
SAYI: 649 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 
eisicmnhur İsmet hıöoü 
diio Cumhuriyet Balk Par· 
tisi büyük Kurultayında 

değisınez umumi reis ve !\filli Şe{ 
ilaıı. ·edildi. 

l>ünkü yazımızda da i~arct \'e 
1•barüz ettirdiğimiz ı:ibi Atatiirk-
1•n sonra millet iradesinin tek 
lııliıııessillik vasfını haiz bulunan 
lııı~·ıereın İn&Aii yine millet ira· 
d••inin tek müsahlıas mümessili 
'iaıı. ve meb'usl;rını da i inde bn· 
lundııran büyük Kurultay tara • 
111ldan ancak umumi reisliğe sc
!ilebiJir ve !\filli Şef ilan cdilebi
ı;,di. 
Cıımhuri3·ct Halk Partbiniıı 

'lleyiam• kudretinden asla fark
,,~ ve şaşmaz olan bu ittifak re
lınin tezahüründen sonra !\filli 
~t hepimizin beklediğimiz geniş 
llı'lııadaki nutkunu irad bulurdu· 
~•t cümlesi ayrı bir makalenin 
1~hl;ı ve izah mevzıııınu teşkil e
j••ek kadar .eciz n şiinmllii o
~ bu nutkıııı biz bu siitıınlarda 
1 ' 11•11\ ve bugünlük bir iki nok • 
ı.., Üzerinde duracağız. 
lııönü, Ataıürk Türkiyesindeki 

it'- b"t" ~Pareliği bir kere daha ıı un 
belağatilc canlandırın" ,.e .. bu-
lu • .. ıı· Şu ciinıleleri ile tebaruz e tr· 
\ıi~lerdir: 
t' - Partinın bütün az.m, çalış
ın bir v~tanperver olduğu ka -
r milletin berabcrlığı. i candan 

1 Ven ve mi!H kuvvetleriııın hiç 
!ıjt ~beble dağılma,nas.rıa d!xk.ıt 
, en bir vatanperver ıı'h ! da,·ran
"-lh •. 

& mecburdur. 
, ~Umhuriyeı Halk partisının, 
'ql" 
lıı Un vat:ı.ndaşları k!'lld±s:nin 
~ Uhabbet ve hizmet muhitinde 
~laınağa çalışan zihnıyeti ifa -

et-· ı it· •uış o uyorum .. • 
~ ı , bu işaret Cumhuriyet Halk 
ı,:'lisinin, İnönünün efliği al
lı da da mesaı ve gaJesindeki ana 
~~İbi bir kere daha tebariiz et-

\> ~ş bulunuyor. 
l\lik~ek İnönü milli icabların 
,.111~ takdirinde miUet bütün
~;"1lin tesbit edilen hedefler ü
\ı.·11de Şef ve Parti etrafındaki 
"· 

1 
toplanma kabiliyetine de te-"s d • 

'~ • erek bilhassa şu iıahı yap-
tadırlar: 
• ~ll...._ Vatandaşlarımın Büyük 

lit et Meclisi etrafında ve sade 
~~ ~atandaş olmakla hayatın bü-
11; 8ururunu dolduran Reisicum
~· •!rafında tesanüdü o derece
\);r ki İcab ~derse bütıin Türk 
\ 1 &tın; varı ile ve canı ile bir 
~ı~ Ud Üzerinde şimdiye kadar bu 
\ ~arihinrle görülmemiş sür'at 
!~ .. esle toplıyabileceğiı!ıizden 

Şiiphe etmiyonım.
(l' 2 inci sahifemizde) 

BU GAZETE 
t.tanlıulua en çok satılan bakild 

alıpm cazetesldir 
İlinlarını SON TELGRAF'• verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

iltifade etmiş olurlar. 

' 
En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi İDARE • İLAN: Tel: 208 7 2 

Telıraf : İst. Son Telgraf 
İ: TELEFON: 20827 

• 

Milli Şef tarihi nutuklarından ııırml lrad bııyururıarKen • 

D ün sabah Ankarada Büyü!.. 
:Millet Meclisi binasın".ia 
toplanan halk partisi umu

mı kurultayının öğleye kadar de
vam eden celsesine aid bütün t~f-
silatı Ankara muh~birimizden te
kfonla aldığımız malümata at -
fon karilerimize bildirmiştik. 

Dün saat l~ de ba~lıyan kurııô.
~ayın ikinci cebesinde evvela Tii
zük encün1eninin mazbatası, mü
teakıben parti genel sekretalığ:

nin nızamnamede yapılması iste
nılC'n tndılata taalluk eden mudh 
sebebler layihası okunmuştur. 

TADİL EDİLEN MADDELFF. 

Partı Genel Sekreterliğinin tek
lifinde mevcud olan ve encümenin 
maLbatasile de kabul edilen h
diller şu şekilde idi. 

A) Tüzüğün 2 inci ınaddesinirı 
yerine kaim olacak: 

Madde 2 - Partinin banisi VP 

ehPdi Baskanı Türki,·e Cumhu -
ri) elinin müessisi olan Kemal ~
trtürktıir. 

B) Ymi ıiçüncü madde: 

Madde 3 - Partinin değişmez 
Genel Baskanı İsmt İnönüdüt'. 

C- Yl'ni dördüncü madde : 
Madd • 4 - Partinin değişmez 

Başkan lı,qı aşağıdaki üç surette 
inhilal edebilir: 

A) Vefat. 

B) Vaz,fe yapamıyacak bir has
talığı sabit olması halinde. 

C) İstifa. 

Bu üç şek,lden birisi dolayısile 
inhilal vukuunda Parti büyük ku
rultayı derhal toplanarak Part;vı 
mensub meb'uslardan bir zatı a.,. 
ğişmez Gl'nel Başkanlığa seçer 

Mazbata ve tadil teklifleri okuıı 
duktan osnra hatibler söz alm"· 
lar bu husustaki fikirlerini be ·ı 

etmişlerdir. 

İSMET İNÖNÜ KURULTAYDA 
Müteakıben İsmet İnönü dııY.i-

kalarca süren alkışlar ve bravo, 
yaşa nidaları arasında salona giı'
miş doğru kürsiye çıkmış ve lıt'r 

cümlesi sık sık kesilerek alkışla
nan mühim nutuklarını irad et -
mişlerdir. 

CELAL BAYAR BAŞKAN 
VEKİLİ 

Aşağıya avnen yazdıgımız bu 
nutuktan sonra Başvekil Celal 
Bayar, kendısinın Umumi Başkan 
Vekilliğim· tayin eltiklerınden do
layı Kurultayın müvacehesinde 
İnönün~ te~ekkiir etmiş ve Şefi
mizin arzuları , sizin yüksc·k is
teklerıniz büyük part.mizin si -
yası programılc çevrelenen mille
tin dl.ekleri demektir. Bunların 

tahkukıı için bütiin kuvvetimle 
çalışmağa kendi §ahsıma şeref bor
cu, milli hır vazife addedorıın .. 

Demiştir. 

YENİ UMUMİ İDARE HEYETİ 
Başvekilin bu nutku şiddetle al-

kışlanmış ve umumi idare heyeti 
intihabatına geçılmiş ve Esad U
raz (Amasya), Mümtaz Ökuren 
(Ankara), Dr. Fikri (Erzurum), 
Nafi Atuf Kansu (Erzurum), Mü
nır Akkaya (Giresun), Dr. Refik 
Saydam (İstanbul), Muhlis Erk
men <Kütahya), Salah Cimcoz 
(İstanbul), Hasan Ali Yücel (İz
mir). Halil Türkmen (Zonguldak), 
Hüsnü Çakır (lzmir), Dr. Cemal ı 
Tunca (Antalya), Cevdet Kerim 
İncedayı CSinob), Şükrü Ali (İs- ı 
tanbul), Rahmi Apak (Tekirdağ), 
Remzi Gürel (Gazı Anteb). 

Seçilmişlerdir· 

MiLLİ ŞEFiN NUTKU 
Değişmez Milli Şefin dün Ku

rultayda irad ettikleri nutku a
Sd~l) a aynen yazıyoruz : 

(Devamı 6 neı •aylada) 

Ankarada 
Atatürk 

Günü 
Ebedi Şefimiz Atatürkün 19 se

ne evvel Ankaraya ilk ayak bas-

tığı mutlu tarihin bugün yıldö -

rıümüdür. Bu m\lnasebelle Halk

evinde bir merasım yapılacaktır. 

Bu sabnh Ziraat Fakültesi ta

lebeleri de Ulus meydanında abide 

etrafında tezahürat yapmışlar -
dır. Ayrıca Halkevi tarafından 

- Atatürklin Ankaraya ilk ayak 

bast ğı D'kmen sırtlarından baş

lıyarak Ulus meydanında bitmek 
üzere - bil' ·Müjde koşusu• da 
ter 'b olunmuştur. 

Saat 15 de Atatürk abidesine bir 
çeleı k de konacaktır. 

Kaçakcı 
Baha 
Oğul 

İkisi de Suç Üstü 
Yakalandılar 

Zabıta beyaz zehir kaçakçılığile 
şıddellı surette mücadeleye de -

vam etmektedir. 
Dün Balatta dolaşmakta olan 

memurlar Kasım Günani mahal
le«inde toptancı sokağında 19 nu
maralı evde oturan Hanın oğlu 

Numan adında birinin şüpheli bir 
vaziyette dolaştığını görerek ken
disini ~evirmişler ve üzerini ara
yınca 10 pake: eroin bulmuşlar -
dır. • 

Memurlar Numanın evinde a
raştu·ma yaparlarken elınde bir 
teneke ile Numanın oğlu Osman 
gelmiştir. Osmanın elindeki te-

Bu S3b~h Masla'<ta Bir 
Otomobil Daha 

Parç3landı -
Kazanın Mahiyeti Hak. 

kında Tahkikat 
.:"apılıyer 

Bu sabah Zincirlikuyuda yolun 
bir tarafında agaca çarparak par
çalanmış ve cievrilmiş bir halde 
1736 numaralı hususi bir otomo
bil bulunmuştur. Yapılan tahkikat 
neticesinde otomobil avukat Hü -
seyin Celıile aid olduğu tesbit e
dilmiş ise de otomobilin ne suretle 
kazaya uğradığı anlaşılamamıştır. 

nekenin içinde de 42 paket eroin 
bulunmuştur. 

Baba, oğul yakalanarak adliye
ye verilmişlerdir. 

Leh. Çek 
Münasebati 
Gergin ieşti 

Roma, 27 (AA) - Varşova ıle 
Prağ arasındakı gerginlik art -
maktadır. Polonya makamları, Çe
koslovakya'daki Polonyalıların 
hudud haricine sevkedilmeleri u

zerine Polonya Silezyasında otu
ran Çekoslovak tebeusıııdan 200 
kişiyi hududa sevketmişlerdir. 

Kadınları Soyup Çıplak Resiın 
çeken Hamamcı 
ve Fotoğraf cının 

Macerası 
Hadisenin 

Tafsilatını Altıncı 
Sayfada Okuyunuz. 

Bu Meraklı 

Thrahlıııin çalıştıiı hamam 

-~ 

• 



Paraları 
Derhal 

1 HADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-· _.._ 1 P o L i s 
Kİl\1YA SANAYİİ 

ALDI, YÜRtlDO 

G 
azeteler haber veriyor: b
tanbul Balıkpazarında bir 
•k esrarengiz zeytinyail 

fabrikası keşCedilmiş. Bu fabr! -
kalar zeytinyağ diye, Avrupadan 
gelen ınce makine yağlarını hal
ka .>atıyorlarmış. Bu gizli fab
rikalarda bir parçA zeytinyağına 
yüzde altın.ı.ş nisbctinde bu ince 
makine yağlanndan karıştıno, 

rengi, kokusu, lezzeti hiç belli ol
mıyan bir nevi yağ yapıyorlar -
mış_ Gazeteler, halkın sıhh1tin 
bozan bu hilekarlar kimler, :1 iv · 
feryadı bastırıyorlnr. Biz bu işe 
şaşmadılc. Hatta memnı.;n old·ıl< 

Avrup;da, bll2ll memleketi ~rde 
iptidaı madde azlığınd.ın sun'ı şe
kilde yiyecek maddeler! yapıyor· 
!armış. Mesela adamdan tereyağı 
çıkarıyorlar. Deniz ~-uyundan a.
tın istihsaline çalışıyorlar. B!.zde 
de demek ki kimya sanayii aldı. 
Yürüdü. Makine yağından zey
tinyağı yapıyorlar. Az mı bir 
marifet?-

OTO BÖS 

OITiYAZI 

Geçen gün, yeni Vallmlzfn ııa· 
zetelerde geçen bir sö~ünü oku -
dum. Söylediği cümle aynen, ha
tırımda değil, fakat, manası ı;.ı! 

Otobüs imtiyazı Belediyenin elin
de olduğu, ve bu iş de çok ka7.'1'Ç 
getirdiği halde, şimdiye ka·iar 
bundan neden istifade edilmem~, 
aşıyorum .• 
Bunda şaşılacak ne var Sayın 

LO.tfi Kırdar?. İstanbul:la otob•lq 
ımtiyazı Belediyenin elinde, falrnt 
işletmesı imtiyazlıların elind" ıJi.. 
Belediyenin esamisi mi okunur • 
du?. Belediyeye sıra mı gcll.rdı?. 

ERKAN 

ARASINDA 

Beledıyeni.n erkan sınr ~a kn-

* Azlık mektebkrınde Türk 
dilinin ve yazısının bakkile ö~
retilmesini temin maksadile bu 
derslr arttırılmıştır. * Şanghayda koleradan soııra 
~çek hastalığı da salgın lıahnd<' 

b"-ila~tı . Son 40-50 sene içiıır!e 

im Jı.astiılığın bu kadar büyük 

0 Otelcilik Sergisi 
Açılıyor 

D11n Atmadan Türkofisc gon -
derilen bir tezkere ite 11/27 şubat 
rasında Atir.ada beynelmılel ve 

milli otelcıLk ve el ı lerj .scrgi.olı 

lsnıi altında hüyiık bir sergi aÇ1-
1 .. cag1 bildirilmiştir. 

füı sergıye İstanbul ve Türkiye 
otelrilerinln ve el işleri san'aUdir
!arının da lştıraki temenni olur-
muştur. 

Ekspres Geç Geldi 
Avrupada ve Balk..ıılardakt 

şiddetli kış dola~t.>ıle Avrupa eks
prl'si bu sabah iki saat 20 dakika 
teahhurla, yani saat 9,45 de ~eh· 
rimize !!(Plmiştir. 

rışıruş bazı lt'Üdürlerı arasında de- o 
itişi.klik oldu.. B~.laııun erkin eg" işfirin 
ara.;;ında dalı~ degışık~ olacağıru FAT H CiNAYETi 

Ve .• Ma'hke-meler 
gazeteler yazıyor. Eri.andan ol • • ~ 
mak tatlı bir şeydir. Hele, Bele. Eskı Brenzlar Pazardan • d - - .. 
diyede oıun:a.. .Fakat, crkiln~an O• Senra Geçmiyer K a t 1 1 1 e r e n u ç u 
lanlar, lşlerın adabına, erkanına 

dikkat etmelidir. ErkAn minde • Bronz san 5 kuruşluklarla 100 y k 
1 

d D • • d 
rinin yumuşaklığı. ı·e gevşekliği paralıklar ve nikel l kuruşluk!\r a a an 1 ıgw erı e 
insanı çabucak ısıı.dırır. Isındığı önümüzdeki pazar sabahınd'. , 

köşeden kalkmak ino:ına ne 'iğ• itibaren ge,miyeceklir. E G k • • 
ne zor gelir .. Rabbim dootlar ba· Bu münasebetle şimdiden ~ok e eçme u zere 
şına vermesin.. e~rıaf ve halle Cumhuriyet Mı>r 

SÖZÜN GELiŞt 

Jiô!:'LE OLDUCUNDAN .. 

Erkim deyince batınına bır fık· 
ra geldi. Anlatmadan içiın rah , • 
etmiyecek: 

Eski cmüşiranı devl<"\i alıyyel 

Osmaniye. den mütekaid bir zat 
bir gün bir dostunun evine ıtit
miş_ Odaya girerken, herkes aya
ğa kalkmış, hürmeten kendl•inl' 
yer göstermişler_ Yalnız, baş kö
şede oturan, bıyıkları yeni ter -
lE:miş delikanlı, hiç aldırış etme • 
mlş. Hürmet göstermemiş .. İhtı
yar ve mütekaid müşir buna fe!lo. 
halde içerlemiş.. Bir müddet hoş 
IY.:şten sonra, nihayet dayarıam~
mış, o delikanlıya: 

- Sen necisin ev!Ad, demi,? .. 
- Yaverandanım .. 
- Sonra ne olacaksın? 
- Terfi edeceğim.. 
- Sonra? .. 
- Paşa olacağım .. 
- Sonra? .. 
- Müşir olacağım .. 
- Sonra!. 
- Sonra- Sonrası hiç olacağım. 
İhtl:ıar adam asabiyetle yerir.

den fırlamLj ve bağırmış· 
- İşte ben .hiç• oldum .• Kalk 

o köşeden, orası benim yerim .. • 
Dostlarıma tavsiye ederim. ~, 

fıkra dalına hatırlarıııda bulun • 
sun.. 

AHMED RAUF 

mikyasta görüldüğü olmamıştır. 

Günde 40,000 kişi a~ılanmakt;ı.dı;. * P~ahahçe şişe \'e cam fab
rıkasının bütün istihsaliıtını· eliı:

de tutan bir züccaciye tru:;tü hak
kında csn~fın şikayet ettı ;ini yaz
?'11§1.ık. Bu hususta ehf'mmiycıı~ 
tetk.k!c::P brşlanmıştır 

Bir YunRn v~puru 
Karaya Oturdu 

Yunan blndıralı Oya Marna 
vapuru sisten dolayı Kilyo.< açık

larında karaya oturmuştur. 

Gemi, kendi vesaitile kurtula
madığından Türk gemi kurtarma 
şirketine müracaat etmiştir. 

Mezkur şirket tarafından Hara 
tahlısiye gemisi imdadına gön • 

derilmiştir. 

Suç Üstünde 
Abdullah oğlı.ı Mehmed adında 

biri Kazlıçeşmedc demirhane eaJ: 
cesınde 179 numaralı İhralı'min 

evım gırcrek hırsızlık ~·ap k~n 

snç üstünde yakalanmıştır 

kez bankasına ve diğer banka • 
lara mürac:ıat ederek elleriııdeki Evvelki gece 
bu kabil paraları değ~tirmeğe te- Makbule adında-
şebbüs ettiklerinden dün ba.· k \ ki sevgilisi ile Fa-
gişeleri çok kalabalık olmu'itur tihte Çırçırdan 

Maliye Vekaletı de herhang• geçmekte olan 
bir ufaklık buhranıııa sebebiyet Sult:ınahmet Sa-
\'Crmcınek ü.1.ere dün malire ' ~z4 

nellrlııe mühim miktarda nık.ı 
5 kuruşluklarla bronz 40 par'• • 
lıklardan göndermiştir 

Bu kabil paralar; pazar sab~ • 
hıııdan itibaren 1 sene müddeti~ 
yalnız Cumhuriyet Merkez b•n 
kası veznesinde kabul ve tebdıl 
olunacaktır. 

1 Milli Şef 
Söglügor 
(1 i.ııci sahifeden devam) 

Reisicumhurun nutkunun mil

let ihtiyaçları üzerinde duran f115. 

1ı da her Türk vatandaşının el • 
ğerlerini gururla dolduracak bir 
ölçüdedir. 

•- Kanunlarla ve Büyük Mil
let Meclisinin emanetleri ile va

zi(e almış olan memurlar, vekil

ler, hepimiz millet hizmetinde şe-

ref bulan vatand~lar olarak 
onun ihtiyaçlarına yetişmek his -
!erile me~buuz.• 

Diyen Cumhur Reisinılı: ve Şef 
İnönü bu hizmetlerin ifası husu

sundaki titizligini do bilhassa şu 
veciz cümlesi ile temin ve ifade 
buyurmaktadırlar: 

•- Büyük, küçük bütün vazi
felerin iyi ve temiz ua olunması 
emellerimizin başıııdadır.• 

Yalnız bu temin bile İnönüııün 
dilinde Türk milletinin ınes'ud 

istikbalinin en büyük müjdecili
ğini ifa etmektedir. 

Etem izzet BENİCE 

~--

Meb'us Seçimi Pazara 
Yapilıyor 

(1 inci sahifeden deval1l) 

de yazdığımız gibi, Kizım Ka
rabekir, Fethi Okyar, Hüseyin 
Cahjd Yalçın kat'i olarak bu · 
lurunaktadır. Ayrıca Riyascti
cümhur Umumi katibi Hasan 
Soyak, İktısat Vekaleti Hava 
musteşarı Sadullah, Eski Deniz
yolları müdiirü Sn..,ddin, Emek

li General Mersinli Cemal, İz. 
mit valisi Hamid, Kastamonu 
valihi A\:ni Doğan'ın nanızed 

gösterilecekleri >Öylenınekte • 
dir. Fakat bu isimler henüz bir 
tahminden ibarettir. 

nal mektebi tale

besinden Manisa

lı Hasan adında 

bir gencin meçhul 

kimseler taradan
dan bıçakla 9 ye

rinden vurularak 
feci surette öl

kip kaçan katillerin 

Maktuı 

HAS\N 
hüviyetleri 

Randevu 
Evleri 

Yaşarır. Evinde 
Kadınlar Yakalandı 
Zabıta fuhuşla mücadelesine 

şiddetle devam etmekte ve hemen 

her gün bir veya birkaç gizli ran
devu evi meydana çıkararak ka· 
patmaktadır. 

Dün Tavukpazaruıda Kürkçü -
lerkapısında 65 numaralı evde o· 
turan Yaşar adında bir kadının 

gizli randevuculuk yaptığını h~
ber alan memurlar, ani olarak Ya· 

şarın evihi basmışlar, cürmü meş
hudu tesbit etmişlerdir. 

Burada bulunan kadınlar mu
ayeneye, Yaşar da Adliyeye sev
kedilmi~lcrdir. Ev kapatılnııştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde Ya
şar tarafından birçok genç kadır.· 
ların fuhşateşvik edildiği ar.la
şılmı~tır 

Parayı Çalarken 
Hüseyiıı adında biri, Kazlıçeş

mede Osmaı\ın kahvesinde arka· 

daşlarile beraber iskambil oyna· 
makta olan Hüseynın oyuna <lal· 
masından isti(de ederek cebın -

den prasını çalmış, suç üstünde 
yakalanmıştır. 

Köp~k Kuduz mu İdi? 
Feriköyde 140 numaralı evde o· 

turan mütekaid yüzbaşı Behçe\in 
kansı Hediye polise müracaatla 
bundan 40 gün ev\·el kendılerıne 

aid köpek tarafından ısırıldıgırı 

ve şimdiye kadar kimseye haber 
vermediğini dün akşam bırden

bire fenalaştığını söylemiştir. Ba
yan Hediye ve köpek kuduz hasta

nesine gönderilerek müşahede al
tına alınmışlardır. 

tesbit edilerek izleri üzerinde bu
lunulduğunu dün yazmıştık. 
Zabıta birkaç saat zarfında ka

tillerden üçünü yakalamış olup 
dördüncü katil de yakalanmak ü
zeredir. Yakalanan kııtillı>r N i
yazi, Hasan ve Hamza adında kim
selerdir. Bunlar Hasanın yanında 
bulunan Makbuleyi elinden al -
mak istediklerıni ve bu yüzden 
araları -.da kavga çıktığını itiraf 
etmişlerdir. Hali firarda bulu • 
nan dördüncü katil ise başka bir 
katil meselesinden on seneye mah
ktim iken tedavi altında bulun -
duğu hastaneden kaçmış bir sa· 
bıkalıdır. 

Baygın 
Yatan 
Kadın 

3 Şişe Rakı İçmiş de 
Ondan böyle O muş 
Kumkapıda Gedikpaşa hamam 

caddesinde bir kadının sokağın 

kenarında baygın bir halde yat

makta olduğu görülmüş ve hemPn 
Haseki hastanesine kaldırılmıştır. 

Hastanede yapılan müdavattar 
sonra kendine gelen ve ismi Yor

kiçe olduğunu söyliyen bu kadın, 
38 Jik üç şişe rak ıiçtim. Sonra n .. 

oldu bilmiyorum, demiştir. 

Eve Girmiş 
Zeki adında biri Gureba HÜSl.'

yin Ağa mahallesinde İmam Mu-
' . 

rad sokağında oturan Ayşenin e-
vine girerek hırsızlık yaparken 
yakalanmıştır. 

Bıçakla Yaraladı 
Sirkecide saray misafirhanesin

de oturan 19 yaşlarında Mwı\ah 

adında bir genç bir para ınes~ • 
lesinden çıkan kavga neticesini~ 
ayni yerde oturan Hüseyin adm
da birini bıçakla sol bacağından 

yaralamıştır. Yaralı tedavi altına 

ınnıı~. hadiseden sonra kaçmak 
istiyen .Mustafa yakalanarak tah
J.. kata başlanmıştır 

Az Daha B0ğuluy0rdu 
.Fenerde Köroğlu sokaı,";r:ında otu

ran Vanlı Ahmedin karısı Mer • 

kez bankası hademelerinden Ha
tice, dün sabah 9 numaralı Haliç 

vapurundan Kasımpaşa iskele • 
sine vapur yanaşmadan atlamak 
isterken den ize düşmüş boğu 1 
mak üzer eıken kurtarılmıştır. 

----·---

GÔKYÜZÜ~DE 
- Pederiniz kalktılar mı oğ • 

!um? 
R~~ad gülüm:;edi: 

R<'şad: 

- Eski müdür bu ak.~am tr" -
nile Ankara) a gidecekmiş de. Ba· 
ba:n onun için erken gitti, bayım: 

Bunlar, belli ki, ya yenı evli. 
ychud y<'rıi se\·ışmeğe başlı.v·ın 

bir •rt. 
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Ve yüzünü yıkarken ilive ettı: 
- Anneni Sıvastan getirinciv~ 

kadar seninle bu otelde kalırız. 
İşleri hele bir devir ve teslim ala
yım. Ondan sonra seninle bir ev 
arar buluruz. 

Rt>Şad pijama ile odada dolJC•· 
yordu. 

- Çok ıyı olur, baba Karşıya -
kanın uzaktan görünüşü çok ho
şumn gittı. Orada bir ev tutarsak 
ne iyi olacak. Sık sık vapurla.- iş

liyor Küçük bir 8'1ğazıçı .• 
- Bo vaktin olursa, se11 bır ta· 

rdtan ev ar3lj!ırmağa bak iste 
~en .. 

Hele bugü., <le ist<>·ahat. ,.., 
) .m b:ıba' B. nd< cok YO<"l:lm V(' 

Yazan: hı.ender F. SEBTEl.ıJ 

ıizgünlım. Bugün hava güzel '? 
güneşli balkonda oturup lirr.anı 

seyretmek hoşuma gidiyor. 

O halde bugün bir yere çık· 
ma. Akşama seni gelir alırım bu
radan. Bir lokantaya gidıp ye -
mek yeriz. 

Bay Necmi giyindi.. Şapkasını 
aldı .. 

Odadan çıktı. 

Biraz sonra odanın kapı.>ı vu • 
ruldu. 

Reşad kapıya koştu: 

- Buvurunuz .. 

Sunanın babası, Res dı <elılm -
!adı: 

O daireye gideli epeyce ıa
man oldu, bayım! 

- Vah vah .. Çok erken gitm;ş· 
Jeı·. Daha vaktimiz vardı. B•zim 
çocuklar sabah çayı hazırlıyor • 
!ardı.. Birlikte içelim diye gel -
miştim .. İsterseniz 
Reşad, Bay Tahirin söz;ir.ü 

kesti 
- Te~ekkür ederiz, bayım! Bız 

bu sabah çok erken uyanmı~tık. 
Çayımızı içtik Zahmet etmeyin! 

Pederinizin doğruca daireye 
gittiğınden emin misiniz? 

- Evet. Baııa öyle söyledi.. 
- Tuhaf 9ey. Hiç olmazsa bir 

gün obun istirahat etmeden işe 

başlamak da olur mu? 
Sonra birden tavrını ve sesın :n 

tonunu değiştirdi: 

- Babanız, tez canlı bir adam· 
dır. Sıvasta da öyle .. Memurlar -
darı önce gelırdi daireye. 

Dedi. 
Bay Tahir tekrar Reşa.:h ha~ıle 

st>lamlıyarak ayrıldı. 

Reşad odasında dü~ünüyor .. 
- Hiç de iyi yapmadım. Ad2m

cağızın !atını ağzına tıkadım. 11/u
hakkak ki: <Hiç olmazsa çayımızı:. 
siz geliniz!• diyecekti. Ve ben de 
pekali bu davete icabet edebilir
dim. Güzel bir fırsat kaçırdım. 

Maamafih Reşad, bundan son•a 
hu fırsatların sık sık ele geçece· 
ğinden E>min olarak, tıraş oldıı .. 
İpekli gömleğini 11e bej pantalo · 
nunu giydi.. Eline bir kitah alarak 
b~lkondaki şezlonga uzandı. 

Limanda .. Rıhtır.rn yana~lllli bcr 
ecnebi vapurunun güvertesind · 
iki gPn<; haşhaşa vermışler. Er -
k< ğin kolları genr kadının omıı~
l~r .na dolanmış. 

Genç kadın bülbül gibi, durma· 
dan şakıyor. Erkek derin bir ha· 
n:.nhk içinde .. Baygın bakışlaril• 
genç kadını süzüyor. 
Reşad, otelin balkonundan, lı

rrandaki gemide sevişen çiftler~ 

bakarak içini çekti. 
- Şimdi Cahide ile evli olar~k 

buraya gelmiş olsaydık .. Karşl\ a· 
k&da sahil boyunda güzel bir ev• 
yerleşip otursaydık, ne iyi ola -
caktı! Babamın yardımile ben de 
burada bir iş tutardım. İzrnire 
yerlesirdik .. Dlınya bu. Iıısaıı. işi

nin tezgahıııı nerede kurarsa, yu
\'Csını da orada kurmağ:ı mec • 
burdur 

Gemilerin saatleri çalıyor .. 
Reşad dokuza kadar saydı. 
- Daha çok erken .. 
B:ışını sokağa çevirdi. 
- işte .. Sunanın babası da ko

~a kosa dairesine gidiyor. Adam· 

Hat ayda 
A 

Aşar 
Kalkıyor 
Çiftçi Yükten 

Kurtuluyor 
Hatay büyük millet meclisinin 

son toplantısında mühim müza-
kereler olmuştuı. • 

Hatay devlet reis! Bay Tayfur 
Sôkmen ile Başvekilin ve bütlin 
Vekill~ria bulunduğu bu toplan· 
tıda 1939 büt~ kanunu müzakere 
olunurken İlŞu vergısınin vaziyeti 
üzerind<ı müzaker.,:er olmuştur. 

Meb'uslar, Hatay hükumetin.'n 
mevkii iktidara geldiği vakit; 
çiftçinin ı>rnzunda mühim bir yük 
elan aşar v•rgisinin kaldınlaca -
ğıııı \•ad!'ltiğini halbuki şimdi b( t· 
çede bu vergiyi görmekle hayret 
ettiklerini söylemişlerdir. 

Neticede bırçok müzakerelerduı 
sonra aşarın kaM.ırılması karar -
lı.ştırılmış ve bunun için hcm~n 
)eni bir kanun layihası lıazırlan
ma>ı kabul olunmuştur. 

Sıılh 
Nastl 

Kurtarılır? 
Roma, 27 (A.A.) - Yarı reı;mi 

Verme gazetesi, TunU3 ve Kor
sika'ya yapacağı seyahatle bazı 
nümayişlere yol açmak istiyen 
Daladier'nin bu hareketinin mu
vafık olmadığını, çünkü bu nüma
yişlerin tam Chamberlain'in Ro
mayı ziyaretı tarihine tesadüf e
deceğini yazmaktadır. 

Verme gazetesi, ancak Fransa
nın İtalyaya vereceği imtiyazlar
la Akdenizde sulhu temin etme
nin imkanı bulunacağını ilave et
mektedir. 

Ziraat Kongıesi 
Bu Sebah Açı'dı 

(1 inci sahifeden devam) 
Ziraat Vekili Kurdoğlu, eski İk
tisat Vekili Rahmi ve eski Z'.raat 
Vekili Muhlis Eğmen'!n seçilmesi 
teklif ve komisyon reislikleri için 
do namzedler gösteriliyor ve taU 
komisyonlar reisliklerile mazba
ta muharrirlerinin komisyonlar
ca intihabı isteniyordu. Diğer ba
zı maddelerle birlikte yedi mad
deyi ihtiva eden bu takrir olduğu 
gibi kabul edildi. 

Bu meyanda Vekillerimizde 
kongre fahri reisliklerine seçil • 
dikten sonra milli kahraman ve 
milli !iCf İnönüne kongrenin tazim 
ve bağlılık hislerinin bir telgraf
la izhar edilmesine karar verile
rek birinci celseye nihayet veril
di. 

--<>--
Gümrük Müdürü 
A ık~r<ıya Gitti 

Eskı gümrükler Ba~müdtir'i 

Mustafa Nurinin yerine tayin ' 
lunan gümrükler başmüdürü 

Medhi Adakan dün akşamki eks
presle ~chrimi.;!:drıı Arıkaraya git
mişllı-. 

Mumaileyh gümrük ve 111hisar· 
lar VE>kiıletinden yeni direktıfier 
alarak haftdya şehrimıze avdet 
edecektir. 

cağız, babanıı n 
fazla sarılışından 
değil. 

o ıı~?! 

i~iııe bu bd~r 
adeta memnun 

Yukarki balkonda cı.. bır tı -
kırtı var. 

İnce bir ses .. 

- Bonjur Bay Reşad.. 
Reşad başını yukan kaldır:iı: 

- Bonjur küçük bayan 
Suıın gülüyordu. 

GözJcrile bir şeyler sciylem~k 

ıstcr g<bı, bırkaç sanıye Reşad•n 

gözlerine baktı. 
- Ncgarib te.;adü! .•. 

Hangi te:;adüften hahsedıyor 
sunuz? 

- Dün akşam sizi istasyo!lda 
görünce şaşırdım. Dün bana bir 
şey sôylememiştiniz? 

- Evet. İki dC>St babanın ço • 
eukları oıu,umuz garib bir tesa· 
düfdur 

(Devamı var) 

FeshedHen ltllif 
:r- Ahınetl Şükril ~

d 19~ 
İtalya ile Fransa arasın a ·ın • 

senesi ikincikAmm ayı,ndıı ı l r 
zalanan itilafın feshi sebebier '· 

·ııe • raştırilırken, bu itllliın aktı c1ır· 
mil olan vaziyet unutuiınald'.'.,,}1 
1935 itilA.fı, münhasıran !talı tııı· 
tatmin etmek ıç!n Fransa ta:]<JJll 
dan Afrika kıt'asında bır ali • 
konsesiyonlar vadeden bır ·ııa 
!aşmadan ibaret değildir· ..vr:ti• 
kıt'ası hakkındaki hükümler aS. 
lafın ancak yarısını ve enter~aııı 
yonal politika bakım:ndan tef 
az ehemmiyetli olan yarısını.rW' 
kil ediyordu. Anlaşmanın ağ . il
Avusturyanın isti.klili rnese1~9:ı5 
zerinde toplanınışlL Esıısenj\vıı'° 
itilMının ilk maddesini de ıııJ<• 
turya istiklalinin k.orunnıası .~a 
kındaki karşılıklı taahhüd t~ 
etmektedir. hl • 

Sonra bu ııılM hak.kında hef11' 
tırda tutulması lfız<m gelen ~ ,n· 
miyetl.i bir nokta da şudur.~~ 
laşma ile netıcelcnen rııu~ J'/,r. 
lerin başlaması.na Fransa ·:~,o.ıt 
olmamıştır. Teklif önce tta<}ı!i ,yı 
gelmiştir. Fransa da bu tekf

35 
ıti· 

telakki etmiş ve neticede ı;ı ııo-
1 .fı ·ki ·k· -~ı·s·nd• a ı ncı anunuçı yeu • 
mada imzalanmı~tır. . ıt' 

Bu iki noktanın ehemmiyeti ~ri 
dır. İtalyanın büyük harbdeJI de' 

. ıyı 
Fransa ile münasebetıerı vır 
ğildi. İtalya, kendisini sulh ~atJ• 
kerelerinde aldatılmış "'' 

8 ,.,rs 
mış te!Akki ettiğinden AllI'8~0ııt 
temayül ediyordu. Al!tı3;· 8 ,,s:ı. 
zayıf olduğu zamaıılard• ~ti v· 
It.alya için de tehlikeli olaJJ · _.,ıı. 

vernı
bıyeye pek ehemmiyet . ft.l • 
Fakat 1933 senesinde l{itlc~iıl'ını 
manyanın mukadderatın~ artı 
olduktan sonra iş değıştı. ·el ' 

kU''' f Avrupada Alınanyanın re~ ' 
lenmesi, gerek Fransa "c g:;ı•dı 
talya için tehlikeli olınıya b ı;ti~· 
Her iki devlet de A,·uot~~y;Jrd' ' 
!ilinin korunmasilc ala~3 dcoııt(. 
!ar. İtalya, 1920 sen"51ll 1.,ıı ' 
oynamakta olduğu oyuııuıı • 1 

fraı» 
Jikesini anladığından da a) P 

anlaşmak istedi. Fransa ~ ı~ 
la~(l'la ' 

sebeblerle İtalya ile an bO »11 

tiyacını duymuştu. fakat ,,1er1' 
eı~''' IÔ la1iffianın dayanacağı pr er 

mahiyeti ne olabilirdi' ~88 '' 

devletin Avrupadaki nır; _,.,, r-
şu noktada bırleşmi~tı: ~9 "'i
ya istiklalinin korunm35'

11
r8da , 

rika kıt'aı;uıa gelince, bUI ~gJ' 
ak 1 

talya sarih olarak aJac 

yelle idi. " ~9· 
rtLP 'j'ıl 

Fakat Fraıısanın d• .~ 1 bi' ~ 
olarak halletmek istcd<g u>:' 
nus meselesi \'ardı. ltalf3 ;.trl' 
Habeşistanı istila eııncW dd 

'Devamı 6 ıocı s• 
b;ıe 

ff''1 
Şimdi de aY1 ~,,,M '~ 
Adamın biri bütün p11 >111

• ı• 
orıtf.ll .tir' 

Iışbktau sonra ak.,aJll Y .,. ~· 
-ıu11r• ıtlJf , 

ve döner ve yrmrkttn lJll ,-ıı 
yalı:larını u7.atarak kah•~.,tll ,_ı' 
aara..'iını tellendlrirkeP !1-cı"' 

bOı;ol~ 
mıya başlar. KrJ tinin 

zan ada.mraiız: ~ p 
- Rre '" çocu;u aıııot~_..,P 11"'1 

Dl~«' karı~n.na se!ilentr ... 1 .,ıı ,,ı 
tftıJP ··~ - '1e vapa,·un • !' • • , jll>• 

her ıuu aflar vr beıı çt'9't'r ~ti' 'f'' 
bir ıJt P'' 

ntz C'et.elerJ dinlrr "·r .ıJi' M , . .,. ,.,. 
istersen yarın sen ev il'' ıl 
tarlaya ,-ideyim. ) ıc,.11 1' ,;~,, 

Der ve ikisi de nıut~b• td"'' 
1 

1"' 

tesl l'İİD kadın ıarla.> • ,~ıP"''' 
sıttlkten sonra çacuk "' 
Jar. Babai>• Mtrar : .,tof 

- Ne lstl>orı;uo ~oı 
• Af 

- l ofurt... 01r. 
Yoiurtla blra'I o~•1"' 

7lne vıuldamıra bı,ıat· uıt'! 
- Yine nr oldu 1ıvr ,ıl 

ısıerlJll• ,ı . 
- Ben pekmn .,ır ı-1· 
Çocuk biraz da pelOl'ıY• ı:;ı 

dıktan 10nra ,.ınr ai••.::11o1'4' ,,. ,ti. 
- Nf" vır ylnr ne _.,.ı:~ 1 • 
- Bunları blrbtril• .,..,,.•;..,ı• 
Adamcaiu yut11rU• .. ot· ., *' 

·- iJnt ,. ııı~ 
tırır ve eocut11n on .,._,ı•f ttl' 
sonra 7ine aClaınıY• cf..,U pi 
clnltrl ba~'na ('ıka.P • 

sorar: ınf t 
- Brr ,ınr nr l5l<~tll ;ı'f' ·' 
- B~nları bir1>1rln • 1ıııl 
- Şimdi de a:rır ,..ı .1,dıl' (f 

ıır ... t ı 
Der ve kapıdan pı •' ~·' 

tulu larl•d• alır. ""'";.ri1'1 ,ı,ı 
t.ıanbıtl cum v• 11'' 

""" 
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Herkesin Radyosu Olacak l 1 Fuhşa Teşvik Ede_n l Yurtda 1 ~ki ecek l yo Aboneleri 
150 Bine Çıkıyor 

En Hakh ve Yerinde . Madam A~ina'nın j A el 
1 

Belde Hizmeti rı 

Ucuz Halk Radyosu 
f etkikleri 8.itmek Üzere 
\A emleketimizde radyo abo • " 1 nelerinin çoğalmasını te • 
L min için tetkikler yapıHı
"'11 Yazmıştık. Bu maksatia şt>h· 
~e gelmiş olan mühendis ''· 
lııııurıar tetkiklerini ikmal ede
~ Ankaraya dönmüşlerdır. 
lıu etüdler neticesinde ; radyo 
~iııelerinin köylü ve şeh!rli 
'ti: tarafından satm alınabilmesi 
~ üç tane halk tipi radyo tes • 

olunmuştur. 

'l'elti tip halk radyola'.rı satışı • 
başlandıktan sonra her köyün 
hakkak bir radyoya sahip bu· 
~sı mecburiyeti konacak, a.•
" t,kmil Halkevleri ve Bele • 
~'!er şehir ve kasabaların umu-
llıeydan ve parklarına ve hal

~oplu olarak bulunabilecelt; 

umumi kapalı yerlere müteaddit 
hoparlörler koyarak buralarda 
radyo tesisatı yaptırmağa mecbur 
olacaklardır. 

Ayni mecburiyet diğer resmi 

ve nimresmi bazı teşekküllere d~ 
teşmil olunacaktır. 

Bu suretle ilk hedefte memle • 
kette radyo abonelerinin 150 bf· 
ni bulacağı tahmin olunmakta • 
dır. 

Fakat hükumet; bu miktarı da 
gayrikafi görmektedir. 

Bu husustaki beynelmilel ölçü 
nüfusun beşte biri olarak kabul 

edildiğinden memleketimizde as
gari 3 - 4 milyon radyo abones!

nin mevcut olması hükllmetin e. 
sas gayesidir. 

Seyyar Çalışan Kumpanyalar 
tiyatrocular Vesika 
Alırıak İstiyorlar 

~Unun için 
müracaata 

Resmi 
Karar 

Makamlara 
Verdiler 

. \A erkezı Tepebaşında, bulu

. "I nan .Türk tiyatro sanat -
• karları birlıği • oradan çık· 

. lleyoğlu İstiklal caddesınde 
binaya taşınmıştır 

~llıiyet, bu ves ı le, cemıye~ ~~a-

1 ~ bir çay zıyaietı vermıstır. 

~~adan Nizamcddin Karakaya 
'tlilere izahat vererek ccmi

,iıı faaliyetini, hedef ve gaye • 

fi ; ilııltamıştır. 
~hlro sanatkarları bır!ıgı, ku-

r- ~ıı- h . !• l!Undanberi Edip Et emın 
• ' il\lığında mesaisine devar.ı 
• ~ ve esas temelini kuvvetlen·· 

" tir. 
1 ~i; etin ilk kurulduğUnda, 

'~o sanatkarları - daima seı • 
"e hiçbir ka)'lt ve şarta tabi 

dıın çalışmağa alışmış olan 

'alaka göstermemi lerd'.r. Fa

Ceıniyetin çalışmaları görü • 
• alil;a uyanmağa başlamış-

~ınh erkekli Anadolun' ' 
~atında kumpanyalarla do

birçok arfü~ vardır bıltün 
1
• bir 'st kbale haıırlamak 

~ 'ı için faydalı olm::.k. \'ar-• da bulunmak birlı~m gay~-
0di.r. Birlık ilk zamanları 

111lt emsali teşekküller ı:ılıi 
~ili .iınkansızlıklarla mücu J• • 

'lııştir. Son günlerde, İbrahim 
1aıı adında bir zat, y.r.1 · . .- a 

-=·--

bulunmayı taahhüt etmiştir. A • 
zası çoğalmağa başhyan birliK, 
gün geçtikçe kuvvetlenmektedir. 

Birliğin en büyük derdi şuJı:? 

Bilhassa Anadoluda diyar di
yar gezen kumpanyalar arasınc.la 

sahte vesika satanlardır. Bir k'm

senin hüviyetini tesbıt eden ve • 
sika, artist cüzdam mutlaka res -

mi bir makam veya teşekkül ta • 
raiından verilir. Bugtin bazı sah

nelerde artist diye çalıştırıl:ın 

türlü kadınlar vardır. Bununla 
mücadde etmek için yakında a

lAkadarlara müracaat edilecekt'r 

Resmi makamların artistlere bir 

hüivyet varakası vermesi istene
cektir. 

Bırlik, bilhassa kış mevsıırın
de işsiz kalan, sanatk~rlara iş 

temin edebilmek, taşradan 1stan

bula artist bulmak için gelen P•t
ronları da komisyoncu elinden 

kurtarabilmek için bir .ış büro • 

su• tesisine karar vermiştir. Bu 
hususta a lıikadar makama müra

caat olunarak yeni seneden fü • 
haren faaliyete geçilecektir. 

Birlige mukayyet azadan 10 
Kanunusani 939 tarihine kadar 

k&yıtlarım yenilemeyenlerle ta
ahhütlerıni ifa etmiyenler 1.lrli _ 
lik kongresine giremiyecckl~rdir. 

Birlik )'eni seneye yeni h;r ça • 
lışma programı ile girecektn 

Bir Taltif 

T 
ürk.iye Büyük Millet Mec
lisi yeni bir lilyihayı tetkik 
etmiye hazırlaıııyor. Bu Ia-

yiha, gazetelerin haber verdiğine 
göre Maljye V ekaletinded.ir ve .• 

eski tekaüd kanunile emekliye 
aynlmış bulunan istilılal harbi 
mütekaidleri ile şchid ve malul • 
)erin terfihini istihdaf etmekte
dir. 

Eski kanunla emekliye aynlmış 

bulunanlar için hakikaten bun -

dan büyük, hakh ve_ yerinde bir 
taltif olamaz. 

İstiklal harbinde billiil cephe • 

]erde hizmet eden, ıehid olanlarm 

kanunuu değişmesine yetişeme

mek 1aruretinden cerek kendile· 

.rinin, gerek ailelerinin hayat mu

zayakası içinde kalmaları ve mağ

dur olmalan muhakkak ki, hükfı
metin de, Meclisin de temadisini 

arzu etıniyeceği ve etmediği bir 
vaziyettir. Fakat, birçok ve da

ha mübrem ve müte(evvik işlerle 

m<'şgul olmak hiç şüphe yok ki 

ıimdiye kadar bu mağduriyeti 

tashih etmek fırsatını vermemişti. 

Şimdiki bu tadil ve tashih, is • 

tiklaJ harbi mücalıidlerinden sağ 

olanlara refah ~elireceği kadar 

ölmüş bulunanlarının geride bı

.raktıklan çocnklarınn da rızık (e. 

rahlığı getireceği için yine onla

rın nıhan müteselli olmalarına 

fırsat verecektir. 

KHa ~hidll'r ve.. keza malül-

BORDAN CEVAD 

Kışda Olsa 
Hastalar Buz 
istemez mi? 
Son günlerde şehrimizin ba:r.: 

yerlerinde ve ezcümle Adalar ile 
Boğazjçinin bazı yerlerinde bir 
buz buhranı başlamıştır. 

Buralarda hastası olanlar ve 
balıkçı, taze meyveci gibi esnaf 
bu:ı; bulamadıklarından şikayet 
etmişlerdir, 

Kış mevsiminden istifade edf· 
lerek şehrin bu uzak yerlerinin 
buzsuz bırakılmaması belediyece 
terviç olunmadıiından vaziyet 
tetkik olunmaktadır. 

iş Yerleri 
Sıkı 1eftiş 

Görüyor 
tş dairesi müfettişleri şehrimi

zin muhtelif semtlerindeki iş yer
lerini sıkı bir teftişe tabi tutm'.lŞ· 
!ardır. 

Bu teftişlerde hıfzıssıhha kanu
nunun maddeleri hükümlerine ri
ayet etmiyen ve iş kanununa 11 u
hı:lif bulunan müessese veya ~ 
yerleri görülürse hemen bir za
bıt tutularak sahipleri müddei • 
umumiliğe teslim olunmaktadır-

~----------------~--~o R B A LA R :!:,~ir an içinrle İstanbula yavıl- ı 
Bu haberi alan halk ve ehlıırz 

SAL TA NA Ti 
kc·dcrlenmişti. Oraya, buraya ~!il
miş olan Yeniçeri zorbaları bırer, 
birer deliklerden çıkarak kol T .! 

~0·25 
lı 
~ lıııdan ne çıkar! 
~. gid~c~k zanneder .. M•"-

01ıır ... Bize karşı tertibat al· 
\ uz.,k!a~ır ... Zatı devleti
·-ııı ~uvvetlenniz ile bır gece 1 
~~Çeri girıp evvelce verdi -
ı. rar mucib ince l.aıtk t e-

1 

· b"''r k h b. •tı ~ u, tıım a pece ır ~ .. 
~ 1 ırn• Bizim dağlı kafam11 

\:·•r bu ince ışlerı ... 
"ı;,. 

< •fondının sdyled.ği gibı, 
t 'lıııtıan<' ve nezaketli lıir 
I Yazıldı . lif· men bir gün 

tanbuld • '1 avnlıp sHh:."
"n kar§ı>ına gıdı~orlar • 

uz&.n: M. ami KARA.YEL 

Sadra;ı.am, Alemdarın itaat y0 J. 
lu yazdığı tezkereyi alır alır.az 

srvındi. 

Artık, İstanbul kendısıne ka • 
lıyordu . Oh' .. Ne aliı! ... İstediği 
gibi hem Sultan Mustafayı oyna
tacak ve hem dl' devletı, milleti 
soyacaktı. 

Sadrazam, tezhreyi alır alma>, 
Padiaşl ı ın yanına koştu. Vuku·ı 

halı arzetti. Bir yandan da kendi 
adamları olan Yeniçeri ağalanııı 

yı;nına çağırarak Alemdarı baş • 
!arından uzaklaştırmağa muv~t -
fak oldugı.ınu sevınçlc anlatmış -
tı. 

Alemdarın İstanbuldan ayrıla-

rup, göğüs gererek sokaklarda clo-
laşmaga başlamışlardı. 

* Alemdar, bilhassa Rusçuk yiı • 
ranı rollerini mükemmel ovna -
mışlardı. Sadrazam çelebi Musta
fa Paşa, Alemdar Mustafa Paşa -
nın Tuna hududuna askelrkrini 
alıp gideceğine katiyyetle in•r -
mıştı. 

Sadrazam Çelebi Mustafa Pa
şa tam manasile Yen içeri ocağın
dı.n yetişme idi. Ocağın lağvolup 
Nizamıcedit askerinin ihdas ı 
lunmasına külliyen muhaliCti 
Böyle olduğu için Yeniçeri nc q • 
ğına ekleme olarak girenlere diış
mandı. Hazır Alemdar İstanbn.l· 
da ikensonradan ocağa yanaşın·~ 

Muhakemesı Başladı Dahiliye Vekaletinden 

M~~!!~.:~~~.~~~~~~ 1 
Yaşından Küçük Kızları 21 

!vasıl Kandırıgormllş ?. 

R andevuculuk ve genç kı: • ı 
!arı fuhşa teşvik etmek • 
ten usçlu Madam Atina ili! 

muavini Madam Katina ve Atı -
nanın kızı Zizi nam diğer Aras 
tasya ile Eleni hakkındaki muha
kemeye dün 1 inci Sulh cezc. mu

hakemesinde kalabalık bir din -

lEyici huzurunda başlanıln.ıştır . 

Evvela mevkuf bulunan Madam 
Atina isticvap edilmiştiı. 

Madam Atina reisin suallerıne 
cevap vererek, babasının adının 

Manol, annesinin Artemısya 1 -
dcğunu ve 48 yaşında bulunduğu
nu, Türk tebasından olup Beyoğ
lunda Balo sokak 3 numarada 

kendi evinde oturduğunu ve be
kar olduğunu söylemiştir. 

Bundan sonra gayri mevkuf o· 
lan diğer maznunların hiivcyet • 
leri tesbit olunmuştur. 

Madam Atina ile kızı Zizin;n 
ve Eleninin vekaletini Sadi Rza, 

Katinanın vekıi!etini de Fahre<i -
din ve Mihalaki Kayaoğlunur. 

deruhte ettiği anlaşılmıştır. 

KARARNAME OKUNUYOR 
Bilaahare kararname okur • 

BEYRUTA GÖNDERiLEN 
GENÇ KIZLAR . 

Katmaya gelınce · 

Kararnamede, mezburt n in 
Bursa sokağLndaki evini .. rr,.:ı. i s.ın 

de randevue, yaparak buraya 
Madam Atinamn kızlanıu ıwtırt
tiği ve ayrıca Madlen. Bultana, 
Muzaffer, Kıristiyanya, Y<,land 
ismindeki genç lıızlarla Hicranı 

Berut umumbanelenne gondPr • 
diği yazılı bulunmakta ld.i. 

Kararnamede; Zız.inin de .\n
ntsıne bu ı.~lerdt' yardım ett• b'l ve 

t Yunanıstandan buraya genç kız-
ları getirterek bunları ecr.ebı dı
ye zengin erkPklerc çıkardığı vf' 
Eleninin de bu suçlara yardım et
tiği yazılarak bütun bu ışlerin is· 
tihbarat mf'murlarının ~·hadeti 

ve aynca Re it oğlu İsmail , Y:ı -
ni, İstavro, Ethem <>ğlu Mazh:ı.r, 
Şinorik. Anna ve AnJ >lin ~-aba· 
det!eri ile sabıt olduıju, Zızinin 
de annesine A tinadan gönderd • 
ği mektupların da cürumlen ı ~v

sik ettiğine işaret olunuyordu 
Kararnameye görl', kıılaıdan 

bir kısmı hazırlık tahkikatında ı
fadelerını saklamışlarsa da bu m

kiir ve tevilleri ~av;ın ı kabul go -
rülmemi ·tir. 

CEZA iSTENİYOR 
Kararnamede bütlin bu tahı 

lıit verildikten sonra Madam A • 
tinanın ve diğerlerinin ceza k,, • 

nununun 436, 69 v~ 526 mc mad
delerine göre cezalandın lın""ı · 
Anastasya nam diğer Zizinin ıse 
431 inci madde ve 65 incı mad • 
d~nin 2 inci fıkrasına göre tec -
ziyesi isten iyordu . 

Kararnamenin okunmabını reU
teakip müdeium~ımi İhsan , du 
ruşmanın gizli yapılmasını iste . 
di ve bu taleb kabul olunarak sa
miin dışarı çıkarıldı. 

l~rır.e dıkı!ecek olan Abıde ve a · 
nılların proJeJeri Ü2crındek i tet

.kikatın şehrımizde Güzel Sanat • 
lar Akademl$İnde toplanmakta e
lan jüri beyeü tarafından yap.i
ması icap etmekt.:dır 

Fakat bun;. rağmen müteaddit 
yerlerden Dahili:yl' Vekaletine 
müracaat olunarak abide ve anıt
lar için müsaade istendiğı görül
müştür. 

Vekiilet dün bu husuı;t;. alfilı.a
clarlara bir tamım göndermiş vc
abide, anıtlar hakkında kendi m''
saade ve ta\·;ıssutuna ıhtiyaç ol
madığını , doğrudan dogruya Gü
zel Sar.atlar Akadrm..sındeki jü
ri)'E mura<"aat edil'1lesini tebliğ 

f'lmi$tır. 

Hangi Boş 
Arsalar 

Verilebilecek? 
Hazın€:ye Mt olan arazinin i • 

mar edilmek şartıle ,agilleri'1e 

t(mlık olunması usuldendıı 

Şehrımızde ve muteaddit yf'r -

lerdt? b;r çok kuru elerın bu k:ıvıt

tan ıstıfadf' i~ın tapu mıidıirlük • 

!erin müracaaı e tıkleri görül 
mektedu 

Halbukı bu ~ekil baz. kıyınetli 

arazinin elden çıkmasıru intaç et

tıginden oğrendıgimiu? göre b, 
hususta yenı bır şekil bulunll'ası 

kara:rla~tırılmıştır. 

Bu son §ekle gore, badema 'e·. 

h!r ve kö:ıı lıuduilan :çınde bulu-

nan hazıneye aıt arazı bu hıikiim-

OCn hM<'~:7ım 1 

S 
<hir işle•in'n diizı·nli git • 
rnt:::.i için ) apılarnk r ' r1· 
birliği ile ça lı nıak t ır Uir 

bı.•kdiye :.ı.abı ta!'ı t a l int~\ tn anıe~i 
\·ardı r. Bu taliruatnaıncd l~ hirçok 

hükiımler var 
• ıesela ekı.ik, bildi, nıa '" L al 

satanlar bu talimatnaml'~·e giir~ 

<e7.&) a ~arpılır. Belediye, te•ki • 
13.tı \·asıtasil~. bu talinıatnaınenin 

bütiin ~c tatbik edilineı.ini, 

mümkün •lduğu Jıadar. k!Jnlrol 
eder. 

Bu kontNI İ§iııde peka!i bi7- de 
rol alabiliri:&.. Keadimizi neden ·a· 
hancı tutuyoırus?. Şehir işlcrinin 

yolunda &itmesi için biz de, bele
diye te kilatına yardımcı olma • 
hyız. 

Geçea ıüa lairi&i. et narhımı rağ• 
men. •ir kMalıdan hilio 60 kuru
p et aliığuu siylii~·ordu. Bu h. 
tanbull111tun yapacağı i ~udur: 

Bu kasabm ismini. adr..-..ini d~r

hal en yakııı zabıta ml'murunıt 

haber vermek.. Eğer bir nctir~ 

çıkınıusa, daha üstU.n makama ih
bar elnltk .. 

Fırııı ı ekmeği hamur mu ~ıluı· 
rıyor? Bu hamur eknıeği alıp :ta· 

hıtaya teslim etmek, Cır:ınıo is • 
mini, adresini de söylemek 1iıı.un .• 

Bizim ÇQğumuzda şu kamını var. 
- Neme lazım .. Elin adamı ile 

ben mi uğra acağım?. lknd~n bul
masın ... 

Halbuki bi-L. bu dü~ünct' il~, öz
de bir adan1a fenahk .3- aoınan1ak 

btiyoru:ı;. Fakat. hakikatl<• u •• 

damın bİl'çok kiımel~rc 

:rapm~-ın_a göz. yon1u~ oruı .. 

Bü.yJe. ;:ebrin umuını ı l rfll' 

halk da alalı.adar olur"1. '"i ''t i 

sahibi olan kimsell'r, bu frıu l,a. 
reketlerini tekrarlan1ak W:iu h.~u .. 
dilerinde ...,,.arcı bulamazlar, Bil
has. a. bu harek.,tlerimiz h<r fikri
takihfo yapıl1""a, irindt• a~adı

ğımız İstanbulun birçok belde 
hinnetlerini yan yarıya kda~ Iaş
tırnu~ oluruz. RE~AD Ff:YZl 

Eirimizin De c i 
Hepimizin Oe;d 1 

muştur. Bunda; Madam Atin .• ı •. 
gizli randevu evleri açmaktan 1< 

genç kızları fuhşa teşvik etnıek • 
ten suçlu olarak yakalanc'ıqı ya· 

zılarak mezburenin 10 seneden • 
beri Balo sokağındaki evini ve 

eeskiden oturduğu ikarr:~tııiıhını 
randevu evi ittihaz ettiği ve he
nüz 21 yaşır.ı ikmal etmer:ıiş o -
lan Harikliya, Vedia, Hatice, N~c
det, Nimet, Hayriye, S~ı vet, Fat

ma, Şükran namında.k: kı>.l;ı pa
ra, lüks hayat ve saadet tem,ni 

vaadile icabında nüfuz ıka etmek 
suretile t-vlerine davet edip baş
tan çıkardığı. ve bu suçıı müte • 
madiyen ika ettiği yazılT>'akta ı -
di. 

Liman 
Vapurları 

Tamir Görecek 

Bundan sonra bazı şahitln d · n
lenildiler. 

Vali Bu Akşam 
Ankara'ga 

Gidiyor 

Süpürgesi Knzanctan E ve! H~liu 
Düşünmek Laıı n !.. 

Denizb:ı.nk idaresi iç hatlarda 
çalıştırdığı bütün vepurlarını ye
Jıiden tadil etmege karar vermiş
tir. Bu cümleden olmak üzere Ka
lamış vapuru Halice alınmış ve 
esaslı bir şck''dP tami~ edilmiş
tir. Şimdi Burgaz, Kadıköy ve d:
ğer bazı vapurlar atelycye alını
rak ayni ameliyeye tabi tutul:> • 
caklardır. 

lar. 
Diğer taraf1an baıı i~ y cı l<•ri 

sahipleri, civardaki fabrikaların 

teftiş olunduğunu görünce, kcn • 
dilerinin de teftiş olunacaklan • 
nı sezerek, kanunun emrettiği ba
zı mecburiyetleri alelacele ve 
muvakkaten yerine getirmeğc t~
Şfbbüs etmkte oldukları da ha • 
bn alınmıştır. 

olan zorbaları bırer, birer katle
diyordu. Hatta; Çelebi Mustafa 
Paşa, Yeniçerilerin ikri gelenle • 
rinden iki odabaşıyı (kumandar) 
idam ettıği halde kimsede ~i(•·t 

a\·acak cesaret kalmadığından SP> 

bile çıkaramamışlardı. 

Sadaret kaymakamı Musa Pa
şa; istifa edip kaçmıştı. Şeyhül -
islam Ataullah efendi de Alem -
dcirın çadırına gittıği zamıın ye • 
diği söz darbesinden ürkerek bir 
kaç gün sonra meşihattan uzak • 
leştı. 

Şeyhülislam hern<'kadar Sacl
razam Çelebi Mustafa Paşa:; ı A
lemdar aleyhine teşvik etmiş ıse 
de Pa~a, Ataullah efendi ilr. kay
makam Musa Paşanın aleyhinde 
çevirdikleri fırıldakları bir tür
lü unutmamıştı. 

Şeyhülislam mevkııne Arap za
de Arif efendi isminde birı gcti
rilmİ§ti. 

Aygır imam, Anadolu ka:ı.as -

Valı ve Belediye Reıeı Liıtfi 

Kırdar bugün Ankaraya giderek 

Ziraat Kongresine ıştirak ede -

cektir. Kendisi vilayet ve beledi

yeye ait muhtelif işler hakkında 

alakadar Vekii!etierlc temas ede-

:rek 4-5 gün ı;onra dönttekfü. 

Mumaileyh dün yanında M:ıa -

rif Müdürü olduğu halde Şişli ve 

Beyoğlu Halkevlerını, Taksim or

ta mektebini, Galatadakl •Ço • 
cukları kurtarma yeri• nl tetkik 

etm;ş, Beledi~ fen beyetı mü • 

hendislerile beraber Nişantaşı.n -

cıak i kız fnstitüsü arı;asını gör -

müş, sonra Eminönü Halkt'vı 

ş;.ıatını tetkik etınış1iı 

in-

kcri gibı 2-0rbaları teşvilı ed!Jl 
yı.ıgmakerliğ~ iştirak edenler ele
başılar Sadrazam tarafından ora
ya buraya sürüldü. 

Hal böyle iken yamaklardan, 
Yeniçerilerden, ""rdengeçtiler • 

deıı bir tek zorba bükiimetten sı.:

al sormadı. · Dört beş gün evvel 
İstanbulu Padişahile berabeı ha
rrca kesenler ve hükümetten kel

le isteyenler; ehliırz kadınları ve 
kızları kışlalarına sürükliyenlcr
dcn ortalıkta kimsecikler kalma
mıştı. Alemdar Mustafa Paşanın 
korkusu yüreklere sinmi~li. 

Çelebi Mustafa Paşa ; Alemdar 
gitmeden evvel durmadan önü • 
ne gelen elebaşıları idam edip du
ruyordu. 

Artık; süreceğini sürrr.iış, i
dam edileceklerin vücutlerini or
tadan kaldırmıştı . Binaenal ·ilı· 
rakibi olan Alemoarm biran ev • 
ve! İstanbul civarından ucudii 
J<,alkmalıydı. 

lskendenye belediyesı memle • 

ketimizden 63 bin kilo çalı süpjj~. 

ges:i almağı kararlaştırmuııtır 

Bu hususta ·Türk ofiı;i• ne bir 
tezkere gondermigtir • 

İıkenderiye belediyesi <on se
nelerde; şehrin temizliği içın hı1-

landığı bütün süpürge ihtiy&C'nı 

memleketimizden temin etmekte
dir. --Halk Op-,retlnin 

Faaliyeti 
Halk Opereti, temsillennc baş

ladıiiındanberı faaliyetine mu • 
vaffakiyetle devam etmekte.ı;,. 
Bu sezonun ilk opereti olan .içiçı» 
takdir le alkışlanmıştır. 

Hallı. Opereti, bundan sonra , 
Rahmet elendi adlı ikincı, yeni 

ve muhteşem operetin temsiline 
başlamış bulunuyor. Halk Ope-
rt>tinin bu )'llki kddrosu kuvvet
li elemanlardan müteşekkildiı 

Çelebı Sultan Mustafanın A • 
kmdar Musta!a Paşayı Sadrı\7.aın 
yapacağından korkuyorrlu. 

Esasen: Alemdar Tuna boyun -
da düşmanla dövüşüyorken Çele 

biden t>vvel serdar ve sJdrazam 
olan İbrahim Paşanın yerme ad
razam olamadım dıye kı;ı.arak 

dü ·man cephesıni terk.,<J, rek 
Rusçuğa çekilmemış miydi? 

Hatta, Alemdar o derece ileri 
gitmişti ki, Rusçuğa çekildiği ha~. 

de orduya zahire yardımında 1İ· 
le bulunmamıştı . 

Sonra da etrafına kaçakları bp 
-lıyarak himaye edip ordu içinde 
ordu kurmuştu . 

Rusçuk yaranından Refık Efel'
di mühimce bir mevki işgal edi
yordu. 

Çelebi; bu gun Sultan J.fuı:ta • 
faya şunlan söylemi§tl: 

- Efendimız l• f§fen gt çıyor • 

(Devamı vu) 

Okuyoclllarımı:&dan birJnin g.uı

lluiliil şu mek.Wbu ısırt~liha -rh·e•
Din dik.kat na2al'ma koyuvorm:: 
•- Yolcuların istirahat 't• "'ıb

batlni temla edtr bir ~t"kildf' ...._..,rın 

Jhtlyatma l'ire Kadlköy kkt'.lt"ıslnln 

lata 'f'e tansiminl •Oren Boca7h:i 
7okulan:, •u ttte4cl~du corup dt 
&ıbta ile kkıaalftı:ISJ imk<İru ~4•k

tur, 

İskelenin bı1am itibarilf' ,.,tn~- -
fa.o. rüqirdan mahfuz ~ıcalı. ıirıp 

clkan Jok:alarm 1':Urahatlnl \ılftl 

.ır lıılıekdlr. 

l'jtrketlbJri~f'llin llöprudf'k.i t ·"'

kddar ?e Boiuk'i iske~lerine ce
llntt: Bilhassa ak.'3.m dönu.ş se -
fcrlerlnde mevcud b1rk.ac oda.dan 
ibaret JnUıa.r salonu namlle yade
dllen tzbe ?e karanlık yerler kala
'haJık ~oku kütlesinin ~ıimastna 

mlUald Dlma.dlğmda.n hallı: müte -

lisU bil' hld• lslı.de parmaklık -
ı.n Onllfiıile Botaı.w \'f: Uallrln ru1· 
l'ir "We soluk eert"yanları f('inde \·a
~anm gelme~tne intizar ederlııor. 

Vapur bt:kUyrnJrr Koprudf'n is

kelelere inınett" mah~ uı.. merdJ .. 
'Vealtruı altında da dururlar. 

Bu m.erdtvrnltrin alt ı na te~;a.dul 

~C<"eklerln vay haline: 'lerdh'en
lrrin wurinden akan 1aimur da.rn
Jala.n oldufu muhakkak, fakat ne 
cibi mikrobJarı, na ı1 pi11likleri, ça
aıurları muhtevi olduiu mıalüm ol
•uyan mtifrYVt"'fltfa J"ilanırlar. 

Tanir tdifen bu \.·ariyeti t,.ı -
il.Ilı. eden, ~a:fni anyan bir fıi >krt 

mtnS11bu, bir Şirket mdletti'ı"i ~im

..l~t lıadar .. orulmomlı,tir. 
AJıallnin ru2car rrreyanlarından. 

aoj'uk tesirlerinden muhafazası icin 
parmakJlklann oldutu Yf're bir t'&• 

mf"Jı:ıin yaptırdamaa mı? 

Sular damh7an merdh·cnlf'rio 
altına (inko kaplamak surf'lilf' a

kan 111uJevvesatın bir nokta a •·rml 
buyük bir masrafa mı taalliak rder! 

)fi.ışterilerin rahatça rlrlp ('ıka· 

bi.lm~I iç;n akıl ha.Jlndekl parmak .. 
JıJı:ların hendesi başka bir teklf' if
ratı suretile iRtJTahat Unıin tdtle

me:1 mit 
::\fenafü amumiyf'\ e hi:unf't t>den 

bcrhanıi bir t~rkkul kaıo:anrda.n 

ıevvf>l halkm istirahatini dU.,unmf'k 
meeburtyetind"dir~ 

'1.tiral fUbarilf' ktym t iz t':ıkat 

"\halinin Vrtirahat ,.e ıhhati nok • 
W ından C'Ok buyuk k.ı,·mcli olan 
bu g-thi 1btl:-.~<"lann ~irkl'tlharrl • 
Yf' rutıra..onJJ"tn na'lanndan k .... 11\a .. 

• .,. ~k $aı-aaı wm.-nnidir. 

d 
e 
a 

• 
.ı 
eg 

s t 

da 
r 

üy 
k 

ski 
ve 
pr 

h 
ski 
ve 
leı 

Bal 

• 



4'- SON T 1 J, G.& A r-27 1 ütd K.Aaua ltıl 

1 Müstakbel Harble~e .• 1 

TAYYARELER 
1 Meraklı Şeyleri 
KÜÇÜK RİR BEBEK!. HÖK YE 

En Mühim Rolü Oynıyacaklar 

M anila'dan bildh·iliyor: «Yolo a

dasıuda c;ok garib bir çocuk \•ar~ 

dır. henüz 7 a.yhkhr. Fakat a/iırlıtl t:ı

maın 70 kilodur. 
«Bu miui uıinicik bebek ( n hl"r ye

mekte 15 llbre tllrioç ycınedt:n doy -
maz. Sofraya oturtınak, sonra kaldı

rıp bcşikinc (!l :nıhrmak için güıetö 
ve kuvvf'tli iki hanıal tnlulntu~tur. 

MA Vi ELBISE 
-------------------

Fransa, Büyük 
imparatorluğu 

Bir Müstemleke 
Kurmak istiyor 

D 
unya ıslerı ~arı~tık~a her 
memlekette ı:,tıkbalın kor
kularla tehlikelerle göz -

önüne getirılnıtkte ve ha\•a ku\•-
vetl•rıne bilhassa ehemmiyet ve
rılnıektedir. Şu son günlerde 
Fra. ;a ıle İtalya arasında da ger
g nlik başgöstcrince hava mü -
dafdssı bahsi de tazelendi. 

Anlaşılan ilk mühim hakikatler 
şunlardır: 

Ilımdan sonra hiçbir kimse ha
\"O •ehlikesinden kl'ndini masun 
blmı~ saymıyacaktır. Muhare
bNlc müdaüıa mecburiyetinde ka
l " memleketlerde kara, deniz, 
\'C hava silahlarını birleştirerek 

bir gaye için bunları toplu bulun
dııımak zaruretindedir. Bu kuv -
Yel J,•r birbirine yardımcı olarak 
ve her üçü aratimda daimi bh' a-• 
henk bulunacaktır. 
Km~tlerin birliği kumanda -

nın da birliğini icab ettirmekte -
dır. Birleşmiş kuvvetlere lazım 

lı n hareketi vermek için ise 
·,ıı kumandana lüzum görülecek -
tır .. Yani hava kuvvetlerinin ayrı 
blr kumanda altında başka bir is
tikamette idaresi ile kara kuvvet
crının de ayrı bir kumanda al -

ı ınt!a başka türlü harekatta bu -
lunması imkansızdır. 

Maamafih hava ve kara kuvvet
lerinin ayrı ayrı çalışmalarına ta-

... . . " 
• : -.ivNİS • 

• "<{ . :-. . . . . 
··ı. .:·.:: 
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--~ ....... · . . .. . . . ... 
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raftar olanlar da 

Bwılara göre hava 

yoK değıldrr. 

kuvvetleri ya 

düşman r~ em leketlerine taarruz 
edecek, yahud dlişmanm taarruz

larını defetmege uğraşacaktır. Bi-

Akdenizde ihtilif 
menuu olan Tıtnusla 
İtalya arasındaki 

askeri vazi)ret 

naenaıeyh havacılar vaı·;ın bu iş
lere baksın, ordunun harekatına 
tabi olmasın. 

«Yerliler, lıunu tahiatin bir harika
sı addedi~·orlar. 1-lt>ı' gun bir ('Ok hedi
yeler gcliri.~·orıar.» 

Bu, çocuk deiil, tosuncuk gibi bir 

şey!. Biraz d:l ha bilYü:rün<'t kaç kilo 
gelecek aca'.J.t·!. 

KADIN lTRİ~E 

GÖMÜLE!" BİR i;RKt.K 

Frans.-da. adanuu biri 81 ya:;.ında, 

('al&ı;ı:ımıyacuk hir halde \'f' kim:sesiz 
olduğundıın b11hh;le a~e·ı.e ~ urduna. 
kabulüoü ı·icıt ehuiş. 

Belediyede ka\·dıuı araınLrı;lar ve 
kadtn olarak. gô.!'iltrildiğiııi görmüşler. 

Adamcağuı;uı hiiviyet k:liıdı da. yok. 

Hayalında ne mektebe g'Umiş, ne as
kerlik yapmı,ş, ne evlcnmi!f, ne de nü
fus k3ğıdt aımağ'a. lUzum görmüş ... 

Belediye: ulifus cuzdauı ;.\imasını ve 
soın·a. nuıra<>aat ctme"sini la\·siye et

mis. 
Zavallı ad.ı.ıu, bir i~tich. ,·rrmiş, bu 

muamele gilrUrkeıı verat t"lmi~ vt- bir 
kadın .ıribi ı?"Omuhnu .. tür . 

İNSAN Ul'RİSİNDEN DA\'l'L!. 

Şikaa:-olu bJr ıeugiu öhnÜ!$, bütün 
servetiui Hıu·var i.ıniver..,it.e;o.lne bırak

toıştlr. Fakat. ('Ok orijinal bir şartla: 

Üniversitenin an~toıni enstitüsünde 
derlsinlı1 1uıtilnH•si \'f' bu df'ri ile bir 
davul yapılarak ınensub oldu.t"u (be
kıirlar kulübü) ne vt"rihnesi. •. 

Vasiyetnamesinde, ıııher ~f'ne 11 ha
ziranda. )·ani \nıerika istiklUlinin 
yevmi Wlılh~usunda milli ntarş ı;öyle

nirken bu davulun ('ahnmJ.5ıtu» yaz
mayı da unutuıamı.ştır. 

KARTALI.AR DA ~il KIZ 

KAÇRlltUYA Bı\Şf,ADI~ 

TeksaSda, kol·anuuı bir kartal, pa. 
muk taı·la~ında çalısa.n 13 ya'fla.rJnda 
bir yerli kızın lJı,t>rioe hücum etmiş. 

Vücudünii ııe-tu'c·lrrilc unp ha,•alan
d.ır..plak, kaçırmak İ\leuı.lş .. 

l, __ Y_a_z_an_: __ R_E_Ş_AD __ F_E_Y_z_t_ 

A 
çık mavi bir zarf içinde kL
çlik bir mektub aldım. E
viı·dim, çevirdim. Mektu -

bun nereden geldiğini bir türliı 
anlıyamadını. Pulun üstündeki 
damga da iyi okunmuyordu. 

Zarfı meraka! yırttım. İnce, 
kırmızı mürekkeb!e yazılmış kı
sa bır mektub .. Evvela gözüm im
za yerine. ilişti. N. S. 

Tanımıştun. Meklubda şu 

satırlar vardı: 

'··· Kım oldı.ıgumu söylemiye
ceğim. Merak içinde kalacak"' • 
m: .. Fakat, size bıiyük bi1· s;irp
riz lıa:ırlıyoruııı. Cuma güııii. sac.t 
16 da Park otelde bıılırnunuz .. O
rada •modaya göre kadın vücud
larını gii:elleştirıne. l'emiyetinüı 

ı:ayı ı-ar. Beni orada görüp ta"1-
yacaksını;:. Size kendimi şimdiden 
tarif ctmiyonıııı. Yalnız şu kadar 
söyliyeyim .. Koyu mavi bir çaq 
elbisesi giyeceğim .. 

Fazla fralıat vermiyorum. Çü•ı
kii, beni görünce tanı1na1nanl? 

mümkiin değildir. Bende sizi ta· 
nımıyorımı, F'akııt. tarif ettiler, 
sizi bulacağtın .. ~ 

Bu mektubu cıkuyunca, gülüm
sedim. Fakat, zihnimi meşgul et· 
medı değil.. l\lerak içindeydim. 
Bu kadm kiın olabilir? 

Cuma akşamı doğru otele plt 
tim. Salona girdim. Kalabalık için
de ilerliyorum. Kendime müna
sib bir masa arayıp bLılacağun .. 
Yürüdüm. Bir köşede boş bir ma
sa nasılsa buldum. Oturdum. Biı
sigara yaktım. Etrafıma b<ıkınıyo
rum. Tanıdık kimler var, diye 
bütün önlinden geçenleri birer b;
rer !süzü.rorunı. 

Dans eden çiftlere bakıyorum .. 

. ' 

Yerimden kalktım. Kapıya ioğ

ru yürüyor, kalabalığı güçlükle 
yararak ilerliyordum. Onüıne bir 
genç kadın dikildi. Ben, sağ tara
fından geçip gitmek istedim. Ka
dınm hafif gülüınsemesile önüm-
de kasden durduğunu anladım. 

Döndüm. Kadıu elini uzattı. Ber.i 
uzun zamandır, tanıyormuş gibi. 

- Nihayet bLıluştuk, dedi. 
,.. G cilerek ilave etti: 

- Demindenberi sizi arıyorum. 
Öyle merak içinde idim ki.. 

Bana mektub yazan kadının bu 
olduğunu anlamıştım. Üzerine 
baktım koyu mavi bir elbise var
dı. Güzel, sarışın bir kadındı. 

Dünyada Çok Elbise 
Değiştiren Adam 

ln0iliz Kralının Merasim Elbiseleri 

Umumi Harbiıt son seıtesi olan 
918 danberi böyle bir münakaşa 
ba~l~mı~ ve de\•am etmektedir. 
Umumi Harb esnasında Alman -
!arın Londra üzexme bombardı
man tayyareleri yollamaları İngi
lizleri çok düşündürmliştü. Bu, u
aıı tulmanııştır. istıkbalin harb ve 
miıdafaa hazırlığı da bu dü~ünce 

Çocuğun frryaduu i~iten bir adam 
yardımıua koşınu..~ ve bir çelik düğ-en· 
le kartalı üldürnıiye mu\•affak olmuş
tur. Vahim surrUe .raralauacı -.çocuk 
hastane.Vf' nakledilmisttr. 

DÜ!lffANIN t:N 

ile yapılmaktadır. 1 
O zaman bütün kun•ctlcr Fnın-_ 

sız başkumandanı Frnı n elınde ı- --------
ı;zuN YOLU 

di. Fo~'un emrine tabi olmıyarak 

Salonda erkekten çok kadın va~ .. 
Ku\'Vt:tli bir rsuııs kokusu etrafa 
yayılmı~ .. 

Tuhaf değil mi. tanıdık bir yüz 
görmek na>1b ohnd<lı. Ne erkek 

1 
.ne kadın. Şu sdlonda toplanmı~ 

insanlardan kiınscyi tanımıyoruır.. 
Camın fena halde sıkılmıştı. Hst
ta kalkıp gitmek lazım, diye dü
şündüm .. Bana bir kadın oyur. 
oynamış olacaktı. İhtimal, o beııi 
tanıyordu. Ve kin1bilir. ~in1di, s&
lonuıı hangi kö~c·sindc, beni gö
zetliyor. kıs kıs gülii.voıdu. 

- l\Tektub meselesi.dedim, be
ni o kadar .. 

Sözümü bitirmemiştim. 
- Evet, dedi, mektub mese -

lesi.. Çok şık bir "ürpriz doğrusu. 
:..> 

1-.. ariç, 30 Kat Kostümü Varmış 

K 
ra.Uarın ka<; kat esvabı. o
labileceği de merak edılen 
bır meseledir. 

r 1 •• :ilız gaı<·telerinın yao:dıkla -
r.r. göre Kralın daha tahta geç
m tir-n evvel ıki terzisı ,~armış. 

K :ıl oldukı.aıı sonra yine bu iki 
tt rz1dcn vazg<:çnıiyerek ~imdi bir 
çok cs\·ablarını onlara diktirtiyor-
ır. 1 l~. 

''-r-l bu ikı terziyi dığer küçük 
ka iıne- df; lr.t\'8iyc etmiştir. Fa
ka ,·erilen malı'.tınata asıl şa -
;. , ı dikkat olan nokta ~udllr: İn
g 1 rı Kralının kaç kat esvabı ol
d ı...nu saymak hcıncn im.kansız 

g 1 l\1crasinı l\'İn, ziyaretler için 
mı ı l'iıt elbiseleri olduğunu söy
!rı ,. lüzum vok. Bı.rlar bir ta-
r-ı bırakılırsa Kcalın her gün 
, \ p çıbrmak. ,ık sık değiştir -

l- ı... uzere tarn ao kat elbisesi var
r ı·c h •r db'se ilt başka göm -
~t: k gıvcr. baska kravat takarmış. 
Fakat sabahlar· en ziyade tercih 

lngiltz Krolı Maıeste Cor. 

ettigi Plbiseıer kül rengı olanlari
dır. 

İngilızlerin ayı·ıca bir ta.\'yare kuv 
veli tesis etmeleri, bununla Al-
m:ınyayc gidcııek bomba _vağdır-
1nay ı düşünnıeltrl Fransızlarca 

dogru görülmcmi~tir. 
Fraıısıt.lar bu suretle müttefik

lerin kUV\"l:t1c-riııtlı ıt lııı.;bir par
ça.\·1 oyıı rnanı.ayı. bu:-kumJndanın 
ernrin<len dı.~r~ bn'akm.tn1avı is
tPn'Pkte id lcr. Bu münaka~;ı ,yir
mı s(•nc c\·vclkı dcvreyf: aid bir 
safh.l\ ı göstermektedir. Fakat 
Fı-aıısızların bugünkü fikri de 
hurhın daima bir elden ve bir ka

fa ile idare edilmesi merkezinde
dir. 

Franstzlar:n kuvvetli ordustt 
vardır. Fakat Fran>ızlar bunu ka
fi görmemekte v~ istıkbalde bir 
harb çıkarsa Fransız ordusunun 
dü.')mar. k.ar~ısında borun egme -

1
. mesi \'C' ayni zamanda Fransanın 
_ deniz a~ırı A\·rupa haricınde bü

yük bir müstemleke imparator -
luğu var ki bu imparatorlukla aliı
kanın hiçbir suretle kesilmemiş 

( Devan;ı 7 inci .~ahifede) 

Amerikadadır. Nt"vyorkta. , 5 inci cad
denin 42 iuci -.ok:ıtu•m kôıtesbıdeu 

başlar. 

Bu sokaiın: ba'!<uHJJ. bir d&rrk, ü:ıe

rinde de bir levha vardır: «Lenkoln -
San 1'~r:ını;;:isko» yolu. Uzunlui·u 3,.384 
ndl. (1.'alııu iıu.·n 5,95.; kih.unelrol. Bu 
yol, t'? hi.ikitU\c."tln ara1icı.iud<'ll gf!~ 

n1ektt'cl:i.1· 

!'!OFÖRLEIÜ ı \ KU>A" 

Bundan böyle L.onclra ~fOrh•ri. baş
larını \'Olana da:rayıı1 uyu~·aını'Yacak

lar. 
ŞofOrlerin ba7.aıı uyuyıı kaldıklanoı, 

bıı yüzden ka~aıa ra meyda.1 verdikle
rini gören Loudra belediyesi. müna
kalat nr1.u·eiin<· ınüt'acaat etmiş ,.e 
taksiler<• ~·cı1i bir :tl4"t 

müsaade alını";. 

kon ulmı1.sına 

Bu kü<'Ük bir <'illıthr. Uir tel ile vo
lana hnı!'lıdır. ~oför. volaııı ~ıkı tut
madı nu, kula~nnn dibindeki ran '"ıid

detl<' ('almaC-a baslar, hem "o[örü hem 
mü~teriyi ikaı: t•drr. 

Yarın Akşanı 

MELEK 
Sinemasında 

Fakat, bu kadını hiç tanıma -
mı~tım. Yliıünü ilk defa görüyor
dum. Halbuki mektubda. ker.di
sini gayet iyi Laıııyacağıındaıı bah
sediyordu. 

Bu nıeçhul kadınla nc!cr kom•ş
ma1ı idim? Birden ~ö:vliyeeeğinıi 

Senenin en güzel 
En muhteşem 

Ve en nefis filnıiıı göst<-rilnıcsi 
şerefine l ıiyük GALA Gecesi 

SENORITA 
Fransızca sözlü ve Orijinal Şarkılı 
Baş Re ilerde: 

JEANETTE MACDONALD NELSON EODY Yapılan te<·rlih<"lcrde bu ;.tletin ('-Ok i 

'faydası ol::ıcatı anl3'}ıln11.:1t.ır. İngil • 
terede' bulunan bütiiıı t:ı.k;,;ilcı·e tatbiki 

, DİKKAT: Numaralı koltuklar bugii'nde'l. aldırılmalıdır. Telefon: 403681 

kararı a..ştrnl mıştu·. • 

·7 

tıun kalkışı, clcll\Trılerini giyişi, çantasını toplayı!?iı 

sı, :ıh mantosu iı.;indc saklanan ve yer yer en güzel 
çııgılçrini vcre.1 kıvrak, ezgili gövdesi, boynunu 
:,arar siyah ki.irkün. başını örten siyah şapkanın 
or>,sında günc~teıı bir parça gibi yanan pembe be
""' ;· tızünü :gölgeli, iri. kara gözlerini tekrar tekrar 
gC) rınin önüne getirdi; bütün konu~tuklarını ha
t rlad•: 

YOS A 
Dedi. O hi·c; ald1rn1adı, kalın gövde::,ı l.Lcerinde 

top to[J duııan omuzlarını sarsa sarsa homurdandı, 
önünde duran dolu bardak rakıyı birde11 kaldırdı, 

ağzına boıalttı ve elinin sı.rtile dudaklarını sildi. 
Kadın daha ürkek: 

lliç kendine de acımıyorsuı .. Bu ne içiş?. 

Re!el 1 Bu kıza ne kadar tutgun olduğumu 
bıln · ' ın. Bunu tasarlıyabilmen için senin de an
c K >enım gil,:. benim kadar duyman, düşünmen 
lltzıı,.,cfır .. 

Dedı Dı ·;,ıın etti: 
Eğt•r o b:, gec<' gelseydi. Bir daha onu ben

deı• ~ynl"'" ıuk b;r halde kendime bağlamak is
tıyı>rcl ur!1. 

RPfct sordu: 
O da sc·ni bu kadar seviyor mu". 

.Ferit dcrırıden gplcn. ııcfC'sler:ni sıkla~tıraral\ 

ce\·;ı b verdi 
Benim kadar mı bilmem. Ancak, bugün de

ğılse yarın olacak. Şimdi çekiniyor. Her namtıslu 
ergrn kızın çeking,·nliği, onda da var. Aktör gibi 
seı·cn, aktör gibi bağlıyan, aktör gcbi delircm, sonra 
da ~ .. dmlığın:n bütliu heyecan.ile SC\'en. bağlan1n, 
drhrf'n zavaı!ılv.r başlan atan, yüzüt;tü bırakan er-

N.o. 25 

kek az mı? Nesrin de şimdi bu çekingenliği göste-
riyor! 

Ferit sözünü bitirirken saat ikiyi 
Ve garson gelmL5: 
- Kapatacağız .. Hesabı getıreyım 
Diyordu. 
Ferit garsona: 
- Hesabı getir .. 
Derken Rcfele de: 
- Maksime gideriz 
(h,l'ordı.:. 

istersen;. 

vuruyor, 

'? mı .. 

GECE BİTERKEN: 

Geçkin, yaşlı bir kadın, amma dıııç. Kara, ku
ru, uzun boylu. Yumuşa\; konuşuşlu- Giyimi eski 
biçimden -Sırtında pazen basması bir c·nlJr'., şaldan 
hırka var Sac'.brını bir gaz be;,i örtüyor- Eskinin 
örnek verdığı; 

ıı:azan: ETEM İZZET BENlCI: ____ 
1 
__ _ 

- Ba)örtüsü başında, eteği topuğunda .. 
Dediği tipe benziyen bu kadın kö~edeki kere -

vette oturuyordu. 
Odanın ortasına gelişi güzel yuvarlak bir ınasa 

. konmuştu. Üzerinde tabak tabak mezelik yiyecek
ler, bir büyük ~işe de rakı \•ardı. Masanın kena -
rmda bir erkek oturuyordu. Ak bıyıklı, ak saçlı, or
ta yaşı aşgın bir adam. Bıyıklan kocaman koca -
mandı. İki yanağına sarkan btt pos bıyıklan al
tmda dudakları bile gözükmüyordu. Öfkeli öfkeli 
konuşuyordu. Siyah, gecenin karanlığını çalan göz
leri; baktığı yeri hançer ucu gibi delen keskin, dik 
bakışları vardı. Belli ki gücli kuv,·eti de yerinde idi. 
Rakıyı susuz, çok çok içiyordu. 

Saat üç buçuğu vurdu. 
Kadın korkak bir sesle: 
- Artık uyusanız. Çok içtiniz. Saat üç buçuğu 

vurdu .. 

Dedi. Posbıyıklı adam, yumruğunu masaya vur
du, odayı. kaplayıveren tok, güclü hir sesle: 

- Ne söylenip duruyorsun be Hanife kadın. 
Sana ak'iamdanberi git yatağına zıbar dedim. Yine 
burada ba~ıma tebelleş oldun kaldın 1 

Ve daha sert, daha kaba sözünü si.irdlirdü: 
- Kahpe dölü.. Üç glin üç gecedir meydanda 

yok. Biraztcık yol yöntem öğrendi, adam içlne çıktı, 
hemencecik başı dumanlanıverdi Gelsin de o kal· 
tağa dünya kaç bucakmış güstereyim. 

Hanife kadın boynunu büke büke, Hlkırdılarını 
yavaşlata yavaşlata bu sözleri karşıladı: 

- Böyle deme. Oncağızın da suçu yok. Ne 
yapsın, kazanmak kolay mı?. Sana para .dayanmı
yor amma kaç yıldır kızcağız bütün kazandığını 
elin" getiriyqr. Şidiyecek kucak kurak para getirdi. 
Aza da kanmıyorsun ki .. Yine kimbi!ir nerededir? 
Belki de iyi bir vurııunla gelmek i~in bir yere 
kapanmıştır!. 

(0..vanu var) 

o--
er· 

" ber~b I 
şaşırdım. Gayri ihtiyarı 

1 
P~ dO 

ce geri dönmüş. tekrar sa 0

1 0ı~f' 
ru yürüyorduk. Biraz eV:i~: 
duğum masaya kadar ge 

- Oturalım isterseniz .. 

- Hay hay.. . . alıifeMI 

---~~ 
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BUGtlN 
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1 Eski Devirlerde Ve Bugün: 1 i ı . Ş K~ -A 
1 

"" Meteliğe Kurşun Atanlar ı 1 !Bir Kralı Nasıl Tuzağa Düşürdü İ 

On Pa ra Alaca ğı n ı z O lsun 
MeteliğinKıymeliVa~mı Y okmu?! NİŞANLILAR ARASINDA: 

Evlendigim.z zaman sıgara
yı, vıskıyi, golf oyununu bıraka.- ı 
cak, kumardan da vazgcç<'ceksınız, 
değil mi?. j B zım zamanınuzda on pa -

·alığa mcte:tk. derlcrd:. 
Amma, bı.;gunun çocuklar!· 

r bildiği parlak, cilalı ve buronz 
nıctelik değil... 

ı 11ur<t sıkıntısının en :ıyade tra 
letı;ılor lıele , alıa/ıleyiıı ~·antalan 

tarı zanı.a1 a 

d~ 'siy:.h teneke .nccliğinde, b:ı-
~ s ve yazı :ıe-killcri son derccı::· 

iptidai bir onparalık ... 
·C' 

•/ 

1 ., 

Afrikalı bir yamyam suratı ka-ı 
d ıı· J<irli ve aleleca)ib _ol.a~ bu es
ki cııı paralıklar ceblerınızı, kese· 
ıızı, para çantanızı çok geçmeden 
' li ve paslı çehresile boyayarak 
J'ı<'kme~ tulumuna çevirir idi. 

[•:ski on paralıkla, ~imdiki sarı 
i)(•~ kurll§luklar kadar büyül<tii 
P-ııı Jarın yirmi paralıkları, elli 
!>ar ılıkları bır de yüz paralıkları 
\\ ı. 

Yü.z paralıkları .1ımdiki bir lira-
1 klar kadar büytiktü. Kapkara 
k,,,kocaman bır seydi. 

:ski onparalıklar ve yüzlüı<ler 
kırdı. Onlukların ismi met~lik 

.rj 

ıctelik ncdıı"~ Meteliğin es1S; 
•ın<'taı. dir. Fransızca metal m1· 
den demektır. 

fi Metelik ismin in Tür ki yede ne 
\·:ıkit söylendiğini bilmiyorum. 

1 Yazan: !\f. Sami Karayel 1 

şanı ortadan yok oldu. Şimdi 
buronz beş paralıklan herkes ce-

rnvnylaı-da çekildigi malUmdttr. Bi· 
bôyle boş olarak servise ilk çıktık· 
rastlarsanr= ... 

bınde bereket parası gibi ta~ıyor. 
Beş paranuı bugün, ne Nevyork

ta ve ne de Bükreşte hesabı yok
tur ... 

On paraya gelince; bunun I<l} • 

meti iştiraiyesi nedir diye mi so
racaksınız? .. \ 

- Hıç! .. 

Sakın ha; hıç deme 'inız!, Ü'l 

paranın kıymetini yalnız İstan 
bullular bilir \'e onu her nasılsa 
eline geçiren her İst3nzullu '" • 
dide \'e antika bir parça geçirmiş 
gibi kesesinde saklar ,.e ona, hiç 
nazarile bakmaz .. 

Belki, bir Ankaralı, bir Erzu
rumlu, bir Adanalı, bir İzmrili ye 

bir Bursalı i~in onpara hiçtir 

Fakat; bir tstanbullu ıçın C'l 

para meteliğe kurşun ntan eski 
züğ'Tt külhan beyler kadar haizi 
eh~<nmiyet bir kıymettir 

Görüyorum k!, ynzı!arın1ın b•ı ı 

satırları sizi biraz rlüsünceye s~v
ketıni~tir. 

O kadar dü;;uı.ıneyi.niı! .. ~ıese

le basittir İstanbullular, meteliğe 
kuru~n atmaktadırlar. 

İstanbullular meteliğe neden 
pi~tıı\· sıkıyorlar? .. 

Çi.ıııkü; trant\'aya bınainiz mi 
biletçiye verdiğiniz beş kuru~uıı 
ve yahud üç buçuk kuruşun ge· 
risiııi vermtk içın on para geri ''er
mesi lazımdır? Veyahud siz üç 
kuruşa bir on paralık ekliyerek 
venneniz lcabeder. 
Eğer, yanınızda on para yoksa, 

yandınız! .. Biletçinin vcrcceğı ce
vab şudur: 

<Devamı 1 inci ıahlfede) 

- Beyhude uzülmeyincz ... E\·
lenmekten vazgeçt.m! 

ONU DA BEKLEMELİ! 
- Otomobılinizı beklıyeyım 

mi, bayım?-
-- Biri var, bekliyor .. 
- Biliyorum. Fakat bir~ey kay-

bolmaması ıçi11 oıııı da birinin 
r ;,;ıemesi lazımdır 

KURTARMA USULU! 
- Gelecek defa.. Denizde bo

ğulmak üzere kurtar111anın baş· 

ka usullerini de öğreteceğim!. 

Nasıl ve Neden öldü 
17 .000. 000 İngiliz Lira Serma yeli 

Bir Şirketin Müdürü Vaktile 
Bir Hırsız İmiş 

Bugün Herşey Anlaşıldı, Fakat. :. 
A merikanın en ileri gelen ı merkezinde senelcrdenberı pek ı' Koster vaktilc italyadan gitmiş 

~'Cza tacırlerinden olan ve çok paralar kazanan bu adamın olan bir adamın oğludur. Babası 
16,000,000 İngiliz liralık bir bundan yirmi be~ sene evvel senelerce eV\·el İtalyayı bırak • 

1 Zalim ve Muannid Lüi, Korkusundan Sahte 
1 F alcınını Babasını ve Bütün Mahpusları Salverdi 

Zeki. Cesur 
Güzel Kızın 
Oynadığı Rol 

F 
•ansa Kralı 11 inci Llli, s-
r. y erkanından, nedu:ııe -
r nden nefret eder; bır ta-

kıın adi, yabancı, ayak takımı •
d.amlan. etrafına toplar, c.nhrla 
konusınaktan zevk alırdı. 

Lüi, pek kaba kumaş!Jrdaıı yn
pılmı~ bir elbıse giyer, alayışt• h·<; 

ehenımıyet \'ermezdi. Yalnız b•r 
dü~ılııcesi, birgayesi vardı: Fraıı

>ayı yükseltmek.. Fakat, bu•ıun 
için müraciiat etliği vasıtalar e 

seriyetle aksi neticeler verirdı. 

Falcı (!) tebdili kıyafet etnıi§ Krala soruyordu: 
- Gördüklerimi söyliy<Jl;iFr miyim:• 

Tahta oturur oturmaz ilk işi 1 
mütegallibenin nüfuzunu kırmak 
oldu. Hakikaten bunlar, i'ı·ans~ -
nın tealisine mani oluyorlardı. 

Dük, demır bır kafese konul • Dedi. An, kadının yanına yalı:-

muştu. YatabUnıeniıı, doğrulma
nın imkanı yoktu. Bu işkence se
nderc, siirecekti. 

1 
Jaştı: 

- Bugün bir komedi oyıııp • 
cağını. Hakiki bir Çingene elb: • 
sesi istiyorum. Kaç para ister P· 

niz vereceğim .. 

Binaenaleyh, nüfuzların• mu • 
hafaza etmek istiyen dcrebekleri, 
Kral aleyhine birleşmekte ve yo
lıancı devletlerin yardıll"mı ist~

mekte tereddüd etmediler. 

11 inci Lüi, mücadPlc ec!~ 

bilecek kabiliyette görülmüyor -
du. Zayıf ve nahif bir adamdı. 
Hırafata inanı~dı ve ölümden ç.:ık 

korkardı. Bunullla beraber, çok 
Pltı"rınid. ıalim ve dessas 1rli. 

ı 
An dö Tramblr.y bunu i~itinec ı 

düttu, bayıldı. 

Güzel kız, babası gıbi cesur iaı.1 
Babasırı kurtarmıya, bu uğurda / 
hayatını fedaya ahdetti. 

Seher vaktı, koyu renkli bir el
b:se giyindi, yalnız başına şato-lan 

çıktı. Civardaki çingene kampıııa 
gittı 

Yaşlı bir Çingene karuı: 

Yaşlı kadının gözleri par~.ıdı 
- Küçük bir kızım Yar Sen 

boyda ... Gel, içeri. . Güzel kız' .. 
Çingene karısı, çergenin bır ko 

sesindeki tahta bir sandığı ,ıçtı. 

Surılı ı·e kırmızılı bir etek!ık, ye 
~il bir korsaj, ~mbe bir baş ör 
tüsü çıkardı. Bir de ökces!z ktın 

dura buldu. 

(Det'aını 1 inci sahıfede) 1 - Ne ıstiyorsun, glizel kız? .. 

Ava Giden 
Avlanır 

------
Yakayı 

Sayılı 
Ele Veren 
Hırsızlar 

H 
ırsızların ekserısı, girdik • 
!eri evlerde tedbirsizlik v&• 
ya herhangi bir ihtiyatsız

lık yüzünden yakayı ele \'erirler. 
İşte birkaç misA ! : 

- Bu gürültü ne? .. 

- Kocası, gözünü açıp sormu• 
- Ne gürültüsü? .. 

- Alfons.. Zannederim ki e· 
hırsız girdi. 

Yalnız; bildiğim bir şey varsa. 
1'uı·k parası, ikinci Sultan Mah · 
>rıurı devrinin son zamanlarına ka
•t•r bir kese, ik.kl'se, bir akçe, beş 
•'k<'t on akçe ılilh .• Gibi isimlerle 

.J ;·Jd olunurdu. 
şirketin başında bulunan Koster 400,000 İngiliz liralık bir mesele- mış, Amerikaya gitmi§. yerleşmi~, 
odasında ölü olarak bulunmuş - den dolayı hapse girdiği öğrenil- yirmi beş sene evvel Koster genç 

Gıl!e! kız /alet Çi1<gtn~ 1cıyafeııl'e 

Gçen sonteşrin ayının 22 inci 
gecesi Pat?slc Tampl sokağınd1 

antikacınııı karısı erkenden yal -

mıştı. Fakat bir türlü gözünü ka
payı!J uyuyamıyordu. Bir aralık 
hafif bir gürültü i~itir gihi oldu. 

Alfons yata~ından kalkım~, sı. 

tına bir rob de~ambr geçirmiş. E 
rafı dinlemİf: Aşağıda biri dola 
şıyor. Muhakkak bir hırsız ... J<f, 
ı·apmalı şimdi? .. Uzun f.ereddu 

~ ~ tnn Mahmuddan sonra: ak,c 
-e tabiri ı·e bu yoldaki tak

liı , >ul, hır para, on para, beş 
P ı . _vüz para, bir kuruş, iki ku
r• b"ş kumş g'bi parçalara ay-

t ıra ne dt·nı(·ktir? .. Pare; tü.ı·k 
dd; sokulan hl!'isıden alınmış bir 
k«lımcdir. Parı·a manasına geı; .... 

tPkpare, yani bır parça gibi... 
F:v bugünı.iı• gençliği görüyoı·

Oııuc ya? .. türkçeııin güzel par-
•a Kclimesı \'arn.L·n pare diye va-
0•neı bir kelımc ile geçer akce -
'11ı~i, isimlcndirrnişiz. 

llalbuki dedckriıniz hiı· olma"a 
'"""l' diye türk<;c bir kelime kd-
1•~nııslardır 

A.ı<~·c ne dt.:ıııcn.t r'' 'l'eın1z. s lir 

hal; dLınekt. N" kadar güzel de-

~;~::'.! külhan beyleri, argo lisa- j 
"ııHı. meklığ •;ok kı.ıllanırlard:. j 
\·ıo,«la: 1 

Nietclik Vl;-ıııt·nı sana ... D1_·r· 
-~l'cl 

llcaan da. 
- Meteligr dıkiz geçınıyelım 
bı.verek ala\' f'derlerdı. 

~"Ztlğürtlenıı~· kullıan beylerıne 
• ;unu sö~·Jel'!erdi 

Meteliğe tır~un atıyor ... 
~,Yani; soygtıııculuğa çıksa, tize· 
. ndc on parası olana bile pistov 
··ıkacak hale gc· idi demekti. . 
lıı 1iulasa; eskırll'n o kadar çck 
, etelik vardı ki; insan bu pis ve 
. ~ tabirile yamyam suratlı pa-

11·1 neresine ko_v.ıc•l.~ını bil ~ 1 

..:di. ,. 
•kat; •.ınJi onluk denılen bP-

il.;, '" 
rt \'ehreii, nıcdcnı makyajı h-~vı 
~;-111 ~ yazılı ~esnrvi btıla ıa a,-

~un I 
tıo .... 

·E:!, bes parul ırt nann Vf· nı-

girdiktrıı .~onnı 

tur. Amerika gazetelerinin ver • m.iştir. bir delikanlı iken yukarıd bah-
diği malumata bakılırsa 3,600,000 Koster ha.pisten çıkını~. iş ha - sedildiği üzere mahkum olduğu za-
İngilız liralık bır sahtekarlıkla yatına dalmış , . ., kendisinın kim man kendıni vurmak üzere baba-

Dü~manlarının hakkından gele • 
bilmek için bin türlü hileye baş 
vurdu. 

maznun bulunarak aleyhinde ta- olduğunu belli etmıyerek muvaf- sının elinden tabancayı kapmağa 
kibata giri~ilmiş ve t<.'vkifi için [ak oldukça Amerikanın belli baş- uğraşmış, fakat babası bunu \'er· 
teşcbbüsata geçilmişti. Seneler - lı zenginleri sırasına girmiştir. memiştir. Kost<'f o zaman kendini 
dcnberi Am<'rika piyasasında bü- Ölümden sonra Kosterin ortak- vuracaktı O zamanki adı Mozika 
yük işler güren bu zengin adamın !arından üç kişi tevkif edilmiştir. imiş. 
idare ettiği şirketin her sene Sonra bunların Kosterin kar - Son zamanlarda Kc..,lerin Aıne-
40,000,000 İngilız liralık alış veriş deşleri olduğu anla~ılmıştır. Kos- rikadan kaçmak islediği cı .. söy-
ettıği söylenmektedir. terin idare ettiği ~.rkc!P aid ola- lenmekt<'diı • Kl'lld smır hir yatı 

ı:<ıı ı,uyulo şıı·ketın f>uluııdıı!iıı şeftir 

Franc:is Donald Koster gibi üç ı·ak 3,600,000 İngiliz lirası mey • 
simle kendisinden bahsedilen bu danda yoktur Bu paralann dört 
adamın hakiki adı bu olmadığı da kL~i arasır.da kaybedildiği ileri 
anlaşılmıştır. sürülerek, tahkıkata girişilm~tir . 

Tahkikat ilerledikçe ortaya ı;eç-• D:geo taraftan Koster ıle kardc~-
mı~ senelere brı~mı.ş bir <.akım 1,-,. mükemmel ecza \'<' ilaç san-
{'3rarın orta,,·a çıktığı gôrülmck- dıkla.; yaptıraı·ak bunların içine 
tedir. Tahk k-• m•tıcesinde Koster siliıh doldurtmakta ,.e ilıiç diye 
isminı tasıyan \'<' NcYyork gibi Çine \'C İspanyaya gönclermekte 
Am~rikaııın en i§lek bir ticaret imi1ler. 

vardır Bu yat herşey ha;;ır ola -
rak kcnd:sini l.ıcklemekll' ıdi. F'a
kat J{nstcr evinden cıkmamı~. c·ı

kacağı zamar. yakalanacağını dii
~ünn1üştür. Yatta hcrst.!.\'in h;ız1r 

olduğur..:ı bil.kıl r::;a Kwtcr denız 
üstünde uzun bir ,,eyahate ':ık -
mak nivelı'lde im~. 
Kosıer Ünh·ersite memnu olup 

doktora imtıhanı \'ermi~. talı.>ili 

11 inci Lüi'niıı en büyük düs • 
manlanndan , biri de 13 ü·ırii 

Şarl'iıı ınüşa\'irleriııdcn Dük Go
tiye dö Trembl<1y idi. Yeni re - j 
jimden hiç memn .ın dcğildı. 1 

Dükün, An ••dlı bır kızı va. dı 
Onu çıldırasıyn SC'\'f'l', gözünün 
bebegindcn sakınıraı. Düny~ıla 

biric· k zc\·ki, hirieik kı.,ı :di. 

l\., cııldcn '"' ılctPk bır malı· ı 
!_ıktıı Çuk, pek <;nk guzelcl Ddha 1 

küçiık yo~ta .• cı güzelliği, ze
kli~ı ~lt: n1uhıt ndckiltriıı günlü 
nü ~c~n' '?· kend ni sevdirn1i~ti. 

1 Orı altı \ ... Hı~ gelince kraJlı~ı:ı. . . 
en gü;r·l kızı iınvanını alnıı~tı. 

Fakat son ;~rıman1arda gül yrı

nJ.kb1rı soluyoı· -~iizel 4·ehrt>sınc1eı 

'·eis ve ketler csl'rl('ri nörülüyr•r-- f . ~ 1 
rltı. Kral,ı ka,.. ı h ırlanu.11 suı ~ 

k~sclı, babas·ı11n da hunu. dahil 

oldul~Ur _ı üğrrnmışt Kralın a
s:lere k~rsı nı·kaclar ınerhö111e•siı: 

old 1 ıf;uıı 1.ı bu YoJ \"C' norkuy'lr h .... j 
Korktuğ:ı ba'1n'l ;;c!dı. Qiil< 

Kral t.ır~ıiıııctan kurulan bir t ız·-ı· 

ğa ciü ti.i ve hrqı~oıundu. 

================-~--==-

mükl'nııncl b;r adaın<l r. AnH.'rikıa 
radyosunda geçen ak::_;;..:ım Dr. l{os~ 
ter ismjnd1.• b;rinin zabıtaca l'\'in
dc tevkif edildiği söylNııni~. hal-
11uki l sırada J{o.s'flr ·\·incit ı;;:ağ 

0larak adyo dınk ·ku• hunu duy
muştur Sonra ı~ ~min 'tlildiğine 

g,öre uraıin bı.ılunan papa.~anl~ da 
meşguı o!r.ıt.ş, kcndinı oyalamak 
istemiş ıse de nihayet )'Okalana • 
eağıııı anlan .tır Kosterııı ha -
yatı bu ~uretlc nihayete cr'Tli~tir. 

( Dev11m1 7 inci sahiftdo ) 
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Fotoğraf cı Ve Hamamcı Mahkem'ede 

lar111 ıplak Resmi11i 
asıl ekiyordu?. 

Genç Kızlardan Birinin Babası Bir 
Gün Bir Resmi Ele Geçiriyor 

Fotoğrafcı Muızın, çıplak ka -
dm resimlen çekerek kartpostal 
halinde 6atması m eles;n dair 
adlıye tahkikatı ilerlemektedir. 
Bir hamamda çal şan İbrahım is
minde bıri kadınları ı;oyuyor, ve 
Muiz de resımlerini çekıyormU§. 

Dün bu had'··· hakkı.nda etraf
lıca tahl<i.kat yaptık. Hıidıs<"Tlin 

bütün tafaı.Jttını vazıyonız: 

Muizln oğlu malune başınAla 

Muiz, Balatla Tabtamınarede 

Vodimo caddesinde lcu ük bir 
dükkanda fotoğrafçıdır. Sene.er
denlıeri bu işle me gul olrn•ktadır. 
40-45 yaşlarındadır. 15-17 yaşla

rmdakı oğlunun yıne Balatta ay
ni cadde üzerinde bir foto dük -
kanı bulunmaktadır. 

Mu.zle beraber tf'vk! edilrruş 

olan suçlu İbrahim ise hamamcı, 
yani hamam sahibi değil, hamam
da mü.stahdemdıı. Çarjambada, 
Mehmeddede soluıgındak t Meh
medağa hamamında çalı.~makta -
dn 

İbrahim.in evı de çalı ·tığı ha 
mamın yakınındadır. Evlıdir, 3 
çucuğu vardır. 34 y~ındadır. 

ÇIPLAK KADINLAR 
Öğrendiğimiz gcire Vaka öyle 

cereyan etmıştir : 

lbrahım, bundan birkaç ay ev
vel fotoğrafcı Muizın dükkaruna 
giderek çıplak resımler çektirmek 
teklifınde bulunmuş, ve fazla pa
ra vadetmiştir- Para vadi karşı -
sında yumuşıyan ve yola gelen 
Muiz kendisine vaki olan teklrfi 
kabulde tereddüd göstermemiştir. 

İbrahrmle Muiz aralarında, bu 
suretle anla<jtıktan sonra faali -
yete geçmişlerdir. İbrahım, muh
telif zamanlarda, başka kadınlar
la Muizm dükkanına giderek, u
mumi adaba mugayir şekilde, a
çık açık, türlü türlü. çeşid, çeşid 
resımler çektirmiştir. Bu resimler, 
Muızin dükkanında çekilrnıştir. 

Bu şekilde resim çekme faalı -
yetı ay !ardan beri de\·am etmekte 
imiş.. Ancak hadise, bir ihbar 
mektubu iızerine evvelki gün mey
d,.r• çıkarılmıştır Muızin komşu
larıµdan birinin söylediğine göre 
bu ışı bir mektubla zabıtaya bil
diren, vak'a ile al5kadar kadın -
lardan birinin babasıdır. Hernan
gi bır suretle k.zının açık resmini 
eline geçiren baba, hiddet ve şid
detle kizını sıkıştırarak re.mi ne
rede çıkardığını sormuş ve zorla 
söyletmiş, hakikati da öğrendik
ten sonra derhal zabıtayı haber
dar etmı.stir. 

l\IUİZİN KARiSi NE DiYOR? 

mamının sahibi hastadır ve evin
de yatmaktadır- Hamamda çalı

şan diğer müstahdemin arkadaş • 
!arı İbrahim hakkında şöyle de
mişlerdir: 

- Perşembe günü memurlar 
gelip İbrıı.Jıimi götürdüler ... Ne 

oldu/lumı ilk önce anlıyamadık. 

sonra gazetede okuduk, çıplak re-

Muizin karısı diikkiirun önünde 
Muizin karısı, dun 1 kendisini, 

Balatta. kocasının dukkiinında simltr çıkartmışlar diye... Doğ-
gören bır muharririmize şunları rusu biz İbrahimden hiç ummaz-
söylemıştir: dık Öyle adama benzemez. Her 

- Bilmıyorum. Benım hiçbir gün vaktinde işine gel.r, akşam-
şeydcn haberim yok. Geldıler, ko- !arı çıkar evıne gider Çoluk ço-
camı al,p götürdüler; sonra ga • cuk sahıbi, ak.Hı uslu bir arka -
zetede okuduk. çıplak kadın re • da.şırruzdL Eğer böyle işler yaptığı 
simler çekmi~Ier. . bilınseyd zatep usta onu burada 

- Muız resimleri bıı .:Jukk•nda tutmazdı Fakat k.mbihr ... İnsan 
mı çekmıs.., oğlu .. Şeytan iY"S,t"" şaşırtmasın!. 

Kadın hcyeca,dan tilrı)erelc: Şimdıye kadar yapılan tahki -
Bılmiyorum. bılmı}orum.. ka:a göre, İbrahım. kadınlara ön-

Burad;ı mı . Bu dükkana yeni avak olup. Mu,zı götür<rek çıp-
gddik bır hafta ol..ıyıır . Daha lak rı >:mler:ııı çektirm~kle suç-
evvel ·u aşağıki dükk.inri;, idik. ludur. 

1.ıfuizin oğlu da hiçlv sey bil- İ~ın te!errüatı ıizerind< ıahki-
med,ğinı, çünkü bir mudcletten • ka a ı:le\'am Pdilmektedır. 
beri ha<ta. <>lduğunu >o;·l<'miştir. Mücl<Wıumun ıl kçc. tahkikat 
İBRAllI:\JİN ARKADAŞLARI e\'Takı bıriııci ~t"La hak ;ınhğine 

NE DiYORLAR'' verilnı <tır B.r ıki gün ıçınde 

ça.,;;mbada, Mehnıedag .. hö • 1 muhakt•melerıııe başlanacaktır 

Bu hakikatı 
herkes bilmeli 

Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi tehlikeli hastalıklara tutuln1aınak 1 
lfln, saflığınızı daima BIOGENİNE dediğimiz kan ve derman hablarile 
sicortalayınız. 1 

BİOGENLVE; birçok mühim devaların birle>lirılme,ilr nıe' dana 
ıetirilmjş en birinci kan. kuvvet, iştiha yaralan ve mu~ıır ıtibi t~sirini 

akını) •• (Kalbe ginn hırs11) td-

rikalarınıızı 

Öz.Ur dileriz. 

bııııiiu ko~ amadık. 

Feshedilen it: i 
(2 inci sayfadan det:am) 

Bl.itün bu meseleler 1935 ı tiliifile 
halledıld .. Anlaşma şoyle hula a 
~di!ebllir: 

1- Fransa ve ltalya, Avı.ı.stur
yanın istıklalini koruyacaklar ve 
bu istiklal tehlıkeye düştüğü za
man birbirile ıstışare edeceklerdi. 

2- Fransa italyaya Trablu.s
garbda ve Kızıldenizde bazı top
ra klar verdı. 

3- İtalya Tunus meı;elesi üze
rinde Fransız noktai nazarına uy
gun bir şekil kabul etti. 

4- Fransa Habeşistanda İtal
yayı serbest bı.raktı . 

Bu pazar lrkta İtalya ıru, Fran
sa mı fazla men!aat temin etmiş
ti? Bu noktayı münakaşa etmekte 
fayda yoktur. Daha ehemm" 'tli 
ola~ nokta, her iki tarafı da böy
le bir itilafı imzalamak içın taz
yik eden sroeblerdir. Bunlar da 
sarih olarak her iki taraf ıçin de 
aynidir. Alman tehlikesi. Vaziyet 
bu merkezde olduğuna göre, 9im
di dört S<'ne sotıra yeni 'iartlar 
altında 1935 anlaşn1<ısının neden 
feshedildiği anlaşılır. İtiliıiı fes
hetmek için İtalyanın ileri sürdü
ğü sebebler makuldür. Fransa, 
Habeşi.stanı İtalyaya vadettikten 
sonra bu memleketin i:;tilasına 
maru olmak için zecri tedbirlere 
iştirak etrniştır. Di~er taraftan 
Fransanın müdafaa•ı da doğru -
dur: Zecri tedbırlere iştirak et -
nıekle beraber. bunların mües.sır 

şekilde tatbikint• mani olmuş ve 
ltalyaya yardım etmiştir Fakat 
bütün bu isnadlar, ithamlar, mü
dafaala~ ve mukabil ıthamlar, iki 
liıtin devlet arasında yapılan an

laşmanın, hakikatte, o zamanki 
Milletler Cemiyeti nizamına karşı 
bir komplo olduğunu isbata yarar. 
Fransa ve İtalya, milletler cemi
yetine aza olan bir devlete - Ha

beşistana - karşı aralarında sui
ikasd tertib ederler. İtalya derhal 
teşebbüse geçer. Franta biı- taraf
tan Milletler Cemiyetini harekete 
getırırken, diğer taraftan cemı -
yet içi..,de İtalyanın müdafiliğini 
yapar. Fakat bu politıka canbaz
lı.i\ı. gere!.. Frarsız, b'<!rek İtalyan 
siyaseqcrinin de iflaFı gibi netice 
vermiş, arada Milletler Cemiyeti 
d~ ifia• etmiştır. Almanya silah

lanm·.ş, Ren nehrının boylarını 

siliıhlamı.ş, 1935 anlaşmasına mev
zu teşkil eden Avusturyayı ilhak 
etmlı;. Çekoslovakyayı parçala -
m1ş Hazin bir tect>llidır ki bütün 
bunlara manı olmak için 1935 se
mesinde komplo yapan iki liıtin 

dı:vletı de bu Almanyanm dost -
lu~u ıçin birbirile rekabet~ gi -
r ~mışlerchr. Öylr bir vaziyete ge
~-en Almanya her ikisine karşı da 
füüvvücenab gösteri!bilir. Fakat 
bir şartla: Şarki ve orta Avrupa 
işi rine karışmamaları şartile. Ak
denııe ve Afrikaya gelince; bu
ralarda birbirile ne kadar çok mü
cadele ederlerse, Almanya da o 
C:erece ziyadE" memnun olur Ve 
ıki !atin devletınin münast·betle
rı d~ g.-lmiş ona dayanrruştır. 

derhal cösteren bulunmaz bir mü. tahzardır 
BİOGENİNE; kandaki kırmızı yuvarla<ılılara verd.ği ~eni ~eni bu- ~ı•••••••••l, Ü k j y e 

yük kuvvetlerle hariçten gele~ek her turlu mıluepları dt"rlı•I öldürür, f r 
tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adal..leri '8ğlamlastırır. Zeka \C ha· Şeker Fabrı·kaları 
fıı.ayı parlatır. IWI ev <'kliği ve a8enıi iktidarda ,a ·anı ha\ r•I fa~dalar 
temin .eder. 1 

BJOGENiNE; kullananlar kat'i)eD kardan, kı~tan. 'oğu~tan .. 'ağ - A ' ş· k " d 
murdan ve havaların değişmesinden müteessir olmazlar. Çünku uniyet, non ım ır et 1 n en : 
her zaman gen~ ve dinç bulunur. Ve bu sayede miithi• akibetlcrle ıwti- MUesseı;~mlz UçUncü parıl olerak kilp ve 
c:elenen; grip, nezle, enfioenza, sıtma gibi ifetlerden ~miu bıT surl'tlf' k · r e 'al ecnebi te'<eri satı" .ılacakhr. Şart• 
korunnıu~ olur_ Sıhhat \'ekiJ.-cinin resmi miisaadf'sİni hai7dir ller ec-
:ıanede bulunur. 

' işçi Aranıyor 
Amb laj için 3 kı ye ihtı) aç 'ard: Tal bletın . " t 9 dan J:? ye 

:tıı n si Bal.çe.<apı T atl'ı•n 4?. numaradan 
isti' ani ~re verl.lr. 

12 SonkA·un 13Z9 
c n bira kadar teklif 

Ör ' kıbu 

Perşembe 

m9k tu 1 ırı 
"dilec •' tir 

e.:ni.i saıııt 

sartname 

l;:e:·:; ~::ı;;::.:rı ve Llm•::~r:tl:ırı ı ı' 1 ) E N .• z B AN K 
lfletme U. ldar si flAnlara 

----------------... """. ..................... - ...... ;;;.;.;.;..;::.:.;:... ..... .=--o ~-~---........ ~ 
Iuhaır. L ı 1 ~502 ,ıra 31 kun o.) rna.5o adet •e takriben Vapur ı(antin1erine le g:ıhtar Aranıyor 

23U7 k !o muhtel f eb'adda somuııiyle beraber ankraj buıor~ ile 9000 

adet ve ı.akribe"I 954 kılo 7/8" luk ankraJ bulonu içın somı..n 11/1/939 
1:. 1 ıı,v rpaşac Gar bmasındakı satı a ma ko-

mısyonu ta:rafınd ın pazarlık '3 satın alınacakt.r 

Bu · e gimı k ısı ) enlerın kanunun tayın et tığı vesaık ve ', 15 nis
be•mde 1125 1ı 35 kuruşluk kat'i tem.nath.rııe bır!.kt paza ı k 1<.iniı 

Drnı?.bankın Karadeniz, Mamı.ra t Eg dcnızkrıı:ıe ı~liycn va
purlarında Denizb;ırk kooperaııfltrı taraf,.,, •ı;ıfac k kaııtiııler ıçin 
bakkal' e işlerinden anlıyan trzgiıhtarfar vP çıraklar alınacaktır. 
Tezgahtarlardan büyük \'apurlar ı~ı bın küç .k vapurlaı için beş 
yli lır kef tenecek Tal p • 31/ 12;93c , .r k,ıdaı 

Tophanede Dı ız H.ınıla D "'ııhank k<löpuatif mud.irlultünı mü-
s • ne kadar k m!S)iona mürı.caatları lazımdır 

Bu 1 e ait •artİıamelcr Hsydarpaşada Gar 
tarafından parosız olarak dağıtılmaktadıı-. 

rac at rt•ınler. 
binasındakı kumı,yon · iııı•••ı••-•1Ei•lıl1ölllllm••••--•••alilllm•••m 

(9397) 

l\'lilli ~~f 'i11 Dünkü 
ukları ühi u 

( l inci 'ahi it den de~anı) 
Büyük k.ırultayııı $ayın uvel"rı, 
Büyük partınıiz ıı esas bi:nye -

sinde bugün aldıgınız ka.bi ve nı
zami kararla, beni dcgı~mez ııe -
ne! başkan seçtiniz. Yüks k le -
veccühünüzün ve sanumı ıt...!'nadı
nızın ifadesi olarak aldıgım bu 
karardan dolayı sizlere teşekkur 
ederim. Bu anda, omuzlarımda 
bulunan genel başkanlık vaziie
sini, partinin, büyük milletırnizin 
haynndan ve hizmetinden başka 
gayesi olmıyan, maksadma uygın. 
bir surette >fo etmek ıçın bütun 
varlığımı sarfedecrğim. Sizlerden 
ve partinin bütün azasından bir · 
lik, beraberlik, yardım beklerim. 

Aziz arkadaşlarım, 

Büyük kurultay, kurtuluş IJ'."•
cadelesınin en evvel işlemeğe baş· 
lıyan, içerden ve dışardan her 
türlü insafsız hücumlara milleti
mizin maruz kaldığı günlerd~ o 
nun iradesini iltin etmek üz!re 
meydana atılan. pn eski teşkila
tımızdır. Bc•nee, ı•b<•cli Şelimi? 

Atatürk'ün, hnılısıne kadın ve 
kendisinden sonra burada vt· d:
ğer memlekrtlerdr yapılan milli 
mücadeklerdt·n en kıymetlı fari
kasını, bu kurultay ,,e onun m2· 
nası teşkil etmektedir. Ataturk. 
kıırtulu mücad<'I sını, sı) asi ve 
askeri •ahnelerdl'. evvela kımıl
tayda, sonra bütun milkt mecl;sı 
içinde idare elt• Sulh ve harbn 
siyasetin! inkıtasll. bıı n ıllll ml·c-1 
lisile idare edebilmr·k zıhniyetin; 

'P' kudr• ini. bugün dnhi ı:ek 

memleketlerde giiremıyoruz Ata
tiırk. kıı.ult:ı ·lan, )alı.~ mdll'1 
hayatının lüzum hı bir nıt-kaniz -
ması olarak takdir etm<·klc kal -
mazdı, onu samimi 'c der1 n bı • 
sevgi ile de severdi. Büyük ku
rultayın duygu•unıı sövl< diğ!...., -1 
emin olarak. bütün gelect k ku -
rultaylar adına Atatiı•kr karŞ\ 

hiçbir zaman solmıvacak ohn 
sevgi ve tiııim hislerimizi ıfarlP 

etmekle sere! du;arım. 
Arkadaşlar, 

Kurultayımızın bu üsııoma top
lantısı, scnelık parti toplantıla -
rından sonra \'tıku buldu~'lına 

dikkati cc-lbelıııt k ister, HPr 
biriniz, köylerdeıı başı yaı ak vi

layetler<' karlar milletinıı111ı ~ikii

yetkrini ve rlileklennı d111lemi> 
bulunuyorsunuz. Büyuk mPdısin 
ve Cumhuriyet hükümetının f;ıa
liyetl~rin<> başlıca temel. h;.Jkınıı- ! 
zın şikayetlerine ve di!Pklerıne 

.,,.fa etmek olılugu d11sünühırs'" 1 
parti teskil5fırrı.ızın l.!t ıır l ~·a \t~9TI..-l· J 

''fının, milletin idaresindc-n ne 1 
kadar vcrimlı bır Jwlaylık oldu -
ğu gö'e çarpar Şıkil~ct v<· dile- J 
ğin, bir defada ve bir lahzada tat 

' rnin edi ime si. şımd1ye kadar lıiç 

bir millete nasıb olmadı ve na<ih 
olmıyacaktır . Ancak. $ikayet ve 
dilekle hulasa olunan mıll<?tin 

amPli arzusu, hi~bır teşkilatta, bı
zim partımizin sınesınde olduı;-1 1 
kadar, esas tutulmamıstır Hepı- ı 
mizin en kıymetlı ai5kam11. mil
letın en t:hemmıvetsız ı.armvluna-ı 
cak şıkayetıne k3dar vukuf sahib: 
olmak ·e milletin en pahalı ve en 

güç sayılacak diJ<'kkrine brlar 'ı 
tedbir bulmağa çalı. maktu· Ka
ııunlarla ve bü ük mıllet meclı· 
sirun en.anetl~ıile vezife almL~ e
lan mt-murlar, Vekilkı-, hepimiz 
millet hizmctindt şeref bulan va
tandaşlar olarak, onun ihtıyaçla· 

rına yetişmek hislerile meşbuuz. 
Büyük. küçük butiin vazıfelerin 

' 
iyi ve temiz ifa olunması. emelle-
rimizin başındad" Parti toplan
tılarının temiz v~ pürüzsü.< ~alış
masının sonunrla, bu sözlerimdt. 
arzu ettığıniz manayı bularak. 
muhitlerınize dönecei!iniz~ ümicl 
ediyorum. 

K~l t 

~m k. 
ve uı k ıouk htı\ eı;ıl n 

sokulup çare bul 
önüınüzdeki sene 1 n1a a· 
rında veni bir ı,, ol~.c Ktır. 

~ e.tsız bu. ınttukı. n bır z u 
d•yız. Mılk !erin bır aile etradı 
gıb. b:rbırırun dertlerınl anlıvıı

rnk bu ~lıçük kürenın kuca~ın

da, kardeş~e Y«· ıyabılnıeler az~ 

eı:-ıeinılizdir Fakat, arkada~lar 

mıJletlerın bırbırle iyı geçm<'b~ı -
meler 1n1 yalnız bizim ar2un1u.l 
temin tdemez. Hatt5 bizim, mil
letler arasında kopacak muh.emel 
bir fırtınadan uzakta bulunma -
mız bile, yalnız bızım tedbnımiz 
ve kat'i arzumuzla temin edilmi
yebilır. Demek k:ı, kaybedilmiş 

Halk Çocuğu vatandr.)l~r ta f -ı· 
d halk ıçınd gı çırilen >il ~·· 

1 lı.-r .J hayatının, dc11let otorı'.eS:.' 
ni, en sağlam bir surette koru -
yarak, alk ıdareoınin teyı.ııerı· 
nl, en geniş bir suı-ette temin edC' 
ceğine, inanıyoruz. Hiçbir koru· 
yucu tedbrr, insau vücud.inü ııa~· 
ta olmaktan JmrtaTamadığı gib•· 
hiçbiı- milletin bünyesi de, en i)'' 
tedbirler içinde mara:d arııalat 
göstermekten .k:ırtulamaz. Fak•

1
· 

vatandaşlanm emin olsunlar ~~ 
uyanık, dikkatli ve vazife. hisS'nı 
beşeri her duygunıın üstünde t~· 

zamanları telaf1 etmeği ve nulle
tiınizi cii:r'atlc ilerletip yukselt- ! 
meyi, türlü sekteler , . ., manialara J 
maruz kalmak ihtimalleri ıçinde, 

1 

başarmağa mecburuz. Partınin 

bütüıı a:.a.sı, çalışkan bir vatan -
perver olduğu Jradar ınilletın be· 
raberliğini candan even ve mıllet 
kuvvetlerinin hlçbiı· sebepl da· 
ğılmamasına dikkat eden bir va
tanperver gibı davranmağa m.: .. · 
burdur CumhJrı) et Halk Partisi
nin biıtün vatand.ı ları ken -
disıne . •ımh bb<t v~ r.zmet 
muhıtınd< topl;,ımağ:ı çalı an 'ih

myetın:, rfade etmı <ılu:vnrum. 

Şımdı, ~ıze bu zihnıyetin, ·mille
tın bünyesı •d< kok salmı'ı uldu
ğıınu da g •ecr ğım. Atatürk 
gibi her tarıhın v•· hl'r devrın bü
yük bıı kudreti, sıvi<. tct ~ahnesin· 
den nıarlclekn çekılrlikten sonra 
da. bütün dünyanı hayret ve tak
diri kaJ'>iı•ında sabıt oldu ki. bu 1 
azı:ı memıekct.n hiçbir koşt-sindt; 1 

vE· bu bÜvlik milletın hıçbıı oca-

l(ında, cümhurı et a•kınd~n baş
b b:r ha"a "'-rnem•ş ır On beşse
nclık tlirııi müşkülat içinde bir 
hayattan sonra. cıimhuriyet r~ji

minin Yerdiği bu ımtihan, onun, 
zannedildığınder çok dah ıığ

lam ve derin kôk te, sarsılmaz 

bunyede nlduğunu, butiın rlün
yaya ispat etmıştır s;z ve hepi
miz. büyuk acı ıçınde, bu bahti
yar müş..hedeyi yapabildiğidiz

den dola;'ı, yürekler d~lu u ifti.
har edebilırız 

Sayın aı kr.d3şJar, 

Partımız, millet menta:ıtınde, 

küçük hıslerin iistüne, çıkabilen 

biitiin 'atanda tarı tatmin edecek 
en sağlarr. prt'nsıpleri, en az te ... 
frrrıiatla tc-sp•t edebilmiştır. Tür
kıvt'nın Y•·nilcşme.<ı ve yüksel -

tan vazife sahipleri olarak. ını · 
Jet idaresinde lüzumlu giirüiecfk 
tedbirleri. zamanında ve kararın· 
da almakta a.sla tereddüt etıni~t~ 
ceğiz. Vatandaşlarımın, J3uY"k 
Millet Mttlis: etrafında, ve sade 
bir vata.ndaş olmakla hayaunııı 
bütün gururunu dolduran R~is•· 
cumhur etra!ınd• ıesanudü de
recededir ki

1 
icabedt !SC', pi.1tiİJ1 

Türk milletin~ varile ve canılt 
bır hudut ı.izerinde. şimdıve k~· 
drır bu millet tarıhinde görülme· 
mış siır'at ve hevesle topl•yabıle-

• .zd l . ' rııJ!I. cegımr en as a şuphe etmı' <1 
• 

A'.l.lz arkadaşl .. rım, 

Vatand3!jlarda n Te~kı.atı .E· 
sasiyerun tarif ettiğı vat~ııd~ • ,. 
laı-da, bu vatanın daı ,ı sat P 
sakinleri sıiJtiyh.:, (•rnnıvet i · 

1

# 

it • 
de yaşamak huzuru kalbı. Tur ' 
ye Büyük Millet Meclısının ~e 
Cumhurıyet Hükiıırıctının sanı'· 
mı hedefidir. Hıçbır mılletı keW 
disme uygun gördüğü bır ıcdb~: 
bizım mfmleketıınızd< taklıt 

ıı
lunmaz. Hiçbiı vatanda~. ku~ 1 

• 

!arın kendisıne tem,n etıigı r. 
rıu· 

metlerden mahrum t>dılcmez- J<· 
zur içinde. müşterek vatanır ~·1 

1 
selme>ıne çalışmak >abası bk • 

· ınc-ıı· 
vatandaşlar ıçın aı;ıktır. B~ Je 
lekette butün kuvvetlen ~z 11 k 
topiam1* olan tek kuvvetlı ''.~r ;,r'. 
Türkiye Büyük Millet :\1rc1ısJ • .. f>~ 
Onun tedbirlerile. Teşk.la!ı ·ı 

. h ıııı• 
siyesı ve kanunlarıylc cp 1,, 
üzerine teVeCCÜh eclen mukcJlL •(l .. u 
yetler ve vazifekı riığı·r ~ 1' ·ıı 
vazife ve mükelle!h·ctkrııııJıı 
iistünlı ve· nazımıdır. 

mesı g;bı hiç olmazsa, iki yuz se- Aziz arkadaşlarım. 

nedenlıerı devam edt>n mücadele, Sizi muhabbetle selamlarını. ,,. 
bizım reıimimizöe ve prensipleri- 21· go-nder t k 'l' t ka ,~,1ar•· en eş ı a ar " ,1 .. ı mizd , t·n sade v ameli ifadesini c " • ıruza ve içinde yaşadığınız " ,J 
bulmuştur. Mutlak olarak ı.ıkre- ~cıı• ve memleket yuvalarına " 01 
dilen hiçbır sıyasl prensıp. ifratı başkanınızın sevgi ve savııı: ır• 
Vt te!rıt., vf türlü ,ekildc yanlış beraber götürmenizi isterinı. __,, 
tatbıki öne ;,ürulerek, tenı<id edil- ı------------ _ . ....
mektcn J.urtulam<ıı.. Partimizjn 
huv.yetıni tarif eden altı prensi
bimı< de, fena ellerde ve yanlış 
tatbikat ile elWk gösterilebilır. 

Fakat bu g .. yrctkr, yersiz ve ooy
hudedır. Tam ölçüsü verilm~·liği 
halde ispHt ettik kı prens;p1,-.; -
mizi esa~ olaLalt ~:'1miil iv: clJerde 
bulundurıın.~a \'l irribırleri, za
mnnı geldiğ! vakit ct'sareı~~. fa
kat daima tc.?':ı • ve b.ısıretle tat
bik t>fmt'ge çalışt1k. Geçmi~ za
maran muhasebesi son .. a>rıan -
!arda, hıçbır milktın sıya'i par
tısıne nasib olmamış kadar m'.;. 
bet ve verimlidir Gelecekte dP, 
cesaretle basiretın, bize, aynı 

mü•bet neticekrı vaad etmekte 
olduğuna , kafi olarak karuız. An
lııyışunızda ve icıaatımudaki ana 
hatlarda zaaf göstermek şöyle 

dursun, milletin daima Jlerliyen 
ve yukselen taze ve canlı anlayı
şı ile. vatanımıza, daha geniş fe
yizler temin edC'<'C'ğımize kativen 
güveniyoruz.. 

,... Dr. Horhoru"Iİ 
Sirkeci Viyana Otclı yanında· 
. . ~a kt muayenehanesıııde her 1 

akşama kadaı hastalarını Jı;ab" 
eder. * Tclcfoıı z;)!!. 
DEVREDİLECEK mrtf..J\ 

BERATI ,,. 
J r~S 
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ratının ihtıva ettiği bukulc bU ;ı· 
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başkasına devir veyahut rne .erilt ' 
ile konmak için icara dahi ~ . ,ki• 
bileceği teklif edilmekte 0

1
': ,11r~ 

bu hususta fazla malümn! e< -~~ 
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isteyenlerin Galatado '\ 1 
1 :a· 
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Azız arkadaşlarım, uu:ılJ Buakş•Tl'l ın. 
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~=~~~~:j~da~l:;',.ınd" bulun - Nafı"a Veka"' lefı"nden ·. 
duğu vazifeler vardır. Vazıfeleriı.. , il 
b d . vr~" un an sonra, chcmmıyetlf'fı a - 9 Şubat 939 ptr~embe gunu saat 15 30 da Ankaracla Nalı• efle 
zalmış dcgil, daha zıyadc aı tmış- binası içinde malzeme müdürlüğü odaın'nda toplanaıı malzenı<' ',. ıı~· 
tır. Sağlam bunycli, yukSEek isti- komisyonunca 1300 lira muhammen bedelli bir adet kaJc.rı . tr '' 
datlı asıl bır milletin siyasi h3ya- samı k3palı uırf usulile elcsıltmeye k<'nmu~tur. ıfl~ 
tına, istikam<·t vermek ıddiasın - Eksiltınf' şartnamesi ve td~rnıatı bPdelsiz ,,;arak Vekalet rt' 

dayız. GPçmış tar hın fırtın !arı ımıidürlüğür,den alınabilir. 

içinde geç ve eksik kalmış taıA - Muvakkat tcmın • 97,5 Jıradır. ptl 
!arımızı, . ıır'atl tamamlamalı ve Isteklilerın tek ıf mektuplarını muv;ıkkat temınat vı· ş~ı ııı• ' )'or' 
ılerletırck vazifesınd ) hllet· yazılı veı;aık il' birl'kte ay t giın ,.,,d H.30 :ı kadar 'Jlcıkur k011; 9-12~l 
lerıngec·ımsıı ve hırbırıne err.nı - ·makbuz mukabilindı vt·rmPlerı lazımdır .5253• • • 



Çingene Falcı Kralı Hıkave. • 

Nasıl Tuzağa Düşürdü 1'1~~~ .. ~~~·.~: 
(S ıncı •ahi/eden devam) ile:-lcdl 'l'akib ettiği adamlaruı 

An, bunları bir paket yaptı, kl'l- önüuJe surdu. Tatlı bir scsl'! 
tuğunun altına sıkıştırdı, şatoya sordu: 
döndü. Biraz bir şey yedL Sonra - İstikbalinizi öYırc·nrnek tste-
Odasına kapandı. 

Gece olunca, şatodan bir Çin
gene kızı çıktı. Parise geldi. Kr'l- \ 
lın oturduğu Luvr sarayın ctrnfı

mez misiniz?_ 
Bunlardan biri elini uzattt: 
- Pekala .. Söyle bakalım ... 
Gl'.'nç kız, dikkatle b.ıktıktar! 

ru dolaşmıya başladı. Kralın per.- sonra: 
ceresi önünde durdu. Kralın dik· - Görduklerimt soylıyebihr 
kat nazannı çekmek için şarh 
&Öylemeğe hazırlanıyordu. 

Fakat, birdinbire iki kişinin ~P.1-
diğini gördü. Bunlardan biri ar
kadaşına soruyordu: 

- Ne dersin, bu kıyafetle beni 
tanıyabilmelerine imkan yok de-

. . ., 
mıyım._ 

- Evet, fakat yavaşça sö:t le ... 
Çingene kız, kulab'llla ynkl .. ştı: 
- Ellerinizdeki çizgiler çok b·i. 

Birbirimizin yüzüne bakıp tu -
haf tuhaf gülümsemeğe, ~zaket 

göstcrmeğe çalıştyorduk. İnsan, 
hiç tanışmadığı bir kartınla hem 
de böyle acayib bir hadise vesi -
lesile konuşmağa mecbur olun -
ca, şaşkma c~önüyor. 

Artık merakımı tatmin etmek, 
meselenin içyüzünü ı)ğrenmek is
tedim. Yavaş yavaş söze başla -
dım 

.. ~~---s .. o.!f ..... T .. EİIİLİilliGİllİİ&iiııiıiAİllİİ•İllll--· .. .,.._•11111!1..t--"-.... _. = 

Elleri Güz 
Tutmak 
San' ati 

E 
lleri gtlr.cl tutmak ıçın 
cud en ~aslı çare: E 
hiçbir zaman uşutıne 

tir. 
Elleri yık-amak cidden her 

bilemediği ınce bir san'att 
yıkamak iç.ın ya istimal edil 
suyun b~her lıtrec;i n(' 

ır.·ı ., 51 mı ..•• 
- Şüphesiz, haşmetmeab!_ Ben 

bile görsem tanımam ..• 
Bunlardan biri kısa boylu ve 

tayıf idl Geniş bir harmaniyeyc 
ıarılmıştı. Boynunda kalın bir at
kı vardı. Başındaki şapkanın ke
narları çehresini örtüyordu. Öte
ki, iri yarı bir adamdı. Elinde1d 
fenerin ziyası. belinde sarkan kı

yük bir kuvvet ve nüfuz sahibi r.1-
ciuğunuzu gösteriyor. Si7in n:.!f·.
zunuz, kuvvetıniz ancak bir Kral
da bulunabilir ... Mücadele, ma -
cadele ... Fakat, daima siz gakbc> 

çalıyorsunuz, çalacaksınız., Kar
şınızda herkes boyun eğiyor ve 
E:ğecek. .. H,ıyatınıı:a gelince . .. 

- Mektubunuzu aldım .. Evveli 
rr.cr:ıkımı muc~b oldu .. Birden ta.
nıyaınadım .. İtiraf edeyim ki ha
la da sizi tanıyamadım .. AHedi -
niz. Bunu belki de fazla bud:ıla
lıığıma vereceksiniz .. 

Kadın, evvela: 

- Estağfurullah dedi.. Sonra, 
birden rengi değişti .. Yfü~ü kıza• -
dı. Adeta şaşırmıştı. Kckeliyerek 
sordu: 

Güzelliğ · nizi Muhafaza 
çay kaşığı Boraks atmalı ve 
hud, en iyisi taktir ed.ilmiş 

kullarunalıdır. 

Bu suyun ıçensine bır 

sa.bun alıp bir kaç dak:ika bı 
tıktan sonra Pllcri sokup yı 
malı. Sonra iyıce kurulayıp s 
veya kokulu bir gliserm sürrt 
Beş dakika böylece durd 
sonr.a güzelce kurulamalı. Ell 
şayanı hayret bir latafet kes 
tiği görülür. 

lıcı parlıyordu. 
Yav~ adımlarla yürOycrek ter.

ha bir mahalle geldiler. Bir ku
Uibenin kapısmı ittiler, içeri glr
diI~r. 
Burası plS bir meyhane fdl. Bir 

Çokserseril$" oturmuş. içiyor -
lardı. An da arkalarından mey -
haneye girdi. Kıyafeti, çehresinin 
ıiizelliği dikkat nar.an çt>kmi~ti. 

Genç kız masaların arkas~ndan 
~ ' 

· - Hayatım mı? ... 
- Evet, hayatınız bir başka a

damın hrıyatile knim ... Bu anall" 
demir kafes gibi bir yerde kapalı.. 
o, öldilğü gün ••• 

- Kafir, fazla söyleme_ 
DedL Ve Çingene kızına bir al· 

tın verdi. 

Ertesi gün, Paris halkı hayret
ten J· ndinl alamadı. 13 üncü Liii, 
Ömründe ilk defa olarnk bütün 
demir kafeslerde mahpus bulu • 
nanları affetm~ti. 

Bu meyanda Dük de kurtu1dn 
Şatosuna çekildi. Siyasi macera
lara kanşmamaya yemin ettl. 

Ava Ginden Avlan r 
(5 fnci rcıhf/ edmı deım"J 

den sonra eline kalın bir sopa al
llıış, ayaklarının ucuna basarak 
~lt kata, mağazaya girmiş .. Bir 
llıilti duymuş. Etrafa bakınmış. 
~e görse beğenirsiniz! İnilti lc:ı
~ın yanlarında bulunan r.ırh 
ların birinden geliyor. 
Zırhın miğfer nikabı altındat• 

bir de insan çehresi görOyonnuş 
bırsız, antikacının uyandığını.. a
kftıya indiğini duyunca zırhın 
t~eı·Uıfne girip saklanmak ~tcmiş. 
~akat, sıkışın~, kalmış .• 
Şimdi korku sırası hırsıma. An

~acıyı görünce kaçmak litcmiJ, 
bit- türlü zırlun içinden çıkama -
ltıış, uğraşırken yere yuvarlanmış. 
.\ntikacı, örtü, sandalya, minder, 
eline no goçerse hırsızın üzerine 
-ltnış. Kendisi de üstüne çakıp O· 
ltırmuş. 
!<arısı zabıtaya telefon ctrnl§, 

.\.: sonra gelen zabıta memurlan 
hı 'Sı~ yakalayıp gatünnOşler. 

Sucuk 
Fabrikasında 

lıir kaç sene evvel. Franfurt'"a 
Çok garib bir vak'a olmuştur. 
liırsızın biri, gece yansından 

'
0nra bir sucuk fabrikasına glr

ltıiş. Karanlıkta yolunu kaybet -
ibiş. Kasanın bulunduğu yere gi • 
~eği yerde sucukların lrut·utul· 
~Uğu mahalle girmiş. Sucuklar ,.IJ. 
~ne sarılmış. Bunlardan kur-

tulnyım derken, kollarına \•e a -
yaklarına sarılan sucuklar ve hJŞ 
kursakJarla sımsıkı bağlanmı;;. 
Nihayet muvazenesini kaybedert:k 
yere düşmüş. Gi.ırültüyii iş:ten 
bekçi gelmiş, hırsızı tutmuş, poli
se teslim etmiş._ 

Guguklu Saat 
Stutgrat, gece ... Hırsız, salonun 

pt!nceresini açmış, küçük elektrik 
feneri ile etrafa bakıyormuş. 

Kimse olmadığına kanaat getir
miş, içeri girmiş. c Yükte hafif, pıt
hada ağır. ne buldu ise bir çuva
la doldurmuş. taın kaçacağı sı -
rada. nasılsa bir vazoya çarpmış, 
vazo yere düşmüş, parça olmuş. 
Aşağı katta yatan ev sahibi u • 
yanmış: 

- İmdndl Hırsız var ... 
Diye avazı çıktığı kadar bağır· 

mış. Hırsız, çuvalı bırakmış, gü
müş bir 83ati cebine sokmuş pen
cereden atlamış civar komşuları
nın geldiklerini görmüş. o da ara
larına kanşıvermi . Polisler de 
gelince, ev sahibi: 

- Hırsız, çaldığı şeyleri bırak
mak mecburiyetinde kalmış. Yal· 
nız guguklu küçük bir saati alıp 
gitmiş, demiş. 

Bu sırada, civardaki kilisenin 
saati on ikiyi çalmış, bir an sonrs 
ela hırsızın cebindeki saat: Gu
guk! GuGuk! .. diye ötmüş .. 

Hırsızın yakalandığını söyle • 
miye lüzum var mı? .. 

'41ü s tak bel Harblerde .. 
( l lad ..ı.u .... •en•) 

l'tıası ~ 13.zımdır ~cktedirler. 
~1üstakbel Avru,pa harbinde 

~taıısanın alacağı v.'.lZiyet. şôyle 
~htnin edilmektedir: 
~ l- Avrupa kıt'asmda t.amQmile 
daf üi mevkide kalmak. 
2- Taarruza başka sahalarda 

l~ı:l'lıek . Yani bir gün Fransarun e

llcle bulunan mustemlcke impa
t~l 
OrJuğunda ... 

11.,_~Unun manası düşüm.Hürse ne 
~ek ıstechklcri anlaşılmakta -
> l': Fransızlar Avrupa kıt'asında 
~~lııız müdafaa vaziyeti alacak -
~r, fakat Afrikada kendi müs 
l\ı~leke imparatorluklaruıe kom
~ 01anlara karşı t arruzı geçe • 
klerdır!. 

~1 l.akın bunu tatbik edebl'lmek i
' ~ransanın bugün gerek <fo -
tı llrııa ve gerek hava kuvvetle -
r,~ k ·1 · ~ Ço ehemmiyet ven mesı ve 

' tı ?de 'e havada daha pek çok 
~1\>veıu olması laztm gelmekte -
·~ İşte bunun neticesı olarak 

tısanııı impacatorluğuııu ko -
~ içın ayrıca mü.stakıl bir 

hava kuvveti \•Ücudc getirmek 
fikri şu son uımanlarda şiddetle 
müdafaa edilmeğe başlamıştır. 
İsFkbai harbinde Afrikadan çok 

şeyler beklenir, oradan kendisi i
çin mühim kuvvetler getirtmeyi 
düşünen Fransa icab eden müda
faa tertibatını da göz öniine ala~ 
rak hazırfaıım.'tk fikrinde bulun
maktadır. Bu ftibarladır ki Fran
sız askeri muharrırlerinden Ge
neral Duval'in iU mütaleası şa -
yanı dikkattir: •Tayyar('lnin de 
ömrü kısadır. Hele harb zamanın
da bir tayyarenin hayatı hafta ile 
hesab edilfr. Sulh zamanında ay 
ile hesab edildiği gibi. 

Bir hamlede mesela 5,000 tayya
reye kumanda edebilmek, y rını 
hiç düşünmeksizin bunları hare
ket tllirmek ister istemez bir buh
rana sebeb olur. Çünkü böyle bir 
hamlede 5,000 tayyare kullanılır
&a bunlann yerine derhal bir o
kad'arı dahil getirmek lazımdır. 

Bu suretle bir tara.ftan tayyareler 
esk.iyecektir. 

Hava kuvvetleri için de d~niz 

- Affedersiniz, bir noktayı an
lıyamadıın. Ben size mektub .nu 
yazmışım?. 

- Bu mektub srun değil mi?. 
- Öyle değil mi?. 

Cebimden hemen mektubu çı • 
kararak gösterdim. 

Kadın. şaşkın şaşkın elimdPn 
mektubu aldı. Bir göz gezdırdi.. 

Gülümsemcğc çalışarak: 

- Ah .. dedi.. Büyük bir yan
lışlık olmuş.. Affedersiniz, sa 
doktor Ali Mümtaz değil misini? 

- Hayır. 

Kadın bir çığlık kopardı. 

- Eyvah affedersiniz beyefon
di.. Hadisede büyük bir r ' f, daha 
doğrusu büyük bir terLyl'sizlik 
var .. Ve bu çirkin hadiseye scb<?I; 
olan benim. İzah edeyim. Ben si
sin refikanızın terzisiyim.. Bir 
hafta evvel rcfikaııızın hesabları 
için size bir mcktub yazmı~tım. 

ayni gün bir mektub da doktcr 
Ali Mümtaz Beye yazdım. Fakat. 
Ali Mümtaz Beyin mektublınıı 
sizin .zarfın içine koymuşum .. 

Kndın bunları anlatırken, ter 
döküyordu. Bana daha çok so -
kuldu: 

- Beyefendi, ded~ sizden bıı· 
yük bir istirhamım var.. Doktor 
Ali Mümtaza karşı olan bu his
simi kat'iyyen kimseye a~mavı · 
nız çok rica ediyorum. Buna mu- . 
kabil size şu iyiliği yapabilirim: 
Karınızın hesablarım tasfiye Pdi
yorum. Sizden hiçbir şey isteml
J'orum. 

Meteliğe Kurşun 
Atanlar 

( l lad aahlfemhdeD ..... ) 

- On paralığım yok .. . 
Sizin de rnukabeleniz şu ob -

::c.ktır: 

- Eh! .. Kalsın öyle ise?. 
Hiç şüphe yok ki; o, size on para 

borçlu kalmalıdır ve böyle) Lkle 
ayda kaç para ödeyeceğınizi dii -
şününüz ... 

Bu alışverişt ehiletçlnin kaha
ho.ti var mı dcrsinız? .. 

Ne ise; tramvaydan inip fırına 
gidersiniz .. On kuruşu atar bir ek
mek istersini ... Fırıncı ekmeği e
linize sıkıştırır... Önündeki bo
zuk para yığınını karıştırmağa 

başlar ... Arar, arar bulamaz ve ~u 
cevabı verir: 

- On para alacağınız olsun .• 
Çünkü; tramvayın üç kuruş 01ı 

paralık bileti gibi, ekmek de do
kuz kuruş otuz paradır. 

Yani; anlıyacağınız, işiniz g!.t
cünüz metcl:kle uğraşmağa, ı..\ 

yoktan fırıncı ve biletçi ile mana
sız vaziyetlere düşmeğe kalı:-... 

Yazdığını gibi, İstanbulluların 
meteliğe kurşun attıkları doğru 
değil ıni? 

proğramlarındaki usulü wtbik et- ı 
meli. Muayyen zamanlar için bir
birini t.akib etmek ii zere muhte
lif inşaat programları yapmalı. 
Öyle .ki bir taraftan fasılasız su -
rette tayyare yapılarak harbde 
harcedilen tayyarelerin yerine 
konabilmelidir. Bu suretle her üç 
veya dört senede bir kere yeni bir 
inşaat programı kararlaştırılmış 

olursa hava kuvvetleri buhrarumn 
önüne geçilir. 

eler Yapmalı? • 
ıçın 
• 

1 şu Tövsiyeleri Çok Görmeyın. ~·apmaya. ~a_ıı~ınız. 

1 
Hele Hapsine Riayet Edersenız Gen~l.ığı.nı_zı Ve 

Güzelliğinizi Paınıa Mu hafa: a Edebılırsınız. 

G 
üzelliği muhafaza için. ~
aıl uyumak lazım geldığın
den bahsetmeyi belki garib 

bulursunuz. değil mi?. 
Şüphesiz birçokJ.arınız, uyku -

suz geçen gecelerin azablannı, 

çehrenizde, göT.lerinizde bıraktığı 
acıklı izleri bilirsiniz. Göz kapak
tan şişer, yanaklar solar, bakış -
Iar bulanır, vücud kırgmlaşır. 
Aynanın karşısına geçtini7. mi, 

şaşırır ve kendi kendinıze sorar
sınız: •Dünkü tazeligim, larave
tıim, güzelliğim nerede·• 

Uyku, günün yorgunluklarını 

gidermek iı..•indir. Asalı ve adale
nin kuvvetıni ancak rahat bir 
uyku iade eder. 

Uyku, rahat uyunmazsa vücu
dün dayanma kabiliyeti azalır, 

azalır, çehrenin. tazeliği kalmaz, 
vücude bir kırgınlık, tenbellik ge
lir, dimağ mıivazenesini lroybe • 
der. 
Şu halde uyumalı. Fakat nasıl? 

Ekseriya vakitli vakitsiz yatarsı
nız. Eğer mideniz de dolgun l.se 
karışık rüyalarla, kabuslarla uya .. 
nırsınız. Rahat bir uşku uyuya • 
mazsınız . 

Bu hale derhal nihayet veriniz. 
Çünkü, sonunda ruhane, bedenen 
çöker ve yaşlanmadan evvel yf!Şlı 
görünürsünüz. 

İlk evvel uykusuzluğunuza, ra
hat uyumanıza mani olan nedir, 
onu ara:ıtırınız. Eğer bu, peklik 
ve saır bir hastalıktan ileri geli
yorsa hemen bir doktora müra -
caat ediniz. 

Sonra yemeklerinize di:kka.t e
diniz. Hazımda müşkülat ç .. kiyor
sanız ak~am yemeklerıniz sade ve 
hafif olmalı. Salçalı ve yağlı şey
ler, kıy~ ile y&pılmış sebze dol
nıe.krrı, taze ve hamur gibi ek -
mek yemeyıniz. emeklerde şarab, 
sonra da ktthve, çay, hkör içme
yinız. Az ve yavaş, lokmaları iyi
ce çiğniyerck yıyinız. Sofradan 
kalktıktan sonra, hazmı kolaylaş
tıracak s~oak birşey alınız. Mese
la bir fincan ıhlamur ... 
Eğer bütün bu takayyüdlt>re 

rağmen yine mıdcnizde bıT ağır
lık hissedersenız, bahçenizde "Ve
ya tenha, sakin bır sokakta ağır 
ve muntazam adımlarla biraz ge
zintı yapınız. 

Aile ga:ilıesı, meslek endışesi, 

para sıkıntısı, sevda üzüntüsü ve
ya herhangi bir sebebden dolayı 
uyuyamı~"<>rsanız, mümkün ol -
duğu kadar bunları zı."ınınızden çı
karmıya, unutmıya ~nlışınız. 

Bu da o kadar giıç değildir. Zi
ra, insanın iradesine, szmine Mu
kavemet edecek bi~ey, bir k ıv
vet yoktur. Bunları düşünür, ge
celerinizi uykusuz geçırırseniz, 

ertesi gün için muhtaç olduğunuz 
kuvveti bulamazsınız. 

Şimdi beraberce, r hat bir gece 
geçirebilmenin e~as şartlarını a;. 

rı\•alım. u,·kumın da usulü, hıf-. ~ 

zıssıhhası vaı dır. Bunu hiç düşün
dünüz, akla getirdirtlz mi?. 

Birincisi: fntıizam... İnsan en 
azı sekiz s t uyumıya muhtaç
tır. Buna göre, yatpıa ve kalkma 
saatlerinizi tayin ediniz . .Muay-

yen saatloerd:e yatını~ kalkınız. ılık bir banyo alınız. So~a iyıc_e 

Uykuda yaşın ve bünyenin de örtünerek yatınız. Bol bır ter sı-
tesiri vardır. Gençler ne kadar nirlere sükunet verir. 
çok uyurlarsa o kadar iyidir. İh- cTavsiycleriniz çok oldu ar -
tiyarlar ~ bir uyku ile iktifa e- tık .•. a dcmiycock iseniz, sabah -
dcbilirler. leyin kalkınca. uykusuzluğu, kır-

Rahal bir uyku ıçin sükunet is- gınhğı gidermek için bir de so-
ter. Yatak odası da nydınlık ol - ğuk duş yapmanızı il8ve edelim. 
mamalı. şehirlerdi", gcc~ sükU - Bundan başka yatak odanızda 
neti muhafaza mümkün değildir. yanar soba veya ma~l bulu.n-
Otomobillerin, tramvayların, gc- duwıayınız. Çiçekleri dışarı kD-
lip geçenlerin geç vakitlere kadar yunuz. Kedi ve köpek gibi hay-
devam eder. Bunun içın yatak o· vanlan da kapı dışan edmfa. 
dalarımz sokak üstlerinde olma • Rahat bir vaziyet alınız. Sağ 
malı. Sonra pcncerelerı büsbütün tarafınıza uzanarak ya1ınız. Vü-
vc yahud yarıya kadar açık bulun· cudü çok germeyiniz. Tabii bir 
durmalı. Tamamile karanlıkta yat- halde bırnkmız. Bacaklarınızı ha· 
malı. Başucunuzda lamb , kandil 
olmamalı. Perdeleri de kapama
lı. Bu gözlerin muhtaç olduğu 

tam istirahati temin eder. 
Dikkat edilecek birşey daha: 

Yatak, pencerenin önünde kat'i
yen bulunmamalıdtr. 

Yatarken sıkı bir gömlek veya 
pijama giymeyiniz. Kışın sıkıca ör
tünühüz. Fakat yorgan yorgan üs
tüne değil .•. Yazın, ince bir örtü 
yetişir. 

Asabınız bozuk olduğu zamanlar 

Iifcc bükebiHrsiniz. Kollara ge
lince: Başınızın üstüne veya yas
tığınızın altına koyınayuuz. Vü
cudün boyunca uz.anınız. Arka 
üstü veya sol tarafa yatmak "de
tini tcrkediniz. 

Yusyu\•nrlak buzlilüp yatmak 
da fenadır. Amudü fıkarlnin ek
lini değiştir~ine st'beb olur. 

Bnş, daıima, ince kuştüyü veya 
yün dolu, yumuşak \'C yassı bir 
yastık i:?trindc buluumalıdır. 

Küçük Bir Mendilf 
Siyah Bir Taworu 

Fevkalade 
G üzellestirir 

Ellerin yumUŞ3klığını mul 
faza için arasıra Kold Krem 
meli, gece YQtarken lfistik 
ven giymek lBzımd~r. İşte, iyi 
Kold Krem tertibi: 

İsparmaçet 
Bey.az balmumu 
Bademyağı 

Bundan başka ~ağtdaki 1E'r 
ler de şayanı urvsiyedir: 

Asilbend 
Yumurta sarısı 
Brinç çiçeğı 
Gülsuyu 
Tatlı bademy ğı 
Gliserin 

6 

1 
30 
60 

Bunlar, ev·de hazı:rlanabılı 

de uzun müddet daymmazJar. J 
kat, ellerın gil7.dliğinı muhaf 
için çok muessırdırler. 

1 
MODA 

HABERLER: 
-----ı 

DEVEK UZU T. YLERİ 

:Sinelerimizin kullandık 

Dc\•ckuşu tüyleri bu sene ) 
moda oldu. Robhm iislt•mck j 

kullanıyorlar. Fakat l almz 
renk değil. iki \"cya iiç rengi 
1 tiriyorlar: Pembe, açık m 
\•e ktrmm Ye ahud meneksr. 
peçiçcği rengi ,.c koyu nıenc·k 

Bu tüylerden yapılan üç gr 
la d<-ioltenin nğ ''c 50) omuzl 
üsleniyor. Biri de alnm üzer. 

konuluyor. 

MÜSI.İN ÇİÇEKl.ER 

K8yu renkli bir roba, nçık ıu 
lindcn yapılmıs dçcklcr çok 
kışır. Roba bir b:ı ka güzellik 
rir. Kadife fiyangolar da host 

YELPAZELER 

Yelpazdcr yine mi modn old 
Evet, fakat kocaman, tüyliil 
değil... İpe kdantcladan yapıl 
küçük \ c zarif yclpaZl•le.r ... n 
lar, Direktuar modeli yopılıy 
Sapları da bagadan \•eya fildi 
de işlemeli ... 

Itüçilk blı· wendll, 
siyah bir ta,Yyörii öy. 
le güzelleştirir iri.. 
Heın bu çok kolay .. 

ile yakaya tutturulmuştur. 

B- Antrdö ile süslü müslııı 
dır. Mini minicik be mendilden ne güzel bır kravat 

yaz bir keten mendil ile olur. Faknt, bunu )'apmanın, yalu~tumanm pılıyor, gördünüz mü?. 

usulüııil bilmeli... C.- Küçücük bir mendil, ort 

27.- İpekli krepten yapılan bu sade robu görüyorsunuz, delil mi?. dan kesilir ve dC\Tik y ka şeklı 
Bunu, daha güzel göstermek için, dediğimiz gibi bir mendil kifidlr. Ba- rilir. 

kınız, bu mendil ile ncler yapabilirsiniz?. D- Pembe Lınondaıı küçük 

A.- Gayet ince linondan bir ~ Madent veya taşh bir iğne mendile güzel fiyango şekli ver 
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·1939 Yılbaşını kutlulamağa hazırlanıyor musunuz ? 
• 

inhisarlar idaresi Tarafından Satı lan 

MENŞEL i Ş A MPANYA 
Fiatları (Müdafaa dahil) • • 

vergısı 

575 
• 

Tercih Edilmesindeki Sebeb 

GRİ PİN 
Bütün ağrılara, hastalık 
başlangıclarına karşı 
tesiri yüzde yüz olan 

ve hiç zararsız en 
kuvvetli müsekkindir. 

GRiPiN 
Nezle, soğuk algınlı&ı, grip rahatsızlıklarında ha$. diş, mafsal 1 

romatizma, Asah ve adale ağrılaruıda icabında &ünde 3 kaşe 

alınabilir. İ!limine dlkkatı taklidlerinden sakınınız ve Gripin 1 
yerine ba~ka bir marka verirlt"rse şiddetle reddediniz. ---- --

·-·-·· ·- ~ ... 
Çorum Nafia Müdürlüğunden : 

1 - İsteklilerin teklifi Uiyık h•dde görıilmiyerek kapalı zarf usu
lile yeniden eksiltmeye konulan iş: 

(67839) lira keşif bedelli Çorum ceza evi ikmali inşaatı. 
2 - 12/1/939 perşembe günü saat 15 de Çorum adliyesi eksiltme 

komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
3 - Şartname keşif ve evrakı saire Çorum nafıa müdlirlüğünden 

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

4 - İsteklilerin bu işe müteallik ehliyetnamesi ve sair evrakla·ile 
birlikte teklif mektublarını ihale iUnü saat on dörde kadar Çorum 
nafıa dairesinde toplanacak ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 

·9247· 

----TÜRKIYE----

PAMUKLU DOKUMA VE 
PAMUK iPLIG i 

F ABRIKALARI ANONiM ŞiRKETİNDEN: 

Pamuk ipliği Satışı: 
Kayseri bez fabrikası malı 

~az :lli Basma fabrikası ,, 
Ereğli Bez fabrikası 

12 No. Paket 415 Kr. 
16 • • 480 • 

24 • • 580 • 

" 24 • • 580 • 

Fiatlarla Fabrıkada teslim şartile •atılmaktadır. İpi k müteah

hıdlerinin yukarıda yazılı Fabrikalara göndnecekler, bedelleri 

mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri 

ve 24 numaradan ince ve muhtelıf maksatlara yaray•bilecek pamuk 

ipliği müstehl iklcrinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnız 
Ereğli Fabrikasına sipariş edebiletekleri ilfın olunur. 

Nafia Vekaleti 
lst"nbul Ele '<trik işleri Umum Müdürl üğünden: 

1 İdaremız Anbarlarının kışlık ihtiyacı içir> 2490 sayılı arttırma 
cksıltme kanunu ahkamı dairesinde açık eksiltme ile muhammen bedeli 
(Yerli kok olduğu taktirde 3276 lira sömi kok olduğu taktirde 4277 
lıra ve Alman koku olduğu taktirde 4823 lira) olan 182 ton kömür 
sat 111 alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11-1-939 Çarşamba günü saat 15 de MeLro hanın 6 ncı 
lrntında toplar.acak arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince icabeden vesikaları 
vt" bu işe ait (Yerli kok için 245,70 lira; Sömikok için 320,78 lira Alman 
koku iç.n 361,73 lira) !ık muvakkat teminatları ile müracaat etmeleri. 

4 -Talipler her üç nevi kömürden yalnız biri için fiat verecekleri 
gıbı her üç nevi kömür için ayrı ayrı fiat verebilirler. 

Her üç nevi kömür iı;in fiat verecc·k olanların muvakkat teminht
ları (361,73) lira ofacak t ı r. 

5 - Bu işe ait şartname ve rr.ukavele projesi .idaıemizin levazım 
tervısind ,,ıı parasız ola rak ı edaı·ik edilebili r (9391) 

dirilmişt 
• 
ı r. kuruşa 

• 
ın 

Şimdiden tedarik ed iniz. 

ı PASTİL KATRAN HAKKI v ks ürükleri .~ök~~den 
keser tecrubelıdır. 

inhisarlar Umum Müdürıiiğünden : 
Cinıi Mikdarı Mulıımmen % 7,5 E-siltmenin 

bedeli Tem rıatı Sa atı 

Düz bey az alemınyum kağıdı 
Ba.ı;kıil (500 kiloluk) 

250 kilo 
5 adet 

Beheri 
Lr. K. 

ı. 70 Sil 
300. -

Tutarı 

Lr. K· .Lr K. 

425.- 31. 88 14 
1500.- ll2. 50 14.30 

1- İdaremizin Cibali tıi tün fabrikası için 250 kilo 36 X 60 ebadında düz beyaz aleminyum lı:iığıdı ile 
Çamaltı tuzlası için 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet baskül şartnameleri mucibince ayrı ayn açık 
eksıtme usulile satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III- Eksiltme 20/1/939 tarihine raslıyan Cuma günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
· lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi Aleminyum kağıdı 

nümuneleri de görülebilir. 
V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin düz beyaz aleminyum kağıdına ait fenni teklif ve nümu

nelerını tetkik etmek üzere ihale gününden bir haf ta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Tütün fabrikalar şube,;ıııe ve 5 ba•küle ait fialsız teklif ve katalogları eksiltme gününden 5 gün evveline 
kadar ınhisarlar tuz fen şubesine verm<'leri ve tek liflerinin kabuülnü mutazammın vesika almaları 
lazımdır. 

vr - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

'1- • 

saati erde % 7,5 güvenme paralarile 
·9273· 

birlikte 

Cinsi Mikdan Beheri TurRrı Ofo7,5 Temi· Eksiltme Bar lar 1 
nalı 

LiraK. Lira K. L'ra.K. Şekli aaatı 

'.'J!atkaplı daire testeresi 1 edet - - 650 - 48 75 pazarlık 14 
Dikistrınli kola 2000 kilo 35 700 - 52 50 a\ık 14.~0 

Dünyanın en saCJlam 
Sıhhi las t ikler i olan 

'. ~DR-TEX . 

.. f v.adar 
1'-tzında şıı . var. 
ıı:üz•\ diş\ef\ 

En kısa zamanda size ayni parlak 
neticeyi Kazandırabilir. 

RADVÔLiN 
. . . . . . . . .· . . . -. .~ ... 

~· '· .. 

Yakın Şarkın di~ macunları Kraliçesidir. l\Iilyonlarcn ağ"ı :tJI 
gtizellik, sıhhat, sağlık vermiş ve bu h assasilcdir ki 

18 diploma, 48 madalya kazanmıştır. 1 
Sabah, ll il'le, akşan> her yemektt!n sonra RADYOLl~'le 

ağzını<ı fırçalama,ı unutmayınız . _...,.--1- Şartnameleri mucibince satın alınacak 1 adet matkaplı daire 
des1eresi ile 2000 kılo Dikistrinli kola hizalannda yazılı usullerle eh\>ilt- Prezervatlflerlnl ~ stanbu Defterdarhğından : . 

9 meye konmuştur. daima terc i h ediniz. 1 2467) Jır 
II- Muhammen bedellerile muvakkat teıninatlan hizalarında gös- f Yeni yapılan Hocapa§a ve Samatya Maliye Şubelerinde ( Jı elı· 

İstanbul 4 üncü icra Memvrh-\(85) kuruş keşifli Banko, raf, ve dosya dolaplarırun yaptırilması açı 0pı• 
terilmiştir. gwıdan: siltmeye konulmuştur. Eksiltme 5/1/939 perşembe günü saat 14 ~e ;'.,!iJIİ 

III- Eksiltme 16/1/939 tarihine raslıyan Pazartesi giinü hizaların- un•• 
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Miibayaat Şubesindeki alım 

Evvelce Divriki kazası Arhoş . lacaktır. Talibler keşif, proje ve şartnamesini görmek üzere her g 
. , . .. ğl M t f _ Emlak Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 1~)3' komısyonunda yap.lacaktır. mahallesı Done o u us a anın e Ek 'it . . k d ki 1 b 'd 'k' b" 1. 1 k ·ş yapt i .. .. .. . . . _ sı meye ıştıra e ece er n u nevı en ı ı ın ıra ı ı ,·t..:> ~ 
IV- Şartnameler Parasız olar~k her gun sozu geçen şubeden alı-ı vınde mukım ıken halen adr .,,ı nna dair vilayetten alacakları ehlıy et vesikası ve 938 senesi ticaret -~ 

bT · · .. · • tıı> 1~ na ı ır. meçhul bulunan eskı adlıye mu - "kalan ve '1.7 5 teminat makbuzlarile mezkiır gün ve saatte Mılli ) 
V- Daire desteresi eksiltmesine iştirak etmek istiyPnlerin fenni başiri İbrahim Samiye: Müdürlü~nde toplanan komisyona müracaatları. (M) <9203 

teklif ve kataloglarını ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisar
lar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermderi lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayi nedilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile birlıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmt>leri 
ilan olunur. (9378) 

İstanbul maliyesine izafetle ır.u- r:;: 
hakemat müdürlüğu vekili avuJ..at 

Karni Nazım dairemize müracaatıa p A S 
Fadıköy Birinci Sulh Hukuk Hli -

kimliğinin 4/12/936 tarih ve 935/ 

TiL ANTiSEPTi1' 
Y ükse Wluhend is tJ.ektebi Satıoalma 

Münakaa>ya 
konan nıevaddıo 

cinsı 

Komisyonundan: 
Mikdırı Muhammen Pey 

bedeli akçesi 

Çekirdeksız üzüm 200(} K. 24,00) 
Amasya Erığı 900 K. 24,00) 
Kum kayısı 600 K. 55,00) 134,00 
İncır 600 K. 22,00) 
Portakal 9000 K. 3.50) 

Eksiltmen in 
Tarihi Sa ati 

4/1/939 15 

428. 553 sayılı iliımile borçlu bul>ırı

C:uğunuz 1620 kuruşun 300 kuru~ 

masarifi muhakeme ile 18/10/9~3 

1arihinden itibaren ~; 5 faiz ve r,~ 

10 ücreti wkiikt ve masarifi icra -

iye birliğ, tahsili zımnında daire

mizin 937 /2046 sayılı dosyasilP 1 a

k ip talebinde bulunması üzerine da 

ircmizce tanzim edilip namın1:-tA 
Cevız içi 500 K. 50,00) 

1 - Mektebin 938 mali s~nesi zarfındaki meyva 
eksıltme ile alınacaktır. 

gönderilen icra emri arkasına müba
ihtiyaçları açık 

şiri ve mahalli polisi tarafından ve-

2 - Bu ihtiyaçların cins ve rniktarlarile muhammen bedelleri ve 
ilk teminatları, eksiltmenin tarih ve saati hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler 938 mali senesine • id ticaret odası vesikalarını 
göstereceklerdir. 

rilen me~ruhatta adresinizin meç

hul bulunduğu anlaşılmış oldujiuıo

dan icra emrinin tarafınıza bir ay 

müddetle ilıinen tebliğine karar ve 
rihni~tir . 

İlanın neşri tarihinden itibaren 

1----------------------------ı·~O gün içinde borcu ödemeniz, bu 
Ziraat Vekiletl Satlnalma müddet içinde borcu ödemez, tetkik 

4 - Şartnamelerini görmek istiyenlerın her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mekteb binası dahilin
deki komisvona müracaatları ilan olunur. ·9179• 

Komisyonundan: merciinden veya Temyiz veyahut 

(30 adet Pülverizatör satın alınacak) iadei muhakeme yolu ile ait oldu -

1 - Açık eksiltme suretile 30 adet el ile kabili sevk arabalı pülve- ğu mahkemeden icranın geri hıra • 
rizatör satın alınacaktır. kılmasına dair bir karar getirme • 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 3600 lira, muvakkat teminat 270 dikçe cebri icra yapılacağı ve yine 

liradır. bu müddet içinde mal beyanında 
• 3 - Münakasa müddeti 5/12/938 den itibaren 45 gündür. Münakasa bulunmanız ve bulunmazsanız ha-

19/1/939 tarihine müsadif perşembe güııü saat 15 de ziraat vekaleti bi
pisle tazyik olunacağınız ve haki . 

Soluk algınlıOı, nezle ve tenef· 
fUa yollarlle geçen lla•tahklar• 
dan korur, grip ve bol•• rahat• 
aızhklar1nda, ••• luaıkhQında 
pall faydalıdır. 1 

INGILIZ KANZUK ECZANıS 

• 

ErtuO ru 1 1 ~rr.r.ı'2t: 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
Taksimde 

(Bu g~r,e) 
NUR BABA 

Vodvil 3 perde 
ot" 

JlliJ) Al 
nasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

kate muhalU beyanatta bulunur - _______ ,......,,... ___ , 
4 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma komisyo • 

d b . apılall ·~~.,.· 

50 Sene en erı Y . dil . · ı P 
!arca tecrübe ıle 1 9rıP1" ;r 
meveud çocuk gıd~ cdıl1~ nundan, İstanbulda Ziraat müdürlüğünden parasız olarak verilir. sanız hapisle cezalandırılacağını z 

5 - Taliblerin muvakkat temınatları veya makbuzları ve 2490 sa- tebliğ makamına kaim olmak üzere 
yılı kanunun 2. ve 3 üncü maddelerinde ~·azılı vesikaJarı ile birlikte 30 gün müdrletle tarafınıza i!An tı · 

, mezkiır tarıhte komisyona gelmeleri. (4922) (8680) hınur. (937 • !t046) 

lalıib tı• ıı.friııatı idare tdftl 
BGf muharriri 

lll'UI lzzn BENtca 
... "elraf llat'1-

tesbıt P • 
mükemmeli olduğu ]'diPdt 
tir. İsmine dikkat : Tal< ı 
lnmnız. 


