevyorkun en maruf avu • 
katlarından 73 ü vekaletlerini Ü· 

zerlerine almışlar, dava açmışlar

dı. Tam davayı neticelendirecek
leri sırada ortaya bir boyacı çık· 

mış, ölen kadının ana ve baba bir 
kardeşi olduğunu söylemiş, hü • 
viyet kıiğıdlarını ve bir romanın 
son sahifesine yazılı bir de vasi· 
yetname göstermişti. Mahkeme 

bu adamın, Vandelin kardeşi ol
duğuna kanaat getirmiş. Fakat 
vasiyetnamenin tetkikine karar 

vermiş. Kimbilır bu da ne kadar 
sürecek?. 

'
1''1>•inc 40 lira bedel tahmın cdılen Falih yangın yerinde Mol!a 
~ mahallesinin Tekke sokağında 59 uncu adada 198-199-242· 
~)3 harita numaralı arsalar arasında ıçindeki kuyusile beraber 

~ lııetrc murabbaı sahalı yüzsüz arsa alılkadarları arasında satıl .. 
~"~ere açık artırmaya ko~ulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür- --------------

lı '1" görülebilir. lsteklileı 3. liralık ilk teminat makbuzu veya Ertul}rul 
~\I 

.~~ile beraber 30/12/938 Cuma günü saat 14 buçukta Daim! Eıı· Sadi Tek 
e bulunmalıdırlar. Jh (9111) 

ıı. . * * TiYATROSU 
4 ~sıne 45 lira bedel tahmin edilen Eminönünde Şeyh Mehmet Taksimde 
Q~ı_ıı-ı. ~hallesinin Yenicami sokağında 413 üncü adada l&-17 parsel va (Bu g•~e) 

,, 92 İ ÜÇÜZLER . 6 
1
. kapı numaralı dükkan ankazı pazarlıkla satılacaktır. stek-

ı19. ıra 75 kuruşluk ilk teıruo.at makbuz veya mektubilc beraber Vodvil 3 perde 
·lQ Cumartesi ııünü saat 11 de Daimi Encümen<Mı bulunmalı- Yakında: Büyük mılli bir eser 

(İNSAN MABUT) 
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FüDmDeır ~ VoD<dJo~Oaır -- --
ARTiSTLER 
ARASINOA 

Rekabet 

B 
ir komik ile bir jön premi
ye'nin yani aşık rolü yap~n 
bir artistin ayni günde bı· 

rer çocuğu dıinyaya gelir. 
Bu iki san'atkar, meslekleri i!c· 

tızası her gün karşılaşırlar. Her 
biri, kendi çocuğunu meteder. Bir 
gün komik; 

- Oğlum, konuşmıyıt başbrb. 

Yirmi kelime öğrendi . .. 
Der. jön premiye cevab verir: 
- Benimki otuz kelime bilı • 

yor. 
- Ben~mkinin dokuz dişi var. 
- Benlm.;cinin de on üç ... 
Komik biraz bozulur. Fakat de· 

vam eder: 
- Oğlum, bir yaşında iken yü· 

rümeğe başladı. 

- Benimki on aydanberi yüril· 
yor. 

Komik, arkadaşile başa çıka • 
mıyacağını anlar, gülerek §U sd· 
zü söyler: 

- İki ay daha çık da, şunu do· 
ğar doğmaz yürütüver ... 

iki sevdalı: Pol Kambo ve Jak;t" 
Morsan. (Fakiri.,,. Pa.zi) filminde 

• • 
Babamı 
Arıyor? 

Me~ur Joomiklerden Lüsyen 
Baru bir gün yeraltı şimendife • 

rine biner. Genç, güzel bir kadının 
dikkatle kendisine baktığını, ha· 

fifçe gülümsediğini görünce da· 

yanamaz, ayni suretle mukabe:e 
eder. Kadın, birdenbire yeriııde:ı 

kalkar, yanına gelir: 

- Affedersiniz, mösyö, der. İyi 

hatırlıyorum, sizi bir yerde gör· 

düm. Çocuklarımdan birinin ba· 

bası değil misiniz? .. 

Barri şaşırır. Cevab veremez. 
Hayretle kadının yüzüne bakar. 

Kadın hatasını anlar, gülerek: 

- Şey ... der. Ben mekteb mü· 

diresiyim de .. talebelerimden bı

rinin babası sandım sizi.. 

Sayın san'atkarın geniş bir ne· 
fes aldığını il8.veye lüzum yok de· 

ğ"l ., 
ı mı. .. 

Artist Portreleri 

\ 
\ 

• 

• ' 

( Şatranç oyuncusıd pi minde Vanda rolünü yapan set-imli yıldız 

Sinemanın istikbali 
F ilim adlı bir İtalyan ?a· 

zetesi, Amerika ve Avrupa 
filimlerinden bahsediyor ve 

birincinin geçirmekte olduğu kri· 
zi kayıdla soruyor: 

- Avrupa filimleri bunlaruı ye· 
rini tutabilecek mi? .. 

Sonra, Hanri Bordonun eser • 
!erinden (Cemile çamlar altın • 
da) nın bir Fransız şirketi tarafın· 
dan filime alınacağını haber ve· 
riyor. 

Hanri Bordo, Amerika şirket· 

!erinin vaki olan tekliflerini, ·er· 
mek istedikleri tahrir hakkının 

yüksekliğine rağmen reddetmiş· , 
ti. Çünkü şirk~t. eserin bazı kı • 
sımlarını değiştirmek istiyorrl•ı 

Sonra tarihi de tahrif ettiler. 
Yaptıklan tarihi filimler cidden 
acınacak haldedir. Hayatı beşeri 
değiştirdiler. 

cBu hata neden ileri geldi?. Hiç 
şüphesiz, halka ehemmiyet ver • 
meyişten ... Bu hataya Frans;z 
filimcileri düşmekten kendilerini 
kurtaramadı. Hatta bır aralık si
nemayı intihabat mücadelelerire 
bile filet yaptılar. Bu, sinema san· 
atının terakkisine, tekemmülüne 
mani oldu. 

cAmerika sinemafılığının g~ç:r· 
diği krizesebeb, mevzuların feq:ı 
seçilmesidir. Halkın arzusuna, s· 
teğine ehemmiyet vermedikçe bu 
krizden kurtulmasına imkd 1 

yoktur ...• 

Hanri Bordo, (Sed) adlı eseri· 
ni, (Beyaz süvari bölüğü) filcnini 
muvaffakiyetle başaran kuınpan. 
yaya vermiye muvafakat etti. 

Hanri Bordo bundan bahseder
ken: 

cBencc, diyor, bir Amerikan 
bir Avrupa sıneması yoktur. Sa. 
dece bir sinema san'atı vardır. Bir 
tiyatro san'atı olduğu gibi. .. 

. Bu san'at, henüz sahavet de\'
~·esini geçiriyor, ve gün günden 

fotograf, ses, hayal, musiki, . ., 
teknik bakımından terakki e1i· 
yor. Bir çok dramlar, komediler, 
bilhassa feeriler yapılıyor. Sine • 
ma sahası geniştir, istikbali ıle 

parlaktır. 

cAınerikalılar, yalnız tekı,iğe 

ehemmiyet vermekil' büyük blr 
hatada bulundular. Amerikalıla • 
rın, Avrupalılara tefevvuk için 
ellerinde büyük bir vasıta vardı: 
Para, çok para ... 

•Holivuddaki asri stüdyoiarcla:ı 
çok istifade ve harikalar yarat • 
mağa muvaffak olabilirlerdi. 

Fakat, yanlış hareket ettiler. 
Mevzua ehemmiyet vermediler. 
En ziyade çocukları alakadar e • 
decek heyecanlı, entrikalı filim • 
!eri çevirdiler. Gerçi Holivudda 
dünyanın en maruf, en sevilen, 
takdir edilen yıldızlarını toplaJ.ı. 

lar. Fakat, bunlardan isfüadeyi 
bilemediler. 

Birçok eserleri kasden tahrif 

Madöleıı Rişar ve Kıistiyaıı Zora 
Nurlu mahalle filminde 

ettiler. Mesela: Tomas Hardi'ııın 
'o canım (Tess d'Urbevillc) ti ta
mamile deği~tirdiler. Filime t.e
yecan vermek için filmin niha . 
yetinde, romanın kahramHnını 

1 
SiNEMA 

_H_A_B_E_R_L_E_R_l_ 
* A. P. Alber (Çanakkale) 

adlı bir filim çe-virecek. 
* Fransada Danyel Dariyo 

bundan böyle yalnız Robinoviçın 
filimlerini çevirecek. Dört filim 
için bir mukavele imzalamıştır 
Bunlardan ikisinin mizanseni 
Hanri Dökuan tarafından yapıla 
caktır. * Röne Barliyenin (Puşkin) 
fılminden sonra çevirmek tasa\'· 
vurunda bulunduğu (Düello) nun 
baş rolü Raymon Ruloya veril • 
miştir. * Jan dö Liınür'ün İtalyada çe-
virmiye başladığı (Baba Löbonar) 
adlı filimde Jan Mura, Madölen 
Solon, Rügiero Rügieri, J an Pro
vost, Şar! ,Helen Perdriye, Piyer 
Brasör, Dökam gibi maruf artbt· 
!er rol almışlardır. 

Senaryo, A. Tolonay ve Jak diı 
Ferodinin, musiki de Jak İberlin 
dir. * Jan Vallcıtin çevırdıği (sırk· 
le bu· gece) fı!miııin baş rolünü 
Rolan Tuten ya!><lcaktır. * Jak Beker, kanunusanı ıptı
dasında (Kristabol'un altını) adlı 

bir filim çevirmiye ba~lıyacak • 
tır Bu filimdC' Alber Prejean, Dila 
Parola, Erih von Stroheim ve 
Konşita Montenegro gibi buyuk 
artistleri göre.;eğiz. * (Korsanlar) adlı büyuk bir 
filim çevrilmiye başlanmıştır. 

salben idam etmekten çekinm~ . 
diler. Tabii eserin mevzuu d<'ğı~-
li. Kaba tabirile tadı kaçtı. 

İşte ben, (Cemile) nin bu iıkı 
bete uğramasına razı olmadım. 

Amerikan sinemacıları, Romeo ve 
Jülyeti, mezarlarından çıkarıp :->a
rın birine götürerek koktel içir· 
meyi, Tristan 'la Jzölli bir konser· 
d<' birleştirmeyi çok tabii bulur-
1 ı. Fakat doğru değil bu .. 
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TÜRKiYE •r 
PAMUKLU DOKUMA VE 

' !stanbııZ lkinci icra dairesinden: 1 

Emlak ve ticaret !ürk anonim s;,. 
ketine borçlu Vera Gurkya'nın rra
li olan ve tamamına (6'4~) lira kıy
met takdir edilen Beyoğlunda Ya -
zıcı mahallesinde ve Yazıcı so'<~ -
ğında eski 51 yeni 61, 61/l numare. 
!: dükkanı olan kargir hane açık ar

PAMUK iPLIGI 
F ABRIKALARI ANONiM ŞIRKETINDENı 

Pamuk ipliği Satışı: 
12 No. P aket 415 :ıu. 
16 • • 480 • 

114 • • 580 • 

ayseri bez fabrikası malı 

Nazilli Basma fabrikası ,, 
Ereğli Bez fabrikası " 24•. 580· 

Fiailarla Fabrikada teslim ıartile satılmaktadır. İplik müteah

hidlerinin yukarıda yazuı Fabrikalara göndetteekleri bedelleri 

mukabilinde ihtiyaçları niabetinde iplik sipariıi verebılecekleri 

ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk 

ipliqi mil8tehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yalnız 
Ereğli J'abrikasına sipari4 edebilecekleri ilan olunur. 

1000 adet Çekiç Yaptırılacak 

Ve BAOI sayesinde hir çocuk cibi korkusuzca koıar, atlar, ata ve bisiklete biner, kürek 
çeker. Tenis oynar, clans eder, Güneş banyosunu alır velhasıl bütün spor hareketlerinize 

rahat ve net'e ile clevam edebilirsiniz. 

FEMIL Y• BACI 

FEMIL ve BACI 

FEMIL ve BACI 

Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unuttwmuştur. 

O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile seziJ .. 
mez, kullanan kadın mevcudiyetini kat'iyyen anlıyamaz. 
Mikrob yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların bayanların bü
tün hayatlarına malolan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önüne 
geçmiştir. 

Beynelmilel Kadınlar 
takdfrle kabul 

Cemiyeti bayanların AYLIK TEMİZLİKLERİNDE yalnız, FEMİL, ve BA0INI 
etmiştir. FEMİL ve BAOI her eczanede ve büyük ticarethanelerde 

daima bayanlanmızın hizmetine ha.zır bulunur. --------

tırmaya konulmuştur. 

Mezkur gayri menkulün umumi 
1 

rnesahası 112,65 metre murabbaı o
iup bundan 93 M. rnahatı i bina iş
gal etmekte mütebaki 19,65 M. ma
hal bahçedir . 

Zemin katında zemini çimento 
kaplı istor kepenkli bir dükkan bi
rinci katın zemini çini bir katta b7r 
oda, bir salon, bir hela, bir mutfak 
\'e termosifonlu bir banyo , ikinci 
kat bir koridor, dört oda, bir hel~, 
üçüncü kat bir sofa üç oda, bir ta-ı 
rasa, bir hela, evin için~_\• terktıs, \ 
elektrik, havagazı tesisatı, pencert-

1 
ferde harici demir kapaklar var Du ' 

lıt•nbul komutanlıjı geyri menkule ait şartname herke-, 
lstanbul Gümrükleri Baı Müdürlüğünden : 

Sab .. J•& Koıaiırona llb!an İhale günü 8/1/939 mezat kaime numarası 843 SF marka 28/5 O sin görebilmesi için 17111939 tari _ 
Orman Umum Müdürlüğü için 1000 adet devlet orman çekiciıı..--------------ı numaralı gayri safi sıkleti 2922 kilo ağırlığında 1263 lira 20 kuruş de- hinden itibaren İcra divanhanesin-ı 

ıaptırılacaktır. Bu çekiçler gösterilecek eb'atta ve çabuk aşınmaması İstanbul Komutanlığına bağlı bir- ğerinde sade adi cam bardak M. K. N. bila M ve N KS 8000 k 1577 de açık bulundurulacak ve birinci 
lçin çelikten imal edilmiş bulunacaktır. likler için 15.000 kilo kuru üzüm ıa- lira 62 kuruş değerinde Çam ağacından mamul mevaddı saire ile mü- artırma 27 /1/939 tarihine müsad:t 

1. Numaradan 1000 numaraya kadar ıııra takip etmesi ve boş tın alınacağından açık ek~iltme ile rettep sahne direkleri M.K.N. AFI 589 M ve N KS 97 kilo 137 lira de- Cuma günü saat 10 dan 12 ye katlar 
yerlerin çukur ve çlziili yerlerin haşep üzerinde iz bırakacak suret- ihalesi 26 I I.k~un I 938 pazartesi ğerinde ebonit akürnüliitör kutusu M.K.N. 5129 MP 1099 M ve N KS İstanbul İkinci İcra dairesinde icra' 
te çıkıntılı ve keskin alınası ııarttı;, Taliplerin şartlan anlamak üz12- günü saat 15 de yapılacaktır. l\!a- 20 kilo lll lira değerinde pamuk örme fani!~ kol ağızlığı M.KN. 5128 olunarak en çok artırana ihale edi-
re İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğüne müracaatları (9332) harnmen kıymeti 3150 liradır. İlk ANMC 1109 M ve NKS 36 kilo 180 lira değerinde örme pamuk fa- lecektir. Ancak o gün muhammen 

1 1 
temanıt 237 liradır. Şartnamesı htr .

1
• k 1 • lı"' M K N 790 RF 3 M e N KS 150 kilo 270 lira kıymetinin % 75 ini bulmazsa artı-

ft-ylet ... -ml-oll•rı ve Llm•nları ·· k · d ·· .. 1 bu- tstek nı a 
0 agız "" · · · v b k k 1 k UW UW • ' ~. o~ı;yon .a goru e ır. - değerinde rnasıraya sarılı iki telli boyalı pamuk ipliği M. K. N. 791 ranların taahhüdü a i a ırıa. 

ltletme U. ld•real lllnları lilerın ilk temınat makbuz vey.ı . . • . .. 1 şartile artırma on beş gün temdı't 
mektuplarile 2490 sayılı kanunwı 2 LK/HA 4960 M ve N GS 52 kilo 3~ 1 lira d~ger.'.nde yun mensu~a edilerek ll/2/939 tarihine müsadif 
ve 3 cü maddelerinde yazılı vesika- M. K. N. IH 371 Mve N KS 40 kılo 200 lira orme pamuk faıula C t . .. .. . h 1 I Muhammen bedeli 380000 lira olan 12 adet vinç vagonu 17 /2/939 

cıuına l(ÜnÜ nat 115 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 

1&tın alınacaktır. 

umar esı gunu aynı ma a ve sa-

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZIN 
varken ıztırab 

çekilir mi? 
Bet, dlf aOrıtsrı 

ve üşütmekten müteveJlid 
bütün ağrı sızı sancılarlB 

, ' rŞI 

nezleye, romatizmaya I<a ' 

NEVROZIN 
Bu 1fe girmu lstiyenlerin 18150 liralık muvakkat teminat ile ka

nunun tayin etilli vesikaları ve teltlillerini ayni gün saat 14 e kadar 
koml8yon relilifine vermeleri lbımdır. 

larile beraber belli günde Fındıklı- kol ağızlığı M. K. N 5100243 adet pamuk kasket jiklet markalı 171) atte icra olunacak ikinci artırmada 
da Komutanlık Satınalma komisyo- lira değerinde M. K . N 5133 KS 22 kilo 660 lira deri eldiven ihale en çok artıranın Üstüne bırakıla _ I 
nuna gelmeleri. c287• ·8975• günü 9/1/939 M. K. N 5213 ve OC marka 482/1 - 3 numara KS caktır. İpotek sahibi alacaklılarla 1 

* 
Kaşelerini a ınıı. ·ıif 

387 K 500 G 789 lira değerinde lastik ve ipekle tecrit edilmiş bakır diğer alacaklıların gayri menkul Ü· • alJıl"ııı 
Fen tatbikat okulu binasında ta- elektrik teli, M. K. N 797 SF ll09/19 M ve N GS 621 kilo 323 l•· zerindeki haklarını hususile faiz \-e icabın~~; ~~1'. 

Şartnam•ler 1800 kuruşa Ankara ve Haydarpllf& veznelerindi! 
satılmaktadır. (8997) 

dilen t.arnlra~ y~ptır~acağından a- ra değerinde sade cam bardak M. K N 5218 1 K 730 G 134 LD ma.rafa müteallik iddialarını ev - il 

çık eksıltme. ıle_ ih_alesı 26 I I.lı:Anun safi ipek mensucat M. K. N 5148 (RN marka 1/4 numara KS 70 ı·ak~ müsbiteleri ile yirmi gün için" 1'-1idterinden sa)ollııo;B 
988 pazartesı gunu saat 15•30 da ya~ kilo 521 lira değerinde hoparlör, M. K. N 5064 SAVS 389 M ve de Icra dairesine bildirmeleri aksı ve Nevrozin yerine b& 

Muhammen bedeli 9000 lira olan Ankara garı gazino kulesi asan
IÖrü 31/1/1939 Salı günü saat 115 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İda-

pılac:ı1'tır. Muhammeİn keşıf_ bedelı N KS 92 kilo 103 lira değerinde lastik colta M. K. N 840 KZM takdirde hakları tapu sicillerile s•- bir marka verirlerse 
866 lira 97 kuruştur. lk temınatı 65 . _ b't 1 d k t b d 1- · . şiddetle reddediniı. A 
. . . 1371/75 GS 673 kılo 996 lira degerinde topu boyalı pamuk mensu- ı o ma ı ça sa ış e e ının pay • ı=~--~-------~:::~ lıradır. Şartnamesı aıt olduğıı şu- . - ı d h · ı ki 

beden bedeli mukabilinde alınabi- cat M. K. N 841 ES marka muhtelif No. KS 400 kilo 154 lıra dege- aşmasın an . arıç ka ac
1
a . arı ve ............... 

. İ . . . . rinde ip parçaları 5 MM fazla ihale günü 11/1/939 M.K.N 796 SF artırmaya ıştırak edecek erın ~ı 1-----------
lır. steklilerın ilk temınat makbuzu . 7 5 k · · b. b 
veya mektuplarile ihale gününden marka 13/14 No. KS 167 kilo 117 lira değerinde mevaddı saıre ile ' pey a ç?sı veya m '" ır an- ıııı•••Dlt Tablbl-•IJll"• 

re bln~ında satın alınacaktır. 

Bu ife girme)< !&tiyenlerln 675 liralık muvakkat teminat ile kanu-

nun tayin etti"' vesikaları ve tekliflerini ayni gu··n saat 14 de kadar ko- kanın te ın t rnekt b ılı ıı• 
1 

. .. y ki" . 00 k 'l m a u unu ra' I 
mlovon reisli"'-e vermeleri lazımdır. en az sekiz gün evvel Vi ayet Fen gayrı murettep ı ı ren ı porselen fıncan M.K.N 5263 GS 8 ı o b . r d ld , 1 1 1 M h d Rı·f8 

., ıım müdürlüklerinden alacakları vesi- 50 lira biçilmiş köknar kereste M.K.l'! 5068 KS 526 kilo 340 lira mecl, urıtye lın a.ke o tu~ alr: ~c haza e me 0d• 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay- • · 1 d · ma uma a m ıs eyen erın ec za Ca"alo,.lu Halkevi arka sı • kalarile beraber belli günde Fındık- degerınde pas ı emır kaşık M.K.N 50ll HK 481 M ve N GS 72 93713386 .. " • .., o 

da,.,,..••da Tesellüm ve Sevk Şefli"inden da"'tılacaktır. (9173) man numaraya ınuracaat Şere f Efend i Sokak 1•
0

• 
.,._,... "----"- ' --------- lıda Komutanlık Satınalma kornis- kilo 500 gram 61 lira değerinde iki renkli porselen sofra ve salon eş- edebilecekleri ilan olunur. 
fstanbul Nafia Müdürlüğünden : yonuna gelıneleri. ·288· ·8976• yası M.K.N 5058 GS 199 kilo 1294 lira değerinde kullanılmı~ (13124) 

~ yün elbise (tebhir edilmek şarttır) M.K.N 4966 LUGE 2219 M ve - - ---------------
5/1/939 Per,...,,.,be günü saat 14 te İstanbulda Nafia Müdürlüg"i; Çanakkale mu··stahkem mevk· ko ·-·· ' N GS 23 kilo 234 lira değerinde dolu sinema filmi (sansöre tabi) 

eksiltme komisyonu odasında (1206.48) lira keşif bedelli Yüksek Mu- mutanlığı için şartnamesi mucibin- M.K,N 5029 KS 32 kilo 75 lira değerinde mihaniki tertibatlı otoma- , 
allim mektebinde yapılacak inşaat ve tamirat işleri açık eksiltmeye ce 2500 ton levamarin kömürü li -
konuımu•tur. matik camlı dolap şeklinde cilalı ağaçtan demir bilyalı oyun alatı 

, manda vapur anbar!ncla supalan 
MK.N 4565 KS 5 kilo 345 gram 460 lira değerinde ipek mensucat M.K.N 

Mukaveı., ek!ıiltıne, Bayındırlık İşleri genel, hususi ve fenni şar'.- teslim alınıp supalan teslim edile-
narneleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak, dairesinde ceğinden pazarlığı 26/1.kan /93& 795 SF 8112 M ve N GS 388 kilo 182 lira degerinde mcvaddı saıre 
görülecektir. _ _ _ Pazartesi günü saat 11 de yapıla _ ile gayri mürettep bir renkli porselen çay fincanı M.K.N 794 S~ 

Muvakkat teminat (9l) liradır. caktır . isteklilerin belli gün ve sa- 15/19 M ve N KS 460 kilo 312 lira mevaddı saire ile gayri müre~
atte Fındıklıda komutanlık satın _ tep porselen fincan 1549 sayılı kanun mucibince başlarında ya•ılı 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida- alına komisyonuna gelmeleri. günlerde ve saat 13,5 da 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sir-
relerinden almıı olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden ek- (9333) kecide Reşadiye caddesindeki Gümrük satış salonunda açık arttır-
ıiltme tarihinden (8) gün evvel müracaatla alınmış ehliyet ve 938 yı- ı---------------1 rna ile satılacaktır. İsteklilerden maliye unvan tezkeresi ve malır. 
lına ait Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri . (9181) O H h • değeri nisbetinde % 7,5 pey akçesi makbuzu aranır. Şartnameler 

l
, __ ı __________________________ I,... r. or orunı her gün dairede görülebilir. Pey akçeleri her gün alınır. Yalnız iha-

h. J U M""d" ı••".. d ıı Sirkeci Viyana Oteli yanında- ı ·· ı · d k 1 .. D llllr ar U Ur Uiun en• e gun erın e pey a çe erının tam saat 12 ye kadar vezneye yatırıi-
• • ki muayenehanesinde her gu·· n b tt k t•· 1 ması ve u saa en sonra a ıyyen pey akçesi kabul edi miyeceğ'. 

1 
alışama kadar hastalarını kabul ve her gün müteferrik eşya satışları vardır. Bunların listesi satış Sl-

1 -İdaremizın Yavşan tuzlasına getinlecek tatlı suyun tuzlaya. eder. * Telefon. 24131 !onu kapısında asılıdır. TL (23219) (9321) 
isalesi için prtnarnesi mucibince satın alınacağı ve 19/X/938 tarihinde --
ihale edileceği ilin edilen ve eksiltın eden kaldırılan 25.000 metre inşaat DEVREDİLECEK İHTİRA BE • Gayrimenkul Satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktör lüğünden: 
tulünde 60 M/M kutrunda font ve il stesinde mülredatı yazılı hususi ak- RATI 
aamına ald şartnamede tadilat yapıldığından yeniden kapalı zarf usu- cHububat ve tohumlar için suda 
!ile eksiltmeye konmuştur. münhal muzadı taaffünlerde isl:i -

II - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25000 lira ve muvakkat hah hakkındaki ihtira için ahnrnış Bay Yusuf Ziya ve Mehmed Sami \'e ölü Bay Mehmed Şamilin 
tHninatı 1875 liradır. olan 9. Sonkiınun 1934 tarih ve 20674 hesap numarasile sandığımızdan aldıkları (200_0) lira borçla"'"' 

HI _ Eksiltme 4/1/939 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 1768 numaralı ihtira beratının ihti- karşı birinci derecede ipotek edip vaclesınde borcun ödenmemesinde; 
de Kabataşta levazım ve rnübayaat şubesindeki alım komisyonunda va ettiği hukuk bu kerre başkasına dolayı yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı rnaddesi
yapılacaktır. devir veyahut mevkii fiile konmak nin matufu olan 40 ıncı maddesi mucibince satılması icap eden Kadı

için icara verileceği teklif edilmek- köyünde Caferağa mahallesinin eski Bahariye yeni İlerj sokağındr. co
te olmakla bu hususa fazla malıi - ki 33 mükerre yeni 9/1 numarataj 16 numaralı kargir bir evin tarr.amı 
mat edinmek isteyenlerin Galata'- (hPlen Halkevinin işgal ettiği mahaldir.) bir buçuk ay müddetle acık 
da, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 nu - arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 

IV - Muaddel şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar U

mum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Baş
müdürlüğünden alınabilir . 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız teklif ve maralara müracaat eylemeleri nt.n Arttırmaya girmek isteyen (374) lira pey akçesi verecektir. !\'ili' 
kataloklarını ihale gününden 7 gün evveline kadar İnhisarlar umum olunur. bankalarımızdan birinın teminat mektubu da kabul olunur. Biriknı•~ , 
müdürlüğü tuz fen şubesine vermelPri \'e tekliflerinin kabulünü mu- 1 bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve 1 

tazammın vesika almaları lazımdır. Bu vesıkayı haiz olmayanlar mü- AskerJ f•brlkalar della.Iiye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 23/12/938 tari-
nakasaya iştirak edemezler. ı lıAnları hinden itibaren tetkık etmek istenlere sandık hukuk işleri servisinde•, 

. .. .. . . . . açık bulundurulacaktır. Tapu sıcıl kaydı vesaır luzumlu izahat da şart-
VI - Mühurlu teklıf mektubunu kanımı vesaık ile 5 ıncı maddede Kırıkkalede yaptırılacak kalôrifer d . . . 

. . . . . . . . . . . . . name e ve takıp dosyasında vardır. Artırmaya gırmış olanlar bunları 
yazılı tuz fen ıubesınden alınacak eksıltmeye ıştırak vesikası ve % 7,5 tesısatı ıhalesının tenıdıt edıldığı tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrı menkul hakkında her şeyi öğreıı-
güvenme paruı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede- hakkında. miş ad ve itibar olunur. Birinci .arttırma 7/2/39 tarihine müsadif So
cek olan kapalı ıarflarının eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yu- Keşif bedeli '140.000• lira olan ve lı günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat on dörtten on altıya h
karda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde ve- l 6/12/1938 Cuma günü saat 11 de dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek 
rilmesi lazımdır. (8499) kapalı Earfla ihale edileceği evvelce bedelin tercihan alınması icap eden gayrı menkul mükellefiyeti ilr 

* * ilan edilmiş olan Kırıkkalede yaptı- sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son 
1- İdaremizin Paşabahçede müskirat fabrikasındaki derin kuyuya r'.~a~ak k~lörifer tesisatı bu kere arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 24/2/939 tarihine müsaclıf 

me\'zu sterlink tulumbası için şartname resim ve nümunesine uygun gorulen .. ıu~uma bınaen 30/l2/l938 Cuma günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır 
olmak üzere satın alınacak (45) adet paslanmaz çelik mil (45) adet Cuma g~nu saat l5 _de kapalı zarfla· Bu arttırmada gayrı m!nkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktl'". 
paslanmaz manşon ve (135) adet bronz fosfor yataktan ibaret ccrn- ihale edılecektır. Ihale Ankarada Hakları tapu sicillerilc sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı so-

225 d k k 1 k ·1 k 1 Askeri Fabrikalar Umum Müdür - h. 1 an parça ye e a sam pazar ı suretı e e si tmeye konmuştur. ıp erinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarıııı 

2 - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli (2317.50) lira ve lüğü binası içinde toplanan Satın- ilan tarihinden itibaren yiraıi gün içinde evrakı müsbitelerile bera-
82) ). alına Komisyonunda yapılacaktır. b d · · b"ld" 1 l" d B muvakkat teminatı (173. ıradır. er aıremıze ı ırme eri azım ır. u suretle haklarını bildirmer.ıiş 

3 Ek 'l 2/l/939 ·h Şartname •7• lira mukabilinde olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pı. c·-
- sı tme tarı ine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 mezkur komisyondan verilir. 1 d h . k 

1 1 
D h f ' 

da Kabataşta Leva7.lm ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda aşmasın an arıç a ır ar. a a azla malumat almak isteyenlerin 
yapıalcaktır. Taliplerin muvakkat teminat olan 937 /226 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müreaat 

•8250• lirayı havi teklif ınektub - etmeleri lüzumu ilan olunur. 
!arını mezkur günde saat 14 de ka-4 - Şartnameler parasız olarak İnhisarlar Umum Müdürlüğti 

müskirat fabrikalar şubesinden alınabileceği gibi nümuneler aynı 

şubede \'e resimleri de levazım rnübayaat şubesinde görülebilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

.Uvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeler: 
Uan olunur. (9335\ 

dar vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

·9250· 

.. .. 
DİKKAT 

Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrı menkulü ipotek etn<ek 
isteyenkre tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu-
lüne göre kolaylık göstrmktedir. (9317) 

Hilesiz Tahin Hel\/851 

A L HAiCI BEM Tüe~Hleindöuii. i N 
HAC 1 BE K .. i~J<oY· 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karako~y~, .;Iİıııl"''":: 

1 B vl Vkfl o· k··ı··v··~J eyeg u a ı ar ıre tor ugu ._..,,_. ı-;r. 
=----- Lir•· 

Mahallesi Sakatı Cin•i No.sı Aylık Kira Bedeli 15 oO 

Galata Mumhane cad. G ıncı Vakıf hanın kahve .1 
ocağı ~;r...ı 

J<adar gı:' 
Yukarıda yazılı vakfa ait kahve ocağının 31/5/939 sonuna ,939 s~tı 

10 gün müddetle açık arttırmaya kopmuştur. İhalesi 3/lt· t!ı' 
nü saat 14 te yapılacaktır. ;ne ge 

İsteklilerin · Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Akaret şu!JeS 
!eri. (9324) 

uııarrır1 
Sahip ve ne§riyatı idare eden Başm 
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