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A nkara' ya Dönmesini Müteakib Bilhassa Köy 

tıı kısa zamanda - büyük Kalkıııması Bakımından 
'l>e en müreffeh Türkiye 
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Mühim Kararlar Alınacağı Anlaşılıyor 
illküııönii tahakkuk 41ttir
lllelı; meebmiyetiııdeyiz. 
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Fransız parlaıreııtosunda Daladye izahat veriyor 

P 
aris 9 (A.4!J'A- Fransız par

!8mentosu. diln yarı kalan 
istizalı'rari wt harici vazi. . ~ 

yete müt~ik ıitfizakerelere de-. . .. ' . ;., 
I ', { ~ <' 
~..,. . ı 

\'..l "' ' 

vam etmek üzere bu sabah yeni
den toplandl. Müzakereler çok ha
raretli bir safhadadır. Sağ cenah 

(Devamı 6 ıncı ıabliede) 

.• 

HarbıniSulhmu? 
' -

· ı 
1 
Fransa 

·' 1 Almanya 

Faica 
Tahkikatı 

Dolmaba"çede 13 vatandaşın 

Ölümü ve 6 kişinin yaralanmasile 
neticelenen facia tahkikatına 

(Devamı 6 ncıda) 

Arasında 
Bu, lngilterenin Alacağı 

Vaziyete Bağlı 
Mussolini Yılbaşından 
Sonra Kat'i Harekete 

Geçecekmiş 

Dahiliye Nazırının Riyasetinde 
Bir Diktatörlük Kabinesi 
Kurulacağından Bahsediliyor 

• • 
Kralın Kararı 

Bekleniyor 

B erlin 9 (Hususi)- Roınan

yada dahili vaziyet vaha • 
metinı muhafaza ediyor. En 

ufak bir şüphe karşısında bile de
mir muhafızların t>evıkif edilmiye 
başlanrnaları vahametin artması
na sebep oluyor. Çünkü bir kı -
sırn demir muhafızlar bu halden 
çekinerek Rutenya yolile Alman
yaya kaçarken diğer azim bir ek
seriyet tethiş hareketini şiddet • 
lendiriyor. Tevkif edilenler giill>
de binlerce kişiye baliğ oluyor. 

Hükumet henüz kat'i bir hattı 
hareket ittihaz etmemiştir. Kral 
vaziyet haıkkında istişarelerde bu
lunuyor. Bugünlerde ya demir mu 
hafızlar aleyhine başlıyan hare
lı:Atı teşdid ve tacil edecek veya 
durduracak bir karar alınacağa 

benziyor. ı 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Bugünlerde memleketin selameti için kat'i bir kıırar vermek 
mecburiyetinde olan Romanya Kralı Majeste Karo! 
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HADiSELER KARŞISINDA11 ı ıngiltereden 
------Son Telgraf. -· lstanbula 

ESKİ HABEŞ 

İMPARATORU 

Şundi onun ismini bile unuttu
nuz. Çilnku, çoktanberi di.r) a 
sahnesinde rol aldığı görülmil -
yordu. O. en son bir faciada oy· 
namıştı: Habeş İmparatorluğut>un 
yıkılma faciasında .İsmi de Nt>C·• 
idi. Hatırladınız mı? Şu e!>ki Hll· 
beş İmparatoru Haile seU.sıye .. 
Şimdi Londrada oturan bu zat 
Tafari ismile münzevi bir haya~ 
yaşıyor. 

Geçenlerde parasz kalmışt· Ih· 
beşistandaki eski hesablardan <\o
layı bir şirket aleyhine 10613 l; . 
ralık bir dava açmıştı. M~hke'?le, 
Negilıe artık İmpar tor ünva'lının 
tatbik edilemiyeceğ ne karar v•c· 
miş, b;naenaleyh dava sukut d· 
miş. 

Zavallı Haile SeIJsiye bilmiyo~ 
mu ki, düşenin doetu olmaz. m.
beşistanı kaybettikten sonra, b' r 
davayı kaybetmek gayet tabii d~
ğil mi?. Yeter ki, oturduğu san 
dalyayı kaybetmeğe gör. 

BİZİM İÇİN DE 

BiR HASTANE 

Şimdi de itfaiyeciler için kür!i.t 
bir hııatane açıla~. İtfai.'e 
efradının mevcudu 500 ü geçıyc.r
muş. Geçenlerde 1stanbulda kü
çük esnaf için de bir ha.. tane •ı:• l
DUfh. Görüyorsunuz ya, her m~~
lek, kendi b3fJ.nın çaresine b•kı -
yor. Bir, biz, gazeteciler kaldık. 

Babıllldeki bizim esnafın sa) u.ı, 
bllıniyorum, yüzü bulur mu? .. Bir 
ehli hayır çıksa da bir hastane d~ 
bizim için açsa .. Çünkü, önünde, 
sonunda bir hastane kovuşımc.a 
soluj!u alacağız.. Çünkü gazete • 
ciden saAlıklarında kaçan insıırı • 
lar, hasta Ucen de kaçacaklar, biz! 
hiçbir hastaneye almıyacaldar. 

zO~ORT 

TESELLİSİ 

Amerikalı gazeteciler, merak 
etmişler, dünyanın en zengin ka
dınlarını arayıp bulmuşlar. Yap
tı1<1an hesaba göre, dünyada. bir 
düzüne milyarder kadın varm!J. 
Fakat, maalesef bu on iki milyar-

der kadından hiç biri, servetleri
ne rağmen, mes'ud d"ğillermiş .. 
Yıllardanberi saadetin peşinde 

koşuyorlarmış. 

Para ile Jaadet olmnz, diye bir 
atalar sözü vardır. Bunun doğru 
!uğuna şimdi bir kere daha inanı 
yorum. Milyarlar onların olsun, 
saadet de bizim .. 

Buna züğürt tesellisi mi diyor· 
sun uz yoksa!. 

BİR TA!\Iİ!ll 

DOLAYISİLE. 

Allah razı olsun, yeni Vali ve 
Belediye reisimız belediye şub2-
lerine bir tamim göndnniş. Bun
dan sonra, kimseye istisnai mua
mele yapılmıyacak .. Rivayete gii
re, şimdiye kadar baıı k;mseler 
nüfuzlarından ve ıtlıbablıklaı·ın -
dan istifade edip, işlerini sfü,u -
!etle gördÜl'üyorlarınış. 

Bu tamimde. Valimizın affma 
mağruren arzediyoruz, Bir nokt" 
unutulmuş galiba .. Sakın, memur· 

' !ardan bir kısmı bu tamimden, 
~ herkesin işi >eyyanen ağır ağır ve 

zorlukla yapılacak manasını çı -
karmasınlar .. 

BENİM DE BiR 

RİCA!\I VAR 

Bütün gazeteler, yeni V alı".len 
birçok işler istiyorlar. Şimdi de 
görüyorum ki, gazete muharrir • 
!eri kapı kapı, sokak sokak dola
şıp vatandaşlarla konoşuyorlar: 

- Dile benden, ne dılersin, mi
sali arzularını soruyorlar ve g9· 
:ııeteye basıyorlar .. 

Bugüne kadar hiçbir gazeteci 
bana da gelip: 

- Yahu, senin de bir arzun var 
mı, diye sormadı. Baktım semti
mize uğnyan yok. Bari, kendim 
yazayım, dedim. 

Yeni valimizden bütçeye, para· 
ya taallılk etmiyen benim de bir 
ricam var: 

- Bilhassa pazar günleri her 
seanstan sonra sinema salonlarını 
tamamen boşaltmak ve pencere
leri açtırarak hiç olmazsa on da· 
kika havalandırılmasını teının e'.· 
mek. 

AHMED RAUF' 

[İ(ÜÇÜK HABERLEfil 
* Semıayesini.n tamamı dev

let ta.rafından verilmek suretile 
kurulan ildısad.i t~llerin u
mumi mürakabe heyeti azalıkla
rma yeni elemanlar tayin olun -
m~. 

* Yem avukatlık kanunu mu
oibince mUhteli! şehirleroe birer 
•adli müzar.eret bürosu• tesıs o
lunacalctır. 

* Ü'nivenıltede inkı!Ap den -
!erine evvelki akşam Mahmut E
aat Bo:ııkurt'un bir nutkile ba,ııın
mıJtır. 

* İtalyan B&JVekili MussoEnı 
d!ln bir gazetede alaylı bir maka
le ne~rederelr demokrasilerle şid
detle Wtihza ve oııları ten.kit •Y· 
lemi§tlr. 

* Şimall Fransada ırevler nı.
hayet bu.lınJftur. * Müddeıuınuml muavinli&ine 
tl'sküda.r icr:ı memuru Hicabi ta
yin oluıwııuştur. 

* Hitler dün ilk Alman tayya
re gemisini denize indimıi.ştir. 

* Sıvas - Erzurum demiı;yulu
nun Erzincanda işlemeğe ~çtlış 
töreni pazar günü bi:<zat Ali Çe
tinkaya tarafından icra olunacak· 
Ur. 

* İngiltereye sipar~ olunan 
yen.i vapurların sefer ve tecrübe 
sür'atleriınin arttırılması karar • 
laştınlmıştır. 

* Şehrimime buğday fiatları 
yükselmektedir. 

* Hatay milli müdafaa mü • 
pviri inayet ,elırimize gelıniıı ve 
Ankaraya gitmiftir. 

* Havaların soğumaııı dolayı • 
aile limanda balık akını azalmı,t
tır. 

* Hava Kurumunun umumf 
merkez heyeti diin Ankarada top 
lanmJJtır. 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

No. 53 

Ve Perihanın kulağına eğilerek 
annesinden gizli - şunları fısıl • 

dadı: 

Yazan: İskender F. SERTELLl 

Parihanın, Nihadın istifasından 

haberi yoktu. Nihadı elinde çan 
tasile görünce, memuren Al.ıran· 
yaya gittiğine inanmıştı. 

- İki ay içinde işini bitirip :!e
leceksin, değil mi Nihadcığını? 

Müracaat 
ı Bu Yaz İngiltereoen 

Bir Çok Seyyah 
Gelecek 

Turkish information bureau 
isimli bir teşekkül Londradan be
lediyeye mÜl'acaat ederek İslan· 
bul hakkında uzun ve etraflı ma
lılm at ve broşür !er istemiştir. 

Bu büro, İngilizlere Türlı:iyey• 
tanıtmak ve buraya toplu seya -
haller yapılması için büyük l:ıtr 

faaliyetle çalışacağını da iHve 
etmiştir. 

Bu münasebetle önümüzdeki 
yaz mevsiminde İngiltereden h · 
tanbula mühim miktarda İngiliz 
seyyahı gelmesi beklenmekte • 
dir. 

Satın 
Alınacak 
şirketler 

Haber aldığımıza nazaran hü· 
kfunetimizin satın almağa karar 
verdiği şirk~tler meyanında İs • 
tanbul tramvay, İstanbul tünel, 
lıtanbul havagazi, İzmir tramvay 
ve elektrik, İzmir sıı, Bursa elek
trik şirketlerile müttehit elektrik 
şirketi elinde bulunan Edirne, 
Tekirdağ, Balıkesir, Gaziantep ve 
Mersin elektrik tesisleri vardır. 

Nafıa Vekaleti satın alma ka
rıırını bu şirketlere tebliğ etmiş 
ve mezkUr ~ırketler de sıı.tllja mu
vafakat ettiklerini bldimıişlerdir. 

Şirketlerle yakında müzakere -
lere başlanacaktır. 

Ebedi Şefin 
Medfeni 

Ebedi Şefımiz AtatÜl'kün anıt 

• kabirlerinin - yerini ve şeklini 
tesbit etmek üzere Başvekalette 
Müsteşar K~mal Gedelgeçin reis
lığındeki tiıli komiıiyon çalışma -
larına devam etmıştir 

Tali komisyon; Vekıilet müte
hassıJlarından mürekkep bir he
yetin fikirlerini almayı rnünasip 
görmü~tür. 

Bu mütehaı;,;ıs heyette Akade'lli 
profesôrlerinden mimar Taut, 
heykeltraş Belling, şehircilik mü· 
tehasıslarından Prost ve Yaıısen 
mevcuttur. 

Heyet önumüzdek hafta içinde 
toplanacaktır. 

-0-

E'çili~<ler de D~ğişikLk 
Olacağı Doğru Değ 1 

Ankara 8 (A.A.)- Bazı gazete
ler elçiliklerde tebeddülat icrası 
kararlaıımış olduğunu tildirmiş

lerdir. 
Anadolu i.jansının haber aldı

ğına göre, elçiler arasında deği • 
şiklik yapılması lıaklqnda hük{t
metçe bugüne kadar alınmış hiç 
bir karar mevcut değildir. 

Perihan Nihadın arkasından an· 
nesine döndü: 

- Şu Cahideyi görüyor musun, 
anne? Nihadla aramızı bozmalı: 

için, Reşad.la elele vererek ncl2r 
uydurmuyorlar, neler! .. 

- Sen bu laflara kulak verme, 
yavrum! Herkesin ağzında kelid 
yok ya. İstediğini söyler. Nihad 
çok temiz kalbli bir çocuktur. f-i· 
kah günü Yılmaz isminde bir a -
damn karısının hezeyanları ka • 
fanda yer etmes!n sakın: 

- Cahide benimle evlenme'ı: 

fçın pefimden bir hayli koşmuş 
tu. Bu kız bizden intikam al'llak: 
lçı ne mümkünse yapacak. Re -
§adla nişanlanması bile seni çeke· 
ınemesind•ndlr. Retadı sevdiı;:in • 
der defü. 

B.ı sözler Perihana pek mü!\ • 
yim ve makul göründü. 

Diye se:ilendi. Nihad, nik8.h!ı • 
sından ayrıldığına üzgün görü • 
nüyordu: 

- Belki de iki aya varmaz, g2. il 
lirim, yavrucuğum! Sakın beni 
mektu bsuz bırakma.. 

1 

- Yok canım! Ben öyle deli 
saçmalarına ehemmiyet vcnnem .. 
Yalnız şu Cahide ned~n beni çe
kemiyor? Re§ad onun için biçil • 
miş kaftandır. Onu beğenmiyor 

mu? 
- Anlaşılıyor ki, Cahidenin de 

Nihadda gözü varmış .. Ben zaten küçüktenberi o 
nııo ben! kıskandığını bilıyorum. 
Co .ide beni hiç bir ?aman Çf'ke -
mez. 

Ayak üstUndM konUitula.r. 
Ayrıld.lar. 

Diyerek istasyonun yolunu tut
tu. 

Nihad, gerçekten Almanyaya mı 
ı:idiyordu; yoksa İstanbulda H.>i
landalılarla mı çalışacaktı? 

Bunu kimse bilmiyorou. 

- Zaten Nihad bunu bana söy
lemişti, anne! cCahideden ken -
dini sakın!. demişti. 

- İyi ya işte.. Sen de bunları 
bil de ona göre konuş onunla. 

p· o L i s 
Ve .. Mahker11eler 

Kuşağa 
Dizili 
Sişeler 

---

l /ğn4.?den mi 
Veremden 

• ••l'-'- .. ? 
mıo au. 

Mavzer Kurşunu Gibi Mahkeme Şimdi Bunu 
Kuşağa Şişeleri Dizmiş Tayin Edecek 

Rami isminde bir adam dün JC· 
~e fena halde sarhoş olarak Sir· 
kecide Baylan birahanesine git
miş ve bir masaya oturmuştur. 

Burada ceketinin düğmeleranı 
çözen Raminin belindeki kırmızı 
kuşağa bakanlar tam yedi tRne 
29 luk rakı şişesinin mavzer kur· 
şunu gibi kuşağa dizilmiş oldu • 
ğunu hayretle görmüşlerdir. 

Rami, etrafın hayreti arasıncia 
bu şişeleroen bir tanesini sürat. 
le çıkarmış ve arkasına bir yum
ruk vurduktan sonra gazoz gibi 
ağzına dikip clık_ !ık... içmiştir 

Rami; biraz sonra yüksek ses. 
le şarkı söylemek istemişse de 
gelen polisler tarafından ye.ka
lanmıştır. 

1 inci Sulh Ceza mahkemesine 
verilen suçlu 7 lira para cezasına 
mahkı1m olmuştur. 

+-
Ocak 
Başında 

Sar'ası Tutıırak Yandı 
Arapcamide, 8 numaralı ev.ie 

oturan Emine isminde bir bal an 
mangalda çorba pişirmekte iken 
sar'ası tutularak düşmüş ve iki 
eli tencereye girerek fena ha!dP 
haşlanmşıtır. Emine Beyo!;lu 
hastanesine kaldırılarak tedavı 

altına alınmıştır. 

--o--

Bahasigle 
Kızını 
Bıçaklamış 

Dün Ağırceza muhakemesi Ça
talcada Hasan ile kızı Zülfiyeyı 

öldüren katil Ahmedi muhakeme 
etmiştir. 

Evvela bu davaya ait Ahmet 
ismınde bir şahit dinlıenmişti~. 

Ahmet: - Ben tarlada çalışı • 
yordum. Ansızın katil Ahmedin 
Hasan ile kızının tarlasına geld;· 
ğini ve sonra baba ile kızın kaçc 
mağa başladıklarını gördüm. Bir 
aralık Ahmet arkalarından yetiş· 
ti. Ve bıçakladı!... demiştir. 

Ahmet, şahitle düşman old·ı!c· 

larını söyliyerek bu ifadeyi red
detmiştir. 

Muhakı>me mütalea için kal -
mıştır. -·-Bir Sandık Elma 

Çalmış 
Cibalide oturan sabıkalı Ethem 

meyve hllinden bir sandık elma 
çalarak kaçarken yakalanmıştır. 

- Biliyorum .. Onu da blliyo -
rum. Artık hermi anladım, arıne! 
Bu evlenme hadisesi bana ayna 
gibi herkesin içini göstel'dl 

Bayan Pakize sigara içiyordu 
Kendini tutamadı .. 
Gülümsedi: 
- Bu da yanlış bir fikirdir, kt· 

zırn! He~kesin içini öğrenmek k•)· 
lay bir iş değil. Hiç kimse hak • 
kında iyi veya fena notlar verme. 
Bu hükümler zamanla değişeb'lir. 
Mülahazat hanesi bırakmalı: da 
litzımdır. 

- Yok ... Yok .. Cahide için en 
kat'l hükürr,Jerimi ş'mdiden ver
dim: Kıskanç, dedikoducu, hasud, 
hırçın ... 

Ellerini blrbirine vurdu: 
- Daha .. daha .. of, hatırıma gel

miyor şimdi. Ondan her şey hek· 
lenir işte. 

- Bahçede bir ayak sesi var. 
- Sakın o gelmesin? .. 
- Cahide mi? .. 

Kasımpaşada Hacı Hüsrev ma· 
hallesi 83 numarada oturan Na • 
didenin genç ve güzel kızı Sul -
taniye; bu:ıdan bir müddet ewel 
hastalanmış ve .edavi için Dano! 
Jojef isminde hır doktor getir!!· 
miştir, 

Doktor, kıza 10 enjeksiyon ver
miş ve bunlardan birisini kendisi 
yaparak diğerlerini de yaptırma 
ların ıtenbih etmiştir. 

Nadide, komşularından ebe Ni
garı çağırarak iğnelerden ikisinı 

ona yaptırmıştır. 

Fakat biraz sonra, kızın baca
ğı şişmiş, her tarafı ağrımış v~ 

büsbütün hastalanarak ölmüştür 
Bunun üzerine iğneleri yapar

ken temizliğe riayet etmemek 
suçile ebe Nigar mahkemeye ve
rilmiştir. 

Dün Asliye 3 üncü Ceza mah· 
kemesi bu davaya bakmış ve Na
dideyi dinlemiştir. 

Nadide: 
- Doktorların tavsiye ettiği 

gibi iğneleri ebe Nigiira yaptır· 

mak istedim. Ebe Nigar, birınc' 
iğneyi ateşte kızarttı. Diğer i~ • 
neleri de sonradan suya batırıp 

yaptı. İspirto filan sürmedi!. 
Belki kızım bu iğnelerden, belki 
de ecelinden ölmüştür.> demis • 
tir . 

Suçlu ebe de, kızın esasen mü. 
tevcrrim ve ölüme mahkılm bu· 
lunduğunu , iğneleri temizliye • 
rek dikkatle yaptığını söylemiş -
tir. 

Mahkeme doktorun şahit sıfa· 

tile celbi için kalmıştır. 
---<>--

Bıçakla Elinden 
Yaralandı 

Rumelikavağında oturan ve 
Kumkapıda balıkçılık yapan İs
mail adında biri sarhoşluk ~i . 
zünden çıkan kavga neticesinde 
Hamza ismindeki arkadaşını bı. 

çakla sol elinden yaralamıştır. 

Artık Moda 0 1an 
Kazalardan Biri Daha 

Langada Hayriye tüccar soka· 
ğında 83 numaralı evde otunu 
Agobun 2 yaşındaki oğlu Murat 
odada oynamakta iken mangal,n 
üstünde bulunan kaynar su ten
ceresini devirmiş ve kendisi muh· 
telif yerlerinden başlanmıştu. 

Balık Çalıyormuş 

Azılı sabıkalılardan Deli nami· 
le maruf David dün Balıkhane ö
nünde bulunmakta olan İlya'iln 
balık yüklü motörune girip 13 ba· 
lık çalarken tutulmuştur. 

- Hayır .. Hayır .. O değil. Hur 
şid amcan geliyor. 

Alt kattan besleme kız seslend': 
- Bayancığım misafir geldi. 
Perihan: 
- Hurşid amca da bugünlt!rde 

sık sı.k gelmeğe başladı. Bu Yllf
tan sonra .. 

Sözünü tarnamlıyamadı. 
Pakize kaşlarını çatarak P~rı 

hanın odasından çıktı. 

Alt katta .. 
Pakize, Hurşid .• yavaf yav8f 

konuşuyor ise: 
- İki gündür gelmek istiyor- , 

dum, elmasım! Sizi kırk sekiz sa
attir göremediğime o kadar ıizlll · 

düm ki.. t 
- Eskiden ayda yılda bir kere 

görürdünüz! 
- O zaman biliyorsunuz ki, 5'!•" 

best değildim .. sırtımda kambur· 
larım vardı. Celal A vrupaya gitti. 
Nermini evlendirdim. O da b- ı 

. casile Ankarada, artık sıra bana 

Emniyet 
Müdürünün 
Tamimi 
Şöhrete Layık Olmak 
İçin Çalışmak Lazım 
Yeni Emniyet müdürü Sadri Aka 

dün bütün emniyet teşkilitına ve 
.werkezlere bir tamim yaparal 
vazifeye başladığını bildirmiştir. 

Yeni müdür, bu tamimde dlin· 
yaca tanınmış olan İstanbul po
Jisinin başında bulunduğunrlan 

dolayı sevinç duyduğunu da bil· 
dirmekte ve bu şöhrete her vakit 
layık olmak için çalışılmasını 

tavsiye etmektedir. 
Sadri Aka dün Emniyet tnü· 

dürlüğünde kalemleri dolaşmış 

ve bazı merkezleri de teftiş et • 
miştir • 

Yeni müdür bir aralık adliye· 
ye de gelerek Müddeiumumi 
Hikmet Onatla görüşmüştür. 

Halıcı oğlu 
Kazasının 
Muhakemesi 

Birkaç ay evvel cHalıcıoğlu • 
önlerinde vukua gelen ve iki ki· 
şinin ölümü ile neticelenen bir 
deniz kazasının muhakemesine 
dün Ağırcezada devam olunmuş· 
tur: 

Niyazi, Fethi, Dursun ismk· 
de üç arkadaşın bindiği bir san
dalın Mehmet kaptanın motOrile 
çarpışması sonunda Fethi ve 
Mehmet kaptanın denize düşerek 
ölmeleri ile biten bu hi\diseye a· 
it keşif raporu dünkü muhake
mede okunmuştur. 

Bunda; sandalın feneri olmadı
ğı, içindekilerin ehliyetsiz v•' 
sarhoş bulundukları ve tamaınile 
mesuliyetin kendilerine raci ol
duğu yazılmakta idL 

Dursun ve Niyazinin avukat.ı 

bu raporu tetkik etmek üzere 
müsaade istemiştir. 

-0-

Salih Kılıç 
Gitti 

Çorum valiliğine tayin olunan 
e!lki emniyet müdürü Salih Kılı; 
dün akşamki ekspresle şehrımir.
den Ankaraya müteveccihen av· 
nlmıştır. 

Kendisini vali muavini Hüdai 
ile halefi Sadreddin Aka ve mü. 
diriyet erkanı teşyi etmişlerdir. 

Silih Klıç hareketinden evvel 
İstanbulda geçen memuriyeti es· 
nasında gazetelerden gördüğti hi· 
maye ve yardıma teşekkÜl' etmiş. 
tir. 

Köy 
Yatı Okulları 

Alman· frans• 
Daklaras~ ı;,~ 
Yazan: Ahmed Ş oıı. 

1926 sen1<sini takıp eaen s)' 
beş yıl zarfındaki enterna . 

.. b 1 .. '-•e ar~ rnunase et er uzer""" üsta 
nıalar yapacak olan ırı t1arı 
tarihçi, bu devir dıploma ed 
garip bir hastalığını teŞIU5 

cektir: Paktomani.. bit 
Her devlet, her devletle 

rü paktlarla bağlanmtŞll~· k 
mazlık paktı, iyi ıwrnşu~ ,. 
tı ,dostluk paktı, karşılı ~ 

0
'iS 

dun, istişare paktı, komu 
aleyhine pakt, harbi ilga P61 

Kellog paktı. Bunların ~~ad 
o paktın imzala.ndıgı tesi 
münasebeti teshil eder. Et v 
ne hatta bazan ertesi •Y 

' nsızın 
ertesi hafta vaziyet a edilJı' 
ğişiverir. Fak.ıt pakt fesh e 5 
Uykuya dalar ve gcçenl~eri 
yet • Polonya münasebt t · 
görüldüğü üzere, iki devle ul' 
rine elverdıği zaman onu 
dan uyandırırlar. 

1 
,00 

İşte bu paktlar kolJekS y · 
·ı·ve ed1 

yeni bir tanesi daha ı a 
tir: Alm:ın - Fransız pakt•• 
tın imzasına Münihte karar d 
miş imiş. F .. kat Frarısad818}15 
vaziyetin karışıklığı ~jJcbıl 
ancak evvelkigün imza. :Bibbt 
Alman Hariciye Vekıl'. ·c '{el 
rop ile Fransız Hancı} ıala 
Bone arasında PariSte i.ıll 
bu pakt ile: ııJı~ 

1- İki devlet sulha ~a~erl 
rını bir defa daha teyıt 

35 
Ve Almanya ile Fransa :rri ~ 
iyi komşuluk münasebet e b~ 
hu sağlamfoştıracağlndan 
ğurda çalışmayı vadederıeı;İer 

2- İki devlet, memıek•· iht 
rasında araziye ait hiçbıt .oerl 
mevcut olmadığını beyeıı .,,1eıl 

3- İki devlet, başka d:ıcri 
le olan hususi münasebıı> eti Jl 
tirazi kaydile, iki mcrnJel< JclııD 
kadar eden meseleler ha. t' 
biribirlerile istişare etlfleğı 
hüt ederler. . ııls 

Görülüyor ki Parıste 111135~0, 
Alınan - Fransız deklat · ıJ 
Münihte imzalanan lngiliı ~~p 
man deklarasyonu kıı<lat edi s. 
hem değildir. Esase~ eb l>İ ~ 
deklarasyonu, görüluyo\re jr.$~ 
dilik uykuya dalmıştır. )ti ııı 

. ında ' tere ile Almanya aras__ ır .e 
nasebetler üzerine muess 
ğildir. il eli 
Alınan • Fransız paJ<tın'ıe 

miyrt~ bir <lefa AimanY11 ı,rııl"d' 
sa gibi, asdardanberı. A :~!J~ 
iki rakip de·;Jet arasında &a ~· 
mış olmasındadır. Avrupa tJıf-'r 
vetler müvazenesi, daim3 ':ıl,P' . e ~ ~ 

Fransız siyasi rekabetın iill~;e ~ 
rnıştır. Enternaı;yonal ııı t b~ 1 

betler daim'l biribirine :
1 ılif I~ 

mihver etrafında dönmuŞ eııe" 
giltere bundan istifade ;;<1-,_ı 

b
. ııı- ,. 

Avrupa kıt'asında ır JJ!l • 

temin etmiştir. İtalya. b~~ııi ~~ 
tifade ederek milli bırJıg ııı"' 

· oı'ıı pJ' 
muş ve imparatorluk ·ıe f'' ıııl 
Binaell3ieyh AlmanY1 1 eoi<P • 
a.rasuıda mukarenet ifad~ al ,.,o , 

Geçen yıl açılan 4 köy yatı oku- deklarasyon enternseoıı .ııf'' ,: 
lunun randıman vermesi üzerine · ,,e p • -n• 
bunları nadedini artırmak için Ba· nasebetleri bize yer.ı . o.ırf'' ı• 

dığunız bir zaviyeden <I·_..,Jt 0 

kanlıktan gelen emir üzerine Kül- deV"'" 
tür direktrü bu okulların nere - Fakat bu ne kadar ıaoıır· ı 

cak! Asıl mesele bun• _.h~ 
lerde açılması muvafık olacağı hu· (Devamı 6 "''" ,,... 
susunda Çatalca, Silivri ve Şilede ___ .::::.~=---
tetkiklerde bulunmu§tur. 

geldi. 
Pakize, Hurşid Abbua bir si • 

gara uzattı: 
- Ne sırası geldi size! 
- Canım... Anlamatnlf gibi 

davranı~ da beni üzmeyin Allah 
aşkına! Ne sırası olacak! Evlen
mek ... 

- Latife sevmekten hlli vaz
geçmemişsiniz! 

- AAA... Ben fikrimi geçen 
gün size tayyarede de söylemedim 
mi? Mademki damadınız da ar • 
tık İstanbula yerleşmiş. Tayyare
cilikten istifa etmiş... Altı yüz 
lira aylık ile P<>rihanı çok güzel 
geçindirebilir. Biz de seninle ev
leniriz, a gözümlin nuru! 

Pakize birdenbire şaşaladı: 
- Neler söylüyorsunuz, Bay 

Hurşid? Nihad dün Almanyaya 
harı!ket etti. 

- Haydi canım, benimle alay 
etmeyin! Polis müd'iriyetinde mü
him bir adamdan duydum bunu. 

(Devamı var) 

• . iı• 
HediyelerıJ11 1'' 

Yazıy0ruı ~ · IJI b ~ 
Fıkra müsabakam,. iç ....,.,,. ~· 

nmm blUrdlk. Oku1uc•~11I, ,. 
ralannı röndenııei;• b 1ıı"'" 
Bu fıkraları aym oooncı.ı' p"1 

ra ile neşre başl11or= dili' (t ,ti ' 
Gönderilecek r.vaıar ~,..ıl ıl' 

eTTelkl Pntü n;wıata 1~ 
dJ1imb bahal .ıa1r..ıııd• ~ 
malıdır. el ıt''~ ı~ 

Kura neticesinde bl'!.ıt• ~;ı)iil'.: 
ııahlblne kıymelll bir .,...ı<IJI&·~ "lf" 
lklncl7e bir fototraf k•I .., .;ıı'ıı: 
cü1e - • kı1melll bir 

1
,.,,, ~,ıl~ 

düncüye bir dolrna k• b00 t•I r<' 
ra:ıettmlzln üç aylık :tfr. ıı' 
olarak takdim edil•<" k•P' 1>"' 

Beslnclden onurttUY•("lld;aO ~" ııt" 
fototraf albümü, onun uJı:ıfl' 1 · t 11'11 

şlnclye kadar bir baY" dar ttlrt' ~ 
şinclden ytrmlnclye k• yit"'~ r 
ra df'ftf'rf, yfnntncfd;;te )ı(ıl 1ıl 
ctye k~dar da btrer t.'. 
lem hedly~ edtJttf'ktf~JJiDrl''' rıı ..,, 

Yfrmt be~fnrldf'n ..... ı,:• • 1~ . ""'" ~ ....... derece alan okulucu ,.u~-
mt-tH artist k:ırtlan ye 



vukatlar Tasfiye 
E d . m i o r 1 a r 

1 
Şoförler 

eu iş, Haysiyet Divanı 
Tarafından Yapılacak 1 

4"llkatlarda Aranan Vosıflar Nelerdir? 
Venı ~~anbul barosu idare Yeni kanuna göre de avukatlık 1 

{ lneclıaı sık sık toplanarak şeraiti; maddi ve manevi evsı.f 
"ıo· Y•ni .avukatlık kanunu. olmak üzere iki kısımdır. 

1ı.. ikatı ve eski ~ ile meıgul Maddi vasıflar mekteb mez<1nu 
""'1ttadır llaıı, · olmak ve saire gibi ,eylerdir. 

lf•-· gazeteler bu 1oplantılar Manevi vasıflara gelince bunun 
ı..::Oile avukatlar arasında bir 
;"Ye Yapılacağına işaret etmek· takdir ve tetkikini yeni kanım, 
lic!ve i() kadar avukatın levha ha- Adliye VekAletinde kurulaca!. o-

ılir~-lı:alacağını haber vetmekte • lan bir cbüyik haysiyet divanı. na 
..,r, verm~ir. 
l);ı_ 

bit "" bu ~~wıta tahkikat yapJn Bu haysiyet divanı da ancak 
lıı llıuharririınize baroda sala - yeni baroların teşekkülünden son-
Qır~ bir zat şu izahatı ver - ra kurulacağı için şimdi yaJn•7, 

Jlir: maddi evsaf aranmaktadır. 
itJ;. İnzibat meclisi müterakinı Yani manevi evsafı aramak ıç;n 
~ r;:u ~ıkarmak ve yeni me<.tise saliihlyet görülmemektedir. Yal -
le ır 1' devretmemek için b'iv
.. •ılt sık toplanmaktadır. Ye:ıi 
~ldlarının yenilenme.ini amir 

~~llcaJı: .bu yenilemenin eskı. ka· 
ili k ht1kum.elri arasında değil ve· 
ılir aııuna göre yapılması lazım -

'--

nız, aidatını vermiyenler, meı.teh 

mezunu olmıyanlar ve ölenler, iıa

roda mukayyed olup da İstanbul- , 

da filen avukatlık yapmıyaniıı .. 
rın kayıdları yeni levhadan si'.n

mektedir. Buna da tasfiye den -
me-z.,, 

l .uhaKkak 
Hakhdırlar 

ki 

Ş 
oförlerden bir ı:ruP LO.tfi 
Kırdar'ı ziyaret ederek tak
silerin ayni renk boya ta· 

şımaları mecburiyeti yüzünden 
hem kendilerinin zarar gördük -
!erini, hem de Avrupa boya fab
riluılarını zengin ettiti!nizi söy
lemişler. 

Şof'cirler, 

- Vur abalıya.. 
Kabil inden: 
- Vur şoföre!. 
Sözüne tam hedef teşkil eden 

vatandaşlarımızdır. 

Yalnız üç beş yıl içinde üç beş 
defa plaka d~ğiştirmck yüzünden 
bir hayli çinko veya teneke tüc -
carı zengin oldu. 

Eğer, şoför vatandaşlar şimdi 

de boyadan tikıiyet ediyorlar ise 
muhakkak ki haklıdırlar. Ya oto-
mobil acenta ve komisyoneuları 
Avrupadao taksiye çıkaracaklan 
arabaları sipariş ederlerken Be
lediyenin kabul ettiği rengi fııb
rikadao istemeli, yahut da haki
katen arabaları kendi renklerinde 
serbest kalmak ihtiyarına terket
melidir. Bu takdirde hem şoför 
korunacak, hem de döviz kaza· 
nılacalı:tır. 

lia ta y'l ıı l ar ller Yü~;;~CEVAD 
Şeylerini Bizden Muallim 

I 

Alacaklar Mektebi 

/8kenderun Ticaret 
Odasının Bir Müracatı 
l't ataY<laki tüccarlar; İst&rbul göre buğday ve kömürle bilcünılr 'l tUccarlarile i~ yapmak ,3 - maden cevherlerinın memleketi . 

la< teınektedirler. mizden Hataya ihracında bir li -
t~llderun Lıc:ıret odasıno:.n sans aranmıyacaktır. 't Odaııı reislığine gelen bfr Ayrıca pamuk ipliği, bakır ka. 
~t~bcıa bu arzu tebarüz et.ti - lay, ham deri, çuval, jüt ipli~ i;ı 
lı,. ·~ı.e ve Hatay devleti dıh'- ' · 
~~ İltihtn. 1 . 1 mensucat ve kauçuğun da ithal 
.'"'! ....,. o unan gayrmıamu , 

1 
k 

Yeni Biru~sına 
Taşındı 

Yüksek muallim mektebi V '! -

fadaki yurd binasına kısmen ta 
şınmıştır. 

Bina tamamile ikmal edilmiş 

olmasına rağmen tefrışatmın hP· 
nüz kısmen noksan olması yü,ün
den mekleb müdürü ve bir kısım 
talebe eski binada ikamet etmek
tedirler. 

4- 1 O Jlf T B L G a A P - 9 ı inci Kh1111 ım 

ıGünOn me•elesl: Radyolar 
/ Haldeki Çatlaklıklar Hakkında 

Tehlikeli Değilmiş Bir Karar Yüz kuruşa Yemek 
'{enir mi? 

Muayyen Saa' lar· H ayet pahalılığı ile miicade-
1 •• k 
O d B C .h t Düşünülmiiş dan Sonra Çalma ı~-~çin_ hükümetin t~sbit et· n en U l 6 I 1 tigı Lır takım esaslar var. 

'C'enn'"ı Tedbı.rler Alınmış Yasak 1 Yakında, ilıucliye kadar )apılaı• 
r 1 l 1 Şehrimizin muhtelit ııemtlerlt. tetkiklerin iyi octiecler .err.1ek 

f ' ,, 

Meyva halinde;ı bir köşe 

D ünkü sabah gazetelerinrlm 
blı"inde, Kerestecilenlek; 
meyva hali binasının muh

telif yerlerinde çatlaklar ve çö -
küntüler görüldüğü ve çatJ.akla · 
rın iki senedenberi gitgide açıl · 
dığı, buna sebeb de arazinin, uin:ı
nın ağırlığını çekemiyecek k~d·ar 
gevşek olduğu hakkında bir ya1: 
çıktı. 

Bir müddet evvel gazetemizde, 
hal hakkında yazdığımız uzun ya
zilarda bu hususdan biz de balı -
setmiştik. Dün, son vaziyeti ö~ -
renmek üzere halde yeni bir tah 
kikat yaptık. Mevzuubahis arıza
lara dair edindiğimiz mah'.ınıatı 

yazıyoruz: 

Filhaklka, hal duvarlarının ba 
zı yerlerinde ayrıklar vartlır. 

Fakat bunlar bildiğimiz şekil

de duvar çatlaması değildir. S1-
dece üzerine binanın inşa edildigi 
toprağın, çökmesinden, oturn.a · 
sndan mütehas~il olduğu söyle · 
nen bir hadisedir ki esasen a}Tı · 
lan kıs1mların diğer lasımlarl:ı 

münasebeti ancak mafsallarla bi• 
birine raptedilmiş olmasından iba
rettir. 

Filhakika binanın inşası esna • 
sında bu toprağın gevşekliği hı
zı erbabı fen tarafından ileri sü
rülmüş ise de bundan dolayı hlJ 

ınşaaltan sarfınazar edilmemiş an· 
cak buna karşı tedbir alıru.ıış~ır. 

Bu tedbir de şudur· Binanın 1,e

yeti umumıyesı beş kısım olar3k 
ayrı ayrı yapılmış. birbir;nc g~~
me şekilde. yanı mafsallarla b~ğ 
lanmıştır. Bu itibarla. bazı cihet

lerden toprağın çökmesile duvar 
larda hasıl olan ayrılmalar bu ;::et· ı 
me kısımların ayrılmasıdır kı lıu 

geçmeler ve binanın ayrı ayrı p<1r

çalar halinde yapılması vaktPt• 
toprağın yumuşaklığı düşünüle · 
reok alınmış hır tedbirdir. 

Bu ayrılma hadisesinin her y:l 
birkaç santim ayrılmak gibi mü 
him bir neticeye varacağı da va 
rid görülmemektedir. 

Yine ayni gazetenin yazdıpna 
göre, mevzuubalıs meyva hali bı 
nasının, Belediyrcc mutcahh>J -
den kabulü kat'isi olmadığıd•r. 

Halbuki, hal müdürlüğünden all

kadar bir zatın üadesıne nazar~n. 
binanın iki sene E!vvel kat'i J.ra
bulü yapılmıştır. Geçenlerde B<'

lediye heyeti fenniyesince yar• 
lan bir tetkik neticesinde de b:
nanın heyeti umumiyesinde hiç 
bir tehlike görüldüğü söylel'!'ne· 
miştir. Fakat bu ayrılan yerlere 
karşı yakında bir tedbir alımıca.l;' 
muhakkaktır. 

deki bazı kahvelerde ve evlerle üzere, tatbik sahasına geçirilece· 
apartıınanlarda geceleri geç va1<- ğini ümit ederiz. 
te kadar yüksek sesle radyolarda 1

1 

Hayat pahalılığı ile mücadele-
şarkılar çalındığı görülmüştür. d< vazifelerin mühim bir kısmı 

Bu yüzden halkın evlerinde n- be Jiyelere düşüyor. Bilhassa 
hatsız olmasına meydan verilme- İstanbul Belediyesinc.-
mesini teminen ev, apartıman v: 
kahve sahiblerine kat'i tebligat İstanbul Belediyesinin İktısad 
yapılması ve saat 22 den sonra Müdürlüğü böyle bir mücadelede 
yükses sesle radyo çalınan yer - ne düşüııür, bilmiyoruz. Çünkü, 
ler hakkında derhal takibata ge- nedense, şehrin candamarların -
çilmesi alakadarlara bildirilmiş - dan biri olnn İstanbul Belediyesi 
tir. İktısad Müdürlüğü, böyle mühim. 

Her Aile 
Bir Maske 
Alacak 

Vi'ayet erde Gaz 
Mas:.Ce erı Satıl~cak 
Zehirli gazlerdcn 

halka konferanslar 
yazmıştık. 

Bu konferansların 

korunma idn 
verilec-eğini 

seri hali'lde 
hazırlanmasına başlanılınıştu. 

Ayni suretle; sinemalarda gös-
teri!Pcek olan .zehirli gaz!<·r. 
mevzulu !ilimlerin de celbine gi- ı 

rişilmiştir. 

Diğer taraftan memlekctimızde 
her ailenin ve her ferdin bir cg~z 
maskesi. ne sahih olması hakkın
da verilen kararın ehemmiyetle 
tatbik olunmasına da başlanılmak
tadır, 

Klzılay Cemiyeti halka mar.sus 
olmak üzere çıkardığı gaz m·J; -
kelerini satmak üzere muhk!ıf 

şehirlerdeki te~kilatına bu m~s
kelerden gi>nderecektir. 

tehir ve halk meselelerinde, hem 
ıerileri tenvir etmeğe hir lüzum 

görmez. İktısad Müdürlüjtü neler 
yapmıştır, neler yapma~·· dii~ii • 

nüyor, neler yapacak. bunI.:ırt hiJ
meyiz. 

Bu hale bakılırsa. t,ıanLul bal-
kı, İstanbul Belediyesi İktısad 

Müdürlüğü nazarında, ÖJ le pek 
kale alınacak bir toplto!Lk C.:t~ğil • 

dir. Halbuki, belediyeler gittikçe 

öyle bir yola sapmaı'ta mecbur -

durlar ki. bu yol, tamamen iktı
sadi şehirciliktir. 

İşte hayat pahalılığı mücadele
sinde de belediydcre düşen bin

bir vazifenin hemen hepsi İktı -
sad l\lüdiirlüğüniin omuzlarına 

yüklenmektedir, 

!Uesela İstanbulda bir lokanta 
derdi \· ardır: Hadise şudur İ'1an 

bul lokantalarının nıühim bir 
kısn11 pistir. l\.1alzenıcleri f<.'na • 
dır. Vasıta!2n noksandır. 

istanbulun bazı semtlerinde ih· 
tiyaçtan fazla lokanta rnrdır. Ba

zı yerlerinde hiç ~·oktur. ~ ehrin, 
lokantası fazla olan <cmtl•rindc 

miithiş bir rekabet vardır. Bu re
kabet dola:vı.,ilc. : emekler kali
tesinden kaybetmektedir. 

~ ıııli?rıul bütün maddeleri doğ- serbest bu unma tadır. 

~ doğruya ana vatandan tt· HATAY GÜMRÜKLER MÜDÜRÜ 

Diğer taraftan yüksek mua il im 
kız talebesi arasında eskidenberi 
faal bir teşekkül olan cyüksek öğ
retmenliler kurumu• bu sene i~in 
yen bir program hazırlamıştır. 

Ezcümle kurum bir cmekteb !========================-==-=============================' 

Bir Spor 
Müteh[ssısı 
Ge.irfilece< 

İ lanbulda teınit bir ~ enu·k, 
mide bozmamak \'C karnı~:.zı i~·i· 

ce doyurabiJn1ck i<:in bir lira~ ı 

gözden çıkarmalısınız. Bu fi~ t 

yüksektir. ller vatanı!aş hir tiğt,... 

yemeği için 70-80-100 kurus \·ere
mez. Eğer 40-50 kuruşa karın do
yuracak lokanta~·a gider~eniz ıni

deniz günlerce gaz ~·~p r. Dah:ı 
ncuz bir lokantada karın doyur

mağa kalkışırsanız, mide f adı

na uğrarsınız. 
bı1ııı ... ttıııek yolların aradı.k'arı Hatay Hükiımeti guınr" "k 

;"<UıneJr: U UMurr. 

~~-, ~~ede bu kabil mac- müdürü İhsan Rasih şehrinı:.Z~ 
~ iatlhaaı ve imal eden fab _ gelmiş ve baz tetkiklerden sonra 
'Ve müesseselerin İskendcr•m Ankaraya gitmiştir. 
~~dası kanalile Hatay til··- Hatay gümrüklerinin esas teş
~ eyı tııüııasebet temin ve pey kilatını kurmak, çalışmak, !sk~n
~i o[ Elırıeleri de hararetle ten•en· derunda tesis olunacak yeni ser-
~alttadır. best gümrük mmtakasında vazile 
~l Ulıda; bu fabrika ve mü · almak üzere - yüksek dereceli 
~~ erden kataloğ ve prosrel<· gümrük memurlarımızdan mü -
1-ıı ~.~Uınune ve teklif mektub · rekkeb - bir heyetin Lıkenderuna 
tın ..... ~ermelerinin temini dı. ':t "'-'llırıiştir, gönderilmesi hükümetimizden ri-
'' ic'ltet ca olunmuştur. 
'"Yt!t odası bu şayanı memn•.ı · 
~ ~ektubdan tüccarlarımıl;l 
"'tdar fabrikalarımızı hemeu ha 
~'! edeceıt ve cİskendenın ti · 
~~o Odası. na; odada mevcud 
~k~ardan da gönderecektir. 

l.ır Ilı u hususta tet.kikat yapan 
Uhllrririmizin öğrendi61ne 

Faydah Bir Eser 
Türk, hususi, atlık ve y•ba.ncı 

okullara aid bütün tamim. direk

tif ve saire bir kitab halinde lıa
zırlanmaktadır. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

~o. 7 
il .\ıı"'lolud 
lıı..llle d a, Arabistanda, Rurr-
~ ~ ı::~eyler ayrı ayrı kralt: h41t~ ~tmişlerdi. Padişahı 
1. tlatctı etını kat'iyyen tanımı· 1:1 01;ıı~ lia!k; derebeylerinin e
li l.lcte bi/tu. Padişah fermanı a
S h~ " ~ektup kadar kıyme -
otı ~~ğıldi B' 

I~ r~tı Sel· : . ınaenaleyh; Halk 
ll 1caı d llni ı.stiyordu. Narııl!S

ı~ ~ ~~~ a:nı fikirde idi. 
l~ ~el> ~e, Kızlarağası Ne~i
~tJ llağ 0~~ışah takımı sultan Re-

"'tıd.eıı • Ukça tekrar tahta gele
%._ tırk" 1-ı "\1ılt Uyorlardı. 

l a l> Yara 
·~· ~a· nı ve Alemdar 'N'.us

,;ı.. ' ortad d" "'ler; i . a onen dolapbrı 
Çın kızlarağasına ya • 

, M~"": M. saır.i KARAYEL 

na~ardı. Asıl maksadlarını ı;iz

liyerek sureti haktan göriinn·ü~
lerdi. 

Kızlar ağasını ve diğer su' ·ı l 

Mustafa vezir ve ricalini kandır· 
mışlardı. 

Sözde Yeniçerilerin yapmak is
temediğini Ruscuk yaranı ve baş 
zorbaları Alemdar Mustafa Paşa 
yapacaktı. 

Yani İstanbula gelen Alemdar 
Mustafa Paşa; Sultan Selimi kat
ledecek; Sultan Mustafayı av•ne. 
sile beraber mevkilerinde payidar 
eyliyecekti. 

Fakat; bütün bu fırıldaklara 
rajmen: işi se:ııenler ve neticenin 

tarihçesi. hazırlamaktadır. 

Ayrıca bir de broşür bastıı ıl -
mıştır. Bundan başka haftada bir 
gece verilmek üzere zengin mev
zulu bir konferans serisi de hazır
lanmıştır. 

İstanbulun tanınmış bir çok PŞ
hası bu l:"nferanslarda değerli 

mevzularla konferans verecek • 
lerdir. 

Türk Borcu 
Tahvilleri 

Ankara 8 (A.A)- Haber aldı
ğımıza göre, hariçten gelecek 1933 

Türk borcu tahvillerinin müııha
sıran amortısman sandığı dela -

letile mahdut miktartla ve döviz 
mukabilinde ithaline hükümetçe 
müsaade edilmiştir. 

kendi başlarına patlıyacağını an 
lıyanlar Şeyhülislam Ataullah l!. · 
fendi gibi Alemdarın avenesile 
İstanbula girmesini arzu etmiyor
lardı. 

Alemdarın Davudpaşa sahr:ı -
sına doğru geldiğini haber ahr. 
Sultan Mustafa ricali Padişahı zP. · 
hlı"ledikten sonra; Babıalide ak
di meşveret etmişlerdi. Hatta, 

serdara haberler isal eylemişl.?rui. 
- Alemdann İstanbula gelmesi 

mahzurludur. Zatı şahaneden i>.in

siz hareketi endişeyi mucip ol -
muştur. Derhal avdeti için lazım 

gelen te'iabiri ittihaz etrnerriz mu
vafıktır. 

Bu müşavere ve mukarreratı 

ittihaz edenler Alemdarın kuvvet 
ve kudretinin miktarını bilmiyor
lardı. 

Kabakçı Mustafanın kellesinin 
de uçtuğunun farkında değiller -
eli. Babıalide; bütüı1 gece müza
kere edvam etti. Sadrazama gön -

Maktu 
Satış 
Meselesi 

Belediye Yeni 
Tedbir.er Al.yor 
Pazarlıksız satış kanununun ba 

n yerlerde iyi bir şekilde ta\b;k 
olunmadığı belediyece de anlaşıl

/ktısad 
Fakültesinde 

Dün iktısad fakültesinde iktm,d 
profesörü Dobresberger tarafın -
dan açılış dersi verilmiştir, 

Bu derste başta Üniversite Rek
törü Bay Cemil Bilsel olmak ü
zere müteaddid dekan ve profe· 
sörler hazır bulunmuştur. 

Profesör, ilk dersine ev,elıl 

türkçe olarak başlamış ve u-.ıı' 
alkışlardan sonra; daha fazla t'.irl{. 
çe devama muktedır olamadığını 

söyliyerek almanca anlatmışt:ı 
mıştır. 

Belediye reisliği bu hususta ye· l""=-=================I 
ni ve şiddetli kararlar alarak k.ı · 
nunu bütün kuvvetilc meriyete 
koymağı kararlaştırmıştır. Bu nıı·ı
nasebetle esnaf arasında daha sı 

derdikleri habercileri bekliyor -
lardı. 

• •• 
Ordu Davutpaşa sahrasına ııi -

rerken Ruscuk yAranı Must~fa 

paşa ile şu yolda mükalemeye 
başlamışlardı: 

Athaşı: 

- Paşam; Davutpaşaya konak
lar konaklamaz Kabakçının kel -
lesini Sadrazama yollıyalım. 

Sadrazamın ve maiyyetindeln 
Yeniçeri zorbalarından beş o" 
tanesini idam ederek on bin kişi
lik bir kuvvetle İstanbula gi • 
rip doğruca saraya giderek sul -
tan Selimi tekrar tahta çıkara • 
lım ... Ve gürültüsüzce hükumete 
vaz'ıyed edelim .. Bu yolda hare
ket edilmesini muvafıln maslat:at 
buluyoruz, ne buyurursunuz? 

Alemdar Mustafa Paşa, ka~la· 

rmı çattı. Böyle bir teklifi Pinaı
hisarda yarandan Behiç Efendi 
bizzat kendisine yapmıştı. Ve rcd 
cevabı alınıştı. Demek; arkadaş· 

kı ve çok teftişler yapılacak, b!r 
kaç defa kabahati görülen esnı -
fın dükkanları bir haftadan asa;!ı 
olmamak üzere kapatilacaktır. 

larını kandırarak şimdi hep bir
den teklifi tazelemiş bulunuy• .r
lardı. Alemdar çetin ve ka.t'i hir 
lisanla şunları söyledi: 

- Bire efendiler; sizlerin ne 
denlı'.i adamlar olduğunuzu a.:1a
yamıyorum? .. Beni, bir ernri'Pay
ra sürükliyerek buraya kadar ge
tirdiniz... Şimdi görüyorum k;: 
Evvelce verilmiş kararları çevi
rir durursunuz? .. Bir erkek ve~ -
eliği karardan dönmez!.. Ben, 
Sadrazama söz verdim. Her ne
kadar bu herif gallaş ise de ; silz 
sözdür. Bu dediğiniz o derece 
güçce bir şey değildir. İstanbııh 
girdikten sonra icra ederiz .. Rem 
de sükünetle olmuş olur ... 

Yaran Alemdarın bu sözlerine 
mukabelede bulunamamışlar, ça~ 
ve naçar başbuğun dediği olacak
tı. Fakat; yaranın dedikleri d:ığ
ru idi. Her şeyi bir çırpıda kale 
haricinde yapacaklardı. İstanbu
la girdikten ı;onra, bu iş güçleşe
bilirdi. 

Vilayetlerde Beden 
Terb'yesi Teşkilatı 

Yapılıyar 
Spora ve gençliğin beden terbi. 

yesinin inkişafna büyük bir e!ıer-,. 

İstanbul, muta,·assıt, müte,·azi 
vatandaşların yemek yi, ·er di~i 

hayretengiz bir şehirdir. 

REŞAD FE\'Zi 

miyet veren hükiımetimiz bu hu- ===============~=-=-=-=~ 

susta Almanyadan bir beden ter
biyesi mütehassısı. getirtmcği ka
rarlaştırmıştır. 

Diğer taraftan bütün viliıyı>t 

merkezlerimizde ebeden terbiye;i 
direktörlüğü, teşkil olunmasına 

da sene başından itibaren başla -
nılacaktır. Beden genel direktör
lüğü için Ankarada Başvekalet 

binasında hususi bir daire hazır
lanmıştır. 

Genel direktörlük, İstanbuldaki 
beden direktörlüğü asbaşka•ılığı 

için de Bay Muhtarı seçmiştir 

Hatta; Al 'mdarın İstanbula 
gelmesinden ' .uşkulananlar sul -
tan Selimi gizlice katledebiliı !er· 
di. 

Lakin; derebeyine laf anlat • 
mak, mukabelede bulunmak 1.i· 
min haddi idi? 

O, bir kere Boşnak kafasile be
sa etmişti. Besasında durmalıydı . 

Öyle ince siyasetlere aklı ermi
yordu. Daği bir adamdı. 

Nihayet; ordu Davutpaşaya 

kondu. Otağı hümayun kuru'du. 
Sultan Mustafa ve vükelası sa -
bahısı geleceklerdi. 

• • • 
Ruınelifeneiri kalesini işgal e

dip Kabakçmn kellesini uçuran 
ve iki yüz bu kadar asi yan .· ::.ğı 

öbür dünyaya yollıyan Pinarhı
ıar ayanı ve avenesi her işi ta • 
mamladıktan &0nra; wlvele kop
muştu. 

(Devamı var) 

Birimizi ı der iı 
Hepimiziı d3·ji 

Karışık Yağ Meselesi 
Bakkallarda ve sair yağcılarda. 

sahlan yaflann kan,-ık V<" hlh·li 
olcluiun11, za.man um.an dn)·Ar ve 
7azaru. Bo eskl bir derttir. Fakat 
09lr. mühim bir derL .• 

Bir bakışta )atın hileli veya ha .. 
Us olduiunu berke~ aniıyamaz; &n· 

cak yemekte kendini CÖ!it.erir. Bio 
fÜ:Phe yok yat m~elesi 'ıda. mad .. 
deluiml%1Jı en mublm bahslnl lq
kil eder. 

Bir yafcı, yahut bir bakkal dti.k
klnına rtrfyorsunuz: herşeyln üze
rinde ayn bir eillr.et. var. Güzel._ 
Fakat bu eUJı:etler blze yalnn ma
hn tla.bnı ötreUyor. eln ini, kall· 
tesinl detti.. Acaba bu flaUar fn .. 
sanıca mı konuJmuştur~ İfU buruı 
malüm delil... Halbuki yalnız !l
alın gösterilmesi halkın aidatı! -
mamasına lifi ch:ltldir. ltarileri
mhden aldıfmııs muhtelif mek -
luplar da bize bu lıak!lıatl a<ıkça 

bildirmekte ve bn satırlan J'U .. 
mata lqvlk etmektedir. 
Okuyncularımum ve blslm dl· 

leiimlı şudur: 

Yaflar ve bUô.mum l'•da madde
leri sıkı bir kontrola tabi tut.ula .. 
rak birbirine bafh olan flat ve ma
lın lyJlfii, kötülütü hususunda hal
kın alda.Ulmama.sına devamh su
rette oaJışıJmalıdır. cPa.raıun 7üzü 
tatlıdır!• derler. Bunun lçlrı esnaf
tan bazıluının hllell yollara sap -
mak istemesi tabiidir. Buna me:vdan 
yrrilmemesi lfln vazlyeU al.ikadar
lara hatırJatQ'or ve 

Yeni Vallmidn lıu 141 kökıindea 
halledecek blr Olrıl"9 k'm·s=• aılll· 
Uy on. 
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italya Tunusu Niçin 
istiyormuş? 

MUSSOLINi'NIN MAKSADI: Sur iyede N üf.uz 

Mınfakası Temin Etmek, Ciboti' den 
lstitade Eylemek imiş ... 

Fransızlar Tunusda da Majino 
Hattı Yaptılar 

1 talya ile F.rar.~~nın arası 
yeniden açılarak nu? Ha
b~islan meselesi çıktıktan 

ve İtalya aLyh;ne Milletler Ce
miyeti tara!ından zecri tedbirler 
alındiktanboci iki tarafın müna
sebatı bozulmuş, İspanya mese -
lesinden SO'lra da bu gerginlik 
artmıştır. 

m.ldaki elçisinı geri çagırmaoı ih
tiınalı de vardıı· Bu ise İngiliz 

fln~vekilinin her tarafı yatıştır -
ınak yolundakı p:>litıkasına karşı 

bir darbe te~kil ed~cektir 
Fransız elı;isi İtalyan Hariciye 

Nazırı ile 35 dakika konu~muıı -
tur Bu mülakat e:;na:;ıııda Fran
sız elçisinin söylediklc·ri !jiiyle hu
lasa Ye tahmin t!dilmektedır; 

Fransa hükumeti İtalyanın Ha
beşistan itnparatorlul\"ttnu tasdik 
etıni~tir. Bunu kayıtsı7 ve şartsız 

1 Meraklı Şeyleri j 
KAfllNLARl DÖVEREK SERVET 

YAPAN ADAM 

A merika sinema artlsUerinden 

JamH Goney, kadınlan 46 -

vereli: mühim bir servet b· 
anan dünyada. birlcilr. adamdır. Fi -
!imlerde apa.'f rolü 01nıyan James 
Ganey, rol icabı, birook meşhur yll
dızları dövmekle maruftur. 

Ondan dayalı. yJvenler arasında, he
pimlzln pek Jyl tanıdıtımız K.avot 
Lomba.r ve Joan Gravford C"lbl Pxel
ler de eksik delildir. 

Garibi şu ki James Ganew bwıwd 
bayalrnda hfo de bqfn dejilcllr. Blli
k.Js pek sakin bir l'Cnçtlr. Hayata llk 
defa dansör olarak atllmq, fakat o 
sahada, nedense:, pek muyaffak ola· 
mamı,&u. 

Günün birinde, slınasmıu hususi,.etl 
nıea;hur fUJm tlrketlertnden biri olan 
Vanıer Bros müdürlerinden blrlnln 
dikkat na2.,.ını çekmiş ve James Ga-
11e7 ile bir apaş filmi çevirmiştir. 

Bu fllimdt~ o kadar muvaffak ol
ınuş ''C sim;ıcıı da rolüne o kadar UJ'
mu~tur ki ondan sonra (Karaker) rolü 
yapan artisUf'rİJı en başın~ ıeçmlşUr. 

Jam«"cı Ganey flltmlerl, •drkete çok 
vara kazA.ndıı·ın:ıkta, dolayısfle ken
disi de şlrkf'Ul'n ı>ek yi.iksek bir aylık 
ahnaktadır. i~ın tuhafı onun fllimle
rlnl se.rre-denler da.ha fazla kadınlardır. 
Bunların bir kısmı, onun fllimlerde 
kadınlara kaışı l"ÖStcrdltt ~lddett pek 
beğenmekte. lılr kısmı da ondan ner
re-t etme'de beraber "iırf meraklarını 

tatmln etmek için filfmlt-rin · kaçır -
m:ım:ıktadırlnr 

Lakin İngiltere ile İtalya ara
sında bir aı:ıla,ma imzalandıktan 
ve nihayet bunun tatbi·katına ge
çild: kten sonra Roma ile Par isin 
arası bulunacağı tahmin edilı -
yordu. Şinıdıye kadar bu yolda(,ı 
tah ·ninler doğru çıkmadı. 

olarak tauıJığı ve iki taraf ıniina- AŞK MEKTUPLARI 

Bu arada Londradaki Deyli 
Ekspresın yazdığına göre, son ha
d ise münascbetile Fransız elçisi
nin İtalya Hariciye Nazırını zi -
yardi esnasında İtalyadaki siya
si başm uharrirlerden meşhur Sin
yor Gayda'nın yazdığı ve Fran
saya taallıik eden birçok cihetler 
bulunan makalesi de mevzuu bah
solmuştur. 

Gaydanın yazıları her tarafta 
ehemmiyetle takip edilmektedir. 
Çünkü bu başmuharrir dalına hü
kumetin düşündüklerini yazıyor. 

diye tanınmıştır. Sinyor Gayda 
bu yazısında şöyle demiş: 

•İtalya ha.ı:ırdır. Eğer lazım 
gelirse Fransanın üzerine yürüye
bilecektir!.• 

Dey li Ekspres gazetesi bu su
retle Fransa - İtalya münaseba
tında yeniden gerginlik baş g~ 
termesinin İngilterede ehemmi-

sebatmın düzelmesi beklmdiği MÜSABAKASI 
halde bö~·le h5.disel~rin çıkması '----
ha.~·ret veriyor. İtalyan ıneclisin· 
de bazı n1eb'usla1·1n bugiin l1,ran
saya ait olan b~" ~·erlerden lıu 

suretle bahsetmeleri şaşılacak 

şeydir. Fransaya ait olan ~·erJ.-.rin 
üz rinde böyle bir takın1 iddialar 
yürütüln1ü~ alınası ise nıcvzuu 

bahsolnuyacak kadar gulün~tür. 
İngiliz gazetesinin yazdığına 

göre Fransız sefiri İtalyan Hari
ciye Nazırına bu tarzda beyanat
ta bulunduktan sonra şu noktaya 
gelmiştir: 

(Devamı 7 inci sahifede) 
Akdenizde yeni menfaatler ıenun ı-;=============:; 

etmeğe savaşan Musolini 

ya karş• daha iyi bir lisan kulla
nılması 18.zım geldiğini hatırlat-

mıştır. 

İngiltere ile İtalya arasındaki 
münasebat düzeldik.ten sonra tn-
gi!terenin müttefiki olan bir r' 

ÇOCUK 
Bilmecesı 

Hediyelerimizi 
hazırladık 

önümüzdeki paurtesl c-ilnU:, ceouk 
oka.rucularunız Jcln haEtrladıtımnı Uk 

merakh bilmeceyi p~c::lemize koya. -
oaiıı. Çocuk okuyuculaJ'lDllll bu bil-

mecelere karşı ~n d"rect ~il 'iı.... ve 
mrrak. duyacaklardır. 

Ditn ve daha e\•velki ırünktı nüsha

lanmıztla blldirtllfJmb taf5ilita l'01"'f', 
bllmecelerlmh:I halledenler ve çeklle

ce k kura neticesinde kazanlara fU 

sıra ile qatJdakl hedl.rete:-imizl ve
receilz. 

CO<'uk: okurucularımız, bilnıecenln 

Clkhit pazartesi l'ÜDÜnÜ takfp edecek 
eomartesl ri.nti. hecll7elerlnl &ellp 
ltlarehanemlw.d.en alacaklard.ır. 

Jlundau kısa bir müddei evvel Fran
sad:ı. büyük bir (aşk mf'ktupları mil
sabaka.,.ı) lPrtlp edilmiştir. Bu ınü

sab:ıkadan ,n:ıksat, yinnJncl a5ıırda 

tath nıektuplar yazmak san'atınm 

hila. karbolmadı.tını isbat etmekti. 

)lti'ia~aka, t·ldde-n ha.yret.r değer ne- ı 
Ucelcr vermıştlr. 

Blrlucllik mükilfat1111, Provansll bir 
köylü kn; kaz.anmışhr. Bu Kf'DÇ kızın 

yazdığı mektup o kadar sade, fakat 
bur.a raf·.,:ıeo o 'kadar mtlf'~~lr idi ki 
bunun, kendl'il tarafından yazddığına 
bir türlu inaıulmaoıı.ş:. hatta nıeşhur 

romancı Jau Gino'nun yaı.dıiından 

şüphe edilmişlL 

Fakat genç köylü kızı. romancının 

adını bile kulaylıkla lsbat etmişilr. 
İkinci mükafata, Parlsll bir 1"enç, 

üçüncd mukıi.fah ise (Pl1er) lm"&asını 

atan bir mf'çhul ka"&annuştır. 

Mükitat kazanan mektupların .re
dlsi Jı~ransu l:'•zeteslnde aetrl ile bu 
orijinal müsabak&run sona erdtti un
nedllmlş, fabl bfrk1.9 IÜ\1 sonra Jüri 
heyetine relen bir mektup hf'rkesl ta
,ırtmtŞlır. 

Bu mektup, mu.saballada iıçuncUlüfü 
kazanan (Plyf'r) im~alı mektubun bi
tap ttUtl (Yovn) adh blr l'f'D\. kızdan 

gelmekte idt. Oenç kıs, (Flyerl le te
masuun temin f'dllmeslni Jurlden rlc1' 
ebnl!jtlr. 

JUri heyeti, biraz tereddutten sonra 
(PJyer) i davet etti ve bu l'f'llÇ ( Yovn) 
nın saf oldutunu öfreuiııcf' hıtyrf'Uer 

lçind f'llalmışhr. 

Blrkaç hafla evvel. aşk me.ktuplart 
müsabaka!ıı sart-slnde blribirlertnl 
bulmıya muvaffak olan (Plyer) le 
(Yovn) nın evlendikleri duyulml14tur. 

Milsabaka,.ı tertip edenler, hakiki 
itıklarm, en büyilk. muharrlrlerd~ 

daha rüı;el qk mektupları yazmayı 

bbat elınek lslemltlerdlr. 

YIRTILIR, 

. 

İtalyanlar tarafından istenilen Cibutiden bir manzara 

lllrlnclye bir blslklel, ikinciye bir 
folofTal makinesi, üçüncüye kıymetli 
bir kol 1&all, derdünciiye bir dolaa 

kalem, l>eıfncl:re ıa .. temtzla tip a:rlılı 
abonesi bedfJoe olarak takdim edlle
ceklfr. 

BANKNOTLAR 

ATILIR MI? .. 

yetle takip edilen bir mesele ol
duğunu yazıyor. İngiliz Başvek\li 
bu hadiseleri dikkatle takip ede
rek buna dair Romadaki İngiliz 
elçisinden malumat istemiş ve 
Deyli Ekspresin siyasi muhabiri 
tarafından yazılrlığına göre de 
Romadaki İngiliz elçisi İtalyan 
Hariciye Nazırını görüp hansa-

!ete karşı da o suretle lisan kul
lanmak i:ktiza edeceği diplomatlar 
arasında riayet edilen nezaket ka
ideleri dahilinde lazım gelenlere 
söylenmiştir. 

Deyli Ekspres diyor ki: Şun -
dan korkulur ki eğer Fransa aley
hine İtalyada hücumlar devam 
ederse Fransa hükumetinin Ro -

Beşlnclden onuncuya kadar birer 
fotofnf albümü, onuncudan on ıı..ın
cl:re kadar bir boya takımı, on ıı..ın

clden :rlrmfncfJoe kadar birer batıra 
defler!, ylrmincfden :rlrml bqincl:re 

kadar da birer deste kurşun kalem. 
hedJye edilecekilr. 

Yirmi beflnclden elJlnclye kadar de
r~ alan çocuk okuyucularunua Şlr
leyln ve dlfer artbtlerln en l'ilzel kat1· 
Jan verUecell:tlr, 

Bordoda, nblUD üserlnde, Miltek~
id memurlardan Lul Toı·lda cilzda -

nmdan çılı;.ardıiı bir deste 500 ve HM 
franklık banknotlan Jırlmlf, 1em1t. 

Sonra da kendisini nehre atmak la· 
1em14, Etrafına toplanıp hayretle ba
kan abaU ü:ı:ertne atdıp mini olmq.. 

Torldanın akıl muvazenesinde bo ... 
sukluk oldufu antaısılmıt, tlmarhan~

Y• dnderllmlf. 

O
nu Kadıköy vapurunda gö:-ı 
müştüm. Kırmızı bir şapka
sı, kırmızı çantası, siyah 

mantosu vardı. Vapur köprüye 
geldikten sonra, peşini bırakma -
mağa karar vermiştim. 

Karaköye doğru yürüyorduk. 
Hızlı hızlı ilerledim. Yanına so -
kulrnuştum. Vapurda hafif gJ. -
lürnsemesınden cesaret alarak b·~ 
iki şey söyliyecektim. Fakat, bir 
türlü kelimeleri derleyip topl;ıa

mıyordum. Terslenmekten korku
yordum. Birkaç adım geri kaldım. 
Şöyle uzaktan halini, tavrını süz
düm. Muhakkak ki bir sokak ka
dını değildi. Üzerinde en aşa;l"ı 
benim maaşımın birkaç misli kıy
metinde eşya vaı'Clı. 

(Şimdi siz, benim maaşımı me
rak edip duracaksınız., Muharrir 
ne kazanır ki?. Bütün sabırsızh
ğınıza rağmen söylemiyeceğim.) 

Ben böyle mütereddid, düşünJ
yordum. Ne olursa olsun dedim 
Tekrar hzlanarnk yanına sokul -
dum. Omuz omuza idik. Tam ağ
zımı açıp söze başlıyacaktım. Göz 1 

ucile, yanına geldiğimi Iarkedt-n \ 
kırmııı şapkalı kadın, bana mey
dan oırakmadı. 

- Tünele doğru yürüyünüz, ge
liyorum. 

Dedi. 
Evvela şaşırdım. Fakat, buda 

!alığın zamanı değildi. Emrine de~
hal itaat ettim. Hiç cevab verme· 
den tünele doğru dümen kırdım. 
Evvela hızlı, sonra yavaş yavaş 

yürüdüm. Bir aralık arkama dön
düm, baktım: Geliyor. 
Gişeye yanaştım. İki tane bi -

rinci bilet aldım. Ben paranın üs
tünü sayarken, kırmızı ppkalı 

kadın da arkamdan yetişmişti 

Beni, paranın üstünü sayarken 
gönnemesi için, bozuklukları he· 
men cebime abtım. 

Ona doğru ilerledim. O da bana 
doğru geliyordu. Krrk yıllık ahbah 
gibi, elini uzattı. Eldiveninin üs
tünden elini sıkarken: 

Kırmızı 
Şapkalı 
Kadın 

ıŞSlPIZ 
ne suizanlara kapıtn.1. ii illc 
Öyle ya, sokakta _gördu:adına 
kekle konuşAn, gıılen azlar .. 
kekler iyi nazarla b..ıcı:zde, 
kat emin olun kanaabn !dan 
kilmleriniroe ıaınaır.en • 

sunuz... d ciddi 
Kınııızı şapkalı ka ın duds 

mi§ti. Bunları söy~r~e~ i b•Y 
ları titriyor, gözlerının ç dl. 
canla parlıyordu. Ona J~ııl 
cevab vermek !Azım ge ııe 
fiinüyordum. Evvel! en 

kelimeden başladım: ediıll· 
-· Estağfurullah, d )tÜ 

bir zaman haldcınızda en t ııe 
ve fena bir niyet ve kan•• illl· 
medim. Nasıl ifade edeY .• n 

tjksıııı~ 
mem kt .. Çok sempa .. .. dı 

nımefendi.. Sizi gördU~y\e 
kadan itibaren üzerımde ,ııs 
t~sir yaptınız ki, ~u mık;uı 
sıri altından kendıml k ·Jd~ 

k ··çıu. üınkün dellı 
QO gu ' m egine 
rahatsız etmekliğimin Y b• 
bebi, size karşı duyduğu:ıı b 
ranlığı ifade etmek fırsa 
mak içindi.. Yoksa.. dillli1 
K&dın beni dikkatle t s-r · 

önüne bakıyordu. Ga18 .. 
8 ~ 

gelmiştik. Birden sözüıtıU. ııJ' 
Durdu. Bana döndü. Ellnl ,1rı' 
Yüzüm sararmştL Eyvalı ydı 

rınış ını 
yorduk. Onu k1'dı lıi/,dl 

(Devamı 7 inci ıa 

1 Yazan: REŞAD FEVZİ ı -
- Nasılsınız Beyefendi diye A' d 1 k 1 a r 1 

bir de iltifat savurdu. 
Ben de işi pişkinliğe vurdwn. y 
- Teşekkür ederim, hanıme • ere 

fendi, siz nasılsrnız.. . 1 
Kadı~ sıcak bir gülüşü, cm~ B r ak m 1 ş a 

yakın hır komşusu vardı.. Yanyane ! 
Tünel arabasına girdik. · __ 

(Tabi söylemeğe lüzum yok ki. s· G f/ ıı• 
turnikeden geçerken yanyana d~· ır enç "' ı 
ğildik.) G l ıı e 

Beraber bir kanapeye oturduk Başına e e 
Bütün kadınlar gıbi söze başladı. 
Büyük bir anlatmak ihtiyaci!e· 

- Terziye gidiyorum, dedı. a
man bu terziler .. Bıktım vallahi.. 
Bu Anastasya ne hınzır kızdır de
ğil mi?. 

- Anastasya kim, affedersinl~ 
tanımıyorum. 

- Tanımıyor musunuz'?. 
- Maalesef müşerref Glamadım 
- Benim terzim .. 
Sonra, ilave etti: 

- Evc.-L. pardoıı ı ı \ Je ya, nere
den tanıyacakoınzı .. Ne anlatıyo • 
rum, efendim?. 

- Hınzır bir kıı:, demiştiniz .. 
Kırmızı şapkalı kadın, beyaz 

gilzel dişlerini göstererek güldü 
Sözüne devam etıti: 

- Bir rob için yiiz defa ayağına 
gidiyorum. İnsann kanını oyna -
tıyor. 

Beyoğluna çıkmışt>k. Galataaa
raya doğru ~ürüyorduk. Terzi bah
ıi kesilmişti. Şundan bundan Lab
sediyorduk. Ben, biran evvel sö
zü kısa kesip sadede gelmelk ihti 
yacile kıvranıyordum. 

Maksadımı en veciz cümlekrl"' 
anlatmağa çalıştım. Bana: 

- Çok realist bir erkeksiniz .. 
dedi. 

- Zannederim .. diye cev&O vtt
dim. 

Birkaç saniye düşündü ve ııon 
ra, bana dönerek: 

- Siz ded;, kimbilir, haldrunda 

j j ' 
- 96ıa 

Kiliseden çıkarken dlıdtJ bl~ 
aonra yine oldu!Jıı !l~ııef' 

A merlkan el• 
ltJ,..~oıı 

V afingtonl~ 18 yO§ iiÇ arj 
kız hemrreri v• ııseıl' 
daşile beraber Jel d 

m!§ti. 1'1'"' d~ 

........................................................................................... """"""' ......... ~"'"""""""""""" ................... ~ ...................................................... !!!'l!!!!!!!! ........................... """"""" ......... """"""'......,..,.'""""""""""""'"""""""!!!!!I!!!!!,_,,...,, 
Ferit, yapayalnız, haşhaşa kaldığı sevgilisinin 

minik ve ateşli ellerini avuçlarında sıktı sıktı, du
daklarını, uzattı. Nesrin bu uzanan dudaklardan 

Kızlar liyinden s'."':ı11~ Jilp 
çıkıncıı ilnlerinde bır bir f" 
muş ve içindekiler,geııÇ fGIJffl f."' 
kolundan tutarak ceb~e;;, !#Ti' 
bindi"1nişler, di§erıerı" 0ıııı~I 

dudaklarını kaçırdı, tekrar etti: 
- Kalkalım. Başıma bir iş gelecek . 
Ferit, yalvaran bir sesle cevap verdi. 
- Beş dakika daha!. 
- İmkanı yok. Bir saniye bile oturamam!. 
Ferit, bol kirpiklerinin koyulaştu'Clığı güzel ye

şil gözlerini Nesrinin alevli, esmer ve sevgi taş.ıran 
siyah göz bebeklerine dikti, yine yalvardı: 

- Daha beş dakikadan ne çıkar? 
Ve .. devam etti: 
- Bu beş dakiıka, bana seninle geçen beş bin 

ıaatin tadını verecek. 
Nesrin, gülen, alay eden bir bakışla gözlerini 

Feridin gözbebeklerinde ge:ııdirdi, yerinden kalktı: 
- Beş dakikalık bir geç kalına, sonra bir daha 

biribirimizi görmemizi bile yasak edebilir. 
Dedi. 
- Niçin?. 

- Ni<yini fil5.n yok? Sana kaç kere söyledim. 
Eve ancak otomobille gidebilecek kadar vaktim 
var. Annemin, babamın ne kadar fanatik oldukla
rını anlatıtım. Ben evden yarım saat için çıktım. 
Yün alıp dönecektim. Tam iki saat oldu. Yemek 

YOS A 
saatinde ne yapmalı yapmalı sofrada olmalıyım. 
Bir kere daha ne sokağa çıkarırlar, ne de ben se
ninle buluşmak için yün alınağı bahane edebilirim. 
Benim buraya gelmem, seni bulmam, böyle bir 
saat pastacıda oturmam ömrümde ilk yaptığım bir 
!l"Y· Hiçbir erkek şimdiye kadar benim parmağı
mın ucunu bile tutamamıştır. Nasılsa seni sevdim 
ve .. bu çılgınlığı yaptım. Bugüne kadar bana aşk
larını söyliyen, evlenme dileği yapan yüzlerce genç 
içinde tek talihli genç sen oluyorsun Ferit. 

Nesrin bu sözlerini bitirdikten sonra yerinden 
kalktı. Masanın üzerinde duran çantasını, eldiven
lerini aldı. Ferit bir türlü toparlanamıyor, yerinden 
kalkamıyor, gözlerini Nesrinden ayıramıyordu. O
nun kalkışma, eldivenlerini giyinişine, çantasını 

toplayışına, siyah mantosu içinde saklanan ve yer 
yer en güzel çizgilerini veren kıvrak, düzenli ya
pılışına, boynunu ~aran kara kürkün, başını örten 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE __ mm ___ _ 

siyah şapkanın ortasında güneşten bir parça gibi 
yayan pembe beyaz yüzüne, gölgeli, iri siyah göz
lerine baktı baktı; inler gibi göğüs dolusu bir ses 
çıkardı: 

- Canım!. 

Nesrin bu bakışı, bu söylenişi dudaklarından 
dağılan ve çukurlu yanaklarında katmerleşen bir 
gülüş ile karşıladı, sordu: 

- Pek mi hoşuna gidyiorwn?. 
Ferit, iştihasını taşıran bir cevap verdi: 
- Bayılıyorum. 

Sonra bunu az bulmuş gibi ilaveler yaptı: 
- Çıldırıyorum. 

Ölüyorum .. 
Bitiyerum!. 
Nesrin hemen bir hazır cevaplık yaptı: 
- Mademki bayılıyorsun, ölüyorsun, çıldm • 

yorsun, öylıe ise kalk! 

- Kalkmasak? 
-· İmldını yok. 
- Yalvarırım.. 

- Ölüyorum desen yıne boş. 

Ferit yerinden kalktı, iri siyah gözlü, koyu, 
g\ilgeli, tatlı ve büyülü bakışlı genç kadının ellerini 
'•i <.it dı: 

Kırk üç günde bir kere buluşabildik Nes • 
r.,. Bu fırsatı kaçırıruyalını. Aşkımız için bc'J da
kika değil, bir saat, beş saat, beş gün beraber ol.~ak 
ne çı.<arak?. Biz biribirimizin olacak değil miyiz?. 
Ha yarın ha bugün. Gel, gitme, kal!. 

Dl'di, sonra bir teklif yaptı: 

- İstersen sonra seni eve kadar götürürüm. 
Bir gürültü çıkarsa eve girer, babana: •Benimle 
beraberdi. Biz biribirimizi seviyoruz. Evleneceği:ı:.• 
derim. 

Genç kadın ka1ı'a katıla güldü. Sonra ciddi bir 
sesle cevap verdi: 

- Çocuk gibi " •nuşuyorsun Ferit. Bu söyle • 
dılrlerinin bir tanesı olmaz. Eğer bir dakika evden 
çıkabilm0': ':o' 'lis~vdı •c: kırk üç gün seni ara
maz mıydım? YaoılJcııK •l"Y yoktu. Şimdi de yok 

(Devamı var) 

rak kaç.nıya muvaff0 ıft'. 
dır. 

0 
paliJ 

Vak'ıı duyulunca _so ro"''~~~ 
muru mütecaviılerı 0 ;ıe ~ bil' 
mış, ahalinin de yardııfl fO~.at y,ıl 
bir insan avı başlanıı§gitf11İl" f· 

tün araştırmalar boŞ:ıı11oırııl~~ ... 
yonu bulmak kabıl 11,ıı b 

1 
• 

ıorı ıoffl . 
Kızın ailesi, yavru 1' ad ,ti" 

··ıd····· h""k-edırre .,rı 3' ru ugune u ... 0ı.ş• 
ya başlamışlar, fa~0've: o~·ı 
genç kız çıkagelnı•Ş ,.;ti''' g rf' 

- Beni Vaşigton hllcıerııWe~t/ • 
d ··ıe y · · tayin e alı~ :"'ı u r. erını . aıf,llf aY· 
bir yerde şimdıye " ;zıer eti' 

.. tecııv d dular. Sonra mu ~ı~~ ıl• 
.,. yll" ~ıı 

kamyonla kilisen• b•ro 
diler, yolun üzerine 01~· 
kaçtılar. _... 5ii!lıe 

·· I•• · r Zavallı kız bu soı lf711ştı · ,ıı f 
ten sonra dÜŞÜP ~a~ 1iJ,P 

Zabıta, mütecavız 
ramaktadır. 
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ATATUR K Demir Muhafızlar\ 
Şefi Nasrl 

P<e IFÜ 

Cumhuriret Bayramında 
Atatürk ikinci Bir Kriz 

Geçirmişti 

Bir Adamdı ? 
Çocuk Doğurdu, Fakat Babası Kim 

Sırrayın önünde 
~en/ikleri Ata' ya 

Maktulün T a raf
tar l a rı B ütü n 

Gençlik Ve 
Köylü id i 

V l B D emir muhaözlar grupu şeii, 
ı apı an ayram veya taraftarlarının dediğı 

1 
kaptan Kornelius Zol~a 

Ç kD k Kadreanu, Musoolini gibi, Hitier o o unmuştu1 .gibibirhareketyapma:kis~işti. 
Fakat muvaffak olamadı. Dıvarıı 

A ~t\irkiin karaciğer has ta
"\ ğı normal seyrini takip e· 
~·derken, 16 birinaiteşrin 938 
ılızıblne rasJıyan pazar günü blr
~e Şidıdetlenmiştl Bu hal, 
u klenmiyordu. Büyük bir 
Yatııı:1ırdL 

'ti~~sticuın.1ıur umumi ki.tip· 
~.ı:n tebliğ edilen raporlarla 
1~~n bu had şeJtl! halka bil

uııı ... Hastalık, dünya efkil
' lcıil'il lıınıyesine şu ilk raporla 

llılştir: 

~· 17 BİRİNCİTEŞRİN 938 

t,.
1

~''•ti h U . K"t· "tltı..ı cun1 ur nıunu a ıp· ••n· 1 . 

~ ~ ~•İsicumhur Atatürkün sılı 
1t ... ı_1Yetleri hakkında müdavi 
~ .... ,~ ·a • . "(u vır tabipleri tarafından 
~~. Verilen rapor ikinci mad· 
t it": 

~ 01ll•İsicuınhur Atatürküıı dü 
S ~llldan karaciğer hastalığı 
~~ita. 8•Yrini takip ederken, 16 
~f ~t~rin 1938 tarihine tesa
~ıd ·~ Pazar günü birdenbire 

.\ alq ilrazı göstermbtir: 
~at Saat (14,30) dan • (22) ye 
~ u !:ittikçe artarak devam c

~· --~~l zaaf ile birlikte haz.mi 
~ d Araz, bu saate kadar na-
1' ~~ikada (116), teneffüs (22) 
t._t'tet derecesi (36,5) idi. 

~ rıoıSa.at (22) den bu sabah sa
l!ıı ~ ' kadar yukarıda ismi ge
'-~ıt lz kısmen hafiflemi§ ve 
'!tı v dllkikada (104), teneffüs 
\1~ hararet dereceııi (3'1') ol· 
t.... 

1'•t ıı. 8~ılan muayene ve mü~
!tı'tt etıcesinde tesbit ve tatbik 
~~'id lııiidavattan sonra umumi 

lı,, 1,~ lı.afif bir salah görülmek-
~f~a ~r vaziyet ciddiyetini mu
~ etnıekted' 
~-~ ı.r. 

~'•le~l'elerde çıkan bu rapor, 
lıt~GQ gözbebeği, Ulu Şef Ata· 
> v, . raha t.sızlığının mahiyeti
~u cllldiYetini açıkça gösteri -
~ . 
~ ra . 
~ ıf°''. bır bomba tesiri yap

ııı.ı.,llı Ulun memleket acı bir 
4lıij" e bürünmüş herkes dü -
~., 'Ord ' 
~~··ı ~\ti. u. :Ra~rlar bir haft~ ~~ 
~"'lıliz.ı Bu bır halta, en huyu
~ i~ en en küçüğümüze kadar 

llıiı-~ ağlıyorduk. Ümidimizi 
~•leQ n, bırbirini müreakip neş
İı~"l~ıı ~aPorlarda, Atamızuı gün 
ıı,~egi . l~az daha salaha doğru 
4 '<l\1 1ğ ldı. Fakat, bu karaciğer 
~tfıııııı ~'.11 ne berbad birşey ol
"h~~lin ~~enlerin yüreğinde san 
~"'il, ra ır Yara açılınıftı. Her 
tb.. bG~:r~arı neşreden gazete
"\ bil' acı ile açıp okuyor-

ı ~·r h "-tatürk Yatta 
~ ~ atta 
~. tıı8.._ 80nra idi. Şiddetli il-
-~ıı... ·"en z ·1 
'lı11ı·"1riıı aı olmll§ ve 23 bi-

lı'lııı l>~ar 1: 38. tarihine tesadüf 
Ilı! ltt g nü füyaseticumhur 

lıpJiğillin resmi tebli· 

- 7 • harb tarafından 15 sene kürP{!' 
mahkılm edilmişti. 

Kodreanu, iki arkadaşile b.,r• 
ber başka bir hapishaneye nakle
dilirken yolda bazı meçhul eşh,.., 
otomobillere karşı ateş açmış v·· 
mahkfunlar da, kargaşalıktan bili<· 
tüade kaçmağa teşebbüs edınce 

jandarmalar tarafından öldü·ül
ınüşlerdir. 

Kodreanu çok garib bir adam 
dı. Hayatı esrarla doludur. Mit'* 
gaye uğruna çalışan bu adamın 
Romenlikle alakası yoktur. Ba• 
bası bir Polonyah. anası dı Al · 
mandır. 

Kodreanu l<olejden çıkar çıkmaz 

Üniversiteli arkadaşlarını baş•n' 
toplamış, bir Yahudi aleyhtarı bir
liği kurmuştur. 

Bu birlığin tesisı ve bunu takkı 
naz ~(ın' çekmiş ve otuz kadar 
hempasile tevkif edilmiş, iŞk<'n -
ceye maruz kalmış, nihayet hocl· 
!arının iltimasile serbest bırakıl -
mı.ştır. 

Kodreanu, gördüğü işkenc~vi 

bilhassa yüzüne tükürülmesini bır 
türlü hazmedememiştir . Bir aralık 
adı bir cürümle sulh mahkeme • 
sıne sevkolunmuştur Çünkü P'>. 
lıs müdürünün üzerine yürün1üş, 
tokat atmış, sonra polis müdüriinii 
ve ona yardım etmek istiyen iki 
memuru cansız yere sermiştir. 

Sevgifüıl tnafından Beyaz Peri 
diye çafırılan, fotoirafhllllelcre 

Modellllı: yapan reııç ve 
ırüzel kız 

" 

Bir Asıl:ı:ade Ta
r afından Çılgınca 
S e v ilen, Fak a t 
SGnra Terkedilen 
Bir Kı:ı:ın Macerası 

Neden Kan 
Tahlilini Kabul 

Etmek 
lstemigor ? .. 

Ebedi Şef Atatürk Savarona yatında 

Bu vak'a Romanyada büyük bir 
heyecan husule getirmiş. Bütü1t 
Romen genç!ijii, bir hakaretin in· 
t:ikaınını almayı bilen bu delikan · 
lıyı bir kahraman telakki etmiş -

tir. Ayar geçmiş dava, mahkeme· 
den mahkemeye gönderilmiş, fo • 
kat katili mahkOm edecek bir jüri 

A rtık fÜphell ıddiaların kan 
muayenesile aslı olup ol • 
mııdığının araştırılrmya bq 

!andığı bir devirdeyiz ve bu usul
den birçok neticeler de elde edili
yor. İngilterede klbar mehaflli 
meşgul eden bir dediJrodu galiba 
bu suretle neticeye varrm' ola • 
cak. 

lüı:anlı ileride bilyülı: bir miran 
kronacalı: ve Lord unıvanıru ala • 
cakm!f. Bu itibarla LondranıD 

lribar mehafill.ndelti meWii bö -
yük olduğu için qlı: macerası da 
İngiliz gazetelerine büyük bir de
dikodu mevzuu teşkil adiyoır. 

Mportajı yapan ve yazan: 1 
R EŞ AD FEY Zİ 

ği ile hastalığın normal seyrine 
avdet ettiği, günlük tebliğ neşri
ne lüzum kalmadığı bildirilmişti. 

Atatürk bu kriz anlarında daI-
gın yatmış, bu zamanlarda yan -
larında yalnız doktorlar bulun
mtJ§tur. Doktorların bu hususta 
vermiş oldukları malfunata göre, 
karaciğer hastalığı normal sey • 
rini takip ederken, birdenbire 
şiddetli Araz gösterebilmektedir. 
Bu krizler esnasında hasta, vücu
dünün mukavemetine göPe, has
talığa tahammül göstermekte • 
dir. 

Atatürk, 16 Birinciteşrin 1938 
tarihine tesadüf eden pazar günü 
başlamış olan krize bünyesinin 
sağlamlığının yardımile muka • 
veınet göstermiş, onu yenmiştir. 
Hastalık normal seyrine avdet 

ettikten sonra A~türk yine es • 
kisi gibi etrafiıle konuşmakta de

vam etmiş, icap eden direktifleri 
vermi~bir. Başvekil Celiil Bayarı 
lı:abul etmi§, ve Bll§vekilin muh
~lif işler etrafındaki maruzatını 
dinlemiş, kendisine lazım gelen 
direktifleri vermiştir. 

Bu arada Vekilleri de kabul e· 
den Atatürk, onlarla da konuş • 
muş, izahat almıştır. 

Bu müddet zarfında, Atatürk 
doktorların münasip gördüğü yi
yecekleri almış, gazeteleri oku
muş, tabil şekilde, yanına giren 
herkesle konuşmuştur. 

Büyük Şefin, rahatsızlığının sa 
Jliha doğru gitmesi, lorizin geçip, 
yemeğe ve konuşrmya başlaması 
büyük bir sevinç uyandırmıştL 

Bu sıralarda, yurdun her tarafın
da Cumhuriyetin 15 inoi yıldönü
nıü bayramı için hazırlanılıyordu. 

Nihayet Cumhuriyet bayramı 

geldi. 29 Birinciteşrin günü, yur
dun her tarafında coşkun tezahü· 
rat yapılıyordu. İstanbul da bu 
srada büyilk bayrama hazırlan -
mıştı. Bayram günü bütün İstan
bul donanmış, şenlenmişti. 

Atatürk, Cumhuriyetin 15 inci 

yıldönümü günü Ankarada bulun
mayı nekadar 90k istiyordu. Bu 
büyük günde Ankarada bulun • 
madığı ~ hasta yatağında yattığı 
ıçin müteessirdi. Bu teessür onu 
sarsrmştL 

(Devamı T inci ıahlfede) I 
heyeti bulunmamış, nihayet J.,era
et etmiştir. 

(Devamı 1 inci aahlfede) 

Yeni gelen Londra gazetelerin
de okunduğuna göre 24 yaşların
daki Con Klotvortl ismindeki zen 
gin asılzade bir zamandanberi gü
zel bir kızla sevişiyormuş. Bu de-

Mis Dori.s Legi 18 yaşlarında 
bir kı:oın.ış. Fakat delikanlı gibi 
zengin olmayıp annesinden aldığı 

Gözlerini Başkasına 
Vermek istemiyor? 

L oretta Yu ng'u n 
Dostu Tevkif Edildi 

1 

Bu, idam Edilecek Bir BuAdamAgnıZamandaBüyük 
Kadının Son Arzusudur Bir Şirket Müdürünün Oğludur 

A
merikanın 

~n zengin 

Zavallı kadın işte bu &özlerini başkasına hibe etmek istiyor 

O 
hyoda, Arına Hahn adlı bir 
kadın, on altı kişiyi zehir -
Ieyip öldürmek cürmile 

mahkemeye verilmiş ve idama 
mahkfun edilmişti. 

Bu kadın, yakında elektrik san
dalyasına oturacak, cezasını ç• -
kecektir. Geçenlerde son arzı.su
nun ne olduğu sorulmuş. 

- Evladımı bir defa daha gör
mek isterim ... 
Demiş. Tabii müsaade olunmuş. 

Oğlu yanına gelmiş. anasının e -
!ini, o da onun yüzünü, gin:üni: i\ı .. 
müş ayrılacakları zaman mahkı)m 
kadın şu sözleri söylemiş: 

- Öleceğimi biliyorum. Fakat 
ölümümün insaniyete, fenne bir 

hizmeti olmasını istiyorum. G3· 
!erimi fenne hediye edeceğim. i I· 
meden evvel bunl~uı çı'karılması· 

nı, gözü görıniyer. bır papasa ve
ya bir hemşireye takılmasını ırıu 
ediyorum 

Doktorlar muvaffak olurlaı-.·a 

ne ala. Bu suretle bir müddet da

ha dünyayı görmüş olurum. Pa 
paslar ve hem~ireler Tanrının en 
sevgili kullarıdır. Onlar benim 
masum olduğumu bilirler. 

Acaba canı kadm bu suretle 
idam hükmünün tehirinı mi isti

yor? .. Ohyo hükumeti, mahkıl•nıın 

bu talebiM henüz bir cevab ve~ 
memiştir. 

oir sigorta 

şirketinde mü 

dürlük yapan meş 

bur bir şahsın ye

ğeni Vilyam Bük

ner, Nevyorkta, 

(Kraliçe Meri ) 

vapurundan, iner· 

ken teWtif olun· 

muştur. Kendisi 

iki yüz bin İngiliz 

liralık bir döviz 

1 

kaçakçılığı ile it· 

ham olunmakta • 

dır. 

Bundan başka, 

Filipin şinıendi -

ferleri meselesi ı

de lehlerinde ka

rar vernıelerinı 

temin için k 1ngre 

azalarını, !:ıa7.ı gu 

zel kadınlarla .hıı 

'l'anınmıt ve ıuh sinema yıldıdanndan 
Loretta Yunır 

dırmak iatemekle de ıttıam olun- ı 
maktadır. Bu kadınlar arasında 

meşhur sinema yıldızı Loreta Yu'lg 
da vardır. 

Son zamanlarda Vllyam Bük • 
ner'in Loreta ile nişanlandığın -
dan bahsolunuyordu. Güzel yıl -

dız bu i•yiaiara şu cevabı wr -
miştir: 

cMösyö Bükneri çok iyi tanı· 
rım. Birçok defalar beraber çık . 
tık, gezdik. Fakat kendisile ev -

1 mm.ek hiç aklıma &elmiyeıı bir ı 
~tydır.• 

para senede ancak 80 İngiliz li • 
rası kadar tutuyurınuş. Bununla 
beraber aradaki servet farkı ild 
gencin sevişmesine mini alına -
mıştır. 

l{ız bir fotoğrafçuur. yanında 

moda! olarak çalışıyonnUf. BJ -
.naanal.eyh harikulade denecek d~ 
recede güzel olması l~zım 11• liyor. 
Hatta delikanlı kıza yazdıiı mek
tuplarda •Beyaz peri• diye hitap 
ediyormuş. Bu mektuplar şimdi 
mahkemeye verilmif. ÇünkU bir 
zamandanberi tatlı bir macera ha
linde devam eden bu aşkın artık 
acıhldarı görülmeğe b"§lamışıttr. 

Genç kız kendisinin bir müd -
det sonra anne olacağını delikan
lıya söylediği z:µnan asılzade bu
na hayret etmiş, ve bu müstak
bel çocuğun babası olmak i&te • 
mediğini söylemiş!. Kız iddia et
ırdş, delikanlı inlli etmiş, niha
yet davanın halli için mahkeme
ye müracaatten başka çare bu
lunamamış. 

Lakin bu sırada dünyaya bir kı 
çocuk gelmiş. Ağustosta genç kız 
anne olmU§. O zamandanberl de 
mesele daha neticelenmemiş. A · 
sılzade deli.kanlı mahkemeye mü
racaatinde kan muayenesi yapıl
masını istemiş. Çocuktan alınacak 
kan ile kendisinden alınacak kaı 

Aynı .lı:ızın diğer bir pozu 

muayene edilerek mütehasııısl; 
tarafından mesele ayduılanacal 
bu mini mini kızcağızın baba. 
diye beklenirken iş ak'' r• 1<n. 
bakınız nasıl... 

Mahkeme geçen giin her ikisiı 
de çağırmış, genç anıı~n,!n ifad< 
sini dinlemiş. Siyahlara bürün 
mliş olarak mahkemeye gelen Mı 
Legi ifadesinde şöyle demiştir: 

•- Geçen aene ikinciteşrin a 
yında birbirimize rasladık. Bir • 
biriınlııden ayrılmadan evvel O· 

nun tutm1J4 olduğu bir apartı · 
man katında birlikte yaşad>'k. 

Buraya haftada 10 İngiliz lirası 
veriyordu. İlk tanıştığımız zaman 
beni oraya çağırmıştı. Ben de bir 
hafta sonra gittim. Aramızda:ki 

münasebet ikinciteşrin ayının yıl 
başı yortularına kadar devam et
ti Sonra birbirimizle kavga ettik, 
ayrıldık. Birkaç ay sonra, martta 
Aınerikaya gitmiştim. Nevyorkta 
ona rasladun. Yakında anne ola
cağımı söyledim. Buna hiddetlen
di. Sonra beni tehdit etmeğe baş
ladı: 

- Benim, dedi, Aınerikada pek 
nüfuzlu dostlarım vardır. Sen be 
ni rahatsız etmeden buradan git. 
Yoksa seni Elis adasına gönderti
rim. 

(Devamı 7 inci aayfamızda) 
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Köprü Açılırken Neler Gördünı 

iç Sa bahladıktan SonraKaraköy 
·· prüsünden Geç ·iniz i ? 

Bıı, Hem Sıkıntılı Hem Gülünçlü, Hem 
Meraklı bir Sahnedir 

S aat ... Saatinize bakmayı -
nız.. Niçin ml? Şimdi anh
yaca.ksınız. Aceı.. e1meyini.ı; 

Eminönüne gelinceye kadar na· 
111 ahl'llte iseniz yine öylıe hare -
ket ediniz. Hiç bir şey aorıı:ıadan 
yürüyünüz. Sabah ııemliğlnde 

yürümek 91* faydah bU apordur. 
Yollar tenha_ Y alnu: illi veya llç 
'kişilik gruplar uzun faaılalarla ve 
hızlı hızlı yürüyerek yanınızdan 
geçerler. 

• •• 
Koprü.. Saat 5 .• Ortalığııı ay -

aydınlanmasına ~ az var. Bura
ya yaz saatlerinin fark gösterdigl 
günlerde geleydiniz, gün~ şim 
di epeyce yükselmiş bulurdunuz. 

Anlatac~klarımı sakın mu -
hay yel bir hlkaye veya ma.sa h~ · 
şında karalanmış satırlar sanma
yınız. 

Dün gece yarısından sonra. 
tam saat beşte Eminönünde i
dim. Bir zaman Yenicamiyi katil 
bulut gibi saran köhne binaların 
bir kısmı yıkılmış, bir kısmı yarı 
yılclt, bazılarının damı açılmış, 

pencereleri sökülmii§.. Ben bu 
manzara içıersinde ve bu alaca 
karanlıkta i8kelet haline ge!en 
bu malQJ. binalara baktıkça ken
dimi İlpanyımırı geceli gündüzl;; 
boınbardmıan edilen bir §Ohrindc 
sandım. Her halde bana inana -
cakııınız iri, yarın yolunuz o tara

fa diljerae ve bu ziy areliniz 7e · 
cenin geç saatlerinde olursa, kor
ku geçirınlyesini.z, rahat V? en -
dişesiz Eminönünden tramva_ys 
binip BahçEd<apıya gitmek ce•a
retini gösterebilirsiniz. 

Geceyi iki, nihayet üç am~le 
nin yorgun kazma darbeleri al • 
tında vücutlarından bir iki tuğln 
kaybetmekle geçiren bu bedbaht 
binalar gündüz büyük bir taarru
u uğrayarak vücutlarından bi • 
rer, ikişer büyükçe beton parçası 
kaybederler. 

Emin olun eğer bir gece o bed
baht ve köhne binaların yerinde 
sabaha kadar elindeki kazma ile 
bir iki taş parçası koparmaktan 

başka mükellefiyeti oimadığır.ı 

sandığım iki lrifiyi görmezseniz 
Eminönüniln ve bilvesile İstan • 
bulun iman imnini alan o mun
zam (1) faaliyetin akisleri içinde 

daha uzun müddet çırpınır du • 
rursunuz. 

• •• 
Tam Köprüye ayağınızı atar 

atmaz ilk göreceğiniz manzara 
şu olacaktır: Bir sürü atlı dö t 
nalla Einönünü tarafına hücurr. 
ediyor. 

Birdenbire şehri bir süvari fır· 
kasının işgal ettiği veya kendıni· 
zi Veli.efendide at yarışlarınd ı 

ıanırsınız. O saatin kendine 
mahsus derin ses:;izliği içinde nal 
seslerinden başka bir de ara sıra 
Haliç ve Boğaz sularını titretiv 
Yenicami minarelerini ürperten 
naralar duyulur. 

- Heyyyestttt breee Jı:.araaa 

ka~·annnn ... 
- Yürıü .. be .. oğlan ... 
Bu atlılar ne bir süvari fırkas. 

ne de Veliefendi çayırında yarışa 
~tirak eden binici!erdir. 

Bunlar sebze halinden zerzevat 
alıp yerli bootanların mahsulü d! · 
ye beş kuruş fazlasına bizlere 

Bir Müsademe 
Köstenceden Marsilya limanı 

için gaz ve benzin yüklemiş olan 
Panama bandıralı Bemi vapur'1 
dün gece saat 19 da Büyükdere 
önıine gelmiş, demirlemıştir. 

Bemi kaptanı karantine ınua· 
melesini yaptırırken saat 21 i 
bulmuş ve 'apur tam harekete 
hazırlandığı bir sırada karşıdan 

gelen İtalyan bandıralı Barcio va 
purile karanl>k yüzünden ve su
ların tesirile çarpışmı!,ll:ır. 

Kazadan sonra •Panama• va
puru batmamak için ltendisini 
karaya oturtmuştur. 

• 

\ 

Karaköy köprüsünün hrtınalı bir havada manzarası 

satan Beyoğlu tarafının sebzeci· 
!er mekk~residir. 

• 
Köprüyü geçiyoruz. Dörtnal a 

geçen o akıncıların arkasındR 

beygirlıerile birlikte uyanan bir 
sütçü ve bir kaç yolcuya rastlt
yoruz. Haliç iskelesini de geçtik. 
Saat tam beşi çeyrek geçiycr .. 
Köprü memurları vazife baş·n

da ne yripıyorlar biliyor mu.>ıı • 
nuz? Tabii hayır diyeceksiniz. 
Şimdi köprü açılacaktır. Han: 
köprünün Haliç ve Boğaz ısk~k
lerine yakın yerlerinde kalın ve 
kırmızı beyazlı uzun odun ''e 
altları demir parmaklıklı sınkhr 
var ya.. İşte onları harekete ge-
9iril iyor. Ve köprüyü kapatıyor. 

Bir iki uzun ve ince düdük se
sinden sonra köprünün tam orta
ya gelen kısmı gaipten bir el ta 
rafından çekiliyormuş gibı hare
kete geçiyor .. Duyulan ses, yalnıt 
boğuk bir motör gürültüsüdür. 

Köprünün Karaköy tarafınd'. 

yız .. Tam seyahat acentasının c
nü... Salepçi. ik. simitçi ve .. 
meşhur keteciler .. müşterileri az 
değil.. Ketecilerden birine snr.ı 
yorsunuz. 

- Nedir sattığın?, 
Önündeki baharat kutusu az

manı sandığını göstererek gü -
lümsüyor ve: 

- Bilmiyor musun? Kuvvet ke 
ketesi. Bir tane yedin mi, ta -
marn. Hele tistüne bir de su, tam 
bir gün yimek istemez. Karnın. 
biton olur. Tanesi olur, beş ku
ruş ... 

Eh kendine güvenen, hayat pa
hahlığından şikAyet eden buyur· 
sun. 

• •• 
İşte,, A2 kalsın unutacaıktım. 

Köprüden Şişliye hareket eden 
ilk tramvay hazır .. Belediye t~ • 

limatnamesinin kulakları çın • 
lasın, içerde neler var neler .. Bii · 
rekler yeniyor, sigaralar, salep

ler içiliyor ve hiçbir gazete ok•ı
yucusuna nasip olrruyan bir ni -
met burada. 

Çünkü bu tramvay yolcuları 

günlük sabah gazetelerini ma -
vezzilerden sonra ilk tetkik ede'J. 
bahtiyarlardır. 

Saat tam beşi çeyrek geçe bu 
sigaralı, börekli , salepli ve ga

zeteli tramvay hareket eder .. 
Hem de birinci mevki vallahi. 
Tramvay Şirketini takdir ettim. 
Nemelazım hiçbir şeyden ge.-ı 

kalmıyor. Şirketihayriyenin çal· 
gılı, büfeli vapuru olsun da, 
Tramvay Şirketinin büfeli ata • 
bası neden olmasın?.. 

Murat Kagahan 

Harb mi," Sulh mu? 
(1 inci sahifeden devam) 

ya - Fransa ihtilafının içyüzünü 
ve neye varacağını tetkik etmek
tedirler. Bu kabil tetkiklerle meş 
gul mahfellcrin kanaatlerine gö
re; İtalya Akdenizde kendisine 
bütün devletlere üstün bir mevki 
temin etmek ve bu denizin sev -
Jı:.ulceyş bak mından en lüzumlu 
yerlerini ele geçirmek azminde
dir. 

Bugün İtalyan milletinin orta
ya attığı iddialar Musoliıı.i tara -
bndan hararetle iltizam edilmek
te olup henüz meselerun resmi 
safhaya dökühnesi zamanı gelıne
diği için hükfunet sükfıtu tercih 
e1rnektedir. 

Yine ayni mahfellerde iddia o
lunduğuna göre Noel tatili ve yil
b~ı yartul arı yaklaştığı cihetle 
§imdilik: ciddi ve vahim bir vazi
yet tevlit edecek herhangi bir me
selenin ortaya atılmasından te
va·kki eylemektedir. Bu tatil ve 

ACIKLI BİR ÖLÜM 

Beykoz deri ve kundura fabri
kası Sermühendisi Dr. Nuri Du
ran düçar olduğu hastalıktan kur· 
tula.ıruyarak tedavi altında bulun
duğu Alman hastanesinde hayata 
gözlerini kapamıştır. Cenazesi ya
rın öğle vakti Beyazıt c:uniinde 
namazı kılındıktan sonra Edirne
kapıdaki aile mezarlığına defne • 
dilecektir. 

İtalyan vapunmun yarası ha • 
fil olduğundan kurtulmuş ve yo
luna devam etmiştir. 

Hı\dise hakkında ehemmiyetle 
tahkikat yapılmak.tadır. 

yortulıır bıtinciye kadar halk ve 
matbuat İtaıyan milletinin haki
ki istekleriıu ve hissiyalını izha
ra devam edecek, fakat işin ciddi 
bir safhaya dökülmesi meselesi 
ancak Çemberlayn - Mussolinı rr.·ı-

18katmdan sonraya bırakılacak -
tır. 

Siyasi müşahldler, Mussolininin 
Fransadan isteklerini Çember • 
!aynın tavas.sutile ve sulh yolile 
koparmıya çalışacağı, buna mu
vaffak. olamadığı takdirde her 
çareye b~racağını bile tahmin 
etmelııtedir. 

HulAsa vaziyet tamaınile Çem
berlaynın alacağı hattı harekete 
bağlı görülmektedir. 

AJANSLARIN ANLAŞMASI 

İtalyan Stefani ajansı İngiliz 
Röyter ajansile bir mukavele yap 
mış ve İtalya ajanıı haberlerinin 
İngiltere ve İngiliz dominyon ve 
müstemlekabnda neşrettirilmesini 
temin etmiştir. 

VAZİYET VEHAMET 

KESBEDİYOR 

Roma 9 (A.A.) - Bu sabah.lı:i 

gazeteler, birinci sahifelerinde biı
yük başlıklarla İtalya aleyhınd ~ 

yapılan nümayişler dolayısile Tu

nusta vaziyetin vehamet kesbet -
miş olduğunu tebarüz ettirmekt~
dirler. 

HALKI TF.ŞVİK ETMİŞ 
Tunus 9 (A.A.) - Dün faşist • 

!erin lehinde ve aleyhinde yapı • 

lan nümaylfler esnasnda tevkil 

edilmiş olan 16 kişi arasında İtsl
y11 konsoloshanesi erkanından 

Alman • Fransız 
Dek arasyonu 
(2 inci sayfadan devam) 

İngiltere, daha geçen gün Al • 
manya ile bir dek!aı·asyon imza· 
ladığı halde bugün o deklarasyon 
manasını kaybetmiştir. 

Enternasyonal münasebetlerin 
bu kararsızlığı içinde Fransız • 
Alman deklarasyonUil1un da böy
le olınıyacağı neden malfun? Bu
nunla berat.er, her iki taraf için 
de bu deklarasyonun imzası b.,._ 
gün için bir takım istifadeler te
min etmektedir. Ak.la gelebilen 
istifndeler şunlardır: Evvela Al· 
manya lehine olanları kaydede -
lim: 

1- Almanya, Yahudiler aley -
hme aldığı san §iddetli tedbirler 
üzerine bütün demokra.t devlet -
!erin müttehit cephesile karşıl~
mıştır. Yarı faşist olan Polonyayı 
da kaçırdığındııaı İtalya ile yalnız 
başına kalmıştır. En büyük t' 

mokrat devletlerden biri o...,'. 
Fransa ile bu sırada bu deklaras
yonu imzalaması, tedbirlere kar
ı• uyanan reaksiyona Frans12la -
r.-ı iştirak etmediklerini ifade ede
bilir. Almanya İngiltere ve Ame
rikaya dernek istiyor iri: Demok
rat olan Fransa, bu işe karışmıyor 
da siz neden karışıyorsuııuz? 

2 - İkinci bir düşünce, Münih 
arılaşmasile şarktan yüzünü çevi
ren Fransanın, tekrar oraya dön· 
mesine mani olmaktır. 

3 - Da!Adiye hükfunetinin ve 
Bonenin vaziyetini takviye et -
mekte Nazi rejiminin alakası var
dır. Almanya, böyle bir anlaşma· 
nın bu gayeye hi=ıet edeceğine 
kanidir. 

4 - Bir de İngiliz - Fransız te
sanüdünü büsbütün bozmazsa da 
her halde sarsabilir. Bu tesaııiia 
tedricen iki devleti - yani İngilte
reyi ve Fransay • askeri, bahri v• 
hava kuvvetlerini birleştir·.,,ek 

gibi bir çığıra götürmüştür. Dek· 
Jarasyon bu cereyana büsbütü'l 
mani olmazsa bile, hızını alır. 

Fransız noktai nazarına geline•', 
1 - İtalyaya karşı vaziyetini 

takviye etmek. 
2 - Berlin - Roma mihverini 

zayıflatabilir. 

3 - Dala.diye hükfunetinin v~

Vali 
Manisa~ya 

Gitti 
(1 inci aahifeden devam) 

harıik.et eden vapurla Manisaya 
gitmiştir. 

Tophane rıhtunında belediye ,.e 
vi!Ayet erkanı tarafından teşyi o 
Junan Valinin bu seyahati üç gt\n 
sürecek ve mumaileyh Manisado 
bulunan ailesini alıp Manisa hal
kı ile vedalaştıktan sonra buray.ı 
gelerek Vali konağına yerleşecek
tir. 

Kendisi Maniaa dönü§iinde be§ 
gündenberi şehrimizde yaptı~ı 

tetkikata ve edindiği. mallıIPata 

dayanarak yeni ve esa.dı icra ıto 
başhyacaktır. 

Lütfi Kırdar dün şehır ~!erile 
uğraş.nuş, bazı tetkikler ve t~f • 
tişlerde bulunmuştur . 

Bu arada Taksim bahçesınin 

daha güzel bir ,ekle konması için\ 
··eni bir plfi.n hazırlanacaktır. Vali 
-<İn bahçeye giderek bizzat ft>t· 
kiklerde bulunmuştur. 

Diğer taraftan Taksim meyda -
nının süratle imar ve tanzimi için 
imar şubesinden bir mimarla şeh
rimizde bulunan Fransız min>ar
Jarından Gotuye memur olun -
muştur. 

Eminönü meydanındaki moloz
lar müteahhid tarafından vaktin 
de kaldırılmadığı için, bunların 
derhal müteahhid nam ve hesa • 
bına Belediye tarafından kal<lml
ması için alakadarlara emir vcri'-
miftir. 

Lütfi Kırdar dün ticaret od.~ 
esnaf şubesi direktörünü maka -
mına davet ederek kendisinden es
naf işleri, İstanbul esnafının va • 
ziyeti, hastanesinin faaliyeti, yaT. 
dım teşki!atı hakkında izahat al 
mıştır. 

Vali dün ayni zamanda Şişliye 
de giderek süvari polis karakohınu 
gezmiş ve binanın yarıındaki ha
lAnın kaldırılmasını emretmiştir 

Mumaileyh buradan mezbahl} a 
~iş ve bütün salonları tetkik 
etmiş, avdetinde Harbiyede te • 
vakkuf ederek tam orta yurle 
çirkin bir manzara arzeden ha • 
lanın derhal kaldırılmasını em 
retmiştir. 

Macar Uypeşt T akıJJl 
Getirtiliyor 

Mumartesl Günü Yapılacak Meçl9 ' 1, 
· · A tal<"~ 

Yılbaşında dört maç yapmak ii . Altınordu - Boğazıçı y;o'': 
zere Galatasaray klübü taralın - saat 11 de. Hakem Rıfkl A ıaJ<ıP' 
dan şehrimize getirilecek olan Ma Beylerbeyi - Anadolu aaliP {)1' 
car Uypeşt takımı ile yapılmakta ları saat 13 de. ,ffakern 
olan muhabereler tamamen Mkı- gü.. j 
ki bir sahaya girmif ve bütün te - Süleymaniye stadı: aı 
ferrüat üzerinde mutabık kalın - Karagürnrük • Feneryılııı ŞI' ~ 
dığı halde yalnız para meselesinde takımları saat 9 da. ,}faJ<elll a 
küçük bir ihtilaf kalmıştır. Alt.ka. Çanka.. e~çıer 
dar !ar bu ihtiliifın da kolayca hal- Anadoluhisar • Gala~:f.eııı ~ı!r 
ledileceğini söylemektedirler. Bu takımları saat 11 de. ' 
takdirde Macar takunı 30 Kar.unu rettin Somer•. 81 ~ 
evvede şehrimizde bulunacakt•r. Anado!Wili;ar - FeneryılıllJ:lal<td' 
Burada yapacağı maçların il.isi takımları saat 12.45 de. ' 
federe olmıyan klüplerden Be~nı':· Feridun Kılıç•. Je! f. ır 
luspor ve Şişli ile olacaktır. Kasımpaşa - GalatagenÇ Jteııı tı' 

Macar takımının buradaki maç- kımları saat 14.30 da. ,J{a 
ları bittikten sonra Ankarada da ref Mutlu.. .. ıııı>ıır 
birkaç futbol teması yapması muh 11-12-938 Pazar günu ŞU 
temeldir. 

Yarınki Maçlar 
Beden Terbiyesi İstanbul Bül,1ıe

si Futbol Ajanlığııdan! 10-lı -9:JO 
Cumartesi günü yapılacak maçlar: 

Taksim stadı: 
Galata.saray - Beşi.ktaş B takım

mı saat 14.30 da .• Hakem Nuri 
Bosut.. 

Beşiktaş stadı: 

İstanbulsopr - B~ykoz B takım
ları saat 14.30 .• Hakem Necdet Ge. ... 
zen •. 

Fenerbahçe stadı. 
Galatasaray • Topkapı A takım

ları saat 13 de. cHakem Adnan A
kın>. Yan hakmeleri: Halit Özbay
kal, Salfilıattin Özbaykal. 

Beykoz - Vefa A takımları soat 
14.45 te. •Hakem İzzet Muhittin 
Apak•. Yan haıkem!eri: Şe~i Çaıı 
ka, Bekir. 

Beşiktaş stadı: 

Hiliil - Sü!eymaniye A takımla
rı saat 13 de. cHakem Şazi Tez • 
can•. Yan hakemleri: Halit Üzer 
ve Neş'et. 

yapılacaıktır: 
1 

Fenerbahçe stadı:. ·--ıstl ;ı> 
Fener - Hilal B taı<W-aJ<ııı'Jı~ 

13 de, Vefa • Beykoz A t 
1' saat 14.45 de. ts58fl. 

Taksim stadında: Gala 
Topkapı 14.45. r•~ 

Şeref stadında: GaJata!'
9 

. 

Şeref stadında: . t 13 ıl', 
S üleyınaniye • Hılal sa• 1 ııf . sa• İstanbulspor - BeşıktaŞ 

de. 
İkinci kiline maçları 
Süleyınaniye stadı: ıt l l ~ 
Beylerbeyi - Anadolu 58 

81 4" 
Anadoluhisar - Fener)'ıJıll geofıl 
13 de, Kasunpaşa • Galat• 
saat 14.45 te. 

f:ısı 
Ge::çler Tur:lu 11' 

d• yıl"..,, 
Genç takımlar arasın ııı"' 

'ftUf!I ,1 
cak olan .Gençler teS ı·, 

cuırı9r ı''' maçlarına bu hafta nıl' · . 
nü başlanacaktır. Bu tu~ıır' 0: 
iıkstürünü tanzim etmek !Jfı! . 
akşam klüp murahha513rı yıP''' 
dan bölgede bir topları!\ ( 
cak ve fikstür ~ekilecek:~;uıs- r:,ı 

ziyetini takviyeye yardım eder. ı--------------

Beşiktaş - İstanbulspor A takı:"l· 
!arı saat 14.45. •Hakem Tarık Ö -
zerengin>. Yan hakemleri Fikret 
Kayral ve Ziya Kuyumlu. 

Fenerbahçe stadı: 

Turnuvaya, Fener, ? t,ııl'~.ıl 
Süleymaniyc, Beşikta,, 8~ r0ı'spor genç takımları işt~ ,/ 
tır. ~ 4 - İki otoriter devlet karşı - Fransa 

aında Fransanın İngiltere ile mü-

Romanya'da 
Yeni sürpriz 
Olabilir mi 

Facıa 
Tahkikatı 

savatını temin eder. İngiltere . .t.ı- Meclı·sı·nde 
manya ile maruf deklarasyonu 
imzaladıktan ve İtalya ile müna
sebetlerini normalleştlrdikten son
ra, Fransanın bu devletlerle mü
ruısebetlerini tanzim etmeu:esı, 

kendisini İngiltereye karşı zayıf 
bir vaziyette bırakıyordu. Pa:u 
deklarasyonu ile iki demokrat dev
letini iki otoriter devlete kar;ı 
vaziyetlerinde müsavat temin e 
dilmektedir. 

A manya 
Fransa 
Arasında 

A. Ş. ESMER 

(Birinci sayfadan ıle..-.,-' 
üzerinde taınamile anla§mı§lar, 
ıarki, cenubi ve orta Avrupa ilr. 
ve Akdeniz meseleleri üzerinde 
bazı noktalann halli ancak ye
tıi bir temas yapıldıktan .rotır!ı 

kabil olabilecektir. 
Bugün Roınadaki Alınan ıe

firi Kont Ciano tarafından ka· 
bul edilerek Pari& müzakere!~ 
ve vanlan anla§malar hakkın • 
da kendmne izahat verecek ı.c 
Fransız Hariciye Nan" d.1 ay
ni maksadla !ngiliz sefirile gö
rüfecektir 

TRABLUSGARBDA 
TEZAHÜRAT 

Trablusgarb 9 ( A.A.) - Tu· 
tıusta !talyanlar aleyhinde ya • 
pı!an yeni nümayi§ler ve fid· 
det hal"eketleri, Libya ahatiri 
ara3ında büyük bir infi!ıl tev • 
lid etmi§tir.Dün sabah Trablvs
ta genç fll§İstlerden mi\rekkeb 
bir grup ile ftlfist üniversiteliler 
grupları, milli marılar söyle • 
mek auretile ıehrin ıokak!annı 
dolapnıılardır. 

Blcinio da vardır. Bu zatın halkı, 
Tunusu İtalyaya vermeli, diye ha. 
ğımıağa davet et:mi§ olduju aöy. 

/ lenmektedlr. 

(1 inci ıahüeden devam) 

ekseriyeti komünist partisinin lağ
vedilmesini ve halk cephesinin 
her veçhile ortadan kaldırılması

nı şiddetle ileri sürmekte devam 
eylememte, hüktlınetin grev me

selesinde ittihaz ettiği tavrı hare
ket ile harici siyasette takip eyle

diği yolu tamamile tasvip ve tak
dir etmektedir. Merkez partileri 
bu derece ileri gitmemekle bera
ber bunlar da sağ partiler hatip
lerinin noktai nazarlarına hemen 
hemen tamamile iştirak eyl.emek
tedirler. 

Sol partilere gelince: Bunlar ta
mamile aksi mütaleada bulu:ıı -
makta, hükUınetln icraat ve poli
tikasını tenkit etmektedirler. 

Meclisin feshi ve yeni intihabat 
yaptırılması meselesi henüz mev-

simsizdir. HükUınetin merkez ve 
sağ cenahlara dayanarak kahir 
bir ekseriyet alacağı tahmin edll
mektedir. 

(1 inci sahifeden devam) 
Esasen kabine de ikiye ayrıl -

mıştır. Herkesin hürmetini kaza
nan patrik Miron ile Hariciye Na
zırı Koınnen demir muhafızlar a
leyhine yapılan şeylerin durdu
rulmasını, memlekette barışın 

temin edilmesini iltizam ediyor -
!ar. 

Başlarnda Dahiliye Nazırı Kıı 
linesko bulunan diğer grup bil'l
kis alınan tedbirlerin daha sıkı 
ve daha şiddetli bir hale getiril -
mesini ve Demirmuhafızların giz
liden gizliye çalışamıyacak şekil 
de dahi kıim.ilen imha edilme;ıni 
istiyor !ar. 

.... ı 
(1 inci sahifeden de~ 1,~dl~ -ı 

mülkiye müfettişleri 1'' 

devam olunmaktadır. .,r. . e•·~ ı 

Müfetti§ler; dün .,._J<ı de''~ 
müdürü Salih Kılıcın ıfa 
mışlardır. .ıar< ~ r' 

Salih Kılıç vilayette 
1 şıı 1 

yeti odasında oturara~tif 1. 
ıki saatte et vap vrrrrı'~ "e 11 . 

d ]JV:>
1
' tb1 

Müessif hiıdisc 0 • e~ rıl 1.-
aya şahit olan baıı )' ıcs 1>'" 0 

generallerin de ifadtirJ'l ~· 
nacağı söylc11mekte<lJ1· ıer ıe fj 

ıa<JC .dJt 
Bu sabah alınan " ~if!>' ı/'r· 

edi1miş, yeniden b:ıZ' &ıJıfl 
malumatına müracaat 

Kralın Kaline!!ko'nun nolctai n:ı ! ""========- ,ı 

çekileceği söyleniyor· ıcan•' .p zarını tervic ve tercih edeceği ve 
yeni kabinenin onun başkanlığın
da kurulacağı, Komnenin Papa 
nezdine sefir olarak gönderi'.e -
ceği, Patrik Mironun siyasetten 

Siyasi mahfi!le~ın cdil&il' ril' 
göre, bu şık terci.il . si)f P 
dirc!e Romanyada yeııı 

olacaktır. 

İnönü 
Nutuk 

Bugün Bir 
Söyliyecek 

(1 inci ulıifeden devam) 
ve dlfer mıntakalarda da tetkiklerini temdit et· 
meleri ihtimali vardır. 

kararlar alınacağı anlaşılmaktadır· 1,ıo. 1'~ 
İnönü köylünün mektep, sağlıl<. r;,şert!1ı~~; 

çalışma, giyim ve muasır hayat "e ~- v• 11 1 ı''. İnönü köylünün muhtaç olduğu işler ve dlahat 
üzerinde bizzat notlar almaktadır. 

Ankaraya Dönünce 
Apkara 9 (Husıısi muhabirimizden, Makineye 

verirken)- Reisicumhur İsmet İnönü'nün Kasta
monu ve diğer mahallerdeki tetkiklerini ve Anka
raya avdetlerini müteakip bilhassa köy kalkınması 
üzerinde hükfimete esaslı ye mühim direktifler ve-
recefi, bu cümleden olarak bazı mühim tedbir ve 

IUJU"a" ·~t ı" üzerinde bilhassa alakadar bn ,cd•~'· r' ı 
4 

kısa bir zamanda muasır hayat ve ~.,db;rl< 
11 
~ 

ycsinin batta fevkine yükseltec~ »'pı~•~,
etmek hususunda şümullü bir ctu~ il• ıe1" 
bunun için de bizzat halk ve köY1'

1 

1 / ., 
bulunmaktadır. Jrl~er' 

Ya a• 
Reisicumhurumuzun Ankara ,d Jı 

edbirlet"" teakip bu hususta alınacak t 

na başlanacaktır. 



•• 
1 1 

~iic~~~ GeçtiktenSonr;ı\k Diye 
Projektör Yakıyorsunuz? 

lfedefi D:ıha iyi Görmek, Atılan Torpiloların 
isabetini Kontrol Etmek Meselesi 

& 
~ laaarlayışı bile tüyleri ür -
~hücum planı iki cesur Türit 
lıı ' Uıııı flkrınde adam akıl~! 
,~.1'tl Rıza kaptan yalnız 
~ dll§ünüyor, arkadaşları hü
~:~uu etrafında ileri, l(erı 
~ 10,~larla meşgulken o, gizli 
\ ıyeue buna hazırlanıyor -

ı.ı.hta 
~ lıa b devresi hazırlıkla ge~t•. 
~~ 1 !>tan bu arada tasavvunmu 

'illa ik" , ınci komodoru Ari! 
La~. 
"'<it n 
l et ey Rıza kaptanın proj~ -

hltıı, ~ıca dinledi, akla yakın 
>ıı.,ltıı .•ntıka uyan bu hücumu" 
t ,,1 asında bir mahzur görme -

~-~ edilecek neticeye göre 
~<ıı,ı& bu ınüz'iç düşman ~ır.i· 

ı,;~ kurtarmak gibi büyük 
~b da anın da bulunuşu kuman· 
~ lt~ kaptanın fikrine 
~ 6~eıine çok yardımı olcfo. 

lıtııı l'~le Rıza kaptan nöbe~~I 
L" i rııudun komodor kamara· 
~•r. ~an cumartesi geCC6i yer
('cı lı:o lf Bey destroyer filo -
•" il "10doru vaziyetinde bu
\~~~ Be!l'.: hazırlanan pro
"11 1<11. da goru~ü. Proje gayet 

~'ita ,~ 11:tan gt!Ce karanlıktan 
\,,)ı~ gız]jce Morto limanı
•">! ayı, GoJ:yata hüc:um 
~ ~ olarak seçmiş, tefer
\ ': "tt1 Uıı etrafında hazırla -
' nız komodor Arif Bey 
~ ~.:· itiraz etti. O da hü
~ ~'7'a ptojektörles'.in ya
"1f tı <ti. 

~· Projekrorlerin düş -
' in• hedef teşkil edece-
~ ~ttıltleyt, İngil!lz dritno
'a toPçuları tarafından 

,,.a'Zerine daha torpito 
1 ~.daw : kalmadan batırıla
~-"'llıl nuyor, hücumun ken

'llııtıne göre, karanltlrta 
ıı, 1 ittı; Projektör yakılma • 
!. ~ıııt1ıı0•du. Bu düşüncesini 
• ~ t a SOrdu 

••tıt. . 
l Ue g·" _Hece, ka.rıınlıktan 
t"llııı~ ~ltce Morto limanına 
~' ~l Colyata hücum et -
~\tıı tıtrıııt seçmiş, teferrü
ı ~ ~~afında hazırlamıştı. 

q,,ı et(ior .t\rif Bey bır nol<-
lıtoİO!ltö · O .da hücum sıra-
~ •lerı:n yakılması ili 

· ~ıı,., Prıı · 
~.·"%! Jektörierin dü' -
~•le hedef teşkil edece-

11.._ _ to~h İngiliz dritnotu-
ı "llto .-.ulan tarafından 
~it~ daha torpid<> at
•~O.i'or Ilı.adan bat.ırılaca 

lııt il~ hücumun ker.dl 

1
1 llroı • karanlıkta ya -
~Orıtu elttör ya.kılıaaına-
~~~:nu düşünceyi Rıza 

i.e ""'-~"ıtt@n sonra M" 

diye projektör yapmağı kabul e- J 
diyorsunuz? 

- Hedefi daha iyi görmek, at
tığımızın torpidoların isabel!ni 
kontrol etmek i9in! 

- Fakat bu mahzurlu bir ıt' 
- Neden komodor? 
- Hücum m<!Safesine yani ya

rım mile sokulunca folspid ile 
provanızı düşman zırhlısına doğ· 

rultacaksınız. Torpido kovanları -
ruz da alesta olacak. Bu ala .. Fa-
kat bu sırada projektörlerinizi d9 
yakmış, düşman gemisinin üze -
rine tevcih etmiş bulunacaksıru>. 
İşte o zaman. daha siz torpidola· 
rınızı atmadan düşman topçuları 
top başına geçecekler, bütün b.,rda 
toplarile baş taretlerini size kanst
re t'decekler. İlk ateş emri 10 dan 
fazla topun birden ateşlenmesile 
kopacak patırdı arasında alaca -
ğınız isabetlerle hurdehaş olacak, 
batacaksınız. Hücum bu şekilde
tehlikeye girer. Yapılmasından i<e 
vazgeçilmesi de bittabi hayırlı o
lur. 

çabuk fikir değiştirişine hayretten 
inleşen gözlcrile baktı. Sonra gi.t
tikçe artan hayreti arasında ke -
keler gibi sordu: 

- Peki.. NasLl yapmamızı mu -
vafık buluyorsunuz efendim~ 

Arif Bey üstünlüğün verdiği bir 
gururla kendi fikrini söyledi: 

- Benib bir istediğim yok. Pro
je yine sizin çizdiğiniz esas dah~
linde cereyan etmelidir. Ancak. 
hücum şekli sizin kabul ettiğiniz 
tarza göre tehlikelidir. Bundan 
vaz geçilmek, yok yere bir des -
troyeri feda etmekten kaçınmak 
lazmdır. Hücumda projektör ya
kıldığını şu kadar senelik den'2 -
ciyim, ne gördüm, ne de işittim. 
Ckce hücumu denilen baskın işi 

gizli bir yi.ldaşrnamn vereceği fır
sattan istifade ile yapılan ve ba -
şarılan bir muharebe sistemidir 
Muhar<?be sistemleri tatbik edWf· 
ken ona hatalı ilaveler yapınak\an 
çekinmek en lüzumlu bir keyfi -
yettir. Yoksa netice vadedilen za
ferle değii beklenilmeyen facia • 

Rıza Kaptan Arif Beyin bu çar- !arla kendini gösterir lU~vanu var) 

A A TO-=R==/H=ik=av=--.§=== 
es ıncı sahifeden ••vam) Kırmızı 

29 Birinciteşrin akşamı idi. Dol-

mabahçe sar.~y~. önünde denizde ~apka/ı Kadın 
ve kanda ouyuk şenlıkler yapı- V' 
!ıyordu. Vapurlar sarayın önünden 
geçerken düdük çalarök Atayı se
iamlıyorlar, vapurların ıçindeki 

binlerce vatandaş: 

-Yaşa Atatürk, diye bağırı -
yordu. 

Deniz.den ve karadan gelen bu 
c<J§kunluk ve şenlik sesleri, Ata
türkün hasSllS kulaklarından u-
n..k kalmadı. Atamız bu tezahürat 

seslerini duyuyordu. O, Cumhu
riyetin on beşinci yıldönümünü 
kutlulıyan Türk milleti arasında 
b..ılunmayı ne kadar çok arzu edi
yordu . 

Atatürk dıeniı:de ve karada ya
pılan nümayişleri düyunca, son 
derece müteessir oldu. 

!ıte bu en mes'ud günümüzde, 
halkın içinde bulunamamaktan 
mütevellid teessürle Atatürke i-

kinci bir kriz gelmişti. Bu kriz, 16 
Jlirinciteşrin krizi kadar ş:ddetli 
olınaınakla beraber gayet mü • 
himdi. 

Bu ikinci kriz, hüklımeti ve sa
rayı derin bir teessüre garket -
miştL Birinciye ni&betle hatif de
r.ılebilecek olan bu ikinci kriz 16 
saat sürmüştü. Bu ikinci kriz, 
bayram günlerinde Türk mille -

tini müteessir etmemek iç:n res
mt tebliğ neşe edilmemişti. 16 sa· 
atllk krizi müteakip - birinc1 kriz- .

1 
de olduğu gibi - hastahk tekrar 
ııonnal seyrine avdet etmişti. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

bt'di bir ıztıraphr. 
- Niçin mi?. 
Bu niçine cevap vermek için 

yılların hulasasını yapmak lazım! 

Belma ile ayrıldık. Tam üç ay 
konuşmadık. 

Bir gün bana: 
- Evleniyorum, artık kcmuşa

mayız! 

Dedi ve birbirimızin elıni bile 
sıkmadan ayrıldık. O böyle söy
leyınce taş kesilmiştim. Dilim ağ 
zımın içme sığmaz oldu. 

- N t'den, bu biordenbire neden 
;cap etti; daha evvel niçin söy
lemedin? 

Diyemedim. 

K.afa.ma lııoca bir demir vııır -

( 4 ünc•ı t.abifeden devam) 
Uzun cümlelerim galiba canırı' 
sıkmıştı. Belki de, içinden: 

- Ne ukala, ne sırnaşık adam. 
Demiştir, diye düşünüyordum 

Kadının ne söyliyeceğir.i merakla 
bekliyordum. Bir çocuk kadar 
mahcub bir tavır takındı. Sonra. 
titrek, yavaş bir sesle; 

- Beyefendi, sizi rahatsız et -
tim. Sizden af dilerim, dedi. V ~ 
purda gülmüştüm. Biliyorum. Bu 
gülüşümden cesaret aldınız .. Fa
kat, hadiseyi anlatayım: Vapura 
binerken, bir adam peşime takıl
dı. Kamarada geldi, karşıma J -

turdu. Beni müt~madiyen rahntsız 
ediyordu. Vapurdan çıkarken de 
peşimi bırakmıyacaktı. Onun ümi
dini tamamen kesmek, ondan kur-
tulmak için, terbiyeli ve centi.:m~n 
gördüğüm size biraz üıni<i verı: 

gibi görünmeğe mecbur oldum .. 
Tekrar pardon beyefendi.. Terzim 
şuradadır. Rahatsız oldunuz .. Oru
var beyefendi .. 
Kırmızı şapkalı kadın köş~y· 

döndü, kayboldu ... 
REŞAD FEYZİ 

Halk @pereti 

Bu akşanı 

1 Ç i Ç E 

Operet 3 perde 

BttY U K BA LE 
TEL: 40335 

muşlar ve ben sersemlemiştim 

unki ... Onun gün gi~tikçe bana 
olan al8.kası.ıun zayıfladığını his 
ediyor, buna bir mamı veremi -
yordum. 

Bunun içın hıçbır sebep yoktu. 
Onun istediği gibi bir insan ol

mağa çalışmı.•ıtım. 

Kazanaykm derken bü.<;tıütün 

kaybetmekten kQrkarak, ona sa
rılmak, öpmek ihtiyaC'ile kıvran
dığım zamanlar bıle elini tutmak 
tan çekinmiştim. 

Çok heyt'Canlı, çok zevkli · bir 
yaz geçirmiştilc. Gece ~andalla 

başımızı alıp ta uzaklara gidiyor, 
bazı günler bizi kimselerin göre
miyeceği asude kırlaroa haşhaşa 
kalıy.:ırduk. 

Her geçen gün beni ona bir par 
ça daha bağlıyor, hec g~en gün 
sevgimin ürerine atılan bir !lm!k 
beni ona büsbütün düğümlüyor, 
çözülmez bir hale getiriyordu. 

Fakat yavaş yavaş kendini ba
na tanıttığından ve berum ken -
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BEYAZ PFRI 1 ltalya Tunusu Niçin 
is t iy orm uş? .. 

' (4 tınca ıahifeden devam) 

- İtalyanın arzusu tatmin edil
mek için daha ne gibi şeyler yap
mak IUımdu:? İtalya bunları ta
yin ederek ına.ksadını tamamile 
İıildirmelidir. 

Deyli Ekııprese göre, İtalyan 
meclisi meb'usanında: 

- Tunus! Tunus!. diye bağı -
ranların m&ksadı bir tecrübe ba
lonu uçurmak değil.dl. Fakat böy
le bir ihtimal vardır. Fakat İngi
liz gazetesi taarruz }lakkında böy
le bir iddia ortaya attlmış olması 
şu maksaıdlarladır: 

- İtalyanın artık Habeşistanı 
alması üzerine Şap denizinden 
gidip gelen İtalyan gemilcri.,in 
SUveyş kanalına vermekte oldvk· 
ları paralar çok görülmektedi1'. 
İtalya için Kanal tarifesi indiril
meli. 

! - İtalya hüktlmeti Süveyş ka· 
nalının idaresine iştirak etmeli. 

3 - Fransızlara aid Sonıalının 
iskelesi olan Cihoti'de İtalyanların 
nakliyatını kolaylaştıracak mü • 
said bir vaziyet alınmalı. 

4 - Cibotiden İtalyanlar ser -
hest bir liman gibi istifade ede • 
bilmeli. 

5 - Cibotiden Habeşlstana, A
disababaya kadar şiıncadifcr var
dır. İtalya bu şimendiferin idare
sine iştirak etmek istiyor. 

6 - Almanya orta Avrupada 
ilerlemiş. siya i ve iktısadi nü • 
fuz tesirini arttırmıştır. Halbuki 
daha evvel İtalyanın orta Anupa 
ile iktısadi münasebatında elde 
etmiş olduğu mühim menfaatler 
vardL Almanya orta Avrupa~·a 

yayıldıktan sonra İtal:vanm bu 
menfaatleri bozulmu~tur. Şimdi 

İtalya orta Avrnpndn kaybetmiş 
olduğu menfaatleri başka t.ıoraf • 
larda temin etmek istemektedir. 
Bunun için de kendisine en mü • 
nasib olarak Suriyeyi bulmakta
dır. İtalyanın bir maksadı da 
Suriyede kendisine bir nilfuz mm 
takası verilmesidir. 

İşte İngiliz gazetesi İtalyanın 
maksadı bu noktalarda toplan -
dığını ya2ldıktan sonra şunu da 
ilave ediyor: Tunus üzerinde İtal
yanın herhangi bir iddiada bu -
lunması karşısında Fransa mu

kavemet edecektir. Bu hususta 
İngiltere tarafından da Fransaya 
müzaheret gösterilecektir. 

Tunus bugün doğrudan doğru
ya Fran.saya tabi değildir. Burası 
bir devlet olup Fransanın hima -
yesi altındadır. Tunusta İtalyan
lar çol<tur. Fakat bunların hepsi 
de bugünkü İtalyaya taraftar de
ğildır. Bugünkü İtalyaya taraftar 
olanların orada yaptığı İtalyan 
teşkiliitı vardır. Tunusta İtalyan 
t!biiyetinde Yahudiler de vıl'.rdır. 
Fakat bunlar da bugünkü İtalya
nın Yahudiler aleyhindeki hare
kalL üzerine şimdiki ttalyaya ta
raflar değillerdir. 

Hulasa bugünkü İtalyaya mu
halif olarak Tunusta yaşamakta 

olan İtalyanların hepsi orada yer
leşmiş bulunuyorlar, 

Tunu.sta birçok Fransız, birçok 
İtalyan ile bir de yerli olan Arab 
halkı mevcut olup bunlar birbir
lerile gayet iyi geçiniyorlar. O
nun için mesela Tunustaki İtal
yanları ayl!\ırak bu İtalyan ce -
maatine husus! bir idare vermek 

dısini tanıdığımdan biraz daha 
başka türlü insan olduğunu an -
lamağa başlamıştım. 

Maceraperest bir kadındı. 
Mazisini hiçbir zaman eşeleıne

me rağmen, tesadüfler bana ha
yatından bazı yaprakları çevıri -
yorlardı. Fakat bütün bunlar i>enl 
ondan soğutmuş değildi. 
Şöyle düşünüyordum: 

Bu genç kadın, evlenmiş b4 d
baht olmuş.. Aradıklarını bağ -
landığı erkekte bulamamanın ız

tırabı onu bir takım macralara sÜ· 
rükliyebillr. 

F:ıkat o artık her şeyi denemiş, 
her cazib ~len maceradan heve -
sinô almıştır; şimdi kendisini tama
men anlıyacak bir in><ına bağla -
nacaktır. Ve ben .. Budala bu di
namik hayatın önüne (son) keli
me~ini koyacak ve insan hisletin 
bağlandığı son iskele kendim zan
nediyordum. 
Meğerse .. 
Ne kadar sühuletle, sararmıya· 

irnkaru görülınem.-ktedir. Bun -
dan sonra İtalyadan Tunusa bir 
çok İtalyan muhaciri YQllanarak 
oradaki İtalyan nü!uaunu arttır
mak siyasetı takip edilmek ihti -
mali Fransızları düşündürmekte
dir. 

İngiliz gazetelerinde yazıldığına 
göre Fransızlar Afrikada Tunus 
ıle İtalyanların elinde bulunan 
Libya arasında müdafaa tertiba -
tını arttırmışla<I" ve Fransız mü -

hendisleri, istihkam mütehassıs
ları oraya giderek hududun tah -
kiİnatını teftiş etmişlerdir. Fran

sızların burada ötedenberi yap -
tıkları tahkimat çok mühim sa -
y iJmaktadLr. 

Nasıl ki Fransa ile Almanya a
rasında Fransızlar tarafından Ma
jino haltL denilen yeraltı istih -

kamları, türlü türlü müdafaa ter
tibatL vücude ı(etirilmiş i:;e Tunus 

ile Libya arasındaki tahkimat da 
böylece Majino hattını hatıra ge

tirmektedir. Yalnız Tunusta Fran 
sızların 20,000 kişilik bir kuvveti 
bulunmaktadır. 

Damir r~uhafızJar 
Şefi Nasıl Eir 
Adamdır? 
(5 inci sahifeden deııam) 

Bu sıralarda bir şimendifer me
murunun kızile evlenmiş. Tahsili
ni ikmal için Fransaya kitmi§. Ye· 
niden avdetınde Yahudi aleyhtar
lığına, siyasi tahrikata başlamış -
tır. 

DEMİR MUHAFIZLAR 
GRUPUNUN TEŞEKKÜLÜ 

(5 inci ıahifeden devam) 
Bundan sonra genç annenin a

vukatı söz alarak demi~ir ki: 
- Mahkemeye iki mt>ktup gös

tereceğim. Bunlar d-elikanlı ta -
rafından sevgilisi kıza yollanmış
tır. ·Güzel beyaz peri» diye hitap 
ediyor. Sonunda da beni unut -
ma, bana sadık kal. Seni bütün 
kalbimle seviyorınn, diyor. Kavga 
ettiklerinden sonra da bir mek • 
tv,.p yollamıştır. Bunda da beni 
affet, sana kıırşL kabalık ettlim, 
diyor. 

Genç anne Nevyorkta Aşığına 
rasgeldiği zMnBn onun tarafm -
dan +ehditlerle korktuğunu söy -
lerkıen heyecanlı, kendisine gelen 
bir aşk mektubundan da bahsedi
lirken kızardığı görülüyormuş. 

Bundan sonra delikanlının avu· 
!l:lı söz alarak demiştir ki: 

- Bu kız için müek:kilim tara
fından 169 İngiliz lirası kıymetin
de bir kürk manto yaptırıldı. Bun
dan başka birçok kıymetli hedi

yeler alındL Bizim bildiğimize 
gör'! kendisinin tanıdığı erkek 
yalnız ondan ibaret değHdL Daha 
dört erloeğin ıismi bizce maltlm -
dur. Bunları sayabiliriz. 

Bunun üzerine genç anne şid
detle reddederek: 

- Hayır, benim dünyaya ge -
tirdiğim çocuk ondandır, demiş, 

burada deli.kanlının avukatı ile 
kız arasında şöyle bir münakaşa 
başlamıştır: • 

- Mademki çocuğun ondan ol
duğunu iddia ediyorsunuz. Kan 
muayenesi yapılmasına da razı o
lunuz. Size soruyorum: Kan mu
ayenesi yapılmasına razı olacak 
mısınız? 

- Ben onun yardımına muhtaç 
değildim. Fotoğrafçılara model 
olarak çalışıyordum. Her fotoğ -
rafçı bana bir İngiliz lirası veri
yordu. Bundan başka annemden 
aldığım para da senede 80 İngiliz 
lirasınL buluyordu. 

m.-mleketi dolaşmıya, propagand& Aaker l f abr ikalar 
Senelerce gizli çalışmış. Sonra l 

1 yapmıya başlamış ve nihayet De- IUlnları 
mirmuhafızlar grupunu teşkil ~t- -

1 · t• · Muhammen bedeli 130 lira o an 
ıruş ır.IŞ! BİR KISKANÇLIK 50 aded kilim {beylik) Salıpan-

V AJ. rında Askeri fabrikalar satınal-
1937 de Kodreanu'nun eski bir ma komisyonunda 16/12/938 cu· 

arkadaşı, dostu kendisi gibi meb- ma günü saat 14 de açık eksilt -
us Mişel Stclesku'yu öldUrmüştür. meye konulacakhr. İsteklilerin 
Çünkü bunlar birbirlerini kıska· mezkur gün ve saatte yüzde yedi 
nıyorlardı. Hatta uzun müddet buçuk muvakkat teminat olan 
birbirlerile mücadele etmiş!Pr. 975 kuruşun her hangi bir rral 
Gazetelerde birbirlerinin aleyhi - müdürlüğüne yatırarak alacağ• 
ne atıp tutmuşlardır. makbuzla mezkur gün ve satte 

Fakat bu öldürme hıidisesinrlcn komisyonda bulunmaları nümu
sonra da Kodreanu'ya bir şey ya- ne her gün komisyonda görü!e · 
pılmamış ve Demirmuhafızlar tr•.ı lıilir. c8716, 

- Kan muayenesine razı olup 
olmadığınızı öğrenmek istiyoruz. 
Çocuğun kanından alınacak, onun 
babası olduğunu iddia etliğiniz a
damın kanından da alınarak mu
ayene edilecek. O zaman hakikat 
belli olacak, ne dersiniz?. 

- Ben mi? Böyle hallerde kan 
muayenesiz müracaat edildiğıni 

duymuştum ... 

- Hayret!. Siz on sekiz y&§ın
da olduğunuzu söylemiştiniz. On 
sekiz yaşında bir genç kız böyle 
halleri nereden biliyor da kan mu
ayenes!ne lüzum görüldüğünü öğ
reniYQr. Vak'a geçen sene başla
dığına göre o zaman on yt'di ya
şında idiniz. Or1 yedi yaşında bir 
kız bunları nasıl biliyor? Şaşıla
cak şeyi. 

Bundan sonra genç anııenin a
vukatı söz alarak demiştir ki: 

- 169 İngiliz lirasına manto 
yaptığını, b~k Y''"metli hedi -
yeler aldığını söy • :ı bir adam 
herhalde çocuğa da bir nafaka 

bağlıyabil!r. Biz ~k isteıniyocuz 
haftada 10 şilin yeter ve kendisi· 
mn ne kadar zengin olduğunu a
raştırmağa da lüzum görmüye>

ruz. 

Delikanlının avukatı bu isteği 

de reddederek demiştir ki: 

- Bir kere çocuğun babası ha
kikaten benim müekkilim olan 
genç midir? Bu isbat edilirse o 

zaman nafaka meselesi dava edi· 
lebillr. Biz bunun için kan mua• 
yenesi yapılmasını istiYQruz. 

Genç anlli! bunun üzerine fil 
cevabı veriyor: 

- Kan muayenesi için avuka
tımla görüşmeden evvel bir şey 
söyliyemem. 

Bunun fuıerine muhakeme bat
ka bir güne bırakılmıştır. 

GÜZELLIGINIZ 
ICIN 

punun nüfuzu günden güne ar! - • • • KREM B • 
mıştır. 149 kalem ateşe ınuka~iın muhteliI, ~LSAN 1 j 

1911, intihabat başlamış, Kralın tuğla ve har~lar alınacak. KANZU K 
partisi olan liberaller hezimet~ Tahmin edilen bedeli •151.170• li- Bütün dtinyaca ı. 
uğramış, Demirmuhafızlar büyük ra olan 149 kaiem ateşe •flUkJv n; miş sıhhi güzellik kren, ri.h 
bir ekseriyet kazanmışlardır. Bıi· muhtelif tuğla ve h~ç.lar_. _Askerı Gece için yağlı, gündüz ıçin 
tün gençliğe ve köylüye dayanan Fabrıkalar Umum ~fadurlugu Me•- yağsız halis acıbadt'm çcşıtJoı"i 
Kodreanu açıkça ciktidarı ele al- kez Satınalma Komısyonunca ~7 /l/ hususi vazo ve tüplerde sat, 

dıktan iki saat sonra Romanya 
Almanyanın ve İtalyanın mütte • 
fiki olacaktır ..• demekten çekin 
memişti. 

İHANET, TAHRİK VE FESAD 

Majeste Kral Karol tehlike bü
yüdüğünü görünce Kodreanu'nUL 
tevkifi emrini vermiş, ihaneti va-

939 cuma günü saat 15 de kapalı lır. 

zarfla ihale edilecektir. Şartname iNGiLİZ KANZUK 1 
,7, lira c56• kuruş mukabilinde Ko- ECZANESİ 

misyondan verilir. Taliplerin mu- İSTANBUL - BEYoGLU 
vakkat teminat olan ·8808· lira 
c50• kuruşu '·avi teklif mektupları- Ilı••••••••••••• 
nı mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 

taniye, tahrik ve fesad çıkarnıak 3. maddelerindeki vesaikle mezkO.r 
cürmile itham olunmuş ve onsenc gün ve saatte komisyona müracaat.
kürek cezasına mahkiim edilmişti. lan. •8944• 

!stıklal caddesinde 

Şehir Tiyatr su 
KOMEDi KISMı 

rak, dudakları titremiyerek. hıç 

bir iç burkuntusunun ıztır .ı hını 
duymıyarak: 

- Alla ısmarladık! 
Dedi. 
Arkasından bakakaldım. Uün -

yanın beni aydınlatan bütüıı ışık
ları sönmüştil Yaşanıak zevkini 
kaybettim Bu darbe b~ni fenP 
halde sarstı. Onu unutınağa, ı_ • 
hareketini haz.ınetmeğe çalLştım. 
Her kadın kadındır ve her kaJı
nın aşkı birdir diyerek, önüne ge

leni sevmeğe uğraştım. Beni bir 
müddet İcliil ile Cavidan oyaladı
lar, bir zaman Meralle mücadele 

ettim. Hayatıma birer anlık, birer 
saatlik türlü türlü kadınlar ginii, 
çıktı. 

Fakat Belmayı unutmama im -
kiin yoktu. 

O bambaşka, hepsinden üstün 
bir kadındı. 

zan ılk defa ıçimi tutuşturan tallı 
hisleri onda bulduğumu düşWıü 
yor, geçen heyecan hatıralarım 

gözümün önüne getiriyoc: 
- Seviyorum, unutamıyaca -

ğım! 

Diyordum. 
Onu brnkaç defa başka adam 

!arla gördüm. Buna nasıl taham· 
mü! ettim, nasıl olup da kalbim 
durup ölmedim. Hila şa ıyorum. 
Mağlubiyeti, hezimeti kabul ettim. 

Buna rağmen gecelerim oldu: 
Beraber sandala bindiğimiz iske
lede, başbaşa mehtabı seyretti -
ğimiz gazinoda hayalini aradım 
Günlerim oldu, vapurda, dolaştı-
ğımız kırlarda onunla berabt!r 
kaybettiğim yaşamak zevk'nı, 

ne~'emi, e erjimi, bana dilini çı· 
karıp kaçan aşkunı araştırdım. 

Ne İdilin romantik sevgisi, ne 
Cavidanın müsaadek5r bağlanışı, 

ne Meralin afacanlı.klan beni oya
lıyabildi. 

10 Birincikônundan 
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Cemal Sah"r, oku
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İKİ YÜZL"Ü KADIN 
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I - İdarmiz müstahdemini için yukarda cins ve mikdarı yazılı üç kalem eşya nümune ve şartname
leri mucibince hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında göstrilmiştir. 
III- Eksiltme 15/XII/938 tarihine raslayan perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta le

vazun ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümuneler de gö

ıülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka-
xıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8662) 

* * 1 - İdaremizce temin edilen kamyon, araba muşambalarile torba 

muşambalarının dikim işi pazarlık usu.Jile eksiltmeye konulmuştur. 

• lI - Pazarlık. 20/XII/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14,30 da 

1 lstanbul komutanlığı ı 
L.:•tınalma Komisyonu llinl•rı 

Bütün ağrıların 
- -

BiR TEK KAŞE 

NEVR DZIN 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda ya

Bu muannid baş ve diş ağrıları-
İstanbul Komutanlığına bağlı bir- .. , . • . . . 

tikler için 15.000 kilo kuru üzüm sa- nı sur atle ızaleye kafıdır. Romatız-pılacaktır. 

III - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi 

dikiş örneği ve dikiş vaziyeti de görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayi nedilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelme-
leri ilan olunur. c8834· ... .-. 

ıııı alınacağıP.dan açık ~k.;iltme ile · ma evcaı, sinir, mafsal ve adale ız

ihalesi 26 / !.kanun / 938 pazartesı tırapları NEVROZiN'le tedavi edi
günü saat 15 de ynpılacakttr. ~-C'1- lir. 
hammen kıymeti 3150 liradır. r:k 
temanıt 237 liradır. Şartnamesı hPr . . 
gün komisyonda görülebilir. İsteK- ~ezı_e, -~rıp ve Bron_şı~e. karşı en 
lilerin ilk teminat makbuz veyd muessır ılaç NEVROZIN dır . 

•J'f panzelıirı ı 

'1/;J I - İdaremiııin Paşabahçe müskirat fabrikası için şartnamesi mu-

cibince dört adet alttan sürme araba ile lOOXllO eb'adında 20 adet Plat
farm açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

mektuplarile 2490 sayılı kanunuı; Jj 
ve 3 cü maddelerinde yazılı vesıi<a- 1 
larile beraber belli günde Fındıklı- ı 
da Komutanlık Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. ·8975• 

NEVROZJN'i tercih edi~iz. 
II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve muvak

kat teminatı 67.50 liradır. 

III - Eksiltme 21/XII/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 

* 

ıcabı ı da günde 3 kaşe alınabilir. 1 ı 
. b~~· 

•287• İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerıne 
marka verirlerse şiddetle reddediniz. 14 de Kabataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. Fen tatbikat okulu binasında ta- ~ 
dilen tamirat yaptırılacağından a-Yalnız bizde değil, bütün dünyada: 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden ll••_;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.ı .... ~~ 
alınabilir. çık eksiltme ile ihalesi 26 / Lkanun .ıııı D E N İ z B A Nv 938 pazartesi günü saat 15,30 da ya-

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni teklifleri- pılacaktır. Mnf.dmmen keş f bedeli 
ni tetkik edilmek üzere ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhi- 866 lira 97 kuruştur. İlk teminatı 65 ..... ~~ 
sarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubsine vermeleri ve liradır. Şartnamesi ait olduğu şu- ~ 

tekliflerinin kabulünü mutazamrnın vesika almaları lazımdır. beden bedeli mukabilinde alınabi- Deniz Dize\ Mcııtörü Satın AlınaC3 . Jıl1 

Türk şekerciliğinin semboli elan müessese 
• 
1 u 1 

1 
1 

1 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü- lir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu ı1le>J 

Veya mektupları.le ihale gun·· un·· den Altı aded denı·z Dı·zel moto··ru·· satın alınacaktır. Şartrı3 Jı''b!' 
M L • B h '· Ş b 1 · B ~· K · - K d k- venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan · •·" 

l•••er•~•e•z•ı:••a•ç~e!l!~!lla•pllı .• •u•e•e•r•ı •: ••e~y~o•'•u•'•'•r~o•Kllo•ra, -a~ı •o• y• • olunur. •8712• en az sekiz gün evvel Vilayet Fen gün Tophanede Deniz hanındaki Materyel Şubemizden ~]JJ!il b 
·· •• l M 1 ~ d * * müdürlüklerinden alacakları vesi- Teklifler en geç 5/1/939 tarihine kadar mezkUr şubeye verı ~ 

Istanbul çuncu cra emur ug..ın n: kalarilP beraber belli günde Fındık - lunmalıdlr. ~ 
k il k t . k dd 1 - İdaremizin Bahariye tütün ;•leme evine yeniden şartname ve ~. ı••••••••••••••••••••••·-~ Mahcuz ve paraya çevrilmesine arar ver en ıyme ı mu a ere- .., lıda Komutanlık Satınalma komis-11 lerile mahal soka!!< mı.mara evsaf ve hisse miktarı ve saireleri "§ağıda projesi muc;bince yaptırtlacak 729.80 lira keşif bedelli iskele inşaatı yonuna gelmeleri .• 288• , 8976• 

bertafsil yazılı iayrimenkulat ayrı ayn şartnamelerle arttırmaya kon- l/XII/938 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltmesi 10 gün tem- , 'f 
muş olup 10/1/939 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar dit edilmiştir. Binek otomobilleri için 1000 kilo 
dairem.izde birinci açık arttırılmaları icra ve arttırma bedelatı takd;r II - Eksiltme 12/XII/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat Valvalin ve 1300 kilo Vakum satın 
olunan kıymetlerine nazaran satışa çıkarılan hi;;selere musip kıymet- 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyo- alınacağından pazarlığı 12 / Birinci
lerinin yüzde yetmiş beşini bulduğu surette alıcıları uhdesinde ihaleleri nunda yapılacağınıdan isteklilerin iruıaat şubesinden alacakları fenni eh- kanun I 938 p&zartesi günü saat 
yapılacağı aksi halde son arttıranların taahhütleri baki kalmak üzere 14,30 cia Fındıklıda Komutanlık Sa-liyet vesikası ve % 7,5 güvenme paralarile birlikt;, yıık<.rda adı geçen 
al'ttırma on beş gün müddetle temdit olunarak 25/1/939 tarihine tesa-
düf eden çarşamba günü yine ayni saatte dairemizde yapılacak ikinc• 

1rnmisyona gelmeleri ilan olunur. c8970• tınalma Komisyonunda yapılacak

tır. İsteklilerin belli günde komis-

Modasında 

Büyük ~-~_I ebeddül 
açık arttırmalarında dahi yukarıda muharrer bedel elde edilmediği 
takdirde satış 2280 numaralı kanun ahkamına tevfikan geri bırakıla
cakıtır. Satış peşin para iledir. Arttırmaya girmek istiyenlcr mezkur gay
rimenkulatın mukadder kıymetlerine göre satışa konan hisselere isa
bat eyliyen· kıymetlerin yüzde yedi buçuğu nisbetınde pey akçesi veya 

Orma Krrl m, G"'nel Komutanhk 
istan u S?t :"atm Komisyo~undan: 

yona gelmeleri. ·8971> Mübaliiğalı •Makiyaj• kalmadı 

1 - 22/İkinciteJJrin/938 tarihinde Zeytinburnu talimgahı ihtiyacı 

ulusal bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Hakları için açık eksıltme ile münakasaya konan sadeyağının tutarı Beş bin li
·ayı geçmesi dolayısile kanuni ESaslara uymadığından kecnlemyekün 

atldedHmış ve ihalenin uzamasından dolayı pazarlıkla alınan mikdar 

tenzil edilerek 4700 kilo Sadeyağı yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 20/Birincikiınun/938 Salı günü saat onda Galatada A-

tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer aJakadarların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair vaki olacak iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün zarfın
da evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri iktiza eder. Ak
si halde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Mezkfır gayrimenkulatın nefsinden doğan lemdar Hanındaki Orman Koruma Anbar binasındaki Satınalma Ko-
biriken bina, çöp, fener rüsumu, vakıf icaresinden mütevellid bilcüm- misyonunda yapılacaktır. 
le vergi mükellefiyeti satış bedelinden istifa olunur. Resmi tellaJiye ile 3 - Muhammen bedeli Dört bil). dokuz yüz otuz beş lira olup mu-
yirmi senelik vakıf taviz bedeli alıcıya aittir. vakkat teminatı üç yüz yetmiş bir liradır. 

. * . CİLDE SÜRÜLECEK GA YE'l' 
Ihale günü talibi çıkmıyan Islan- İNCE BİR PUDRA, TABİİ RiR GÜ

bul Komutan lığı ile Tümenlerin ih- ZELLİK VERİR. 
tiyacı olan 100.000 kilo bulgur satın 
alınacağından pazarlıkla ihalesi 12/ 
Birincikanun / 938 pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen 
kıymeti 11.500 liradır. İlk teminatı 
863 liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektubi
le beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı vesikala
rile beraber belli günde Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonu-Evsafı umumiye ve saire 4 - Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda görülebilir. 

1 - İstanbulda Mercan mahallesinin Çakmakcılar yokuşu soka- . na gelmeleri. ·8972• 
5 - lsteklılerin muvakkat teminat makbuzu ve şartnamesindeki ve- * 

ğuıda 363 kütük, 339 ada, 49 parsel, eski 54, yeni 55 numaralarla mü-
rakkam ve üstünde odası olan ve zeminden itibaren 40 metre 60 san- sikalarla ihale gün ve saatinde komisyona müracaatları ilan olu- İhale günü talibi çıkmıyan 3 - 4, Parisin şık ve kibar kadınları, ye-
tlın irtifaından yukarı Valde ham kapı üst kat münhedim odayı ait bu- nur. •8823• 5 tonluk 3 taı<t kamyon satın alına- ni bir moda meydana atmışlardır. 
lunduğu tapu kaydında yazılı kargir dükkarun 24 hisse itibarile 8 his- cağından kapalı zarfla ihaiesi 23 / Onlar, bütün gün zarfında hiç par-
sesi. , - Lf m ... nları 1 Birincikanun / 938 cuma günü saat laklık izi vermeksizin şeftali çiçeği 

Zemin kat: - Zemini t ahta döşeli önü istor kepenkli ve tavan D '\I ""' 15 de yapılacaktır. Muhammen kıy- bir ten temin ~den yeni bir pudra 
potrel. 1 U. llinla rı meti 7800 liradır. İlk teminatı 585 keşfetmişlerdir. 

-Ost kat: - Bir odadan ibarettir. Bina kargir olup camekan ve raf- =-> liradır. Şartnamesi her gün komis- .Bu da; yeni ve hususi bir usul ile 
ları kıracıya aittir. Mesahası 18 metre murabbaıdır. Muhammen bedeli 12500 lira olan 50.000 adet telgraf izolatörü yanda görülebilir. İsteklilerinin ilk en ince bir pudrayı ipekli elekten 

Takdir olunan kıymet: Tamamına 2000 lira kıymet takdir edilmiş- 1711211938 l:umartesi günü saat 12 de kapaıı zarf usulü ile Ankarada
1
teminat makbuz~ veya mektublar;- üç defa_ ~e~irilmiş ve hakikaten , 

tir. Hududu kadastro planı gibidir. _ . . . . ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü krem kopuğu ıle karıştırılmış pud- A'~ılf 
2 _ Yine İııtanbulda Dayelıatun mahallesinin Mahmutpaşa soka- Nafıa V~kfil~tı Malzeme Daı~esı bınası~da satın alınacaktır.. . maddelerinde yazılı vesikalarile be-ıradır. -Fransız kimyagerleri tarafın- 7) CJl';jf 

ğında 610 kütük, 630 ada, 2 parsel, eski 252/254, yeni 17 - 19 sayılı ve ze- Bu ışe gırmek ısteyenlerın 937,50 Iıralık. muvakkat temınat ıle ka- raber ihale günü ihale saatinden en dan uzun araştırmalar neticesinde ~ 
minden itibaren beş metro 51 santim irtifaından yukarı havası 5 kapı nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 11 e kadar az bir saat evveline kadar teklif elde ettikleri bu en son usul- Toka- / __ ' PıJ 
numaralı odaya ait iki dükkanın nısıf hissesi mezkur hisse Emniyet İstasyonda İdare binasında Malzeme Dairesinde Komisyon Reisliğine mektuplarını Fındıklıda Komutan- lan müessesesi tarafından imtiyazı T1IJ!,JJJ!!/Z ' 
Sandığı namına 350 liraya mukabil ipoteklidir. vermeleri Jazımdır. lık. Satınalma Komisyonuna ver- alınmıştır. Tokalan pudrası, parlak / J .• ı 

Yeni 17 numaralı dükkan: Şartnameler parasız olarak malzeme dairesinden., Haydarpaşada meleri. c8974• bir buruna ve yağlı manz~ralı b'.1", /(J!flD,.J,, ~ 
Zemini ahşap cephesi tahta kepenkli içinde rafı mevcuddur. Tesellüm ve Sevk Şefliğ:nden dağıtılacaktır. (8725) 1 . _ 

1 
cılde nihayet verecek ve sıze nefis 

Yeni 19 numaralı dükkan: lf lf Seh maye Askeri ve 8 saat zarfında •Mat• bir tente- ~rl 
Zemini tahta ve cephesi istor kepenklidir. Umum sahast 8.50 met- S t 1 K i 1 min edecektir. •Fini Mat• Tokalan '2.Qla./fA.A. ' 

• re murabbaıdır. Ve tamamına 1785 lira kıymet tal<dir olunmuştur. Muhammen bedeli 477oo lira oı_an __ sekiz kalem kazma, kürek, yab:'. & ına ma om S• pudrasını kullandığınızda ne rüz- ~"(} , 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan ımse er a verHen mühlet k . d h 1 ve tırmıklar 19/1/193_9 Perşembe gunu saat 15.30 da kapalı zarf usulu yonu 1·ıa-nları ga·r, ne yag-mur, ne de ter, cildı·nı·- /, 

içinde parayı vermezse üstünde bırakma kararı fesholunarak kendisin- ıle Ankarada İdare bınasında satın alınacaktır. , . . zin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü- iı;Jde 
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin arzetmiş olduğu be- Bu işe girmek isteyenelerin (3577,50) liralık muvakkat teminat ile 1 - ~skerı Veterıner_ ~atbıkat O- zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir \ 
delle almaya razı olursa ona, olmazsa veya bulunmazsa on beş gün kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka- kulu Laboratu~arfarı ıçın 15112/ cazibe verir. 8 cazib ve yeni rengi y),(J,, 
müddetle tekrar arttırmaya çıkarılıp en çok arttıran uhdesine ihale dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 938 perşembe gunu saat 14 de 51 ka- olan Tokalan pudrasını isteyiniz ve 
edilir. Ve iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten Şartnameler 230 kuruşa Ankara ve HaydarpS§a veznelerinde satıl- lem ecza, alat ve melzeme ile iki kullanınız. 

kalemde dolap ve masa tamiri pa- - --- ----------
hesap olunarak faiz ve diğer masarifat ayrıca hükme hacet kalmaksı- maktadır. (8809) zarlık.la satın olınacak ve yaptırıla- , Dit Tabibi• 
zın dairemizce eski alıcıdan tahsil olunur. Daha fazla maltımat edin- ' 
mek istiyenler 14/12/938 tarihinden itibaren dairemizin muavven ma- K"'lt"" B k J v E k k T '1'k caktır. Mehmed R"ıfat~ U Ur a an ıgı r e erzı ı 2 - Ecza alfıt ve malzemenin 
hallinde asılı bulundurulacak arttırma şartnamesine ve 934/289 numa- · ' C ,,. ı "'l H lk · k d Okulu Direktörlügv Ü ,den : cinsi ve miktarını gösterir cetvel 1 a5a Og u •. evı ar asın a 
ralı dosyasına müracaatla icabeden bilcümle izahatı almış ve görmüş her gün komisyonda görülebilir. Şeref Elendı Sokak No. 8 
olar kları ilan olunur. (12736) ı. - Okulumuzun gündüz kısmına muhtelif sebepler dolayısı ile 3 _ Ecza, iılat ve malzemeninllı•m••••••••••• 

Isla'1hul Gümrükleri Başmüdürlügv iind en: devama imkan bulamıyan terzi usta ve kalfa_ ıar_ı n_e biçki öğrenmek is- muhammen fiatı 744,5 ve tamir 0 _ ZAYİ 
lunacak dolap ··e masanın tamır· ı·ye İstanbul İthalat gum·· rüğün" iin 

9 1
. 

80 
k h k tı· 

9 193 1
. 

70 
k teyen bay ve bayanların kadın ve erkek bıçkı!erınde makastarlık. ya- , 

5 ıra uruş mu ammen ıyme ı ve ıra uruş mu- . . . . . Ak B' k' K 1 54509 ılı 3/"/938 .. nl" '--
hammen kıymetli 245 ki cem'an 254 kalem muhtelif demirbaş eşya 15/ pabılecek kudrette yetışmelerı ıçın. şanı ıç ı urs arı ücreti 28 liradır. say ~ gu ,.. ueyan-

4 - Bu işi yapmak istiyenlerin namesine aid 106799 sayılı 23/6/ 
12/938 perşembe günü saat 10 da 2490 numaralı kanun hükümleri da- açılmıştır. yukarıda yazılı gün ve saatte yüz- 938 günlü .iorad makbuzunu kay
iresinde açık arttırma ile satılacağından, isteklilerin mezkur gün ve 2. - Tedrisat geç saatlerde başlar ve parasızdır. Yaş ve tahsil şe- de on beş teminatı kat'lyelerile bir- bettik. Yenisini çıkaracağımızdan 
saatte yüzde 7,5 pey akçelerile Gümrük Başmüdürlüğü binasındaki Sa- rüti herkese çok müsaittir. Fazla izahat için okula başvurulması. •8797• Jikte Selimiyedeki Askerlik Dairesi kaybolanın hükmü yoktur. 

DİREKTÖRLÜK binasındaki Satınalma K imisyonu- İstanbul, Fındıklıda 126 No. tış komisyonuna ve eşyayı görmek için de Sirkecideki Satış Gümrüğü j 
Müdürlüğüne müracaatları. •8988• Adres: Diyanvolu. Tel: 22480 na gelmeleri ilan olunur. ·8977• Ermis Konserva Fabrikası 


