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Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

on yirmi dört saat içinde 

S kabinede iki miibim vekiı· 
Jet üzerinde değişiklik oldu. 

Saffet Arıkan hastadır, Şakir 
lec,,ebir de öyle. Bunun i~indir ki, 
iktidar! ve yorucu mesailerini 

ter kettiler· 
İktısad Vekaletine aetirilen 

lliisnü Çakır'm ıahsiyeti, telkin 
tltiği emniyet ve mazideki dii • 
l'iist ve velud mesaisi yeni Veka· 
lct vazifesinde de Şeflerin itinıa· 
dnıı haiz bir rüclü devlet ~·ak 
llıuvaffak olacağının en kuvvetli 
ııınan ve delilidir. 

~laarif Vekaletine ı>~lince, çok 
Yakından ve eskiden aşinası bu· 
lunduX-umuz bu gene meb'us ve .. 
\r eki) iki noktadan bizim için tah-
lil nıevzuudur. 

l\lubarrir, şail', n1uallim Hasan 
l\Ii Yücel Harbi Umumi sonu nes· 
!indendir ~·e .. yine o neslin kabi· 
~ede ilk defa yer , .e kürsü alan 
llıümeı.sili oluyor. Bu itibarla, ha
dise, l\lilli Şef İnönii"nün ve hüku
lııct Reisi Celal Bayar'ı7 iktidar 
llıevkiinde gencliğe de yez verme
lerinin en mes'ud ve tatminkar 
bir tecellisi ve tezahiir vesilesini 
leş kil etmektedir. 

Türkivede maarif mesele. i. bi· 
tinci de~ecede üzerinde duracağı· 
llıız ve halline uğraşacağımız ana 
davalardan biridir. On beş Cum· 
huriyet yılı içinde bu '4tava üze· 
tinde çok çalışılmış ve bir hayli 
de ileriye gidilmiştir. İmparator
luk devri ile Cumhuriyet dc,-ri 
l>ıaarifini gerek teşkilatlanma, ge
tek ~·ayılma, gerek okuma ve o
~lttnıa bakımlarından ölçmiye im
~n "Yoktur. Çünkü aradaki fark 
~ltü kabul etmiyecek nisbette a
lırı ve ileridir. Bu böyle olmakla 
heraber davanın henüz başlangı· 
tında ve halline mecbur bulnndu
i:uınuz birçok çetin safhalarla 
~arşı karşıya olduğumuzu itiraf 
ttırıeğe mecburuz. Köy kültürü, 
Uk tahsil, lise ve mesleki tedri~at 
bilhassa halline mecbur olduğu
lııuz bu davalar içindedir ve başlı 
başına istikrara, ihtisasa ihtiyaç 
tö ·teren davalardır. Bunun için
dir ki Hasaıı Ali Yücel çok çetin 
bir işin başına gelmiş ve büylik 
lııe,'uliyet deruhde etmiş rnzi · 
httc bulunmakfadır. Kendi•i 
lııaarif teşkilatunızın her .,fha -
110da tatbiki mahiyette mesaide 
~ıılunduğu ve Avrupada da kül
IUr teşkiiatı iizezinde bilhassa tet-

(0..vanıı 1 m<ı sahifede) 

Fransa 
Türkiye 
Arasında 
~azı MUzakerttler 
Cereyan Ediyor 

• "•ris 30 <Hususi) - Hariciye 
1lırı Bonnet, Türkiye sefiri Su-
l>avazı kabul etmıştir. 

liariciye Nazırı Fransanın Su
Ye fevkalade kom iserini de ka· 
~I etmiştir. 
. ~ransız Hariciye Nazırı ile bü· 
~ elçimiz arasmda bazı müza

lt 1 e er cereyan etmekte olduAu 
Yıı; mehafilde kaydtdllmekt .. 
t, 

Valiliklere Bazı Meb'uslar Tayin Edilecektir· Şehrimizde 
Seçim Yarın 9da Başlıyacak 16da Bitecektir 

Emniyet Umum Müdürünün Baş 
--.....i------~----·ı 

Vekalet 
Müsteşarlığına Getirileceğ! Ve Bazı İdari 
Değişiklikler Yapılacağı Ankara' dan Bildiriliyor 

O 
n üç vilayetteki münhal 
mcb'usluklar için Parti ta· 
rafından namzedJer tesblt 

edilmiş ve dün akşam resmen llG.n 
olunmuştur. 

Ajans taTafından bu hususta 
verilen ve aşağıya da aynen yaz. 
mış olduğumuz tebliğden anlaşı· 

lacağı veçhile yeni namzedler ev· 
velcc ilk defa karllerimlze haber 
verdiğimiz <'şhastan müreldı:eb • 
dlr. 

İntibah için şehrimize de teb· 
ligat yapıldığı cihetle teftiş heye
ti intibah hazırlıklarını sona er
dirmek üzeredir. 
Yırrm sabah tarihi intibah •~n

dığı "Üniversiteye götürülecek ve 
aat ~ to:l'ri of' bab!ana.caktır. Fransanm Alp ordusundan bir köte 

. • ................... ,.,... • ,..,;m :,;;;~~:-. :. ::~; Fransa ile i talyaAkdenizde 
ZıraatKongresıBuSabah K K 

Y . T l d arşı arşıya 
ıne op an ı 

Komisyon Mazbataları 
Kabul Edildi 

Ziraat Vekili Köylü Delegelere Bir Öğle Ziyafeti 
Verdi Ve Köylü Ile Birlikte Yemek Yedi 

Öğleden Sonraki Ce'.seye Milli Şefimiz de Şeref Verecekler 

A nkar. :ıo (Hususi muhabi- nuncu kongresini yaptı. Evvela ı bulunuyordu. 
rimiz, t~lefonl a bildiri • atcıhk komisyonunun mazbatas• Milli müdafaanın at mübayaa 
yorı- Zıraat kongreııi u • okundu. bedellerinin arttırılması, Atlı spo-

muml heyeti bugün ikinci ve so- Bunda ezcümle şu temennıler run memlekette arttırılması, Mü· 

Ziraat Vekili Jı:onııre4e nvtkıuıu ııliylerkea.-

said olan mahallerde tay depoları 
yapılması, Bunun için kooperatif 
teşkilatı kurulması. 

Urfa, Mardin, Diyarbakır vila· 
yetlerinde atcılık için teşki!At ya· 
pılması. 

Aygır sahiblerine prim veril • 
rnesi. . 

At yetıştiricilerine fenni ahır

lar inşası için Ziraat Vekfiletince 
yardım olunması. 

Eğitmenler tarafından köy ço • 
cuklarına ve mekteblilere fenni 
at bakım usullerinin gösterilmesi. 

Gibi 16 maddeyi ihtiva ediyordu. 
Bu mevzu üzerinde bir kısım a

za fikirlerini beyan ettikten son· 
ra rapor reye konularak kabul e· 
dildi. 

Bilahare hayvan yemi komis • 
yonu mazbatası okundu. Bunda: 

Yeme yarıyan nebatların zira· 
atinin derhal arttırılması. 

Yonca ve kuru ot yetiştiricile • 
rin müki.fatlandırılınası ve yonca 

CDn t > 

Fransa'nın Romada'ki Müzakereler için Aldığı 
Vaziyet Ve Tahşidat Endişe Uyandırdı 

"l'ugosıavy• Başvekili Stoyadiuovı<: 

Macarlarla 
Y u g o s ı av ı a r 
Anlaşacak 

~<ont Civano'nun 
ZiyaretiBeklen iyor 
Macar Hariciye Nazırı 
da Berline Gidecek 

(Y G.Zt.!\ 2 illci sahfiemizde) 

L ondra 30 (Hususi) - Fran· 
sız Başvekilinin büyük bir 
harb filosile Tunusu ziya-

rete karar vermesi ve İtalyanın 
da Akdenizde donanmasını tah • 
§id eylemeğe başlaması esasen 
gergin bulunan vaziyetteki veha· 
meti büsbütün arttırmıştır. 

Fransız Somalisine karşı ya -

pılan İtalyan tahşidatına k•r~ı 
Fransanın mukabil vaziyet almll>o 
" üzerine İtalyanın da Akd<::rız
c!eki donanmasını harbe mühey
ya tir vaziyete sokması sulhun 
bakasını arzu eden mehafilde de
rın bir endi e ile karşılanm>"tır. 

Bundan ba~ka Alp mıntak ın

(Devamı 6 ncıda) 

ılarak Dalgalara Ka 
Marmara'ya Doğru 
Sürüklenen Motör 

D ün Çekmece açıklarında bir. kapılarak Marmaraya doğru sil • 
hadise olmuş dalgalara ka· rüklenmiye başlamıştır. Saba • 
pılarak Marmaraya doğrL haddin motörü tamir edemıyf'<'" 

ru sürüklenmekte olan bir balıkçı ğini ve muhakkak bir ölüme loj-
motörü o sırada oradan geçmek· ru sürüklenmekte olduğunu gö • 
te olan bir vapur tarafından kur· rünce feryad etmiye başamı~tır. 

tarılnuştır. Hadise föyl~ olmuştur. Bu sırada Yeşilköy açıklarından 
Üç gün evvel Büyükçekmec~ geçmekte olan Antalya vapurundm 

köyünden Tevfik oğlu Sabahad· !ıatmak üzere bulunan motör gil· 
din, Rifat çavuş oğlu Mehmed ve rülmüş ve Sabahaddin kurtarıl· 
Kaşif oğlu Mehmed adında üç mıştır. Sabahaddin motörden va· 
balıkçı bir motörlü balıkçı kliyı· 
ğile balık avlamak için Marmara 
Ereylisine gitmişlerdir. Balıkçı • 
]ar burada iki gün avlanmışlardır. 
Dün, Sabahaddin, iki arkadaşıııı 
Eminpaşa iskelesine bırakarak 

motörle çekmeceye gitmek üzer<? 
yola çıkmıştır. Tam Çekmece a • 
çıklarına geldiği sırada motör 
bozmuz ve suların cereyanına 

pura alınırken motörü batmıştır. 

Almanya Memeli 
ilhak Ediyor -,(Yazısı 2 inci sahif~ml.zde) 



IHADiSELER KARŞISI DAi 
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O'IOl\tOBİL 

DÜKKANA GiRMf~ 

P 
angaltıda. bir otomo''il ka
sab dıikkanuıa ı:<rmiş •. Ar
tık insanlar, boab dü.k"n· 

!arına pek giremiyorlar galiba •• 
Otomobil haklıdır. Çünkü, ka -
sah dükkanına gir~bilmc.'< için, 
ancak otemobile bıncbıl..cek mıli 

kudret ve salfilıiyeti baız olmalı .. 
mOşteri var unnile dilkkana g.r

mek istemif. Gazeteler, bunu fe ·
kaliıde bir hadise gıbl, ya7.tyor -
lar. Halbuki, fevkalidelıCi n<ı ede! 
O girıniyecek de. biz .ııııi ı:irece -
llz?. 

ARADA 20 

YAŞ FARK VA& 

5~ yaşında bir Yunaıı2ı kal°ın Tark 
t4bilyetine girmek içın 35 yaiın

da bir erkekle evlenm4-· Aradd. 
20 sene fark var, ..c;yecelwnız!. 

İşte bu farkı çok gör!lyorlar. Şiın
dl, karlının vaziyetı tetkik edili -
;yormllf. Acaba, neden bu adamla 
evlendi Canı çekmi~ evleruniş_ 
Demek kendisi yq\ı, cöntii taze 
imiş .• 

BtlSNÜNİYET ____ ,_ 
VE MANASI 

B!r belediye dairesiadcld mu • 
hasebeciye İflen el. çektırildığini 
gazetelerde okum~unuzdur. Bu 
muhterem zal evvelce bir başka 
ıubede muhasl!bect ike.n, hakkın. 
da bir yolsuzluklaA dolayı taki • 
bata başlanmış. Söylendiğine gı>
re bir miktar parayı ihtilh etm.if. 
Hadiseden sonra, bu memunm ce
zalandırılması lazım gelirken, ce
zalandırılmamış, yerinde bıra.ktl
ml§ .. Bu kadar olsa yine iyi, Ye
rinde bırakılmakla da iktifa elun
mamış. Terfi ettirillllİf .• Bu terfi 
acaba neden yapılmış!. Bunu an
lamak hem çok zor, hem çok aça?. 
Terfi acaba başkalartl\& bir ibret 
der<i mi? 

Bu " b .ına benzer hadiseler 

için ay ,b kelimesi az blır .. Gü • 
nah kelimesi zayıf kalır .. Ne de
mek !azın~ bilmiyoruz. Sadece 
hayret cdıyoruz. B?yle h.idiselere 
scbeb oLınlar ve ört basan eden -
ler, gazetelerin b r kı..ım t~
lcrinde hüsnüniyet sahibi e>lma • 
dığını söylcckrdL JCendileri mi 
hW.nünı:ıı •t sahıbı ım~? •Hüsnüni
yet• in lübattaki mA'lasını bile bil 
miyorlar .. Y 8.Z1l<.. 

!oo~ TA AYIM, 

ŞAŞIJıl)J 1, KALDllf 

Dikkat ettim: Kıme doğru bir 
şey ;ciyledımse kızdı, bana düş -
mn kesildi. Doğru •5ylemek ve 
bunu herkesin yüzüne karşı ba
ğırmak ) .tZünden bır~-ok arkadaş 

a1' ab, tamdık kaybettun. Herkes 
arka:ndıın : 

- Ukal;i, dıye alıp tuttu. Doğ
rı.-yu söy!emek, bir kısmının men
fa •ine uokund11. O zaman da ar
kamdan: 

- Kalleş, dediler, herkesin ek
meği ile oynuyor. 

Baktım, olacak gıbi değil, doğ
runun tamamile aksini söyleme
ğe başladım. Herkesi, yüzüne 
karşı ve arkasından medhettim. 
Bir müddet geçtL Bu ııefec de ar
kamdan fÖyle decliltlerini duy -
dum: 

- Dalkavuk, nabzına gore şel'
bet Terir. Herkesin yüzüne güler. 

Şa~ kaldım. Doğruyu söy
ı- bir türlü, aks.ini söylesem 
bir türlü. Bu sefer, hiçbir şey söy
lemen>eğe karar verdıın. Susu -
yocuın. Yalnız dinliyordum. Ara
dan bir müddPt geçtL Bu defa da 
arkamdan şöyle dediklerini duy
dum: 

- Sinsi... İçten pazar lılı:lı... Ye
re bakar, yürek yakar ... 

Şimdi, ne yapayım, bilmiyo -
nım. Hangisini yapayım!. Allah 
aşkına bana bir akıl öğretın .. 

AHMED RAUF 

jİ(üÇüK HABERLE~ 
* Ölçü ve ayarlar umum mü- ta<; esnafın ihliyaçlarıııı tesbıt VP 

dürü Nizameddin Ali Nevyork tetkik etmişlerdir. 
ıergisi komiserliğine tayin o.lun- * İzmir belediye reısı Behçet 
muştur. Uz dün Vilayete geler0 k Valı m•ı-* Emınönündeki birinci istim- ~nıti Hüdai Karatabanı ziyaret 
lik planı tamamen bitmektcd'1". etmiştir. 

Dün yeniden b!r kısım emlö.kin * Gümrükler baŞmüdürü Med· 
kıymetleri takdir olunmuştur. hi dün Ankaradan dônmii<tür 

' . * Vali ve Belediye reısımiz * Yumurta ihracatımızın art • 
Ltıtf! Kırdar yarın akşam Ank!· tınlması için yeni tedbirler alın-
radan şehrimize hareket edecektir maktadır. 

* llakarirun Çölemerik kaza • * Denizbank, beynelmilel tPh· 
anın yolları karla kapandığından lısıye kongresine davet olunmus· 
tedbir alınmıştır. tur. · 

* Arazi vergi.ı kanununun 
ikinci madde~ioe bir fıkra ilave 
otunmuı içio yeıti bir kanun li
yıhaııı hazırlanarak Büyük MillPt 
Meclisioe verilmiştir. 

* Gayrisafi irad üzerinden k~
zanç vergisine tabi mükeUefierln 
vergi nisbelleriniıl birleştirilmesi 

rtrafındaki hazırlıklar ilerlemtf
tir Önümüzdeki sene başında bu 
nisbetlerin tatbikine geçileceJ..tir. 

* Esnafcemiyetleri reisleri dün 
halk sandığında toplanarak muh-

* Çek mallan şıır.dilik memle
ketimize ithal olunmıyacaktır. * Eski Vali ve belediye reisi 
Muhiddin Üstündağ aleyhine b;r 
iftira davası açılmıştır. 

* Osmanlı Bankasının Kud;•s 
şubesi müdürü dün kaçırıldığ, '\
ıablann elinden kurtarılmıştır. 

Fakat eşkiya reisine fidyei necat 
verilmiştir. * Yugoslavya ile Macaristan 
arasında bır pakt yapılacağı fÖY· 

lenm ektedir. 

·-· - -
GÖKYÜZÜhDE 

AŞK YARIŞLARI 
No.73 

- Onlar demek birbirlerıne oa
rılarak ısınıyorlar!! 

Hayır. Bunu &Oy !emekten 
maksadım, İzmirde kııı lmadığt
nı ve kış mevsimin.n adcce yağ
murla geçtiğini anlatmaktır. 

Reşad caddeye bakan J>iı' pen-
cerenın önünde durdu : 

- Sizin tuttuğunuz ev hangisi? 
SuM parmağile gös erdi: 
- iıte, şu boyasız ev .. 
- Görüauşü çok güzel. 
- Bılikis.. Hiç de güzel gorü-

ııüşü yok- Tiıyü dökülmüş t~ya 

benziyor. Boyasız: halile .. 
- Pencereleri muntazam ..• 
- Bu evin pencereleri ol\daıt 

Yıuan: bkc.ader P. SEKTEUJ 

çok daha muntazamdır Uzaktan 
herşey iyi görünür ın.ana .• 

- İnsanlar da öyle midır? 
- Hemen hemen öyledır . . Ba-

r.ı ınsanlar vardır ki tıpkı, şu bi 
zım tuttuğumuz eve benzerler. 
Harici manzarası gıizel görünür. 
Bır de içine girin de görün .. Du • 
varları çatlamış.. Badanası dö -
kük .. Pervazlar kirlı .. Ta~ları fır. 
lamış .. Tavan arasında fareler ci
rid oynuyor .. Musluk yok. Banyo 
yok. Bahçe yok .. 

- Bizim evin bahçesi var mı? 
- Koskocaman bir bahçe. Ka-

yısı, nar, ayva ağaçları ... Çiçek • 
ler ... Ve küçük bir havuz. 

' 

Hususi 
idare 

f'1emurları 

iP L s ... 
1 

Muntazam Maaş 
Almaları için 

Tebligat Yapıldı 
Hususi idarelerden maaş alan 

memurlar ve muallimlerin bazı 

vi!Byetlerde maaşlarını ay başında 
alamadıkları ve haftalarca bek -

Ve .. Mahkemeler 

Sabıka/"' 
Katil 
Rifat 

Bekci 
Katil mi, 
Değil mi? 

!edikleri görülmüştür. T b D ·· M 

Dahiliye Vekiletinden Vilayete Alınan Tertibatla a ancası uşmuş, 
gelen tamımde vnayetıerce icabe- yakında Ele Geçeceği Kurşun Yoldan Geçen 
den her türlü. tedbirin alınması ve A 1 1 Ç v R tJ 
bu memurlarla beraber muallim- n aşı ıyor ocuga as amış 
!ere de ay başlarında maaşlarının Fatih civarında Hasan ismiode Fatih bekçisi Yakub, 10 yaşın-
mubakkak muntazaman ver;lmesil Lir sanayi mektebi talebesini öl- daki Sadık isminde bir çocuğun 
tebliğ olunmuştur. dürmekle suçlu olan bahriyeli iılümüne sebeb olmak suçile tu • 

Rifat, zabıtaca yapılan araştır • tulmuş ve tevkif edilerek ikinci 

Facia 
Tahkikatı 

Bitti 
Dolmabahçedeki izdiham hı\dl

sesine aid olmak üzere mülluye 
müfettişleri tarafından yapıhn 

tahkikat fezliltesi müfettiş Saim 
tarafından Ankaraya götürüln~· 
tür. 

Fezlil<e, Dahiliye Vekiletinde 
hukuk müşavirliği tarafından tPt
kik olunacak ve lüzum görüldüğü 
takdirde Vekaletin bir mütale:ına
mesile Devlet Şurasına gönderile
cektir. 

Söylendiğine göre fezlekede; 
11 vatandaşımızın hayatına mal 
olan hadis<'nin ctedbirsizlik• ve 
•dikkatsizlik. yüziınden hidii ol
duğu zikredilmektedir. 

Bu itibarla mes'ulıyet; derecf' 
derece vali eski emniyet müdürü 
\'e muavioine şamıl bulunmakta
dır. 

Belediye 
Muhasebesinde 

Yolsuzluk 
Bcledıy~ muhasebe müdürü ıl<Pn 

ıştcn el çektirılen Kemal hak«ın
daki tahkikatın daha geniş tutul
ması kararlaştırılmıştır. 

Bu husustaki tahkikatla Bele -
diye müfettişlerinden Kamı! v<? 
Cemal meşgul. olmaktadır Kerr.a
lın nıifuzundan i.stıfade ederek 
r.ubelerde ve Belediye muhas<obe 
teşkilatındaki bazı memurları hnk
~ız yere iştrn çıkardığ. ve bun -
ların yerine akrabalarını koyduğu 
bu suretle 19 akrabasının Bele -
dıyeye yerleştiği şeklinde de bazı 
ihbarlar yapılmıştır. 

Müfettişler; aynca Belediye 
ıruhasebesindeki bazı sarfiya\ta, 
başka bir kısım mübayaa işlerini 

de tetkik ve tahkik edeceklerdir 

* Amerikada yeniden soğuL· 
lardan 30 kişi ölmüştür. * Seferihisarda patlıyan l:.iı 
bomba Hasan isminde birisini öl 
dürmüş, Ahmed isminde bir co
cuk da ağır yaralanmıxtır. 

- İşte bu hoşuma gitti. Haydi 
bahçeye inelım iıyleyse. 

- Ne o?! Siz galiba odalardan 
ziyade bah~eye meraklısınız?. 

- Evet. Aqacı, yeşillıği çok se
\•erim. 

Bahçeye indiler. 

Suna, Re~ada hayretle bakıyor
du. 

- Bu ne tuhaf genç böyle .. !! 
İçinden sö~·lenıyordu. Ve Re • 

şadla konuştukça, ona karşı ala
kası artıyordu. 

Sunanın İstanbulda tanıdığı 
gençler arasında Reşad kadar cid
diyetini muhafaza eden hiç kim· 
se yoktu. 
Reşad bahçeye inince: 
- İşte buraya bayıldım ... Çok 

güzel, dedi, ço.k ferah. Hele şu 

ağaçlara .. Şu tarhlara bakın! 
Suna, Reşadın bahçeyi beğPn -

diğini görünce sevindi: 
- Ben ~ize söyledim de inan -

madınız! İzmirde bundan daha 

malara rağmen dün de ele geçile- a>!iye mahkemesine verilmiştir. 
merniştir. 6 5"ne evvel başka bir Yakub dün muhakemede vak'a-

cınayetten dolayı 10 sene hapse 
mahkiim olan ve mahkıniyeli es
nasında Gümüşsuyu hastanesin -
den firar eden Ri!at 4 senedenberi 
şehrimizde saklanarak izini kay

bettirmeğe muvaffak olduğundan 
bu sefer de öyle kolay kolay tutu
lamITacağı zanııolunmaktadır. 

Fakat gayyur zabıta memur -
!arı geceli, gündüzlü. bir mesai ile 
bu çiite katili aramaktadırlar. 

Diğer taraftan katil Rüatm 
vıJı:'a gecesi yanında bulunan Ni
yazi, Hamza ve İhsan ismindeki 

üç kişi dün adliyeye teslim olun
muşlardır. 

.Hunlar müddeiumumilik tara
fından ikinci sorgu h3kimliğine 

V'-"rilmişler ve sorgular= mütc -
akıb tevkif olunmuşlardır. 

3 suçlu da vak'ayı geçenlerde 
naklettiğimiz şekilde anlatmışlar 

yani Niyazinin evvelden tanıdığı 

ve zengin bildikleri maktul Ha -
sanın parasınJ almak için Rifatin 
ı • dnayeti yaptığını söylemiş • 
!erdir. 

Vak'a esnasında genç maktulün 
y:ı"u.ua b•ılul"an Makbule ismin
deki genç kadın da dün şahid sı

fatile ikinci sorgu hakimliğinde 

d ıılenmiş ve serb~t bırakılmış

tır. 

Odun Boşaltırken 
Yaralandı 

Saraçhane başında İbrahimpaşa 
caddesinde terzi İbrah.min yanın
da çırak Emın odunları arabadan 
boşalt:rkeıı düşmüş ve başından 
yaralanmışt.r. Emin Cerrahpaşa 

ha;;tanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. 

Otonıobil - Tramvay 
Arasında 

Şoför Saimin idaresindeki 437 
numaralı olomobilc Eminönünde 
vatman Mu.<tafaııın idaresindeki 
tramvay çarparak hasara uğrat -
mıştır. 

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Ahmedin idresındeki 1823 

numaralı _otomobil Çarşıkapı.clan 

geçmekle iken Yolgeçen hanında 
oturan Mehmed oğlu Hacı Tanrı
verd i adında bir gence çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır.! 

müııasib ev bulamazsınız! 
Reşad ayva ağacının altında 

durdu-. 
Yerden bir taş aldı .. 
Havuza attı. 
- Bak ... Bak ... Kırmızı balık

lar da var. Ben onları ne kadar 
severim bilseniz. Kıiçükken de 
böyle havuzlu hır evde oturmuş
tuk. Mütemadıyen kırmızı balı.k

ları sl'yrı.!der, onlarla avunurdum. 
Suna: 

- Artık beğendiniz bu evi, de
ğil mi? 

Diye sordu. 
Reşad önüne bakarak cevab 

verdi : 

- Evet ... 
- Karşıyakaya gitmekten vaz-

geçtiniz mi?. 
- E\•et ... • 
- O halde hemen pey verelim. 

Çünkü, belli olmaz. Belki biraz 
sonra başkası beğ~nir, tutar. 

- Peki.. Hemen verdim .• 

yı şu şekilde anlatmıştır: 

•- Hadise gecesi, sabaha kadar 
vazifede bulunduğum için gündiiı; 
saat 16 ya kadar uyudum. 

Uyandığım vakit civardaki çeş
meye giderek yıkandım. Döner -
l <rı ıslak takonyalarım kaldınm
larda sürtündü ve ansızın yere 
•. varlandım. Bu sıralarda arka 
cebimdeki tabanca da yere düşe
~'" birdenbire patladı. 
Çıkan kurşun o sıralarda .civar

<! .. n geçmekte olan Sadık isminde
ki zavallı yavruya isabet ederek 
onu öldürdü. Bunda benim ne suç 
ve taksiratım var ki.?. 

Muhakeme bundan sonra iki şa
hid dinlemiştir. Onlar da vak'ayı 
yukarıdaki şekilde anlatmışlardır. 

Bilahare suçlu bekçi kefalete 
raptan tahliyesini istemiştir. 

Neticede muhakeme heyeti kı

sa bir müzakereden sonra mu • 
maileyhin 50 lira kefaletle tahU -
yesini kararlaştırmıştır. 

Muhakeme bazı şahidlerin din
lenmesi için geri bırakılmıştll'. 

----<---

Sabıkalı 
Ç-ıkır 

Tutuldu 
Birkaç gün evvel çarşıda me • 

şinci Artin in 70 lira paı:asını ve 
Hayganoşun dükkanından 12 çift 
ipek çorabı çalarak kaçmış olan 
sabıkalı Çakır Vahan zabıta ta -
rafından yakalanarak adl:yeye 
verilmiştir. 

Yılbaşı 
Gecesi 
İcin 

' 
Baz ıgazino, biranane ve bar 

~ahibl<'ri Belediyeye müracaat e
rek yılb~şı gecesine mahsus ol -
mak üzere füıtları arttırmalrına 

müsaade edilmesini istemışle ·dir. 
Belediye bu müracaati reddet • 
.niştir. 

Ayrıca dün bütün şubelere e • 
mir verılerek yılbaşı gecesinde 
~ıkı teftiş yapılması ve muayyen 
tarifeden fazla para alan yerler 
hakkında takibata geçilmesi bıldi
rilmiştir. 

Reşad, Sunanın: .o halde he -

men pey verelim .. • demesinden ve 

bu suretle gösterdiği samimiyet

ten o kadar hoşlanmıştı ki ... 

Müşterek bir yuva kurmak is
tiyen bir kadın bile bu kadar sa

mimi olamazdı. 

Reşad kendini güç tutuyor, mü

temadiyen dudaklarını ısırı,yor -

du. Sunayı çok beğenmİ§, hatta 

çok sevmişti. O, İsviçre dağların
da dolaştığı uzun yıllar içinde bi

le bu kadar temiz yürekli, temiz 
bakışlı bir kızla karşılaşmamıştı. 

Maamafih, Cahideden ağzı yan

dığı için, duygularını izhar etmek
ten çekindi. Kendi kendine: 

- Hele ~mdilik arkadaş gibi 
konuşalım .. 

Diyerek, sigarasını yaktı. 

- Evet .. Şimdi giderken pey 
akçes;nı verir ve konturatı hazır

lamasını aöy !eriz. 

Birinci 
Yazılı 

Yoklamalar 
lık Mekteblerde de 
Karneler Veriliyor 
Lise ve öğretmen okullarında 

19 birincik.inunda başlıyan yazılı 
imtihanlara başlanmıştır. Orta 
mekteblerdeki talebelere mual • 
limler tarafından kanaat notları 
verilmektedir. İlk mekteb talebe
leri de bu ay sonunda birinci üç 
aylık karnelerini alacaklardır. 

--o---

Macarlarla 
Yugnslavlar 
Aılaş3cak 

Belgrad 30 (A.A.)- Gazete
ler, Macar - Yugoslav mü
nasebeti hakkında İtalyan 

matbuatının nikbin makalelerıni 
uzun uzadıya mevzuu bahsetmek
tedir. 

Hükiimetle ala.kası malıim olan 
cNovosti• gazetesi ezcümle diyor 
ki: 

İtalya Hariciye Nazırı Kont Ci
ano'nun Budapeşteye yaptığı son 
seyahat Yugoslavya için büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. Kont Ci
ano'nun teşebbüsü her halde ya
kında müsbel neticeler verecek· 
tir. İtalyan Hariciye Nazırının 
Yugoslavyaya yapacağı ziyareti 
bekliyoruz. 1937 de İtalya - Yu • 
goslavya arasında akdolunan an
laşmanın bir kere daha teyid ve 
inkişaf ettirildiğini göreceğiz. 

BiR ZİYARET 
Peşte 30 (Hususi) - Resmi 

mahfeller, Hariciye Nazın Kont 
Şakinin Çemberlayn'in seyahatini 
müteakip Romayı ziyaret edece -
ğini bılclir:> cl:tedir!er 

Kont Şaki, bilahare Berlinı de 
ziyaret edecektir. 

Almanya M ~meli 
ilhak Ediyor 

Lonclra 30 (A.A.)- Alman me
seleleri hakkında iyi malumat al
makta obn m'·hafil, Memelin i
kincı kbun b:<layetirde Alman
yaya ilhak edıleccgiııın çok muh
temel olduğu nıutalcasıııdadır. 

Bu ilhak lıadises.nin içtinabı 

nakabil olduğu \'e İııgilterenin 
diplomasi çen;cveoı haricine çık
mıyacak bir faaliyd göstereceği 

söylenmektedir. 

---00-

Grip 
Çoğalıyor 

Şelırirnizde grip gıttıkçe art • 
maktadır. Mektcblcrdckı tale'ıe

nin yansından fazlasının devam 
t•clemediği söylenmektedir. 

ı\ -rıca muallimlerden de lıas-

t. ~nlar çoktur. Vilayet sıhhat 

transız So"yet 
Partisi ve Oıf 

Politiı<a 
Yuaa: Ahmed Şükrü f:Sll 

Fransanın en kuvvetli siyasi ,, 
:ıır~ 

t•si olan sosyalist fırkası, ın 
gündenberi kongresini akdet 

1 
teJir. SosyallSt partisi,. 1936 111~ 
seçimini müteakıb, Uttıdara g 
ği halde iş başında tutunatn1>'J 1 
Çl!kilmış ve bundan sonrl 1 

·' t• 
~osyalist direksiyonu altında • 

h '"kİıil'etlı:' cd!len halk cephesi u 
vardım ettikten sonra ıı.ihayet 
. . . listıer. 
halefete geçmıştır. Svsya pal 
~iın lromünisllcrle beraber, 

1
, 

diye hükumetine karşı muh• ı~ 
z:vet almış olmakla beraber, P 
ıanıentonun en kuvvetli sıY 

·ı JcO partisı olmaları dolayısı e, . 
greleri aliıka ile beklenmekle/ 
Kongrenin müzakereleri, sa> 
partisinin bir ziıfını teb~ p 
ıııiştir ki, en kuvvetli siY9_5' • 

. kUJ!l" 
olmalarına rağmen, hu . ol 
politikası üzerinde müessır 

0 
mamalarının sebebi de ~uh' 
gerektir. Sosyalist partısıd r 
politikada mütesanid değil 1 

· 

ha doğrusu partinin vazıh ~-· 
rici politikası yoktur ve . 

1 
anlaşması da parti liderlerı 

İtllei sındalti anlaşmazlığı der 11 
miştir. Parti mensuplar• ~· 
ler etrafında toplanm!Şlar er· 

1 - Partioln eski Jiderl alı 
Zoreti ve Severak, her P 
sulh taraftarı olduklarındall ;şl 
nih anlaşmasını tasvib etın 
ıiiı'. t' o 

2 - İkinci bir zümre. Paı;i~ 
mi katibi Pol For'un ııder r1l 
tındadır. Bunlar sulhun l<~;r 
ması için yapılacak fed J<B 
meselesinde birinci zümre 

50 
ileri gitmemekle beraber, 

111 koruduğu için Münih anlııŞ 
na taraftar olmuşlardır. . Jjd 

3 - Diğer taraftan partı iiJ11 
Blum ve buna tabi olan_ ıet 
Münib anlaşmasını takbilı de' 
tt"dirler. Bunlar, iki faŞıst jııJ: 
karşı Sovyet, Fransız ve.. 1 
,.e hatta Blum'un dün soY c 

k3 c 
rutka bak>lırsa, Aınerı eJlr 
hırliğini tavsiye etmek! ri 

·.ıe 
Faşist devletlere karşı go- 0 
cek uysallığın eninde so~i 
Fransayı harbe sürükliyece 
endişe etmektedirler. 01 

4 - Bu üç zümreden ayr;en 
rnk bir de partinin en so~·def 
vardır ki Ziromski'nın 1 ıi1 
altındaki bu zümre daha JI 
komünistliğe meyyaldirler. de· 
bazı noktalarda komüniStıer 
:icri gitmektedirler. 111 

so,yalist kongresinde ~ıaı 
Yiitib ile parti liderinin °0 

Jt 
·ıen 

zarları çarpışmıştır. veri dan 
berlere göre, Blum tarafı~ınıl· 
rilen bir takrir 2,800 re'/ 9

.
1 

kl 
Fakat 1080 kişi müstenl<.ı i 8r 
mıştır. Bu, sosyalist P3.'.tı~iııd 
sında harici politika :;'.;ttıl' 

.. Devamı 6 ıncı ,. 
~~~~~~--___......,. 

Saat Kaç •• 
ro.eclisi bu hafta içinde topaMrak 
1-u hususta bir karar verecektir. 

• flf 
Günun birinde Bo<a1• 

karşı çıllm~: 

Suna havuzun kenarına yaslan
dı: 

- Bizim komşuluğumuzdan çok 
memnun kalacağınızı umuyorum. 

Babam çok şen bir adamdır. An

nem lüzumundan fazla misafir 

sever. Kardeşlerim hiç de yüzsüz 

çocuklar değillerdir. 

- Kendinizden neden bahset

miyorsunuz? 

- Ben de roman meraklısıyım. 

Bu yıl ko1leji bitirdim. Babam 

bir bankaya girmemi istiyor .. Si

va~ta kalsaydı, İstanbulda banka

lardan birine girecektim-

İzmire gelince - buruı yakın
dır dıye • gelmeğe karar verdik 
Ayni lşl burada da yapmak müm-

kün olacak. Bankalar, şirk~tler ... 

Zengin, kalabalık, büyük bir ~e

hir bur ı da. 

(Devamı n r ) 

- Saa& kaç! \l,t! 
- Topu topu btr saatlJ~ dtpıt• 
- Hayır, saat )[aça. ffl'tdı 1 

ledlm. ıı"'tll'.' 
- Doiru'-u. k~lttih", iloa ,rıd~ 

1tad•' ••· mirilr doksan aJı;çeyt dırl'· 
- Yok canım, aniataJP.ol ,,,1 

ma ne var'! ııııt· 
- .Uş.ama. mı, U'l4." ı;O , 

,.d'-pe7nir, karpuz var.... ,.,••' 
- Evde delil eanun: n• 
- Tam yazın sona.. ,,, ,.,.. 
- Allah, Allah, pnıaıı ti 

dl • ~ıt Yec•5lm, be adam. .al• • 
- Bunu bilmlyec•lı. "' ..ıl 

mandaJIZ. ~ <";~· 
Fatih, Buyülık~ !"i'01 

1 ·o. h evde (fi 

P 1 tf•"' p•' apas a ,,,,, 
Papasla haham bir ırt~ 

turlar, _,ıı f 
Papas bahama: wı P-: t-' 
Mu"' Turulnb• <ılı. ııırll 'dl' 

nq ~arpsa7dı Yabudl fi\ 

SelmezdJ, der. f ""I 
llah&n1 rilere~: .... ~pıt "~ 
- Ya Meryem Ana kO ,u ı4' 

funu dtİfilneydl ıh •• ~ 1 ... 
ceYal>1a.ı •erir. t• • 

.,.lalı;öy J>rreıı- ~ lf•h __ , 



Teşviki Sanayi 
uhsat z re eri 
Bunlar Harcdan Muaf 

Kılındı 
eşvikl sanayi muafiyet ruh
satnamesin: haiz olanh.:ın 
ruhsat tezkeresi harcından 
tutulmaları dün Maliye Ve

~tinden Vilıiyete tamim olun
e ~tur. 

llu tarnınıe göre; son defa Şu • 
• ~ıdevlet tarafından teşviki sa-

• l'i muafiyet ruhsatnamesini 
· ~ ıolanlar, kazanç vergisinden 

ınuaf tutulmuşlardır. 

11inaenale4 bunlann ruhsat.,a
harcından da muafiyetleri U

.1 gelmiştir. Bundan sonra teş

sanayi muafiyet ruhsatna • 
~ i mucibince kaaznç vergisin

nıuat tutulması lizı mgelen
tı bu muafiyetlerinin taall<ık 

€iliği işer için ruhsat tezkeresin
den istisna olunması ve bu ı ,b
liğin vüruduna kadar tahakkuk 
dtirilip te tahsil olunmamış bu
lunan ruhsat tezkeresi harç vece
zalarının usulü veçhile terkini de 
tamimle emrolunmuştur. 
Şimdiye kadar tahsil edilmiş o

lan tezkere harçlarına gelince; 
Devlet Şürasınca tesis olunan iç
tihattan evvel cari usul ve içti
hada göre yapılmış ve emrivaki 
halini alınış olan muamelelerin 
değiştirilmesine Büyük Millet 
Meclisinin 669 numaralı kararı 
mucibince mesağ bulunmadığın
dan bunların geri verilmesine im
kan bulunmdaığı da ayni emirle 
tebliğ olunmuştur. 

.reni Tip 
t Mobilyalar 
Maarif Vekaleti Bu . 

~·'~ aid Bir Proje Yaptı 

Tesbit edile• yeai tip 

eıneketimizde yerleşmesi 
ıre kullanılması arzu olu • 
tıan yeni bir tip ev mobil

litennde Maarif Vekaletin'n 
1'r yaptırdığını yazmıştık. 

'l:~tet ; bu işe büyük bir e • 
Yet vererek Avusturya ve 
Yada tetkikler yapmak ü

e göndermişti. Bu mütehas
bir mütehasS1S1 bu memle -
~tiklerini bitirerek dönmüş 

ı bir evrnobilyası tipi tes -
teJı: Maarif Vekaletine ver-

• 'I'eesbit olunan tip halı • 
diğer mütehassısların da 

la •lan sorulacak ve verile • 
tara göre İstanbul ve di -

~ı Sanat Mektepleri bu tip 
de çalışacaklardır. 

mobll7alardm bir kiiıe 

Bu yeni tip ev eşyalan ve mo
bilyalan çok kullanışlı oacak ve 
hususi bir Türk tipi taşıyacaktır. 
Yatak odası, misafir odası ve di
jer teferruat dahi olmak üzere 
bir evin mobilya eşyası 225 lira • 
ya mal olacaktır. Ki şimdiki ra
yiçten % 60 daha ucuz bulunmak
tadır. 

Arpa farımız 
• 
/cin 

' 
Tetkikler 

Memleket arpalarının tekn:ıt 
keyfiyeti bakımından araştırma
lar yapılacağından Vilayet daı-i-

lORBALAR 
SALTANATI 

~ •. 28 

bu sırada da Alemdar So
~ kapısından gırerek or

• gelmişti. Muhafızlar va
' ltızıarağasını çağırttı. 
~n ağanın imsjyah yu7ü 
~ beyazlaşmış, dudakları 

•d ar, yalın kılıç kapıda du-
~'ı.. Ağaya hitabla: 

·~ 1 J\rab! Unıumen ulema 
\ ı devlet w Rumeh ağa • 

'"dolu haned.nlan Sultan 
1eııdımızin cıiliısun.: isti
ı\nın ıçın bu mahalle cel
~dı, çabuk ol. Sultan 5e-

1 ~dıır, zı m:ıhpus olduğu 

ı azan. M. llıuru KARA YEL 

höcereden çıkarın! İclas edelım, 

Dedi. Arab Alemdardan bu em
ri alır almaz kapıyı kapıyarak içe

n seyirtti. Hiç kimseye bir ~PY 
~öy lemedi. Harem dairesinde bu

lunan odasına çekilip saklandı 

Kurnaz Arab ortadan kaybolmuş
tu. Eğer, istemiş olsaydı Sultan 

Selimi hapis olunduğu daireien 

çıkarmak üzere valde sultana ha

l::er verır ve alıp kapıya getirt' • 
bılirdı. 

Alemdar kızlarağası Mcrcar, a-ı 
ga vasıtasile Sultan Selimi çağ!tt
tıktıın sonra Şeyhulisl.ıim Arif E-

Damla.. Damla-
Y azının başlığında: 

- Damla .. Damla .. 
Tavsifini gurtiııce sakın Ruşen 

Eşrefin eserinden babsedeceğiıni 
~annetmeyin. O nasıl bir nefisei 
san'at ise ve insana ze\'k payan -
sızlığım verir~e bu da onun tam 
:ııddıdır. Kerihtir ve insana tiksin
ti verir. 

Bunu bu bilmece hali.;den çı
karalım da açıkça söyliyeliın. Ev
lere kurulan sobaların sokağa 

çıkarılan borularının dirsekle • 
rinden insan omuzlarına, şapka· 
larına, ve batta yüzlerine sızan 

zifirlerden bahsetmek istiyoruz. 
Dünyanın hiçbir tarafında bu ka
dar iptidai ve liıiibali muaşeret ol
duğıınu. olabileceğini zannetnıi • 
yoruz. 

Belediye her şeye çare araraken 
yaya kaldırımlar üzerinde dınnla 
damla başımıza inen bu soba zi. 
fulerine de bir çare bıılmalı ve 
vatandaşları mahalle aralannda 
veya büyük cadde Üzerlerinde 
durup dinlenmeksizin lekelen • 
mekten korumalıdır. 

Günün Meselesh ı 

Dökümcü Dükkanları 
Niçin Kaldırılıyor 

Esnafın Zarara Girmemesine 
Çalışılıyor, Fakat Bu, Sıhhi 

Bir Sebeble Yapılmıştır 

Kapatılan dökümhanelerden biri Y ıııı1ış anlaşılmasın, bu leke, 
ir, hiub ve fazilet lekesi değildir. 

Bt'RBAN CEVAD D 
Pamuk 

ökümcü dükkanlarının ka
patılması hakkında, döküm
cü esnab tarafından made

Küçükpazarda birde izabehane 
kapatılmıştır. Bunun gayrinde ıc

raat yoktur. Alakadar makam u
mumi manada, dökümcülcrm k~
patıldığını tekzip etmekte ve ya
pılan bazı ihtaratın yalnız döküm
cülere değil herhangi esnafta gô- · 
rülen bir aykırılığa karşı beldi
yenın mutad vazifesini ifa etn·c
•inden ba~ka bri şey olmadığını 

bildirmekıPdir 

ihracatı 
Artıyor 

fdhalatçılarımızla Riga 
Tacirleri Temasa Geçti 

Riga konsoloshanemizden şeh

rimiz Türk Ofisi Müdürlüğti •ı e 

gelen bir habere göre; Riga i'.ha
lAtçılarile fabrikatörleri Türk ma

lı A ve B markalı pamuklan ar
zularına ve işlerine çok muva -
bk bulmuşlardır. 

Rigadan pamuk ihracatçıları 
mlZın adresleri ile nümun<' dı> 

iı'tenmiştir. 

Talep olunan adres ve nurr.u
neler hemen gönderilecektir. 

---o.--

ni sanatkarlar cemiyetine baş 

vurulmas üızerine cemiyet esna

bn dileklerini Eminönü Kayma -

kamlığına bildirıp bu yüzden za
rar görmelerine meydan veril -
memesini rica etrneğe karar vrr
miştir. 

Diger taraftan alakadar ma • 

kamlardan yaptığımız tahkibta 
göre esas vuiyet şundan ibaret • 
tır · 

Gerek Nuruosmaniyede, g<'rck 
Küçükpazar civannda bulunan 
dökümcülerin, bazılarına fazla 
duman çıkardıkları ve bu suret -

le etrafı rahatsız ettikleri cihet • 
le Kaymakamlık tarafından kc'n· 
dilerine iUaratta bulunulmuştur. 
Buııd;;n maada, bir iki ay evvel 

Merinos 
Kongresi 
Yapıla.c k 

-·-

Esnaf ise madenkömürü yaY. -
manm kendileri için bir mecbu -
riyet olduğunu, çünkü işlerini an
cak bu suretle görebildiklerıni 

ve dükkanlarının uzu" seneler -
denberl hep ayni muhitlerde ol
duğunu Eminönü Kaymakaml,C:ı 
na, madeni sanatkarlar cemiy<'i 
vasıtasile yapacaklJn müracaat
ta beyan edecekler ve serbestçe 
çalışabilmelerinin !emmini L'te
yeceklerdır . 

Şarap 
ist· sala.tı ı 

rtacak Yılbaşı 
Tatili 

Gezintileri Kongrenin Karcabeyde Yen: Fabrikalar 
Faaliyete Geçiyor 

Şdırim1z Dagcılık Klübünden 
15 kişilik bir kafile Uludağa gıt
ıııek üzere evvelki gün şehrın.iz
den ursaya hareket etm1ştir. 

Yılbaşı tatilini geçirmek üzere 
). arın yeni bir kafilenin daha İs
tan buldan Bursa ya giderek Ulu
dağa çıkması beklenmektedır. 

Ayrıca Ankarada Yüksek Ziraat 
Enstitüsü talebelerinden 40 kişı

lik bir kafile de kayak sporları 
yapmak üzere sömestr tatilinde 
Uludağa gideceklerdir. 

!inde yetişen arpa nümunelerı • 
rin Ziraat Vekaleti ihtimar san -

atları enstitüsüne gönderilmesı 

c!ı.in Ziraat Vekaletinden Vilaye
tc tebliğ olunmuştur. 

ıtndıyi de Sultan Mustafaya yol-J 
!adı. 

Biçı:re Arabzade Sultan Mus -
tafanın huzuruna çıkıp keyfiyeti 
•nlatınca baştan aşağı hiddet ke
bilen Padişah; 

- Yıkıl git, cemıyeti dağıt, pa
~ayı geriye yolla. yoksa seni par 
çıı parça ettiririm mel'un!.. 

Diye bağırarak kovdu. Arabza
dc Padişahın huzurundan dışarı 

~-ıktığı zaman kurcnanm küfür • 
:t:rine maruz kaldı. Enderun ri -
cali Şeyhulislfıma haykırıyorlar
ôı: 

- Alçak adam! .. Nanköı herif! .. 
Padişaha hiyanet mi edıyorsun• .. 
Baldırıçıplak RumeEleri başım 
toplayıp bir halifeyı yerinden oy
natm:ığı kolay mı zannettin! .. 

Arabzade şeyhulisliım olduğu • 
na pişmal"< olmuştu. Başına gelen 
fel:iket büyüktü. Kapıda yalın kı
lıç Alemdar zorb~sı bekliyordu 
Içerıde Padişah; parça, parça E'-

Olması Muhtemel 
Merinos yetiştirilmesi köylü a

.-~sında gittikçe rağbet görmek -
Diğer taraftan hükumet; bu 

hususta yeni tedbirler almağ3 

başlamıştır. Önümüzdeki yıl hıı 
faaliyetin bir kat daha verimli 
olacağından şüphe olunman.ak
tadır. 

Öğrendıgimize göre yakırda 

büyük bir merinosçuluk kongrc
sı akdolunac:ıktır. Bu toplanb<Ja 
ıııerinosçuluğu alakadar eden biı

tün işler tafsilfıtile gözden geçi -
rileeek ve merinos davasını daha 
kısa bir zamanda muvaffakiyete 
götürecek tedbirler alınacaktı..· 

Bu toplantının Karacabey'de v~ 
ya Bursada yapılm~sı çok muh • 

temeldir. 

dE'rim yıkıl git di e bağırıyordu. 

Padi~ah kurenası da ağza ·ılııo

rnıyacak küfür in· sa\'uruyordu. 
Şimdi işin en müşkül tarafı A· 

rabzadl' Alemdara ne CC\"Jb vt~ 

recckti? Her;f yalın~ılıç kapıd• 

btkliyordu. 

Biçare Arabzade aklı başınrlan 
gitmiş bir halde deli gibi dı~ar• 
Lğradı. Yalın kılıç kapıda sabır

sızlıkla bekliyen Alemdara saç • 
ma sapan kaleme gelmez sözler 
sôylemeğe başladı. 

Aalemdar, çileden çıktı. Kılı • 
cını kaldırarak Şeyhulislamın ü
zerine yürüdü ve bağırdı: 

- Bre münafık herif! Sen içı>
t;de işi başka kalıba döktün ha; 
şimdi gidecek bu işe bir suret ve
r('ceksin 1 

Diyer('k ve hocayı cüppesınde!l 
yakalıyarak tekrar Sultan Musta
fanın huzuruna gitmek üzere sa
ıny kapısından içen attı. 

Ambzade nezaketi tab'ı ha5ebile 

Şarap istihsalat ve ihracatımı

:ı arttıracak yeni kararlar ver;l
miştir. 

Bu cümleden olmak üzere 94() 
senesinde Salihli, Alaşehir, Me -
tıemen, Urla ve Turgutluda birer 
muazzam şarap imalathanesi te
~iE olunacaktır. 

Diğer taraftan Manisada inşa 

pdilmekte olan büyük şarap fı.b
riknsı. önümüzdeki yıl faaliyete 
feçeeektir . 

Bu fabrika; senede 10 mily~n 
litre şarap istihsal edecek büyük
;üktedir. 
Ayrıca Egenin muhtelif yerle

rindeki kooperatif merkezlerinde 
de birer şarap fabrikası kurula -
caktır. 

şaşırmış, büsbütün zihni altüs! 
olmuştu. 

Fakat, biraz sonra kendısine ge
lerek, geri döndü. Alemdara hl • 
ta ben: 

- Paşam; Padişaha laf kar et
miyor. Söylediklerinizi harfiyyen 
arzetum. Üste de kendimden faz

lasıle sôy liycceklerimi söyledim 
Lakin beni ·kurenasile huzurun • 
dan kovdu. ve kapı dışarı attı. Bır 

daha gidersem kellemi keserler. 
Yapılacak iş şimdi size düşmiış 
bulunuyor, dedi. 

Alemdar, Şeyhulisliımın bu söz
leri üzerine afallamıştı. Şimdi 

kendisi ne yapmalı idi? Kapıyı 
kırıp haremi hümayuna girebilir 

miydi? Nihayet içeride haren. 
vardı. İmdada Refik Efendi ye • 

tişti. Dl'rhal Alemdara şunları 
söyledi 

- Kapıyı kırıp içen girmeden 
başka çare yok Paşam!H 
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Yangına 
Karşı 
edbir 

Oemiryollan Güze·gahı 
için Yenı Kararlar 
Demiryolları civ;ırında bulunan 

orman ve tarlalardaki ekin ve 
harıraniarın lokomotiflerin ba -
calarından sıçnyan kıvılcımlar 

yüzünden ekserıya çıkan yangın
iar neticesinde ) andığı görül -
müştür. 

· Dahiliye Vekaleti dün bu hu -
wsta Vila) ete bir emir gönder • 
miştir 

Bu emre göre, ;ıarariarın önıi • 
ne geçmek için Devlet Demiryol
Iarı idare•i taraiından bütün ted
birlerin alınmış olduğu, fakat h:.ı

nunla beraber, bu tedbiri ihtiva
ti olarak harman, ekın ve kuru ot

forın, demiryollarından en az 13 
metre gcrı çektirilmesi ve tarla 
sahiplermin dcmiryolları etrafın

daki kuru otları söküp atmaları; 
bu hususta hl'men demiryolu gü
zE'rgahmdakı bütün köylere teb
l.gat yapılması bıldirilmiştir. 

-*-
Maarif 

Mü·fettişleri 
Çcğaltılıvor 

İstanhu. l\loo.rıf Müdürluğü 

ınıntakası çok geniş bir sahayı ih
tiva et tıği için mevcut müfettiş -
ler sayısı az görülmektedir. İs • 
tanbulda elyovm ilktedrisatın 74 
müfettişi vardır. 

Bu seb<·ple her müfettişe gayet 
grniş bir tPftiş ahası düşmekte

dir. 
Bu vazıyttı gozonüne alan Ua

cirif Vekaleti; İstanbul ilktedr; -
s ... t n1üfct•ış.1eri adedinı takviye
cdeet'kti .. 

Hollanda 
Radyosunda 
Türk Gecesi 

Belediye Lokantası 

Ç 
oktunbcri, Ilc!cdiyr lokan -
tasına gıtnııyordıuu. Bunua 

muayyen bir 'ebelıi 'oktu. 

Yemek saııtlcriııdc )olum duş · 
müyordu. Dün oı:lc ycmegini Be· 
ledıye lokantasında yedim. ile · 
men şunu söyliyeyim ki, Belediy< 
kooperatifi lokantasındaki mal -
zcmc ve mutfak ustalığı lıakikaten 
fc\'kaladedir. Eğer, i<tanlıul Be· 
ledi)·c'Sİnin şimdiye kadar ) aptığı 
iyi i~lcr saydmak lazım gelirse, 
mutlaka bunların arasında hıı lo
kanta da zikredilmelidir. 

Belediye lokantası bize· 4.: ' ı 1<ri 

veriyor: Fiatı mutlaka lı 

yapmadan, en iyi malzr-1 h n 
iyi aşçılıkla pekiıli leuttlı, ::ile
siz ve insanı mide fesadına u~rat ... 
mıyan yemek yapılabilir. Dı~arı
daki lokantaların, malhet fiatı Ü· 

zerine daha fazla bir kar ko~nıak 
ihtiyarında bulundnklannı kabul 
ediyonım. Fakat, b" kar nisbeti
nin gayesi, hiçbir zamun aparlı · 
man yaptırtmak dercresini bul -
mamalıdır. 

Beledire lokantasını. Belediye 
iktısad müdürliiıiü hakikaten iyi 
idare ediyor. Bunu itiraf etmek 
lazım. İktısad müdürü Asım Sü
reyyarun koopt>ratifçilik fikri ol
gundur. 

Mesela, dün Belediye lokanta
sında yediğim p!avın lezzetini 
metetmek ihtiyacını du~uyorum

Bir aralık Asım Süre~·ya~ı lokan
tada görmeme rağmen, kendisine 
yediğim pilavın hnrikulitdeliğini 

sö,·Jemcği unpftuğum irin nıüte· 
essirim. 

Bütün şehirdeki lokantalar, Be
lediye kooperatifi lokantasını ör
nek almalıdır. Belde hizmetlerinin 
yoluna konnıası, kötülerini görüp 
meydana çıkarmak, iyilerini her
kese göstermekle mümkün olur. 

RESAD FEVZİ 

EcneLi 
MemleKetlerdf' n 
Ahnacr>k ! s·'a . -
Hükiımet hustısi kanunlarına 

müsteniden ancak ccnebı m< 
leketlerinden mubayaası lazır ' -

kn e~y:ının eksiltme "" a:; t ıı a 
'knr.unu hükümlerine tabı tu .,ı 

rnadan satın alınması ı ' .ır r ~ 

lırmıştır. Bu hurust;ı haz 1 ı 

ı:anun projesi bugiin Biiyı.ik ).' '
l•t Meclısine verilm•~t· 

Holla. da radyo"u gördüğü ala- ' 
ka üzerine evvelk. gece •aat 21,:ıo 1 

da 2 inci defa olarak radyoda bir ı·--l-.-.--. -. --0---.---
• Türkin gecesi. tertip etmiştir. L ırımızın e L 1 

Holanda radyosu, 3 üncıi de!a H · • • Ü d · 
olarak yakında yine bir •Tü:ki- epımızın e- f 
ye gl·cesi. yapılacağını da rad - Susuzluk 
yomuıa bıldirmıştir. Buna bir 
mukabele olarari. radyomu2 da 
Türkiyenın Hollandaya olan .;ev
f ısini göstermek üzere yakında 

ıadyomuzda bir .Hollanda gece
sı> terli pedecektir 

--<>--

Yılbaşı 
Tebriki 

Paris belediyesi: dün yılbaşı dcı
iayısile vilayete ve belediyeye blr 
tebrik mektubu göndermİ§tir 

Vilayet bu samimi mcktub~ ce
v~b vererek mukabil t!'brikıitta 
bulunacaktır . 

Çünkü Sultan Mustafa ve ta 
raftarları bülün iç ve dış kapılan 
kapamışlı.rdı. İçeride bulunan bal

tacıları da sil.fıhlandırarak emn 
fımade bir hale getirmisti. 

Refik Efendi sözıinü bitirir bi

tirmez Arabzade de cesaret alarak 
şunlan söyledi: 

- Paşam Refik Efendinin bu

yurduğu gibi yapmaktan başka 
çare yoktur. 

Alemdarın sesi işitildi: 

- Kazma kürek kırın Akağa • 
lar kapısını!. 

Bu emir üzerine Rumeli zorba
ları balta ve kazmalarla kapıya 

hücum ettiler. Hep bir ağızdan b'r 

velveledir kopmuştu. Alemdar da 
arada bır korkunç avazcsile: 

- Bre haydi. Bre çabuk olun! .. 

Koca kapı çatır çatır kırılı -
vertli 

(Devamı nr) 

Çapada olu:r:uı bir oku\ ot·umu:t
clan aldığıma bir mırktuptJı . ot.urd ı
i'u: mahalleni• sa ibU~·acı ha.k)ı;.ıou., 
tU cümltler okmımaktadır~ 

- Çapada. Örckkkas;ıb m.Lh.ll -
lesinde oturmaktayım, Evimin bu
lunduiu ~kakta bir ÇC'!j:me vardır: 

Tavanlıçeşme._ Bu ('e~me yt.-dl "ıt

k.U ay e'tveline ka.cb.r butun nu
hallrnin su lhtbu-mı kmin edi:;ıır
du. Şehirde o zamanlar tifo ha .... 
&a.lılmıa çolalma.sı :Yiızündrn Kırı.. 

~e svlarlD.ID ltullm i u:o-rrtne, 
('eşmelere terko!" suyn kondu vr bu 
~urt·tle mabaJlelC'rin "U ibti)·.t ı kıtk 

~r l'~tint> terkas suyu ile kar
tılal'dL Bu a.ra.h.k bfzim. bu Tavan
:ı(' roenln ele ~lQ u kesildi. l 'aka& 
't"rı,ıı• h•rl<05 ~uyu koıımllıh. 4te 

beyle sekiz on a1danbfori buton ma
halle halkı :su.au..lukt.an ka\.·rul -
makta, bfnbir mıc.kulita kaUa.n -
m:ıktadır. F.n•ır ll'ır kolay vr holca 
~vunp bu e~drn tf'darik ecir -
bilenlrr, şimdi bir mahalle öteden 
su u~ımak llM"t'burt.vetindır kal • 
maktadırlar. 

Su lhtiyacınm ne den-cf> mub • 
ttın oldafunv izaha lüzum rör -
miiyorum.. Bu ~in, buttin bir 
m.aballeııin su lbttyacını ka~lladı
iı bir hrJ<lkat oldutu lıald• niçin 
lesfle-n Kırkçeşme suyu yerine der .. 
hal tukos StQ·u llonuJmad1!. Bütun 
mahalle ~f!1lnderin~ böyle yapıJ
cltiı halde bizim maha.Jlftn.tz VDU· 

tuıdu mu?. 

Unutulan bu reşmeye krkos m. 

70 istemekte ve1a Yf'nl pli.na cöre, 

lsmJ C'"<!en Tavanhc~menJn 10 met

re ilerisine &esadiıf eden kô!ftye 

terko'ıi ~lsatının yapıJma.su:n ha

hrlatmakta hakla df'i'il mi~·fa:?. 

F.,tf'r unutuldu be ıazetenJz va"'ı· 
tasiJe ali.ta.darlara hahrtatılmasım 
büliin bir mahallf' haUu.nın ~u,.uı:
hıktan kurt&rı1ma...ını rica edrrim 

Ok uyucumazun dileii rok mu. 
hlın4lr. l'e Yaıulmatu da Cil<- bir f'. 
df"jildir. Sular İdare inin naz.ar 
dikkatini telbf'dt>riz. 
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EL YAZlSI 

a 

HUK VE 
Faşist Tehlikesi 
Karşısında L onclrada. wnunti bir müı.a1f:de .. 

de Alman devlet relal Hltler'ln 

bir e-1 yazun 18.toO bin franra 

sahlını.thr. 

YiRMi SEN E.e 
Eski Dünya İle Yenişinin Arası Açılıyor 

Alman ve Amerikan Matbuatı 
Birbirlerine Ateş Püskürüyorlar 

!A 
merık~da bir konferam; 
toplandı. Perwıun merke
zı Liırada toplanan bu kon

ıc ransa bt;.tun ç..mal, orta ve ce .. 
n.ıb ı ukümt>tlen .ştink etti. 
AL~anyn ve Amerika arasındaki 

ar1< •ılık bu konferans dolayısile 
1 .a ziyade artmış oldu. 

ı ın haftalık muzakereler, mu • 
nilkaşalar hep Amerikalılann el· 
bırligile takıb edecekleri umumi 
,ıy •• etiıı kararla~tmlması etra • 
fırda cereyan elti. Amerikanın 

h<·r iki Bahrımuhit sahillerini mü· 
d faa için bütün Amerika hüku
m< t erinin sılahlarması, denız 

km vetlerinı arttırmaları gibı e -
s.ı.,l ır da konuşuldu. 

Bu '"er ne kadar bütün konuşu
l ı ,eyler razaıi,yat sahasından 

r1 ı çıkmıyorsa da Ameıika kıt
' lk. dedetlerin her birinin 

ınd ı serb st olması esası
nı da hı.it.in bunların müş

cmn.yct ve müdafaa için 

Amerikalıları birleştinneğe çalışan şımaıı Amerıf(a bır

le§ik devletleri reisi Ruzvelt 

= 

birleşmelerinin nasıl temın edi • ı 
leceği bahsi uzun sürdü. 

Asıl şayanı dikkat olanı şimali 
Amerikanın vaziyetidir. Vaşing· 

ton hükümeti, Amerikalılar ara-

Uzun Küpeler Yine 
Moda Oluyor 

Bunu Moda Kıraiiçeliğinde 
üçüncülüğü Kazanan Düşes 

DO Kent ihdas Etti 

E 
ski zar . .ır -
!arı hatır • 
!atacak ve -

sında bir de sulh kanunu vücude 
get.rmeğe uğraştı. Amerikalılar 

arasında bir fevkalade mesele çı· 
kacak olursa ışte bu sulh kanu
nuna bakarak davayı halletmek 
cihet.ne gidilecektir. Bu suretle 
Amerikalılar istikbalde Ameri • 
kayı tehdid edecek bir tehlike baş 
gösteriı-.e buna karşı bütün Ame· 
rikaltların birlikte kendilerini mü
dafaa etmeleri esasını kararlaş • 
t.rdıldr. Şimal ve cenub Ameri
kası birbirlerine bö) le bir tehlike 
zamanında yardım edeceklerdir. 

Biltün bunlar gıbta edilecek na
zariyeler gibi hoş görilnmekledir. 
Fakat gimal ve cenub Amerikası 
arasında anlaşmak kolay olmıya
caktır. Bugün hakikatte her iki 
Amerika arasında birleşmek fikri 
mevcuddur. 

Son Lima konferansı da bunun 

El yazılarının son a.sll'd& ook: k1' • 
mette• dü:.ttütü dikkat nazarına atı .. 
uırsa 18 bin fran11n mühim bir para 
oldutu anlaşılır. 

1831 de, l\(ormers'ln terekesinde bu .. 
lu.nan bir kolleksiyondakl m~hur a· 
damlara aid 7aı:dar a,afı flaUarla sa• 
tıimışlı: 

Ya.sln«ton'nun bir el yazısı: 25 
frank; Katf'rLl dö Mf'diol'nin bir mek· 
tubu: 14 frank; ?tladam Dö Serloye'aln 
bir mektubu: 30 frank: ı inci Hanrl· 
oin bir el yazısı 80 frank; An Dotrişln 
bir mektubu: 30 frank 50 santlm; en 
fazla satılan el yazısı Tu'lndir. 400 

frank ... 

EN BllYLK 

TRANSATLANTh, 

(Gıien EU.abet • Kraliçe Elizabet)· 
inrlltt•rc Kralı 6 ıucı Jorjun bi.iyük 1 
kızının şerefine bu isim verllmi,tlr. 

Bu yeni transaUantlk, 21 llk.ıetrin 

1938 de denize indlrlldl. Bo)'ll Jıf mel• 
rodur. Yani (Kraliçe Meri) den •met
ro daha w:un ... 

(Kraliçe iller!) lt,%35, (Krallçe Eli· 
zabetı ı.. IUOO tondur. S,765 lon 
d11h• fazla .•• 

Bu kocaman g'eıninln, 32 ton aiırlı
fındu. dört pervanesl vardır. Bu per
vaneleri çeviren dört türbinin dört 
metro kuirundoı ve 85 bin kilo atır
lıiında. bir ('arkı vardır. 

(Kralioe Elbabrl) in elektrik lstas· 
yonu 200.000 nüfu!<ılUk iki şehrin elek
trik thUy~tnı lf'mln edecek bir kuv
vrttedlr. Geomldekl elektrik tellerinin 
boya 6,400 metrudur. Ampullerinin 
sayısı da 30,000, fırmlar, vatUatörler, 
asansörler, işaret fenerleri, saatler, 
radyolar, !;fnemalar, telefonlar hep 
elektrik ile L'!ler. Temlzlik de yine e
lektrikle '.\'·apıhr. 

l\Iürettebatı 1.200 dür. Z,300 yolcu. 
ahr. Her hirlü konrorunu temin etmek 
şartllf' ... 

Bu (Deryalar devi), 1940 senesin
de Sf'fere başhyaraktır. Sür'ati ne ka
dar?. Bu. tlmdllik 1rizll tutulu7or. 
GARfB BİR KİTAB 

a:Le \'ho'ı Vbo! .. • 

Her iki senede bir İn&"llterede vo 
Anıerikada 4,000 sahifelik kocaman 
bir kitab çıkarılır. Bu kltabda; sba· 
set. tkaret ve kibar ileminde bir 
mevki oqa_hlbl olanlann lsimlel1. bal 
terciımelert. adresleri, telefon numa• 
raları yazılıdır. 

Bu kitabın in.-tlterede çıka._~ J tD• 

cı, Amerikadakl ise ZO inci ba.!>klSIDI 
bulmuştnr. İlk defa ısn de çıkmıştır, 

ı kier var . Mü
cevt.eratı, kıy -
meli taşları olan

ların sev~neceğl 

bıı yenilik ba~la
dı. lngilız gazcte
lerının ehemmi -

) etle yazdığına 

güre İngiliz Kra
lının küçük kar
deşı Dük dö Ker. t 

m hayat arkadaş. 

o~ ~ Du s art.1.k 

HAVAGAZİ 
bir tezahürü oldu. Fakat cenub- -----

büyük küpeler 
takmak suretile 

9:l~ n·odasında bü-

daki !atin cumhuriyetlerinde şi· 
ınale karşı az çok bir itimadsızlık, 
ihtiyatkarlık göze çarptL Bilhas
sa Arjantinin almış olduğu vazi· 
yet şayanı dikkat oldu. 

Cenubi Amerika cumhuriyet -
!eri bir gün şimali Amerikanın 

harıci tehlike bahanesile Ameri· 
kada büsbütün hiıkim olarak ce
nubi Amerikanın siyasi ve iktı • 
sadi bütün hayatını istediği gibi 
idare etmeğe kalkacaktır diye en
dişe gösterildi. 

Havarazı, Ftllp Löbon adlı bir Fran· 
su mühendJsl tarafından keşfolu.n • 
muştur. 

1789 senesinde lmtlsa:r.ını almqtır. 

Bu ns fena bir koku ve az aydınb.k 
veriyordu. 

181» de, VIMOr adlı bir Alman, in
ırillerede bir şirket tesı. etil. Lonclra 
sokaklarına borular tefrit ettL Evlere 
cu "·erdJ. 

Löbon, 1804 de Nape>lyonun tae &i:r· 
me meraslmtni seyrederken meçhul 
bir adam tarafından katlolundu. Hü-
kümet, karısına senevi ı,ıoo altın tah· 
shat verdL 

Y 
aşım otuz oldugu vakit, 
annem bir gün: 

- Oğlum daha ne kadar 
bekliyeceks!n. Artık ev bark, ço
luk çocuk sahibi ol.. dedi. 
Razı oldum. O günden itibaren. 

annem İstanbulda kız araır.2a~ 
başladı.. Kız ararken, kaç çar,af 

esıı:ım, o1lmiyorum. Aradan iki 
ay geçmişti Bir gün: 

1 - Oğlum, dedi, üç tane kız 
buldum. Biri sarışın, biri esmer. 
biri buğday rengL Sarışını 17, a .. 
meri 20, buğday renklisi 22 ya • 
şında .. Sarışını piyano çalıyor. es· 
ıneri iyi dikiş biliyor, buğday 

renklisi iyi yemek pişiriyor .. Tah
kik ettim, sordum, soruşturdum 
Üçü de iyi, namuslu aile kızları .. 
Şimdiye kadar, elleri, erkek e
line değmemiş .. Yüzlerine baksan. 

Yazan: REŞAD FEYZi 1 
Y•l>'"cı. 

lunınalı .. İhtiyarlığında. 
' gelip derd ortağı olur ınu :· .kıl' 

Annem, evlenecek bU ü9 Lh'' 
daha bir hayli medhettl. ıtııB 
verdi. J!U ut 

':'akitleri de yerinde.. Sarışının 

başını sokacak bir evi, esmerin 
bankada biraz parası, buğday 

renklisinin de Balıkpazarında bir 
göz dükkinı var .. San§ın çöpsüz 

Şimdi bir mesele vardı· ııı O 

l kızdan hangisi il• evıeruııe ~ 
zaman kızla görüşüp k0"~e:tfi 
yoktu. Kızı ancak düğü~ reee~ • 
duvağı açtığım zaman go 
tim. . fU<!l 

- Anne dedim, seııın . 
nedir? .. Hangisi ile evleneyiı"" 

Annem: . 1aıtl 
- Vallahi evladım, d~\ıı!ii' 

anlattım i§te.. Hangi.sini !eı;•ud 
çekıyorsa onunla evlenır, 11 gl· 
olursun .• Sen karar ver. b1? ~I 
dip resmen isterim .. Bir de ai'IrtO 
fotografını götür~üm· :Bı~,ı .il" 
Tabit onlar da bızı so~up e~iyilı 
decekler .. Kimiz, kiınıfl 11 piiııY' 
hırlı mıyız, hırsız mıyı~1· aJllll e: 
bu oğlum .. cŞap• diye 1~ 
lini öpüp kız verirler ın bir~I 

- Peki anne, dedim, ~8rı~ 
gün düşüneyim.. sana !< 
söylerim.. .. 5sı1 

Tam bir hafta düştındu"::fedD) 
i s~,,ı,..,...... 

(Devamı 1 ine:,.......- _ , ______ _ 

pancar gıbi kızarıyorlar •• Halleri 
üzüm.. Allahtan başka kimsesi 

yok .. Esmeri, bir ana bir kız .. Ba· 

bası Moskof harbinde oehid cıl · 
muş, buğdayrt. •• Klisi, bir evin bir 

tanecik kızı.. Gözlerinin içine ha· 
kıyorlar .. Bir anası var. Bir ba

bası .. Babası eski evkaj nezare • 

tinde mümeyyiz imiş .. Güzellik 
!erine gelince: Sarışını taze ve a
lımlı, esmeri ıirin, buğday renk

lisi cana yakın .. Üçü de temiz p•.k 

ev hanımı olabilirler .. Evleri, yağ 

uıoı 
BUGtlN ı•rl 

18,30 Türk müzijl <8"1~ ~-
ve oyun ha,·alıırı). 'tJcll · 

(Kemal Niyazi Sc1h"°'ı · 
man ve l\lüzeyyeo S•""'ıı~rıı<rl» ~ 

19 Konuşma (Spor ra• rotoJI f' 
19,15 Saat, ajans. uırteo f 

1 ~I 
raat borsası haberler • ırııl t'~·'" 

rn,30 Türk müzlll (roııl• ,.,ud ~ 
türküler). Okuyan (~f•~.ııı f · 
daş). Çalanlar; (\'tclht, ,.ııuol· 
Fahire Fersan. IC. N. Se ~ 

20 Konu•ma. ııı-ıl'· 
20,1~ ~lıizlk (CumhU\ ~il"\·~ 

Orke9. Şef: Ha<&D Fe~ B 501 -
1- Konserto Gro~ N•· 

(Haenael). '" ,A 
2- Birinci ..,nıonl (B ,.ıtiıl t< ~ 
21,15 Saat, eııııam. tab ııarı· ~ 

bb'o • nukut bo ..... !la ~ b•f' 
21,25 Türk muııtı <':4ı t 

Acem ~ıran n AcerD • ,,,.,,
!!,15 Temsll: (TUlnıtt l<A~ 

• fantezi). O:rııı:ranlar: ( 
İbrahim Delldeııfl), ıar» 

2!.45 !llli21k (oelef<Olf'•• .-' 
llS,15 Müzllr (<ao1>oıı4>· •• ,,,~ 
%3,45 • 24 Soa hAııerle< 

profram. 
yA)I~ .. 

13,3t ntlıdk (IOIO • ~]) ,;, ...... '1 
H Saat, aJuıo hAlı<ırl"" 

kara. ,~ıJJ' '.ı 
!UI Tiı1'k mU.1.il • (ŞI .,eti"' 
14.%5 Türk mlUlif • (S:=ıre ft 

taksimler). (Vecibe, F cef4el 
Refik Ferun, Bot<n JtaJlld••>· 
.. n, nı .. nı cemU ıarııfJJJ 

ylık bir yenilik 
yapr:ış oluyor. 

vuşes dil Kent yenı ve •on mooa ktıpelerile 

D~ ' malüm oldugu üzere Yunan 
KıJli hancdarına mensub bir 

!anlardan biridir. Geçen gün Du
şes ı.:zun küpeler takmış. bu su • 
retle çıkan resmi Londranın re • 
simli gazetelerine geçince moda 
aleminde artık 939 içın yeni bir 
de~işiklik olaca{:ma hükmedil -
mi.şiir. 

Amerikalılar arasındaki mese
lelerden dolayı Berlin ile Vaşing
tonun arasının açılması bahsine 
gelince: Cenubi Amerikada bir 
takım faaliyetler vardır. Bilhassa 
şu son senelerde Almanlarla İtal
yanları oralardaki faaliyeti şi • 
mali Amerikada da Vaşingtonda 
dikkatle takılı edildi. 

döksen yalanır .. Elleri süpürge 

1 
1 __ı (J V 

tutmasını biliyor. Seni pekala ÇC· Takvim ve ıı • 
kerler, çevirirler .. Yetmiyeni ye- "sf.11 

PARK-OTEL 
YARL~ AKŞAl\I: 31 BİRİNci KANUN 1938 

. YILBAŞI REVEYONU tirirler. Gün görmüş, idareli in· Yurdda Hava 
ı-d"" 

Yqllköy meteoroloJI lf v• 1 Pn rı ,csdir Ke.ndisi dünyada en 

guıeı !{ıyineıı kadınların üçüncü· 
sudur 

Fakat bu hadise tabii yalnız böy· 
le kıymetli küp~ri olanları ala

Sevimli ve Şık İspanyol dansözü 

PALOMA de SANDOVAL 
ianist BRAULİO PEREZ·ın Fevkalıide programı 

Dekora•vo ı · Eğlenceler • Kotiyonlar - 5.,rprizler. 

sanlar .. Erkek kıymeti bilirler. 
Artık sen de çocuk değilsin .. Ye
tişir şimdiye kadar gezdiğin toz 

duğun.. Yattığın, kalktığın ver 
belli olsun.. Bekarlığın sonu ol • 
maz .. İnsanın ahir ömründe baka· 

cak ve candan bir arkadaşı bu -

t\ ~ır, çok kıymetli küpeler tak

mak bundan sonra yeniden canla· 

nacak demektir. Çünkü Düşes dö 
K~nt dünya modasında hakim o- kadar eder. 

Amerikalılar, Almanların, İtal
yanların böyle faaliyette bulun· 

(Devamı 1 inci sahifede) 

~--=====~~==========~=~~~ Belk" bır tekme, bır tokat daha almak için yerde sü· luktan kan çanağına dönen gözlerini aça aça, bil· 

rükl~nen kadının üz~rine doğru yürüyordu. Hani- y o s A yülte büyülte paraların sayılışına bakıyor, sevin • 
fo kadın: , cini belli etmiyen bir sinsi hoşlanma lop, gergin 

• Safiyeciğim.. • yanaklarmda. dolaşıyordu. 
Yavrucugum!. Taze kadın güler yüzle üç elliliği babalığının 

Diye yere eğildi, Safiyeyi kuc1.kladı: eline uzattı:' · 
- Haydi kalk kızım.. No. 28 Yazan: .ı!:TEM İZZET BENiCE • ••••• •• - Babacığım! Üçü senin olsun, bu ikisi de be-
.Senı odana götüreyım.. nim. Terzideki giyeceklerim için ... 

- Yumuşak olmalı. - Seni burada unutup kendi kendime keyif 
Babaiığındır ne yaparsın~ Para ile kandırmalı.. Pos bıyıklı adam dudaklarını büzdü, suratını 
H d

.. h süreceğimi nasıl aklına getirebilirsin?. El oğlu er-em over, em se\•er!. buruşturdu. Kalın gövdesinin ortasında şişkin bir 
Yine boynuna sarılmalı. kekliğ tıın verdiği gurur ile kemiklerimi çatır çatır 

Diyerek ikisini de yumuşatmak, yen; bir alev- Sözlerine " karşılık vermeme"· et yaması gibi duran göbeğini hopurdattı, omuzla-"' çatıtd&tırken bile kazanıp sana ge~i ~aq 5n wıl!<>JaJ 
lPnmenin önüne geçmek istiyordu. Poıı bıkılı adam BarıomaJıı.. rını silkti, yeni bir öfke ile paraları yere attı, söy· • lirayı düşünüyorum. 
<i.lfnıadan söylenlyor. Safiyeyi tartaklamak, aya-· Bu uysal fikır ıle yerinden kalktı, gordüg"ü ka- lendi: ,, it 

1 
k Ve hemen hoppa, uçarı bir tezlikle: B 1 k Eli ,.: nııı a ına ama-, çiğnemek için uğraşıyor, fa. balığın ,yedig"i dayag·ın soldurdug"u yüzündeki ag·u - un ar neye yeter i. i lira Veliye tavla· 

k t k d - Nereye koydun çantamı?. d b l B. d · d 
a ra mın zcıı uıı an sendeliyor, yıkılacak gibi o- birden sılindi, teni yine pembeleşti, tazelendi, gü- an orç uyum. ır e ö eşmecesine oynar yutu • 

l d 
Diye koştu, masanın kenarına bıraktığı çanta- 1 ·tt• ·· ı· 

uyor u neş ı<ıg" ına büründü, bakı.ı;larındaki tatlı esmerlik ursam gı ı yuz ırası. T k d . , . 
1 

> • sını aldı, geldi: y Ah d. ·· 1 ? 
aze a ıNn n~~ünı.iş erine Hanıfe kadının söz- katmerlendı, ilkinde olduğu gibi bir tez canlılıkla, - a me ın yuz irası.. 

leri iyı bir yol verdi. Çarçabuk düşündü: sanki hiçbir şey olmamış gibi babalıg" ının boynuna - Bak babacığım!. Hanife kadın Safiycnin gözl~r: içine baktı, 
Çantasım açarken yüzüne bir kızıllık yayıldı. b ı ·ı · tt· 

- Tersıer"1enın sonu çıknuyacak! sarıld.: S . d t· d k d 1 1 . d a~ arı ı e 
1 

·mar e ı: esın e e ın en, anın an, aze ig" ın en, güzelli - ıı · · ı 
Bı.isbı.itun kızacak. B b · - epsını ver. - a acıgımmm... ğinden kopan, bütün bunlara acınan bir kıvranma 
Belki hır yerim kırıLeak•. Bu uzun, sürekli bir deyişti'. Sonra, pos bıyıklı vardı: Safiye babiığıııın gözleri içine dik dik baktı, 
Çok dayak yıy.x:ek.. adamın boynuna bıraktı. ,. g5ğsünün ortalık yerinde sızıdan bir yumru katıl-

- uç gün üç gece iki yüz elli lıra. d d·1· · Kaftıp kurtulamıyac1ğı:"'.. K ı, ı ının uçuna geldi: - ızma babacığım bana ... Sana çok para ge- Dedi. Ellilik liraları birer birer çıkarmağa baş- Al k h 
Kaçarsam. ••r geçerım, o \·aKıt te öiJürur! tirmek ,çin üç gün ere geiemed.m. ladı. - ça erif. Etimle, kemiğimle kazandığım 
Duşün:işleıu.i yimi•ı ı: Ded. soziinü sürdürdu"": paranın beş parası bile bana kalmasın mı?. 

Po• bıyıklı adam rakıdan, öfkeden, uykusuz - (Devamı var) 

··- ... alınan maJQ.maia ıo• ~1 f'~ ~.JJ 

bütün bölrclerlncl• I<•~ ~..< 
reçmiş, rwl'irlar 'fral<1" .ııJ•r f 
ce ve cenubi Aaadolucla. 0r4-' 
de cenubi lsllkamelleJI• !ıı.r 
taraflarında kuvvetlice• 
de orta kuvvelte esmlfill'~,.ı• 

Dlln İstanbalda bl.,. _.ı 

... fırtuıah pçaılt. 1
4 

"' 
Yalan YaimUM111 111 ..... Jıll~ 
brrakblt su mD:tan 5.J % 
r&k ölçillmii!llir. au11•• ...-» 
D11ede 10 lle ıt ,,..tf<l ıJ 
Saat H de ı.aroıııetro ::.- ı•·'' 
ldL Slllıunet u ııol< ı ili'"' 
l'ed• 18.8 ,,. .... •·' .... 
kaydedllmlftır • 

1357 Hicri 
Zilkade 

8 
--~~-------:=:--

Vakıtler 

Güneş 

Öğle 

İkindi 

~ 

Yatsı 

imsak 
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Balıkhanemiz Hiç de ""::,::·]-::~~~-bozuk Bürr VoO<dlo~ 
Sıhhi Degv il !.. ~::~:~~~,:~:~~~::~: 

otomob!l veya tramvay altında 

Bizde Balık, Büyük Bir Varl~ktır, 
Fakat Balıkcılık Pek ·Boynu 

kalır, ezilirsem ... 

Müvez~i.- (Gazetenın parası

nı düşünerek) beis yok ... O ka,

dar büyük bir zayiat sayılmaz 

bayım!. 

DOKTORUN TAVSİYESİ : 

b ü k ü k K a l m ı ş ! . . 
~~~~~~~~ ~ 

- Doktor, günden güne şişman
lıyorum . Buna bir çare yok mu?. 

1 
Yazan; Recai Sanay 1 __ _. 

s on gunlcrde gazetelerde o
kuyoı uz . 
. . balık bollandı. ..• 

. .• ucuz balık yiyeceğiz .... 
ııu haberler bende balıkçıhrın 
h ~ olmazsa • bır kaçile görü~

' konu mak etrzusunu uyan ... 

d.rdı. 

B .. Iıkçtlar ... 
Evet balıkçılar. . . Bızde mulıa <· 

kuk kı böyle bir esnaf zümreçi 
, a ı Fakat, onlar, çok kalabalık 
hır 1 snaf zümresi oldukları halele, 
!T'evcudiyetleri, hiç bir vakit, la-
ıkılP hissedilınış değildir. 'Ial

bukı bizde balıkçılık vardır; fa. 
1ehaldc? .. iste orası, ln~1m 

uzun duşundürüyor. 

dı 

11 muhakkak olan, ve gögsü
u ıftiharl kabartan tarafı ~u-

s !arımız, balık ve bahkçılık 
' ı k 'llından 0 kadar zengindir ki, 
r ıv denizlerımizın dilber koy • 
p nda sakladığı rihayetsiz s~rvet-
1 r her zaman yuzümüzü güldür
b 1 ' Fakat tabiatln, yurdumuz~ 
bü' ük bir nimeti, bir armağar.ı o· 
lr. n bu hazineden, biz, nasıl ve 

kreceye kadar istifade debi· 
mz? .. 1 te isin can noktası bu· 

.,. ~ dır 

ömtirlerinin yüzde seksem su 
ı ı 'OC geçen balıkçılara, bu çalış· 
nn'aıı acaba ne temin ediyor? .. 
Biı· iimrü, denizlerin göğsünM ı 
valpalıyarak harcayan bir balıkçı,! 
sonunda çoluk çocuğunu barındı
ıncak bir eve sahih olabilir mi"! .. 

Rit.de balık. büyük bir varlık • 
tır; buna mukabil balıkçılık pek 
bo.vmı bükük bir meslek ... Bu es· 
nufuı kılık kıyafetleri, yaşayıj 

tarzları, hele. çalışma şartları bu 
mesleğin öksüzlüğünü bariz bir 

~ekilde anlatmağa kafidir. 

* nün şöyle balıkhane; e kadar 

ıncli~n. Kapıdan girer _R"İrın :;?z in· 
aıı şöyle dikk~lle etrafına ba • 

kın.".ı anlıyor k bıır"ı da b.ıslı 

başına bir alem .. 

B lmiyorum. bu ""ı.t,ı tetkık

ler yapmadım. :Vlodem oir balık
Jıane nasıl olur". Aula.n1anı.. Yal
nız, burası. !11C'dern d~rtiyec..eğim. 

sıhhi IJır ba.lıklıane <lcJ!ilctir. Gıl
zümt il~»nlerden hersin\ sayıp 
dökecek değilim. Ancak. içerı gi
rer girme7 ilk gözüm~ ;arpan şey 
şu old•ı 

B<1lıkhaııenin çamu:lu. ~·men

to Z<'mini iizPrinde sa;\a s0 ıla sıl -
rükk'lereK çekile•ı kılıç halıklan 
o derece çını,.,·.ı bulanı.yor kı ta
bii renııini 1;,yLMiy Jr :ı'ene..'ek 

bir .ıesne olmak ı: I• ı '· iğren1: 
biı ınc.nuıra arzediym. J3una gö
r!' .ı h.1 bir cok noktala• göze do-
1'uııııyor. Fakat bunları Ş!rrıdilik 
ı: ciyorum. C,. nlrü birkaç balık • 

Yıkandıktan sonra balıkçı diikkdnında. temiz bir ha.ide 
müşteriye a.r'c- dılen balıklar 

çile konuşup, del'dleşmek maksa- 1 biz, sabah karanlığında denize a· 
dile buraya geldim. çılırız. 

Etrafta bir kaynaşma. bir faa· - Hastalanmaz mısınız? 
liyet ... Çeşid çeşid, rent renk, irıli - Elbette hastalanırız. Biz in-
ufaklı balıklarla dolu sepetler. 
Her kafadan değil fakat her ta • 
raftan yükselen bir ses. 

- Kilınççılar! .. Kılınççılar! .. 

- Hamsi bu taraf ..• Hamsi~i -
ler! .. Hamsiciler!.. 

san değil miyiz? Fakat ne yapar· 
sınıı., sağ oldukça çalışmak la • 
zıın. 

- Sularımızda balık çok mu -
dur? 

(Devamı 7 inci sahifede) 

- Olmaz olur mu hiç? .. Sofra 

da, bir şey yemenizi teklif ettik

leri zaman başınızı sağa ve sola 

çeviriniz, yani her yemeği yeme· 
yiniz. 

BİI.ETÇİNİN CEV~ 

Yaşlı adam, bastonu ile biletçı· 
nin arkasına dokunur va sorar: 

- Burası Beyazıd meydanı mı? 

- Hayır! Burası sırtımd.:r! .. 

Beyazıd meydanına daha iki i&
tasyon var. 

KUMARBAZLAR ARASINDA: 

İki Meksikalı kumar oynuyor
lar. Birisi: 

- Bende, diyor. İki bey var. Ya 
sende? ... 

- Bende de ıki rövolver!.. 

- Ala ... Kazandın. Al paralan 

KAZA: 

- Nasıl, tenblhim hilafına yine 

dereye mi girdin? ... 

- Hayır, baba ... Kazaen düş

tüm. 

- Yeni elbisenle mi? .. 

- Hayır! Düşerken çıkardım. 

Islanmadı.:. 

- Lüfer .. Lüfer ... 
Kume küıne toplanıyor !ar ve 

ratış yapılıyor. uda Bir Marifet! .. ' 
Bu güriıltü ve uğultu içinde yü

rüdüm. İskeleye çıktım. Ne ise O· 

rada işi olmıyan, birkaç dakika 
benımle konuşabilecek bir iki ba 
Iıkçı bulabildim. Ben sord11m on· 
lar kısa kısa cevablar verdiler: 

1 
Bir Senedenberi Kaybolan Yaşlı, Fakat ı 
Zengin Şato Sahibinin Nis'te Bir Köşkte 

1 Kapalı Olduğu Anlaşıldı 1 

- Nasil, dedim, bu sene b3lık Kurnaz Dolandırıcı Kadının Her 
çok bollanrnış ucuzuk olacakmış?. 1 

- Bu sene balık denildiği ~ib; " • • s t D Yı f 
çok fazla değil. geçen sene d•ha yeyını a ıp eve apmış .. 
çoklu. Fırtınalar uzaklardaki. en· 
ginlerdeki balıkları bizim yakı • 
nımıza getirdı. Hemen şuraları!!>. 

kolayca tutuyoruz. Amma şu gün
lerde iyi balık çık1yGr. Bak%na 
ecnebi gemileri de bekliyor .. Bir 
yandan kabzimallar dışarı gön • 
c!eriyorlar. 

Demek işler yolunda? .. 
_ Eh, şöyle, böyle. 

Niçin? Balık çok çıkınca çok 
kazanmaz ınısınız? 

- Kulak asma ... Üstüste he -
~ablarsan bir ekmek parası. Bizcie 
kazananlar kabzimallardır. Top
tan iş görürler, yüklü kazanırlar. 
Biz geceyi gündüze katarız. YinP. 
ayağımızda, işte, pabuç yok. 

- Hangi saatler balık tutmağa 
çıkarsınız~ 

- Belli olmaz ki... Bizim ;sin 
gecesi gündüzü yoktur. Ba·<an 
günlerce deniz üstünde kalırız! 

- Ne zaman uyur, istirahat e
dersiniz? 

- O da belli olmaz!.. Bir iki sa
ı;.t uyuduğumuz, hiç uyumadığı
mız geceler çoktur. Kışın herke5 
iki yorganın altında ilşürken 

Kadının hapsedıldiği şat onun bahçcsınder. bir kö,;e 

P ariste 74 yaşlarında Madam 
Lömenojer adlı bir kadın, 
bir sene evvel Bretanyi'de 

şatosunu terketmiş ve bir daha 
görünmemişti. Zabıta, bu suiisti
mal m'eselesi hakkındaki şikayeti
nin neticesini bildirmek için "en· 
disini arıyor, fakat bir türlü bu· 
lamıyor, yaşlı kadının bir cina -
yete kurban gitmesinden korku -
yordu. 

Halbuki kendisinin Niste, Lüs
)en Jan adlı birisine aid Floride 
köşkünde oturduğu haber alın • 
mış. Zabıta memurları köşke gıt

mişler , yaşlı kadını görmek iste
mişlerdir. Köşk sahibi bunu red 
etmiş ve bahçenin nihayetine doğ
ru kaçmıya başlamıştıı. 

B ı. zabıtanın dikkat nazarı::ı 

('ekmi , şüphesini uyandırmı'?lır. 
Müddeiumumiye haber vermiş -
kr ''" adi ye memurlaııle beraber 
kusk t. 1 ıı nıı..:lı t. ara~tırmava ba~· 
1.amıslardır. 

şık idi. Birçok yol çantası öteye 
beriye atılmıştı. Yatağın altında 

para cüzdanları, Lusyen adına &id 
birçok hüviyet varakaları vardı. 

Şüpheli bir insan olduğu muhak
kaktı. Zabıta memurlarını göri.i•ı· 

ce kaçması da bunu isbat etmışti. 

ÇOCUKLARLA İSKAMBİL 
OYNARKEN 

Zabıta memurları, gece saat 
22 ye doğru, yarış meydanına ya
km bir yerde cocuklarla iskanı • 
bil oynayan bir adam görır.üş • 
!er. yanına yaklaştılar. Eşkalini, 

Florida köşkünün sahibine ben -
zetmişlerdir. 

İlk evvel inkar etmiş. F3bt 
sonra itiraja mecbur olmuştur. 

Bileklerine kelepçe vurulmuş. Po
lis müdiriyetine getirilmışfü. 

Parmak izleri dairesinde yapı· 
lan araştırmada isminin I.cı c,y e n 

Jan değil , Hanri Şarpantiye ol -
duğıı 7 sdn teşrin 1900 de Lünevil
dc dogduğu, vaktile Nansi'de hit 

JANET MACDONALD 

Stüdyolar, şimdi daha ziyade güzel ve Sinemanın en parlak, <'n sevimli ve güzel yıl· 
dızlarından Janet Mak donald'daıı son zamanlarda 
çok bahsolunmaktadır. Buna da sebeb, sevimli 
sn'atkann pürüzsüz sesi olması ve son zamanlarda 
halkın şarkılı Jilimlere fazla rağbet etmesidir. 

şarkılar bulunan, fakat mevzuu hayattan alııımll 
heyecanlı fllimler çevirmeyi tercih etmektedlrltr, ~ 

Bu itibarla Janet Mak Donald da zamanı:rı-
en parlak yıldızları arasına girmektedir. 

İstikbalini Öğrenmek 
istemiyen Adam Olur mu? 
BUNU ÖGRENINCE BIJU 

BARI TER KETTi 1 
Biju, Nasıl Bir Hayat 

P arisin büyük barlarında dc
Iaşan çok garib bir kadın 
vardır: 

Biju!. .. Yani mücevher. Ona 
bu ismin verilmesine sebeb, boy -
nunda, parmaklarında, bileklerin· 
de renkli taşlarla süslü, gerdan • 
!ıklar, yüzükler ve bilezikler bu
lunmasıdır. 

O derece ki boynu, parmaklan. 
bilekleri görünmez. Fistanı da, 
geçen asrın modasını andırır. 
Yaşı her halde elliden fazla, 

fakat, kendisine sorsanız henüz 
otuzunda olduğunu söyler ... 

Bu zavallı kadın ne ile geçinir 
bilir misiniz? Barları dolaşır, şu· 
nun bunun ikram ettiği şeyleri 

yer, içkileri içer. Ve sonra el fa. 
lına da bakar. 
Şüphesiz ki bunun için para da 

alır. 

Fransız gazetelerinden birini!". 
muharriri bu kadının hayatını ve 
nasıl yaşadığını merak etmiş. bir 
gece barlarda dolaşarak bu husus-
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İkinci Bir lntlhab 
Listesi 

Ziraat 
Kongresi 

f-ransız Sovyet 
Partisi ve Dı, 

Politi 

ıı İstanbul komutanlığı 
1 __:•tıaaı .. a Komiıyon11 Uh!An 

ı 
Kadıköy askerllk şubesi şartna

mesı muc bınce keşif cetvelin gôre 
tamir ettırileceğinden açık eksilt-

İntihabı Mebusan İstanbul 
Teftiş Heyetinden: 

(1 inci sahif~dcn devam) 
dar sii•ccck, ir saat ogle tatilini 
m ıcal.ıb s.ı:ıt 1 de tekrar baş· 
1 narak, lG da nllıJyet verilecek

tir. 
Bu m '•ldct urfında ikinci nıün

t<hiblcr, reylerini istimal edecek
lerdir. 

YE."<İ DE(ioİŞİKLİKLER 
Ankara 30 (Hususi l\Iuhabiri • 

nıiz, telefonla bildiriyor)- Bura
da söylenildiğine göre önümüz
deki hafta valilikler arasında ye
ni ,-e mühim dejıişiklikler olacak
tır. Açık olan Londra elçiliğine 
yeni bir sefir tayin edilirken bu 
münasebetle bazı büyük elçilerle 
bir kısım orta elçilerin de yerleri 
değiştirilecektir. 

Valiler arasında yapılacak te
beddülat meyanında bazı meb
usların valiliklere tayin edilme -
leri muhakkak görülmektedir. 

Bu takdirde açılacak meb'usluk
larıı yeniden Parti tarafından 

namzedler ıösterilecek ve kinu
nıuani tçinde ıeçim yapılacaktır. 

UMUl\Iİ KATİBLİK 
Burdur meb'usluf;una namzed 

ıöeterllen Hasan Riza Soyak.dan 
açık kalacak olan Riyaseti Cum· 
bur umumi kAtlbli&ine Başveki· 
Jet müsttıf8rı Kcmal'ln ve Başve
kllet müstefBl'lığına da em.niyet 
umum müdüril Şükrünün tayin 
edilecekleri söylenmektedir. 
MİLLİ MtillAFAA VEKİLLiOt 

VE KABİNE 
Ankara 30 (Hu•u•i Muhabiri • 

mizden)- Kabinedeki yeni Ve
killer mesailerine devam etmeJı. 
tedirler. 

Milli Müdafaa ve Maliye VekA
letlerinde tebeddül olacafı hu
lıındak.i rivayetler şimdilik teyid 
edilmemelıtedir. 

Mllli Müdafaaya General Naci 
Tınaz, Maliyeye Cezmi Erçin 'in 
&"etirileceii hakkındaki 18Yialar 
devam ettlli ılbi Maliye Vekile
tlne Meclis Reisi Mustafa Abdöl
balilı Renda'nın ıelmesin! de söy
liyenler vardır. Falrat, salfıhiyet
tarlar bütün bu haberleri tahmin 
111ymuta ve kabinede her vakit 

Fransa 
(1 inci lalıifeden devam) 

da Fransızlar ve İtalyanlar J-··m

malı bir hazırlık yapmaktadırlar. 

Dığer taraftan, Fransanıq Lo'l -
draya müracaat ederek, Romada 

l"ransız - İtalyan ihtil8fının Fran· 

ı:.ayı aWtadar kılacak şekilde gö

riişülınesıni istememesi Londra'la 

tıüküm~tle sıkı münaı;ebeti olan 

mehafilde fena bir tesır bırakmı~. 
tır. 

ZİYARET PROGRAMI 

Roma 30 {A.A.) - Çemberfayn 
ve Lord Halifakx'ın Romada ika
metleri programının esas hatlıırı 

çizılmıştir. İngıliz nazırları 11 
ıonkanunda öğleden sonra Rom~

ya muvaoalat edecekler ve akşam 

Vened.k sarayında şerefkrlne ve
rılecek olan ziyafette hazır hu -
lunaeaklardır. 

Ziyafeti b:r kabul resmi taltib 

edecektir. 

12 soııkanunda nazırlar öğle ye

meğıni sarayda yiyecekler ve ak

şam operada verilecek bir !!"la 
müsameresinde hazır bulunacal.: -
lardır 

13 sonkiınunda nazırlar, P:ıpavı 

zıyare edecek !er ve oğle yeme · 

i!,ni Papalık nezdindeki İngiliz 
elçili~inde yiyc·ccklerdir. Akşam. 

İngiltere schfarethanrsinde >erf'f· 
!erine bir ziyafet verilecektir 

İngiliz nazırları 14 sonkiınunda 

öğ.c. zamanı Romadan hareket e

drcekl~rclir. 

için bazı elemanların deği~mesi 

mümkün ve muhtemel olsa dahi 
bu gibi dcğişiklikkrin vuku bul
madan neşriyat yapılmasının iyi 
tesir hasıl etmediğini beyan et -
mektedirlcr. 

'AJANSIN TEBLİGİ 
Ankara 29 (A.A.)- C. H. P. Ge

nci Başkan Vekilli1':inden tebliğ 

edilmiştirı 

Bolu saylavı Osman Köktiirk, 
Çankırı saylavı Mustafa Önsoy, 
Elazığ saylavı Ahmet Saffet Oh
Jıay, Kayseri saylavı Veli Yaşın, 
Samsun saylavı Etem Tuncel, Bur· 
sa saylavı Esat Sağay, Antalya 
saylavı Celiıl Mengilibörii, Bur
dur saylavı Mustafa Şeref Özkan, 
İzmir saylavı General Kazun İ· 
nanç, Siirt saylavı İsmail Müştak 
Mayakon, Muğla saylavı Nuri Tu
na, Ankara saylavı Kemal Ata -
türk. İstanbul saylavı Halil Etem 
Eldemir'in ölümleri üzerine boşa· 
lan Bolu saylavlığına Londra bü· 
yük elçisi Fethi Okyar, Çankırı 

saylavlı~a Muharrir Hüseyin 
Cabit Yalçın, Elazığ saylavlığına 
zirai iktısad mütehassısı Şükrü 

Kasaboğlu, Kayseri saylavlığına 
eski Denizyolları umum müdürü 
Sadettin Serim, Samsun saylavh
iına emekli Amiral Fahri Engin, 
Bursa saylavlıiına emekli Kor • 
general Nacı Tınaz, Antalya say· 
lavlıiına ziraat bankası umum 
müdür mnavini Ce2mİ Erçin, Bur
dur saylavlığına Cumhur Başkan
hkı genel sekreteri Hasan Riza 
Soyak, İzmir saylavlığına Devlet 
Şurası reisi Reşat l\Iimaroğlu, Si· 
irt saylavlığına ziraat vekaleti müs 
teşarı Naki Bekmen, Muğla say
lavlığına İktısad Vekaleti deniz 
müsteşarı Sadullah Güney. An -
J.ara saylavlığına Nafıa Vekaleti 
müsteşarı Arif Baytın, İstanbul 

saylavlığına emekli General Ka
zım Karabekir genbaşkurca Parti 
namzedi olarak onaylanmıştır. 
Sayın seçicilere bildirir ve ilin 

ederim. 

C. ıı . P. Genel Başkan Vekili 
Başvekil 

CELAL BAYAR 

(1 inci sa •ukden devam) 
ekılen yerlerin 1 senelik araz.. ver
gisinden muafiyetı. 

• 939 ' Halli Et<'m Eldem'den münhal İstanbul saylavlığ• için 31 1 cı me ıle ıhalesı 11/2. KaP çar -
şamba günü saat 14,30 da yapıla- kanun 1938 cumartesi gunü intihab yapılacaktır. 
cal:tır Muham.nen keşif b<deli MT İst· nbul şehri dahilinde bulunan Adalar, Bakırköy, Bı~lkt ş, 

Gibi temenni bulunmakta idi. 
Ayrıca Ziraat Vekal~tindc bır 

cbayvan yemi şubcSı• kurulma.il 
da isteniyordu. 

(2 inci sayfadan devam) 
derın ihtiliifı tebarüz ettiren hir 
l,adiset.!ir. İç pol.tıKa meseles• ü-

lira 49 kuruştur. İlk tem natı 28 lı- Beyoğlu, Bfykoz, Eminönü, Eyüb, Fatih, Sarıyer, Üsküdar, Kl 
radır. Şartnamesı ve so..res. bedeli dıköy kazaları mıintchibı sanilerinin o gün saat d kuzdan on iki-

1mukabilinde inşaat şubesındcn ve- ye ve on üçten on altıya kndar İstanbul Üniversitesi konfcra s 
zerinde verlıen diğer bir ta1<rtrin rilebilir. İsteklilerır n ılk teminat salonunu teş ..f'erl rica olunur. (B) (9520) 

Öğleden sonra bu mevzu üzeri
ne söz söylemek istiyenler çı.kr 

madL 

7076 rey toplıyabildiği göz öni.iı.-,makbuz veya mektubl~rile 2490 sa- flli~:i,!E ---
de tutulacak olursa, harici polıti- 'yılı kanunun 2-3 üncü maddelerin-

Müteakıbcn ziraat sanatları ko
misyonu mazbatası okundu 

Bunda ipek böcckçiliğin hima· 
yesi için tedbirler zikrolunuyor 

ka hakkındaki Blum takririnc· ta- de yazılı vesıkalarile ihale günün- ı 1 
rnftar olan zümrenin pek kuvvetli den en az sekiz gün evveı vilayet inhisarlar u. Müdürlücründen: 
olmadığı anlaşılmaktadır. nafıa fen müdürlüklerinden alacak- 6 

Hakikat şudur ki harici politika Jarı vesikalarile beraber Fındıklıda 1 1---·----·-----------------~---.ı::n 
I - İdaremizin kutcı fabriyası için şartnamesi mucibince sa ı 

üzerindeki bu ihtilaf yalnız sos- komutanlık satınalma komisyonuna 

l alınacak bir aded cOfset. tab'ı makinası ve teferrüatı kapalı zarf usu· ve: 
Ankarada bir ıpek böcekçil.ği 

enstitüsü açılması, dut fidanlarını 
yetiştirmek ve halka dağıtmak ü
zere, Bursa, Edirne, İzmir, Diyar
bakır, Ödemiş ve sair yerlerde fi· 
danlıklar açılmasL 

yalist partisine munhasır değil, gelmelerL ·9406· . 
'- ··t·· F ·mildır Bu nok * !ile eksiltmeye konmuştur. , . ) 
,,u un ransaya şa - lI - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat temınatı (1125 

Devlet e!ile de ipek böccğı ye
tiştirmek ve üretırek. 

Kozayı fiatlandırmak gibi şey
ler isteniyordu. 
Ayrıca Arıcılık, Konserve, Yün

cülük, Şarabcılık ve saire gibi 
mühim maddeler hakkında da te-

tada rad.kal :;osyaliı;t partısı, dcı- Selimiye k~lasırıdaki Haydarpa-
ha az mütesanittir. Ve bu yüz..!er.- şa hastahanesinin şartnamesi mu -
ciir ki bir kaç hafta evvel, Dala - cibince keşif cetveline göre helaları 
diye hükümeti itimad ıstediğ, tamir ettirilecektir. Açık eksiltme 
~aman kendi partıs.'lin büyük b r ile ihalesı 11/2. Kan./939 çarşamba 
kısmı müstenkif kalmış ve B&.şve- günu saat 15 de yapılacaktır. Mu.I 
kil ancak sağ cenah partilerinir hammen keşif bedeli 3019 lira 63 
yardımiledir ki ekserıyetı temin kuruştur İlk te'."inatı 227. liradır. j 
tdebilmiştir. Şartname ve saıresı bedelı muk·a· -ı 

Bütün Fransa, sulhun kor'" _ ilinde inşaat şubesınden vcrılebılır. 
ması lüzumunda ittıfak etmlştır İsteklilerinin ilk teminat makbuzu 

1 
}'akat sulh, totaliter dedet!erP veya mekt~blarile 2490 say'.lı kanu-

mennileri ihtiva ediyordu. Ez • karşı uysallık göstermekle mi, yok- nun 2-3 ncu madd.el~rınde yazılı ve-
cümle İstanbulda bir yün yıkama 'k 1 ·1 ·h ı gu nden en az se-
fabrikası kurulması, aile konserve- ~a Sovyetleri de beraber ale.rak ; sı a arı e ı a e nu -

Avrupada bir muvazene kurmak-:kiz g.ün evvel vilayet nafıa fen mu-
ciliğinin köylere kadar yayılması, 

1 
d'l b'l' • B \durluklerınden alacakları vesika -

tb ti k · f d 
1 

a mı temın e ı (· ı tr. u, ayrı . 
ma ua a onservenın ay a a • d.. .. 

1 
• t irt it d !arla beraber belli gün ve saatte 

nnı izah edecek propaganda ya • ııyrı . uşun.ce erın. es a ın ~ Fındıklıda Komutanlık satınabna 
Parak halkda •konserve• sevgisı·- Eıyası partılerı ıkıyc ayırmıştır . l 1 . .9407, . . komısvonuna ge me erı. 
ni uyandırmak, Şeker sanayiinin Totolıte: devletler~. ka~şı vazıye1t, • :tf 

liradır. 

lll - Eksiltme 13/1/939 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya· 

pılacaktır, 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubı:dcn alı· 
nabılir. 

V - Eksıltmeye ıştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni teklıf mek· 
tublarını ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar un'.~n\ 
müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri tekliflcrinın kabulunu 
mutazammın vesika almaları Jazımdıı·. 

VI - Mühürlü teklH mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddt; 
de yazılı vesika ve % 7,5 güvenme parası makbuzu vey.a bank~ t~~~ 
nal mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksıltme r,unu 
geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbUZ 

mukabilinde verilmesi liızundır. (8633) 

•• Mikdarı Muh3mmen bedrli 
Beheri Tut•r ı 
Li. Kr Li. Kr 

%7,5 
teınınat 

Li. Kr. 

eksilt· 
ıne 

Saa i 
himayesi, bira fiatlarının ucuzla- dmak lazım geldıgıne manan so., E k h'tl'kl d h'lı·nde • .. . . dırne apı şe ı ı erı a ı _ _ ___ _ 
ttlması, süt ve sütten yapılan mad C>rta ve sag cenah zumrelerın bır •nrtnamrsi mucibince kesıf cetveli- Dosya dolabı 3 adet 150.- 33 75 15 

15.30 
450.-

delerin ihracında prim verilmesi hükümetini kurma: B' teşebbüs·ür ~e göre yollar yaptırılac;ktır. Açık Boya levazımı 22 kalem -.-
isteniyordu. muvaffak olur mu ır nevı mu ı eksiltme ile ihalesi 11/2. Kan./939 1- ldarem;zın Yavşan tuzlaması için şartnamt·sı !f!Ucibince yap· 

400.- 3C 

Bu mazbata da kabul olunılu. birlik hükümetı demek olan böyle b .. .. at 15 30 da yapı f b 'k . . satın 
. . . H çarşam a gunu sa ' - trrılacak ıiç adet dosya dolabı ile rekirdağ şarap a rı ası ıçın 

müteakıben bazı temenniler l'ze- bır teklifın, Bl.um··• ve erıyo_ ta - lacaktır. Muhammen keşif bedeli · 22 k lerTl 
l b 1 alınacag·ı ve 20/10/938 tarihinde ihale edileceği iliın edilen a . • 

rinde müzakereler cereyan ett'I·- ra.fı.ndan Tardiye ye yapı _dıgı ı - 4997 lira 19 kuruştur. Şartnam<' ve . 'h d'l k 'den açık eksılt 
im kt dir F k t T di tek boya levazımının müfredat listesi tavzı e ı ere yem 

~n sonra öğle tatili yapıldı. nırı e e · a a ar yo - saircsi bedeli muk~bllindc in~aat 
Ö"LE YEME"İ liii kabul etm_ emişi. ir. Filhak .. i.k .. a şubbsın· den \•eı·ı·lebilir. isteklileri- meye konmuştur. h' larıı1da " " ' n _ Muhammen bcdellerile muvakkat temjnatları ıza 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu Fransada boy le bır teşebbusun nin ilk teminat makbuz ve:> a mek-
köylü murahhaslar şerefine z'r~'' muvaffak olması için aşağı yuk.an tublarile 2490 sayılı kanunun 2-3 
<·nstitüsünde bir öğle ziyafeti ver- buna benzer v~zıyette _?l~n İngil- ncü maddelednde yazılı ve~lkala -
dı. Kendisi de köylülerle birl!ktt terede de aynı .teşebbusun mu - rile ihale gününden sekiz gün ev-
;emek yedi. vaffak olması lazımdır Fransa veline kadar vilayet nafıa fen mü-

Listede çorba, soğanlı yahni J;arici münasebetlerinde mukad- dürlüklerinden alncaklan vesikala-
bulgur pilavı, baklava ve meyva deratını İngiltereye bağlamıştır. rile beraber Fındıklıda Komutanlık 
Yardır. İçki oara)c çiftlik ayranı Bugünkıi şartlar altında İngiliz satınalma komisyonuna gelmclerL 1 
re Kıtıldyın mJden suları bulun- dış politikası!e ahenksizlık, Fraıı- ·9-!08· 

gösterilmıştir .. .. . da 
III - Eksiltme 6/1/939 tarihine raslıyan cuma gunu hızaların 

yazılı saatlerde Kabataşta levazun ve muvayaat şubesindeki alım 1<0-

misyonunda yapılacaktır. .. . n u• 
IV - Şartname ve lL,teler parasız olarak her gun soıu geçe ş 

beden alınabilir . . '/< 7 5 
V - isteklilcrm eksıltme için tayin edılen gün ve saatlerde 0 

'. 
- ımrJeTI güvenme paralarile bırlikle yukarıda adı geçen komısyona ge 

ilan olunur. (9304) 
durulacaktır. sayı çok tehlikeli hır yaln11.lık * 

Kongre ög·teden sonra •on ~el- içine atabillı. İstanbul Komutanlıg·ına b·ıg'lı . * *· ı - ·ı: edile 1 
• ı - Şartname ve nümunesı mucıbınce satın a macagı ı an . . . 

&esini aktedecektir 1936 seııcsindt-nberı, Fransız hil- bırlikler namına Komısyonda me'I<- (18.000) kilo baş ipi 25/X/938 tarihinde ihale edilem<'diğinden ycrııde 

1 t a 1 Y a 
Reisıcumhur İsmet lnönıinüı> rlr kümetleri, İngilız dış polıtikasınıı cut evsafı dahilınde binek, naklıye, 

k k f d pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

-

konnreyı şereflendırrnelt•rı n uh- ~ya uydursıJnlar dive, ço e a- koşumu ile mekkari havvanatı satın 1 (10 sor 
" - • ık ı d F b ' II _ Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hLsabi e · 

•rmrldir. ı.ar ı yapmış ar ır. ransa, u alınacağmdan her Pazartes: ve 
ı münasebet takvı) e etmek i<:ir. Perşembe günleri saat 14 te p 3 <ar. lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. . .. .. 4 ı!~ 

İTALYANLAR NE DİYOR Kabinedeki değişikliğin l;.rçok mt.inasebetlnını gevşettik- lı"' ,_.apılmak üzere hayvan salıip _ ırı - Eksiltme 9/1/939 tarihine raslıyan pazartesı gunu saat 
1 

• 

M A A .,. • • 1 k . nda ya 
Roma 30 (A.A.) - İtalyan ga•e- anası ten sonra şundi harıci politikasına !erinin doğruca hayvanlarile bnn;· Kabataşda levazım ve mubayaa! şubesındeki a ım omısyonu 

leleri, Fransanın Cibutide teves· (1 inci sahifeden devam) Jngilteredeıı ayrı bır istikamet. Ler Fındı~<lıda Komutanlık S"tın - ptlacaktır. bedeli 
!iÜl ettiği askeri hazırlıklıırı •l>e/- kikat yapını olduğu için ihtisas veremez. Binaenaleyh total't~r alma Komisyonuna gelmeleri • ıv _ Şartnameler her giiıı parasız olarak sözü geçen şu 
hude bir tahrik, suretinde kaqı- ve tecriibelcrinin verdiği imkiın devletlere karşı takib edilecek o- * alınabileceğ i gibi nümune de görülebilir. il• 
lamakta ve Fransaya şiddetle hü- l')nde kiiltür hayatunızdaki çetin ıan siyaset, yalnız bır Fransız me- İstanbul Komutanlığı birlikleT: v _ isteklılerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte <, 

7
•.
5 

.g1 •• ı k · ım lerı ı 3 • cum etmektedir sa~·dığımız meseleleri birer birer seksi halinden çıkıyor da ngiliz için şartnamesi mucibince evsafına venme paralarfü· birlikte yukarda adı geçen omısyona ~e e 
Gazeteler, İtalyan askeri yü ele alarak halledeceğine emin bu- sözünün daha büyük ağırlık ifade r,öre 5000 kilo çorbalık pirinç •<ılın olunur. (9513) 

rüdüğü takdirde hiçbir Fransız lunuyoruz ve kabinenin bn en ettiği müşterek bir İngiliz · F:an- alınacaktır. Pazarlığı 4/2. kan./ 9~9 lf ..._ 1 
tedbirinin bunun önüne geçemi • genç elemanını bu enerji ile mü- sız meselesı halim alıyor. Çarşamba günü saat 14 te yapıla - , I - İdaremızin İstanbul baş müdürlüğü binası ve anbarlarile e-

. .. .. ~ • cibirıCI 
yeceğini yazıyorlar. me~·yız goruyoruz. caktır. isteklilerinin belli gün ve vazım ve mübayaat şubesi bınası arasına şartname ve resmı mu . 

FRANSIZLAR NE DİYOR? t.ıanbu! Dıirdüncü 1cr~ıem~- İstanbul Dördüncü lcrcı Memur· saatte Fındıklıda komutanlık satın yaptırılacak üç adet demir camekan işi kapalı zarf usu!ile eksiJtıııe}• 
tuğundan: ltıqundar>.: alma komisyonuna gelmeleri . konulmu•tur. u· 

Londra 30 (A.A.) - Çember - 336 (9500) ' ın -<Pangaltıda Süleyman Nazı! so· cLangada Musalla caddesinde 57 • • lI _ Keşif bedeli beheri 3912.97 lira hesabile 11738.91 lira ve 
layn'in Fransız sefiri ile Lord 1"ağında 47 numaralı evde mukim numaralı hanede mukim ikerı ha - 'f d vakkat teminatı 881 lira ır. l6 
Halüakx arasındaki görüşm ·'er iıcen halen ikametgahı meç1ııı' : u- len ikametgahı meçhul bulunduğu İstanbul Komutanlığı birlikleri III _ Eksiltme 16111939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat dS 
lıakkaında malümat ald~!an cm· ıunduğu anlll§tlan Aret Agopynn'a• anlaşılan Macid'e: için şartnamesi mucibince evsarına k · yon"" da Kabataşda levazım ve mubayaa! şubesindeki alım omıs 
ra Fransızlarla İtalyanlar arasın- Dairemizin 938/5260 numar · lı Dairemizin 938/2561 numaralı gc.re 3000 kilo kuru erik satın alı -
da icrası muhtemel müzakereler dosyasile İstanbul Asliye Bi.-in~ı dosyasile Fatih Sulh Birinci Hu - nacaktır. Pazarlığı 4/ 2. Ka. /939 yapılacaktır. t h' -rlaf 

JV - Şartname ve resimler 59 kuruş bedel mukabilinde n L<" 
hakkında Fransız noktai nazarını 'l'ıcaret Mahkemesinin 20/6/938 ta- kıık mahkemesinin 1_4~1/938 t~rihl çarşamba günü saat 14.30 da yap•la-

t 
·b t · ld ğu .. 

1 
k rih ve 937 /964 numaralı ilamına \C 938/96 numaralı ılamına mus - caktır İsteklilerinin belli gün ve levazım ve mubayaa! şubesinden alınabilir. ıi· 

asvı e mış o u soy enme · .. . . . . . . · · k t k · t• ı · d' ı ı yüksek rı:ı 
tedir. mustenıden yapılan takıp nf,\ice - temden ya~ılan. takıp n.et:cesı.:.de saatte Fındıklıda komutanlık satın· V - Eksiltmeye iştıra e me . ıs ıyen erın ıp om_a 1 e,,5a!ı 

F kt 
. 

1 
sinde yukarıda gösterilen ad.-o~ini- yukanda gosterılen adresınıze gon- alma komisyonuna gelmeleri hendis veya yüksek mimar olmaları, olmadıklan takdırde aynı bU' 

ransızarın no aı nazar arı .,,... - . . · · da 
dur. ze gönderilen ıcra emri arkasında derılen ıcra emrı arkasında v.e .za- c337> (9501) haiz bir mütehassısı inşaat sonuna kadar daimi olarak iş başın i!l 

b t d lı b l d 1 t dr ı k b. ahh'.d k" d ilt' ıeın 
1 " .. .. b. d 1 t t f ve za ı a an a nan cevapla adr~sı- ı a an a ınan cevap a a esın!Z n "' lunduracaklarını noterlikt.en musadda ır te u agı ı l rıtıl - uçuncu ır ev e ara ın- . . . . t 1 'T k a 

d 1 ti b 1 1 k nızin meçhul olduğuna binaen Is - meçhul olduguna bınaen stanbu K d . hastahanesi etmeleri ve bundan başka 8000 liralık bu gibi inşaat yapmış oldu ıııll 
a
2
n avBassu .~ ktı unlu mıyacla ' tanbul İcra Hakimliğinin 2!/12/n38 İcra Hiıkimligınin 21/12/938 ta!;h- hh~ra enız . Boğazı h . 

1 
... d h' Jar uın 

- u muza ere erın açı mas>. . . . . . . " . . . . • , . . . . .. u ıye aynıyat mu asıp ıgın e gösterir vesaiki ihale gününden 8 gün evveline kadar in ısar · .. 113• 

ırin yapılacak teşebbüse inti7a- tarıhh. kaurı ıle ıcra emrının bır lı karıı:ı. ılC' ıcra e~~ının bır ay l"lLO r.ıevcut 6951 -7000 umumi sayılı b'r müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet ve J11U 

l
. k av muddetle ilanen tf'bliğine karar ctetle ilanen teUıgıne karar verJ- .1 hh' . t b t da im 1 l' d e me . - , . . İ . • . . . . c·, t sı ıye aynıya maz a asın kasaya iştirak vesikası a a arı .. zım ır. deılt 

3 _ ttayan mu··talebatı h kk . verilmiştır. İşbu ilanın tebliıiı tari· mıştır'. şbıı ılanın teblığı t~rihm - 3 parçadan ibaret 7000 uınum nu - VI- Mu.'hu··rlu" teklü mektubunu kanuni vesaik ile V nci 11130 1 ,·,·eı a ın ı · d 't!b n~ ı t D · 'l den ıtibaren Devlet Demıryollan lı 
- k 1 · · un en 1 aren ~ve emıryo. a- 1 L ' 

1 
t M.. maralı son yaprag·ı zayi olmuştur. yazılı ı'nşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak ve fenni e k·ıu· 

da muza ere ere gırışme. ırı ve Limanları Jşletme Umum !llii- ve ıman arı şletme Umum t! - B 1 d " d h'·k .. l d ğı i- t ınc 
•.. 

1
.. ••. 

1 51 1 42 
k .

1 
u un u~un a u mu o ma ı vesikası ve % 7,5 güvenme parası m,\kbuz veya banka temina 15 e 

dfırlüğüne olan (328) Türk Jiraı>1 i- ıcur ugune o an ıra um~ ı e 1• 1 · (9388) aat 
1 .. d b f · .. . k.l t an o unur, bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç s . de 
k yüzde beı; faiz ve yüzde on icra- J uz e e: aız ve ucretı ve a e ve kabılill 

~ en inkar tazminatı ve masarifi mu- yıizdc on tazminat ve masarifi "'IU- lf kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mu 
hakeme ve icraiye ile avukatlık üc- hakeme ve icraiyeyı bir ay içinde İhale günü talibi çıkmadığınd~n verilmesi liızımdır. (9514) -~ _. 

.Yaamızın çokluğundan dolayı retini bir ay içinde ödemeniz la • odemcniz lazımdır ihalesi 10 gün uzatılarak Harp Aka- ~ 44 ıı11r3 
(öl .. k ) {K lb · b · t t t b ı B. · c· Tı'caret mahke rı· kanununun 141, 142 ve 1 rı • um a ını ve a e gı.ren ır· zundır. Bu m~ddet içınde borc:ı ö- Bu müdet içinde borcu ödemez demisinde yaptırılacak tamıra ın a- s an u, ırm ı - ddele 
sız) tefrilralarımm koyamadık. C:emez iseniz, tetkik merciinden ve- i"eniz, tetkik merıcinden veyı; i~ . çık eksiltme ile ihalesi 7/İkincika- mesinden: rr.uaddel 181, ~83 üne~ ~a yapıltıla• 
Özür dileriz. . ya iadeı muhakeme yolu ile ait dei muhakeme yolu ile ait oldtığl.ı nun/939 Cuma günü saat 10 da va- İstanbul Belediyesi tarafındnn ne tevfıkan ilan suretıy e .ğ' 1.;ıın• 

•••••••••ıJclduğu mahkemeden icranın gerı mahkemeden ıcranın geri bırakıl - pılacaktır. Muhammen keşif bPde· Bostancıda Vükela caddesinde 82 sma karar vermiştir. Teblı İzıı939 

İTİZAR 

Meb'usan İstanbul 
Hey' etinden : 

İntihabı 
Teftiş 

bırakılmasına dair bir karar gPtir- masına dair b ir karaı getirmedikçe li 1095 liradır. İlk teminatı 83 lira- numarada Kumcu Nnri aleyhine gelen arzuhal sureti ve lO e)'e 
medikçe aleyhinize cebri ;cra ya:ıı- aleyhinize cebri icra yapılacağı ve dır. Şartnamesi ait olduğu şubesin- kira bedelinden 636 lira 75 kuru - Cııma günü saat 14 de ınah~e~9 • 

lacağı ve yine bu müddet içir.de yine bu müddet .çinde mal beya- ?tn bedeli mukabilınde verilel)ilir. ~un tahsili hakkında ikame olunan gelmesi lüzumunu mıibeyyı!l .;~e 
jrnal beyanında bulunmanız, bı.ılun- nında bulunmaz iseniz hapi.le t•z- Isteklilerının ılk teminat makbuzu 1938/288 numaralı davaya aıt ar - , etiyesi mahkeme dıvanhnne 9r
mazsanız hapisle tazyik olunacağı- yık olunacağınız ve hilafı hakikat rveya mektuplarilc 2490 sayılı ka • zuhal sureti müddeaal~yhin mez - asılmıştır. Müddeaaleyhin d3"

9 
, • 

ruz ve h,Jiifı hakıkat beyanatta bu- beyanatta bulunL.f•anız hapisle ce- ııuoon 2 Vt 3 ünclı maddelerinde kür ikametgahı terk ile bir seirti h 1. esi ve Jl'lua). 
1 • • . .. . . zu a ıne cevap verm !il" 
ı luııursanız hapisle cezalandınlac~- cala dırılacağınız ıcra emrı maka- yazılı \'esıkalarile beraber belli ııim meçhule gıttıgınden teblığ edıleme- . _ . get111es1 
1 · k 1 k • b. "d F d ki d K t !ık · · M hk · · b t bl'ğ. ven gunde mahkemeye r ğınız jcra emrı makaIIllna kaim ol- mına aım o ma uzere ır ay mu - w• saatte ın ı ı a omu an mıştır. a eme reısı u e ı ın - . . • . bl' , olutı\J · 
ı mak üzere bir av müddetle ilanen oetifc' !hl; en tebliğ ve ıh tar olunur Sa•ınalma k(\misyo'1una gelmelP.ri ve mahkemede hazır bulunması hu zumu Jşbu ılan ile tc 'h 

/tebliğ ve ihtar ~luııur. 938/5260 , 938/2561 (9517) sı.sunun Hukuk Usul Muhakeme!,,- (13337) 

Halil Ethe den munhar İstanbul Saylavlığ ıçin C H Partısl 

tarafından e"Ilek.ı. General Kazım Karabek..r'in namzed gbsleril-

nıış el~ ~ ı .ı· olu 'r 9529 (B) 
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a .. 
<• Cindi sahifecba de•nlll) 

nıalarını ilerisi lçin Ameril<aya 
müdahale ve nüfuz etıneğe z=in 
hazırlamak mahiyetinde g<iruyor
lar. Halbuki Amerikalıların e~:Ci 
bir düsturu olduğu malu ın -
dur; Amerika Am~rıhlıları.nlır!. 

Haricde hiçbir müdohale, hulül 
ve nüfuz kabul t-<lilnı.ea,ğ · r,ibi 
böyle birşey olursa Ameril .alı ı ar 
kendilerini müdafaa ve her tü rli: 
tehdid ve tehlikeyi iizerbriıı len 
atacaklardır. ITaricc.ieu gelecek 
bryle tehlikelere karşı bıitün A
tnerikalıların elbirliğile k ıd ile
rini korumaları esas itibarile şi

tnal ve cenubun kabul rttiği bir 
nazariyedir. Lakin ta lı ikatla a
ıada ayrılık başgo&terdi. A.neri
kanın 21 devletinden birisine na
ricden bir taarruz olur a 20 dev
letin nasd harekete geç~eeği tet
kik olundu. Nihayet bu hususta 
bir şekil bulundu. 

sıdır ki Almanya aleyhine söz 
söylediğ ' ı' i iddia ettiler. 

cısın 

1 

Almanyada Yahudiler aleyhin
deki harekat da Ameril,alıları mü
teessir etti. Onun için Ameriko.da 
ileri gelen devlet adamları tara • 
fıııdan söylenen nutuklar hep 
Almanyanın aleyhinde oldtL 

İşte şimdi Alman gueteleriniıı 
neşriyatı hep bu nutukları söy • 
lenıiı olanların aleyhinedir. Al • 
illan gazeteleri bir kere Llma kon
feransının beklenen neticeyi yer
llled iği gibi akim kaldığını ve işte 
bu konferansın aklın kalmıi olma· 

Diğer taraftan Amerika gaze
teleri de ikinci kanun ayının 4 ün· 
cü günü Amerika Cwnhur Reisi· 
nin siiy liyeceği nutkun çok ehem
miyetli olacağını kaydettiler. Bu 
' " .. <ta Amerika ile Almanya a· 

ki mürıasebattan bahse • 
'"- cek, Berlin ile Vaşington ara· 
S!,ııdaki gerginlik anlatılacaktır. 

Bu gerginlik gitgide Amerikanın 
daha ziyade kuv etlenmesi, si • 
lılhlarunası için bir sebeb olarak 
teilkki edilmektedir. 

Yine Amerika gazetelerinin yaz· 
d ığma göre Almanya ile başgös • 
teren bu gerginlik dolayısile A • 
merika Amiralleri Bahrimuhiti 
Atlaside daômi surette bir donan
ma bulundurmağa karar verdiler. 
Bu donanma 4 zırhlı ile 8 kruva
:r:örden ve 20 de muhribden mü • 
rekkebdlr. 
Amerikanın aldığı bu vaziyet 

dolayısile Alman matbuatının neş
riyatı bir kat dah.a ş iddetlendi 

Yılbaşı yortuları münasebetile bü
tün dünya içi:ı sulhun devamı te
menni edildiği bir sırada Ameri
kalıların böyle davranması sulhu 
bozacak diye mukabele ettiler. Hu
liis:.. Alman matbuatının şiddetli 
neşriyatı devam ededursun Ame
rik~daki Yahudilerin cemiyeti ta
rafın d an da Amerıka Cumhur Re
i.iine bir madalye takdım edildi. 

istikbali Öğrenmek 
lstemiyenAdamO:urmu 7 

( & bel ablfetlea deva 111) 

şını kendi yaşıma göre kü~i.ik, 

buğday renklisini de büyük bul
dum. Esmerle evlenmeğe karar 
verdim. 

Bir iki gün sonra, annem görürü 
gitti. Onlarda daha evvel bizi so
rup sual etmişler.. O gün söz ke
sildi. Nişan için hazırlıklar yapıl
dı. Nişan sepetleri hazırlanda. Yü
zükler gönderildi. Nihayet, nika
hımız da kıyıldı. Dualar okun'lu, 
şerbetler içildi. Nihayet düğiın 

geldi çatta. Perşembe günü kol • 
tuğa girdik. Paralar serpilcii. Çi • 
çeklerle süslü askı odasına g;.r • 
dik. İlk defa bizim hatunun yü
zünü açıyorum. Heyecan iç'.n -
deydim .. Duvak kalktı. Şöyle bir 
hatunun yüzüne baktım. Fena de
ğil .. Yüreğime su serpildi.. 

Ertesi günü paça günü idi. Pa
çalar, kaymaklar yenildi. Biz kı7t 
içeri almıştık. · 
Artık yuvamız kurulmuştu. Gel 

zaman, git zaman, aradan seneler 
geçti. Üç çocuk sahibi oldum. Yaş· 
geldi elliye .. 

* Geçen gün bizim hatunla karşı 
karşıya oturuyorduk.. İçini çekti: 

- Hey gidi günler hey .• 
- Ne var, diye sordum .. 
- Evleneli yirmi sene oldu .. 
Düşündüm .. Hakikaten tam yir

mi yıl olmuştu. Seneler ne çabuk 
geçiyordu. Şaka olsun diye. 

-- Bir daha evlenelim mi, ka
rıcığım, dedim .. 

Hatun güldü. Tam bu sırada, 

reeriki odadan bizim büyük oğla
nın sesini duydum .. Dinledim bir 
hıçkırık sesi.. Hautn koştu, gitti.. 
Biraz sonra, gözü yaşlı döndü: 

- Sorma .. Bey .. Oğlanın hal; 
fena .. komşunun kızına tutulmu~ 

Yıldızların Noel ı 
Hatıraları 

A 
ınerik~lı bir gazeteci meşhur ytldızlarm Noel hatıralarını ~ora
rak, bu yolda bir anket yapın ı~tır. Bu ankete tanmnuş artıstler 
oldukça cnteres1lll cevablar verıni~lerd.ir. Bunlardan bir kaçını 

aşağıya a7nen yazıyoruz. 

( 1 hı.ol .. hlfeınl•den ••YUD) 
ta bir röportaj yapmlfl:ır. 

Dedi. Ve elini tuttu, Göz ka - Onunla nişanlanacağım, diye hün-
paklarıru yumarak dikkatle bal<- gür hüngür aglıyoJ, adeta kendin-
tı: den geçiyor. Ne yapalım, bilmem Muharrir nihaye~ Biju ile bir 

barda karşılaşmıf. 
Muharrir gördüklerini fii)'1.e an.-ı 

lııtıyor: 

- Siz çok zenginsiniz, ilanihaye 1=k=i~··=·============ zengin kalacaksınız. Refah ve sa
ı.det içinde ömür süreceksıni:ı. 
Talihiniz açıktı. 

Meşhur a1'tistlerden Robert Taylor 

Madam Biju, yavaşça ilerliyor 
~trafa bakıyor, tanıdıklarını, bafı

lı.ı sallamakla selamlıyordu. Metr· 
clotelin işareti üzerine geldi, ya
~ınııza oturdu. Arkadaşımın ka· 
tısı, çantasından bir yüz franklık 
Çıkardı, usulca avcuna sıkıştırdı.( 

- Falıma bakar mısınız! ... 
DedL Biju, yüzlük banknotu g' 

tünce sevindi: 
- Peki, şunu evvelinden söy • 

liyeyim: Herkesin falına bak • 
llıak adetim değildir. Fakat siz 
Çok hoşuma gittiniz. Pek sevdim 
Sizi, istikbalinizi söyliyeceğirr.. 

Sonra bana döndü: 

- Verir misiniz elinizi. 
Dedi. Gülerek: 

- Ben, dedim. İstikbalimi öft
renmek istemiyorum. Halimden 
de memnunum. 

Dikkatle yüzüme baktı ve: 

- Acayib! İstikbalini öğrenmek 
isteıniyen bir adamı ilk dtfa ola
rak görüyorum. 

Dedi ve kalktı. Diğer masalar
dan vaki olan davetleri kabul et
medi. Bardan çıkt~ gitti. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Bostancıda Vükela caddesile Erenköy caddesi arasında pazartesi 

tilnleri kurulmakta olan pazarın Yazmacı Tahir sokağının deniz cihetin

~@ kurtı!masına umumi meclisin 15/11/938 tarihli içtimaında karar ve-
lildiği bildirilir. 11495 

* * Senelik muhammen kirll3ı 223 lira olan Köprüaltı Eminönü Haliç 

1<raflllda 10/29 numaralı oda 939 senesi mayıs sonuna kadar kiraya 

~erilmek üzere açık arttırma gününde isteklısi bulunmadığından pa· 

latlığa çevrilın.iftir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İs· 
le~li olanlar 17 lira 10 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 

~@raber 6/1/1939 cuma günü saat 14,30 da daimi encümende bulun-

lııatıdırlar. (B) (9290) 

lstanbul Gümrükleri 
Baı MüdürlüğUnden : 

) 4SO kilo lastikle tecrit edilmiş bakır . elektrik teli ve lastik conta 
~O kilo hoparlor 2771 kilo cam bardak 7 kılo ipek mensucat 400 kilo ip 
~\ıtda!arı 1001 kilo pamuk mensucat 8800 k.ılo kereste ve ağaç eşya 22 

1 
la deri eşya 1068 kilo porselen eşya 558 kılo demir eşya 17 kilo dolu 

l;ıl\~ına filmi 23 kilo yün eşya 97 kilo ebonit .eşya hakkındaki satış ilanımız 
) 112/938 günlü Son Telgraf gazeteslndedır. İsteklıler bu gazeteyi oku-
arak satışa gelmeleri ilan olunur. (9482) 

Çorum Nafia Müdürlüğünden: 
lite 1 - İsteklilerin tekhfi layık h;ıdde görülmiyerek kapalı zarf usu

Yeniden eksiltmeye konulan iş: 

(67839) lira keşif bedellı Çorum ceza evi ikmali inşaatı. 
l 2 - 12/1/939 perşembe günü saat 15 de Çorum adliyesi eksiltme 
'cııı· 10Yonunda ihalesi yapılacaktır. 
ı11 ° - Şartname keşif ve evrakı saiı·e Çorum nafıa müdürlüğünden 
I~ ~uruş bedel mukabılinde verilir. Muvakkat teminat miktarı (4642) 
•dır . 

bitı·4 - İsteklilerin bu işe müteallik ehliyetnameııi vı sair evraklaı:ile 
~ •l:te teklif mektublarını ihale 1fÜl\Ü saat on dörde kadar Çorum 

·~ dairesinde toplanacak ihale koınilyorıuna vermeleri llwııdı&'. 

Balıkhanemiz 
Hic de • 

Sıhhi Değil! 
( 5 ıncl sahifeden devam) 

- Bizim sularımızda olan balık 
hiçbir memlekette yok; var am -
ma tutan yok. Biz, balık akın et
tiği zaman kazanırız. O zamar. ne 
kadar tutabilirsek... Halbuki böy
le akınlarda çoğu akıp gidiyor, 
engine karışıyor, tutamıyoruz 

Sonra bekle bir daha akın olsun! 
- Niçin tutamıyorsunuz? 
- Niçin olacak, vasıtamız yok, 

hapimiz fakir adamlarız. 

Balıkhaneden çıktım; hem yü
rüyor, hem düşünüyorum. Her 
zaman, ayni miktarda balık Ç!k -
matlığına göre konserva fahri • 
kasına nekadar ihtiyacımız var. 
Yürüyorum ve balıkçılığa, balık
çılara aid bütün teferrüat gözü • 
mün önünden sinema şeridi gibi 
geçiyor. Düşünüyorum. Fakat dü
şünmenin faydası ne? .. 

Nihayet . şu neticeye varıyorum. 
Balıkçılığı ıslah maksadile va

pılmakta olan kanun çıkıp da 
meriyete girince hem balıkçılıır 
yüzü gülecek, hem de balıkçılık 
jmemJeketimiz için büyük bir ser
vet kaynağı olacaktır. 

Joan Gravfor'un fikri 
cHatıralarımı yoklarsam, ço • 

cukluğumda ve gençliğimde ge
çirdiğim Noel yortularını; bu yor
tulardaki zevkleri, heyecanları o 
zamanki gibi hissederim. Bence 
Noel, senenin en saadetli, en zevk
li ve eğlenceli bir gecesidir. 

cN oelde hediye göndermek a
dettir. Ben ise hediyeye bayılırım. 
Yalnız almasını değil, vermesini 
de severim. Fakat, en çok hoşuma 
giden nedir, bilir misiniz?. Noel 
gecesinin samimiyeti... Nereye 
gitseniz zevk ile, neşe ile karşıla
nırsınız. O gece, herkes neşelidir· 
Bütün kederler unutulmuştur. 
Sonra, Noel ağacını, hindi kızart
masını da severim. Noel çöreği • 
nin lezzetine bayılırım. Hele için· 
deki para da bana çıkarsa ... 

cMetro - Goldvin Mayer stüd
yosunda tertib olunan N<ıel şen· 
liklerinde bulundum. Bu tarif e
dilir ~ey değildir. Aktörler, akt • 
risler, elektrikçiler, figüranlar bü
tün sene çalışırlar. Bir gün, din
lenecekler, bir araya toplanıp 

derdleşecek bol bir saat bulamaz· 
lar. Fakat, Noel gecesi .•. Hepsi bi· 
rer hediye alır. Stüdyolar açık· 
tır. Biribirlerine ziyarete gider • 
ler Yerler, içerler, oynarlar, sa • 

' -bahlara kadar zevk ederler ... 

Bu da Bir Marifet •Ben, Noel gecesini, ekseriyetle 
evimde geçiririm· Samimi dost • 
larımdan bazıları gelirler. Geç 

(1 lnd ahlfede11 devam) vakte kadar oturur, eğleniriz. Sa
geraj sahibi olduğu meydana çık- bahleyin erkenden, tıpkı çocuk • 
ınıştır. luğumda olduğu gibi yatağımdan 

Şarpantiye, 1937 de Brüksel:le fırlar, dostlarım tarafından gön-
bir suiistimal meselesinden -iol:ı- derilen hediyelerin paketlerini, 
yı üç sene hapse mahküm olmuş . kutuları heyecanla açar, bakarım.• 
fakat kaçmıştı. Fransada da bir 
çok mahkılmiyetleri vaı·dı. Zıbıta Robert Taylar Ne 
J<endisini aramıştı. • ? 

Bu delfı.il karşısında sahte Lus- Dıyor 
yen Jan, hakiki isminin Hanri -
Şarpantiye olduğunu itiraf ,tmek •Hayatımda geçirdiğım en zevk-
mceburiyetinde kaldı. li Noel gecesi hangısi ml?. Buna 

Ve bir senedenberi Madam kolayca cevab verebilmek bence 
Lömenajeri köşküne kapattığ·nı, kabil değil... 
onun parası ile geçindiğini söy • •Yalnız bir geceyi .yice hatırlı-
leroiştir. yorum. Ailemle beraber Ne\)ras-
Y~lı kadının evlerind.en birıni katla ikamet ediyorduk. Henüz 

de satnııştır. Parasını da cebine dört yaşında idim.Yortular yak-
atınıştır. Garibi şu ki yaşlı karlın. !aştığı sırada apnem ve babam, 
dolandırıldığını, evinin, eşyala - şayed uslu durursam (Noel Baba) 
rının satıldığını öğrendiği hıı.lde nın her istediğim ~yi getirece -

·Ben, tahtadan bir beygir arzu 
ediyordum. Nihayet beklediğim 
gün geldi. Babam, işi olduğunu, 
gree biraz geç geleceğini söyledi, 
gitti. Ben, annemle evde yalruz 
kaldım. 

cİkindi üzeri, annem koşarak 
yanıma geldi. Pencereden bak • 
mış, kırmız• çehreli bir adamın 
ağaçlar arasında dolaştığını gör
müş. Kolumdan tuttu, pencerenin 
önüne götürdü. Baktım, ne gör • 
düm, bilir misiniz?. Beyaz sakal
lı, kırmızı çehreli iri bir adam. 
Sırtında kocaman bir küfe var, 
Dizlerine kadar kara batarak yü
rüdü, bizim eve doğru ... 

•Şaşırdım. İhtiyar adam eve 
yaklaştıkça korkmıya başladım. 

Kapının vurulduğunu işhince pen
cerenin önünden çekildim, köşe

nin birine büzüldüm. Titriyor • 
dum. Annem, kapıyı açmıya gitti. 
Yabancının: •Çocuğunuz nere -
de?.• diye sorduğunu işitiyor -
dum. 

cAz sonra, annell)le beraber 0-

daya girdiler. İhüya.r adam beni 
dizlerinin üzerine aldl. Sevdi, saç-

Lüsyen Lö Marşan 

B elçikada si· 

ııemacıl ı k 

günden gü • 
ne tekemmül edi

yor. Amerika si • 

nemacılığına re • 

kabet edememe • 

sinin başlıca se • 

bebi sermaye yok
suzluğudur. 

Belçikada çok 

maruf artistler 
vardır: Fernan 

Gravey, Viktor 

Fransen, Madölen 

Ozeray, JanServe 

Lüoyen lö Marşan 

Raymon ula, ilah, 

Feyder gibi sah

ne vazıları, Şad 

Spaak gibi senar· 

yocuları da pek 

maruftur. 

İyi bir filim ya

pabilmek için ar
tistleri, sahne va

zılar~ senaryocu

ları var. Fakat bir 

şeyleri eksile: Pa· 

ra .•• 
4te bu parasız

lık yüzünden is -

tedikleri gibi bü

yük filimler yapa· 

mıyorlar. 

Resmini dere et

tiğimiz Lüsyen lö 

Marşan Brükselde 

doğmuştur. Ve 

Belçikanın sinema 

yıldızlarının en 

meşhurudur. 

Jarımı ok.şadL Sonra kalktı. Gider
ken beni Noel gecesi düşüneceği· 
ni söyledi. 

cErtesi günü sabırsızlıkla bek· 
liyordum. Acaba bana ne getire
cekti?. Sabaha karşı beni uyandır· 
dıkları zaman, odanın ortasında 
kocaman bir Noel ağacı gördüm. 
Mumlan yanmıştı. Dibinde, tah· 
tadan bir beygir, bir kızak, bir de 
küçük tüfek vardı. Ne istedim ise 
hepsini getirmişti. Gayriihtiyari 
bağırdım: Yaşasın Baba Noel!. 

cİşte hayatımın en mes'ud günü 
budur. Birkaç sene sonra anladım: 
Meğer Noel Baba kıyafetine gi -
ıen, bana o hediyeleri getiren ba
bam değil miymiş!. 

Luiz Rener Ne Diyr ? 
cİki Noel gecesinin hatırasını 

bir türlü unutamam: 
cBirincisi, sanat hayatına yeni 

atıldığım zaman Viyanada geçir
diğim Noeldir. O günü sabahtan 
akşama kadar stüdyoda çalış~-

--

tık. Son derece yorulmuştum. Lapa 
lipa kar yağıyordu. Şiddetli bir 
soğuk vardı. Şehrin kenarında kü
~ük bir evde oturuyordum ve ik
tısada riayet için yaya gidip geli
yordum. Sokaklar ~abalıkt1'.. 
Herkes gülüyor, ellerinde koca
man kocaman paketler evlerıne 

gidiyorlardL Yolda tesadüf ettı

ğ ,m dostlarım beni de davet edi
yorlardı. Kabul etmedim, odamda 
sade yemeğimi yedim, yattım. 

•Ertesi günü stüdyoya gittim. 
Müdür Maks Reynhar beni görün
ce gülerek yanıma geldi : 

- Yavrum, dedi, Tebrik ederim 
seni. .. Eğer tahminimde yanılr. 
yorsam pek yakın atide büyük 
bir yıldız olacaksın ... 

İkincisi Holivuda ilk geldiğ 
senenin noeli. .. Metro Goldvin 
bir mukavele imzalamıştım. A. 
cak birkaç kelime İngilizce an 
yordum. Nasıl bir rol verecekle
rini bilmiyordum. Bir tanıdığım, 
bir dostum yokttL Köpeğim Yonni 
müstesna ... Anlıyacağınız yalnız, 
pek yalnızdım ... Biraz da korku
yordum. 

c24 ilkkanun gecesi stüdyoda 
herkes eğlenceye hazırlanıyordu. 
Ben, seyirci gibi bakıyordum. Be-. 
nimle meşgul olan kimse yoktu 
Nasılsa Madi Kristiyan geldi. O 
da benim gibi Viyanalı idi. 

cViyanalı arkadaşlarını davet 
etmişti. Benim de aralarında b· 
lunmamı istiyordu. Tabii bu d -
veti memnuniyetle kabul etı im. 

cBu sayede vatandaşlar •mda n 

Gotlieb, Renhar ve daha biı çok
larile tanıştım. Ve Holivudun ıç 

yüzünü anladım.• 

* Kendi namım taşıyan bir si· 
nema şirketi tesis eden Jan Rö -
nuar yeni bir filim hazırlamakla 
meşguldür. 

* Prenses Bibeskonun (Kızlar 
panayırı) filmini Algazi çevire -
cektir. * Kleman Votel'in meşhur 
(Fıtltirler bıobası) adlı ""eri Piyer 



.. 

1939 Yılbaşını Kutlulamağa 
hazırlanıyor musunuz? 

inhisarlar idaresi tarafından satılan 

FRANSIZ 

Sultanahmet 3 üncii Sulh Hukuk 
M ahkemeriııden: 

Davacı İst. Galata Voyvoda cad -
desi 126 numarada Hellos müessese
sı umumi mümessili L. Sultan ta -

rafından İs. Balıkpazarı Maksudi -
ye han No. 30-31 de Şükrü İzgiç a
leyhine 38/1406 numaralı dosya ile 

aç lan 150 lira alacak davasının ya
p· !makta olan muhakemesinde mild 
c aleyhin ikametgahının meçhul 
ol asına binaen ilanen davetiye ve 
c• .ı'1Jeleli gıyap kararları tebliğ e· 

d ldıgi halde itiraz edilmemiş ve 
n hkcmede isbatı vücut edilme • 
n olduğundan müddeabih 150 Ji
ronın maa faiz ve yüzde 10 tazmi • 
ı:atla tahsiline ve bnilcümle masa
ı 1 • müddeialeyhten almma•ına 

:0/12/938 tarihinde gıyaben hüküm 
ve karar verilm~ olduğundan tari 
it ilandan ıtibaren sekiz gün zat· 
fında temyizi dava edilmediği tak
oırde hükmün kesbi katiyyet ede • 
ccğı ilanen tebliğ olunur. 

~ 

936/1406 

GÜZELLIGINIZ 
ICIN 

KREM BALSAMİN 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edil • 
miş sıhhi güzellik kremleridır. 
Gece için yağlı, gündüz içi" 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 
hususi vazo ve tüplerde satı -
lır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

İSTANBUL - BEYOÖLU 

Fiatları (Müdafaa Vergisi dahil) 

575 kuruşa dirilmişt 
• 
ı r. • 

ın 

Şimdiden tedarik ediniz. 

ADEMi iKTİDAR 

tesiri şayanı hayret 
ve bel gevşekliğine karşı 

olduğunu bayan 
Marcilla 

Bütün Ağrıların Panzehiridir. Hormobln) her eczanede arayınız. (Posta kutusu 
~~~~~~~--~~~ ------

BiR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid baş ve diş ağrılarını 

sür'atle izaleye kafidır. Roma

tizma evcaı, sinir, mafsal ve ada-

le ıztırabları NEVROZİN'le 

ted•vi edilir 
-Jt.-

Nezle, Grip ve 

en rnüe~sir iliıç 

Bor(\nşite karşı 

NEVROZİN"dir 

NEVROZİN' i 
"....-"':> 

tercih ediniz. 

Birkaç gün zarfında >üzümdeki 

t0rbasınR kadar y0lla!"daki 
hastalıkların mikroblarını kökünden temizle. 

(H E L M O B L Ö) kullanınız. mek 
. . 
ıçın 

küçük buruşukluklarım \"e çizgilE>- Biibreklerin çalışma kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorlukları· 
rım kaybolmağa başladığını gör • nı, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık 
düm ve birkaç hafta sonra 10 yaş 

1 
sık idarar b~zmak ,.e bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te-

crnha gen~ göründüm. 1 min eder. idrarda kunmn ve mesanede taşların teşekkülüne mani 
Biocel, büyük bir Vi~·ana profe :ı olur. ~ıhhat Vekôletinin r~~hsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

sörünün keşlidır. Pembe renktekı DiKKAT: HELl\IOBLO, idrarınızı tenıizliyerek ıııavileştirir. 

Tokalon kreminin terkıbindc Bi0- -

icabında günde 3 kaşe ahnabilir 
İsmine dikk•t. taklidlerınden sakınınız ve Nevrozin yerine 

başka bir '"Tla·k~ verırle• se şıdd~tle reddedin,z. ·-
,_Ş_e_k_e_rT f~b;ik_a_l_a-rı-1 

cel vardır. Her akşam yatmazdan · 
ev\"el bu kremi ve sabahları rla 

!
beyaz renkteki Tokalon kremil!iı 
kullanınız. Bu suretle en esmer \·e 

rn sert bir cilde çabucak bir j?en~· 
lik parlaklığı ve canlı bir tazelik! 
'erecek yumuşatacak ve beyazl~t•

----TÜRKIYE----

PAMUKLU DOKUMA VE 
PAMUK iPLIGi 

lf Sellmrye A•I<~,. 
'I Satınalma Ko"'' 

yonu ilin1•'1 

ta~ 9 

Anonim Şirketinden: 
MUeeeeeemlz UçUncU parti olarak kUp ve 

krlslal ecnebi tekeri satın alacaktır. Şart• 

namesi Sahçekapı Tathan 42 numaradan 
lstlyenlere verlllr. 

1~ sonklnun 1839 
onbire kadar teklif 
esaslartna göre kabul 

Pertembe 
mektupları 

edllecektlr. 

günU saat 
,artn•me 

caktır. 

Sııltanalımet 3 üncii. Sulh Hu.kırk 
Malıkemesinden: 

Davacı İst. Telefon ı;lirektörlüğü 
avukatı Emin Raif tarafından Kü
tük çiftlik parakı müsteciri Muhit

ı;n aleyhine 37/2269 numaralı dn.;· 
ya ile açılan 93 lira 13 kuruş ala • 
cak davasının yapılmakta olan mu
hakemesinde müddeialeyhin ik• - . 
metgahının meçhul olmasına bina-· 
en ilanen tebliğat icrasına ve mu -
hakemenin 17/1/939 tarihine mii -

DEVREDİLECEK İHTİRA ba~kasına devir veyahut mevkii Ii· sadif Salı günü saat 14 de talikir,e 1 

BERATI ile· konmak için icara dahi verile • mahkemece karar verilmiş olduğun, 

B · · d t • ·· bileceg· i teklif edilmekte olmakla d~n yevm ve vekti mezktırde mah· • enzın ve saıre en pe roı. rusu-. · ı· h kk d k' 'ht" bu hususta fazla malumat edinmek kemede hazır bulunulmadığı tak-bunun ıstihsa ı. a ın a ı ı . ıra _,. d b h k d . • . . c·ır e gıya en mu a emeye evam 
içın alıı~mış olan 26 Sonkanun 192:ı ısteyenlerın Galatada, Aslan han . k .

1 
ği .

1
• t bl"" 

'h 25512,D 1 'h . ,__ 5 . . k t 1 3 1 .. \e arar verı ece ı anen e ı~ o-
tarı ve ..., numara ı ı tırd .,.. .. ıncı a - numara ara muraca· Junur. 

93712269 
· 

ratının ihtiva ettiği hukuk bu kt•ıc ~t eylemeleri ilan olunur 

F ABRIKALARI ANONiM ŞİRKETiNDEN: 

Pamuk ipliği Satışı: 
ayseri bez fabrikası malı 

Nazilli Basma fabrikası " 
Ereğli Bez fabrikası 

12 No. Paketi 
16 • • 
:ı• • • ,, 24 • • 

415 Kr. 
480 • 

580 • 

580 • 

1 O Balyalık siparişler için 24 • • 575 • 

15 " " ,, 24 • • 570 • 

25 " " " 24 • • 565 • 
50 " ,, " 24 • • 560 • 
Fiatlarla Fabrikada teslim şartile satılmaktadır. İplik müteah-

hidlerinin yukarıda yazılı Fabrikalara gönderecekleri bedelleri 

mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik sipariıti verebilecekleri 

ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk 

ipliği müstehlilderinin de ihtiyaçlarını yine ayni §artlar la yalnız . 
Ereğli Fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

Haydarpaşa askeri ha5 ]<kr 
için evsafına göre 30 to~ ~o sJ9ı 
rü 2/1/939 Pazartesi gunukur· 
te pazarlıkla satın aJınaca 11e 
\eklilerinin belli gün ve 

599 J<~ 
limiyerek tümen satına!J119 

:;oııuna gelmeleri. 
(9521) 

ZAYİ 
.. }llp. 

Hatice ismine yazılı ınıı ~c · 
zayi ettim. Yenisini yaptır 
Eskisinin hükmü yoktur .. çe, 

Davutpa§a. mahaııes~6 
sokak Na. 

Hatice 

Sahib ve nepiyaf1 14°'' 
841 muhorri~cl 

ETDI iZZET 115"' 
... Telraf JI•• ...... 


