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BU GAZETE 
&tanbuJun en çok satılan hakiki 

ak§am gazetcsiclh 
İlanlarını SON TELGRAF"a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

i.stüade etmiş olurjıı.ı:. 
__________ ,.., ____________________ __ 

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

. ·ni Yıla Kiiltür işlerinde Geniş ıslahat Vap~_lacak 
Gırerken_ Hükômet En Çok Dört Büyük Milli Diva Uzerinde Durmaktadır 

1939 yılı dünya için ne ka· ,. • • 

Maarif Vekaletinde İşlere Verilecek Yeni istikamet Uzerinde 
dar karanlık hadiselerle 
mahmul ise Türk milleti 
için de o kadar berrak iş· 
Ierle yiiklü mes'ud bir yıl 
olacaktır. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 
Bazı Takviyevi Mahiyette Değişiklikler Yapdacaktır 

B 
u gece yarıs~ takvi~d.~n ge
ride bıraktıgımız butun bir 
yılın son yaprağını da yır

tıp atacağız. 

İhtiyarlıyoruz, yıpranıyoruz, 

bayat mücadelesi içinde çeşidli 

sahnelerin ibret verici müşahid -
liğini ifa ediyoruz. Gamımız var, 
ı1eş'emiz var, tesellimiz var, ye
simiz var, iyi günümüz, kötü gü
rümüz var. Fakat, biitün bunlar 
bizim şahsi endişelerimiz, şahs! 

alakalarımız ve .. ffıni varlıkla -
rımızla birlikte ve yine bir t!l:~ - f 

• • 
Valiler Arasında 
Yeni Değişmeler 

Olacak mı? 
Meb'us Seçimi 

Şehrimizde Bugün 
Yapıldı 

vim yaprağına birleşik mukac!clP· ıA nkara 31 (Hususi Muhabi-
:ratımız)a yok olup gidecek şey - rimizden)- Kabinede Ma-
lerdir. Bunun içindir ki, yıldan I . li.ye ve~ .Milli M~dafaa Ve- , 
~,lan geçerken daima şahısların kıllerının degışcc eklen hakkında 
ve şahsi endişelerin geride bırak- çıkan şayiaların asılsız olduğunu 
tıklan günlere ve hadiselere de- dün salahiyettarların izah ve be
ğil, milletlerin eskiyen ömürleri- yanatına atfen bildirmiştim. Dün 

lstanbulda Bu Sabah Miintahibi 
•• 

Saniler Universitede Reylerini 
ııe ve öndeki yıllarma baY.arız. 

1938 yılı TÜ.rkiye için, büyük A
tanııı Türk milletine verdiği avu
:ııulmaz acı dışında parlak ıç ve 
d1ş hadiselerile dolu bir tarihe 

1 
tahibdir. Ve .. bunların en b<ı§ın-

Kullanıyorlar 

aa Hatay'm istiklali ve ebedi Ön · 
derin Türk milletine son defa o

larak hediye ettiği bu siyasi ve 
toi11i zafer gelmektedir. 

Bunu takib eden mali ve iktı -
ı;adi z.aferlerin ba~ında da dış pi- l 
Yasalardan edindiğimiz geniş mik- ! 

~astaki krediler; memleket içindt· f 
açtığımız fabrikalar, uzattığımız 

demir!.o~arı v~ -~t~~saldeki ar - j 
tım, surumdekı ustunlük gelh-. j 

Dünya 1939 yılına girerken ço}· 1 

karanlık ve neye varacağı mt:>ç- ı 
huı hadiselerle doludur. Bu ka _ 

lanlık ve ha1li müşkül meseleJer ı 
dünya su1hunu her an sarsabile
oek nisbette tehlikeli olmakla be- ı 
raber biz her türlü uzak ve :va-

~ın ihtimalleri derpiş ederek dost. İstanbul meb'w;luğuna seçilen 
lukıarınuza ve ittifaklarımıza sa- enıek1i General Kazım Karabekir 
dık ve dost olarak kuvvetimize 

ı Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Refik Saydam Partide 
bilhassa idare amirlerinin Parti 
şefliğini ifa etmelerinin fayda ve 
zararları üzerinde de tetkikat yap
maktadır. Bu hususta alınacak 

neticeler üzerinde ancak gelecek 
büyük Kurultayda kararlar itti -
haz olupacaktır. 

Hükümet önümüzdeki ders se
nesine kadar maarif işlerimiz üze
rinde de bilhassa köy, ilk, orta ve 
meslek tedrisatı üzerinde de ba
zı esaslı tedbirler almak kararın
dadır. 

Dün Başvekil Celal Bayar biz
zat Maarif Vekaletine giderek ye
ni Vekil Hasan Ali Yücel ile gö
rüşmüş ve bazı direktıfler veı· -
miştir. Bil11assa Cumhur Reisi -
miz son seyahatlerinde de köy
lünün maarif ihtiyacını yakından 
görerek bu hususta en pratik şe
kilde ve en kısa zamanda köylü
yü okutmanın ve köy muallimleri 
temini çarelerinin bir an evvel geç vakit bu hususta Anadolu A-

tarnamile sahib bir güven ,.e ik- jansı da bir tekzib neşreylemek derpiş edilmesi hususunda dikkati 
tidar içinde bulunuyor ve yeni suretile Son Telgrafın verd'ği ma- celbetmiştir. 
~ıla milletçe ifasına hazırlandı • Bu itibarla bu senenin başlıca 
,. lfımatı teyid etmiştir· iştigal mevzularından birini kül-ı.ınıız mes'ud işleri mahmul Q}rı - Kabine günün umumi politika 
rtık giriyoruz. . d. tür işlerinin istenilen inkişafa ve devlet işleri haricinde şım ı 
Ml·ıu Şef ı·smet ı·no··nu··nu·· n yu··k- b"lh . tl mazhar kılınması teşkil etmekte-ı assa en büyük ehemmıye e 

Sek sevk ve idaresi, Celal Bayarm ve Milli Şeften aldığı direktifle • di~u arada Maarif Vt'kaletinde de 
daima . hayırlı, uğurlu ve enerjıı.· kültür, köy, ziraat meseleleri ve 

işlere verilecek istikamet bakı -~ahsiyeti 1939 için mahmul oldu - üç numaralı iktısadi planın ba • 
. mından takviyevi mahiyette bazı Cuınuz faler üzerinde bize şimdi _ şarılması mevzuları üzerinde dur-

" değişiklikler yapılacaktır. 
elen mühim başarıların müjdeci- maktadır. C" h • · · S h f 
li·· Dahiliye Vekili de valiliklerde Um Urreısrnrn eya a 1 gıni üa etmektedirler. 

tfuhakkak ki, 1939 yılı rürk ve idari teşkilatta yapacaği ısla
l'ı1illetine köy ve ziraat kalkın • hat ve inkişafatı hazırlamakla 
lnası ile birlikte ildısadi planları- meşguldür. Dün valiler arasında 

yapılan değişikliği ikinci bir liste 
l'tı.ızın da birçok mühim kısımlan- takib edecektir. Şimdilik valiler 
llın başanlması neticesini get;re. arasında Vekfilet emrine alınan 
~ek ve dahilde geniş ıslahat ve Muhiddin Ustündağ'dan sonra 
111kişafatın tahakkukuna :fırsat Konya valisi Cemal'dir. 
\ıerecek ve her geçmiş yılın tari- , 
hini yazarken daima gelecek yıl 
'.riirk milletinin ebedi istikbalin-
de üstünlük hakimiyetini muha • 

~edecektir. 

Kaçakçı 
Hariciye 
Memuru 

.\ aerlin 31 (A.A.)- Romanyanın 
~ tıv~rs konsol~shanesi kAtibi 

\ı lıbınberg kaçak ipek çorap, kürk 

Ankara 31 (Hususi Muhabiri -
mizden)- Cumhur Reisi İsmet 
İnönünün :seyahati havaların mu
halefetinden ve Ankarada ifası 

müstaceliyet ifade eden işler do
layısile gimdilik teahhura uğra -
mıştır. 

Maaha.za, zavıf bir ihtimal ile 

e tnühirn miktarda dövizi ihtiva.. 
~d~l'l 34 büyük sandıkla memle· 
~l!tt&n iİderken tevkif edilmi§W. 

finiverılte .konferan• &alonunda emekli General Klzım Karabekiı"e rey 
veren İstanbul müntebJbi ıanilerinden ikinci bir görünUı 

bu hafta içinde Milli Şefin Kay
seri ve Konya istikametinde bir 
seyahat icra buyurmalarından da 
bahsedilmektedir. 

Başvekalet Müsteşarhğı 
Ankara 31 <Hususi Muhabiri

mizden)- Başvekalet müsteşar

lığına İzmir Valisi Fazlı Güleçin 
tayini de kuvvetle şayi.dir. Hatta 
Bu hususun takarrür ettiği ve 
Fazlı Güleç'in önümüzdekj günler 
zarfında vazifeye başlıyacağı da 
beyan edilmektedir. _ 

Bu takdirde İzmir valiliğine 
meb'us idarecilerden birisi tayin 
olunacaktır. 

İstanbulda Seçim 
Bugün Yapıldı 

B ugün münhal meb'usluklar 
jçin on üç vilayette kısmi 

seçim yapılmaktadır. Bu 
Q.1eyanda şehrimizde de mı.inha l 
bir meb'usluk. için seçimin yapı -
lacağı Üniversite konferans sa -

(Devamı 2 in.-:i sahifemizde) 

Milli 
Ş e f'i n 

Teşekkürü 
Ankara 30 (A.A .) - Riya • 

seticumlıur umumi 1ditibliğin

den: 
Cmn1rnriyet Halk partisinin 

değişmez Genel Başkanhnma 
seçilmesinden dolayı Reisicum-
1wr İsmet İnönü memleke -
tin her yerinden birçok tel -
graflar almaktadır. Bu telg·raf· 
Zarda bildiri)en temiz ve sa -
mimi duygulardan pek milte -
hassis olan İsmet tnönü !evgi 
ve teşekkiirlerinin iletilm~sine 
Anadolu Ajansını memur et • ı 
mi~ir. 

Geçmiyen 
Paralar 

Yarın sabahtan itibaren eski 
bronz sarı beş kuruşluklarla yüz 
paralıklar tedavülden kaldırılmış 

bulunacaktır. Bu paralar bugün 
<.kşama kadar sürülebilecek, el 

lerde kalanlar yarından sonra 
Merkez Bankasından deiiştirile

}:flecektir. 

:talya Süveyşin 
idaresine 

Sokulmıyacak 
Çünkü, Fransa ve 
Mısır Buna Razr 

Değ itler 
L ondra 31 (Husus?) 

Fransa ile İngiltere arasında 
cereyan eden uzun müzakere
ler neticesinde İtalyanın Sü
veyş kanalının idaresine i§ti -
rak ettirilmemesine karar ve
rilmiştir. 

Bfr hafta süren bu müzake
relerde bilhassa Fransa bıı nok 
tai nazarda ısrar eylemiştir. 

Esasen Mısır hükumeti de 
kanalın idaresinde bir değişik
Wc yapılmasına taraftar olma
yıp ne İtalyanın ne Almanya
nın bu idareye girmesini ka
bııl--etmiştir. 

Bunun üzerine Londra da 
İtalyamn bu yoldaki taleble -
rini is'afa imkan olmadığını 

Romaya bildirnıeğe karar 1,er
miştir. 

Kar 
Yağmur 

Grip 
Birkaç günderlberi başlıyan 

yağmur hala devam etmektedir 
Soğuklar nisbeten azalmış ise de 
yağmurun devamı rutubeti arttır· 
n akta ve esasen mevcud olan 
ft ipi çoğaltmaktadır. Dün oldu
ğu gibi, bugün de epeyce yağmur 
: ~ğmakta<lır. 

Grip vukuatı ehemmiyetli şe

kilde çoğaldığından yeniden ted
bir alınması kararlaştırılmıştır. 

A vrupada da soğuklar bütün 
~iddetile hüküm sürmekte, muh
tdif yerlerde kar fırtınası esmelr· 
tedir. 

Anadolunun ba.zı yerlerinde de 
har yağmıştır . 

Bu sabahki } .. .,..nur 

Vali Şehrimize D9ndü 
Birkaç gündenberi Ankaradaı 

bulunan Vali ve Beled1ye Reisi 
Llttfi Kırdar bu sabah şehrimize 
gelmiıtir. 

Kendisi şehir işleri etrafında 

yeni direktifler almıştır. 

Geçen yılbaşı getesine aid bir intıba 

Bu Gece Y eniY ıla 
Giriyoruz 

Piyango Çekiliyor- Eğlence 
Yerlerine Rrğbet Nakil Vasıtaları 

B ugün 938 senesinin son gü
nüdür. Gece saat 24 den 
sonra herkes, arkada bırak

tığı uzun veya kısa yıllara yeni 
bir 365 gün daha ilave ederek ye
ni bir seneye, 939 a girecek, sona 
bir yıl daha yaklaşacaktır. 

Bu münasebetle hemen bütün 
şehir; yeni seneyi neş'e ve sevinç
le karşılamak için hazırlanmış; 
eğlence yerlerindeki müteaddid 
masalar evvelden tutulmuş; bazı 
evlerde .. yılbaşı sofralar!» tertib 
olunmuştur. 

Nakil vasıtaları; İstanbulun u
z::. k semtlerindeki halkın da · bu 

gece Beyoğlunda ve §ehrin eğlen
ce yerlerinde eğlenebilmelerini 

temin için yılbaşına mahsus fev
kalade tarüeler tatbik etmeğe ha
zırlanmışlardır. 

Ezcümle köprüden her cumar
tesi saat 24,20 de Adalara harekel 
eden vapur; bu gece Haydarpa • 
ıaya da uğramek şı::rl.ile Köprü• 
den saat 3 de kalkacaktır. 
Şirketihayriye de Köprüden saı

at 3 de Kavaklara kadar bir va .. 
pur tahrik edecektir. 

Tramvaylar; bu gece şerefin• 
sabaha kadar işliyecek, otobli> -

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Fransa - ltalya ihtilafı 
Gittikçe Büyüyor 

L ondra 31 (Hususi)- Fran
sa ve İtalya münasebatı, dü
zelmesine imkan kalmıya

cak derecede gerginleşmektedir. 
İki taraf da gerek ana vatan 

hududlarında, gerek Habeşistan 
ve Somalide mütekabilen muaz -
.zam tahşidat yapmakta devam et
tikleri gibi Akdenizde de ayrıca 
büyük hazırlıklar görmektedirler. 

Frankistler de İspanyadaki ta
arruzlarını deniz ve hava kuv -
vetlerine dahi teşmil ·etmişlerdir. 

Bu suretle Roma Fransayı sıkı 
bir çember içine almak siyasetine 

sür'atle devam etmektedir. 
Diğer taraftan siyasi Loııdra 

mahfellerinde söylendiğine göre 
Romada yapacağı görüşmeler es~ 
nasında Çemberlayn İtalyan ta • 
leblerinden bahsetmiyecek ve gö· 
rüşmeleri İspanyol meseleler~ Ü• 

zerinde temerküz ettirecektm. 
Başvekil bu meselede son bir gay
r.et sarfetmeyi kararlaştırmıştır. 

Müzakereler esnasında geçen ni
sanda aktedilen İngiliz - İtalyan 
itilaflarının tatbikine dair tefer-
rüat da görüşülecek ise de bu tali 
bir ehemmiyeti haiz değildir. 

J Yalnız Bırakılniak Yüzünden . · I 
Bir ihtiyar Diri Diri 

Yandı 
751ik Adam 

Derecede 
Sigarasını 
Mecalsiz 

Kaldıramry~cak 
Bulunuyordu 
(Yazısı 2 inci sahifemi:de) 
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Adli Tebligat 
Posta Tecrübesinden 

Sonra Telgrafla da 
Yapılacak 

A 
dll evrakın postn ile gun -
derilmesi hakkında yeni 
bir proje hazırlanarak Bü

yük Millet Meclisıne verildığ i -
ni yazmıştık. 

Bu projenın ihtıva ettığı miı • 
blm ve yeni işlerden birisi de, 
memleketimizde telgrafla tebli -

ıat da yapılabılmesıdır . Ancak 
telgrafla teblıgat usulünün; pos
ta ile tebligattan yani; bu işlere 
alıştıktan ııonra yapılması muva· 
fık görülmüştür. 

Diğer taraftan projeye gört>; 
mübaşirler tarafından yapılmRk· 

ta olan adli tebligat; ayni zaman
da ve her yerde posta - telgraf vl' 
telefon idaresi tarafından icra o
lunacaktır. 

Hazırlık tahkikatında ve geriye 
bırakılmasında zarar umulan di
ler işlerde ve ayni yerde bulunruı 
muhakemelerle adil daire ve mü
esseseler arasında ve bu müesse· 

ıelerde bulunan şahıslara yapı • 
lııcak adli tebligat, adli mum ıce
melerce kendi memurları veya 
ubıta marifetile icra olunacak • 
tır. 

Tebligatın hangi hallerde tel -
gra!la yapılabileceği aliıkadarla -
rın talebi üzerine mahkeme reis
lerı veya mahkemeyi yapan mer
ci tarafından ten•ip olunacakt~r. 

Telgraf masrafı, bu vasıta ile 
teblıği isteyen taraftan posta üc
rHinden ayrı olarak alınacaktır. 

Posta, telgraf ve telefon idare
sinin tebligat işlreinden dolayı 
alacağı ücretler ayrı bir tarife i
le tesbit olunacaktır. 

Bu suretle yapılacak tebliğler i
~in, adliye harç tarifesi kanunu
nun 12 inci maddesinde yazılı o· 
lı.n tebliğ masrafı alınmıyacak • 
tır. 

Tebliğ ücretleri peşin olarak 
ödenecektir. 
Diğer taraftan bu yeni kanu -

nun ilk tatbike başalndığı zaman
daki müşkülleri karşılamak ve 
lüzumlu görülen diğer tedbirleri 
elmak üzere bir heyet teşkil olu
nacaktır. Bu heyet, posta, tell{raf 
ve telefon umum müdürünün reis
liği altında Adliye ve Nafia Ve
letlerile posta, telgraf ve telefJn 
idaresinin m~messi!lerinden te • 
şekkül cdecektır. 

Dökmeciler 
lktısad Vekaletine 
Müracaat Edecekler 

D ökmecilerin vazıyetı ~ir 
mesele oldu. Nuruosmani • 
ye, Kalcı hanı ve Unkapa-

11ı Kesercilerde bulunan döküm-
cülere, etrafa duman saçarak ra
hatsızli kverdikleri cihetle bele· 
C:iye tarafından, maden kömürü 
! akmaamları ihtar edildiğini dün
kü nüshamızda yazdık. 

Bu esnaf, maden kömüründen 
başka bir §eyle işlerini yapamı • 
Yacaklarını, maden eritme baş • 
lıa suretle kendilerince mümkün 
<>lrnadığını ileri sürerek mensup 
oldukları madeni sanatkarlar re
llıiyetine tekrar tekrar baş vur • 
llıakta ve cemiyetten, icap eden 
Yerlere müracaat ederek kendi -
lerinin bu müşkül vaziyetten kur
tanımasını istemektedirler. 

Bunun üzerine, madeni san:ıt

karlar cemiyeti, dün 40 istida ile 
l:minönü Kaymakamlığına mü -
ıacaat etmekle beraber diğer ta • 
tı.ftan İktisat V ckaletine de vlzi
~etı bildirmeğe karar vermiştir. 

C€#Diyet, dökümcülerin, eğer 

llıutıaka yerlerinin değişmesi la
•ım geliyorsa, bunların Vekalet -
~e tesbit edilecek herhangi bi? 
Yerde, fakat toplu bir yerde Ç3-

hştırılmasının teminini İktisat Ve
kaletinden dileyecektir. 

Esnaf, bir taraftan İktisat Ve -
ItiıJetin ebaş vururken, diğer ta
taftan Eminönü K•ymakamlığ• . .... 

ııa yapılan müracaatın neticesini 
merakla beklemektedir • 

Madeni sanatkarlar cemiyeti, 
bundan maada, kendi umumi fa. 
~liyetine ait yeni bir teşebbüste 
t'aha bulunmaktadır. Kendi ziiın
ıesinden olan biliıınum eesrtıhn, 
<lertlerıni, ihtiyaçlarını ve dilek -
)erini dinleyip muntazam suret • 
te cemiyete bildirmek üzere üç 
l:ışilik bir heyet vücude getirmis 
tir. Şuayyip, Mehmet Fazlı, Art;n 
adında üç zevattan müteşekkıl bıı 
h~yet derhal faaliyete geçmiş bu
lunmakatdır. 

Bundan başka, madeni sanat • 
karlar cemiyetine bağlı her san
at zümresi kendi aralarından yi
ne üçer kişilik birer heyet seçe -
rek tekmil ihtiyaçlarının en kısl 
zamanda cemiyete bildirilmesi -
ni temin edeceklerdir. 

----0-

Beyazıttaki 
Satiye 
Binası 
---

Konulan Kıymete 
İtirz Edildi 

Beyazıttaki Elektrik Şirketine 

~it büyük binanın istimlak edil
mesi kararlaştırıldığından m·ı • 

Bozulan Makineler 

G 
eçen gün bir arkada, la be
raber en büyük radyo atPn
tcler inden birinin 111ücssc

sesine gittik. Arkadaşın rad yosu 
bozulmuş, tamire bırakmıştı. Onu 
alacaktık. Müessese salıibi ile rad
yo işleri etrafında görüşürken, 

bir takım noktalar nazarı dikka
timi çekti. Alakadarlar için fay. 
dPlı olur müliibazasile buraya 
kaydediyorum. Şu kanaati edin
dim: 

f 

Radyo yapan fabrikalar, malın ka
litesini gittikçe bozuyorlar. Her yıl 
daha çürük mal yapıyorlar. Çünkü 
her sene yeni model çıkarmak ve 
satmak lazım. Yalnız mallin~nin 
zarafetine ehemmiyet vcri)'ıwlar. 
Müessese, bir makineyi bir s"ne· 
den fazla garanti edemiyor. Çün. 
J..ii, bir sene sonra, makinelerde 
arızalar oluyor; tamir faslı başlı
yor. Radyonuzu hemen her ay 
bir kere tamire götürmeğe, "* . 
raşnıağa mecbur kalıyorsunuz. Ta
mir işi de müthiş pahalL. Beş, on, 

on beş lira taınir parası alıyorlar. 
Her abone mutlaka bir teknisyen 
değildir. Makinenin içinde belki 
de küçük bir tel kopmuştur. Fa· 
kat, sizden birkaç lirayı alıyor

lar. Neresi bozulmuştur, değeri 
nedir, bilmiyorsunuz. 

Makineyi aldıktan iki, üç sene 
sonra, mecbur oluyorsunuz, yeni 
bir makine almağa... Zaten, fab
rikanın, acentenin islediği de bu
dur. 

llükfunet radyo makineleri işi
ni eline almak üzeredir. Bütün 
yurdda radyo abonelerinin çoğal
ması isteniyor. Her köyde dahi 
bir radyo bulunacak. Radyonun 
ne kadar faydalı ve mühim bir 
vasıta olduğunu söylemc&"e dahi 
liizum yok.. 

Fakat, bu anlattığım mahzur • 
ları mutlaka bertaraf etmek için 
bence, şunu yapmalı: 

Der nevi radyo makinesinin 
memlekete girmesine mü.saade 
etmemek. Mütehassıs bir heyet, 
en iyi ve en sağlam makineleri 
tetkik ve tcsbit etmeli, Memleke· 
te ancak bu makineler sokulmalı. 
O zaman, bu fabrikalara daha ge
niş mikyasta siparişler verilece&i 
için, devlet, istenilen vasıfları 

fabrikalara bildirir. Fabrika bu 
şartlara uymağa mecbur kalır, 
hem de ucnz mal satar. Çünkü 
büyük bir miişteriyi kaybetmek 
istemez. Radyo için memleketten 
dışarı çıkacak servet de ekonomi 
ile harcanmış olur. 

BÜRHAN CEVAD 

hcndisler bu binaya 60 bin lira 
kıymet takdir etmişlerdir 

Belediyenin bu kararı ve kıy
met miktarı halen mezkür bina
da bulunan Satiye şirketine teb -
liğ olunmuştur. 

Fakat bu paranın azlığıııdan 

bahsedildiğinden belediye mu · 
hakemeden is1imJak kararı alma
ğa mecbur kalacaktır. Ancak bu 
brar alınıncaya kadar istimlak 
iaaliyetinın durdurulmaması ' -
çin 60 bin lira '. ;, 20 fazlasile bir 
bankaya yatırılacak ve yıkılma i
~ine başlanacaktır. 

lzmirde imar işleri 
Sene 

imtihanını Daha 
Parlak Verecek 

- . iz mır Bu 

Külürpark - Otel Fuar ve 
Şehir İşleri 

... 

İzmir fnanndan bir görünüş 

1
- zm.ir Belediye reisi Behç"t 

Uz, muharririmize İzmir 
hakkında vaki beyanatı 8• 

rasında bilhassa demiştir ki: 
- İzmir Cümhuriyetin meyda

na getirdiği güzel ve yeni bir Türk 
~ehridir. İktisaden her gün biraz 
<iaha kuvvetlenmekte ve nüfusu 
artmaktadır. 

Geniş yangın harabelerini Türk
ler bir asırda dahi temizleyemez 

diyenler orada beliren mamurP -
!erin her sene arttığını, İzmir en
ternasyonal fuarı münasebetile 

gördükçe hayretler içinde kalı -
yorlar. 

İzmir, her sene 20 Ağustostan 

20 Eylüle kadar devam eden çe -
tin bir davanın imtihanını verir. 
İzmir, bu sene, bu imtihanı daha 
parlak olarak verecektir. 
İzmirin en yeniye, en güzele ve 

tll iyiye aşkı ok3dar taşkındır .ci. 
iınüne gelen herşey erimeğe mah-

1'.fımdur. İşte, yüz senede bitn,Pz 
denilen harabeler bir imarla eri
di, gitti. Gelecek seneden itiba -
ren de İzmirin eeski şeklini de -

ğiştirecek ve asıl güzel İzmiri do
~uracak ve yanmamış yPrlerin 
ıslfıhına başlıyacağız. Bunun da 
~sasları hazırlanmıştır . 

KÜLTÜR PARK 

420 bin metre murabbalık biı 
sahayı işgal eden ve Türk mü hen. 

clisleri tarafından hazırlanan bu 
geniş park içindeki her türlü spor 

ye kültür eserleri ve hayvanat 
t ahçesil~ bütün memleket ç<'~ulc-

larını ve turistlerıni saatl~rce, 

günlerce işgal edebilecek bir ınü · 
essese halini almaktadır. Ciğer -
ıere hayat, gönüllere ferahlık. si· 
nirlere kuvvet veren bu daimi 
l eşillik ve güzellik meşheri sağ • 
!ık yuvası Cümhuriyetimizin en 
faydalı eserlerinden biridir. Bu -
nu, bilhassa, bizden sonra gelenler 
daha çok takdir edeceklerdir 

YENİ İŞLER 

Günlük şehir işleri muntaz~m 

~·olunda gidiyor. Bütçemiz denk
tir. Her sene 150 bin lirasını ver
diğimiz istikraz borcundan başka 

borcumuz yoktur. Yeni yaptığımız 
işlerle bütçemizi arttırmağa ça -
lışıyoruz. İdaremizde olan hava -
gazında yeniden ıslahat yapıyo -
ruz. 

Tekmil motörlü vasıtaları ıçin
de toplıyacak ve bu asrın her tür
lü ihiyacına cevap verecek ve iki 
sene sonra belediye otobüslerile 

beraber 300 bin lira varidat temin 
edecek garaj santral isi de ilerle

mektedir. Bu sağlalm binadan 
bizden sonra gelenler en az bir 
asır istifade edebileceklerdir. 

150 yataklı çocuk hastahan.ısi 

inşaatı da oldukça ilerledi. Bu 
hastahane, herhangi bir ihtiyaç 
karşısında istikbalde, daha baş -
ka pavyonlar ilave edilebilecek 
şekilde geniş bir bahçe içinde ya
pılmaktadır. 

OTEL 

Otel, İzmirin çok mühim ve 
acil davasıdır. 

Maarif Vekaleti 

Kacak 
Eşya 
Satışı 

Maliyet Fiatlarından 
Dun Olmıyacak 

Gümrüklerde birikmiş veya ka· 
ç&k suretile memlekete sokulur· 
ken yakalanmış eşyaların satışın

da bu kabı! malların, gümrükleri 
ödenerek ithal olunan emteadan 
daha ucuza satıldığı görülmüştür. 

H 
asan Ali Yiıcel l\laarıf \ e
kaletine gelirild i. llu. ta • 
yin memleket ınanrifi için 

hayırlı ve yerinde biY hareket ol
du. Hasan Ali Yücel, şahsan mcm· 
leketin ideal müncvnr tipidır. 

Bundan başka edebi~ at , . ., ~azı • 

cılık aleminde scnekrce kafa yor
muş, hizmet etmi • t.anınmı !tir 
şair ve edibdir. 

Bu kabil malları ucuza alanlar; 
normal ve kanuni mal geben 
tüccarlarla bittabi kolayca reka· 
bet edebileceklerinden hem tüc
carların ve hem de gümrükıe.·in 
zararına olan bu vaziyetin ön -
lt<nmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu karar mucibince; kaçak eş· 
yalar satılırken yalnız açık arttır· 
ma usulü ile satılacaktır. 

Bu arttırmalarda verilen en 
ı;üksek fiyat, normal görülmedi
ğı takdirde de o müzayede ihale 
yapılmıyacaktır. 

Kaçakçıl k 
Cezaları . 

Arttırıllyor 
Yeni Kanun 

Meclise Verildi 
Memleketımizde kaçakçılıgı'l 

ı;ün geçtikçe azaldığı görülmelc • 
tedir. Fakat bu menfur işin 'l'iir • 
kıyede tamamen yok edilmesi az
minde olan hükumetimiz bu ma!t
s&tla yeni ve mühim karar ver • 
miştir. 

Öğrendiğimize göre; bu yeni ka
rarlara göre; kaçakçılık maksa • 
dile kurulacak teşekküllere da • 
hil olanlara çok şiddetli eczalar 
verilecektir. Ve bu cezalara mu· 
vakkat sürgün cezası da zammo
lunacaktır. 

Ayrıca; gümrükten kaçırma 
maksadile bavul, çanta ve burJa
ra benzer şeylerle vücude getiri· 
len gizli yerlere konulan resme 

tabi eşya ve inhisar maddeleri 
hemen müsadere olunmakla be
ha şiddetli cezalar verilecek.tir. 

Hakikate muhalif beyann:ırne 

vermek suretile eksik resımle 
memlekete eşya soktukları anla
~ılanlar da, bir seneden 3 seneye 
j: adar hapis cezasına mahküm o
lacaklardır. 

Bütün bu kararlar yeni bir ka
nun layihası halinde hazırlanmış 
ve Büyük Millet Meclisine veril
miştir. 

İzmir, diğer şehirlerimize nis -
beten daha ucuzdur. Çok güzel 
kullanışlı ve ucuz bir otel, yapa
rak, İzmirin umumi hayatında b<r 
değişiklik yapmak istiyoruz. Mu- 1 
vaffak olduğumuz zaman Enter- 1 
ı.·asyonal Fuar günlerinde ve di
ğer zamanlarda, lzmirin büyük 
bir noksanına cevap verilmiş o -
lacaktır. İnşaata bu 5ene başlana
caktır. 

Maarifçiliğine gertllce, Hasan 
Ali Yücel bugünkü Maarif Ve · 
kaleli teşkilatını, yurd maarif iş
lerini yakından ve içinden bilen 
bir şahsiyetÜT. Yeni Kültür Ba
kanı için, maarifimizin meçhul ta
rafı yoktur. O, bütün aksaklıkları, 
iyi tarafları, en ince tcferrüatına 
kadar bilir. Çünkü, ua,an Al~ 
Maarif Vekilliği makamına gelin· 
ciye kadar, maarifin her çcşid 
işinde hizmet etmiş biT eleman· 
dır. Yıllarca hocalık, müfettişlik. 

umum müdürlük yapmıştır. 
Onun gaıetecilik hayatı '8rdır0 

Gençliğinin nzun yıllarında Türk 
matbuatının çeşidli hizmetlerini 
görmüş, gazelecilikde de kendi· 
sini iyi tanıtmıştır. 

Vekalete geçtiği son dakikaya 
kadar da, muhtelif gazetelerde 
yazılar yazıyor, çok sevdiği ne • 
riyat hayatının ;çind• bulunu • 
yordu . 

Hasan Ali'nin insan larafı da 
harikulade kuvvetlidir. Onun ne
zaket, dürüstlük, tevazu ve şef • 
kati, kendisini yakından tanıyan· 
!ar arasında dillen• destandır. 

Bir halk çocuğu olan Haı.an Ali 
Yücel, balkcı bir VPkil olarak i< 
başına geçiyor. 

Kendisini tebrik etmeyi bir va
rife bilir, memleket için bayırlı 

muvaffakiyetler temenni ederiz. 
REŞAD FEYZi 

Maktu 
Satış 

Belediye memurları tarafında 
muhtelif semtlerde pazarlıksız sa· 
tış kanunu hükümlerine mu'ıalif 
hareket eden •esnaf ve dükkan . 
cıla_rın takibine devam olunmak
tadır. 

Ezcümle dün Beyoğlu , Bc~ik • 
taş ve Eminönü mıntakasında va· 
pılanl teftişlerde 50 den fazla es
raf ve dükkancı hakkında tPbıt 
tutulmuştur. 

Bu husustaki cezaların artt• rıL 

ması ve kontrolün şiddetlcrtmcsı 
de kararlaştırılmıştır 

Birimizin De ci 
Hepimizin Oerdı 

Temizlil< ş.en 
Temiz.hk iı;ıJC'rinC' nl" kad .. r t>hem· 

miyet vcrll~e ycrindedlr .. Bu hu ... 
sosla n" kadar Utlı d!l\'ransak 
D1cmleltet, halk ve umumun ~ıhhatl 
na.mına o kadar buyuk bir Jnsilni 
cayeye lıizmet ttmi~ oluruz. Bu 
itib.;ırla ttınizlik i 'f"rj alaka Ut> 
mevzuu bah...,,oJdui:a. u runlrrde 
ı-or.umuz.c çarpanları o;ık qk hatır

latıyoruz: 

ZORBALAR 
SALTANATI 

zi kandırmışlar.. Canım size ha- n.ahiv ve inkıraz bulmasın.. . !arı halde girilmesi memnu olan adamdı. Zora döğüşecck takımdaı 
lal olsun padişahım... _ Hayır Padişahımız, buna ım- haremi hümayüna satır balta dal- oeğildi. 1 

Diye yalv3rıp yakarıyordu. kan yoktur. S ı zin tahtısaltanatta dılar. Arkasında entarisi başında A 
Padişah, irade etti: bakanı z Sel m ile Mahmudun Biraz evvel Selimi Salisi kurtar- rani takkesi olduğu halde can 1 

Ab('danla. mua.l:ınn. tabaklanu, 
,rf'mck kzcahının, llaplann. k:ıC'ak· 
ların temJ2 olm»ına. ustlerinöl" t.oa 
bulu.nnıam:ıs.ına. \ e :-.alreJ t" l•eh·di-
1e :r.abıla!!ıınea d:ılnıa dikkat rdilir, 
bu ıurclle km\1Hif' riayft etml~·cn

Jrr .. ceu llf',ilir. akat, birçok ahrı 1 
dukkinlarında llluhim bir nokta 
Jırr xan1.ın .ı;uz.df·n kaçar; bu g-Oı

den ka('an bulaşık yıka.ma. tanıdır .. 
_ Ne yapacağız şimdi? hatline vabe•tedır. Derhal ruh - mak ve Alemdarın huzuruna gö- havlile olduğu odadan dışarı fır- ı 1 
- Efendimiz irade buyurun sat verin. Biz haremi hümayuna türmek üzere e.ınir almış olan !adı . Haremi hümayunun geniş 

her şeyi bir anda haledelim.. girelim. Biz işimi z ı bitirip çıkın- kızlarağası Mercan ağa bu cella- sofasına doğru koşmağa başladı 
No 29 h•Au, M.. ı:uuni l{ARAYEL N J? caya kadar Babüssuade kapmnı F k b s li h · · · · - ası . da katillerin haremi hümaylna a at; e e e m aını pcşın-

s S it S 1. .1 h d ~apah tutunuz .. dedi. • · k b. h d '- - ·ı ultan Mustafa ve taraftarlar Sultan Mustafa mahud Nezir a- - u an c ım ı e şe za c· girdiklerini gôrdüğü halde mü • nen yetışere ır ançer aruesı e 
it Ef d · J • Sultan Mustafa, başka türlü · · 112nıa ve baltalarla kapının kı· ğayı çağırmış ağzınageleni söy _ Mahmud endiyi idam e ıp a- ıiahale etmek vazıfesı dahili:>de Sultan Selimi yere serdı. Dığer 
tıldığını ışıtmışlerdi. · lüyordu: §elerıni dışarı atalım .. Bunu gö- c&rei necat olmadığını görünCP iken hiç ses çıkarmayıp görme • arkadaşları da başına üşüşerek 

liele; Alemdarın sesı harem il~- - Bire Allahtan korkmaz, kul- ren zorbalar tahtı saltanata geti- ırade etti· mezliğe gelerek dairesine çekili- .lıançerlemeğe başladılar. 
~C~lnde bulunan kadın efendi • oan haya etmez, beni nasıl olup da recek adam bulamıyacaltlarını "n- - Haydi ... Karlarını itmam ey- verdi. Harem dairesi yangın yerine 
crı ve gözdeleri ürkütmüştü. 1andırdın? .. Alemdar hanı bize ta- layınca bırakıp gitmek mecbur;. leyiniz öyle ise!... oönmüştü. Yüzlerce kadın avazı Katiller, haremi hümayılnda 

Itumelinin Balkanlarından ko - raftardır der dururdun ... Yazık · yetinde kalırlar.. Nezir ağa Padişahtan ruhsat a· ,_ çıktığı kadar bağırıyordu. ili• 
ıı LUlunan saraylıların feryat ve fi-

Up gelen bir takım daği adam • uldu. Keşke Çelebi Mustafa ku • Başka türlü hareket etmenill hr almaz arkadaşlarını başına top- yandan da Alemdar ve avenesi-!· ganları arasında evvela Selimin 
b~r saray, Padı~ah, harem nedir !umun dedıklerini tuta idim... çaresi yoktur. Çünkü zorbalar çok !adı. bulunduğu odaya hücum ettiler. nin sesleri ta, dış kapıdan işi~ 
Urı:ıezltrdi. Ma zallah, bunlar ha- Ah! Rezil mel'un sen de onlard~n- kalabalıktır. Saray halkile başa Bunlar başçuhadar AbdülCet • liyordu. 

ıe Sultan Selimin hizmetine mf' • llıi hümayuna dalarlarsa, içer;C:e sın galiba!. Hele şu iş bitsin va!- çıkmamıza imkan yoktur. tah, hazine kethüdası Ebe Selim, Sultan Mustafa ise Bağdad köş-
•kl n.ur olan gözdeler, efendiler'.nin kü 

a hayale gel!'Ccdık densülilı.- !ah kelleni uçuracağım hinzir sc· - Sorıra; bu hainler ve şehit', Mahut Nezir, Emir Ahur, Deli E- .. sofasında bir aşağı bır yukarı 
•er viıcı -ıc geleb ı lı•c!i. nin.. saray, Padişah bilmez bu zorbalar yüp oğlu Mehmet, Tebdil haseki- başına geleceği anladıklarınd•n dolaşıyor ve arada sırada kapıva 1 

Sı!ltan Mustafa, Alemdarın a· Nezir Ağa; Padişahın ayakları·•a ı_şliyeceğimiz bu cinayet karşısıl'da si, Bağdatlı Hacı Ali, Avadan bos- bulundukları daireden kaçıp ya- koşarak Nezir Ağanın Sultar. Se-
~· acı feryadlarını ışitince aklı 1'apanmış yemin ve and ediyordu, bizi de ortadan yok edip büsbü • tancılarından deli Mustafa ve be- kal arını kurtarmak kaygusıına 1m ve şehzade Malımudun klan: 

Naıırıll bula ık )'ılı.anıyor'!'. 1 
Buna dikkat •dildi mi . t"dili)or 

mu!. 
Ahçıların - bUJ uk bir ek~erl -

:rr-Ue - Gorunmez bir 7utle bir 
buJ.aşık ıenccre.c;I vardır. Sabahle
yin buna, bittabi teml:ı bir su ko
nu:-, ısıhhr -ve a.ltında yanan ateşle 
daima. &ı<"-3.k durur. Bu kabın i('in

dr)d Wmlz 5U blrka(' parti tabak 
y,kandı mı. ölur bir çirkef ... Ondan 
tı0nra taboııklar 11.~ıklar, çatallar 
mutt.madiycn o çirkefin içine da
lar çıkar ve tt"ml:ıdlr dlJ't' mu'!te
rinlıı öntinf' llonnr~ Halbuki bu 
u..'"ıtri temlı.llk pl,;,;Jlfln atababa"iı

dır. Tabakların na!'>d bir ('irk.el İ· 
elnfle ]'1kand1iını cort"D bir mu -
tf'rl ah('ılara 11.ar.,ı l'•Yr• ihtharı bir 
ti1'~Jnnıe dular. 

Utp.;I , botun ah<·tlar bo' it midir? 
Şuphcsiz de-&-11. fakat, bo)'lfl o

lanların blr an evvrl 11lahı h·in ali

lı:'.\darlara hatırl4'h . '°' ,.,. dikkat 

de 
~ki: 

:d 
?n 
.oa 
un 

il 
!S 

ıki 

aşından gıttı. Laf değil; tacı tah- - Efendimiz, ne haddime... tün hanedanı iıli osmanı yok e- raberlerindc saray muhafızların- oüştüler. . f'dildiklcrine dair getıreccgi ha-
__.ı._ __ 1_1_e_l...;in.:.;d::;e:..:.n:.......:; ızid::.i:.u:v'o::,.rd::,U::.•:__ ____ .....__V:.;a;;.:ll;;.:a;;.:h;,;i;,;lfı.zi=' m;::..,:k:,:u:.:s=ur:.;u::;m;::...i,.:;. VO=k;.:; .. ·:....:B:.:ı.;.~..ı... ' ~dı:;e~r:;,e k~dı:;e;.:v:.:;le::,:t:...ı:,v:;_c .,:m.:.:,:.:ı l,::le;,ıt-'m~ı:ıı::aa,ı;:za:::l::;la:ı,:h~· .ı..~d~a~n~o~n~b:,::o:;:_st:,:a:.:,n::;c:!,ı .:v;,:;e~b:::a:::l:,::ta:::c;,:ı.:o;:,:l,:!d:!uk::,-;;,.ı __ S:::=el'..'.im~i_:S:::a~l:'.:is'.!.; _:e~s~a~se::n:2çe::_l'.,'.im'.'..'..:s::iz~b::.'.:t , _ beri be ki iyord U • 

.,~,7.1rlarına koru' orm 
-~~~'--~-::::::::::._ı 
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jTs p a n y a' da Kan l ı B o ğ u ş m a 1 ar . . j J j Meraklı Şeylerj VE 
Franko,ltalyanın Muvafakati:::;:::~ ....... ~ 

O 1 m a d a n T a V a S S U t filimde artistin biri, teli. bir lr.ell.me 
söylemek için el11 lira al.m.qhr, 

Bu artistin va'l:lfesl, g,bne1e l'lr .. 

Kabul Etmiyecek imiş :::~:·;:Ü 
BOŞLUK .. 

oşluk ... Evet, en geniş ma-

B nasile bir boşluk.. . Fakat 
gökler, o bütün bir kainatı 

sinesine çekmiş, uçsuz bucaksız 
boşluklar değil, belki on~.n ~a~~r 
sonsuz, onun kadar baş döndu"u
cü bir iç, bir ruh, bir gönül boj· 
luğu... Bu satırlar belki bir t~ 
gönül hikayesidir. Fakat bu ııo
nül boşluğunun derin, unutul'Il ız 
acısını nice gönüller tatmış, sız • 
lamıştır, sızlamaktadır ve sıi\ıya

caktır ... 

1 1 
!erinden bahsetm.ek ister, faka~ 

Yazan: Recai Sanay • b~ onun canı sıkılır. esnemege . L..------------' lar, bakışları sönük ve biganedıt. 

Taarruz Planını 
Suretle 

Kim Ve Ne 
Aşırdı? 

F rankistler Arasında Geçimsizlik 
i spanyadakl dahili harbin 

şimdiki safhası Avrupa ga
zetelerini, bilhassa İngiliz 

matbuatını yeniden meşgul etme
ğe başladı. Tayınis gazetesi Fran· 
ko İspanyasındaki hali anlatmak 
için şöyle diyor: •İspanyada as
keri harekat iki sebebten dolayı 
durmuştur: Birincisi havanın çok 
soğuk gitmesi, ikincisi de Fran -
konun Katalonya üzerine taarruz 
içın hazırlamış olduğu planın ö
bür tarafça öğrenilmiş olması. -
dır. 

Frankonun maiyetinden birkaç 
zabıtin bu planlan öbür tarafa ver• 
miş olduğu anlaşılıyor. 

Şüphe yok ki her iki tarafta da 
barışmak arzusunu besliyenler 
vardır. Fakat Franko şimdiye ka
dar ancak kendisinin kat'i zaferini 
beklıyerek bunun haricinde her
hangi bir çareye müracaati red
detm!ştir. Franko öbür tarafla 
herhangi bir anlaşmıya yanaşmak 
istemiyor. Her ne kadar kendi ta
raftarları arasında anlaşma poli
tikasının İspanya için daha karlı 
olacağı fikrinde bulunanlar varsa 
sa o bunlari dinlemek istemiyor. 
İşte onun böyle anlaşmaktan uzak 
bulunmasıdır ki Cumhuriyetçile
rin de sebatını arttırıyor. Şimdi
ye kadar Franko inad etmeseydi 
Cumhuriyetçilerle makul bir an
laşmaya varmak kabil olacaktL 
Franko İspanya meselesinin ye -
gane halli çaresi olarak merkezi 
bir hük\imetin tesis edilmesini ve 
bütün memleket için ayni idare
nin tatbikini ileri sürüyor. Halbu
ki bu şekilde bir idare İspanyol 
ruhuna uygun gelmiyecektir. İs· 
panyayı tamamile böyle bir idare 
altına almak tasavvuru karşı ta
rafın mukavemetine ve dahili 
harbin daha uzam~sına sebeb ola-
~aktır. 

Cephe gerisinde istmı naı eden Frankistler 

Bu da memleketi büsbütün kuv
vetten düşürecek ve kuvvetsiz 
düşen İspanya dünya politikasın
da oynıyacağı siyasi rolü oyna -
mak iktidarından mahrum kala -
caktır. 

Loid Corc'un gazetesi olan •Ni
yöz Kronic\. de diyor ki: 

Franko İspanyası ile Fransız 
hududu arasında 150 Fransız tev
kif edilmiştir. Franko taraftarla -
rının tevkif ettikleri bu Fransız
lar şununla itham ediliyorlar: 

Fransada Cumhuriyetçi İspan
yanın bir takım adamları vardır. 
İşte bu Fransızlar da onlarla te
mas ettikten sonra Franko İspan· 
yasına geçmek istemişlerdir. 
Diğer taraftan yine ayni gaze

tenin yazdığına göre de, Franko 
İspanyasından Fransız hududuna 
geçenlerin verdiği haberlerden 
anlaşılıyor ki vaziyet orada karı- -
şıktır. Şu son haftalar zarfında 
Franko İspanyasının merkezi olan 

Burgos ve Logronoda karışıklık· 
lar çıkmıştır. 

Fakat geçen cuma sabahı Fran
konun Katalonya üzerine bir ta
arruzu başlamıştır. Fakat bu ta
arruzun İngiliz diplomalının çan
tasındaki planla dereoei alakası 

merak eedilmektedir. 
Maamafih Frankocular bu çan

ta meselesi etrafındaki sözleri kı
sa kesmek için bir tebliğ neşret
miştir. 

Bugün SARA y SINEMASINDA.._ 

Sudanda deve, Flandrda horos dii
vüııtllrürler. Bu, bir valr.IUer İstanbul· 
da da yapılırdı. Fakat meşrutiyet ill
nmdan sonra menedlldl. 

Hlndtstanda 1111erln üzerine kaptan. .. 
lan saldınrlar. \re bu iki bayvanto bo· 
tuşmaJa.rı, lo..iular içinde kalmalarını 

MJTederlttr, zevtr.lentrter. 
Clnlllerln en büyük eileocesl de 

Bota yılanlarını dölüşlürmelr.Ur. 

Yılanlar, büyük kafesler içine ko
nulur, sivri bir şeyle dokunularak tah
rik olunur, ktıdırıhr, üıerlerlne bar.an 
sıcalr. su da döktlltlr. 

Nlh&J'ei, bofalar hiddete l'ellrler, 
blrblrlertnln üzerine saldırırlar, biri· 
blrlerlnl ısırmata ba.ştarlar. 

Bu sırada, kafesin etrafına toplanan. 
seylrcller aralarında babh tutu,u.rlar: 

- Haııclst matlftb olacak!. 

PARİS MEZBAHASI 

VaklUe Pariale ber bsabm, dülı

kinınm arka•ındı& bir mezbahası var
dı. ltoyunla.rl burada keser, 7üwer Ye 
l"'Dl'ellere asardı. Ba dülıkl.nlanıt ö
nünden l'eçmet kabil deflldL tn... • 
mu üstü başı, kunduraları kan içinde 
kalırdı. Ya o pis koku!. 

Bazan, acC'nıi bir kasabın elinden 
kurtulan boiazı yarı kesik öküzler 80• 
bfa fular, halkı heyecana verirdi. 

15 inci LüJ. belediyenin ıehlr hart .. 
cinde bir m~zbaha fn.ıtasını irade etU. 

•~at, kasabtar, ne J'&ptılar J'•Pltlar 
buna mini oldular. 

Birinci Napolyoıı, bet mnbaha 7ap
brdı ve kasapların, d\lkkinlarında ko· 
yun kesmelerlol menettl. (1801). 

PARİS RASADHANESf: 

14 üncü Lüi zamauında, 1667 de 
Kolber tarafından ba,ıanılmış ve 16'71 
de bilmiştir. İlk müdürü, İtalyalı Jan 
Dominik KoslnJ'dJr. 

Rasadhanf'nln Jkt kubbesi vardır. 

Fransua Arago'nuo mildlrlyetl esna .. 
sında, 2 sont~rin1853 de tevsi edil
miştir. Dı.irbünleri ve ra...~ad aletleri 

ook mükemmeldir. 
Şimdiki müdürü Mösyö EsklaoJ adlı 

büyük bir ilimdir. --- --·---·------
TAKSiM '\! 
Sinemasında 

Görülmemiş bir muvaUakiyetle 

devam etmekte olan 

PAMUK PRENSES 
ve YEDİ CÜCE 

Harika filmi münasebetile yarın
ki YILBAŞI için saat 11 matine· 

sinde muhtelif mükafatlı ve 
sürprizli 

PAMUK PRENSES 
TOMBALASI 

1 

* , Selim, yüksek tahsil görmiİf. 
nolgun maaılı bir memurdu. A • 
ılesinin hali vakti iyi idi. BabaP\ 
tanınmış avukatlardandı. Tah • 
sHini bitirip

1 
memuriyet aldık -

tan sonra, babası onu evlendırmek 
için birçok defalar teşebbüste bu
lunmuş, fakat Selim, bütün ken· 
disine yapılan teklifleri reddet!llit-
ti. 

Bir sevdıği, sözlüsü veya met-
ıesi mi vardı? .. 

Hayır... Hiçbir iliğişi yoktu 
Yalnız onun evlenmek için ken
disince tasarladığı bir kadın lipı 
yardı; boyu, bosu, saçları, gözleri. 
E:ndamı, ağzı burnu, kaşları, her 
§eyi güzel, hulasa, estetik bakım· 
oan, cgüze\. bit kadında aran -
ması lazım gelen tekmıl z8hiri va
sıfları varlığında toplamış bir 
l~adın onun temsil ettiği ve seve· 
bileceği bir kadındı. 

Bir gün, hayat, onun karşısına 
böyle bir genç kız çıkardı: Hüs-
niye ... 

Henüz onsekiz yaşında bulu -
ııan bu ğenç kız, tabiatin kusur -
sıız bir eseri idi. Selim onun!~. ev
lenmekte biran bile tereddüt et
medi. 

Evlendiler. 
Mutantan, gürültülü bir dtiğün 

yapıldı. 

Yeni evliler, kısa bir balayı SP· 

;tahati yaptılar, döndüler. 
İlk' ayların sermestisile bir za

man daha geçti, sonra ... 
Selim karısına daha dikkatlı, 

• durendiş ve realist bir adam g~
zile bakmağa başladı. Onda bir 
takım incelikler aramak ihtiyacı
m hissetti. Bu duygu gitgide bü· 
yiıdü, durendişleşti. ı 

Hüsniye nasıl bir ~adındı? .. 
Bir yapma bebek bır tablo, tnr 

~enüs heykeli kadar güzel... Boy, 
bos, endam, yüz, saçlar, gözler her 

şey ... Evet gözleri güzel fakat ba 
kışları, o kadar durgun, manasız 
ki ... Dudakları güzel, ne yazık k' •• 
ıiört lafı bir araya getirmekter. 

iıciz! .. Mutaassıb bir ailenin kız•, 
Mç mektebe göndermemişler ... 
Endamı bir içim su, fakat, hare· 
ketleri, jestlerı o kadar tutuk, o 
kadar basit ve sıkıcı ki... 
s~limin evde güzel bir kütüp

lıanesı var. Akşamları eve gelir, 
yemekten sonra, eline ya bir kit9b, 
ya bir gazete alır, okur, karısına 

da anlatmak. ona dünya hadise -

Yeni seneyı lıır kahkaha tufanı arasında karşılamak istiyenler 

SUMER SİNEMASINDA 

İngiliz konsolosu Godman gi
derken alakadar uıbitler gelerek 
kendisinden çantayı muayene için 
müsaade istemişler, gümrüJc me
murlarını bu işe karıştırmamış -
!ardır. Çanta açılıp bakıldığı za
man büyük ve mühürlü bir zarf 

bulunmuştur. Bunda Burgosda 
bulunan İngiliz styasi mümessi -
tine aid bir takım vesaik vardı. 

Sen Jandolozdaki İngiliz sefirine 
gönderiliyordu. Zarf açılmamıştır 
Yalnız başka bir zarf daha vardı ki 
bunun içinde pek çok şey olduğu 
kalınlığından anlaşılıyordu. Bu 
zarf da Sen J andoloza yollanıyor
du. Fakat oradaki İngiliz sefirine 

Milyonlar ... Yıldızlar ... ve Zafer filmi değildir. Gayri resmi bir adamın tertip edilmiştir. 
adresine gidiyordu. Bu çantada DİKKAT: Tombala keşidesine 

Büyük bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

FERNANDEL'in T A R A K A N O V A harbe taalluk eden bir takım ve- · iştirak için herkes aldığı duhuli 
. • sikalar, raporlar ile ecnebi parası ye biletini saklaması lazımdır. 

vardı Ve YILBAŞI HEDİYESİ olara 

PİERRE RİCHARD VJLM Yabancılarla muhabere etmek İlaveten: RA y 
suçile bir takım kimselerin tev-

ANNİE VERNA Y ve SUZY PRİM kif edildiği de haber veriliyor. MILLAND ve WEND 
Tarafından fevkalide bir tarzda yaratılan ve Franko İspanyasından verilen BARRI tarafından 
PARl·s _ VENEDl'K ve MOSKOV A daha sonraki maıUınata göre ingi-

liz konsolosunun çantası şimdiye UÇAN DQNANM A 
Stüdyolarında birden çevrilen emsalsiz ve şahune f'ılm ye kadar Cumhuriyet hükumeti- filmini de gösterecektir. 

İlaveten . FOKS JURNAL Son dünya haberleri nin adamları tarafından çok defa 2 BÜYüK FİLM BİRDEN 

Gülünçlü, eğlenceli ve gayet neş'eli temsili 

İKİ AÇIK GÖZ 
filmini görmelidirler. İlaveten: EKLER JURNAL ve yılbaşı hedi

yesi olarak aynca: RAY MİLLAND ve WENDY BARRİ 
tarafından temsil edilmış 

UÇAN DONANMA 
Filminde gösterilecektir. İKİ BÜYÜK FİLİM BiRDEN 

Bugün Saat 11 de 2.30 da Tenzilatlı mutineler (Devamı 7 inci sahifede) 
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Amma, bunu söyliyemedi Derin bir iç çekişile: 
- Peki babacıgım. Hepsini vereyim!. 
Dedı, elindeki paraları uzattı. Pos bayıklı adam 

bir düşmana saldırır gibi beş elliliği Safiyenin av
cundan kaptı, homurrlana, homurdana cebine yer
leştirdi. Rakı bütün azgınlığını onun başına vermiş
ti. Düşmemek için ayakta zor duruyor, ancak bey
nini saran düşünceleri de bırakamıyordu. Yine tok, 
dik, hançer ucu gibi delen, yıpratan sesile söylendi: 

- Kız bu son! 
Bır daha böyle yaptığını görmiyeyim. 
Seni öldürürüm. 
Işini yapmalı, parayı cebine koymalı, hemen 

eve dönmelisin. 
Daha dik bir sesle, parmağını sallıya sallıya 

sözlerine ekledi: 
- • Senin anlıyacağın, azı.cık yan çizeyım dedin 

mı Öldüğün gündür. Birden de öldürmem. Önce yü
zü-::.ı doğrarım. on para etmezsin. Sonra pir yerini 
de kırarım, sakat kalırsın! 

Safiye, onun dikelen duygularını dındirmek, 

öfkesinı yatıştırmak için sadece: 
- Peki babacığım .. 
Sen hiç üzülme!. 
Dediğin olacak 
Söylediklerinden ba~- birşey yapmıyorum. 

YOS A 
------ No. 29 

Diyor, ötekisi de ayakta yalpalıya yalpalıya e
lile, gözlerile, kaşlarlle, gövdesinin bütün oynıyan 
ve sallanan yerlerile anlatmasını sürdürüyordu; 

- Kendin için bir yerde kalmıyacaksın! 
Kazandığına el sürmeden getireceksin .. 
Kimseye gönül kaptırrnıyacaksın!. 
Bir yattığın erkekle bir daha yatıruyacaksın. 
Safiye burada dayanamadı, sordu: 
- Ya zorlarsa? 
Pos bıyıklı tek ayağının üzerinde sarsıla sar

sıla bir saniye düşündükten sonra çok değerli bir 
fikır bulmuş gibi söylendi: 

- Zorlarsa senden hoşlanıyor dernektir. Daha 
çok hoşlanması için sen kaçacaksın, o kovalıyacak. 
En sonunda geceliği yüz papelden uyusacaksın. An
ladın mı? 

Ve sözünü sürdürdü: 
- Kız, demir tavında iken dövülür. Senin de 

şimdi para edeceğin çağ. Kendini çoğa satacaksın. 

Yazan: ETEM İZZET BENICI: -----
Üç beş yıl sonra hem yüzüne bakan kalmıyacak, 
hem de para etıniyeceksin. 

Safiye sozün bu durağında kendi kendisine ge-
len bir iç çekişin ıztırabını duydu: 

- Yaaa ... 
Ve ağulu bir gülüşle dişlerini kısa kısa: 
- Sen hiç bunları kendine üzüntü etmek ba

balık. Ben kendimi kolluyorum. Bir kaldığunla bir 
daha kalmıyorum. Hepsini tadında bırakıyorum. 
Dediğin gibi ben kaçıyorum, onlar kovalıyorlar. 

Dedi, özlerine uladı: 
- Bu iki yüz elli papelin yalnız yüz lirasını bir 

adamdan aldım. Ötekiler ellişer liradan. Hem de 
geceliğine değil 

Ve bu sözlerinin arkasından: 
- Haydi babacığım, sen artı.k uyu. 
Diye ona avutucu birçok sözler söyledi. 

bıyık yine masanın başına oturdu. 
- Bir rakı daha .. 

Pos 

Dedi. Hanife kadın: 
- İçme!. 
Diye söylendi, dinletemedi. O bir bardak ra

kıyı daha, yarı döke, yarı içe bitirdi; ellilikleri ce
binden avucunun içine aldı, kollarını masaya daya
dı, başı da kollarının üzerine düştü, avucunun i~
de paraları sıka sıka ve horlıya horlıya sandalyenın 
üzerinde sızdL 

Hanife kadın: 
- Yatağına kaldıralım .. 
Dedi. 
Safiye: 
- Uğraşma. Bu yüz kiloluk adamı ne kaldıra

biliriz, ne de götürebiliriz. Benim suyum sıcaksa 
yıkanayım ablacığım. 

Dedi. Ve ikisi de: 
- Haydi suya bakalım .. 
Dıye odadan çıktılar. Safıye banyoya gıtm<'rle:ı.: 
- Dur abla soyunayım. 
Diyerek yatak odasına girdi. Hanife kadın da 

onu izledi. Gün ağarıyor, aydınlık perde aralarıı~ • 
d.m ıçeriye sızıyordu. 

Safiyenln mantosu bile daha sırtınd.aydı Bir 
iki saatini dolduran, birkaç tekme ve birkaç :okatı, 
bir sürü zorbalığı ve zor sözlül!lğü de içine alan bu 
fırtıyana taze kadın kapıdan girdiği gibi tutulma. 
mış mıydı?. (D•vamı vu) 

l•azan da, Selim güzel bir roma!I' 
heyecanla okurken, bir de baJcal 
ki karısı uyukluyor! 

Bazan Selime arkadaşları ge • 
lir, bazı kere de Selim kar!S'ı;1 
alıp arkadaglarına gider, 1tadıll 1 

erkekli toplantılar yaparlar, el • 
lenirlerdL 

Böyle toplantılarda da, Se~tll 
ıçin, karısı, baılı baıına bir üziıt''ıı 
tii teşkil ederdi. Çünkü onu carı k 
bir manken gibi yanı.sıra taşıma 
mecburiyetinde idi. Bir kenarda 

1 
sessrz, sadasız oturur, hiç bir şeY · ıııs• eğız açmaz, ancak sorulana 
cı:vablar verir, sonra yine susar, 
ara sıra zahiri bir neı'e göster:;. 
bilmiş olmak için yapmacık te 
süınler... O kadar... ~ 

Evde, odalarında, yainıZ. kal~; 
Itırı zaman bütün mevcudıyeti 

.roc•· 
ckadın• olmaktan ibaret ... ,,. 
~ının göğsünü, kollarını sadec

4 

etile dolduran bir kadın... 1 
rbeS• 

Yalnızlıkta biraz daha se 
biraz daha neş'eli, fakat o halli• 
de basit, o halile de yavan .. · in 

Selim, nedamete benzer de• 

hır acile içinde, gönünde, ınane -
viyetinde bir boşluk hissetti. 

g•· 
Bu boşluk her an biraz daha • 

nlşledi, büyüdü, hatta, korkunç 

laştı... Q<!n· 
Selim vicdanlı bir adamdı· ·n 

lündeki boşluktan derin, dert a• 
gelen, kulaklarında uğuldayan d' 

in 
JceP . 

cı ahenkli sesleri ya ız ~) 
(Devamı 1 inci sııhif1 __, 

1 Rady~orgra..J 
Ankara Radyo•" 

BUGtlN rl~ 
ıs - ıs,H Mülk (Viyana " 8 

melodileri). 
17,30 MIWI< (dam uaU" rl\,.111 
18 Ttlrk mtislql (in.- " Jt 

Hlcazkir fasit). 
1 

f• ,.I• 
18,45 Saal, ajans, meteorolol 

raat borsası baberlerL .,.-
19 Türk mtizlil (inoesa• d• 

Beyati ve !fevkeha fuıllal"I>· ııiıll· 
19,45 K.onU1111A (... pOllllkJ. 

sel eri) • .,ır.-
20 Tllrk mllılfi (Kliallı pr 

Koronun ifllratile), oıl 1'•· 
1- Besteklr pqre~ (TaDb 

man ata>. .......!< 
:ı- Bestenlcir murabba " Gtl 

ola (Buburt •ade). .....,..-
3- Şarkı - Kacm• mecbll 

en abiya vahfl (H .. dıı llleJ)· ..,..ııı 
4- Şarkı - 0..1rlden butına• 

sevdlilm (Mulafa t...ı Efendi» ,,.,.ı 
5- Yaylı lanbur tatJılml - (lif 

Cemil). ı ,.1· 
6- Beslenlcir ,arkı - nen sen 

dlm seveli (ismail Ded•>· 1..,•ı 
1- Sebil tarkı - Bir -re , ç .... , ... 

verdim (Tanburt Mustafa a cfifl 
Çalanlu: Vecihe, llıqetı ıtaıı"~ ...... 

Kozan, Nuri Halil Po7n•1 

Cemil. .ıu ~ 
20.H Müalt (Follr.lor • il ...,,. 

Yönel&'en, K~ .. l Te>el tarafıll ~ııt· 
aı Saal, oslwn, tahvilli •• 

70 • nuk11I boraası flaUarı. _...,.. ••· 
!l,11 Konutma (haftalılt: pv•-

tuııu). ~ 
21,33 KUcük orkeslra - 111 •e.ıı:1"1' 
1- Anı Sehöoen Hheln ,-e 

deln (K. Bela). . 
z- !l•man•e (Şuman). elO• 
3- bpanyol serenadı (lllit 
4- Card .. No. 1 (MJ4elU• 
5- Meuuetı (Mozarl). . • .1ı). 
6- Seranala dl bacl (111...--
1- Llbeilenlanz (F. LebJ'<>• 
22,40 Müzllr. (cazband>· ,.,..ıı:' 

1!3,45 • 24 Son haberler •• 
1 

proi'ram. 
,_ 
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1 Yeni Yılın Kapısında 1 

En Büyük ikramiye 
Mutlaka Size Çıkacak 

500000 Lira ile Ne Yapacaksınız, 
Yeni Seneyi Nasıl Karşılıyacaksınız 7. 

• 

Siz e A nlatı yorum .• 
Y 

eni nesil bilmez ... Eskiden 
senebaşı martta başlardı. 
İlkbaharın birinci ayı olan 

mart, yeni yılın kapısı idi. O za
man Arabi sene kullanılırdı. Fa
kat. martın girışi, şimdi olduğu 
gibı, bir takım tezahürlere, eğlen
ceye vesile olmazdı. Mart, sessiz 
sedasız giN!rdi. Esasen bu ayda 
şıddetli kış olurdu. Yeni yılın gir-

. .... 
\ 

Bu gece saat 24 de, uykuda o-

' Yazan: REŞAD FEYZİ 1 lan İstanbulluların sayısı, tah • 
- min ediyorum ki çok fazla de -

ği!dir. sabaha kadar devam edecek bir 
Eğlence gününden sonra, sırtüstü 
yatmak, dinlenmek için, bo~ bir 
glin var. 

Bundan senelerce evvel, yılba
şını, !stanbulda çok az kimse bir 
dine göre, bir eğlence buluyor, 

o -

Yılbaşının heyecanlarından bi
rini de Tayyare piyangosu te]l<il 
ediyor. Bu a~am birçok insanlar 
ze:ıein olacak .. Yarım milyon li
r•lık büyük ikramiyenin verdiği 
para elli bin lira .. Az nu?. Bütün 
h~yatımızda kazananuyacağımız 
bir servet .. Bakalım, bu gece tali 
kıJşu k!min başına konacak?. Bi
letleri olanlar, sabırsızlıkla, ak • 
şamı bekliyorlar.. Bakıyorsunuz, 
bil~t size vurmuş?. Paraları cebe 
yerleştirdikten sonra, bir eğlen
ce yerine gitmek ne hoş olur?. O 
zaman, daha evvelden masanızı 
te.farik etmemiş olsanız bile, size 
yer bulurlar .. Onun için üzülme
yın. Paranın yüzü tatlıdır, tılsııı;ı

Jıdır. Her eğlence yerinin kapısı 
ardına kadar, sizin için açılır. 

Garsonlar yerlere kadar eğilerek 
sizi selamlarlar. 

Henüz piyaırgo çekılmeden ev
vel uğradığınız vakit: 

işte ikramiye çekrıı yor, size çıkacaıc 

- Yer yok .. Her masamız tu -
tulmuştur, diye yüzünüze bile 
bakmıyan müessese sahibi, size 
cevizden yeni masalar yaptırır. 
Caz, saz sizin için çalar. diğıni farketmezdik bile ... •Mart ı yaratıyor, evlerde toplantılar ya-

kapıdan baktırır, kazma kürek pılıyor, sofralar kuruluyor. 
yaktırır. diye bi'r darbımesel var- - ===========-=-==-===========

(Devamı 7 inci ıahifede) 

dır ki h&la hafızalardadır. 
Şimdi yılbaşı bir kanunusani -

de ... Artık yeni yıl, hepimizi dü
şündüren bir mesele oluyor. Bir 
yaş daha ihtiyarladığımızı anlı -
yor uz. 

Seneler var ki yeni yılı bir bay
ram, bir eğlence günü olarak kut
luy :uz. · Günlerce evvel hazır -
lıklara başlıyoruz. Yılbaşında eğ

lenmek, o geceyi neş'e içinde ge
çirmek adetlerimiz, huylarımız a
rasına karıştı. Yılbaşını birbirimi
ze tebrik ediyoruz. Hediyeler ve
l"iyoruz, hediyeler alıyoruz. 

Yılbaşı için eğlence yerleri de 
haftalarca evvelden hazırlıklar 
görüyorlar .. Yılbaşı gecesi, her ta
raf tıklım tıklım do' uyor. Eğlen
ce yerlerinde, o gece ~aş bir ma
sa, bir iskemle bulmak kabil de
ğil.. Masanızı günlerce Lvvel tut
mağa mecbursunuz. 

İnsanlar, yılbaşlanru, neden 
böyle büyük bır eğlence fırsatı 
addediyorlar, bilmiyorum. Çünkü, 
bir yaş daha ihtiyarladığımızı dü
şünerek, bilakis üzülmek, yas tut
mak lazım gelmez mi?. 

Galiba, şöyle düşünüyoruz: Ö
lümlü dünyada, bir gece daha eğ
lenmek kardır. Mademki, bir se
ne daha ihtiyarladık.. Yeni yılı 
eğlence içinde karşılıyalım .. 

• •• 

Bizim En iyi 
Diplomatlarımız .. 
İngilizler, Casuslarını Krala Böyle 

Takdim Ve Taltif Eylerler 

Casus Kadınlar 
G 

izli servis, (Entellijans Ser 
vis), (ikinci büro) illli .. 
Bütün bu kelimeler esrarla. 

efsanelerle doludur. 
Medeni devletlerin birbirlerinin 

sırlarını, yeni harb Metlerini öl'
renrnek için kullandıkları ca•us · 
ların hayatı cidden meraklıdır. 

Bunlar bin türlü maceralara atı· 
lırlar, hayatlarını tehlikeye ko -
yarlar, hazan da bu uğıırda ölür
ler, giderler. Bütün bu fedakar -

!ıklar hep vatana hizmet içindir. 
SAHRA AMAZONU, PETROL 

MELİKESİ... 
Casuslar arasında bir çok da 

kadın vardır. Bunların en meşhu
ru da Gertrud Beli adlı bir İngiıiz 
güzelidir. Bu kız yüksek bir 
Dileye mensubdu. Bir aşk yüzün
den bu maceraya atıldı. Haki el. 
biseli şık ve genç bir zabite gönül 
vermişti. 

(Devamı 7 inci ıahifede) 

Bu gece yılbaşı.. Saat tam 24 
olunca, insanlar bir an düşüne _ 
cckler .. 1938 senesi bitiyor ve 1939 
yılı giriyor. O zaman eğlence yer
lerinde, bir i!Q saniye ışıklar sö
necek_ Sonra, elektrikler yan _ 
dığı vakit, artık, yeni yıl başla
mıştır. Herkes daha coşkun ve 
çılgın bir şekilde eğlenecek, içki 
kadehleri bir kere daha kalkacak, 
danseden çütlcr birbirlerine daha 
hararetle sarılacaklar.. ı 

Sevgililer birbirlerine yeni sa- l 
adetler diliyecekler .. Yeni hedi • 
yeler verecekler. 

Dün akşam, bu sabah, her ta • 
r~ fta hummalı bir yılbaşı hazır
Jıgı vardı. Eş, dost birbirine geceyi 
nerede geçireceğini ,nerede bu,• 
luşacaklannı soruyorlardı. Yılba
§ınm cumartesiye raslaması ve 
t rtesi günün pazar olması, herkesi 
bıraz forahlandırıyordu. Çünkü, Güzel kadın, casus Marta 

NE ARAMIŞ!. -
- Dün, beş terziyi dolaştım. 

Zahmetim boşa gittL 

- Aradığın ne idi? .. 
Kredi! ... 

PAZARLIK!. 

- Ferid, yüzünü yıkarsan be~, 
2yaklarını da yıkarsan on kuruş 
vereceğim ... 

- Ya bütün vücudümü yıkar -
~am ... 

il '~ röiayı cönlü.tti ceeenln sabahı 

Kadının 
Rüyası 
Çıkh 
Kocasını 

öldürdüler 

ll 
ondra gazetelerinde okun
duğuna göre Ingilterede 
Glaskoda Elizabet isminde 

bir kadın geç.enlerdebir gece şöy
le bir rüya görmüştür: 

Feliks ismindeki kocası yeni al
dığı kül rengi bir pardesüyü giy
miş. Fakat pardesüde kan lekeleri -varmış. 

Bunun üzerinden bir müddet 
geçmiş, nihayet geçen hafta bir 
gece kadının kocası bıçakla ya
ralanarak öldürülmüştür. Bu genç 
bir adamdı. Litvanyadan kalka -

rak !ngiltereye gelmiş, evlenmiş 
olup madenlerde çalışıyordu. Fa
kat son zamanlarda işsiz kalmış
tır. Yirmi yedi yaşlarında olan bu 
işçinin böyle feci bir tsurette ölü
mü üzerine herkes karısının da
ha evvel görmüş olduğu rüyanın 

çıktığına bükmektedir. Zabıta tah
kikat neticesinde beş kişiyi tev
kif etmiştir. Genç kadın kendi -
sini görenlere şunları söylemek -

~5;-,;-,,:1!1:,.;0~N~,:.T;,.!::;:..;L_G_K;:.;,A-.r_.;..;;;.J .. J _ı .ıu .. •.i _K .. u._un. = 
Gazetecilik .Diyipte 

Gecmeyiniz!. , 
Nazırların Ekserisi İngiltere' de 

Gazetecilikten Yetişmedir 

G 
azetecilık deyip geçmemeli! 
Şu son devır !erde İngiliz 
Nazırları içinde gazetecilik 

etmemiş bırisıne rasgelmek hayli 
müşküldür! . 

Bugün İııgilterenin politika ha· 
yatında meşhur olanlar kimlerse 
bunların hepsi de matbuata men
sub bulunmakta olup bunlar ya 
gazete çıkarmakta, yahud gaze -
telere yazı yazmaktadırlar. 

Yalnız Başvekil müstesna .. Çün
kü: Nevi! Çemberlayn gazetecı -
lik etmemiştir. Şimdıki başve -
kilin ağabeyisi olan üsten Çem -
berlayn on sene evvel Hariciye 
Nazın idL O zaman da başka bir 
zamandı. İngıliz gazetelerıne göre 
926 senesinde kendi şerefine ve • 
rilen bir ziyafette Osten Çember
layn şu teklifte bulunmuştu: 

- Bu ziyafete Alman gazeteci
lerinden on kı~ı çağırılırsa geli • 
. ' rım .. 
!stediğı gıbi olmuş, Almanlar 

çağırılmıştı. Bunun o zaman bü
yük bir manası olduğu tahmin e
dilıyordu: İngılız Hariciye Nazırı 
yeni bir politika takib edecek, U
mumi Harbden mağlub çıkmış o
lan Almanyayı artık yıne Avrupa 
mılletleri arasında müsavi §era
itle bulundurmağa, bunun için 
zemin hazırlamağa çalışacaktı. 

Çok geçmedı Almanlar Milletler 
Cemıyetine gırdi!. 

İşte o zamanlar İngiliz Harici
ye Nazırı ile Londradaki Alman 
gazetecilerin arası bu kadar iyi 
idi. Fakat şimdı Alman gazeteci
leri ecnebi matbuat cemıyetınin 
ellinci yıldönümü munasebetıle 

geçenlerde venli!n zıyaf<He şim· 

Eski nazırlın"dan Eden 

diki İngiliz Başvekili ile bir sof
rada bulunmadılar. Hadise de 
Londradakı ecnebi matbuat cemi· 
yetinin hayatında belli başlı vak
alardan biri olarak kalacaktır. 

Bu cemiyetin hayatında pek şa
yanı dikkat hadiseler olmuştur. 

Mesela eski başvekillerden Mak
donaldin adı da bu sırada, amele 
partisinin başı olan Makdonal 
çoktan vefat etti. Fakat bu devle' 
adamı bundan on beş sene evvel 
daha ilk defa iktidar mevkiine 
geliyordu. Makdonaldin bir gün 
başvekil olacağını tahmin eden • 
lerden bir yabancı gazeteci onu 
ecnebı gazetecilerin bir ziyafeti
ne çağırmış, fakat bu davet olma
dan evvel bir İngilız gazeteci ka
dın bunu öğrenince daveti tertib 
edenlere şöyle demiş: 

- Ne yapıyorsunu?. Makdonaldi 
çağırmak mı?. Bu adam bir sos
yalisttır!. 

Fakat zaman çok geçmeden şu-

nu göstermi§ oldu: Makdonald 
İngiltere devletinin Başvekili ol
du. Ölen Kral beşinci Corc da onu 
çağırmış, elini uzatarak kendl&ine 
muvaffakiyet dilemiş, soayallııt 
başvekili Kraliçeye takdim et • 
miştir. 

Makdonald kimdi?. Şimdi İngil
terede matbuat aleminde eski bq
vekilin şahsiyetı etnfındaki yeni 
yazılar yazılmaktadır. 

Fakir bir ailenin çocuğu. Fakat 
hep çalışarak, ıahsl meziyetle. :;de 
tererek muvaffak olın~. nir ·• 
işçi partisinin başına geçmiş, •a
ha sonra da İngiliz devletinin bq
vekilı olmuştur. 

Şüphe yok ki Makdona;din bir 
çok dostları olduğu gibi hır çok 
da muhalifleri vardır. Onu bir 

(l>evanu 1 ıncı aııhifede) 

Eski. Ba,ıvekil!erdeıı Mck4onald 

Firavunlar 
Diyarında . ( " 

Yeraltı Mezarlıklarında lbis'in 
Büyük 

Bir 
Ve Paha Biçilmez 

Vesika Bulundu 
EskiMısırKanunlarınaAidBirdePapirosEleGeçirild 

ski Mısır topraklarından çı

karılan paha biçilmez bir 
vesikanın Kahire müzesincıe 

teşhirine başlannuştır. Bu Tut<tıı 
Kamom.ın hazinesi kadar kıyır.et
lidir. 
Mısır Üniversitesi profesörle • 

rinden Sami Gabray tarafından 
İbis rnezarlıklannda yapılan ar•ş

tırmalarda eski Mısır kanunlarına 
ve bilhassa kanunu medenisioe 
pid kıymetli bir paprus bulmuş-
tur. 

İBİS MEZARLIKLARI 
Eski Mısırlılar bazı hayvanları 

mııkaddes tanırlar ve bunlara ta
parlardı. Bu mukaddes hayvan -
!arı mumyıı. haline getirirler, de!
nederlerdi. İbis mezarlıklan, İsa
nın doğuşundan beş asır evveline 
aiddir. 

Herodot'a göre, bütün Mısırlı -

tedir.: 
- O rüyayı bir türlü unuta • 

marn. O kadar canlı bir rüya idi. 
Şeyla isminde bir kızımız vardır. 
Üçümüz de çok mes'ud idik. 
Bundan bir sene evvel de böyle 
bir vak'a olmuş,dclikıınlı işçiler 

üzerine yolda giderken geceleyin 
birkaç kişi tarafından hücum o
lunmuştu. O zaman yaralanmış, 
hastaneye kaldırılmış, iyi olup 
çıkmıştı. Taarruzda bulunanlar 
ele geçmemişti. 

!ar, kedilerinin, farelerinin öl!ı -
!erini buraya getirir, gömerlerdi. 
Mısırda Beni Hasan'da yerler 1':ı.-

11ldığı zaman yüz binlerre kedi ve 
saire kemiklerine tesadüf olunuı·. 

Herodot; Hermopolis Mogna'da 
lbis'de bulunan bu yeraltı mezar
lıklarını dolaştığını da yazar. 

Profesör Sami Gabra yeraltın
daki kuşların ve mııkaddes may
munların mezarlarını keşfetmış

tlr. 
Birçok dehlizlerin duvarlarında 

milyonlarca hayvan mumyası var· 
dır. Bunların birçokları vazoldr 
için~ir. 

Profesör telkikatına devam et
miş. Birkaç geniş galeriden ge~._ 

tikten sonra küçük kilise gibi bi 
yere gelmiştir. Bilahare bunuı 

mumya yapmıya mahsus bir at< 
ye olduğu anlaşılmıştır. 

Yanındaki küçük oda da bek · 
çaere, veya mezarlık rahibin 
aiddir. Orta yerdeki büyük bi 
küpün kapağı açılınca çok eski 1 
Papirüs bulunmuştur. 

Bu kıymetli vesika, eski eseri• 
müdürü doktor Sriton ve bıla 

hare Mısır üniversitesi profesör 

]erinden Güirgüir Matah tarafır.· 

dan tetkik edilmiş ve eski Mısır 
kanunu medenisine aid ve ems•I· 
siz bir vesika olduğu söylenmisı;r 

(Deııamı 7 inci sahifede) 

MtstTda N!~eurında meş /tur Luksar harabeleri 
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No. 63 Yazan: RAHMİ YAÖIZ 

Franşe Despere Ordusu 
Karşısında Bocalıyan Bulgarlar 

Yavuzun Yaralanması, Midilli'nin Batmasile 
Muharebeye Nihayet Verdiler 

İşte, hurucun netıcesı Osmanlı 
donanmasının kuvvetim teşkil e
den iJti modern i"mıden birinin 
batması diğerinin de batma de -
receaind" yaralanmasilıe nihayet 
buldu. 
Şükrü Pala burada durdu, ye 

ııi bir sigara yalı:tı, dümanlannı 

savurarak ilave etti: 
- Akkerman donanmadan ey

rlıdıktan, Yavuz İstanbula g~lip 
de İstinye önünde yaralı bir ars- ' 
ıan· gibi demir üzerine alındıktan 
ıonra süvarillğine ben tayin edil-
4iııı. 

Bu huruçta gemi yedı yara al
mış, geminin su kesiminden aıağı 
parçalanan kısmı 160 metro mu
rabbaı bir saha kaplamıştı. Yavu
zun yar~landıktan sonra ilk, ta
mirden evvel de son suvariai olan 
Nazım suatu. Gozlerini genİf pen
cereden adalara doğru uzanan de
niz parçasında gezdirdi. Bu vak'a
ya acıyan bir bakı§!& uzun uzun 
Boğaz istikametini seyretti ... Bu
rada wrguyu yürüttüm: 

kı albayım.. Şu esef edi
lecek netıceye göre bari karargAhı 
umumice tasarlanan gaye elde e
dildi mi? 
Şükrü Pala zehırli bır gülü • 

cükle dudaklarını kıvırdi, ce\·ab 
verdi: 

- Evet .• Tıpkı dırnyata pırınce 
giderken evdeld bulgurdan olan 
zavallı gibi .. 

vetJ.erı Boğaz ağzını dışarıdan 

~bloka ettikleri zaman 28 parça 
dritnot, bir bulı:adar destroyer ve 
kruvzaörden mürekkebdi. Liuı"lOs, 
İmroz ve Tenados adalan arasına 
aerpilen bu deniz devleri etraf -

!arını mayin tarlaları He örmüş
ler; devamlı karakol servislerile 
de aralannda destroyerler dolaş
tırmıolar; hulasa her türlü ko -
runma ve icabında karşı koyma 

tedbirlerini almışlardi. (Sonu var) 

İstanbul Belediyesi ilinlan 

Daire 
Adı 

l,ı cinsi ve MahiyeU 

Yalova lı:aymakamlık konağının noksan 
ve kusurlu yerlerinin ikmal ve ıslahı 

Keşif 
veya 

tahmia 
bedeli 
ı.. K. 
583 42 

ilk 
temi. 
nalı 

ı.. K. 
43 76 

Alınacak 
vesika-

mn 
tutarı 

L K. 
500 

Dairesi adı, ve keşi1 bedeli yukarda yazılı bulunan iş pazarlığa 
konulmuştur. Pazarlık 12/1/939 perşembe günü saat 14 de daimi en
cümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan baş
ka bu işe benzer iş yaptığına dair eksiltmeden 8 gün evvel vilayetten 
alacakları fen ehllyet ve 938 yılına ait ticaret odası vesikalarile 43 lira 
76 kuruşluk ilk tl!minat makbuz veya mektubile beraber yukarda ya
zılı günde saat 14,30 da daırni encümende bulunmalıdırlar. (İ) (9473) .. 

Bir metrenin 
muhammen Sah11 ilk 

Harita Ada bedeii M. S. teminat 
S..mtl Mahallesi Sokaıtı No. sı No, L. K. Murabbaı L K. 
Aksaray İnebey İnkılab 1706 61 arsa 2 00 32,00 4 80 

• • Valdecamil 1707 61 • 6 00 29,60 11 10 

• • • 1977 61 • 2 50 86,92 16 30 

• • • 1976 61 • 2 00 46,11 6 92 
Yukarıda semti, mahalle ve sokağı, numarası, saha.ı ve muhammen 

kıymetleri yazılı bulunan yerler satılmak üzere, ayrı ayrı açık arttır
maya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklıler hizalarında giısterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 16/1/939 Pazartesı gunıi saat 14,30 da Daimi Encümende bu-

- Anlamadım albayun!? .. 
Selanik cephesinin vaziyetıni 

ıormuyor musun? 

l Junmalıdırlar, 9548 (B) 

loENiZBANK - Franşe Despere ordusu kar- ________________ -r __ _..... 
- Evet! 

~~~d;a'::::y;::ı:::: ~~d~;~·. Aci;fa;hathkJŞt;Yifusi t;dilatı. 
linin batmasile netıceıenmiş bu ı ikincikanunun birinci gününden itibaren: 
hareketin akabinde muharebeye 
nihayet verdiler. Bulgar baıku -
mandam General Manılof, Franşe 
Despero"~ pt"s e" Mütareke yap-
tı . s( k ce1> c.ının inhilalı ü-
zerine ne Osmanlı İmparatorluı}u, 
n<' de müttefiklerile muvasalası 

lresılen Almanyanın harbe de -
vama kudretleri kaldı ve .• malfun 
nebce Monduros miıtarekesi me~·-ı 
dana geldi. 

Bu susturucu izah karşısında 
durdum. İttlhad ve Terakkı er - 1 

Jı:ô.nı ile Amiral Paşovıçın el bır- ı 
liğile meydana getırdikleri bu fa
cianın müscbbıbı ben ımiş gibi 
Ütançla başımı iıniıme eğdim. 
Şükrü Pala devam etti: 

- Bir buçuk gemilik bır kuv • 
vetle 28 gemiye karşı dayanmak, 
taarruza, baskına kalkışmak; de
ğil deniz harb kaidelerine, man -
tık ve şuur tartılarına bile uyar 
bir hareket olamazdı ve .• o lam qz 

da .. 
İtilaf devletlerinin deniz kuv -

Pazar günlerine mahsus tarifede Köprüden 17.20 de kalkan 218 
No. Ju sefer 17.30 da, 18,45 de kalkan 220 No. Ju sefer 1U5 de, 
20,15 de kalkan 222 No. lu sefer 20,45 de ve Büyükadadan 18,30 da 
lııiilkan 219 No. lu sefer 18,50 de kalkacaktır. 

Pazardan başka günlere mahsus tarifede Köprüden 20,15 de 
kalkan 128 No. lu sefer 20,45 de ve Büyükadadan 18,15 de kalkan 
125 No. lu sefer 18,50 de kalkacaktır 

Yeru tarifele• iskelelere asılmıştır. 

Yılbaşı münasebetile ilave 
gece seferi 

l - 31 bırincikiınun cumartesi gününü takib eden gece yarı
sından sonra yani ikıncıkanunun birinde mevcut Kadıköy, Hay
darpaşa seferlerine ilaveten Köprüden saat üçte bir vapur kalkacak 
ve Havdarpaşa, Kadıköy, Kınalı. Burgaz. Heybeliadaya uğrıyarak 
Büyükadaya gidecektir. 

2 - Buna mukabil o gece Köprüden Adalara tarife mucibince 
0,20 de kalkması icabeden 202 No. lu sefer yapılmıyacaktır. 

USKUR ŞAFT SA TIN ALINACAK 
Bankamızın Kınalıada tipindeki gemileri için altı takım uskur 

şaft satın alınacaktır. Şartnamesi Topanedeki Denız handa Mater
yel şubemizden her gün parasız alınabilir. Teklifler en geç 20/1/939 
tarihine kadar mezkur şubeye verilmiş bulunmalıdır. 

Gazetec~lik 
Deyip de 

Geçmeyiniz ! 
(5 ıncl ıahifeden devam) 

taraftan takdir edenkr çoktur. 
Bir taraftan da tenkid edenler az 
değildir. Eskıden ışçi partisinde 
çok çalışmış olan Makdonaldin 
ayrılarak milli hükumet denilen 
teşekkülün içine girmesi çok ten
dık edilmiştir. İşte şimdi de bu 
bahis tazelenmektedir. 

Makdonaldin takdirkarları da 
vardır. Bunlar da diyorlar ki: 

- Siz bu devlet adamının çok 
yuksek taraflarını görmüyorsu • 
nuz. Onun diğer!erile beraber o
lıırak kabinede mevki almasına i
tiraz ediyorsunuz da yaptığı İf -
lerin ehemmiyebni bir tarafa bı
rakıyLrsunuz. 

İngiliz matbuatını yeniden meş
gul eden bir devlet adamı da bun
dan evvelki hariciye nazırı Eden
dir. İktidar mevkündcn uzaklaş
t:kt:ın sonra eski hariciye nazırı
nın muhalefete geçerek şimdiki 

kabinenin, bilhassa Başvekilin po
litikası aleyhinde nutuklar söy
cyeceği zannedilmişti. Halbuki iş 
böyle olmamıştır. Sabık hariciye 
nazırı geçenlerde Amerikaya da 
gitti. Nutuklar söyledi. Fakat ken
di hükumetini tenkid mahiyetin • 
de birşey dememiştir. Başka türlü 
de olabilir miydi? Eden için daha 
istikbali pek açık bir devlet ada
mı diyorlar. 

Japon Sulh Teklifi 
Çin'in Cevabı 

(2 inci sayfadan devam) 
nevi yardım, Çıni yese ve ümid
sizliğe düşmekten kurtarmakta -
dır. Çin mücadelesi, bir asap mü
cadelesi mahiyetini almıştır. Çi
nin mukavemeti kırılmadıkça 

mücadele devam edecektir. Ve 
devam ettikçe de Japonyanın va
ziyeti zorlaşacaktır. 

Filhakika Çankayşekin Japon 
sulh tekliflerine verdiği cevaba 
bakılacak olursa, Çin maneviya
tının kuvvetli olduğuna hükmet
mek icab eder. Komintang kong
resinde söy !ediği bir nutukta Çin 
lideri, Japon tek!i1lerinin Çinin 
taksimi demek olduğunu söyliye
rek demiştir ki: 

•Bu tekli1ler her türlü uzlaş -
mayı bir tarafa bırakarak sonuna 
kadar mücadele azmimizi daha zi
yade kuvvetlendirmiştir.• 

Japon sulh teklifinden sonra da 
uzak şark harbinin sonu görün • 
müyor. Japonya, ağır fedakarlık
lar pahasına bir veya birkaç as
keri darbe daha indirebilir. Fa -
kat Şanghay, Nankin ve Hanko 
zaferleri Çinlilerin mukavemet
lerini kıramadıktan, hatta mane
viyatlarını sarsmadıktan sonra 
yeni darbelerin beklenilen neti
ceyi vereceği şüphelidir. Her hal
de Japonya, 1939 senesine. uzak 
şarktaki mücadelenin seri neti • 
ceye varacağından ümitli olarak 
girmiş sayılamaz. Edenin bir hususiyeti de ken

disinin müsteşrik olmasıdır. İran 
edebiyatını pek sever, İran dilini 1stanbul Asliye mahkemesi llı • 
iyi bilir. Umumt Harbde şarkta Tinci Hukuk dairesinden: 
bulunmuş, İrana gönderilmiştir. Halil Cevdet tarafından İstanbul
Eski hariciye nazın meşhur Lord da Balıkpazarında 50 numaralı ma
Gürzuna venniş olduğu bir rapor halde Naum Yorgi ve şürek:isı şir
üzerine Lordun nazan dikkatini keti aleyhine açılan ve 7000 adet 
celbeden müstakbel hariciye na- gayri mübadil bonosunun aynen i
zırı bu suretle himaye ve teşvik adesine mütedair bulunan davada 
görmüştür. Müşkül bir zamanda ı..~ulen yapılan tebliğata rağır.en 
Habeşistan meselesi esnasında İn- müddealeyh şirket mahkemeye ııel 
gilterenin harici politikasım ida- mediğinden hakkında gıyap kararı 
re etmek mevkiinde bulundu. '-erilerek tahkikat 22/2/939 gunu 

935 senesinin ilk aylarında Ha- snat 14 de bırakılmış ve ikametı<iı
beşistan meselesi ortaya çıktığı hının meçhuliyeti hasebile gıyap 
zaman Eden İngiliz Hariciye Na- kararının ilanen tebliğine karar ve
zın sıfatile Romaya gitmiş, İtal- rilmiş olduğundan olsuretle yaz•.1ıp 

mahkeme divanhanesine asılan ı:ı
yan Başvekili ile görüşmüştür. İ~- ;•ap kararının müddealeyh şirkHe 
te bu mülakat İngiltere ile İtal- tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olu-
yanın arasının nasıl açılacağını (13366) nur. 
göstermeğe kAfi gelmiştir; eli -

yorlar. Çünkü İngiliz Hariciye Dr .Besim Ruşen.._. 
Nazırı ısrar etmiş, İtalyanın Ha- Cerrabpa~a hastanesi Dahiliye 
beşist:ına taarruz etmekten vaz- mütehasıısı Çar~ıkapı Tramvav 

geçmesıni söylemiş, nihayet İtal- l!!!!!!!!!!!!!~d~ur~a~k'.:,•..!,A~h~u~n~A~p~~~·~ 
ya söz dinlemezse hakkında iyi I• TURAN 
olınıyacağını da ilave etmiş. Bu- Tiyatrosu 
nun üzerine İtalyan Başvekili de San'atkar Naşit 
ne olursa olsun İtalyanın Habe • Cemal Sahir Bir • 
şıstaru alacağı cevabını vermiş. O Jeşi,ln 

z...-.,ar. İngiliz Hariciye Nazırı a- Mezey varytıt,>Sı 
aal:i bir halde aynlmış, Londra- Bu gece 
ya r.ic•nmüştür. (ÇİNGENE AŞKI) 3 P. 

anıi!eptik 

DIŞ MACUNU 

Kullamnız. Lezzeti hoş, dişleri inci gibi parlatan Kolinosu dünya
da milyonlarca zevat seve seve kullanırlar. Tüpü muhteviyatı teksif 
f'dilmi• olduğundan uzun müddetle ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tüpü 40, küçük tüpü 22,5 kuruştur, 

1 

,..------Türkiye--------. 
Şeker Fabrikaları 

Anonim Şirketinden : 
MUessasemlz UçUncU parti olarak kUp e 

krlelal ecnebi tekeri satın elacaklır. Ş rt• 
nam:ıel Bahçekapı Tathan 42 numaradan 
lstıyenlere verlllr. 

1!2 sonklnun 1939 
onbire kadar tekllf 
esaslarana 51öre kabul 

Pertembe gUnU saat 
mektuplart tartname 
edilecektir. 

lstanbul Ziraat Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mikdarı Cinsi 

33 adet palto harcile dikimi 
109 • Kasket • • 
109 Takım elbise • • 
109 Çift iskarpin 
109 • postal 

Muhammen 
Fiat 

Kuru1 

700 
70 

850 

500 

450 

ilk 
Temi nalı 

Lira 

12,53 

T7.66 

Saau 

ıo.:ıo 

10.45 

Mekteb talebesi için yukarda cins ve miktar> yazılı elbıse, kasket 
ve paltonun harç ve dikimile kunduranın malzeme ve imali açık eksilt

meye konmuştur. Eksiltme 16/1/939 pazartesi günü yukarda yazılı 

saatlerde Beyoğlunda İstiklil caddesinde Singer apartımanındaki lise
ler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. isteklıJerın 
belli saatten evvel mez.kı'.lr muhasebeciliğe yatıracakları ilk teminat mak
buzu ile bu gibi işleri yaptıklarına dair 938 yılı ticaret odası vesikası ve 
diğer kanuni vesikalarla birlikte komisyona gelmeleri ve nümunelerle 
şartnameyi her gün adı geçen muhasebecilikte görüp öğrenınelerı 

(9532) 

.Şirketi Hayriyeden : 
Yılbaşı münasebetile bu akşam yapılacak fevkalade seferler: 

1 - 24,15 te Köprüden Kavaklara kadar yapılmakta bulunan 
200 No. sefer gece yarısından sonra saat 3 te Köprüden hareket 
edecektir . 

2 - 24,15 te Köprüden ttsküdar, Kuzguncuk, Beylerbey v< 
Çengelköyüne kadar 1 sefer ilave olunmuştur • 

3 - Gece yarısından sonra saat 1 de Çengelköyünden Beyler
beyi, Kuzguncuk, Üsküdar ve Köprüye bir sefer ilave olunmuştur 

4 - Araba vapurunun mevcud seferlerinden başka Kabat 
dan Vsküdara 22,45 de ve gece yarısından sonra saat 1,30, 2.30 ·u 
3,30 da Vsküdardan Kabalaşa 23 ve gece yarısından sonra 2 :ı ve 
4 de seferler ilave olunmuştur. 

lstanoul 

-

Gümrükleri 
BatmUdürlüijünden : 

İhale günü 17/1/939 mezat kaime numarası MOl AZOA • 210 mar 
lı:a 1/2 numaralı kanuni sikleti 304 kilo ağırlığında 2012 lira 30 ku il' 
değerinde % 30 nisbetinde sun'i ipeği havi yün ipliği MKN 5361 460 

gram 34 LD safi ipek kadın elbisesi MKN 5360 500 gram 25 LD ıpek 
sabahlık MKN 5355 560 gram 42 LD ipek kadın elbisesi MKN 5352 ı K 
480 G 113 LD safi ipek mensucat MKN 5351 400 G 31 LD ipek mensucat 
MKN 5349 420 G 36 LD ipek mensucat MKN 5353 l K 540 G 115 LD ıpel< 
mensucat MKN 5311 2 K 220 G 164 LD ipek kadın elbi.s<;sj MJL'lf 
5306 640 G 52 LD deri kadın çantası MKN 846 <S) J\IICO 5140 M: ve N KS 
60 K 30 LD iktiyol (aklama) MKN 5316 440 G 22 LD ipeği havi yün 
kadın robu ihale günü 19/1/939 MKN 5406 KS 382 kılo 75 gram 915 
lira değerinde selliloitle cilalı dolu sinema filmi parçalan MKN 5281 800 
G 52 LD ipek masa örtüsü ve peçete MKN 5249 420 G 33 LD ipek men· 
sucat :1249 700 G 25 LD ipek kadi1e MKN 5272 540 G 44 LD ipekten 
çocuk muşambası MKN 5325 480 G 37 LD kadın için ipek etek ve 
caket MKN 5282 560 G 48 LD ipek mensucat MKN 5273 430 G 37 LD 
ipek mensucat parçalan MKN 5315 3 K 160 G 33 LD işlomesiz dokum9 
yün kadın elbisesi MKN 5333 770 G 51 LD ı;afi ipek don çorap MK:N 
5364 500 G 38 LD ipek elbise MKN 5363 260 G 22 LD safı ipek men 
sucat MKN 5362 2 K 120 G 184 LD safi ipek mensucat parçaları lfı49 
sayılı kanun mucibince başlarında yazılı günde ve saat 13.5 da 2490 

sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkecide Reşad.ye caı:ldr d 
Gümrük satış salonunda açık arttırma ile satılacaktır. İstcklılnd~n 

. maliye ünvan tezkeresi ve malın değeri nisbetinde '. 7.5 pı•) a 
makbuzu aranır. Pey akçeleri her gün alınır. Yalnız ihale güııltnnde 
pey akçelerinin saat 12 ye _kadar vez™>ye yatırılması ve bu saattcO 
sonra kat'iyen pey akçesi labul edilmiyeceği ve her gün ınütcferrık 
eşya satışları vardır. Bunlann listeleri satış salonu kapısınd, asılı 

"""'--""""'""""""""'_,.._,.. ...... ......,. .......................................... .,,... ............ .....,,,"'"T_,..~~-...... .....,,_.,,,_~.---~-....,,,,,,..,.,""""~""'"_,.. ___ .,._,,,,...---: _ _,..__.,,-""" .... -""""'.--j"""""'~"""'...,,,__,,,"""'...,..""""""""...,,..1-dı.r_.~~(9_4_~_)~~~~~~~--~~~~ 
- İnanmıyorum fakat beni .Pv. Başunı omzuna koydum. Göz • !arla beraber gözlerimden iki dm>-

--- ·- '(. 

No 40 

Gözlerimde ka !emmi yıne, nef
rete ve zalim bır istihzaya batıra· 
rak yazdığın mektub. •Artık ner 
ş~y bitti Belma• diyorsun Sana 
1 asretim. Seni ıstiyorum Sermed. 
Deh ol m galiba_ Başım a-
tPşler ı~ , Beynım b.r vo!l:an 
hraterı gıbı . Yemeğe çağırıyor - j 
!ar. Canım tstemıyor. Fakat gide
C(ğim. Gözlerim şış şış. Anlıy• · 
cakla ağladığımı 

Yemekten geldım. Boğazın.dan 
tek lokma geçmedı Dalıp dalıp 
~!kıyorum. Yalnız seni görüyor, 
S• n. ışıtıyorum Dunya ile alAka
mı kestim. Sermed_ 

Yazan· Nusrd Safa CO KUN 

r~tt.ğ.mız gazınonun önündPn 
gcçtım. Gozlerimi kapadım. 3enir 
ıolundaydım. Beraber ilerledik, 
r. asamıza gittik. Nasıl hasretmi -
ş;m sana?. Hemen oturur ot..r • 
I!'az yanına sokuldum, elini elıme 
r Jdım. Onu yanaklarıma yaklaş • 
tordım Dakıkalarca bu vaziydte 
kaldım. Dudakların gözleriıııde 

~ ~naklarımda dolaştı, ağzunıa tls
tıinde bu gezinişin yorgunluğunu 
aldı 

- Sevgilım! 

Dıyorum' 

- Belma seni eviyorum' 
Diyorsun!. 

dığine .. İnanmıyorum. lerim yan aralık çok sevdiğim ıa da yaş .. Yine ümidle bakır.dun - - - - - -
Sermed, inan, yalvarıyorum sa· gözlerine •bakıyorum. Onlarda Dakikalar daınlıya damlıya M _ 

na, bana dönmezsen bile bu sev- tuhaf bir ışık, mes'ud bir parıl • atten bir göl oldular. Sen yoksun. 
giye inan. Kalbimde hiç kapan • tı var: Oturdum, oturdum. Dudaklarım-
nııyacak bir yara açtın! .. Beni - Sevdiğini söyle, tekrar et C:a çok sevdiğin şarkı. Bildiğim 
kimse iyi edemiyecek; bu y~ra Belma! !adar mırıldanıyorum. Kalbim 
müzminleşmiş bir halde öır~ü • Diyorlar. kopacak gibi burkuluyor. Ka'J.: • 
n.ün sonuna kadar bana ıztırnb Seni seviyorum, seni seviyo • tıın, dahafazla duramazdım, ka-
ı t>recek, hırpalıyacak beni. rum Sermedirn. Seni görmek, se- ranlıktı, evden merak ederlerdi B D • ll.1 1 G · Rom f • 

Her taraf ne kadar sessiz bu ak- Din olmak, seni inandırmak, seni Ceviz ağacına doğru sürüklendin>. QŞI lŞ, l yezıe, rıp Q zzmfJ 
ram?!.. Ben de hastayım. Hiç oir kendimin yapmak istiyorum. Dizle~~zlm ~tm~~or, .. titriyor. Gö - nevrMJ•İ kırıklık ve bütün agrv ıJarınJZl derhal kesef 
~ey ıstemiyorum. Yaşamak bile.. Benden kaçarsan nasıl unuta • nn go erım gormuyor. Orası da • 
Sensiz hayat bir cehennem! cağım?.. ).aranlık ve sen yoksun! • • icabında gUnde Uç 
Sayıklıyorum galiba? .. Bildi - Nasıl yaşıyacağım?. Sanki birdenbire ağacın arka • 

kate atanabilir, ·-

ğim duyduğum çok tatlı bir zevk (Pazar) sından çıkacakmışın gibi içimde 
var içimde .. Sevgin!.. Sermed buluştuğumuz kayaya bir ümid var. Yoksun, yoksun 

Sensin Sermed. Oooh ne tatlı gittım, oturdum. Seni bekliyo • sevgili!. Bilsen ne derece hilzün-
hisler .. Ağlıyorum. Tıpkı senin mm. lendim burada .. Gözlerim duldu. 
~anındaki gibi... Gelmiyorsun! Uzakta bir göl,e:e İcime akıttım bu yaşları. Sarho' 

- Oh Belma gözlerın nekaıhr gördüm. Sana benze~tim, bana gibiyim. Ne olurdu. O anda seni 
güzel!• diyordun! doğru geliyordu. karşımda görüv~reydim. Başımı 

- Sevgilim!. diyorum, saria do- Kalbim duracak gibi oldu. göğsüne dayayacak bir çocuk 0ibı 
•amı aca m, senden nasıl ayrı· Yaklaştı, yaklaştı ... Baktım. sen lcüngür hüngür, doya doya, ka-

k a 

•----------------- --
Tepebaşında 

Şheir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Buakş•m 20,30 da 
(ASMODE) P. 5 

İstiklal caddesinde 
KOMEDİ KISMl 

Bu akşam saat 20,30 da 
eblo 

Ertus)rul 
Sadi Te' 

TIYATROStJ 
Taksimde 

(Bu ıı~~e) 
BİR DONANMA GECESİ 

Vodvil 3 perde 
Yakında büyük bir temsil had~ 

(İNSAN 'MABUT) 

• 
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• • 
Orangotan'ın Aşkı 

Belçlkab mtihendlıı Mlşel l!ç ktzı 
yanında olduğu halde Afrika ı.C<ın· 
gosunda bir madende çalıprur • 
du. 

Mişelin kızlan Afrikanın sıcak· 
farına karşı koymak için yerlilc,ı 
gibi çıplak geziyorlardı. Vücudla
nnı yalnız sazdan yapılmıf elbl
&eler!e örtüyorlardı. 

Kızlar, gündüzleri Afn'lı:anın ıs

sız ormanlarının eteklerine gide
rek su başlarında eğleniyoclard• 

Mişel, 8.lim bir adamdı. Afrika-/ 
ııın hususiyetlerini biliyordu. Hde 
arslan ve kaplan tehlikesini bıl • 
hassa; yerli kız ve kadınlara işık 
olup ormanlara kaçıran Oranl(o
tanların maceralarına vakıftı. 

Mişel sabahleyin. işine giclerk~n 
kızlarına evvel.\ şu nasihati ve • 
riyordu: 

- Aman çocuklarım; sakın köy
den fazla dışarı aynlmayını.z. Bu

ralarda Orangotan elenilen ve tıı· 

mamile insana benziyen bir may 

mun vardır. Bu hayvan kaclmlara 
ve kızlara aşıktır. Her sene ~ı>n

go köylerinden yüzlerce güzel ka· 
dın ve kızlan bir daha avdet et

memek üzere ormana kaçırtl'lar .. 
Hele beyaz kadın ve kızlara çok 

düşkündür bu maymunlar •• Al • 
lah korusun sizi... Avrupalı sey
yahların birçok beyaz kadınlan
r.ı alıp ormanlara kaçırmışlardır. 
liunları hiç bir kuvvet bulup kur
taramamıştır ... 

Kızlar babalarının bu nasihati
r.e ehemmiyet vermekle beraber 
günden güne merak ve tecessüs
leri artıyordu. 

Hele kızların büyüğü olan oıı 
sekiz yaşındaki Öjeni'nin merakı 

çok fazla idi. Güzel kadın düşkün 
olan bu insana benzer maymunu 
görmek sevdasına diişmfiştü. İkide 
bir kız kardeşlerine : 

- Kimbilir ne gü.el hayvJn !. 
Oh! İnsanlardan uzak ormanlar

da yaşamak ... Daldan dala uç -
mak ... Ne güzel bir hayat değil 
mi? .. . 

Diyordu. Aradan epeyce bir La· 

man geçtL Orman kenarında ~y • 
rıuyorlardı. 

Mehr; haftalardanberi Oran-

HOCA DiYOR Ki: 
Soğuktan şlkAyet ediyorsunuz. 

Eh. pek de haksız değilsiniz. Fa
kat, tarihin yapraklarım karıştı
racak olursanız, imdiki soğuklan 

g'1tan .. ı başına ı:elen kızlara aşık 
olr.ıuş sık ormanlann dalları ar~
una- gizlene. ek seyrediyordu. 

Oıangotaıil:ır ydlnı? bir kadınla 
>aşarlardı. Tıpkı medeni im1nlar 
gib ihayata malık idiler ... Bu se
bcble üç kııdan bir tanesinı ken
dine 1?Ş ydpmak lazımdı. Fakat; 
hangisini? 

H ftalarca dallann arasında., 

•eyrettiği üç kız kardeşten büyü
i'iıne aşık olan mıcymun kararını 
vermişti. 

Llkin; hernedense kızlar blr k9Ç 
J,aftndır babalarile Kongonun 
merkezine seyahale çıkliklarınd~n 
orman kPnarındaki su başıruı gel
miyorlardı. 

Oraııgolan, ışkından ağlıyor, 

daldan dala atlıyarak fory:ıd edı
yordu. 

Nihayet mösyö Mişel işinin b•· 
şıM gelmişti. Kızlar da berı.bcr
dl 

Öjeni Kongo merkezinde kal • 
dığı müddetçe heyecandan kur
tulamıyordu. Her dakika köyüne 
:ıvdet ederek orman kenanna !!;1-
dip oynamağı düşünüyordu. San-

ki onu orman kenarına çeken bir 
kuvvet vardı. 

Köye gelen Öjeni hemen kar • 
deşlerini alarak orman kenanna 
gitti. 

Orangotan; sevgilisi Öjeni qa • 
bahtan akşama kadar sabırsızlık-
12 su başında bekliyordu. 

Öjeni'nin kardeşlerile beraber 
geldiğini görmüştü. Az kalsın se
vincinden bir çığlık basacaktı. Se
ıini tuttu ve sevgilisini kapıp Kaç
mak için vaziyet aldı. 

Öjeni bilinmez bir heyecanın 
tesirile orman kenarına sokulmu~ 
şarkı söylüyordu. 

Orangotan, birdenbire sevgili • 
sinin üzerine atıldı. Kollarının a
rasına alarak göğsüne basıp ıssız 
ormanların içine dalıp gitti. 

bahar havası gibi göreceğiniz mu
hakkak ... 

Tarihin kaydettiğine göre 763 
de Karadeniz donmuş. 30 kuue 

YAZISIZ 

SPOR 

Yumruktan Evvel Ve Sonra ..• 
Sporun çeşidi 

vardır. Deniz spor
ları, dağçılık, ka· 
yakçılık, futbol, 
koşular, güreş ve 
saire ... 

Sporların hepsi 
zordur. Fakat; en, 
çelin spor mu -
hakkak yumruk 
döğüşüdür. 

Yumrukla dö -
ğüşen sporculara 
boksör, yumruk 
döğüşüne de boks 
ismini veriyoruz. 

Sporlar, lnsanlan kuvvetlen • 
dirir, güzelleştirir .. 

Fakat; boks sporu böyle değil
dir. Her ne kadar vücudü kuv -
vetlendirir ve güzelleştirirse de 
suratını tam manasile çarşamba 

pazarına çevirir. 

Bütün boksörlerin burunlann
daki kemikler ve kıkırdaklar kı
nk ve yapyassıdır. Gözlerinin yan
ları ve yanakları mosmor ve ıiıJ· 
tir. Kaşlan ve çeneleri çocuk otu
rağı kulpuna dönmüştür. 

Hele, dudakları görülrneğe se
zadır. Resimde gördüğünüz iki. 
boksör, ringa çıkıp yumruklaşma· 
dan evvel hiç olmazsa biraz düz
gün ve tuvaletli yüzleri vardır. 

Bakışları ve biçimleri güzeldır. 
Ll.kin, ringa çıkJP döğüş ettik

ten sonra, suratlan acayib biler 
şekil almaktadır. Buna surat de
mek için on tane şahid lazımdır_ 

lbir dirsek uzunluğunda bir nevi ·ı 
ölçü) buz tutmuş ... 

O kadar ıızağa gitmeğe neha
'et. 1408 de Sen Nehri üzerindeki 
buzlar bütün köprüleri alıp gö -
türmüştür. Yakılan sobalara reğ

men hükümet daırelerinde, husu
s! bürolarda yazı yazmak kabil 
olmamıştır. Hokkalarda mürek • 
kebler bile donmuştur. 

Bu da birşey değil En müthiş 
soğuklar 1422, 1544 ve 1608 sene
zindekilerdlr. Paris ahalisi, dün
yanın sonu geldiğine hükmetmiş· 
!erdir. Süt ve şarab balta ile kü
cük parçalara ayrılarak satılmıı· 
tır. Tabii ölçü ile değil kilo ile ... 
:3ütün zeytin ağaçları mahvol -
muştur. 

1709 da, Akdeniz sahilinde bir 
çok yerler donmuş, Pariste bir 
çok luliselerin çanları çatlamış -
tır. 

Bu devirlerdeki soğuğun dere -
cesini tayin etmek mümkün de -
ğildir. Çünkü henüz termometro 
Jreşfolunmamıştı. Fakat, 1740 Ta
taristandaki soğuğun sıfırdan a
~nğı 67 dereceye kadar indiği rra
Himclur. 

1783 de, Par iste tamam yirfi!i 
gün termometre sıfırdan sonra 19 
dereceyi muhafaza etmiştir. Sen 
nehri 1 metro kalınlığında buz 
tutmuştur. 

Bu da bir şey değil! Zira, 1795 
de termometro 23 buçuğa kadar 
düşmüştür. Holanda filosu o sene 
buzlar arasında mahsur kalmış ve 

Gözleri şişmiş, dudaktan dllş

müştür. 

Her yumruk kalın bir sopa ye
miş kadar zorludur. 

Yumruklara dayanmak için. in
sanın suratı bir parmak kösele 
kalınlığında deriye malik olma -
lıdır. 

Boksörler suratlarını dayaf(a. 
~lıştırmak için boş zamanlarda, 
habire yüzlerine, gözlerine yuı:rı

ruk vurdurup pişirirler. Bu yum
ruklama boksörlerin idrnanıdır. 

Yani sizin anlıyacağınız sa!llam 
mükemmel bir vücude fakat; ko
cayemişe benziyen bir surata sa
hih olmak isterseniz hemen du -
mayıp boksör olunur ... 

Ll.kin §UIIU da biliniz ki, boks, 
sporların şahıdır. En incesidir. 

En iyi bir boksör, en yüksek 
centilmen olan medeni ve naz;k 
bir insandır. 

Amma yumruk döğüşünden ~n

ra suratını göstermemek şartile .. 

Fransız süvarileri (!) tarafından 
zaptolunmuştur. Tarihçilerin kav
Clettiğine göre: cHorozların ibik
leri soğuktan parça parça dökü
iüyordu ... 

Binaenaleyh, Parisde sıfırdan a
şağı 15, Viyanada 14, Leningrad
da 28 derece soğuk olduğunu dü
şünerek şehrimizin soğuğundan 

şikayet etmemeliyiz. 

lUÜSABAKAMIZ: 

1- Her ay bir bilmece ilan ed&
ceğiz. Bilmecemizi doğru halle • 
denlere kıymettar hediyeler ve
receğiz. 

- Bilmecemizi halledenler bir 
ay zarfında cevabların ı Son Tel
sraf gazetesi bilmece memurluğu. 
na göndermelidir. 

3- Hediyeler ilin edilcli!deri 
tarihten iki hafta içinde matbaa
mızdan aldırılmalıclu. 

VERECEGIMtz HEDİYELER 
1- Zays marka fotoğraf ma-

kinesi, 
Z- Kol saati. 
3-- !'lir mürekkepli kalem. 
Dördüncüden ellinciye kadar bi· 

rer kitap. 

BİLMECE!UİZ: 

Benim harfim sekiz. Beni slıı 
çok seversiniz. İlk iki bec:elerinıle 
herşeyi öğretirim size. Fakat be
ni seven an•ak ayda dört kere bu. 
lacak. Bilin bakayım neyim ben! 
Bildim daha sen söylerken. 

HIKA YE 
= " 

HiKAYE 

Boşluk 
(4 üncü ıahifedea den•) 

dinledi. Kansına hissettirmedı 

Kuru kupkuru bir gii.ı:elliğin in
sanı mes'ud etmeğe k8.fı gelınrdi· 
gini anladı, Fakat, çok geç ... 

* Selim, bir gün, bir kadınla tanış-
tı. Bu tesadüf' tanışma kısa bir Zil· 

manda bir alaka doğurdu. Her ş<?ye 
r~ğmen karısını aldatmamak i,;':ı 

nefsile mücadele etti, fakat mu -
vaffak olamadı. hissiyatına mağ
iüb oldu. Bu, belki bir gün duyu
lursa güzel bir kadına ihanet et
tıği için herkes onu ayıplıyac .. k 
h,atta tel'in edecekti. Bununla be
raber o kendi kendini şöyle teselli 
c·diyordu: 

- Karım, bana sadece ck0dın· 

lık. etti. Halbuki, benim de, h 0 r 
düşiınen, hisseden insan gibi bi~ 

de arkadaşa. ruh ve gönül arka
oaşına ihtiyacım vardı. İşte bu 
ıkinci ihtiyacım tatmin edilme-i:. 
Onun yeri boş kaldı. Bu, baş d~~.
dürücü bir boşuktur, bu gönilJ 
bu ruh boşluğunu başkası, baş'<a· 
.ım doldurabilirse bu suçun gü -
nahı kimindir? .. 

O boşluğu bırakanın değil mi? 

İspanyada 
Kanlı 

Boğuşmalar 
'' Cbldl aalaif..ı .. tln om) 

istifade edilmiş, bunun içinde bir 
çok k8.ğıdlar, mektublar gelip git
miştir. Yalnız Franko hükümeti
nin neşrettiği yeni bir tebliğe ba
kılırsa bu hususta tahkikat devam 
ediyormuş. 

Çantanın böyle maksadlarla kul
lanıldığını ancak adli tahkikat 
gösterecek. Bu işin içyüzü mey -
dana çikacak ve şimdiye kadıır 
gizli kalmış olanlar kimler ise on
br da ortaya konacaktır diyorlar. 
Eğer Frankonun taarruz plan

ları hakikaten böylelikle Cumhu
riyetçilerin eline geçmiş ise İs -
panyada ilti taraf arası.nda çalı

şan mühim bir şebeke var demek
tir. 
İspanya Cumhuriyet hükümeti 

Başvekili Doktor Negrin söyledi
ği bir nutukta Cumhuriyet ordu
sunda yalnız İspanyolların har • 
bettiklerini, zaferden emin oldu
ğunu vatandaşlarına anlatmış -
tır. Öbür tarafta yabancıların İs
panyayı istila etmeğe geldiklerini 
anlatmak istiyen Başvekil sözle
rine şunları da ilave etmiştir: 

- İspanyayı yeniden yapabil -
mek için vatandaşlar arasında ba
rışıklığı ve müşıerek hayatı ha· 
zırlamalı. Bu meselelerle meşgul 
olmıyan kimse fena bir vatandaş
tır. Buna muhalif olan kimse de 
İspanyol olrnağa liıyık değildir. 

Memleketlerinin bu hali neye 
varacağını düşünen İspanyollar 
iki buçuk senedir süren bu dahili 
harbin artık bitmesini bekliyorlar. 
Fakat iki tarafı uzlaştırmak için. 
ortada daha bir tavassut için ihti
mal görülmüyor. 
Eğer İtalya muvafık görürse 

Frankonun böyle bir tavassut tek
lifini dinliyebileceği. İtalyarun 

böyle müsaid bir vaziyet görül -
medikçe Franko tarafının Cum • 
huriyetçilerle müzakereye giriş • 
miyeceği anlaşılıyor. 

Firavunlar 
Diyarında 

(S inci •ahi/eden cüvam) 

Bu vesikanın muhteviyatı he -
nüz mektum tutuluyor. Buna rağ
:nen bir maddesi hakkında oku -
yuıulanmıza malumat verebili
riz. Bu maddede deniliyor k'.: 
•Bir kimse tarlasını ahara icara 
verirse tarlayı ekme kiçin lazım 
gelen tohumu da vermek mecbu
riyetindedir. Hasad zamanı müs
tecir evvela aldığı tohumu iade 
edecek, sonra da kirayı ödeye -
cektir ... • 

Bu nadir vesikada tarihçileri, 
hnun adamlanru alakadar ede
cek çiklaymetli şeyler vardır. 

Paprüs'ün arkJl tarafı girift §<!-

killerle doludur. / 

1-Sftl'f TStOaA•-31 1 had it ... •• 1~ .................................................... ~ 
• 

En Büyük ikramiye 
Mutlaka Size Çıkacak 

(1 l"d aahllembdn 4naa) 
En büyük ikramiye size çıkar • 

sa, ne yapacağınızı düşündünüz 

mü?. İnsan telaş ve fazla heye • 
candan bir eğlence yerine de gi
demez .. Bana öyle "geliyor ... Doğru 
koşar, evinize kapanırsınız .. 

- Bu parayı ne yapayım!. diye 
sabahlara kadar arpacı kumrusu 
gibi düşünürsünüz.. Gözünüziı 

uyku tut.maz.. Biraz dalarsınız: 

Rüyanıza girer .. Bazan, insan ne 
korkulu rüyalar görür: Mesela, 
yolda gelirken parayı düşürüyor
sunuz.. Tel8.şla uyanır, yataktan 
fırlarsın.ız. Ne acı bir kabus de
""l . ' 6 1 mı .. 

Zenginlik tatlı ~y herhalde .. 
Kimbilir, o vakit nasıl değişırsi -
niz., Eski ahbablarla selamı sa -
bahı derhal kesersiniz .. Yeni lll"

kadaşlar, dalkavuklar peyda o
lur. Evinızi hemen değiştirirsiniz. 
İşinizi değiştirirsiniz.. hnünizi 
değiştirirsiniz.. Evvelce isminiz: 
Ali, Ahmed, Mehmed ise .. Şimdi: 
Ali Beyefendi, Ahmed Beyefen -
di, Mehmed Beyefendi olur. Ya
hud: Sayın bay Ali, sayın bay Ah
med, sayın bay Mehmed olur .. 

Hangi mecliste oturup konuş -
mağa başlasanız, bütün sözleri -
niz keramet olur .. Çok doğru bir 
adamsınız, çok bilgili, ilim bir a
damsınız.. Çok faziletli adamsı

nız .. Dünyada sizden daha akıllı, 

fikirli başka bir adam yoktur. Ay
b~t hesab görürken sizinle kavga 
t:den bakkal, artık veresiye ve,-mi
yeceğini söyliyen kasab, sizden 
bir daha hesab sormazlar Para 
vermek isteseniz: 

- Efendim acelesi ne? .. Sizjpn 

para istedi!· mı!. Dükkıin si~.in 

efendim.. 
Derler . 
Herkesten itibar görürsilni'z. 

Herkes yüz metre mesafeden ce -
ketinin önünü ilikliyerek yanını· 
za sokulur. Y :le beraber k•ncLlll 
stli."!'1 verir. Kimuı hatu,r, s.·r
mak aklınıza gelse. ~öyle: 

-- Nas•Isın, diye iltifat eberu:: 
- Duacınız, cevabını al'rJ:nıı:. 

Ilü:cn di:nya size dua etn•ekte
dır 

Her yerde ıtibannız, kred.niz 
artar. Yanınızda herkes hürmet
kardır. Daima siz yüksek fikirle
ririli:i söylersini.ı: .. Herk • dinle -
meğe ı:rıecburdur. Tabii derhal bir 
otomobil alırsınız. Tramvaylarda 
yolcuların nasıl pastırma halin<' 
gelm~ğe tahammül ettlklerini bir 
türlü aklın!.Z almaz .. Çürük oto
büslerde insanların nasıl seya -
hat ettiklerine şaşarsınız.. Taksi 
otomobillerinin kadilelerinı pıs 

ve kokulu bulursunuz. 

Yeni, gıcır gıcır hususi araba -
ruz sür'atle koşarken, zannedersi
niz ki, bütün yolda ı;ördü~ünüz 
insanlar size bakıyor, sizi seyredi
yor .. Hulasa rah~tınız yerindedir. 

Yalnız sizi dınlemiyen, sizi ra
hatsız eden bir tek kişi vardır: 
Erkek iseniz karınız, kadın iseniz 
kocanız.. Paranın nasıl sarfedile
ceği, her gün evde bir kavga mev
zuudur. Evin içinde eski huzuru
nuz, eski rahatınız kalmamıştır. 
Parasızlığı ararsınız .. 

Yeni yıl hepinize kutlu olsun .• 
Hepinize en büyük ikramiye çık
sın .. 

B:zim En iyi Dip,omatlarımız 
(1 lrıd ..ı.u..ıea ••vam) 

Onun deületile 1915 de İngiliz 
ıstihbarat şubesine dahil oldu. 
Kahireye gitti. Mısırın kibar sa
lonlarında büyük bir rağbet ka
zandı. Onun en büyük arzusu çöl
fre git.mek, çadırlar altında yat -
malt, macera hayatı geçirmekti. ı 
Erkek kıyafetine girdi. Sudanı, 

Hicazı, İranı, Hindistanı dolaştı. 
Nihayet Bağdada geldi. Kendi -
5Jıe resmen (muavin sivil zabit) 
ıinvanı verilmiştL En ziyade Mu
•ul petrolları işile me~gul oldu. 
Bu sahadaki hizmetinden dolayı 
lOrdı· dö Lampir) nişanile tal -
tif olundu. 

Matmazel Beli ne kervanların 
taarruz:ı uğramasından, ne çöl • 
deki haydudlardan korkmadı. 

Yerliler kendisini (Çöl Anı:ızo
nu) diye çağırırlardı. Atına biner, 
yalnız başına çölleri dolaşırdı. 

İşte bu dolaşma esnasında meş
hur miralay Lavrensle tanıst~ 

İngilizler casuslarını çok takdir 
ederler. Hatta Kral bile: cBizim 
En iyi diplomatlarımız ... > tabi • 
rile taltif eder. 

Bell'in yerliler üzerinde çok 
nüfuzu vardı. 
IKİ ÇEi 'RELİ HASTABAKICI 

1918 sontcşrininde, Belçikalı bir 
lıastabakıcı kız, beyaz gömle~inin 
göğsüne (demir salib) nişanını 

t:ıkmıştı. Bilahare İngilizler, Fran
sızlar ve Belçikalılar da birer ma· 
cıalya verdiler. 

Bu kız, Buler'de bir hastanede 
hastabakıcılık yapıyor, yaralı Al· 
manzabitlerine bakıyor, bunlar · 
dan aldığı haberleri Fransızlara 
''e İngiizlere bildiriyordu. 

Marta Knokert adlı bu kız şim
di bir İngiliz zabitile evlidir. 

KAYBOLAN BİR SAAT 
YÜZÜNDEN 

Marta yakayı ele vermiş ve iCla
uıa mahkiim olmuştu. Fakat af
tolundu. 

Bu macera cidden nakle del!er: 
Genç kız, Alman üniforması al
tında Fransaya hizmet eden Al -
fons adlı birile Ruler'deki mü -
himmat deposunu berhava etmc

lediye dairesinin duvarına şöyle 
lıir ilan asıldı: cNeferlerden bi<ı 

hırsızlıkla itham ve tevkif olur
muştur. Üzerinde şehir halkına 
aid birçok eşya bulundu. Bunlar 
meyanında bir de kol saati var -
dır. Eşyası kaybolanların müra
caatları. .. > 

Genç hastabakıcı, boş bulun -
du. Bunun bir hile olduğunu diı· 
~ünemedi. Saatini almak için be
lediye dairesine gitti. 

Tabii tevkif olundu. İşkence ya· 
pıldı. Fakat ağzından bir kelime 
&lınamadı. Saat, nöbetçiler tarıı.

fından bulunmuştu. 

Marta, mahkemeye verileli. 
Idam kararı verilirken kiliselerı ıı 

çsnlan çalıyor, mütarekenin ını
zalandığını haber veriyordu. Bt1 
sebeble ölümden kurtt1ldu ve biZ· 
hare affolundu ... 

GUZELLIK 
Kadının 

Hakkıd ı r 

Hakiki ve 

moder n 

g Uze lll Qln 

yo l u 

COTY 
den geçer. 

COTY 

PUDRA 

PAR F Ô M 

R U J 

ğe karar vermişlerdl Yeraltındaki -------------
lağımlardan geçerek deponun ai 
tına kadar g~ttiler. Dinamit kar
tonunu yerleştirdiler. Sonra ~aq
tımeye döndüler. 

Marta, bileğindeki saati düsür
dütünü farketti. Ertesi günü bt:-

Dr. Horhoruni 
Sirkeci Viyana Oteli yanında

ki muayenehanesinde her ıtün 
akşama kadar ha.~taların ı kabul 
eder. * Telefon: 24131 



EN MÜOıti$ 
(STiRAPTAH 
c:.oNRA ·· · 

Kullanmakla Kabildir 
Bir hamlede nezle ve Gripi geçirir. Harareti sür'atle 
düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak 

GRİPİN almak suretile çarçabuk dfedilebilir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine 
dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

-
DenizLevazım Satınalma KomisyGnu ilanları 

Mannara tl'ssübahri K. Satmalına Komisyonundan: 

Cinai Kilosu Tahmin Fiyatı Tutan llkteminatı 
Kuruş sa. Lira Lira 

Ekmek 400,000 9 86 39440 2958 
1 - Komutanlık deniz erlerinin yıllık ihtiyaçlarından yukarda 

mikdarı yazılı ekmek bir şartnamede ve kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6 ikincikanun 939 cuma günü saat 14.30 da İzmitte 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktı.r. 

3 - Şartnamesi, Ankarada Deniz levazım şubesinden, İstanbulda 
Kasımpaşada Deniz Levazım satınalma komisyonundan ve komisyonu
muzdan 198 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek ist<>klilerin 2490 sayılı kanunun 
istediği vesikalarla birlikte yukarda gösterilen ilk teminat makbuz ve
ya banka mektublarını muayyen gün ve saatten bir saat <!vveline ka
dar komisyon başkanlığına vermeleri. •9211> .... 

Marmara tl'Hübahri komutanlığı satınalma komisyonıından: 
Cinsi Kilosu Tahmin Fiyatı Tutarı l.kteminatı 

Kuruş sa Lira Lira K. 

Ekmek 530.000 9 86 52258 3862 90 
1 - Komutanlık emrindeki kara -erlerinin yıllık ihtiyaçlarından 

olan yukarıda miktarı yazılı ekmek, bir şartnamede ve kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6 ikincikanun 939 cuma günü saat 16 da İzmitte 
tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

Ka-

Beykoz Malmüdürlüğünden: -7·' ·' 

Kapı Matrah Verıtisl Tarih 

Mahallesi So .ağı No. lıi lım. L. K. Niaheti L K. Senesi No: 

Paşa bahçe T. fabrika Bila Ahçı ve kahveci Rıdvan İlyas 36 00 80 5 30 937 107 

Beykoz Feyzi paşa 5 Tiyatrocu Rüştü 9 02 30 2 71 936 161/10 

' Beykoz Feyzi paşa 5 Tiyatrocu Raşit 2 64 30 o 79 936 161/11 

A.Kavak Sütlüee 1 Taşocağı Daniş Başol 120 00 %7 14 04 937 78/l 

• • 1 Taşocağı Daniş Başol 120 00 %7 11 88 936 78/1 

Yukarıda adı ve adresi yazılı mükellefle~ yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da 

bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıla ait kazanç vergileri ihbarnamelerinin kendilerine 

tebliği mümkün olmamıştır. Hukukusulü muhakemeleri kanunu hükümlerine tevfikan tebliğ yerine geç-

mek üzere keyfiyet ilan olunur. (9531) 

OKSORENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Mikdarı Muhammen % 7,5 Ekıiltmenln 
bedeli Teminatı Sa atı 

Beheri Tutarı 

Lr. K. Lr. K. .Lr K. 

Düz beyaz aleminyum kağıdı 250 kilo 1. 70 Sif 425.- 31. 88 14 
Baskül (500 kiloluk) 5 adet 300. - 1500.- 112. 50 14,30 

1- İdaremizin Cibali tütün fabrikası için 250 kilo 36X60 ebadında düz beyaz aleminyum kağıdı ile 
Çamaltı tuzlası için 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet baskül şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık 
eksilme usulile satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III- Eksiltme 20/1/939 tarihine raslıyan Cuma günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ında şiir kadar 
ı\t'l d. ıeri var. 
gü-ıe\ ış 

En kısa zamanda size ayni parlak 
neticeyi' Kazandırabilir. 

Yakın Şarkın diş macunları Kraliçesidir. Milyonlarca ağıza 
güzellik, sıhhat, sağlık vermiş ve bu bassasiledir ki 

18 diploma, 48 madalya kazanmıştır. 

Sabah, li gle, akşaro her yemekten sonra RADYOLlN'le 1 
al!'zını11 fırçalamayı unutmayınız 

-lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi Aleminyum kağıdı G • k l s 1•1"" 
nümuneleri de görülebilir. ayrımen u atış anı 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin düz beyaz aleminyum kağıdına ait fenni teklif ve nümu- İ k l 
nelerini tetkik etmek üzere ihale gününden bir haf ta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü stanbul Emniyet Sandığı Dire tör öğünden: 
Tütün fabrikalar şubesine ve 5 basküle ait fiatsız teklif ve katalogları eksiltme gününden 5 gün evveline Bay Mehmed Sürcyyanın 20526 hesap numarasile sandığımızdan 
kadar inhisarlar tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuülnü mutazammın vesika almaları aldığı <1250) liraya karşı birinci dereced<> ipotek edip vadesinde borcu

J.azımdır. nu ödemediğinden. hakkında yapılan takib üzerine 3202 numara!· ka· 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edil<>n gün V<' saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte nunun46 ıncı maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine göre satılması 

yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ,9273, icabeden Erenköyünde Suadiye mahallesinin Bağtiat caddesinde eski 
• • ır;::================::::;. 

Cinsi il 
ı 22 ikraz senedinde (89.90) yeni 232 ikraz senedinde 332 numarataJ 354 

Mikda.rı Beheri Turarı Ofo7,5 Temi· Eksiltme stanbul komuta:ıhg~ı 
numaralı fazla bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle 

nalı Satıulma Komiıyonu llan!•rı açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmakta-
LiraK. Lra K. Vra.K. Şekli saat, -----·--------'[ 

__ --------- ---- Komisyonda mevcut evsafı ve dır. Arttırmaya girm<>k istiyen (440) lira pey akçesi verecektir. Milll 
Ma~kaplı .daire testeresi 1 adet - - 650 - 48 75 paz~rlık 14 şekline göre yazı masası, sanrlalye, bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birıkmiş 
Dıkistrınh kola 2000 kilo 35 700 - 52 50 a,ık 14.~0 muşamba ve saire olmak üzere 10 bütün vergilerle belediye resimleri ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. 

1- Şartnameleri mucibince satın alınacak 1 adet matkaplı d~e çeşit mobilye ve kırtasiye satın a- Arttırma şartnamesi 2/1/939 tarihinden itibaı'en tetkik etmek istiyen· 
desteresi ile 2000 kilo Dikistrinli kola hizalarında yazılı usullerle eksılt- bnacaktır. Pazarlığı 2/2. Kan./P~9 l..re sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 

meye konmuştur. . . . .. Pazartesi günü saat 11 de yarııla - kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takib dosyasında vardır. 
U- Muhammen bed<>llerile muvakk,ü temınatlan hızalarında gos- <akt r İst kl'l · . b n· .. 

· 1 · e 1 erının e ı gun vr Arttı.rmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkanları gay-
terilmiştir. saatte Fındıklıda komutanlık sa · kul h kk d h · .. - · d · 'b 1 B. III- Eksiltme 16/1/939 tarihine raslıyan Pazarl<'si gu·· nü hizaların- rımen a ın a <>r şeyı ogrenmış a ve ıtı ar o umır. ırinci art· 

tınalma komisyonuna gelmeleri. 
da yazılı saatlerde Kabataşta Levırı:ım ve Mübayaat Şubesindeki alım •339, (

9545
) tırma 20/2/39 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda •~·ı ~f.n• 

komisyonunda yapılacaktır. * dığımızda saat on dörttten on altıya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihalt 
IV- Şartnameler Parasız olarak her gün sözü geçen şubed<>n alı- Maslak prevantorium binasın- yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabcde:ıı 

nabilir. clt kalorifer tesisatı yaptırılacair'1· gayrimenkul mükell<>fiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş ol· 
V- Daire ~teresi eksiltmesine iştirak etmek istlyenlerin fenni dan açık eksiltme ile ihalesi lfl/ ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartilt 

teklif ve kataloglarını ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisar- İkincikanun;939 Pazartesi günü sa- 9/3/39 tarihine müsadif perşembe günü ayni mahalde ve ayni saatte 
!ar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. at 14 te yapılacaktır. Muhammen son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıra 

VI - İ.steklilerin eksiltme için tayi nedilen gün ve saatlerde % 7,5 keşif bedeli 6969 lira 25 kuruştur nın üstünd<> bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ala 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri Ilk teminat 523 liradır. Şartnamesi kadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
ilan olunur. (9378) 

vesairesi komutanlık inşaat şube · masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde e\" 
* * sınden bedelı mtıkabılınde verile- k .. b't 1 ·1 b b d · · bil · 1 · '' J 

b
.
1
. İ t klil . . . ra ı mus ı e erı e era er aıremıze dırme <>rı ... zımdır. Bu suret 

1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikası ihtiyacı için nümunesi evsa- ı ır. s e erının temınat mak -

d 1000 k 'l k kız k k .1 lil t 1 kt 'ırı• \'eya mektupları'le 2490 s·ıyılı haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
fın a ı o azan sa ı açı e sı tme usu e sa ın a ınaca ır. ' ' 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde lar satış bedelinin paylaşmasından hariç klırlar. Daha fazla maltlma 
II - Muhammen bedeli beher kilosu 135 kuruş hesabile 1350 lira 

yazılı vesikalarile ihale gününden almak istiyenlerin 938/716 dosya numarasile sandıihmız hukuk işler 
en az sekiz gün evvel Vilayet Fen sevrisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
Müdürlüklerinden alacakları vesı- * * 

ve muvakkat teminatı 101,25 liradır. 

UI - Eksiltme 2/1/939 tarihine raslıyan paz"rtesi günü saat 14 de 
3 - Şartnamesi Ank&rada Dz. levazım şubesinden, İstanbul 

•ımpaşada Dz. satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

262 Kabataşda levazım ve mubayaa! şubesindeki Alım komisynunda ya- kalarile beraber belli gün ve saatk D i K KAT 

4- Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun is
tediği vesikalarla birlikte yukarda mikdarı gösterilen ilk teminat mak
buzlarını havi teklif mektublarını muayyen gün ve saatten bir saat 
evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (9210) 

1 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
"Sirop Pectoral., 

Eski ve yeni bütün öksürükleri 

geçirir, balgam söktürür, bronş· 

)arı temizler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zay•f olanlara 

bilhassa şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğ!H İstanbul 

pılacaktır. F'mdıklıda ~mutanlık Satın~lm~ 

Komisyonuna gelmeleri. (9546) 
Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek e!m 

istiyenlerc tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu 
lüne göre kolaylık göstermektedir. (9527 

ı MEŞHUR HACI BEKiR TİCARETHANESİ 
Y ılhaşı için fevkalade leziz 

MEYYALi NUGA 
Yaptı fiyatı 120 kuruş 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

Merkezi: B1hçekapı. Şu:>t:e i Beyoğh, Kara'-ö , K, lıkö __ ..................... .-1 

günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 
tarafından parasız <>laıak dağİtılmaktadır. 9S97) 

komisY' 


