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İlanlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiş oluriar. 

·---------------~---------: 
YAZI İŞLERİ: TELEFON: 20827 
btanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye No. 51 

En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi İDARE - İLAN: Tel: 20872 
Telgraf : İst. Son Telgraf 

Küçük lingil ere • ita 1 ya i m para tor 1 u k 1 a r ı n ı 
v~:~~m A 8 a .. a .. ~d~n ~es~leler Halledilmaş 

........ ".;;,ın,ç>J.- Ancak, Puruzlu Dunva Jşlerınde Anlaşamamışlar 
ken küçük memuru bır ke
re daha gözününe almak 
İcab ediyor._ 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

D evlet memurları için hazır
lanan yeni barem tadilatı 

Büyük Millet Meclisine ve
rilmiş bulunuyor. Biitçe encüme
ninin bu 18yibaya nasıl bir kat'i
yet ve şekil vereceğini şimdiden 
tahmin etmek kehanet olur. Fa
kat, barem tadilatı mevzubahis 
ve nıüzakere olurken az n1naşlı 
devlet nıemurJarının vaziyetini 
hu fırsatla bir kere daha gözden 
geçirmek ve bir iki nokta üzerin
de durmak muhakkak ki faydalı 
oluT. 

Cumhuriyet idaresinde ve Ke
malist rejimde memurun herşcy
den önce faziletli, fcrai;atli, çalış .. 
kan olması ve bol randınıan ver· 
nıesi ana prensiptir. Ve .. hakika· 
ten Türk memuru bu vasfa liya
kat kesbeden unsurdur. Ancak, 
kendisinden feragatin bududsuz
luğunu beklerken buna bir hlid ta
yin etmiye de mecburuz. Yani, 
onun geçimi ile çalı.şnıası arasın .. 
da bir ahenk ve ınüvazenet kor
mıya ... 

Bugünkü bareme nazaran, dev
let memurunun yüksek tahsil safı 
haricindeki zümresi için asli ma

aş on liradan başlamakta ve ver· 
gileri çıktıktan sonra memurun 
eline kırk liradan u para geç
mektedir ki, bu memuru bir karı, 
bir koca ve bir çocuktan müte
şekkil bir aile geçimi mecburiye
tinde far:zedersek ne müfiı:ül bir 
maişet ve geçim tazyıkı ifadesi 
içinde bulunduğunu derhal tak
dir etmek için büyük zeka ve bil
giye ihtiyaç yoktur. 

Bu geçim tazyıkı bilhassa bü
Yük, pahalı şehirlerde daha bu
naltıcı haldedir. Bu itibarladır ki, 
Yen; tadil ve teadül yapılırken as
ı:aı-ı Ücret haddini on beş lira asli 
lllaaş olarak tesbit etmenin hiç 
01tnazsa evli ve çocuklu memur
laı- hakkında muvafık ve yerinde 
bir devlet fedakarlığı olacağı ka
naatindeyiz. Muhakkak ki, bu 
heın ıneınuru biraz daha ferahlan
dıracak, hem de bekarları evlen
miye teşvik edecek bir tedbir ola
caktır. 

Sebepleri Şunlardır 
--------.:..-------------·--------1 - İspanyada F rankonun Zaferi 

2 - Macarların Anti Komintern 
Pakta Girmesi - 3 Lehlilerle 
Anlaşma Yapılması 4 - Çeklerin 
Almanya İle Askeri İttifakları 
5 - Ve Nihayet Hitlerin Roma 
Mülakatları Arifesinde Musoliniye 

Vaki T em i na t ı .. 

Ha lif aks Cenevreye, 
Çember/ayn Londraya 

Hareket Ettiler 

-· .. 

L ondra 14 (Hususi) - Roma 
mülakatları sona ermiştir. 

Buraya geler haberlere gö

(Bu resmi fnnsızca •Mariyan• gazetesinden iktibas edıyoruz. ıte simde, büyük Avrupa devletlerinden dünyanın niza delil, ıulb istediil 
işaret edilmektedir. Ayni zamanda, resim kompozisyon itibarile de bir san'at inceliği ıöstermekte, muhtelif pozlar ve resimlerden derleneu 
bu umıımi görünüş muhtelif devlet ricalinin sulh uğruna bir arada şampanya içmeleri dileğini de tebarii% ettirmektedir.) re Harıe"ye Nazın Ifoliinks> dün 

gece yarısı Cenevrcye hare -
ket etmiş, istasyonda merasimle • 
uğurlanmıştır. Kendisi Milletler 
Cemiyetinin konseyinde İngilte-
reyi temsilen bulunacağı gibi 
Fransız Hariciye Nazırı Bone'ye 
de Roma görüşmeleri hakkında 

icabeden izah aıtverecektir. 
Çembcrlayn bugün öğle üstü 

Romadan ayrılacak. Faris yolile 
buraya dönecektir. Çembcrlayn'in 
Parisden geçerken Daladiyeye 
mülaki olması ve Roma görüş -
meleri hakkında kendisine izahat 
vermesi beklenmektedir. 

Muhtemel bir ıtalya - fiHmıa Roma mülilkatlarının muvaf -
harbi karşısında devletlerin fakiyetsizlikle neticdendiği hak-
alncağı vaziyet noktasından kındaki haberler hükumet meha-

Başvekille orası açılan filiııdc kat'iyetle tekzib edilmek-
Fransız Hariciye Nazın Bone (Devamı G ıncı sahifed.,) 

• • • • • 
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Yeni 
Pullar 

Bastırılacak 
Üzerlerinde Milli 
Şefimizin Portreleri 

Bulunacak 

Atatürk'ün Ölümleri 
Münasebetile Ayrıca 

Hatıra Pulları 

:~~aa~~l~I~~~si mu- ' 

!franko, Kat'i Neticeye 
Doğru Koşuyormuş 

Katalon;anın Tamamile Ele Geçmesi BirGün meselesidir 
Orta ispanya'nın Franko'ya Teslimi Bek:eniyormuş 
1 K ' s A c A 1 \Hükumetçiler, Merkezi Barselon 

Geçti Bor' un Pazarı dan Valansiya'ya Taşıyacaklar 
Hüs ·yin C•hid Y olçm bir baş- R 

m'1kalcsinde: 
oma 14 (Hususi}- Franko 
İspanyada kat'i neticeyi el
de etmeğe dğru koşmakta

mesi artık hır gün meı;elcsidır. 

ltalya,Haz rlanıyor 1A 
==G=a=z=ve Tehdid Ediyor 

/ıabırimi .den) - Pos -
ta ve telgraf umum 

nıüdürluğıı mevcud normal 
posta pııl!annm yerine kaim 
olmak üzere 19 kıymette ye

ni posta pulları bastırınağa 

karnr vermiştir. Pulların re
sim ve şekilleri tamamen tes
bıt edilmiştir. Üzerinde Dev
let Reisimiz Milli Şej İsmet 
İııönüni.in portreleri bıılunaıı 

bu pullar önümüzd"ki gün
lerde eksiltmeye -;ıkarılacak

tır. P. T. T. idaresi ebedi Şef 
Atatürkün ölümler; müna -
sebetile de 6 kıı;m"tte bir 
Atatürk hatıra serh'i çıkara -
caktır. 

- Matbuat hürriyeti tahdid e
dildı!Jı vakit, halk arasıııda dedi
kodu şayanı nefret derecede ço
ğalır .. 

Diyor ve bu fikri i~liyor. Biz de, 
ayni kanaatteyiz: Matbuat su • 
sunca, halk konuşur Halkın ku
laktan kulağa ve fısıltı halinde 
koruşınası muhakkak ki, matbu
atın en genış ölçüdeki konuşu -

şundan daha yıpratıcı ve daha a
narşik olur. Bunun içindir ki, bü
yük çaptaki devlet adamları da
ima konuşan matbuattan değil, 

konuşmıyan matbuattan sakınır
lar. 

dır. Bütün kuvvetile Katalonya 
cephesine yüklenen Franko, bu 
husustaki planında tamamile mu
vaffak olmuştur. Katalonyanın 

tamamının Frankonun eline geç-

Katalonyada muzaifer olan 
Franko, ve bu mıntaka ile birlik
te hükümetçilerin merkezi bulu
nan Barselonayı ele geçirdiktm 
sonra harbin daha ziyade uzam;
yacağı muhakkak görülmektedir. 

Maskeleri
• L ondra 14 (Hususi)- İtalya hükumeti Fransız Soınalisi hudud

larında asker tahşid etmektedir. 
Paris 14 _ Hariciye Nezareti, Fransız Somolisi hududlarında 

Bu Sabah Vilayete Yeni 
Bir Emir Geldi 

• • 
Maarif 
Müdürü 

Geldi 
• • 

Beyaz 
Zehir 

Mücadelesi 
Dün Yeniden Beş kişi 

Yakalandı 
(Yazıları altıncı sahifede) 

İtalyanın asker tahşid ettiğinden haberi olm~dığını be~nıı ed.iy?r. 
Roma 14 _ Te~ere gazetesi Fransa aleyhınde çok şıddctlı bır ma-

kale neşrediyor- . 
Tevere diyor ki: •Fransa, it~lyaya borçludur. Italya, harbe karış

masaydı, Fransa Almanyayn mağlub olacaktı. Napolyon İtalyandL 
Fransa vaktile bir İtalyan kolonisi olduğunu da unutmamalıdır. Fran
sada g~mülmüş olan İtalyanlar, İtalyan askerinin kıymetine karşı 
yapılan iftiralara cevab verıneğe kafidir.• 

Cibuti üzerine yapılan ltalyan talıtidatı 

.. 

Et Fiatleri 
Yükseldi 
istanbulun et işile uğraşan zi

raat kurumu ve diğer taraftan 

celebler et narhının arttırılmasını 
istemişlerdir. 

Belediye bu müracaat karşı -
smda keyfiyeti bir defa da hayvan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Eğer, Türk gazetecisi mes'uliyet 
ve fikri nizamını müdrik olarak 
konuşuyorsa, konuşmak istiyorsa 
bundan memnun olmalıyız ve .. 
bu fırsatı esirgemiycn rejime, o
nun idaresine, bu rejimdeki de • 

mokrat hüviyetin öz ve olgunlu
ğuna takdirle itimad etmeliyiz. 

Sayın Bay Yunus Nadinin dün
kü yazısile bu çeşid konuşmalar
dan hoşlanmamasını ima etmesi 
muhakkak ki Türk matbuatı ve 
onu terkib eden unsurlar için 
mutlaka endişeli, korkulu bir te
lilş ve tedehhlı~ mevzuu değildir. 

Geçti Borun ııazarı. 

** 

(Devamı G ıncı sahifede) 

• 

Bütün Katalonyayı ele ıeçirmek üzere olan Generaı Fran.ı.o 
kumandanlan arasında 



• 

1 HADiSELER KARŞISINDAI 
ıı..._ ------Son Telgraf-. ---

"ÜNİVERSİTEDEKİ 

ÇAY ZiYAFETLERİ 

S
ayın Üniversite Rektörü şu 
gtinlerde, her fakülte tale
besine bir çay ziyafeti ve -

riyor. Bu toplantılarda Rektör ta
lebe ıle taruşıyor, onların dilekle
rini dinliyor. 

Blr z ımanlar, bir gazetecilik 
enstıtw;ıi açılması mevzuu bahis
ti. Bizım için de bir çatı kursalar 
da. biz de bu çaylardan istifade 
etsek .. Bizim mekteb açılmadık
ça, biz birçok şeyler kaybede • 
ceğiz. 

HANGİSİNİ YAPMALI, 

SİZ KESTİRİN 

Kımse duymasın amma, biz ga
zetecıler de çok tuhaf insan !arız. 
Bıze hiç bir şey beğendirilmez. 
Şu son günlerde bütün gazete -
lenie şu nakarat var: Efendım, 

mekteb talebesinin kulüblere gir
m•'Si yasak edildi. Kulübler bo
şaldı. Sporumuz mahvoluyor. 

Evvelce de, ayni arkadaşlar şöy
le derlerdi; 

- Bütün mekteb talebeleri spor 
kulüblerinde vakit geçiriyor. Bir 
meşin top peşinde tahsll, istikbali 
yarım kalıyor. Talebeyi spor ku· 
lüblenne gitmekten menetmeli. 

Gelin de, hangisini yapacağınızı 
siz kestirin.. 

İSTANBUL GAZETELERİNİN 

HAVADİSLERİ 

Dün yıne gazeteleri okurken, 
kendi kendime güldüm. Şu İstan-

bul gazetelerinin yazdıkları ha -
vadisler, meseleler ne kadar kli
slktlr. Mesela on sene evvelki İs
tanbul gazetelerini karıştırınız. 

Ayni havadisleri, ayni mesele -
!eri, ayni derdlerin şikayetini o
kursunuz. Yeni bir havadis yaz
mak kabil değil mi acab?. 

İşte dünkü gazetelerden aldı • 
ğım bir kaç havadisin serlevhası: 

•Ekmek meselesi halledilecek•, 
demiz süt bulmak mümkün de -

· ğil mi•, •et fiatlan pahalı., •şeh

rin su ihtiyacı nasıl halledilebi -
lir?•, •şehrin yolları çamurdan 
kurtulmuyor-• 

Size şuracıkta sıraladığım ha
vadis serlcvhalarını on sene, yir
mi sene evvelki gazete kolleksi • 
yonlarında da aynen bulabilir • 
sinir. Şu İstanbul gazetecileri ne 
tuhaf mahliıklardır. 

OTOBÜSTE DOCURAN 
-----·~~~~~~~~ 

KADININ çocucu 

Vapurda doğuran kadınları du
yar, işitiriz. Hatta böyle doğan ço
cuklara Bahri ismini verirler. 
Çocuk kızsa, Bahriye ismini alır. 

Fakat, baksanıza, Bursa civarında 
bir kadın yolda giderken otobüs 
içinde doğuruvermiş. Şimdi bu 
çocuğun ismi acaba ne konacak, 

diye düşünüyorum .. Bana sorar -
sanız, •İstanbul• derim. Çünkü, 
otobüs diyince, biz zamanlar he

pimizi aylarca eğlendiren İstan
bulun meşhur otobüs dedikodusu 

hatıra gelmiyor mu?. 

AHl\IET RAUF 

IKüÇOK HABERLE.!!_I 
* Haytada silah taşıyan üç A

rab idam edilmiştir. * Fransız Hariciye Nazırının 
istıfası beklenmektedir. Çünkü 
Başvekille arasında harici siyaset 
noktasından ihtilaf çıkmıştır. 

* Hamamlara % 50 tenzilatla 
su verılmesi karı.rlaŞtırılmıştır. * Azapkapı meydanının açılma
sına aid proje tamamlanmıştır. 

Yakında istimlak işine başlana

caktır. * Buruda canlı hayvan fiatları 
yükseldiği cihetle et fiatlarının da 
bir miktar yükseltilmesi beklen
mektedır. 

* Londra sefirliğine tayin e • 
~il n eski Hariciye Vekili Tevfik 
Rü~ü Arasın teyinine aid karar
name yüksek tasdikden çıkmıştır. 

* Yeni Fransız sefiri Massigli 
itimadnaınesini dün Cumhurrei
size vermiştir. * Franaa meclisinde cihan si
yaseti bak.kında münakaşa .Olmllf. 
Bir meb'us Almanyaya karşı müt
tehid bir cephe alınmasını tavsiye 
etmiftir. 

* Irak Hariciye Nazın Arab 
kongresine iftirak etmek için 
Bağdaddan Londraya hareket et
miftir. * Bqvekil Celal Bayar dün 
öğleden sonra Ankarada Sümer 
Bank umum müdürlük binasını 

gezmiş ve banka işleri hakkın:ia 
malumat &lmlitır. 

* Aksarayda Mustafa Musalla 
medresesi arkasında bir ilk mek
teb yapılacaktır. * Balkan antantı merkez ban
kaları umum müdürleri ayın 

18 inde Belgradda toplanacak -
!ardır. * Maltepeden deniz altından 
kablo döşenerek Adalara su veril
meı;i keyfiyeti tetkik edilmek -
tedir. * Yüksek iktısad ve ticaret 
mektebi talebelerinden 35 kişilik 

bir kafile dün akşam Avrupa se
yahatine çıkmışlardır. * İstanbul defterdarı Şevket 
Maliye Vekaleti muhasebat umum 
müdürlüğüne tayin edilmiştir, 

°" Ziraat Vekaleti müsteşarlı
ğına istatistik umum müdürü Ce-
18.1 Aybar tayin edilmi~'lir. 

Çifte 
Tedrisat 
Kalkıyor 

Çifte tedrisat usulünün mek • 
teblerimizden kaldırılması işi ile 
Vali ve Belediye reisi Liıtfi Kır
dar da ehemmiyetle meşgul ol
mağa başk, nıştır. 

İlk olarak Hasekide mimar Si
nanın eserlerinden bir bina bu -
lunmuştur. 

Burada yeni bir mekteb yapıla-
caktır. Bunlardan başka yeni 
mektebler de açılacaktır. 

GÖKYÜZÜN.DE 
AŞK YARIŞLARI 

No 88 

- R~ad evlenmeğe taraftar 
mı? 

- Şuphesız. O da kendine bir 
yuva kurmak, bilhassa genç yaşta 
çocuk babası olmak emelinı;ledir. 

- A, doğrusu ben hiç bir zaman 
e\·knır evlenmez çocuk doğur -
mak niyetınde değilim. 

.Şımdiki gençler hep sinin gibi 
düşünüyorlar. Fakat ağabeyim İs
viçred" tahsil ettiği için, aile mef
humlarına çok bağlıdır. 

- Hakkı var. İsviçredeki genç
ler tl'niversite tahsilini bitirir bi
tirmez - yirmi, yırmi bir yaşında -
hemen evlenirlermış. 

- Bunu ağabeyin mi söyledi 

Yazan: hkender F. SERTELLi 

sana? 
- Evet. Ondan duydum. Maa

maf ıh kollejde bir hocam da an -
latmıştı bize sınıfta İsviçrelilerin 
aile hayatını. 

Ben de ağabeyim gibi düşü
nüyorum. İnsan evlenir evlenmez 
çocuk yaparsa, genç yaşında ço -
cuk anası olur .. Çocuk sevgisi onu 
aileye daha sıkı bir şekilde bağ -
!ar. İsviçrelilerin bu adetini çok 
beyeniyorum doğrusu. 

- Ben bu fikirde değilim. Genç 
yaşında anne olmak kadar feci 
bir işkence yoktur. Hayıı .. Hayır .. 
Sen de fikrini değiştir, Nesrin! Bu 
bir dıvaneliktir .. Bir ne,·i intihar-

Ağaç 

Sergisi 
İçin 

p o L • 
1 s 

Ve .. Mahkemeler 

Yeni ve Mühim 
Tedbirler Alınıyor 
Ağaçların korunması ve memle

kette ağaç sevgisini yaymak için 

Ben 
Bir 

yeni verenkli levhalar hazırlan - z ll 
maktadır. Bunlar muhtelif köy ve ava ıyım 
kasabalarla şehirlere tevzi oluna-
rak umumi yerlere yapıştırılacak
tır. 

Ayrıca mekteblerden başlıya • 
rak muallimler; talebelere ağaç 

sevgisi hakkında telkinler yapa -
caklarclır Bütün şehir ve kasa • 
balarıbızla köylerde de muayyen 
zamanlarda •ağaç bayramı• ya -
pılacaktır. Bu hususta zengin bir 
program hazırlanacaktır. 
Diğer taraftan ağaçları lüzum -

suz yere kesenlerin takibine bü
yük bir ehemmiyet verilmesi be
lediye memurlarına da bildiri! • 
miştir. 

Evinin bahçesindeki ağaçlan 

kesmek istiyenler bile izin alma
ğa mecbur tutulduklarından bu 
mecburiyet hilıifına hareket eden
lerden para cezası alınmakla be
raber kendileri de mahkemeye 
verilerek hapisle tecziye oluna -
caklardır. 

Sporcuların 
Derdi Ve 
Dilekleri 

Vali dün İstanbul spor kulüb • 
!eri reislerini top!ıyarak sporcu
ların derd ve dilekleri hakkında 
kendilerile uzun uzadıya görüş -
müştür. Bu arada spor sabalan 
meselesi ehemmiyetle mevzuu 
bahsolmuş, herkes dileğini an -
!atmış, neticede sporcularla yapı
lan bu toplantıların her ay tek -
rarlanması kararla~tırılmıştır. 

A 

Şair Mehmet Akifin 
Kabri 

Biıyük Şair Mchmed Akif~ 
gençlik tarafından yaptırılmakta 

olan kabri için Edremıtliler ara
larında topladıkları parayı bu işle 
meşgul tertıb heyetine gönder -
rni~lerdır. Edremitlilerin göster
dikleri bı· alaka cidden takdire 
layıktır. 

Otomobile 
Asılan Çocuk 
Mercandan geçmekte olan 743 

numaralı otomobilin arkasına .a
sılmak isteyen 5 yaşlarında Ra -
mazan isminde bir çocuk düşe -
rek başından yaralanmıştır. 

-<>--

Çünkü Bu Balıkları 
Başkafarınınkile 
Değiştirmişler .. 

B 
irlcaç ay önce; dinamitle 
balık tuttuğundan dolayı 

mahkemeye verilen ba -
lıkçı lzzetin muhakemesine dün 
asliye ikinci cezada devam edı! -
di.. 

Dünkü durtL§mada, pazar me
muru Lıltfi ile esas memuru Lıltfi 
Tanış şahid sıfatile sorguya çe
kildiler: 

Pazar memuru Lıltfi şöyle ifa
de verdi: 

- Efendim, bu İzzet ötedenberi 
bombacılığı ile nam kazanmış bir 
balıkçıdır. 

Maznunun sağ kolunu işaret e
derek; 

- işte şu elini de burulan on 
sene evvel, yine biiyle dinamitle 
balık avlarken, dikkatsizliği yü
ziiı.dcn kaybetmişti. 

Pazar memuru sözüne bir an 
fasıla verdi, sonra devam etti: 

- Biz barbunya, levrek ve is - ' 
korpit gibi kıymetli balıkları da- 1 
ima sıkı kontroldan geçirir. sonra 

1 
onları piyasaya sevkederiz. O gün 
de, izzetin balıkhaneye getirdiği 
ve kabzimal Baroya teslim ettiği 
levrek balığını muayene ettik ve 
bunun bomba ile tutulduğunu an
ladık. 

• Hakim şahide şu suaıi sordu: 
- Bir balığın bomba ile avlanıp 

avlanmadığını nasıl anlarsınız? 

Pazar memutu izahat verdi: 
- Bombalı balıkların ödü pat

lar, etleri kemiklerinden ayrılır, 

gözleri döner, pulları dökülür ve 
balık suyun yüzüne çıkar. 

Pazar memuru LU.tfiden sonra, 
diger şahid Lfıtfi Tanış dinlendi: 

- Lfıtfi ile Salıihaddiıı bana 
gelerek, izzetin balıklarının bom
balı olduğunu söylediler. Gittim, 
ben de rasgele, birl;aç balığı mu
ayene ettim ve neticede bunların 
dinamitle tutuldııklarına kanaat 
getirdim. ve bunun üzerine arka
daşlarımın tutmuş oldukları zabıt 

•parakasını itnz~ etti1n .. 
. Reis suçlı.ı izzete döndü ve: 

- Şahidlerin ifadelerine ne 
dersin , diye sordtı· 

Maznun: 

Çocuğu 
Raylara 
Atmış! 

Fakat Bu iddia 
Mahkemece Kabul 

Edilmedi 
Bundan bir müddet evvel Laleli 

civarında bir otomobil kazası ol -
muş ve Mehmed. isminde bir şo -
för otomobili ile henüz 4,5 yaşın
da bulunan Nihal isminde bir kız
cağızı çiğnedikten sonra kaçmıştı. 

O vakit facia yerinde bulunan
lar Mehmedin Nihali çiğnedikten 
sonra arabadan inerek yaralı ço- \ 
cuğu kucaklayıp tramvay yoluna 
götürdüğünü ve raylar üzerine bı
raktıktan sonra kaçtığını söyle -
mişlerdi. 

Gerek bu hadise ve gerek bu 
şayanı dikkat iddia ile ehemmiyet
le meşgul olan asliye 4 üncü ceza 
mahkemesi dün bu davayı bitir -
miş ve kararını vermiştir: 

Yapılan tahkikatla, şoför Meh
medin çocuğu çiğnedikten sonra 
tramvay yoluna koyduğu hakkın
daki iddianın doğru olmadığı ve 
bilakis kazada küçük yavrunun 
dikkatı;izligi bulunduğu anlaşıl -
rnıştır. Mahkeme bu sebeble şo -
för Mehmedi 8 ay hapı;e mah -
1<ı1m etmiştir. 

--o--

Yaralama 
Suçundan 

Beraat 
Geçen sc·nelerde Arnavudköyün

deki gazinolardan birinde bir ha
dise olmuş maruf umumhane sa
hiblerinden Gülizarın dostu Latif 
isminde bir adam, GülizarJa alaka
dar olduklarından dolayı şoför 

Siyamettin \'C Halidi yaralamıştı. 

3 üncü asliye mahkemesinde o 
vakittenberi devam eden ve müte
addid şahit! dinlenen bu dava dün 
bitmiştir. 

Muhakeme Latifin 
karar vermi~tir. 

-+--

beraetine 

Sopa İle Başından 
Yaralamış 

Erenköydc Kozyatağında otu -
ran Receb oğlu Osman bir para 
meselesinden çıkan kavga netice
sinde ayni yerde oturan Mihran. 
oğlu Parsakı sopa ile başından ya
ralamıştır. Tramvaya Asılmak 

İstemiş 

- Yalan söylüyorlar, bay ha
kim, .dedi. Ben balıkları dinamitle 
değil, ortaklarımla beraber, ağla ==============I 

Bcyoğlunda oturan ve Beyoğlu 
29 uncu ilkmekteb talebesinden 
12 yaşında İbrahim oğlu Mehmed 
Pangaltıdan geçmekte olan vat
man Remzinin idaresindeki 149 
numaralı tramvaya asılmak. ister
ken düşerek sol ayağından yara
lanmıştır. 

dır. İnsan eve kapanırsa, hayata • 
karşı kör gibi yaşar. 

- Yanılıyorsun, suna! Evlen • 
mekten maksad, yuva kurmak, 
nesil yeti~tirmekse, bunu ilk a
ğızda yapmak, yaşlanınca rahat 
etmek elbette daha makul bir 
hareket olur. Ben İsviçrelileri ve 
onları bu hususta taklid eden bü
tün milletleri taklid ediyorum. 
Babamın bu mevzu üzerinde çok 
meşgul olduğunu, derin etüdler 
yaptığını görüyorum. O da erken 
evlenmiş .. Bak, daha nekadar genç 
bir adamdır. Kadın da erkek de 
erken evlenince ölünciye kadar e
nerjisini kaybetmez. Her tuttuğu 
işte muvaffak olur. 

Suna susuyordu. 
Nesrin sözüne devam etti: 
- Nihayet uıaklarda örnek a

ramağa lüzum var mı? Sizin aile
niz de bu mevzuda canlı bir mi
sal olarak gösterilebilir. Hele an
nenı gözünün önüne getir. Ni'lca-

tuttum. 
Sonra kendisini şöyle müda -

faa etti: 
- Vaziyetimi görüyorsunuz! .. 

Ben bir zavallıyım! Bomba ıle ba
lık avlamak şöyle dursun, affeder
siniz, uçkurıımu bile bağlıyamı -
yorum. Hem benim çocuklarım 

var. yavrulanm saçak altında be-

dar taze kalmış, güzelliğini henüz , 
kaybetmemiş bir kadın. Baban da 1 

öyle. Demek ki onlar da erken 
evlenmişler .. Sizi gençken yetiş

tirmişler.. Bu, ayni zamanda bir 
terbiye meselesidir de insan yaş
lanınca çocuğunun terbiyesile 
meşgul olamaz. Çocuklar cemiyet 
içinde perişan olur, ahlakı bozu
lur .. Hüviyetini kaybeder. Sen 
çocukça düşünüyorsun Suna! Bir 
kız yirmi yaşına gelip evlendiği 
zaman muhakkak bir çocuk yap
malıdır. 

- Yirmi yaşında bir ana .. Oh, 
ben buna tahammül edemem. Sen 
ne dersen de! Ben evlendikten 
sonra güzel seyahatler yapmalı .. 
Bal aylarını Avrupada geçirme
liyim. 

- Sözüne dikkat ediyor musun? 
Bal ayları .. Bal yılları değil, ve 
nihayet bu aylar çabuk geçer. On
dan sonra, yılına varmadan bir 
çocuk yapmak ne büyük r,e zcykli 

ni bekliyor .. Hiç onları ağlatır • 
mıyım?!.. • 

Ve ilıive etti: 

- Bu balıklar bana aid değil.

dir, onları benim balıklarla de -
ğiştinnisler! .. 
Duruşma, karar vennek için al.

tı marta bırakıldı .. 
Mehmed Hicret 

bır iştir. 

- O halde biz Reşada kız ara
makdansa, ilkönce sana bir koca 
bulalım. Çünkü sen evlenmeğe 

ondan çok teşnesin! 

- Hayır. Bery hen;J? on yedi 
yaşındayım. Evlenmeme iki üç 
yıl var. Bu zamana kadar ağabe
yimi evlendirip onun çocuğunu 
görmeliyiz .. 

* İki gün sonra .. 

Suna bir sabah pencereden ba
karken, Reşadın çantası kolunda 
işine gittiğini gördü. 

Sevindi .. 
Pencereden seslenmek istedi. 
Kendini tuttu. 
Pencerenin önünden çekildi. 
Reşad iyileşmişti. 

Nesrın .. Suna ile evlilik meselesi 
hakkında konuştuğu gündenberi, 
Sunayı kandırmağa ve kendi fi
kirlerinı ona kabul ettirmeğe ça-

Yerlere 
Tükürmek 

·Yasak 
Şubelere Yeniden 

Emir Verildi 
Belediye reisliği; yere tükür • 

mek suretile şehrın temizliğini 

bozan ve umumi sıhhate muga -
yir hareket edenlerin her semtte 
sıkı bir surette takib olunmaları • 
nı şubelere bildirmişlerdir. 

Yerlere tükürenlerden hemen 
birer lira para cezası alınacaktır. 

Bu cezayı veremiyecek dere -
cede olanlar da, hapis edilmek su
retile tecziye olunacaklardır .• 

Rıfat 
Sorguya 
Çekildi 

Geçen hftalarda Fatihde Hay
dar semtinde sanayi mektebi tale
besini öldüren ve evvelki gün ya
kalanan katil bahriyeli lakabile 
maruf Rifat dün tekrar adliyeye 
getirilmiştir. 

Dün ikinci sorgu bil.kimi huzu
runa çıkarılan katil Rifat ile ken
disini firarı esnasında saklıyan şo
för Süleyman ve ağızlıkçı Hay -
darın mevkufiyet hallerinin de
vamına karar verilmiştir. 

Trende 
Yankesicilik 

Dün Edirne - İstanbul treninde 
bir yankesicilık vak'ası olmuş ve 
Hüsey in Yılmaz isminde bir yan
kesici cürmü meşhud halinde ya
kalanarak asliye 4 üncü ceza da
iresine verilmiştir. 
Komparlıman arkadaşlarından 

Nazımın cüzdanını çalan bu yan
kesici dün muhakemede tevkif 
olunmuş ve dava şahid celbi için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

----<>----

Bir Motör 
Battı 

Dün saat 14 raddelerinde De
ni:ııbanka aid bir numaralı romor
kör kılavuzluk dairesi önünden 
hareket edeceği sıra<la Celal kum
panyasına aid (Ayakapı!) ismin -
deki romorköre çarpmıştır. Derin 
bir rahne açılan Ayakapu romor
körü derhal batmış tayfaları kur
tarılmışlardır. Zabıta ve liman ida
resi tahkikata başlamıştır. 

Bir Doktor Yaralandı 
Satılmış oğlu Seyfinin, idare -

sindeki 711 numaralı otomobil 
Taksimden geçmekte iken Vali 
konağı caddesinde Bingöl apar -
tırnanında oturan doktor Belıiçe 

çarparak hafif surette yaralamış
tır. 

Hırsız Kapıcı f 
Beyazıdda Zeyneb Kamil so

kağında 48 numaralı apartıma -
nın kapaıcısı Mehmed muhtelif 
tarihlerde ayni apartımanda otu
ran Hasanın dairesinden eşyalar 

çaldığından yakalanarak mahke
meye verilmiştir. 

!ışıyordu. Kendi kendine: 
- Mademki ağabeyim çocuk 

istiyor ... Eğer Suna ile evlenirse, 
Suna dört beş yıl çocuk yapmak 
fikrinde değil. O zaman ağabeyim 
mesud olmıyacak ve ane de um
duğu gayelerinden birine kavuş
mamış olacak. Her :iC)'den evvel 
Sunayı kandırmalıyım. 

Diyordu. Nesrin, nasıl olsa, gü
nün birinde Reşadla Sunanın ev
lenmesi ihtimalini düşünüyordu. 
Yılbaşı gecesi yabancı misafirler 
geldiği için, Bay Necmi bu işi a
çamamıştı. 

Sunanın babası, o sabahki ha
diseden sonra, Reşadı çarçabuk 
evlendirmeğe karar vermişti. 

* Reşad o gün dairesinde, arka -
daşı mühendis Cemil ile k,onu • 
§uyor: 

- Renginiz sararmış .. Ne var? 
- Rahatsızdım .. 

(Devamı var) 

Çemberlayn Roma'da 
'l'uu: Ahmed Şükrü ES1'1Ell 

İngiltere Başvekili Çemberlayıı 
ve Hariciye Vekilr Halifaks, çar· 
şamba günündenberi İtalya hü • 
kiımetinin misafirleri bulunuyor
lar. r.omadan gelen telgraf ha • 
berleri, İngiliz devlet adamları • 
nın İtalya halkı taraf;ndan saıni· 
mi tezahürle karşılandıklarını bİl" 
dirmektedir. İngiltere, ötedenbt" 
ri, İtalya efkarı umumiyesindt 
sempati uyandırmış olan bir meJll" 
lekettir. Faşist idaresinin kurul • 
masından evvel, İtalyan - İngilil 
münasebetleri daima samimi ol· 
muştur. İngiltere, 19 uncu asrı' • ikinci nısfından sonra başlıyan ' 
talyan milli birlik hareketine kar 
şı büyük sempati göstermiş ,.e bO 

birlik bir dereceye kadar İngi: 
terenin manevi yardımile tah~· 
kuk etmiştir. Birlik 1870 senesill 
de tamamlandıktan sonra, ita! 
şimali Afrikada Fransa ile arasıc 
da çıkan ihtilıif yüzünden Alman· 
yanın ve Avusturyanın ittifakııı' 
girdiği zaman da İngiltereyi 1<0" 
rumıya çalışmış ve Büyük Harlı' 
tekaddüm eden seneler zarfın 
bu ittifaka karşı bağlarının ge~ 
şemesi de bir dereceye kadar İ~ 
gilterenin tazyıkı altında vıı'.J'· 
bulmuştur. 

Faşist idaresi kurulduktan sa#" 
ra kısa bir zaman, İngiliz - itı 
yan münasebetleri yeni İtalyaııı' 
tarihinde ilk defa olarak gergi 
leşiyordu. Musolinı Akdenizin 
talyan gölü olduğuı:-Jan b:ıhS 

meğe başladı. Maltada İngil' 

rin işleri olmadığını söyledi. f 
kat bu siyaset uzun devam etrıı 
Realist bir devlet adamı olan ~ 
solini, denizlere hakim olan 1nf' 
tere ile ihtilafa düşmenin telılı 
kesini anladı ve İtalya İngiW 
hakkındaki eski dost! uk s:yas 
ne geri döndü. Ta ki 1935 sen& 
de Lava! ile Musolini arusırıd• 
itilaf imzalandı. İngiltere ba 
liifın Habeşistanda İtalyu ·a t 
reket serbestisi veren hü.kmi.J!" 

tatbikine mani olmıya çalıştı 

iki devlet arasındaki miınaset 
!er pek ziyade gerginle:;ti 
aralık İngiliz - İtalvan hart• ~ 
rupanın siyasi ufukları ~da ~ 9 

ihtimal olarak belirdi. Fak ' 
giliz diplomasisi, Habc5ls' 
Fransız elile İtalyaya ter:,cdi 
sine mani olduktan sonra bu ır 
leketi İngilterenin elile ,.c-t 
İtalyanın dostluğunu kazaııd 

İşte bugün Romada bu d 
ğun tezahürlerine şahıd olın9 

yız. Garib tecellidir kı Hatır 
tanı İtalyaya vermek isteı11 

İngiliz devlet adamları R~n 
İtalyanın büyük dostları ol 
kucaklanırken, bu memlekell 
senesinde İtalyaya terke~ 
razı olan ve ondan sonra da 
!etler Cemiyetinin mukavei11 
karşılaşınca İtalyaya elden G' 
yardımı yapmıya çalışan ff" 
İtalyanın baş düşmanı vaıi~ 
düşmüştür. 

Çemberlayn'in Roma ıi'·f 
bir kaç senelik fasıladan so~ 
niden kurulan İtalvan - 1 
dostluğunun tezahü;ü oıma" 
layısile şüphesiz, dünyanııı 1 

kasını celbetmiştir. Fakat 
büyük alaka bu ziyaretin f•., 
İtalyan münasebetleri bakııı' 
dan mana ve şümulü iiZe 

·'• (Devamı 6 ıncı soJıl' 

Kilermeni 
Bü1ıik bir kooaia memle~rııt' 

l'tlen ahçı ıı.a..na Danım: U 
- Ha.san. cll bana blrııs • 

aı, der. 
Adanı, yolda ününe ıeıroı:,. 

açıp kel Ermeni arıyor .• zor 
lup geliyor. 

Dolaba bkıp hanıma: 
- Aldım. 
- Nerede! . 
- Dolaba koydum. 
- Islat, ıslat dOv de ,.etil'·~ 
Hemen adamı yakapa("• b, 

)'11sunun altına tıkıp tyJct Jt" 
sonra basedlyor sopayı.. So 
ma. IeUriyor. f 

- Ben sendtn kllerJJ'l ·~ 
8"9&11 kel Ennenl deJiL ,ı 

Di'&dariye C~me 0~,.. 
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HAT AYDA 
T .! L G a AP - 1 4 Z inci :ıtiııun ım . . . 

Ordu MOmessilimizin 
Verdiği Çay Ziyafeti 

Demokrasi için 

E n güzel sözü Fransız mec -
llsi reisi Hcriyo söyledi: 
- Hududlarımızı pazarlık 

mevzuu yapamayız, diyor. 

1 Bir Yılda Yüzde Otomatik 
Telefon 
Köşkleri 

Sür'atle Yapı ırnas ı 
Karar la stırı ldı 

I~ 
Güzellik Merakı 

K adınlara tavsiy<' edlluek, 
öğretilecek, başka mevzu. 
larunı.z yok mu acaba? Me

sela yalnız bir günlük gaz .. teleri 

Hatayda Okuma 
Seferberliği Başladı ve 

Muhakkak ki, milletler, eski ma
nadaki milli şeref ve izzeti nefis-

30 Fa~] 
Veresiye Alış Veriş 

Mütemadiyen 
Çoğ a lı yor . 

lerinden şu son senelerde fedakar- • 
lık ediyor, görünmektedir. Evvel Bılhassa Bakkallar Bu Mes'ele 

de İkiye Ayrılmış Bulunuyorlar 
ce, en ufak bir ima, harb iliınına 

Şehrimizin muhtelif semtlerin
de, otomatik telefon köşkleri ya· 
pılacağını yazmıştık. 

şöyle bir karıştırınız. Hepsinin ka 
dm moda sahifelerinde bayanla • 
rın güzelliğinden, gençliğinden u
zun bahisler vardır. 

Ticari Faaliyet Arttı 
H atay Askeri MümeSBilirnlz 

ve takviyeli D. Alay ku -
mandam Albay Şükrü Ka

natlı tarafından Cumartesi günü 

Her tarafta diğer kurslara da 
binlerce genç ve yaşlı erkek, kız 
ve kadın kaydolunmaktadır. 

vesile olurdu. 
Fransız topraklarına İtalya göz 

dikmiyor, bir kısım Fransız top
raklarını Tcsmcn istiyor. Ve bu, 
maalesef Roma mülakatında mü· 
zakere mevzuu yapılınak isteni -

Bilhassa geceleri dükkanlar 
kapandıktan sonra telefon etmek 
is evenler için çok lüzumlu ve 
faydalı olan bu köşklerin bir an 
evvel tesis ve inşası arzu olundu
ğundan bu hususta icap eden tet
kJ-.leire başlanmıştır. 

•Bir güzellik makinesi bulun
du•, •gençleşmenin sırrı keşfedil
di•, •vücudünüzü nasıl güze] gös .. 
terebilirsiniz'l•. •kirpikleriniı na
sıl uzatılabilir?•, •göğüs 'c sırt 

güzelliği çok mühimdir-. .. 
İşte buna benzer birçok ~·azılar 

görürsünüz. Kadınları alt.kadar e
decek başka birşey yok mudur?. 
Kadınların1ız1n hcrşcyi tamamlan 
mış da, yalnız güzdlt")mesi mi 
kalmıştır? 

akşamı saat 17 de İskenderun 
Orduevinde mükellef bir çay zi
Yafeti verilıniştır. 
l Bu ziyafette başta Hatay Dev -
et Reisi Tayfur Sökmen olmak 

üzere Millet Meclisi Reisi, Baş -
-;';kU, Vekiller, meb'uslar, vekıi-

tler müsteşarları, diğer mülki 
ve askeri erkan parti erkanı ec-
neb· ' ' ite ı konsoloslarla Antakya ve İs-
blr nderunun ileri gelen simaları, 

çok güzide zevat ve matbuat 
mü · 

Bunlar Türkçe lisanını bir an 
evvel öğrenmek için büyük bir te
halük göstermektedirler. 

PORTAKAL, LİMON 

Halaydan İstanbula ve diğer 
şehirlere yapılan por.takal, man
darına ve limon sevkiyatı çok 
artmaktadır. Halkımız; kardeş 

l!>praklarda çıkan bu mahsulleri 
tercihan almaktadır. 

yordu. 
Hcriyo güzel söylemiştir. Bir 

milletin hududları pazarlık mev
zuu olamaz. Hiç bir millet böyle 
bir pazarlığa girişemez. • 

Milli hududlar üzerinde pazar
lık kapısı açmak istiyenler, bu 
cür'cti nasıl ve nereden buluyor
lar?. 
Eğer yarın yeni ve büyük bir 

harh patlarsa, bu, demokrasinin 
bir daha kurtarılması için yapı • 
lacak yeni bir kanlı ihtilal ola • 
caktır. 

Telefon köşklerinin hangi 
semtlerde daha fazla lüzumlu ol
duğu ve umumi muhabere mer -
kezlerınin az bulunduğu yerler 
tesbit edildiktrn sonra tatbikata 
geçilecektir . 
Köşkler yapıldıktan sonra; ma

kinelerin muayyen bir yerinden 
para atmak suretile otomatik o
larak telefonla görüşmek kabil 
olacaktır. 

ınessıl!eri hazır bulunmuşlar· 
dır. 

Ziyafet; şen ve samimi bir ha· 

İstanbulun portakal, mandali
na ve limon ihtiyacının kısmı a
zamını temin eden Dörtyol koo -
peratifi; bu rağbet üzerine Kad
ri ve Seliıhattin isminde iki mü
messilini Hataya göndermiştir. 

BORHAN CEVAD Bir bakkal dükk3nı nın vitr ininden bir xoşe 

Bu suretle, gece posta ve tel • 
graf ve telefon merkezlerinin ka
palı olduğu saatlerde sokaklara 
düşerek telefon arıyanlar büyük 
bir derilen kurtulacaklardır. 

Va· in ıç de geç vakte kadar devam 
etmiştir. 

lL\l'AYLILAR OKUTULUYOR 

11atayda mektep çağını geçmiş 
:Pta -~kuyup yazma bilmeyen
ta le Türkçe bilmeyen genç Ha • 

Ylı!ara Türkçe öğretmek üzere 
lltuht&lif Hatay ıehir ve kasaba
::;ında kurslar faaliyete geçmi§-

Bu kurslarla mahalli Halkev • 
lerı meıgul olmaktadır. 

Kurslardan genç kız ve kadın -
lara ait olanları İskenderun ve 
~takyada pek büyük bir rağbet 
gormO§tür. .... 

Kooperatif mümessilleri; İs -
kenderuna varmışlar ve Hatay 
Başvekilini evvelki gün makamın· 
da ziyaret etmişler ve uzun müd
det görüşmüşlerdir. 

Mümessiller; bundan sonra; An· 
takyaya ve Harbiye mıntakası 

portakal depolarına gitmişlerdir. 

Bunda nsonra Hatay portakal -
!arının hepsinin yalnız memle • 
ketimize ihraç olunması kararlaş
tırılmıştır. 

Mevcut portakallann tamamı 

pek yakında buraya gönderilme
ğe başlanacaktır. 

Malul Er va 
Erbaşların 
Terfihleri 

Yeni Bir Kanun 
Layihası Hazırlandı 

Pazarlıksız Sa tış 
K anununa Aykırı 

Har eket 

Geçen sene intişar eden bir ka
nunla vatan müdafaası uğrunda 
maUI! 1<almış olan kahraman za
bltleriınlze bir misli daha terfih 
zammı verilmiş, fakat bu zamdan 
maHI! erbaş, erler istifade ettiril
memişti. Partimizin himayesi al
tında teşekkül eden ve malfıl ef
rat ve erbaşların da hak. ve men
faatlerinin müdafaası; esas ga -
yelerinden olan Ordu Ma!O.ller 
Birliğinin teşebbüsü üzerine; bu 
defa kahraman erlerimizin de ter
fihi için hazırlandığını haber ver
diğimiz yeni bir kanun layihası; 
ikmal olunarak Büyük Millet Mec 
!isine verilmiştir . 

iki Defa Para Cezasına Çarptırılanların 
Üçüncüde Derhal Dükkanları Kapatılacak 

V ali ve Belediye Reisi Lfıtfi Bu hususta pazarlıksız satış ka· 
R:ırdar bütün kaza kay • nununa muhalif bereketten dola-

Ordu Ma!O.ller Birliği İsUınbul 

şubesine bir mektup göndererek, 
vatan hizmeti uğrunda malfıl ka
lan bu arkadaşlara yardım edil -
mesi için genel merkez tarafın • 
dan hükumet nezdinde yapılmış 
olan teşebbüslerin bu suretle 
müsbet bir duruma girdiği bildi· 
rilmekte ve bu muvaffakiyetin 
kahraman erlere tebşir olunması 
bildirilmektedir. 

l makam ve belediye reis • 
erine Yaptığı bir tamim ile pa -

~at'lıksız satış kanunu tatbikatı 
e de kendilerinin bizzat meş • r1 olmalarını ve kanun hiliifına 

hareket eden mağazalar hakkında ı 
d.ieıııen zabıt tutturmalarını bil • 

rııı;.t. s .., ır. 
ti§! on günlerde bu husustaki tef
er:r Stklaştırı!dığı gibi bilhassa 
(: 

1 
etlerin günde bir kaç defa 

ınonttro1 olünması kararlaştırıl -
ış ı 

da r. Bu kontrollarda hakların-
def Zabıt tutulan dükkanlara 2 
cü : Para cezası verilecek üçıln
tıl efasında ise diikkıinlar kapa
ın~~aktır Şimdiye kadar şehri
say e ceza verilen müesseselerin 

ısı b' . 
nüz ını geçmiştir. Fakat he -
tu kapatılmış bir dükkan yok • r. 

yı ilk kapanma kararını memle
ketimizde İzmir belediyesi ver -
miştir: 

• Evvelki gün İzmir Belediye Re
isi doktor Behçet Uzun yaptığı 

teftişlerde iki dükkanın bu ka • 
nun hilafına hareket ettiği gö • 
rülmüştür. Bu iki dükkanın; ev
velce ikişer defa ayni sebepten 
cezalandırılmış oldukları anlaşıl

dığından her iki dükkanın da ka
patılması için kanuni muameleye 
tevessül olunmuştur. 
Diğer taraftan pazarlıksız satış 

kanunu peyderpey ve önümüzde-

Öğrendiğimize göre; hazırla -
nan bu yeni kanun projesine gö
re İstiklaJ savaşına bilfiil cephe -
lerde iştirak etmiş olan subay ve 
erler yeni tekaüt kanunu hüküm
lerinden istifade edeceklerdir. 

ki aydan başlamak üzere diğer ---<>--

bazı vil3yetlerimizde de tatbik o- Sanayi Birliği Kongresi 
lunacaktır 

Ezcümle evvela Adanada; Şu - Milliı Sanayi Birliği senelik 
battan itibaren bazı satışlar pazar· heyeti umumiye kongresini bu a· 
!ıksız olarak yapılacaktir. yın 27 sinde yapacaktır. 

~ 1-...--.. .............................. ==========~~= 

S on günlerde şehrimizde 
~eresiye satışlarıı:ı çoğaldı
gı nazarı dikkati celbet • 

miştir. 

Bu çoğalış; geçen seneye na -
zaran 3 30 nisbetindedir. 

Eskiden yalnız bazı eşyalar ve 
bazı kısım. muameleler üzerinde 
toptan ve peraknde veresiye satış 
yapan mağazalar, şimdi peraken
de veresiye muamelesi yaptıkları 
gibi ayrıca eşyiı cinslerini de ço
ğaltmışlardır. 

Yapılan tetkiklerde veresiye sa
tışın dükkiıncılara daha karlı gel
diği çünkü bu suretle fiyatlara 
büyük bir zam yapmak imkAnmı 
buldukları görülmüştür. 

Bu zammın; bazan 3 50 yi bi
le bulduğu aliıkadarlara şikayet 
olunduğundan bu kabil satış ya • 

pan mağazaların sıkı bir kontrol
dan geçirilmeleri kararlaştırıl -
mıştır. 

Diğer taraftan bakkallar ve di· 
ğer bir kısım esnaf ise veresiye 
satışın tamamile kaldırılmasını 

ısrarla istemektedirler. Hatta bu 
hususta Bakkallar Cemiyeti aza • 
larından bazılarının cemiyet ida
re heyetine müracaat ederek İs -
tanbulda her bakkalın veresiye 
satış yapmaması için, icap eden 
mukarreratın ittihazını istemiş -
!erse de cemiyet buna pek taraf • 
tar görünmemektedir. Çünkü, ve
resiye satışlar kaldırıldığı takdir
de mahalle bakkallarından başlı
yarak diğer bütün küçük bakkal
ların kapılarını ve dükkanlarını 
kapamak mecburiyetinde kala -
caklarmı iddia etmektedirler. 

--<>---

ikiz 
Sigaralar 
İnhisarlar İdaresinin piyasaya 

•ikiz• namile yeni bir nevi siga -
ra çıkardığını haber vermiştik. 
Çifti 30 paraya denilecek yerde 
bir mürettip hatası olarak çifti 
60 paraya satıldığı yazılan bu si
garaların ilk partisi büyük bir 
rağbet görmüştür. , , 

O kadar ki, çıkan sigaralar bir 
kaç gün içinde tükenmiş bu se
beple hemen bütün tütüncülerde 
ikiz sigara kalmamıştır. 

Bira Fiyatları Esaslı 
Surette Ucuzlatılıyor 

Açık sigara satışı da menedilmiş 
olduğundan tütüncüler bu vazi -
yetten müşteki bulunmakta ve 
yeni ikiz sigaraların bol miktar • 
da piyasaya çıkarılmasını halkla 
beraber istemektedirler • 

Celepler 
Ankara dan 

Geldiler 
Bunun İçin Bir Kanun Çıkarılacak 

S on zamanlarda biranın yük
sek fiyatla satıldığ: mev -
zuu bahsolmakta ve bu 

bir~dan her sınıf halkın ist:fade 

edememesine başlıca sebep olarak 
gösterilmektedir. 

Ayni zamanda. bu hususun ar
pa ıstihlakine tesir etmek bakı • 

mında üzerinde ehemmiyetle du
rulmaktadır. 

Bu itibarl:ı , bu mesele, ziraat 

kongresinde mevzuu bahsedilerek 
Ankara birasının 30 kuruşluk şi

şelerinin 20 kuruşa satılması lü -
zumu tebarüz ettirilmiş ve bu şe· 
kilde ucuzlatılması karar altına 

alınmış bulunmaktadır. 

susta bir kanunun çıkarılması bek 
lenmektedir. 

Biranın ucuzlatılması, hem köy
liinün kazaneile hem de eşhirli -
nin ihtiyacile ehemmiyetle a • 
liıkadar bulunduğundan bu ucuz. 
!atma işinin yakında halledilece
ği umulmaktadır. 

Kadastora İşleri 

Şehrimizin et ihtiyacını temin 
etmek için bu sahada faal ve 
nazım bir rol oynıyan Devlet Zi
raat Kurumunun gittikçe çalış -
~a sahasını genişletmesile mez -
bahadaki celeplerin bu yüzden 
şikayet etmek üzere Ankaraya 
bir heyet gönderdiklerini yaz -
mıştık. 

Ankaraya giden heyet orada lA-
Kadastro fen başmüşaviri Ha- zım gelen temaslarda bulunarak 

!it Ziya Ankaradan İzmire git • 
. t" dün şehrimıze dönmüştür 

nıış ır. ' 

.Mumaileyhin oradan bugünler- A~. • 

de İstanbula gelerek şehrimizde- DevletŞurasııçın Seçım 
ki son kadastro faaliyetini tetkik Millet Meclisinin dünkü top -
etmesi beklenmektedir. lanhsında Devlet Şurasındaki 

Ancak beher şişede bu on ku • 

ruş tenzilatnı yapılması için, a -

bnan verginin tenzili veya kaldı

rılması l:izım geldiğinden bu hu-

Diğer taraftan İstanbulda ka- münhal azahklar için seçim ya -
dastro işlerinin bir an evvel ik - pılması mukarrerdi. Fakat adlıye 
mal olunması bildirildiğinden encümeni namzed listesini geri is-
postalar mesailerine hız ver~- temiş, seçim de başka bir cel • 
!erdir. seye bırakılmıştır. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

Hepsi iyi amma; sandalcıya ne 
cevap verecekti?. 

Yüzünü kızdırdı. Sandalcıya 

Rumca şunları söyledi: . 
- Üzerimde on param yok .. L&

kin parasız bir adam zannetme 
beni ... Bana adresini ver. Yarın 
iki misli olarak sana yollarım. 

Fakat; etrafında ızbandut gibi, 
kolları düğmeli, başları keçe kü-
13hlı , bellerinde palalar, iri ses
lerile konuşan adamlar dolaşıyor
du. 

13 Rumeli tavırları üzerinde tu- ı 
duruyordu. 
Kız belli etmeden önüne gelen 

caddeyi tuttu ve yürüdü. Bu 
sokak onu Mısır çarşısına çıkar
mıştı. Çarşının bir kapısından gir
di. Beş on adım attı, bir dükka • 
nın önünde ihtiyar bir adam o
turuyordıı. Yanına sokuldu ve se
ıam verdikten sonra sordu : 

!ermesi için emir verdi. 
Genç çırak kızı yola düzmüştü. 
Nihayet ; Beyazıda gelen göz

de, çırajıın tarifi veçhile camii 
görmüştü, 

Nn.43 

- fstanbu!a "t·· d h .. •eley go ur e angı il· 
_ ~çıkarırsan çıkar ... 
_ N a~ Para vereceksin? 

e ıs ter isen' 
- Pek·ı· b . y 01 a a, uyurun öyle ise ... 

rınd a çıkmışlardı. Altmış yaşla. 
a kacta l 

kürek . r 0 an bu kayıkçı hem 

zazan: M. Sami KARAYEL 

Yani; sandalcıya para vermek la· 
zımdı. Halbuki, kızda para namı· 
na metelik bile yoktu. 

Sandaldan kalkıp dışarı çıkar
ken aklına gelmişti. 

Sandalcı namuslu ve gözü tok 
bir ihtiyardı. Bu derece temiz ve 
asil bir kızın üzerinde para olma
yışına Uıaccüp etmedi. Ve para -
sını göndereceğine de kanaat e
derek hiç ses çıkarmadan adresi
ni şu suretle verdi: 

Hele; iskeleye yakın kahvaha
nelerin önüne oturmuş olan in • 
sanlar çok korkunç ve vahşi kişi
lerdi. Hepsi silahlı ve e~kiya kı· 
lıkh adamlardı. , 
Kızın gördüğü bu insanlar kıs

men Yeniçeri ve Rumeli zorba
ları idi. 

- Baba; Parmakkapıya git • 
mek istiyorum ... Nereden gidilir? 

İhtiyar; sakalını karıştırdı. Bi
raz tevakkuftan sonra; anlıyama
mış bir tavırla kızın yüzüne bak
tı. 

Sahafçılar çarşısına doğru yü. 
rüdü. Bir dükkana girdi. Kitap
çıya Parmakkapınm nerede ol • 
duğunu sordu. O da tarif etti. 

Gözde yürüyor ve bir yandan 
da etrafına bakıyordu. 

Bir de baktı ki; uzun ve kapalı 
bir çarşı ... Bu muhakkak sarayda 
her vakit işittiği meşhur kapalı 
çarşı idi. 

Sinemanın birçok fa~ daları ''ar. 
münakaşa dahi göıürıncz. Fakat, 
bu arada hesabsız zararları da 
yok değildir. Be~az perdt-dc sey
redilen artistleri hal n hareketi, 
giyim ve güzellik itibarile taklid 
eden o kadar çok insan tanıyo· 
ruz ki, bu gibiler, bütün hayatın 
mana ve gayesini, fevkaladA be· 
ğendikleri herhangi bir sinema 
yıldızına benzemekte arıyorlar. 

Kadının cemiyet içinde sayısız 
rolü, vazife<i vardır. Onlara daha 
çok cazib ve güzel görünmek için 
tnsiyelerdc bulunurken, acaba, 

bir kadının bütün diğer vazifele
rini bildiğini mi kabul <'diyoruz?. 
Güzelleşmek merakının hepi. 

nıizi bu kadar fazla sarmnı çok 
görmüyor, değilim. 

REŞAD FEYZİ 

Mezarlık 
Davası 

Asri mezarlık Yolsuzluğundan 
dolayı temyiz 4 üncü ceza dairesi 
tarafından eski vali ve bekdıve 
reisi Muhiddin Üstündağ ve ark<i· 
d~ları hakkında verilen beraat 
kararı Başmüddeiumumilik ta -

. rafından temyiz olunmuştur. 
Muhakemeye tekrar başlana -

caktır. 

Sürpagop meselesi hakkında 
Şiırayı Devletçe verilen lüzumu 
muhakeme kararına Muhiddin Üs
tündağ kanuni müddet ic;-inde iti· 
raz edememiştir. 

Bu muhakemeye de yııkmd 
başlanacaktır. 

Birimizin Defdi 
Hepimizin Derdi 

Bu Müşkülata 
Sebeb Ne ? 

Blr okuyucumuz YILZJ.J"or: 

•- Bi:ı üç kardeşi& ve Rados -
hıyuz. Uç sene evvel ista.nbula 
&eldik. Elimh:de iyi bir san'ah
mu. ve birkac kuruş paramız var
dı. EllmlıdekJ parayı ıarl'etme -
mck. itin, g-ün l'erlrmeden, Beya
udda, Yl'Diçeriler caddesinde 114 
numaralı dtikl..inı klrahvank, bir 
soba imalithanesi kW"duk. Alan

J& d<mlrl.t adını verdlilmt. bu 1-
malithaneyi üc seneden beri işle
Uyoruz. İ~lmlzde muvaffak ol -
du.k. Şimdi mesaimiıJ daha. fa:ıla 

cenişletmck bUyoruz. Fakat bu
na bulundufumuı yer m<lnldlr. 
Ç ü nkü, &obaların dökiım b;ltrint 
K alalatyertnde yaptırarak duk • 
kiinımı-ıda ancak montajını yapa
btılyoru.z. Dükk.inunı z mii~ıld de
tn, ocak yaktırnuyorla.r. Bunun 
üzerine, bir yerde arsa alıp bir a
telye yaptırmaia kart.r verdik. 

Fakat bulduiumuz herhanli b ir 
arsada bina 1n,a ctmtmlu ~le

dil·t müsaade efmedL Duman rt
rafı r:ıhatsız eder. denUdL 

Bun dan sonra, Topkapı bari -
cinde bir ana bulduk, muraeaat 
et tik , yine mah:ıurlu ,curi.a.ld u. B u

S"iın san'atınuzı icra tdttt'k bir yer 
buJamamış vuJyeUeyiz. lfalbak l 
bulundufumuz yerden de tıkmak 
m e<:burlydlnd eyls, E llmhdekl ~
ra ile iell olarak bir bina yaph
ra.mazsak, bu para kısa bir uman
da. hi.keneblllr. Sonra blt. ne ya-

1 

kıza b ç:kıyor, hem de ikide birde 
bi de-~ı ıyordu. Bakılmıyacak gi· 
derec! :.1• İlıtiyar, hayatında bu 
hatun kiı~be". ve cana yakın bir 

N·1ı şı gormemişti. 
1 ayet· d · 

rtıışti F ' san al 1 stanbula gel-
. akat· 11 naziığı dü . .' z~v~ ı kız her kur-

Ne yapacağını şaşırdı. Elini 
koynuna soktu. Maksadı mendili
ne sarıp sakladığı el. aslarından 

bir yüzüğü her ne pahasına o -
!ursa olsun kayıkçıya bırakıp gi
decekti. 

Fakat; bu halden kayıkçının 

şüpheleneceğini ve belki de ka • 
rakullukçulardan birine hırsız -

dır zannile teslim edeceğıni mü • 
lfilıaza ederek duraladı. 

- Fener, Tahtaminare sokak 
kilise karşısında Deli Barba ... 
deyince herkes tanır .. 
Kız; uzaklaştı, işin felaketi hiç 

yol bilmiyordu. Küçükken doğ -
rudan doğruya saraya geldiği i
çin İstanbulun sokaklarını ve 
semtlerini bilmiyordu. 

Eğer bu kız Alemdar Mustafa 
Paşa İstanbula girmeden bu iske
leye çıkmış olsaydı, şimdiye ka
dar Yen içer il er tarafından omuz
lanarak bekar odalarından birine 
sürüklenerek götürülmüş olurdu. 

Bereket versin; Alemdar Mus
tafa Paşa zorbalarının korkusu 
herkesi , sindirmişti, 

Kurnaz gözde derhal ihtiyarın 
kulaklarının ağır işittiğini anla -
mıştı. 

İhtiyara daha ziyade sokuldu ve 
eğilerek: 

- Parmakkapıya nereden gidi
lir? 

O, yine sarayda işitirdi. Mücev
herat alım ve satımı Kapalıçar
şıda olurdu. 

Tam sırası idi. Ne olur ne ol -
mazdan yanında on parası yoptu. 
Çarşıya girip elmaslarından biri
ni satmabydı. 

pacaiız. ' 
.Madeni itlere her mtmltktU<' 

btıyuk bir ehtnunlyet Vtrllirkrn 
bizim nicln kale dışında ol un b 1 

ate.iye kurmamız mahaurlu gOrt 
Jllyor?. Bu saoatkirların IDalll, 

kudretlerini kırmak değil midir 

~ebir dahllindt'n vazx-e. <-tik. ı: : j bir leyi _şu.nduğu halde yalnız 
Şiınd· duşunmeği unutmuştu. 

1 kayıkçıya ne verecekti?. 
İskeleden biraz uzaklaştı. Sa -

ğma soluna baktı. 

Paşanın zorbaları da daha ka
dınlara ve şuna, buna el uzata -
cak hale gelmemişlerdi. Daha ha-

İhtiyar; iyice tarif etti. Hatta; 
çırağını çağırarak kıza yolu gös-

Çarşıya giren gözde kuyumcu 
çarşısını sordu. 

(Devamı var) 

dı~ında boldufumuı arsada hir 

' 

atf'lye yaptırm:nn.n:a müu.ade t· 

dilmesi lcln sayın VallmlıJ.n yuk
~~k aliikal~ı r lea ecff' ris.• 



f.- SON TEL Q a A r -14 :a !ad Kbaıı -

1 Afrika'nın Müstakbel Şekli ! 1 
Nil'i Paylaşmak İstiyorlar 

lliyorıar ki: Şarki (talyan~ar 
-
Kalkan Bir Gemi Nil 

Doğruca Akdenize 

Afrika'dan 
Üzerinden 
Çıkmalı 

italya'nın Vaziyeti Mısır'da 
Ehemmiyetle 

Karşılanıyor Ve Tedbir Alınıyor 
lınanyadaki gençlik teşkiı-

A latının başında bulunan fon 
Şirah Wille und Macht i -

simli bir mecmua çıkarmaktadır. 
İtalyan muharrirlerinden Salvati 
bu mecmuada Nil nehrinin bey -
nelmilel olması ileri sürülmekte 
ve Nilde her mevsimde büyük ge
milere işliyebilmesi istenilmek -
tedir. Bu teklife göre gemiler şar
ki Afrika imparatorluğu arazısin
den gelip Sudan ve Mısın geçe -
rek Nilin ağzından da Akdenize 
çıkac~klardır. 

Bundan sonra şunlar ilive edi.1-
nıekte<!ir: 

Nil nehrinden bir kanal açmalı. 
Bugün İtalyanların elinde bulu -
nan Libi arazisi buradan sulanma
lı. 

Mısır gazeteleri İtalyan muhar
ririnin dediklerine karşı lakayd [ 
kalmamaktadır. Mısıra karşı ne 
gibi maksadlar takib edildiği yal- 1 

lngılizler tarafından modern taıım ve ıerbıye gormeı<te oıan Mısır 
ordusunun küçük zabitleri 

nız şimdi değil, daha Habeşistan 
meselesi çıktı çıkalı Mısırlılarca 

Dört Yılda Dördüncü 
Suikasde Uğrıyan 

Bir Başvekil 
Siyam Başvekilini Bu Defa da Zehirlediler 

Siyamdan bir manzara 

a 
ngiliz gazetelerinin yazdığı
na göre Siyam Başvekili 

Sungra, dört senedenberi 

üç defa suikasd teşebbüsüne uğ -
ramıştı. Geçen gün de kendisi, ha
yat arkadaşı ve kızı birlikte ye -

çok ehemmiyet verilen bir cihet
tir. Habeşistan harbi cereyan e
derken İtalya tarafından Mısır hü
kılmetine muhtelif suretlerle te
minat verilmişti. İtalyanın Mısır 
üzerinde hiçbir gizli maksadı ol
madığı söylenmişti. Bununla be
raber Libide, Mısır hududunda İ
talyanların birçok asker bulun -
durması, Trablusgarbda birçok 
hazırlıklar yapılması, sık Sik Mısır 
hududunda İtalyan askerlerile ha
diseler çikması Mısırlıları düşün
dürmekten geri kalmamaktadır. 

Geçen nisanda İngiliz - İtalyan 
anlaşması aktedilirken Süveyş ka
nalı mevzuu bahsolmuş, o, zaman 
İtalyanlar tarafından kanalın ida
resine iştirak odilmek istendiği i
leri sürülmüştü. Mısırlılar da İtal
yanın bu isteğinden kuşls.ulanmış
lardı. Halbuki Süveyş kanalı me
selesi ~imdi yine tazelenmektedir. 

Alman gençlik teşkilatı mecmu
asında İtalyan muharriri taraiın
dan yazılan yazı ortaya daha baş
ka bir mesele çıkarmaktadır. 

Maamafih ne Nil nehrinden öy
le bir kanal açılması, ne de Ha -
beşistandan kalkarak bir İtalyan 
gemisinin Nil üzerinden Akdeni
ze kadar inmesi arzu edilivermek
le olacak işlerden değildir. 

(Devamı 7 inci sahifede; 

mek yedikten sonra hepsi birden 
bastalanmışlardır. 

Başvekilin düşmanları tarafın

dan zehirlendiği anlaşılmıştır. İn
giliz Hariciye Nazın derhal Siyam 
Başvekiline bir telgraf göndere
rek teessürlerini bildirmiştir. 

1 Meraklı Şeyleri 
ALllIANYADA 

OTOl\lOBİL 8ANAYÜ 

Alman olomobU sanayllnln 50 inci 
7iiz yılı mlinasebetlle 1935 de ~ıkarı
lan pullann üııerlnde resimleri bulu
nan mühendis Dalmler'le Benz'dlr. 
Yakında Fransa da, Leon , Bolle 

SerpolJet, Lövassor. Panhard, Rlşar 

Brazler •ibl otomobU sanayicilerinin 
71ldöntlmlerlnl kutlulıyacaktır. 

KLİŞİ BAPİSANESi 

Yalnız borçlarını ödcmlyenJere mah
sus olan bu haols&ne, 1820 de Parls 
belediyesi taratından yaptırıldı ve 
399.200 altın C;-..::LJk sarfolundu. 

Bu ba.plsane çok konforlu idi. Mah
puslar ayrı ayrı odalarda otururlar, 
bunun iç.in de rilnde 5 Su Ue 2 frank 
arasında bir para verirlerdi. 

Buna mukabil baplsane müdlriyetl 
yataklarını, yiyeceklerini ve içecek • 
lerbıl temin ederdi. Kllşl haplsanesl, 
deyin lçln hapis cezası li.(volwıunca j 
kapandı. 

FOTOGRAFIN 

100 tJNCtJ SENESl 

7 son kinun 1839 da büyük ilimler
den Araco, Paris fen akademisinde Nl
eper ve Dag-er tarafından tasavvur ve 
Jcad olunan bir makineden bahsetti. Bu 
son zamanlarda çok tekemmül eden 
bir fototraf makinesi idi. Bu tarihi, 
fotoiraf icadının tarihi olarak kabul 
etmek zarurldlr. 

Bu sebeble, 1854 de tesis olunan 
(Frans11: fototrat ve stnematotral ce
mJyeU), 7 son kılnun 1939 da, yani 
ceçen cumartesi .rünü fotoğraf tcadı
nın 7üzilnl'il yıJdönü.münü kutJaJamak 
için Sorbon tlnlversltesinin büyük 

_ amflleatruıda. bir lçllma. tutlb etmiş· 
Ur. 

fı;tlmada, Fransa Cumhlll' Başkanı 
l\lösy& Lübriln, vü.ke1ıi. heretl, Fransa 
tllm, fen, sanayi akademllerl murah
baslan hazır bulunmuşlardır. 

Bütün İstanbul Halkı 

(Kaplan Kızı) 

KALBiN ACISI 

C anan güzel bir kadındı. Sey
fiyi çok seviyordu. Adeta 
genç adama düşkündü. Sey

fi de Cananı seviyor, bu kadın -
dan çok hoşlanıyordu. Fakat, a
raya bir takım sebebler giriyor, 
sık sik buluşamıyorlardı.. Bir gün 
Canan Seyfiye dedi ki· 

- Benden hoşlandığıru söylü
yorsun .. Fakat, aramıyorsun .. Ba
zan haftalar hatta aylar geçiyor .. 
sormuyorsun .. Bundan bir haka
ret manası çıkarıyorum. 

Canan bu sözleri izzeti nefsin
den fedakarlık ederek söylüyordu. 
Fnkat, ne yapsın ki, Seyfiye çok 

En çılgın neş'e ... ve emsalsiz kahkaha tufanı ... 

Bu hafta S Ü M E R Sinemasında 
Salonımu çınlatıyor. Çünkü göstermekte olduğu 

GEORGES MiL TON'un 
en son ve en fazla gülünçlü temsili 

Dalevereciler Kralı 
Fil.ın.iode komiklik ve kahkaha noktasından bütün filimlerinln 
fevkindedir. 

GEORGES MİL'lON; bu filminde tayyareci, asker, paraşütçü, 

1 
motosıklet şampiyonu ve dalavereci rollerini oynuyor. 

İlaveten EKLER JURNAL son dünya haberleri 
Bugün saat J ve 2,30 da tenzilatlı matineler 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 

tutkundu, Delikanlıyı çok sevi 
yordu. Gece gündüz onu düşü 

nürdü. Canan henüz otuz iki ';, 
larında kadardı. Seyfi otuzuna 
ni basıyordu. Yakışıklı, tatlı 

kadınları avutmasını bilir, gü 
espriler "aparak oyalıyabilird' 

Canan evli idi de .. Bir gün, 
zel kaclın, Seyfinin yanında a 
mıştı. Demişti ki: 

- Beni hor görüyorsun.. S 
beni düşünmüyorsun .. Çünkü 
miyorsun .. Ne yapayım ki, se 
yaşıyamıyacağımı biliyorum .. 

_ni görmek, senin sesini dini 
i.çimde mağlüb edemediğim 

ihtiyaçtır. Yoksa, senin uzak 
lışın, benden adeta kaçm'k is 
yişin, beni aramayışın gururu 
çok dokunuyor. Seni sevmes 
bir dakika yanında durmam .. 

ni karşımdan koğarım. Bir d 
ismini anmam .. Fakat ne yapa 
Seni çok seviyorum, Seyfi .. 

Genç adam, bunları süküne 
dinlemişti .. Cananın saçlarını 
şadı: 

- Düşündüğün gibi değil 
nan, dedi .. Emin ol ki ben de s 
den hoşlanıyorum .. Seni sevnı 
sem hiç arayıp sormam .. Seni 

konuşmak, buluşmak istem 
ğimi sana açikça söylerim. Be 
seni her zaman, daha çok gö 
miyorum .. Fakat, bunun sebe 
var. İşim çok, meşgulüm .. Bir 
rimize uzak oturuyoruz .. 

Canan Seyfinin sözünü kes 

- Scbebler yalnız bunlar 
diye SOl'du.. Senin hakkında 
çok şeyler duyuyorum. i§itiyor 
Seyfi sana açık söyliyeyim, s 
kıskanıyorum. İhmal ediliş 

kadar gücüme gidiyor kL. B 
gece yatağıma girdiğim 
hıncımdan ağlıyorum. 

yeyim, diyorum .. Fakat, el' 
değil.. Sesin kulaklarımda u 
duyor .. Hayatin gözlerimin öıı 

geliyor .. Cin gibi b~ların b 
ürpertiyor.. Sarsılıyorum .. 

(Devamı 7 inci aahifed 

İTİZAR 

DOROTHY LAMOUR'u ~-----·------------------, r ' BUGÜN 
Dünkü hikayede cnalı:ıeden 

cai Sanay. denecek iken. ııeb 

cFaik Bercmen. imzası kon!ll c Trader Horn. ve (Tarzan) 
dan sonra vücuda getirilen en 
büyük ve en güzel aşk ve ma -

orman{; Perisi 1 

(Tura) 
Tamamen renkli ve Fransızca 

sözlü filminde görmek üzere 

SARAY 
Sinemasına koşuyor. 

Bugün saat 1 ve 2,30 da 
Iatlı matineler. 

tenzi-

~. ~ ~MELEK'te I 
~ ...l1 . h' l .. . -----"""J "'~ 4 <l ;:;enenm en ıss ve en muessır 

tur; tashih ederiz. 

" 7 Şaheseri 

Oç 
'~ill ARKADAŞ 

- Ahhhl. 

(Fransızca Sözlü) 

Bugün saat 12,45 ve ı de ucuz 
fiyatlarla matıneler 

-Ankara 
BUOtlM 

ıs Konuşma (dış poUUka 
1 

18,1& MÜ%11< (dam aaall de~j 
18,30 Saal, a;laıu haberleri, .,,., 

roloJI vo •lraal bonası (flat). ~ 

18,40 Tiirl< miizllf, ta ..... : 
vend faslı. 

19,40 Nedim cecesL 

!l Saat, Mbam, tabYUll, uıııbll' 
nuknl borsa.sa (flat). Türk san'atının bütün incellğini işlemelerinde 

toplıyan bu gecelik içinde, günün bütün ışık ve is
teklerini yüzünde derllyordu. 

Onun en güzel günü idi. 
Gören doktorlar: 
- İhhh ... 

• YOS A 
Doktor, şaşkın birden: 
- Ne oldunuz?. 
Dedi. Güney yine o sesle: 
- Aman doktor ben çok korkarım. Hiç da.ya

namam. Benden nasıl kan alacaksınız? 

U,15 Müzik (oda atiııltl). I' 
%1,45 Konuşm& (haftalık p00!1 

tusu), 

ZZ Mtiıılk (kllçllk erkestra). 

%1 lllilzlk (etlen celi plik). .; 

ZS,45 Soa ajans habulerl ve ,,,. Diye içlerini çektiler, soyan hastabakıcı: 
- Ne güzelsiniz, bayanım?. 
Diye kaclınlığırun bütün kıskançlığını, göğsünü 

geçire ieçire, ortaya döktü. 
Gözbebekleri, pırlantanın ortasına yerl~tiril

miş birer iri, siyah inci gibi, parlıyordu. 
Bakım yurdunda kim var, kim yok hepsi birer 

birer geldiler. Kapı aralığından onu gördüler. 
Hiç işi olmıyanlar bile birer iş uydc:.; up yirmi 

beş nwnaraya giriyor, onu görüyor, bir çift lakırdı 
etmefi kar sayıp dışarı çıkıyorlardı. 

Asıl doktor, onun doktoru saat onda geldi. 
İç hastalıklarından yatanlara o saatte her gün 

baki ç{ımağa başlardı. Hastalarını dolaşmadan ön
ce onun yanına girdi: 

- Ooo ... Geldiniz mi? 
Güney yatakta kımıldadı, doğruldu: 
- Ooo, siz de geldiniz mi doktor!. 
- Nasılsınız?. 

Güney sözlere ateş veren pembe beyaz göj!sün-

No. 43 

de top top tomurlanan çekik, askıda gibi duran 
memelerini geceliğinin bolluğu içinde kaybetmeğe 
ve kollarını Üzerlerinde kavuşturmağa çalışarak 

doktorun sorgusunu karşıladı: 
- Her vakitki gibi doktor! 
Doktor karyolanın kenarına geldi, sesinde bir 

titreklik, içten gelen bir ürperti vardı. Bu niçindi?. 
Bu güzel, çok güzel, bütün güzelliklere üstün er
genin alımlılığı doktorun erkek duygularını da mı 
sarsıyordu? Yoksa doktor bir türlü anlıyamadığı 
bu hastalığın verdiği üzüntü ile mi içten içe bu
runuyordu? 

Doktor genç kızın elini avucunun içine aldı; 

nabzı yokladL 

- İyi... 
DedL Sordu: 

- Şimdi başınızda ağrı var mı? 
- Hayır. Bu dakikada yok ... Fakat, yine ba-

Yazım: ETEM İZZET BENICS ------

şımda ağırlık, işlememeılık var. 
- Dilinize bakayım.. 
- Buyurun .. 
Genç kız boynunu büktü, kıvrım kıvrım siyah 

saçları, pembe beyaz yüzüne döküldü. GölgeJi. göz· 
leri katmerlendi, tatlılandı, doktorun gözlerini ken
disino bağlıyacakmış gibi onun göz bebeklerinin i
çine doldu: 

- Bilmiyorum doktor, işte ne var, ne oluyor?. 
Bütün bunları burada anlıyacaksınız. 

Doktor, durgun bir sesle: 

- Hepsini, her şeyi anlıyacağız. 
Derken ne yapacağını, işe nereden başlıyaca

ğını da düşünüyordu. 

- Bugün biraz kan alacağız. 
DedL Genç kız sanki birden en korkunç bir 

şey le karşılaşmış gibi yarı çığlığı andıran bir ses 
çıkardı: 

Diye sordu. Doktor ağır ağır yatıştırmağı, kan 
almayı küçültmeyi kuran bir söy1enişle eevab ver
di: 

- Kan almak hiçbir şey değil 
- Neremden alacaksınız?. 
- Kolunuzdan .. 
- Damardan mı?. • 
- Evet. 
- Hangisinden?. 
- Kırmızı kan damarından. 
Ergen kız sanki koluna iğne şimdiden sokulmuş 

gibi birdenbire sızı ile: 
- Off... Off ... 
Ben bu kanı aldırmıyacağım doktor .. 
Derneğe başladı. Doktor genç· kızın sürdükçe 

güzelliğini artıran bu katılışı karşısında ona baktı, 
baktı: 

- Oflıyacak birşey yok canım. Çok küçük bir 
iş. Kan alındığını duymıyacaksıntz bile .. 

(Devamı var) 

proıram. 
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1 İST ANBUL'UN İÇİNDEN .. 1 

' M O S ·TR A • 
Esnafın San' atteki Sırlarından Biri 
Mosfracılık, Diğeri de Teraziciliktir 

Vakıf Olmıyanlar 
[ ----., Bu Sırra İflas Eder 

Yazan: M. Sami Karayel _ 

M ~stuııanın ne demek oldu
gunu hepimiz biliriz. 

Fakat mosturanın hayat
ta O)'nadığı rolün derecesini ilk 
bakııt.a, hemen hemen hiçbiri.ıniz 
kolaylıkla kavrıyamayız. 
Bakarsınız; esnafın birisi ceviz 

satıyordUr. İri ve güzel cevizleri 
ınostura olarak gümüş kaplama 
b_akır kaşıklar gibi fena cevizle -
rın üzerine dizmiştir. Bu mostura 
lık cevizlerden dört beş tane açar 
rak içlerini de bu mosturaların ü
zerine koymuştur. 

Geçerken bakarsınız; gayet gü-
zel bir ceviz. Sorarsınıı:: 

- Kaça hemşerim .. 
-On beş kuruş ... 

tlcuz bulur bir iki okka alırsı
nız. 

Iialbuki aldığınız cevizin için
de mosturalık olan cevizlerçlen an
cak 011, on beş tane vardır. Öbür 
t~ratı ltep piç ve yaban cevizler
dır. 

Balık mı almak istiyorsunuz. 
Onun da mosurası vardır ... 

Baloarsınız; balıkların irileri, 
küçüklerin üzerini cilalamıştır. 
Esnaf teraziyi balık yığınına alt
~a.n vurdu mu küçükleri öctecek 
ırıl.,,. üstte; ııfaraklar altta kalır•. 
Farkına varmadan k~ kağıdın~ 
yapışır eve gelirsiniz. 

, . -,,. 

Mosturalık yemi§ !erden bir görünüş 

mür yığınına alttan bir daldırdı cılığı, gelbericiliği, teraziciliği bil-
mı balık ve ceviz mosturası gibi mezler de ondan ... 
iriler tozu toprağı örtecek bir Hiç düpedüz esnaflık olur mu? 
şekilde yüzde kalır?. . Düpedüz esnaf derhal hapı yu -

Yakmak için mangala koydu - tar!. 
nuz mu işin farkına varırsınız?. Sebebini mi soruyorsunuz? Ga-
Dahası var. Çuvalla kömür a- yet kolay ... Çünkü esnaf da alır-

lırsınız. Toz olup olmadığını an- ken mosturalı ve dalavereli ala-
lamak için meydana döktürürsü- rak kazıklanmıştır. 
nüz. O, öyle bir döker ki tozu al- Zannetmeyiniz ki; esnaf kaba -
tında mosturası üstünde kalır. hatlidir ... Ahlaksızdır ... 

O, kim diye ırti soruyorsunuz? Hayır ... Hiç bir vakit hayır ... 
Esnaf! Zavallı esnaf üzüm, ceviz, incir, 

Esnafın san'attaki s.ırrı mostu
racılıktır. Teı1aziciliktir. Küreği, 

gelberiyi iyi kullanmaktır. 

elma, balık ilah... alırken mu -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ı. ----,--. 
ŞAKA . ______________ .... 

\•AZİFE HER ŞEYDEN -MUKADDES: 

Heyecanlı bir dava görülüyor. 
Maznunun müdafaa vekili şahid
Jerden bırinin ifadesini çürütmek 
için muhtelif sualler soruyor, ken
eıisin. şaşırtmak istiyor. Şahid bun
lara cevab veriyor Nihay~t sinir
lenıyor: 

- Bay avukat, diyor. Beyhude 
zahmet çekme. İfademi değıştirte
mezsin. Bana, ne söyliyeceğimi öğ
rettiler, ücretimi de peşin verdiler. 
Ne yapsan bunun harıclnde ağ -
zımdan bır söz alamazsın! Vazife 
l:erşeyden mukaddestırl. 

NE UCUZ ŞEY!. 

Lisenın büyük avlusunda tale
beler koşuyorlar, gülüyorlar, eğ
leniyorlar. Yalnız birisi, köşeye 
çekilmış, mahzun mahzun bakı -
yor. 

Sınıf arkadaşlarından biri yanı
nı. geliyor, soruyor: 

- Niçin sen de oynamıyorsun?. 
- Kiminle oynıyayım? Bir dos-

tum yok ki... 
- Dostun mu yok?. Şir,ıdi he -

Men bir dost kazanmak ister mi
sin?. 

-Tabii. 

- O halde bir lira ödünç ver 
hana ... 

İKİ ARKADAŞ ARASINDA: 

Mecdi - Şevket, o yakandaki 
gül ne güzel şey. 
Şevket - Gül değil, krizantem. 
Mecdi- Anlıyamadım. 
Şevket - (Tekrar eder) krL .. 

zan tem! .. 

Mecdi - Ne tuhaf çiçek bu, na
sıl yazılıyor?. 

Şevket - (Bir an düşünür. 
Sonra): Zannederim, hakkın var 
Mecdi. Yakamdaki çiçek değildir. 
Gülün nasıl yazıldığını tabii bi
lirsin. 

5-- 801' T! L O il A J'- 14 :! inci Ki nllll 1939 

Holivud'un En Sık Ve 
En Zarif Kadın 

•Holivudun en şık ve en zarif kadınL.• İşte, 
sevimli yıldız Madlen Karolun unvanı bu .• 

lltadlen, yalnız şıklıe-ı, zaraletile şöhret kazan
maml§tır. İyi bir komedi ve dram artistidir. 

On sene evvelki küçü figüran bugün cihan 
mul bir şöhreti haiz bir artist oldu. Sinema yıldı 
lan arasında en çok para kazananlardan biri d 
Madlendir. 

EDm©ı~Daır 
Bilmem hiç kömür alırken dik

kat ettiniz ıni! 

Kömürcülerin kömür yığınlan 
safı elleme k"" ·· ·· . omuru ımiş gibidir. 

Hele çuvallarının ağzını kap!ı
yan kömürlerin sanki çuvala sığ
mıyacakınış gibi duruşlarına ne 
dersin~?. 

Bunlar hep me&turaılır. İçi sa- / 
f.i toz ıslak topraktır. 

Mostura düzmesini, yığından 

herhangi bir şekilde alırken mos
turasını bozmadan teraziye koy
masını, bilmiyen bir esnaf san'a
tırun eri değildir. Bu işe agiih ol
m.ıyan esnaf iflas eder. 

Hani bazı mütekaidler dükkan 
açarlar, esnaflık ederler ve çok 
geçmeden iflas ederler. 

Pasaport 
Sah ekirlığı 

Düy aıro lfil<dl@1 

Onlar Çakıl Ta ş ı Gibi Yerde 
Yuvarlanırken Dönüp 

Yüzüne Eile Bakan Yok! Fakat o, küreği eline alıp kö- İflasları tabildir. Çünkü; mostura p a r i s'l i Bankerin 
Başına Gelenler 

... Mostnılıh tıı:Jı.afiye~rle dolu bir t1itrin 

Cep Çapkını 
Yarım Porsiyon Adam 
Cüceler Kralı Güzel Bir Kadın 

Tarafından Kaçırılmış ! 
~45 santimetroluk macera. .. ) 

;~ut Prens Dom!ing'in çok garib 
ş maceraları) ... Bir macera ro
manı için güzel iki isim değil mi! 

Şimdi hadiseyi anlatalım: 
v Pr_~ns Dom!ing 38 yaşındadır. 

e dunya cücelerinin cücesidir. Bu 
ınıninıin . 

ıcık adam boyuna ve bo -•una ·· 
gore çok güzel bir simaya 

maliktir A .. . 
•ili · zası mutenasıbdir. Tah-
bir ve !et-biyesi yerinde, sevimli 

., Yarun porsiyon) adamdır. Son 
gunlerde Lo 
s'•k· ndrada, Bertan Mils 
~ ınde •a h 

" • Yanı ayret numaralar , apıYOt'du. 

maı:ı.ı geldiği zaman kaybolduğu 
anlaşılmış ve bu büyük bir heye
can uyandırmıştır. 
Zabıta derhal faaliyete geçmiş. 

Fakat cüceler kralını henüz bula-
mamıştır. • 

Prens Domling nlmancadan baş
ka bir lisan bilmez. İlk evvel bir 
kazaya kurban gıtmesindcn, Tay
mis nehrine düşüp boğulmasın
dan korkulmuştur. 

P 
aris zabı:ası, çok mühim bir 
pasaport sahtekarlığını 

meydana çıkarmış ve bir 
Alman avukatla Paraguay hüku
metinin Marsilya konsolosunu ve 
bir cürüm ortağını tevkif etmiş -
tir. 

Hadi$e şudur: 
Geçen ilkteşrinin sonlarına doğ

ru Kemeni adlı Avusturyalı bir 
banker Fransaya iltica etmiş, Pa
rise gelmiş, Ponsolet sokağında 

40 numaralı Apartımana yerleş -
ıniş. Bu sırada Alman tebaasın -
dan Maks Goldberg adlı bir a
vukatla münasebat peyda etmiş, 
Cenubi Amerikaya gitmek niye -
tinde olduğunu söylemiş ve pasa
portunun vize ettirilmesini ken
disine havale etmiştir. 

İLK TEŞEBBÜS 
Avukat, ilkevvel 10,000 frankla 

teminat akçesi olarak 1,500 dolar 
(Devamı 7 inci sahifei 

HükümdaMn yeğeni 

K oca Belçika Kongosunun \ 
bır köşesine sıkışmış ufak 
bir arazi vardır ki buna ı 

Kassau derler. Burası tanı .mile 
bir elmas memleketidir. 

Bunlar, nehirlerde ve çakıl taş
ları arasında yuvarlanır, gider. 
Zenciler, yüzüne bile bakmazlar. 
Hoş bunları toplamıya kimsenin 
hakkı da yoktur ya ... Zira bu hak, 
hükümet tarafından bir şirkete 
verilmiştir. 

~~~~~~~~-

Novotni ... 
LOKANTA ve BIRAHANE::ıl 

M 'lyestr o 
Mehmed Zorlu 

· idaresinde ve Macar KADIN 
san' •lkarlarında, mürekkep 

HALASZ 
Fakat 1ı 

ır gece, piste çıkma za-

Halbuki bütün bu korkular, en
dişeler beyhude imiş. (Yarım por
siyon) iki gün sonra çıkabelrniş.. 
Meğer bizim (ceb çapkını) güzel 
ve genç bir kadın tarafından kan
dırılarak, kaçırılmış. 

ORKESTRASI 
l saııtekarııgın yapıldığı Parisin meşlı ur l!..y/eı ıcuıesının bir gece görunüşü ı••• Ne,'e - Ea-lence ••• 

800 Karılı Hükümdaı 
Beyaz Karıncalar Ve Yüz Bin Frank - Paris'i 
Adaleti Hırsızın Eli, Ya lancının Dili, Askt. 
Kaçağının da Bacağı Kesiliyor - Yılan Yumurt< 
sından Omlet, Fil Ayağından Paça Yapılı r mı? 
Ağaçtan Akan Şa ·aplar - Saçlarını Düzeltme 
için Yarım Gün ueçiren Ve Yaşını Bilmeye• 

Talihli Kadınlar ... 
Bu garib diyarda uzun seneler 

yaşıyan Parisli bir doktor kadın 
geçenlerde vatanına dönmüş olup 
hatıraların ışöyle anlatmaktadır 

- Parslar memleketinde doktor 
nedir, bilmiyorlardı. Sonradan öğ
rendiler. Arasıra geliyorlardı . 
Kendilerini muayene ediyor, ya
ralarını pansıman yapıyor, sarı • 
yordum. Fakat ertesi günü, sar -
gının açıldığını, Yaranın üzerine 
bir yaprak konduğunu görüyor • 
dum. Bunu yapan büyücülerdi. 

Doktor Madam Kurten, bir e
tajerin üzerinde duran ve hüküm
.darlık alameti olan, ll fil di -
find~n yapılmış olan gerdanlığı 
göstermiştir. Bunu, kendisine Kral 
Lükengo hediye etmiş ve muka -
bilinde seyyar karyolasını iste • 
miş ve almıştır. Çünkü bu mem
lekette hediye alınca mukabilin
de bir şey vermek ô.det imiş. 

Madam hatıralarını anlatmıya 
şöylece devam etmiştir: 

800 KARILI BİR KRAL. 

- Bir gün Kral Lükengo beni 
saraya davet ettL Orta çağ saray
larından birini gözönüne getiri • 
niz. Etrafı kalın, yüksek duvar -
larla çevrilmiş. İçerisi bir alem: 
Dehlizler, dar yollar, kocaman 
sofalar. İnsan yalnız girse mutla
ka kaybolur. 

Beni büyük bir salona aldılar, 

(Devamı 7 inci sahifed<) Veliahd resmi niinl/ornuuilc 
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lngilfere - ltalye, imparatorlukf an 
Anlaşmışlar 

(1 inci sahif~en devam) 
tedlr. Çünkü Çemberlayn ve Ha
lifaks esasen Romaya İtalya hü
kumetile yeni anlaşmalar yap • 
mıya değil, iki İmparatorluğu a-
18.kadar eden meseleleri görüş -
mek ve bu yolda tamamile anlaş
mak maksadile gitmişti ki İngi
liz nazırları bu yolda gayelerine 
tamamlle varmışlardır. Esasen 
neşredilen resmi teblig de bunu 
teyid etmektedir. 

Ancak bu fırsattan bllıstifade 

dünya meseleleri ve A\TUpanın 
muhtelif devletleri alakadar e -
den pürüzlü işleri hakkında da 
görüşme yapılmış, fakat bu yolda 
iki taraf arasında fikir mutaba -
katı hasıl olamamıştır. 

Bunun da sebebi İtalyanın 915 
muahedesile kendisine vadedilen 
yerleri istemekte ve Fransa ile 
arasındaki ihtilafın İtalyan milli 
emellerine göre halledilmesinde 
ısrar eylemesidir. 
İtalyanın iftililflı meselelerde 

anud davranmasında hiç şüphe 
yok ki Berlin - Roma - Tokyo mü
sellesinin mühim bir rolü vardır. 

let hem de hükı1mct şefi Bitler 
kat'i olar ak temin etmiştir. 

Bu arada Frankistlerin çok mü
him sayılabilecek zaferleri, Maca
ristanı 1 anti kornintern pakta gir
meğe karar vermesi, Lehlerin Al
man tekliflerini kabul etmesi, 
Çeklerin Almanlarla askeri itti • 
fak yapmıya girişmeleri gibi ha
diselerin hep bir araya gelmesi 
yüzünden bu müsellesin fevkala
de kuvvetlenmesi buna inzimam 
eylemiştir. 

Esasen Roma konferansının en 
çetin tarafı İtalya - Fransa ihti -
lafı idi ki buna el süriılmemiştir. 

BİR İHTİLAF 
Paris 14 (Hususi) - Da1adiye 

ile Hariciye Nazırı Bone arasın
daki ihtilaf büyümektedir. Da -
!adiye bir Fransız - İtalyan harbi 
olursa Almanyanın İtalyaya mü
zaheret edeceğıne, Bone bitaraf 
kalacağına kanidir. İhtilaf bugün
lerde halledilemezse Bone kabi
neden çekilcektir. 

DÜNKÜ GEZİNTİ VE 
MÜLAKATLAR 

Roma 14 (A.A.) - Mussolini, 
dün öğleden sonra Terminillo'da 
kayak sporu yapmak üzere Ro • 
madan ayrılmıştır. İngiliz dev -
let adamları akşama kadar mü • 
zeleri ve sergileri gezmişler Ca -
pitole'da Roma va1isi tarafından 
şereflerine tertib edilen kabul 
resminde hazır bulunmuşlardır. 

Tayyare 
KaçakçıllQı 

Dos\ıa Ankaraya 
Gönderildi 

Tayyare kaçakçılığı hadisesi 
münasebetile neş,.ıyatta bulunan 
gazetecilerin muhbir sıfatile ma
lıimatlarına müracaat edilmesine 
dün dcdevam olunm.ıştur. 

Dün; Ankara saylavı muharrir 
Akagündüzle diğer bazı gazete -
ciler müddeiumumi Hikmet Onat 
tarafından dinlenilmişJerdir. 

Alınan ifadelerin hepsi dün ak· 
şam müddeiumumilik tarafından 
Ankaray agönderilmiştir. 

---0-

Maarif 
Müdürü 

Geldi 
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunan maarif müdürü Tevfik 
Kut dün şehrimize donmüştür. 

Kendisi Maarif Vekaleti orta 
tedrisat umum müdürlüğüne ta
yin edileceği hakkındakı haber -
leri tekzib etmektedir. 

Tevfik Kuttan aldığımız malu
mata göre kendisi şehiı cılik mü
tehassısı Prostun yaptığı müstak
bel İstanbul planında mekteble-

Gaz 
Maskeleri 

Dahiliye Vekaleti bu sabah vi
layete şu mühim tamimi gönder
miştir: 

1- Halkın zehirli gazlardan ko
runması için Kızılay cemiyeti ge
nel merkezince Avrupada hususi 
olarak yaptırılan en son sistem 
cTürk tipi halk maskeleri> mem
leketimize getirilmiş ve satışa çı
karılmıştır. 

2- Bu maskelerin fiatları 6 lira 
olup Ankarada Kızılay genel mer
kezinde ve İstanbulda Yeniposta
ne civarında Kızılay hanındaki 

Kızılay deposu müdürlüğünden 

tedarik olunabilir. 

3- Pasif korunma mecburiye -
tine dahil yerlerde bıılunan bü
tün memur ve müstahdemlerle 
eşhasın kendi paralarile birer 
chalk tipi• maskesi tedarik etme
leri mecburi tutulmuştur. 

KızıJayın elinde bulunan bu ilk 
parti maskelerin satılarak diğer 

bir partinin getirilmesi için evve
la memurlardan ba§lamak sureti
le vilayetiniz ve daireniz ihtiyaç
larının adı geçen yerlerden teda
riki maksadile icab eden muame
lenin ifasını dilerim. 

MOSTRA 
(5 inci sahifeden devamj 

hakkak mosturah ve ltazıklana • 
rak almıştır. 

Şöyle ki Hitler İngiliz Başve -
kflnin Romaya muvasalatı ari -
fesinde Mussoliniye Almanyanın 
bütiln varlığı ve kuvvetile İtalya
nın arkasında bulunduğunu ve 
Akdenize aid taleblerinde cesaret
le ayak diremesini bildirmiştir. 

İtalya bu talebleri yüzünden 
Fransa ile harbe girişip de Fran
saya müttefiki İngiltere veya 
Sovyetler Birliği veyahud Ame
rika müzaheret ettiği takdirde 
Almanyanın bütün kuvvetile İ
talyanın yardımına koşacağını ve 
hiçbir zaman İtalyanın mağh1b ve 
perişan olmasına meydan bırak
mıyacağını Almanyanın hem dev-

Öğleden sonra siyasi ma ! ' vette 
hiçbir mülakat yapılmamıştır. 

Eksperler, akşama doğru neşre -
dilen resmi tebliği hazırlamakla 
meşgul olmuşlardır. 

rin yerleri hakkında Vekaletle En iyi fiat vererek aldığı bir l ü
görüşmek üzere Ank-ı.aya git - • fe üzümün mosturasına göre gö-
miştir. beği ve altı bir .değildir. 

Bununla beraber Çemberlayn 
ile Mus.5olini gece İngiltere sefa
rethanesinde verilen süvarede 

tekrar görüşmüşlerdir. 

••••• 
Maki11eye Verirken : 

- --

Ciyano, Namusu 
Uzerine Söz Veriyor 
Kendisi Yakında Londra'ya 

Gidecek 
Londra 14 (A.A.)- Daily Mail gazetesinin diplomatik muhabiri, 

gazetesine Romadan şu telgrafı çekmiştir: 
cKont Cic.no ile yaptığım mülakat esnasında mumaileyh bana 

§Unları söyledi: 
c Müzakerelerden pek memnunum. Pek samimi bir hava içinde 

görüşüldüğünü size temin ederim. > 
Çemberlayn ile Halifaks tarafından yapılan ztyareti iade maksa

dile yakında Londraya geleceğine dair verilen haberlerin doğru olup 
olmadığını sordum. Kont Ciano, bana şu cevabı verdi: 

cŞimdiki halde size fazla 'malumat vererniyeceğim. Fakat yakın
da Londrayı ziyaret edeceğimi ümid ediyorum. İngiliz - İtalyan iti
laflarını metin ve ruhlarına uygun bir şekilde tatbik etmek niyetinde 
bulunduğuma size namusum üzerine söz veririm.-. 

F ranko, Kat'i Neticeye 
Doğru Koşuyormuş 

(Birinci sayfadan devam) 

Çünkü Madrid, Valansiya gibi s
panyanın orta kısmında kalan yer
lerin müdafaasız, yardımsız ka
lacakları cihetle kendiliklerinden 
ve bilamüdafaa Franko tarafına 
geçmeleri icab etmektedir. 

dÜTEMADİYEN i LERLiYORLAR 
Saragos 14 (A.A.)- Frankistler 

Katalonya cephesinde i1erlemeğe 
devam etmektedirler. Frankist 
kıt'aları Tortosanın işgal~ni ta -
mamlamışlar ve civarda bulunan 
bazı kasabaları zaptetmişlerdir. 

Bu kıt'alar şimdi bütün Ebreye 
hakim bulunmaktadırlar. General 
Yague kumandasındaki kuvvetler 
iki gün içinde nehrin sol sahilin
de 1200 kilometre murabbaı ge
nişliğinde bir araziyi işgal etmiş
ler ve 25 kilometre kadar i~erle
mişlerdir. 

Tor.tosanın zaptı Frankistlere 
sahilde 200 kilometre uzunluğun
da Valans - Barselon yolunu aç
maktadır. 

llERKEZİ NAKLEDİYORLARMJŞ 
Perpignan 14 <A.A.) - Havas 

ajansı muhabirinin pek emin bir 

Katalonya mcmbaından öğrendi
gıne göre, Cumhuriyet kıt'aları 
Tarragone - Trtosa hattında tam 

bir ricat halinde bulunmaktadır
lar. Hükumet, Barselonu terkede-

rek Valansda yerleşmeğe hazır -
}anmaktadır. Yalnız Başvekil 

Negrin ile Hariciye Nazırı Delva
yo Barselonda kalarak müdafaa 

işlerinin tanzimi ile meşgul ola
caklardır. 

Ricat eden kıt'alar Tarragone 
şehrini setretmekte olan Reus ve 
Valls civarındaki sırtlara doğru 

gitmektedirler. Sivil ahali kıt'a

ları takib etmekte ve hayvan sü
rülerini de beraber götürmekte -
dirler. 

Türk T•p Gemiyetl 
Türk tıp cemiyeti 939 senesi ilk lç

iimaını konıre halinde yapmış ve yeni 
heyet! idare seçllmiştir. Bu seçim ne
t icesinde b irinci reisllie Dr . Şükrü 
Hazım Tiner , ikinci relslfie Dr. AU 
Eşref Gürsel ve Dr. İhsan Şiikriı Aksel, 
umumi lı:i.Ubllfe Dr. Nuri Osnıan Eren, 
ve nznedarııta Dr. J:'eUıl Erden. ıe
tlrilm ltln cHr. 

Gramer dersleri mektebJerde En iyi fiatla aldığı bir kutu ku-
normal olarak devam etmc:ktedir. ru üzümün içi mc•~urasına ben
Yeni terimlerin değiştirilmesi me-
selesi hakkında da ~enfa Veka -
letten maarif müdürlüğüne hiç 
bir emir gönderilmemiştiı. -·-Et 

Fiyatları 
Yükseldi 

(Birin<'i snyfadun doam) 
borsasından tetkik etmiş ve son 
günlerde kasablık hayvan fiat -
!arının son günlerde bir mikdar 
yükselmiş olduğunu görmüştür. 

Busebeble, koyun cinslerile sı

ğır etine yeniden narh konul -
muştur. Yeni fiatlarda kıvircık 
narh harici ve serbest bırakılmış 
olup karamana 36 yerine 40, dağ
lıca 40 yerine 43, sığıra 30 yerine 
35 kuruş azami fiat konulmuştur. 

IT.tanbul komutanlığı f 
__:•bnalma Komiıyorıu llall!ars ; 

Maslak prevantorium binasın

clz kalorifer tesisatı yaptırılacağ·!1-

dan açık eksiltme ile ihalesı 115/ 
İkincikanun/939 Pazartesi günü s3-
al 14 tc yapılacaktır. Muhammen 
hPşif bedeli 6969 lira 25 kuruştur 

Ilk teminat 523 liradır. Şartnames! 

vesairesi komutanlık inşaat şube -
sinden bedeli mukabilinde verile
bilir. İsteklilerinin teminat m'ak -
lıu7 veya mektuplarile 249Q ı: ıyılı 

h:ınunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarile ihale güniınd<'n 

en az sekiz gün evvel Vilayet Fen 
Müdürlüklerinden alacakları vesı

kalarile beraber belli gün ve saatta 
:F'mdıklıda Komutanlık Satın:.ılm~ 

komisyonuna gelmeleri. (9556) 

zemez ... 

Binaenaleyh; zavallı esnaf alır
ken bütün rneharetini ve kurnaz
lığını sarfettiği halde tıpkı torik 
balığının uskumruyu yuttuğu gi
bi yutulmuştw·. O da, bilınecbu
riye müşterileri olan hamsileri yu
tarak hem zararını ve hem de ek
mek parasını çıkarınak sevdasın
dadır. 

Pekala; öyle ise bu işlerın mü
sebbibi kimdir? 

Köylü mü? Haşa, ve ... hayır; .. 
bilakis bu dalavereden en çok mu
tazarrır olan odur. 

Köylü tarlasından kop~rıp yüz 
paraya saltığı üzümü küfeye gir
dikten sonra; on beş yirmi kuruşa 
satıldığını şehre gelip gördüğü za
man hayretten ağzı kulaklarına 

varıyor. 

-Peki, kimde öyle ise kabahat? 
Benim anladığım mostura olan 

adamlarda!. 
Evet; üzüm, kömür, elma, balık, 

hıyar, domates ilah .. şeylerin mos
turası olduğu gibi, insanların da 
mosturalıkları vardır. 

İnsan mosturaları bir cemiyetin 
içinde her türlü fazilet ve ahlak 
düsturlarını örten maskeli insan
lardır. 

Bu mostural•k insanlar, durma
dan cemiyetin saflığından, fazile
tinden, ahlfıkından, namusundan, 
ilminden, tekniğinden, hırsızlık, 

hayasızlık, ahlaksızlık vücudla.n
dırmağa çalışarak bu yolda bol 
keseden geçinen ınosturalık in -
sa.1lardır. 

Bu mosturalık insanlar, tıpkı 

kömürcünün küreği vurduğu gibi, 
her işte küreklerini salladıkları 

zaman fazilet ve ahlfıkı altta ken-
dileri marsık ve elleme gibi üstte 

1stanbul icra Hakimliğinden: bırakırlar. ı 

Evvelce Feriköyünde Çifte Ce- Binaenaleyh, bir cemiyet mos-
vizlerde 65 numaralı hanede otur-

tura insanları temizlemedikçe 
makta iken elyevm ikametgahı mesleki ahlakını kurmağa imkan 
meçhul kalan Salamon Kamhiye: bulamaz. 
İstanbul İkinci İcra dairesinin!· 

938/4327 sayılı dosyası mucibince --------------

Hacı Adile olan borcunuzdan dola- KıskançJJk 
yı mukaddema gönderilen daveti -

yelerin ademi tebliği dolayısile bu Yüzünden 
defa hakkınızda 20 gün müddetle 

ilanen tE'b1igat icrasına karar ve - yaralama 
rilmiştir. 

Ve yine mürafaa günü olarak ta
yin o1unan 14/2/939 tarihine mü -
sadif Salı günü saat 14 te İstanbul 
İcra Hakimliğınde bizzat veya bil
vekale hazır bulunmanız lazım ge
leceği aksi takdirde ademi huzuru
nuz ile mürafaa icra ve tetkik kı -
lınacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(13931) 

Taksimde Yağhane sokağında 

31 numaralı evde oturan garson 
Mustafa kıskançlık yüzünden çı

kan kavga neticesinde metresi Fe
rihayı parmaklarından ve araya 
girmek istiyen annesi Fatmayı da 
bıçakla kolundan Y ... aralamışlır. 

Yaralılar tedavi altına alınmış
lar, garson Mustafa ) akalanara~ 
tahkikata başlanmıştır. 

Beyaz Zehir 
Mücade esi 

Beyaz zehir kaçakçılığı ıle şid
detle mücadele etmekte olan za
bıta dün de iki içici ve iki de ka
çakçı olmak üzere dört kişi yaka
Iıyarak adliyeye teslim etmişler
dir. 

jr--i-nh-i-sa_r_la_r_U-. -M-iı-. d-ü-rl-ü-ğünı 

1 - İdaremizin Cibali tütün fabrikası için şartname ı 
mucibince satın alınacak un gibi ince şey konabilecek stan 
sık örgülü (6000) adet tütün tozu çuvalı açık eksiltmeye ~ 

il - Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1620 
ıkat teminatı 121.50 liradır. 

III - Eksiltme 25/1/939 tarihine rastlıyan çarşamba 
de Kabataşda levazım ve mubayaat şuıbesindeki alım k 
yapılacak.ıtı.r. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ş 
bileceği gibi nümune de görülebilir. 

Bazı bedbahtların köprü altında 
toplanarak eroin çektiklerini ha
ber alan zabıta memurları dün 
ani olarak buralarda arama yap
mışlar ve Adil ile Yşar isminde 
iki kişiyi eroin içerlerken suç üs- • 
tünde yakalamışlardır. Yapılan 

tahkikat neticesinde bunların ero

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saa 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona g 
olunur. (193) 

** I - Şartname ve numunesi mucibmce satın alınacak 
kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarf usulile eksiltmeye kon 

II - Muhammen bedeli beher metresi 12 kuruş hesab 
ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

ini Mustafa isminde birinden al
dıkları tesbit edilmiş ve Mustafa 
da işaretli para mukabilinde bir 
paket eroin satarken suç üstünde 
yakalanmıştır. 

Ahmedaki isminde hir sabıka
lının Galatada Kule caddesinde 
şüpheli vaziyette dolaştığını gö -
ren memurlar çevirmek istemiş
lerdir. 

Ahmedaki yakalanacağını an -
!ayınca içinde beş paket erin bu
lunan iki ıastik balonu yutmak 
suretile yok etmek istemiş ise de 
muvaffak olamıyarak eroinlerle 
beraber yakayı ele vermiştir. 
Kaçakçılar bugün adliyeye ve

rilmişlerdir. 

IlI - Eksiltme 21/1/939 tarihine rastlıyan cumartes 
11 de Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım k 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
nabileceği gibi nümunede görülebilir. 

V - Mühürlü teklü mektubunun kanuni vesaik ile 7r 
parası makbuz ve banka teminat mektubunu ihtiva edece 
zarfların ihale günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı 
yon başkanlığına makbuz mukbilinde verilmesi lazımdır. 

Cinsi 

... ... 
Mikdarı Yükt~ıma Muhammen B. % 7ı 

kabiliyeti beheri tutarı tcmiı 
Li. K. Li. K; Li 

Kamyonet 1 adet 1 ton 3000.- 225. 
Kamyon 2 > 3 > 2400~ 4800- 360. 
Kamyon 1 • 5,5-6 ton 4000.- 300. 

O Satış kamyonu 1 " 2 3100.- 232.5 
Den" z -stünde I - İdaremizin yavşan tuzlası için 1 adet İzmir ve An 

Am balij Kiğltları dürlükleri için 2 adet İzmir şarap fabrikası içiİı ı adet ve i 
Dün Yeşilköy açıkl;mnda bir dürlüğü jçin 1 adet kamyon şartnameleri mucibince ayn 

kaç balye krem renginde ambalaj siltme usulile satın alınacaktır. 

k • y d ·· ilim' .. 1 r II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları 
agı ı gor uş mu .a aza me - .. . . . 

murları bunlardan bir k!smını sa- gosterilmıştır. .. .. 
h ·1 ık k haf lt III - Eksiltme 24/1/939 tarihine rastlıyan salı gunu 
ı e ç arara mu aza a ına . . 
lm b . kı d M yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesınd a ış ır smı a ar.naraya 

sürüklenmiştir Bunların ne su _ misyonunda yapılacaktır. 

tl d · d:. ı·· y •• h ·· IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen re e enıze uş ugu en ıız an - • .. .. . . 
1 1 t nabileceği gibi kapalı satış kamyonunun planı da gorulebılı 
aşı amamış ır. 

Çemberlayn Roma'da 
(2 inci sayfadan devam) 

toplanmıştır. Herkesin bildiği bir 
hakikattır ki Musolini İngiliz Baş
vekilini Romaya davet ederken, 
yalnız bu dostluk nümayişini yap
makla iktifa etmek istememiş, İn
giltereyi Fransız - İtalyan muna
sebetlerile alakadar etmeyi dü~ 
şünmüştür. Çünkü bir taraftan 
bu davet gönderilirken, diğer ta
raftan da İtalya, Fransa ile ara -
sındaki 1935 itilafını feshetmiş ve 
İtalya meclisinde Fransa aleyhin
de nümayiş yapılmı~tır. Fakat bu 
nümayişin Fransadaki reaksiyonu 
çok kuvvetli olmuştur. O derece 
ki Fransa, İtalya ile arasındaki 
münasebetlerin Romnda görüşül
memesini Çemberlaynden rica et
miştır. Gerçi İtalyo meclisinde 
yapılan nümayişten sonra İtalyan 
isteklerinin hayli hafiflediği gö
rülmektedir. 'l'emps gazetesi, bun
ları üç madde ile hulüsa ediyor: 

1- Selanıkte Yugoslavyaya ve
rildiği gibi; Cibutide İtalyaya ser
best bir mıntaka verilmesi. 

2- Süveyş kanalının idaresine 
İtalyanın da iştiraki ve kanal üc
retlerinin indirilmesi. 

3- Tunusta İtalyan tebaasının 
haklarının tanınması. 

Görülüyor ki bu üç iddia, İtal
yan meclisinde nümayişle ileri sü
rülen: cNis, Savua, Korsika, Tu
nus" iddiasından başka bir da
vadır. Ve ihtimal ki Fransa ile İ
talya arasında Romada başlıyan 

müzakerelerde gö~üşülebilirdi. 

Fakat İtalyan meclisindeki nüma
yiş ve onu takib eden gazete neş
riyatı Fransayı rencide etmiştir. 

Büyük Harbdenberi hiçbir mese
le üzerinde, Fransanın bütün si
yasi partileri, İtalyaya karşı mu
kavemet meselesi üzerinde oldu
ğu gibi toplanmamışlardır. Bu 
şartlar altında Fransa, büyük bir 
devlet sıfatile haysiyetini koru
mak için ancak bu şekilde hare
ket edebilirdi. 

Belki de Çemberlayn Musolini 
ile yaptığı görüşmelerde Fransız
İtalyan ihtilafını hususi surette 
bahis mevzuu edecektir. Esasen 
bu meseleye temas etmeden hiç
bir siyasi görüşmenin yapılması 
mümkün değildir. Fakat bu sırada 
söylen en nutuklarda, hatta gaze
te neşriyatında bu bahse dokunul-

V - Yavşan tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesin 
mek istiyenlerin kataloğlarile karoseri şekli ve dahili tak 
terir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fenni teklifler 
nünden 5 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen şubesin 

lazımdır., 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve sa 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyon 
ilan olunur. C143) 

... "" ı adet Zımpara taşı tezgahı motörü ile beraber komplE> 
ı ,. Makkap tezgahı teferrüatile komple 

1 • Torna tezgahı teferrüatile komple 

ı • Demir testere tezgiıhı motör ve tulurnbasile komp 

ı . Makas ve zımba tezgahı bütün teferrüatile komple 

I - İdaremizin Diyarıbakır fabrikası için yukarda ci 

yaıılı 5 parça atölye alatı şartnamesi mucibince açık eksil 
satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2245 lir 
kat teminatı 168.38 liradır. 

III - Eksiltme 23/1/939 tarihine raslıyan pazartesi gü 
da Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım k 
yapılacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

na bilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni teklifl 

Iar umum müdürlüğü müskirat fabrikaları şubesine verme 
gününden bir gün evveline kadar tekliflerinin kabulünü 
ve eksiltmeye iştırak vesikası almaları lazımdır. 

vı - isteklilerin kanuni vesaik ile müs.kirat fabrikala 
cılınacak eksiltmeye iştirak vesL~an ve 3 7,5 güvenme paral 
münakasa için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçe 
gelmeleri ilan oiunur. • 144:0 

1- İdaremizin İzmir tütün fabrikası için (6) adet ele 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II- MuhammC'n bedeli beheri (100) lira hesabile (6 
vakkat teminatı (45) liradır. 

III- Eksiltme 20/2/939 tarihine raslıyan Pazartesi gün 
K.abataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komis 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geç 
alınab;lir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif 
larını tetkik edilmek üzere ihale gününden 10 gün evveline 
sarlar TJTrıum Müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine verm 
lıflerfr~.n kabulünü mutazamm.ın vesika almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona g 
olunur. c86> 

mamasına hususi bir itina göste
rilmektedir. Yalnız bir İtalyan ga~ 
zetesi bu meselenin czamaQında 

İtalya. tarafından lazım gelen e
nerji ile• ortaya atılacağını yaz
maktadır ki, bu söz bile, Çember
layn ziyareti sırasında bunun ba
his mevzuu olamıyacağına delil 
olarak alınabilir. 

Bu vaziyette ziyaret, zahiri 
manzara itibarile, İngiliz - İtalyan 
dostluğu namına yapılmış bir te
z.U.ür mahiyetini alacak ve gö
rüşmelerin şümulü ancak sonra 
anlaşılabilecektir 

Kadın Heki 
Toplant 

Türk Ginekologl Kur 
ioplantısını Dr. Ahmed 
başkanlığında yaptı. B 
Hadi İhsan Gediz Rönt 
Jogidekt tatbikatı hakk 

bulundu, Dr. Zeki Tekt 
elde ettiği dış zürriyet a l 
Molluscum pendulum pi 

Bu mevzular üzerine 
Asım On ur, Badi İhsan 

Süleyman Canbakan, Ze 
san Arif, Şükrü f'azıl İlk 

lı:adıo(Iu, Leontiyadis, A. 
moıı siz al111JŞlardır. 
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~ 1 Numaralı Halk Filosu ~i 'i Paylaşmak 
lsfiyor;ar 

Elmastcr Diyarında HIKA YE: 

Kalbin Acıs __,.,., 
nuneöl 
ıorrııl' 

1 ıur. 
::ıu\·a.i' 

(5 inci sahifeden devanı) 
Kralı bekliyordum. İki delikanlı 
geldi, beni selamladı. Pürüzsüz 
fransızca konuşuyorlardı. Hayret
ten kendimi alamadım. Meğer mis
yoner mektebinde okumuşlar. Bi· 
ri Kralın oğlu, öteki de yeğeni .. . 

ret helvası addederler. Bunları 
Biirü lluWe Osmaıtb - S.m deniz kunellerl ara
lilllda ~enl..ıe J'&Pılaa çarp-aları ve ,1mdl1e 

kadar 1'1W!ınamıt deJjls mulıatel>elerlnla nollan. 

Her hakkı mahfuzdur. 

.Eserin ha.zırl&nm.ilSuta not ve vesaik vermek suretile 

yardını edenler: Amir•! Vasıf, Albay Tevfilı:, Şükrü 

Pala, Remzi Çalac~ Cevad Toydemir, Şifre kAtibi 

Binbaşı İhsan. ___J 

mantar gıbi kızartırlar. 

( 4 üncü ıahifeden deva"ı) ( 4 üncü ıalıifeden deva 

ıı.at l' 
ııunıll 

--- Tefrika Numarast : Yazan: Rahmi YAGIZ 

Korkunç Ve Uzücü Telgraflar 
Gelmeye Başladı 

Yalnız ne olursa olsun hal ve is
tikbalde bir takım meselelerle 
karşılıt§tıklarını, daha da karşila
şacaklarını anlamaktadırlar. Veliahdi tebrik ettim. Bu Kra

lın oğlu değil, yeğeni idi. Çünkü 
bu memlekette büyük hemşirenin 
Kral üzerinde, zevceden fazla nü
fuzu var. Karıları da o kadar çok 
ki ... 800, belki de daha fazla. Sa
yısını ancak Tanrı bilir. Sarayın 
kalın duvarları arasında sakin bir 
hayat geçiriyorlar. Geceler~ oda
larının kapısı önünde oturuyor -
lar, kitara çaliyorlar. Bu çok ga
rib bir musiki aleti. İçerisi boşal
tılmış bir su kabağı üzerine dört 
beş kiriş gerilmiş. Fakat o kadar 
tatlı, ruh okşayıcı bir sesi var ki .. 

Bu diyarın bazı uzak yerlerinde 
el'an yamyamlar vardır. İhtiyar
ları, zayıfları, yolunu kaybeden 
seyyahları yakaladılar mı hemen 
şişe geçirirler, ateşin üzerinde ke
bab ederler; şarkı söyleyip dans 
ederek yerler. 

Seyfi, o gün, Cananın kendisi 
nekadar çok sevdiğini bir ke 
daha anlamıştı. Bu kadar güz 
bir kadın tarafından, böyle har 
retle sevildiğinden sanki ilk de 
haberdar oluyormuş gibi, tatlı b' 
gurur doydu. Fakat, Canana ka 
şı içinde ayni zamanda bir acım 
hissediyordu. Onun sözleri doğr 
idi Seyfi, genç kadına karşı 
kadar düşkün değildi.. 

Peykişevket Batma Derecesinde Gelmiş, Şüvarinin 
Mahareti Sayesinde Büyük Bir Felaket Onlenmiş ! 

Çanakkale: 

X. K. Kumandanlığına 

Başkumandanlık Vek&leti 
celileslne 

1 

hillerine baştankara edilmiştir. 

Mısır kendi müdfaası için yeni 
bir ordu hazırlamaktadır. Fakat 
memleketin tamamile müdafaası 
imkinı elde edilinciye kadar İn
giltere Mısırın müdafaasını üze-
rine almış bulunmaktadır. 

Muhakkak olan birşey varsa o 
:fa lıugünkü vaziyette Habeş har
bır..i müteakıb İngiltere ile Mısır 
aı ~sında aktedilen muahedenin 
bozulması mevzuu bahsolarnıya • 

BEYAZ KARINCALAR VE 
YÜZ BİN FRANK 

Kassai '!ilerin aslı nedir? Nere. 
den gelmişler, bilen yok. Kendile-
rine bakılırsa ecdadları Kongo 
nehrinin kenarına çıkmazdan ev
vel (yedi nehir) asmışlar. Beya -
zilerden öte beri satın almak is -
temezler. Fakat onları taklid e • 
derler. Kundura şıklık alameti -
dir. Lakin bunu ayaklarına giy·
mezler, bir değneğin ucuna bağ
larlar, omuzlarında taşırlar ... 

Kadınlar, saçlarını düzeltmek 
için yarım gün sarfederler. 

Seyfi karar verdi. Cananı dah 
çok sevecek, sevmek ve sevilmı> 
ihtiyacile yanan bu genç kad 
kalbinin bütün arzularını tatmi 
edecekti. Onu artık kırmıyacak 

üznıiyecek, ona itimad verecekti 

en 
apl' 

oJll· 

Oüşm11n tahtıolhahirlerinin hü • 
CUnıuna ınaruz kalan Mes'udiye 
sefiııe· h" • . ı uınayunu aldıgı yara ıle 

Sefinenin bir veçhile tanımne 
imkan görülemediği· ve vücudü 

müteaddid ve müessif hadiseler· 
le sübut bulan düşman talıtelba • 
birlerinin takibine ikinci kuman
danlık emrindeki destroyerlerden 
Taşoz, Hasra ve llamidabadın me
mur edildiği hcrayi nıaliimat ar
zolunur. Olbabda.. 

tedbirler aldığını söyliyen donan
ma kumandanı Harbiye Nazırına 
bıı işin yalnız donanma tarafın • 
dan başarılması imkan haricinde 
olduğunu da anlatmaktan çekin
medi. Genç ve hadid B"§kuman
dan Vekili sordu: 

- Peki? Nasıl ve ne gibi ted
birler almamızı istiyorsunuz? 

. cağıdır. Vakıa bu muahedeyi tcn
kid. ed.'.'nler onun tam olmadığını 
ilerı surmektedirler. Fakat Mısı
rın coğrafi vaziyeti dolayısile bu
gUnkü şerait dahilinde bu ittifaki 
bozmak cihetine gidilemiyeceği 
kendini göstermektedir. Bu mua
hedenin 7 inci maddesi bir harb 
vukuunda Mısırın ne yapacağını 
anlatmaktadır. Buna göre bır harb 
çıkar da İngiltere o harbe girmiş 
olursa Mısır da İngiltcrenin müt
tefiki olarak ona yardım edecek • 
tir. Nitekim bir harb olur da Mı
sır girecek olursa İngilterenin ona 
yardım edeceği gibi. 

Bütün evler kabili nakildir. 
Kral, her sene Belçika hüküme -
tinden yüz bin frank tahsisat a
lır, Yerliler, paraya çok ehemmi
yet vermezler. Onlarca paranın 

çakıl taşından farkı yoktur. 

Kassai'nın şuh kadınları, yani 
eğlence kadınları aşıklarından ilk 
evvel entarilik bir kumaş sonra 
bir armonik, daha sonra bir dikış 
makinesi, isterler ... Meddah din
lemekten çok hoşlanırlar. Dinler
ken de sigaranın birini yakarlar, 
ötekini söndürürler. Yaşlarını bil
mezler. Zira, bu memlekette ne 

~am geç vakit ayrıldılar. Pe 
şembe günü için, her zaman git 
tiklerı lokantada saat on beşte 
buluşmak üzere sözleştiler. Sey 

- Seni ihmal etmyli'ceğim Ca 
nan .. Bundan emin ol.. Bil ki se 
seviyorum. Sana ihtiyacım var. 
Gönlüm heyecansız yaşıyabilir 
mi? Bu heyecanımı ise, ) alnız s 
nin sevginle tatmin edebiliyo -
rum .. 

Amiral So~on izah etti: 

,,:ır 

aati 

gark olınuş, aabitan ve mürette
batından bir kısmı kurtarılarak 
T_urgudrcis kruvozörü hümayunu· 

, lıa alındığı arz ile olbabda~ 

Donanma ikinci kumandanı 
kalyon kaptan 

Aril 

Tahtelbahırlerin sahil şehirle

rifle de musallat olmaları uzak bir 
ihtimal değildir. Biz, denizde ara
ma ve tarama işlerile uğraşırken 
siz de sahil 5ehirlerine birer mu
hafaza kıt'ası koyarsanız mesele 
kolayca halledilir. Destroyerlerin 
takibatından kıyılara kaçacak o
lan gemiler bu müfrezelerin ate
şine tutuldu. Bir tesir yapmasa 
bile hiç olmzsa ye~lerini tesbit e
der ki bu şekille hem sahilleri mu
hafaza ve müdafaa imkanı elde 
edilmiş olur, hem de takib işi ko
laylaşır! 

Kral, ilk aldığ taıhsisatı büyük 

J) 1 

~· 

t 
e 
t 

X. K. Kumandanı 
E. Sa. 

bir kayanın altına koymuş, Fakat 
orada unutmuş. Neden sonra ak
lına gelmiş. Kyayı kaldırınca pa

nüfus sayımı, ne de nüfus cüz • 
danı vardır. 

Dedi. 
İki ·· d gun sonra daha korkunç ve 

aha üzücü iki telgraf daha gel

Bu resmi şifreleri liman reis • 
liklerinden gelen telgraflar takib 
etti. raların büyük bir kısmının beyazi---------------1 

karıncalar tarafından yenildiğı • j * Canan, perşembe günü, lokan
taya Seyfiden evvel gelmişti. Ran 
devu saatine daha beş dakika var 
dı. Genç kadın sabırsızlıkla SC\'• 

gilisini bekliyordu. Saat tam on 
beş olmuştu .. Cananın bütün a • 
sabı titriyordu. Gözü saatte idi. 
Masaya, karemela satan, üstü başı 
yırtık bir çocuk yaklaşmıştı. Ca
nan, çocuğun yüzüne bakmadan, 
elile iterek: 

' :nıı~tl: 

Bunlar, Osmanlı donanmasının 
c ınektar zırhlısı Barbarosun bat
tığını, Peyki Şevketin de batma 
etere 
d cesın de yaralanarak Biga -

os kıyılarına b<l§tankara ettiği
''!, süvarisi binbaşı Cevad kapta
~ :n gayreti sayesinde batmaktan 
Jrtulduğunu bildiriyorlardı. 
Bu telgrafUırın Bahriye N eza

r_etine gelen nüshaları şunları ih-
t.va ediyordu: 

Nara: 
Donanma ikinci kumandanlığı 

Bahriye Nezareti celilesine 

' Turgurreia aeCinel h .. 
•ı ğ. ti uınayunu
• e ış. rmek üzere İstanbuldan 
Kaleı Sultaofyeye hareket e.t 
Earb en 

•ros Hayrettin zırh ,., Bo-
fayll' önünde hüviyeti ıneçbtd bir 
düşman tahtelbahiri tarafından 
d' uçarı taarruz olmııkla endaht e-

Bir gün içerisind'f? gerek umumi 
karargah ve gerekse muhtelif ne
zaretlere gelen telgraflar h8lkı te
laşa düşürecek mahiyette, mane
viyatı sıfıra indirecek yazılıştay
dı. 

Erdek vapuru Tekirdağı önle -
rinde batırılmış; sayısı 10 u geçen 
yelkenliler, tahte!bahirlcrin teca
vüzüne uğramıştı. 

Enver Paşa bu haberlerle tela
şa düştü. Donanma kumandanını 
acele nezarete çağırdı; ona telg • 
rafları gösterdi: 
Marmarayı saran, bu Osmanlı 

iç denizini cehennem havuzuna 
döndüren bu tahtelbahirlere ça-
re bulmasını söyledi. 
Soşon daha Bahriye Nezaretin

den ilk verilen haberlerle hare -
kete geçmiş, esasen Peyki Şev • 
keti, Marmara adası civ~rında. gö
ründüğü bildirilen bir tahtelba • 
biri aramağa memur etrnişti. 
Başkumandan Vekibnin telaşı 

karşısında sükunetle buna dair 

Harbiye Nazırı donanma ku • 
mandanını alfıka ile dinliyordu. 
İşin buna gelip çattığını görünce 
hoşnutsuzlukla yüzünü buruştur
du; bşlarını kaldırdı; sesinde is
teks'zlik üade eden bir ahenkle 
bunun imkansızlığını Amirale 
anlattı. 

- Bu işe haı;redilecek kıt'a de -
ğil, tek neferim bile yok! Cephe
lerde ikmal efradına ihtiyaç var. 

Memlekette eli silah tutan ço
cuk ya~taki yeni yetişkenleri bi
le a•eş ağzına gönderdik. Bu tek
lif:ıdzi maa !esef kabul edemi ye-
ccğim! 

(Denmı var) 

dilen bir kıt'a torpidonun iskele 
~.ısnt kısınma isabeti ile aldığı ya
radan nıtiteessircn mahalli n1e7 .. 

lı~rda gark olmuş, sefine zabitan p t s ht k A ı v 
le nıürcttebahndan bir kısmı mağ-ı asapor a e ar ıgı 
~ Ukan Şehid olduğu cihetle yaralr 

d 'Olunan süvarisi dahi kan yolile (5 inci sahif~den devam) 
.:~ssaadete izam edilmiş bulun· almış, işe başlamış. Az sonra, Pa-

gu nıaruzdur. Olbabda.. raguay cumhuriyetinin vizesini 
Ooaanma ikinci kumandanı Parisde almıya muvaffak olama-

Ari.C dığını, bunun için Marsilyaya gi

Nara 
000aıuna ikinci kumandanlığı 
ba1:ı • 

••ye NeHreti Celileııine 
lıeray· 

kılın 1 taharri Marmaraya izam 
811 doıı · h .. b" ~ine' f anmayı umayun ı· 

1 lrkıı d ... . ki ş CS•TOyerlerınclen Pcy-

gad evı.et &efinel hümayunu Bi
na 11• • 

l:ıuı bir 'fl~&lııau hüviyeti ıneç-

dip konsolosu gör<>ceginı söyle -
miş ... 

Birkaç gün sonra Marsilyaya 
giden Goldberg, Paraguvay cum
huriyetınin Marsilya konsolosu 
Alber Roşu bulmuş. Bu adam, 11 
sonteşrin 1874 de Marsilyada doğ
muş ve bilahare bu hükumetin 
fahri konsolosu olmuştur. Bürosu 
Grinyan sokağında 66 numarad;ı

dır. 

ne geçebil~ceklerini anlatmış, ve: 
- Hayır müesseı;elerinden bi • 

rine sarfolunmak üzere 200, ve 
benim hizmetime mukabil de 200 
olmak üzere 400 İngiliz lirasını 
veriniz kafidir. 
Demiştir. Avukat da memnu -

niyetle paraları vermiş, pasapor
tu alını~. işi kolayca başarmaktan 
mütcvcllid bir sevincle Parise 
dönmüş. 

ZORLU BİR MOŞTERi 

Dünyanın karışılr zamanların
da İngilterenin belki bir gün bir 
harbe gireceğini düşünerek onun
la beraber kendi memleketlerinin 
de harbe sürüklenmesini istemi • 
yen Mısırlılar bulunabilir. Fakat 
İngilterenin seneden seneye ne 
kadar silfilılanmakta olduğu, her 
gün geçtikçe kuvvetini daha art
tırdığı da görülmektedir. 

Bunun da Mısırın müdafaası i-
çin ne kadar ehemmiyetli bir key
fiyet olduğu aşikardır. 

İşte son günlerde Mısır parla • 
mentosunda cereyan eden müna
kaşalardan anlaşılan neticelere 
göre şimdiye kadar Aarabistanın 
diğer taraf!arında olup biten şey
lere karşı Mısırlılar çok alakadar 
idiler. Fakat şu son zamanlarda 
İtalyanın aç.ıktan açığa bir takım 
yerler isten1esi, Afrikada gitgide 
mühim bir rol oynamağa hazır • 
lanması karşısında Mısırlılar her 
hangi bir devletin böyle müstem
leke iddialanna lakayd kalamıya
caklarını hissetmektedirler. Libi 
dP İtalyanlar:ıı yerleştirilerek o
ralardaki yerli Arabların uzaklaş
tırılacağı haberlerı de Mısırda te
sir uyandırm~ktan geri kalma • 
maktadır. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE MüTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri : Pazar bari 
hergün 2,5 • 6, Salı, Cumarte~ 

12 • 2,5 fıkaraYa. Tel: 22398 

ni göımüş. 
PARSIN ADALETİ 

NÖBETÇİ 
ECZANELER 

Sarayda, ücretleri Kral tara • -------------' 
fından verilen birçok artistler, 
heykeltraşlar, demirciler, şarkı • 
cılar vardır . 

Kral çok adil ve o nisbctte ca· 
hildir. Burada kısJs usulü cari
dir. Yalancı şahidin dili, hırsızın 
eli, harb meydanından kaçanla • 
rın ayağı kesilir. Eşhas arasındaki 
ihtilafların çoğu, büyücülerin hu
zurunda hal ve faslolunur. 

Büyücülerin itibarı, nüfuzu çok 
büyüktür. Hastaları tedavi eder, 
rüyaları tabir eder. Gayıbdan ha
ber verir. 

Bu gece şehrimizin 

semtlerindeki nöbetçi 
şunlardır: 

İstanbul ciheti 

muhtelif 
eczaneler 

Emiııönünde (Salih Necati), 
Küçükpazarda CYorgi), Kumkapı
da (A:ıadoryan), Alemdarda ı 
sad), Fatihte (Hüsamettin), ı,; . 
yübde (Arif Beşer), Bakırköyde 
(Ceial) eczaneleri. 

Beyoğlu ciheti: 

İstiklal <Dellasuda), Tünelde 
(Kinyol), Karaköyde (Hüseyin 
Hüsnü), Taksimde (Limoncıyan), 
Pangaltıda (Nargileciyan), Has • 
köyde (Barbud), Kasımpaşada 
(Vasıf), Beşiktaşta (Süleyman Re
ceb) eczaneleri. 

Kadıkö~·dc: (Yeni Moda), (Mer
kez), Heybeliadada (Halk), Üs • 
küdarda (İmrahor), Sarıyerde 
(Osman) ec-laneleri. 

Maznun, büyük meydana da • 
vet olunur. Orta ·ere bir pars 
postu serilir. Etrafına da biraz 
manyok tozu serpilir. Büyücü; 
bu toza, parsın tüy Jerindeıı ka • 
rıştırır, bir hab yapar. Sonra bu 
yürek bulandırıcı mahliıtu maz • 
nuna yutturur. Üç defa postun et- · 
rafında dönmesini. ma~umiyetine 
yemin etmesini söyler. Yalan söy
lediği takdirde bir pars geleceği

ni, kendisinı parçalıyacagını ilave ' 1 S j N E M A L A R 1 
eder. '---------1 

Maznun hakikati itiraf eder. İpek - Marko Polo 
YILAN YUMURTASINDAN Saray - Ormanlar perisi 

OMLET Melek - Üç arkadaş 
Tabiat bu millete her şeyi bol Sumer _ Dalavereciler Kralı 

bol vermiştir. Çiçek mi? .. O ka- Milll • Alemdar _ Manu calla 
dar çoktur ki... Sonra ekmek a • 

Lore1 • Hardi iş arıyor. 
ğacı, şarab ağacı ... Bu ağaç seher Azak _ Uçan donanma, Asrt 
vakitleri, tıpki şaraba benzeyen evliler. 
bir usare verir. Sonra sabun ye • 
rine kullanılan otlar da vardır. Alkazar - Casu• kadın 
Rapya denilen bir nebattan ip • Kadıköy Hale - Şahane çılgın-
lik, bu ipliklerle de kadifeye ben· !ıklar 

!arın iadesini istemiş. Avukatın 
yol masrafını da tanımamış ... 

zer güzel bir kumaş yaparlar. Akın Pangalh - Blifalobil, Linç 
Yerliler, bir tutam tuz için ko- kanunu 

caman bir sepet meyva verirler. Suat Park - Aşkın gözyaşları 
Cevizlerden yağ çıkarılır, yılan Tan - Zoraki asker, Endülüs 
yumurtalarile omlet yaparlar. Fil geceleri 

GOLDBERGİN TEKİFİ 

- İstemez, dedi.. 
Çocuk yavaş bir sesle: 

- Size bir kağıd gönderdiler .. 
diye söylendi .. 

Canan, bir rüyadan uyanır gi
bi, silkindi. Çocuğu bir hamlede 
ayaklarının altına alıp çiğnemek 
ezmek arzusuna kapılmıştı. 

Elinden kağıdı yırtarcasına çe
kip aldı .. Hırsla açtı. Sey'finin ya
zısı idi. Uzunca bir mektub .. 

Son satırlarında şöyle diyordu: 
cÇok düşündüm.. Fakat, anla

dım ki, setti, .senin kadar seı,erni
yeceğim .. Gönlümü ııokladım .. nu 
harareti, bu kuvveti kalbimde du
yamıyorum •• Onun içın beni af -
fet •. Seninle olan çok tatlı müııa
sebetimt kes1nek, sı,n.n saadetin 
için bir zarurettir. Sen genç•1n .. 
11ıcs·ud olman, heyecan duyma • 
man, sevip sevılnıenıen içın hiç 
bir sebeb yok .. Senden tekrar ri
ca ediyorum .. Beni affet .. Benı u
nut Canan ..• 

TlYATRÖLA~ .· 

Tepebıışında 

Şehir Tiyatrcsu 
DRAM KISMI 

Buakş"m ?.0,JI) da 
<HAYDUTLAR) 5 p . 
İstlkliil caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

Bu aqam saat 20,30 dıı 

taıılTtı duşınan tahtelbahlrinin 
da, ..,;;:o•. ~ayarak vasat kısım· 
Yara 8 üstünden aldıj'ı mühlik 
bitıb Ya ••fnıen süvarisi bulunan 

de i:::ı~ ~vad Efendinin fevkali
olıııa1ct lideoı ve ırayretile ırark 
~ "" k~r~rıl11Uf, Biırados sa· 

Roş, Goldberge, istediği vize ye
rine bir Paraguay pasaportu ver
miş ve bu hükıimet dahilinde bir 
emliik, arazi sahibi olanların, hü
kümete maddi \'e manevi hizmette 1 
bulunanların Paraguay tabiiyet i· 

Ve doğru müşterisınin evine 
gitmiş. Fakat Kemeni pasaportu 
~abu! etmemi~. Sebebi de, bu pa
saport mucibince kendisinin ka
tolik görünmesi... Koyu bir Ya
hudi olan ve ömrünün sonuna ka
dar Yahudi kalmak istiyen ban • 
ker, tabiiyetinin, dininin değişti • 
rlmesini değil, sadece bir vize is
tediğini söylemiş, verdiği para . 

Adliyeye müracaatle şikayet
te bulunmuş. Paraguay hükı'.ıme
tinin Paris sefiri, konsolosların 
bu g;hi pasaportlar vcrmeğe hak
ları olmadığını söyleyince Mar • 
silya. konsolosu avukat Goldberg 
tevkıf olunmuştur. 

paçası en makbul yemekleridir. Ferah - Pamuk prenses, yedi 
Fakat bu, ancak kibar sofrala .. 1--------------cuce. ı 

{OOLUMUZ) 

No. t7 

~t;-ırı Yirık e ayni dürüstlüğü devam 
ll{· ı · 

tnaue · . azıın! Mademki evlisin, 
lunu it, kı bır erkeğin karısı bu-

Yorsun .. . 
f.ıtı Oldu. • U:"rınde zevcelik sı-
~•d ın!.. ııu ınuddetçe yalnız ona 

br~ z.ukzel Ve doğru fikirfPr bun· 
d ın .. 

- Rica d .· ntın . e eııın Meral devam 
c .. Egt•r b · .. 

bıısbütun . enı uzmek, asabımı 
Yoı ı;an lx>ı bad etmek istemi • 

- I<: Y_alvarırım sana odana git.. 
oguyorsun demek• 

- Nasıl olur• s ·:· . - ıı., . · enın evındeyım. 
tah•ın nı kar,ında görmeğe bile 

Bmuı eueıniyorsun! 
C- u hüvıyeUe evet 

etıç k d . 
a ın eUcri!e yüzünü ka-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

padı. Giizyaşları parmaklarının a
ralıklarından dökülüyordu. Omuz· 
Jarı bir ıztırab zelzelesile sarsılı
yordu. 

- Peki Sermed, dedi.. Pekı. gi
dıyorum! 

Balkon kapısına doğru iki a
dım attı. 

Bir elıle başını diğer ehle bal
kon kapısını tuttu. Sendelemişti, 
eğer Sermed yetişmeseydi arka 
üstü düşecekti. 

Genç kadın, genç adamın kol -
!arı arasına yığıldı. Bayılmıştı. 

Sermed, Meralı kucaklıyarak 

odaya soktu. Karyolaya yatırdı. 
- Yarabbi sen bilirsin! 

Diye söyleniyordu .. Ne müşkül 

ve ne feci vaziyetteydi. Elektriği 
yaktı. Meralin korsajını çözdü, 
göğsünü açtı, Hatırladı. Bavu • 
!unda kolonya vardı. Bavullarını 
da odasına çıkarmışlardı. 

O asabi bir telaşla bavulunu 
darmadağınık ederek kolonya şi

şesini ararken, l\leral gözlerini aç
mış çapkın bır tebessümle onu 1 
seyrediyordu. Sermed, ar,.l;~sına 

döner dönmez tekrar gözlerini 
kapadı. 

Delikanlı, Meralin bileklerini 
şakaklarını uğuyordu. Şekib Si • 
nan bir uyansa, karısını arasa ... 
Yarabbi bu ne müthiş bir şey o
olurdu. 
Hcyecaııdan tıkanacak bir hale 

gelmişti. Merali çıplak omuzla • 
rından tutarak sarsaladı: 

- Meral, meral! .. 

Genç kadın en ulak bir hare • 
kette \:ıulunmadı, Karyolanın a • 
yak ucunda başıııı <!ileri ar•sına 
alarak ayılmasını bekliyen Ser . 

mcdi kirpiklerınin arasından sey
rediyordu. Çaresiz kalmış ins~
lara has. 

Sermed; arasıra içini çe-
kerek, ohlayarak, puflayarak, a
yılıp ayılmad1ğını anlamak için 
başını çevırdı, kendisine bakı • 
yordu. 

Bir aralık gözleri genç kadının 
dışarda kalmış göğsüne, yuvarlak 
omuzlarına, oradan aşağı inerek 
çok biçimli çıplak bacaklarına ta
kıldı. 

İçinde bir eziklik. sonra bir 
şahlanma, hissetti. 

Genç kadına bir daha, bir daha 
baktı. 

Sinirleri geriliyordu. 
Başında şiddetli bir yanma ve 

şakaklarında bir mitralyöz ateşi 
vardı. Şehvet alev almıştı. 
Şöyle düşündü: 

- Bu kadının hakkı var .. Ko • 
cası kendisini tatmin edemi\'orsa 
ne ~·apsın?. .. 

Bu andokı dil~ünc<•ı:-i, heT za .. 

rında bulunur. 

KUDRET HELVASI 

Çekirgeleri Allah vergisi, kud-

manki düşüncesinden almış baş
şını ta uzaklara, tanımadığı mın
takalara gitmişti: 

• - Genç ve güzel bir kadın .. Yaş
ıl, kudretsiz bir koca .. Bu iki in-

sandan birincisinin de hakkı ol
ması lıizım ! 

Çünkü ikincisi birinciden ne ka
dar sadakat beklene, birinci de 
yalnız midesinin değil, hislerinn 
de doymasını istemekte o derece 
hak sahibidir. 

Biraz ilerisinde baygın yatan 
yarı çıplak kadının sinirleri üze
rinde çaktığı kibritin tesirile bu 
bir günah işleme kararının esbabı 
mucibesi birleşerek gözlerini ka
rarttılar. 

olduğu yerden Merale doğru u
zandı. 

Genç kadını belinden kavra • 
mıştı. 

Göğsünü göğsüne yasladı. Me
ralin yüzünde mes'ud bir tebes
süm uçmuştu. O da genç adamı 

Yıldız - Ne şeker §ey 

Talaıiın sineması - Kadın hır
sızı. 

kucakladı, göğsüne bastırdı; 
İnledi: 
- Sermed! .. 

Sermed kendini kaybetmişti; 
Meralin saçlarını yakalıyarak ba
şını yasdığa doğru çekti 

Hala, gündüzün boyasını taşı
yan dudaklarına ağzını yapıştır
dı. Fakat bu temas, dudaklarının 
kızıl rPngini et parçası üzerine 
dökmesi, kafa tasının ortasında 
bir şimşek çaktırmıştı. 

Bu bir anda yanıp sönen ziya 
içinde biraz evvelki sahte değil, 
her zamanki hakiki düşüncelerini 
Bu görüş kendsini buldurmuştu. 
Meralin saçlarında tekallüs etmiş 
olan eli, belini çemberleyen diğer 
kolu gevşedi, ellerde yüzünü ka • 
padı: 

- Ne yapıyorum!. 
Evet, ne yapıyordu. Kendisini 

ölümden kurtaran, himaye eden 
velinimet mesabeslnde bir ada -
mı.ıı karaile .• 

T .W.iınde 

Ertus)rul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
(Bu g<!re) 

HİSSE! ŞAYİA 
Vodvil 3 perde 

Yakında (lNSAN MABUT) 

Halk Gpercti 
Bu akşam 

Saat 9 d 0 

~ Yeni oper.'t 
ÜÇ YJLDIZ 

Yakında: Senenin en şen oper•!ı 
MODERN KIZLAR 
Yazan: M. Yesnri 

TURAM 
Tiyatrosu 

Caz kralı Gir 
gor. Fransız v 
dızı · Elveyamay 
zenci şan tozu 

Broz Tomas, Sevenik şantözü Mak
vin 15 sevenikmen 

San'atkar Naşi! Cemal Sahır 
birlikte 

(YABAN GJÜLLERİ) 3 P. 
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Tek fakat kat'i çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz 
Baş, diş adele ağrı larile üşütmektf:n mütevellid 

bütün ıztırabiara karşı yegane müessir 
tedbir bir kaşE" 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 

İcabında günde 3 kaıe alınabilir. İsmine dikkat. Taklidlerinden sakı
nınız ve GRİPİN yerine bll§ka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muhammen Kıymet 

Lira 

Üsküdar: Balaban gümrük muhafaza kulübesinin ankazı 

Çengel.köy • • • • 
Kanlıca • • • • 
Çubuklu • • • • 
Büyükdera • • • • 
Hasköy • • • • 
Halıcıoğlu • • • • 
Galata Kürkçü kapısı • • • 
Galaia Kalafat yeri • • • 
Galata Azapkapı nokta • • • 
İstanbul Tütün gümrüğü iskele«i yağcılar nokta muha-

faza kulübesi ankazı. 
İstanbul Rali iskeılesi yağcılar nokta kulübesi ankazı. 
İstanbul Liman iskelesi gümrük muhafaza kulübesi ankazı. 
İstanbul Ayazma yeni sebze hali arkası • • 
Haliç feneri gümrük kulübesinin ankazı. 

20 
30 
20 
15 
30 
45 
35 
45 
45 
02 

20 
02 
50 
08 
45 

Balat • • •. • .. ....... - 50 
Ayvansaray • • • 40 

502 
İstanbul Gümrükler muhafaza teşkilatından kadro harici bırakı

lan yukarıda mevkileri yazılı on yedi adet muhafaza nokta ve kulübe
sinin ankazları açık arttırma ile toptan satılacaktır. Şeraitini öğrenmek 
istiyenlerin her gün ve arttırmırya gireceklerin de % 7,5 teminatlarile 
26/1/939 perşembe günü saat 14 de Milli Emlak müdürlüğünde topla-
nan komisyona müracaatları. (M) (163) 

İstanbul Vakıflıtr Direktörlüğü İan'arı =ı 

114 120 80 

MODEL YERLi ÇELİK DOSYA MO BLESI 

METiN - ZARİF - EHVEN 

·~ i 
Galata, Voyvoda caddesi No. 4 0 /42 Telefon: 4 3225 

OKSORENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 

ÖKSÜ ÜK ŞURUBU 
''Si rop P uC oral" 

Eski ve yeni bütün öksürükleri 

geçirir, balgam söktürür, bronş• 

!arı temizler, nezle ve gripten 

kor ur, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhassa şayanı tavsiyedir . 

İNGİLİZ KANZ UK ECZANESİ 

Beyoğlu İstanbul 

~ ~ 

Havalar Soğudu Dikkat Ediniz: 
llafif Bir Nezle Veya Kırgınlık 

Alınız. Bu suretle has-
talığı önlemiş olursunuz. 
NEOKÜRi~ sizi baş, diş ve 
romatizma ağrılarından, Nezle 
ye gripten en çabuk kurtaran 
emsalsiz yeni bir devadır. 

Hissedince Hemen 

Bir kaşe 6, Altılık l.utı 30 kunıştur. Her eczanede bulunur. 

1 
Deniz Levazım aatın•l· ı 
m r K o misyonu iltlnları -

1 - Tahmin edilen bedeli ·52000• 
lira olan 200 ton benzin, 19 İkinci
kanun 939 tarihine rastiıyan per • 

, şembe günü saat 14 de kapalı zarf 
1 alınmak üzere eksiltmeye konul-
1 muştur. 

2 - İlk teminatı c3850. lira olt.p 
şartnamesi her gün komisyondan 
·260• kuruş bedel mukabilinde a
lınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka -
nunun tarifatı dahilinde tanzim e
decekleri kapalı teklif mektupları

nı en geç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasımpaşada 
bulunan komisyon Başkanlığına 

vermeleri. •14• 

"/. M E & H U R -:--
1 u K SEK CiNS 

J.MRRi K~NTİ 
KOLONYASINI 
.f.IER YERDEARANANIZ 
<rnenfaaftnızdıt> • 

İstanbul Dördüncü icra memur
luğundan: 

Evvelce Beyoğlu Nışantaşı Teş -
vikiye Ihlamur caddesi 18 numa -
ralı hanede mukim iken halen ad
resi meçhul bulunan Paskal karı -
sı Amilyaya: 

Kıymeti 

Lira Kr. 

573 70 

Pey Parası 

Lira Kr. 

43 03 

Mercan Dayahatun mahallesi .,:akmakçılar yokuşu büyük Yenihan 
ikinci katta 47 No. lu odanın tamamı 15 gün müddetle satılmak üzere 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

TÜRKiYE 

İstanbul Maliye Muhakemat mü
dürlüğüne izafeten vekili avukat 
Kiımil Nazır Dilman dairemi • 

•••••••,~I ze müracaatla! Asliye Dördüncü 
Hukuk Mahkemesinin 23/10/936 ta
r ihli ve 935/140 numaralı ilamın a 

müsteniden 15 lira ücreti vekaletin 
102 kuruş masarifi muhakeme ve 
icra masraflarile birlikte tahsili 
zımnında dairenizin 937 /2458 sayı

lı dosyasile takip talebinde bulun -
muş ve dairemizce namınıza tanzim 
edilip ikametgahınıza gönderilen 
937 /2458 sayılı icra emri arkasına 

mübaşiri ve mahalli polisi tarafın -
dan verilen meşruhatt:ı ikametga -
hınızın meçhul bulunduğu anlaşıl

mış olduğundan icra emrinin 1 ay 
müddetle tarafınıza ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. 

İhalesi 30/1/939 pazartesi günü saat 14 de icra edileceğinden talih
lerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mahlfılat kalemine müra· 
caatla.rı. (284) 

KIZILAY CEMİYETİNDEN : 
Hasta nelerimiz ıçin di"ti rilecek hasta aba.arında kullanılmak üzere: 

5.500 met r e kumaş 
Beyeğlu Vakıflar Direktörlü v Ü İlanlar;--! (Yerli veva ecnebi malı) sa~ın alınacaktır. Talib.le~in nümuneyi 

.:..---- g ı görmek ve teklifte bulunmak uzere 24/ 1/ 939 salı gunu saat (15) e 

K b t t ö A · ahali · · t kadar Yenıpostane karşısında Kızılay İstanbul deposu direktörlü-
a a aş a mer vnı m esının ramvay caddesinde 193 sayılı ı ı 

vakıf bina 31/5/939 sonuna kadar (9) lira bedeli muhammen üzerinden , ğune müracaatları. 

açık arttırmaya konulmuştur. ''::.•mı•••••••••••••••••••ı•••••• 
İhalesi 18/1/939 perşembe günü saat 14 de Beyoğlu Vakıflar mü-

dürlüğünde yapılacağından taliplerin müracaatları. (160) 

istanbul Dördüncü icra Memur • !isi tarafından verilen meşruhatta 
Zuğu11dan: ikametgahıruzın meçhul bulunduğu 1 Dikkatinizi Rica Ederiz 

İlanın neşri tarihinden itibaren 
30 gün içinde borcu üdemez, tetkik 
merciinden veya temyiz veyahut i-

1 

Kıymetinden 

d iş m acunu 

I 

t üphe edilm ez bir 
haline nasıl g eld i ? 

L_ ______ _ l i R A -·-----1 

l>aima nefistir, daima temizdir, , pasları temizler, dişleri parl 
daima ucuzdur. Ve minelerdeki ve hastalıklarını geçirir. 

Ancak sabah, öğle ve akşam günde üç de 
dişlerinizi onunla fırcalamak şarttır 

A 
/ .,~c ~ "' : ,. • •" ~ • • -. ~ • .~ ~ ,4,;" -· 'ıı.'"·-~~: > :"" 

ist en b u l Güm rük leri 
Başmüdürlüğünden 

Fındıklı soğukhava deposunda bulunan 5492 sayılı arttırma 

dında yazılı MBF marka bila numaralı 32 fıçıda gayri safi sıkleti 
kilo ağırlığında 8011 lira 52 kuruş değerindeki tarama havyar 16/1 
günü saat 13 buçukta Sirkecide Reşadiye caddesindeki Gümrük 
salonunda 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde pazarlıkla sat)la 
tır. İsteklilerden % yedi buçuk pey akçesi makbuzile ticaret odaS 
sikası aranır. Pey akçesinin saat on ikiye kadar vezneye yatır 

mecburidir. (286) 

MEŞHUR SiNEMA ART1ST1 

bnperio Argentina'nın 

(Andal uz 
Geceleri) 

Filminde okudul!"u şarkıları avnen 

y DO 
p ak 1 arına okudufıundan sayın müşlerıferlmfze tavsiye ederı 

25858 Los Piconeros 
Antonio Vargas 
redia 

He· l 25859 z~i~~e;t:~:Var 
Heredh 

Ticarethanem.iz eskisi gibi kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve Jnr. 

GôZ DOKTORU 

Murad Rami A 
'l'aksim - Talimhane, Tarla 

caddesi No. 10 Urfa apr 
Tel: 

İstanbul Asliye Birinci 
M alıkemesinden: 

Den!zbank Akay işldmesi 
avukat Hüsamettin Ahmet t 
dan Köprü Adalar iskelesin 
kay idaresine ait barakada 
Bekir aleyhine açmış olduğ 
!iye ile akdin feshi davasın 

pılmakta olan muhakemesin 

Evvelce Taksimde Sıra selviler - anlaşılmış olduğundan icra emri · ı 
de 122 numaralı hanede mukim i _ nin 15 gün müddetle tarafınıza ila

nen tebliğine karar verilmiştir. 
ken halen adresi meçhul bulunan İ 

Kendinizde ve~ a çocuklarınızda, halsizlik, kansızlık, hazımsız· 

lık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun ve makat kaşınması, 

ishal, oburluk, başdönıncsi, salya al,ması, sar'aya benzer sinir 
halleri, gece korkuları mı hissediyorsunuz? Bu gayritabii haller, 

vücudünüzde solucan bulıınduğuna alamettir. Derhal (İSMET 
SOLUCAN BİSKÜVİTİ) alınız. 

adei muhakeme yolile ait olduğu ay vade ile kefaletsiz olarak sat -
mahkemeden .ıcranın ger'. hıra~!~ maktadır. Anadoludan ayni şeraitle 
masına. daır hır karar getırı~edi sipariş kabul etmekteyiz. 

Mezkur baraka yakılmış ol 
kirin bir semti meçhule git 
duğu davetiyesine mübaşir ! 
dan şerh verilmesine binae 
maileyh Bekirin istiktap içi 
kemeye gelmesi ve aksi takd 
tiktaptan kaçınmış ve kontu 
imzayı kabul etmiş sayılaca 
mahkeme günü olarak ta l 
Çarşamba saat 14 e talık ed' 
duğu ilan olunur. (13 

Teodoraya: lanın neşri tarihinden itibaren '. 
15 gün içinde borcu ödemez, tet . ' 

İstanbul Maliye Muhakemat mü- kik merciinden veya temyiz veya
dürltiğüne izafeten avukat Karni hut iadei muhakeme yolile ait ol _ 
Nazım Dilman dairemize mü- duğu mahkemeden icranın geri bı
racaatlal Sultanahmet Üçüncü rakılmasına dair bir karar getir . 

Sulh Hukuk mahkemesinin 16/7 / medikçe cebri icra yapılacağı ve 
936 tarihli ve 936/1036 numaralı i- yine bu müddet içinde mal beya -
!amile 10 lira ücreti vekaletin 5W nında bulunmanız ve bulunmazsa • 
kuruş masarifi muhakeme ve icra nız hapisle tazyik olunacağınız ve 1 

masraflarile birlikte tahsili zıınnın- hakikate muhalif beyanatta bulu • 

İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ barsaklarda kau emerek yaşı
yan ve üreyen muzır hayvan] arın en birinci devasıdır. Biiyük ve 
kiiçiiklere itimadla vCTilir. Kutuların içinde kullanış tarz ı yazılı· 

dır, okuyunuz ve çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten 
ver iniz. 
Her eczanede fiatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 

da dairemizin 937 /2269 sayılı dos - nursanız hapisle cezalandırılacağı- .,.,..,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""....,...,"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'"""...,~"""!!!!!,,.. 
yasile takip talebinde bulunmuş ve ruz ma!Umunuz olmak üzere icra 
dairemizce namınıza tanzim edilip emri tarafınıza 15 gün m üddetle ;. 
ikametgahınıza gönderilen icra em- lan olunur. 
ri arkasına mübaşiri ve mahalli po- ( 937 - 2269)-

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Basılo.;tı yer: SON, TELGRAF Matbaası 

çe cebrı ıcra yapılacağı ve yıne bu Mahmudpaıa Kiirkçü Han içerisi 
müddet. içinde mal beyanında bu -
lunmanız ve bulunmazsanız hapis
le tazyik olunacağınız ve hakikate 
muhalif ~anatta bulunursanız 
hapisle cezalandırılacağınız malu -
munuz olmak üzere icra emri tara
fınıza bir ay müddetle ilan olunur. 

(937 - 2458) 

Or. Ekrem Behçet Tezel 
Tıb Fakültesi - Kulak 
Boğaz, Burun Doçenti 
Taksim Cumhuriyet Caddesi 17 

Muayene Pazardan maada 
ır:ünler 3 • 6 Telefon: '2496 

lk Bahar mevsimine mahsus yeni gelecek ıuııll 
için yerlere ihtiyacımız olduğundan 

15 Son Kinundan 15 Şubata Ka 
B ir ay müddetle stoklarımızın büyük bir kısmıııı her ~· 

nıüsaid şartlar ve mutedil fiatlarla elden çıkarıyoruz. Bütiin d 

!erde mevsim sonu iırsatlarını bulacaksınız. 

Beyoğlunda BAKER Mağazaları 

B lr mevııim sonu fırsatı: İstenen fiat için en mükemmel cins 


