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YAZI İŞLERİ: TELEFON : 2 0827 
lstanbul Cafaloi;lu Nuruosmanlye No. iM En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

in önü En Büyük Titizlikle 
angi esele Uzerinde Duruyor?. 

-----

' öy ve Ziraat Kalkınması Devletin Millete 1939 Yılı 
Çin Hazırladığı En Büyük Nimet Hamlesi Olacaktır .. 

Dahiliye Vekili İç işlerimiz Üzerinde Esaslı 
Bir Çalışma Kadrosu Hazırlıyor 

• • • 
Başvekil iki Nutuk 
Hazırladı 

Cumhur Başkanımız 
Ne Vakit Seyahate 

Çıkacak? 

kültür ve Vergi işleri de Birinci· 
Planda Geliyor 

llkara 24 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Günün 
.\ııkarada en çok mei(Ul olan üç siması vardır. En ba§ta Cum· 
hurnlııi ve Şef İnönildilr. Devlet reisimiz her sabah saat dokuz· 

.iteisicumhur İnönii seyahatten dönüşte Ankarada 

ve fırsat gözönünde bulundurulacak ve yüksek İnönü bu gayeyi te;:·i 
edici tedbirleri derpiş edecektir. 

Başvekil iki Nutuk Hazırladı 
Ankara 24 (Husu~i muhabirimizden) - Başvekil Celal Bayar Parti ı 

büyük kurultayı ve ziraa kongresi için iki nutuk hazırlarrjlştır. 

-------------- -
Taltif 
Edilen 

r 
BU GAZETE 

İstanbuluıa en çok satılan hakiki 
alqam ıuetesidir 

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

istifade etmiş oluriar. 
ı...~-----~~~--.................. ~ ... 

İDARE· İLAN: Tel: 2 0 827 
Telıral : İst. Son Telı:raf 

Riza Nur 
Bu Sabık Meb'us 
Şimdi Niçin Meb'us 
Olamıyor? 

General 

1 ~?~~~:.~~;~'in 
nıizden) Doktor Riza Nur'un 
niçin yeniden nıeb'us seçilemi • 
yeceği sebebi üzerinde tetkikat 
icra ettim. Hususi surette öğ • 
rendiğime göre esbabı mucibe 
şudur: 

Doktor Riza Nur Mısırda ika· 
mcti esnasında Cumhuriyet, re
jim ve gidi~inıiz üzerinde miite
addid makaleler ve bir büro ür 
yazmıştır. Bu büroşür bilhassa 
ağır hükümleri ve şahsi karal<
terleri de ihtiva etmektedir. 

KAZIM KARABEKİR'İN 
BEYANATI 

General Kazını Karabekir dün 
kendisini ziyaret eden gazeteci· 

Kazım 
Beyanatı 

ı>r. Riza Nur 

lere kıı aca f U beyanatta bulun- t On beş y ıldanber i bo durma· 
muştur: "' dını. İlmi mahiyette ciddi eserler 

- Henüz resmi bir s ıfatım ol- meydana getirdim. Yeniden si • 
madığı cihetle fazla söz söyliye- yasi hayata atılırken millete da· 
cek n ziyette değilim. Meb'us ha yakından hizmet edebilmek 
seçilecek olursam o zaman uzun imkanını bulacağımdan dolayı 
boylu konuşabiliriz. baht iyarlık hissedi~ orunı. 

~ set vaktine kadar devlet !!lerile meşgul olmakta ve mil· 
ihtiyaçları üzerindeki tetkiklerini genitletınektedir. 
~I ve U9(\noü ılmalar da Baıvekll CelAl Bayar ile Dahiliye Ve
~e Parti genel ıekretllri Refik Saydamdır. 
~itvelı:U, bugilDlerde o kadar çok m~dilr iti, kendisi ile mülii-

Başbakanın biribirini takiben irad edeceği bu nutuklar fevkalade ı 
ehemmiyetlidir. Birinde Türk milletinin ve Partinin yeni ve hususiyet[ 
addedilecek faaliyet mevzularını, öbüründe de ziraat ve köy kalkın
masını izah edecektir. 

iç işlerimizde Kalkınma 
Memurlar Hayat 

Milli Şef halk arasında ... 

~binde bulunanlar ancak bir hafta sonra için randevu alabil· 
ıı,_Iİirler. 

hiliye Vekili'Refik Saydam da ayni vaziyettedir. Sabahları saat 
a \rekAlette i•e başlamakta, yemek tatilini müteakıb yine Ve

~ ielınekte, on ~edide çıkma~ta ve. müteakıben .Partide çalışmak
! ~a da Meclis ve Heyeti Vekıle ıçtımalarını takıb etmektedir. 
;oniinün en büyük titizlikle üzerinde durduğu ve çalıştığı mesele 
~ ~ Ziraat kalkınması mevzularıdır. 
~ndisi sık sık Başvekil ile uzun mülakatlar yapmakta, bu yolda 
ıo ~ tedbirleri görüşmekte, dir~ktif vermekte ve Ziraat Vekalet;. 
·;ıaisini takib eylemektedir. Köy ziraat kalkınması devletin mil

.~~a9 Yılı için hazırladığı en büyük nimet hamlesi ve hediyesi 
<tır 
~ . 
)tıca beş senelik plana munzam 3 numaralı plim da bütün ehem

\l 'I 
lt~ · e .takib olunacaktır. .. . 

!!\ısı surette öğrenildiğine göre koy ve zıraat kalkınmasında bil
l11lıınıevzulı.r birinci derccevi almaktadır: 
ı, 1ntaka kabiliyetlerinin tetkiki ve istihsalin bu nıaksad dahilinde 

ıı, 1
'1as1 Sınai zirna,t ~ıi at aletlerinin memleket dahilinde 

' t . 
1 . 'lihsa l atın kı)'ıı\ct ııdir.ilmesi ~ Dö,•iz getirecek zirai ihraç 

•<•1 niıı ar ttırılma'1 . · ö:i-iJ"mn. ::fefalıı - Köylünün içtimai 
• .~ tanzimi - Köy fıint~~bii~IN;~ tesisi.- Köy çocuğunun 
~"'~•!hırı ve kö} ö retm_!'nj,.yi!~ ,iJtnesi 
< Ve z raat k,ı <.nı:-sl h•m) · · ''ben İnönünün kültür iş -\·e '! . :;..,ı ,. ~ .. 
l> Vergiler ıncvzı 'uterirrd.t>-<I"' ılhassa duracağı anlaşılmak-

~,.: •sen Celal Ba,·ar hiikı'.ımcthı.. . sipi imkan nisbetinde ve 
"'ı 1 • .. . " \ 1'ıa; 0 d·:ı<ça verg ı ler~• azaltmak "g1'!·•si olduğuna göre meınlekc· J 

1 ktısadi ve s, •il •ı;el. i vı, ıef~hı inkişaf buldukça bu imkan .... ' 
~ 

1 • 
~ t t.. . . '. ' ,,, ..... _. · ... .. , ... ~ 

~ .·J-1~,.,. .... . 
:-:~'" ": ."·>\.··.~ 

Ankara 24 (Hususi muhabirimizden) - Dahiliye Vekili Refik 
Saydam iç işlerimiz üzerinde esaslı bir çalışma kadrosu hazırlamakta
dır. Dahiliye işlerine yeni bir hız ve kalkınma hamlesi getirecek o!an ' 
bu kadroyu çerçevelemekte bulunan Bay Saydam müstacel vaziyette 
bulunan işler üzerinde derhal tatbikata geçmektedir. Bay Vekil tet· 
kiklerini bitirdikten sonra valiler ve idare amirleri arasında geniş mik
yasta değişiklik, becayiş, tasfiye ve tebdil yapılacak bilhassa halk ile 
devlet memurları arasındaki münasebatın biribirini tamamlayıcı nıa· 
biyeti üzerinde yeni bazı tedbirjer ittihaz olunacaktır. 

Cumhur reisinin .Se gahati 
Ankara 24 (Hususi muhabirimizden) - Cumhurrcisi İnönü Parti 

ve ziraat kurultaylarından sonra on gün kadar devam edecek bir tet· 
k ik seyahatine çıkacaktır. Kendilerinin belki yarın Ayaşa gitmeleri ve 
akşama dönmeleri ihtimali vardır. 

Fransa, Hangi Şartla 
Italya ile Anlaşabilir? 

londra - Paris Arasındaki 
istişareler Sona Erdi 2~::~e 

Çmberlayn ve Halifaks Parise giderlerken .~ 

Emniyet Müdiirlüiü ikinci şubd 
Müdürü Nevzad 

Son zamanlarda şehrimizde hır
sızlık vak'aları azalmıştır. Tek
tük vak'alar olmakta ise de ala • 
kadarların şayanı takdir gayret -
!eri sayesinde bunların failleri de 
kısa bir zamanda meydana çıka· 
rılarak adaletin pençesine teslim 
edilmektedir. Failleri meçhul kal
mış hırsnlık hadisesi hemen he
men yok gibidir. . 

Bunu nazarı dikkate alan Da • 
biliye Vekaleti kıymetli zabıta a
mirlerinden Emniyet Müdürlüğü 

(Det'amı 2 inci sahifemizde) 

Franko 
Taarruza 

Gecti 
' İspanyadan gelen haberlere gö-

re dün sabah şiddetli bir topçu 
ateşinden sonra Katalonya cep • 
besinde Segre nehri boyunda Ge
neral Frankonun büyük taarruzu 
başlamıştır. Franko kuvvetleri, 
!0 kilometre derinlikte cepheyi 
yarmışla·r ve on iki kilometre iler
lemişlerdir. 

Ucuzluğu 
Belediyede Biriktıs i 
MOcadele, Müşavere 

Hey'eti Kuruldu 
Komisyona Operatör Emin, Mehmet Ali, R3şij 

Saffet Hüsnü, Asım Süreyya, Galip Kem1I 
Memur Edildiler 

V 
ali ve Belediye reisi Lütii 
Kırdar, vazifeye başladığı 

gündenberi yaptığı tetkik· 
ler neticesinde İstanbulda en m:ı
him şeyin hayat pahalılığı olrtu
ğunu görmüştür. 

Vali, halk ekseriyetinin kazan
ma ve yaşama seviyesine göre 
bilhassa gıda maddelerinin fiat
larını nisbetsiz bulmuş ve bu 
yolda şahsan yaptığı tetkiklerciE 
bu kabil maddelerin daha ucuza 
satılmaları mümkün olabileceği 

neticesine varmıştır. Bunun üze
ıfoe Lıitfi Kırdar işe zaruri hdv:ı· 

yicden başlıyarak peyderpey bü
tün yenilecek, içilecek şeylerin 

derhal ucuzlatılmasına karar ver
miştir. Ancak bu işin mali, iktı

sadi, idari ve beledi noktalardan 
tetkik edilerek umumi vaziyeti ih
lal etmeden ve müstahsile zarar 
vermeden yapılması için icabcden\ 
projeyi hazırlama\< üzere bir ko
misyon kurmuştur. 

İktısadi mücadele ve ınüşverel 
adını alan komisyon eski şehre -
min ]erinden operatör Eminin baı
kanlığında yine eski şehreminle
rinden Mehmed Ali, eski sefir -
!erden Galib Kemal, eski valiler
den Hüsnü, eski meb'uslarılı.n 

~ 

'ı 

.f 

Vali Lutfi .Kırdar 

Reşid Saffet \'e Belediye iktı:;acl 
işleri müdürü Asım Sureyyada-ı 
mürekkeb bir komlı;yon kurınus
tur. Komisyon ilk içtımaını pa : 
za-tesi günü saat 15 de Beledivcdc 
yı:pacak, mesai programını ha ı 

lıyacak ve derhal çalışmalarrn ~ 
başlıyacakhr. 



'

HADiSELER KAR_ŞIS NDA)\ 1 

.__-------Son .. e graf-· --
TEMİZLİK 

VE YOL 

D 
ün bir akşam gazetesinde 
yeni Bel<!diye reisimizin söı:
lerini okudum. Doğrusu ~ok 

hoşuma gitti. Valimiz diyor ki: 
- En çok uğraştığ'm temizlik 

•e ~'ol yapmaktır. Diğer işler ve 
'mar işi ikinci s.afl:ıadadır.• 

Hay Allah razı olsun. İslan -
bulun pisliğine ve yolsuzluğuna 
hır nihayet vermek QOk lizınıdı. 

Kış ortasında, diz boyu çamur 
içinden geçiyoruz. Yazın, o to1u, 
toprağı hiç 10rmayııı. 

MATBUAT 

KONGRESl -----
Önıimüzdeki ayın ilk hafta•ın

da Ankarada matbuat kongresi 
toplanacağını gazeteler haber 'e
riyor. İnşallah hayırlı kararlar a
lınır. Fakat, bizim Beyoğlunda, 

Parmakkapıda Matbuat Cemire -

tindeki kongrelerimizde verilnı'f 
birçok kararlar vardır. Bu karar· 

l&rı da Ankaradaki kongrede mev
zuu bahsedebilsek .. Hani, nere<1e 
gazetecilik meslek oluyordu, i~t; 1:-

bali temin ediliyordu .. Vesaire ,.e 
sa 1re .• 

KUYUYA 
~LANTAŞ 

Okmeydanında geçenlerde bir 
cinayet oldu. Suçlu olarak yak& • 
!anan iki kişi maktulün elbis~le· 
rini Topkapıda bir kuyuya attık
larını söylediler. Kuyunun ba~ı
na gidildi. Elbiseler arandı: Ynk .. 
Hani bir Lif vardır. Bir deli ku -

yuya bir taş atar. 40 akıllı çık ıra
maz. Bu iş de ona döndü. 

A, muhterem suçlular, ltitfen 
doğruyu söyleyin de her-kesi bo; 
boşuna uğr&.{'tırmcyın. 

AYNAROZ 

KADISI 

Şu .Aynaroz Kadısı. isimli fi
lim d~ bir tıatlise oldu. Bütün g3-
zel<!ler ondan bahsediyor. Bu fı
lim gösterilmeli mi, gösterilme -
meli mi?. Bu nokta münakaşa e
dilip duruyor .. Filmin menedil - • 
diği havadisi çıktı. Sonra yalan 
olduğu anlaşıldı. Şu dakikada ~i

liın gösteri mcktc dPvam edi\·:.r. 
Bir iddiaya göre bu filim bir 

kepazelikmiş.. Bir iddiaya g ire 
değilmiş .. Yahu, ckep17.elik• ;,e 
cgayrikepazelik• arasındaki fır~' 

bu kadar çok küçük müdür ki b!r 
türlü a ırd edilemiyor, bo)".•na 
münaka;a yapılıyor. 

TAVUKLARIN 

BAŞINA GEL.ENLER 

Bazı tavukçular, ölü tavukları 
kesip satıyorlarmış.. Mallım ya, 
bu hayvanlar kü~ük, dar kafes
lerde nakledilir. Hele uzaktan ge
tirilenler, bu havasız yerlerde i:
lüyorlarmış .. Tavukçu bakıyormuş 
ki bir kaçı ölmüş: 

- Ne beis var, diyip, kesİJ'· ır, 

yoluyor, hazır kesilmiş tavuk di
ye satıyormuş .. 
Pişmiş tavuğun başına neler 

gelmez ki.. Peki amma, bu hava
disi veren gazeteler, sanki, ç·:k 
garib bir şeyden bahseder gibi bir 
eda takınıyorlar. Diri bir !av'li;u 
alıp kesseniz, ölmez mi• .. Ha öl -
dükten sonra kes~siniz, ha kes
dikten sonra ölmüş .. Ayrnz ka -
sab, hep bir hesab değil mi?. 

AHMED RAUF 

1 KÜÇ ÜK HABERLE[I 
* Milli Şef İnönü hava kuru

munu da yüksek himayelerine al
mıştır. 

* İsveç eşyası hususi takas su
retile ithal edilebilecektir. 

* Eski Unkapanı köpn.isüniın 
batmış olan dubası çıkarılmlş, .\

taturk Köprüsünün yerleştirilme 
ameliyatı hızlandırılmıştır. 

* Vali şehirlilere temiz süt, sJf 

yağ ye<)irilmesi için tertibat al · 
mıya başlamıştır. 

* Vali dün Eyüb knzasıru. teftôş 

etlflişlir. 

* Filistinde mü.>ademeler de
vam elmektedir. Dünkü müsade
melerde 20 kişi ölmüştür. 

* Romanya muhtelit futbol ta
kımı dün şehrimize gelmiş akşam 
Ankaraya hareket etmiştir. 

* Japon Brujvekili sôylediğı bir 
be ·anatta Çindeki imtiyazlı mın
takaların ilgasını istemiştir. 

* Ticaret mektebinin lise ve 
orta kısımları birleştirilmiş, tahsil 
müddeti altı seneye indirilmiştir. 

* Haseki hastanesine yatırılan 
Bayan Emineye dün muvaffakı • 

yetli bir ameliyat yapılmış ve ken
disi Bay Emin olmuştur. Kendis; 
22 yaşındadır. 

* Bu ayın 28 inde Mehmed A

kif günü yapılacaktır. 

* Amerika Dahiliye Nazırı Al

manya aleyhine şiddetli bir nutuk 

söylem iş, Almanya tarziye iste -

m4, Amerika Hariciye Nezareti 

reddetmiş, iki devlet arasmdak\ 

münasebat gerginleşmiştir. 

* İzmir valisi Ankaraya git • 
miştir. * Milletler Cemiyeti konseyi 

16 ikincik5nunda toplamıcaktır. 

* Ankarada itfaiye meydanın

da bır devlet tiyatrosu kurula<ak

tır . 

* Vekiller Heyeti dun Ba~,·<'ka
lette toplanmıştır. 

* Gümrük müfetti~lerı Anka

rada bir toplantıya çağırılm ·ılar

dır. 

Bu Sal ah T.c i 
Sis 

Dün gece sabaha karşı saat 
dörtte şehrimizi kesif bir sis ta
bakası kaplamıştır. Bu yüzden 

vapurlar seferlerindeki intizam -
lan kaybetmişlerdir. Bunlardan 
Ada vapuru birer saat rötarla Köp· 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

No.67 

Vagonlar durur durmaz, Reşad 
vagona atladı_ Baba ının bo1 nu
na sarıldı. 
Reşadın babası, oğlunu bur ad' 

bulacağını ummuyordu. 
- Yavrum, bızi Siva,ta neden 

beklettin? AnnE'n, kardeşlerin me
rak içinde ... 
Re~ad kompartımana baktı; 

- Onlar yok mu? 
- Hayır. Ben acele çıktım yola. 

İşime başlar başlamaz bir ev tu
tacağım. Onla:r bir hafta sonra ge
lt>cekler. 
Re~dın babası durup durup oğ

lunun boynuna sarılıyordu. 
Bay Necmi, oğlunu çok severdi. 

13ır aralık yanında du ran or ta ~oy-

Yazan: İskender r. SERTELLi 

lu ve orta yaşlı bir erkeğe döne
rek ; 

- Hanıy a size yolda bahsetmiş
tim, dedi, oğlum Reşad .. 

Ve Reşada döndü: 
- İktısad müdür muavinı Bay 

Tahir .. 
Reşad, babasının muavi.ninin e

lini sıktı. 
Bay Necmi çok kibar tavırlı ve 

güzel konuşan yakışıklı bir er -
kekti. 
Reşadın bazı hallerı babasına 

çok benzerdi. Kibarlığı, güzel ko
nuşması ve aıtır başlılığı ... 
Reşadın babası kompartıman 

arasında sordu: 
- İzmire nerden geldin? 

Fransanın 
Anlaşma 
Şartları --

Parisle Londra Arasın 
daki İstişare Sena Erdi 

L ondra z.ı (Hususi)- İtalya
nın 935 itilafını feshetmesi 
üzerine Parisle Londra ara

sındaki istişare sona ermiştir. İki 
hükumet Roma müzakeratına in
ti7 r etmeğe mutabık kalmışlar
dır. 

Frırnsa İtalya ile ne gibi esas -

lar dairesinde müzakerata girişe

bileceğini Çemberlayne bildirmiş

tir. İngiliz Başvekili Romada bu 

esa.;lardan ayrılm.ıyacaktır. 

İTALYA NE DİYOR? 

Roma 24 (AA)- İtalyan hü

ktimeti tarafından Fransız sefiri

ne 7 ikinci kanun 1935 anlaşınala· 

nnın hükümsüz telakki edildiği 

hakkında yapılan tebligat Laval 

protokollannın resmen feshi ma

hiyetindedir. Bu protokollar, hu

kukan tekemmül etmedikleri için 

hükümsüz kalmıştır. Bu protokol

ları akteden Fransa hüktimeti Ren 

üzerindeki emniyeti için Alman

yaya karşı !ngiltereden daha ge

niş garantiler elde etmek maksa

dile mütevaliyen İtalya aleyhine 

bir müzakere mevzuu yapmıştır. 

Esasen bu gibi müzakerelerden 

sonradır ki Fransa, İtalyaya knrşı 

zecri tedbirler tatbik etmiştir. 

BİR ANLAŞMA 

Stokholm 24 (A.A.)- İsveç, Da

nimarka, Norveç ve Finlandiya 

hükumetleri deniz silahlarım tah

did gayesile İngiltere hükumetile 

bir pakt akdetmışlerdir. 

Tazminat 
Davasından 
Vazgeçmiş 

Muhiddin Üstündağ hakkında 
Sürpa.gob mezarlığı işinden do -

layı verilen lüzumu muhakeme 
kararı dün kendisine resmen teb -
ı:ğ roilmiştır. 

Bu karan sebt'b, Ü ·tündagın 
Vekaletin müsaadesini almadan 

Ermeni cemaati aleyhine açılan 

180 bin liralık tazminat davasın

dan sarfı nazar etmesı ve muta
vassıt rolünü oynıyana da 70 bin 

lira deg<'rinde bir arsa verilmesi

dir. 
Otobüs davasının ne gün rüyet 

edileceği hımüı kC'ndisine bildi

rilmemıştir. 

rüye gelebilmişler, Kadıköy ve 

Haydarpaşa vapurları ancak se -
kizden sonra işliycbilmişlerdir. 

Şirketihayriye vapurları b•js

bütün intizamlarını kaybetmiş 

!erdir. 

- Tutanhuldan .. 
- Benim buraya geleceğimi 

nasıl öğrendin?. 

- Gazetelerden .. 
- Güzel bir sürpriz bu doğrusu. 

Beni çok sevindırdin! Sıvastan 

yalnız geliyorum diye adeta ke -
derlenmişlim - Seninle İzmirde 
karşılaşacağımı hiç aklımdan ge
çirmezdim. 

Valizleri trenden çıkardıla!·· 
istasyonun salonunda konuşu -

yorlar. 
- Yengen ne alemde? 
- Çok iyi .. 
- Onlar da mı kaldın şimdiye 

k&dar? 
• - Evet.. 

- Zavallı kadın da genç ya~ın
da dul kaldı. Amcanın ani ölü ... ;; 
onu kimbilir ne kadar sarsmıştır?! 

- Çok ..• 
- Perihan ne yapıyor?. Ben 

görmiyclidenberi epeyce büyü -
müştür. 

- On.un nikahında bulunmak 

p ol • 
1 

Ve .. Mahkemele r 
" . ' ,.. :. .. ~ ,.. . :ı "' 

Hırs.z 
Muhtar 

Olur mu? 
Huylu Huyundan Yaz 
Geçmez, Yine Yakayı 

Ele Verdi 
Otel hırsı?.lığı yaptığından yıı

kalanarak adliyeye teslim eduen 
Celal Ceylan adında birinin .. ıu
hakemcsine dün birinci sulh tf~a 
mahkemesinde başlanmıştır. 

Celal üç sene evvel burada !;ır 
kaç hırsızlık yaptıktan sonra Sa
pancaya gitmiştir. Celal burada 
köylerden birine nasılsa muh•ar 
intihab olunmuştur. Celal muh<ar 
iken yaptığı sahte bir ilmühaber
den dolayı mahkemeye verilmiş 
ve iki seneye mahküm edilerek 
Adapazar hapishanesinde müd -
dtotini doldurduktan sonra buraya 
gelmiş ve tekrar hırsızlığa başla
mıŞtır. Celıil bir otelde hırsızlı't 
yaparken nüfus cüzdanını düşür
müş ve böylelikle yakayı ele ver
miştir 

Okmeydanı 
Faciası 

Okmeydanı cinayetindeki !<"ar 
perdeleri hali'ı çözülememistiı-. 

Suçlular, maktulün elbiselerini 
koydukları mahal için muht: 'f 
yerler saymışlar, zabıtayı şaşırt

maya çalışmışlardır. Bunun ·.n 
mühim sebeblerinden biri de o 
radan oraya götürülürken zabı -
tının elinden kaçmaktır. Buııda 

muvaffak olamadıkları takdirde 
hakimin karşısına suç delilleri rJ. 
madan çıkıp bütün hadiseleri in· 
kiır etmek ve ilk ifadelerinin po· 
liste dayak yeme neficesi oldu -
ğunu söyliy<'rek işin içinden ·-ıy

rılmaktır. 

Zabıta buna "ımkiın bırakmıya· 
cak tedbirler almıştır. 

---00-

Yalancı 
Şahid 

Abdurrahman adında biri Şel'
zadebaşında kumar aynatır'ken 

yakalanmış ve üçüncü ceza Pıah
kc-mesine verilmişti. Şahidlcrden 
Ali yalan beyanında bulunduğun
d&n hakkında takibata başlanmı~ 
muhakeme başka bir güne b.n
kılmıştır 

- *
Kadını 

Bir Türlü 
Payla~amamışlar 

Almaclagı caddesinde oturan 
Ahmed oğlu Hüsnü ile Kadıköyde 
rıhtım boyunda oturan seyyar sa
tıcı Rcceb aralarında Hüsnünim 

için gecikmiştim. İsviçreden dö -
nünce onu nişanlı buldum. 

- Ne yapsın, zavallı kız! Seni 
üç yıldan fazla bekliyemezdi ya. 
Amcan da ölünce, yengene düşen 
vazife onu derhal evlendirmek ol
muştur. 

- Evet. Ben de haklı buldum 
onları ... 

- Yengen bana yazdığı mektub
da çok iyi ve istikbali parlak bir 
damad bulduğundan bahsediyor
du. Nihad nasıl?. Böyle bir istik
bale nıam.zed mi?. 

- Fena bir genç değil oaba. 
Sonra kcınuşuruz bunları. 

- Ne o? Perihaoın onunla ev
lenmesinden. memnun kıalmadın 
mı yoksa ... ? 

- Hayır. Perihanla aramda za
ten hiçbir şey yoktu. Şimdi iki kar
deş gibiyiz onunla. 

- Zaten kardeş demeksinizl 
Ve gülerek ilave etti: 

- Ben, fikrimi açıkça söylemek 

Garib 
Dünya 

Değil mi? 
Evli O:mıyıı nın Çocuğu 

Oluyer da Ev.inin 
O mu ıwrl 

Flum! ve Plumi adında iki kız 
kardeş var. Plumi bir İtalyanla 
evlidir. Flumi ise bekar bir genı: 
kadındır. Evli değildir. Gezip to
zuyor. 

Garib dünya değil mi?. Evli o
lan Plumi'nin çocuğu olmuyor .. 
Aksi gibi, Flumi'nin evli olmad•ğı 
halde bir çocuğu oluyor. Allah ve
rince, kim ne der?. Fakat, bekar 
kadının çocuğu olur mu? .. Ne yap· 
sın?. Aklına bir şey geliyor, ço· 
cuğunu alıyor, kız kardeşine gi
diyor: 

- Bir çocuk doğurdum, sorma, 
diyor. Sen de zaten çocuk istersin. 
Al da büyüt.. 
Kız kardeşi Plumi bu hazır ço· 

cuktan memnun .. Yavruyu alıyor. 
Kendi çocuğu imiş gibi vaftiz et
tiriyor. 

Fakat, aradan zaman geçiyor. 
Ne kadar olsa analık bu .. Flunıi 

kız kardeşinden çocuğunu aln·ak 
istiyor .. Kız kardeşi: 

- Yermem .. O artık benim ~o
cuğum, onu vaftiz ettirdim, diyor. 
Bakıyorlar ki olacak gibi de

ğil .. Çocuğun asıl anası olan genç 
kadın mahkemeye müracaat ej! -
yor. 
Şimdi bu çocuk d~vası asi :ye 

3 üncü hukuk mahkemesinde gC:
rülmcktedir. İki kız kardeş de ço
cuğun kendilerine aid oldu.ğı.P ı 

iddia etmektedirler. 

Mahkeme: İlti kız kardeşler l'.'a· 
balarının ve Plumi'nin kocas•r•n 
ve bir türlü paylaşılamıyan çocu
ğun kanlarının tahliline karar ver
di. Tahlil raporları gelince muha· 
keme devam edecek. 

Bakalım netice ne olacak? .. Çu• 
euğu Flumi mi, yoksa Plumi n:! 
doğurmuş?. 

Parmakla rı 
Sıkıştırılan 
Kadın 

Yedikulcde Balıklı Rum ha-ta
nesi civarında oturan Edirneli 0.ı
m&n kızı 20 yaşlarında Pembe pr,· 
lise müracaatla ayni yerde oturan 
Bedros tarafından sağ elinin ı:ar
makları kapı arasında sıkıştır;! -
mak suretile yaralandığını söy • 
!emiştir. Pembe tedavi altına alın
mış Bedros yakalanarak tahkiı:a!n 
b;:;şlanmıştır. 

kız kardeşini almak yüzünden çı
kan kavga neticesinde Hüsnü bı
çakla Recebi kolundan yarala -
mıştır. 

lizımsa, bu kadar yakın akraba -
nın birbirile evlenmesine hi.ç de 
taraftar değildim. B u işin olma -
masına çok sevinmiŞtim. 

- Ben de memnunum, baba ... 
Biz küçüktenbri bir arada b üyü
müştük.. Bir yuva kuramazdık. 
Çok iyi oldu böyle. 

- Bu işin olmasını en çok an
nen istiyordu. Maltim ya, o, Peri
hanı çok sever. 

- Nihadla evlenmekle sevgisi
ne halel gelmiş olmaz. Yine seve
dur~un. 

Bay Tahir bu muhavereye ku
lak misafiri oluyordu. 

Yavaş yavaş yürüdüler. 

Bay Tahir cali bir gülüşle Re
ıada hitab etti: 

- Üzülme oğlum! Dünyada kız
dan bol ne var? Senin gibi t ah -
silini İsviçrede bitirmiş bir genç 
kimin kızını istese alamaz ..• ? 

Nevyorık 
Sergisi 

İşleri 

..,.,,,, 
Romanya'da " ., 

· HOkümet Me' 1 ' . y 
Yeni Kemiser Yakında 

N .! vy0rka Gidecek 
Yeni NeyYork sergisi komiseri 

Vedad Nedim 'Iör, pek yakıııu:ı. 

NeyYorka giderek pavyonur.ıuı: 

hazırlıklarını mahallen tetkik ve 
teftiş edecektir. 
Diğer taraftan sergiye pek a7. 

zaman kaldığından malların lı ·
zırlanmasına daha fazla sür'a:le 
itina olunması hususunda bizza~ 
valilere yeniden emir verilmış -
tir. Bırçok vilayetler; muhitle -
rindeki mahsul ve mamulata a•d 
nümuneleri hazırlamışlardır. 
Hazırlamıyanlar da yakında ik

mal edeceklerdir. İlk partide b•ın· 
lar gönderılecek; bilahare mi."<e
lerimizdeki eşyalardan seçilerıler 
yüksek kıymetlerle sigorta ed. -
ler.ıJ< sevkolunacaklardır. 

Sergiye ziyaretçi olarak mem
leketimizden epey bir kalabalı;·ın 
lııtirak edeceği anlaşılmaktadır. - . 

Bu meyanda bazı maruf tüc.,ar 
lar da sergiyi görmek üzere diivi;: 
münadesi istemişlerdir. 

--·-<>-

Taltif Edilen 
Memurlar 
(1 inci sahifeden devam) 

kinci şube ikinci kısım şefi baş -
komiser Ömer Kutbay, komL~er 
Cemal Dinç, komiser muavini 
Mehmed Erman, komiser muavi
ni Hulasi Gözün ve Sami Selçuk 
birer takdırname ile taltif edil -
mişlerdir. 

Bundan başka son zamanlarda 
yankesicilik ve dolandırıcılık gi
gi hadiseler de epeyce azalmıştır. 
Bu gibi hadiselerin önüne geçen 
üçüncü kısım şefi başkomiser Eş
ref Yalçıner, komis<:'1· Muhiddin 
K utbay, komiser mua,•ini Riza ve 
Salih de birer takdirname ile tal
tif olunmuşlardır. 

Vagonu 
Tem izlerken 

Zehirlenmişler 
Haydarpaşa garında vagon te -

mizliği yapan Gülizar, Fikri)e, 
Hatice, Emine ve İkbal adında beş 
kadın dün vagonlardan birini te
mizlerlerken sancı ile bcralıer 
baygınlıklar geçirmeğe başlamış

lardır. Kadınlar derhal Haydar
paşa nümune hastanesine kaldırı
larak tedavi altına alınmışlardır. 

Yapilan muayene ve tahkikat 
neticesinde bu kadınların üç ııiın 
evvel muzır haşaratı öldürmek 
için yapılan zehirli gazden vagon
da kalan az bir mikdardan zehir
lendikleri anlaşılmıştır --Mukabe Bilmisil ! 

Küçükayasofyada Medrese 5"

kcğında oturan boyacı Nurinin 
karısı İfakat evinin ör.ünden geç
mekte iken çocuğunu tokatlıyan 

seyyar satıcı Faik oğk Fetiııyi 

t_akonya ile başından ya•alamıştır. 

Acaba Neden? 
Fındıklıda meb'usan caddesinde 

8 numal'alı evde oturan Fehmi, 
henüz anlaşılamıyan bir nıesele
den çıkan kavga netkesinde a,-ni 
yerde oturan Yun us tarafından 

taşla başından yaralanmıştır 

Hademeler Arasında .• 
Gureba hastanesi hademelec'n

den Kamil oğlu Hüseyin, Ali oğlu 
Bürhan ve Mehıned oğlu Mustafa 
aralarında bir yatak meselesin -
den çıkan gavga neticesınde Bilr
han Hüseyni burnundan yarala
mıştır. 

Elbise Hırsızı 
Kasımpaşada bekar odalarında 

oturan bazı kimselerin elbiselerini 
çalarken yakalanıp adlıyeye ·:e
rilen Osman adında biri dün as • 
liye dördüncü ceza mahkemesin· 
de b ir sene on ay hapse ve o ka
dar emniyet nezareti altında bu
lundurulmasına mahkum edı. -
miştir . 

ve Parti ...,. 
. ~!I.,.. 

Yazan: Ahmed ŞfiktÜ af04 
te J{ 

Romanya Kralı Maı es iSe yaP'M 
Londraya, Berline ve p ar dön • 

·· er 1 tığı seyahatten geri d0 0 
•• ıııi11 5' 

mez, memlekette ye~i _re1:.e ;ı; til'• I st 
lamlaştırılması ve sukun te geÇ • de 
rarın temini için faaııye .

1
er ıra'. 

miştir. Malumdur ki part~u d~: 
sındaki s iyasi mücadele rııııt• "'sa 
memelek~ti a~şi içine ::ıı , ~e-ı llıev 
bu anarşıden ıstifade. c teŞk;IJU taltat 
mir cephe• isimli faşı.st rııoil'" 'ıiııio 
idi. Siyasi partiler içil_'.• d:rıııel'e' ol 
~i için reı·im için hattll ın .. _..ıe "' 'y 

' dere""~. "' en 
ve Krallık için ayrı ayr'. de bell• letiın. 
büyük bir tehlike şekh~rıJ ted• llıese 
ren demir cepheye ka~•·. ~;sscttl. buyü 
bir almak mecburiyetını 1 eSl'I \1 

Bunun üzerinedir kl ıcaro ~.{ 1lıii ; 
siyasi partileri de, kanunu. J<endl ak 

'h. eıterı ,,.. ' e 
de ilga ederek, sala ıy . bir ,... •u ş 
uhdesinde toplıyan yen• 

3
.,,ar.• 'ra}ı a 

• . t. ilk ı o· s 
nunu esası tanzım et 1• . . ıbi g ' Ha 
Iar bu rejimi kabul etrnıŞ fıartar~ ~ 
rünen demir cephe tar~aabfeıe 'tiye 
bir müddet sonra tekrar J>a!°" l se 
geçmiye hazırlanırlarken• J<adV ~u t 
1.. h''k' ı · -~ana ,;d ı. ş un u ume ı, o z~·· ·' J<İlrııt'"' "lerk 
Romanyada hiçbir JıU t30etle ı. 
göstermediği azim ve ~':,ırıtı~ 1 sonr 
hareket ederek faşist te, ıl bif 1 de 

d can • .,. 
dalrıttı. Liderleri Ko r ıız~ B 
sebeble, hapse atildı. p;ğcr ıcrsl3 ilir 
ları da kamplara tıkıldı. tar' • lfaıi, 
dayanan Kristia hükı'.ıınetı11et ~·~ <tiyet 
fından gösterilen bu rnetat içioJ6 1ııda 
ni rejimin gerek meıntek• ıa~''' 

ı·ı·:ııı rı 
ve gerek ta~rada pres 1 

• d~ıa 
ataJl o•· ye etti. V c Romen V ,ra;°' 

• . ·ndC · [ • bir müddet sükun ıçı 0 p3 

!ar. Fakat Çekoslovak)'a11

1
' 

11 
J<ri1' 

~e c -'•· çalanmasile meydana " tleııd!fV. 
faşist unsurlarını cesare. bir '" 
Bun !ar reı· ime karşı yen•. r cJir· 

. dbl<3 ıııı 
ikasd hazırlarken, tc ı b"'Jaf1 

!< ., ıer 
bu defa daha ağır otara 1~,.ç . 
indiğini hissettiler. re _ _. ~8_, & 

·mı) c• .,. 
hakkında ağır ı;n~ku. ıe<Jblt j)Ç 
rarları verildi. lhtıyatı 0r. 

ve .kJ 
mak üzere Korc!reanu b8l'" ~ 

. · eden •. er 
arkadaşı bır hırpısan rrıer• 
bir hapisaneye nakledı 1 

zab.t' 

kaçmıya çalıştıklarındll~diir(ıld~ 1 
kuvvetleri tarafından ° ·-de d at 

·çı" ·r· h 
Bu hadisenin heyecanı r'.ııın b~- : 
mir muhafız mensubla dclıaıet il lli 
Çog" u hüki.ımete dertıal •l lit ,ç• ..... 
mişlerdir. . ıaJc'''} ~ 
Şimdi Kral rejiının . 1<ııfp1ıl ~ \re 

namına siyasi bir parl
1
, gtınd~ tııı 

karar vermiştir. Bırk3'i ıı;ıbl'rl )tıı 
beri Bükreşten gelen efCSan ~ ~ oıı 
yımi parti hakkında entııaI<il'' 1" ~ f 
llımat vermektedir. fıl ııQ"'.el" la 
siyasi partinin kurul u~u, da ) r 'Y 
yanın iç politika hayai'~ıııt< ..O ~a~ 
bir inkıliib manasına de . i' ~ 
cektir. ııısYull ,ıı ç 

Siyasi parti, faşist tebir ıar..,. 
-•-ıarı · b"' olan demir muh....,~ ııet!ı 1 • 

bırakarak, Roman-ya~·~ ıııeıcttf' 
Jı dört siyasi parüı:•0:ôrl~ · 1'-tı'' 
mekted ir. Eski mıll• ııorrıı'P ;1 • 
ral, milli hıristiyan ve yB t,,p ,ı· 
hesi partilerini bir. at:ırıiJli ~t • ~ 
Yarak bunlardan bır oır· !'· ..J· ~e 

1< ta •,rv 
ntş• partisi kuruıına ıcral l' vı· '!/ 
tinin fahri reisi bizzat,. ,,e de ~ıf' ' a 

• k- t'bM' t~· 1tı dür ve umumı a 1 
- •yıl il"' e 

hiliye Veltili Kalines:~ıet• oP ,er 
iJ' dC• •p I 

etmiştir. Tek part 1 aSisiP1 tt • 
kuzuncu asır dernolO' vlet 5~.~ 

ili dC o• 
verdiği çok par: ı JJırs . jla' 
minin bugünku ~alc5;d 1'·e1 1ııl 
uygun olan bir istih 3ıın' 1 

p· 
manyanın mukadder l< pa11 1 ,ı · 
alan Karo!, şimdi bU t~i0c ıi" JI'' 
temini kendi meınlel<~qtil".,ııı
bik etmiye karar veda ııı~' 1 
t€Crübenin ilk adım ,.ı.ı.I~ 

(Devamı 1 ıoc• 



• 
ır Va !_!;ünün Meselesh 

a 1 zı a 
Seyyar Esna 

~Yalmş ık a 7 Ay Fazla 
~Mevkuf Bırakılan Adam 

B 
elediye şubelerine bir ta • 
nıim yapaıı Vali ve Bele -
diye Reiı.i, şehirde gördüğü 

noksanları işaret ediyor. Bu ta
mimin bir maddesi de şudur: 

- Bazı seyyar esnafın üstler• 
k.lı-Ji ve sıhhat ciizd~laTı ·yoktur. 

.. ıstanbuldan Bursaya gön -
derilen bir mabkCımun t;a
§ından tuhaf bir hadıse 

§ ve kendisi yanlışlıkla 
\ 
e- Cezaevinde 7 ay 3 gün faz-
U tlrıevkuf kalmıştır. 
• . allat vaatndaşların hürriyet • 
~~in bir dakika bile fazla terr:
e \! olunmasını kat'iyyen ter.iç 
. ~e~ Adliye Vekaleti ; mem-
• etıınızde ilk defa vukua gel<;n 

U. ~eseleyi habc ralır almaz !
huyUk bir hassasiyetle el kov-

ri ve hemen Bursa Cezaevi mü
~ı 't\i Tah~in ile Necmi Oktayı 
• ~akemeye tevdi etmiştir. 

ıY U §ayanı dikkat muhakeme -
'l'ahsin demiştir ki: 

fi ' liasan İstanbulda muM~lif t; ~lıklanndan dolayı İstanbul 
er Ye Ceza Muhakemesi faratm
,r l sene 3 ay hapse mahklım o
itı ~uştur. 
e l.ıerkum; bu hapis muddetinin 
~kısmını İstanbulda geçirdik • 

!.! sonra mütebaki mahku'lliye-
1. 

1 d Bursada ikmal etınek ü • 
ıs ~.Bursa Cezaevine gönderil -

•ır • lt . 
•t' lllbuki ben Haziranda bu •n" • 

'll' 

0e ~Yete tayin olundum. Zarnı>-

1. ~Hasan ancak 4ii gün fazla 

(1 

yatmış! .• Ben :fosyaları ayrı ayrı 
tetkike imkan bulamdaığım ıçin 
deftere ne yazılmışs:ı ona gbre 
muamele ettim. Çünkü 60.l dosya
yı birer birer tetldka irnk:in yok
tu. 

Reis burada müdüre, va?.if e~·ir.in 
esasen bu dosyaları tetkik etmek 
olduğunu hatırlatınca mü11~;r 

- Evet, fakat dosyaları tetkik 
etmedim. Yeni gelmiştim! .. 

Diyebilmiştir. 

Katib Necmi de: 
- Ben de bu memuriyete 4 ha

ziranda tayin olundum. 
Ben gelinciye kadar bu mah -

kumların bütün muameleleri dn't
tere işlenmişti!. Defterdeki !:-'" 
kayde itibar ederek yani def~eri 
tetkik etrniyerek ben de Hasa • 
nın tahlıye zamanını bekledim!.. 
Reıs katibe de: 
- Bir katibin vazifesı bunb.n 

tetkik ve icabında mı.idürü ikaz • 
dır. Demek ki bu iş meydana ç·k
masaydı zavallı Hasan daha se
nelerce hapis yatacaktı değil r.ıi'! 

Diye güzel bir ders vermiştir. 
Bundan sonra müadeıumum: 

dosyaların tetkikini istemi~ ve .. 
mütaleasını bildirmek üzere mu-
hakeme talik olunmu~tur 

Ha tayın y 
Yıl Bütcesi 

Sıhhat ciizdanı taraf mı bilmi
yoruz. Fakat, ekseri seyyar esna
fın üstleri başları, elleri, yüzleri 
pek pistir. Hatta. e~el' yiyecek mad 
delerden bir nesne satıyorlarsa, 
çok defa, almak için tereddüde 
düşersiniz. 

Bu adamcağızların iistlerinin 

başlarının daha temiz olması 
mümkün değil midir?. Temizlik 
biı'az şah~i tabiat meselesi ve son· 

ra da asıl mühimmi iyi kazanmak 
meselesidir. 

Tabiat sahibi olanlar biı'az da
da temizdiTler. Fakat ya az kaza
nanlar?. 

Seyyar esnafın mühim bir kıs· 
mı günlük nafakasını zor ~ıkaran 
vatanda~lardır. 

eden az kazanı~·orlar? Scbeb
leri basit: 

İstanbulda seyyar esnaf çok • 
tur. Sahlan mal çok elden dola
tır. Seyyar satıcıya gelinciye ka
dar kazanan kazanmıştır. O za
vallıya sok az birşey kalır. 

Seyyar esnaf tibi, istanbulda, 
ek-.criydJc hudur . 

BÜRHAN CEVAD 

~ ~orç Yapılmadan 
.~ ~elirde Fazlalık V~r 

Tefviz 
işlerinin 
Tasfiyesi 

Meclise Gönderilen 
Layiha 

Mübadele ve tefviz işler• ·.in 

kat'i ve sür'atle tasfiyesi husu -

sundakı kanuna ek olarak yeni 

ve mühim bir layiha hazırlan -

makta olduğunu yazmıştık. 

~ \) a.taydan bildirildiğine göre 1 
ı! 1 

( hükUınet; 939 yılı bütçesi
et· lıi şimdiden tanzim etmiş-

~ l!~tçe tetkik ve tasdik olun • J 
e51 \lzere Hatay Millet Mec1ı • 
)

3 ~Verilmiştir. 
r.- tlıi bütçe; geçen yıl bütçe -
e<·. ~ll 50 bin lira fazla olarn" 1 
111ıJ ~~on 60 bin liradır. 
b ~ fazlalık; tütün ve benzır.in 

8a.rfiyatından ve bir de ba· 
~Ydı rüsumundan temin o -
~ Uştur. 

eJi ~ aı~y hükumeti bu sene yeni

ııf' ~bir v,crg~ ihdas etmeme • 
1 ~ 1 

Orman 

1
, ıı, Memurları 
,,. illan koruma vazifesinde ça· 
, • ) askeri kıt'alara mcnsub su· 
r0!· ~ \ıe erlerin askerliğe duhulle-
,. ' Yemin etmiş bulunmalan~a 

f" anıca bunların .orman koru-
00' \:t!llluru, gibi sulh hakimı hu
~e: ~a tekrar yemine tabı tu -
e ~arına lüzum olmadığı a!fı· 
ıı' 1ara tebliğ olunmuştur. 
O' 

ğı kararlaştırdığı gibi ayrıca mev
cut vergiler üzerinde de en kıl -
çük bir zam bile yapmamağı kı:t· 
bul etmiştir. 
Diğer taraftan saHihıyettar rr.a

kamların beyan ettigine göre Ha
tay devlet'üıin mali vaziyeti pt>k 
sağlamdır. Hiçbir borcu yoktur. 

Hazine varidatı menafii umu
miye işlerine sarfa kafi mikhu
dadır. 

Bundan başka Ziraat Ban!· ası 
vaSJtasile köylüye tevzi olunmuş 
300 bin liralık bir de ihtiyat ak -
çesi vardır. 

Bu layiha Büyük millet mcr];. 

sinde müzakereye konmuştur Bir 

çok vatandaşları alakadar eder. 

bu mühim kanun maddesini ay
nen yazıyoruz: 

.Bu kanunun neşri 1arihinc k"

dar olan muamelelere münhgc;·r 

olmak üzere mübadil, muhacır, 

mülteci, göc;ebe ve hüküme•ç~ 

naklolunanların ve harikzede ..:r.n 

hük(ımct tarafın<lan gösteril:niş 

Ziraat olsun olmasın; bidayeten işgal eı· 
lcdikleri hazineye aid gayrim0 n-

K on gresi kullerin icar \'C ecri mic;illeri \;r. 
a~ılnn davalar ve icra takib!cri 

Ziraat kongresi önümüzdeki sa- durdurul ur ve alınan adli ve idar 
lı günü saat 11 de Ankar~da to~-
hınacaktır. karar tar kat'ileşmiş olsalar dcth; 

Kongrı yi Ziraat Vekilimiz Fa- infaz olunamaz. Tahsil edilmiş C"-

ik Kurdoğlu bir nütukla açacak- lan icar ve ecri misiller kat'iven 
tu . Murahhaslar vilfıyetlerden geri verileme?..> 
Ankaraya gitmeğe başlamı~lardır. ============:.....:= 
Diğer taraftan Çukurova çift -

çileri bir toplantı yapnrak kon -
greye bildirilecek başlıca mese -
leleri tesbit etmişlerdir. 

ıfı' 
~ 
ııt· 
~~ 
!1' 

ıoRBALAR 
zükmüyordu. 

Hükumeti; her gün müracaatk 
bir çok mühim işlere mıidahalc 
eden Yeniçeri ağalarının ayaklan 
Babıiiliden uzaklaşmıştı. SALTANATI 

~I). 22 
\. 
~~lıslfun; Sadrazamı iylce 
, Uştu. 

tr1dfi!tı; cahil olan Sadrazam, 
barı ç-ekemczdi. Sultan Mus

"1 '*Vudpaşa sahrasından İs -
":!:akı sarayına avdet ett k
'bı'rta; Sadrazam da maiyetile 
b~ lstanbula gclmiştı. 
~ el.paşa sahrasında kala ka
~llıdar Mustafa Paşa ılc yir

Yakın atlı maiyeti kaJ -

~htıı 
frıı da gurultu patırdı e'len 
~l rı; Alemdarm Davud -

'· h kuvvetlerını gordı.ikten 
(!rbiri bir tarafa sıvı ·ma-

2 ıı::ı. ... u: M. ~ami KARAYEL 

ğa ve oldukları yerh•rde sinme[,<;? 
başlamışlardı. 

Ht•le; Rumelifcnerinin Alemdar 
tarafından zaptı, Kabakçının kel
lesinin uçurulması. .. Davudpa~a 

sahrasında kabakçının kellesinin 

kazığa vurulması, ve bu hali g?
rc:n Sadrazamın, sultan Musta1a-

nın ses çıkarmayıp susmaları büs
bütün Yeniçerilere korku ver -
mişti. 

Alemdarın Davudpaşa sahra -
sında bulunması İstanbulu süt li
manlığa çevirmişti. Hergün bin 
bir rezalet yapan Yeniçeri zorba
larından ortalıkta kimsecikler ~ö-

Sadrazam; Yeniçerileri zorba -
!arının bir an içinde sükune gel -
miş olmalarını: kendısinin İstl!r.· 
bula gelerek mevkii sadarette ve 
İstanbul ~okaklarında at o~·nat -
mış olmasından ürkerek sinr:ık -
lerine kani olmuştu. Daha ilk ~~cl
diği günden itibaren şurada, bu -
rada sinmiş bulunan zorbaları hu
zuruna getirterek kellcleı ini u -
çurmuştu . 

Sadrazam; birkaç gün içiıııjo 
kırk elli Yeniçeri zorbasının knl
lesini biçmişti. 

İstanbul öyle hale gelmişti ki; 
Alemdarın Davudpaşa sahrasına 

geldiği güne kadar mahallelc -
rinde on beşer. yirmişer kişilik 

nöbet bekliyen mahalle delikaıı -
lıları evlerine ekilm · ti. 

B a z 
Darphanede 

Madalyalar 
Yeni Bir Çok 
Bastırılıyor 

B ir Kanunusani, yani yeni 
sene iptidasından itibaren 
şimdiye kadar tedavülde 

bulunan nikel kuruşluk, sarı l '!O 
paralık ve 5 kuruşlukların artık 
geçmiyeceği malumdur. Darp•ıa
neden aldığımız malümata gôre, 
tedavülden kalkacak olan para -
farın karşılığı tamamen hazırlan
mıştır. Ancak bu hususta nazarı 
dikkate arzetmek istediğimiz bir 
nokta vardır. 

Tasarruf maksadile birer kuM
bara edinmiş olanlar bir Kan•:· 
nusaniden itibaren tedavülden 
kalkan paraların kumbaralar a
tılmaması ve kumbaralarda birl
!cen paraların derhal bankalarca 
tehvil ettirilmesi ihmal edilme -
melidir. Zira bu hususta lüzumıir
dr..n fazla gecikmek yüzünden bır 
çok kimseler zarar görebilirler. 

Darphane, son zamanlarda b!:
hayli madalya sipariş almış 'e 

Mah u 
an 

bunların mühim bir kısmını y:ı.

parak ikmal etmiş oluyor. Diğer 

kısmını da tamamlamak ilzer~dir. 
Bu madalyaların 500 ziinü t:ı -

sarruf haftası münasebetıle u • 

lusal arttırma ekonomi kurumu 
ısmarlamış ve bronzdan yapıl -
mıştır. 

Ziraat kurultayı için Ziraat Ve· 
kaleti ~arafından da mühim bir 
miktar madalya ısmarlanmı~-tır. 

Bunların da bir kısmı bronzdan, 

bir kısmı da gümüşlendir; bu nm
dalyaların Ankarada toplanacal: 
olan büyük ziraat kongresi aza -
!arına verileceği anlaşılmakta -
dır. 

Sıhhiye Vekaleti de. 6 çocuk,u 
analara verilmek üzere 5000 ma
dalya sipariş etmiştir; bu madal
yalar da kiımilcn bronzdan yapı- 1 

lacak ve nzaıni bir ay zarfında bi
tirilmiş olncaktır. 

• 

n ifcılar aki aziyeti Bil : r ; eri 
İçin Bu Sene Sa eş ar Çoğa Ciı 

M 
emleketimizin muhtelif 
mıntakalarına yayılmış 

olan ecnebi tütün ar•cı

ları mübayaata devam etmekte
dirler. 

\ 
Ayrıca Balkan tütün mıntnka -

Jnrma da müteaddid ecnebi kum-• 
panyalar mümes:.illeri gıderei< 1 
müb:ıyaala koyulmuşlardır. 1ı Söylendıgine göre, bunlara 
cTürkiyeye gitme>yıniz .. Hiç t:it i• ı 
bulamazsınız.. ı;;eklinde bazı yer

lerde rnenf ı propagandalar yapıl
mıştır. Bunlar: nefis Türk tütii -
nünü diğer tütünler etercih ettık· 
krinden biraz sonra bu pn .J'1 i 
gandanın yalan oldugunu öğrene-

rak hemen buraya gelmışler .. · 
Mukabil prnpagandalarımızın te
siri görüldüğiinden bu sene diğ""" 
yıllardan fazla ecnc•bi alıcı menı
leketimize gelmiştir. 

Bu ;')ebeble; maruf bazı Balkan 
tütün merkezlerine bu ::;ene az a
lıcı gittiği şehrimize bildirilmiştir. 

Ezcümle geçen ay Selanikten 

İngiltereye ancak 110 bin kilo 
tütün gondcrilıniştir. Bu tütiin -
lerin alım fiatı kilosu l 70 drah
midir. Britiş Amerikan Tabal{'c 
şiı keti mümessili tarafından satın 
alınmışlardır. 

Ayrıca avaladaki Kufler ticaret

haneler de İngiltereye 118 bin ld
logram tütün göndermiştir. 

Bu ihracat Şunur tarafından in
giltereye gönderilmeğe başlann•ı 

sulden l milyon 984 bin okka tütün 
satılmıştır. Halbuki memlekeLı

mizde bu yıl 62 milyon kılo t ııti :n 

istihsal ohmmuş ve bunun kısmı 

azamı daha şimdiden satılmış bu
lunmaktadır. 

Baro 
Bugün 

1 (ıp!<znıyor 
Baro bugun oğleden sonra A -

ğırceza mahkemesi salonunda tcp

l nmırak ve geçen hafta miisüvi 
rey alan Kıbrıslı Celfıl ve Hılmi 

Haydardan birini baro mechsı a
zalığına seçecektir. 

Geçen haftaki intihabııı nwım

naını?yc uygun olmadıgı ) olun•J::. 

bazı ıtırazla ileri sürüldüğünd~n 
bugünkü içtimaın harar<>tli ola -
cağı tahmm ediliyor. 

-<>---

Hayvan 
Hastalıkları 

ihbarı Mecburi Kı ' ır..dı 
1Vlemlcketimizdekı bütün köy • 

Jüler, köyiindt' zuhur <•den en kü
çük bir hayvan hastalığını bile 

derhal mahalli baytar müdürliı • 
ğüne bildırmekle mükellef tutul-

tütünlerden ayrıdır. l\lakedonya muştur. Bu hususta butiin viia -
havalisınde de bu SC'ne yeni nıah- yctlere emir verilmiştir. 

Ortada mahalleleri basıp kız. , 
knciın, oglan aparıp kı~lalarına a
tan Yeni~"ri zorbaları kalmamıştı. 

İstanbul halkı yirmi dört saat 
ıcinde rahat ve emniyt>te kavu 
muştu. Herkes kapılarını açıp ya
tabiliyordu. 

Sadrazom; gösterdiği otoritenın 

kerametini kendinden biliyordu. 
Hatta; arada bir Padişaha bile 

böbürlenerek: 
- Efl'nclimiz; ı:;ayei şahanele -

rinde Mustafa kulunuz her tur!ü 
icraatı yapmağa muktedirdir. Hal
kın huzurunu temin için zorba -
lara fırsat vermeme imkan yok
tur. Hele; Yeniçeriler icraatıma 

müdahale etsinler de bir göre -
yim... Cümlesinin kellesini u~"l

rurum. Efendimizin emniyet ve 
huzuru içın canımı bu mülk ve 
millete heba etmişimdir. 

Diyerek, caka satıyordu. Ve ha
kikaten de otorite kerametinin 
nefsinden geldiğine de inl}nmış 

1 ·bulunu ·or<lu. 

Giin ~t'çtikçe Sadrazam Padi • 
~ahı şu suretle dolduruyordu: 

- Efendimiz; Alemdar pa~a 
kulunuz arzı ubudiyet ıçin İstan· 
bula gelmişti. İrade buyurulursa 
serhadde (hudud boyuna) har2 -
ket etsin .•. 

Zaten; Padişahı bir yandan da 
Şcyhulislam körüklüyordu. 

Fakat; cahil olmakla bera':·':' 
çok kurnaz olan Sadrazam, Şey 
hulisliimı başından atmağa çıtlı

şıyordu. 

Sultan Mustafa; Alemdarın !;. 
tanbuldnn gitmesine taraftar !:it 
Lakin; Dariissaade ağası Nezir a
ğa gibi Enderun ricalinden b'lzı

ları Alemdarın İstanbulda kal • 
masına taraftar buulnuyorlar "• 

Sebebi de; evvelce aldıkları vaid 
üzerine Sultan Selimi Alemdarın 
kuvvetleri vasıtasile katlettire 
ceklerdi. 

Esasen Alemdar Mustafa Pu -
şanın adamları Enderun rical;ni 
bu suretle kandrrı Davud a ·a 

, . . , 
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Alakadarlar Yeni 
Karardan Şikayet 

Ediyorlar 
İstanbul - İzmit arasında tele

fon muhaveresi ücretleri arttınl
mıştır. 

Yeni tarif eye göre 3 dakikalık 
bir mükaleme için 40 kuruş yeri
ne 75 kuruş alınacaktır. 

Bu vaziyet; mükaleme1erin a -
zalmasıru mucib olduğundan tiic
carlar ve halk mükaleme ücret 

!erinin indirilmesini istemişler -
dir. 

1 ş c·i 
Yevmi alerinin 

aczi 
İş kanununun mevkii tatbikv 

konulmasından evvel işçi ücret

leri ne vazedilmiş olan hacizlerin 
e;;kisı gibi devam ottirilcrck i~ 

knnunundak i muafiyet miktarını..ı 

bazı ~ erlerde nazarı itibare ahn

mndığı anlaşılmı~tır. 

Bu vaıi) et ışçilerin iicretlerm

dC'n fazla para kesilmesine sebe

b iyet verdiğinden alakadarlara 
bu hususta bir emir verilmiştir: 

Bu emirle bu gibi işçilerin va

zıyeti ile ücre tler inin iş dairele

r inden malumat alınarak tesbıt 

olunması ve- bundan sonra mu.ı -

fı) etin tatbiki cihetine gidilmesi 

al:ıkndarJara bild irilmiştir. 

--*-
Fazla 

istihsal 
Yok 

Memlekette imal edilmekte o· 
lan kordeliı , gaytan, lamba fitili 
lastik şerit ve kundura tarantas1 
:snnayiinde fazla istihsal nizam • 
namesi hükümlerine göre tetki -
kat yapılarak bu sanayi şubelerin
de istihsal fazlalığı bulunmadığı 
2nlaşılmıştır. 

--*-
A r ayki:,kü Bjnası 

Güzel S<ın'atlar ve Eminönü t~ 
maşa şubesine aid olan Alayk·işkü 
binasında bulunan Alemdar na -

biyesi Türk havn kurumu şubc::.i 
binanın müsaid olmaması yüziın

den hasıl olan sıkışıklığı nazan 
itibare alarak kurumun başka bir 

yere nakline karar verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre kurum vn
kında yerini tesbit ederek nak -
}edecek ve bu bina, eskiden oldu-

ğu gibi, yiııe güzel san'atlar ve 
Halkevi temaşa şubelerine terke
dilecek bu suretle vaki olan slkı

şık vaziyet bertaraf ecliJmiş ola
caktır. 

sahrasına kadar gelmemişler ı:ıi ,_ 
di? 

Bu suretle sakin ve h~r biri bir 

dehğe sinmiş bir halde dururlar 
mı? Sonra; Sultan Selimi ortadan 

kaldırmak fırsattır. Yeniçeri ;cuı
larınız buna yanaşmamaktadır. 
Hatta; Sadrazam kulunuz bu em
ri hayri itmam için yan çizer du-

rur. Alemdar kulunuz ise; emre 
müheyyadır. Maksadları Ruscuk 

yaranını İstanbuldan uzaklaştırıp 
bildkleri gibi oynamaktır. 

Abdal \"C sarsık Padişah; Nezir 
ağayı dinlediği zaman: 

- Evet; hakkın var lalam. di
yordu. 

Sadrazam ve Şeyhülic;lamı da 
dinlediği vakit: 

- Evet hakkınız va1'. 

Mukabelesinde bulunuyordu. 
Mütereddi ve düşük karakt.Erli o
lan Sultan Mustafa 

(Devamı var) 

Lüzumsuz 
ü aha e 

B 
ir gazetenin, nnsıl çı tıgını, 

biz gazeteciler kndar bik'
mczsiniz. Çünkü bi7 isin i-

çindeyiz, siz dışında .• Gazele hcı 
§eyi yazar mı?. Doğru ise her eyi 
yazabilmelidir. 

Bir gazeteci .kaleminin hürri~ e

ti memleketin kanunlarilc inyin 
edilmiştir. Bizim kanunlardan, 
nizamlardan şikayetimiz yoktur. 
Ortada bir matbuat kanunu 'ar -
dır. Bu kanun bizim hareket nok
talarımızı tayin etmiştir. 

Bugünkü matbuat kanununun, 
ihtiya«:m tam karphğı olup olma
dığı meselesi ayrı bir mevzudur. 

Fakat, asıl, bizi müşkül vuzi -
yete sokan, bazı hu:.u~i nrzular, 
garib müdahnleler, bazı küçük te· 
lefon muhavcrclcridir. Bunların 
mntbuat kanununda, ~eri yoktur. 
Size bir misal siiyli~ t>yiın: Birkn~ 

ay oldu. Et nnrhı yeni konnmı,jtu. 
Narhın tatbikatı etrafında gazete
ler tctkikle-r yapıyor \ ' C ~azıyor

lnrdL Bir giin, Belediye gazetele
re telefonu açıp şunu SÖl lcdi: 

- Burası Belediye İktısııd fü. 
diirfüğü.. Et mcsclcsi hakkında 
birşey yazmamnıuzı Belediye rica 
dyior. Yazılacak şeyi biı 'erere· 
ği:ı.. 

Hnlk şika~ etçi \'C biz azamı • 
yonu... Knsnblnr fcrynd ediyor, 
biz yazam1yoru7.. 

O :ı.aman ne oln~·or?. Şu olu -
yor: Vatandaşın gazeteye karşı 
itimadı sarsılıyor. 

Böyle bir rica~ a rağmen, ~ nz • 
sanız ne çıkar, diye bir mıl sora
bilirsiniz. Bu haklı ve yerinde bir 
sual olur. f<'aJmt, gazeteci diişii 

nür, 1aşınır, yaımamnyı tercih 
«'der. Çiinkü, yarın bir ba ka me
selede, ayni daire. u gazetcy<• bir 
misli fnzla miişkülnt çıknrır. Bu 
sefer, yazılabilecek en kiiçiik ha
' adisi alamnzsınız, bir.;eyi öğre

nemezsiniz.. 

Bu misaııeri daha artırabilirim. 
işin (uhaf tnrufı, böyle miidnha-

lclcri eheriya, otoriter oldui.,ru 
vehminde bulunan tali dcrc<'cde 
bir takım kimseler yapar. Bu, fı· 

mirine yaranmak \:C bir i güzar
lıktan başka birşey değildir. 

Geçenlerde Dnizbank geınilr. • 
rinde bir hadise olınu~hı. Banka
nın bilmem kaçıncı deret'edeki hir 
memuru gazetecilere: 

- Bunu yazmayınız., di~·e oto
ritesini ( ! ) gö. termek istemi .. 

Bu emri (?) bazı gıueted arka
daşlar dinlemi~ler \'C ynımamı • 

lar, bazıları da haklı olarak din
lememiş ve ya:anı~lardır. 

Bir gazete yalnız kanunlara 
karşı me:s'uldür. 

Her önüne gelen gazete) e di • 
rektil vem1eğe kalkı ır5a, i in i
çinden nasıl çıkılır?. 

Gizlenmesinde memleketin 11· 

mumi menfaati olmıyan her ha
dise yazılabilir. Ve buna, Türki-

ye Büyük Millet J\tecli ·inden çık
nııli olan kanunlardan başka hi( 
bir kuv,·et müdahale edemez. 

REŞAD FEYZİ 

Makinalar 
Gürültü 

Çıkarmıyacak 
Adliye Vekaleti, muhakemflle

rimizd~ zab•tların, muhakkak ya· 
zı mnkineleri ile "a, lmasını te
min için her taraftnk: muhake -
melere yeniden <i:lkl:ı" rnnRine • 
leri göndermeğc devam etmk • 
tedir. 

Bu kere; daktıh..;c.~ muhake • 
ınclerin sür'atle t>snr .... bı ı::ten -
rniştir. En uzak y~rlerdeki mu • 
hakemelere bile ma~ıneler: Nran 
evvel gönderilecekfü' Uu :-.~:retle 

1939 mali yılı içinde Tiirkiyede 
daktilo makinesi olml', an hı~ bir 
muhakeme bırakılmş~ .. ı·ktır. 

Diğer taraftan Vekf.let: bu ma
kinelerin ses çıkarmnları i~ı ıle de 
meşgul oamakta v~ mulınkeme 
müzakerelerini ihlal etmeme~ L<· 
zere makinelerin gür•ı t.ı ' e s • • 
J~rinikat'iyetlc aza ltr.ağc; w~rn;>· 

maktadır. 
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DÜN\'ANIN EN SÜR'ATLİ 

Ukranya'yı İçerden 
istiyenler mi 

K t klHENİ J\'Er.: DEDiR! 

arış ırma Denver - Zetlr denilen trtndir. Bu. 

tren, Deuver Ue Şikaıo arasındak.J 

Ukranga'da 
Milli His 

Can 'anıyor 

E 
sk, Rus Çarlık hanedanına 
mensub Grandiik Vladi -
mir'in bugünlerde kendisin

d en ,ık sık bahsedilen bir ~ahsi • 
yet Jlduğu yeni gelen Avrupa ga
zel ! ı '"n yazılarıPdan anioşıl!· 
,.,. Anupdakı Kral ve İmpara
tı ı h ~nedanlan ara"nda karawı 
, ·aı ... r Birbirlenn> kız alıp ver · 
ır ı lan bu ailelerden biri eslti 
.\l :n. " hanedanı olan Hohenzolrn 
ı- 3. danı ise diğeri de Rus Çar
ı • .• ır ailesi olan Romanoflardır. 

Va r ?. 1 1,636 kllom.ıroluk mesafeyi 13 saat, 

12 dakika 21 saniyede alnı.qtır. Saatte 

vasati siır'::ı.tl 135, azamlsl de 186 kilo~ 

metro olmak şartlle ... 

FRANSANIN NÖFUSU 

NE KADAR? 

1886 da Frausanın nüfusa. 38,218,!00 

idi. 1906 39,25%,200 e, 1931 da 41,905,068 

oldu. 

FRASSAOA NE KADAll 

BtSIKLET VAR! 

1 

1937 de 8,094,G03 blslklel vardı. Bıı, 

Fransa için bir rekordur. Baktıc:aten. 

lstatıstlklere baluhrsa. son iki seneye 

na.uran. bisiklet. ıniktarı hayli yüksel

miştir: 1936 da 7,568,139, 1935 de de 

7 ,063,689 idi. 

EN ÇOK OTOMBİL 

NEREDE VAU 

Geçen sene eski Alman impa • 
rat,ırunun torunu ile Grandük 

UkrHnyanm meşhur şehirlerinden: Harkof 

En başta, 15 milyon otomobil il~ A

merika geUr. 

incıııerede l.U3,000, 

968,0-00, iıaıyada 380.001, 

1,120.oou otomobil vardır. 

Alman~ada 

münasel.ıat çok iyi iken son za -
Kıri .n kızı evlenmış. gelin ile 

mantarda Ukranya meselesınin 
g-\..1\'CV ha.yatlarını kazanmak için 
s ıı : r ela AmC'rikaya gitmişlerdi. böyle ortaya çıkması iizerıne Le-
Gr nduk Kıril bır gün olup Rus- hlstanı daha ziyade Rusyanın 

dostluğunu aramağa ba~latmış -
, ~tına Çar olacağını iddia e-
'" , . ., çünkü Çarlık hakkının tır. 

ııde oldugunu söylıyen bir Ilus Grandükü Kcrilın adı et • 
!' , , ıdi. Fakat Grandiik Kiri! rafrnda c'Öiıen dcd'kodulara ge -
,.,, ı etti. Onun yerıne şimdi imce: Gnrndük Kirilin yakında 
C. r .o~k Vlaciimir Romanofların B<rline g dc-ccğ . ve orarla Hitler 
\ p ve tahtına geçmek kendi hak- ile görıiş<'ceği sö:· lcııiyor. 
k ı nldugunu söylüyor. Ilu ır.ül51'atta d& Ukranya me -

F .ıkat Grandük Vladimır'aen seksi mevLUU bahsolaC'ağı ıleri 
bLgıınlerde çok bahsedilmesi bu sii<uiÜ~·ordı: . Gr 0 ndük Kiri! Pa-
P rensin Rus tac \'e tahtına mi _ ı ris .e bu rivayetlPrin asılsız ol-
r .~ı olmak davasından dolayı de- dugunu ilan etmiştir. 
git Şu son zamanlarda politika Grandük Rusyanın parçalanması 

böyle hiçbir siyasi mülakatta bu
lunmak niyetinde değilim. Pa • 
r!ste benim şerefime resmi kabul 
yapıldı. Eski Rus hanedanına ta • 
raflar olanlar benim etrafımda 

toplanıyorlar. Benım Ukranyanın 

Rusyadan ayrılarak bana veril • 
mesinı istiyeceğime, hatta böyle
ce Ukranya tacını giymek iddia
sında bulunacağım rivayetleri, ta
mamile Rusyanın imparatorluk 
tarihini bılmiyenler tarafından çı
karılıyor. Çünkü Ukranya tarih
te Rusyadan hiç ayrılmamıştır. 
Rusya ancak Ukranya sayesinde 
büyümüştür. Alsas nasıl Fransız 

toprağının bir parçası ise Ukran-
(Devamı 6 ıncı ıahlfede) 

Kan adada 

Breıllyada ise, Birlqlk Aınerika

nın en bi.ı)·i.i.k hiıkümetlerhıden birl 

olmasına raimt-n <'Ok az otomobil 'ar

dır: 128,000. 

GARİB BÖCEKLER 

japonyad::ı. çok ı-arlb böcekler var ... 

dtr. Bunlara, (musikio~üıas böcekler) 

demek daha doi'rudur. Çünkü. .-eceleri 

öterler, her btrl blr hava ('a1ar, orlji

nal bir orktttra vücude •ctlrirler. 

Bunların en caribi (Kutsu\•amuti) 

dentlen bir kWjlur. Bu kuş uzun uıun 

öter, arasıra da Kasta,.net C"lbi bir seda 

çıkarır. Buna ~l\7.('f, daha blr~k 

kuıJlar vardır. 

Kemal Necib tanınmış bir di§ 
doktoru idi. Gencdi, güt el 
bir erkek değildi , fakat 

çirkin de denemezdi. 
Üç sene beraber yaşadıktan ~on

ra ayrıldığı karısını, Ruhsan, ta
nıdı ve onunla seviştiği zaman he
r.üz mektebi bitirmiş ve bir ka -
bine açmıştı. Evet Kemal Ne 'ib, 
Ruhsan en ateşli gençlik duygı.:-
1:.rile delice, çılgınca sevmişti O
nunla evlenebilmek için ne feda
karlıklara katlanmıştı. Ruh,ar. 
genç doktoru sevmiyor muyd ı?. 
Seviyordu ve iki gönül, müteka • 
bil duyguların kaynaşmasile bll -
tünleşiyordu. 

O halde, doktor, bu derece 5e • 

verek evlendiği Ruhsardan n .;in 
ayrıldı? .. 

Bu bir muamma değildir vı ce
vabı gayet basittir: Ruhsara, d ·ıy
duğu, hayatın, karşısına çıkar -
dığı güzel bir kadına, gönlünü te~
rar kaptırdığı için, bütün irade -
sini güzel ellerine teslim ettiği l:...ı 

genç kadınla hayatını birleştir • 
mek, onunla evlenmek için k2rı· 
mndan ayrılmak lüzumunu his • 
setti. A~·rıldı. 

Doktoru geııç ve güzel kausı
nı fedaya mecbur eden sihirli gli· 
zel kimdi? .. 

Bir arkadaşının nişanında en • 
nıştığı bir kadın? Nihal... 

Nihal çok kn•rak ve fıkırdak 3ir 
kadındı. Bu kadın doktorun yal • 
nız kalbine değil, aklına ve irade
sine de hakimdi. 
Karısndan ayrıldıktan sonra Nf

halle evlenmek, bir yuva kurmak 
için bir çok tekliflerde bulundu. 

Nihal kabul etmedi. 

Doktor, bunda aylarca ısrar e~
ti; fakat muvaffak olamadı . 

İlk zamanları, arada sırada bu
luşuyorlar. Geziyorlardı. Doktor 
bu \•aziyeti büyük sevgisinin tat
mini için pek az gördü. Beraber, 
bir arada, bir evde oturmalarını. 
teklif ve ısrar etti. 

Nihal bunu, metres olarak otu:-

1 Yazan: Recai Sanay -----
mak şartile kabul etti. Evlenme
ğe razı değildi. 

Doktor, derhal, Beyoğlutıda 1:-ir 
apartımanda kiraladığı katı, kJD· 

forlu bir şekilde dayadı, döşed!. 

Nihalle beraber yaşamağa ko • 
yuldular. 

* 

a • 
di ,., fJ1 el 

ki genç bir adam değil ;Jıtıt• • 
d~mki Nihalin par•Y\

1 
aidatıl'• 

yoktu, o halde onun ıçı ,4ı) 

_:_Devamı-~~ 

1 
Radyo 8r1.Jı 

Pro r ., 
Ankara Rad1°' 

BUGÜl'I 41' ale'Tl ini çok me ·gul eden Ukran- demek olacak herhangi bir ha -
) J meselesindendir, rcl:clP. hiçbir zaman iştirak et - 111 .................. 1 .. DiKKAT EDiHiZ 1 ·--------.1 Nihal birçok erkeklerle düşüp 

kalkmış bir kadındı. Doktorlı. ~~ 

bir zaman uslu uslu oturdu. Son-

11,30 '1uıik (dans s••11:;·tı~• •1 

18,36 Iionuşma (dLf pO 
y ı Ukranyanın üç kısmını da · mev <1 üşünmediğini de ilave edi-

b c stı ·erek müstakil bir devlet y •r. Soııra bu dedikoduların ma-
\ t•cude getirmektir. h•y "ı.ni merak eden gazetecilere 

Rusya ile L~histan böyle bir ue ~eyle beyanatta bulunmuştur: 
d \•letin vücude ııelmesini hiç - Pariste siyasi mahiyette hiç 

•c'miyorlar. Bir zamandanberi l:ir :ı üliıkatta bulunmadım. Al -
\,manya ile Lehistan arasındaki manyaya da gettiğim zaman ~·i ne 
--iıiııııliıiııııiiiııiııııı __________ ..... _____ , 

Güzel Aşk Filimlerile 
Buyuk ve ihtiraslı maceı:alan se\'enler 

SARAY SINEMASINDA 
CLARK GABLG .. MIRNA Y LOY 

Sinema Harikasını gösteren Yegiı ne Sinemalar 

TAKSiM ve SOMER 
Sınemalarıdır. 3 gündenberi binlerce seyirci tarafından takdirle 

ÇOCUKLAR İÇİN TENZİ LATLI FİATLAR 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

alkışlanmaktadır. 

BUGÜN MÜTHİŞ - MUAZZAM ,.,. SON DERECEDE HEYECAN'LI BİR FİLM 
GÖRMEK İSTİYENLER 

1 ra ... 

Sonra, doktora belli etmemeğe 
çalışarak sağa sola kıvrılmağa 

başladı. Doktor bunu ilk zamar,
larda farketmedi. Fakat gün geç- , 
tıkçe hissetmeğe başladı. Onu fe
na yola sapmaktan, helli f'tmek
sizin menetmek btedi. 

Kapalı ihtarlarda bulundu. 
Kadın anladı, fakat, anlam: 

yor göründü. 

Doktor kendini gitgide heye -

rll· 
seleriJ.. tiir*"tc 

19 Tiırk müıil;i (ltJlk: berıtt·_ ı.tl,tl 
19,15 Saat a~·arı \'t ba lk tlir• 
19,30 Tiirk mti7i~I (h• 

,. ,ııll' 
deramı. ,.-ıı . cP' 

20 Temsil (Tosk~ • \ ,·ite'~ 
rien Sardon). Turkc;-e.\·r :: ot• rot.' 
rem Re- it). Rad)o ıuıç pct1"-_. ~ 
tr-msil ""'nasında Ciil.rcout0 c•l•l 
Toska opera"iından p:ırcıalıar ,, 

ı bl."' 
ır. "tıs' 

21 S;;ıat ayarı ve p.lra. 
toprak mahsulleri bor&J.!I'· rı~ııl-;•· 
!ı,10 Turk muzlfl (Jnr ... :IJ ••1 

22 Konu)m• (baUal lk pO tt••· 
rkt' 

22,15 :\lüt.lk (kiı('Uk O .,-.1 
23 l\lüt.ik (caıbaııd>· , ·t ~" 
23, .. 5 24 Son h:ıbrrltt 

can ve kıskançlığa kaptırdı. ·-·· ··- ~ 

,, 
1 

1 

ve SPENCER TR A C Y gibi 3 büyük Yıldızın yarattıkları 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

YARALI KART AL 
İPEK 

Sin em asında 

AMERİKAN HALK DÜŞMANLARI NIN KORKUNÇ MACERALARİLE 

İBRETLE SEYREDİLECEK HAYAT· LARINI GÖSTEREN 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

Günlerce, aylarca i~ini, gı.icii.1u! proi;ram. ~v~I 
bırakıp onu takibe koyuldu. .-.e- iT a kvi m ve ~ ı' ı1e~ 
Kadın çok kurnazdı. Karda , ı 1 

ziyor izini belli etmiyordu!.. y urdda Ha va V sı 11• 

:\1ükemmel Filrnıni görmelidirler. ~'OKS JURNA da: 
Halihazır dünya havadisleri 1939 Mücevherleri 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzitallı Matineler. 

SON GANGSTER 
ŞAHESERLER ŞAHESER iNI GÖRMELİDİRLER. 

Fılme li'ıve olarak FOKS DÜNYA haberleri ve WALT DİSNEY'in RENKLİ Miki Maus filmi 

Bu~ün saat 12,45 ve 2,30 da ucuz Matineler vardır. 

Nihayet bir gün bir yerde, !it;. . ı>•~···~--
hali, kırklık •bir adamla beraber Yeşilköy meleoroıoıı ~••• 1",ı-1' 
gördü ve gördüğünü ona da belli alınan maluma!• 1•~:·10 .,.ıı~;' •tfl' 
etti. Vaziyet tevil götürmezd:. Ere ve eeııubı An• gara••" ııl" 

çok bulutlu, Ttalo•· JofV' ..il' 
Nihalin doktoru aldatarak müna- larında kapalı ve nırvıil :~ıı I~ 
sebette bulunduğu adam madem bölrelerde kapalı ve 1• ,ıı•d' 

1 
.,ıı· 

___ ..,,..,,,..,,.,_...,. _ _,.,...,.,.,,...,,,,,,,!!!!!...,,...-..,..,...,.....,.,.. ... .,....., ...... ,.,...,.. ... .,.. ... .,....., ......... .,...,...,..,,,,,.,..,,,,, ... ,,,,, ... .,...,..,,,,,_.,...,...,,..,...,,..,,....,...,...,.,.....,...,...,...,,......,...,.,...,.. ... .,.. ... !!!!!!!!!!""'!!!!!""'""""""""',...._''!'!!!'!'!!!-..-'!'!!!..,,• ruzı-oirlar Trakya , .,.. f(oC:ıe ıtJ'• ,ı" 
- ---ZA di~er yerlerde umunıitt aol" '~ır· 

":in, neden, nı.ve bile demez! ... Eskı •harem ha-
) "I •ıey.;e b"ı: dt• lıpkı tıpkısına o kadınların gör
" ' "· ''zlıgı ve kayıldığı içinde yaşarım. Hiçbır şe
,. m ı eksık etmezler. Iyi giydirirler, iyi yaşatırlar, 
K "' r.o r ırler, okı.unama, yetişişime en iyi özeni ver
" 

0 r An,.ak hurriyetim yok. Bir kerecik kendi ken
d ' .okaı\• çıktıgınıı, bir arkadaşımla gezmeğe 
g " ıo;.m i bilm~ın. Sizinle konuşmam, buraya kadar 

0 r lnıcm, g~lebilmeyi yoluna koymam hayatım
d• k • • ık hile ve cesaretimdir!. 

,<;i,zleı,ni bit. rince de benim ne sôylıyeceğime 
bJk , adan 

- • Haydi hemen dönelim! 

Dedi ve şıddetlı bir üzüntünün çarpıntısı için
de eııerini uğu~tura uğuştura: 

- Eyvah Geç kaldım. Bir boş otomobil geçse 
de bınsern' 

Dıye tutturdu. Sözlerinde beni hem ürküten, 
hem de cesaretlendiren kelimeler vardı. Birden ıki 
elı. , tuttum; 

• Nesrin, bl'n sen:ı. sE'vıyorum. Delı gibi sevi
yoı U:"'l. Hayatı:nda !lk Se\·diğim kachnsin. Sana ast· 

'l•r' " 
D~dıın. Bu, dandan du~er g!bi bir soyleni~tı.. 

Kıt afaliartı: 

. . 

YOS A 
__ , ____ NO. 512 

- Nasıl olur Bay Ferit? 
Ben sizin sanabileceğiniz gibi bir kız değilim! 
Buraya sadece sizin özel bir tanlljuuz gibi gel-

dim .. 

Annem, babam beni öldürürler.. 
Dıye cevablar verdi. Yine ellerini 

tutuyor: 
- Sözlerime inanınız. 
Sizi çok seviyorum! 

Yüreklen seviyorum. 
Gitmeyiniz .. 
Konuşaltm! 

sıkı sıkıya 

O.yordum. l'!ir taraftan da kafamın içınden 

lcend kendime konuşuyordum: 
-· Benimle konuşmak istemeseydi n.çin bura

ya gekcektı? 
Bır genç k!zm durup dururken .iç dört k•re 

Yazu: ETEM İZZET BENİC& .. ------· 

şüpheli durumlarda gördüğü bir erkekle tanış ol
masının anlamı nedir? 

Şı.iphesiz bu da benim duygularımın benzerini 
kendinde buluyor ki buraya kadar geldi. 

Nazlanıyor .. 
Zorlamak lazım .. 

• 
O rla üstiiste bir cümleyi üzerinde durarak söy-

lüyordu: 

- Rica ederim Bay Ferit, tanışıklığımıza bu 
düşünüşle bakmayın. Ben sizin sandığınız, görme
ğe alışt,ğınız kızlar gibi bir kız değilim!. 

Biz bu his \'C söz uğraşında iken Taksime çıkan 
boş bir arabayı gördü, çevirdi. 

Aman Nesrin, canım Nesrin!, 
Demeğe vakit kalmadan adımını 
- Esenle kalın Bay Ferit.. 

taksiye attı: 

Brrden şaşırmıştım. N& yapacağımı bılmiyor-

dum. 
- Sizinle beraber ben de gelebilırim. 
Dedim. 
- İmkanı yok .. Görülürüz! 
Dedi. 

Bir kere daha ne zaman konu~acağı7.?. 
Diye sordum. 
- Allah bilir! 

Den başka hiçbir ~ey söylemedi. Çıldırtan, gö
zü, gönlü büyüliyen, enerjiyi yenen, kalbi didikli
yen o her vakitki büyülü gülüşünü yine yüzünde 
dağıttı, kısa bir baş sallaması ile beni esenledi ve 
şoföre emretti: 

- Çek!. 

Refet hiç bu sonu beklemiyen bir tavırla: 
- Eeyyyy. Sonra ne oldu?. 
Diye gözlerini parlattı. Feridin gözleri içine 

baktı. Bu bakışta hem merak, hem apaçık sezilen 
bir anlam vardı! 

Ferit: 

- O saniyelerin hiila tesiri altındayım. 

Dıye yine anlatmağa koyuldu: 
- Otomobilin arkasından bakakaldı:n. 
Yapılacak şey yoktu. Gidiyordu. 

(Devamı var) 
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1 lSTANBULU EtaLENDIRENLER ARASINDA 1 

''Bizi Küçük Görmeyin 
Biz de Allahın Kuluyuz~, 
Bir Zamanlar, Ç ingeneler lstanbulun 

Gülü, Bülbülü lrlıişler .. 
r.~._Y_a_zan_:_R_EŞ_AD-FEYZİ 1 
r'\ nların en çok toplandığı, 
U oturup derdle~tikleri kah-

velerine gittim. Bir. akşsm 
•t ıdi. Masaların başına ge;; -
\ler, tavla, domino oynuyorlar, 

•:ıı· fosur sigara içiyorlardı. 
llir kaseye ilişmiştim . Beni bn-

• • ~etiren arkadaşım: 
Şimdi, dedı, sana en entere

•ı tıpJeri tanıtacağım 
\' •nıbaşımızdaki masada tav -
~ı bitirmış. yaşlıca birisı b'-e 

lıdü. 

Selamünaleyküm, dedı. 
Alevkümüsselam .. 

ll:zinı ~abancı olduğumuzu an
llııstı Oturduğu peykede birsz 
lıJ sokuldu. Sonra başını bu -
lu camdan dısan çevirerek, ı,ı-
o ıttirmek ister gibi: 

Şımdi, i~tP bôyle olduk, de
s \·ok, güç ok. Gel'1n tav -
<;eısın prafa. 

lıı. c döndü. Eğılerek: 
Adımız Çingen<' amma, ba-

. gönlümüz kibardır. Biz güıı 
llüs insanlarız .. Kimseye ş~k-
. tmeyiz" Buna da şükür,. 

llızimle konu~mak ıstiyen ~er'.
~1ıhatabımız: anlatmak ihtiya-
1o idi. Kendisin[ dikkatle din·· 
ciirnizi görüne~, hararetli d~· 

elti; 

tleni görüyorsunuz, degil mi?. 
ı·a~ında varım? .. 
Söyle bir elli .. 
1dü: 
lıilemediniz ~te .. "Tamam al.~ 
ki yaşındayım. Biz Yatımız\ 

· •ı·cn insanlardan değiliz. Çiln-

Neşeli ve hayatiyet sahibi insanlar 

kil ,gam, kasavet nedir, bilm<>y,z .. 
Böyle şeylere boş veririz .. 

llir saniye gözlerim yumdu. Ba
şını tavana doğru kaldırdı: 

. 
- Bütün hayatımız eğlence, 

ne§'e ile geçrni~tir. 
Adamcağız, gençliğini hatırla-

(Devamı C ncıda) 

1
1_Ş_A_K ...... A~ 

--------
ALTI HAMAi\I 

BÖCEÔİ İLE 

Parisin en lliks lokantaları~ll'. 

birinde on, yırmi, hatta ~·üz defa 

tekerrür etmiş bir vak'a .. 

Gayet şık giyinmiş, lubar bır 

adam lokantaya geliyor; en pa -

halı ve en nefis yemekleri, şarab· 

!arı ısmarlıyor. Yemeğe başlıyor. 

Çerezleri yiyor, sonra bir bonkile. 
daha sonra bit· kızartma. 

Fakat müşteri birdenbire 
rıyor: 

bagı ı 

- Hamam böceği var'. 

Garson koşuyor, lokanta mii -

dürü geliyor. 

- Bu ne yemeklerin içinde ha

mnm böceği çıkıyor. 

- Kabil değil... Nasıl olmuş 

bu? ... 
1 

_ Ya bunlara ne dıyeccksinız'!. 

Salça tabağında da bir hamam 

böceği vaı. 

Müdür şaşırıyor .. Garsona: 
1 

, _ Bir başka kızartma getirin'z. 

Salçayı da değiştiriniz... 1 

Emrini veriyor. 

müşteri, havluyu 

kalkıyor: 

Fakat, kibır 

atıyor, a~·ağa 

- Midem döndü, artık bir ~e} 
yiyemem. 

Diyor, tabii yediği yemeklerin, 

içtiği şarabların parasını \'erme
den çıkıp gidi~·or. 

Lokantacı da diğer müşterliuin 
duymaması için ses çıkarmıyor. 

Bu kibar (!) adam günde 6 ha
mam böceği ile karnını doyurma

nın usulünü bulmuş ... 

HEPSİ BİR HAVA 

ÇALIYOR 

Baba - Bu sene yaz tatılini Vi-

şi'de geçirmeğe karar verdim. 

- Ana - Ben de Sovil'de . 

Kız - Ben Biyariç'e gidcce~irn. 
Oğlan - Ben de Dinara ... 

Baba - Oh! Ne alit."' :'l!üna1<a-
{asız karar verdin demek ... _____ ,, ··--· .. ·------ '---·----··--- •··-r- •- u • ..,.,,..___ _ , ....... ,... "' 
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Erkeği Birden Uç 
idareye Çalışmış 

Genç Daktilonun Ahbabları da 
Mahkemeye Verildi 

L 
ondrada bır kadınla ıki er
kek mahkemeye ''erilmiş -
!erdir. Bunlardan İren is

minde yirmi üç yaşlarında genç 
bir daktilo olan bu güzel kadın 
bırisını tehdıd ederek para çek -
mekle itham edilmektedir. Er -
keklerden biri otuz beş yaşl&rınc!Jı. 
Hanri isminde bir komisyoncu -
dur. Bu da başkasını tehdid ede -
rek para çekmekle maznun bu -
lunmaktadı: 

İkinc: erkeğin :;mı söyle' .mc -
mekled r. Çünkü bu esraren~z 
meselede bunun ad:nı gizli tut -
ınak mahkemece muvafık görül -
m;iş olup ikinci erkek de t<'hdid 
~tlilerek kendıs i nden para çekil -
dığ;ni iddia etmektedir. 

Müddeıumumi tehdıd ile para a
lanları a <'latı.ken ,öyle demıştır; 

İren ile 11 nri clcle vererek 
bu i kcncı erkekten bir defa 4, di-
4t r l 1..: f~ısında n lira almı.ılardır. 

İren bu ikinci c' kekle nıc~ru ol -
mıv ... ra ; .. rnun~ scbJ tesis etmı~. 

halbuki bu adanı rl'lıdir. Evli a
damla muııasebat tesis ettikt<'n 

sonra onu tehdic. etmeğe ba~la -
mıştır. Erkek ise onunla böyle 
bir münas<'beti olduğunu kati ola
rak inkiır etmektedir. 

Fakat ismi gizi, tululan ve genç 
İren ile müna>ebette bulunduğu 
söylenen adanını kansı mahke -
mede şöyle diyor: 

- Ben kocamın ahlakından e
minim . 

Fakat ahali tarafından intihab 
edilerek vicdani kanaatlerini söy
lemek mevkiinde olan jüri heye
ti hir buçuk saat çekilerek müza· 
kereden sonra mahkemeye döndü
ğü zaman İren ile Hanrinln müc
rim olduklarına kanaat geldiğini 
bildirmiştir. Bunun üzerine ha - , 

- ... _ ··--··----

kim karar vererek demiştir ki: 
- Daktilo İren tchdid ile bu 

adamdan para alnuştır. Bu cü -
rüm sabit olmuş, kendisi ıki sene 
hapse mahküm edilmıştır. Komıs
yoncu Hanriye gelince bu da teh
did ile para ist<'diği anlaşıldığın

dan dokuz ay hapse mahküm ol -
muştur. Ondan sonra hakim ismi 
gizlt tutulan adamdan bahsede -
rek: 

- Bu adam, demiştir, karısı ile 
geçiniyormuş. Fakat sonradan dak
tilo İren ile tanışmış oluyor. Bu
nun üzerine İren kendisine diyor 
ki: 

- Ben bır miiddettenberi nişan
lıyım. 

Fakat daktilo kızın hlriaı ile nı· 
şanlı olduğunu ö~enen bu adam 
diğer taraftan şunu da öğr.,iyor: 
Daktilo İN'Il ayn.i zamanda başka 

bir ada:nı da se\'iyormuş. Niha -
yet bir gün ismi gizlı tutulan a
damdan para istetiyor. İren bu 
parayı alarak kendisine ameliyat 
yapan doktora vermek maksadı

nı takib ediyormuş. İsmi gizli tu· 
tulan adam bunu itiraf etmi~tir 
Bunları anlattıktan sonra ha · 

k.m İren ile beraber mahkum olaı 
komisyoncu Hanriden de şöyle 
bahsediyor: 

Hanrl de evlidir. Karm ik 

(Devamı & ncı sayfad•) 

----·---~---·-------·--

Fransa Hududunda 

J 

Casuslar 
Şebeke Yaka landı: Elebaşı Eski Ve Dilber 

Fransa, İsv, .. r 
hududıında , lııl -

• Geçen gece. 
hassa 
baz':!a 
dan 

~A:o1löz -
f 1ransa .. 

gelen bir 
~ok k[n.,e]er t0 v· 
kif olunmuştur. 

İsviçr~ zabıta -
sı bütün gün bir 
çok e' !erde ani
tırmalar yapmış 

ve bir ~ok kimse-
lPrin ;ah,.deli:ıe 

nıüracar.t t'lmiş~ 

tir. 
M--selc ; İtalya 

lehine 

Bir Rus Dansözü 
b~smış ve ara~tırmalar yapmı~ -
tır. 

Üç haftadanberı Cezayırde bu . 
luııan hafiye Pol Roş, ıneşl'ul' po· 
!is köpeği ile tahkikat yapmak i
çin dave tolunmuştu. Fakat . .,,,_ 
ı1e girerken resmi polisler tara• .n~ 
elan yakalanmı~tır 

Pol Roşasın apartımanında ya
pılan sıkı araştırmada bir çık 

klasörler, fişleı" ele geçmıştir. 
A' katın en,ıde de bir çok n•Lİ· 

hım vesikalar bulunmuştur. Z•bı
ta bunları tasnif ve tetkik ile meş
gul olmaktadır. 
Şimdiye kadar yakalanıp po!ı:, 

müdiriyetine getirilenkrln sa -
yısı 12 yi bulmuştur. 

Fransız bisiklet şampiyonu LöturatSr 

bir çocuı. ,'1 ~ Kawlar UH rl nole p• tia•j y•paa 

:: b,.llpada: 
faaliyette 

f"aıısaila 

bulu• 
nan bir ca~;u~; ~e • 
bekesini mey • 
dana çıkarmak -
tır. 

Bunlardan 6 sı tevkif olunn;uş
tur. Diğerleri polis nezaretiııc\ı! 

bı..lundurulmak şartile serb~'t bı

rakılmıştır. 

N ev gor k 'ta: 

1 

1 

r 

Kara Kış! 
~Utkiye' den Başka Yerlerde 
liararet Sıfırdan Aşağı Düştü 

Cı.takıı geldi. Buna ragnı~n 
lt•fıriınizde havalar müla · 
Yıın gitmekte. Henüz kar 

1 <lığı gibi, scğuklar da sı -
·, '

1 •gıya düsmemektedir. 
ıuı. . 
1 ı 1\. Avrup;ın1n h,..r yerın-

' ~"tli soğul--lar hüküm si"r
~r. Pariste oOğuk sıfırdan 

'la~~ dereceyi bul mu~. Büyük 
~. •rda havutlar donmuş o--.r, ' 

· • leı· bu ha\'lı;darda pa-

tinaı yapıyorlar. 

Tabii soğuklar yalnız gelme -
yip nezleyi, boronşiti, daha bt:na 
benzer bir çok hastalıkları da be· 
raber getirmektedir. 

Bolonyada soğuklar 28, Karpat -
!arda 45 dereceyi bulmuştur. 

Pariste, 1877 senesi, soğuk 22 
derece idi. 

Parislıler soğukl2 mücade1eye 
·o ennn S ıncı sah ifede) 

Bu şebekeyi i
dare edenin e~ -
ki bir Rus dan:;ö -
zü olduğu anin -
şılmıştır. Bu ka
dın Virjin y a 
K•ps adlıdır. Ro-
tada doğmuştur. 

Aslen İtalyar. -
dır. Cenevre rr.a -
hafilinde de tanı 1-
mıştır. 

Zabıta tahki -
kat yaparken P JI 
Roşas adlı husu· 
si bir polis hafi -
y~sinin ve avukat 
Viktor Döma! ya
zıhanelerini dıı 

Cususlukla itham olunan .Rus dansözii 
Virjinya K op ts 

Hususi polis hafiyesi Pol R<.r.as 
bütün A vrupada lanılmış b:r a
damdır Bilhassa Fransada, 1935 

de küçük Nikol adlı bir kızın ka· 
tilini bulmak hususunda Paris 
zabıtasına çok yardımı dokun • 
muştu.' 

· Son zamanlarda, zengin aihler
den birinin kaybolan çocuğunu 

bulmak için Cezayire davet ed'l
mişti. 

DiKKAT ... 

YILBAŞI GECESi 
NOVOTNl'DE 

Masalarınızı şimdiden 

tedarik ediniz. 

Viski Yüzünd.en 
Hırsız, Şampiyonun Odasında 
Şişeyi Görünce Dayanamadı , 

evyorkta bulunan, Fransız giren adamın çe~e~ıne şıdd.e lı b r 

N bisiklet şampiyonu Al!red yumruk indirm~tır. Tabıı o da 

Löturnör'ün başından çok mukabele etmiş. Allalla, üsı .iste 
garib, garib olduğu kadar da gü- şiddetli mücadeleye ba~laıı;ı<.lar. 
lünç bir vaka geçmiştir. Bu hal otelin hususi polisler' ye-

Alfred, oteldeki odasında ra- tişinciye kadar devam etmistir. 

hatça uyumakta iken birdenbire, Hırsız, birçok odalara girip çik-
tamamile sarhoş bir ad~m tara -
fından uyandırılmış ve şu SÖl • 

!ere muhatab olmuştur: 
- Ne yatıyorsun be? Kalksana. 

Birlikte içelim ... Yalnız Viski ıç-

meyi sevmem .. . 
Alfred, hemen yatağından fır

lamıs ve bu habersizrA ?rl"sına ı ·' 

tıktan sonra Alfred"in de oaasına 
girmis. dört takım elbisesiie pa

ra cüzdanını, saatini alnıış ve 
tam cıkacağı sırada viski ~•şe:,i

nı gö~müş. Kadehi doldıırmc:ş, 
yuvarlamış, bu ~·üzden de y~ka-

yı ~le verm•stir. 
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lstanbulu Eğierıdirenler 
Arasında 

($ lad ulllfemhden denm) 
mış olacaktı ki, bırden kederlenci. 
Susmuştu. Onu konuşturmak ıçin: 

- Evvelce ne iş yapardınız d 'ye 
sordum .• 

Yüzüme baktı. Gözlerinın içi 
mahmurlaşmıştı. Bir şeyler d•i
fiinüyor gibi idi. Sonra, içini çe
kerek: 

- Ben, dedi, klarinet çalarım .. 
Elli senedir bu zaanatin içinde

yim .. Üstüme çıkacak varsa daha 
iyisi, çıksın karşıma.. Kılarin~t 

Hüseyin, dedin mi, bütün İstanbul 
tanır .. En büyük düğünlerdE ye
rim baş sedirde olurdu. Sözlü. 
sazlı toplantılara Hüseyin kulu
nuz mutlaka davet edilirdi Sonra 
sonra, düştük. Adımızı ~ek~n ol
madı mı .. BaşlaıJ.ık, mah'l11P ara
larında macun satmağa .. Öyle m•
niler beyitler söylerdim ki. hanı 
sesim de Allah için yanıktı ha .• 
Hiç unutmam. Bir gün bir ma - . 
halleden geçiyordum. Günlerden 
perşembe idi. Bir evde düğun var
mış.. İncesazm ahengi sokaklara 
toŞtyordu. Ben de, b•şımd1 ma
cun tablası geçiyordum. DLr.düm. 
Düğün evine baktım. İçımden 
geldi; 

- Bir üfliyeyim, dedim. 
Tablayı yere koydum. Klarıncte 

bir üfledim .. İnanır mısınız'. D•r 
dakika geçmedi. Düğün evinin sa

:a sözü kesildi. Herkes kafesleri 
Furmüş, pencerelere, cumbalara 
koşmuştu. Beni dinliyorlard1. B;r 
taksim geçtim .. Sonra klarin' tı 
koltuğuma, tablamı başıma al -
dım evin önünden aynlırken, d.cn
düm pencerelere baktım. Ofla 
yarak· 

- Daha ölmedik be, dedım. 
Hüseynin yanına, yine kendi 

yaşında biri daha gelmiş, dinli -
yordu. Hüseyin sözünü bitirm
ce, yeni muhatabımız derın bir iç 
çekli. Bize dönerek başını sallaJı: 

- Ya .. İşte böyle bayım .. dedi .. 
Biz, İstanbulun gülü, bülbııli: 

ldik. Şimdi bize rağbet eden ynl, .. 
İstanbul musikisini biz yaratır -
dık .• Neş'esini biz verirdik .. B;ıi 

dinlemek için ne Babıali efendi -
leri kalkarlar, ayağımJza kadar 
gelirlerdL 

Kılarinet, zurna, dümtek, ud, 
k~man hepsi bizde idL Amma ne 

var Biz nota bilmeyız.. Bizimki 
babadan görmedir. Çaldığımızı da 
çalanz hani.. Dinlenir.. Şin::di, 

çı.lgıcılar imtihan oluyor, notala!' 
soruluyor. Böyle nota bilmiyen -
lere, imtihan olmıyanlara çalzı 
çaldırmıyorlar .. 

Hüseyin yazma mendili ile te
rini siliyordu. Ağır ağır tekrar 
söze karıştı· 

- Ya oyuncu kadınlara ne der
siniz? Bir Güllü Fatma vardı. 
Bir göbek çalkaladı mı, dünyayı 
zıp zıp oynatırdı. Şimdiki o dans
lar, oyunlar nedir ki? .. Bizim o

yunlarımız temiz bir usulle, kaiJe 
ile yapılırdı. Hele iyi bir zurnacı 
da varsa, oyuncunun keyfi gelir, 
zıplardı, titrerdi mübarek. tç:e 
rinde sesi güzel olanlar da vardı. 
Bir: 

- Meded, diye çektiler mı, k• rı

de can kalırdı?. Biz doğar doğma• 
sazla, sözle gözlerimizi açarız. D~
ha eskiden her ev bir mqk yer· 
idl 

* 
Bu neş'eli ınasnların derdi bu

yüklü. Kahvenin oturduğurr.1'~ 

köşesi gittikçe kalabalıklaşmı~tı . 

Herkes, bu kiıçıiK toplanmıya :rn
lak vermışti. Akşum oluyordu Lah
veden kalktık. 

Onlar bizi büyük caddeye ka -
dar uğurladılar .. Yollarda, çoluk
lu çocuklu kıptı aileleri, şarkılar 
söyliyerek, ellcrınde ekemklcr 
evlerine dönüyorlardı. 

Ayrılırken Hü<eyin şunu iliıve 

etti: 
- Biz de AIJahın kul~yuz.. Kiı· 

çük görmeyin .. 

Sonra. gülerek: 
- Durun, dedi, si•e bır taksını 

geçeyim .. 

Yakaları kalkık eskı paltosnnıın 

iç cebinden kılerin~tıni çıkard· 

Ben hayretle bakıyordum. Bızc 

döndü: 
- Havdi Allaha ısmarlaciık. 

dedı. 

Dondu Toprak yola saptı .. "ı ı;

rüdü. Akşam loşluğuna bürün -
müş tenha ve viran yollardan, Hf
seynin yanık sesı geliyordu. 
Hayatımda. bu hicranlı sc,;iı. 

verdigı garib heyecanı hiç unuta
m1yacağım .• 

Avrupa Haritasında Başka 
Oeğişik - i eler olabile~ek mi? 
(' tlncl1 aahlled- deflJll) 

ya da Rus toprağının bir parça -
aıdır. Ukranya hudud üzerinde 
bulunan bir eyalettir. 

Grandük Vladimir sözlerinın 

sonunda şunu da ilave ederek de

miştir 1ti: 
- Almanyaya seyahatime ge -

lince orada yılbaşı yortuların1 ge
çireceğim. Çünkü orada ablam 
ve küçük kız kardeşim vardır. 

Grandükün küçük kız kardeşi 
eski Alman imparatorluk hane -
danı olan Hobenzolern hanedanı
na mensub bulunuyor. Burada bir 
kere daha görülüyor ki eski Ro -
manof hanedanı ile eski Hohen • 
zolern hanedanı arasında sıkı bir 
karabet vardır. 

Ukranyarun vazıyetine gelınce; 
Sovyet Rusyadaki Ukranyanın a
razısi 461,000 kllometro murab -
baı olarak bu arazinin üzerinde de 
33.000,000 nüfus bulunuyor. Bun
ların 29-30 milyon kişisi Ukran -
yalı, diğerleri başka unsurlara 
mensubdur. Ukrnnyanın nüfusu 
bütün Sovyet RıL•!>'anın umumi 
nüfusunun beşte bırıni teşkil edi
yoı. Ukranyanın Lehistandaki 
k:smına gebnce; buradakı nüfus 
da Lehistandaki ekalliyetlerin en 
kuvvetlisini teşkil ediyor. Bazı 

istatistiklere göre Lehıstandaki 

Ukranyalıların miktarı 4,200,000 
kışidir. Fakat Lehıstandakı Uk -
r<Jnyalıların kendı iddıalarına ba
k lııoa bunlar 7,000.000 kışı ol -
duklarını söylüyorlar. Çekoslo -
vakyada l'kranyal !arın 446,000 
kişidir. 

Ruten ismi verılerek Romanya
da da 456,000 '\]kranyalı vardır. 

Sibiryada da bır miktar Ukran
yah vardır Halta Şimali Amerı -

itada da Ukranyalı olduğu söyle -
niyor 

Rusya il~ açıktan açığa, yahud 
da elaltından kavgaya girişmış o
lanlar Ukranya meselesini kurca
lamaktan kendilerim alamamış -
Jardır. Bunun tarihte pek şayanı 
dikkat misalleri vardır. MeselA 
Napolyon da böyle yapmıştır. 

Rusya ile uğraşmak istiyen Fran 
sız imparatoru Ukranyada millt 
hareketi elaltından teşvik ederek 
Ukranyalılann Rusyadan ayrıl -
ması için tahrikat yaptırmıştır. 

O zaman Ukarnyalıların milli duy
guları şimdıki kadar kuvvetli de
ğildi. Halbuki uzun zamanlardan
beri Ukranyalıların miili duygu
ları canlanıyor. 

İşte şımdi Ukranyayı ayırarak 
bıitiın Ukranyalıların bir devlet 
halinde toplanmaları tahrikatı ya
panlar da bunu bılmıyor değiller
dir 

Avrupada Karak 1 ş 
ı ~ inci aahifeden devam) 

ba~ amışlar Otomobillerle ma!>al
le mahalle, sokak sokak dolaş -
makta soğuktan muztarib olar. :fa
kırleri, kıms~sizlerı toplamakta, 
husus yurdlara, hastanelere gö -
tü rmektedirler. 

Avrupanın biıyuk şehırlerınde

kı 'oğuğun derecesı. 

Parıste: 15, Londrada: 6, Llzpnn
da. ı+, Brükselde: 13, İs1okholm
de. 6, Kopenhagda: 15, Viyanada: 
12, Laheyde: 14 .. 

İngilterede, soğuktan kılısel~rin 
çanları donmuştur, Şiddetli "iı 

poyraz rüzgarı esmektedir. S•'•r

dar. sonra 20 derece soğuk var 
Bu yıizden Vest Perth'deki in-

Hikaye 

- .k ' lntı am .. 
(t üncll uhifeden devam) 

bir huy, bir ihtiyaç halinde idi 
Doktor bu hakikat anladı; on

dan nefret etse, sevgisini kaybçt
~e nekadar iyi idi. Fakat, bu h5. 
dise onu büsbütün çılgınca g~nç 
kadına bağladı. 

Nihal artık eve gelmiyordu 
Doktor onu bulmak görüşme!• 

için peşinden koşuyordu. 
Aylar geçti. Doktor binbir rica 

ile genç kadınla barıştı. Birleşti
ler .. 

Fakat çok geçmedi, birkaç aJi 
sonra yine ayrıldılar. 

Çünkü Nihal doktoru yine al
dattı. Bu defa da bir başkasile ... . 

•• 
Bir gün, gazeteler, Nihalin, 

meçhul bir el tarafından, esraren
giz bir surette öldürüldüğünü yaz 
-dllar! .. 

Evet, Nihal; öldürüldü. Gün:cr
ce bu esrarlı cinayetin tahkika -
tından bahsedildi durdu. 

Aylar geçtiği halde katil bıık
namıyordu ... 

* Doktorun ilk kansı Ruhsarın 

evi .. Kapı çalındı. 
Ruhsar kapıyı açtı; karşısma 

doktor Kemal Necib çıktı! Kadı
nın müsaadesini beklemeden ıçe 

ri girdi. Kadıııın gösterdiği çe -
kingenliğe rağmen konuşlu ve ko
nuştular. Ona ne teklif etti b\l'.
yor musunuz? .. Tekrar evlenwek . 
Kadın reddetti. 
Doktor ısrarla tekrarladı. 
Kadın evlenmelerine en bu 

yiık mani olarak Nihaliıı meı• 
cudiyetini ileri sürdü ve: 

- Onu seviyorsun .. Gıt onun da 
benim gibi canını yakma cıed;. 

Doktor uzun mücadc le ve mü-
nakaşalardan sonra nihavet iti
rafa mecbur oldu· 

Onu öldürdum• .. O artık a-
ramızda yok. Çok fena bir kamn
d1 o ... 

Bunun üzerine Ruhsar dukto
run teklıfini kabul etti. Fakat... 

* 

Romanya'da Kral, 
HOkümet, Mec.is ' 

v . Parti 
(2 inci sayfadan devam) 

kiyetli netice verdiği bildirilmek
tedir. Filhakika son orta Avrupa 

1 

OKSORENLERE: KATRAN HAKKI EKRE 
Almanyaıla yapılan 

300 defa 
Çalmakla bozulmıyan 

POLYDOR 

·f 
ı 

Niçin ıztırab ? 
Çekiyorsunuı 

krizinden sonra Romanyanın va- Marka türkçe gramofon Plakları piyasaya çıkmıştır. 
ziyeti nazikleşmiştir. Bu itibarla tirküblü REFİK BAŞARAN BAYAN BELKİS PLATİN 
Romen milleti, her zamandım zi- 8 (511ncilti ao."züm (Kar· 
yade müttehit bulunmak mecbu- 8 046 KarahisaTlı Raşidin şarkısı 

Aksine çevrildi devranı felek cıj'ar §&rkı) 
riyetindedir. Bu ittihat, bugünkü Scoiancak Uş ak §arkı 
şartlar altında ancak, irade sahibi Bayan MÜZEHHER ERSES Bıeyan NEVZAD 

olduğunu gösteren Kralın etrafı-
8048 

Belinde şal kuşak {Türkü) 8052 Şiddeti hicran ile 
na toplarunakla mümkündür. Ma-

Ahadeler (Hüseyni şarkı) Rast gazel 
jeste Karol, yeni kanunu esasi ile Bir defa aa 

k ğ • li ı Bayan SEMAHAT ÖZDENSES Lilcmisin (Neva türkü) 
üzerine ço a ır mes u ·yetler a - BAYAN BELMA 
rruş bulunuyor. Denilebilir ki ye-

9049 

Be · ·· (H.. kı) nı uzme uzzam şar BQ54Göz yaşlarım (Uşak 
ni devl€t mekanizmasının bütün Beni bir bahar günü şarkı) saçlarının her 
ağırlığı Karolun üzerinde toplan- {Karcığar şarkı) le i (Huza ıı şarkı) 
rruşlır Şimdi parti reisliğini de POLYDOR gramofon plillanııı her yerde ısrarla isteyiniz 
uhdesine almakla bu mes'uliyeti Alın • 

T Ü O iZ • b•' , .. · ı t kt d. Kal h"k" ür<1 e toptan satı~ deposu: VAHE T ClYAN ., genış e me e ır. r ın u u - NEOKÜRİN sizi bu muzıç de'~ıl 
meti, Kralın müşavirleri, Kralın İstanbul Sultanhamam Camcıbaşı Han 2 nci kat No. 10 P. K. 180 rılanndan, nezle ve gripten 

meclisi. şimdi d€ Kralın siyasi par- •------------------- -------- • kurt.aracaktır. pıi· 
tisi. İ~tc Karol'ün Romen manevi - - NEOKÜRİN kalbi yormaz ~e 
birliğini takviye Nmek, Romen deyi bozmaz. ..;1. 

· 1 ~ vatanının bütün üğünü korumak Tek kaşe 6, altılık kutu 30 J<U 
ve ;Romen milletini maddi refaha Her eczanede bulunur. 
doğru götürmek için kurduğu dev- NEOKÜRİN ismine dikka~ 
Jet mckanzması budur. Kuvvetli -
bır Romanya. Balkanların ve orta DEVREDİLECEK i:HTİFJ\ 
Avrupanın sulhu iç n elzem olan 
bir istikrar unsurudur Maj~ıe 
Karo! böyle bir Romanya ıçın ça
lıştığından bizim gibi Balkan sul
huna bağlı olanların dileği de an
cak bu mesaının muvaffakiyeti 
ofa bilir 
Du~ gelen Aj.ns ttlgra!ında 

Romanya Hariciye Vckilı Komne
nin ö;;tifa ederek yerine Gaıfenko
nun getırildiğı bilciiri'.mektedir. 
Bu istifanın sebebi malum değil
dir. Fakat Romanyanı bugünkü 
vazıyetinde vekil değişmesi, bü
yük sıyasi manaya delhlet etmEZ. 
Çünkü gerek dahil ve gerek hari
ci siyasalı tedvir eden bizzat Ka
rol'dür Vt'killer politika yapan 

Baş, Diş, Nezle,GripRo"ıaiizrııa 
BERATI rıı>ır 

•&nzin ve saireden petrol ;tir~ 
nevralji kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes' bunun istihsali. hakkınd~l<ı ı' 

• r için alınmış olan 26 SonkanUP. bf' 

1 • ı h~ 
cabında günde Uç ka•s alınabilir. • tarih ve 255/246 numara ı ı ,_rrt 

ratının ihtiva ettiğı hukuk bU~ı; ıı· 
başkasına devir veyahut ırıe"' j)e ' lstanbul Komutanlığı Satınal

ma Komisyonu ilanları 
· \'et 

ile konmak için icara dahı !J!'5ı.JJ 
bileceği teklif edılmekte ooiı;ıııe!C 

Harb Akademisinde yaptırılacak Komutanlık bırlikler! için şart- hu hususta fazla malumat e rs~ 
tamiratın açık eksı.tmc ıl~ ihalesi namesi mucibince evsafı dahilinue isteyenlerin Galatada, ASlaPiiracl' 
28 birincikanun 938 çarşamba günü 700 ton kok kömürü satın alınacak- 5 inci kat 1 - 3 numaralara fil 
saat 14,30 da yapılacaktır. Muham- t:r. Kapalı zarfla ihalesi 6/1N39 at eylemeleri ilan olun~ 
men keşif bedeli 1095 lira 15 kuruş- Cuma günü saat 15 de yapılac1k - Zayi Tasdiknaf119··"··ı''' 
tur. İlk teminatı 83 liradır. Şartna- tır. Muhammen kıymeti 14700 lirr.- )k ,.. 
mesi aid olduğu şubesinden bedeli c.ır. İlk t~minatı 1103 liradır. Şart- Erenköy Lisesinden 17 

. sd"' 
mukabilinde alınacaktır. İsteklilc - r amesi her gün Komisyonda giirü- rin 1339 tarihinde aldığıırı e 

1~c~· 
rinin ilk teminat makbuzu veya lcbilir. İsteklilerın ilk teminct namemi kaybettim. Yernı ~ıi'.·"' 

adamlar ueğil. dahı. zi ·ade müte- k' · ın 
mektublarile ~490 sayılı kanunun rr.akbuz veya mektuplarile 249C ni alacağımdan es ısın 

hassıs sıfatilc yardım eden kim- ] d ğ l' 1 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesika .: sı.yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddr- oma ı ı i an o unur. .. 
seler olduklarından hariciyedeki . ' ~' ..... Doktor Ruhsarın evinden larile ihale gününden en az sekiz ',rinde yazılı vesikalariyle beraber Muhsine ~ 
tebeddül. Romanya dış politika - ı 1 ~----------- ~· çıktıktan sonra, Ruhsarın ilk fri bır· gün evveline !<adar vilayet nafıa fen iııale günü ihale saatinden en az 1• h h'

1 

sında , ·e;asen beklenmiyen Sııltanahmet ü~üncii sul 
telefonu açarak müddeiumumili- müdürlüklerinden alacakları vesi - bır saat evveline kadar teklif mek- ' 

değişikliğe delalet edemez. h"k' 1 .•. d (t ğe vazıyeti bildirmek oldu: kalarile beraber belli günde Fın - tuplariyle Fındıklıda Komutanlık a ım ıgın en: ,., 

O E k 
• 8" d dıklıda Komutanlık Satınalma ko- Satınalma Komisyonuna gelmeleri Hazine namına İstanbul ırı i ~ 

Ojnı"v:ırsı"te lşıerı" . ç r egv 1 ır en misyonuna gelmeleri. ·9020· (92321 muhakemat müdürlüğü ta:·
1
:,:; 1 

l 1 1J 1 * * Temas ltJzı Aronik aleyhıJl p.rıt 

ld 1 
İhale günü talibi çıkmlyan 33. Bırinci muhabere alayı için 30 ~"J ' 

Ünıversiteye de.vam. eden tale - a reye ça ışmış Tümen birlikleri hayvanatı için 280 ton levamarin kömürü ş&rtnamesi İstanbulda Zindlıanka:ı~ı:r;rı 11• 1 ·~· 
be adedı ehemmıyetlı derecede ton yulaf satın alınacağından _ka -ı mucıbince evsafına göre sa~n a~- ve 7~ kapı. sayı ma ~ v~ıı:" '.. 
artmıştır. Üniversiteye bağlı has- (l lnd aalıifeden devam) palı zarfla ih&l~si .. 28 bırıncıkanunl nacağınd_an .. p.az. arlığı 26/l.kan./9v8 nun ızalesı hakkmdakı. da Jllsh ·f· 

taf!o(', kılınik, liıboratuar, seminer t 938 b a at 16 da ya p t 10 30 d d d M k r iyi geçiniyormuş. Daktilo ren ile çarşam a ..,unu sa - azar esı .gunu. sa~t , . ~ yanı - uruşmasın a: ez u 50.,,ı~ 
ve kiıtüphanekrin toplu bir hal- tanışıyor. Daktilo ona da diyor ki: J'.'lacakhr. Muhammen tutarı .14420\ Jacaktır. Isteklılerın bellı gun ve celbedilen tapu kaydlDd~ c,tJe· 
de bulunmaması ve nakil vasıta- _ Ben bir müddetten beri nişan _ liradır. Ilk tenıınatı 1082 lıradır. 1 saatte Fındıklıda komutanlık satın- Ali Ahın t F tm '1atıce. . ı•r 
larının intzarnsızlığı yüzünden ta- lıyım!. Şartnamesi her gün komisyonda gö-

1
· alma komisyonuna gelmeleri. ' e ' a a, '~ da Jı1"se<, • 

!ebeler ders ve vazifelerine vak- "! b·ı· ı· t ki'! · ilk t inat ) Mustafa kızı Fatmanın ,~r Fakat Hanrı ile daktilo arasın- ru e ı ır. s e 1 erın em (9334 . ·ııeP · t 
tinde yetışememektdırler. 

Üniversite rektörlüğü bu husu
su ehemmiy€lle göz önüne alarak 
bu kabl binaların toplu bir mu -
bite cemedilmesini kararlaştır -
mıştır Bunun için de şmdilik en 
münasib yer Üniversite binasile 
Şehzadeba ı arasında mahalleler 
olduğu görülmektedir. Buralarda 
bulunan binaların istimliik edile-
rek istenilen neticenin tahakk,.,u 
ancak 10 milyon lira ile mümkün 
olabilecektir. 

Rektörlük bu hususla bir ra -
porla hüküm.ete müracaat ederek 
bu yıl, büdce ile beraber bu tah-
sisatın da verilmesini taleb et -
miştır. 

Beş milyon lira ile pliinın tat
bikine başlanmasını, bilahare ve
rilecek diğer beş milyonla da ta
mamen tahakkuk ettirilmesi ci.-
betine gidileceği anlaşılmaktadır. 

Muhtelif fakültelerde bu sene-
ki takb< udedi şöyledir: 

Edebiyat fakültesinde (614), 
fende (723); tıbda (2574); huk!ik
t& (1112). 

13 ikincikiınundan !ibaren Rek
tör Cemil Bilse! tarafından fa 
külll· talebelerine tanışma çay -
!arı verilmesine başlanacaktır. 

tihabat havaların düzelmesine ta
lik olunmuştur. 
Fransanın vilayetlerinde dr. 

şiddetli soğuklar başlamıştır. Bel
forda. 10, Strazburg havalisiıı..le 

14 dür. Bordoda: 3, cenub sahi -
linde Antip ve Po da 5 Payoıı"ıla. 
7, Tolozda, Biyariç'de 9 

Karlar yiızünckn yollar kapa!"
mış, bazı yerlerde münakali'ıt !<P
silmişl r 

da bir nevi münasebet başlıyor. makbuzu veya mektublarile 2490 '* oldukları anlaşılarak ııa ııcnır). 
1 k 2 3 dd 1 . 1 tebl'" .. . ırı•" ,ı Sonra İren nışanlısından ayrılı- sayı 1 anunun ve ma e trın • İstanbul Komutanlığına bağlı an ıgat uzerıne d·• 

yor. İren ameliyat oluyor. Hanri d~ ~.a~ılı vesik~larile berabe~ ihale birlikler hayvanatı için 146000 ki • gelmediklerinden gıyapıarıP «'' ~ 
nin da bu ameliyattan haberi var gunu .ihale saatınden en az bır saati lo kuru ot şartnamesi mucibince ev pılan duruşmasında , s5ıU , .. • 
dır. Çünkü daktilo ile araların - evveline kadar teki:! mektublarını safına göre salın alınacağından pa- . ı ·li gıyaP, . 

F·ndıklıda komutanlık Satınalma • . . • hıssedarlara muame c . rı.C 
daki münasebat pek ileride imiş. • zarlıgı 30/Bırıncıkanun/938 Cı.;ma .. raf ,c ıı 

D kt
.
1 

k İ komisyonuna vermeleri. ·9021> .. .. 1 14 30 d 1 kt 1 rarının tebligıne ka ıO 
a ı o ıza gelince ren ha - gunu saa , a yapı aca ır. s- 588ı ~ 

kikaten evlenmek üzere birısı· ·ıe lf teklilerin belli gün ve saatte F'!n - muhakemesi 20/l/939 ·tıı '" . ·· .. b'I ık . tarı ' 1 
nişanlanmıştı. Fakat Hanri ile ta- !hale gunu ta 1 1 ç mJyan Istan- rlıklıda Komutanlık Satınalma 'Ko- lik edilmiş olduğundan :ıııı f· 
nışmış, onunla münasebet peyda bul Komutanlığına bağlı birlikler 1 misyonuna gelmeleri. (9380l liğinden itibaren beş güP ,,ı • 

hayvanatı için 420 ton yulaf satın * d'rdC ırı> 1 f etmşitır. İsmi gizli tutulan adam- ı ·lir dilm d ... t k ı ~' 
1 

alınacağından kapalı zarfla ihalesi • _ . 1 az e e ıgı a ~ıl3 ııil 
a tanışmış, onunla da münase -

28 
b' . 'k" 

938 
Ç b .. • , Istanbul Komutanlıgına bagh bır meye gıyaplarında deva" ~ · 

bet peyda et · t' O d ırıncı anuıı arşam a gunu J'kl h ·t · · 124000 kil .n;ı 
mış ır. n an sonra saat 15 de yapllacaktır. Muhammen 1 er ayvana ı. ıçın . . 0 verileceği tebliğ nıaJ<af!1v· 

gizli tutulan adama dönerek de- . 
6

. . · . rnman şartnamesı mucıbınce ev.a -
layrnetı 21 30 Jıradır. ilk temınatı .. • . olmak üzere iliın olunur~ 

miştir ki: 
1623 

lir d Ş t . h .. fına gore satın alınacagından p ı - 0 

- Burada ahlak dersi vermek k . a ~r. . ~~!:.;es\ e~·ıgu~ zarlığı 30/Birincikanun/938 Cuma 938/170~ ıııiil" 
mevkiinde de"iliz. Siz fena bir omısyon a goru e ' ır. ste 1 erı-1 .. .. 15 d ıa ak l. k ~ur~ '" 

" nin ilk teminat makbuzu veya mek- ~n~ saat . .. e yapı c tır. ste • evsafına göre 2000 ıı.ilo ".
1 

~o v, 
adamsınız!. Sizden para almışlar, 1 lılerın beli gun ve tte Fındıklı ı~ tublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve ı saa • &alın alınacaktrr. pazarı .,it'o 11 
sızı dolandırmışlar meselesi o da Ko ta lık S t 1 ko · sı " • 3 maddelerinde yazılı vesikalarile mu n . a ına ma mı• • rincikinun/938 Pazar:•, , ''. , 
kadar ehemmiyetli değildir. Çün- beraber ihale l(ÜDÜ ihale saatinden yonuna gelmelerı. (9381) l<t . l•: '' f> 
kil siz fena bir adam olduğunuz * at 10 da yapılaca ıı · ııııd> ıl'' 
. . .. . • en az bir saa: evveline kadar Leklif belli ün ve saatte Fıııdı ,,·oP 
ıçın boy le bır şeye ugramış ola- kt bla F dıklıd K _ İstanbul Komutanlığı birlikle: i g 1<0~ 11" bT . . So .. .. 1 mc u nrun ın a omu mutanlık SatınaJma ,,,, 

ı ırsınız. nra yuzce de guze ol- tanlık Satınalma Komisyonuna ver- hayvanatı için 80 ton yulaf şartna· g 1 1 . (9~,.., 
d • · · ı ı d b'' 1 eme erı. .J ma ıgınız ıçın nası o ur a oy e meleri. •9022• mesi mucibince evsafına görP sat• . ll~ı·ı 

bır vakaya kanşacağınız hatıra lf alınacağından pazarlığı 30/Biıfo • * . b·' ııl" 
gelmez. 'k" 

1938 
C .. .. t 

15 
.,
0 

İstanbul KomutanM' , e•·s9' o~ 
B d 

. . h 
1 

İhale günü talibi çıkrruyan İs _ cı anun uma gımu saa . ,., . . cib;r.C· . , ~; . 
un an sonra ısmı meç u a- 1 ak İ klil . ili •çın şartnamesı ınu •rıfl' ~l 

d k 
'·-' tanbul komutanlığına bağh Topçulda yapı ac tır. ste erın b'! .. 5000 . il"v]ıl< p• r'' '°" am çı mış, mahkwuıar ayrı ay- .. F gore kıla p a tflifl 1,.. 

k d'l . 
1 

d' İ . . r t birinci alayı hayvanatı için 300 ton gun ve saatte ındıklıda Koır.utan- 1 . 1 ~6ıv 1 ı' ~ı 
rı tev ~ 1 mJŞ er ı~. s;rıı gı~ ı u- yulaf satın alınacağından tekrar' !ık Satınalma Komisyonuna gelme- alınacaktır. Paza: 

1~ü 5'~ ııt 
tu an a amın daktilo ren e o- kapalı zarfla ihalesi 28 birincika • leri. (9382) ı.un/938 Pazartesİı t J<lilerıJlı'' ı fi' 
lan münasebatı ve kızın yaptır - da yapılacaktır s e -•P' .J 

nun 938 Çarşamba günü saat 15,30 1f. · )<) dB Ji. ,,.)I" 
dığı ameliyattaki rolü tamamile ·· tt Fı dı 1 •· 

da yapılacaktır. Muhammen tutarı İstanbul Komutanlığı Karargahı gun ve saa e n . -yoP'ırı·1 
• 

sabit olmadıiı için hakimin ifade- ı k s t ı Kornı• 
15450 liradır. İlk teminatı 1159 li • için şartnamesi mucibince evsafına 1 

. a ına ma (9385) 
since bu güzel olmıyan bu adamın l °" radır. Şartnamesi her gün komis - göre 30 ton kok kömürü satın alı - erı. eli , 
beraatine karar verilmiştir. * t > 

yonda görülebılir. İsteklilerin ilk nacağından pazarlığı 2~/Birincika- . , . uJl<i d•
1 111~ 

iti z ar 
teminat makbuzu veya mektubla - nun/938 Çarşamba günü saat 10 da Nıveliman aletı . ~at"J1 ıJC• ", 
rile 2490 sayılı kanu~un 2 ve 3 mad-lyapılacaktır. İsteklilerin bellı .-:ün dereceli olmak ~art~e :13ırıJ1' o/ 

l
delerinde yazılı vesikalarile beraber ve saatte Fınd~klıda Komutanlı~ caktır. Paz~lı~ıu· !aal ı6 ıJS :

1 

Yazımızıo ~okluğundan bu- ihale günü ihale saatinden en az Satınalma Komısyonuna gelmelerı. 938 pazartesı gun beJlı ~ • 
giio (Öliim akını) 'e (kalbe bir saat evveline kadar teklil mek- (9383) lacaktır. İstekJilerın orJlLlıa~:~ 
giren hırsız) tefrikalarımızı tublarını Fındıkhdt Komutanlık * saatte Fındıklıda }{ gcllflc.'41• 
ko~·amadık. Özür dileriz. Satınalma Komisyonuna verme - İstanbul Komutanlığına bağlı tınalrruı komisyonuııs ,g:I""' 

ler~ •9023• birlikler için şartnamesı mucibince 
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Yeni Çıkan P:aklar 

SAFiYE TOKAY 

1 Toplantılar 1 
Çecuk Esi:geme 

Korumu 
Çocuk Esirgeme Kurumunıuuı: 

Ç. E. K. Eminönü kaza kolu 2S38 
senesi kongresi 24 Bir~nc~arıun H. k... • 
1938 Cumartesi akşam yırmı bu • 1 aye • 

~70255 No.: 

70260 No.: 

Kürdtlı HıcazMır şarkı - ALEV GÖ~l.tJ: KADIN 
Nihav t şarkı _ GÜL RENKLİ YÜZÜN 

MALATYALIFA.HBi · 
BiZİM YAYLAMIZ NEŞELİ 

çukta yapılacaktır. 

TASHİH Ti~kinin Başına Gelenler 

0258 No.: 
tl0256 No ·: 

KOZATIN öNüNDE 
ŞEVKET UÇARAVCl 

Halk şarkısı - GENÇ OSMAN 
Halk şarkısı - llAFIZ MEKTE~EN GELİYOR 

AVANOSLU SALAHADDiN ERCAN 
Halk şarkısı - KAHBE FELEK 
Halk şarkısı - ESME KAYA 

Gayrimenkul Satış ilanı 
nbul Emniyet Sandığı Direktür lüğünden: 

ba u h t Sabihin Sandığımızdan 10368 hesab No. sile a lrtı~ı 
y ~v.ı.e me . d . d b . 

) lıraya karşı birincı derecede ipotek edıp .. va csın c or'- u ı~·ı ode-
inden hakkında yapılan takib uzc:ine ~20~ No. lı ka~unun 46 ıncı 
esinin matufu olan 40 ncı maddesınc gorc satı~ası ıcnb eden Be-

llnd K erhatun mahallesinin eski Çakmak yenı Tarlabaşı cadde-
a am k N l k" · b' 427 ada 26 parsel 35, 33 eski 31 yeni apı o. ı argır ır apartı-

ln yarım hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmay~ kon~~r. 
~tapu sicili kaydına gore yap~~dır. Arttırmaya gı~~ek ıstıyen 
) Ura y akçesi verecektir. Mılli bankalarımızdan birının temınat 
Ubu r kabul olunur. Bırıkmiş bütün vergilerle belediye resım

\'e vakıf icaresi ve tavız bedeli ve tellfiliye rüsumu borçluya nittir. 
rna şartnamesi 27 /12/938 tarihinden itibaren tetkik etmek istıye.n
Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sıcili 

dı ve sair luzumlu izahat da şartnamede ve takib dosyasında vardır. 
t r' ııın.aya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri 

uı hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 
/939 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlundn kain Sandığımızda 
14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakknt ihale yapılabilmesi için 
edilecek bedelin tercih.an alınması icab eden gayrimenkul mükel-

t!li ile Sandık alacağını tamnmen geçmiş olması şarttır. Aksi takdir
lon arttıranın' taahhüdü baki kalmak şartile 28/2/939 tarıhine mü
Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son a_rtt~rması yapılacak

~u arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın ustunde bırakılacak
lfaıcıarı tapu sicillerile sabıt olmıyan al!kadarlar ve irtfak haltkı 
l-erinin bu hakları ve hususile faiz ve masarife dair iddialarının 
laribinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dai

bildrmeleri llzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
ı tapu sicıl.ktrile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
kalırlar. Daha fazla malıimat almak istiycnlerin 938/938 dosya 

rasne Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lü

ilAn olunur. 
DİKKAT 

trnnıyet Sandığı; Sandıktan ılınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
t!ıılere tahmin edilen kıymetın yarısına kadar ikraz yaparak usulüne 
(olaylık göstermektedir. (9375) 

ATATÜRK 
CENAZE MERASlMl ALBfiMO hdNCİ TAB'I ÇIKTI 
.\tamızın muhtelif portrelerinden mürekk-eb renkli bir kapak 
•çınde 100 çeşid resim 15 kuruıtur. 

Gat!etemizin 10 Birincikanun ta
rihinde intişar eden ölü Hüseyine 
ait gayri menkulün ikinci arttırma 
ilamrun günü 24/1/939 Salı günü 
olacak yerde 23/1/939 Pazartesi ya
zılmakla İcra memurlugunun işan 

ı üzerine tashih olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukıııc 

M ahkemesindcn: 
Ortaköy Dcreboyu 51 numarrıda 

oturan Gülizar tarafından mezkılr 
ı.dre ıt" ikamet eden kocası Cemil 
aleyhine açılan sulh teşebbüsü da
vasının muhakemesinde : Davacı 
muhakeme günü gelip dava edllc
ne gönderilen davetiyeye verilen mü 
başirin meşruhatına nazaran halen 
ıkametgahı meçhul olduğu anl~ıl
mak.la ilanen teblığat icrasına ka -
rar verilmiş olduğundan dava eaı
len Cemil'in muhakeme günü olan 
21/1/939 tarihine müsadif Cumar -
lesi günü saat 11 de Beyoğlu dör
düncü sulh hukuk mahkemesin1e 
hazır bulunmanız tebliğat makamı· 

na kaim olmak üzere ilan olunur. 
938/1101 

Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğin -
den: 

Müddei İstanbul Belediyesine i
:tafcten avukat Ömer Cemil tara -
fından Eyüp camiikebir caddesı ec
zane karşısında, 20 numaralı e•ıoe 

mukim Mustafa Zeki aleyhine 25 
lira 29 kurusun faiz, avukatlık iıc

reti ve masarifi muhakeme ile bir
likte tahsiline mütedair açtığı al~
cak davasında: Müddeialeyh Mus-
tafa Zeki namına çıkarılan daveti 
ye ikametgahım terkedcrek gittiği' 
ve halen bulunduğu yer mahim bu
lunmadığı şerhi ile iade kılınmış 
clduğundan keyfiyetin yani da,,.,. -
tiyenin on beş gün müddetle ilıker: 
tebliğine ve muhakemenin 2•J/1/ 
!139 saat 11 re talikine karar veril -
miş olmakla davetiye makaır.ına 

kaim olmak üzere iliinen tebliğ o-
lunur. (13166) 

Sultanahmet Üçündi Sulh Hu -
kuk Hakimliğinden: 

Hazine namına İstanbul ma!.H~ 
muhakemat müdürlüğü tardın '!a•ı 

'lllıll-••••••••••••••••••••••• .. İstanbulda Çakmakçılarda büyük 

l11hi1arlar U. Müdürlüğünden: leyhine açılan İstanbul gümrükleri 
satış işleri idaresinden ihale sure -1 

yeni han 14 numarada Hidayet n-

ı .._·----·-----~-~~:""".:-~-~-----~ tile 575 liraya satın alınış olduğu 
'- İdaremizin Ford kamyonlan için Zafer, Dunlop, Gudyer, Fay-

600 kilo ağırlığınd-aki nebati zamkın 
markalardan hırı olmak üzere 32X6 eb'adında 8 aded dış ve 8 

miadında depozita akçesi olan il 
ç lastık açık eksiltme usulile satın alınacaktır. lira 25 kur~ tenzil edildiği h:ılde 

Arslan, evlanmağa gidiyordu. Ça
nak yalayıcı tilk~ ormanlar kra -
lının avlanmağa gittiğıni görün
ce yaltaklanarak pcşıne takıldı. 

Arslan aldırmamıştı. 
Kemik yalayıcı, iki yüzlü, ten

bel, bir başkasının çalışmasının 

artığile geçinen tilkinın ne oldu
ğunu bıliyordu. 

Arslan, ormandan çıktı. Su ba
şına doğru bütün heybetile gelir
ken birdenbire çalıların arasına 

uzandı. On beş yirmi metre öre
de bulunan bir su kenarında bir 
Afrika geyiğinin su içmek üzere 
olduğunu görmüştü. 

Tilki, ormanlar kralının uzanıp 
yattıgını görünce o da; büzülerek 
yanına sokuldu. Arslan, tilkiye 
sordu: 

- Gözlerim parlıyor mu? 
- Evet efendimiz •. 
- Yelem dikilmiş mi? 
- Evet efendimiz ... 
- Tüylerim diken, diken ol -

muş mu? 
- Evet efendimiz .. 

- Kuyruğum dikilmiş mi? 
- Evet efendimiz .. 
Her şeyim yolunda mı? 
- Evet efendimiz.. 
Derken aslan yerinden fırla 

yıp bir sıçrayışta geyiğin üzerine 
çullandı. Tilki de artık1arı ya -
layarak karnını doyurdu . 

* Bir gün, tilkinin karnı acıkmı~
tı. Ormanlar kralımn yaptığı gı
bi bir geyik avına gitmek heyeca
nına tutuldu. Tabii aslan yapı -
yordu da o neden yapmasındı? 

Elini kolunu aslanvari taklid 
bir sallayışla orman yolunu tuttu. 
Yolda bir çakala rasgeldi. Gurur
la seslendi: 

- Heyyy! .. Çakal buraya gel!. 
Çakal, tilkinin ardına düşt:;, ı 

ll..._ Heyeti umumiyosinin muhammen bedelı 944 lira ve muvakkat bakiyyeyi ita ve malı tesellüm et

llatı 70.80 liradır. memiş olmasından dolayı 21161!138 
~l - Eksıltme 26/12/938 tarihine rastl.ıyan ~aurtesi günü saat 16 günlü son ihalede ancak 14 liraya 
bataşta levazım ve mübayaat tubesındekı alım komisyonunda satılabilmiş ve bu itibarla arada 49 Acaib Şeyler 

Tilki kendine bir arslan süst.a ,·e
rerek yürüyordu. 

Nihayet; ormandan çıkıp asla
nın c\-velcc pusu kurduğu yere 
ktmali azametle uzanıp yattı. 

Nasılsa su başında bir yaban 
geyigi su içiyordu. 

Tilki, çakala sordu: 
- Gözlerim parlıyor mu? 
Çakal; baktı. Tilkinin gözü par-

lamıyordu. Cevab veı di: 
- Yoo ... 
Tilki kızdı ve mukabele etti. 
- Ulan :.ana ne?. Pnrlayor de!. 
Çakal uydurma cevab verdı: 

- Parlıyor ... 
- Tüylerim diken, diken ol • 

muş mu? 
-Yo ... 
Tilki yine kızdı ve: 
- Ulan sana ne? .. Olmuş de! 
Çakal rnartavaldan ccvab verdi: 
- Oo! .. Olmuş .. 
- Kuyruğum dikilmiş mi? 
- Ne gezer?. Yerde sürünüyor 

be!.. 
Tilki, sinirlendi: 

Ulan, dimdik olmuş de! 
Çakal: 
- Evet dikllmif ... 
- Her şeyim yolunda mı? 
- Yok canım! .• Olduğu yerd·. 

duruyor .. 
Tilki büsbütün ifrit olmuş ve: 
- Yolunda de be!. 
Çakal: 

- Yolunda ... demiş. 
Tilki olduğu yerden şikarının 

üzerine arslanvari bir sıçrayışta 
atladı. 

Yaban geyiği, üzerine atlıyan 

tilkiye bir boynuz vurarak bay -
gın bir halde yere düşürdü. 

Çakal, ölü bir halde su başında 
yatan tilkinin yanına giderek: 

- Hah; işte şimdi her'şeyin yo
lunda-. Dedi. 

Caktır. lira ihale farkı bedeli hasıl olmuş -

l'1 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 ve 2 lira ilan ücreti verilmi~ olılu - Sakallı Kadınlar 
birlikte yakarıda adı ıeçen komiayona gelmeleri ğundan depozito akçesinin tenz;lın-

den sonra ccman 51 lira 75 kuru~-un 
Jf. .. tahsili davasının ilanen ynı•ı .arı 

Mikdan Beben TurArı 0/,7,S Teminatı Eksiltme tebliğat üzerine cari duru5rr.a.:1.n -
UraK. Lira K. LirLK. Şekli aaall da: Müddei vekili tarafın .fan da-. a 

adet - - 650 - 48 75 azarlık 14 teşrih ve bir müzayede. kaimesi ib-
. 1 . P raz olunduğundan bahısle muame-

l;rı.ıı kola ~O kılo 35 700 
-

52 50 8'İ1k 14·~0 leli gıyap kararı tebliğine karar ve-
Şartnameleri rnucibınoe satın .alınacak 1 adet matkaplı daıre rilerek muhakeme 13/J/93J saat 11 

rl!sı ile 2000 kilo Dikistrinli kola hızalamlda ynılı usullerle eksilt-
konmuştur. . c talik edilmiş olduğundan tarır.ı 

Muhammen bedellerile muvakkat temınatlan hizalarında gös- tebliğden itibaren be~ gün zarfında 
lftır. ıtiraı edilmediği takdırde mut.ake-

lt F.:ksıltme I6/l/939 tarihin-e raslıyan Pazartesi giiııü hi7.aıarın- mtyc kabul cdlimiyerek 6tyatırnd.1 
~Uı saatlerde Kabataşta LevWLım ve Mübayaat Şubesmdeki :ılım hüküm verileceği tebliğ makan:ına 
l\t cınunaa yapllacaktır. kaim olmak üzere ilan olun~ı:. 

' Şartnameler Parasız olarak her giln sözü geçen şubeden alı- 938/158l1 

~ Sultana1ımct Oçiincü Sulh Hıı 

Hepimiz yallllZ erkeklerin aa· 
blh olacaimı zannediyoruz. Sa
kal ile bıyığın erkeklerin işueti 
olduğunu herkes bilir. Fakat; ta· 
biat bazaıı bizi aldatıyor. Mesela; 
köı1e erkeklerin ne sakala. ne de 
bıyığı çıkar. 

Meseli; resimdeki »İyah sakallı 
niz l::u kadar uzun sakalın e1'kek· 
terde bile olmadığuu hayr~tlc gi-

riir!'>''tliiz. Sakalının bo) a hir J n
(1•.._ met.rodan fazladır. Con };iyot 
isminde olan bu kadın Amerika-
da doğmuştur. Sakahnı arkaya 
doğru tarıyordu. 

Parisli l\laclam Dolenin ise sa
kalı siyah ve kısadır. Dünyama 
her tarafmı ınerek kendisiai 
para ile seyrettirmiştlr. 

iki kıs kardeş namı verilen la
zaa siyah ve ba sakalları vaN.ır. 
Bwalara luremoa llemtinıler is
mi verilmişti. 

Bütün bunlardan sonra acaba 
dünyanın en uzun sakallı erkeil 
kimdir deniniz? 

Brezilyalı Lüi Kolondur. Bu 
adamın sakalının boyu üç buçuk 
metredir. Bıyıklarmnı boyu da 
bir metredir. 
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Oyun 

Kayakcılık 

Resimde gördüğün uz gibi, Av
rupada çocuklar bütün kış meh
tablı gecelerde ve tatıl zamanla
rında kızak kayarlar ... 
Yalnız çocuklar değil. anaları 

ve babalan da kızak kaymağa me
raklıdırlar. 

Kar sporları medeni memle -
ketlerde çok revaçtadır. Bilhas -
sa kızakla kaymak hemen, he -
men herkesin oyunudur. 

Buzlarla örtülen nehirler \'C 

işit il mem ı, Şeyler : 
Hayat sulardan fışkırıp çıkar -

ken koyunların tırnakları ordek 
gibi idi. Boynuzları da kafasının 

ortasında tek ve uzundu. 
Bir tabiat alimi koyunun suda 

yaşarken ne şekilde olduğunu g:İ!?

terir tcmsill bir resim yapmıştır. 

Birinci resimde gördüğünüz ba

tik gibi başında testeresi olan 
hayvan, koyunun ilk şekli oldu -
ğunu iddia etmektedir. 

Yine bu alimin iddiasına na -
zaran milyonlarca sene sular mev-

, 

göller üzerinde binlerce koylu 
ye şehirli boş zamanlarında k ak 
kayarak eğlenirler .. 

Avrupada kullanılan kızak lar 

resimde gördüğünüz araba gıb d ır 

ve rahattır. Üstleri demirlerle 
sağlam olarak birbirine bnğlan -
mıştın. Altı, kuru ve gürgen ı

ğacından yapılmıştır. bu kızaklar 

birer kişilik olduğu gibi beş or ki
şililc bir aileyi de taşıyabilecek 
şekildedir. 

rada gütrneğe başladır. 
Tabiat alimlerinin iddialarına 

kiini karalara tcrkettikçe yavq, bakılırsa hepimiz balıklar gibi 'iU-

yavq ördek parmaklı, uzun aya\.- dan fışkırdık.. Yavaş, yavaş şek-

Müsabakamız 
1- Her ay bir bilmece ilin ede

cejiz.. Bilmecemizi ıloiru halle -
•enlere kıyraettar lleiiyeler ve

nceiiz. 
Z- Bllmec:eanizi halledenler bir 

ay zarfında cevablanm Son Tel

ıraf gazotesi bilmtte memurlulu
na göndermelidir. 

3- Hediyeler illn edildikleri 

tarihten iki haf ta içinde matbaa
mızdan aldınlmahclır. 

Acaba; ikinci bir devir başlan-
gıcında bugünkü ördekler sa r 

kalırsa ne olabilirler dersiniz? 

VEBECECİMİZ HEl}tYELER 
1- Zıys marka fotoÇaf ma, -

ki nesi, 
.Z- Kol saati. 
3- Bir mürekkepli kalem. 

Dördüncüden ellinciye kadar hi
rer kitap. 

Bimecemiz 
Benim harfim sekiz. Beni iz 

çok seversiniz. Dk iki httelerinıle 
her ~yi öfretirim size. Fakat be
ni seven ancak ayda dört kc.rc bu
lacak. Bilin bakayım neyim ben! 
Bildim daha sen söylerken. 

l>aıre desteresı eksiltmesme iştırak etmek istiyenlcrın fenni kuk H "k' 1. ~· d "e '-- . b" h ft ı· k d 1 - a cım ıgm en : 
"<ltaloglarını ihale gunünden ır a a cvve me ·a ar nhisar- . . -------

~um M"d l"'ğ'" T"t ~abrikalar Şubesıne vermeleri lazımdır Hazıne namına İstanbul malıye 
'l u uru u u un . h k t -a·· r·~- t f d 

TAHTARA VALLI 
'- İsteklılerın cksıltme için t.ayi nedilen gün ve saatlerde c;, 7,5 mu a ema .. mu. ur ugu ara m an 

1'le Paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri Galatada Kurkçulerde 13 nunıara
lınur (9378) da İstüanaki Atamo aleyhine &çı

lan gümrük bedelinden 275 liranın 
"'lllllıı11ıı-ıı1m1-m!I ___________ ._ _______ ~ tahsili davasında vazife noktasın-

Belediyesi ilinlan dan davanın rc•ddinc dair verllcn 
kurar Temyiz Mahkemesince L, -

it ...,....,._ ___________________ .__. zulmuş olduğundan tekrar duruş • 

~ ~ bedeli 3073 lira 32 kuruş olan Heybeliadada İşgüzar soka· ma yapılması için müracaat edil -
lll§ası pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Le- mesi ü~rine muhakeme 25/1/9'JJ 

~ ttltidürlügunde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda ya- Çar~amba saat 10 a bırakılmış rl -
~~11tadan başka Fen İşleri müdürlüğünden alacıtltları fen ehli- duğundan müddeialeyh İstifan:lrd 



1939 Yılbaşını kutlulamata hazırlanıyor musunuz ? 
• 

f 

inhisarlar idaresi Tarafından Satı lan 

MENŞELi ŞAMPANYA 
Fiatları (Müdafaa • • 

vergısı dahil) 

575 

Çorum Nafi a Müd Urlül}ünden : 
1 - İsteklilerin teklili !Ayık hadde görülmiyerek kapalı zarf usu

lile yeniden eksiltmeye konulan iş: 
(67839) lira ke§İl bedelli Çorum ceza evi ikmali inşaatı. 
2 - 12/1/939 perşembe günü saat 15 de Çorum adliyesi eksiltme 

komiıyonunda ihalesi yapılacaktır. 
3 - Şartname ke9if ve evrakı saire Çorum nafıa müdürlüğünden 

344 kuruş bedel mukabilinde verilir. Muvakkat teminat miktarı (4642) 
liradır. 

4 - İsteklilerin bu işe müteallik ehliyetnamesi ve sair evraklarile 
b irlikte teklif ınlltublarını ihale ~ü saat on dörde kadar Çorum 
nafıa dairesinde toplanacak ihale komisyonuna vermeleri J.azımdır. 

.9247. 

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

bu kefidenin de en büyük ikramiyeleri olan 

45.000 ve 12.000 
lirayı yine YURT GiŞESi vermiştir. 

81& de doetlaruuz gibi saadete ve bahtiyarlığa kavuşmak isterseniz 

YILBAfl Biletinizi Yurt Gişesinden alı nız. 
Gifeml&d• biletler tükenmek üzeredir. Acele ediniz. Son günlere 

blmayum. Tqra ıiparifleri kabul olunur. 

Adr••• dlkk•t: it Bank••• k•rtıaınde 17 No.d• 
YURT GiŞESi Sahibi MEi.fMET KIVANÇ 

. . . . .. . ... 
GÜZELLiK MUSTAHZARATLARINI , KÜLLANINIZ 

"-~ ··• . ·.c - • 

Gayrimenkul Satış i lanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Fatmanın sandığımızdan 11423 hesab numarasile ald•ğı 
(3950) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
ödemediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 • numaralı ka

nunun 46 ıncı maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine göre satılma~ı
icabeden Beyoğlunda Pangaltı mahallesinin Almadağı sokağında 

eski 103, 105 ve dört defa mükerrer 105 yeni 143, 145, 147, 149, 151, 153 ı 

kapı numaralı kürkcü gediğL,den münkalip kagir üç bap dükkan ve 
iki bap hane ve fırın maa ahırın yirmi dört hissede 19 hissesi biı· ı u
çuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil ka:·-
dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 396 lira pey
ekçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu 
da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve va
kıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Art
tırma şartnamesi 24/12/38 tarihinden itibaren tetkik etmek isti) en
lere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 

ııcil kaydı ve sair lüzumlu izahat da ~artnumedc ve takib dosyasında 
vardır Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılıta 

çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu
nur Birinci arttırma 9/2/39 tarihine müsadif perşembe günü Cağa
loğlunda kain sandığımızdan 'aat on dörtten on altıya, kadar yapı 
lacaktı.r. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelır. 
tercihan alınması i,.abeden gayrimenkul mükellefiyetı ile sandık 
alacağını tammaen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra

nın taahhüdü baki kalmak şartile 27/2/39 tarihine müsadif pazartı:si 
günü ayni mahalde ve ayni saatti' son arttırması yapılacaktır. Ru 

arttırmada gayrimenkul en çok ar tıranır: iistünde bırakılacaktıı. 

Hakları tapu sicilleri le sabit olmıyan alaködarlar ve irt if ık hakkı 

;ahiblerinin bu haklarını ve hususile faız ve masanfe daır iddiaları

nı ilan tarihınden itibaren yirmi giin içinde evrakı müsbitelerHc 
ber~ber dairemize bıldırmeleri lazımdır. 

Bu sureti~ haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicille-
rile sabit olmıyanlar satış bedelin rı paylaşmasından hariç kalırlar 

D.ıha fazla malumat almak istiyenlerın 938/947 dosya numarasile 
Sandığımız Hukuk İşleri Scn•isıne muracaat etmeleri lüzumu ilan 
cı-innur. 

* * D İKKAT 

Emn!vet Satıdığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
İlitıyenlere tahmın edilen kıymetin yarısına kadaı· ikraz yaparak usıılüne 

gore kolaylık go•termektedir (9341) 

kuruşa indirilmiştir. 
Şimdiden tedarik 

-Dişleri sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra niçin fırçalamak laz ımdır ? 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikreb
lara karıı müdaf aasızdır, saniyen ağızdaki 

"Salya,, denilen mayide milyenlarca 
mikreb deludur. 

Salyada bulunan Lüba, dişlerın 
en birinci düşmanıdır; dişlere ya

pışarak yosun peyda eder. Mine
leri aşındırır, yavaş yavaş dış'eri 

ve kökleri çörür, diş etlerinde 
lltihablar peyda olur. Dişlere ya
pışan yemek artıkları ve ecnebi 
maddeler de temizlenmezse lıırer 
mikrop yuv.ası haline gelir. 

Eğer dişler muntazam ve ıünde 
en az 3 kere RADYOLİN le iır
çalanmadığı takdirde çok Çdbuk 
mahvolmağa mahkumdur. 

ediniz. 

Her işin bir saati 
var, Herkesin 

bir işi var. 
Bir işe vaktinde yetişmek için 
saatinizin ayarı tam olmalı, İs -
viçrenin dunyaca meşhur fabri-

kasının tam ayarlı 

''MOVADO,, 
saatinden 

Siz de bir tane edininiz. Kadın ve 
erkek için altın, gümüş ve metal

kol, ceb ve otomatik - saatler. 

6 ay veresiye 
15 sene garanti 

OSMAN ŞAKAR 
MiJ•aaeaesl 

GALATA : Bankalar caddesi No. 
47 Vayvoda han ze
min kat. 

BEYAZID : Elektıjk~resi 
karşısında No. 28 

Tercih Ediimesindeki Sebeb 

GRİ PİN 
Bütün ağrılara, hastalık 
başlangıclarına karşı 

\e:;iri yüı:de yüz olan 
ve hiç zararsız en 

kuvvetl i müsekkindir. 

Bu muhtemel akihetleri VAktinde bertaiaf eder. KADJKÖY: İskele Muvakkithane 

1 
caddesi No. 33/2 

Sab ah, öğle ve •ktam her yemekten 
s on ra dişlerinizi fırçalayınız. 

,•ADEMi iK T i DAR • 
VE BEL GEVŞEKLitiiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Posta k utuau 1255 Hormobln)Galat a,lstan bul 
·"' ı.' ..... • i .. / ~ ·-

lstanbul Defterdarhğınden: 

< 

Galatada Hüdavendigar Hanında bulunan Maliye devairi ile Gala
tada Enamotarhi hanında bulunan Muamele ve İstihlak vergileri Mü
dürlüğü kaloriferleri için 65 ton Levamarin kömürü beher tonu 14 lira 
50 kuruş muhammen bedel üzerinden açık eksiltme ile alınacaktır. Ek
siltme 2/1/939 Pazmtesi günü saat 14 de yapılacaktır. Talipler şartna
mesini her gün Milli Emlak Müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltmeye girmek istiyenlcrin 938 senesi Ticaret vesikaları ve 
%,7,5 teminat makbuzlarile mezkiır gün ve saatle Milli Emlak Müdürlü-
günde toplanan komisyona müracaatları. (9124) 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
"Sirop Pec~ora lu 
Eski n yeni biitün ök,iirüklcri 

gCçirir, balga rn söktiirür, bronş-

Bc~·oğlu İ s tanbul 

5-40 nıum garantili Leııd ampulleri 

19 k u ra.f 
!'"' ........................... ---

l\lide, barsak ve iç hastalıkları 
muayenehanesi 

Dr. Y. Hallacyan 
Taksim (eski Talimhanede) A:ı1-
dülhak Ilô ııt caddesi, Sabi-ia 

apart. No. 12 daire No. 4 

Sultaııalımeı Üçüııcii Sulh Hıı -
hık Hıildnıliğiııdeıı: 

Hazine namına İstaıı bul Malı~· 

muhakemat miidürlügü tarafından 

Üsküdarda Çamlıcada Velıpaşa köş 

künde oturan Hasan ve kefili diğer 

Hasan aleyhine açılan, arazinin lı' 

deli icarından ezgayri istifa bakiy

yei matlubu olan 80 liranın ta~sılı 

davasının ilanen yapılan tebliı:'~t 

üzerine car uidruşmasında: Mebla

ğı müddeabih 80 lıranın dava ta -
rihinden itibaren '., 5 faiz n ' !O 
l'cı eti ,-ekiiletle birlikte miidd ~ -

leyh kiracı Basandan tahsılinc ··ı 

Aksırık, öksürük, burun akması, 

©[?O[?) ı 
5ıJ~ıl~~ 

tehlikesinin yanı l maz habercileri olduğunu b ilm iyorrıııı ~ ıı J 
1111 

Gripe karş ı koymak için hemen A S p i R 1 N ııdıl~~ 
. · ıı\Ç ıı 

Grip, soğukalgmlığı ve ağrılara karşı en emniyeti• 1 ~ 

ısrarla 

kefil Hasan hakkın dadaki hakkı İStey j n İZ f 
mütaJebcn~n müruri.I zaman noJ·tr.· 

20 ve 2 table tlik 'ekille rde bulun ur. 
sından reddine 18/11/938 tarihind' rıı'lı ~ 
karar verilmış olduğundan usu. , He r şekl i n üstündeki ffi markas ı aldığın ı z 
437 inci maddesi mucibince tarihı hakiki olduğunun ve iyi tesirinin ıaranti sid ir. 1 
tebliğden İtibaren 8 gün zarfın !11-,-_-t_a_n_b_u_l_S_ı_h_h_i __ M_u_· ... ··e•eler Artt• •. ,,, 
kiracı Hasan tarafından temyizi do .. ,... 

va edilmediği takdirde hükrr·ı .. , ve Eksiltme Komisyonunda~·~"~''' 
kesbi katıyyet edecegi hüküm iıı..- Levli T:ıp Talebe Yurduna lazım olan 930 metre paııol 

• O' 
lasası teblıği makamına kaim ~l - açık eksiltmeye konulmuştur. 810ğl•~; 
mak üzere ilim olunur. 1 - Ek.siltme 9/1/939 pazartesi günü saat 14,30 da CağJıJ ~pı~ 

938/1246 Sıhhat ve Içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurıı 

Dr .Besim Ruşen-... yonda yapılacaktır. kıırıı;t"r 
rrahpaşa hastanesi Dahiliye 1 2 - Muhammen fiyat: Beher metre kumaş için 400 •' 
uı.hassısı Çar~ıkapı Tramvay 3 - Muvakkat garanti: 279 liradır. .· 1'~r''"' 

• Jurak, Ahu o Ap. 4 - istekliler şartnameyi her gün Fuat Paşa Türbe>! , 

Salııb ve ne§Tiyatı idare ~d•n 
Bil.§ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
&o• Tclraf Matbaası 

da Le~·Ji Tıp Talebe Yurdu merkezinden a1abilirler. . 2490 ı;. 
5 - İstekliler cari seneye ai:l Ticaret odası vesikasıle ~ti r''ıı' 

g;ı!B ,o 
yılı kanunda yazılı belgelere ve bu işe ·eter muvakkat j(O~ 
buz \'eya banka mektubu ile birlikte belli gün ııııı saaı.ıe, 
ıcelmeleri. ,9379, 

~ 

1 


