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Yeni 
lstanbul 
Valisi 

1 
Mi 11 i Şefi mi z i n i k S ey ya hat 1 et; i 
Reisicumhurumuz, Bu Sabah Çankırıda Öğleüstü 

~~s;~:(E:,,.,......-a:~:a~"""""""r~.~b:~1~
1 

Kastamonide Coşkun Tezahüratla Karşılandılar 
\' - --
~ ETEM 1ZZET BENİCE 

l'en·ı. Reisicumhur, Kastamoni'den Zon- Dolmabahçe ı·talya Fransız ar z·s· d ~:~ 'L:;~b~~:=~i v;U::!:er~ k K b k ki d. ' a 1 1 n en 
~~~'. ;~~:ın:ir~~:~~nuy;~.~: guıda ve ara ühuedudgda~~=~~bü~~asa:~ HAdı"sesı· b ı· r kıs m ı n ı ·ıs t e m e k t e 
\ij. ıııe verdlfi çayda ıördüiü- Çankırı, 8 (Hususi muhabiri -

• v ınizden) - Reisicumhur İsmet İ- ve köylerde fevkalade coşkun te-

~'1.t1,; ::::.~~~~~~.~:;:: ııöııü bu sabah hususi trenle teh- zahüratla karşılandılar. Her tara- Tahkı"katı 1 s r a r e d e c e k m •• ? 
ı~ d n'mizi •ereflendirdiler. Kendile- fa t klar kurulmuş herkes erken tıı aı ~a ve sevıilerinden ceııa- • a • - • 

·~li~ •tak hakikaten ağır ve nıes- ri Çankırı ve Kastamonu valil~ri- den sokaklara dökülmüştü. Reisi-
~~tıı bir lı derubde etmiş bu- le Kastamonudan gelen bir heyet, cumhur, halkın coşkun tezahüratı 

ı. °'· ta11ıı., \)iti, 1 V•li ve Belediye Be-
tl~llril Bqkanlığının da in
ttı.., il• çok ç•lı!flllll, yüksek 
iJ. So~illııat görUı, az para ıarfı 
~~ 

8 
11•tice almak lıtlyen bir 

fıtı' ~ it •• mes'uliyet baııerıJ.
lil~k dlrda nz!fedarlanııı en 
~•lı 111•11 n baihlık ile çer-
1iıı11c Y .. eif ıt\I, muvaffakiyet • 
li>ır,11 t.ı,dlrind• de en ytlksek 
~•ı~ 41 Pek az zamanda yıpra
~!ııtlılıı dar keskin ve derin bir 
lı•~ı keııandır. 

4ı1c; 0r L6tfi Kırdarın Manisa-
4uiıı Ç~l'fınaları onu şeflerin ol
~~tis· adar mahalli hııllun da 
ı. •ne . 
""' İt' "" her şeyin fevkinde O· 

l"ıt~'dına ve ballılıtına ka
ııı1ltt lı "ıtur. Şahsiyeti, ıeride 
'' '.. feyizli çalışmıt yılları ve 
~ili lc0rtıel<leri İstanbul için de 
~lıy ' 0 disioe büyük ümidlerle 
~ iı~~· Gözlerinin taşıdıp ze
ı. l)~ ~ "". çehresindeki enerjik 
""hu.ıd atıisada olduğu ıibi İa
'-tıı-,.d a da bu değerli valinin az 
"'0ı b; a muvaffak olacağını, yıl
~t.01 r azim •e irade ile çalışa

.1le dU ""zuhJa göstermektedir. 
~, !alış len birinci vazife kendisi
"'• Yo) tııa ve muvaflakiyete er· 
11d~kıı ll.11.da en ıeniş ölçüde teşci 
liıı•ı " gibi kendisine düşen bi
~-~tııalclzife de yaptığını bilerek 

~lctır "" halkın kalbini kazan-

~'- (~:"t ~ZET BENİCE 
~~cı sahifede) 

M'UH Ş•f bir tcdkllt ıeyoMti ıln4!tnda husust tıogonlanndan 
halka. iltifat ederle1'ken .. 

Çankırı hllkfunet erkinı •e çok 
kalabalık bir halk klltlesl tara • 
fından karşılandılar. 

Milli Şef fevkalMe beşüş bir 
çehre ile kendisini karşılamıya 
gelenlere iltifatta bulundular ve 
halk kendilerini çılgınca alkışla

dı. 

Milli Şef, şehirde bir müddet 
kaldıktan ve vali ve belediye rei
sile diğer alfil<adarlardan icab e
den meseleler hakkında izahat al
dıktan sonra Kastamomıya doğru 
yollarına devam ettiler. 

karşısında muhtelif yerlerde dur· 
mak mecburiyetinde kalmışlar -
dır. 

İnönü güzergahlarındaki kasa

balarda halkın esaslı dilekleri et

rafında köylü ve ahali ile temas
larda da bulunmuştur. 

Kendileri Kastamonuya bekle
nildiği saatten biraz geç olarak 

vardılar. Emsalsiz tezahürat ve 
içten gelen bir sevgi ile karşı -
landılar. 

iki. mülkiye 
Müfettişi 
Geldi 

Ulu Önder Atatürk'ün katafal
kını ziyaHt eımasında vukua ge
len müesıdf hAdise hakkında adli
ye tahkiklltı bıL~, tahkik.at fez
lekesi villyete verilmiştir. 

Bu h&dise etrafında tahkikatta 
bulunmak üzere Dahiliye Vekale
ti tarafından bu sabah şehrimize 
iki mülk:iye müfetti.,'1 gönderil • 
miştir. 

Müfettiş Sai mve Ali Seyfi doğ
ruca vilayete gelmişler ve derhal 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Valimiz 
işbaşında 

Yeni vali ve belediye reisimiz 
bu sabah erkenden Eminönüne 
gitmiş, şimdiye kadar yıkılan yer
lerle i<;tiınlilk edilip henüz yıktı
rılamıyan binalar ve bundan son
ra istimlak edilecek olanlar hakr 
kında uzun uzadıya tedkikatta 
bulunmuştur. 

Müteakiben vilayete gelen Lı'.lt
fi Kırdar öğleye kadar vilayette 
kalmış ve birer birer vilayet şu
belerini teftiş ederek memurların 
çalışma tarzlarını kontrol etıniş-

kabinesi yarın Fransız 
vaziyeti 

Londra, 6 (Hususi) - Bone, 
Korsika ve Twıu.s hadiseleri dola
yısile Fransa tarafından yapılan 
protestotara İtalyanın venniş ol
duğu cevab hakkında kabineye 
malüınat vermek üzere frall8ız 

kabinefil yarın mühim bi.r toplan- . 
tı yapacaktır. 

;Bu lx>plantıda ayniz amandı; 

bu mesele etrafında İngiltel'enin 
yaptığı teşebbüslerle Fransa hl1· 
kfunetinin doğrudan doğruya İ· 
talya nezdindeki teşebbüslerinin 
neticelerini de Daladye taraf10 • 
dan anlatılacakt>r. 

Roma hükı'.lmetıi statükonun bo
zulmıyacağına dair resmen tl'IDi· 
na• vermiş olması hasebile fran
sız - italya münasebatına halel 
gelmiyeceği ve yakında bu iki dev 
let arasında müzakel'elere yeni • 
den başlanabileceği ümid f.'dilmek 
tedir. 

Fakat diğer bazı mehafil ise İ
talyanın Fransa ile uzlaşmadan 

önce Korsika ve Tunus ile Fran
sanın Akdeniz sahillerindeki dört 
vilayeti resmen istiyeceğini iddia 
eylemektedir. 

tedkik 
• 

toplanarak 
edecek 

Her halde vaziyet henüz neza
ketini muhafaza etmekte olup \ 
şimdilik sarih ve kat'i bir şey söy- . 
lenememektedir. 

Daha. ya.kın za.ma.nlara. Fransa. ile ia.dci müruıseba.t eden tta.ıyanın 
yeni sefiri Pamde ltimadn a.mesini tıerdikden sonra 

tıir. l========:===============================================================-
(Devamı 6 ncı sayfada) 

t1 avuca 
lll'" 
lk~rtıayan 

Kastamonu, 6 (Hususi muhabi
rimizden) - Milli Şef İnönü ta 

Hava müsaid olursa buradan 
deniz yolile Zonguldağa gidecek-
lerdir. l....,=============>I Fransa -Almanya paktı 

1 hırsız 
~it. 

'Y•t yekayı 
- 1• verdiler 

lııı 
1 hır~! 

, ~llıtı; «tda'l: Fott ve Melımed. 
... ,,, l'<ıt ...... 
~ •. -"'•-· ·"l.idur" lu"ğü• ''-'- · · , ~ . ..,, it •••uCı ~u-
~~I •ıkııu ısım ınemurları ele a· 
l'!ı~l'aı-qlt Yan iki azılı hırsızı ya-

\> ır. lldlıyeye teslim etmiş-
h•~altaıan 
,Q~ anıard 
~~ ltıaru.t an biri Çiçekçi 
''< 1~ tleh sabıkalı 'Foti ile ar-
11(.t tı faili ıneddir. Birkaç hır -
ıı.n e~~eı b· olan Fotı bir müd -
1Uı~•~ino5: gece Pangaltıda ~a
~ıt Cq dü1t1t altındaki Sahakın 
tını.,; hıta1tın!~ını soymuş ve hiç 
t~ ı~qt, an ortadan kay -
lııe~ eıı So Atadan bit kaç gün 
1 •le nra b' 

l'ıııa herab ı_r gece Foti Mel!-
~ n · er Bak k" .. . •; 'sın· ır oy de Su -
~ •tııı· ınde b' .. 
tın . ışlerct· ıtının bahçtsi-

~ıtıı ır B h .. 
iği1li İı. a çeye hırsız -

( l>e11 ISSederı Süleyman 
«ıııı 6 . 

ıncı ıahifedtı) 

-çocuk baba•ının kucağına atlldı --
D 

ün gece Aksarayda yapılan \ 
bir cürmü meşhud n.eticc -
sinde genç ve evlı bır k~ -

dınla aşıkım haşhaşa ya.kalan.mış- ı 
Jar ve adliyeye verılmışlerdır: 

Remziye ismindeki bu genç ka· 
dıı: 11 senelik evlidir. V biri he
nüz 6 diğeri 10 yaşında bulunan 
iki çocuk •ahibidir. 
İstanbulun uzak sanayi mcr -

kezlerinden birinde çalışan ko -

cası ayda 120 lira aylık aldığın -
dan saf bir aşkla sevdiği genç ve 
güzel karısını refah içinde yaşat· 

~akta ve onun her arzusunu faz. 
!asile tatmin etmektedir. 

Fakat buna rağmen genç k:ı • 
dm kalbinde için için eski ve 
gizli bir sevda yaşatmakta şeb -
rimizde bir müessesenin gece ış

Jerinde çalışan Daniş ile mektup
laşmaktadır. 

ESKİ SEVGİLİLER 
BULUŞYORLAR 

Bundan bir ay kadar evvel 
Remziye sevgilisine gizlice hi-r 
mektup yazarak İstanbula gele -

ceğini bildirmiş ve uzun yıllardan 
sonra haşhaşa geçirecekleri saat· 
!eri çok yaklaştığını müjdelemiş
tir. 

_ ~Devamı 1 ıncı sahifede) 

Romen b4§1'ekili Patrik Miran 

Romenya'da 

Vaziyet 
Fenalaştı 

Londra, 6 (Hususi) - Roman
yada dün demir muhafızlar ta • 
rafından bir miralayın öldürül • 
mesile dahili vaziyet yeniden ka · 
rışmıştır. 

Bu karışıklıkların Almanya ile 

(Devamı 6 ncıda) 

• 

bugün imza ediliyor 
Alman Hariciye Nazırı bu sabah 
Paris'te merasimle karşılandı 

P~ris, 6 (Hususi) - Alman ha
n<:tye nazm, refakatinde Münih 
lwnferansında ve Hitler - Çem
borlayn mülakatında tercüman • 
lık yapan meşhur Şmit ile harici.
ye erkanından iki .kişi olduğu 

halde buraya geldi, istasyonda re
isicumhur namına bir mümessil 
ile hariciye nazırı Bone, Bqveki
lin kalem mahsus müdürü ve di
ğer birçok zevat tarafından kar· 
şılandı. 

Fon Ribbentrop istasyondan 
doğruca alınan sefaretine gitti. O
rada biır müddet istirahat edecek, 
sonra mutad ziyaretler yapılacak
tır. 

Alman - Fransız paktı bugün 
saat 15,30 da hariciye nezaretinin 
meşhur saatli salonunda merasim 
le imzalanacaktır. 
Alınan nazırı yarın da burada 

kalacak, gerek Daladye ve gerek 
Bone le iki memleketi yakından 
alakadar eden bütün meseleleri 
gözd€n ·geçireceklerdir. 

(Devamı 6 mcı Hbilede) 

Çemberlaynla. Halifoks tıe ,., ilca.lan IOn Pıı.l'lı ı~cıhatı.rine 
gid..-ı..r-rken.. 
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2- S ON T IE L G a AI' -4t 1 iad l'b r ~ 

1 
HA iSELER KARŞISINDA 1 i P 

1 

!Mil l i 
Ş e f'i n 

• 

"--------Son Telgraf .. --
HadisPler karşısında 1 o•.-

EU ALIŞ \'ERİŞ 

DOGRU DE(;İLDİR.. 

Günlük s b:ıh gazetelerinden 
biri, şöyle yazıyor: 

cHcr vatandaşın e\·inde Ata -
t · k'ün bir bustunü bulundur -
masını gazetemız temın ediyor_. 

Ne hJyırlı ve samimi bır iş rl;
yorsunuz .. YaZoyı sonuna kad.r O· 

kuy.·>rsunu~. Gidip, bu gazete idı· 
ra'ıancsindcn hemen Ata'nın bır 
bust ü alacağınız gel.yor. Fa • 
kat, f3!silltı okurk:en bir de b:ı -
kıyorsunuz kı, bilstün fiatı l':eı 
kuruştur. Gazete ilave ediyer: 
cBinlerce hazırladık. İsttyen oku 
yucula.r gelıp aLıbılirkr .• 

Tic:.•ctin bu şekli ayıptır. Du 
muhtcrı..·M arJ.cada~ımız, bıraksın 
da, büstü de ehli ve kendisine hu
nu meslek eduıen vat:ındaşlr yııı;· 
•ın .. 

Gazete, gazetedir. Büst hedi ve 
etmek gazetenın vazifesi olab;JJr. 
Fakat satmak, asla! .. Hediye et • 
mek içın büdçeniz mihaid dclf;J_ 
se, yapıp s:ıtmak için de vakti~iz 
müsaid olmamak lazımdır. 

TEŞRİFAT İÇİ:'>I' 
. -

VAKiT KALl\IAl\IALI 

fstanbuldaki teşrifat işlerini 
tanzim için bir nizamname hazır. 
lanmış .. Çünkü, İstanbuldaki ,.,,.ı; 

ve diğer memurlar, günlerinin 
mühım bir kısmını istasyonlardı 
şunu, bunu istikbal ve teşyi iÇL'l 
geçiriycrlarm'-i·· 

Bilınezsiniz, bu nizamnameye 
nekadar memnun oldum. Bund:.n 
sonra, vali ve diğer yüksek m~ -
murlar, ancak birkaç büyük dev
let adamının istikbal ve teşyimde 
bulunacakmış_ T<-şrifatla geçiri
lecek vaktimiz olmamalı... Hav· 
Allah razı olsun bu nizamnameyi 
yap.mlardan .. 

KIŞ GİRERKEN 

STADYO.~ FİATI 

Şeref stadında. pazar günkü Fe-

Esnafı 
Barındırma 
Odaları 
Şehrimizde r . lft• 

da açılaca 
İStanbuldak! bekar esnafın ba· 

nnması için ilk olarak 100 yataklı 
bır esnaf barınma yurdu açıla -
cıııktrr 

Bilahare bu yurd gittikçe gen!ş-
letile:r 2000 bekar esnaf afabi· 
lecek bir vaz.yete konulacaktu·. 

Şimdilik medreselerden birin -
de tesis edilecek olan bu yurdda 
ayda 7,5 lira vererek her beka" ve 
taşralı esnaf barnabilecektir. 

Bu hıı usda bir an evvel tathi
kata geçilme:;i için esnaf cemiy ~t
i eri bürosu ve ticaret odası müş -
terek bir komıte kurmuşlardır. 

Bir t rfi 
Birinci Sorgu hikimi Rahmi E

sel Adliye Mü!ettiJ}iğine terfi et
miş ve Ankaraya giderek yeni va
zilcsine başllllilljtır. 

nerbahçe - Beşiktaş maçında bir 
hadise olmuş .. Sebebi para mese
lesi imiş: Hitabesi 

Fiatkrı artrmışlar, halk da ba
ğırıp çağırmış .. Kapıları, pence
releri kırmış.. Fiatların artması 

İstanbulda kış girerken yalnız o
dun ve kömüıe münhasır bır şny 
zannediyorduk. Demek ki Stad· 
yom patları da artıyormuş .• ÜzLn• 
üzüme baka baka kararu-, derler. 

ıBütün mekteblere da
ğıtılmak Üzere maarif 
müdür:üklerine 

gönderil.:ii 

KATU,TA KATILTI\ 

GİJLOÜRES ADA.'\f 

İngillerede, elektrik malzeınes\ 
yapan ve satan bir şirktin ınüd'.!
ründen gazeteler ene garib a -
dlm .. • dıye hayretle bahsediyor
lar. Bu adamın marifeti, etrafol
dakileri katıla katıla güldürmek
miş .. Bir komedi tiyatrosunda ak
tör olacağı yerde, nasılsa yerin• 
bularnamı . şirket müdürü oln>ıış.. 
Etrafındakileri katıl a katılta giıl
dürdüğünc bakılacak olursa, bu 
zat. bir müddet de İstanbul hE'le
yesinde staj görmüş ve etbr~ 

narh koymak işile uğraşmUja b<'l'.
ziyor. 

FAZLA HEYECAN 

Gu:ir.ENLER 

Kulaklarımıza kadar gelen f;s. 
ko,lara göre, İstanbul beledi.n•; 
erkanından bazılarının şu gün -
!erde yürekleri hop hop haplı.; -
yormuş .• O kadar ki, bu erkiın:n 
ar1 bır kalb hastalığı krizine tu
tuldukları zannedilırınış. Allah 
insanın dostunu eksilt etmesin 
merak edip sormuşlar: 

- Yahu, bu helecan, bu heye· 
can neden ola~ ... 

Hop kalkıp hop oturanlar bir· 
den cevap verememişler... Bir 
müddet sükıinet bulduktan snn -
ra, koro halinde şu şarkıyı söyla
meğe başlamışlar: 

Baııa 11e oldu da ben bilem.em 
Eski halimi hiç göremem 
Bu sevdaya sabredemem 
Bana ne oldu da ben bilemem. 

AHMED RAUF 

Rakı 
A 

Aleminden 
Sonra 

Fatihde oturan Osman oğlu Os
man isminde biri dün akşam arka 
daı;ı Fail< ile bir alem yapmak iste
miş, evine iki de kadın getirerek 
içmeye başlamışlardır. Gece ~a· 
rıc;;ın:ı doffi"u 1cadın1ar Osman111 
cebinde bulunan 150 lira paras;. 
nı aşırarak usulcacık savuşmuş -
!ardır. Kadınların kaçı ıklarını ve 
cebindeki paraların yerinde yel -
!er esmekte olduğunu gören Os -
man fena halde kızmış ve Faik 
ile kavgaya tutuşmuştur. Kavga 
büyümiış ve Osman Faikin bur -
nunu ısrarak ucunu koparmıştır. 
Faik tedavı altına alınmış Osmar 
yakalanarak tahkikata başlanmış
tır. 

Gaz Gcağı - .. yuzu 
yakarken 
yandı 

Tepeba~ında Derviş sokağında 
oturan Martanya isminde bir ka 
dın gaz ocağını yakarken ocağın 
ani olarak parlamasile yüzü~ün 

Ebedi Önderimiz Atatürkün 
maddi haya:a vedaı dolayısL.e ye
ni Reisi Cumh rumuz İsmet İn
önü tarafında .. Türk milletine hi
taben irad o.ı.una"l cBeyannc:;.m-:?• 
Maarif MüJürlü~ü tarafından ta
bedilerek dün bütün vilayetler 
Maarif müdürlüklerine gönderil
miştir. 

Şehrımize 'le yollanmış olan bu 
beyanname surct'eri bütün İlk, 
Orta mektcplede Liselere dağı
tılacaktır. 

Bunlardan ı.er sınıfa birer ta
ne verilerek o sınıfın en görünür 
bir köşesine asılacaktır. 

Ayrıca, tarih vr yurd bilg'si 
öğretmenlerile ilk:nekteplerJeki 
sınıf muallimleri lıeyanna:ne 

muhteviyatı hakkında talebeye 
anlıyabilecekleri birer dille geniş 
izahat vereceklerdir . 

--=o=-

Deniz 
Ticaret 
iı:ün-ürii 

Dün akşam An.·araya 
gitti 

Dcnlz Tıcareti müdürü l\!üfid 
Necdet Dcn.z İktisad Vekaletın -
den vaki olan davet üzerınc dün 
akşam Ankaraya g: imiştir. 

Bu davetin İstanbul limanının 
ıslahı ve deniz ticaretimizin in
kişafı için alıııacari: tedbirlerle a
lil.kadar olduğu zan:ıeJılmekte -
dir. 

-*-
ikisi de 

ir kadını 
Se 1iyor armış 

Dün akş~m sa atlB,30 da Gala
tada bır cinayet olmuştur: 
Unkapanında oturan şoför mu 

avini 22 yaşlarında Foti ile RL7 e1j 

Ali sman, Necia ismınde bir kızı 
sevmekteairler. 

Dün akşam Ali sman Galata<lan 
geçerken Fotinin Necliıyı takib e~
tiğıni görmüş fakat hıç aldırma
mış gibi yaparak arkadaşının ko
luna girmiş ve böylece beraber 
yürümeğe başlamışlardır. 

Lakin tam Karacaoğlan soka -
ğına geldikleri vakit kahveci Top
lu Alinin dükkanı önünde Ali Os
man hemen bıçağını çekmiş ve 
Fotiye rastgele saplamağa başla
mıştır. 

Bu suretle zavallı genç ağır Sil· 

rette yaralanmış ve feryada baş
lamıştır. Bu arada Ali Osman da 
yaralanmıştır. 

Gelen polisler Fotiyi hastaha -
neye kaldırmı~lar, Ali O>manı te
davi altına almışlardır. 

sol tarafı tanmış tedavi altına a
lınmıştır. 

GÖKYÜZÜNDE 
kulesi deyince insanın birden içi 
hopluyor. 

- Peki. Yarın bir kere başvu
rayım icap eden yerlere. Hiç ü
midim yok amma, kirnbilir? Bel
ki de muvaffak olurum ... AŞK YARIŞLARI 

·o.$0 

Reşad birdenbire şaşırdı: \ 
- İyi amma. yavrucuğum! Her 

alda gelen şeyin tatbikine imkan 
var mıdır? Belediye izin vermez
ıe ne yapanı:~ 

- Bunun hiçbir mahzuru yok
tur. Asayişle de bir alakası ola
maz. İcap ederse valiye de gider 
anlatır, yalvarırsın! Yeni bır yu
vanın k:ıırulması içuı, hiç kimse 
b a muhale!et etmez fikrinde -

yim. 
- Pekala. Teşebbüs edeceğim. 

Faka'- muvaffak olamazsam ne 
,yapaca~ız? 

Ne mi yapacagız? Bunun ka
dar enteresan bır yer buluncıya 
kadar nikahımızı tehir ederiz. 

Yazan: İskender F. SERTELLl 

- Gel, vazgeç şu inattan, Ca-
hide! 

- Kabil değil... Kabil değil... 
Reşad yalv~rm ğa başladı: 

- Haydi benım cicı nonoşum: 
Beni üzme. Vallahi olmaz bu iş. 

- Niye söyledin öyle ise ... ? 
- Canım, kabahat mi ettim 

söyledim diy.,?! Aklıma geldi ... 
Sana bunu söylemekle beraber, 
Yuşa tepes'nı tercih edeceğinden 
çok emindim. 

- Tepelerde benim işim yok ... 
- Yangu: kulesi de bir tepe 

değil mi? 
- Onun bnşka bir hususiyeti 

var. Yuşa.dan bahsedince herkes ı 
dudsk bükecek .•• Fakat, yangın 

Cevadla Nihad. 
İki tayyareci başbaşa .. 
Konuşuyorlar: 

- Bu rezalete tahammül olun
mazdı, Cevad! Eğer senin yerin
de başka bıri olsaydı Vallahi çok 
fena muamele yapacaktım. İnsan 
biraz arkada) hatırı sayar yahu! 
O kadını peşine takıp da ne diye 
getirdin buraya? 

- Ne yapayım? O kadar çok 
yalvardı ki .. dayanamadım. Bir 
pot kırmıyacajtına dair söz de 
vermişti. Gördün ya, ne kadar sa
kin ve terbiyeli davrandı. 

- Alman kadınları daima ko
calarına karşı büyük"bir sadakat 
ve hürmet gösterirler. Margarit 
de o gün asalet ve terbiyesini gös
terdi. Getirdiğine çok kızdım ama, 

Ve .. Mahkemeler 

Süphe i 
B·rotel 
Müşter·si 

1 Böylemi 
intiha 
Alınır? 

O:Jasında t:srar 
bµlundu 

Galatada Vekilharç sokanında 

Yeni Vahn oteli sahibi dün p'ıli
se müracaatle otele müşteri ola -
rak gelen Geyvenin Poza\lı kö -
yünden Mahmud o~Ju Musfafa
nın vaziyetinden şüphelendığini 

söylemiştir. 

Bunun üwrine L1zım ge'en ter-
tib3tı alarak otele g rl'n memu:- -
lar, Must1fo'lı:ı ü=erınde bir m'J.:
tar ve yalap un •Hında da i:ki ki
lo esrar bul'TIU !ardır. Mustafa 
yakalanarak dün mahkemeye ve
riln ..,tır. 

--[-)-

Kızının 
f'arasına 
Göz dikn iş --
Fakat damadı i'e be~ 
z şunca iş n1~} d:.ına 

çık mı~ 
Hadıce Huriye isminde bır ka

dın KudüW.c evli buıunaa ~ızı 

s~mih ı.lan k~ndi namuıa sahte 
b;r vek<iletname ~utar~ra"- kızı -
nın bankadaki 750 lırasını almak
tan suçlu olarak dilıı a,liyc l in
ci ceza mahkemesine ve rilır.a.lş • 
tir. 
İddiaya gere Hatice Huriye 

bunun için notere iki şalıid gö -
türm~ ve küçük kızı Fatma Sa
bihayı Semiha diye göstererek lıu 
sahte v ·kiıletııameyi yaptırmış -
tır. 

Evli olan Sabihanın kocası, s~. 
bihadan ayrılınca gidip keyfive•i 
müddeiumumiliğe haber vermiş 
hadise bu suretle meydana çık -
mıştır. 

Muhakeme, dünkü celsede key· 
fiyetiıı Kudus şehbenderliğimiz 

vasıtasile Semihada.n sorulmasını 
kararlaştırarak celseyi talik et -
miştir. 

--*-
Sarkıntılık 
Etmişler 

Ahmed oğlu Ali ve Mehrned oğ
lu Kamil isminde iki kafadar sar
hoş bır halde Bcyoğlunda sokak
tan geçenlere sarkıntılık ederleT
ken yakalanarak mahkemeye 
sevkedilmişlerdir. --iki tenek turf11 

çalmış 
Karaköyde bir mezeci düld<A -

runda çalışan Hıristo oj;lu Dimit
ri isminde biri çalıştığı dükkan -
dan ikı teneke turşuyu çalarak 
savuşurken yakalanmıştır. 

falso yapmadan dönüşü de hoşu
ma gitti doğrusu. 

- O günden sonra Margariti 
görmedin mi? 

Karısı b şk sını 
eviyor diye •• 

/\ğuceza muhakemesinde dbn 
meraklı bir katle te'jebbus da
vasının görülm!'S:ne başlanıl -
mıştır. 

Kantt•·c•l.ırda et.uran Mıthat 

ism ·vle bır adam genç kan5ı Sa
miycn n Feyzi ısmindr- bir15ile 
s.?viştiğini lı3ber alarak Fe;zıclcr 
intikam almağa karar vermiştir. 
Mithat, bunun için Nuri ismi'l.Je 
birinı sarhoş ederek eli!>" 60 lira 
para verm~ ve bunwı mukabilin
de Feyziyi iildünnesinl istem· ş -
tir. 

Nı..Ti de ertesi gün Feyziyi ta
kib etmiş ve bir aralık bıç?kla ü

' zerine hü~um ederek g:1gsündeıı 
J ağır surette yaralamış;.ır. 

Nuri yaka!anruş ,.e hadiscyı 

! yukarıkı şr-!<ıldc anlatınca Mit -
hat ta tutulmuştur. 

Dünkü ml!."ıakemede :N:.ıri c'.ir -
münü inkar etmış M !hat J.'.ı k ıti-
yen teşvü ey leme diğın soy ıe -
~ti:. 

l\fub.akem""'.. ~ :J CC'l'- ıç :ı ta-
Li< olunmuştur. 

--=o==-

Orada d 
Rahat 
Durmadılar 

Bir mah 
ki i 

um iki 
i yaraladı 

Dün hapıshancde on beşer ~e
neye mahkum Hüseyin ve Hayri 
ile iki seneye mahkum Caferin a
ralarında bir alac1k yıiruncen 

kavga çıkmıştır. Evveli\ sözle ve 
küfürle ba~lıy.ın kavga biraz son
ra hemen büyümÜ4 ve C~fer ce
binden çıkardığı çakı :re Hüseyin 
ile Hayriyi yaralamıştır. Yaralı
lar tedavi altına alınmışlnr, ad
liyeye verilen Cafer hakkında da 
ikinci sorgu hiık.ımliği tahkikata 
başlamıştır. 

--rı-

Sokakta rezalet 
Çıkarmışlar 

--
Çünkü çok sarhof 

imişler 
Fatihte Nevbahar mahallesinde 

Çeşme sokağında 6 numaralı ev
de oturan arabacı Akif oğlu Ah
med ile ayni sokakta oturan Sü
leyman oğlu Abdi kendilerini bil
miyecek derecede sarhoş bir hal
de sokakta rezalet çıkardıklann -
dan yakalanarak mahkemeye ve
rilmişlerdir. 

anlaştım .. Şimdilik iki sene için 
bir mukavele yapacağız. 

- Bunu yapma, ı'.ıohad! İstifa e 
dersen, istikbalin mahvolur! 

- Görmez olur muyum? İki ke
re görüştüm. 

- Bilıikis. Bu suretle hareket 
edersem, memlekete daha çok 
faydalı olacağım. Fabrikada ilti 
yıl çalışmak, beni mesleğimde i
lerletmeğe sebep olacak. İki yıl 
sonra döndüğüm zaman, İstan -
bulda sivil tayyarecilik mektebi 
açmak ve hevesli gençleri yetiş
tirmek fikrindeyim. Şimdilik Al
manyaya gitmekten başka kurtu
luş yolu yoktur. 

- Hala o otelde mi yatıyor? 
- Evet. Fakat bırkaç güne ka-

dar dönecek. 
- ı ereye? 
- Almanyaya .. 
- Yalnız mı ... 
- Hayır .. Berabeı· gidiyoruz. 
- Ne dedin .. Beraber mi gidi-

yorsunuz? 
- Evet. 
- Gitmek ıçin mezuniyet mi 

aldın? 

- Hayır. İstifa ediyorum. 
Cevad birdenbire gözlerini aça

rak arkadaşının yüzüne baktı: 
- İstifa mı ediyorsun? 
- Evet, şaşılacak ne var? Res-

mi kayıdlar içinde bu vaziyetten 
I:urtı·lın. , ımkan yoktur. Al
manvacta bir tayyare fabrikasile 

- O halde niçin evlendin? Pe
rihana yazık değil mi?. 

- Onu da seviyorum, Cevad! 
Ondan da ayrılamam... Kendisi
ne iki sene için mukavele yaptı
ğımı, hatta istifa edeceğimi bile 
söylemedim. V azifeten gidiyo -
rum, dedim. 
• - İnandı mı? 

- Onun bana ne kadar itimad 
beslediğini bilirsin! 

Tedavülden 1 

Kaldırı acak 
Paralar 

BrG>nz yuz paralıklarla 
5 kuruşlukl~r ay başın
dan s0rıra geçmiyecek 

Bronz, san beş kuruşluklarla 

100 paarlıklar ve nikel 1 kuruş -
luklar bu ayın 31 inci günü akşa
mından itibaren mevki[ tedavül
den kaldırılacakfo.rd·r. 

Bu münasebetle son günlerde; 
ellerinde 5 kuruşluk, 100 paralık 
bulunanların; bu paraların değiş
tirildiği •Cumhuriyet Merkez• 
ve ·Ziraat• bankalarına yaptık
ları müracutler çok artmıştır. 

1 kanunw,ani sabahıııdan iti
baren bu paralar ar•ık pıyasada 
geçmiyecek, yalnız 1 sene müd
detle maliye ~ubelerinde ve Curn
h>ıriyet Merkez bankasında ka
bul oluıı,.caklarc!ır. 

Biletsiz 
Girmeh: 
istemiş --Buna ınüsaade etmiyen 
nıen1uru to:<atl?.mış 

Tah•akalede oturan 17 yaşların
da Kımıa !~:r.nde b:r genç evvel
ki !:"" bı.:eısiz oıarak Beyoğlun

d Şık • rıasına ır~ mek lıitemiş, 
bana m~ru oımak ıste;y n sin.-ma
nm k1pıcm Sadığı yıanru.kla yü
zünden yaralamıştır. Sadık teda
vi altına lınnıış. Kemal yakala
ı:Jrak t .. h.kikata başlanmı;tır -·Atina'nın 
fllulıakernesi 
Baş -ıgor 
Dôvız ve altın kaçakcılığı ve 

genç kadınları fuh~a teşvil< et
mekten suçlu Madam Atina hak
kindaki tahkikat lıit.miş ve Evrak 
bugün birinci asliye ceza mobke
mesi ne verilmiştir. 

Madam Atmanın mulıakemıesi
ne lıugünlerd.e başlanacaktır. 

-00--

Kazand.7. 
öldürülen 
Bekci 
Kantar~ılarda Ahmed Nured -

dinin sabun fabrika•ında gee~ 

bekçisi Şevkiyi sabun kazanır.& 

atarak ölümüne sebeb o!ınak\an 

suçlu Mansurun nıuhakemesine 

düıı ağırcezada devam olunmu.; 
tur. 

Evvela muayyen şahidleril' 

ifadelerı okunmuş, sonra Şevkinin 
oğlunun vekili söz almış ve: 

-- Mam;ur taammüden Şevkiyi 
öldürmüştür. Bunu isbat edecek 
şahidlerim vardır. Bunların din
lenmcsıni taleb ederim demiştir. 

Mahkeme bu talebi kabu etmiş
tir. 

- Ya borçların. ? Onları nastl 
ödiyeceksin! 

- A!ınanyadan para göndere
ceğimı vadederek, alacaklıyı tat
min ettim. 

- Dava durdu mu? 
- Hayır. Yürüyor ... Ve gitme-

mi icap ettiren sebeplerden biri 
de işte budur. 

- A!manyada seni takip et -
mezler mi? 

- Almanyaya gittiğimi nere
den bilecekler? Söyliyen olsa bi
le hangi fabrikada çalıştığımı 

benden başka kimse bilmiyecek._ 
- Planlar güzel. Eğer İstan -

buldan muvaffakiyetle ayrılabi

lirsen, kurtuldun demektir! 
- Muvaffakiyetim için sizle

rin de yardımlarını dileyeceğim. 
Ben trene atlayıncıya kadar, git
tiğim yeri hiç kimse)'1! söylemi
yeceksiniz! 

- Hay hav .. Arkadaşlık hatırı 
için hepimiz susarız 

(Devamı var) 

Fransa - [ta '.~ıı:J 
Yazan: AJııned Ş~, 

İtalya'da yeni nıeclW" kÜi ~·'1 

münasebetilc hariciye ve 0111~ 
Ciano tarafından siiy lcnefl"I"" r 

ıu• · · 
ve ertesi gün de bu nu pr.:f'"" 
boan ilham ile nıeb~slıırjıslr"" • 
dan "anılan nünıa ,.,ş, ,..lr 

<J "' •• ·~p>-
1''ransız münasebeti rilllb. liS# 

. ı· •' taıı iki ehentınıycl ' b'# 
E ık. .. . t 1 an ıuc vvc ı gun ı a. 
meclis sıralanmla:ı: 

- Tunus, Tunus. illgili' 
. • !ar JlU· ~I 

Dıye bagrı..şmış · ı ııl ..,ey•' 1 • avam kamarnsınOa pı 
• ıd• l _,, 

fransız parlamento"• dtl'~ 

b. ·· · ls••·dı. 11 1' ouş ır nunıayış o •. i~~ı . 
manidar olmazdı. rakat ıı..ol 

1c•tof!C rr 
talya gilıi bir meın 1 r !>' 
partisine m ... •nsub ml'1 '"~~ 11 .....iO~ 

lı . rufl p- ~ 
fından yapılan teza " , jpl< 
vardır. Anlaşılıyor ~· ı!l3'"' 

-'· ·rı" • Fransa n., aııla~r.ına ı 1 er' 
nesinde !UusoiiıC: il• ,_.ç~ .fc ıı· 

• cod 1 ~r· ıı•~ 
sındahl pa>ıırlı~ın .-- ...U iJ. .. 
illa etmek niyetinde dcp ~ 
buki bu pazarlık hatır1~ ~· 

·bııl'' .. 
lünih anksma.•iylc ıı• ..,cı ı> 

• . bn. ıım;~.-ı' 
çok karışık denın f'>J''~-' 
Fransa kııvvetlc~cn bir ·rJP jl 

· ·ıırt< ~ 
ile kar ıla~ı.ıca ve 1 " 1 -e· jJt 
bu knvvt•tlenınc/;i l.ik3_J 

1

1,rJ~ 
1 d 

• .. bıt j 
şı a ıı:ını ı;orı.nc~, :ıal,_,...ı":ı.r 
sovyetlul• pakt ırt .10 ,,,... 
ğer tarait ı da tı~I~ .a Öocf. l' 
mıya teşeb'>üs e.~1 1§11·~ ~ 
val ile Mu,oli1'i ura>~ ,;aıı'' 
ma yapıldL Birk.'ç a~kll ~ 
Fransa Sov ·ellcr~e ~ıı!' ~ 
dı. Sovyetkrlc unz • ..ıjj. ~· 

' 1· dr<UI" • _,f 
Almanyayı te a'a ~• .;ıı• 1:M 
kü Almanya bunda l« d•;d~,.. 
ber içine alm:.k gibi bıt .ııi< 

. ıJaO ,; V' 
se-zdi. Italya ile yap dİ"' .. ~ 
da İngiltere'yi bidddJcO ııJtııf 

. ,,..rıııot ·IJI"' 
giltere habcş iını ~er' j 

uvıc r 
İtalya'ya fransız • · ;çil ~ 
• • • t . d [JUJJUll ~ • 

.ıru ıs enuyor u. ..,, ..;r . Jy•' • 
giltere, Fransa'yı )la o>" 
giriştiği taaiıhüdü . l "':':,. ~ 
hale getirerek 1935 ıtahd~ 
sız anlaşmasını suya de. ~I ıı-ıl 
teşebbüs etti. İn~iltere Jll~f"' ı 

-'rtdC : ~ 
ya da bu siyasetle•~ fl-bri~ 
olmuşbrdır. Jtalya. ııeııJİ ·"' 
almışsa, bunu evvela ııJI jP"jf 

na medyundur. Ve bıJJI ,~.-e11J 
ya ilhakını Fransad•11.jlıı1t' ~ 
giltere tanımıştır. BU '-ül<f,ıı ~11'1 
yarun Fr.ınsa~·a ka111 ~pioİ ~~ • 
en yoktur. Bilakis keli 

0 1,ı l 
dünya ile karşı k~ıY ,.,,~ıı'' ,l 
ten sonra yaln12 _b' sa~ı·' ·"' 
Fransa' ·a mu'·berdıt· •··• lf .~ 

~ ...,rııı"" 1 • 
tı da Almanya tıı _,,.,,-• ,,ı • 
len diger ve daha 53-";ıııı ol~~· 
politika oyununa 1ıu:ıı f~~ 
tur. Gerçi pakt re>"' . . J. p 

h
. ,..~ .,ıı 

memi~tir. Fakat 1~ 1 ıı' 

eski ümul ve ınôfl~r- ~ 
ttiğin . "ddia etıfllY d. · za e ıı dSo ,.,.-ıl 

Şimdi orta AvrııP~ ıo~;i' 
atılan Fransa, Jıcııılı .pıı'" .J 
~ın müdafaası için h~ ,,-.~if 
den ziyade Afrikad• ~~~t'l_ıı' 

k ııı . ~.ıl 
kelerine dayanm3 • •JBlıl ,.,ır, 
dedir. Franu Afri.Jııl ıııii'ıt ~ 
temlekelerini, alelnd• ,.~rofj/ 
saymı~·or. Bunlar ,vc;J;' .~;ıı'; 
fransız vatanının ı1rı ~rl'r 
doğru uzanmış par~·JJfl tt r 
Bunun içindir ki bil~. "1" J' 
meği düşünemİYeceğl , / 

roev8JJ1l 6 ıııtJ 
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dastro faaliyeti 
Halkın gösterdiği 
alakasızlık doğru değil 
litlbukl bu iş, daha ziyade halkın 

menfaatini temin ediyor 
'-ta Oıı beş seneden beri devam eden 
de slı faa!diyetle, mesaisi gün -
~ güne inkişaf ederek halen 
lı faydalı ve mükemmel bir ha
~lnuş olan Kadastro teşkili
~ . lst;ınhu! vilayeti hudutlan 
ltı ilindeki icraatını sür'atle iler-

llıelctedir. 
~~astro teşkilatının faaliyeti 
~ ınc;, İkinci, Üçüncü mıntaka
liı \"e "Seyoğlu mıntaaksı ... olmak 
~er~ dört ınıntakaya aynlınış o
~~ nuntaka ayn bir müdür-

idare edilmektedir. 
lıııııl!aıhnıız tarafından .Udastro
OJııı hakiki hüviyeti anlaşılıruş 
~~kından gösterilen çekin -

kinden dolayı müşkülatla 
lı;ı. lfılınaktadır. Halbuki memfer: İçin olduğu kadar ferıi, ve 
bu .1n hukuku bakımından da 
İaıı l'iilt faydalar temin etmekte o
·~ lı:adastrodan çekinmesine kat-
1art1 lllabal yoktur. Alakadar -
ı.. ili! aldığımız malfunata naza-
~. V•·· 

~ıyet şudur: 

a)Q ..... lialkıınız kadastroya liıyık 
~~~ alaka göstermemektedir. 
ltıi'ıt a Sebep bunun çok masraf:ı 
ıı.ı:Valckıf bir iş sanılmasıdır. 
~ işini gördürmeleri için 
lilıııtJ .tapu dairelerine bizzat 
tııı eti ve uzun müddet meş
'lııı.a!an ıaınn geldiği halde 
lıı& !ro bu işi mahallinde yap
>.p tadil' .En kısa bir zamanda 
\ı. ~ ınuamele için top yekfuı 
""le b· Olar U: buçukdan başka masraf 

tilıı alt hıç bir şey alınmaz Bü -
~!tt llıUaıneıat parasız yapılır, 
lqıı,I leadastro mıntaka müdür - · 
~e İstidalar parasız verilir. ! 

onun tanzim ettiği sened-

Yerli 
~allar 
lfaftası 

--l:aazar günU 
\> ba,hyor 

hır 'tli lllallar tasanııf haftası 
lıtri~e olduğu gibi bu yıl da 11 
i Pa Cik.anunda yani önümüzde

tıı~ ~ar iiinü !stanbulda ve bü-
lıı1ıs eııııekette başlıyacaktır. 

~Ilı aı ekonomi ve arttırma 
b~ l> lı bu münasebetle zengin 
lt'%;~8taın hazırlamağa başL~ • 
il . 

~ •!ta · . 
~ ~ tlıi!ıı ~çın~ bütün mektepler-
'~da k •ktısad ve arttırma hak
\>i•-· 0nferanslar verilecektir. 

J1r._ '"<lnJe . 
~'<el f(,k·l'lni yerli mallarla en 
l~4r ilde süslemek üzere mR· 
' da.tasında bir vitrin müsa

ı,.~Yrıc a Yapılacaktır. 
• ~ ._.a. lnekteplerimizde tale . -
~'ille asında yerli malı ve art· 

htııl vzu1u yazı müsabakaları 
ııo..: ar»- · . d 
'lll11ta he; ıyı ereceler kaza -

diyeler verilecektir. 

ler eski senedler gibi arabsaçına 
benzer, anlaşılması gayet güç ol
mayıp mülk sahiplerinin hakları
nı en ince ve en küçük teferrüa
tına kadar riyazi kat'iyetle gös

teren ve isbat eder mahiyette ol
duğu cihetle halkın Kadastroya 
karşı göstereceği aliıka müessese
nin memleket namına sarfettiği 

mesaiyi teshil etmekle beraber en 
ziyade kendi menfaatlerine biz -
mettir. 

İşte Kadastronun 938 yılı, yani 
bu yıl içinde yaptığı faaliyet: 

Birinci mıntaka: Unkapanı. Ha
raççımehmed, Demirhun, Kü -
çük Mustapaşa ve Haydar mahal
lelerinde çalışmaktadır. Kınalıa

daya başlanmıştır . Epeyce ilerle
miştir. (Diğer adalar bilmiştir). 

İkinci mıntaka: Çarşı mahal -
lesi bitmiştir. 

Üçüncü mıntaka: Aksaray, İne
bey, Muradpaşa mahallesi tama
mile bitmiş tapu sicil muhafızlı
ğına devredilmiştir. Sofular ma
hallesi kamilen bitmiştir. Bu da 
bir haftaya kr.dar mezkıir muha
fızlığa devredilebilecektir. 

Bu mahallelerde bulunan em
lak sahiplerinin on beş günden -
beri Kadastro senedlerinin tevzii
ne başlanmıştır. Ayni mıntaka 
müdürlüğü Fatih kazasının Hü
sambey ve Kirmasti mahalleleri
nin kadastrosu 38 mali senesi için
de bitirecektir. 
Beyoğlu: Kuloğlu, Şahkolu ma

halleleri ikmal edilmiş; Tomtom 
mahallesi ikmal edilmek üzere ve 
Firuzağa, Kccatepe, Bülbül, İnö
nü mahallerinde ~alı şılmaktadır. 

lzmirin 
Turisti~ 
Yolları 
Martta ysp:lmaya 

başla 1acak 
Nafıa Vekaleti yollar ve köp -

rüler reis muavini Emin Dizgin 
İzmir turistik yollan inşaat şef
liğine tayin olunmuştur. 

Turistik yolların inşasına mart
tan itibaren başlanılacaktır. 

Bu yolların pliınlarıııda vapı -
lan son tadiller Nafıa Vekaletiı'e 
gönderilmiştir. 

Vekalet, nihayet bir ay zarfın
da son projeyi tetkik ve tasdik 
edecektir. 

Turistik yollar :çın, İzmirdc ış
liyen bütün vesait i n<ikliye bilet
lerine 20 şer para zammolunac.•k 
ayrıca hükumet tc mühim nıs -
bette yardım yapacaktır . 

T8'arruf ve yerli mallar haf • 
tasını, bizz:ıt başvekilimiz Celal 
Bayar radyoda iradedeceği b'l" 
nutukla açacaklardır. 

Koca yezı bot mu 
geçiriyoruz da .. 
Çocuklar boyuna sınıflarında 

kalıyor, yahud da ge~ebilmek, im

tihanı verebilmek için çok sıkışı

yorlar. Hemen her çocuk babası 

bundan şikayetci olduğu gibi 

kültür işlerimizde muhakkak ki, 

memleket davalarımızın en başın

da gelen meselelerden biri bulu

nuyor. 

Bu vaziyet tam bir hakikatin i

fadesi iken dün gazetelerde ge

ne gözümüze bir tayin listesi 

çarptı. Bu liste değişen lise öğret

menlerinin isimlerini bildiriyor

du. 

Bir listeye baktık, bir takvime 

baktık. Birincikanundayız. 

Birincikanun ayı içinde daha 

mekteblere yeni muallimler gön

derirsek sene sonunda talebenin 

randımanından şikayete ne hak

kımız kalır?. 

Acaba koca yazı boş mu geçiri

yoruz da muallimler arasındaki 

değisiklikleri kanunlara kadar 

sürdürüyoruz? 

BtlRHAN CEVAD 

Kasket 
Anarşisi 
Hala devam e::liy«ir 
Bazı yerlerde m<'ktep taleb" -

leri arasında kase.et anarşisl d" -

vam etmektedir. Ezcümle lıazı 

yaşları büyük ilk mektep talelıe

Ierinin orta okul ve lise kasketi 

giyınekte olduklan görüldüğii'1-

den gerek bu hususda ve g< : · k 

talebe olmıyan kız ve erkekler <11 
• talebe kasketi giymemeleri hak-

kında ciddi ve sıkı mücadele o -

Iunması aliıkadar !ara bildirilmiş
tir. 

---o---

Telefon kora7on 
Ucrctl0 ri 

'(eni bir tar"fe 
yapı.ıyor 

Ankara ve İzmir telefonları iç'n 
tatbik edilmekte olan Ankara 
şehri otorn::ı'ik telefon kanununun 
tarife bahsinin bugünkü ihtiyaç
ları tama·nen karşılıywnadığı ?'1· 

hı-'ılmış tır. Bunu göz önüne ahu 
B1kan!ar heyeti İstanbul t~Jtf,, • 
nuna a tt talimatnamenin tariıe 

bahsi~_in n utc frrrik '\Jetler, t 0 si -
sa t ve a.ho nm ~ n ücı etleri kısmına 
bir kordon tarifesi eklenmesini 
k:ı.bul eır.;ştir. B ıı t :ı. rif~vc çôre 
ikJ. m~tre kordon iç!n tesis veya 
tccd ücreLi olar~k l.ıir defaya 
mahsus olmak u _re 150 kuruş, 

milteb l:i l 1-. p!.· metre kord -ın 

üzere 50 ', cal-tır. Tr~;• 

edilecek 1· 'Oı ln bulundu;.;1 
dört rn e r •ccavüz edcmiye 
cektir. 

Zehirli 
Teftiş işlerine çok Gazlardan 
ehemmiyet verilecek Korunma 

Gün Un meselesı: 

Bu hususda geni bi,. proje 
yapılarak Başvekalete verildi 

Bu yılda halka kQn
feranslar verilecek 
Halkımızı zehirli gazlardan k<>

runma bilgilerine alıştırmak ü -
zere geçen sene başlanan mesai
ye bu yıl da devam olunma&ı ka
rarlaştırılmıştır. 

Memleket işlerinln daha em
niyet, selamet ve sür'atle yürü
mesini temi niçin vilayet, kaza 
ve nahiyelerin çalışmalarını kon
trole ait yeni bir proğram hazır
lanmıştır. 

Bu proğram mucibince memle -
ket 8 büyük teftiş mıntakasına. 

ayrılmıştır. 

Bu mıntakalardan 936 senesin
de teftiş görmüş olan yerlerin 
hepsi; önümüzdeki seneden iti • 
baren teftiş edileceklerdir, ve bu 
teftişler; yalnız vilayet, kaza mer
kezlerine inhisar etmeyip beledi
yesi olan ve tam teşekkülü bulu
nan nahiye merkezlerile •Köy 
kaııunu• tatbik edılen köylere de 

te~mil olunacaktır. Diğer taraf -
tan mevcud Mülkiye müfettiş -
!erinin adedinin arttırılması hak

kındaki kararın bu yıldan itiba
ren başlanılacaktır. Bu maksadla 
b;r proje hazırlanmış ve geçen 
gün Başveka.Ietc takdim olunmuş

tur. Yeni proje ile 1:ülkiye mü· 

fettişlerinin sayısı da c50• ye çı
kanlmaktadır. 

Bu suretle; halen tali memur
lara ait bir çok tetkik ve tahkik 

işlerine - adetlerınin kifayetsiz • 
liğinden dolpyı - yetıştirmeven 

·Mülkiye teftiş h eyeti kadrosu• 

bu yüksek kı.dro ile mesaisini en 
az bir misli arttıracaktır. 

Bu s neki çalışmalarda halka, 
sinamalarda ve Halkevleri gibi 
salonları müsaid yerlerde zehirli 
gazlar mevzulu filimlerde göste· 
rilecektir. 

Bu ser.eki çalı'!ffialarda halka, 
munda halkın ne suretle ma.ske 
kullanacağı, nereye ve nasıl sak· 
!anacağı, gaz hücumuna maruz 
kalan maskesiz ahalinin nasıl ta· 
haffuz edecekleri ameli olarak bu 
filimler üzerinden görülüp tahb 
edılebilecektir 

Sinemadan evvel veya soma 
ayni yerde halka bu mevzu etra
fında istifadeli konfennslar da 
verilecektir. 

Ol --<>---şey değil .. iz mir 
tere yağlarına Şehir Sade v 

u yağı Oteli 
karış rıyorlarmış İz:mirde Birinci kordonda;--§e • 

bir gazinosunun bulunduğu yer
de (140) yataklı büyük (Şehir (~ 
teli) inşa edileceğini evvelce yaz
mıştık. eledi ye mum imala ıha nelerini 

de <on rol altına aldı 
Yapılan projeye göre, Şehir O· 

telinin büyük kapısı, ikinci kor -
don kısmında olacak, kapıdan o
tele kadar müşterilerin yağmur
dan korunmasını temin maksa • 
diyle büyük bir sundurma yapıfa
ca.ktır. Otel, müteaddit daireleri 
Ye her türlü konforu ihtiva ed~ 
cektir. Aldığımız malıimata gö
re otelin her odasının tesisat ve 
inşaatı o şekilde yapılacaktır kı, 

bir oda veya dairedeki gürültu 
başka bir oda veya daireden dn -
yulmıyacaktır. Deniz tarafına 

bakan oda ve dairelerin ayrı ayn 
balkonları olacaktır. Bu balkon -
!ar, planda o tarzda hesap edil -
miştir ki bir balkonda oturan bir 

şahıs, diğer balkonlardan kat'i)'· 
yen görünmiyecektir. Odalarını 

hepsinde de portmanto olarak bir 
koridor, bir banyo daire.;l, sıcak 
ve soğuk su bulunacaktır. 

Son günlerde şehrimizde •mum• 
imalatı çok nalr!"'ls ve satıcılar

da da külliyetlı mum znr bulun-
mağa baslamıştır. 

1 
Öğrendiğimize göre buna sebep; · 

mum imalat:ıanderinden bazıla- ) 
rınrn kazanlarının Belediye tara
fından mühiırlcnmiş olmasıdır. 

Ha~ka temiz ve iyi sadeyağ ye
dirmek için esaslı bir mücadele
ye girişen Belediye cBalıkpaza

rı• civarındaki bazı yağ imalat • 
hanelderinde tereyağ;arına içyağ
lannın karıştırıldıjını görerek 
bunların kazanlarını mühürle -
miştir. 

Bunun üzerine bu kabil yağcı
lar; mum imallithanek inin ka -
zanlarından istifadeye kalkmağa; 
yani içyağlannı bu kazanlarda e
riterek tereyağlara karıştırmağa 

te;ebbüs etmişlerse de Belediye 
bu hilekarlığın da farkına varmış 
ve bazı mum imalathanelerinin 
de kazanlarını hemen mühür !e
miştir. 

Şimdi kazanları mühürlü olan 
bu yerlerde n~ mum ve ne de em
sali m 0 vad yapılabilmektedir. 

Pek yakında vaziyet muhake
meye intikal ederek verilecek ka
rara göre muamele yapılacaktır. 

Hava 
Se/:]r/er" 

l Küçük yaştaki 
Katiller Alt katta lokanta ve gazino, sa

lonlar bulunacak, dış kısmında 

denize doğru bir açık hava gazi. 
nosu vücude getirileceılrtir. Bele
dıyenin büyük oteli inşaya 1939 
yılında başlıyacağı tahmin edili
yor. 

N1fıa Yc-kiıleti, Devlet Han 
yolları Umum Müdürü Has1n 

Fehmi Süerden ile uınum müdür
lük i şletme müdürü Sere{ bugün

lerde şehrimize gclmd eri bek -
knmektedir. 

Sivil tayyare postalarımızın ye· 

ni hatlarının hir an evvel tesis! Ü· 

zerinde çalışmağa memur edilen 
Fehmı ve Şeref buradan Egeyi.' 

ve Adanaya da giduek tetkikler
de bulunacaklardır. 

Yeni hatlarımııda yolcu ve pus

ta tayyareleri:ı in islemesine nP 
vakit başıanılab'.leceği bu tetkik· 

den sanrı; kat'l olarak belli ola • 
caktır. 

Adliye tari,himiule kiıçuk y~ 
da katiller nadir görülmektedC,. 
Fakat bunlar son günlerde fazla
laştı. Ahiren 9 yaşında bır çocuk 
da bu küçük y:ı. da katiller ara
sına karışmıştır: 

Bayındır kazasının Demirköy ---<>-
mahallesinde oturan Receb ısmin- Beşiktaş Ha~kevinde 
deki bu çocuk, l.fostaia oğlu 13 
yaşında M~hmed Aktaş isminde lisan dersleri 
ve kendinden 9 yaş büyük bir Evimizde geçen senelerde ol • 
gençle kavga etmiş ve onu taşı • duğu gibi bu yılda İngilizce, Fran-
dığı bıçakla ağır surette iki ye • sızca. Matematik ve Geometri 
rinden yaralamıştır. kurslannda 15/12/938 tarihindPn 

Yaralı genç derhal hastahane- itibaren derslere başlanacaktır. 
ye naklolunmuşsa da biraz sonra Arım edenlerin her gün Halkevi 

Küçük katil hemen yakalan • derek isimlerini yazdırmaları la- · 
ölmüştür. idare memurluğuna müracaat e • ı 

rruş ve tevkif olunmuştur. zımdır. 
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mı Ce.' din Jiığvını hoş görmüyor- olan Kabakcı ve maiyetile karşı, şağı bir yukarı dolaşıyorlardı. Belki, Sadrazamve Serdarı Ekre-
lar ... Sultan Selimi tekrar tahta karşıya gelecekti. Ramiz Efendi; Alemdarın çadır min baskınına uğrarru~ buluna • 
getirer• k Sult<ın Mu;tafayı hal'· Ramiz Efendi; Deli Zorbaya il- muhafızına selam vererek des- bilirdi. 

SAL TA NA Ti etmek;, n·orl :ı rdı. Meramları im- tifata benzer bir tavırla ellerini tursuz içeri girdi. Deli Zorba da 
pa rtorluğu de almaktı. uğuşturarak uculetle şıınları mı- çuval elinde peşinden geliyordu. Müşavirinin içeri girdiğini gö-

t.ı, 4 

ıı. <\J.ell\d 
lt,,. ıı:~ı~h ar ağır basmıştı_ .dı 
~'lllaı, l.ı' İstanbul hükumeti A
~/ d, v::s1afa ağayı tuttu. Mak
~lt ~elt d Yvoda!arı birbirine dü
~ ~aıı ~letı büsbütün toplu 
~-'akı alinde mahvetmekten 

•. ıteı.. ı. •• , ~'Ilı. 

)•ı:ıı l.ı:lıstark geçmeden Alem-
l.ı 1· a ağayı vezinaza'Il 

'4 ~~af lnuh 
11\~darlı~ ~rebesi çıkınca Tu-

' 'eııey 1 
ile Ruslar üzerine 

~~ .\J e Yolladı • :ıııı errıd · 
"-ı.ıı~ llı.ev~r Mustafa Paşa bu 
~111 ' ll 0~ alın;ıı bir adamdı 
\> 'ltlı rrı l1ıılttı. On beş yirmİ 

Q · llharib . . 
Civitt'da maıyeıı vardı. 

bulunan Voyvoda-

ı ~zdu: M.. Sarr.i RARAYEL 

lann hepsinden üstün bir mevkie 
ve kudrete sıılıip\i. Bu sebeple; 
devletin hışmından kaçan rical 
Ruscuğa kaçaıak canlarını kurla-
rırlar, bır yandan da Alemdar 
Mustafa Paşayı şu suretle körük
Ierlerdi: 

- Paşam; devlet payıma! ol
muştur. Serdar ve vezir kalma
mıştır. Siz sahibi kıran bir vezi
ri azamsınız ... Devleti ele almak 
gerektir. 

Alemdar; etrafına toplanan ka
çakların fikirlerile şişe, şişe en 
nihayet, devleti ele almağa karar 
vermişti. Ve Ruscuk yaranı d;ye 
de ortaya bir takım müteceddid 
devlet adamlan türemişti. Yaran, 

* rıldandı: Ramiz Efendi; içeri alelacele rünce kahkahayı salıverdi. 
Deli Zorba; yıluırım sür'atile _ Hayır ola ağam!.. girdi. Muhafıza, Deli Zorba ya- Ramiz Efendi; Alemdarın elin-

bir gecede 1stıranca balkankrını - Rumeli fenerinden geliyo _ nında girmesi için bir şeyler de silahını görünce korkmuştu. 
aşarak sabaha karşı Pın&rhisara rum; kale zaptolunmuştur. İki söylemesi lazım iken unutmuştu. Bereket versin Paşa gülerek es-
geldi. Gizlice Alemdar Mustafa yüze ytkın yamak kılınçtan geçi· Zorba; çadıra girerken muhafız ~:. düğümünıi bir an için çözmüş. 
Paşanın müşaviri Ramiz Efendi· rilmiştir. Çuvalı göstererek: göğsüne dayandı ve sert bir ses-
nin çadırına indi. Muhafızlarına _Bu da Kabakcının kellesidir. le: Alemdar Müşavirine sordu: 
Efendiyi göreceğini fısıldadı Ra- Ali ağanın seli\mı var ... Alemdar - Dur bakalım!.. - Ne o, hayır ola Ramiz?. 
miz Efendi kalktı. Zorba elinde Paşaya arzı111 rica ettiler ... Başka Diye bağırdı. Deli Zorba içer- - Paşam; Pınarhisarı ayanın • 
çuval çadıra gırdi. emırleri var ise tizelden bildiri - !emişti. Derhal palasına el attı_ dan haber geldi. 

Ramiz Efendi; çuvalı görünce niz.. Bereket versin Ramiz Efendi şa- Alemdar, Müşavirinin haber 
uyku sersc mlıği gitti. Kuruntu - Ramiz Efendi; hemen olduğu matayı işitmişti. Hemen geri dö- geldi sözünü işitir işitmez kaşla-
dan, üzüntüden kırışan suratı ge- yerden doğruldu. Giyinpi kuşan- nüp muhafıza: n çatıldı. Yüzü gerildi, bıyıkları 
rildi. Şaka değil, hem, Alemdar dı. Gizlice Alemdar Mustafa Pa- - Oğlum; salıver... Yabancı dikildi. Demek, yalnız haber gel-
Mustafa Paşa ve hem de yaran iki şanın çadırına yollandL Alemda- değil, dedi. mişti. Kabakcının kellesi yoktu. 
gündür ıztırabdan kıvranıyorlar- rın cın sekiz bin atlı Zorbası, ça- Yoksa az kalsın Deli Zorba, mu- Öyle ise vaziyet kötü idi. Ali a-
dı. Kolay değil, Kabakcının kelle- dırlannı Pınarhisar sırtlarına hafızın kellesini uçuruyordu. ğa! Kabakcıyı tuzağa düşüreme-
si kesilecekdL kurmuş; hayvanlôrıru tavlaya Alemdarın uykusu tetikti. Ça- mişti. Korkunç bır sesle Müşavio 

rine mukabele etti: Hoş, Pınarhisarı yaranı Ali ağa çekmiş yatıyorlardı. Yalnız elle- dırın kapısında olan gürültüden 
zorlu bir Zorba idi. Fakat; koca rinde şişbaneli tüfekleri, bellerin- uyanıp hemen, palasına ve pişto- (Devamı var) 

Sinirli olmahyız 
Yeni Belediye Reisimiw ho2 

geldin, derk<,n.ilk ricam 'udur: 
İstanbulun nakil vasıtaları mese
lesini halletmek.. 

Derd ve yara eskidir. İstanbul 
sokakları dardır. Tramva~ lar gay. 
ri kafidir. Otobüsler gayri mun· 
tazamdır. Bilhassa otobüsler .• bu 
alaturka ve babayiiııi i leyi~ tar
zının bir an en·el modern bir ha
le sokulmasını bütün L.tanbullu
lar can n gönülden dili~ orlar .• 

Bizim güzel İstanbulumuzda 
nedense, vakit mefhumu o kadar 
ehemmiyetle naurı dikkate alı

nan bir keyfiyet değildir. Sabah
leyin Harbiyeden Talu.ime kadar 
tramvayla tamam çeyrek sı1atte 

geliyoruz. Ba hal, i~iınizr en ufak 
bir üzüntü, isabıınıza en küçük 
bir sinirlilik vermiyor. Tramvay
da bir yole11 ile korıdiiktOr bir hiç 
yüıriiıı.dea kavga eder, aralı lar 
arka arkaya sıralınnr. Ka• ga böte
cek ki, aralıa yoluna dr•·am etsin. 
Kimse de çıkıp: 

- Yahu, şimdi kavga sıraı de
fil, bütün ~hir balkı i-inc ko"'-•· 
yor. BrrkH •aatle muka,·nd_ de
miyor. 

Geçen sabah İslanbula inerken 
bindiğim otobüs TaJ.,ime geldiği 
vakit, oradaki benzin depoların -
dan birinin önünde durdu. Meğer 
arabaıım lastiklerine hava doldu
rulacalı:mış.. biitün ~okular tanı 

bef dakika bekledik. 

Şehirde nakil \·a..ıtalarının mu -ı 
tazaıDt sür'atle işlemesi, her ''"'-
tandaşm iş saatine hürmet göst ,. 
rilmes.i en m...ıeni hakkımız def: 1 
midir?. 

Rf~ŞAD FEYZİ 

Hak 
Sandığı 
lpatck binada kabul 

edecek 
İstanbul halk sandığının a~~ · ş 

töreninde bulunacak olan zcv~·a 
§iındıden ihzar edilen davctiyc' e
ri gönderilmeye başlanmış\ .r. 
Sandığa aid yapılması icabedı n 
tekmil ihzarat ikmal edilmiştir 

Halk sandığı, halk bmkasır .. n 
murakabesinde doğnıtian doğn -
ya müstakil bir teşekküldür. Da
ha doğrusu biı" anonim ıirketid.r, 
Şirketin mümessilleri şunlard r: 
İktısad Vekaleti, İstanbul hus.. si 

idaresi, İstanbul bel«iiyesi, İs -
tanbul ticaret odasL hallı od' .ı 
Türk anonim şirketi, T. C. Zıra , t 
Bankası. 

Sandık merkez ve vilayet da -
hilindeki ajanları için ınukt:' '! 
her nevi gayri menkul t:ısarrufıı
na ve idare meclisinin kararı 

ile alacaklarını sağlamlaştırm. k 
maksadil" munzam k-minat ala • 
rak gayri menkul ipotek kabulü -
ne ve lüzumu halinde bunları tr-
fernığ etrneğe ve bask:ıları lehi -
ne ipotek teslı;ine sal<ihiyettardı . 

Birimizin derdi 
Hepimizi 1 der jj 

Bu levhayı derhal 
d~ştirmek lazım 

Harbiyeden Taksi~ dojnı wc- -
Urken, ""t tarafda bir FraıHB in& 
lisesi vanllr. kmi «Netrclam du 

Syoe> dar. Geoealcnle r• .... üw 

ilipi.. Ba melıtlebiıı ı.sı-.ııı kv • 
JıLa.da. mek.&e.hla aduu ı-ös&eren ke
limelerden Fransızca olanla.r yu • 
kan J'ıwllllllj, türkc• olanlar al • 
tma~. 

Jllı Fnnsu lrrz lı-tne l<af11. İs
-•ı- .._uı.ı .ıaı.ııır. Fak:ıt. 

ı. ~ fellrln ve -1ck• • 
tın ~.. ı::•lllf ml&aflıtıenoerlillnt ba 
k.ad:>r suJ lsUmal etmekle mau 
yoktur. 

Acaba bu mekltp idaresi, bu il -
!IOtlm btaabohla "" !'ittlı: tvın-•k· 
lan üzerinde ol~• hllal:rur 
mu? Ner<Ale lı:aldı ıı:ı.. ...,ktcp bol· 
ki de Türk ('OCUklarmm parat\l1e 
ya~ıyor. Cilnkü. mühim talehf's' 
Türlı:tü.r. 

Velinimete bu kadar sa)"l'IQızhlr. 
cisl<>rmtlı: ..... illmiif "'l' deilldtr. 

Alilı:adarlarm - dllı:kallal ...eeı
-.ırız. 
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o onya ile Rusya 
t o u ca.a 

Politi' a aleminde yeni bir istikamet 
belireceğe benziyor 

- --

Almarıya Fransa ile bir hava 
paktı yapmıya çalışıyor 

S on günlerde Fransado.ki da· 
hili vaziyet hariçtekilerin 
nazarı dikkatini celbedip 

durdu. Her halde Avrupanın ye
ni yeni meseleler karşısında hu· 
lunduğu şu zamanlarda Fran•a· 
da neler cereyan ettiği merakl.a 
takib edilmeğe değer. 

Deyli Ekspres gibi ötedenberi 
İngiltere ile Almanya arasında 
harb olmıyacağını, zaten Avru • 
pada İngilterenin karışacağı bir 
harbin çıkmasına da mahal ol • 
madığını sôyliyen İngiliz gazete· 

lki devlet ara317'da 

!eri bugünlerde Franııızların bir-
1-şerek harice karşı kuvvetli ve 
birleşmiş bir kütle halinde gö -
rünmeleri llzım oldulu, İngiliz 

dostluju için böyle birleşmiş v• r 
kuvvetll bir Fran.sanın lüzumunu 
ileri sürüyorlar. 

Deyli Ebpres'in yazdığına ıı:ö· 
re Alman devlet reisi harici iş • 
!erde mütehassıs olanları toplı • 
yaralı: uzun uzadıya müzakere -
!erde bulunmuştur. İngiliz gaze -
lesinin dediğine göre bu toplan· 
tıda başlıca tetkik edilen mevzu 
bundan sonra Almımyanın alaca
ğı vaziyetin ne olacağıdır. 

Ayni zamanda Avrupa matbu -
atının ileri sürdüğü fikirlerin 
muhtelif olması az manalı d<!ğil· 
dir. 

Bu hususta Deyli Ekspresin say. 
dığı noktalar şunlardır: 

1 - Fransa ile Almanya ara • 
sında bir anlaşma oldu. İki tarat
tan müşterek beyanat şeklimi.~ 

taahhüd ediyor ki bundan sonra 
birbirlerinin toprağında gözleri 
yoktur diye. İşte bu müşterek be
yanatı imzalamak üzere Alman 
harıciye nazırı Parise gelecekti. 

2 - Almanya ile Lehıstan ara
sındaki münasebata bir soğukluk 
gelmiştir. Çünkü Lehistan ile Ma
caristan taksimden sonra kalan 
Çekoslovakyanın zararına olarak 
aralarında müşterek bir hudud 
tesis etmek istemişlerdi. Alman • 
ya buna razı olmamıştır. 

Bunu nüzerine Lehlerin Berli· 
ne karşı olan vaziyetlerinde bir 
soğukluk b&§ göstermiştir. 

3 - İngiliz başvekilinin Roma
yı ziyarete gideceği artık anla -
şıldı. İngiliz başvekilinin İtalyan 

görülüyor ki Lehlerle Almanla -
rın kaç senedir devam edegelen 
mi.ınasebetlerini soğutmuş olu · 
yor. 

Lehistan bundan sonra Rusya 
ile dostluğu kuvvetlendirmek is
terken ve Moskovanın da Varşo· 
va ile dost olmak istediği görii • 
nürken Alman mPhafilini düşiin· 
düren diğer mühim nokta İngiliz 
baş vekilinin Romaya gideceği -
dir. İngiltlre ile İtalya arasırufokı 
anlaşma artık filiyat sahasına 

çıkmış bulunuyor. 

tahdidi mevzu olan hava silıilılun ndan bir Alman filosu 

ı-.. yitahtına gitmeğe karar ver - İngiliz başvekilinin son za -
mesi Berlinde ehemmiyetle k9r· manlarda İtalya ile yakınlaşma· 

şılarunış ve çok alaka uyandır - (Devamı 7 inci sahifede) 
mııtır. tıte İngiliz gazeteainin --··-
yazdığına göre Alman devletleri- ·-------------, 
nin harici işlerde mütehassıs o -
!anları toplıyarak görüşmesi bu 
noktalar üzerinde olmuştur. 
Şimdi Fransada olan hadiseler 

karşısında Alman matbuatının ne 
düşündüklerine gelince; Alman 
gazeteleri Fransız başvekili DJ. • 
ladyenin takib ettiği hattı hare • 
keti çok yerinde buluyor. 

Uzun bir zaman için artık iı. 

tikbale kalmış olacaktır. 
Bundan sonra Almanya ile Le

histan münasebatı ne şekle gire • 
ceği de Almanya ile iyi geçinmiş 
olan Lehistan şimdi Rusya ile 
müna,;~batını düzelterek yeni oir 
istikamet tayin edecek görünüyor. 
Eğer Macaristan!a Lehistan a· 

r~ında müşterek bir hudud te · 
sis etmek için Leh ordusu haki -
katen Çekoslovakya arazisine gi
recek olursa orada Çek askerile 
değil, Alman ordusile karşılaşa -
oak diye Berlinden Varşovaya 
haber gitmiştir. İşte bu haller 

ÇOCUK 
Bilmecesl 

cSon Tel•raf• çocuk okuyucutıırmı 
da alıik.adar edecek blr bilmece serl1l 
tertip etmek üzere ha~ırlanmı.ştır. Bu 
bilmecelerimiz ayın.. onunda, ltlba -
ren ba.şhyacaktır. ller hafta ııazartesJ. 

C'U.0U ga7.etemlzde bir «çocuk bilme
cesi:> neşredectliz. Çocuk okuyucula-
rımız bu bllmecelf'ri halledecekler \'f' 

hal şekillerini ga7.etemize cöııderecek
lerdir. Cevablar hususi bir heyet ta -
rafından tasnif edilecek ve kur'a çe-
kllecektir. Kazananların bir hafta son-
raki pazartesi rüni.i Hin edilecektir'. 
Bu ki.i<;"i.ik oku~'Ufl!lara gayet kıymetli 
bedı~·eler vereceiiz. 

Bu suretle her hafta paı:arte ·ı günü 

Son Tel,-raf sütunlarında yeni bfr bU-
mece neşredileccktir. 

Bu yeni mtisabakamızm ç0k nıe -
rakb ve heyecauh olması için finıdl -
ye kadar hiçbir yerde t:ıkmamtt çok 
ciızel şekiller dU.,ündük. 

Hedlyelerlmlzln nf'ler olduğunu ''e 
bilmeceler hakkındaki fazla tafsll1h 
bucünlerde yazacatız. 

1 Meraklı Şeyleri 
ZAVALLI KAPLAN! 

Hayret etmeyiniz. Yalnız insani:.. -
r1n dei1J , hayvanların da zavalhsı o .. 
lur. Misal; İşte bir kaplan yavrn"iu. 
Bir in.san tarafından yenilmiş! ... 

za,·allı kaplan! Zurlh hayvanat lı;ıh
qesinden ka('mıştı. Civardaki ormandll 
dola.,,ıyordu. O sırada ormandan ce- -
çen bir amele kendblnt cördti Ye ts -
banC'a.tjle öldürdti. Hemen oruıkt.a 

bir akş yaktı, kızarttı. Afiyetle Yedl. 
Kaplanı aramaya cıkan bek('tler ne

den ııonra kafa~ını. derisini, f'llerıni 

ve ayaklarını bir çukurda buldular. 

Tuhafı şu ki kaplanı ö1dtiren ve kı
zartan amele vahşi bir hayvan ec: ı 

yedilinin farkında olmamıı ... 

KSMEYİNİZ, MATMAZEL ... --------
Avrupada. en f'Ok trlf'fon abone!'li 

olan mcmlt'ket İ.:t,:retlr. Stokholm aha
Usinln ı.içte blrlnln telefonu vardır. 

Gotenburı «lhl bir şrhirde ise yüz 
kişiye 18 telefon cihazı L"8.bt>t f"tmrk\~

dl. Osloda 20, Kopenhaı-da 24. 

Bu, Londrayı, Paris ve Berlinl ce
ride bırakan bir rekordur. 

~alntz birleşik Amerlkada fazlır. te
lefon ciltazı va.rdır. Vaşincton ve San
transJskoda. yü'l kh;iye 35 telefon '\Je
ti isabet eder. 'Sevyork, Stokholm gi
bidir. Yani üçte btr ... 

İsveclüerln senede, en aşaiı 152 c1,.

fa telefonla. muhabere ettikleri hesap 
olunmuştur. Amerlkahlar, senede 180 
dl"f:l. telefon etmekle rekoru kazanı -
yorlar ve Avrupanın en az konu.şJ.n. 

millet! İsviçreliler. t\lacarlar ve Polıuı

~ahlardır. Rir Varoı;;ovah. ~f"nede an
cak 15 defa telefonla. muhabf"rr edf"t' 

Fakat sarı ırk, bu istati.-;tik lisb .. ·'4t

nin en sonunda ,tf'H;ror. Japouya:Ja, 
7iizde dört kiıdnln telefonu vardır. 

SU ÜZERİNDE İZDİVAÇ 

Nev5ork şehri yeni bir moda oı -
kardı. Bu, şüphesiz diler •ehirler t.1.
raf .ndan da kabul ve tatbik olun:ı -
cak. 

Bu moda nedir. biliyor musunuz? ..• 
Su üzerinde lzdh·aç ... 

Birkaç ı.cne evvel tayyarelerdc, de
niıultl gem.1lerinde evtcnenltrl lı;it -
tik. tak at. banyo kostıimu ile ve ~u -
yun JciJıde nlkflhl:ıruu kıydıranlafı 

duymadık ... 
Nevyork belt-diyl'"Si, meşhur Palm

Rlş plıi.jında bir ~ube a.çmı~ ve bir nl

ki.h memuru t.Ayln f'tmiş .. 
Banyo ederken tanı~u. sevişf"u ~·ift

Jer sudan cıkınca, kuru1anınara lti -
zunı görmeden niki.h ml.'nıurunun ö -
nüne &jdiyurlar, akJdler i lcra. ettlrl-
7orlar. 

:Fa.kat:, Florid belrdiyesi bunu mah· 
zurlu cörmüş, düşunütmede.n karar 
verilen bu izdivaçların uzun müddL•i 
devanı etmlyecelint nazarı dikkate 
almak lizım ,reldlllnl ileri sürmilif .. 

(PliJ evlenme memuru) na müra
caat edecek çiftleri bazı formaliteye, 
ti.hl tutmaya karar vermf~. 

Bu da orlJlnııl bir şey: İlk evvel 
çiftler. nihayet bir haftadanberl ta -
nı1tıklartnı isbat. etmek mecburiye -
Unde. Sonra mali vaziyetleri hakkln

da sahih malü.mat vermek ..• 
Buna ratmen. bu yeni usul evlenme 

çok rağ'bet ı-örmüştür. Terzllerduu 
başka. şlkiyet eden de yok. Sade ma.r
yo Ue evlenme modası çıkalı •eltn el

bl~sl yaptıranlar a'l:almış ... 

POSTA CİNNETt 

Cenubi Amerikall, hatta bütün e(kl 
dünya sevdalılarının yakinda. Vene-ıd
ellılya hicret t"tmck istiyecckleri mu
hakkak ... Sebebi gayet basU ••• Bu dün a 

ya cennPtinde, s~vdahlar arasında tea
ti olunan (muhabbetname) ler, buıı
dan bö)· le, adi lnektuplara. yap1.ştı.rı -
lan pulların yarısını yapışhracaklar

dır. 

Posta umum müdürlüiu bu kararı, 

bütün şubede tamim etmlstir. Yah11~ 
bir formalite var: Bu mektupların 

zarfları penbe olacak ve sevıtden b't,
ka bir ~C':vden bahsolunmıyacakbr. 

Aksi takdirde nıf'"ktup :önderendtu 
veya alandan, adl bir mektup üzerine 
yapıştırllması lıizun relen pulun 501) 
mbll cc:w alına.c:.ktır. 

Kara Kedi ... 

O gece, yemekten sonra d~arı 
çıkmak, Cennet bahçesine kadar 
gidip biraz hava almak ıstiyor • 
dum. 

Birdenbire hava bozdu. sağnak
tan boşanırcasına yağmw- yağmı

ya başladı. Tabii odamda kapan -
m.ıya mecbur kaldım. Nasıl vakit 
geçirecektim? ... 

- Yarı kalan hikayelerimden 
birini tamamlıyayım bari..:.. 

Dedi:n ve ya~mıya başladım. 

Odada benden başka kımse yok
tu. Ankaradaki bir dostumun gön
derdiği kocaman bir kara kedi, 
kadife koltuğun üzerine uianm~, 
derin bir uykuya dalmıştı. 

Oturduğum evin bir tarafında 
yaşlı bir bahriyeli, öbür tarafın· 

da da şuh, hoppa bir kadın oturu
yordu. O, her gün sabahları bal
kona çıkar, şen kahkahalar salı

verir, satıcılarla alay eder, gelip 
geçenlere takılırdı. Kollarındaki 

sahte altın bileziklerin şıkırtısı 

yalnız beni de&ıl. kara k('(!irni de 
sinirlendirir, hidde-tini ka.b "lrtır, 

mırıldanmıya başlardı. 

İsminin Jlilide olduğunu kapı· 
cıdan öğrendiğım bu şüh k;z, her 
gece odasına bi rbaşka "rkek ka
bul ediyordu. Ara sıra içip içip 
sarhoş olduklarını, kavga ettik!•· 
rini, bağırıp c;ağırdıklarını işiti · 
yordum. F3ka~ ne diyebilirdim·: 
Herk•s evinde n"ğıııp çağıl'mak· 
ta, iarkı söyleyıp, eğl"'"rr.ekte •er
best değil mi? . .. 

Sükunet drvam ediyor. Yazıyo
rum . .. KarR kedi birdenbirt göz
lerini açtı. Başını kaldırdı, si.vrı 

kulakların ı kabarttı. Pencereye 
doğru bakıp dinlemiye başladı. 

- Kara ke<liın, dedim. Söyle ne 
var orada, ne görüyorsun? ... 

Kara kedi, hareketsiz duruyor, 
ara sıra kulaklarını oynatıyor, 

garib garib yüzüme bakıyor, an
ladığını anlatmak istiyordu. 

Birdenbire dört ayağının üze -
ıinde doğruldu. Başını eğip kuy
ruğunu uzattı ve koltuktan aşağı 
atlıyarak pencereye doğru yürü
dü. Ön ayaklarile çerçeveyi tır -
malamıya başladı, sanki pencere
nin kanadını açmak istiyordu. 
Sonra sağda, duvarın kenarına 

gelip durdu. Gözleri cam gibi par
lıyordu. 

- Ne var, kara kedim? ... 
- Mirnav! ... 
Daima duvara bakıyor, gözle -

rinı oradan ayırmıyordu. Acaba 
ne görüyor, ne işitiyordu? Her 
halde bir şey vardı, bir şey hisse
diyrdu. Fakat ne? ... Bunu ne be· 
nim an lıyabilmeme, ne de onun 
anlatabilmes>ne imkAn vardı. 
Yazımı bırakıp etrafı diııJemi

ye başladım, ne bir şey işitebili

yor, ne de görebiliyordum. Sade<ıe 
kara kedinin halini tarassud edi -
yordum. 

O, birdenbire korkunç bir 1111 
görmüş gibi geri çekıildi, saklMJ.a
cak yer aramıya koyuldu, nihayet 

1 
Yazan: 

-
MURAT KAYADAN J 

' 

1 
l 

oturduğımı koltuğa atı·larak arka· 
ma sokuldu. 

Doğrusu, onun bu hali beni de 

korkuttu. Yarabbi! Ne oluyordu, 

bu hayvana? ... 

b3~· ... 
yağa kadar t1triyordU. ~ 
dar uyuy~ 

* . ııııı·· Ertesı gün uher vakti. y gitlP 
ki ew birçdk kiJnlleleriıt 1~ıJI' 
çıktıfıru !fltlnoe balkDn9 ~0ı<JU 
Kapının llnünde bekoi d~~york 

- Ne """• dMl!m. N• 
1 

cev•~ 
Bekıci ~ıc bir tavır a 

verdi: S'l'n 
- Bfr şq dofi1, bayı.ın~/ .. 

ıwnı.u kv171 boAaz!anuşl ı1aııı•· 
Katil 1rimdi! ... Bu, anl87 ce •" 

dı. Genç kadın, boğazına :a~ ô~ 
uzun bir al'tın ftne l>atırıl ı~•· 
dürülmüştil. Bi!Mlkıleri k010ı0u· 
geroanlıltı boynunda duru 

OnlardaJl 

Biri 

illde ıO 
Odada her fOI>' yedi yer rııiitl~~ 
Yalruz açık iri göıılefİlld;1'l1iifol; 
bir korkunun esttleri g . ~ı1 ' 

b. bırı .. d 
du. Kon14ulardan . ıç . uıto , 
görmemişti, ufak bır ~,.Ol fll~ 
ışitmemifti. Benim Jı.ara 

Kara kedinin vücudü ba~tan a- tesna... _/ 

=======-=-=---=====-==---

Vahşi hayvanlarıfl 
taarruzuna karşı 

ne yapıyorlar? 
~·l 

Haftalık Fransızca cVoila• mec
muasının son nüshasında Afrika -
nın Darlak yaylasında ya§•ıırın 

Rodhesbere dair bir 11azı gördülG, 
bu enteresan yazıyı aynen alıııo • 
ruz: 
Dostlarımdan bidsi: 

Darlak yaylasında bulunan 
Radhes'ler Hindi Çininin pek gıı • 
rip adetlerine, an'anelerine el'an 
riayet ederler. 

Radhesler çok sakin, çok muti 
ve çok vefakılrdırlar. Bunları gör
miye giderseniz boşuna valdt kay
betmiş olmazsınız. Çok istifade e -
dersiniz. Y a1nız pirinç içk;8inden 
sakınınız. İçerseniz bile bile fazla 

kaçırmayınız .. • ASıııdB , f. 
Demişti. PAU"lak ya.11 ısyii vı:ır 

heslerin .. ncak otuz k , ııol ,.ı 
Köylerlh bazıları dört ~j1 ıııe11' ti'. 
den ibarettir Fakat, ııı·· , 1 

. uzıın ı'ı , 
den boyları o kadar fi' 
seri&i direkler üzerinde.' <t10~1 

jj1ı 
hayvanlardan kendiler ,ıır 
za için... bU a/: " 

Evlerin zemini ııaı:ıı ,ıtı ı 
dan, ahırlar da bunıı:ergııl';, · 
Koyunlar mandalar• a ~ı , rsV 
domuzlar geceleri bU · J" 

,ıa 
lır. 0rtıı ~ 

Bu Üzerleri samanl~ı«il< ~. f · 
· er· ı• Iübelerden şarkı hıç eÇ,en 

Ne zaman önlerinden g·nil· . 11r:~ iş "tirsı ı 
zel bir kadın sesi 1 ,

0
Jd8n ıJ1 

- Şımdıye kadar hiç ağır bir hastalık geçirdiniz 
•• mı .. 

Hek.m karşısındaki ilk ürperme, çekıngen duruş, 
yüze dağ.lan kızıllık yavaş yavaş gidiyor ve hasta 

konuşmağa başlıyordu. 

- Hiçbir hastalık geçirmedim doktor. Büyük, 
ağır, uzun değil; en kısa, en çelimsiz bir hastalık 
görmedim. İnanır mısınız? Bugün, kendimi bildim 
bıleli, yeni doktora geliyorum. Mideme şimdiye 
kadar bir aspirin bile inmemiştir. 

s 
şey düşıinemiyorum; iş yapamıyorum; sinirlerim 
Jıipa oluyor. Birisinin söylediği tek kelimeyi dinr 
Jeyemiyorum. Sanki o tek kelimeyi sığdıracak ne 
kulağımda, ne başımda yer yok gibi geliyor ba
na. Arada bir bambaşka şeyler de oluyor: Durup 
dururken başımın içi boşalıveriyor •anıyorum. O 
vakit beynim kafatasımın ortasında yumurta gibi 
kaskatı katılıp kalıyor. Göz kapaklarım kalınla

şıyor. Düşünemiyorum, unutkan bir adam oluyo
rum. Gözlerim baktığı yerde takılıp kalıyor. Ser
semliyorum, aptallaşıyorum, ayakta bir gölge gi
bi dolaşıp duruyorum. 

Otomobil, düz bir ) ç<''ı r 
yordu. Rehberim bs~1se ~ ' 

- Fil avcıları ner dar ~ r 
ler. Onlar gelinciye Jc'ğıpn''ıeıf' 
lar da şarkı söyler, e obil .~' 

Köye girince otoııı ıert<d, 
Yere atladım. Bira~ııere . f.. 
sonra en yakın kul .1er tıiP ,oeı> 

Doktor şaşarak dinliyordu.. Ve.. hasta son ke-
limeyi söylerken doktor: 

- Öyle ise buraya niye geJ.diniz?. 

der gibi bir saniye durakladı. Sonra sordu: 
- Şimdi neyiniz var? .. 
Yirmi bir yaşının bütün civelekliğini birden 

gözlerinde alevlendiren ve gövde kıvrımlarına top
layıp dirilten genç kadın şakıyan bir sesle bunun 
da cevabını verdi: 

- Şimdi çok kötüyüm doktor!. 
- Neyiniz var?. 

- Ben de bilmiyorum. Fakat çok ... Çok hasta-
yım! ... 

Bunu söyler söylemez ayağa kalktı. Bir çift to
puk üzerine en ince bir. artistin eli n harcı ile tut
turula bu fıkıTdak gövdede !~biat yapısının bü-
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tün .ncelikl.eri birden göze çarpıyordu. Sesindt:ki 
bayıltkanlık, ezgi, bir derdi anlatırken bile oı.;~. 

yavaş yavaş coşuyor, dolduğu kulaktan kalbe ini· 
yordu. 

Doktor da ayağa kalktı: 
- Kendinizde ne duyuyorsunuz? 

Hasta, odanın içinde bir iki adım attı. Aralıkta
ki kapıdan röntgen odası gözüküyordu. Kenarda 
bir m.ısanın üzerinde birçok tüpler, şi~eler, ılaçlar, 
nukroskoplar varılı. Onlara baktı baktı sordu: 

- Doktor siz yalnız iç hastalıkları ile uğraşmı
yor musunuz? 

Doktor bu soruştaki ınceliği sezdı: 
- Evet, iç hastalıkları. Arada rötngen ve ufak 

tefek bazı tahliller de 18.zım olur. Hastayı şuraya 
buraya yormadansa hepsini burada çıkarıvermek 
şübhesi2 daha kolay ve iyi olur. 

Ve ilave etti: 
- Belki bunlar sizin has,alığıııızı anlamak için 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

de lazım olacak. Fakat siz, hastalığınızı daha söy
lemediniz. Anlatın bakayım? .. 

Nisan güneşi gibi birden kapanıp açan ergen 
hastanın yüzü yine birden soldu, sesL titredi. O
daya ilk girdiğindeki gibi başını önüne eğdi, gö:o
lerini bir noktaya bağladı. 

- Doktor .. 
Diye titriyen sesile anlarrağa başladı: 

-- Başım .. başım. Bütün derdim başımda. Baı
ka hiçbir şeyim yok. Ne varsa hep başımda. 

- Ağrıyor mu? .. 
- Her zaman değil. Arada bir ağrıyor. Hem de 

ölt!ürecek gibi, kafatasımı çatlatacak gibi ağrıyor. 
Sonra günlerce ağrımıyor, fakat bir dolgunluk, 

bir ağırlıkıtır kafamda gidiyor. 
Sanki bu.JutJar'la örtülü, işlemiyen, sisli, paıılı 

bir yükü omuzlarımın üzerinde taşıyor gibi olu· 
yorum. Böyle günlerimde iştahım kesiliyor. Ağzı
ma bir lokma yemı;k sokmak istemiyorum. Hicbir 

Doktor bütün bunları özenle dinledi, dinledi. 
Sordu: 

- Başka hiçbir şeyiniz yok mu? 
- Hayır. 

- Boyun damarlarınız ağrıyor mu? .. 
- Hayır. 

- Sık sık bademciklerinlz ağrır mı! 
- Hayır. 

_ Çok günleriniz nezleli geçer mi?. 
- Hiç nezle olı 1am! 

- Burınunuzda. kulağınızda, boğazınızda 

yangılı bir hasta! k geçirdiniz mi?. 
Hasta sinirli sinirli cevab verdi: 

hiç 

(Devamı var) 

·· ··d·· K ıu··bedekı -•fll JtP yuru um. u k"" I" 
muş·· !erdi. Şarkıları!ll verıt' ~ J 

et if kahkahalarına nih~Y rdi· il 
kapının önüne inmışle u• 
kalabalık... e ıec&~,ı · 
Kadınlar, merak İ ı~riııdel' *9ıl1 

bize bakıyorlardı. ç rıııZ 1 

si, yanlarına yaklaşrtı• ,reı<'': 
tt . ,, ~ 

e ı. ktıtıl Jl 
Yukarı nasıl çıJ<acaordıırıı· çııf~1 

veni arıyor, bulaııııY dişil ..ı;;I~ 
P~ı·im güldü, ve bir ııta'fl ı;· f 

ta n1· · 
benziyen kocaman ediY0rd0 

1,r 
di. Hiılıi tereddüt ı-ht8Y1 ıe lf 

•J<'!B ıµ• lV.,ıı• 
maymun çeviklı,.ı dı· ııeı ... ~· 

·· ter · ..,o< 
mandı ve rolu gos t bin ,,. 

. kil 
nu taklit ettim. Fa ) 
rn.tla yukarı çıktıJll· ~iı.O' 

. el sa 
(Devam• 1 ' 11 
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TATU K Kış 

nefsini Geldi 

'· 

~.'.:....~·.,: ..... -·· , ··. 

il n bir gün son 
ereceğini düşünm 
lldırtan fevkalade 

k insanı ~~m soğuk hem 
Ad• .d. ıyı geçecek 
a ıse 1 1 Elli yıld~~fuülmiyen 

rıu her göreıı meyus oluyor, çelik 
1 bir senbahar 

Vü:cudün yatağa esir oluşunu j 

kabul etmek istemiyordu 

Bu sene ingilterede • müstcsn~ 
bio- sonbahar olmuştur. Söybı -
diğine göre on senedenberi gB -
rülmemiş bir sonbahar . Çünk!i 
her sene teşrin ayları İngilterPde 

soğuk geçtiği halde bu sene fev· 
kalade olarak ikinciteşrin ilkba
harı andıracak gibi ılık g!'<;miştir. 
Fak.at acaba kış nasıl olacak" İn -
giliı gazetelerinde bwuı daır bir 
çok tahminler ve bir çok kehan~t
ler görülmektedir. 

e,_ 
lii n kı~ ortaları idi. Ata -
<e;k. Bursayı teşrif etmış
ar di. Bursa Halkevinde 

~,::ıaıda çok neş'eli bir ge-
'qı(~lll;iL Bursadan İstanbul& 

!it 1.atürk Bursaya Yalova -
y~Şti. Yalcwada birkaç gün 

'<t e~an Otel Termal'de isti-
~.,,.. fti. 
. ''k · ın,,,. Şer Otel Termali çok 

'«lıj(' 
~'İ k ı. ICendısi ıçin otelde 

'~<it ~'lrılar ve salonlar, ban
~ı.tu~ .. 11ücude getirilm~tı. 
~10 d . lln Otel Termal'deki 
\ı'l'i ~ıresıni, ilkbaharda gaze
. llı'nk· alovaya davet eden De-
Vi~l ın delaletile görm~tilm. 

~~ilıa~r lntidürü kıymetli dok
&~ lı.e:ad bize banyo daire

ıı.;~to rnış ve izahat vermit
ıı/ l'<ihad Reşad, Büyük 

lldaVi doktorları arasında 
~· I 
nın öt .. 

., '<n Utnünden 11 ay evvel 
r :ti rahaL~ızlığı Profesör 

tı.n eş.>t Ömer İrdelp teşhis 

14 ~onra diğer yabancı mü
en ?ktorların da bir kere 

'q, ~ıne .. lüzum görüldü. Ge-
U lnturk:ün rahatsızlığı bir 

·~ı e neşrecI.lm~ti. 
'lıahsontarı idi. Fraıısadan 

ıe da 8Usad,, Doktor Profesör 

111 /\"et edildi. Fran•ız mü
'll<l tamızı muayene etti. 

\ <lııktoen evvel muayene eden 
<tı. . rtarın teşhis ve tedavi
~ . "' b o es a et olduğunu görmüş-

asıara .. ..d d "li! . gore mu avata e-
~ie~esıni tavsiye etmişti. 

1
' ~''nct .. ırkaç gün sonra Fran

i> h~l\c:Ja u.. Fakat, fransız dokto
'ti dahn başka üç İstanbul zi-
e ~tı d.ö a Yaptı. Bu suretle A
<y"k rt defa muayene etti. 

\ı, ıy~efin rahatsızlıklarının 
lık r.' takıdir ediliyordu. 

Ot, Şef 0'.'tnal seyrini takib e
' Yoh:i gunden güne vücudden 

~ıg,.n~· llu.nun üzerine Profe
eılen başka Viyanadan 

-4-

R\lportajı yapan va yazan: 1 
REŞAD FEYZİ 

Hidayet Serter, Doktor M. Kamil 

Berk, Doktor Ahrevaya Marmara

lı da toplanar1>k ilk defa bir kon-

Atatürk ağır hasta idi. Mili.,., 
ıçin içm gözyaşı döküyordu. Mü
davi ve müşavir doktollların ra
porları reımıi tebliğ halinde bir 
sabah ve bir akşam neşredilmeğe 
devaın ediliyordu. Her geçen tei>
ll~e ümid emAreleri vaı:dı. Ni
hay..t ümidimil: ar>tmıftı. Teblill-

934 - 935 senesi kışı da tena o
lacak diye tahmin edilmişti. Fa
kat iyi geçmU;tir. Şimdi havanı'l 
fenalaşağını, kışın sert olacağın· 

.5evimli yı«tız ııone Sen · Sir bilha.assa 1anteıı filimlerden hoılanmı:ıor 
Yukarıdaki resim sa.n'atk<irın (Kad mlar Ha.pishanesi) filmini çevirir -
ken alınan son resmidir. Gii~eı ıırti stin bıı filimde çok muvaffak o!dıı· 

söyliyenler vardır. Fakat bunu 
kat'! olarak kestirmek mümkün ğıı söyleniyor. 
değildir. İngilterede uzun tecriı- ======-===~-=~-===-==--=------

beler elde edilmiş bir takım ma - 1

1
9 t b ı 

liımata göre yürütülen tahmin[~. 1 s a n u 
rin çoğu daha ziyade ~u ihtimal -
!erde toplanıyor: 

938-39 kışı her şeyde bir fev · K d ı 
kaladelikle geçecektir. Mesela öy- a 1 n a r 1 
le günler olacak ki son derece so-

ğuk olacak. Buna karşı yine öyle ı 
günler olacak ki son derece ılık 

:~t~ın~~~~~~~t~~kat 928
-
929 kı- P a r i s 1 i k a d ı n 1 a r d a n 

On sene evvelki meşhur kış Av· 1 
rupada unutulur gibi değild•r. 1 d h k . . . 1 a 
ingilt6rede yürütülen tahminlere a a Ş 1 g 1y1n1 yor r 
bakılırs~ bu kış öyle soğuklar o · 1 
lacaktır ki on sene evvelki kışm • soğukunu geçecektir. Hüliı<a ı "Beyaz 
9;J3.939 kışı fevkalade olacakt-r 
Son derece soğuk günler ,.e s0 n Fransız 
derece ılık günler. 

filmi,, münasebetile esııe 

gazeteleri böyle diyorlar 
Bu ayın sonunda hava soğuya

cak. fakat kışın şiddeti asıl şu -
batta kendini gösterecektir. 

Bir fransız sinema ;:;ırketinin 

memleketimize aid bir film ha
zırladığını evvelce yazmıştık. 

lar, süslü kadınlarla dolu. O de
virde İstanbulda yaşıyan beylerin, 
paşaların haremleri ... 

•Bunlar, bir düzin@ kadar. Hep-

Atatarlc'ün son ı!efa Bıırsaııı te§riflerin eaid bir intiba 

İngiliz ga7A>telerinin dediği böy
le. istanbulda havalar iyi gider -
ken kışın soğuğunu düşünmek 

ı hoşa gider gibi değildir. 

Bu filmin bazı kısımları, geçen- ı 

lerde şehrimize gelen fransız ope

ratörleri tarafından çevrildi. Ge

ri kalan kısmı da, Pru·is civarın

da Juanvil stüdyosunda çevrili-
sü1tasyon yaptılar. Atamızın o za- !er, yalnız günde bir defa neşre -
manki sıhhl vaziyetini tesblt et- dıihneğe başlandı. raki günleri böyle heyecanlş, acı 
tiler. Ve nihayet, hastalık tekrar nor- ile geçirdik. 

Hastalığın vaziyetıi, Büyük Şe- mal seyri.ne döndüğü gündü. Teb- Atatürk, bu ilk tehlikeyi bün-
fin sıhhi halleri, rahatsızlığın sey- !iğ neşrine artık lüzum kaJmaml§, yesin in sağlamlığı ve emsalsiz e-

\ 

yor. 

Bir fransız sinema risalesi bu 
filmden bahsederken şöyle diyor: 

•Vak'a 1900 de İstanbulda geçi-ri tamamile tesbit edilmişti. Mü- doktorların raporları neşredilmi- nerjisile birkaç gün süren bir buh-
davi ve müşavir doktorlar hasta- yordu. ran devresinden sonra, atlatmış- yor. Stüdyo; zarif şark minderle-
lığın seyrini bir an takibden hall Birinciteşrinin 16 sından son tı. rı, fildişi ve sedef kalmnalı masa-
kalmadılar ve büyük hastanın !Jaş ===========================================/ 
ucundan, son dakikaya kadar ay
rılmadılar, 

Temmuzdan teşriruevvel orta
larına kadar hastalık normal sey
rtni takib ediyordu. Fakat CirrhJE 
denen bu karaciğer ıl.rızasının ne 
şifa bulmaz bir derd olduğunu, 

Büyük Kurtancı'yı bugünlerde 
ıörenler farkedebiliyorlardı. O
nu her görrn meyus oluyor, bu 
sa~lıım bünyenin, bu çelık vücu
di!.n yatağa esir ol11junu bir tür
lll kabul etmek ,;tcmiyordu. Her
kes meyustu. Ümid, Alatürkün 
Yiicudü gibi, gittikçe zayıflıyor, 

GÖNLÜNÜ BİR SERSERİYE~,.._. ........ 

ıceliyord.u. Herkes meyustu. 
Onun, bir gün son nefesini ve· 

rec€gini düşünmek insanı çıl -
dırta.n bir fevkalade hadise idi. 

TPşı inievvel ayı gelmişti. Son
balıı rın serin ve yağmurlu günle
ri idi. Günler kısalıyor, güneş ku\ 
vetini kaybediyor, siyah, puslu 
günler haşlıyordu. 

6 teşrinievvehk, biz İ&tanbulun 
kurtuluş ba~T .ıını kutlarkl!!n, A
tamız hasta yatıyordu. 

Teşrinievv@lin ortaları yaklaşı

yordu. Rahatsızlık normal seyri
ni takib ediyordu. 

Müdavi ve müşavir doktorlar, 
bir fevkaladelik beklemezlerken, 
16 birinciteşrin pazar günü sa -
babı, Atatürkle, ani surette haz
mt ve asabi bazı tehlikeli araz 
başgöstermişti. Bu asabi ıl.rAz bir
kaç gün devam etli. Fakat artmı
yor, bilıl.kis azalıyor, hastalık nor
male dön!iyordu. 

16 teşrinievvel pazar günü baş
lıyan bu hazmi ve asabi araz, res
mi tebliğlerle hükumet tarafın -
dan türk milletine bildirilmişti. 

İlk teblilll gazetelerde okuyan 
utandaşlar büyük bir yese düş
müşlerdi. 

KAPTIRAN CASUS KADIN! 
Bu müdhiş kadın bu serserinin 

aşkına kurban gitti ... 
1 

Fakat o güzel delikanlı da serserilikten kurlu/dul 

ünyanın muhtelif yerlerin
deki Entellicens Servislerde 
çalışanlar arasında sevişme 

Trende bıı!uşup konuşmtı§lo.rdı 

hilıdiseleri daima büyük bir rol oy
namaktadır .Bu yür.den ~let"ini 

feda edenler oldu~u gibi ist.lkbal-

ı~ 
J 

• i 

i 

!eri, hattA hayatları bil@ büSb!i
tün mahvolanlar vardır. 

(Devamı 1 maı aah!fede) 

Beyaz Esire filmini çeviren san'
atlr.4r V11Jan Romanı Cebelütto.nk 

filminde 

si ağır ipek kumaştan yapılmı;. 

sırma işlenmiş roblar giymişler ve 
gözleri sürmell ... 

•Robların en güzelleri hAreli ve 
firuze, ztirnrüd, yakut renkli olan.
ardı.r. Caketler al kadifeden yapıl
mıştır ve kıymt'tli taşlarla süslü
dür. 

·Bütün bu güzel kadınların baş
larında, ince tülden yapılmış, iıı

mıni bilmildiğim bir başlık vardır. 
(Hotoz olacak). 

•Beyaz esire, rolünü yapan •gü
zt'ller güzeli• Vivian Romaıı.s, si
yah saçlarını yukarıya doğru kal
dırmış ve yukarıda söylediğim 

başlığı üzerine koymuşur. Se-v!m-. 
11 arstist, yalnız bir şeyden müş
teki: Vücudünü sıkan korse ... 

• Viv!an Romaru;'ın robu beyaı 
danteliıdandır. Belinde pembe 
tahtadan bir kemer vardır. 

'1902 de İstanbul kadınları, 
Parla kadınlarından dabe @ık il · 
yiniyorlardı ... • 

Harri 
Bor 
Atina'da 
Neler yaptı ? 

Bu meşhur artist 
şehrimize gelemiyor 
Meşhur sinema artistlerinden 

(Harr: Bor), Komedi FranbeZ ar
tietleıile beTaber şehrimizde üç 
terneil verect>ktı. 

Faka, Harri Bor'un geli:jı milli 
mateme tesadüf ettiği için but em 
siller gt>ri kalmıştı. Büyük san'at
karın, 8 ilk:kanunda tekrar gele
ceğı ve taıruillerini vereceği söy
leniyor ve Fransız Tiyatrosu 0nda
ki locaların, koltukların satılma
sına devam olunuyordu. 

Halbuki dün alınan bır haber-
i de, Atinada bulunan san'atkfi.rın 

Parise avdt't edeceği anlııt;ılmış 

ve satılan biletlerin bedelle.-i iade 
nlunmıya başlamıştır. 

Artıst Harry Baıır 

Atina gazeteleri Harri Bor• a
id ywzılarla dolu. 
Fransız artlati, nükteli ve tatlı 

>Özlerile Atin& halkını teıılllr et -
miftir. Hak:!1taten Harri Bor, çcık 
gfüıel konUfur, muhatabına ~ 
dini sevdirir. LA.tifelerl de bolduT. 

(DeTIUlll • lDCI ııahilıtde) 

•• 
Olüler 
Nasıl 
Gömülür? 
Bu, her memlE:
kette ayrı ayrıdu 

H er mill..t, öltilerini kend 
Adetlerine ııöre gömer. (H 
malaya) da, Kasis me2h·1 

bine mensub olanlaı- ölülerini ba 
içinde muhafaza ederler. 

(Nayaıı) !arda, ağaçlara asar · 
!ar. İtikadlarına ııöre vUcud, an· 
cak dağıldılrtan, kurud•ıl<tan son
rat.oprap gömülilnıe ruh'.!, gire· 
ceği başka vücudu intihab lçiı 

vakit kazanmış olur. 

Hindliler, ölülerirJ yakarla~ ve 
küllerini Oanj nehrl11e atar.ar. 
Öliilerin banaklarından çıknr• lıb 
kurutulan necıuıeti termid i~in 

kullanırlar. Hindliler için inek 
pek mukaddes bir hayvandır. 

Es&S6n ölü gömme huıusund& 

en enteresan ievler HindUıtanda 
geçer. MeselA: 

1 - HindMıtanda, yalnız miis -
lümanlar ölülerini yıkarlar, gö -
merler. Her ölünün mezarı ayrı· 
dır. Zenginlerın muhle§em tür 
belen vardır. Mezarlara, tUrbel• 
re karşı son derece htlrmet gÖI • 
ta!•::r. Mt•KadPS gl!nlnde ziya -
ret e•lffr. • 

2 - Mecusiler ve sair m11~heb 
oah!bleri füülerınl yakarlar. Öla, 
bir tabuta konulur, yakılacağı 

yere götürültir. Bir taf üzerine 
yatırılır. 

3 - Ailesi efradı ve dostları •İ· 
yaret!ne gelirler. Üzerine kuru • 
muş yağ parçalan koyarlar. 

(Devamı C mcı sahifede) 
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Yeni 
İstanbul 
Va'isi 

Aşıklar hiç bir şeyden 
haberi olma an 

uyurlarken 

Gönlünü Bir Serseriye KaptırııO 
Casus Kadın! 

''<!' 
1 soııra 1 

_ Ay, kumandan mı oldu? bil· sebebler var. Bun arı "18 ıı: 
(5 lnd sahifeden devamı 

Fıansa - ltalya 

(1 inci sahifeden devam) 
Kemalist demokrasinin en has

sas tek:'! üf merkczlerinc!en biri 
olan İ. tanbulun en muztarib ol
duğu davalarımwlan biri şehrin 
en büyıiğü ile kendi arasındaki 

irtibatı uzun yıllardanberi kay
betmiş olmasıdır. 

(1 inci sahifeden devam) 
Filhakika bir kaç gün sonra d~ 

genç kaclın küçük ç0cuğile şeh · 
rimize gelmiş ve Üsküdarda Gül 
fcmde oturan koca ırun enişt~si 

emekli yarbay Salihin evine in - 1 
miştir. Fakat Remziye burada 
ancak bir gece kalmış bilahare 
Aksaraydaki teyzesi Haticenin 
yanına gitmek üzere ayrılmış -
tır. 

de alarak hemen Aksaraya Hıı -
ticenin evine gitmiştir. 

(2 inci sayfadan devam) 
kadnki topraklariyle muvasalası
nı zorlaştınnak için İtalyanın İs
panyada ve garbi Akdenizde gi
riştiği teşebbüsten dolayı telaş 

ve en<li~e içindedir. 

Işte bunlardan biri de ahiren 
Faris - Liyon tren hattında baş
lıyan bir tanışma ve sev~me ha
disesidir. 

nirsiniz. (Sahte yüıb~Şlll~ 
miyordum... ben) sana gelince, de_dı. ı . 

Demekten kendini alamadı. f rıııJ ~ 
lik ismi ve sahte ün• 0 b'ılıl' ~ Birinci kata çıktı, kapıcının tarif . Bize, < 

M .. manı affedıyorum. t''"· v ettiği büroya girdi. asanın o • k b" .. k bir hiZJJlet e ,,..-.,_.j! 
nünde bir kumandan oturuyor, re uyu • . at "_. 

Manisa halkının sempatisini ka· 
nnm.ış olan Lüıii Kırdarın te -
nıa~ları ile, h~lk içindeki görünü· 
ü ile, icraatı 'e eserleri ile İs • 

tanbnllularm ela kalbini fethede
ceğinden şimdide• emia bulunu
yoruz. 

Devlet ve Kemalist Cumhuri
yet imarcılığı bakımından çok şey 
istiyen \"e bekliyen İstanbulun, 
halk bakımından beklediği şey

ler çok mahduttur. Basit birer mi
sal olarak sırahyabileceğimiz şu 
birkaç işi bile derhal başarmak 
htaııbnlu bir valuıllı me>a.bi.nde, 
bir valiye de İı.ta.nbulu.n gönlün
de kazanmak için en mükemmel 
reçetedir. 

Bir: Halk ile Belediye arasında
ki mÜllasebata azami farileti ve 
düriistlüğü ikame etmek. 

İki: Fiyat murakabesini temin 
eylemek. 

Üç: Ilalkın yiyeceği, içeceği 
maddeler üzerinde temizliği ve 
safiyeti behemehal temin etmek. 

Dört. Şehrin sağlığım emniyet 
altında bulundurmak. 
Beş: &nafl:ı halkın, esnafla Be

lecliye zabıtasının münasebetini 
tanzim etmek. 

Altı: Her nevi ihtikarı önle -
mck. 

Yedi: Şiki}<!tlen 

mek. 
değu ver-

Sekiz: Hallu yazı.o tozdan, kı

şın çamurdan; yolsuzluk, işsitlik
teo kurtarmak. 

Dok11z: Nakil va;ıtaları.nı işken
ce aleti olmaktan çıkarmak. 

On: Şehir halkı ve esnafını fu
zuli ve yersiz mükellefiyetlerden 
korumak, bir iş için birkaç de
fa para sarfından kurtarmak. 

On bir: Vatandaşlar arasınd• 
müsavi!JJ!j temin eylemek, bir 
kimsenin işini öbürünün işindrn 
üstün tutmam:ıyı en küçük ka -
demeden en yüksele kademeye ka
dar hi.klm kılmak. 
Saydığımız bu lıaı;it on bir mev

zu enerjik, aimli Vf' mlll'llkabeye 
çok ehemmiyet veren bir vali ve 
belediye reisİllin ilk planda ko
laylıkla elde edeceii ve yine ilk 
safta halka: 

- Bravooo 
dedirtecek muvaUakiyet mevzu
larıdır. Halka faydalı olmanın 

ve balkııa dileklerini yerine ge. 
tlrmenin başlıca vasıtası olan ı,., 

mevzular dışında t tanbulun ha
kikaten a[:ır mesaiye, yüksek ta
hammüle ve paraya tevakkuf &

den işleri de vardır ki, onları.ıı en 
başında da İstanbulu bihakkın 
bir ümran, turizm ve döviz şehri 
yapmaktır, ki, tarihsel İstanbul 

bu istidatları da fazlası ile nehin
de ve değerinde derlemiş bu -
lunmaktadır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Harri Bor 
Atina'da 

Hakikatte genç kadın Hatice -
nin yanına gideceği yetde sev -
gilisinin yine Aksaraydaki evine 
koşmuş ve aşıkı ile buluşarak ay 
rı ve uzak geçen yılların ıztıra -
bını onunla başbaşa avutmağa 
koyıılmuştur. 

HER ŞEYİ :MEYDANA ÇIKARAN 
MEKTUP 

İşte bu sıralarda bir gün, bir 
tesadüf bedbaht kocaya feci su -
rette aldatıldığım cğretmışt.ir. 

Remz.iyenin, İstanbula hare -
kelinden evvel Danişe gönderdif:' 
mektub, Danişin adresini de -
ğiştirmesinden dolayı postaca 

kendisıne verilememiş ve müvez
ziin (bulunamadı!) kaydile gön -
derildiği yere iade olunmuştur. 

Ora postahanesi de zarfın ar
kasındaki adrese bakarak mek -
tubu Remziyenin evine iade et
miştir. 

Haldbııki genç kadın İstanbul
da olduğundan bittabi mektup e11. 
de kocasının eline geçmiş. zaval:ı 
adam kansının el yazmnı taşı yan 
mektubu kalbi çarparak açıp da 
Aşıkane satırları oku~·unca bey -
ninden vurulmuşa dönmüştür. 

Saadetini 11 yıldır karısına ve 
çocuklarına bağlıyarak yalnız 

onlar için çalışan bu sadık ai 'e 
reisi uğruna namusunu ve her ~e 
yini verdiği karısının bu çirk!n 
hareketim öğrenince orada daha 
fazla duramamış hemen trene at
lıyarak soluğu Haydarpaşada al
mı~tır. 

Doğru Üsküdara enişte<i yarba~ 
Salibin evine giden koca, karısı
nı orada bulamayınca büsbütiin 
müteessir olmuş ve yanına SalU.i 

l~omanyada 
Vaziyet 
Fenalaştı 

• 

(Birinci sayfada.o devanı) 
Macaristarun tahrikatı netice'i 
olduğu iddia edilmektedir. Ge -
çenlerde faaliyetten rnenedifon 
demir muhafızlar yeniden fakat 
gizli olarak sahneye çıkmışlar -
dır. Bunların maksadı hükumeti 
devirmek ve Romanyada haki -
miyeti ele almak olduğu söylen -
mektedir. 

Bugüne kadar Romanyada tev
kif edilenlerin yekunu 12 b;n 

kişiyi bulduğu bura gazetelen ta
rafından ehemmiyetle yazılmak
tadır. 

Her halde vaziyet naziktir, 
--=o=--

Güm;ükteı< i muşamba 
Mes~lesi 

? Bugünkü Cumhuriyet refikimiz 
nelt.r yaptı. gümrükte çok mühim bir mesele-

nin tahkık mevzuu olduğunu bil-
(S inci ıahlfeden devam) diriyordu. 

Atına gençlerinden birisi, ken- Öğrendiğimize göre Vek-üet İs-
dlsfııden imzalı bir totogTa1 iı<ıe- tanbul gümrükleri başmüdürlü -
m.lş. O da §11 cevabı vermiş; ğünün noktai nazarını teyid eden 

•- J'otogra!ım olsaydı, ver.ir : tebligatla bulunduğu cihetle güm-
dlm. Fakat beis yok! Siz daima rüğün usulüne tevfikan muamele 

tatlı konllflJl ve gtl.len bir adam yaptığı tahakkuk etmıştir. Güm-
b.hayy1ll edlnJz, ben de şık ve kir rük hamurunda mantar ve ağıç 

Hatice, Re=Jyenin bütün na
sihatlerine rağnıc:n Daniş isminde 
birisile seviştiğini ve hatta şimdi 
onun evinde olduğunu söylemiş
tir 
Danişin evine gitmişler ve hızlı 

hızlı kapıyı çalmışlar fakat kapı 
açılmıştır. 

Bunun üzerine harab evlerin 
alt kat penceresine dokunan Sa
lih pencerenin kolay !ıkla açıldı -
ğını görmüş aldatılan zevç de bir 
kibriy yakarak içerisini aydınlat
mıştır. 

İşte bu titrek aydınlık bütün 
hain hakikati nazarlara sermiş 

içeriye bakanlar iki sevgilinin V.l
tün gürültülerden habersiz uyu -
duklarını, Remz.iyenin küçük ço
cuğunun da yerde yattığını gör
müşlerdir 

Bu vaziyet hemen polise haber 
verilmiş gelen memurlar cürmü. 
meşhudu tesbit edCTek işi rnah -
kemeye vermişlerdir. Sarhoş bir 
vaziy<ıtte bulunan Daniş uyandı
rılınca hiçbir şey söylememiş g~r.ç 
kadın ise hıçkırıklar arasında ağ
lıyarak kocasının ayaklarına ka
panmış ve: 

- Beni affet... Çocuklarıma 

bağışla! ... demiştir. Lakin namug 
ve erkeklik şerefini şefkatinden 

üstün tutan Salih ve genç koca o
nu kat'jyy<ın affelmiyeceklerinı 
söylemışlerdir. 

Cürmü meşhud muhakemesi 
geııç sevgilileri üçu buçuk ay 
hapse mahkum etmiştir. 

Genç kadın muhakernenın hu 
kararını metanetle karşılamış son . 
ra kocasına dönerek: 

- Muradın oldu işte demiştir. 
Biliıhare sevgilisınin koluna gi

rerek adliye tevkifhanesine doğru 
ilerliyen Remziye burada iişıkın
dan ayırtılmış kadınlar tevkifha
nesine gönderilmiştir. 
Daniş de jandarmalar refak• -

tinde erk~kler tevkifhanesine gi
derken arınesiz kalan küçük ç::ı -
cuk da babasının kucağına atıl -
rnıştır. 

Ele avuca 
Sığmıvan 
iki hır_ z 

(1 i.aci s:.!ıııcden devam) 

tabancasını alarak bahçede ara -
ır.Jya başlamıştır. Bu sırada gr -
rüldüklerıni anlıyan Foti i ·~ 

Melımed kaçmaya ba~layı.,ra Sü
leyman arkalarından b!rkaç el a

teş etmiştir. Bu kurşunlardan bı
rile bacağından yaralanan Fo\i 

o geceyi Mchmed ile beraber 
tren yolunun yanında b;r hendek
te geçirmiş sabah olunca da Meh
mcd Fotiyi Gureba hastahan~si

ne götürmüş ve arkadaşım taban
casını temizlerken kazaen yara -
lanclı, dıyerck hastahaneye ya -
tırmıştır. Ahmed ismi verilerek 
hr..stahaneyc yatırılmak istenen 

Fot.i hastahanenin ham;:,mında 

sünnetsiz olduğu görülünce B:ı -
lıklı hastahanesine gönderilmiş -
tir. Orada ancak bir gece yatan 

Foti ayni koğuşda bulunan lıa•
ta bakıcılara, hastalara ve ha
demelerı aid tütün tabakalarını, 

el fenerlerini saatlerini çalmış ve 
sabah olunca hastahaneden kaç -

mıştır. Foti ile Mehmed nihayet 
evvelki gün yakayı ele vermişler
dir. 

Fakat Fransa bugiin dahilen 
sif ve anarşi içindedir. Harici va
ziyeti de eskisine nazaran kuvvet
li değildir. Binaenaleyh İtalya, 
Fransa ile 1935 senesinde ~·_aplığı 
a.nlaşmıya bağlı kalmak istemi -
yor ve Fransayı zayıf gördüğü za
manlarda ileri sürdüğü altn1iş se
nelik demirbaş nıcseleyi, Tunus 
ihıil:ifını, orta)·a atıyor. Tunus 
altmış seneden beri Fransa ile İtal
ya arasıudai nıi.inascbctlcrin mih 
verini te~kil etmiştir. İtalya, milli 
birliğini tanıamladıktan ~onra 

Afrika'da genişlemek siya • 
setini takib ederken Tunus'a göz 
atmıştı. Burada yüz hinP yakın İ
talyan kolonisi de bulundui'lı i
çin İtalya kendisine pek yakıştır
mıştı. Fakat, FTansa, biraz dn 
İtalya ile Fransanın arasını aç · 
mak istiycn i~nıark Almany"sınn1 
teşviki)·lc daha evvel davran•n • 
Tunus'u işgal eitL O gün bu gün~ 
dür Tunus Fransa ile İtal) a ara
sında kara kedi vaziyetindedir. 
Altmış senedenberi T•mus iize -
rinde iki devlet arasında birç' k 
itilaflar yapılrru~tır. Fakat İtd a 
kt"ndisini kı.ıvvetli ve Fran!=ôav ı 

zayıf gördiiğii zaman daima lıuı.
ları yapılmamış telakki etmiştir. 
Filhakika Alnıan~ a ile ivi n1üno

sebeiler i re < 1 ., ve İngiltere 
ile münac;;cbetlerine ) eni diizen 
veren İtala, bugua kendisini kuv
vetli giirmekledir. Bu sebcble .ı· 

ki Fransa tarafından uzatılan ele 
karşı ınuk&bclesi: 

- 'i'unus, Tunus .. 
Olmuşlıır. 

A. ş. ı;s, ~rn 

olmabahç 
~a İSuSİ 

Tahkika'ı 

mımıı ______ _ 

İTİZAR 

Münderecatımızın çokluğundan 

bugün cKalbe Giren Hırsız• ro -
manını koyamadık. Özür dileriz 

İstanbul Belediyesi ilan arı 
bar bir delikanlı.,.• özü bulunan muşambalardan ta-

Atlna hakkındaki lntılJ!.atını rifenin 452 nci numarasının A ve IL=~K!"e .. ş"ıf~b·ed~e"'ı'"i '!!3'!'16'.!'5!"'!'lir-a~5~0!"'!"k•ur•u"'ş-o:"k•n~A"'c~ıb!"a•d!"em_.,_,.K~ü~ç~ük~ç~a~ml~ı~ca~y~o-
ıoran birine de fU s!lzleri söyle • B nralarına göre resim almıştır. lunun tamiri açık eksilt.meye konulmuşhır. Keşif evrakile şartnamesi 
~tir: Vekalet de bu cih.eti teyid etmiş- levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 

•- Ben Atinaya, tıbkı dünya tir. vesıkadan başka en az iki bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
güzeli bir kadını ziyarete gelir --------- ·--- Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret 
gibi geldim. İlk tebessüm ona dü- • verdim. İntıbaatımı öbür gün ai- Odası vooıkalarile 237 lira 41 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek-
şer.... ze söylermı.... tubile beraber 9/12/938 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 

Artistin böy, !emesine s~ Harri Bor, Atinayı yaya olarak bulunmalıdırlar. (8610) 
beb, A ti:ıt·:e geld,ğı gün hava- ve karısı ile beraber dolaşmıştır. * * 
nın bir~?. sümbü.'i olmasıdJI. Ahali, kendislni tanıyınca etrafına Belediye vergi ve resimleri kanununa tevfikan tahakkuk ettirile-

B:r yunan san'atkarına buna toplanbı,Jtır. İmza isteyenlerin, fo- rek tahsil edilmekte olan levha, Jliin, tente ve siper resimleri için 938 
benzer bir cevab vernıiştir: tograf isteyenlerin elinden kurtu- senesi taksit zamanı Daiınl Encümen tarafından Kanunu<ıvvel sonu <>-

Son gelen Avrupa gazetelerinin 
verdikleri malfunata göre bu ha
dise şöyle cereyan etmiştir: 

Simon Dömen'le Roje, Faris -
Liyon treninde tanıştılar Kom -
partımanda yalnız idiler. Yolcu
luk her ikisine de uzun geliyor -
du. Tabii lronıışmıya başladılar, 

Siman yirmi beş yaşlarında 

şuh, hoppa bir kadındı. İri siyah 
gözlerinin baygın bakışlarına mu 
kavemet kabil değildi. Genç ka
dın, Mısır seyahatinden dönüyor
du. Az sonra hayatını anlatınıya 
başladı: 

- Üç senedir dulum, dedi. Ko
cam, büyük bir servet bıraktı. 

Roje, bir erkanıharbiye yüzba
şısı olup göğsü müteaddid rna -
clah-alarla dolu idi. 

Harb!ye nezaretinde bir şube 
müd;irü o:an yüzbaşı Roje otuz 
beş yaşlarında y:ı.kışıklı, kibar ta
Vtrlı blr adamdı. Bu güzel kadı
na tesadi;f ectiğine çok memnun 
olmuştu. Yavaş ve tatlı bir sesle: 

- Siz, küç~tenberi hayalini 
ruhumda sakladığnn kadınsınız. 

ne= hayat arkadaşım olmak İli
ter m · ıniz? ... 

Dedi. Siman şUh bir kahkaha sa 
lıverdi: 

- Çok çabuk değil mi, yüzba
şı? ... Benl henüz bir saattir tanı
yorsunuz. Kım c.ldu.,umu bıle iyi
ce biJ.m}yorsunuz. Buna rağm<!n 
evlenmek teklif ediyorsunuz ... 
Doğrusu, birkaç gün dii§ünme -
den karar vermekte mnzurum. 

Roıe, genç kadın üzerinde hu -
sule getirdiği tesiri anlıyor, bun
dan istifade etmek istiyordu. Ken
di kendine: 

- Demir tavında dövülür. Fır
sat kaçırmıya gelmez ... 

Diyordu. Çocukluğundan, genç 
liğinden uzun uzun bahsetti, ni
hayet sordu: 

- Pariste buluşup görüşme -
mize söz veriyor musunuz? .. 

- Hay hay! MemnuniyeUe ... 
Fakat teyzemle beraber oturuyo
rum. Tabii yabancı bir erkeği ka
bul edemem. Ayrı çıkmak niyetin 
deyim. lilirkaç gün sabrediniz. Si
ze yazarım ben ... 

* Tren Faris istasyonuna girmiş-
ti. 

- Sizi ne zaman görebUeceğim? 
- Belki olıürgün ... Ben size ya-

zarım. 

Siman, yüzbaşının 
Trenden indi. 

elini sıktı. 

Genç kadın, iki gün sonra so -
kağa çıktı. Yakışıklı yüzbaşıyı 

göreceği gelmişti. Kendisine bir 
sürpriz yapmak istedi. Bir oto -
mobile bindi, Harbiye Nezaretine 
gitti. Kapıcıya sordu: 

- Yüzbaşı Butarın bürosu ne -
rede? ... 

- Kumandan Butarı mı soru
yorsunuz? 

ül• . k dan böyle seni ıstilıbar • O 
karşısında da bir m .. azım aya - d ıııı· ~ 

İ d kullanacağım anla ın •. .ıı ta duruyordu. kisi de, tren e • ıne• • . • 
gördüğü yüzbaşıya benzemiyor • man, sui istimal etıne ı gi) 

her istediğin ü~· orınaY du. 
- Affedersiniz, mösyöler, dedi lirsin... ~~ 

Yüzbaşı Butarın bürosunu arı • F AımafüP 
~~um. Yanlışlıkla buraya gir - ransa • 
K~:;ı~~~1:~va~ .. ~e1a~lış de - Pakfl bngÜO 

ğil. Kurnandan Butar benim. Bir • 

enıriniz mi var?.. 1 . r 
Genç kadını tanır gibi olmuştu. mza et11"lıyo 

Nerede gördüğünü hatırlaır.ağa U ı 
çalışıyordu. Simon da gözlerinı ~ftn cl<'f8ıf 1 

(Birinci sayfa..- ._- ·~~ 
kırptı, fakat soğukkanlılığı mu - rejSI<~ t-1' 
hafaza etti. Hafif bir tebessiim Fon RibbentroP e<Jue(f _llf 

tarafından da kabul .. 
0 

tel"",ı. k• p p 
- Kumandan, dedi. Kapıcıya Fansız kabinesi bU .. ~,; 

dı alman nazırile rr.ıı ,-e it>' 
yüzbaşı Roje Butarın bürosunu ' edl<il< 

lecek meseleleri ::_/ sordum. Yanlışlıkla sizinkini ta-
rif etti. • etli. 

Kumandan ayağa kalktı. Genç~ ı------

kadına doğru ilerledi, ve son sö
zünü iştimemiş gibi: 

- Zannedersem, matmazel ... 
dedi. Bir yerde görüştük. Lutfen 
isminizi söyler misiniz? ... 

- Simon Dörnen ... 
Kurnandan bu ismi tekrarla 

dıktan sonra başını eğdi. Hatıra
larını toplamağa çalışıyordu. Genç 
kadın, birdenbire kapıya doğru 
yürüdü. Dışan çıktı. 

Kumandan telefona sarılarak 
şu emri verdi: 

- Şimdi büromdan çıkan ka -
dmı kat'iyyen kaçırmayınız. PPr.
cereden kaçmak ister, dur emrine 
itaat göstermezse ateş ediniz! ... 

Sonra elini alnına götürdü. 
- Mutlak odur, dedi. Pola 

Keller ... _Senelerdenberi arayıp 
ta ele geçıremediğimiz casus ka _ 
dm! ... 

Az sonra, kapıda nöbet bekli _ 
yen askerler, genç kadını yaka _ 
lamışlar, kumandanın bürosuna 
getirmişlerdi, 

.- Evet, benim ... Pola Keller ... 
Sız de lüzumunda isminizi, hü _ 
viyetinizi deği~tirmiyor musunuz .. 
Fakat, beni tevkife hakkınız var 
mı? Elinizde bir delil olmadıkt~n 
sonra ... 

- Çantanızı bana verir misi _ 
niz? ... Aradığınız zabit kim ·a··· l l ..• 

- Adres çantamda ... Tabii a _ 
damlarınızdan biri. Bem hile ile 
büronuza kadar getirdi. Her hal
de çok kurnaz bir adam ... 

Kumandan gülüyordu. Tele _ 
fonla polis müdürüne "" emri 
di: •- ver-

- Bu adam çok tehlikelidir. 
Mühim bir iş için kendisini gör • 
mek istiyorum. Şimdi buldurup 
gönderiniz, 

Sonra genç kadına döndü: 
- Bu adamın hilesine kapıld1-

ğımı anlıyorsunuz, değil mi k•ı
mandan?... Müsaade eder misi -
niz gideyim? ... 

- Asla! ... Sizi tevkif için daha 

Valimiz 
iş başında 4ı~< 

(1 inci gahifeOCO p~~· 
Va!. d.. ilk olarak 

· ı, un t Jll ti 
zeyi teftiş etmiş, fak~.,ı,-si 
nin müdürü Cernılı ..,.,.. {. 

da bulamamıştır. ,;;ıı JıJ" 1. 
Yeni vali dün bilba dar~,; 

ıik3 ~. makamlarile fazla a . ijl _. 
ıedıYe «•' ve kazalardaki be l"' 

- 1nı bir düzene konuJ.ına:> ı/,, 

görmüştür . . . Jta)ııı ( 
Yeni belediye reı.'> 1 • ~ 

!ara belediye l§lerı ba ,-e ' t 
niş salahiyet verecel< d~ )" 
mseleleri bizzat tak:b jj.r$" }t'' 
rin yapılmaclığını gor ·l 
!erini mes'ul tutacaJı:iıf·ıJJ11ıf 

Lıitfi Kırdar, şehrın ~ııl'1 

!eri üzerinde de bir 3\°,jıl ,J 
kikat yaptıktan sonra ,.ıP 

.. ere I ticeye bağlamak uz 
1 

gidecektir. sB'ı 
Eski vali Üstündağ ., rftf 

k b3V " belediyeye geJere ıarıııJ 
evrakın k'.'5a ~nahta~iJll eıfl' 
releri yenı vaJıye te> j 

.. l'.lı!I 

O' ··ı 11'";7 .u er 1 .. ..liit· ) 
gomu e4,,V)· 

(5 inci ıa.bıf ,):l ~~ 
4 - Ölünün bıışınd;;.,ııtı . 

ve elmaslı tacı ıı:ıırıar;ı;ı~z. 
man dini merasırn~ ııı"'ıı ~ 

5 - Ölü, herkesın al-ıb 
. b • .ıan 
sınde yıkanır, ...,. tıl 

!anır. ·rıııt • 
6 - Sonra, hava ~ıt· /.. ~ 

kaba bir hasıra sar~ir ~-"' ;ıl, 
7 - Rahib, kuru CP:~ 

Iı ile hasırı ateşler· ca f" 
mile yanıp kül olun ;ı 

saat bırakılır. .. ıcUJl~' i1 
8 - Ertesi ~ iil< ~pt f 

yıkanmış bir kUÇ ıer't 
rulur. ·ı-e ,,,, 

9 - Bu küJ> D'le~ ,tı"' 
hilerle Gani nelıl';n 

İstanbul Vakıf Jar Direktörlüğünden : ~0~.-~ 
Semıi ve Cadde veya Nı>. ıu Cind ~t~,. 
mahallesi sokaQ'ı IJ" -

t ~ 

Ayvansaray, Atik Mustafa paşa 
Eyüp, Kızıl Mescit 
Çarşıda 

Topkapı, Bayezit ağa 
Müddeti icar: 

Aptülvedut 
Balcı yokuşu 

Püskülcülerde 
Topkapı caddesinde 

22-24 
ı 

' 
Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Saraçhane, Mimar Ayas 

Yeni Bahçe, Arpa Emini Tatlı kuyu 

Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 490 ıenu;i Mayıs sonuna bdar-

Şeyh Mehmet GeyJ.ani 
Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 940 
Fatih, Tercüman Yunus 
Ak.saray, Molla Gilrani 

Hidayet camii içinde 

senesi Mayıs sonuna kadar. 
Mehmet ağa 84-86 
Taşmektep 49 

• 
• 

Cami mahalli 

Mektep :mahalli 

480 metre ınur•b 
baı arsa 

Kemet oUll 

Bostan, 

• 

' -, -t 

Bakırköy Vidos köyünde 8 dönii.ın ıarla ) 
Müddeti icarı .1 ı' 

r ,,.. 

- Atik güneşini çr>k medhettt- lamıyacağını anlayınca bir takai- !arak tesbit edi.lm:.iş olduğundan alfi..k:adaırların malıimu olmak üzere 
ler Yarın için kendisine randevw ye atlamış, otele dönm~tür.. keyti\Yet ilfuı olunur. '13.) (8772) 

Teslimi tarihinden 941 senesi Teşrini sanisinin yedinci günü akşama 1tad:Jiıer l~ıı' ı-', 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ?k.ar'._ım_ıştır. /s:~ıf 11ıcat ı's11 

Salı günü saat on be§e kadar Çenbcrlitaşta İstanbul Vakıflar Başmudl<rluğunde V 
gelmelerL 



•• 
LUM A 1 

P ;k; Mecidiyenin ye.değiri'
0

"e 
stanbula ge iril • 

li 

ifa/içle tamir edilrlikten sonra 
donanmaya iltihak 

tekrar 
etli 

~~ ltayır.. kırnsenin ha)'3'.ını 
'.'4ııı ~e ko)ınuyorum. HerKe.ın 
~ ~tını temin ettikten başk. 
'· naınızın bır teknesin! de 

. "•tın· k . 
>otıı • ~kanını tahakkuk Et-

'lı1ııç nı. ki bu da bızim ıçin bir 
. , ; denizciliğimiz içın de ma
tcıı~~ Şeref ıelakk edilir. 
~ 'Ô 1 ınuşavır süvarınin bu 

Zlcti karşısında bütün kor
lı, Ye~· tağınen ses çıkı;raınamak 

ltu ıne dü~nıüştü. Çaresiz sus
--~~a llıanda . köprüsünün bir ke

t.~ \ekık\ı . Oradan türk süva
t'4clu. areketlerine tedkik.e lro-

l~°'-'ız1 
"t~•r. •r ınuvaffaklyetle Peyki 
lı;t 

80

1 Sahile kadar getird ler. 4 

linde bulunan Peykişevketin b~t
makdan kurtuluşu Türk süvari -
sinin mehareti, soğukkanhlık ve 
kendi tecrübelerine istinad eden 
vukufu ile imkıina sokulmuştu. 

Bu hadiselerle de görülüyor ki, 
amiral Soşon Osmanlı donanm .. 
kwnandanlığına getirildiği zaman 
ileri sürdüğü fikirlerinde tama -
men yanılmıştı. 

Meşrutiyetten sonra çalışma fır
satını bulan Türk denizcileri, bü
yük harbe kadıır olan yedi sene • 

ta göz önüne koymaktan gerı 

kalmamışlardır. 

Büyük harbdeki Osmanlı do -
nanmasının harekatındaki mu -
vaffal..iyetsizliğin t>aş amili ami -
ral Soşon ile muhtelif vazifcl~rı! 
g 0 çirilen diğer Alınan amıralle -
rınin bilhassa Ozidomun şahsi -
yetleridir. 

Vahşi 
Hhayvan~ara 
Karşı 

(' ·· cll ahiredea dnam) 

Ylı~arıda '!.ıütün kapılıırdan !ı r 
y:ışt kadın kafala ·ı uzaruyor, bi • 
bakıp gülüy'1rl:udı. Bunlar.fan U
ris., hana toprak bir kupa uzath: 

- İç! dedi Mrmn·ın kalaca'rnn. 
Hatırırı lcr!T':ık istemcd -n, Dl -

dım ve b'r yl!'iwn içtim. s.,nra 
kwlübeye girdik._ 

Ki'yü-ı şefi. bu dişsız kocakarı 

imi~. Burada kadınl'll' çok t m• el 
Bııtlin ~eıi k!ıcaları görüyor Fa
kat, k"r"ı ölünce vazifesi ni~yeı 
bulu:;c". Adetlrri çok garip. 

, BAYLAR! 
il Küçük bir lh a ins:ı• 

na bütJn bir hayat 
zehir 0 ar. 

Unutmayınız kl 

nra Peyki Şevket, Biga -
' •'n • baştankara eım4, it. •• , 

on k1>ını kenara çıkmış-

lik k1sa bir zaman içinde mükem

mel bir gelişme ile deniz harb ka
ideleri ve denizcilik işlerinde u•
talaşmışlar, büyük harbe girer • 

ken, ve harb devam ettiği müd • 
detçe bu ustalıkiarını her fırsat-

O kadar ki .• Karadenizdeki RtıS 
donanmasına her bakırrdan as -
tün hulıınan Osmanlı donanması 
burada da zam.wını boşuna ge 
çirmiş, sayıda g&.terıl&cek b•r 
muvaffaki;·et elde edememişt!r. 

Suşonun yaptı'it hat l~r arasmda 
göze çarpan en büyüklerınden b<
ri de üç Türk transporunun Rııs 
donanması eline duşürülmcsi 

keyfiyetidir. (Devan .. .-arı l 
~ 

&n ~aglam fit 
~tlılıi. 

&u,. 
ı:e.,~• )'eni bir hadıse oldu. 
'~• kaı>tan sefine sahile hın.
,.,_ lahtelbah!rin yenı saldı

~ -..• 
'il b· ıney<ıan vermemek için ı 

Polonya i e usya 
dost o unca • • 

1 

1 
1 

Prezerv3tiferi 
dir. 

• e .• 10. J ili~ 20, 6 lılc 40 kuruş 
He• eczanede bu.•ınur 

7- SOM' T ı L U R AP - e 1 hıd lt:rman 1!138 

SIG HA AN KURTULMAX ÇARESi 
Hakkı Katran Pa5tillerl1 

lıea lirarıdan vaz geçirir, heıa 
okıiirıikleri kökünden keser. 

ADEl\tİ İKTİDAR 

e e karşı 

• 
1 

TRblet rl her eczı:ıınedo arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobh) 

PASTıL ANTiSEPTiK 

Soğuk algı.1:i-ı, nezle ve tarıef
fi.la yo.I ırll3 çan hastıtlıkhr• 
d;ı,ı korur, g~ip va boöaz rahat• 
sıziıida•ı,d1' 1 ses ku11lc.lıgınd :ı 
!> :?k ta_•da:ıctır. 

{NGİLIZ KA ZUK ECZANESi 

• ZENITH 
Ea eski ve halihazırda en 
mutekimil ve dünyanın her 
tanfında en fazla &Mnan 
radyodur. Yalnız Beyoğlun
da BAK ER Mağazalıırıoda 

satılmaktadır. 

İstanbul asliye altıncı hu:..uıc 
mahkemesinden: 

~ 1llıda mürettebatı bırak -
. tcı., •tabet geri kalan neferle-
~i,"t ~al~tırmıya başlamış- p ol i fi k a A l . d Sultanahmed 3 üncü Sulh Hu -

,,,.•ne sandıkları, eşyalar, a e m l n e y e n i bir kuk hfıkimlığinden: ı 1ı1.. ......... -.;,;;,__ . ., ... .ıo;ı,~ ..... ..-:..-.;.-.ı...ı::ı;.....;;.......ı .... 
' rın i.şk • f "k f b /" h Davacı İst. Bah~kapı 1 ind Kü.tür Ba ~anlığı Erkek T erz.lik 

Zatiye tarafından Çorlu Ha~!p 
mahallesinde 12 sayılı evde il;ne 
halen ikametgahı me~hul Mel· • 
med Ali al_.yhine açılan taliı1<ı!l 

tescili davasının yapılmakta ohn 
tahkikatının 25/6/93R tarihli c~ı
sesine ilanen davet edilen müd -
deialeyhin hnır bulunmam,sına 
binaen hakkında gıyab kararı it
tihaz olunarak buna dair imlit 
kılınan ihbarnamenin bir nüsha
sı da mahkeme dıvanhanrsine a
sılmış ve keyfiyetın on beş gün 
müddetle ilanı içinde t'.lhkikatın 

3/l/939 salı saat 13/30 a bırakıl -
<lığı tebliğ yerine geçmek üzere 
ilin olunnr. 937/2812 

~~~~~ tnş:~~:;~~:1::~o:a~ ıs l ame e ırece ğe enzizor Vakı( Han 17 No. da terzi miıtc - Okulu D:rektörlüğünden: 
~C u. ır mahalle yerl""'' •ili - veffa Hasan Fehmi vari .. leri ve - Sultanahmed sulh hakimli-..,..... AJ F "J b" h 1. - Okulumuzun gür .üz kısmına muhtelit sebepler dolayısı ile 

ı. "ıti~ manya ransa } e lr ava kili ve karısı Dılberistan tarafın· liğinden: 
;:'.,ao ııı karaya bındiği nokta- dan İktisad Vekalelinde İktıı;aj devanıa im'd.n bulamıyan tcrzı usta ve kalfaları ile biçki öğrenmek is- "'ÜYUUN İZALESi 
~1lı.13ltıetre uzakta bir kayalık paktı yaomıya çalışıyor mibteşarı Ali Şefik aleyh•ne teyen bay ve kyanların kadın ve erkek bıçkiler:rıde .makastarlık. ya-ı "i için Cibalide vaki 
1ı;; ~~enbire burada bir tor- 381781 No. dosya ile açılan 20 F pabilecek kudrette ye işmeleri için Akşam Bıçkı Kursları 
1..".'lllıah~ki duyuldu. Herkes, f' indi sahifeden devam\ kuvvetleri kindir. Eğer iki tara! ra alacak davlsının yapılmakta açılm!§lır. : KQRPİ DEGfRMENJ 
~ınd:ı~ yeni bir taarruzu sı. Bedinin gözünden kaçacak gı anlaşabilirse bir misak aktcde - olan mahkenıesinde nıliddeıal~y- 2. - T drisat geç saatlerde başlar ve parasızdır. Yat ve tahsil şe- ve müştemilAtı her türlü tPsi 
'il, ulunuldug· unu zan - bi değildir. cek!er ve ha\ a kuvvetlerinı ta - • h h ı l satı ile satılmaktadır. İhale ta-k hin ikametga ının meç u o ı"'1 - ·u h k ok .. 'tt ' F la '-- t · · kul b·~"'~·•- g7n7 
"t Gelecek ayın ortasında Roma- yin e.Jeceklcri nisbet dahilinde rıoı er ese ç - musaı ır. az ıza,,. ıçın o a ~·~~ası. • • • "~·· sına binaen ilanen; yapılan tebli- D..,.~TöRL•'- rihi 21 klnunuevvel 938 çar -

• '.?lı .. lnin rengi te>krar kül ya gidee<!k olan İngiliz başvekili tutarak artık tayyrrlerini arttır- uw:.n. lJa. 'ın. " v p t f d d k b 
1 

ed 
1 

k · b gala rağmen mahkemeye gelin - Adres: Diya~ vohı. Td: 22480 şamba günü saat 14 - 16 mii 
~ııe"-'· ariye koştu, heyecan- apa ara ın an a a u i e • ma · ıçın arı~dan vazgeçecekler- racaat yeri İstanbul Divanvo _ 

ı. ·-..ı C<!ktir. Papavı ziyaret etmerlea ctir memiş olP1akla berayı iktikt~p • 
. 'tle t. h ' · 1 !unda Sultanahmed sulh mnh· 
,,_. • a telb h' l · · · olmuyor. Romaya giden Jıu'ku' . Hava mı'sal 1 Alm gelmmedig'i takdirde ist.ktap~H• ! 1 h" LJ M•• d•• ı·• •• d \. ''llıy a ır er peşımızı · u ya nız ar;y& ll . "' kemesi başkatipliıtL 

ı.."'"'' Otlar Şu tahllyc ışinden met reisleri için Vatikan sarayı • ile Fransa araı;ında kalacak b;r çekinmiş acldile mübrez sene - ısar ar • u ur UO'Ull enı 
"P -.ın d '.. anlaşma olmıyacak. Buna talıı·ı. 6 Sat~ ilanı. 19/11/938 tarihli ""~"'- • ınurettebatı bir araya na da uğramak ötedenberi bir kai- din kendisine aidiyetine karar ve- ·~--·-------------------------....! ·~ "" di k · · - · . Tan ve Son Telgraf gazetele -

'I ~~ fU rnel'un yerden bir an de olmuştur. r i Ingilter!' ve ltalya da gi : rileceği hususunun ihtarı suret.- I - idaremizin Paşabalıçe fabrikasında şartname ve proıesi mu- d . t' t . t' 
s~ •k1 •• 1 . ki d . ık ı rın e ın ışar e mış ır. 

l\ı.~Vaıı lı ,a ım. Yalnz Hitler bu hu.,usda bu is- rece er it. Almanyanın bu hu - le muameleli gıyap kararının teb· cibince yaptırılacak on adet tank temelleri ınşaatı aç eksi tmeye -ı•••-
u.."'l\ın Una aldırış etmedi. Tor- tisna tcşkıl etmişti. susdaki teklifi ng.r hom!Jardını~n Jiğine ve muhakemenin 17/12/91~ konmuştur. j • .. •

11 
.. •. ••••mi 

~ tı. atılış ıstikametini tayine İngilız başvekilinin İtalyan Mu· tayyarelerinin miktarı gerek Ai· tarihine müsadii Cwnarte:;i g~nü I1 - Keşif bedeli 3926.2 lira ve muvakkat teminatı 294.46 liradır. 1 İstanbul 
4 

uncu ıcra memur 
~ .,_ l · ·ı · - -· 1 1 manya için ve gerek Fransa ve uğundan: 'lı,j ""•da "' so im ı e r.oruşccegı mese e ere İ saat ıı e talikına mahkemece ka- IJI - Eksiltme 19/XTI/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Bak!rk" z 
~eti "'tem kaptan geldi, gelince. bunlarm en basda 1span- ngi!tere için artık indirilmiş ol- K b t d L ,,._ 1 ub 'nd 1 ' oy eytinlik Yakut so • " Ve h'd • ak F k rar verilmiş olduğundan tarihı a a aş a evazım ve m ...... ayaa ş esı eıti alım komisyonunda ya- k ,.. d 11 lı 
'tr • .seyi izah etti: ya meselesi vardır. İtalyan baş _ m· tır. a at Fransız hava mü • pılacaktır. a.,.n a numara evde veva 

lı li~ aldığımız zaman, infi • vekili İspanyadaki İtalyan kuv- tehassısları bu teklifin kabul e • ilandan itibaren 5 gün zarfında Bakırköy Sakızağacında Fre~k 
._ hır; •tile torpido tiyubların- vetlerinin mühim bir kısmının dilebileceğini şüpheli görüyorlar- itiraz edilmediği takdırde gıya - IV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum kilisesi soitağında oturmakta iken 
,~ar1,ı::rlnden fırlamış, denize ve tayyarelerin de bir kısmının mış. Fransız hava mütehassısları- ben hüküm ve karar verileceg; müdürlüğü levaaım ve mübayaat şubesinden alınabilir. halen ikametgahı meçhul Hasan 
llıt b~ı k 1ııtı. Diğerı de sarsıntı geri çekileceğini söyliyecektir. nm noktai nazarı şudur: ilanen tebllğ olunur. 9381701 V - Eksiltmeye iştirak etmek iıı.teyenlerin inhisarlar umwn mü- Enver'e. 
~.11.;ıl'iti ~~ınlarını kaybetmış, içe 

2 
_ Avrupada umumi bir an Bombardıman tayyareleri es._. . dürlüğü inşaat şubesindt!lll tenni ehliyet vesikası almaları lAzundır. Mülga yetimler malları müdür-

~tııv "Pıdo, biraz evvel ya- !aşma elde ederek bir an evvel dır. Eğer Fran"1zlar bir gün Ber- lstanbul komutaniığt 1 VI - İste'klilerin kanuni vesaik ve % 7,5 güvenme paralarile b~ ltlğiinün İstanbul 4 üncü icra :ne-
ıı.;:, ~a;,~k.kaymış, ileri doğru git- silahlanma yarışını durdurmak linin üzerine giderek Alman pa- Satıualma Komiıyonu bin!.ın tikte eksıltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen komls- murlu~unun 938/3

7
99 sayılı dos~·a-

~""ı. '3ir ı kayalıklarda infilak ciheti görüşülecektir. yitahtını yakıb yıkmak me<-bııri - l'--------------.:ı yona gelmeleri ilan olunur. 876ı. sı ile yaptığı icra takib neticesinc'e 
~ltıııııd. tahtelbahir taarruzu 

3 
_ İtalya ile İngiltere arasın- yetinde kalırlarsa bunun için a· Naklıye ve Motbrlü Birlikler o- gayri menkulünüze 15/2/37 ta • 

~"ı: z a değilız! ğır bombardıman tayyareleri kul- kulunda garaj ve manej yaptırı - İ b l B • · İ M l rihinde gıyabınızda yapılan tak-epıı b daki anlaşma nisanda imzalandı- stan •1 eşıncı -cra emur ug"' undan : dir' k 
i •ı·b· 11 u izahatla her za- !anmak ihtiyacını duyacaklardır. lacağından açık eksiltme ile iha- ı ıymet üzerine icra ve ifl5, 
~ 1 ğı zaman bunun arkasından Fran- k ~ı bin Yine tahmin etti!li sn • İtalyan itilafı takib edecek Halbuki bir harb çıkarsa Alman- lesi 19 Birinciklnun 938 Pazar - Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesine war verilen 2 anununun 103 üncü ınaddes 'le '< len..d"&rid olmadığını an - ların Fransız hududuna yakın o- tesi günü saat 15 de yapılacaktır. ,..,. kö ediri ı Mi demlr kar ı ilti' kil. hir halı h b b kır tevfikan ikame~iihınıza bera.i 

"'ıı: ltı~';'r}" tırnağa kadar bir diye beklenmişti. Halbukı Frım- lan Kolonya veya diğer Alman Muhammen keşif bedeli 847:; lira ııuı şe s - yo a, nn ' e:r e a tebliğ gönderilen davetiye arb-
,, "' sa ile İtalya arasında başlamış 

0
• h' İlk mangal, bir komedin, bir seccade Vll iki milstam~l killin 9/12/938 tar!- s .1 . b 

'ile · şe ırlerindeki merkezlerinden u- 44 kw·uştur. teminatı 636 li - ına verı en mü aşir meşruhatın-
11.' · leiai·• İ lan müzakereler neticesiz kaldı. İ klıl hine müsadif cuma günü saat 13 den 13 .. kadar Yen!kapı Soğancılar- da m zk·'- ik • 
-..,.,, Ya .. <.ıe slanbula, do- çuracakları hafif tayyarelerle pek radır. ste · erin ilk teminat .- e ur ametgahınm ter ket-

"' •e B•L Şimdi İngiliz başvekili Romada buk da araba iskelosinin kar•ısında 5 NoJu dü~nda satılacaktır. B:..ın· cı' ti"' · · · ik 

.l 
k.a,.

1 
'"•riye nezaretil"e ça bir zamanda Parisin iize _ makbuz veya mektuplarile 249(1 • ~ ı;•IllZl ve ) em · ametgıihını~da 

ı- llıı tar bu aiheti mevzuu bahsederek Ro- · ı b lı k 2 3 tt ma mahc"" m'all takıdi edil kı t' ıv. 7• ini bulm d meçh 1 ld ğund ~... alından bildiril- rıne ge e ilmeleri mümkündUr sayı anunun - maddelernıcie ar ır - ara r en yme ın ,o u a ığı tak.- u o u an mezkür 103 
tı1Q"-atetı~ ma ile Paris arasında bir an İngiltere ile Fransanın müstalr • yazılı vesikalarile berabe• ihale dirde satış 19/12/938 pazarte;i. günü ayni saatte ya.pılacaktır. Hazır bu- davetiyesinin merci kararı muci-
\1:'" «nı 'u cevah geldi: evvel bir itilafa varılmasını isti- bel bir Avrupa harbinde birbir • gününden sekiz gün ~eline ka- lunacak satış ırnemurıına müracaattan ilan olunur. ·8862• hince bir ay müddetle ilanen tet>-
ı.~ıı''i lııı erınde Peykıevşket yecektir. !erine nasıl yardım edebilecell • dar vilayet nafıa fen miidürlük • llğine karar verilmiş \'e bir ay 
:'4t,;•nıli:nyunu süvarili~ine 4 - İtalyanlar artık Habeşis - !eri meselesi son günlerde İngi • !erinden alacakları ehliyet vesi- zarfında icraya müracaatle zaµlt 
~~r eıı.t Ul!radı"ı taarruz tanı alrak şark! Afrika iınpara • liz ve Fransız devlet adamları a- kalarile belli gün ve saat•c Fırı • D • Le S t l K , •1.. tetkik etmeniz lüzumu teblığ o • ıı...·~· • ı al 1' t 1 ~ te k'l tt'kl · enız vazını a ına ma omısy~nu ı anları ı 93 "'1i ""''Va arak kara yoliJo or u.,u Ş ı e ı erıni söyliye- rasında Parisde konuşulurken dıklıda Komutanlık Satınalına "' unur. 8/3799 

~ , ' Otad İ · rek Süveyş kanalı yolile olan a- ha k tl · 1m 1 · (87 'ht olunaunr stanbula gel- va uvve eri bahsi üzerindı: mısyonuna ge e erı. 77) Fatih Sulh İkinci Huhuk ha·-: 
Bo)ı . . lfikalarından sık sık bahsediyor - ço kdurulmuştu. Şimdiki halde MARMARA ÜSSÜBAHRİ K. SATINALMA KOMİSYONUNDAN': kimliğinden: 

• rıye nazırı nıım•n.ı lar. Romada İngiliz başvekili ile malüm ve muhakkak olan bir ci- Cinsı Kiloıu Tahmini fiyatı Tutan Teklif KEMAL T k 
• · b · t d .... "l kt ' h • np apı Takkeci m•-'1- nı~ıeşar u cıye e goruşu ece ır. et varsa o da bir tar~fdan dip _ Kuruı olu.an hal! · d D ' 

lı;' ~et,, • V cırıf Fransa ile Almanya arasında ı ı esm e avutpaşa caddesinde •ıı.ı" 'llııın· ., omat ar arasında böyle müz& - İstiklal caddesın· de fiyat 15 No. da, Mu., 
1 •n• , uyuldu G . bu yolda bir anlaşmaya varmak kereler C<!reyan ederken fabrika- Kuruı 1 ~- ··~' ~• b · cmı- · · p · d .. k 

1 
Şeh· T• t stanbul Belediyesinin IT'ahke· '-"'« "·~~ ırakılan nöbetçi _ ıçın arıs e muza ere ere baş - !arda da geceli gündüzlü bir faa- ır ıya rosu Koyun etı 25 000 40 ıo ooo 80 · · 

' '~ dığ lanmı~!ır. Fakat bu yalnız ha"a li l KOMEDi KISMI · · memızın 37/788 devren 3q;20; e-
·~ıe ı"Ptan ,, er mürettebatı yet e tayyare yapıldığıdır. B Sığır • 30.000 2!! 7.500 18 sas sayılı evrakla ale,·hı'nız· c 1., 1 _ 
~ g •nur IJ ,.....___ 10 irincikanundan , n 

11 
rı;. 4nb~l ~ ıya getirdi. Kuzu • 20.000 4ft 9.000 82 · me eylediği arsa bedelinden l"' ü-
~ ı •rıl SoŞon a dondı<ler. v a z i f e y e D a v e t l t i b a r e n 1 - Komutanlık ~ eratına -~n.ı. lh""•açlarınd.an olup yuk·~- tevellid 60 lira alacak dav < l'l 

bu 1 ad (l.IA.'l'IA ÇTK!UIŞ BİR G ÖZEL) , _ •• , - • 
ı 

1 
Olı.udu .' ısc.ve a!d da mikdarı ya.zı.U ü9 kalem etin 28/11/938 günllnde yapılan kapalı zarf gıyabınızda icra kılınan duru,mas, 

ebı;ı .. Bız<At Ce•·a:ı is1anbul Vakıflar B --d·· lüğ"" d Tepebe~ında Dram Kısmı il -'-'lf d , ,_ • ettı S" 8ŞmU Ur Un en Birincikıl.nundan itib~ren eks' tmesine t""" edilen ve hizalarında gösterilen fiaUaı- yüksek gö- sonun a meblağı ınüddeabi:ıır. 
l t •.,fi . Uvari, kcndı rülmüştür. •izden tahsiline temyizi kahil ol-

lq ;,~illa ~ ~:e teykiş. v. Yıllardanberi Tevliyet vazifesine a .. ıKa göstermiyen ve id~remiz- (Vl1''DSORUN ŞEN KADINLARI) 2 _ Yenidan pazar}.ık sureti.la eksil1ıınesi l/BiirincikAnun/938 Per- mak üzere 20/6/38 tarihinde eı • 
•,,. a~0Sda e,.,, nıemur ce adresi bıllnemiyen (KL•n:eti askeıi.ye mııhkeıne:;i kelebe.sinden İb- ZAYİ ,em~ günü saat 14 de İzm!tw Tene.ne kapısmdıl<I komlsl'On binasın- yebeıı verilen karar başkatip ih-

1\ t~ltıitd Y•pılan üst(;n rahim Ethem ıof.) Vakfı mütevellisi Kemal'in idaremize müracaatla Kadıkoy Askerlik şubE'sınden da yapı.lacaktır. barnamesi makamına kaim olm~k 
~ •• 1 , ~~ci·ı · en sonra Peyki - il ' il "• , '.Yenı vakfına aid muamel<ıyl takıb ve hayır şartlarını ifa etrnesi için ilanın aldığım askerlik vesikamı, nüfua 3 - Bu işe ald şartnam. 136 1rurut muk.ahl.l.iııde Komisyondan alı- ~ere mahkeme kararile on be~ 
tı, ~t. tetır;1d· n yedeğindl' Aiti t·'-ı<a t · .ı. -~'"'" tezkeremi, Kabata• lise..inden ev- nabilir. gün mtıdrletlc ilan olunur. (12632 ı 

•- •d• ı li l V ,,.,,...a a ıcaıueıt etm ...... ,.~.den kendisine il!n tarihinden itibattn • 
ttlıı 'il~• laın;r · a ıce konul - velce aldığını. taııdiknamemi zayi p lı" · · ak ecek ~ •. llıııaya il Yapılarak tek _ on b•ş gün daha mehil verilmiştir. Bu müddet zarfında da gelmMği 4 - aur a• ifür ed istelıllleııl.n 2490 ayılı kanımuı:ı iste- Sahlb ve neşriyatı idare <'dn 

'Q <lo-,tı ilhak et". Bıı • t locl'-' L.,_ .. _ .. _ ,_ __ nt ettim. Yenilerini alacağımdan eı- d.iği vuailtle birUMe Denu Filolan Muhasebeciliğin• yatıracakları 1987 B~ muharriri 
"• w a ....... e .........., ....... , .. u muamele yapılaca~ ihtar ve tebli" olu- k'l · hükm' .. ınact ahizmet ha 5 ı erın u yoktur. lira 30 kuruttan ibaret ilk teminat m:ı.l<buz veya b&Nı:a rnektublarmı ETEM İZZET BENICB 

nur. (88'11) • -- ö --------------------------~---------.....'.... _________ """':..=_:'=-i -=-::ke=-~m=u:ayy:..:.:..:en gün ve aaatte Komiayon Bafkanlıjına vermeleri. •8785• Soa Telraf Matı.-
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