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~eisicumhurumuz Bu Gün italya - Fransa Arasında Bir 
Dadaya Giti 

PJlilli Şefimiz Cuma Günü 
ltastamoni P. Kongresinde 

Mühim Bir Hitabede 
'- bulunacaklar 
~eisicumhur 
lnönü'nün 
lı~ seyahati 
)~~ onun şahsında fazilet, 
li • k abllk ve Kemalist re
it~" sadaketle ileriye gidişini 
_,::ılıyor. 

~ . 
'-.~ ETEM İZZET BENİCE 

h eiaiam.ııur İsmet İnönii'nün 1 
(\ ltıı.tamonuya yaptJlı ilk 
':1.ı.at fevkal&de heyecanlı 

• Harb Patlıyacak mı? 
ltalya, Tunus ve Korsika' yı 
lstiyeceği için Çember/ayn' ın 

Roma Seyyahati Suya Düşüyor 
Yeni Emniyet 
Müdürümüz galdi 

----Sadreddin Aka Hay-
darpaşa' da merasimle 

karşılandı 
İstanbulun yeni ve kıymetli 

polis müdürü Sadreddin Aka hı: 
sabahki ekspresle Ankaradan ş0'1-
rimize gelmiştir. 
Haydarpaşa istasyonunda eslCo. 

emniyet müdürü Salih Kılıç b:ı.ş· 
ta olmak üzere tekmil emniyet 
müdürlüğü erıkanı tarafından k~r

şılanmıştır. 

L ondra 7 (Hususi) - İtalya • 
Fransa arasındaki münase 
bat daha ' · b ir 

safhaya girmişt ir. • taraf 
tan Pariste Almanya · • • ansa pak
tı imza edil irken diğer taraftan 
İtalyada Fransa aleyhine çok ~;..ı. 

detli nümayişler olmuştur. 

Romadan başka diğer şhirlere, 

bilhassa Cenova, Venedik gi l:; i 
yerlere de sirayet eden bu nür.\ı· 
yişlerde halk cTunus, Korsika. dt· 
ye bağırmışlar ve bilhassa Fransı? 
konsoloshancleri ve Roma Fran • 
sız sefarethanesi önünde bu n :;. 
mayişler tekrarlanmıştır. 

Çemberlayn ile Ralifaks Fransaya vaki seyanatlerinde J'ariste 
böyle karşılanmışlardı 

<\ıı lerle kuplandı. 
I~ ~..ı.ıı baılıyarak bütün 
~. ;~ ~öylü oaun yolıınu bek-
11j ~ııcı ve Kutamonu hila 

Jı Haydarpaşa istasyonundan çı • 

);.;aartesı puQ Aııkaraduı Kastamonuya harebt ed.u Milli Şef İnöıı' · 

Bu nümayişler burada elim ' 'r 
tesir uyadırmaktadır. İyi ma!U .• 
m .. tıı İngiliz mehafiline göre blL 
tezahüratın onune geçilmediği 

takdirde Çemberlayn Roma\a 
gitmekten vaz geçecektir. 

Çünkü Teraşşuh eden haberle
re göre, Romada Çemberlayn He 
Mussolliıi arasında yapılacak mlı
zakereler esnasında Mussolini her 
şeyden önce Tu~usun İtalyaya ve
:.il.meslııde ısrar edecektir. l 

teşe-bbüsler neticesi Roma bükü • l 
metinin statükonun muhafaza e • 
dileceğini beyan etmesine rağmca 
bu hadiselerin tekerrür e'lme5i 
l<arşısında Londra ile istişarelerde 

ısrar edecek ve Fransa buna n.ü· 
manaat eylemek isrediği takdirde 
İtalya bu arzusunu cebren ist;ı, • . 
sale çalışacaktır. 

"~1~ lüır!ılanmasındaki 
11.ı 11 ~bsı içindedir. 

Mt ~ \'e Lu.-· •ı•ıı ki tn·· ·· . "it "'UUD .... r ye ODU· 

~~ :-"'ıııda fazilet, yüksek ah • 
1'iiııı~vris; ile birlikte Kemalist 
it~~ Sadakatle ileriye gidişini 

Is Yor. 
!ııL 1lltt İııö .. 1 . . d 

4': e\' nu, eser erımız e ve 
~ıtıııı. VelJti zamanlardanberi yaz
~! 01~ lllakalelerimizde daiına 
~it, ""llc gördüğümüz, taıııdı -
'ı h"tti tı\nıttığıınız bir varlıktır, 
~iıı. ıı. Atatürkten sonra ebedi 
'lı'f h:ıetlııi Milli Şef olarak al-

"'·· uııuyor 
' •qtlt . . 
l~!lıts· llıilleti ODU yalnız harp 
'<lıt• llıde \'e sulh masasında bir 
11lt ~ ve muzaUer baş ola· 
~il. lıııs tııı~a kalmıyor; onu bil· 
1 ~,,,. UsıyetJeri ile de tanıyor 

lllııt ~Yor. Onun ahliik, feragat, 

~~u~Y•iy~t, fazilet ve vicdan 
.1 1 ıııı81 ~· uzerine teessüs e.ı
~"slıı; lll<ıdesi nıilletin ve millet 
\ıı111ıde : ~e varlığı ve gidişi Ü· 

1, ~teı İf •ııııa hakim olacak bir 
""lu. •desi içinde bulunınak-

iı;Ş'lleı, 
ı. dıı•t• lt~ndi ııhlak ve hususiyet 
-ı:h, 1 ıle -"ı ti • A 
,~ .rt ii . uuı e erın umumı 

1 uıı<ll::ınde dalına müessir 
c' vıq,,,_ ·İnönü de kendi ahlak 
tılit.· -"ltı ile bu .. aı.;;ı.• •. 

fı •llıi h' orn,._.,.ın on· 
~:~ıı. de ~at ifa etmektedir. 
litı~htiıı \'tı de nıilletin umum! 

1 l\ııyde kendi iz ve hüviye
ı:-. •t.ı. .. _ ' ~o,ııı ""· 

q )'• Şefin .. ._. •ltııe1ı; 1Zmde ve yolunda 
~'ııa iler· sadakat ve feragatle 
~~ 'tetc 01

1
Ye. v.e yeni hedeflere 

)' t"'tııı llll ikinci Milli Şef de 
~i ~-~tıı.ı~eyabatini Kastamonu· 
., ~y· 

1ı,4 tte daJı ~e bize Ebedi Şefi 
'~ull.ıııJı. ( 8 Yüksek hatmılarile 
<\!\dır. ıtsatını vermiş bulun· ı 

•. '•ıu , 
')ıtı •lıuıı 
~ •ıı. zaferden ve Cumhu. 

14· ·· •oıır 'r .. C"ıı~ı illı; . a urk milletine ge· 
1 ·~ lllkıJ· 'ııı tt Yol ap ve muasır me-
!j,,1 ~11.u •ey:dakj ilk hamle Kas
'.•titı~Ustaıa atıerile başlamış ve 
~~11 ıaıı111 ~enıal Kastaınonuda 
t..ın' hağl" tında en koyu bir 
ti)}tı •t 

1 0 ldui:umuz fesi ve 
•ıt,.. arak . . 

!'( ·•ışı; Şapka gıymış ve 
ltjL 11.t'aıı. • 
~4 ~ hile k 

•tıı lı.iilı;·· arıştırılan fe• 
Unden söküp atan ve 

V •gonlarınııı penceresinden kendilerini uğur lamı ya gelenlere 
iltifat_ ediyorlar 

K ıstamonu 7 (Hususi Muha· 
birimizden)- Kastamonu 
dün geceyi büyük bir se

vinç içiıııde geçiTdi. Denilebilir ki 
en büyük bayraınlanmıroa bile 

halk bu derece coşklLnluk ve se
vinç alaimi göstermemişti. Ta geç 

vakitlere kadar halk sokaklardR 
dolaşmış, ve Milli Şefimizin ika

metgahları önünde toplanara]{ 
tezahürat yapmışlardır. 

Bilhassa İstiklal savaşında İnö
nünün maiyetinde düşmanla kah

ramanca çarpışan eski muharip
ler, eski kumandanlarına karşı 

derin bağlılıklarını ve içten ge
len sevgilerini izhar etmişlerdic. 

Milli Şef blL sabah erkenden 
şehirde bir gezinti yapmışlar, ba-

dehu maiyetlerindeki zevaıtla bir· 
likte Da.daya gitınişlerdİr. Kendi
l~ri orada da ayni coşkunlukla 

karşıları~ ve halk heyecanla 
beklediği İnönüne kavuŞ111aktan 
mütevellit sevincini vakur bir 
şekilde tebarüz ettirmiştir. 

Reisicu.ınhurumuz yarın Taş

köprüye gidecek, Dadayda oldu
ğu gibi orada da tetkikler yapa • 
rak halkın dileklerile alakadar 
olacak ve cuma günü Kastamonu 
da toplanacak olan Halk Partisi 
vilayet kongresinin toplantısına 

şeref vereceklerdir. 
Milli Şef, kongre münasebetile 

bütün Kastamonuluların dertle-
rini dinliyecek ve bu münasebeUe 
mühim bir hitabede bulunacak • 
!ardır. 

Yeni Belediye Reisi 
Muavini geldi 

Yeni Valimiz şehir işlerini 
çalışıyor yola kogmıya 

Ç ankaya kay
makamlı • 
ğından İs

tanbul Belediye 
Reis muavinliği
ne tayin olunan 
eski Üsküdar kay
makamı Lutfi bu 
sabahki ekspresle 
Ankaradan şeh • 
riınize gelmiştir. 

Lütfi Haydar • 
paşa istasyonun • 
da ekseriyetini 

tl'sküdarlılar t.eşkil eden kesif bir 
halk tarafından karşılanmıştır. · 

Üsküdarlılar; muhitlerinde bu
llLnduğu müddet zarfında büyük 

ondan sonra bütün hurafelere, 
mutaassıp an'anelcre harp ilin 
eden Atatürkün inkılaplarına ilk 
beşikliği yapan Kastanıonunun 

ikinci Reisicumhurun da ilk se
yahatine uğrak olmasıııı mes'ut 
bir tesadüf sayıyoruz. 

Atatiirkün yolunda daima ile-

faaliyet gösteren Lütfiye; k~n -
disine tekrar İstanbulda kavuş • 
tuklarıı;ı.dan dolayı · duydukları 
sevinci bildirmişlerdir. 

Yeni Belediye reis muavini doğ 
ruca Üsküdaroaki evine gitmiştir. 

Mumaileyh kenclisile görüşen 

bir muharririmize demiştir ki: 
- Yeni memuriyetimin emrini 

tebellüğ ettim. Şimdi Üsküdarda
ki evime giderek ailemi gördük
ten sonra hemen İstanbula geçe
cek ve Valiyi ziyaret edeceğiın. 

Ondan sonra da kendilerinden a-
lacağım emir ve direktiflerle ye
ni vazifeme başlıyacağım. 

Yeni Vali ve Belediye Reisimiz 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

riye, daima daha yeniye ve iyiye 
gidecek olan İnönünün müstakbel 
hamlelerine de ilk sahne veya ilk 
müvellid olınak hazzı belki bu 

mes'ut tesadüfle ve bir müstesna 
tali olarak bir kere daha Kasta • 
monu kazanmış bulunuyor. 

ETEM İZZET BENİCE 

Diğer taraftan Fransa hükünıetl 
Londranın teşebbüslerine ve hu . 

< 

bulunmıya başiamıştır. 

Bazı mehafilde iddia edildiğine 

1 
göre Mussolini, Tunus ve Korsi • 
kanın alınmasında sonuna kadar 

• • • • • 

Paris, Londra hükümetir }n bu · 
meselede nasıl bir vaziyet ~]a<;ağı 
noktasına bilhassa ehemmiyet ver . 
mektedir. Hulasa vaziyet ga~'et 
nozik bir saOıaya girmiştir. 

iş Pazarlığa Döküldü 
Yeni Emniyet Müdürü 

Sadreddin Aka 

karken bir müfreze polis kend 
sine resmi relamı ifa etmiş mıı • 
maileyh rıhtıma kadar kendisini 
istikbale gelenlerle görşmüştür. 

Fransa Sovyetlerle Olan Paktın• 
·Bozacak, ispanya işinde 
Müsamahakar Davranacak 

Burada istikbalcilere veda eden 
Bay Sadri Aka Salih Kılıçla berr.· 
ber açık bir polis motörüne bin -
nriş doğruca İstanbula geçmiştir. 

Almanya da Roma'nın 
dikmemesini 

Fransız toprakların• göz 
t e m i n e ç a .1 ı t a c a k t ı r 

Doımabahçe 
Hadisesi 
Tahkikatı 
Mülkiye Müfettişleri 
bugün de tedkikatta 

bulundular 
Dolmabahçe meydanında ve 

bahçesinde 11 vatandaşın ölümil 
ile neticelenen hadise tahkikatına 

:m~~lk.edild~e~!~'. d~a~~ız Aaırlaraanberi birbirine h•ım olan Od devleti birbirine ynkla§tırmıya munHak olan 
mu ıye mbuahe ~lş: un u lLn adamları: Daladye ve Bone ile Almanya Hariciye Nazın Ribbentrop 

Fransız devl~t 

gün ve bu sa vı ayette me~ • 
gul olmuşlardır. p aris 7 (Husus1)- Dün Al· ı 
Ayrıca emniyet müfe1ıtişi Şerit man • Fran..ız paktı imza· 

Nimet de emniyet müdürlüğün • lanmıştır. 
de bu meseleyi tahkik etın~te • İmza merasiminden wnra iki 
dir. Hariciye Nazırı 15,45 ten 18,25 e 

Dün Beşiktaş emniyet anıirl kadar başbaşa kalarak görüşmüş-
LUtfi ile vak'a esnasında orada !erdir. 
bulunan bazı idarecileri dinle • Mütealqben radyoda Fransız 

miştir. Eski polis müdürü Salih nrilletine birer hitabe söylenrişler 
Kılıç ile İstanbul polis amirlerin- ve daha sonra gazetecileri kabul 
den bazı zevatın bugün ifadeleri· etmişlerdir. 

nin alınması muhtemeldir. İki nazır aralarındaki müzake-
Tahkikat bir hafta içinde iknııI relere bu sabah da devam etmiş-

olunacaktır lerdir. 

Siyasi mehafilde tenrin edil -
diğine göre cereyan eden bu mü
zakereler esnasında Alınan Ha
riciye Nazırı Fransanın Fransa • 
Sovyetler paktını fesheylemesini 
isterruştir. 
Fransız Hariciye Nazın da bu

na mukabil Alınanyanın Roma 
üzerinde müessir bir rol oynıya
rak Tunus • Korsika gibi Fransız 
eczayi mütemmimesinden olan 
toprakların İtalyanlar tarafından 
talep edilmemesinin, yapılan nü· 
mayişlere nihayet verilmeırinin 

temin olunma;,ını istemiştir. 
Her iki nazır müstemleke me-

selesini kat'iyyen mevzuu hah • 
setmemekte, yalnız İspanya me
selesine de temas eylemektedir • 
ler. 

Korsika, Tunus ve Nis işinin 
halline mukabil Fransanın Sov • 
yetler paktını feshetmeğe müte
mayil olduğu gibi İspanya mese
lesinin Bertin • Roma mihverinin 
noktai nazarına göre halledilmesi 
için müsamehakar davranacağı 

bazı mehafilde söylenmektedir. 
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Mahrukat 
Kanununun 
Tatbiki 

[ P O L 1 s 
-----Son Telgraf-""' Ve .. Mahkeme ler-ıs , . ·:ı::m.c:>r 

iıHIYAÇLARl 

Ş 
u ı:ünkıde gazeteleri okur
k~n hayretten şaşıp kalı -
yorum. Gulleler yeni Va-

li ve Belediye R 'sinden neler is
teınıyorlnr. Ndeı~. Meğer İstan -
bulun derdi nekadar da çoıanuş 

Hele bir r!azetedr liste gözüme i· 
liştL Düşündür.ı: ı'Ü'lln Burlar İs 
tanru!un noksanları mı imiş? .. 

Yeni Validen ~ isterken şöyle 

~·apmalt: r.oksanları d~ilil de, mev 
cutları ta:;malı, d.>mrli ki: 

KORSİKAYl 

i5Tİ\'ORLAB ) • .• -.;.- .,.:'t·l',~.~ .,~. ' · r 

Şu ltalyanlar yaman ınsanlar ş h ı • 
oldul•r-. Şimdi rle Frar.sızların yü Ha.zır:ıklara baş'andıl ıip e ı 
rcklerını ağızlarına getırıyorlar. 

B;,.ksanıta Garbi Ak<ieniozdeki KorJbuhr.ına meydan ver-
sıka adasın.ı. ş:mali Afrikadaki bir miyece~< tedbir alını yer öliim 
Fran>ız mııs;emlekcsi ?lan. Tunu- Hem memleketımizin tahrip o-

su da ıstıyc>r.armış ... Korsiıka, meş lunmasını önlemek ve hem de ma Radı·sesı 
hur Napolyon Bonapartın doğduğu den kömürlcrımızın satışını art:r-
adadır. Fransızlar için tarihi kıy - mak üzere kabul olunan yem 
meli de vardır. İtalyanlar, son za· cMahrukal Kanunu. nunun; bı. 
manle=·fa tarihe göz dikmişe benzi ilk senesınde ner<!lerde tatbik e • Ant olarak ken 

kusmuş 

jMakul 
Bir 
Müdafaa 
Hakim suçluyu 
serbest tnraKtı dileceği pek yakında kararlaştırı

lacak ve ulak.darlara bildırılP • 
cektir. Adllye ve zabıta dün şüpheli btr Mehmet i•miııde bir tüccar bay· 

ölüm hiidisesl hakkında tahkikata ramı geçirmek üzere şehrimize ~el 

Hatayda 
Mahrukat 
Sıkıntısı 
Bu, bir mıntakadan 
diğerine nakil yaptı· 

rılmasından ileri 
geliy0r 

Hatayın bir mıntakadan di~eı 
mıntakaya kömür odun naklinin 
menolunması dolayısile ormanda" 

mahrum olunan yerlerde ve ez -
cümle Reyhaniye ve Amik ova~· 

gibi yerlerde bulunan halk mat- · 
rukat meselesi hususunda biiy'ik 
bir sıkıntıya düşmüşlerdir. 

Dör devi~! 
ı da aras . İli en fil) 

Eski Vers.;y sıster.ıJ.ll ceıı • 
safhasını ifa'" eden Streza. j~l • 
hesi, ye.li İngiliz - Frans;;rııs•~" • 
yan işbirlıı,ı yıkılalı: e: bir (!'r • 
nal ın;irıascbetlerl, ş0Y1 1 .,rıı:i'ır 
çcve içinden gürmege 8 

. fil'~ · 
. .lJ"'r iıo 

Bır taraftan Rom:ı - ı-·~·1 da ı•!ı ., 
veri, diğer tar:ıHan d3 b~ 

d
.. :ı .. 3sır. .., 

Fransg tesanii .ı • hjJ'dt • 
çarpışına. Filhak ikJ zeva ııl•~~·' u" 03~1aı • lA her iki cephe - · , 13,,rlı.' 
muhafaza etmektcdır. . dv"u· 

.. t.. hızJe • Roma mihveri hu un ,2sı~ 

- İşte b'a:im İs,anbulurnuzda 
bunlar vardır. Modem bir ~ehir i 
çiıı başka ne lazımsa, ötekileriıı 

hepsini siroen i3tlyoruz. 

yorlar. Bütün tarihi rırtadan kal
dıracaklarsa, ne diye arada bir: 

- Bız eski Roma ımparatorlu
ğunu ih~ll edec.,ğiz, diye bağın • 
: orlar?. 

Bu münasebl>tle • Etibank• U • 
mum Müdı.lrltiğii; kömür yak'l•alc 
mecburiyetinde olan resmi ve h·ı·· 
susi mu,...seselerin ihtiyaçlarım 

yerinde tetkik etmek üzere huı 

vi!ayetlerımızc memurlar gönder
miştir. Bu me:nurlardan birkaç; 
da İstanbulda tetkikat yapmakta . 
dır. 

başlamıştır. 

Aksarayda Guraba Hüseyin a~:ı 
mahallesinde Nalbant sokağınd:ı 

7 numarall evde oturan tey~er.i 

Behiyenin evinde bir müddet e·:
vel misafir olarak Bigalı Behic~ is 
minde bir kadının evi.atlığı 15 ~·a· 

şında Hikmet adında bır genç kız 
iki gün evvel ani olarak kan ku.s
mıya başlamıştır. 

mi5, fakat bir müddet daha bur:.ı- Bu vaziyet karşısında Hatay Zi-

yor. İngiltere il~ Frans~Ç~~~ ' 
daki münasebetler ele '~fl~ J 
leyn'in Parise yaptığı so~ g~:~' 
üzerine, takviye edannştır)ıiin'h • 
la beraber iki cerhenııı .. "bir'°'' • . . ııırı .ıı VAZİFESİNDE -BUL AMAMIŞ - -

Yeni Bolediye Reisimiz Darü:a
cezeyi tett~ gitvüş.. Beltlemi§, 
beltleınlf. müdü.r vazifesi ~ındz 
yok .. 

Gazeteler bu ı.ıidiseyl dillerine 
dolamlflar, )'azıy.;ırlu. •Müdllr 
işinin batında n"!den yokmuş• di -
ye hayreUe aoruyurlar... Acaba, 
kendisin.in Darülacezedeld sıütı -
nm memur olduğunu unuttu mu, 
dersi.niz? 

KADINLARDAN 

İTFAtYECt -
Londrada genç ve güzel kadın· 

1ardan mür kkep b:r itlaiye gru -
bu teşkil oclilmiş. Birçok hevesli 
c~nç kızlar, bu yeni teşekküle gi
riyorlarmış. Bu itfaiye grubunun 
yangınları naı;ı! ııöndilreceğilıi me 
rak etmiyor musunuz? ... 

Bizim bildiğmıize göre, kadın
lar yangın ııöııdürmezler, biliikia 
yımgın çıkarırlar. OnlaTın uğuru
na yananlar az mıdır? 

.. ELIKANLll.A.RIN 

SEVGil.İSİ 

Size bır hilciye anlatayım: Üç 
l<öy delikanlı5ı bır kızı seviyorlar 
mış. Kız bir arılik hastalanmış, 

kalkmış, İ.stanbula gelmiş delikan 
hlar da peşinden İstı>nbul::. koş -
muşlar_ Kızcağız, Haseki t-.o;;tane 

1 

sine girınış Delikanlılar bekle -
mişler. }:ız hastahenede birkaç gün 
kaldıktan sonr . nihayet çıkrr.ış.. 

Delik:ınlılar, kapının önünde kızı 

{'Örür görmez, tuttukları gil,l bir 
otomobile atmış!ar, dağa kaldırmış 
tar .•. Az gitmişler, uz gitmişler, 

dağ b:ı.şıııa gelmı.şler. Durmuşlar, 

bir nefes almışlar .. 

Bir de ne görsünler, kaçırdık -
!Arı kız erkPk değil mi?. Meğer, 

1-öy delikanlılarının sevgilisi olan 

genç kız, hastanede küçük bir ame 
liyat geçirerek erkek olmamış 

m.?. 
Bu bir hikaye değil, birkaı; gün 

evvel olan h~kik.i bir zabıta hadi
sesidir. Ne buyrulur?. 

Parti. Gayri]üilatiJ 
Gru bunuı.1 Bono'.arımJ 
içtimaı Kesirleri 

~ 

Ankara 6 (A.A.)- C. IL P. Bü
yük Millet Meclisi Grupu Umumi 
Heyeti •6/12/938· öğleden sonra 
Trabzon aaylavı Hasan Sakanın 
riyasetinde toplandı. 

Tetkikatı butçe encümeninde 
ikmal edilmif olan devlet şüraı;ı 
kanunu layihruıının 24 üncü mad
desine müteallik olarak saylav -

lardan lVlara' meb'usu Aliicdciin 
Tr!d"ğlu tarafından Parti Grupu 
reisliğine verilmiş olan takrir ü
zenne müzakere cereyan etti. 

Dahiliye Vekili D. Refi.le Say
dam kürsüye gelerek mevzuu 
bah.>olan 24 üncü maddenin la -
yihadan çıkarılarak kanun layi
hası müzakeresinin meclisi umu· 
mi heyetince intaç edilmesini ta
lep etti. Bu talep grup umuml he
yetince tasvip olundu. 

Buman SO'IU'& aöz alan Harici· 
ye Vekili Saracoğlunun ııon on 
beş gün zarfındaltl harici mesail 
h.alı:kında vaki olan izahatı he
yeti umumiyece tuvip olundu. 

Adliye Vekilliğine tayin olunan 
Seyhan meb'w.u Hilmi Urandan 

Bunların ödenmesı 
için bir preje yapı 'ty©r 

Maliye Vekaleti gayrimübadil 
bonoları kesirlerinin ne suretle 
ödenmesi lazım geleceğini tesbit 
edecek bir k nun projesi hazırla.
maktadır. 

Küsuratın nakden ödenm si dü
şünlllrnektedir. 

Yarama•dığın sonu 
Orhan isminde bir çocuk Ka'itm· 

paşada Bahriye cadd~sinden geç -
mekte olan hır otomobilin arkası
na takılmak isterken düşerek ba . 
şından yaralaıı.mıştır. 

açılan Büyük Millet Meclisı reis 
vekiiliğhıe Parti Genlıaşkuru ta
:afından Tekirdağı saylavı Faik 
Öztrakın namzet gösterildiğini 
Başvekil Celal Bayar umumi he
) ete bildlrdilcr. Grup umumi he
yeti bu namzedi ittifakla kabul et 
miş ve ruznamede başka b>r mad
de olmadığından celseye nihayet 
v~tir. 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

No.51 
- İşte, ben de sizden yalnız bu 

nu bekllyorum! SUGmak. 
- Söz ver!.forum. Fakat, bir 

nokWlyı sôylemroen ayrılmak is
temem: İtiraf et ki, sen, Perihan
d:ın ziyade Margariti st'V iyorsurJ 

- Nerede!' anladın? 
- Bunu anlamı)"acak ne var?! 

Bütün bu fadakarlıklar, bu her 
tehlikeyi göze alışlar hep onun i
çin. 

- Hayır .. Hayır Cava>tçığım! Ya 
nılıyorsun... Seıı, benim bunlar -
dan hangisini aevdiğimi henüz ke
fİf ve tahmin edemezsin!. 

Nihat cebinden bir konyak şişe 
si çı.kardı.. Şiıjenın ağzını duvara 
vurup kıld ı: 

Yazan: İ.skender F. SEBTELLl 

- Haydi içelim şunu. 
- Bu a~m içıniye niyetim 

yok ... 
- Bu, içki sayılmaz. 
İçtıler. 
Nihat, inler gibi bir sesle yavaş 

yavaş anlatmıya başladı: 

- Paraya ihtiyacım var, Cavat 
çığun! Perihanı parası içın ıi!dı 
ğuru daha anlıyamadın mı? 

Cevat şaşaladı: 
- Senin paralı bir kız aradığı 

nı biliyordwn amma, Perihanu. 
parası olduğunu duymaıruştım. 

- Nikiilı mas.rafı için köşklerini 
terhin etmiştik. Bu muameleyi 
ben yaptırdım ... Ve üç bin lira pa 
ra aldım. 

Memurlar; ~iklerıni süratle 
ikmal edecekler v~ vazıveli umunı 
müdllrlllğe bildıreceklerdır. 

Bu memurlar; ayrıca osoba i!ı -
tiyacıııı. da yerlerinde gözden ge
çirme!<tl"dırler. 

Müesseselerin ve halkın könıür 
sobası te<ldriki yüzünden mut~ -
zarrır olmaları ve herhangi bir so
ba bı.Ju·anını önlemek üzere Eti· 
bank umum mlldıirhiğü muh•r!iJ 
tiplerde halka ve resmi dairelPrle 
müesseeslere malısus ucuz kömür 
sobaları çıkaracaktır. -·Sıtması 
Varmış da .• 

Kadri isminde bir adam dün ıı~ 
ce fitil gibi sarhoş bir vaziyette 
Beyoğlunda Özcan birahanesıne 
tecavüz etmekten suçlu olarak 
dlln cürmü meşlıud muhakemes'
ne verilmi.§tır. 

Kadri muhakemede: 
- Sıtmam vardı!.. Şarap içme 

mi tavsiye ettiler ve sıtmayı bıçak 
gibi keser dedıler. Ben de ikı bar· 
dak şarap içtim. Bukadar fazla sar 
hoş olmuşum, ne yaptığımı bilmi
yorum!.• 

Demiştir. 

Muhakeme heyeti, kendisinin 
cürmünü sabit görmüş ve 55 gür. 
hapse mahküm ederek hemen t-?v 
kif eylemiştir. 

--=o-:=-

araba 
Sürikü Jhçiğin idaresinde ve 

yük balyelerı yüklü araba Sirke
cicle bir kfşeyi geçerken devrilmiş 
arabacı Haçik ve arabada bullO -
nan hamal Hızır hafif surette ya • 
ralanmıştır. 

Genç kı.zııı ağzından ve burnun
dan gelen kanın önü alınmadığ: i· 
çin ev halkı Hikmeti Haseki has
tanesine kaldtrmıya karar vermi; 
ler. Fakat genç kız hast.aneye go: 
türülürken yolda ölmi.ıştür .. H!k • 
metın ölüsü hastaneye götürüimüs 
ve burada yapılan mua~ne neti: 
oesinde ölümün şüphelı ve g•>n.; 
kızın da hamile olduğu görülm;;. -
tür. Adliye ve zabıta ehemmiyti~e 
tahkikata başlamıştır. 

-r•-
Çocuğu 
Döverek 
öldü · müş 

Hem de s9ğuk s ~~u'k 
fıçıya atmış 

Kasıınpaşada metre hayatı ya
şadığı Maryam ismindeki genç bir 
kadının çocuğunu döverek öldür -
mekteıı suçlu o an Ömer oğlu Sa· 
lihin muhakemesine diin Ağtrce· 
zada devam olunmuştur .. 

İddiaya göre Salih; Marya mm 
N<!cati ve Fuat ismindeki çocck · 

!arına fena muamele ederek onln· 
rı sık sık dövmeği adet edinmişti. 

Salih; bir sabah bunlardan !lle
catiyi fena halde dövmüş ve s.;n· 

ra hiddetini alamadığından; daya· 
ğın tesiri ile vücudu ateşleriç'nde 
yanan küçük yavruyu buz gibi Sil

ğuk su dolu bir fıçıya daldırmış

tır .. Necati bu suretle zatürı üe,1e 

yakalanmış ve çok geçmeden de 
ölmüştür. 

Dünkü celsede müddeiumumı 

iddianamesini serdetmiş ve S11i -

hin bu cürmü hakkında kafi d~lil 
Üniversitede bir 

konferans 
•• olmadığından beraaliııi istemişt:r. 
universite proftsörlerinden de>k· 

tor Rosenberg tarafından dün fk· 
şam saat 18,10 da bır korıfern••,; 

verilmiştir. 

Muhakeme karar için kalmı~tr. 

-*
Tramvaya at:amak 

i stemiş Senenin üçüncü konferdns:oı 

te~kil eden bu toplantıda ckuyrul:-
lu yıldız., ışehab. ve cmeteorbr• Fındıklıda demirli bulunan Yıl· 
anlatılmıştır. dırım motöründe tayfa Abdu\lalı 

Konferansta Rektör ve deks'3 - oğlu Mustafa Tophanede traınva· 
!ardan maada birçok talebeler d~ ya atlamak isterken düşerek ha · 
hazır bulunmuşlardır. şından yaralanmıştır. 

. 
- Bu parayı onlara teslim etme 

din mi? 
- Şimdilik iki yüz lira verdiler, 

on beş gün sonu da mülebakisini 
verecekler, dedim. 

- Paranın, hepsi senin yanında 
demek? 

- Evel. Benim yanun<h Fa -
kat, sakın bu hareketimi çirkin bul 
ma! Berline gider gitmez - belki 
iki ay sonra - onların parasını ia· 
de edeceğim. 

- İki ay sonra ne demek? Şim
di neden vermiyorsun! 

- İki ay ıçin bu paraya ihtiya 
cım var. 

- Çok ayıp olacak, Nihat! Sa -
na gösterilen itim~dı suiisfüral et 
miş oluyorsun! Bu vaziyet karşı -
sında Perihanın s3na olan rabıta 
sı devam edebilir mi? 

- İ:rterse etmesin. Ö zaman ben 
de paranın üstüne otururum. 
Cavadın içini kurt yiyordu. 
!11argarit, suçsuz, zavallı bir ka 

dındı. Küçük çocuğile bedbaht ol· 

muştu. 

Permanın ise bir şeyden haberi 
yoklu. 

Cevat bunların i.kisine de acı -
yor, hangisine daha çok faydalı o· 
labileceğıni düşünüyordu. 
Margarıte yardım etse, beri ta· 

rafta peırışan olacak bır Türk kızı 
vı.rdı. 

Margarit te Cavada az mı yal
varmış, ondan az mı yardım iste 
rnışti! 
Cavadın Margarite yapacağı yar 

dım ne olabılırdi? İlk ;,.kla gelen 
ihtLmal, onları tekrar birleşti.r -
mek .. 

Cavat ta bunu yapınıya karar 
vermişti. 

O en ziyade ço~uğa ~cıyoıJ ı 
Arada yanan, mahvolan bu ma· 

~-...,ınun ne suçu vardı? 
Pcrihana gelince? .. 
C'•vat kendi kendine şöyle düşü 

niıvordu. 

·~- Nihatla Perihanın aralarında 
n;kôMan başka bir bağ yc,k. Ya -

da kalmıya lüzum görmüştür. raat VekA!etl icap eden tedbirhri ten evvel olduğu gıbı. J11~~ d 
karşı vaziyet almadığı da zari•~ 

1 
Mehmet, evvelki gün Gülliane almayı kararlaştırmıştır. 

kaktır. Bil.iikis son bir; '~en c: '. 
bu ikinci cepheyi te\'-1<.l , İ>~iJ 

parkına gitmiş ve bir kanapeye o· Orman bulunınıyan yerlerdekı 

turarak orada uyuyup kalmıştır. halkın ihtiyacı hemen tatmın olu 
1 rıll"a 

Bu sıralarda yine Mehmet ismL'l·ı=n=a=e=akt=ı=r=. ==-====-====\ 
de biri kendisinin yanına yakla~ -
mış ve gizlıce 6 lirasını cebinder. 
çalıp kaçmıştır. 

devletin, dış politik~ 3 1e.ıır· ıaı il.in ettikleri gorutın•~ aıı'"' 
1 - İngiltere 1t:ıly3 i[e fr"r" 

mıştır. Halbuki t:ııJyanı~ dif· ~J 
ile münasebetleri gcrgın frı' · 

Mehmet uyanınca parasını ce -
binde bulamıyarak polise baş vur 
muş ve şüphe üzerine diğer Melı
medi yakalatmıştır. 

Suçlu dün Sultanahmet 2 wr.ı 
ceza mahkemesi huzuruna çı.karıl
Dllfb~. 

Mehmet cürmünü inkAr etmiş 

ve hakime: 

- Mademki bu adam 
parasını çaldırmış, beni 
nasıl görmüş? Gördüyse 
ması lazımdı!... demiştir. 

uyurker. 
uyurken 
yakalı -

Hakim bu makul müdafaa c • 
zerine Mehmcdi serbest bırakmış
tır. 

iki Fransız 
Arasında 

Uzun müddettenberi şehrim!zc!e 
çalışan iki Fransız tebalı tü~. a~ 

biribiri aleyhine muhakcmelcrı -
mizde dava açmışlardır: 

Evvela Feniks Friyan isminclı! 

bulunan bu Fransızlardan biri ar· 
kadaşıLüsyen Fotinin kaçakçılık 

yaptığı hakkında ceza mahkeme

sine ihbarda bulunmuştur. 
Fakat bu ihbar tahakkuk etme· 

mi.ş ve Lüsyen beraet etmiştir. 

Mumaileyh bcraet edince he -
men 3 üncü cezaya müracaat ede

rek Feniks aleyhine bir iftira da
vası ikame etmiştir .. 

Dün Asliye 3 üncü Cezada bu 

davaya bakılmıştır. 

Feniks ihbarda bulunmadı~•nı 

söylemi} tahkikat neticesinde krn 
disinin şifahi ihbarda bulun-:!•~:,!'.ı 

anlnşılmıştır. Muhakeme müddei -
umumınin mütaleası için kalmış -
tır. 

--=o=--

Alacak yüzünden 
d«:mirle başından 

yaraladı 

Çarşıbaşında oturan Ali adında 
biri bir alac>k yüzünden çıkan kav 

ga neticesinde Salih adında biri
ni bir demir parçasile başından ya 
ralamıştır. 

rın her şey meydana' çık·rr~. bul 
ha'.; da kopabilıı-. Perihan "'ize! bir l 
kıztlır. Onu kim olsa alır." 

Cavat gerçi Ni.hada bir hayE ö
ğüt vermiş, Perihandan ayrılma
masını söy lemışti. 

Fakat, Nihadın Almanyaya git
miye karar verdiğini görünce: 

- Benden arkadaşlık bu kadar. 
Ondan ötesini sen bilirsin. Ne ya
parsan yap! 

Diyip geçmişti. 
Cavat, Nihadın yapmak iıstediği 

i~lerden hiç kims~ye bahsetmi -
yor, hatta onu ele vermemek için, 
o günlerde Bayan Pakızeııin köş-• 
kü önünden bıle geçmiyordu. Ağ
zıııd3ıı kaçıracağı ufak bir kelime 
ile Nihadın bütün planları altüst 
olabilirdi. 

Cavat çok vicdanlı bir gençti ... 
Henüz bekardı. Evlenmiye niy-.1 
de yoktu. Fakat, o günlerde Pe. 
rihana o kadar acıyor, onun istik
balini düşündükçe o derece mü· 
teessir oluyordu ki .. 

Marifetii 
Küçük 
Hırsız 

Polis dün henüz 14 yaşında bu · 
lunan bir küçük hırsızı yakalam..ş · 
tır. İsmet isminde bu çocuk, dün 
Tavukpazarında kahveci Hakkınır. 
dükkanının önüne bıraktı1'ı bir d1 
lu gazoz kasasının yanına yerder, 

sürüne sürüne yaklaşmış ve 4 şi 

şe gazozu göğsüne dcıdurmuştu•. 
İsmet tam 5 inci dolu ga7.0z ~ı -

şesini de göğsüne sokarken y"crC' 
düşürmüştür. 

Bu suretle hırsızlıktan haberda~ 
olan Hakkı kendisini yakalı!yıp 
polise vermiştir. 

Asliye 3 üncü ceza mahkeme•: 
İsmeti gizli bir muhaY.eme netirE
sinde 4 gün hapse mahkılın etmi~ 
tir. 

-r-ı-

Tehdit ve 
Hakaret 
Beyoğlundaki cTabarin• barın -

da lıir hadise olmuş. Ahmet ismin· 

de bır adam mezkür bar sahibi J•:
min Yalmana biçak çekerek 

- Seni öldürürüm! ... 

Diye tehdit ettiğinden dün cüı
mü meşhud muhakemesine ver''. 
rniştir. 

Muhakeme Ahmcdi 10 gün hap. 
se mahküm etmiştir. 

Ayni barda polis memuru H~1<
kıya hakaret eden Şevket hakkın
da da 15 gün hapis kararı \'eril • 
miştir. 

--=o=-

rı1'1· , .. 
kaç ay evvel, İngiltere ri ıf'~ 
sız - İt.alyan münaseb~11"1t,ı<• iken • 
gergin bır vaziyette • ıtö' 

frans•• <f' 
anla~ınası, İngiliz - bir b~ 111 nüdlle telif kabul etıoez J!alb~ , 
ket tehikki edilecPktır. ııı Jl.0"1 
bugün İngilız Başvekilin ııiiıJl1 tl 

·b' blf ·X 
yı ziyaret etmesi gı ı . 0; ıtr 
yişin yapılmasına 1ıile ıoa , 

t . -e mıvor. ııc ıı.ıı , 
2 - Fransa Alman"' ıJI JP 

n,·:ıO 4 ' 
mıştır. Halbuki Alto 3 ~ geri'" 
giltere ile münasebetle frsfl~ ~ 
dir. B;r kaç 3y evvel. ııeılt .. ııııse • 
lngiliz • Alman mu. ,0ıt• ı• • 
böyle gergin bir vaıı> ·ııcr' . tııg' ı· 
İtalva ile anlaşması. bııl ı . 
Fransa tesanüUile telif 1'3dil~ 1 

·kld e • mez bir hareket tela ııar 1 • ( 
tL Halbu~.i bugün Alfll'"etııı•"'b,~ 
Vekilinin Farisi ziyaret # 
b. b' .. .. vapılrfl 
ı ır numayışın ~ ·~, 

mani teşkil etmiyor. Ji~ ııt''. 
Ayni şeyi, Roma - 13erebflit , 

veri hakkında da söyle~ıı#~r 
talyanın Fransa ile ıou j)cf~ • 

leri gergin bır vaziyette ..,11iJ n 
·ı· ııı ı .... man Hariciye Vekı ın nl uff. 

vareti bu mıhverin ruhU ı' 1~1 
),sıı · olmadığı gibi, Alınan rıııt 

1 l ge .. , 
tere ile münasebet. er ıısrt\. 
vaziyette iken, tngıl•Z ıscV 
Vekili tarafından yapı bııl~ 
nümayiş ziyaretinin k• ~ı 
aykırıdır. ·y·etıt0 ~ 

O · vaı• J! 
halde bu garıP erliJl • .ı • 

netice çıkaracağız? l3 nS' ıııı, • 
mihveri dağılmış. Fra cııi f"~ı 
tere ile bozuşmuş da YJ!eıııtll ti 
manlar mı yapılıy0~,' ill'ı1aP 1 , ·' 
liyelim ki mesele gor b~ ,<f1

1
1 · 

dar basit değildir. V~a)'' ~ 
yalnız bugünkü ınan ı;u ~ l.: · M J !arak izah edilemez- . til'· f.ll ~ · an ga a !arın başlangıcı J11Iün•11 b~'~,. • 

D •• k d lıyor ki MüniJıte dort ıdar' ç ı 
uşere yan 1 !etin muk:ıdderatını ı1ôrlıcr • 

dört saluhiyetli adaflli iri jjıef' il'' 
Bu yaşda bu kadarda tına benzer bir iş bır '~r,k';ııf · 
dikkatsı zlik @l'Jr mu? mutabık kalmışlard~eğl '~ııı'~ 

nun nasıl temin edil i?til'' Jıı;il 
Fatihte Mektep sokağında 11 n 1 atile tesbit edıınıeın ııY' il" 

maralı evde oturan Münibln 14 ya. atmosferi içinde At.rı';,şıııP'1 
şındaki kızı Va>fiye evde yıkan•r- tere ile ebedi sulh·~-" 
ken mangalın üstüne düşere~ • ..,..,;,<De;_:.:;,v:;;•m;;;,;,ı.,'-"' .. • .. 1

--_: 

muhtelif yerlerinden yanmış Jia
seki hastanesine kaldırılarak te _ 
davi altına alırunıştu" 

- Nihat gittikten sonra, bütün 
dolaplar meydana çıkacak. O za· 
man - eğer isterse - Perihanla ben 
evlenirim .. 

Diye düşünmekten d& kendini 
alamamıştı, 

Cavat, kendine güvenemiyordu. 
Nihat Alınanyaya gidinciye ka 

dar Cavat ağzını nasıl tutacak -
tı? 

•• • 
Nfüat iki gün sonra Almanya • 

ya hareket edecektL 
Perihana: 
- İstersen, bir iki ay sonra seni 

Berline aldırayım? 
Diye bir teklifte bulunmaktan 

çekinmemişti. 

Perihan: ( 
- Hayır, gelemem.. Düğünü -

müz İstanbulda olsun. Ondan son 
ra dünyanın öteıki köşesine kadar 
giderim. 

Diyordu. 
( Sonu var) 



( 

' r 
.r 

'f eni nüfus yazımı 
yapılacak 

'rıllardanberi küflenmiş 
küf ükler yenileştirilecek 
~"h llsusda bir kanun projesi hazırlandı 
li ~. sene artan nüfusumuzur,J 

ilıı:ı.. .tnilttannı bakkile tesbit e~ . 
~ llıere memleketimizin muh -
lcıı, lusıınıannda cdeneme yazım
' Yapına için Dahiliye Veka· 
~ e ınezuniyet verilen yeni bir 

ıııı !4yjb llu it ası hazırlanmıştır. 
~liy ere Büyük Millet MerJ'•i 
~~ e encümeni tarafından da tet
llılı 'le kabuı olunan bu müb im 

l'Ye • 
~llıi iııre vali, .kaymakam ve 
~ ~ lllildürleri bu yazımlarda . 
Q~e ~ Yazarlardan miinasip för. 
lıı~tlu~ . Yazım ve kontrol rr~ -
il~ ile lrullanabileceklerd;r. 

~llıUr~ tercihan resmi devlet 

' arasından intibah olu -
llu dır. 

hzııer llıeıtıuriyetleri kabul etrr.i • 
lıı;.ı~~ Yazını memurlarına doğru 
~e hat verıniyenler viliiyetfo~ 
lo lr eyeUeri kararile 10 lirad~n 
1iııı~~adar para cezasına çar!J· 

' ' rdır ve bu cezalar !<at'i 

·~ 

cak tahsisatla temin olunacaktır. 

34 senesindenberi nüfus kütült • 
!erinin çoğu yıpranmış ve hiç kı;!
lanılınıyaca.k bir hale gelmiş ol -

duğundan hükfunet, bu projeyi ka
nunlaşarak Büyük Millet Mecli • 
sınden çlktıktan sonra derhal tat
bikata başlamağı .kararlaştırn~ _ 
tır. 

Yazımın bir kaç sene daha,-~ _ 
cikmesi; esasen tamir ve teclid ka
bul etmiyecek hale gelmiye baş

lamış olan eldeki kütüklerin b" s
bütün mahvolarak halkın medeni 
ve hukuki vesikalarının müste,,e

datının ortadan kaybolmas . ve 
devletin askeri ve bazı mali mü _ 
kellefiyeUerinin gerçekleşınesıni 
imkhlınsız bir hale getirecektir. 

Esasen mevcud nüfus kanunu 
mucibince yazımın 10 yılda Lir 
tekrarlanmasını esas kabul etti~ 1 
halde şimdiye kadar buna imkan 

bulunamamıştır. Binaenaleyh nti · 
fus yazımı her halde 939 yılın~:ı ~eme . Ya:tımları• nın ma,; 

'dahiliye bütçesme kona - yapılacaktır. · 

~ S aıarlıksız 
atış 

Usulü 

Zarar 
Gören 
Çiftçiler 

'f, 
~, l\fden Uç vıra- Ziraat bankasına elan 

tte daha tatbik berçları tecil ediliyer 
l1tt edilecek Son yağmurlardan dolayı meır;-

~~.laad Vekaleti; §imdilik An _ ' leketimizin muhtelif mıntakala _ 

~~bu) Ye İmıirde ~tbflı: rında bazı çiftçilerin ve köylüle • 
~"-· te olan pazarlıksız 'lal•ş rin zarar gördükleri ve bunların 
11;..._ .....,ııuıı B K A ekinl . . kısın 
~ ... 8ibı ursa, oııya, ve - erının en mahvold.ı.if.~ 
~Ilı lab bazı yerlerde de tatb.- · anlaşılmıştır. Bunun üzerine zı . 
~ U olup olmadığını sor - raat Vekaleti Ziraat Bankası u • 
lllh.~ mum müdürlüğü nezdinde teşelı· 

'- '"'11 iiz · b b 1 · <\cıaıı erıne, Konya, Bursa üste u unarak bu kabil köylii • 

~ b~da .lktısad komisyonu !erin Ziraat Bankasına olan borç-
. IXer komisyon kurulmuş· lannın tecillni istemiştir. 
~~ ~ . Ziraat Bankası umum müd;ir _ 
ll)' Olııiıyanıar, şehirlerin va - lüğü bu te§ebbüsü kabul etmiştir 
~ iöre ııazarblwz satış ka- Mezkı'.ır müdürl~k dün şubele . 
' llıı tathikınuı mümkün ol _ • rine bu hususta !Azım gelen ~mri 

111.rıı llt\İcesine varnıqlardı:r. vererek bu kabil köylülerin bor~-
'e an kararlar İkt1Bad Veka - !arının tecilini bildirmiştir, 
~ildirill!inden pek ya:kınd2 --

~ ~""914Aııkara ve tzmn.den son- Piyasada 
il! 't ~ buralarda pazarlıksu: 
~. ununun tatbikine geçile· Can/ılık 

~,.. - -
etilek cesedi 

Dün şehrimize 40 vagon bugrtay 
gelmiştir. Buğdayların 5 vagont: 
sert ve 35 vagonu da yumuşaktU'. ~ b11ıundu 

lııı.. ··~ah Do!mabahçe camii ya Yumuşak buğdaylar 3, sert huğ-
~~ s daylar da 3 kuruş 2 paradan n:ua-
~ d~ ~ aray kayıkhanesi havu - mele görmüştür. Bundan başka 10 

Ilı~~ b~ında bir erkeğe a - vagon arpa, 5 vagon mısır g~lm ş 
lıı 01'tıığu ~tur. Cesedin kime ve hepsi kamilen satılmıştır. 

ltı1ı-. henuz tesbit edileme - Aynca 2 vagon patates ve 2 va· 
gon da tiftik getirilmiştir. 

ıoRBALAR • 

SAL TANATI 
ı ıu;uı: M. Sami KARAYEL 

seniz çağırayım .. 
- Çağır bakayım şunu ... 
Ramiz Efendi; zorbayı çağırın. 

Deli zorba elinde çuval çadıra g'r
di. Sağ elini kalbinin üstüne ko -
yarak boyun eğerek başbuğunu 

selamladı. 

Alemdar; gülerek zorbaya sot -
du: 

- Ne var ne yok bakalım? .. 
Zorba, olan binetini harfi }url;. 

ne anlattı. Paşanın hoşuna gitmiş. 
ti. Mukabele etti: 

- Kale elinizde demek ... 
- Evet pqalll.-

- Hiç zayi atınız var mı? r 
- 'fa kiıpııin burnu bile kana· 

S- il O N T g L G :ıl A P - 7 ı m<i Kfıhun 1933 

GOnOn meselesi: ı 

A 'd . . . ran 
vrupa an nıçın ınce Transit 

"y;~;;~~;';.~~ çoraplar getirtiliyor? yolu 
da otobüsçülerin geldiği- Fabrikatörlerimiz, tüccarın bu Ağrı vi-la_y_e-ti-nin meı-

ni gazeteler haber veriyorlar. 

ArkadaşıınJa, şikayetlerin ardı hareketini doaru aulmugorlar kezi değiştiriliyor 
ne :.aman kesilebilecek bakalım? O ' Ağrı vilAyetıne bağlı ve ö•e -
diye konuşurken bunu da söyle- ç orap sanayii erbabı arasın-la Diğer taraftan ayni incelikt~ ka· denberi vilayet ve sancak merkez; 
diın. Garip, manalı ve ümit an- bir müddet evvel veriler. dm çorapları mebzul olarak, bazı olan Beyazıt kasabasının şirrdiki 

yan 1ıakışlarmı gözlerime dike di- karar mucibince eldEiki <tok mağazalarca Avrupadan getirti! _ bulunduğu yerden kaldırıhr ·.k 1 

ke: en ince cinsten iplikler bitince ba melde ve eskiden satılan en in -e İran transit yolu üzerine nakl' • 
- Hangi otobüsçüler acaba?. dema çok ince çorap imal edilm:- çorap.ların fiatına çok yakır. bir hınması kararlaşt1nlmıstır. 
Dedi ve .. devam etti: yettkti. Belli başlı çorap fabrika fiatla satılmakta ve bu mulls r dne Bu yeni yerde resmi ve hususi 
_ Ruhsatnameleri toplananlar !arının ve diğerlerinin stok in~'? bir çok müşteri bulmaktadır. modern binalar yapılarak doğ •.rla 

iplikleri artık bitmiş olduğunian İstanbul Beyazıdı gibi modem bir 
mı?. ""k ince çorap imaline son veril - Çorab sanayiı erbabından bazı- şehir vücude getirilecektir. 

Haraç verenler mi?. r- ı · · J ed'ln ' 
miş buJunmaktadır. Şimdi yapı _ arı, ınce çorap ıma ı ıeme .. -

Başka imtiyadar adına çalışan- t maks t h lk 
lan çoraplar haddinden fazla ime en a a ın parasının 

far mı?. olmadığı için bayanlar, bun la~ israf edilmemesini temin olduğu • 
Bu sefer de garip, fakat, manalı .. b bal' • '-· · d sonra yirmi dört saatte bir ço•1p na gore u ın m..,..;a a uyııun 

değil de bön bön onun gözleri içi-
yırtmak derdınden kurtulmuş o- olmadığını söylemektedirler. 

ne bakmak sırası bana geldi. Ve.. lacaklardır. 

ben de ayni cümleleri tekrarladmı: ==========================-...,, 
- Ruhsatnameleri toplananlar 

mı?. 

Haraç verenler mi?. 
İmtiyazı başkalarının, otobüs

leri kendilerinin olanlar mı?. 
BÜRHAN CEVAD 

Matem 
Pullarına 
Rağbet 

Okuma 
seferberliği 

Posta ve telgraf, telefon id u esi 
tarafından ebedi Şef Atatfırkün 

Halkevleri yeni bir 
programla çalışmala
rına hız veriyorlar 

cenaze tören.i münasebetile ç~k~. - o kuyup yazmanın, bilginin ve 
rılan surSaJlı pullar çok buyulf tecrübenin kıymeti hakkL:-
bir rağbet görmektedir. da köylülere izahat verı:~e'.t 

Bilhassa Avrupa ve Amerilra · cehaletin kötülüklerini onlara an· 
dan bu pullar için binlerce müra- !atarak okuma ruh ve zevkini m•1· 
caat yapılarak birer seri istenmı~ · 

temadiyen aşılamak üzere en :ı· 
tir. 

Pullar muhtelif kıymette yiic zak mıntakalardaki en küçük lı:öy-
biner aded basılmıştır. Ve buııla•; !erde bile Halkevleri tarafından 
mevcud pullardan 3, 5, 6, 7,5, S v~ telkinatta bulunulması kararlaj • 
12,5 kuruşlukların üzerine dyah tırılmıştır. 

bir çizgi çekilerek çizginin de fue- Bu miinasebeile; bir çok Hal -
rin<ı 21-11-938 tarihi yazılarak vü
cude getirilmişlerdir. 

teaddid kitablar, faydalı meerru • 
alar dağıtacaklardır . 

Okur yazar köy lülere çcşidli 

mevzularda bro~ürler de verile . 
cektir. Halkevleri köycülük şu1'c 

!eri köylülere içınde faydalı eser
ler bulunan, kitab dolabları da 
tevzi edecekl!'rdir. 

Bu kitaphanelcr, erkc.k, kad•n, 
çocuk, ihtiyar bütün köylülerin 

huzurunda merasimle verile<:ek ve 
köy namına muhtarlık dafres!nin 
bir odasında saklanılacaktır 

Floryaya 
Vapur 
lşleıi.ecek 
Yandan çarklı vapur

lar faal kadrQdan 
çıkartılacak 

Deniz Bankın Adalar hattı içtn. 
yaptırmakta olduğu 500 er kişılik 
ve 18 er mil süratli uç büyük m u· 
törün önumüzdekı az mevsimı ~ I.? 
kadar yetiştinlm •eri kararlastı -
rılmıştır 

Yeni motorlerın ınşaatı bıtin:" 

hemen tecrübelerı yapılacak v" 
müsaid netice alındığı takd irde 
bunlar .İstanbul - Yalova . hat -
tında da ışletilcceklerdir . 1 
Diğer taraftan Den iz Bankın ) S · 

kın iskeleler için Almanyada yap· 
tırdığı vapurlardan mühim hir 
kısmı da önümüzdeki yaz mevsi -
minde limanımıza gelecektir. 

Deniz Bank idaresi o vakit; eski 
ve yandan çarklı vapurları tama
men .Köprü - 'Adalar. ve .Köpı"• 
Kadıköy, Haydarpa~a. Anadolu . 
hatttından kaldıracaktır. 

Fakat bu vapurların daha vz"r. 
müddet sefere salih olduklan a!' 
!aşılmıştır. 

~; 
' 

Doğruyu söylemek 
ten çekinmemeli 

Y eni ve muhterem vali Dr. 
Lütfi Kırdar geldi, vazi
fesine başladı. İstanbul 

şchrinıu hinbir derdi vardır. Bun. 
lan sırasile halldmek lazım. Ev· 
vel;\ İstnnbıı! çok geniş. dni;ınık 
ve uzım asırlar ihmal cdilmi~ bır 
şehirdir. Adeta burasını y cniden 
J..urmak kadar bir himmet ~arfı 
gerekir. 

Fakat, buna mukabil, bütçesi 
dardır. Bu asırda, hemen her işiı. 
başı para olduğunu biliyoruz. Bi
naenaleyh, İstanbul Belediyesi -
nin varidatını arttırmak icap e
der. Fakat, bu mevzu düşlınülür • 
ken. hiçı.ir vakit, hem eriler<> ük 
olacak bir tedbir akla gclıncmcli
dir. Filvnki hükümet şehrin ima
rı için Belediyeye yardım etme
yi pren ip olarak kabul etmiştir, 
Fakat. yalnız şehrin imarı işinde 
değil, bu ınühiıu davanın dı~ında 
dahi, beldenin günlük hiw1ctle. 
rini görmek için bugünkü bütçe 
kafi değildir. Binaenaleyh, esaslı 
ve devauılı olacak mali tedlıirler 
alınak z.artır(ti vardır. 

Burada şu noktaya temas ede· 
cei;iz: Yeni vali, İstanbulun ihti
yaçlarını, dertlerini, bazik bir dok 
tor nıo~ailak iyetlc tedavi etınc· 

ğe başlamadan evvel, ~üphe yok 
ki, dertlerin le hisi için bir miid
det tetkikler yapacaktır. !;ichrin 
ihtiyaçlarını, dileklerint d!'rtlerİ· 
ni anlayıp dinlerken, gttip gör -
ınek, yerinde tNkik etmek en kes· 
tirme usuldür Fakat, ne var kı 
mühim blı kısım i lcrde bclcdiy<· 
te~kiliıt , .• şubelrrindcki belediye 
erkinmın vereceği. izahat \ : e ra .. 
porlar da dinlenecektir. 

Gönül arzu ediyor ki. bu erkan 
ortalığı süt liman göstermesinler, 
hakikatleri apaçık, çalışmak · ve 
yapmak kararında olan yeni \'a
limize anlatsınlar. 

Hakikatleri acı dahi olsa oldu
ğu gibi görmek en mükemmel 
yoldur. 

REŞAD FEYZİ 

Dünya kolleksiyoncuları bu pul . 
!ara ehemmiyet vennektedirles 

kevleri tarafından yapılan ck~y 

gezileri. sistemli bir program da

hilinde bütün Halkevlerinde vP. 
Ayni suretle her köye en kısa 

bir zamanda bir de ilaç dolabı W· 

rilecektir. 

Bunun için yandan çarklı va - ============== 

Pamuk 
Tedariki 
Zorlaştı mı ? 
Fabrika torlar 
bir t0plantı 

bugün 
yapıyQr 

İtalya hükümeti İstanbul, A -
dana ve İzmir piyasalarından son 
günlerde mühim miktarda pamuk 
satın almağa başlamıştır. 

Diğer taraftan pamuk meI><U -
catı sanayi erbabı ihracatın art . 
ması de>layısile kendi imali\thr, 
için pamuk tedarikinde zı.rkk 

bütün köylerde tatbik olunacaktı:. 

Bunun için Halkevlerinden seçilen 

heyetler; muhitlerindeki köylere 
giderek orada konferanslar, hita

beler verecekler ve köylülere mı!· 

Yunanistanla 
Ticari 
Müzakereler 

Yunanistan hükılmetile Atina -

da yapılmakta olan ticari mliw -

kerelerin müsaid bir hava içinrte 

devam etmekte olduğu al5kador -

lara bildirilmiştir. Yeni anla'iffia 

iki hükfunetin ithalatını karşılıklı 

genişletecek bir vaziyette olac:ıl; 

tır 

çektiklerini İstanbul sanayi bir - ============== 
liğine bildirmişlerdir. Sanayi bir
liği böyle bir vaziyet hadis oıı ; 
ğuna ihtimal vermemekle beraf,er 
sanayi erbabınn noktai nazarh -
nnı dinliyerek vaziyeti bir rapo• 
la Vekiilete bildimıeğe karar • ·-

rnişür. 

Pamuk mensucat imalathane ve 

fabrikatörleri bu münasebetle ~u · 

gün öğleden sonra milli sanayi h; r 

Jiğinde bir toplantı yapacaklardır. 

madı. Ani ve geceden bastırdık ı Alemdar. susmuştu. Lafı de(\i~· 
Zaten; yamaklar sarhoştu. . tirdi Şu emirleri verdi: 

- İstanbuldan, Anadolu fene - - Size bin kişi kafidir ... İstan • 
rinden ve Kavak Macar tabyasm- buldan ve diğer menatıktan ÜLE -

dan üzerinize gelenler oldu mu? rinize her kim gelirse üzerine at~ 
- Hayır; fakat, şimdi va1 iyet açınız. .. Hem de icabederse t..ıpç.ı 

nedir bilmiyorum? Çünkü Al. A · ateşi... Size topçu yamaklardan da 
ğa Kabakçının kellesi kesilir ke· adam vermiştim ... Ali Ağaya sö~
silmez bana verdi ve yola çıbrılı. le: İki güne kadar ben de İstanb·J 
L.'mirlerinizi bekliyor. la geliyorum... Llizım gelen emri 

_ Kabakçının kafasını sen mi geldiğim zaman icabına göre veri-
kestin? rim. Haydi, durma derhal yola 

H f d . b' t Al' , çık!.. Ağaya selam ederim. - ayır e eı:ı. ım ızza ı aba 
- Başüstiine paşam. 

uçurdu 

- Y:.lnız mıydı herif? 

- On kadar yamak serdPn ı~t!i 
muhafı7.ı vardı . 

- DP,»ek, yamakları )<estikltn 
Eonra iı,~i girdiniz.. 

- Evet paşam! 
- Yatağında kimse •rnr mıydı? 
- Vardı .. 
- Kim?. 
- Güzel, üryan bir taze._ 

Deli zorba; patayı çakarak dışım 
fırlamıştı. Hiç durmadan tekrar 
Rumeli feneri yolunu tuttular. 

Alemdar; Ramiz Efendiye sordıı: 

- İşler yerinde değil mi? 

- Evet paşam; herifin kah·;; 
ortadan kalktı. 

- Şimdi İstanbuJ yerinden oy· 
namıştır. Bizim ve Sadrazamın ls
tanbula gelecetbniıden de hab~r· 
dar de~ller... 1stanbuld• b ulunan 

Bu dolapların içinde doktor l't· 
tişinciye kadar kullanılacak fay -
dalı ve muhtelil ilaçlar bulun:ı -
caktır. 

j !'vf uafiye t 
1 mtihan ları 

---
Dün başladı 

İstanbul tl'mversitesinde birintı 
sınıf için her sene yapılan lis<."1 
dersleri muafiyet imtihanlarına 
dün saat 14 te, muafiyete glıecck 
olan talebelerin tahriri imtihan • 
]arı yapılmıştır. 

Tahriri imtihanda muvaffak o -
lan talebeler bir de şifahi imtih:ın- ı 
!arı yapılacaktır. 

Bu iki imtihan neticesinde talf'· 
belerden •çok iyi> dereccd,, mu • 

valf ak olanlar •lisan • derslerin • 
den muaf tutulacaklardır. NishP • 
ten muvaffak olanlar da •A• n 
.B. ve .c. kurslarına ayrılacak -
lardır. 

Yeniçeriler her halde Padişahı te§
vik ederek Rumeli fenerine h;i -

cum edeceklerdir. Biran evvel İs· 
tanbula yetişmek lazım. 

- Muhakkak biran evvel ht m 
bula girmek iktıza ediyor Paşını•. 

- Kabakçının kellesini ne ya _ 
palım dersin? 

- Şimdilik saklıyalım, son ko· 
nak olan Davudpaşa kışlasına var
dığımız zaman ortaya çıkarırız .. 

- Söylediğin doğrudur. 

- Peki amma; kelleyi neden or. 
taya çıkaracağız? Bunu §imdiden 
tasarlamak lazımdır ... 

- Ne diye çılcaralım?_ Bu iş r.ıii
Jıiındir .. 

- Kolay ... Sadrazamı ve orrlu -
yu, Padişahın kale haricine çıkı» 
karşılaması usuldendir. Sultan 

Mustafayı bastırır maiyetile lıe -
ral/er tevkif ederiz .. Sadrazam m-

dusunda bulunan Yeniçeri dökün· 
tüsü zaten, beş altı bini geçmiye1> 
başıbozuktur. Onlar yerlerinden 

purlar; faal kadrodan kaldml -
mıyacaktır. Bunlar Köprü - Flory a 
hattına tahsis olunacaklardır. 

Staj 
Görecekler 
Denizbankın orta mekteb me -

zunları arasında açtığı Avrupa 
imtihanında 31 gencin kazandığım 
yazıpıştık . 

Tekaüt 
1 Ve yetimler 

İstanbul belediye ve idarei h .,_ 

susiyesindeki yeni yetim ve M l:

tekaidlere aid olup da 2 inci teşr n 

ayı içinde Dahiliye Vekfileti idar ei 

hususiyeler sandığında maaş tah

sis muameleleri ikmal edilenleı e 

aid bir liste dün mezkur sand.k 

reisliğinden şehrimize gönderil -

m'5tir. 

Bu gençler yarından itibaren 
bankanın Haliçteki atelyelerinJe 
staja başlıyacaklardır. Kendilerine 
staj lan esnasında 50 şer lira üc. 
ret verilecektir. ı,...---------------,

1 Namzedler; staj sonunda ikin i Birimiziıl derdi 
bir imtihana tabi tutulacaklardır. H d d 
Ancak bu ikinci imtihanda kaza- epimizin er İ 
nanlar Avrupaya gönderilecek -
ı~rdir. Hileli sular meselesi 

Türk ta b i yet ine 
ahnen lar 

Hicret ve iltica suretile mem fo
ketımize gelırıiş olan c785. Türhın 
tabiiyetimize kabulü kararlaştı -
rılmıştır. 

kıpırd1yamazlar... Orta kapıdar. 
içeri girer Sultan Selimi tahta çı. 
karırız .. Kabakçının kellesini de 

bu sırada ortaya atarsak serdf'n 

geçtilerin her biri birer deliğe gi

rer ... Ve, bu en muvafık hareket
tir. 

- Söylediklerin çok doğrn_. 
Ukm; sadrazama söz verdik. İs

tanbula beraber gireceğimizi sö · ı 

!edik ... Bunu böyle yaparsak ka -

rılık E>tmiş oluruz... Kabakç .ıı·n ı 
kellesini söylediğin gibi Davudpı

tada meydana çıkaralım .. Fakıt 

Sultan Mustafayı ve vükelasını 

teV'ldf ederek ortalığı velveleye 

vermiyelim .. : Belki biz kaleder. 

İstanbula gidinceye kadar Sult~"l 
Selimi öldürürler ... Sonra büsbii

tün rezil ve rüsva oluruz ... İkine· 

bir Sultan Osman vak'ası da vii
cude getirilnıif olunur .. 

(Devamı var) 

Şdırlmlıin tekmil semllerlnde 
bulunan tütüncü dükkinlan büyük 

bir ekseriyetle, 171 su satarlar. Bir 
çoktan sade bardakla vtrmtk de
fil, ayni zamanda kapalı ~!$derle 
de sataı yaparlar. Bunlardan ma
a<ı. miinhasıran iyi su salan dllk
kin1ar da vardır. Bunların hepsin
de muhteflf memba sulan bulun11r. 
Tafdelcn, Bünkmuyu, Sırmak~ 

Kocata.t ve •lre-
Bizlm Ü7.erinde durmak istedlfl

miz nokta. herhanl'I ,ekllde su sa
tışı yapılması defil, utüan sula
rın ııarı:,..ıı mesel.sidir. Kulaimm:a • 
plınan haberlere nazaran bazı 

dükkanlar iyi suları ba1ai'• ou ile 
Ju.rışhrarak satmanın yolunu bu
luyorlarmış. Bunu da ta ,ekllde 
yapıyorlarmış: 

İyi su damacana veya şişelerine 
belediyece konulan dam&"ah kur .. 
ıunlan bazan a('IP Uk.ra.r lapıya -
rak, baıan da bunJarı her nasılsa 
blriittlrJp istenilen şişeye kullana
rak halka iyi sa d lyf' ları!jık &u
lan satmanın ybıde ri• kir h yo
lunu ta&antar ve bu 7olda devam 
edenJer' varmı.ş .•. 

Kuıatımıza çalınanlann haklka' 
elmasına inanmak lstemiyorus. 
Halkın su l'ibi milhim bir il1Uya ... 
cile çok yakından ali.kadar olmalı 

llıllll&'•ldlll mııhakkaklu. Tekmil 
Jyi au ıa12nlann MtJt faalQ"etJ e
saslı ve sıkı bir şekilde kontrole 
libl tuıularalt halkın bo h ososta 
aldahlmssma katln~n meJ'dan ve
rilmemesi için bo nzl7etl dı<Jll• 

mJ7eUe alikıdarlana ....., -* • 
katine arzedlyons.. 
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Yeni hidiseler 
de iyiz? 

l I Merak!1 Şeyleri 
\ AMERlKADA NE KADAR OTO • ,ı n=uüKAV!. 

.NKİSARI l-IAYAL 
• • 

rı es 1 
MOBİL VE RADYO ~? 

Birleşik Amerikada l·apılau son bir 
lstatlo;Uğe l'Ore 130,000,000 uüfus, 

Berlin, Paris'le Londra' nın arasını 
çalışıyor açm~ya 

ütün bunlar Almanya'ya bağlı 
müsta~il bir Ukranya yaı a tmak 

• • 
ıçın y a pılı y or 

~ vrupada yeni meesle çıka
J-"' cak, daha doğruc:u me\ -

• cud ml·sclelerrler~ birisi ki 
\''- rlen öyl•! ta.7elenec.Pk k, aylar
ca ortalığı mc'jgul E-dccek, di/rır

lar .\\Tupanırı bu sureti~ kar:• -
ı,, ca.fıı meselelerin başında Uk
r,, ~na n1eselesi vardır. Avrupa 
r-, sr'elerinin bununla ehemmi -
~ t•i surettr meşgul olduğu gö -
l'L.Jiİ)Of . 

"' ,ınsa - RLlsya ıttifakının bu-
arın bowlacak hale gele -

ce ~, Alman gazeteleri ısrar ı. 

' ''•' duruyorlar ı;nlar hep Hit
lcrın hesabına ka~ dcdile nmuvaf
f ' etlerden sayılıyor. Fakat Al
rr ny a bunrl.ın sorırası için acaba 
hı · ıdarla kalacak mıdır? İşte 
S n ev Ekspres gazetesi bu suale 
·ha\ ır• ile cevab veriyor ve Hit-

rl vnr. zorluk çekmeden bu 
• ".ffakiyetleri elde ettikten 
sc J daha ziyadesini de kazan
n1a 1a karar vermiş ve kendi şö ·- 1 

le demi~tir· 
Fransayı Rusyadan bu ka - f 

dar Kolayca ayırmaü mümkün ol
duk•aıı sonra daha başka şeyler 
de vapmak zamanı gelecektir. 

Ne yapmak? İngiliz gazetesi bu
na d> cevab vrerek diyor ki: İn • 
g !tere ile Fransanın arasını aç • 
rrak'. 

Bu gazeteye göre, Hitlerin mak
sadı İngiltere ile olan meesleleri 
halledip neticelendirmek, ondan 
so:ıra Fransa ile istediği gibi ko
PU~abılmektir. 

..... - ·--

Motörlü bir Sov . .;ı•t kıt'asından bir parı·a 

muhlaçtır. lngillereye yapılacak 

bir taarruzu Fransa ordusu kaı
şılıyacaktır. İşte bütün bunlan 
bakılırsa, İngiltere ile Fransanm 
arası açıldığı zaın-.ın bundan da -
ha ziyade zarar görecek olan İn
gilteredir. 

dır. Ve bunlar Ruslardan, Leh -
!erden, Yahudilerden, Ulahlard;n, 
Romenlerden ve hatta Almanlar
dan müı·ekkebdir. Ukraynada hal- 1 

(Devamı 7 ıncı .<alıifedel 

ÇOCUK 1 
Bilmecesi ·--Hediyelerimizi 
hazırladık 

Önumuı.:d<'ki pazarteı~li günü, çocuk. 
okuyucularımız için ha7.ırladıj'-ımı'I. ilk 
mt•raklı bllmt'ceyl ga,u'ft>mizt: koya • 

37.666,666 radyo istasyonu vardır. 1,000 
kiflye 290 radyo isabet ediyor, demektir. 

Blrleşlk Amf'rlkanın radyo istasyon· 
tarı Almanya, inrlltere, Fransa, Rusya, 
ve japonyanınkinden daha razladır. 

Otomobillere ıelince: Dlinyada mev
cut otomobillerin dörtle U,·u Amerika.· 
dadır. 1 
FRANSADA XE KADAR TÜTÜN-

CÜ DÜKKANI VAR? 

1935 ıe Frar.sada (inhisarlar 01üdiri
yetlnln raporuna göre) 48,301 t.Liluncü 
dUkkılnı vardır. 

8W\Ull 1,832 si Sen vili.yelinde, 1,168 

i de Parlst.edtr. 

F erid ne garib, ne anlaşıl -
maz ruhlu bir gençti Ba
zan uzun uzun münaka~a· 

tar neticesinde bile bir şeye ko· 

!ay kolay inanmazdı. Bazan da 
bir kelime ile inanıverirdi. M!! • 
hayyelesi adeta dev aynası idi; 
en ufak hadiseleri, vak'aları gö -
zünde ekseriya öyle bl.lyütürdü 

ki, insanın ona budala diyecel:i 
gelirdi.. Fakat hayır, o ne kaçık
tı ne de budala .. Sadece saf ruhlu 

Yazan: Recai Sanay 1 ._ ___ _ 
geçti. Henüz tren yoktu, yarım 

saat beklemek lazım ... Fena halel 
canı sikıldı. Ne çare .. . 

onra, sara ile şu ııtelıirle.r gelirler: Şi
mal (1,528). Sen-e-t\la.z (l,349), Pa • 
dö - Kale (l,308), a~atı Sen (l,293). . ve hayalperesttı.. Mesela, yolda, 

Bekleme salonlarından birine 
girdi. Hiç kimse yok .. Bomboş ... 
Bir müddet sinirli adımlarla, Pl

leri cebinde, bir aşağı, bir yukA· 
rı dolaştı. Nihayet bıraz oturuıı 

yorgunluk almak istedi. Tam ?ttı• 
rurken bir de baktı ki, oturacağı 
yerde güzel bir kadın çantası var , 

Birderıbıre f"Şaladı. El sül'ernedi. 

En az tütüncü dukki.111 bulunan vlli.
yedcr de: Yukarı • .\ip (179), Loıer 

(181), aşaiı Ah> lZ?7), Voklüz (!7ı) 

dir. 

GÜSTAV ADOLF 

isveçin eu büyiik krallarındandJr. 
Ve kendisine (Büyük Gustav) unvan.ı 

verllmJşllr. Tarihte bu namla mr~hur-

du.r. 
GU~tav Adolf, Ootuz sene nıuharebe· 

ıt '" ittc\•ak ctnıişttr. Ve bulun İng-ri, 
Liv•n, Pomeranl, Brcnı, ' rismar ha· 
vali,lnl ve yüzden fazla. Alman Ş('hrini 
za.pt ve Aln1aın tmp.ıratoı·Jut:"llnun te • 
metlerini sarsını~hr 

Gtit;tav Adolf, Lutzt>n n1uharebf"!tin
de yaralandı \· ıf!! öldüfü z::unan otuz ye
di yaşında idi. 

1 

KL'ŞLAR FENA HA VAYI HABER 

Viillİ·:BİLİRLER MI? 1 

Kuşlar, ı-aıı:-a.J&rııu (uyh·riuin ara..;,ı

ııa. :;ukarlar, yıkaıurlar \"eya lıll('akta.n 

u('atlarsa nıuhakkak yai n1ur )<~ıır. 

Kanarya. pa.pağ-an Jlbl bazı kuıolar, bLi· 
zülüp dururlar , ... uyumazlar-a hu, rr
U''ti ~ün fırlıııa <1 ık;u:ainn:ı df'l iUrt t>dt>r, 

Ta.vu.sku.-.u, bağırarak iunrklrr, Sakil 

kuıu dd. fa'llae:ıl öter.,f' Ou d!\ ·'·afrmur a
liimrthlir. 

tramvayda, vapur iskelesinde bir 
kad> ı yüzün~. kazara şövle bir 

Sını 

baknıd!Stn .• Bu ı art-ktlti kend·ne 

karşı göstenlen buyük bir altka 
sayarak hemen peşınc takılıc, e
vine kadar takib <:'der, takat tek 

lıutıra Çant<'.d'" ,.,,,,,, ., f11Uel bir foto(iraf rd ~t•; 
düşündü. Acaba Kim bmıılctı, kim \ miktar ufak para va 'iarı ııııt11 
unuttu?. 1 nın içinde küçük kıs>;;;iJle plt ~ 

Nihaı•et anlatı•n•az biı' haleti birer açıp bakıyordu. d• ı• · . - . . w ·ı-ruhivenin tesirile yavB.f yavaş e. takıldı Bır resım d 11eb• 
- . . G çok .. el e . \el 

!ini uzattı, çan layı aldı. Etrafın• .enç ve guı de bile gô1

1 
J"r 

baktı, kiınsı yoktu .. Çantayı aç· bır kadın ... R<>eım ktCl P1 
1 

GETO KELİMESİ NEREDEN GE- • kelime söyliy<:>medc·n geri döner· 

LİYOR'! 

Orıa. ça&Ja, l'."ahudi ıuahallelerine 

(Geto) denilirdi. IJu kt"limenin ao;h ya
hudi u~a.nınu ı ( korunıı dur. İsanı.ıı do
ğuşundan 1000 ı;t•ne sonra Vlyanadaki 
Yahudi mahallesine verilen bir isim ~ 

dir. 
İtalyanlar buna (Glndalka) demiş -

ter, M>nra (Gleto) ya çevtrmı,ıer. Nt
bayet (Geto) olmuş. 

Fakat bazılarına &'Öre bu bir Kalmud 
kellmesidir: (Ghet) ve (ayralık.) ma
nasına Kelir. 

( Geto) lar birçok kereler tecavüze 
uiraınıştır. Fraokfurttakl (Geto), 1111 
de yakıldı. Bilıihare Napolron. Yahudi 
mahallelerini hhnaye..;I altına aldı ''e 

· ·· l ı ·· le ya ,a 
l"eı id, bir gün, Erenköyürn.'e o- ma.dan tekrar düşünceye koyul· nı n oy e can 1

• O) ·ct"Jl Jıa1 ,ıı· 
turan amcasından bir telgr:.t! al- du. Acaba hiç açmadan, muhte - , !ayışı vardı ki... Fert 

1 
dolS~~. • 

· t ·uhunu blı and~ ~ı ı dı, haslalanım~. acele kendisıni viyalına vaklf olmadan doğru peı es 1 . O, ,t 

Çag-ırıyordu. Feridın babası rop, götürüb polise teslim etse mi vok· dırmağa kafi geldı tı .ıoı . 
'· k k ·ın '4'' et' değildı. Annesi ve kardeşi varc". sa, açsa da, hiç olmazsa içinde ne zıyı 0 uma ıçe)lııd.ıı:i gaı11 ,ı· 

Onlarla beraber Fatih civarııır!a olduğunu öğrense mi?.. çantayı kapadı, ııı"~ 
oturuyordu. Telgrafı alır alma1. Kafasında iki zıd fikir müt~ • nin içine k~yınk ııo1CU .~ 
telaşa düştü. Vaziyetten evdek. madiyen çarpışıyordu, bir zaman tına sıkıştıLdı. f> l 

K .. "k f "-rı,.de 
!eri haberdar etmeden dışarı fıl'- kendi kendilr epeyce mücadele uçu zar ın ~- ~) 

!adı, hemen köprüye indi. Vaıo·ıl" etti. yı okudu. 1 •• l~· 
Ş ·.ı· ( ) artaı•11 · hareket etmek üzere idi. Derhal Nihayet karar verdi ve açlığı ı..,ı, · · ·· ·· ap , 

bilet alıp atladı. Meğer vapur pll{"maklarını dokundurmağa kor· kat ... (18) numara ... ". bıılııt'd ,ıı 
Kadı köye gidiyormuş .. İşi so"I - kar gibi ve ürkek nazarlarla etra- Bır anda oradn nıçırı ğı ıeif b'' 
radan iskeleye yanaşırken ani•· fına bakarak çantanın içini arRş· ğun-., amcasından ald~ıııell 1 .,ı 

di. 

Fakat Her hitler bır gün mu -
vaffak olur da İngiltere ile Fran
sanı narasını açarsa, Fransa ile de 
bir ademi tecavüz misakı akdet
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

İki taraf da biribirlerine karşı 

taarruz ve tecavüz emelleri bes
lemediklerini bütün dünyaya ilan 
etmiş olacaklardır. Çünkü İngıl -
tere ile ittifak etmek Fransa için 
artık nt'den lazım olsun? Alman
yadan bu suretle emin Fransa 
için İngiltcreden ayrılmak kolay
lasacaktır. j 

dı. r'ena halde sinirk-ııJı. Ora . tırmaa. a ba•ladı. Pudra kutusu, her şeyi unutturdu 1i el ~,d • 
catız. Çocuk okuyu(ularunız bu bil- Yahudilerin 'tlya"iİ haklarını tanıdı, ser- "" "" ~ır. l 
mecelere ka.-ı Mtn rlt•ı't>t'.C ;ıfi.k.. ve ı bf'stile-rlnl ladr tlti. darı yüriiverak l{ •. ·~·darpa~a.va tarak. ruj, küçilk bit· ayna ve bir adrewe g"itmeğe bır 6 .. ·sili i r ~· 

·· .lllll ..... M11 .. 111ı: .. ~•1111 .. ıı:ı:ııııım .. 111ıaı=ııı .. 1111:..ııaın::mıı ............. 1111.......................... """ ·· ~u ~e " mrrak duyac<ılkla.rdır. ' # çantasını guı.unıp 17 vff0 '' ~' 

Duıı ve daha evvelki ırunkü nüsha-
1

1

1 T A K s 
1
. • nunla tıınışrnağa kır:# ııoft~~ı 

larıımzda bildlrdlJlınl7 tar llita s•·•', s 1 ne m as 1 derhal vapur lske~ ~·ıv;,.ıı 
bllm«elerlmbl haUNieııler ve çekile- gıizel tesadüf, vapııfu ııerıer ~f 
ce k kura nellceslnde ka•anlara şu S 1 Vapur İ•tanbula do,.,. .r•~or6' İşte İngiliz gazetesi istikbalde 

Avrupanın böyle bir vaziyet kar
şısında kalac1ğını söyledikten son
ra Almanyanın İngiltere ile Fran
sanın arasını açmaktan asıl mak
sadı ne olacağını tahlil ediyor ve 
İngilterede, diyor, bır çok kimse
ler zannediyorlar ki Almanyanın 
maksadı, İngiliz İmparatorluğu • 
na karşı bir taarruz, yahud Fran
sız müstemlekelerini zaptetmek -
tir. Hayır, bu yanlıştır. En esaslı, 
belki de yegane maksadı şarka 

doğru gitmek, yani Ukraynayı al
maktır. 

Mud ürıycti •ı ın Mllşterı orıaden görmekte oldııgu Fevk a'a:le R1Q'het ve Alakaya B n~cn: ~ .,. • • 
!' ıra ile al!fafıdaki hedh·t·le ı· iınizi ve- kalbi, uzun bir yolu kôf,.plY 

re<ef;tz. S E S K R A L 1 · tetmiş gibi hızlı hıılı çB 

Yeııid. ıı ne gıbi hamleler yapa. ı1ı 

ı.ıerakla beklenen Hitler 
çoc1ıklar ara~ındc. 

Haklı ve haks!l, doğru yahul 
yanlış her ne ise, Fransanın bu • 
günkü düşüncesi şoyledir: İngil
tere Fransaya daha ziyade mur.
taçtır. Fransanın İngiltereye olan 
ihtiyacında nziyade İngilterenin 
Fransaya ihtiyacı vardır. Çünkü 
Ingilterenin Avrupa kıt'asındaki 

ordulara nisbetle ordusu yok de
mektir. Halbuki Fransanın ordu-

"lrdır ve İngiltere bu orduya 

UKRAYNA NERESİDİR? 

Ukrayna, 1920 de Rusya tara -
fından tanınmış bir Sovyet cum
huriyetidir. 29,000,000 nüfusu var-! 

ıJoKtor' Şımdiye kadar hiç hasta olmadığımı, 

Çocuk okuyucuların1ız. bilme<>enin 
çıktıtı pazartesi l(Untinu takip edecf'k 
oumartesl sli..nü bedfyelerlnl g-e-lip 

ldart>hanemtzden &lacakla.rdır. 
Birinciye blr blt\lklet. ikinciye bir 

rotoi:"raf ma.klnesl , uçüncüye kı:rmetll 

bir kol saaU, dördüncÜye bir dolma 
kalem. beşinciye ıazetemtztn üç aylık 
abonesi hediye olarak takdlm edile-
<'ek.Ur. 

Be. hıclden onuncuya. kadar birer 
fotoiraf albiımu, onuncudan on beşin· 
ciye kadar bir boya takımı, on beşln
clden ylrmlnclye kadar birer hatua. 
defteri , ylrmlnclden yirmi beşinciye 

kadar da blrer deste ):turşun kalem 
hediye edUttekUr. 

VlrmJ beşlnclden ellinciye kadar de
rece alan çocuk okuyucuJarımıza Şir
Jeyin ve dlter artlstlerln en ıüzel kart
ları verilecektir. 

•• 
ABDULVEHAB'ın 

Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı 

AŞKIN GÖZYAŞLARI 
Filmini Daha bir hafta göstermeğe karar vermiştir. 

Aynca: 
ATATÜ RK'ün Ekler Jurnal tarafından çekilen Cenaze Töreni 

HAŞiYE: liıh e1ilen KATIA Filmi Y"lnız !:ıÜMER •inemasınd:ı ıtös•erilecektir. 
................................ --................................... 1 

bır aspirin bıle almadığımı söylemiştim. 
Doktor güldü 
- Baş ağrılarınızı nasıl geçiriyorsunuz?. 
Güney de güldü, omuzlarını büzdü, silktı; göz 

bebeklerı alevlendi, doktorun göz bebeklerinde 
keııdi resmini arar gibi baktı, baktı: 

YOS 
har çiçeklerinden ve kıvrım kıvrım gövdesinin ba
kışları tutı:şturan dikliğini en büyük tabiat heykel· 
tıraşının elinden alan genç kız doktorun son sözün
den sonra soyunmağa başladı. 

Urbasını çıkardı. Gömleğini indirdı. Fanilesini 
çıkardı ve belden yukarı çırçıplak kaldı! 

- Geçinceye kadar dişlerimı sıkıyorum. Başağ
rı.arım durunca ben d~ gözümü açıyorum. Öniimde 

ilk geld.ğim doktor da siz oluyorsunuz. 
Dedi. 

- :\<lideniz, barsaklarınız iyi çalı~ıyor mu?. 
- Öyle sanırım. 
- Böbrekleriniz•. 
- Hiç eksiksiz çalışıyor .. 
- Oynak yerlerinizde ağrı filan duyuyor musu-

nuz arada bir? 
HJyır . 

u,,ktor rotlarır. 

~östcrtlı 

bitirdi. Sorgusu da bıtti. Şez-

Buraya oturunuz .. 
V , sC:Zünü taınmla<lı: 

Soy ... nunı.ı.z:. 

S") U maK'. 

G nç hastn b:.. kdın•e.vı ışitır .ş11mez kıpkırmızı 
oldu. Yıızıı bir ~vuç çıne sığacak gibı ufaldı. Esmer, 

NO. - 5 -

tatlı bakı~lı gözleri kısıldı, yumuk yumuk doktora 
baktı. Bu bakışta: 

- Ben nasıl bir erkek yanında so}unabilirim?. 
Demenin utangaçlığı vardı. Doktor: 
- Urbanızı, fanilenizi çıkarınız, sırtınızda yal-

nız gömleğiniz kalsın ... 
Dedı, ilave etti: 
- Ciğerlerinizi. kalbinizi dinliyeceğim!. 

Hasta. ezgin bir sesle mırıldandı: 
- Amma doktor hen nasıl soyunabılirım ?. 

l\lınltı sürdıi: 

Ann•mil' ı anında bıl<:> soyunamam kı. .. 
Duktor gülümstdi: 

• Annenin yanında soyunu lmaz amma, dokto
rL onünde soyunmak lazımdır: 

Utangaç ut.ın~aç önüne bakan, yüzünde ;ahra 
gruplarınw bo' kızıllı;ı yanan !·asta doktorun bu 
sözlerıı. . hic ı,;ıtnıemış gibi ~irkek sordu . 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE ---Dl--• 
- Böyle dinliyemez misiniz? 
- Hiçbir şey anlaşılmaz ... 
Hasta ellerini uğu~turou, uğuşturdu, 

sıkıntısını taşıran uzun bir: 
-OfCf ... 

ağzından 

Çıktı ve sonı·a kendi kendisine söylendi: 
- Bu ya~ta hasta olmak ne kötü şey. 
Ve kızgın, kızgın doktorun yüzüne bakarak ilave 

2tti: 
- Hast.l olduğumu düşündükçe sinirden boğu· 

lac.ık g:bi oluyorum. Bu yaşta bir kız hasta olur mu? 
Doktor· 
- Ilı'>{ yere kcndıni üzüyorsun kızım. BiI baş· 

agrısı hastalık sayılır mı?. 

Dedi, sözünü bitirdi: 
- Bir ıki gün sonra hiçbir şeyin kalmaz. Hele 

bir bakayım: 
Ren~ "li ak•am güneşınden, gözlerinin keskin 

karıl gını sevoa riCC~le~inden, bembeyaz tttrıini ba· 

Bu, yeryüzünün en toy, silik ve sinik hislerine 
kudurgan bir hız veren görünüştü. Bu yapıda güzel 
insan, güzel gövde yaratmak sanatinin bütün yük· 
•ekliği vardı. Bu, şehveti, aşkı, hırsı, tadı, güzelliği, 

alımı derliyen, bir yaratılış ve .. yabancı gözlerden 
gelebilecek bütün duyguları kamçılayan bir çıplaklık· 
tı. Dcıktor, kulaklarını bu anıtlaşan güzelliğin üze. 
rinde dolaştırırken hastanın omuz başlarına serpilen 
·ayva tüyleri ürperiyor, kabarıyor ve o vücudü yeni 
bir sevdanın kılıfı gibi sarıyordu. 

Kalb. ciğerler dinlendikten sonra doktor: 
- Uzanınız ... 
Dedi. Hasta şezlongun üzerine sırtüstü uzandı ve 

hekimin elleri mide, safra kesesi, karaciğer, karın 

üzerinde ·er yer dolaşmağa başladı. 
Doktor bir yere basınca soruyordu: 
- Ağrıyor mı. ' 
- Hayır. 

- Hiçbir ağr;, sw duymuyor musunuz! 
- Hiçbir şey!. 

(De\•aıru war) 

• •• rVI 
,J • 

, . ·iJJde ~ı 
Ferıd, zarfın uzeı ca'f' p 

yazılı apartmanı buuP ıı•tV .ıı 
bır e'"' 

dar Şişli sokaklarırıı Jlll!''. ı:-0' 
!aştı. Nihayet buld~ "geceY~r•' 
kims• yoktu. Döndu 0 .. • u F .r 

. gıı" ı~' 
asabi geçirdi. Erlıe5 1 •aıle ,r' • 
gitti. Merdivenleri ifİI~ 11oJll ~·~· 
rak yine ikincı kMtta 1 ıııe ,,.. 

,.rdıl· ' •. 
lı kapının önünde d ·zıııet>1 
tı. Karşısına çıkan Jıı 
dm Ferid'e sordu: , tif 

- Kimi istiyorsunııı ·.~ i' 
"rı!'• 

- Sizin bayanı go 
rum .. 

- Ne yapacaksınız? .. 
- Şey... Ben onurı 

buldum da... . -111: ,ıv 
· • b · se••jlll"' "" Hızmetçi anı ır ıdıııııJf.' ştJI'" 

- Çantasını mı b~ il f<İ-· ~, 
Ne iyi.. Öyle üzülnıılŞ~e,,;ne'e 
di kimbilir nekadar ıJ 

rıııZ··' J· 
Buyurunuz buyuru 111ş ı' 

. . . . lon' i \ 
Ferıd'ı mısafır 58 ı;aJ:ıib'",,.,ır 

ve koşarak çantanın .00ra P f"'~ 
ğırmağa gitti. Bı:az.~jJer· .-••n" 
la h i7lmetçi irerı gı b,,. "''' ' "•iiJle ,. 
gelen bayanın yu•.ıedi: il~ 1 
olduğu yerde sende eıl' oe 
beşlik bir hatundu. ;ğil -:· ,,n( 
züne bakılır nesne fcridın · 

Kadın tehalükle ~·· '. 
na sokularak: . bl'''' o fl1 

- Safa gcldinıı. çt>~ 
sevindirdiniz ki..· sııc 
tcşekkirim. ·ı"ere~: , -

Ferid zorla gciJüıı''ı· 11d11r• ' 
il h c c ' ı Estağfuru 8 •08rP8 0ıJ' ·r Ha' d• ıı .,. dani bir ,·azı P. . · ıııı e'' 

ılvn 
rıı:da, bcl,len1t.1 

..,, berıdetl 

muşsunuz.. tsaııct } 
kimse gönııenıtŞ··· s•1•'';d' 

ifh"' 
(Devam• 
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ATU K ı Günlük 'GcaırülbeDeır <dlöyaıro 
1 

.llsunuz,· bu kan damlasının Hayat 
ır vahamet alame·ti oldu- Art~==~,e~~~~·;da 
ğundan bahsetmeyiniz 

1
ffalbu ki o, hastalığının bütün 
rQzznı biliyordu. Onun bilmediği 

hiç bir vaziyet yoktu 

tank bayırında çarpışan M. Kemal 
5 

··~ "e ismet lnöııii evt•elki sa ne fehrimize gelen Ingııız Krali'e birlikte L) fstirahat ederlerken 

ll :talıgır. seyrıni durdur • ı 1 nin cereyan ettiği yerleri uzun 
ş., a~a imkıin yoktu. Büyük Rv"portajı yapan ve yaza.ı.: boylo,ı gezmek, tetkik etmek fırsa-

tı. i<ij 1ınıız gün günden eri- R E Ş A D F E Y Z ı tını bulmuştwn. 
&>ı1~ l<e!!disine son uıman· Şimdi, Atatürkiin muharebeler 

llı;~ olarak pek basıt şeyler hiç tereddüt etmeden, bütün so- yaphğı araziyi gezerken, Atatür-
.tordu. Vücud tam gı · ğukkanlılığını muhafaza ederek, kü düşündüğümü hatırlıyorum. 

'<\, :'0adıgı için, zayıflığın sağ eli ile derhal mendilini çıka-
t ~aha tehlikeli bir hal ik- rakrıp dudağındaki kanı silmişti. 

bir yemeği müıea 

(Devamı 1 inci sahifede) 

Güzel bir yaz günü akşanu. Gü· 
• .. .. 1 "" 

ııeş, yavaş yavaş denıze gomu.u • 
yor, etrafa garip bir hüzün çökü • 
yordu. 

Marlen Ditrih; hasır sandalye • 
ye, uzanır gibi oturmuştu. Yüzün· 
de podra,, pomat yoklu. Dudak· 
!arını, gözlerini de boyamanuşlı. 

Eğildi, yerden biraz kum aldı, 

s~nra ince uzun parmakları ara· 
sından dökerken içini çekti: ı 

- Ah' yıldızların parlak, g~>. 
kamaştıran hayatı ... Bunu mu öi;
renmek istiyorsunuz? Pekala, an· 
latayım size ... Fakat, halk buıııı 

öğrenince, bu hayatın iç yüzünü 
anlayınca artık bize haset etmek -
ten vazgeçecek, belki bize karşı 

merhamet duyacaktır. 

Bizi dalına sinema perdeslnciC', 
muhteşem bir dekor içinde, .<'>n 
moda roplarla süslenmiş görüyor·! 
lar ve şüphesiz bu halimize gınta 
ediyorlar. Fakat, bizim bundan 
memnun olmadığımızı, adeta bir 
esar.•• hayatı yaşadığımızı bilmir 
yorlar. Bilmemekte de hak!arı 

var. 
İsterseniz, kendi hayat tartımı 

anlatayım. Hoş bütün yıldızların 

yaşayışı da aşağı yukarı benimki
ne ben>.er a .... 

Basını, sandalyenin arkasına da· 
yadı. Ayaklarını da uzattı. İki ~ı,. 
ni de başının üstüne koydu: 

- Sabah uykusu .. Bilmedi~imiz 
bir şey. Çünkü Seher vaktı uyan • 
nıak, yataktan kalkmak mecburi
yetindeyiz. Stüdyoya gitme7.dt:n 
evvel bir çeyrek saat kadar idman 
yapmak lazım.. Ben, Holivuta ilk 
geldiğim günlerde daha zi,vade ya· 
pıyordum. (Mavi Melek) t~ki Mı.t 
!enir, bir dolgunca olması Ameri • 
kalıların zevkine gitmemişti. 

cİdmandan sonra masaj g~ı;r. 
Sonra banyo, daha sonra yüz, el 
ve ayak tuvaleti... 

cSabah kahvaltım bir barcl.a1< 
çaydan ve bir parça kızarmış ek
mekten ibarettir. Tereyağı yasak
tır, şişmanlamamak için ... 

(Devamı inci sayfamızda) 

Nevyorkta halk nasıl yaşar 

Şehirde göze batan şeyJer nelerdir ? 
Amerika dünyada en garib, en 

harikulade ve .en heyecanlı şey
lerin bulunduğu bir memlek{?ttir. 
Bir taraftan medeniyet son de -
rece ilerlemiş olmasına rağmen 

diğer tarafta en vahşi, en iptidai 
hadiseler olur. 

Bir sokakta 3 katlı bir apartı
manın yanında 100 katlı bir bina 
vardır. Hulasa dünyada ne kadar 
birbirine zıd ve enteresan şeyler 
varsa bunların hepsini Amreika
da bulabiilrsıniz hiç şüphesiz a
halisinin yaşayış, düşünüş tarz
ları da böyledir. 

Bu herkesin merak ettiği gari
beler diyarında ve bu diyarların 
baş şehirlerinden biri olan Nev
yorkdan bahsebmeği faideden ha
li bulmadık. 

NEVYORKTA HERKES 
Nevyork sokaklarında işidilen 

sözler hep birbirine benzer. Her
keste bir şöhı-et hevui, bir bily\'k 
adam olmak arzusu VardR' 

Köşebaşlarınaa binken hallmt 
~rasından geçerken nk sık du!Y\I• 
lan cümleler hep fU nıe~\.lotdlr. 

- Vay CP.nın•! ... Herif ,.,.ıı 

bir iş ele geçirmiş! •. 

Lüks bir otomobili işaretle: 
- Herhalde kendimi şöyle bir 

otomobil içinde görmek isterim. 
Kadınların dillerinde de şunla

rın dolaştığını duyuyorum: 
- Sanki bizden fazla nesi var? 

Talihinden başka ... 
N evyorkta, bu son günlerde en 

ziyade satılan kitabın adı şu: 
•Dost nasıl kazanabilirsiniz! 

Tanıdıklarınızı teshir etmek için 
ne yapmalısınız? ... • 

Bütün kitapcıların camekanları 
bıı kitapla dolu. Bu ki.taplaı'<ian 

yüz binlerce nüshanın Noel ve 
Yılbaşı hediyesi olarak e~e dosta 
gönderildiğini bir kitapcı •Öv le • 
di. 

İnsanların, l<etıdilerini b..g<'n • 

dirmek arzu ve zaılilarını istis -

mar edenlerin en iyi i§ yapacağı 
yer Nevyorktur. Çünkü ruhiyat 

doktorlarının kapıları, nasihat din
leyicilerle aşınıyor. Radyo l<on
feranscıları her gün etek dolusu 

mektup ve para alırlar. Her adım 
başında şu neviden ilanlara tesa
düf olunur: 

•Günde 13 dakiJalık bir mf'Sai 
ile, ıçinizde saklı varlığı nasıl 

meydana ~ıkarabilirsiniız ... • 

• Muvaffakiyet, {?linizi uutıp 

tutabileceğiniz kadar yakınınız • 

dedir. Bunu öğrenmek istemez 
misintz!,.,, 

KARINCA YlTV ALARI 

N evyorkun Metroları (yeraltl 
~imendiferleri), pio ve rütubetli
dir. Bunlar, karınca yuvalarına 

bcnıerler. Bır iyilikl.ri var ise o 
da pek •Ür'atlı ve ucuz olmaları -
dır. 

Metro yolrul•tının ek:;eriyetıni 
vakit v~ hali yerinde olmıyan -
!arla boyalı işçi kızlar te§kil eder. 

Bu Metrolardan yanından bir 
nakil vasıtası da, yolların seviye
sinden daha yukarıda, ayn bir 
hatda işliyen trenlerdir. Bunların 
istasycınlarına merdivenle rıkılır. 

Merd·ıienlerin nihayetlcndiı:ı lıır 

köşede ufak bir gişede oturan a
dam para bo1ar. Otomatik turni

keden geçmek .ıçın lazım olan u
faklık paralar bu gı.şeden l"d•r•k 
o:unuyor. Parayı turnikeden rleli· 
ginden atılır ve geçilır. 

Bekl~e salonun ortasında ko
caman bir demır soba vardır Be
lediye nızamnamcsınc göre gt>rek 

Metroların gerek diğer lrenlerın 
vagonlarının bekleme yerlcrinın 

sıcak olması lfızımdır. Buna, Nev

york kumpanyaları ~ iyi röa
yet ederler. 

Belediye nizamnamesine netza
ran !Tenlerde, tramvaylarda, oto
büslerde sigara içilmez .N evyork

lular, sigara tiryakisi oldukları 

halde 'bu {?IDit' hilafında hareket 
elımezler. 'il tU~ı tabii idı. Ayni zamanda, yanında bulunan 

~.,.. erde gıda olarak ancak ve Fisenı'e'nin o kitabını okumuş .a .. 
~e sut, portakal ve elma olan bir zat, sol elinin şehadet 

•ract· b. d b -·Qrd a ır e çor a verı- parmağını ağzına götürerek: 

\ıtın~i • . . - Susunuz .. Sakın bu kan dam-
n te~r nde baslıyan o ılk !asının hastalıg· a ait bir vehamet 

R Ü y a y a . B<yiil< '": ""'""" ...... ""'M""• "' -m•~ • '. Devamı f utu tabifede) 

'<ın • 
lrııek ra, hastalık seyrine de- alameti olduğundan bahsetmeyi-
~., 1•_ beraber Alatürkün 1 niz.• 

•ıye 
ltayd lı_nde hissolunur bir Manasına gelen bir işaret yap-

< dQ- "<lılrnekte idi. Işte bu mıştı. 
%~'~ gidiş dolayısiledir ki, 

'>ıeııı'g neşrine artık lüıum 
.'"'tu~tı. tlastalığın, kriz -
ltııesi P. normal haline av

ıı, b•h..; 0 nun bir dakikalık ha· 
'ğe hına bütün ömürlerini. 
Ilı~ b azır olan yurddaşlaı· 
~.~.~takılmış bir ümid kapı· 
n bıı k ne Yazık ki, çok geç-

~~er . apının da kapanması 
~eh •dı 

<•- likeiı 
1 "'n A. anlarda karyolasın-
; hııııt:;~Ürk öyle bir hasta 
ti~dı,_ llüıı:_ının bütün arazını 

ı, bu dtun hayatında oldu
. ,'<tı~i h· akıkalarda da onun 

~'i?.Q ıç bir vaziyet yoktu. 

,~'>ıuş~ evvel şöyle bir ha

~ ''~ii 
~"<!ilen t~avi için Fraıısadan 

, '.\ h'&taı l'ofesör Doktor Şarl 
~bı~n bir ığın tedavi usul:.inii 

n ı. l<ıtap .d. B l "''cu . Ya>.mış ı ı. u 
b ı\tattir~"'8ı Atatürke veril
~n<10n un beş, altı ay ev
n lıQUğ sonuna kadar dik

;\~, flıahiyu bu kitapta, hasta
'->~lıııı1ıeı~tı, vasıfları. arazı, 

ı.:<ıı lç1~ ' alınacak tedbirle-
ı; 1 1\ olar k ~ ~ııııı.t.v·tirk a anlatılıy<'r 1'ı. 

ı d ' artık Cırrhose'un 
J' e en. . . 
e nın b ıyı bılen insandı. 
v u k' , ehaıııe ıtabında, has . 

i;,tı •taz t devrine girdığini 
a~ ara. J,,,n kan r sın da, dudağın 
•ııı.,_ tşkırrnası ve bu-

' olcıu.,u .. ·ı· • .., gosterı ı -
'"n 

lq · .A.t•turk 
~en tı •uı1, ' ya, ında bazı 
r1n:ı b r •e · 1duğu h ı.c.t, ko

•n. aa n~ır· <luıl gının 
~ ~ıbı : ı ugızdan tukü-
•ı b; ~ıçraıruş'ı. 

kartıp dudağındaki kanı silm i!)ti. 
da Çanakkaleyi müdafaa ederken 
Conkbayırında düşmanla çarpışı

yordu. 
[Atatürke ait bu hatırayı anla

tırken, Çanakkale muharebeleri • 
nin cereyan ettiği bu sahayı bir 
fırsatla karış karış gezdiğimi ve Bil 
yük Kurtarıcının harbettiği ara· 
ziyi görmek, dolaşmak fırsatını 

bulmak gibi bir saadete eriştiği -
mi burada kaydetmeliyim. 

[1938 yılı yıiZinda Çanakkale as-ı 
keri ve memnu mıntaka olarak 
- Montrö muahedesi mucibince • 
ilan cdilmiştı. Ben o zoınar, Ça
nakkale civarında bir alayda as
kerliğimi yapıyordum. Yedek su
baydını. Çanakkaleyi işgal etmiş
tik. Ben, Seddülbahirc miifreze 
komutanı olarak gönderilmiştim. 
Dört ay kadar kaldığım bu yarım 
adada, Çanakkale muharebeleri-

ure ı Bir çok hadiseleri 
1 evvelden g'ören ler çok Kadııılara tecavüz ediyor, sonra 

Hatta bügiik hadiseleri bile ... 

B ir adam gündüzleri dilen . 
se her gece de. rüyasında 

kral olsa acaba hakikatte 
bir kralmıdır, yoksa dilenci mi • 
dir?.. Gündüz dilenmek şartile 

her gece rüyasında kral olmağı 

istiyen kaç kişi bulunur.? 
Bir de insana mes'ud olmak 

için en iyi çare diyorlar, geçmiş 

tatlı günleri düşünerek bugünkü 
kroeri unutmaktır. 

Tarihe geçmiş meşhur rüyalar 
da vardır. Bunlar istikbalde ola .. 
cak birtakım mühim vekayiın 

daha evvel keşfedilmesi tarafın· 

dadır. Eğer rivayete inanmak M-

zım gelirse eski romanın meşhur 
filosof ve hatibi Senek Amerika • 
nın keşfedileceğini daha 1.400 s~. 
ne evvel söylemiş! .. Bunu da şöy

le yazmış. Bir gün gelecek Bahı i 
Muhitin hududları açılacak ve 
cesim bir kıt'a görünecek. deniz 

mabudü yeni dünyalar mydana 
çıkaracak ve buzlu bir yerin dün
ya yüzüne çıkması gecikmiyecek. 

Fransız filosofu Laharp da fla. 
ha büyük Fransız ihtilali olmadan 
iki sene evvel büyük bir toplan•.ı 
yapılmıştı. 

Bu toplantıda bulunanlardan 
biri anlatıyor: 

Ziyafet. veriliyordu Bu büyük 
bir toplantı idi. Türlü türlü kirr.
selcr gelmiştı. Saray mensubıarı, 
kanun adamları, muharrirler ve 
sair .. konuşuyorduk 

Yakın bir zamanda büyük bir 
inkiltıb olarak felsefenin taassuh 
yerine geçeceğini, fikirlerin de • 

ğişeccğini söylüyorduk. Aramız
da bulunanlardan biri bizi yalnız 
d111liyor, bir şey söylemıyorcltı 

Bu ela ııiuharrir Kazda. n ha~i a
sı dcğ"ild!. I~azct herk, si dı..lıh:,lı. 

Fa r_t nihdyct siiz sıiylenıek lü . 

zumunu duyar'"" k ağır l,b11r bı 7:e 
dedi ki:- Merak etıncyiıuz. Büyük 
bir ihtilal görcceks•-iz! 

bir uzvunu kesip kaçıyor 

Ahali silahlandı, zabıta sefer her 
oldu. Fakat cadı tutulamıyor 

1
- ngilterede bir cadı türemiş, or· 

talığı kasıp kavurmağa başla • 
nuş. Bunun hüviyeti henüz an

laşılamadığı gibi ele geçirilmo•i 
de kabil olamadı. 

Cadının yaptıkları lıakkındu 

son gelen İngiliz gazetelerinde şa• 
yanı dikkat realıiınat var. Çolı. en 
tercsan ve garip olan bu hiıdıse
yi biz de karileriıııize bildirmeyi 
faydalı bulduk: 

• Boyu 1 metre 6:i santim, üze
rinde kavusçuk bir elbise var. Elı 
çok kadınlan tecavüz eder. Eski 
bir boksördür.• 

İşte canavarın eşkali. unu Lon
dra Gliiskov ve Duvr ahalisi ez
berden bilir. 

Bu defa bütün İngiltere halkı 
ayaklandı. H'!r ne bahasına olur
sa olsur. bu caııaYarı, bu cadıyı 
ele geç rn1ek, cc?. nnı vern1elr is .. 

tiy..ır. 

sokkaklaı'<ia devriye guen zabıta 
memurlarına yardıma başladılar. 

Silahçı mağauları birçok rovel
ver ve tüfek sattı. Silah bulama
yıp da §İ.fll bastonlarla, ekmek bı
gaklarile köşe başlarına nöbet 
bekliyenler de başka. Fakat bu -
tün bu zahmetler boşa gitti. Ca
dının Halifaks'ta olmadığı, Lan
Kaşu eyaletinde Vigan köyünde 
bulunduğu ve 18 yaşında hır kı;:a 

tec•vuz ettiği haber alındı . 

Cadı, evinden çıkan kızın üze
rine atılmış, yere yatırmış ve i:ı:r 

1\Plunu kestikten sonra kaçırıı~lır. 

Mar.çsler polisleri de scfetber. 
Zira orada da 14 yaşında bir kız, 
ayni tecavüze uğramı~ ve kolu 
kop~rılmı~tır. Kızı'1 ifadesine gö
re h ayni cadıdır. 

Olr.I faks cadısı) ismi verilr-n 
bu del kiıh burada, kah ş rada 
m. :ı lana çıkıyor, ya bir genç kı
zın, ya da bir kadı ın uezr.nc liii
cum ediyor, kollarından birini ke
siyor, kaçıyor ... 

"2 ~ive• ıerı'ne 
' Kurtuluş sm:aşı tıda Atatiirıe (Devamı inci sahifede) 

Son günlerde, yakalanacağı Ü· 

mıdi çoğalmıştı. Zira, bütün Ha· 
lifaks ahalisi, 18 den 60 yaşına ka
dar hep silahlandılar. Geceleri 

Caci.. tarafından berbad edilen s,n:ı a 
kolu kesilen kızcaqız (De\anu 6 ıncı sahif~de) 
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Günlük Yeni Hadiseler 

Hayat ... ~!:f~~~~tik~!!~?. 
(5 inci •ahifeden devam) 

.sonra stlidyoya hareket... Fı -
kat, film! çevirmiye başlamazdan 
evvel makyaj yapmak, kaşları \e 
kirpikleri boyamak. düzeltmek ~
zım. Bazı yıldızlar bu zahınett.en 
kurtulmak için kaşlarını büsbütün 
bı·8'j ettırirler ve oynıyacakları 

filme göre fırça ile kaş yaptırır -
lar. Bu, hakikaten pratik ve kolay 
dır. Sonra saçları düzelten bHbe
rin önüne oturulur, sonra d.ı el -
bise giydiren kadının önünde a -
yakta durulur, 

.Saat dokuzda, bazan daha ev -
vel sahneye çıkılır. Ku;a fa51Jalar
L:ı öğlene kadar çalışılır. Öğle 
yemeğimiz pek sadedir' Kıı -
çük bir sandviç, birk~ yaprak sa
lata, bir&z meyva .. sonra yin~ çıı -
lışma, bu, akşama ka<lar <levam e
der ... • 

Marlen suo1u B;r .ıgara vaktı 
Bir iki nefes çekti, ve: 

- .Stüdyodan çıkınca işin bitti
ğini mi zı:nnediyorsunuz?... Fvı 

dönünce rolü ezberlemek lazım -
dır. Ekseriyetle bir prof<>söre !!'>ti
yaç vardır. Bilhassa benim git; y~ 
bancılann . İngilizce kehme!eri 
doı'tru telaffuz edebilmesi için. 

.Sade bukadar ll"ı •, Hemen her 
gece Trokaderoya, Brovn Derbiye, 
Paris kahvehant'.";ine. ya da ı;; !om 
kıkantalardan birine gitmek, sü•
lıi tuvaletlerle kendimizi göster -
mek mecburıyeti vardır. B;i!u:ı 

çalıştıktaıı, yorulduktan •onra 
dinlenmeden, istirahat etmeden 
bu gibi yerlere gitmek, gece ya -
rılarına kadar şampanya içmek, 
dansetmek ne yorucu şeydir bi lee-

niz ... Buna eğlence denilir mi 
biç• ... Yorgun, argın gelir, yatağa 
düşersiniz •• Stüdyoda iş olmadığı 

zaman da rahat değilsiniz. Musiki 
dersi almak, yüzmek, ata binmek 
reklam fotoğraflarını çektirmek. 
daha neler bilir miyım ben ... 

- Bu, adeta, bir cehennem hn -
yatı! ... 

Sevimli san'atkar gülümsedi n· 
devam etti: 

- Oh!. O derece değil... Bir ce
hennem hayatı, fakat çok ta zevki 
var ... Öyle bir cehennem bayatı 
ki seve seve yaşıyoruz. Ve hiçbir 
şey mukabilinde bu hayattan ay -
rılmıya razı değiliz ... 

cBir filmin sonunda kazanılan 

muvaffakiyet neye benzer bilır 

misiniz? ... Alkolün verdiği zevke, 
neş'eye .. . 

F rankistlerin 
Hava harbi 

Salamanka 7 (A.A.) - Dün ge
ce büyük umumi karargah ter& -
tından neşredilen tebliğde şöyle 

denilmektedir: 

Dün Altura ve Gatova ile tıor
ııelon limanında.ki askeri hedefle. 
bombardıman edilmiştir. Bu b.>m· 
bardımanlar neticesinde blıyük 

yangınlar zuhur etmiştir. Bomhar· 
dımanlara mAni olınağa çalışın 

düşman tayyarelerinden iki avcı 
tayyare.ıi düşürülmüştür. Tana
relerimiz salimen merkezlerine 
dönmüşlerdir. 

No.25 

Buluşacağımız yeri o tesbit ede
cekti. 

İstemiye istemiye onu caddeye 
kadar çıkardım. Ayrıldık. Bisik
letime binerek Erenköyün yolunu 
tuttuğum zaman. kendi kendime 
mırıldanıyordum: 

- Aşk güzel şey ve sen tam nu
mara bir fışıksın oğlum Sermed! .. 

••• 
Bugün Belma ile Yakacığa ka

dar uzandık. Sabahleyin ikinci 
trenle ben Erenköyünden hare
ket ettim. O Suadiyeden bindi. 
Aksi tesadüf! Aynı trende, hatta 
ayni vagonda Meral ile güzelce 
biz kadın da vardı. Herhalde an
nesi olacak! Lakin Meralın bakışı 
hiç unutamıyacağım., Gözleri a-

kın yüzde 80 ı çiitçı ve toprağı hayvanat, ilerde bir harb olursa 
pek bereketli olup emsalsiz ınah- Almanyanın çok işine yarıyacak, 
sul yHiştirmektedir. Hayvanat itı- harb halinde yiyecek sıkıntısı 

barilel de çok zngindir. Şuna! ta- çekmiyecektir. 
rafı ormanlıktır. Memleketin ce- Lakin Almanya bu maksadına 
nub kısmında ise yet~miyen hiç öyle kolaylıkla vasıl olabilir mi? 
bir şey yok gibidir. Ukrayna ara- Böyle müstakil Ukranya vücuilc 
zisinin bir kısmı da Lehlerin e - getirerek onu da kendi nüfuz ve 
linde olup buradaki halkın da "'e 1 tesiri altına almak için Rusya ile 
men hepsi Ukraynalıdır. Lehistan karşılaşmıyac~k mı? Rusya, Uk~ 
ukraynası da ziraat itibarile asıl ranyanın gitmsine ve diğer ne: 
Ukrayna kadar zengindir. Hatta Ukranyanın da birleşerek bôyl~ 

orada yetişen buğdayı bu Lehli- bir devlet haline razı olamıyacağı 
lerle başka komşuları da istifade için burada Almanya ile Rusya 
etmekte ve yedikleri ekmeği te- arasında ihtilaf çıkacağına hiç 
min eylemektedir. şüphe etmemeli. 
Şimdi bir de üçüncü Ukrayna İşte Almanların maksadL Rus-

vardır in o da Çekoslovakyada ya ile Fransanın arasındaki itti -
muhtariyetle idare edilmeğe baş- fakı bozdurmak, Rusyayı Fran -
lamış olan yerdir Buranın hal - sadan ayırmaktır. Fransa artık 

kına Ruten derler. Ukrayna, di- Rusyaya yardım etmiyecek olursa 
ger ıkısi kadar zengin olmamakla Almanya da arkası emin olarak 
bernber zıraatçe al ehemmiyetli Rusyanın karşısına çıkabilecek 

değildir. diye hesab edilmektedir. 
Sandey EkspJresin bundan son- Berlinin Paris ile anla,<a -

ra Ukranya meselesinin alacd,;, rak karşıliklı teminat elde e•,-
ehemm.yet noktasından neler o. ; ı mek ve Fransa ile Almanya ara
lacağına dair yürüttüğü tahmine sında artık bıribirlerinin toprak
gelince: Çekoslovakya devleti da- larıncla gözleri olmadıklarına da-
hilinde muhtariyete malik olan ır müşterek beyanat imza ettir -
Ukranya, bundan sonrası İ(~in mek istemesi, bundan ıleri geli-
her üç kranyada da birleşerek yor. Fakat Fransa ile Almanya 
müstakil bir devlet vücude getir- arasında böyle bir anlaşma poli-
mcsi hususund~ mühım bir pro- tikası hakikaten muvaffakiyetle 
paganda merkezi olacaktır. netk< k. 'r de Berlin ile Paris a-

Rus, Leh ve Çekoslovakya Uk- rasırda bir de ademi tecavüz mi-
ranyası başka ve ayrı duracal: - sakı aktedilmeğe kadar varılırsa 
lanna, bu~lar birleşerek başlı bundan İngiltere için ne çıkacak? 
başına bir devlet halinde niçin Sandey Ekspresin ~nlamak ve an-
U:ıplanmamalı? Butün Ukrany.ı,, !atmak iStediği diğer mühim nok-
lar birl!'Ş!Tlelı 1 Ukranya Ukranya- ta da budur. 
lılarındır!. Avrupada doğrudan doğruya 

İşte bu propaganda bundan son- İngiliz İmparatorluğunu alakadar 
ra hararetle devam edecek ve eden bir meesle olmadıkça İngil-
tabii bundan diğer bütün alaka - terenin her şeye seyirci kalması 
darlar için tüıfo türlü düşünüle- hususundaki cereyanı müdafaa 
cek meseleler çıkacaktır. Eğer bir eden bir mesele olmaclıkça İngil· 
ı:ı. boyle müstakil bir Ukranva Eksprcstir. Bu gazete; diyor: İn -
devleti vücude gelecek olursa ha- giltere Avrupa kıt'ıısında ya~ıvan 
kikaten tam ınanasile istiklalini bir devlet değildir. Onun için İr·. 
muhafaza edebilecek mi? Daha gilizler Avrupa işlerine arkalarını 
ziyade böyle bir devletin vücude çevirerek asıl kendi İmparator -
getirilmek istenmesi onun, Al - luklanna aid meselelerle meşgul 
manya nüfuz ve tesiri altında bu- olmalı. Artık İngiltere ile Alman-
lundurulmak istenmesi demektir. yanın da bir daha harbedeceği 
Şimdi Ukranyanın yetiştirdı:!ı yoktur. 

Garibeler Diyarı 
(5 inci sahifeden devam) 

Sınema ve tiyatroların ıç~ 
ayrılmış ve fiyatca daha ucuz o
ian bir yer vardır. Ancak burada 
oturanlar sigara içebilirler 

Nevyork, yangından çok kor -
kar, Bukadar kalabalık nüfusu o
lan bir şehir ıçin bu, yerinde bir 
kıorku. 

Nevyorkta nakil vasıtaları ve 
kundura boyatmak çok ucuz. 49 
uncu caddenin kaldırımlarına di
zilmiş J..ocaman sehpalı dürbün
ler, yabancıların ilk dikkat naza
rım çeken hususiyetlerden biri
dir. Beş sent mukabilinde Zühal. 
yıldızını, yahut Nevyorkun en 
yüksek binalarınrlan birinin üst 
katını gösterir. Allahın eserile in
sanların yapısını tercıh hakkı si
zin .. 

EN UCUZ YEMEK 

Nevyorkta aylıklar, haftalıklar 
ve gündelikler hayli yüksektir. 
Fakat hayat da o nisbette pahalı-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

teş püskürıiyordu. 
Biz Kartalda indık. Onlar yol

larına devam ettiler. 
Meralın mütecessis ve gayrita

bii, benim okuyuşuma göre de lus
kanç bakışları, annesile bizimle 
alakadar oluşları karşısında Bel
ma biraz şüphelendi. 

- Sermed, niçin bunlar hep 
bizimle meşgul! Bu kız gözüniı 

neden senden ayırmıyor? 
Diye sordu. 

Ayni köyde oturduğumuz, aile-· 
ce tanıştığımız, cevabını verdim. 

Kat't ültimatomu dayadı: 
- Ben kıskanç bir kadınım, 

böyle §eyler btemem! Bu iwla 
konuştuğunu ıörıniyeee&im. 

Söz verdim. 

dır. Her bir dolarlık alış verişte 

birkaç sentlik •Satış vergisi • ve
rilir. Bu vergi, işsizlere yardıma 

tahsis olunmuştur. fak bir lokan
tada yiyeceğiniz en ucuz yemek, 
50 sente patlar. (Bizim.paramızla 

60 kuruş). Tereyağı, süt, şeker, 

ekmek pek ucuz. Buna mukabil, 
bor tıraş, bir dolar. 

Kıralar müthiş yüksek. Olduk
ça iyi bır semtde iki, üç odalı boş 
bir apartımanın kırası on beş İn
giliz lirası (yüz Türk lirası ka -
dar). Ufak, mobilyeli bir apartı
man anrak 30 İngiliz lirasıdır. 

Nevyorkta bedava olan tek bir 
şey var: Kibrit! ... Bunlar, kutu i
çinde değil, defter halindedir. 
Reklam olarak verilir. Parasız ol
malarının sebebi de bu ... 

Defterlerin kaplarında neler 
yazılı değil' Gelecek intihabatın 

namzedlerinden tutun da kabare
lere, barlara, öksürük ilfıçl~rına 

kadar her şey var ... 

Ne isterse yapmam; ne dilerse 
yerine getirmem ki! .. 

Mecnun Ley laya benim ona ol
duğum kadar tutgun değildi; Ro
meo Jillyetini benim onu sevdiğim 
şiddetle sevmıyordu; Arman Du
val Kamelyalı kadına, benim ara
sıra başına gül iliştiren bu hari
kuliıde sevgıliye olan zap!edil -
mez, fakat çok asil ihtirasla ha
yatını düğümlememişti. 

- Peki Belına! dedim .. Sen ne 
istersen.. Öl de, öleyim, kıvran 
de, kıvranayım. Senin elindeyim. 
Bana mahir bir sanatkar gibi is
tediğin şekli ver. Beni istediğin 

kalıba dök. Eğer bana tapılan ve 
varlığına iman ettiğim bir tanrı 
olmasaydı, sana tapardım. Fakat 
inan, aşkına biat ediyorum. Bu 
ilk biatımdır 't.enim. Aşkın önün
de birinci defa diz çöküyorum. 

- Çocukluk! .. 
- Değil Belma .. değil... Yirmi 

üç yaş belki geç sayılmaz. Ben hiç 
sevmedim. Fakat rüyamda ihti-

ATATÜRK 
(5 inci sahifeden devam) 

Vatan hizmeti emrinde Çanak
kalede geçizdiğim ayların hatıra
sını hayatımın sonuna kadar u -
nutmıyacağım.] 

İşte Atatürk, büyük harbde, 
Conk bayırında düşmanla çarpı -
şırken, göğsüne bir düşman kur
ıunu isabet etmişti. O sırada ya -
nında merhum Kütahya meb'usu 
Nuri Conker bulunuyordu. Kur
şunun göğsüne isabet ettiğini his
seden Nuri Cenker, Atatürke: 

•- Kemal Bey, vuruldunuz.• 
demişti. 

Çanakkale kahramanı Mustafa 
Kemal Bey, o vakit. bu sefer Ata
türkün yaptığı gibi yapmıştı. 

Derhal parmağını dudağına gö -
türerek: 

- Sus, demişti. 

Bu işaretle vurulduğunu, ku -
mandası altındaki askerin duy • 
maması lazım geldiğini anlatmış

tı. 

Bereket veısin, o zaman, göğ -
süne isabet eden kurşun, sol ce -
bindeki altın saate tesadüf ettiği 
için, daha içeriye geçerek vücu -
düne işlememişti. 

Ya o düşman kurşununu altın 

saat tesadüfen önlememiş olsaydı; 
aradan birka·; yıl geçtikten sonra, 
perişan hale düşen memleketi kim 
kurtaracaktı. Mustafa Kemalin 
vatan hizmetleri henüz bltmemşiti 
ki, Çonk bayırındaki düşman kur
şunu, onun hayatına son vereme
di. 

Atatürk, bu defa, hastalık dev
resinde, ölüm dakikasına kadar, 
kendisini ziyaret edenlere, ailesi 
efradına ve hatta doktorlara kar
şı, asla hayattan ümidsizlik eseri 
göstermemiştir. Bunun sebebi, 
hastalığın vehametini bilmediğin
den, değildi. Conk bayırında ol -
duğu gibi kendisini canından çok 
seven milletine keder vermekten 
çekinmesiydi. 

(Devamı var) 

Yeni 8Jlediye Reis 
Muavini geldi 

(1 inci sahifeden devam) 
dün öğleden sonra Vilayete gelmiş 
ve burada eı..ki şehreminlerinden 
Mehmed Ali ve operatör Cemil 
(Paşa) nın tebriklerini J<abul et
m.iştir. 

İmar müdürü Ziya ile şehirci
lik mütehassısı Prostta dün uzun 
müddet Lfıtfi Kırdarla görüşmüş
lerdir 
Akşam üzeri Partiye giden Be

lediye Reiı;imiz burada vilayet 
idareheyetini toplamıştır. 

Mumaileyh dün sabah da tet
kikat yapmış ve Taksim m~yda
nının tanzimi için; esas projeyi 
beklemeden ve mütehassıs Pros
tun fikri alınmak suretile ihzari 
bir proje hazırlanmasını, mey -
dandaki umumi heliı ile bir kısım 
harap binaların kaldırılmasını 

emretmiŞtir. 
Vali; şehrin 1f ~ ı Jik i_şlerinin 

daha esaslı bir e yapılması
nı da temizlik işu.,; müdürüne 
ehemm.>yetle bildirmiştir. 

Yeni Vali ve Belediye Reisimiz 
dün bütün belediye teşkilatına 

bir emir göndererek bazı eşhasın 
vakitli vakitsiz belediye dairele
rine girip memur ve müstahdem
lerle liiübaliyane görüştüklerini 
bürolarda oturarak. memur ve 

rasın, şehvetin ilk ışığını gördü
ğüm gecedenberi aşık olduğum 

kadın sensin!.. 
O zamandan beri her genç gibi 

ben de bir çok kıza, kadına tutu
labilirdim. Bir anlık. bir saatEk 

bir günlük olsa bile bir his duy
madım kimseye . karşı. 

- Daha çok gençsin.. Bir gün 
olur duyar, bu sözlere, bu bağla
nışa gülersin!.. 

- Gülmem Belma .. duymam ki 
güleyim .. 

- Ben de öyle düşünüyordum 
eskiden .. fakat .. 

Fakatın önüne konan ıki nokta
nın izahını yapmadı. 

Akşama kadar onunla kırlar

da dolaştık. Öğle yemeğimizi bir 
kır gazinosunda, taşkın bir neş'e 
içinde yedik. 

Yekdiğerimize biraz daha açıl
dık, birbirimizi biraz daha anla
mağa çalıştık. 

(Devamı vıır ) 

• 

Rüyaya inanmak 
lazım mı? 

es llld aahlfembden deftlll) 
Hem de filosof Konderseye hi

tab edenk şunu da ilave etti: 
Mösyö Kondorse! .. Siz de cellid 
elinde ölmekten ise kendi ken -
din izi zehir lcmeği tercih edecek· 
siniz. Çünkü bu ibtiliılde siz öle
ceksiniz!. O ihtilal günlerinde sh 
üzerinizde zehir bulunduracak -
sınız!. İstediğiniz o felsefe devri 
gelecek. İşte o devir de bunlar o
lacak. Kazot bunları nereden bi
liyordu?.. Fransız ihtilali olduğu 
zaman işler o hale geldi ki arlık 
felsfenin ve aklın idaresi namır:a 
yapılmadık şeyler kalmamış, pek 
çok kanlar dökülmüş, bir çok in· 
san ölmüştür. 

İngiliz muharrirlerinden ])un 
rüya üzerine, rüya muhtelif ş~ -
killerine dair tetJdkat yapmıştır. 
Bu muharrire göre mesela ynla 
gidiyorsunuz Syahat esnasında 

birçok yerler geziyorsunuz. Bir 
yere geEyorsunuz ki birdenbire o
rada gayri ihtiyari haykırıyor -
sunuz: 

- Ah, işte burası, onun, ben 
burasını gördüm _ya... Halbuki 
•iz daha evvel oraya gitmemi5 -
tiniz. Bunu araştırıyorsunuz. Nı
hayet bir kere rüyada görmüş ol
duğunuzu hatırlıyorsunuz. 

İngiliz muharririnin dediğine: 
bakılırsa her sabah uyanıldığı 
zaman o geceki rüyaları kaydet
mek laum gelecek. Eğer bu dik
katle yapılırsa o zaman ahlaşıla
cak ki bunların hepsi de gün geç
tikçe birer birer çıkacaktır. Çi\1"
kü rüyalar ile halcikat arasında 

bu kadar sıkı bir münasebet var
dır. Fakat burada şu sualleri sor 
mak hatıra gelmez mi? 

Bundan ne çıkacak?. Eğer rü -
yada gördüğümüz her şey birer 
birer çıkıyorsa ve bunu bizim de 
bilmemiz kabil ise hakikatte ne 
kar edeceğiz?. Sonra acaba ha -
kikaten istediğimiz rüyayı gör • 
melı:, istemediğimizi görmemek de 
elimlroe midir?. 

Bu suallerden sonra İngilız mu. 
harriri şunu da llAve ediyor k 
eğer buna müsbet bir cevab alı -
nırsa herkesin memnun olaca~: 

u 

tabiidir. 
İstediğimiz yeri gidip göreb; -

lir miyiz? .. 
Eğer istediğimiz rüyayı gör -

mek imkanı bir kere elimize ge. 
çerse neden rüyada istediğimiz 

bir seyahat edemiyelim ?. 
Rüyada telkin denilen vasıta

dan niçin istifade edilmesin?. İş
te istediğimiz rüyayı görüp gör -
memek ve rüyada istediğimiz ye
ri gidip görmek bahsinde en zi -
yade işe yarıyacak vasıtanın tel
kin olduğu düşünülmüş ve Avus-

1 

turyalı bır profesör de geçen s2ne 
bundan istifade ile birçok tecrü • 
beler yapmağa muvaffak olmuş
tur. Tecrübe edilen bir adamla is· 
tenen rüyaya göstermek istiyen 
bu Avusturyalı profesör birtakım 
gramofon plfiltları hazırlamış. O 
adamın uykusu geldiği zaman 
bµnları çalarak öylece uyutmuş 

uyuduktan sonra da pi.Aklan hir 
müddet daha çalmağa devam et
miştir Bu profesör soruyor: 

- Sizin en mes'ud zamanınız 
ne va.kitti?. 
Şu cevabı alıyor: 

- Sevdiğim kızla ilk defa ta -
nıştığım zaman bulunduğumu~ 

yerde şöyle bir hava çalıyorlardı. 
Biz de onu dinledik. O zaman hiç 
unutamam. Sonra aşkımız izdi -
vaçla neticelendi. 

Tecrübesini yapan profesör de 
işte o mes'ud zamanda çalınmış 

olan hava plakla tekrar edıyur .. 
Kaç sene evvelki me,'ud saatini 
tekrar yaşıyan, fakat rüyada ya
şıyan adam saadeı heyecanlarile 
uaynıyor. Bu tecrübeler müsb•t 
neticeler vermekten geri kalına -
mıştır. Eski mes'ud günlerini ha
tırlıyarak saadetini tazelemek is
tiyenler içın bu tecrübelerden is
tifade mümkün olmuştur. Gra -
mofonda çalınan bir şarkı, uyutu
lan adama eski hatırayı tazeliye
cek bir koku, hulasa kulak ve 
burun ile çok şeyler telkin edil<>

bilmektedir. 
Uyuyan adam rüyasında bir çok 

şeyler görüyor, eski saadet hatı -
raları canlanarak o heyecan ile 
uyanıyor, O halde istediğimiz rü
yayı görmek de mümkündür Ma
ziyi hatır lam ak suretile rüyalar 
görmek mümkün, fakat acaba is
tikbalde olacak şeyleri görmek 
de istediğimiz zaman doğru mu -
dur?. 

Haftalık bir İngiliz gazetes;nde 
bu mevzulara dair neşredilen Y"
zıdan çıkan hülasa budur Yuka
rıda ismi geçen İngiliz muharriri
nin yazdığına göre istikbali keş· 
feder yollu. ryalarla daha buna 
benrer esrarengiz badiselrr 
şundan ileri gelmektedir. Uy
kuda ruh ile beden arasında 
muvakkat bir ayrılık oluyor. Ruh 
artık serbest kalarak başka alem
leri dolaşıyor oradan öğren -
diklerile dönüyor. Uyanıldığı za
man işte ruhun bu hatıralarile 

göz açılmış oluyor. Bunlar ne ka
dar karışık olursa olsun bir tara· 
fa kaydedin, o zaman birçok şey
ler öğrenilmiş olacak. 

Bu mevzu üzerinde daha n~ka
dar söz söylenmek istenilirse 
mümkündür. Fakat esrar perdesı 
açılmıyor ki. 

1 n g i 1 t e r e 'd e b i r c a d ı t Ü r edi 
(5 lnel aahifeden devam) 

Yirminci ve son tecavüz on beş 
gün evvel vukua gelmiştir. 

Cadı, Halifaks'ın 60 kllometro 
ilerisinde otomobilden inmiş ve 
Konin Lamb adlı bir çiftçi kadı-

müdürler üzerinde nüfuz tesis e
dip kendi işlerini tacil ettiklerini 
bildirmiş ve kanunlarımız bü -
tün vatandaşlara müoavi mua -
mele yapılmasını emrettiğinden 

bu kabil eşhasın kat.:.iyyen kalem 
odalarına ve bürolara kabul o -
lunmamasını tamim etmiştir. 

nın üzerine hücum etmiş. 
Kadın, şiddetle kendıni müda

faa ettiği halde kolundan ağır su
rette yaarlanmıştır. 

Halifaks ölü bir şehir halini al
mıştır. Kadınlar sokağa çıkmağa 

cesaret edemıyorlar. 
Geçen gün belediye intihabatı 

vardı. Rey verecek kadınlar, dı -
şarı çıkmak istemediğinden za -
bıta, sokaklara polis ve jandarma 
ikame etmeğ~ mecbur olmuştur. 

Bunun üzerine kadınlar gitmiş
ler, reylerini vermişlerdir. 

İstanbul Belediye Reisliğinden: 
8 / Birincıkanun/938 perşembe 1 - 2.94 ' 
9 • cuma 2.95 - 586 

10 • cunıarte;i 587 - 74 
12 • pazartesi 744 - 979.: 

Belediye emekli ve öksüzlerinin 938 yılı üçüncü üçer aylıkları fil· 
karıda gösterilen günlerde ve cüzda 1'l sıra sayılarına göre verileceğinden 
aylık sahiplerinin cüzdanlarile Zira at Bankasına müracaatları. 8919 B. 

lstanbul Den iz T icaret i Müdürlüğünden 
Müdiriyet ve mülhakat limanları için elli adat dosya dolabı, yirmi 

dört adet yazı masası, altı meşe yazıhane, altı koltuk, iki halı ile iki 
yüz yetmiş beş adet hezaran sandalye ve yirmi beş koltuğun mübayllası 
ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Sandalye ile koltukların tahmin bedeli 112.5 lira diğerlerinin ise 
3120 liradır. 1125 liranın yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatesi 84 lira 
37 kuruş, 3120 liranın 234 liradır. 

İsteklilerin teminatı muvakkateleri İstanbul Muhasebe Müdürlü
ğüne yatırdiklarına dair makbuz veya banka mektuplan ile 22/12/938 
Perşembe günü saat 14,30 da Galatada Rıhtım caddesinde İstanbul De
niz Ticaret Müdürlüğüne, şartname ve resimleri görmek istiyenlerin de 
Müdiriyet İdare Şube6ine müracaatları ilan olunur. 18918) 

Dör deV'ıet 
arasında ...,,.ı 

(3 üncü sahıfed~ d;vıı 
zalamayı dıişünrlu. ,el vao 
Fransa ile imzalamayı beti· 

1 .. 3<C .giltere talya ile mun · rıi# 
normalleştirmek iç n 16 ı& 
kavelesinin meriyete gırıı f• 

h .. d ettı. · 
min etmeği taah u . (iP 
da derhal Rom.aya sefır g "1' 
ceğini bildirdi. Dört baıveı; 

ıl '
·e an ol 

maş dolaş barışt ar ıW·" 
Fakat Çemberlayn ve dôııı!' 
memleketlerine g~rı ıJ1 f' , 
sonra Münih anlafın&sırı -sı ~ 
ve ehemmiyeti yav:ıŞ Y~:~ı 
laşılmıya başladı. Ve an ,..,rı. 
bunun Almanyay:ı orta rıf. 
temin ettiği vaziyctın ııı:ı,;.v' 
tebarüz etti Bunun jııgı rııf. 
reaksiyonu siliıhlanm3.~:c ~· 
nun hızlanması şekl• ııst1 
etmiştir. Münibtcn bJ.fç&'ıt 

'zaman için sulh getırcrı e~' 
layn'ın, geri döner_ dlin~3~, 
tereyi var kuvveti le ' ıtet' 
başlaması, sözlerle harr r: 
sında garip tezad ıcşkıl 
mu? sı>i' 

Almanya Münihtckı 0 "ette gun olmıyan bu hare~. 1 
İngiltereye gücendi. l~e<l 
Amerika ile ticaret ınu ade 
zalamasına daha zıY •I' 

d'ler '' cendi. Ve hele Yahu ' cılb 
da aldığı yeni şiddetli 1 

İngilterede uyandırdığı~ 
öğrenince büsbütun piş; 

Fral15a ile ebedi. sulh :ır ' 
imzalamak istemısın'11 seb' 
bi budur. Diğer bıt ~ı 
Fransayı tekrar . f':ı~ıı> 
mekten menetme klU'· ~ 

·ster laıımasile Fransa ı l<J1";ı; 
şarktan elim kolu:ı.ı Çf if· f 

ı.-er Almanyann işine e ~ ..,.,, 
eğer Almanya Fransa. 
bi tazyik etmekte ~ev;: a 
olursa, bu defa aldıgı yaf 
den istifade eden Po1011 bİl'r 
ne alan bir sark koıırı>0;ıi 
geri dönebilir Sonrr.. ıl<" 
Fransadaki vaziye~iıı•;~tıl · 
mekte milli sosyoJısl dır· 
hususi bir alakası v~r ~.~ 

İtalyanın Fransa)'3 dıJ' 
kındığı tavra g•linC~ v 
doğruya oportünizındıf· 1J 
oportünist siyaset senen ıP 
İtalyan dış politiknSl111 

• .,ı:t 
hususiyetini teşkil ctf!lll fr 

·yor· ....ı Almanyadan çeki'nı r•· 
reye de diş geçireıne~~a· ~ . 
karşı da bir vur abaL ,ıt' 

·zı111P takip etmezse, faşı , 

ner. . ino!ı ~ 
Fakat bu dakika ıÇ •• ııt 

"si ... 
yanlara bakarak mu rfl,P 
binezonlar hakkında ıJ 
lamaz. İngiliz - AIJl'l;;, ~ 
devamlı olamaz. oıu ~ ~ 

• '<rı'e>' ...4 
da çok şeylerin dcgl• ti \' 
Ribbentrop'un ziyar~·e' bd 
layn'in seyahati, ~u ıe ,~r 
yet, Münihte alelace ..,ıl 

· ·ce ""/ nereye varacağı ıyı tb~ 
ta ııf ,ı 

mıyan kararların ~· ~9 
kat Münihte bulana;. ~· 
durulmamıştır. p.. · 

~ikav~ i. 
lnkisarı~~ı 

( 4 tıoc:fl ··b': ;s. 
. ettıll 

- Ah Ne iyı .. ' 
edemezsiniz.. ıduP'! 
Çantanın kaybo ııııı''· ~ 

acımadım .. Ne ~h·~dl ıtl ~ 
bit çanta, fakat ıÇ' 13)'! /, 
hatıra vardı.. (Çıılll<) l< ı,I 
den resmi çıkarara 1<'1;/ 

Bu sözle Feridı!l. ııı' · 
uottı. ·ı·~ 1 

bir ümid doğm '. b•·1 JI. 
· tıYc \f"'. zı idi, ondan ıs ıabil ' 

pekiilA damad .
0 rsl"!$ 

güld .. 'elerıdı· f'.,'f. u, neş . dırı ;yr 
uzun sürmedi, J<B 8şı '. 
sızan iki daınla. yor<'~' ,/ 
züne devam eıJıY ıııı11 fi 

U !<JZ1 .M .J1 
- Bu zava ı ıır"'· F, 

Son ııa ,.; . " 
toğrabdır. 11 ir·bİ ,., 

gözlerini ~aP~{;uı ~~ 
yor ... Bugu~. 0 sşıarı /. 
la içimde goz Y ti 
lan bir ateş... faıl•. 111 lj 

Ferid, dalla "zıer1 l",1 
kadının 0erd1~;0 o~~ ? 

evl·· ı 
det dinliyett! 

1 
ıe>el1 en 

demedi. Nası 81,ıo I.· j 

ki bu inkisarı ıı ~ı•'ıı ,i~ 
di.s.i teselliye 1Jl~e ,~ı ; 

Can sıkıntısı Ji)'ı~ 
iki kelime tel<er 

lunu tuttu-~ 
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•• kimliğinden: 
Beyo!Jlu Birin.et Sulh Hukuk. Hıl· ı 

~ ..... ' . . ·.. . . { ~- ., ' 

M KIN J'ozef Cebenin Nedim ve Kü~tk 
Mustafapaşa Haraççıbaşı sokak No. 
9 da Kadri Erözdem aleyhlerine aç 
tığı 44.85 lira alacak davasının c:ı-ı 

muhakemesinde müddi vekili zaptı 
dav.ı.sını tel:rarla senet vereı t>ı: 

müddeaaleyhin senetteki iınzaslnınJ 
ink~rı halinde istlktap ist~diğin. ve 
gelmediği takdirde istikhı>tan k"~ı· 
narak imzasını kabul etmiş sayıh -
cağına dair gıyap kar~rı teh ' ığ;m 

istenı .ş ve bundan bahisle Kadr;ye 

Böbreklerden idrar t<;ırbasınR kad 
hastalıkların mikr.)bl rırıı kö:<ün 
mek için (HE L O B L Ö) 

r yella:daki 
e.1 t~mizle. 
kullanınız. 

No. •4 

Her ··ç gemi 
Yazan: RAH.l\Iİ YAÔIZ 

bir kıt'a harb 
muhafazasında sefinesi 

ı k 1 ' 
on beş gün müddetle ilan " mu• - Böbreklerin çalışma kuıtretinl utırır, kadın, erkek idru zorluklan-

Y O a Çı a r 1 m ı Ş mel.ei ~ıyap kararı tebl ., • !'.:ı.r.ı··ı 
A: • v(?rılmış olduğundan n.uhakcmp r·'-1 
l\r . nu olan 29/12/933 oaat 14 de gelnıe-j 
czaref emri donanma kum2ndanlığına bi'dirdiniz veya vekil göndQrmeniz mııa -, 

nı, eski ve yeni belsoğukluğıwn, mesane iltihabını, bel ıı~ısım, sık 

sık idllrar bozmak ve bozuken yanın•k hallerini giderir. Bol ıtlrar t&- it> 
min eder. Sıhhat Vekaletinin rulısntını hai2dir. Her ec:zıınede bulunnr. 

ı\ıııora[ . • . . 1 mele!ı gıyap karn:ı mak •mıııa ini ••. 
~ d . Su~on, Karadenızdekı çok kıymetlı olan iki tayyare ile m:r ve kumandasına verilen tek olm~k üzere ilan olunur. (1267~ 1 lçıJc den~z kuvvetlerini bir türlıi bilrikte batırıldılar. mil donanmayı yabancı Amirs.l --' -- ---
lıııır enııde kısdıramıyor, Rus Soşonun bir ihtir-ası, bu ihtiras Osmanlı aon:ınma kumandanlığı ı h" 1 u M •• d ·· ı ·· w •• d 
iır~lı l(oıçaği muharebeye ic • yüzünden işlediği büyük h~ta üç torsu altında hctalı kullanışlarla n !Sar ar ffiUffi U Ul ugun en: 
lır du:ek için çeşid çeşfd tedhir- Türk tranpoıile kıymeti 2 n•ilyo- boş yere ziyan ettL Ci ıs Mik<i.m Mu .• a •uııeı a 

llıı Ünüyorlardı. nu geçen harp malwmesinin zi- (Dnamı var) Beııeri T,•ları "" ::~a 10 uncu kolorriunım yan olmasile neticelendi. (1) E- da• adlı tefrika 11; S.O.S ve K;;;; Kr. s~ Lr K. 
~. ,_ tıık~_nde kıt'alarile cepl.3- ••• "'? denizde yangın '~r tefrikaları - 'Ioı 'ütün çuvau 2000 A) 26 75 ....... -
!~,tran.;,~ ~ayy~rer. y~yen (1) Son Telgrafta bundan ev - mızda buna dair tafsilüt mevcut- 3/8 200 M/M boy yuvarlak 4000 • ) 
.""'11 :ıı • eyrıse aın ı are- ve! N!ft'cdilen •Akdeniz kıyılr.rın tur. R. Y. bl4ıl cıvata ) 
l(,llıııl eıın;aıem, Bahriahmer. 3 · ıı 12~ • • 8000 • ) 
~ı a· Paşa npı..rlarını Trabz~ • lstanbul 4 üncü Jc.ra Memurl•• - l&tanbul 5 ınci lcra Memurlu!}urı· 3İ8 Demir pul 1!!000 ) 
Sl!ır~lldereıı Harbiye Nezareti, ğundan: dan: 
t~Ye nezater bir tezkcıe E ı Bak k '· Ze inlik I 2000. adet ince •eyler konablleı' sitandat normal sık örgülü tez tütün çuvalı ile Cibali bakımevl-ıne · vve ce · ır oy yt · Ya- Kenanın E d k · · -•· - • • 

'bunda· k -'- k l 1 v 0 sıya zımm""ınP •· ıl cak Pl·'tformlara ıu··zumu ol n eb'at ve mıkdarı yukarıda yazıı. yuvarlak başlı civatd ve demı·r t,'' lrer .. • ~t s.,,.a l mımara ı evde m~ . lacağı olan meblağdan dolayı malı- ne yap a " 
'lııııaın._ uç geminin donanmayı kım ıken hal_cn adrcsı meçhul bu _ cuz ve satı•ı k it 

1 
pul l/XII/938 tarihinde ihale edilemLdiğinden yeniden ayrı ayrı paz.ırlık usulile eksiltme)·e konmuştur. \tt ""'lldan ilhak d ı k b · .. ,. Y arar a ına a ına n ve 

DİKKAT: HEL.'\IOBLÖ, idrarı.ıızı temlıliyerek mavileştlrir. 

60 ki. 440.-

% 1,S Eksilt'1le 
Temınltl ~aati 

Lr. Kr. 

40 ı.:ı 15,30 

33 - ltl.-

Beyo1'1u 4 iincii Sulh Hukuk 1.!ah 
kemerinden: 

13/12/938 tarihinde satıl&cağı. 
10/11/938 larihli Son Telgraf gaze
tesiyle ilin edilen mabçııre Kri.;tııı 
Fredirlçinln hissedar b·ı!"ndu~a 
....adı.köy Caferağa mahallesi Moda 

devriye sokağında kain müfrez 4 •r 
-sadan dördüncüsünün evsafı asa~ı
da yazılı şekilde okluğu ilin olunı;r. 
Bu arsa 775 metre murabbaındadır. 

Tamamının muhammen kıymeti 

387 lira 50 kuruş olup solu Yervant 
Frediriçi hisscdo.rbrı rıhtım mal~al· 

'a ~ e i ece ır luna.n Huseyın Envere: tamrunına ehli vukuf tarafından Il - Muhammen bcdellle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
ıl.ı ,01 b Sefinesi muhafazasın • Mulğa yetıınler molları ldünç . .. h" ala d 1 1 

li arkası deniz önii yol ile mahdut 
L - •_çıltın•-·-nı• d . . f tl l t b l 574 !ıra kıymot takdir edilmiş olan III- Pauırlık 19/XII/938 tarihıne rastlayan pazartesi günu ız rın a yazı ı saat erde Kabalaştı 17611 kapı No. lu mu··rrez arsa oldu· 
~ r.ına•n san ıgına ıza e e san u ma,h·~ d · t kl'l · 01. 

~~l Nezaret bu emri bir muhakenıat müdürlüğünün bir .'<;•a Şışlıde Kağıthane caddesinde 20~ lev~ı".1 ve mübayaat şubesindP.kı alom komisyonunda yapılacağın an ıs e 1 erın ıo 7,5 güvenme paralar!- ğu tavzlhan ilin olurnur. 
htııı. __ la donanma kumandan· müdayene senedile alacağı bulurı~:ı' numaralı arsa olup sol ve ar'ka t~ra. le bırlikte adı geçen komisyona gel mekri i!an olunur. •881J. (:)38 480) 

lag1 -~~'.'<ferüL Soşon, bu işi, Ko· 1479 lira 99 kuru~un 1/3/9~1 tarihıııjıı küşadı mütasavver yollar ve bı:· 1' 'Ilı' ;ı:===~=:=~~==::==::;::::=======::=== 
~ .::«1tınaJc için fırsat saydı, den itibaren faiz ve ücreti vek•!et tarafı İzzet Paşa veresesi arsası ce·• I- Nümunesi muc~ince satın alınacak (beheri lı.375 kuruş hesa- Deulet O il 1 
~" ·• ... abıa il ~ " b·ıeı 341.25 ura muhammen bedelli aooo adet süpürge ;çin 29/XIı938 • em•ryo arı ve Llm~nlerı 

""'11 ·- r e tasarladığı b•r ve icra masr.ııflarile birlıkte gayri hesi Kağıthane caddesile mahdut V< 
1 

·1 . laletm u ld 1 rı A 1 
1, -..\b"ke k lk tarihinde elde edilen fiat layık hadde görülmediğinden açık eksı tmesıı T • o ares an 8rl 

l!ıifa)' · a ıştı. menkulün parnya çevrılmesi ye>li!ıı 574 metre muralıbaında olan boş at-
ı.US g•ııııııı'y pdl4nı şu idi: dairemızın 938/3799 sayılı dosyas;{e sanın tamamı açık artırmaya vale 10 gul"'In-temd>t edilmiştir. Muhammen bedeli 12500 lira olan 50.000 aa'et le)<1T'a' ız· o-=->latö"rü " ' EJksiltme 9/XII/938 tarihine raslıyan CtlJ'la günü saat 15 de ., .• 
, tı~. 1 

e Konvoysuz [•] yo- vaki talep üzerine dairemizce n< - dilmiştir, nd 17/12/1938 .::umartesi gu··nu·· saat 12 de kapaıı zarf u."wu·· 1·ıe Ar.karada .,,~acak b Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki :ılım Komisyonu a ya- , 
... don • unu haber alan mınıza tanzım <'dilip adresinize ai)n A t . d' İ . k d k N&f Vek "I 

~~- · ·anına! d S 1 . • • r ırma peşın ır. ştira e ece pılacağından isteklilerin % 7,5 güvenme paralarile birlikte komisyona · ıa a e!i Malzeme Dairesi binasında satın alınacaktır. 
;"'<(;'İt 'l'üı-· arı a ıvastop" rhn deril"n odeme emri arkasına miiLa· ·· t il . k. . h . B 
•·· • k t . . 1 muş er erın ıymetı mu amrr.ın~- gelmeleri 1·1a· n olunur. •8896• u ış· E' -'innek istevenlerın· 937 50 lı"ralık klk • t t 1 k ~-:':U ~l!sec raıısporlarının yo şırı ve mahalli polis tarafından ve • . . % 7 b k . b . d * * " , , muva a, .emma .i e a· 
~'i ... '·ek, onları esir almağa ı ilen meşruhatta tkametgahnızın n:nın ° uçu_ ms etın e pey • nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gjn saat 11 e kadar 
'"I '"'a" S h 1 b 1 a.<cası veya mıllı bır bankanın Le · Cinsi Mikdan MuhammM B. % 7,S temi~ lı t t 1 b iıe ıı/ uşon, Yavuzla der- meç u u unduğu anlaşılmış ok-.; : • . s asyonda dare binasında Malzeme Dairesinde Komisyon Reisliğin& 
l.<~'"ııı:uUdahale edecek, Kolça- ğundan ödeme emrinin 30 gün nıtid. mınat mektubunu hamı! olmalar: ı· Beheri Tutarı vermeleri !Azımdır. 
~' h11r n 28 buçukluk merrnı- detle ilanen tebliğat icrasına karar cabeder. Müterakim vergi, tanz•fa. l.·.Ku. L·. Ku. !J·' ı·... Şartnameler parasız olarak malzeme dairesinden, Haydarpaşad& 
1 ~iıı bab Ve perişan eyliyerek verilmiştir. tenvırıye ve vakıf borçları borçlu · Sert lastik 300 kilo 2.80 840.-) Tesellum ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (872

5
) 

~~ Ya &şlaııgıcındanberi biı Tarihi i!Andan itibaren nihavet ya aittir. Artırma şartnamesi 7/1'/., Yumuşak şambre lastiği 300 • 2.80 840.-) * * 
liıt •deıır•ınadığı işi başaracak 30 gün içinde 938/3799 dosya n~ _ 938 tarihine müsadif Çarşamba eLJ- Ebonit 180 • 2.80 504.- 163.80 Muhammen bedeli 47700 lira olan sekiz kalem kazma, kürek, yaba 
~ llıı~b :e Rus donanmasın• marasile dairemize müracaatla h·•:'. nü dairede mahalli malu;usasına ta 21s:ı- ve tırmıklar 19/1/1939 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
•. ır gemi bırakmıyacak- cu ödemediğiniz veyahut ait olduofa lik edilecektir. Birinci artırma 9/1 ı ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
"ııı hk " 39 t rih · ·· d · f p art · ·· .. I- Şartname ve nü.muneleri mucıbince yukarıda cins ve miktarı 
~ a~ ma emeden icranın gerı bırakıl - a ıne musa 1 az esı gu"'• Bu işe ginnek isteyenelerin {3577,50) liralık muvakkat teminat ile 
.._ ~~aı eyh nezaretin kendisi- masına dair bir karar getirmeniz it- dairemizde saat 14 ten 16 ya kada!· yazılı kauçuklar açık eksiltme usulile satın alınacaktır. k . 
""" e ett·,.. anunun tayın ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka-..., v. d" 1s1 tezkereye şöyle lımdır. Aksi takdirde cebri icra y~- 'ıcra edilecek birinci artırmada Le k II- Muhammen bedellerile muvakkat temin.atı hızalarında göste-

" 'r ı· dar Komisyon Reisliğine vermeleri !Azımdır. 
".\lfıU pılacağı ve yine bu müddet iç'nde li kıymeti muhamminenin yüz.ı• rilmiştir. ş 

~ .YE NEZARETİ mal beyamndı bulunmanız bulur: • yetmiş beşini bulduğu takdirde üs!· HI- Eksiltme 22/XIl/938 tarihine raslıyan Perşembe günü saat artnameier 230 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
'>q• C:E:L!LESİNE h maktadır. (8809) lıı... '"~>ta .,,. .. h. mazsanız apisle tazyik olunacakı- te bıraklacaktır. Aksi takdird SIJ" 14 te Kabatıışta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 

lı~~' llah . " ımmat nakline nız ve hakika'.a muhalif beyana'. t~ artıraanın taahhüdü baki kalmak ü- yapılacaktır. 
1 qt 1'I<ıhmer Bezmı·ııı bulundu'·unuz takd" d h · IV ş t ı 1 k h u"n so··zu·· geçen şubeden alı ' Pa • m ., s '; e apıs ce - zere artırma 15 gün daha temdit r, • - ar name er parasız o ara er g -
"ıı, İçi:~ vapurlarının muha - zası.;ı cezaland:rııacagınız ve ıehnin dilerek 2411139 tarihine ınüsadif Sa- nabileceği gibi nümuneler de gör,ülebilir. 
l~~e İf'ar ~nanmadan ifrazı e- statılfacağt m30al~'.'1un~z olmak .üzere Jı günü saat 14 ten 16 ya kadar d~ V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte% 7,5 gü- 1 
ı...:• oz'>ı ~YUrtılan kont'~ya ara ınıza gun muddetle ılancr . ed . . . venıne paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
'Oq • adıg1 b 1 • • keyf· t t hl" - 1 · u· c yapılacak ıkıncı artırma ne -
1 •-,·h d •rveç ıı zır e.~ - ıye e ıg o un ur, . . olunur •8395 I:' ·•a en • tıcesınde en çok artıranın üstünde • • 

ı... "<l•n., arzolurıur. (938 3799) 
.·q~ '"'•n · - bırahlacaktır. 
1ı,~·: !11q;1 

1ıde Rus donanma- C' · 

'

' ileti n fl" İstanbul 4 üncü İcra ınemurlug"un ~004 numaralı İcra ve İflas b - ınsı . ı,;rb. ı.e uç bulundu - dan: 
11 deıj.ı_,.•r tehlike meıız.ı" nununun 126 ıncı maddesıne tevfi -

-. .. -...., 1{ '""'r. Evvelce Üskiidar Süleymanağa kan tapu sicıllilerile sabit olmıya-
be";:l~:::e•ıız sahillerimizin M:.hallesi Çıkm<ıZÇt'~mc sikak 11 nu~ıpotdli alacaklarla diğer aliık~ı:!a · C.ralı tahta 
''Gıı,, '<lıızi k 11ıe11nır HamidiyP. L1aralı hanede mııkım iken h~len 1 ranın ve irtifak hakkı sahiplerinı, • • 
ttı,1 Po,Za~ "Utıazörlen mezk:1• &dresi meçhul bulunan Emine Fat.· bu haldarını ve hususile faiz ve ma. 
,_ '>i · •n ,,.,,_ maya "' ıı,, <ioıa 1":-"'ergıihını da va- .. • . rafa dair olan iddealarını ilan tari 

Ei/a:lı Mikdarı 

400X30X30 
400X28X30 
400X25X3 10 • 

18 M3) 
8 • ) 

) 
) 400X28X8 18 -54 Ilı l~nd,.,..,,.Y !tle emnı·yet alt•n- Mulga yetımler malian ödünç san h. d . . .. f 

~ . -. . . l ın en yırmı gun zar ında evrak 
ı. ....., ı. aktadırlar. dıgına ızaıeten stanbul Maliye Mu 

1 
.. b"t 1 .1 b. lik . . . 

••ıı.ı. •>al .. .. .. .. . mus ı e erı e ır te daıremızc h: Düz beyaz tahta 400X30X30 10 M3 

Muhammen B. % 7, ~ t~minatı 
Reh~ri Tıl1rı 
L;, Ku. L•. Kıı. Lir ı K ı. 

45.-
39.-

2430.-
390.-

2820 211.50 
ı...,....,. lı •n dona hakemat mudurluğunı.in bir kıt •8 d. 1 . 1• · 
L~'·,· io •,·,. _rımayi hüma.- .. . . . • ırme erı azımdır Aksi takdir le 
~ "' it,, • u be lı. mudayene senedi mucıbınce afaca•·1 ~ b •b ifra,; cı ve ıuretlr uulunan 2142 lira 61 kurusu~n hakları tapu sicill_erile sabit olmı • 
'''l ~lıın- 0 ., •na mahal ve iw- • I t lı d ı • h' ... ...,..... 1/3/931 tarihinden itibaren faiz u·· c- yan ar sa ış ~· e ınin paylaşmasın-

1- Yukarıda eb'at ve miktarı yazılı 54 m~tre mikabı çıralı tahta 

ile 10 metre mikabı düz beyaz tahta pazarlık usulile satın alınacaktır. 

ıı .... ,"· "' cihetle do1!an · d h · k ı l M it..:" .. .,..,~nu reti vekalet ve icra masraflarile bir an ar.ıç_ a ır ar, üterakim ver· 
II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizalarında göste-

~ 'il tı~/ n her Mfl{li bir l·kte rehnin paraya ~vrilmesi - gı, tenvırıye ve tanzifiyeden ibare! rilmiştir. 
'"i~ı "· e deruhde et,,.eıi ,. yo ı b ı di ·· III- Pazarlık 12/Xll/938 tar.ihine raslıyan Pazartesi günü saat 14 te 

ıc.· • . ..,~de Jile dairemizin 938/3822 sayılı dosya 0 an . e e y,e ru __ sumuna ve vakıf i· 
i.~~ 'ılile'>ıi ce~ bu lıare~tc b d 1 Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya-
•ıı... • •toeb· ll•cegı,_ bilha.çsa ti • sile vılki talep üzerine dairemizce caresı e e ı muzayededen tenzil o 
\ı""'>\ ti ııı •tı!e tanzim edilip ad.re.11ınize gönderilen lun_ur. 2? ~enelik taviz bedeli mü:;- pılacaktır 

lllıı '>ı""'-1 Tlcvıyetile nazım <.deme emri arkasına mübaşiri ve terıye ~ıttır. Daha fazla malU!'"lat IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-
b. ııu~. Olh<ıb CUiU. arzı kt!tj- • ahalli polis tarafından verilen almak ıstıyenlerın 937/5414 nuM:ı . venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

' da ... 'ıı.ı 11 lliiınayun Ku- neşruhatta ikaınetgıihınızın meç _ ralı dosyada mevcut evrak ve ma olunur. •8897• 
~ 111 Liva Amiral iıul bulunduğu ani.aşılmış olduğun- hallen haciz ve takdiri kıymet ra * * 
~>ıı,;~' Şo ... 11 t'an ödeme emrinin 30 gün müddet porunu gj:irüp anlıyacakları ilan r ı _ İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur amele ve 
"'ı~l\:ı._, iıı ~an.ı le ilanen tebligat icrasına karar ve- lunur. (12650) lüzumunda hafif yük naklinde kullanmak üzere satın alınacağı 26 / X 

~l h."""ıtınııı arı donanma ı ilmiştir . 
. ..,~ bu h İ ta b ı Asi" t 938 d 'hale edileceği ilan edilen 2 adet kamyonetin muhammen bedeli t'' teıaş;ı .. areketini ha- Tarihi ilandan itibaren nihayet 30 s n u ıye kinci Tıcaret e 1 

ııııı~~ ~ ~ınara':U~iücr. İskele ve !'iin içinde 938/3322 dosya numara- Mahakemesinden: tezyid edilerek yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
lilı~ ~~!!!' anlığı vasıtasile sıle dairemize müracaatla borcu ö- Prod.romos Prodromidis tarafın _ 11 - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi-

lıı • İal: llıii<lGrı~; ıncı şube, men - demeniz ve yahut ait olduğu mah • cıan Fatih Macar kardeşler caddc:i natı 450 liradır. 
~~ Ve lı Urıe başvurdular. !<emeden icranın geri bırakılması - Sımitçi Rüstem sokag ıııda Müteal: III _ Eksiltme 19 / XII / 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü sa
l; ııı Şilkt;; lllanlar kumanda- na dair bir karar getirmeniz lazım- lııt İbrahim Buluğoğlu ve Ankarad.• at 14,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım koınis-
~~ oı-~~i Be •in raporu es- dır. Aksi takdirde cebrt icra yapıla- Atatürk bulvarı Hurşit Ap. No. :• yonunda yapılacaktır. 
~lı. Ya ,;r~ de kaptanların enğı hazineye bu müddf't içinde mal de Zühtü Başar aleyhlerine ikam• IV _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-

* * Devlet Dcmiryollan Beşinci İşletme Müdürlüğünden: 
I- F. Paşa - Malatya hattı üzerinde Kın. 58 ve 89+700 deki taş 

~aklarından fenni şartname ve kroki mukavele ve şartnamesine tcv
f~kan 2~47,5 m3 moellon tetüe taşının ihzar v-e teslimi kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konmll§tur. 

, II- ~ksiltme 21/12/938 Çarşamba günü saat 11 de Malatya 5 ci 
ışletme bınasında yapılacaktır. 

HI- Muhammen bedeli (17452) liradır. 

. IV- Eksiltmeye gireceklerin (1308) lira (90) kuruş muvakkat ıe
mınat makbw:u veya banka mektubu kanunun 4 cü maddesine tevfi
kan münakasaya girmeyi miinii kanuni bulunmadığna dair beyanname 
kanunun tayin ettiği veı;aik ile birlikte münakasa günü saat ıo a kadar 
teklif mektuplarını komisyon reisliğine verilmiş olması. 

".- Bu işe ait şartname ve mukavele projesi fenni şartname ve 
krokıler H. Paşa •. Ankara, Malatya, Adana işletme vezn-elerinde Elazığ, 
Narlı,. D. Bakır ıstasyonlarında isteklilere 88 kuruş mukabilinde veri-
lecektır. •8907• 

fs ar bul Gümrükleri ~aşmüdürlüğünden ~ 
Aşağıü yazı.lı mefruşat işl 12/12/938 Pazartesi günü saat 10 da 

p'.'2a.~lıkla . .hale. edileceğinden .isteklilerin kanuni vesikalarile Başmü
durlukteki komısyona % 7 buçuk nisbet!ndelti muvakkat teminat ak
çelerile gelmeleri ilan olunur. 

1- Resim çerçevesi, Müdür yazıhanesi, yazıhane koltuğu, 
masası, sandalye. 

2- İhale bedeli 415 liradır. (8890) 

telefon 

-----
HAC! BEKiR LOKUMLAR! 

A'Li~ Mü"H''i"i)"ô''i N l 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

~ '1ıııı ~İte an mırıldanma- beyanında bu~unmanız ve bulun - "Olunan davanın tahkıkatı sırasında · nabilir. 
11...' t~.~ıği :e~~edı. Amiral mazsanız hapısle tazyik olunaC'ağı- Müddaaleyhlerden İbrahime l'ÖI' v _ Eksiltmeye işt'rnk etlT'ek isliyenlerin kataloglarile karoseri 187·50 liradır. 
~."~ b> ~ tnuhaf · rıız ve hakikate muhalif bcvanatta . . .. . . b' 1- ·ı b · r t ·· Ill - Eksiltme 30/XII/938 tarihine rastlayan perşembe günu·· saat 
1 ot ·~ndh,., 1 azııs12ca Kara. ul d ğ t kd" d h : derılen davatıyeye mulıaşır taratm- şekli ve dahili taksimatını gösterır ır p an ı e enzın sar ıya mı gos· 
~ıt r>.-ı. "•. d 1 o un u unuz a ır e apıs ceza- . 14 d K b t M ı üb il'"· ~"ll. lloıı 1 er Ha~ketlerin "1.le cezalandınlacağınız ve rehnin :lan verılen şarhe nazaran muma - teıir (fenni tekliflerini ihale gününden beş gün evvdıııe kadar ınhisar- e a a a.,.a evazun ve m ayaat şubesindeki alım komisyonunda 
~lııııı't •tr~ııu:: da Amiral Kol- satılacağı malümunuz obnak üzere ileyhin ikamelgiihını terokettiği ne- ;.r Tuz Ffü şubesine vermeleri lazımdır. yapılacaktır. 
l1j ~. tıı~'t l'<iüd'."""t uz kaldılar. tarafınıza 30 gün müddetle ilanen r~de_ olduğu meçhul olduğu bilicli VI _ btEkliler : zarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
~!\•to~ı'•~t<ıbııtı. Rçındeki as - :.:eyfiyet tebliğ olunur. (338-3822) rılmış olmasına mebni tahkikat h.i· ı;livenm~ paralarile bırlikte yukarda adı geçe.ı komisyona gelmeleri nabilir. 

ııı !! UG kruvazö. 1'imlığince kendisine (20) gün müd· ila nolunur. •8835• V - Eksiltmeye iştirak etmek ist.,yenlerin fiatsız fooni teklif ve 
l•ı "Q•rıı,,,,i ~~ll<ıtak içindeki lstiklfil caddesind& detle ilanen tebliğat ifasına ve tah· 1( * katalağlarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar 

1\ !(o,, 
0 7aman ıçın i.; Şehir Tiyatrosu kikatında 27/12/938 tarih ve saat 14 I - İdaremizin Cibali fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan tütün fabrWı:alar şubesine vermeleri ve tekliflerin kabulünü mutazam-

' "ı~ "oy; 'l'" KOMEDi KISMI de bırakılmasına karar verilmistir. cinsde l adet 500, l adet 300 ve bir adet 200 kilogramı tartabilecek mm vesika almaları Uzımdır. 
ltx_ fb •. ,,_<cııtet gemilerı· _ 10 Birincikanundan Keyfı·yet tebıı·ıo makamına kaı·m· ol· kabı'lı"yette ceman 3 adet baskül şartnamesi mucibince açık eksiltme VI İs kliL •-.. 'L "" -.....,.. s - te erin e....;< tme için tayi.n edilen gün ve saatte % 7,5 gü-

ıı.~ _'lı•mur har:. i t ! b a r e n mak üzere ilan olunur. usulile satın alınacaktır. venme paralarile birlilr.te yuk.ar.ıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin 
~ir. R. Y. (DAMA ÇIKMIŞ BiR GCZEL) 937/11111 I U - Hepsinin muhaırunen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı olunur. ·8760• 



8- 8 ON T E L G R A F -7 t lnet ttlnnn 19~ 

·- ..• ~·· . • ·1'· , . ~ -. : .. '! " 1 Orman Keruma '3enel Komutanlığı lstanbul 
lerinizi Safınalma Komisy0nu Riyasetinden : KREM emekten senra di 

19/İkinciteşrin/938 Cumartesi günü kapalı zarfla ihalesi ıazım ge- lerin yüz tuvaletindeki rol ve tesir
len 54000 kilo sığır etinin Atatürk cenaze merasimi dolayısile heyet !eri layıkile bilinmediği devirlerde 

tamamile teşekkül edemediğinden ihalesi mümkün olamamıştır. 

Sığır etinin gene kapalı zarfla münakasası 9/Birincikanun/938 Cu

ma günü saat 10 da ihalesi aynı mikdar üzerinden yapılacaktır. 
KREM PERTEV 

Diş macunıre tırçaramausınız ... 
Muhammen bedeli 18900 liradır. Teminatı muvakkatesi 1417 lira 

50 kuruş olup 1 inci Mıntaka Orman Mes'ul Muhasipliğine yatırıla-

caktır. •8590• 

vardır. Şöhretini kendinden alan 
Krem Pertevin bugünkü muvaffa -
kiyetinin sırrı basittir. Tamamen 
fenni ve titiz bir itina ile günün tc-

~ 
------·--------------ı kamülünü takip edişi ve memleket 

Çorum Nafıa Müdür lüğünden mahsulü oımakıa iftihar duyuşuct!lr 
...................... 111111! 

Çünkü: 
12/12/938 pazartesi günü saat on beşte Çorum nafıa eksiltme ko

misyonunda ihalesi yapılmak üzere (68714) lira keşif bedelli Çorum 

cezaevi ikmal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname keşif ve evrakı saire Çorum nafıa müdürlüğünden 3« kuruş/ 

B. d f fı 1 ak! d" 
1 

t bedel mukabilinde verilir. Muvakkat teminat mikdarı (4685) lira l'O 1 
ır ea rçaanm a ışer e-, 

. 
1 

. 1 A" dd 
1 

. . kuruştur. İsteklilerin bu işe aid müteahhitlik ehliyetnamesi ve sair ev-
mız enmış o maz. gız gu e erının ki il b. l "k kl"f k 1 ih 1 ·· ·· t d"" d k ' ra ar e ır ı te le ı me tup arını a c gunu saa on or c adar 
ve dahili uzuvların mütemadi if- . . . . • 

t d d 
.. 

1 
d" Çorum nafıa daıresınde toplanacak ıhale komısyonuna vermeleri !a-

raza ı, ışarı an mu ema ıyen a -
zımdır. (8508) 

Jınan ecnebi maddeler, mikroplar, ----------------------------, 
yemek, içki, sigara ve sair dişlere, 

diş etlerine bin bir mikrop aşılar, a-
İstanbul Telefen Müdürlüğünden: 

rızalar husule getirir. Bunlar birike 1- İdare ihtiyacı için 70 Klm. çift bükülmüş dahili tesisat teli, 5 

b;rike nihayet dişlerde çürüme, et- Klm. üçlü dahili tesisat teli, 1000 adet 3 - lü kordon 1 1/2 mt, ve 1500 

!erde iltihaplar başlar. Artık fela- adet 2 - li kortlon 1 mt. kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

keti önlemek ve durdurmak güçtür. 2- Muhammen bedeli (7600) lira, muvakkat teminatı (570) lira 

olup eksiltmesi 12/12/938 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlük binasın

daki Satın Alman Komisyonunda yapılacaktır. 

Emsali arasında en güzel ve 1 
şık mobilyalar satan 

( Eski HA YDEN) Yeni 

BAKER Mağaza l arı 
Ziyaret ediniz. SALON; YE -
MEK ve YATAK ODASI ta · 

kımlarırun zengin çeşitlerıJI 
her yerden iyi şartlar ve ucuz 
fiatlarla bulursunuz. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Vaktinde ihtiyatı elden bır akmıyarak, dişleri
nizi sabah, öğle ve akşam her yemekten 

s9nra Radyolinle fırçalayınız. 

3- Talipler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 

kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını, o gün sa~t 14 e kadar Ko

misyona vereceklerdir. 

4- Şartnameleri her gün Levazım Amirliğimizde görülebilir. 

(7913) 

cKondansasiyon müstahzarat.ı 

imaline mahsus usul. hükında
ki ihtira için alınmış olan 12 ma· 
yıs 1936 tarih ve 2164 numarah 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu -
kuk bu kere başkasına devir ve
yahud mevkii fiile konmak için 
icara verilebileceği teklif edil -
mekte olmakla bu hususa fazla 
malUmat edinmek istiyenlerin 
Galatada Aslan han 5 inci kl~ 
1-3 numaralara müracaat eyle --

a 

-

, 

• • 

Kendiliğinden 8 plak değ~tiren 
LÜXOR Gramofon Mobilyaları 

12 Ay Veresiye 
VERESİYE FİATLAR 

HOR NYP HO N 
4/8 Lamba T.L. 135 

15-6/12 Lamba T.L. 185 
• MOTÖRLÜ T.L. 215 

8/16 Lamba motörlü T.L. 285 
BR AU N " 

6 Lamba T.L. 165 
6 SÜPER Ll.mba T.L. 195 
6 • gramofonlu T.L. 250 
Antensiz Çanta radyo T.L. 165 

E 
1 Her çeşid, her keseye 1 

1 

uygun 

1 

l 19 kuruşa 5 - 40 mum 1 

IA.;;;~iı~ Avizele~ 

12 
AY 
v 
E 
R 
E 
s 
i 
y 
E 

t. 

1 - Garantili bir radyo 

2 - Yedek aksamı daima mev

cud. 

3 - Mükemmel tamir atelyesi 

4 - Ciddi bir müessesenin malı 

5 - 1700 liralık eşya piyangosu 

6 - Reaksiyon negatif tertibatı 

7 - Kuvvetli anti feeding ter -

tibatı. 

1 İsviçre MOVADO saatleri erkek 1 
ve kadın için cep, kol ve otoma-

tik saatler 15 sene garanti. 

1 6 ay veresiye 

..... -~--~-~~~-~·~ 

meleri nen olunur. . ------------
Umumi vekil 

Ri KARDO 
LEVi 

Müessesesi HHuzl u Han 

ISTAN B UL 
Uı;:umi acenta sı 

OSMAN 
ŞAK AR 

TUrk Elektrik T esi s a t 
ve Ti car et i çler i 

m üesae•esl 

GALATA 

Bankalar caddesi N. 47 Voyvoda 

han - Zemin kat. 

BEYAZID 

Üniversite caddesi No. 28 

KADIKÖY 

İskele caddesi No. 33/2 

Ankarada: S. ve N. kardeş. 

İzmirtle: Panetti ve Pariente. 

Eskişehirde: İbrahim Ener. 

1 Bursada: İsak Soef. 

Trabzonda: Hakkı Atmaca. 

Samsunda: Alaeddin Saatçi. 

Kırklarelinde: Fehmi Akay. 

Lüleburgazda: Ali Şefik Şimşek. 

Adapazarda: Sil3.hçı M. Ural. 

Erzurumda: Neşet Solak 

Adanada: S. Rıza İşçen. 

Diyarbakırda: Misbah Münip 

Uraz Kler. 

Zonguldakta: M. A. Gürol 
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Havagazl 

Alat ve tesisa~ 
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iŞ GEL Di 
Elbiseye Dair 
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İhtiyaçlarınızı Şimdiden Galatada nıc. 
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' ı şıı' 
Büyük Elbise Mağazasında Her yerden V Cll ' 

V c Teminatlı Alabilirsiniz. 

KADINLARA MAHSUS 

~· 
EN SON MODA ve LÜKS İPEKLİ MUŞ.A1'f~tyi.ı1 
YÜNLÜ MANTOLAR, GABARDİN PARVt 
HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

E RK E KLERE MAHSUS 
ı' 

HER CİNS İNGİLİZ MUŞAMBALARI, GA13~1 
PARDESÜLER, HER CİNS TRANÇKOTLA1\S~· 
ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVİ HAZIR ve 
LAMA KOSTÜM ve PARDESÜLER. 

Ç O CU KLARA MAHSUS 

HER NEVİ PALTO ve MUŞAMBALAR 

Rekabetsiz fiatlarl~ 

GALATA DA 
LEKSELSYO~ 
E Büyük Elbise Mağazasında Bulacaksın!$ 

Tediyatta teshilat 
Telefon: 43503 


