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Hükomet 
Beyannamesi 

Refik Saydamın programı 

Yatan ve halk için geniş bir 
tefekkür ifadesi içinde ileri 
say hamleleri vadeden kuv
vetli bir mesai programı 
olmaktadır. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

B aşvekil Refik Saydam, Bü
yük Millet llleclisinde be -
yannamesini okudu ve iti

lnad istedi. 
~mleketin mukadderatına ye

C4ııe hakim kuvvet olan Meclis 

bu beyannameyi sürekli alkışlar 
içinde dinledi ve mevcudün itti -
fa)o ile tasvib etti. 

Dün de bilhassa tebarüz ettir
Dıiye çalıştığımız gibi ihtilBl ve 
iıılı:ılab tarihimizin başlı başına 
Dıiln:ıtaz bir şahsiyet ve ifa
desi olan elik Saydam bu be -
Yannaınesi ile yerini ve iktidarı 

hiç yadırgamıyan, tam ve olgun 
bir devlet rüclü olduğunu bir kere 
daha isbat ve ifade etmiş bulun
llı.aktadır. Geniş bir tefekkür hu
dudu içinde hazırlanan ve en baş
ta Cumhuriyet Halk Partisinin 
Programına ve Kemalizmin ana 
Vasıflarına inhirafsız sadakati be
Yan eden program ayni zamanda 

Ve en başta memlekette geniş mik
Yasta müstakar bir huzur ve sü
ldinu, vatandaşları anarşi ve ce
birden uzak bir emniyet havası 
içinde bulundurmayı vadediyor. 
Yüksek İnönü'nün ilk ve ikinci 
l{astamonu nutuklarında ifade 
bu)·urduklan bu hedefi lllc vazife 

olaı-ak kendi mes'uliyet ve vazife 
lıııdudu içine alan Refik· Saydam 
memleketin ilerleyişi, kalkmışı, 
müdafaası bakımından da mille

tine yeni mesai hamlelerinin mü
tebariz vadlerini yapmaktadır. 

Yeni hükumet çalışma ve anlaş
nıa ahengi itibarile bilhassa na -
~..,,, dikkati celbeden ve hususi
Yet aneyliyen bir hükfunettir. Ve
killer arasında nadir kabinelerde 
görülen hissi, fikri bir uygunluk 
\'e beraberlik vardır. Bu his, fikir, 

.,__ (Devamı 6 ıncı sahüede) 

1 Reisicumhurun 
Ziyafetleri 

--*-
' n ön o 

'vıebuslara Çay 
2iyafeti Verdi 

----0-

M:eb'uslar Ankaradan 
Ayrılıyorlar 

Ankara 28 ( H usus1 mu ha -
birimizden) - Reisicumhur 
1 ön;;, dün akşam saat 17 de 
( aııkayadaki Riyaseticum • 
lıur köşkünde, dün ittifakla 
•tecdidi intihab• karan vere
reJc dağılan beşinci Büyük 
Millet Meclisi azası §erefine 
bir çay ziyafeti vermiştir. 
Ziyafette Meclis reisi Abdül

haliJc Renda ile Ba§vekil Re-
fik Saydam, eski Ba§Vekil 
Ceıaı Bayar Vekiller ve An
karada bul~nan meb'us!ann 
hepsi hazır bulunmuştur. 
MEB'USLAR ANKARADAN 

AYRILIYORLAR 
Meclisin dağılması üzerine 

burada bulunaıı meb'uslar -
dan bir kısmı dtin ak§amki 
•kspresle 1stanbula hareket 
~ttiler. Ancak ekspreste yer 
ulamıyanlar ve yeti§emi -

Yenlerden mühim bir pam 
bu akşam buradan hareket 
ectecek!erdir. 

Hükiimetin Uzerinde Duracağı Altı Mesele • • 
~------------------------~---~ ------------------

Yeni Meclis Toplanıncaya Kadar Hükumet Bütçeyi .Yeni Şartlara 
Göre Hazırlamış Olacak Ve .• Bazı Mühim Kanunlar 

Der h·a l Meclisin Tasvibine Arz olunacaktır 
Milli Müdafaa Vasıtalarımızın Sür'atle Arttırılması Başta Geliyor 

/}ı, nkara 28 (Hususi muhabirimiz, makineye verirken bildiriyor)- Refik Saydam bükiimeti tam bir ahenk ve gayret içinde çalışmalarına başlamıştır. Biik\ımetin d lin Büyük lllillet Medisinde oku
~ duğu mesai programı Mecliste ittifak reyi ile tasvib olunmakla beraber bütün mehafilde de azami bir memnuniyet ve benimseme uyandırmıştır. Bilhassa, vatanda geniş mikyasta müstakar bir 

huzur ve sükun temin etmek, hürriyet haklarını mahfuz tutmak yolundaki hükumet hattı hareketi Refik Saydam hükiimeti etrafında büyük bir sempati ve birlik ifadesi teşkil etmiş bulunmaktadır. 
Tahkikatıma ve buradaki umumi intıbaatıma göre hükfuııetin bu sene üzerinde bilhassa duracağı altı mesele vardır. Yeni bütçe Büyük Millet Meclisinin teşkiline ve faaliyete geçmesine kadar hazır

lanacak ve bu arada Meclisin tasvibine arzolunmak üzere de yeni bazı mühim kanunlar ihzar olunacaktır. 

Hükiimctin bilhassa üzerinde durduğu ve büyük gayret sarfettiği işlerin başında milli müdafaa vasıtalarımızı en modem harb usullerine göre sür'atle çoğaltmak gelmektedir. Ayni zamanda verciler-
• de hükumet ile mükellef arasında en uygun bir müvazenet tesis etmek, köylü ve çütçiye aid vergileri imkan nisbetinde azaltmak, hayat pahalılığı ile mücadele etmek, istihsali arttımıaı. ve standar-

dize etınek, harici tediyatımızı müvazeneli bulundurmak işleri birinci planda gelınektedir. İlk planda bulunan altı mesai bedeli içinde memurların ikdar, sermayesi devletle llitikli mü-terde bare
min kabul ve tatbiki, kontrol ve mürakabenin azami ehemmiyetle arttırılması, adil teşkilatın devamlı inkişafı ve eksiklerin giderilmesi, toprakaJtı servetlerimizin hızla ve memleket için en mühim 
döviz geliri kaynağı halinde işletilmesi de vardır. Bu itibarla yeni bütçenin bir çok yeni faaliyet hamlelerine zemin olacağı şimdiden anlaşılmaktadır. 

........... i..ıi ......................... ~ ........ . 

lntihab işleri 
Bir Komite 

için Partide 
Teşkil Edildi 

Vilayeti erde Fa a 1 i yete Başlandı 
Refik 

ile 
Saydam 
İtimad Aldı, 

• 
Hiikümeti Meclisten ittifak Reyi 

Vilaye e 
Sabah 

Hükumetin 
• 

Dl 

Emir 

Dün ittifakla itimad reyi alan Başvekil Doktor 1'eflk Saydam 

f mpeks Şirketi Meselesi 1 

Müfettişler Direktif 
Almak için Ankara'ya 

Gittiler 
Tahkikat Bayram Ertesi Kat'i 
Bir Neticeye Varabilecektir 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Beyannamesi 

u 
Geldi 

Pazartesi Sa~ahı Kaymak'ml ırı 
Toplantıya ~ağrıl~ılar 

LA 
nkara 28 (Hususi muhabiri
mizden)- Cumhuriyet Halk 
Partisi Umumi merkezinde 

Genel Sekreter Erzurum meb'usu 
Dr. Fikrinin reisliğ; altında bir 
komite teşkil olunmuştur. Bu ko
mite meb'us intihabı işlerile meş
gul olacaktır. 

Vilayetlerde bugünden itibaren 
intibah faaliyetine başlanmıştır. 

Yeni Meclisin nisanın üçüncü 
günü toplanmasını temin için bü
tün işler tam şekilde organize e
dilecek, herhangi bir aksaklığa 

mahal verilmiyecektir. Bu husus
ta Dahiliye Vekaleti valilere teb
liğ edilmek üzere bir direktif ta
mimi hazırlamaktadır. 

Büyük Millet Meclisi azası a
rasında ne şekilde değ'\ıiklikler 
yapılacağı ve yeni alınacak aza
larda ne gibi evsafın Meclise gir
mek hususunda mümtaziyet teş
kil edeceği şimdilik malürn de -
ğildir. Yeni Mecliste ziraat, mali
ye, iktısad, maarif ışlerile müte
vaggil elemanların ekseriyet teş
'kil etmesi ihtimali kuvvetlidir. 

EMİR GELDİ 

Yeni intihab hazırlığına başlan
ması için bu sabah İstanbul vila
yetine icab eden resmi tebligat 
yapılmıştır. Vali keyfiyetten ala
kadarları haberdar etmiştir. 

Bütün kaymakamlar pazartesi 
sabahı vilayette vali muavininin 
riyasetinde toplanarak intihab iş
lerini müzakere edeceklerdir. 

(Vcvanıı 6 ıncı snhüede) 

Bir Çingene 
Şebekesi 

Yakayı Nasıl Ele Verdi 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

A1<denizae yeni bir harb vesilesi ola n mühim ınesclclerdcn ikisi: Cibuti nin havadan gör;iniişii ve Frankıstler 
Bnrselonu almadan önce Bars elonda eli silih tutan kadın ve erke k bütün halkın cepheye koşmaları 

BİR İTALYAN NAZiRi DiYOR Ki: 

1 ta 1 y a, T u n u s u Başka 
Milletin Elinde Bırakamaz 

ihtilat Nasıl Hallolacak? Bir Dörtler Veya Beyneım·ıeı 
Bir Konferans Toplanması Londranın Kararına Baöh 

1 

sile ile bütün piırüzlıl meseleleri ı İtalyan devlet nazırlarından Ro-
sulh yolile halletıneğe imkan a- berto Farinaçi, yüz bin kişilik bir L ondra 28 (Husmi) - Bü -

tün tckz;blere rağmen İtal
ya kar:ıda. havada. deniz -

de büyük hazırlıklar görmekte -
dır. Franızlar da Korsika, Tunus, 
Cibuti meselesinin günün birin -
de İtalya ile müselliıh bir ihtila- I 
fa yol açacağını hesab ederek mu
kabil müdafaa tedbirleri almak -
tadır. Fakat İtalya - Fransa ihti
lafının alacag şekil her ~eyden 
önce İspanya meselesine bağlıdır. 
Bu meselenin halli içır. İtalya bir 
dörtler konferansı, Fransa ise 
beynelmilel bir konferans toplan
masını istemektedirler. 

ramaktadır. kalabalık huzurunda irad ettiği 

Diğer taraftan Kor.~ Cianonun nutukta İtalyanın taleblerini izah 
Nazi rejiminin 6 mcı yıldöpümü ~tmıı. ve demiştir ki: 
münasebctile Berline yapacağı •- İtalya, hi~bir zaman Tunu-
seyaha!e büyük ehemmiyet veril- su cenubi İtal,yayı tehdıd , en 
mektedir. Bu seyah&t esnasında başka bir milletın elinde bırkka-
Romanın Akdenizc a:ct metalibatı· 
nın ve Almanyanın şarki Avru
paya taallUk eden dileklerinin ta
hakkuk ettirilmesi için siyasi ve 
askeri sahalarda birbirlerine ya -
pacakları yardımlar tesbit oluna
caktır. 

Münih 28 - Burada bulunan 

maz .• 
Roma 28 - Franko İspanyanın 

milliyetperverler tarabndanişga -
linisür'atle tamaınlamıya çalış -
makt.ııdır. Evveta Katalonya baş
dan b~a ele geçirecektir. Sonra 
Madridın teslim olması istenecek-
tir. 

Bunlardan hangisinin tercihe- ı===~:::=============~=~:;==~:===• 
dileceği henüz takarriir etmemiş 1 Var şova Müzakere 1 eri Bitti 1 
ise de Bcrliııin de dörtler konfe-

f.~~:;~~a~~:~~:~;~~~a~~~~ Varılan Neticeler, Avrupa işleri 
edeceği sarulmaktadı:. 8 k d ç k M 11 h' 1 ı 
ha~~~:::ı~:ra~~~~:;~k:ld~~ a ımın an o u ım mış 
ve tunu Hitlerin Rayıştağ açıl -
dığı gün mecliste irad edeceği 
nutukla resmen ortava atacağı 

anlaşıldığından Londrada bu ve-

Çeklerle Yeni Yapılan Anlaşmada Bu Müzakere 
Ve Bu işlerle Alakadar Görülüyor Yazısı 6ı, 
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jHADISELER KARŞISINDAI 
-------Son Telgraf-. ~-

YÜZÜNE HİÇ BOYA 

SÜRl\JİYEN BİR KADIN 

B ir zamanlar bizde de güzel
lik kraliçesi seçilırdi. Eski 
çamlar bardak oldu, kabilin

den, artık bu intihab da tarihe ka
rıştı. Yalnız, birçok Avrupa mem
leketlerinde, hala bu iş üzerinde 
uğraşan, kraliçeler seçen kimseler 
vardır. Bu sene de her memle -
kette seçilen güzeller, geçenlerde 
Danimarkanın merkezi olan Ko
penhag şehrinde toplandılar. İçle
rinden bir Avrupa güzeli seçtiler. 
Avrupa güzellik kraliçesi olan kız, 
Finlandiya güzelidir. 

Gazetelerinde verdiği haber -
lere göre, bu kız, ömünde yüzüne 
hiç boya sürmemiş.. Bundan da 
anlaşılıyormuş ki, güzellik bir 
spordur. Güzellik müsabakasında 
kazanan kız, bir spor müsabakası 
kazanmış gibi oluyormuş .. 

J 

de bir teliiş başlamış .. Nihayet, ild 
küçük yaramaz burada yakalan -
mış .. Bugünlerde İzmire gönderi
lecekler .. 

Bizdeki filimler, çocuklara ma
cera zevki, büyüklere de aşk, iha
net sahneleri öğretiyor. Dünya -
run bu en son ve mükemmel ica -
dından başka türlü istifade etme
sini neden bilmiyoruz, acaba? 

ÇORAP l\IÜTEHASSISI GELİP 

BURADA NE YAPACAK? 

Çürük kadın çorabı im llatının 
önüne geçmek üzere, Avrupadan 
bir mütehassıs getirtiliyor. Hal -
buki, daha evvel, İngilizlerin bi -
zim çorabları çok beğendikleri ya
zılm!§lL Bizim kadın çorablarının 
çürük yapıldığı muhakkaktır. Çün
kü, işlerinde öyleleri var ki, kıl 

kadar ince .. Bazan, insan, bacak
ta çorap var mı, yok mu diye te
reddüde düşüyor .. 

HIRSIZ YABANCI DECİL, 
Bu yazıları, kadınlara boya sa

tan müesseseler duyarsa hayli 
küplere binerler ... ---------
YARIMŞAR SAAT FASILA 

İLE ÖLEN KARI KOCA 

Amerikada, tam 62 sene bera -
ber yaşıyan ve ayni evde oturan 
bir karı koca yarımşar saat fası1a 
ile ölmüşler_ Gördünüz mü, bir -
birlerine bağlı, sadık karı kocayı .. 
Bu mes'ud çiftin ölmesine sebeb 
şu imiş: Mahallin belediyesi bu 
aileye bir mektub göndererek, me
nafii umumiye namına evlerinin 
istimlak edileceğini bildirmiş. Ka
rı koca o kadar müteessir olmuş
lar ki, içlerine inmiş, yarımşar 

saat fasıla ile ölmüşler .. Bu hava
disi veren gazete, kadının mı, yok
sa erkeğin mi daha evvel öldüğü
nü yazmıyor .. Asıl mer;ı.k edilecek 
nokta bu değil mi!. 

İKİ KÜÇÜK ÇOCU~UN 

YARIM KALAN SEYAHATLERİ 

İzmirli iki küçük çocuk, sinema 
filimlerinde gördükleri macerala
rı taklid etmek istemişler, ve aile
lerinden habersiz, bir seyahate 
çıkmışlar.. İzmirden kalkmışlar, 
İstanbula gelmişler .. Tabii İzmir -

YAKINLARDAN BİRİ İMİŞ 

Dün bir gazetede şöyle bir ha
vadis vardı: •İpek iş fabrikasın -
dan iki araba eşya çalan biri ya
kalandL.• İnsan birden hayrete 
düşüyor. Bu, ne biçim hırsızm:ş?. 
İki arabayı demek kapıya yanaş
tırmış, doldurmuş, alıp götürmüş .. 
Bir araba ile de iktifa etmemiş, iki 
araba dolusu çalmış.. Peki bu iş 

olurken, kimse görmemiş mi?? .. 
Havadisin mabadini okuyunca öğ
reniyoruz: Meğer hırsız olan klmse 
bizzat, fabrikanın ambar memur 
muavini imiş .. Yabancı değilmiş .. 

İNSANLAR DÜNYANIN EN 

GARİB MAHLÜKLARIDIR 

Avrupada harb hazırlığı adam 
akıllı aldı, yürüdü. Fransa ve İn
giltere müdafaa tertibatı alıyor. 
İtalya seferberlik yapmış .. Şu ö
nümüzdeki günlerde hayli heye -
canlı hadiseler mi olacak, dersi -
niz7 .. İnsanlar ne garibdir, har .. 

bin fenalıklarını, içtimai yarala
rını yine bizzat kendileri anlatır • 
dururlar; bir taraftan da harbi yi-
ne kendileri çıkarırlar .. 

AHMl<:T RAUF 

lf(üçüK HABERLE~I 
* Alman devlet reisi Hitler ya

rın bır nutuk bÖy!iyecek ve müs
temleke meselesinden bahsede -
cektir. * İktısad Vekaleti teftiş heyeti ı 
relsı Recai istila etmıştir. Bu va
zifeyi vekfileten deniz müsteşarı 1 
Mustafa Nuri görecektir. * Eski Parıs sefiıi, maruf mü
tekaid ve büyük elçı Salih Mü
nir (Paşa) dün ölmüştür. * Üniversite Rektörü Cemil 
Bilsel önümüzdekı sene bütçesi 
zarfında görüşmek üzere yakın -
da Ankaraya gidecektir. * Bütün mekteblerde talebe -
!ere tayyarecilik dersleri verile -
cektir. 
* Mekteblerdeki yardımcı mu

allimlerin kaldırılacakları hak -
kındaki şayialar doğru değildir. * Şehrimizdeki eczacıl:ır da 
hafta tatili istemektedirler. 

* Taksilerin tek renge boyan -
mamaları hakkındaki şoförlerin 
iddiaları fen heyetincE kabul e
dilmiştir. 

* Sokaklara tüküriık hokkaları 
konulacakttır. 

* Sokaklara sık sık çöp kutu
ları konulacaktır. 

* Beden terbiyesi istişare he
yeti dağılmıştır. 

Kasaplar, Et Narhının 
Kal~ırılınasını İstiyorlar 
İstanbul kasabları dün Ankara

ya bir heyet göndermişlerdir. 
Bunlar ya narh usulünün kal -

dırılmasını veyahud kasablarda
ki etlerin değil toptancılardakf 

can 1ı hayvanların da narha tabi 
olmasını istemektedirler. 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI , 

No. 102 

Reşad o gün akşamı güç bul -
muştu. 

İşte, saat beş .. 
Kafir yelkovan bir türlü yü -

rüınüyor .. 
Diye söylenerek paltosunu giy

dL. Şapkasını aldı .. Daireden çık
tı. Yolda giderken: 

- Her halde ondan önce pas -
taneye gitmeliyim, diyordu. Neza
keten böyle icabeder. O, bir ka
dındır. Kadınları randevu yerin
de bekletmek doğru olmaz. 

Rıhtımda, temiz bir pastahane. 
Reşad çekingen bir tavırla dük

kandan içeri girdi. 

Yazan: İskender F. SEBTELLI 

Kimseler yok. 
Arkada loş bir köşeye çekildi. 
Garson derhal koştu .. Elektriği 

açmak istedi. 
Reşad: 

- Hacet ybk, dedi, dursun .. 
Reşadın kalbi çarpmağa başla-

mıştı. 

O İsviçrede sevdiği bir genç kız 
için bile bu kadar halecan çek -
mcmişli. 

Bayan Melek, Reşadın İsviçrede 
sevdiği kız kadar belkı ondan da
ha büyük bir kız anasıydı. Fa -
kat Reşad bir o günü bir de bu
günü düşünerek Sunanın annesini 
hiçbir ııenç kıza değışmiyordu. 

Ôz 
Türkçe 
lstılah 

Talebeye Ne Faidesi 
Oldu Diye, Soruluyor 

Maarif Vekaletinin mekteb kl
tabları üzerinde büyük bir ehem
miyetle durduğu ve son zaman -
!arda münakaşa mevzuu olmak 
istidadını gösteren öz türkçe ıstı
lahlar meselesi hakkında da geniş 
bir alaka teksif etmiş olduğu an· 
!aşılmaktadır. 

Vekalet öz türkçe ıstılahları 

hakkında dün maarif müdürlüğü
ne yeni bir emir daha göndermiş
tir. Bunda geçen senedenberi o -
kutulan öz türkçe ıstılah! ıkitab
Iarın talebeye ne gibı bir yardı
mı dokunduğu sorulmakta ve med
lı'.ılünü hakkile ifa etmiyen ıstı -
!ahlar mevcud olup olmadığının 
da bu hus"- la istenmiş olan ma· 
lı'.ımat meyanında bild'rilnıcsi teb
liğ olunmaktadır. Ayrıca maarif 
müdürlüğünün bu emri oHu~.ı 

gibi tekmil muallimlere P,öndere· 
rek müşahedeleri neticelerini 1ahsi 
kanaatlerin süratle bilcUrılme. de 
istenmektedir. 

Muallimlerin verecekler' ce -
vablara göre maarif müdürleri 
raporlar tanzim edecekler ve Ve
kalete göndereceklerdır. 

Vekaletin bu raporları okuyup 
bazı tetkikler de yaptıktan sonra 
mekteb kitablarında esaslı tadl -
!at yapmak istediği anlaşılmak -
tadır. 

1 
KISA POLiS 1 

_H_A_B_E_R_L_E_R_I _ 
* Beyoğlunda Maycci sokağın· 

da bir ahçı dükkanında çalışan 

Kemal adında bir genç bir para 
meselesinden çıkan kavga neti -
cesinde ayni yerde çalışan Celalı 
bıçakla sol memesi altından yara
lamıştır. Yaralı tedavı altına a -
lınmış Kemal yakalanar.ak tahki
kata başlanmıştır. * Yenicamide koltukçuluk ya
pan Ali oğlu Mevlud bir alacak 
yüzünden çıkan kavga neticesin
de Uzunçarşıda Yemiş hanında 

oturan Mustafa oğlu Yusufu bı
çakla kolundan yara!&mıştır. * Salmatomrukta Gümüşlü so
kağında 2 numaralı evde oturan 
Ha!il oğlu İlyas adında biri man
gal başında oturmakta iken üze
rine fenalık gelerek mangalın Ü· 

zerine düşmü~ muhtelif yerlerin· 
den yanmıştır. * Şoför Muhiddin•n idaresin
deki 1986 numaralı otomobil Tar
labaşında Mehmed oğlu İsmail a
dında bir sütçüye çarparak ya -
ralamıştır. * Süleymaniyede oturan Veli 
oğlu Nazım isminde bir dökmeci 
çırağı genç kendini bilmiyecek 
derecede sarhoş bir halde sokakta 
rezalet çıkarmakta iken yaka· 
!anarak mahkemeye ' ·rilmiştlr. * Bir infilak netic~sinde ba -
tan Deliyorgi adındaki balıkçı 

motörü dün adliyece denizden çı
karılmıştır. Motör üzerinde infi- · 
lakın kat'! sebebini tesbit için tet
kikat yapılmaktadır. 

Reşad dakikaları sayarken bir 
kahve ısmarladı .. Onun İsviçrede 
se\'diği kız da oldukç1 cazibeli bir 
mahlı'.ıktu. Fakat, Reşad o kızı 
kendisi için •ehlikeli görerek, bir 
ay görüştükten sonra, peşini bı

rakmış ve bir daha İsviçrede böy
le bir gönül oyununa gırişmemişti. 

İşte bir gölge .. 
Bir kadın gölgesi .. 

Reşadın gözleri kararmıştı .. Her 
tarafı karanlık görüyoı ve herke· 
sin kendisinı tecessüs ettiğini sa· 
narak, oturduğu yerde ezilip bü
zülüyordu. 

Evet.. Onun gölgesı .. 
İşte, Melek geliyor. 
Reşad birden ayağa kalktı. 
- Buyurunuz ... 
- Sizi çok beklettim mi? 
- Hayır. Hayır benim saatim 

biraz ileri imiş. Henü. on dakika 
bile olmadı geleli. 
Sunanın annesi, Reşadın elini 

P O L İ S 1 Şehrimizde 
Ve .. Ma'hkemeler ÇJtobüs 

Zehircilere Aman Olümden Oteye 
Verilmiyor Köy Var mı ? .. 

Zabıta, Dün Yeniden Biri 
Kadın Diğeri Erkek iki 

Kaç.akçı Yakalandı 
Emniyet müdürlüğii ikinci şube 

kaçakçılık kısmı memurları dün 
akşam da biri kadın diğeri erkek 
olmak üzere iki beyaz zehir ka -
çakçısı yakalamışlar<hr. 

Galatada oturan Nadide ismin
de bir kadının eroin sattığı haber 
alınmış ve dün akşaın bu kadının 
oturduğu evde arama neticesin -
de i:ıir mİktar eroin ile eroin bu
laşıklı çakı ve kağıdlar bulun -
muştur. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
Rüştü isminde birinin de Nadide 
ile crtak olarak eroin kaçakçılığı 
yaptığı anlaşılmış v~ Rüşdü de 
ero•n satarken suç üstünde yaka
lanmıştır. 

---o---

İş Takip Etmiş 
Karagümrükte Salih oğlu Şükrü 

adında bir adam, başkasının hü· 
viyetini takınarak müddeiumumi-1 

liğe istida verirken yakalanmış ve 
dairelerde iş takibinı avukatlara 
hasreden yeni avukalhk kanunu 
hükümlerine göre hakkında taki
bata başlanmıştır. 

---<>--

Çatalca Cinayeti 
Geçenlerde Çatalc<t11ın Öcünnü 

köyünde Hüseyin adında bir a • 
dam, 15 seendir sürdliğü tarlayı 

vermemek için göçmEnlerden beş 
kişiyi mavzerle öldürmüş ve di -
ğer birkaç kişiyi de yaralamıştL 

Müddeiumumi İdamını Taleb 
Ederken, Katil Gülümsüyordu! 

A 
sabi ve sert adımlarla Ağu'
ceza mahkemesi salonuna 
giren mücrim Emini, iki si

lahlı jandarma takib etti. Sultan 
Ahmed cinayetinin katili olan bu 
zat, suçlulara mahsus olan yere 
gitmek için, ekseriyeti mekteb -
liler teşkil eden dinleyicilerin ya
nından geçerken, çocukların hay
ret dolu nazarlarla ona baktıkla -
rını gördüm. 

Maznun Eminin taranmamış ko
yu, siyah, saçları, karmakarışıktı. 

İri kara gözlerinin içini kan bü
rümüştü. Bakışları sert ve kin • 
dardı. 

Bundan bir ay önce suçlu Emi
nin bir muhakemesinde daha bu
lunmuştum. O günkü celsede, is
mini şimdi hatırlıyamadığım bir 

• 
zat, şahid sıfatile dinlenirken, az-
gın katil, birdenbire, bir yanar -
dağ gibi feveran ederek, şahide 

hücum etmişti: 

- Yalan söylüyorsun, alçak! .. 
Suçlunun bu çılgın hareketi, bü

tün dinleyicileri ve hiikimier he
yetini, şaşırtmıştı .. 

İddia makamında bulunan genç 
adliyeci, ayağa kalktı ve yüksek 
sesle söze başladı: 

•- Askerliğini yapmak için 
Kaslamonudan, İstanbula sevke· 
dilen ve askerliğini bitirdikten son
ra ahçı Mchmedin dükkanına 50 
kuruş yevmiye ıle giren maznun 
Emin, bilahare Kaslamonudan ka- j 
rısını da getirterek, ustasının evin
de oturmağa başlıyor. Suçlu aı -
kole müptela olduğu için, her gün 
aldığı ücretten yalnız 5 kuruşu 
karısına bırakıp, geri kalan para
yı da içkiye veriyor. Şerifin bu 
yolsuz hareketleri, karısı Zehra 
ile geçimsizliği ve münafereti in
taç ediyor. Bunun üzerine genç 
kadın, kocasından ayrılmasma ta

işleri 
liaziranda Mutlaka 
Belediye Tarafından 

İşletilecek 
Şehrimiz dahilindeki otobüsle

rin Belediye tarafından işletil -
mesi hakkında verilen kararın ha
zirandan itibaren sureti kat'iyede 
tatbik olunması kararlaştırılmış -
tır. 

Belediyece haricden satın alı

nacak otobüsler için 500 bin lira
lık bir istikraz akdedilmesine mü
saade olunması hakkı11da Dahiliye 
Vek1ıletine yapılan müracaat Ve
kaletçe tetkik edilerek kabul o -
lunmuştur. 

Bu münasebetle Dahiliye Ve -
kfileti, dün Belediye reisliğine teb
ligat yapmış ve mezkür 500 bin 
liralı kistikraza müsaade ettiğin! 
bildirmiştir. Bu suretle işin 1 inci 
safhası halledilmiş ve şimdi me
sele yeni otobüslerin biran evvel 
tedarikine kalmıştır. 

Marn leketimiz de 
Zelzele 

İki gü nevvel şarklı Aşkale ka
zası mıntakasında 1 saniye devam 
eden şiddetli bir zelzele olmuştur. 

Zelzelede 70 evden ibaret olan 
Kükühan köyünde 20 evin alt kat 
duvarlar ıkamilen çökmüş ve di
ğer evin duvarları d~ hafifçe çat
lamı~tır. 

Ayrıca dün sabah faat 6,45 de 
Malatyada bir zelzele olmuştur. 

-----<> --

Orman Umu;n ~omutanının 
Teftişleri 

Orman koruma genel komutanı 
General İbrahim memleket da -
hilinde bir tetkik seyahatine çık
mıştır. Halen, Ege muıtakası or -
manlarını koruma teıkila~nı tef
tiş eden General İbralı im, şehri
miz~ gelecek ve Trakyaya da gi
decektir. 

İdam talebi!e Ağırcezaya ve -
rile:ı Hüseyin ile csuçu tahrik• 
suçile mahkemeye sevkedilen ba
bası Ali ve suç ortağı kardeşi Ha
sanın dün muhakemelerine baş· 

lanmış ve şahidler dinlenmiştir. 

Bu davanın iki şahidi hakkında 

ketmi şehadetten takibat yapıla -
caktır. Muhakeme diğer şahidle -
rin ~elbi için talik edılmiştir. 

vassut ve deliilet etmesi için, Kas- ı-------------

--<>--

Atinanın Davası 
Randevucu Madam Atinanın 

muhakemesine dün asliye birinci 
cez3 mahkemesinde gizli olarak 
devam edilmiştir. Dünkü celsede 
gümrük muhafaza bürosu me -
murlarından sekiz kişi ile iki dak
tilo şahid olarak dinlenmiştir. Bir 
aralık Atinarun kızı Zızi bayıldığı 
için mahkemeden çıkarılmış, ad
liye doktoru tarabn·dan tedavi e
dilerek tekrar salona alınmıştır. 
Diğer taraftan bu dava şahid -

!erini ifadelerini değiştirmeğe teş
vik ve tazyik etmek suçile a'-" de 
Marika adın.da bir kadın sulh bi
rinci ceza hakimi tarafından sor
guya çekilerek tevkif olunmuş -
tur. Müddeiumumi 3 kadın hak
kında da.ha ayni suçtan takibat 
yapmaktadır. 

hararetle sıktı: 
- Hiç ummadığınız bir davet .. 

Değil mi? 
Reşad, hissiyatına hakim olmağa 

çalışarak: 

- Evet, dedi, burada buluşaca
ğınuzı hiç ummazdım. 

Bayan Melek arkasını caddeye 
dönerek, bir hasır kolluğa oturdu .. 
Göğsünü açtı .. 

- Biraz hızlı yürümüşüm gali-
ba .. Terlemişim .. 
Reşad sigara kutusunu uzattı: 

- Bir tane tüttürnıez misiniz? 
- İçmeme amma.. Hatırınız 

için yakayım .. 
- Teşekkür ederim. 
Bayan Melek garsona pasta ve 

çay söyledikten sonra, Reşada 
döndü: 

- Hiçbir şeyden haberiniz yok 
gibi davranıyorsunuz? 

- Vallahi bir şeyden haberim 
yok. Sokakta karşılaştığım daki
kaya kadar Bay Tahirlr! sizi dün-

tamonuda bulunan babası Hasan 
Çavuşa mektup yazarak, onu İs -
tanbula çağırıyor. Karısından 

kat'iyyen ayrılmak istemiyen suç
lu, onurıla barışmağa teşebbüs e
diyorsa da muvaffak olamıyor. 

Onlardan red cevabı alması, maz
nunu asabileştiriyor ve bu öfke ve 
asabiyet tesiri ile karısını 15 ve 
kayın pederini de üç yerinden bı
çaklamak suretile öldilrdüğü gibi, 
bu çılgınlığına müdah;;le etmek is
tiyen ustası Mehmetli de öldür -
mek kasdile yaralıyor. 

Maznunun suçu; imme şahitle
rinin ifadeleri, morg raporları 

münderecatı ve suçlunun hazırlık 
tahkikatındaki: 

•-Kendimi kaybı<ttim. Ne yap
tığımı bilmiyordum.• sözleri ve 
birbirini teyid eden kanuni de
lillerle sabit olmuştur. 

... Suçlunun karısı Zehrayı, ken
disile barışmııli, istemediğinden, 

Hasan Çavuşu da dileklerini ter -

yanın en mes'ud çütlerinden biri 
saru}ordum. Meğer siz de talihsiz
mişsiniz! 

- Evet. Hem de dünyanın en 
talihsiz bir kadınıyım. Artık ta
hammülüm kaimadı .. Üç gün ev
vel ayrılmağa karar verdim. 

- Bunu duyduğum zaman • bir 
ailenin yıkılacağını düşünerek -
çok müteessir oldum doğrusu .. 

- Hıç müteessir olına, !1eşad· 
cığım! Artık sana hakikati itiraf 
etmeğe mecburum. Ben haya,tım
da hiç gülmüş bir kadın değilim. 
İde•l koca olarak anc1k senin gibi 
münevver bir erkek tasavvur e· 
diyordum. Tesadüf benim karşıma 
taş kadar hissiz bir erkek çıkardı. 
-Bilmiyerek, aldanara1< evlendim .. 
Ve tamam on dokuz yıl bu adamın 
kahrını çektim. 

- Sizi kırıyor mu·! ~imsizli· 
ğe sebeb nedir? 

- Keşke kırsa beni.. Tekrar ba
rışırdık. O, o kadar uygunsuz bir 

viç etmemesi sebebile husule gelen 
gayz ve ı1cfret hislerinin tesiri ile 
öldürdüğü ve bu cinayetleri işle
diği subut bulmuştur. 

Hareketi Türk C~za kanunu -
nun 450 inci maddesinin 5 inci ben
dine muvafıktır. Buna göre ceza
sının kesilmesine karar verilme
sini isterim.• 

Müddeiumumi yerine oturur -
ken, dikkat ettim, katil gülüyor -
du. O sırada yanımda oturan bir 
avukata sordum: •- Suçlu niye 
gülüyor, acaba!• 

Avukat kulağıma fısıldadı: 
- Müddeiumumi idamını talep 

etti; ondan olacak ... 

Tekrar maznuna baktım. O ba
la müstehzi nazarlarla müddeiu
mumiyi süzüyordu. Ben azgın ka
tilin bu bakışlarından: 

- Ölümden öteye köy var mı!. 
İfadesini okuyordum. 

Mehmet Hicret 

...
erkektir ki, kadını kırmasını bile 
bilmez. N erde kaldı ki, bir kadını 
tatmin etsin .. 

- Şu halde kusuru nedir? 
- Dedim ya .. Taş mı taş. His -

siz mi hissiz. Görgüsüz mü görgü
süz. Daha ne söyliyeyim? Odun 
gibi bir adam .. Kalk dersem kal
kar .. Otur dersem oturur .. Yat der
sem yatar.Ne makulden anlar .. Ne 
mantıksızlığı ayırd eder. Beyazla 
siyah, onun içın bir rengin ifa -
desidir. Başına vursanız, cevab 
vermez. Ağzından lokmasını alsa· 
nız, ses çıkarmaz. İnsanın böyle 
bir kocaya tahammül etmesine 
her şeyden önce kadınlık gururu 
manidir. Yapamadım &rtık ... Ken
disine son sözü söyledim. Hemen 
ayrılalım, dedim. 

Reşad birdenbire tereddüde 
düştü. 

Acaba Bayan Melek kendisini 
tecrübe mi ediyordu? Olabilir ya .. 
Belki bu da bir kadm hilelsiydi. 

(DevamJ var) 

ispanya Harbinden 
Sonra 

Yıwuı: Ahmed Şükrü ESMEll 

Frankonun kıt'aları Barselon•· 
ya girmişler, yahud da girmek Ü' 

zeredirler. Barselonanın işgali ü· 
zerine artık Katalonya cephesin· 
de harb nibayetlenın:ş olacaktıf· 
Bundan sonra, Katalonyada ser' 
best kalan kıt'alar, Madrid cep!ıt'i 
sin! karşı taarruza başlıyacakla! 
ve bütün İspanya Frankonun e · 
line geçmiş bulunacaktır. Bu ıır 
ticeye belki kısa bir zamanda vı" 
rılır. Belki de birkaç hafta veY' 
birkaç ay sürer. Fakı.t Frankoııu 
zaferini artık olup bitti olara~ 
kabul etmek liızımdu. 

V aktile A vrupaya sirayet et '. 
memck için İspauyadaki ihtiliıl1 

neticelenmesi temenni edilirdi 
Şimdi neticelenmesi rnlh ve ıniI 
salemet için daha tehlikeli oJnıı~ 
başladL Harbin sonu yaklaştıJ<çJ 
A vrııpa sulhu için tehlike de af' 
tıyor. Bunun birkaç sebebi var' 
dır. 

1 - Evveı.a Mussolini, Roıll1 

mülakatında Frans'! ıle hesap 
taşmak zamanının ancak İspa~ 
meselesi tasfiye edildıkten sonr 
geL'IliŞ bulun.ıcağıru Çemberla)<f 
söylemiştir. Binaenaleyh İspaJ!: 
harbinin sonu, Fransa ile hesab 
taşmak zamanının gelip çatın 

demektir. 

2 - İkincisi, İspanya harbi P 
hayetlenir nihayetlenmez, İngi 
tere ile İtalya arasındaki 16 ni 
san mukavelesinin bazı hüküJll 
!erini tatbik etmek icab edece~ 
tir. Yani İtalya, askerlerini İsi'' 
p.dan geri çekecek. Majorka a 
dasını tahliye edecek ve AkdeP 
statükosuna riayetkar olduğu· 
gösterecektir. 

İtalyanın Fransadaıı istedikle 
ile İngilterey>? karşı giriştiği 1 

ahhüd arasında bir tezad vard' 
Bu tezad bütün tehlikesile tıe1 

ber, İspanya harbi nihayeti•'' 
nihayetlenmez tebarüz edece1'1 

Bir defa İtalya, İspanya yarıJJl1 

dasından askerlerini geri çelt 
mi. çekıniyecek mi? J<'rarısada 
kimse İtalyanın İspanyada 9:5~ 
!erini geri çekeceğine inanınıı' 
Bu sebeblerdir ki bazı Frans?t 
zeleleri, böyle bir vaziyet ~r 
şısında Fransanın d> İspan~ 
aid bazı toprakları işgal etm 

ta\·siye etmektedirler. Meseliı 1 
talya Majorka adasından çı 

yacağına göre, Fransanın lif 
ka <:dasını almasını if.tiyorlat·. 
panyanın, Fransa, İta:ya ve /> 
manya arasında parçnlanma.S' 
mel< olan böyle bir teşebbüs } 
rupayı harbe kadar götüreb' 

İtalya kıl'alarının ispanya · 
rımadasından ayrılacaklarınJI 

nan bir devlet adanu, Çeın 
layndır. İngiltere Başvekiliııil' 
itimadı Roma görüşmesinden .. 
ra da sarsılmamış gibi görün 
Hatta söylendiğine göre, M 
lini, kendisini istasyonda ieŞl1 

derken kulağına eğilerek bU 

(Devamı ' ıncı sah.ifeıl 

BELKi 
Ad&mın blrisi &'ece yarısı 

çlkar: 
- Yaııpıı var!. dl7e batırıoıJ' 

lar. Mahalle h&lkı toplanır. Pol~ 
lirler. Fabl adamm çıkmadıtıP' 
rilrler. 

- Yahu!. Yao&ın nerede! dl1' 

rarlar. 
- Şimdiki halde 701< •• Ben r>il'rJ 

cördüm d.e belld olur .. diye ~o 

tamdan baiırmıya başladuıı. el 

Neye Koşuyorrrıı.J 
Blrlsı bir meyhanede içer, .,..., 

lur. Gece yarısı aokakta heoı Jc: 

hem de batınru1a başlar. 
Polls herifi yakalar. ,il 
- Be adam!. Ba ne hal, 

sarho,sun der. 
- lla7ır •arhOf defUlm, .,..ıt< 

lçUm. • 
- Pelr.l nl7e batırıyorsun· l 
- Se•imln uzaklan ho' ıreıdi 

led.Jler de onun Jçln. .. 
- Neden koşuyonunf ~ 
- Uuklan kendi -in>i ifl 

çin cevabını vermlftir. ,_ 
Tevkll<'afer mahallesi J(.ı~,1 

ba. "~"·.,. N. 2 Ahnırt 
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Heyecanlı Ve Müthiş Bir Facia 
Kurnaz Bir Tilki, iki 
Kişiye Görülmemiş 

Bir Oyun Oynadı 

Nişanlısına Av Hediyesi 
Vermek lstiyenlerin 
Başına Gelenler 

H enüz 14 yaşında bulunan 
bir çocuk, Jrurr.az bir til -
kinin oynadığı acı bir o -

Yun uğruna evvelki gün kazaen 
katil olmu§ ve hapishaneye konul
muştur: 

Ödemişin Yazlı köyünden Muh
tar Alinin oğlu olan Halil İbrahim 
isminde bulunan bu genç ayni 
köy-den arkadaşı 16 yaşında Sü -
leyman oğlu Mehmet Kaçar ile 
birilikte köy civarında avlanma
ğa çıkmıştır. 

İki arkadaş; av esnasında te • 
Badiif ettikleri bir tilkiyi vurmak 
iizere gizlice izini takip ederler
ken tilki büyük bir çalılık yığı
nını arkasına saklanmıştır. 

içinde cansız yere yuvarlanmış • 
tır. 

Zavallı Halıl İbrahim; bu kor
kunç manzara üzerine neye uğ -
radığını bilmiyerek şaşırmış, hay
retten silahı elinden düşmüştür!.. 

Lakin bir saniye sonra hayreti
ni büsbütün arttıran yeni ve ikin
ci bir sahne daha cereyan etmiş; 
ayni çalılığın ağzındsn ok gibi 
bir hızla deminki tilki fırlıyarak 
yerôe yatan gencin cesedinin üs
tünden atlayıp Halil İbrahime bir 
de müstehziyane nazar fırlattık
tan sonra ayni ytldırım süratile 
kaçıp gitmiştir! ... 

Halil İbrahim bundan sonra, 
pek sevdiği ve şimdi kendi elile 
bilmiyerek öldürdüğü bedbaht ar
kaadşınm cesedi üzerine kapanıp 
çtlgın gibi ağlamış ve l:rilah~e kö
ye gidip ayni büyük teessürle 
müthiş faciayı haber verip bayıl-

YENi BAREM 

Y eni barem kanunu müza -
kerclcri münasebetile n'n
a!limler arasında bit endi

şe var. Bir muallim bize gönder
diği mektupta diyor ki: 

- 1929 yılında barem kaı>unu 
tatbik edilmeğe başlandığı vakit 
orta tedrisat muallimleri zarar 
görmüşlerdi. O zaman beş sene
lik kıdemi olanla, on beş senP J..ı 

demi olan muallim bir tutulmuş
tu. YalnlZ, idari vazifelerde bulu
nan maarifçiler haremden fazla -
sile istifade etmişlerdi. Şimdi, 

-bunların maaşı çok yüksektir. 

Bu sefer de barem kanununun 
muallimler aleyhine çıkabilecek 

tarafları bulunmasından endişe 

ediyoruz. Gazetelerde, yeni bare
min esasları hakkında türlü tür-
lü neşriyat yapılıyor. Dileriz ki, 
kıdem zammı müddetinde, dere
celerde v~ diğer hususlarda yeni
den mağdur olmıyalım.• 

Bu mektubu hulisatan neşret
tik. Alakadarların dikkat gözüne 
koyuyoruz. 

B-oıtBAN CEVAD 

Muallimlerin 
izin Meselesi 

1 D en i z b a n k İş 1 er i _ı -· l 
lmpeks Şirketi, Etrüsk 
Vapuru, Satye Binası 
Yeni Umum Müdür Vekili Bu 

Meselelere Dair Ne Söylüyor 

Denizbank Umum müdür vekili Yusuf Ziya Enin 

Y 
eni DenizbankUmum Mü - Bundan başka, iki İngilizin 11 
dür vekili Yusuf Ziza Er- vapurun siparisi işinde aliıkaları 

zin, dün saat ikide maka - olup olmadığı .hakkında yaptlan 
mında gazetecileri kabul ederek tahkikat sonunda bu hususu te -
yarım saat kadar göriişmüştür. yid edecek bir şeye rastlanmamak-

Yusuf Ziya Erzin, bu görüşme tadır. 
esnasında gazetecilerin muhtelif İngiltereye bir vapurun sıpari-
sorgularına ayrı ayrı cevaplar ve- şi hakkında Denizbat,k hazırlık-
rerek vaziyeti kısaca izah etmiş- !arını ikmal ederek İktısad Veka-
tir. Jetine arzetmiş henüz neticeye in-

Mumaileyh, Denizbankta bazı tizar edilmektedir. 

Halil İbrahim; küçük bir tünel 
gibi olan bu uzun çalılığı arkadan 
dolaşıp tilkiyi o taraftan çıkarken 
~akalamak üzere çalılığın diğer 

ağzına koşmuş, siliıh tetikte, ken-ı 
di pusuda beltlemeğe başlaınış -
tır. 

mıştır. TatilBahane Edilmiyecek istifalardan bahsedilişine şöyle ce- ETRÜSK VAPURU 
vap vermiştir: Etrüsk vapurund:ı yapılan tah-

Mehrnet Kaçar da; hayvanın 
girdiği delik başında ayni inti -
2ara koyulmuştur. 

Halil İbrahim; büyük bir heye
can ve ümit içinde; yarım saat 
kadar; deliğin ağzında sessiz ve 
sedasız beklemiş, lakin m.. müd

det içinde hayvanın geldiğini gös
teren en küçük bir hareket bile 
olmamıştır. Fakat avcı genç, artık 
beklemekten bıkarak arkadaşını 
bulmağa; geriye döneceği zaman 

b:""denhire büyük çalı yığını içe
rıden oynamağa ve yapraklar a
ğır ağır kıınıldamağ" başlamış -
br. 

lialil İbrahim; kurnaz hayva -
run içeride olduğunu ve nesline 
has ibtiyatkarlıkla ağır ağır gel

tnekte bulunduğunu bildiren bu 
taibi işaret üzerine hemen yine 
Pusuya yatmış, heyecandan titre
Yerek si:lahmı deliğin ağzına çe
"ır ın iştir. 

llu suretle geçen uzun bir kaç 
intizar saniyesinden ;;onra çaltlık
taki hareket birdenbire hızlan -
:ş, ~allar kırılırcasına ve büyük 

t 
r suratıe sallanmağa başlamış

ır. 

h liali] İbrahim; bu gayritabii 
lı~an; hayvanın birdenbire ça-

ktan çıkıp, ok gibi fırlıyacağı
n: "e belki ayni süratle üzerine 
~ lıyacağını zannettiğinden der -

8~1 . ~imşek ç1bukluği!P. silahını 
, cşJıyerek birbiri üzerine çalılı
ga beş kurşun sıkmıştır!.. 
tı _Pak at daha ikinci kurşunu at-
~ı sırada çalılığın içinden acı bir 

Çlglık ;; •-- . a k Y ._,,elmiş ve akabınde av 
ı: adaşı Mehmet Kaçar çalılıktan 
ğ ~Yarak kanlar arasında ve bo-

Yapılan tahkikatta kaza ve ar
kadaş kurşunile vurulan zavallı 

gencin masum bir şakaya ve kur
naz tilkinin h&in bir oyununa 
kurban gittiği kuvvetle tahmin 
olunmuştur: 

Kurnaz hayvan time! gibi 
olan çalılık geçide girdikten sonra 

ra, takib olunduğunu sezdiğinden 
fazla ilerlememiş, geçidin her iki 
ağzında kendisini bekliyen akı -
beti düşünerek Mehmed Kaçar ı 
uzun müddet deliğin ağzında bek
leyip de bir ses ve sada çıkmadı
ğını görünce; arkad&.§Jnın hayvanı 
kaçırdığına hükmetmiş ve hem 
merak hem de İbrahime bir şaka 

yapmak niyetile çalılığın bu ağ
zından girip öbür ağzından çıkmak 
üzere yerde sürünerek içeriye dal

ınıştır! .. 
Kendisini bu suretle çalılığın 

içinde bekliyen tilkinin yanından 
da geçmiş fakat görememiş; biraz 
sonra tam deliğin öbür ağzından 
arkadaşının karşısına çıkıp da onu 
şaştırtacağı sırada; bu şakadan 
haberdar olmıyan Halil İbarhim, 
tilki zannile arkadaşını vurmuş -

tur!.. 
Silah seslerıni işiten mahud til

ki de akabinde korku ile saklan -
dığı yerden fırlayıp kaçmış git

miştir!.. 

Bazı muallimlerin bayram ta

tili münasebetile izin almak iste
dikleri görülmektedir. 

Bu talebler tcrvic olunmamış ve 
dün alakadar !ara verilen bir e -
mirle, muallimlerin bayram tati

lini bahane ederek - vesikaya 
müstenid bile olsa - mezuniyet al

mağa teşebbüs eylememeleri, ] 
mevsim münasebetile uzak yerle

re gidilmesi yüzündeu rahatsız ol
mak ve bu yüzden derslere sekte 

vermek ihtimali olduğu ehemmi-
yetle bildırilm!ştir. 

Tarihi 
Pullar 

- Denizbanktan yrJnız fen da- kikatın safhası hakkında bugün 
iresi teknoloji şefi Siileyman Se- vazüedarlardan izahat istedim. 
den istifa etmiş ve istifası ka - Bilahare bu hususta sizi tenvir 
bul olunmuştur. Henüz ye - ederim. Almanyaya ısmarlanan 
rine hiç kimse tayin edilme - vapurlardan bugünlerde gelmesi 
miştir. Mühendis Süleymanın o- beklenen yoktur. 
dasından alınan evrak Denizbank- SETİE BiNASI 
la alakadar değildir. Şahıs evra- Satienin Fındıklıdaki binasının 
kı olsa gerektir. satın alınması meselesı, benlm bil-

İMPEKS ŞİRKETİ diğime göre İktısad Vekaletince 
İmpeks Şirketi meselesi Mali- tetkik olunmaktadır. Ren geldi -

ye ve İktısad Vekaletinden iki ğim zaman böyle buldum. 

müfettiş tarafından tetkik edil - BİR TAVZİH 
mektedir. Adliye de bildiğiniz Bernar Nobini adlı bir İngi -
veçhile harekete geçmıştir. An - liz komisyoncusunun da İmpek.9 
cak müfettişlerin tetkikatı Deniz- i~ile alfilcadar olduğu, ve bu şir-
bankla hiçbir surette alakadar de- ket erkanilr görüşerek İngiltere-
ğildir .Yalnız İmpeks şirketine ye sipariş edilen gerr.ıler mese -
bankamızca bir teminat verilme- lesinde rol oynadığı Mİ$t<!r Krap 
si meselesi şöyledir: , ile birlikte Londraya gittiği ya -

cBütün şirk~tler tqekkül eder- zılınıştı. 
ken sermayelerinin bir kısmını Dün Nabinin kanun! vekilin • 
toplıyarak bir kısmıııı ruhsat al- den aldığımız bir mektupta mü-

b ·r bankaya yatırmış olma- ekkilinin bu kabil işlerle katryy· en 
Ebedi Şef Atatürkün ölümü ve ~~~ l~mdır. Banka da buna mu- alakası bulunmadığı, İngiltereye 

diğer taraftan harf inkıliıbının 
kabil bir mektup verır. İşte, İm- Şubatın haftasında dönmek üze-

10 uncu ytldönümü münasebetile 
,,, peks şirketi için Denizbank sade- re mutad işlerine bakmak için 

Çıkarılmış olan puwr; yar,nıfan 
itibaren mevkii tedavülden kal 1=c;;,P=. ,,;b;,ö;,y=le=b=ir=-m=e=k=t=u;,p=v=e=r=m=i~ş=ti=r·===,,;g;;,i=tt=iğ=i=b=e)=·a=n=e=d=ilm=e=k=t=e=d=ir=.==• 

dırılacaktır. E f c • ti • • 
Diğer taraftan.p.ost~ id~rPsi A· sna emıye erının 

merika hükfunetının ,50 ıncı yıl 

:~::~::as;~~:~:~~~!:::- Miişterek Toplantıları 
taıb'ı ikmal olunmuştur. 

Bu pullar 1 mayısta mevkii te
davüle çıkarılacak ve mühim bir 
partisi de Nevyork sergisine gön
derilecektir. 

Bugün Türk Hava Kurumuna 
bağışlıyacağtnız kurbanlar, yarın 
bizi ölüm tehlikesinden koruya
cak knnatlar olacaktır. 

Yıllık Raporlar Okundu, Yeni Seçim Yapıldı 

D
ün öğleden sonra Eminönü 
Halkevi salonunda İstan -
bul Esnaf Cemiyetleri ida

re heyetleri müşterek bir toplan
tı yapmışlardır. 

Bu toplantıda şehrimizde 36 
cemiyetin reisleri veya katibi u
mumileri hazır bulurunuslardır. 

Kongreye; Feridin nutkile baş-

lanmış müteakiben müzakeratı 

idare için ve katipler seçilmiş ve 
kongre rPisinin teklifi ile Atatür

kün hatırasına hürmeten 3 daki

ka sükiıt edilmiştir. Müşterek yar

dım teşkilatını idareye memur 

heyet reisi, sağlık kurulu başlı.a

nı tarafından birer nutuk sövlen-

Yeni 
Bir 

Mesele 
lzmirden Adanaya 
Pamuk Tohumu 
Kaçırılıyormuş 

Ziraat Vekaleti kaçakçılık is -
mini verebileceğimiz mühim bir 
hadiseye el koymuştur: 
İzmirden Seyhan mıntakasına 

ve bilmukabele Seyh&n mıntaka
sından İzmir mıntakasına pamuk 
tohumu sevkiyatı bır kanunla 
menedilmiş bulunmaktadır. Hal -
bu!<i İzmlrde bazı firmalar; bu 
yasak hilafına Adanadalti bazı fir
malar la uyuşarak İzmir borsasın
dan satın aldıkları vasi miktarda 
:ı:amuk tohumlarını kara ve deniz 
yolile Adanaya sevketmişlerdir. 

Yalnız 3 partide İzmirden Adana
ya bu suretle gönderılen pamuk 
tohumu sevkıyatının 65 vagona 
baliğ olduğu söylenmektedir. 

Ziraat Vekhleti, bunu haber a
lır almaz derhal sevkıyatın dur -
durulmasını ve hu pamukların 

hemen İzmire iadesini emretrniş
tır. 

Vekıilet miifettışleri de bu mü
him kaçakçılık tahkikatile meş -
gul olmak üzere İzmire gitmişler
dir. 

miştir • 
Bundan sonra sıra ile müşterek 

yardım teşkilitının 938, 939 yılı 

büt~ine dair izahat verilmi,:; ; bu 1 
teşkilatın hesabatını murakabeye 
memur heyetin raparu okunmuş, 
Daniş Brostun çalışmalarına da
ir izahat verilmiş ve esnaf hasta
hanesi başhekimliğinin raporu o
lı.anarak heyeti umurniyece ka -
bul edilmiştir. Bu meyanda müş
terek yardım teşkilatının 939 ça
lışma yılı programllll tcsbit için 
cemiyetler tarafından ileri sürü
len teklifler bir kara~a bağlana -
rak müşterek yardım heyetinin 
sai!lık kurulunun ve resap mu -
kıplarının seçilmesin~ geçilmiş ve 
şu zevat seçilmiştir: 

Yükcüler cemiyeti idare heye
tinden Mehmet Çetin, kasaplar ce
miyeti, yapı yapıcıla ... cemiyetin
den bir zat, bakkallar cemiyeti i
dare heyetinden Kemal, şekerci
ler cemiyeti idare heyetinden Sa
mi, dokumacılar cemıveti idan1 
heyetinden Yahya Yılmaz 

Bu zevat geçen sene de faali
yette olan eşhastır. Y a1nız ilivP
ten Zeki Duban adında bir zat 
yehlden seçilmistiı. 

Zikrettiğimiz zevattan müt&
şekkil bu heyet cemiyetlerinirı 

tekmil yardım işlerile meşgul o
lacak ve hastahaney-: yeni bir 
pavyon ilavesi, binanın satın a -
lınmaSJ vcsair ileşrin ihzaratı ve 
intacı ile esaslı surette alakadar 
olacak ve neticelend:recektir. 

Bundan maada yardım heyeti
ne aza olarak seçilen zevat ta şun
lardır: 

Bakkallar cemiyeti reisi Rüş -
tü Turıınç, Kahvecile• cemiyeti 
başkanı Celal Bozkurt, Hamamcı
lar cemiyeti başkanı Osman Gün
say, Arabacılar cemıyeti başka

nı Faik, Marangoz cemiyeti baş
kanı Alaeddin Kunt. 

Kongre sam•mi bir hava içindP 
ceeryan ederek saat 4 te toplantı
ya nihayet verilmiştir. 

su 

A 
dalarm au ihtiyacı mevzuu 
Jine tazelendi. Ben, kendi
mi bildim bileli, bıı mev , 

mun, gazetelerin belli başlı ser
mayesi halinde, istiıimar edildiğini 
gördüm. Demek derd halJoınn -
mamıştır. 

Adanın evvelce üç derdi vardı: 

Elektrik, su, vapur. Elektrik hal 
edildi. Şimdi su ve npur kaldı. 
Su, en mülıim mesele .. Sn~ fiyeye 
gidrıa istaa uDular, Adada, bir 
günde rahatça bir kova '1ı sar
fctmeğe bile mezun olmazlan.a, 
sayiiyeaiıl manası kalır mı?. 

Yazaa Adaya sayfi)eye giden 
öyle kimseler tanının ki, 'abah
ları iki avnç su ile ellerini, JÜZ

lerini yıkarlar .. Ynzın, bol bol su 
sarfctmek sanki orada günahtır. 

Su, sıhhat ve ha)·at şartıdır. Su· 
suz sayfiye değil. susuz kümes 
bile olmaz. Yazın '1Cak giinlerin
de, saı.aı.Ieyin terli terli ~-atağı

nızdan kaJlıyorsnnuz ve yıkan -

nuıdan, biı: avuç su ile adeta te -
yemmüm edu gibi, yüriinüzü ve 
elinizi ıslatıyor-unuz. Bu . e -

kilde insan, akşama kadar na. ıl 
rahat ve enerjik olabilir. aklını 

ermiyor. 

Büyük, medeni şehiı:lerde, böy
le sayfiye yerlerinde, bir insanın 
günde sarfedeceği su miktarı ko
va ile değil, tonla hesab ediliyor. 

Bizim Adada bir ton su ile, ka
labalık tıir aile, bir ay teınlllik 

yapıyor, isi:ı-or, yemek pi iriyor. 
Adalar, bu susuzluk ve za ·alh

lıkla, haynteagiz bir kara parça
sı manzarasını, asla kaybetmiye

cektlı. 

KEŞAD FEYZİ 

Kafi Derecede 
Koyun Varını? 

26/1/939 tarıhli nüshamızda 

kurban bayramının bj~Jaması do 
Jayısile lıafi derecede koyun ge -
tirilmediğini ve bund acleblerın 

piyasaya fiat itibarile bakım ol -
malı: maksadını guttüklerin: yaz
mıştık. 

Celebler matbaamıza bu husus 
ta bir melı.tııb göndererek har ede 
bilinmiş ve getirilmiy<n ba)ram

lı kve .kasabhk hayvan olmadığı, 
bilakis Iı.afi derece gerek kur

banlık ve gerek bajh Jı hay -
van getirilmiş olduğu Vl! kHt'iyen 

az -çe bayramlık lı.o) un azlıgına 
meydan bırakılmadı" ı bı dıril -
meJıtedir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bir Aylık Yerine Üç 
Ayhk İııtenir mi? 

Bu Ne İntizamsı7lık ! 
il. Ali Gıiqir adında bir oku-

7•- t • aJdlimlıs bir mek ... 
&11pla ~ lıolr baksısJ.ıkf.an •U 
yolda şlki;rd edllm•ktcdlr: 

._ J(mnka.pıda oturuyorum. 
Bundan bJr müddet cv,·el, btr me
mur celerefr Mr uker aflednP • ar-

- ·- "'11. ı..r a7 25 ku
nııf 'ftrmc.aıb ıaum •cldiiini. bu 

u feryatlar , müthiş ihtilaçlar ....__ 
-

Hadise muhitte derin bir teessür 
uyandırmış. birkaç gün. sonra, -~
zun müddettenberi 5evıştığı koy 
kızlarından birile nişanlanmak ü
zere bulunan ve nişanlısına bir 
av hediyesi vermek üzere ava çı
kan bedbaht gencin cesedi; sev
gilisinin çığlıkları arasında evine 
getirilirken arkadaş katili Halil 
İbrahim de jandarmalar tarafın -
dan bapisaneye götürülmüştür!. 

...,::~:::::::.::.::::::::,,,""'..,.~""'İ~ş~te~;~C""'an~a~n""'k~a~h~y~a~n~ın~h~u~z~ur~u~n~-"il~d~ü~.r~ec~e~k~t~i.""'""'""'""'""'""'""'""'"""~ı~l~at~u~r~k~a~o~y~u~n""'o~y~n~am..,,a~k~."""""'""'""'rı""'~'.':'.'"'.".~~~~~~~~::'. 
dan çıktıktan sonru hamama yal- Cariye de soyunmuştu. Cariye - Hanımcığım bunları da öğ • 

parayı vermedltlmls takdlrd 10 
gün u.rfıncla IUraz etmemizi, ('İ"f'r 
M.lru. dm 'T•k .lıııa' >Y %5 kunı un 

İhtiyar kahya olduğu yerde, ·•="iv'' oiyl..ıl "" l>ir lbbar-
tir tir titriyordu. Carıye de fena .....,.. lunlı.b. 1 

ZORBALAR 
SALTANATI 

..... ~7 

; lienıen şımdi efendim .. 
çıpl:ıye çıkıp gitti. O sırada çır
Ue . soyunarak hamama Canan 

gırınişti 

liaınam . .. 1 l'tıı id· , guzel bir konak hama-
lerle ı ... lier tarafı beyaz mermer
rar1 kdOŞe~~ iş ÜÇ kurnalı, her ta
tı:ıeı-nı ar gıbı bembeyazdı. Bir de 
eh. erden küçük banyoluğu var-

liaınanı 
larıa .. .. 1n kubbesi renkli cam-
ca ... 1 ortulmüştü. Güneşin renkli 
·~ar ·· . 

Uiıı, 1 b. uzennde akseden ziyası 
lI ırer elvan doğuruyordu. 

Yer arn:mın içini seyreden gizli 
0 

adar ustalıklı yapılmıştı 

ı IW&ll: at. ısam! KABAYEL 

ki; bu yeri hamam içinde yıka • 
nanlar katiyyen farkedemezler -
di. 

Fakat; bütün bu gizli esrarı kü
çük yaştanberi sarayı hümayıln 
harem dairesmde yaşıyan ve .bü
yüyen güzel Canan bıliyordu. 

O, sarayda neler ögrenmemiş -
tir. Sevicilikten tutunuz da, ka -
dınlığın ve erkekliğin bütün mah
remi esrar olabilecek her ufak 
şeylerine ag§Jı olmuştu. 

O· esirci k0ııaklarır.da satılık , 
kızların ne suretle hı.mama götü
rüldüğü ve alıcılara ne suretle 
gösterildiğini bıliyordu. 

nız gusül abdesti almak için git - diye geçmemeli idi. Bu kız da an- reneceksiniz .. 
mediğinin farkında idi. cak on sekiz yaşlarında dilber bir - Sen ban.ı öğretsene! .. 

1 · kızdı. Sözde Cananı S'rbest olma- Ögr" eteyı·m Bu sebeble; kahyayı de i dıvane ' - ... 
etmek kudurtmak ve saraydan çı- sı için teşvik edecekti. Lakin, Ca- - Mesela, alaturk.ı bir raks ... 

ld b . ·· nan hamamda öyle haller ve ta- İyı· amma çalınmadan n~ • 
kalı haftalar olduğu ha e ır tur- - ' 
lü tatmini ateş edememeden mü- vırlar icad etmişti ki bir cariye- nanmaz ... 
tevellid hıncını, kadınlık ihtiras- nin tavassutuna hacet kalmamıştı. - Mesela ne oynıyacalrsın?. 

tl 1 Cariyeye soruyordu: İk. tell1' 
]arını hiç olmazsa bu sure e a - - ı . 
malt için cariyeye yıkanacağını - Kız ben de müslüman ol - - İki telli mi? 
ve kirli olduğunu söylemişti. dum artık ... Benim de ısmim müs- - Evet.. İki telli ... 
Sanki acemi imiş ve hiç bir şey lüman ismi... Görüyorsun bak ab- - Canan bilmiyormuş gibi işi 
bilmiyormuş gibi davranıyo~du.. dest dahi almağı öğrrndim. Ke - alaya vurmuştu. Maksadı kfıh • 
Bu zeki ve kurnaz kız neler bilını- limei şehadet getiriyorum. Yal - yayı kudurtmaktı. 
yordu. ruz bunlar kafi mi? Kahya ve esirci hanım; gizli 

Hamama giren Canan serbestçe - İlahi hanımcığım; tabii müs- yere gelip oturmuşlardı. Burası 
soyundu ve sözde türkçe bilmiyor- lümanlık için yalnız bunlar kafi adeta dayalı ôöşeli küçük ve ra
muş gibi rumca şarkı söylemeğe değil... Yavaş, yavaş Kuranıkerim hat bir yerdi. Hamam mükem • 
başladı. Arada sırada da uzun saç- okumağı da öğreneceksiniz... melen seyred,Hebiliyordu. 
!arını topuklarnıa kadar dökerek - Yok ... Ben onu demek iste- Kahya; Cananı ayağında yüksek 
oynuyordu. Karar vermişti. Kah- miyorum... ayaklı nalınlar rumea şarkı söy -
yayı kurtaracaktı. Hatta, bu ihti- - Ne demek istiyorsunuz öy- ler ve oynar bir haldı. görünce 

k d d le ise? kendinden geçmişti. Gözleri ka • 
yarı ömrünür sonun~ a ar e-
runi bir ıztırabla czeccktı ve öl- - Çalmak, şarkı söylemek, a - maşmıştı. 

şey değildi. O da ne güzel bir kız- na larlblen tam 5 l"lin sonra lh-

dı. Ne mütenasib ve şuh bir dil - baraame;rl &"ellren memurla 00.- ı 
benli. b lolr -- nhti. Bımlar bitt 

Kahya bu esirci konağında bir 9' ayl* 15 ha ı blrlktl,linl 
aib~ " ba pua:rı vermea-

hafta kalmış olsaydı muhakkak seı. !laLla ~ bllclirdl-
ııurette sekiz gün sürmez cena - Joer! Beo iMi va.dyel la.rıısında, lh-
zesi çıkardı bu evden. 11arn.....,.ı alalı beniz ~ &"iln 

Kilici hanımın kafasını tırma- :..n:.:: ::.:7;:.~·~ 
layan yegane ey Cananı kandırıp •• ..u •' -; :raın- •ıı ıoara-
kiibyaya teslim etmek ve Mısır - ııua .-'aUc ı,.ı.--· lcia Vail-
hd:ın elli bin yüz bin çekmekti. nln •mrl olclaiunu ııöyl..ıller. Bu 

Kahya öyle hale gclm.işli ki in- kadar pra veremlye<:eilml •öy-
l~lntt 51> •~ nrı oldular. Ben 

zı cariyesile beraber alrnağa ka-
de tub. mrar etml;rn:elı •....U... 

ı:ar vermişti ve esirci n~ isterse ve. Ba ara.da lld memur da defttr-
recekti· Nihayet canını istiyecek kriıl1 açlalar; J>eyan••"'l"l'I &"•-

değildi ya ... Yavuz Sultan Selim tır .. memar: «Benim d.tt.enı. bir 
gibi bir Padişahın fethettiği Mısı- ayhk yaaıh!:o dedi. Kanım beynl-
nn nesi var, nesi yolt kendisinin me sl('n.cb. Bu ne bl-:im iş1. Bu 

husa:ata a11kaifa.rJarm naJ:an dik
ve efendisi olan vali paşa hazret- ' \=*' r1at ttlbrtmeab.i rie& ~trim.> 
lerinindi. Halkı soyan, dev !et ma- Çok enler.,... .,,., •l'nl ıaımanda 
lını iç ederek milyonlara sabib ol- r;arll> ı.uıdlliumat b• m ıe7 ı a-

muş bulunuyorlardı. 1._'_"_''_dar_l_arın __ d_ilı.ka--t-•-in-rl-•n-na-I 
(Drvanu var) - anrdlyonız. 



1 İtalya - Yugoslavya Müzakereleri 1 l Meraklı Şeyleri j 
SOFRA BIOAXLABININ D=U Ü K Belgrad Mülakatının 

N e t i c e 1 e r i R o m a' n ı n 
Beklediği Gibi Değil 

Ç 
~ıal - ., ..... pek .... , .... 

ıar. hl< palal, ıı ....,. rlls rdda 

rn..u, llnl ..., ..... -

ıullıuJ• ... ıa.ıı. 

SiNEMADA 
Btp.fa •ellace: Eski r•eenhlar, llOf .. 

ralannda multlellf ..,ı.ııa ve btlıllk
ıtııcıe bıçalı:lar baJUDdlll'1IJOrlal'«ı,. 

E• salılblertıılll ııerveıtne ıröre bl
caklann saplan kemlkle.ıı, !lldlşlndeıı, 
bronzdan, cümilfle.ıı ve albndaıı ra
pıltyor. baza• da kQ'meW tqlarla ıU.

le.ıılrordn. 

Yugoslavya Romanya Dost Juğunun 
Kuvveti Bunda En f'1ühim Rol Oynıyor Bom.alılar da bıçak kullanırlanlL Or-

ispanya Meselesinden Bir 
Harb Çıkarsa ... 

. la çaida ve leceddüd devrinde blr 
ıılrafew cldoeeklerl ııamaıı repıek bı
caklarU1J da beraber CillürUrlerdl. Bu 
bıçaklar, kuçül< blr lwı içerisinde la· 

lllJUl'dı 

Prenslerin ura,.ıarmda, senglnlerln 
konaklannda ııofraya mloaflrlerln ııe

rellle mütenasip bıoaklar koymak U.el-
11. (Karem) yorlularında matem all
mrU olarak aaplan l17ah bıçaklar kul· 
lan ılırdı 

1 tal ya Hariciye Nazırı Bel
grada gıderek Yugoslav 
devlet adamlarile görüştü. 

Bu hususta Avrupa gazetelerinin 
sütunlarını dolduran bırçok de- · 
dikodular vardır. Macarıstanla 

anlaşmak hususunda Belgrad büs
bütün aykırı görünmektedir. İtal
ya ötedenberi Macaristanı kendi
çekmek isterken Yugoslavyanın 

da onunla çok dost olmasını is -
temektedir. 

Umumi Harbden mağlub çıkan 
Macaristan taksim edilmiş ve ken
disinden alınan toprakların mil
hım bir kısmı da Yugoslavyaya ve
rilmiştir. 

Yugoslayyanın Macarıstanla dost 
olmak istemesı ancak Macaristan 
kend ısinden alınmış olan araziyi 
geri istememesi şartile kabı! ola
cak. 

Bugünkü Yugoslayyanın ida
resinde bulunan Macar akalliye -
tinden bir aza alınarak Yugoslav 
ayan Meclısine ıntihab edılıruştir. 
Belgradda bunu Yugoslav - Ma
car münasebatının ıstikbali ıçın a
tılıru~ iyi bır adım olarak say -
maktadırlar. Ancak iki tarafın 

münasebatından yeni bir ınkışaf 
görmek için bir müddet daha bek-

• 

: :!'. 1 i[;ği;~ 
--- ~ 

D f:. N 
# • .... ----

Bütün devletleri yakından alakadar edecek bir harbe aebebiyet vermesi l 
muhtemel İspanya meselesi Frankistlerin 8arseloou alması ve 

haritada görüldüğü ve<;hile bütün Katalooyayı ele geçırmesile 
bitmiş ulınuyor 

!emek icab edeceği söylenmekte- bıttıkten sonra Macar . Yugoslav 
dir. Macar Hariciye Nazırının ya- münasebatı daha başka bır saf -
kında Romayı ziyarete gideceğı haya gırecektır 
anlaşılmaktadır. Bu zıyaret olup Belgradda İtalyan Hariciye Na-

Eırile görüşülen bır mesele de İs

Resmi :ılyaletlerde, sofracdardan bl .. 
rl. kulluiunun alhnda büriloek bir 
kutu ile yemek salonuna &'eJirdL Ku
tunun lçlndt bulunan biri büTük. blrl 
kü~ük iki bıoata çıkanr. sller; sonra 
hurmetlt hane sahibinin önünde etl
llr, bıfafl önüne koyardı. 

13 Uncü Lül devrinde. mlsallrltie 
l'iderken baça.tını da beraber •ötür • 
mek hiıınıdı. Hatta bir de darbımesel 
vardı: «Bıçaks11 ziyafete ıideo bir 
lokma ylyemt2 ... ~ derlerdi. 

Çatala &"ellnce: 18 inci 7Ü'l 1ılda. her 
sınıf halk tarafından ku11anılmıya b14-
landı. Bıcak da eski ehemmiyetini lı:a7 .. 
betti . Evvelce hem bıçak. hem de ça
tııl yerlnt kullanılan bıçakların tf'klt 
df'il,ti. uçları yuvarlak .•apılmıya baş

landı. bUJ'Ünkü bilditlmlı Şf'kll aldı. 
Bı('akların uçlarının sivri yapJlma .. 

masanın ba ka bir ~bebf daha \•ardır: 
Dtll Kral dördüncü Şırlln yemek )'er
ken kend\nl 7aralaması lhtlmallnln ö
nLine cı"Çmelı: için ••• 

Kardinal Rl.$11:rö. misafirlerden ba
ıllarmın sivri bıçaklar1 ıilrdan cibl 
kullandıklarını. dlflf'rlnl kanşhrd ık -
larını ıördntt bu kötU idttf' mini ol· 
mak lı:-ln bütlin bıçaklar.mm uclanm 
TUvarlaklq:hrdı. 

SADIK lt/\DINLAR 

Avrupada bir !Jf'hlr vardır ld b
dınlarının ıadak.atl lle meşhurdur: 

Moslar ... 

Ben Bir Casustum 
panya dahiil harbınirı alacağı ne
tıce olmuştur. Fakat Yugoslavya 
şıındı.v~ kadar ıakLb etmış olduğu 
polıtıkad•n a.vrılmıyacaktır. Yani 
İspanya ışlerıne hıçbır suretle ka
rış~cak değıldır. Fakat İtalya Ha
rıcıyı> Nazırı Belgradda g<irüşür
ken Akdenızde vazıyet bırdenbire 
pek cıddi bır hale gırerse Yugos
lavya nasıl bır yol tutacağı mese
lesı de gôrüşülmüştür. 

Mostar. Bosnad.a. ahallslnln yüzde 80 
nl mil.slüman olan bir kasabadır. Vu
CO!lllavyanın baklml1et l allmda b u lu 

nan bu kas.aba karakterlnl kaybetme
mlttlr. V~ll kapıb ve pencereli ca
mileri t:oklur. 

Bir japon delikanlısı kıyafetine ciren (sağda) Mançu Prensi Yoşhimko 
Kavaşima, japonyanm Mataharisl idi. Tien - T•in'de katlolundu. 

Meşhur casusun, sevgilisi aktris Yaeko Miıütuani ile 
alınmış son resmi 

(Devamı 7 inci sahifede j 

ıuo lar ahalisi çok rahal bir h&YM 
yaşar. Erkekler koyun beslemekte. dal'· 
lara çıkıp .1.\•lanmakla vakit l'eçlrlrle-r. 
Kadınlar da ev ve tarla lşJerile ufra
tırlar. 

Kocası ülen kadınlar sl.7ah tarşaf 

l'iycrler ve sokakta kimse Ue konuş .. 
ma-ılar. Fuhşa sülUk e-den kadınlar eT
vrl~e l\1arenta nf'hrlne atılırdı. Fakat 
son zamanlarda birçok ideUer l'ibi bu 
da tarihe karqtı. 

Harbı Umumıyi doğuran ve dün.vayı ateşe boğan 

SARAY BOSNA FAGIASI 
( 1914 OLT I MATOM) 

Fransızca Sözlü !ılıru dün akşam ilk gösterildiği 

TAKSIM Ç· 
o.Jı r. eması 

Seyırcilerıni heyecan ve hareket dolu sahneler arasınd~ 
tırarak bır tarıhi safhayı gözleri önünde canlandırmıştır. 
Baş rollerde: 

DİTA PARLO ve ERİC V. STROHEİM I 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzlatlı matineler. 

dolaş· 

F
ahire ile Necdet Ekrem o gün 
saat 14,30 matinesinde söz -
!eşlikleri sinemanın holünde 

buluşmak üzere ayrılciılar. Per -

şembe olmuştu. Necdet Ekrem 
saat on dört buçuğa oıı kala ran -

devusuna gelmişti. Heyecanla 
beklıyordu. Onda, ilk defa bir ka
dın bekliyen toy bir delikanlı sa
bırsızlığı vardı. Kifir kadın da 

gecikdikçe gecikiyordu. Saat tam 
on dört buçuk olmuştu. Beş dakl-

' BUGÜN senenin en büyük ve muazzam türkçe sözlü ve şarkılı 
filmi, İZDİHAMIN önüne geçmek ve nefis filmi halkımızın rahatça 

görerek ı;ğlenmesi için 

İPE ve SA A Y 
Sinemalarında Birden 

Baş rollerde: RAMON NOVARO -MİRNA LOY ALATURKA 
MUSİKİ ve FASILLARI . Tertib edenler: M. S. ve CEVDET KOZAN 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler vardır. 

Dikkat: ŞEYHİN AŞKI bayramda İzmirde Yeni sinemada gös
terilecektir. 

~--------------------.-.---, 
Bugün SA K A R YA Sinemasında 1 

Bıitün dünyada emsalsiz bir muvaffakiyet kazanmış olan 

GÜNAHKAR KIZLAR 
t filmini mutlaka gidip görii nilz. Baş rollerde: 

1 

CORİNNE LUCHAİRE ve ANNİE DUCAUX 

İlaveten: TATLI GÜNAH 
ROBERT TAYLOR ve JEAN HARLOW 

tarafından. Ayrıca: Yeni P ARAMUNT JURNAL 
Bugün saat l ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

Kımler geldı, kimler g:eç=t~i,; .. ""'""'""'""'""'"""""'""'~=====-=-;=:~-~-~;::::~::::::::::;::::::::::::::::~l=""'~Y~a~z~ın::e:n~sı:c:a:k~g:.ec::e~le:r~L"""~""'""'""',.,,;""'""'~"" 
Bütün bunlar gözlerinden geçti. En son bü- Çam diplerinde ayın ışığına karşı koyan, kilme 
Daha neler yapmak ister?, y· o • s A Saat yirmi üç. 

yük bir tablo halinde Güney bakışlarına doldu. yeşilliklere kendilerini günahlarile beraber gömen 
Onun ılk gelişi, hastalığından sızlanmaları, gelip ve gizliyen çütlerin mırıltılarından başka kulağa 
gidışlerı, yurda yatırılışı, doktorun üzerinde uyan- gelen ne bir ses, ne bir soluk var. 
dırdığı yakınlık,' tanışındaki özellik üzerinde bı- No. 5 7 Yuan: ETEM iZZET BOOCB •••• •••• Araba tepeyi dolaştı, Çam Limanına indi. 
raktığı duygulu izler, kendisini aratan bır sevgi Genç kadın·. 

Dedi. Gözleri güldü. Pembe dalgalı yüzü gül- ölüm korkusu, bütün bır sevgi, yepyeni bir dirim, 
hepsi ve herşey bu uzun filmin en doyulmaz bö- d 1 . Kaf . · k tılı k t ı k bed' k b bo luk, _ Suat burada bı'raz dur•"-dü. Bakışları iri di. asının ıçı taptaze ıste - a ş, ur u uş, ay ış, azanç, om ş v~"" 
lümleri oldu.. Ve.. Doktor yine bu en son parça- Dedı". 
nın tadı ile dalgınlığından ayrıldı: 

!erle doldu. Ateşli, baygın, alevli bır damar ve biribirine karşı herşey ve hepsi vardı! Ve .. bu 
kalb Çarpışı ile· saniyede Gün""'in yüzü aynadan. tanıruruyacak - Duralım Selma ... - Ne cana yakın kız.. · ., 

Diye söylendi ve sözüne ekledi: -Bugün bununla sokağa çıkacağım... kadar değişik, renksiz, kaskatı vcı gözleri çetin ba- Suat arabacıya seslendi: 
. d Dedi. Sonra: kışlı görünüyordu!. - Dur, burada ... - Kimsesız e ... 

Ve .. Güneyin hayalini gözlerının içinde hap
ıederek soyunmağa ve uyumağa hazırlandı! 

- A... B!;t,n bugün doktora da gıdecektlm. ll Araba durdu, indiler. 
Diye unuttuğunu yerine döndüren bır du Güzel kadın: 

uşla: YAZ ORTASINDA - Ne şiirli gece Suat? BİR YÜN CEKETİ BiTİRİRKEN 
Giıney odada tek başınaydı. - Doktora ne olursa olsun gitmeliyim.. HEYBELİDE GECELER Dedi, erkeğin koluna daha çok girdi, gövdesinl 
Masmavı bir yün ceket öruyordu: 
- Ohhh .. Son ilmeğı de geçırdım .. 
Dedı, yerinden kalktı. 
- İki gün evde kalmak bana en güzel 

ceket kazandırdı. 

Diye, aynanın karşısına geçtı, gıyindi. 

bir 

- Çok güzel. Bu beya/. Ankara tiftiği yaka ile 
roa~nıavi gövde iyı gitti.. 

Dedi ve kendi kendisine söylendi: yasladı, erkek te c>na yaslandı. Deniz kıyısına doğru 
- Ona gitmemek ölüme gitmek olur. :fer mavi, gök mavi, deniz mavi ve bol ışığa yorlardı. Genç kadın sesinin bütün tatlılığı ile anla-
- Bu iş! bitirmeliyım!. boğulmuş bir mavilik dünyası, tıyordu: 
_ Beni 0 kurtaracak!. Bu, ayın en ışık gecesi. - Bak bak ... Büyükada ne güzel görünüyor. 

Ve .. bu saniyede bir genç adamın uzun kir- Deniz gönül verdiği sevdalının dizleri dib•ne - Ada değil.. Gönül yuvası .. 
- Ya deniz?. pikli yeşil gözleri onun bakışlarına doldu, kalbi çöken tutgunlar gibi sessiz, durgun duruyordu. Çmı-

scrt sevgi atışlarile durdu ve kafasının içinde bır !ar bu duruluk ve tutkunluk üzerine titrivorlar. - Cok güzel ... 
boğuşmadır koptu!. Bu boğuşmada kan kokusu1 Yaprak kıpırdamıyor. (Devamı var) 

l,_v_azaıı __ = _a_EŞ_AD_m __ zı __ I 
ka geçti, on geçti. Nihayet Fahl:rt 
kapıda göriinmüştü. 

Necdet Ekremin yüreği ağzına 
gelmişti, sanki .. Fahire genç ada
mın elini sıkarken: 

- GecilCtim, seni beklettim Nec
det, dedi .. 

Necdet latife etti: 
- Tam zamanında geldin.. Bir 

kadının rande•usuoda on dakika 
gecikmesi tabiidir. 

Necdet Ekrem bir loca bileti 
aldı. İçeri girdiler. Gerıç kadın he
nüz yeni tall!ştığı Necdetle, ilk 
defa yalnız olarak buluşuyordu. 
fahirenin bütün ilzür.tüsü kim • 
seyc görünmemekti. Bilhassa bit 
ahbab görürse diye, adeta, içinin 
yağı eriyordu .. 

Filim zaten güzel bir şey değil• 
di.. Can sıkıyordu Necdet Ekrem. 
uzun uzun Fahıreye aşktan, keo· 
d\sini sevdiğinden bahsetti. Hul· 
ya dolu masallar anlattı. Genç ka• 

(Devamı 7 inci sahifede} 

1 
Radyo ı 

Programı 

A n k ara Radyosu 
BUGtlN 

17 ,3, Protra,m. 
17,35 l\.tüzlk (daM aaall - Pi), 
18.05 Konaşma (dq pollllka hidl " 

ııelerl), 

18,20 Türk , müzlfl (İnoesu faslı • 
Sıızlnalt ve hUnam fasıllan). 

19,2() Romantik mU.11< hakkında mli• 
sahabe ve konser - Nıuııllalı şe..ı.•~ 
Cevat Memduh. 

19,55 Temsil - Denı. hasrell - Y•• 
un: Sadri Ertem. ltad7o ıoı. lerllb e· 
den: Avni Dllll&11. 

!0.25 Türlı: müzııt. 
1- Tamburi All efe. • Suzidil pot· 

revL 
2- Tamburi AH efe. - Suzidil iıı: IJI • 

el bes<e - Bilmedik rarlkl. 
- Tamburi Ali de, - Atır semai• 

Kani :radı leblnle. 
4- Cevdel Çafla - Tak<lm. 
5- fsmel aia - Suzidil f1lrkı - tl!W 

lln ceçll efendim. 
6- Şakir aia - Suzidil '"rkı - Sef• 

mlşlm bir kaddJ menun. 
7- Ali efe. - Suzidil farlu - ııct 

bir bakışında ne4'e. 
Okuyan: llluzalfer tıkar. Çalan!"" 

Vecihe, Retad Erer, ltuven Kam, Ce'f' 
del kozan. 

20.50 AJans, meleoroloJI, slraal ))Ot" 
IA81 (flal). 

Zl Mrmleket saat ayan. 
ZI MUılk (kliçüt orkestra - şef: 

Necip A4kın), 
U Haftalık pn<la kalnsu. 
!Z,!5 Müzik idam. Çipo - Pi). 
23,45 - 24 Son ajana haberleri • • 

yarınki profram.. 

YAllIN 
IZ.fO Pro.,..m, 
IZ.35 Mü•lk lharlf mllzft - Pi), 
13 1'fe.mlt>ket saat a7a.n, ajans, ııoe' 

&eor nJoJt habforll"'rt. 
ıuo Mü>lk (hafif mlblk devamı rt '· 
IJ.45 Tllrlı: m lizlfl. 
Çatanlar: lleşal Er.r, Vecihe, !l<fil 

Forsan, Fahire F, Olrunn: Musıol• 
Oaflar, 

1- Osman lle.Y - B tium peşrevL 
!- Kömiiroüude - D tisam bel~ • 

Aldım bayaU s>eroemla. 
- Musullu Osman - Dlinm .....,. 

N~'e7abı IQttun. 

4- Elhem efendi - Dlham "'"' • 
1!4kl oe.mlm. 

5- Faltlre Forsan - Taksim 
6- lr•maı Emin - Müaletır .,.nı • 

Ba nef"rden sana ey clU. 
7- Müstear şaz .. masL 
14,15 - 14,H Kon"'ma (Ey kadlııl 

saauı. 

1357 Hicrt 1 1354 Rum! 
ZİLHİCCE İklncikanun 

7 15 
~~.~~~.....;.....;~~..:...~ ..... 
1939, Ay 1, Gün 28, Kasım 82 
28 İlrincikinun CUMARTESİ 
----~·~""'1r-~~ ..... ~~--ı 

Vakıtler Vasati Ezani 

... da. - sa. d • 

Güne, 7 14 1 50 

Öğle 12 Ti 7 09 

tkiııdl 15 04 9 46 

Akşam 17 20 12 oO 

Yatsı i li ss ı 5S 
~alı: s 34 12 ıs 

BAYRMI NillAZI 
S. D. 
1 51 
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1 İstanbuldan Enstantaneler: 5 1 1 ş A ,_K_A __ , Oynak, Güzel ve Çapkın 
Var mıdır? Yok mudur? ..... EN • ..:.··*·"' Bir Y ı l d ı z 

... , karısının boynunda bir inci 
gel'danlık görür, bunu nereden 

T aşdelen, Orkinos T erkos Suyunu 
Etini Kılıç Diye 

aldığını öğrenmek ister, ısrar e
der. Kadın, itaçamak lı cevablar 
verir. Kocası ısrarı arttırır. Fransız Dilberi Mirel Balen 

Satıyorl .a r - Bunlan nereden aldığını mut
laka öğrenmek isteriru. Söyle ne
rede buldun? ... 

Var mı! 
- Yok mu? 
Bu iki sual lstanbulun gö

ht;, .. ıde oturan her vatandaşın 
birbirine sorduğu ve .. lüzumu ek· 
ınek, su kadar ehemmiyeti hai1' 
bir meseledir. 

M:esele!. 
Her yerde ve her zaman göre 

göre manasını, ehemmiyetini sı· 
fıra ındirdiğimiz bu kelimenin 
Yerine ne kullanmak icab edece • 
ğini ben bir türlü bulamadım. 

Acaba; mesele = İhtiyaç diye
bilir miyiz, yoksa meseleyi biraz 
nadir kullanmak yolunu bulabi
lir miyiz? Bunu dilcilerimize bı
rakıyorum. 

Gel elim bizim derdimize. 
Anlatmak ve binlerce vatanda

şın sızlandığı derdi ortaya koy
lnak istiyorum. 

Bizde eğlence •para yemek• 
ınanasını aldı alalı biz İstanbul
lular iki yakası bir araya gelmi-
Yor. · 

1 Yazan: MURAT KAYADAN 1 

yorsunuz 35 kuruşluk şarabı se
kiz lira.ya içiyorsunuz, bir mo
dern (!) pastanenln yemek liste
sindeki fiatlar bir günlük ev büt
çesıne çok yakındır. 

zerinde bir yer (ki 24 saat açık· 
tır) bunun tarifesi şudur: 

Kahve, çay 17,5 
Süt 20 
Sütlü kahve 25 
2 Sasis 2 yumurta Jle 40 
jambon 2 yumurta ile 70 
Rosto 40 

Kadın bird~nbire cevab verir: 
- Nereden bulacağım. Geçen 

gün iki düzine istiridyt geçirme • 
miş miydin, onların içinde çıktı. 

EBEDİ l\fÜCADELE: 

Bir karı ve koca, sokak orta • 
sında kavga utmek cılrmile mer· 
kez memurunun huzuruna çıkar· 
lar. Yanlarında bir d~ ahbabları 
var. Merkez memuru buna sorar: 

- Kavga ederken gördünüz 
mü? ... 

- Evet, bayım .• 

- Ne zaman? ... 

- İki sene evvel... 

- Nasıl iki sene evvel? ..• 

Nikahları kıyıldığı zaman şahid
lerinden biri de bendim ... 

- Demek () günden kavgaya 
başladılar. 

- Evet ..• 

NE MESELE!. 

Bir pazar günü bir gazinoda, si
neınada hulasa umuma mahsus 
Yerlerde bir buçuk bardak suyu 
Yedi buçuk kuruşa, hatta 10 ku
rıışa içıuek ne korkunç bir hadi
sedir. Hem içtiğimiz su size Taş
delen diye verilmiş terkostan baş
ka hirşey değildir. 

Günün Kalabalık Bir Saatinde Bir Gazinoda Oturanlar Yeni evlenmiş bir cift bal ayına 
çıkarlar. Karpatlarda küçük bir 
kasabaya gelirler. Köylülerden 
birine, kasabanın en tanıtmış dok
torunun adresini söylemesini rica 
ederler. Köylü, kasabada doktor 
olmadığı cev:ıbını verir: 

Bir lokantaya giriyorsunuz, si
~-· kılıç ıskarası diye orkinos haş
• •a<ı veriyorlar. Bir bara giri-

Bu şekilleri gözönünde tutup 1 
kollarımızı sallıya sallıya gezin -

tiye çıkmak hangi babayiğitin har
cıdır? 

Size birkaç yerin listelerini sı

ralıyacağım. Bakın yanlışım var 
mı? 

1- Beyoğlu İstik!Al caddesi ü-

Muhteşem 
Bir Düğün 

I<rallar, Prensler, Kordiplomatik 
İle Büyük Ricalin Bulunduğu 

Muazzam Bir Mera>İm 

1 talya Kralının küç;ık kızı pren
se~. Mari dö Savva ile Prens 
Luı Burboıı dö Pı.rm'ın düğün 

tnerasimi, geçen pazar günü Ro
~:da, Kir'.nal sarayı kilisesinde 

a edılmıştir. 
t ~liı;e, beyaz çiçekkr ve elek -
~rik fanuslarile donatılmış ve Gi
"0 ll.en" · ) tab ı nın meşhur (anonsiyason 
tı. lo~u mihrabın üzerine asılmış
d.if~ıhrabın önünde kırmızı ka -
~ l, Ve sırma saçaklı bir sayhan, 
§a erinde de altı gümüş şamdan, 
btrlndanların ortasında gümüşten 

Salih konulmuştu. 
lfııP~enses, papas majeste Emanoe
dak· olunda olarak saat 11 i birkaç 
~ka geçe kiliseye girmiştir. 

lnih Ussolini biraz evvel gelmiş. 
lı.ın ~ab.ın sağında, süfera heyeti-

B. nundeki koltuğa oturmuştu. 
<'\ın ~az geride Mareşal Badoğliyo, 
ll:a~~al_ Taon dö &ıwel, Mareşal 
Ilı !!: glıya, Mareşal do Bono. mar· 

tntıeriyali, Kont Bononi, ayan 

ve meb'usan reisleri ve Kont Ci
yano, Roma valisi ve şehir mü • 
messilleri mevki almışlardı. 

Kral kiliseye girinc..:, Kardinal 
Dekaria ayağa kalkmış, başını e
ğerek kendisini selanılamıştır. 

Kraldan sonra Kraiıçe, prens -
!er ve prensesler kiliseye gelmiş
lerdir. Kral ile yeni gelinin arka
sında Bulgar Kralı ile İtalya Kra
liçesi, sonra yeni güvey ile annesi. 
yürümüştür. Sabık Bulgar Kralı 1 
Ferdinand, İspanya Kralı Alfons, 
Bulgar Kraliçesi ve bütün İtal -
yan prens ve prensesleri. .. 

Kral ile Kraliçe yerlerine otu· 
runca gelin ve güvey, mihrabın 
önünde diz çökmüşler. Şahidler! 
de yanlarında mevki .almışlardır. 

Ak:, kardinal Dekarla tara • 
fından icra edilmiş. Yeni evliler 
kiliseden çıkınca doğru Vatikan 
sarayına giderek Papayı ziyaret 
etmişler ve Papa kendilerini tak· 
dis eylemiştir. 

Prenses Mari dö Savoa ile Prens Lüi dö Borbon 

······················ ············ ....... . 
Bu tarüeye devam etmek taka

ti bende kalmadL Eğer biraz daha 
devam edersem içime fenalık ge
lecek. 
Başka bir tarife. İstiklfil cadde

sine çıkan yan sokaklardan içkili 
bir yer: 

(Devamı 7 inci ıahlfeda) 

- Peki amma, hastalandığınız 
zaman ne yaparsınız• .. 

- Ne yapacağız, tabü bir ölüm
le ölürüz. 

F 
ransız yıldızlarının en güzeli ve ayni zaman
da en oynak, en çapkın bir yıldızıdır. 

Hollvud yıldızlarını teshir eden <Tino Rosl) 

yi bile baştan çıkardı. Şimdi Mısırda, cezre bahçe

lerinde tatlı bir sevda hayatı yaşıyor. 

Balennin, Tino ile evleneceğinden de bahsolu-

nuyor. Fakat bu ne dereceye kadar doğru, malılır. 
değil ... 

(Aşk adamı), (Yüwaşı Benoa) filimlerind< 
seyrettiğimiz bu şUh yıldızın Mısır dönüşünde İs· 
tanbula geleceği muhakkak. Hatti Ankaraya gide
ceği, Kızılay menfaatine, sevgilisi Thı ile birlikte 
bir konser vereceği de söyleniyor. 

l Kn~ou=ııo~ Vaır mD? 

Tavukçunun öldürdüğil güzel karısı 

O, Beni 
Aldatıyordu 

Üstelik 50 Bin Frank1mı 
Alıp Kaçm.ak istedi 

Ben de Onu öldürdüm 
ariste Som cinayet mahke-p mesi, karısını öldürmekle 
müıtehem tavukçu BufCet

in muhakemesine başlamıştır. 
22 temmuz 1937 de Kambron ci

varındaki ormanda tefessüh etmiş 
bir kadın cesedi bulunmuştu. Ya
pılan muayenede, yakından atı -
lan bir av tüfeği kurşunile öldü
rüldüğü anlaşıimıştL 

Katil aleti olan eski bir tüfek, 
cesedin biraz ilerisinde çalılar a· 
rasında duruyordu. Maktulenin 
çehresi tamamile bozulduğu için 
hüviyeti tesbit olunamadı. 

vahlar vermesi, kadının gaybube
tile ormanda bulunan meçhul ce
sedın tarihlerı arasında pek çok 
zaman geçmemesi dıkkat nazarını 
çekmiştir. 

Tahkikat derinleştirildi. Buf • 
fetin ava merakı olmadığı halde 
1937 sene>i haziran nıhayetinde 

eski bir av tüfeği satın aldığı öğ
renilmiş, ormanda bulunan tüfek, 
köylülerden birçoğuna gösteril • 
miş ve bunu Buffete satan bir çift
çi derhal tanımıştır. 

Cesedin üzerindeki elbiseler de
podan çıkarılmış, annesine gös • 
terilmış. Yaşlı kadının kızının el
biseleri olduğunu söylemiştır. 

Onlar da Erkek Cocuklarınız Gibi , 

İstidatlarına Göre Büyütülmelidi1 
Tipdeki Kız Çocuklarını Y etiştirmel 

Oldukça Güçtür. Bilhassa Annelerin Dikkat 
Edecekleri Noktalar Pek Çoktur 

Yalnız Bu 

E 
vlild yetiştirmek kolay de
ğil Çocuğunuzun istidadı· 

nı, ne gıbi bir i~ intihab e-
debileceğini, sihhatını ve daha bu
na benzer binlerce şeyi duşün -
mek mecburiyetindesiniz. 

İngiliz doktoru Perny uzun tet
kikat neticesinde çocukları esaslı 
olarak birkaç tipe ayırmış ve bu 
istıdad ve kabıliyetleri için neler 
düşünülebileceğini yazınıştır. Şim 
diye kadar •Son Telgraf• İngiliz 
doktorunun bahsettiği tiplere da· 
ir yazılanları hulisa etmiştL 

Bugün de diğer bir tipten bah· 
setmek sırası geldL Resmini gör· 
düğünüz kız çocuğu ne kadar se
vımli değil mi?. Yedi yaşındadır. 
Eğer sizin de kızınız var da bu 
çocuğa benziyorsa aşağıdaki sa • 
tırları biraz dikkatle okumadan 
geçemıyecksinız. 

Başın üst kısmı çok iyi inkişaf 
etmış, alın yükselmiş, açılmıştır. 

Burun biraz kıvrıktır. Fakat ço
cuk on dört on beş yaşlarına ge
lince burun düzelecek diye tah
min edilebılir. Gözleri iridir. Üst 
dudak biraz ileri doğru çıkmıştır. 
Çene küçüktür. Fakat çok müte
nasıbdir. 

Bu kız son derece hassastır. Ti· 
tiz olduğunu söylemeğe lüzum 
yok. Eğer kızınız buna benziyorsa 
bu tiptekilerden ise ne kadar ti
tiz olduğunu elbette anlaınışsı-

nızdır. Fakat büyüdükçe görecek
sıniz ki müvazenesi artacak, has
sasiyetıni muhafaza etmekle be
raber muhakemesi de inkişaf e
dınce üzerindeki o eski titizlik kal • 
ınıyacaktır. Bu tipteki kızların 

gözleri iyi görür. Kulakları iyi işi
tir, burunları iyi koku alır. Yani 
hisleri itibarile eksikleri yoktur. 
Titiz oldukları için en ufak şey
den öfkelenirler. 

İğrenmek huyları vardır. Ken
disine vadedilen şeyi vaktinde 
yaptırmak isterler. 

Böyle kızların nazik ve sevimli 
olduklarını da ayrıca söylemek 
lazundır. Fakat bunlar ayni za -
manda kendi menfaatlerini çok 
düşünürler. 

Eğer kızınız bu tipteki çocuk 
!ardan ise ona birşeyi kabul eL 

tirmek için ısrar etmeyiniz. Sı. 

ısrar ettikçe onun inad ettiğini gö 
receksiniz. 

Böyle çocuklara söz dinletıneı 
isterseniz onların duygularına, a 
zularına göre hareket ediniz, sö 
söyleyiniz. Israr ederek yaptıra 
madığmızı çok defa tatlılıkla v 
onıarın izzeti nefislerini okşamak 
la yaptıracağınıza emin olunuz. 

Bu kızın alnına dikkat ediniz 
Ne kadar genişlemiş, açılmış vı 

manalı bir hal almış!. Bu kada 
iyi inkişaf etmiş bir baş zekA v. 
muhakeme kabiliyetini gösterir 

(D~vamı 7 inci •oJıl/~<14, 

Aradan uzun müddet geçmiş i· 
di. 1938 da Amyende oturan Ma
dam Löfer adlı bir kadın, zabıta
ya müracaatla kızı Madam Simon 
Buffetin 1937 senesi temmuzun • 
danberi kaybolduğunu söylemiş, 

aranıp bulunmasını rica etmiştir. 

Buffet; bu deliller karşısında loc==============

Kadının kocası Buf!et celbo -
]unmuş, sorguya çekılmiş, tavuk· 
çunun, karısının gaybubetınden 

bahsetmemesi ve kaçamaklı ce • 

inkara devam edememiş ve de • 
miştir ki: 

·- Karım güzeldı ve benı alda
tıyordu. Ayni zamanda pıyango
dan kazandığım 50 bin frangı a
lıp kaçmak istiyordu. Bunu anla
yınca, kendısinden ayrılmamak 

için öldürmiye karar verdım. Gez-

me bahanesile ormana götürdüm. 
Emıesıne bir kurşun sıktım, öl • 
dürdüm. Kendimi de öldürecek • 
tim. Fakat cesaret edemedim. 

Som mahkemesinin katili ida
ma mahkum edeceğl, kafasının 

giyotınle kesileceği muhakkak a,ö 
rülmektedir. 

• 
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lntihab İşleri için Partide -eir 
Komite Teşkil Edildi 

A 
nkara 27 (AA)- Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında celsenin açıl

masını müteakip kürsüye gelen 
Başvekil Refik Saydam aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 
Arkadaşlarım, 

Selefim sayın Celal Bayarın is
tifası üzerine teşkili bana tevdi 
buyurulan kabineyi yüksek hu -
zurunuza getiriyorum. 

Kabinenin programı, şimdiye 

kadar olduğu gibi, mensub oldu
ğumuz Cumhuriyet Halk Parti -
•inin programını tahakkuk ettir
mek gayesine dayanmaktadır: 

İnkı!ab kanıınlarının milli bün
yede sarsılmaz bir şekilde :Şleme
sini ve adli teşkillltın devamlı in
kişafını temin yolunda ittihaz e
dilmiş olan tedbirlerin tatbikine 
hassasiyetle devam etmek az -
mindeyiz. 

Müdafaa kuvvetlerimizin tesli
hat ve teçhizat programının ta -
hakkukuna devam edilecek, milli 
müdafaa kuvvetlerimizin harb i
cablarına göre yetiştirilmesi yo
lundaki mesaiye hız verilecektir. 

Vatanda geniş mikyasta müsta
kar bir huzur ve sükfuı temin et
mek, vatandaşları anarşiden ve 
cebirden uzak bir emniyet havası 
içinde bulundurmak programımı
zın başında gelir. Rejimimizin teş
kilatı esasiye kanunu ile tesbit et
tiği umdelerle müesses içtimai ni
zamını korumak en mühim işi -
mizdir: İdare makinesinin mun -
tazam ve bilgili bir surette işle

mesini temin edecek çareleri dik
katle teemmül edeceğiz: Vazife -
}erin ehiflerine tevdiine ve me -
murların terfi ve terfihlerinde a
dalet ve liyakatin esas tutulma
sınadikkat edeceğiz: 

Biiyiik bir itina ve dikkatle tes
bit edilmiş ve uzun senelerin tec
rübelerile memleketin menfaat -
!erini en iyi bir şekilde koruduğu 
vazih bir surette anlaşılm!§ bu
lunan dış politikamız, tuttuğu yol
da devam edecektir: Cumhuriyet 
hükUmetinin şimdiye kadar yap
mış olduğu taahhütler tam bir sa
dakatle ifa edileceği gibi, teessüs 
etmiş bulunan dostluklar da an'a
nemizin icab ettirdiği vefalı şe -
kilde muhafaza ve tekamül etti
rilecektir ı 

Maliyemizin ana prensiplerini, 
cumhuriyet devrinin ilk olarak 
memleketimizde temin ve itina ile 
muhafaza ettiği hakiki ve samimi 
manası ile denk bütçe esası teşkil 
edecektir: Taahhütlerimize olan 
sadakat tediyelerimizdeki inti -
zim sayesinde gittikçe artan dev
let itibarının takviyesi bu esasın 
büyük bir hassasiyetle takibi ile 
mümkün olabileceği kanaatinde
yiz: Memleketimizin her sahada 
inkişaf ve umranına matuf mesai 
programlarımızın, bu sahaların 

her birindeki ihtiyaçları sür'atle 
tahakkuk ettirecek şekilde ve ma
li bakımdan sıkıntısız karşılıyabi
lecek çerçeveler içinde tanzim et
mek azmindeyiz. 

Umumi hizmetlerin ifasını te
min edecek varidat membalarını - - --

ı 
tanzim ederken istihsali ve va -
tandaşların tediye kabiliyeilerini 
tazyik etmemeğe hassatan dikkat 
edeceğiz( Vergilerimizde daima 
mütekamil ve vatandaşlarla dev
let hukukunu ayni seviyede ko
ruyacak tarh ve tahsil usullerinde 
devamlı ıslahatı tahakkuk ettir -
mek maliyetimizin en başta gelen 
iştigal mevzularından birini teş -
kil edecektir: Her vesile ile çiftçi 
ve köylü vatandaşlarımızın vergi 
yükünü tahfil ve köylerimizin ik
tisaden sür'atle kalkınmasını te
min etmek ve hayat ucuzluğuna 
matuf tahfifieri iktısad kaideleri
nin salim istikametlerinde müte
madiyen tahakkuk ettirmek en 
samiml emellerimiz arasındadır: 

Milli paramızın fili istikrarını 

korumak başh;;a umdemizdir: 
Devlet bütçesinden verilen ma

aş ve ücretlerle devlet sermaye -
sile kurulmuş müesseselerdeki ma
aş ve ücretler arasında ahenk te
sisi ve bu esnada bu müessesele
rin salim bir surette işlemesinin 
de temini üzerinde ehemmiyetle 
tevakkuf ettiğimiz bir mevzudur: 
Bu gayeye matuf mesaiyi en kısa 
bir zamanda tahakkuk ettireceğiz. 

Memleketimizin maddi refahı 
ve iktısadi kalkınması ancak kül
tür seviyemizin bunlarla muvazi 
olarak yürüınesile mümkün ola • 
caktır kanaatindeyiz: Türk çocu
ğunu daha ilk tahsil yaşında iken 
mektebe alarak zeka, istidat ve fa
aliyetine uygun bir silsile takib 
ettirmek memleketin ilim, san'at 
ve pratik hayat ve teknik faali -
yet sahalarında görülen eleman 
ihtiyacını onların yetişkin varlık

larile karşılamak, maarif işlerin
de tutacağımız esaslı yoldur: Bu 
yolda emin yürüyebilmek için ilk 
tahsili öğretmen ve eğitmenleri -
mizle vermeğe çalışmakta devam 
edeceğiz: Mevcut liseleri, keyfi -
yetçe olgunlaştırmak ve yüksek 
tahsil müesseselerini tam hazır -
!ayıcı mektepler haline getirmek 
emelindeyiz: Ankara, İstanbul Ü
niversiteleri ile diğer yüksek tah
sil mekteplerinin inkişafları ya
kından takib edilecektir: Türk ço
cuğunu ahl_akı temiz, ruhça ve 
bedence sağlam, milletine, vatanı
na, cumhuriyete ve inkılaba sa -
dık yetiştirmek maarifimizin baş
lıca hedefidir: Tarih ve dil inkı
Jabımızın milli ruhun doğuşuna 
ve kuvvetlenmesine verdiği hızı 
arttıracağız: 

Demiryolu inşaatı cumhuriyet 
devrinin çizdiği büyük program 
dairesinde devam ettirilecektir: 
Demiryollarımızın iktısadi ve tek
nik esaslar dahilinde inkişafı için 
başlam!§ olan harekete kuvvetle 
devam olunacaktır: 

Memleketin en ziyade muhtaç 
olduğu ve tahakkuku halinde en 
yüksek ve feyizli neticeler vere -
ceği tabii bulunan su işlerine R 
M Meclisimizin gösterdiği büyük 
alaka sayesinde geniş bir planla 
başlanmış olduğu malılmumuzdur. 

Bu mesaiye devam olunacaktır: 
Diğer nafıa ve amme hizmetleri 

üzerindeki çalışmalar da aynı hız-- ---
Baş, Diş, Nezle.Grip Romatizma 
nevralji,kırıkhk ve bütün ağrıl arınızı der~ a ' keser 
•• icabında gUnde Uç k ••• a lı nabil ir. • • 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llanla rı _I 
Semti Mahallesi 5okatı 

Kadıköy Mecidiye Faik bey 
mescidi 

Üsküdar Selmanağa Bostan 

• • • 

Kadıköy Rasim PŞ: Nun bey 

No. C insi Aylık kirası 
Ura Kr. 

36 Ev ve bahy 4 50 

2,2 Ev bahç• 6 50 - 1 

2 • 3 50 - 2 

21:23 Kulübe ve bahçe 2 00 

Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı yerler 31/5/939 sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere arttırmal~ı beş gün müddetle uzatılmıştır: İha
leleri 30/1/939 pazartesi günü saat 14 dedir. İsteklilerin Kadıköy Va-
kıflar Müdürlüğüne gelmeleri <645) 

la yürüyecektir: 
İktısadi sahadaki çalışmaları -

mız, istikametini her işimızde ol
duğu gibi parti programının ana 
hatlarınpan alacaktır: Devletçilik 
prensipine dayanan mevzularda 
faaliyetimiz ihtiyaçları, ehemmi
yetlerine ve bu baptaki imkanla
ra göre sıraya koyarak temin et
mek ve devletin iktısadi teşekkül
lerinin işlemelerini ve bunların 
üzerindeki kontrolları kuruluşla
rındaki maksad~ cevab verecek 
şekilde ve şartların müsaadesi nis
betinde tekemmül ettirmek yo -
lunu takib edecektir. 

Toprakaltı servetlerinin istis
marını iktısadi kalkınma planı -
mızın bilhassa tediye müvazenesi 
bakımından hazineye kuvvet ve
rici ehemmiyetli bir mevzu olarak 
telakki etmekteyiz. 

Alelumum ticari münasebetler
de normal yolları takibe taraftar 
olmakla beraber ayni zamanda 
dünya iktısadi şartlarının icabı o
larak karşılıklı menfaatler ve mü
saadeler yolu ile tediye bilanço
sunun mütevazin olmasına dikkat 
edeceğiz. 

Diğer taraftan mahsullerimizin 
dış piyasalarda revaç ve il;ibarını 
arttırmak için mühim ihraç mal
larımızın standardlanması yolun
daki faaliyetlere vüs'at vermek ka
rarındayız: 

Normal faaliyetlerile memleke
tin iktısadi nizamına faydası olan 
hususi teşebbüslere kıymet ve 
kuvvet vereceğiz: 

Cumhuriyetin teessüsündenberi 
memlekette yepyeni bir devlet 
sıhhiyeciliği kurmak ve halkın 

hayatını korumak gayesi ile taki·b 
edilen program dahilindeki ça -
Iışmalara devam olunacaktır: Bu 
arada bilhassa tıbbi ve içtimai 
yardım müesseselerinin ve sıhhi 
mücadele teşekküllerinin ihtiyaç
ları ve imkanlar dahilinde inkişa-
fına gayret edilecektir: 

Ana yurda getirilen ırkdaşları
mızın refah ve saadetlerinin te -
mini hü kıl metin ehemmiyetle ta
kib edeceği işlerdendir: Mali im
kanlar nisbetinde bu gayenin ta
hakkukuna da çalışılacaktır: 

Gümrük mevzularını ve mua
melelerini ıslah ve tanzim ve in
hisarlarda mali olduğu kadar ik
tısadi ve sıhhi hedefleri de gözö
nünde tutarak rasyonel çalışmağa 
devam edeceğiz: Sert içkilere kar
şı makul tedbirlerle fenni ve iç
timai bir surette mücadele etmek 
emelindeyiz: 

Ziraat işleri, üzerinde önemle, 
itina ile duracağımız büyük dava
larımızdan biridir: Çiftçinin emek 
ve vaktini kıymetlendirmek, is
tihsal kudret ve kabiliyetini art
tırmak, kazancını ve yaşama se
viyesini yükseltmek ziraat prog
ramımızın esas ve gayeleridir: 

Ormancılık siyr;.setimizde halk 
ihtiyaçlarının daima ve basiretle 
gözönünde tuturak, koruma ve 
devlet işletmesi ana prensipleri 
mizdendir: 
Arkadaşlarım, 

Bütün bll arzettiklerim hükil 
met faaliyetinde göze çarpacak 
ana hatlardır. Bunların yanında, 
millet hayatının lüzum gösterdiği 
daha binbir mevzu vardır. Onları 
tafsil ederek sizi yoracak değilim. 
Sözüme başlarken işaret ettiğim 
gibi, biz, C. H: Partisinin progra
mına sadık ve Qnun tahakkuku
na çalışan insanlarız: Partimizin 
bize çizdiği hatlar dahilinde ve 
Türk milletinin refah ve saadeti
ne matuf mesaide sizin vereceği
niz direktifler dairesinde çalışma
larımızı tanzim ve inkişaf ettir -
mek gayesile birleşmiş, ideali ve 
birbirine itimadı tamam bir kabi
ne olarak huzurunuza çıktığımız 
itikadındayız: Eğer, bizi bu vasıf
larımızla Türk vatanının ve mil
letinin yüksek maksadlarına hiz
met edecek kabiliyette ve bu kuv
vette görüyorsanız itimad reyle
rinizle taltif ve takviye ediniz: 
Başvekil Refik Saydamın sık, 

sık sürekli alkışlarile karşılanan 
bu nutkunu takiben bazı hatt;ıler 
söz almışlardır. 

Neticede tayini esami ile reye 
müracaat olunarak hükumete 341 
ve mevcudün ittifakile itimad be-

Hükomet 
Beyannamesi 

(1 inci sahüeden devam) 

çalışına uygunluğu, havası Ü -

zerinde Refik Saydamın ça -
!ışına azmi, metodik ve dinamik 

gayreti, disiplinli faaliyeti ve yük
sek görüşleri de hiç şüphe yok 
İcra Vekilleri mekanizmasuıı en 
müessir tarzda müsmir :faaliyette 
liuıunmıya sevkedecek hususi bir 
amil olacaktır. Bunun içindir ki, 
yeni hükfuııetin müstakar edasın

da ve memlekete vadettiği biz -
metler üzerinde geniş ve velud ne
ticeler almak ümidini kuvvetle 
muhafaza etmekte kendimizi hak
lı buluy0TU2. • 

Bir Çinğene 
Şebekesi 

Z abıta Şişli ve civarında top
! ubir halde dvıaşarak ta -
vuk ve hindileri çalan beş 

Çingene karısını dün bir hindiyi 
çalarlarken suç üstünde yakala -
mak suçile e)e geçirmiş ve cüm
lesini adliyeye teslim etmiştir: 

H~dlse şöyle olmuştur: 

Dün Şişlide devriy-. gezmekte 
olan bir polis bu civarda dolaş -
makta olan beş Çingeııe karısının 
vazıyetlerinden şüpl,e etmiş ve 
kendilerini gizlice t:;kib etmeğe 

başlmnıştır. Kadın Fırın sokağın

da 17 numaralı evde oturan Ha
sibe adında bir kadına aid büyük 
bir- hindinin evin önünde çöplen
mekte olduğunu görünce evvela 

etrafa bakınmışlar meydanda kim
seyi göremeyince kadınlardan üçü 
etrafı gözetlemeğe başlamışlar 

dördüncü kadın usulcacık hin -

dinın yanına sokularak cebinden 
çıkardığı yemi yere ntmıya baş -
lamış ve beşinci kadında çöplen
mekte olan koca hindiyi yakala -

dığı gibi çuvala indirmiştir. Ka -
dınlar bu iş olup bittikten sonra 
uzaklaşmak isterlerk<on kendile -
rini takib etmekte olan polis me

muru tarafından yakalanmışlar -
dır: Yapılan tahkikat neticesinde 
Hasan kızı Gezban, Raşid kızı Sa
fa, Hüseyin kızı Zahide, Halil kı
zı Donoy ve Ali kızı Sultan adla
rında olan ve Kasımpaşada otur -

dukları anlaşılan bu kadınlar ci
varda yapılan bütün tavuk hır -
sızlıklarının failleri oldukları tes
bit edilmiştir. 

yan edilmiştir: 
Sürekli alkışlar arasında bu ne

ticenin bildirilmesi üzerine kürsü
ye gelen Ba /ekil şu sözlerle te
şekkürde bulumpuştur: 

·Arkadaşlarım, gerek bendeniz 
ve gerek kabine arkadaşlarım hak
kımızda gösterdiğiniz itimada ar
zı şükran ederiz: Her vazifemiz ve 
her işimizde bu itimadınızı mu
hafaza etmeğe ve ona !ayık ol -
mağa ~~Iışacağız:• 

* 
A nkara 27 (A.A:)- Mı Mec-

lisi Reis Abdülhalik Ren
danın riyasetinde yaptığı 

bugünkü toplantısında, Hasan Sa-
ka cTrabzon• tarafından verilen 

bir kararı kabul etmek suretile 
intihabatın yenileşmesine karar 
vermiştir. 

Bu suretle Büyük Meclisin, be
şinci intihab devresinin son içti -
maını teşkil eden bugünkü top -

lantısında celsenin açılmasını mü
teakib söz almış olan Başvekil Re
fik Saydamın umumi tasvib ses
leri ve sürekli alkışlarla karşıla -
nan beyanatı dinlenmiştir: 

Saka (Trabzon) un aşağıdaki tak
riri okunmuştur: 

cBundan evvelki celsede inti -
babın yenilenmesine karar vermiş 
olan B. Mı Meclisinin ruzname -

sindre müzakere edilecek mühim 
bir madde kalmamış olmak itiba
rile nisanın üçüncü pazartesi gü

nü fevkaHide içtirnaa başlamak ü
zere in'ikada nihayet verilmesini 
teklif ederim:> 

Takririn reye konularak mec
lisin müttefikan tasvibine ikti -
ran etmesi üzerine de reis Abdül

halik Renda alkışlarla karşılanan 
- sözleri saat tam 16/30 da B: M. 
Meclisinin beşinci intıhab devresi 

içtimalarına niliayet vermiştir. 

İspanya Harbinden 
Sonra 

(2 inci sayfadan devam) 
üzerinde teminat vermiştir ı Fa -
kat Mussolini İspanya harbinin 
sonunda bunu tevil etmiye çalışır 
da askerlerini geri çekmezse va
ziyet ne olacak? Her şeyden ev
vel, Çemberlayn'in cyatıştırmaa 

siyaset! iflas etmiş olacaktır. Fa-

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
Esas Yeri Nevi 
No. 

34 İstanbulda, Fındıklıda, Mol- Kiirgir 
la Çelebi mahallesi Dolma- Antrepo 
bahçe caddesi eski 136-136 
Mü: 138, 140 yeni 172, 184 

Mukadder o~pozılo•U 
kıymeti 

T: Lı 206: 700 T: Lı 41:340 

1 - Tafsilatı yukarıda yazılı antrepo pazarlık usulile satışa konul· 
muştur. 

2 - Pazarlık 6 şubat 939 pazartesi günü saat on beşte İstanbul 
şubemiz satış komisyonu huzurunda yapılacak ve ihalesi AnkaradS 
idare meclisimizin tasvibine arzedilecektir: 

3 - İstekli olanların mezkur tarihde saat on beşte İstanbul şube' 
mizde hazır bulunmaları ve o tarihe kadar depozitoyu veznemize ya· 
tırmalar!: c753· c648· 

kat meseıe orada kalmış olınıya - ista'l1bul 4 ü .• cü icra Memurluğunda 1: 
caktır: Çünkü Fransa, İtalya ve Bir borçtan dolayı mahıcuz ve satışına karar verilen Kasımpa: 
Almanya tarafından garbi Akde- şada Çatmamescit mahallesinin Çatma mescid sokağında eski 10 yeııi 
nizde ihdas edilen olup bittiyi ka- 10/12 kapı numaralı sırf mülk menzilhanenin 576 hissede 552 sehimi a· 
bul etmiyeceğini bildirmiştir: Ve çık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
bunun için de hazırlığa başlam!§ Gayrimenkulün vasıfları: 
bulıunuyor. Şimali Afrikadaki as- Sokak kapıs.ından bahçeye girilir: Bahçede muhtelif ağaçlarla berar 
kerlerini takviye etmış: Şarki Af- her sağda ve solda iki bina vardır ve bahçenin etrafı duvarla çevri!idil· 
rikaya Senegal askerleri göndeT- Sağdaki ahşab hane bina mermer bir basamakla kapıdan girilince ıt 
miş: Denizde de tertibat alm!§tır. mim kırmızı çini bir papudelok ve zemini tahta döşeli bir koridor uıt 
İtalyanın da hazırlıklarından hah- rınde bir oda bir hala ve zemini tahta sofa bir odadan geçilir: ZemiJlİ 
sedilmektedir: Hatta İtalya kıt'a- ı t b çımen o ıir mutfak ve mutfakta bir kapı ile bahçeye çıkılır. 
!arına İspanyadaki gibi cgönüllü. Birinci kat: 

Almanların yardım edecekleri bil- Bir sofa üzerinde iki oda, bir hala ve bir yüklük vardır ve bina ıs· 
dirilmektedir: mamen ahşap olup içinde elektrik tesisatı vardır: 
İtalya ve Almanya öyle yeni bir Soldaki bina: 

teknik icat etmişlerdir ki hartı Birkaç ayak merdivenle çıkılır: Ve bahçedeki diğer bir kapıdan bir 
ilan etmeden ve hatta resmen as- boci k 1 ı ılı B dl 

nanın rum a ına mı ır: uranın zemini kırmızı çini ocaklı ve için 
kederini harbe iştirak ettirmeden kuyu ve sahrıncı bulunan bir mutfak ve buradan bir kapı ile geçilil 
harb yapabiliyorlar. İtalya, İs - Bir kömürlük ve bir hela ve bir merdivenaltı vardır( Buradan bir ınef' 
panyaya yüz bin asker sevketmiş divenle diğer sokak kapısından girilen sofaya çıkılır: Burada iki oda vsf 
ve orada İspanya askerlerile iki dır. Bu sofadan tahta bir merdivenle tavan arasına çıkılır: Binanın b' 
sene dövüşmüştür. Halbuki ortada den duvarları kargir ve dahili aksamı ahşaptır: Elektrik tesisatı vardır: 
ilan edilmiş bir harb mevcud ol- Hududu: Bir tarafı kolağası Bahaeddin menzili ve bahçesi ve bazı' 
madığı gibi, İspanyadaki silahlı Azi7e Hanım bahçesi ve iki tarafı mahallei mezkiıre imamlarına meşrııli 
kıt'aların cgönüllü> !erden ibaret sükna arsası ve tarafı rabii tarikiam ile mahduttur: 
olduğunu iddia etmiştir: Afrika - Mesahası: 

da da tarafları bile belli olmıyan Umumu 171 metro murabbaıdır. Bundan sağdaki bina 34 ve soJdB~ 
bu tertib bir harb başiıyabilir: Hu- bina 45 metro murabbaı olup mütebaki kısım bahçedir: Bunlardan saf 
!asa, İspanya harbinin sonu yak- daki binaya 646 lira ve soldaki bina ya 896 lira ve bahçe kısmına 460 l~ 
!aştıkça, sulh için tehlike de art- ki heyeti umumiyesine ceman 2002 lira kıymet takdir edilmiştir. 
maktadır: Dün sulh namına İspan- 1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 9/2/1939 taribwd1 

ya ihtilalinin nihayetlenmesini is- itibaren 38/2435 No: ile İstanbul dördüncü icra dmresinin muay}' 
tiyorduk. Bugün de adeta sulh na- numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardı· 
mına İspanya harbi devam etse fazla malılmat almak istiyenler, :işbu şartnameye ve 38/2435 do6Y 

1
_d_i..;,y_e_c_eg.,· ı_ı m_iz_.g .. e_lı..;,ı Y_o_r_ı ------ı numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir: 

Y M 
• k ı ' 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7. 

arşova uza ere en nisbetinde pey veya milli bir kankanın teminat mektubu tevdi e<Jil1 

L 
ondra 28 (Hususi) _ Leh _ cektir: <Madde 124) 
Alman müzakereleri bitmiş 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak ba~ 
ve iki devlet arasında bü _ sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını husus!le faiz ve masrs 

tün pürüzlü meseleler halledil - dair olan iddialarını işbu ilan tariltinden itibaren yirmi gün içinde e' 
miştir: Bu arada Danzig, Meme!, rakı müsbitelerile birlikte memuryetimize bildirmeleri icab eder: Ar, 
Okranya meseleleri, Tuna iktı - halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin payJaŞı1 

sadi vaziyeti, Çek - Leh ve Leh- sından hariç kalırlar( 
Macar münasebetleri ile Roman - 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şad 
yanın vaziyeti birer birer tetkik mesini okumuş ve lüzumlu malfunat alınış ve bunları tamamen k$r 

olunmuş ve bu meseleler hakkın- etmiş ad ve itibar olunurlar: 
da her iki tarafı memnun edecek 5- Gayrimenkul 2 Mart 1939 tarihinde perşembe günü saat 14 ten l~ 
kararlar verilmiştir: kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağınldıktan sıı~· 

Danzig meselesinde Polonya ta- en çok arttırana ihale edilir: Ancak arttırma bedeli muhammen kıYrı" 
mamile Berlinin arzularına göre tin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüchanı ol 
hareket edecek ve Almanya Me- diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile teıf 
mel işini de kendi lehine halle - edilm~ :ıaca~arının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttırB1 

decektir. taahhudu bakı kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit ediJef 
Okranya meselelsi ile Sovyet - 17 Mart 939 tarihinde cuma günü saat 14den 16ya kadar İstanbul dörd' 

!er ı Almanya ve Sovyetler - Leh cü icra me~:"luğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına I' 
münasebatı üzerinde mühim ka- haru olan dıger alacaklıların bu gayri menkul f!e temin edilmiş atı'' 
rarlar verilmiş ise de bu hususta !arı mecmuundan fazlaya çclmıak şartile en çok arttırana ihale e<l' 
henüz hiçbir mallimaC sızmamış- Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi d~er· 
tır: ı 6 -:( Gay~i (menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya' 
Diğer taraftan Almanya ile Çe- rılen muhlet ıçınde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak k11' 

koslovakya arasında aktedilen ve sinden evvel en yüksek tekliite bulunan kimse arzetmiş olduğıı 
Alman askerlerinin transit olarak delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa henıe~ 
icabında Çek arazisinden geçe - beş (gün müddetle arttırnıaya çıkarılıp en çok arttırana ihale e<l· 
bilmesini temin eden anlaşmanın İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab · 
da Varşova müzakerelerile alakası nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksız m&' 

ı ı ın 

görülmekte ve bu anlaşma orta-ve yetımızce alıcıdan tahsil olunur: (Madde 133) 
şarki Avrupa hi\diselerile alaka - 7 (- ~ıcı aırttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag ): 
dar görülmektedir: cını yırım sen:ıık vaıkıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verfl' 

mecbu~durı ~uterakim vergiler, tenvirat ve tazifat ve tellfıliye resrf'. 
den mutevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcı)'B • 
olmayıp art~ırma bedelinden _ tenzil olunur: İşbu gayri ınel 
yukarıda gosterilen tarihte Istanbul dördüncü icra merntJf' 
odasında işbu iliin ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde ,. 
lacağı ilan olunur: 38/2435 _)-

İmpeks ~irketi Meselesi 
• mpeks şirketi meselesi etra -1 fında icabeden tetkiklerde bu-

lunmıya memur edilmiş olan 
İktısad Vekiileti başmüfettişi Fev
zi ile Maliye Vekiileti müfettişle -
rinden Faik, düne kadar elde et
tikleri neticeleri hükumete bil -
dirmeü ve bundan sonr:ı takib ede
cekleri yol hakkında direktif al
mak üzere dün akşam Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Bu sabah Ankaraya varan mü
fettişkr bugün ve yarın orada ka
lacaklar ve pazartesi sabahı tek
rar şehrimize gelerek bu yoldaki 
tetkik ve teftişlerine devam ede
ceklerdir. 
Diğer taraftan şehrimizdeki a • 

raştırma neticesi elde edilen ve 
çuvallar içinde Ankaraya gönde
rilmiş olan evrakın Ankara müd
deiumumiliğillce tetkik edilmesine 
devam olunmaktadır: Bu evrakın 
içinôe bulunan ve yabancı dille 
yazılmış olanlar matbuat umum 
müdürlüğü tarafından tercüme 
edilmektedir. Tahkikatın bayram 
ertesi neticeleneceJ:i anlaşılmak
tadır. 

lstan bu] Emniyet Sandığı Direktörlüğünde~ 
Emn~yet Sandığı.na borçlu Ahmed kızı ölü Bayan fi' 

Zehra mırasçılarına ilan yolile son tebliğ: 

Murisiniz mutasarrıf olduğu Fatihde Kirıruısti mahallesinin 1'"' 
kı:ıraman halen Fatih caddesinde en eski 64 eski ve yeni 66 No: Jı' 
t~de odası olan kagir bir dükkanın tamamını birinci derecede iP' 
gost~rerek 9/~(935 tarihinde 21963 hesab No. sile SandığımızdaJ1 9 

10~ lıra borç odennıediğinden 1/2/ 938 tarihinde iaiz ve komiS~ 
saır masraflarla beraber borç miktarı 131 lira 84 kuruşa baliğ 0 )111"'' 

Bu sebeble ve 937 /513 numara ile yapılan takib k art1 
n ti ı d ve açı ,(, 
ı e cesın e mezkıir gayrimenkul 400 lira bedelle talibine muv9~i' 
ihale edilmiştir. 

İşbı~ ilan tı~inden itibaren bir ay içinde Sandığımıza mürac~ 
borcu odemediğınız takdirde kat'i ihale kararı verilmek üzere 1' 
~syasının icra hakimliğine tevdi edileceği malfununuı: olmak ,,e 
ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olu }661Y 
-;:~=:===~===::::====::.:::::::::=::::::::::::::n~ 

I lsta nbul Komutanlığı Satınal-
ma Komisyonu ilanları 

Talibinin vermiş olduğu fiat ma
kamca pahalı görülmüş olduğundan 
5,000 kilo pilavlık pirinç evsafı da
hilinde nümunesi gibi satın alınaca
ğından pazarlığın 30 kanunusani 

939 pazartesi günu saat 11 ide~ 
lacaktır: İsteklilerinin belli g • 
saatte Fındıklıda Komutanlı~ 
alma komisyonuna gelmeleri 



• 

KIZINIZ j 
VAR MI? 

Fi L. O (5 inci sahifeden devam) 

Onun için bu kız daha küçük yaş
ta iken anlayış istidadı gösterecek 
büyüdükçe onun elinden her iş 
geldiğini, kendisine öğretilen şey
leri çok iyi tatbik edeceğini gö -
receksiniz. 

· Belgrad 
MülAkatının 
Neticeleri 

Tefrika Numarası ı 18 Yozon ı Rahmi YAGIZ 
(4 üncü sahifeden devaM) 

.Buna karşı Yugoslavyanın ver
diği cevab herhalde hiçbir taah
hüd mahiyetinde olmamıştır. Ya
ni Y;goslavya bir gün İtalya ile 
Fransa arasında bir harb çıkarsa 
İtalya ile ber&ber olacak değildir. 

Aldığı Bir Telsiz Uzerine Yavuz 
Karadenize Geliyor, Dikkat! 

Yalnız bu çocuğu çok methet
meğe gelmez. Çünkü herkesin ken
disi için iyi, fena ne söylediğine 
çok merak eder ve ona göre se
vinir, yahut sinirlenir. Eğer yü
züne karşı çok methedilecek otır
sa zaten kendini çok beğenmek: 
zafında olduğu için daha çok aza
meti artar. Buna çok dikkat et
mek tazun. 

Yeni gelen Avrupa gazeteleri -
nin bu nokta etrafında şu stıretle 
şayanı dikkat bir takım mütalea
Iar ileri sürdükleri görülmekte -

dir. 

Amiral Kolcak • 
Epeyce 

Bu Şif renin Muhteviyatından 
T elcişe Düşmüştü ... 

Bugün Almanya artık Maca -
ristanı da kendi politikasına çe -
kerek nüfuzunu arttırmak iste -
mektedir. 

Telgrafta (Ama .. ) kelimesin - 1 
den sonra birşey verilmemiştL Bu 
kelime ac;ı.ba nereyi ve neyi kas
dediyordu. 

' Soşon harita üzerinde sahil bo
i ·unu gözden geçirdi. Transpor -
arın hareket saatine göre vasati 

sUr'aUe telğraf verildiği saatte 
ne.reye varmış olabileceklerini tah
' ;n41 etti. Sahil boyunu araştırır

<en parmağı (Amasra) kelimesi 
lze · L rınde durdu. Tekrar telgrafa 
aktı. Bu, yarıda kalan kelime ol

~. o~a (Amasra) kelimesi ola
ırdi. Amiral bunu keşfedince 

111li'elendi Kumanda köprüsüne 
~ıktı. Yavuz. süvarisi Miralay Ak-

erman ile konuşmağa, Yavuzun 
~on hızla suları yara yara ilerleyi
Ş !ni seyretmeğe, düşüncelerine 
l·oı vermeğe başladı. 

ati bizden bir misli fazla olduğu
na göre daha biz Trabzon sahilini 
bordalarken yakayı ele verme -
miz mümkündür. 

- Başka ne tarafa çekilelim! 
- Mesela nereye? 
- Odesaya!. 
- Mahfuz mahal, liman, üs de-

ğil ki Amiralim! 
- Olsun... Kagolu feda etsek 

bile kendimizi ktırtarırız. Haydi, 
Rotayı Odesaya çevirin! 

Miralay' Aleksiyef Amiralın em
rini yerine getirdi, yeni dümen 
kertelerini (2) emretti, Kagol pro
vasını Odesaya çevirdi, var hızile 
yola koyuldu. 
Miralay Aleksiyef gözlerini Ka

golu takib eden esir transporla
ra çevirdi, bu kendilerini güçlük
le takib eden gemilere baktı. S.on
ra Amirali ikaz etti: 

(2) Kerte: Bir dairenin 36 da 
biridir. Takriben 10 derecelik bir 
kavis ve inhirafı ıı;.~stcrir. Dönüş
lerde esas olıttak kullanılır. R. Y. 

- Amiral, bu transporlarla bir
likte kaçmamıza imkan yok! Sey
rimizi onlara uydurtırsak Odesa
ya varmadan yakayı ele veririz! 

- Ne yapalım gemileri albay? 
Aleksiyef manalı bir tarzda du

dak büktü, omuzlarını silkti: 

- Yine siz bilirsiniz Amiral! 
Bunları Odesaya götürmek gerçi 
güzel bir zafer teşkil eder amma!. 

Süvari sustu, manidar bakış -
!arını Amiralin ça~ yüzünde iki 
yeşil fosfor parlaklığile ışıldıyan 
gözlerine dikti; Kolçak, Aleksiyefi 
söyletmek için sözü bıraktığı nok
tadan tekrar etti: 

- Zafer alayı teşkil eder am
ma!. Evet! 

Aleksiyef devam etti: 

- Götürmesek de bir zarar et
miş olmayız! Bilakis kendimizi 
Osmanlı donanmasının elinden 
kurtarmakla faydalı şekilde ha -
reket etmiş oluruz! 

(Devamı var) 

Diğer taraftan bu çocuğun güzel 
san'atlara istidadı çok geçmeden 
kendini gösterecektir. Resim, mu
siki için büyük bir merak besli -
yecektir. İşte bu istidadlara göre 
onu yetiştirmek lazım gelecek. 

Çocukta vaktinden evvel ken
dini gösteren bir anlayış ve öğre
niş istidadı göreceksiniz. 

Buna rağmen ona herşeyi öğ
retmeğe kalkışmak yanlış oltır. 
Daha küçük iken bunu göstere -
bilir. Lakin onu yedi yaşına gir

meden mektebe göndermeyiniz. 
Yedi yaıjına girip de mektebe yol

!andıktan sonra da evde anasının, 
babasının ona çok dikkat etmesi 
iktiza eder. 

Mektebde acaba nasıl arkadaş
larla buluştuğu ve oynadığı nok
tasına çok dikkat etmek lazımdır. 

Halbuki Macaristan ötedenberi 
İtalyanın müşterisi sayılmakta ve 
orta Avrupada İLalya için mühim 
bir yardımcı olarak tanınmakta -
dır. 

Roma, bir taraftan Macaristanı 
kendisine daha ziyade çekmek is
terken diğer taraftan da Yugos • 
lavyanın uzak kalmaması fikrin
~edir. Çünkü Almanyanın orta 
Avrupada nüfuzunu gittikçe art
tırmasına karşı Yugoslavya mü -
him bir rol oynıyabilecektir. 

Fakat Yugoslavyayı Berlin -
Roma mihverine çekmek belki 
Macaristanı çekmek kadar kolay 
olmıyacalctır. 

. Anıiraı Kolçak zahmetsizce e
~~r ettiği üç transporu peşine ta
~ Sivastopol yolunu tutarken 

golun muhabere memuru ku
~anda mev'ltilne çıktı, Amirali se

ınladı, elinde tuttuğu bir kağıdı 
Uzattı : 

A-: İstanbul.dan bir telsiz şifresi 
ınıralim! 

Dedi. 

c'.ı, l<~Içak, ka.ğıdı kaparçasına al-
. Şifreye goz gezdiI'di sonra bu 

t ıfre . k ' 

Terkos Suyunu Taşdelen, Orkinos 
Etini Kıllç Diye Satıyorlar! 

Bu çocuklar kendileri methe -

dildiği zaman çok memnun ol -
duklarından kendilerine doğruyu 
söyliyenlerden ziyade yüzlerine 
gülenleri arıyacaklardır. Bu iti
barla arkadaş intihabında birçok 
hatalara düşeceklerdir. 

İşte anneler buna dikkat etmeli. 
Çocuklarının gelişi güzel arka • 
daşlarla beraber olmalarına mey
dan vermiyerek iyi arkadaş bula
milmeleine dikkat etmeli. 

Çünkü Yugoslavya kendi ha -
reketini tayin ederken Romanya
yı da düşünmek vaziyetindedir. 
Romanya da öyle bir politika ta
kib etmedikçe Yugoslavya Berlin
Roma mihverine daha ziyade yak
!aşamıyacaktır. Halbuki Roman
yanın aldığı vaziyet muhtelif ce
reyanlara karşı kendini muhafaza 
etmek ve mukavemet göstermek
tir. 

Romanya ile Macaristan arasıı::
daki münasebatı da düzeltmek i
çin İtalya Belgrad vasıtasile faal 
hir rol oynamak istemektedir. 

•. yı açma ta hayli meleke ve 
~leharet sahibi olan yaveri yüz-

llşı Kiri! Piyorgiyefe uzattı: 

1 
- Şunu açın... İstanbuldan ge

,en Şifre .. , Ne haber veriyorlar ba
"alıın! 

.. Giy-orgiyef meftaha (1) lüzum 
~~rıneden şifreyi açtı, tel yazısı

n altına şu cümleleri yazdı! 

Sivastopol, Rus donanması 

(5 inci sahifeden devam) 
Bira 90 
Rakı 15 c. !. 45 derece 140 
Rakı 25 c. 1. 45 derece 225 
Şarap ........... . 
Peynir 20 
Beyin 40 
Buyurun btırada birkaç 

daş bir gece eğlenin. 

* 

arka-

kumandanlığına Yukarıda kısmen anlatmıya ça-
İstanbul lıştığımız pahalılık ve ihtikarı he-

lı~~vuz saat 11,48 de demir ma- pimiz biliyoruz. İstanbul turist 
a ınden hareket etti. Karadenize şehri olsun diyoruz. 
h çlldı •• Aldığı bir telsiz üzerine Bunu nasıl tekrarlıyabiliriz? İs· 
l)~:ket.te geçtiğini zannediyorum. tanbul, İstanbullunun ihtiyacını 
-a karşılıyamıyor. Bar minyatürü sa-

teı_~lç~ ş~renin muhtevasından !aş yerler birkaç boyalı kadını bi-
l~rkşa duştü. Telgrafı elinde sal- ze artist diye tanıtıyorlar. 
Aıe~~ Yanıbaşında dtıran süvari Lokantalar, pastaneler, meyha-

ıyefe döndü, sordu: neler ucuzluğun yüzünü görme -

ta; ~aVUz boğazdan çıkmış, Ka- mişler. 
lıy enıze açılmış! Sür'atle kaçma- Eğlence yerlerinin kapılarında-

ız albay. ki renkli ilanlar, bir sürü artist 

- Sivastopo!a mı Amiral• resimlerinin birçoğu blöf ... 
- Evet! . Beyoğlu karşılığını alamadığı-
- \'etişeıneyiz ... Yavuzun sür- ruz bir para dolabı halinde. 
(i}-:::-:------- Herşeyden evvel dinlenmiye, 

olitdi' _llleftah: Şifrelerin tertib e- eğlenmiye ihtiyacı olan yorgun İs-
olellirgı esası gösteren cetvellere tanbullu bir da böyle para derdi ve 
tette~a rakam esası üzerine mü- pahalılık buhranı içinde kalmas! 
~•titıe .' Yahud da harf esası ü- hiç de iyi ve doğru değildir. 
ot~ .' §İfrelerin kullanışı hakkın- * 
ltıev ~t E. 18 tefrikamızda Eğlence yerlerimizin bir araya 

ctıddur "'z · toplandığı Beyoğlu caddesi kışın 

.,,,.,,-=,,,,,,_ """""""'"""""""'=== 

- Serma" ge~1 ""·· Ayol koşun Sermed 
" ·~ 
""'"" "iııç ın _içi birbirine karışmıştı. Se-

YordJ_ıgJıkiarı birbirini takip edi-

._ Ser~ d -..... • .. e gelmı·şı 
"'l'"l>ikı ... 

lalar bü ~r~e takılı kalan dam
<loğ,.,. Y,udu. Janetl~ iç kapıya 

.... Yur ·· k ._ S ur en mırıldanıyorum: 
Şıı :r;:ıed gelmiş!.. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

ümitleri kırık Sermed geldi. 

Anne çabuk koş dayanamıyaca
ğım. Kolların son tesellim .. Bel -
ki eınların arasında o yoktur. O • 
rada, sıcak kucağında bir dakika 
süren hir saadet bulurum. 

Bir iki günün notları: 

başka bir alem, karanlık bir kuyu 
oluyor. 
Ucuzluğu elde etmek için pa

halılığı muhakkak kılan parazit
leri temizlemek lazımdır. 17,5 ku
ruşa bir kahve, 10 ktıruşa 1,5 bar
dak terkos suyu içecek kadar bol 
para kazanmıyoruz, kazansak da 
paramızı bu kadar bedava harcı
yamayız. 

İstanbulda eğlence var mıdır? 
Yoksa .. Avrupanın kıyıda bucak
ta kalmış kadınlarını artist diye, 
hem de birinci sınıf artist diye is
tanbula getirtip bizi aldatmak ya
pılması kolay bir iş olmıya gerek. 

Fiat işi her İstanbulluyu afila
dar eder. Alakadarlar herhalde bu 
derdi halledecekler ve tarifelerde 
17,5 kuruş yazan kahveyi 7,5 ku
ruşa içebiliriz. 

İstanbul komutanlığı 
Satn•aJ•a Komiı1011u ll&n~arı 

Çatalca müstahkem mevkii için 
180 tane yeşil fincan, 180 tane cı
vata, 52 tane kelebekli rabıt vida-

Keskin ·bir usturanın ağzı bir 

yere çarpar çarpmaz kırılır. Buna 
mukabil kör bir bıçak nereye çarp
sa duymaz bile!. İşte ona benzet
mek kabil ise bu tipteki kızlardır, 
O keskin ustura gibidir. En ufak 
bir sadme ile kırılabilirler. 

Yaşları büyüdükçe vücudca da sı • 180 tane demir kaim mesnet 
inkişaf ederek bu çocukların hem ve bakır tel vesaireden ibaret 8 
zeka ve istidadlan her gün daha çeşit malzeme satın alınacağın -
ziyade kendini gösteri7 hem de dan açık eksiltme ile ihalesi 9/ 
sıhhatlerinin yerinde olduğu an- Şubat/939 Perşembe günü saat 
!aşılır. Fakat vücud sıhhati ile ze- 10,3tı da yapılacaktır. Muhammen 
kanın ayni suretle ahenkli olarak kıymeti 3614 Vra 45 kuruştur. İlk 
inkişaf etmesi tazım gelir. teminat 371 liradır. İsteklilerinin 

ilk teminat makbuzu veya mek -
Bu kız pek çok şey !er öğren - tuplarile 2490 sayılı kı.nunun 2 

mek istidad ve kabiliyetinde ol· 
duğu için çok çalışacaktu. Fakat ve 3 maddedeki yazılı vesikalarile 

beraber belli gün ve saatte Fın
sıhhati bozulmamak lazımdır. Di- dıklıda Komutanlık Satınalma 

Kasaplar Cemiyetinden: ğer taraftan sıhhati bozulmasın Komisyonuna gelmeleri. 
Cemiyetimizin 938 senesi mesisi diye de onu çalışmaktan alıkoy - (356) (37l) 

ve hesabatınm tetkiki ve idare mak olmıyacaktır. İşte bu tipteki • -============:; 
heyetinin ibrasile talimatname i- kızları yetiştirmek için annele - 11• Halkevlerinde 1 
cabından olan yeni idare heyeti - rin, babaların pek mühim ve na- '"--------------1. 
nin seçilmesi ve 939 yılı çalışma zik birçok vazifeleri göze çarpar. Beyoğlu Halkevinden: 
tarzı hakkınd1 umumi heyet hu - Hulasa bu tipteki kızları yetiştir- 28 İkincikanun 939 Cumartesi 
ztırile yapılacak toplantı ve mü - mek oldukça güçtür. a.k§amı saat 20,30 da ve 29 İkin-
zakerede cemiyete kayıtlı bilcüın- ...,.,,,,,...,,..,...,...,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,.,,,,,,.,,==:I cikanun Pazar günü saat 14.30 da 
le esn:ıfın muayene cüzdanlarile Sahibi ve ne§Tiyatı idare eden Evimizin Beyoğlunda Ntırziya so-
birlikte 7/2/939 Salı günü saat 10 Baş muharriri kağındaki temsil salonunda Gös-
da:1 12 ye kadar Eminönü Halke- ETEM İZZET BENİCE terit şubemiz (Katil) piyesini tem- , 
vindc bulunmaları ilan oluntır. Son Telgraf Matbaası sil edecektir. 

düşünceleri, iztırabı silip süpür

müştü. 

Muztariptim; İstanbula iyi ola
rak geldiğimi, hatıraların karşı • 
ma dikilmiyeceğini, dikilse bile 
beni muazzep etmiyeecğ ini sa -
nıyordum. Halbuki.. Vaptır is -

kelesinden başlıyarak, onunla ve 
ondan uzak geçen kiilı saadetli 
kah iztıraplı günleri hatırlatıyor. 

Yalnız seviyor. Bu küçükten
beri gözünün önünde serpilip 
büyüyen delikanlıya iışık .. Bunu 

çok zan1an gizli gızli kendi ken
disine itiraf etmiş, onun yanında 
bulunmağı saadet saymış, sonra

ları delikanlının bu gençlik kap
risinin pek kısa süren kahrama • 
nı olmuş. 

1'-80K 'l'&LGSA •-A atnd Kin1111 ım 

HfKAYE: 

SiNEMADA 
( 4 üncü sahifeden. deva<r. ı 

dım çok, pek çok sevdiğini söy -
lerL Onu ilk gördüğüm gün, tram
vay sahanlığında, nasıl anı bir 
heyecan geçirdiğini bir roman o
ktır gibi anlatıyordu.. 

Sonra, Fahirenin güzelliğine 

sıra gelmiştL Necdet Ekrem, evve
li Fahirenin giızel, uzun kirpikli, 
iri mavi gözlerınden başladı. Son
ra, saçlarım, ince dudaklarını, u
facık, sivri burnunu metetti 

Fahire, bütün bu siızlerin lü -
zumsuz olduğunu, genç adama ha
tırlatmakla beraber, bütün ka -
dınlar gibi, methedilmekten hoş
lanıyordu. 

Epeyce konuşmuşlardı .. Necdet 
Ekrem, genç kadının uzun za -
ınandır avucunun içinde tuttuğu 
sıcli elini öptü. 

Fahire gülerek: 
- Yaramazlığa başlamak yolı:. 

Dedi.. 
Fakat elini çekmedi. Y ainız, 

ilive etti: 
- Görürler .. Ayıb oltır .. 
- Ya görmezlerse .. 
Fahire, ince bir kahkaha attı, 

anlamazalıktan geldi: 
- Aman, dedi, ne tuhaf konu

şuyorsunuz?. 

Necdet erkek cesareitnl arttır -
mak için daha başka hadiselere 
lüzum görmedi. Genç kadını o -
muzlarından tutup dudaklarından 
da öpmek istedi. Tam bu esnada: 

- Şırak, diye bir tokat patladı. 
Necdet Ekrem, heyecanla geri 

çekildi .. 
Delikanlının bu şaşkın hale gel

mesile Fahirenin bir kahkaha sa
vtırması bir oldu. Genç kadın ka
tıla katıla gülüyordu. Necdet Ek
rem, elini sağ yüzüne götürmüş, 
yediği tokadın sıcaklığını ve iz,.. 

lerini araştırıyordu. Konuşamaz, 

ağzı açık, hiçbir şey analınaz bir 
hale geldi.. Fahire hala gülüyordu. 

Sonra, biraz kendisine gelir gibi 
olunca, genç adamın, hala yüzün
de tokat izi arıyan elini tuttu: 

- Ne oluyor~un, Necdet, dedi.. 
Ne arıyorsun .. 

Necdet adeta aptallaşmıştı. Ke
ke!iyerek: 

- Tokadı hangi yiizüıne yedi
ğimı arıyorum, bulamıyorum, 
dedi.. 

Fahire bir kahkaha daha atmış
tı, gülmekten kendini tutamıyor
du: 

- Ayol, dedi, ben tok~t filan at
madım.. Sen () kadar dalgın ve 
heyecanlısın 1<i, farkmda değilsin .. 
Dönüp soluna baksarı • . Filimde 
de ayni sahne vardı. Kadın, deli
kanlıya bir tokat attı . Sen, beni 
vtırdu zannettin. Birden ürktün .. 

Necdet Ekrem, gayriihtiyari 
güldü: 

- Sahi mi oöylüy.ırsun?. 

- Tabii canını.. Baı<. perdeye, 
kız erkekle hala o yüzden kavga 
ediyor .. 

Necdet Ekrem, ba~'nı çev irdi .. 
Perdeye baktı. Genç artist, bir 
havuz. başınd'.i, ağaçlar altında, 

bir kızı yakalamağa, kucaklamağa 
uğraşıyor, kız, asabl>'etle redde -
diyor, kaçmak istiyordu. 

Fahirenin bu ihtarı üzerine, 
genç adam müthiş mahcub olmuır 
tu.. Elini tekrar sağ y ı.nağına gö
türdü. Hakikaten, tokadın vere -
ceği sıcaklık, bir şam1r :zı yoktu . 

Biraz toparlandı, kendine geldı.. 

Önüne bakıyordu. 
Fahire, deHkanlının nekadar 

müşkil vaziyette kaldıi;rını anla -
mıştı. Onu bu halden kurtarmak, 
mevzuu değiştırmek ıstedi: 

- Necdet, canım Necdet, dedi .. 
Benim sana tokat vurmama bir 
sebeb var mıydı?. Niçin vu,rayıIJL. 

Necdet, başım salladı: 
- Bendeki budalauk işte, dedi 

Seni hati anlıyamamışım.. Doğru 
söylüyorsun, tokat atmağa bir se
beb yoktu ki.. RF.ŞAD FEYZi 

TiYATROLAR 

Tepebaşında 

Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Buakşam 211,30 da 
(HAYDUTLAR) 5 p. 

İsti.itli! caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
(OOLUMUZ) 4 P. 

* Ertu!}rul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
Taksimde 

(Bu g~) 

AKTÖR KiN 
Beynelmilel meşhtır eser 

* TURAN 
Tiyatrosu 

Bu akşam 

Cemal Sahir, 
İsmail Ofun -
büllü birlikte 

Okuyucu Bürhan saz heyeti 
(BİNNAZ ÇELEBİ) komedi 

3 perde, yeni varyete numaraları, 
1 - 2 - 3 şubat geceleri Hamiyet 
Yüceses ve arkadaşları Cemal Sa
hir, İsmail Dümbül!ü birlikte. 

• 
Halk epereti 

Bu akşanı 
Saat 9 da 

(Modern kızlar) 
Yazan: M. Yesari 

Cumartesi pazar matine 16 da 
Yakında (Uğurlu kız) La Maskut 

- ~-

• a a · ·· 

lW w tp@rrrruu@ W 
VQcudünüz bir tehlikenin yakl8'tığını haber veriyor : 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, soğukalgınlığı ve ağrııarın emniyetli 

ilacı ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini oek az sonra 

göreceksiniz. 

ısrarla 

lıırı at~ çe duvarından gece yarı
ı:ııiş .. :ı-r Yan afacan S~rmed gel -
sa taş ayatında en küçük brr ta

l"lıiş .. İtnııt· Yan haşarı Sermed gel -
"' z ırap d" . . ·"ed ge!ın. ne ır btimıyen Ser-

ra'- ış .. 

Yıllardır hasretini çektiğim sa
mimi bir aile toplantısından son
ra odama çekildiğim zaman hem 
mesuttum, içim rahattı ; hem de 
kırık ve muztariptim. 

Mesuttum, sıcak ve müşfik in· 
sanlaı' arasındaydım, bunlara ka
vuşmaktan mütevellit sevinç, mu

vakkat te olsa ruhumu dolduran 

Kardeşim Belkis yalnız kalır 
kalmaz, unutuı:ı unutmadığımı sor
du. İstanbuld~ uzaklaşışımın o
nun yüzündei1 olduğ,;nu anlamış .. 
cİsabet ettin'• diyordu. Beni u
zun uzun teselliye çalıştı. İstan -
bula gelelidenberi oncı muhtelif 
erkeklerle göroüğünü söyledi. Bu
nu i~ittiğim vakit kalbimin sızla
dığını, sızının bir ömür sürecek 
kuvvette olduğunu hissetmiştim. 

Hfila seviyorum .. Affetmiyorum, 
affetmem .. Fakat kalbıme sevme
mek için hakim olamıyorum, o -

Gönül ferman dinler mi? .. 
İstanbulda Janeti konserve edil

miş bir aşkla karşımda buldum. 
Bunun hikayesini tesbit etmeli -

yim. Köşkün kapısından içeri gi
rerken J anetin bana koşuşunu 
hiç unutınıyacağım. Tasasız ilk 
gençlik çağlarına ait küçük bir 
maceranın zevklerini hala ruhu
nun bir köşesinde sak!ıyan bu gü
zel Fransız kızı, senelerin üzeri • 

mizden bir silindir gibi geçmesi
ne rağmen unutmamış, belki de 
dudaklarına değen ilk erkek ağzı 
ola;ı benim dudaklarımda duydu
ğu ve bulduğu zevki hasretle a
ramış ve anmıştı. Böyle söy)üyor
du. Kardeşimin yanında iken bile 

hayatımı uzaktan uzağa takip et
miş. hazan endişeler~. hazan ü -
mitlere düşmüş, nevmidi ile kar
şılaşmış, kısaca hep beni düşün
mü1. Niçin? Ne olması ihtimalini 
düşünerek .. Hiç!.. Buna kendisi 

Ailemizi ailesi bilmiş, memle

ketine dönmeği aklına getirme -
miş, bu güzel Fransız kızı pek az 

başımı döndürmüştü. Dışarıdan 

içerisini görmeğe, hemen yanıba

şımdaki bu nefis mahluktan isti
fade etmeğe vakit bı..lamamıştım 
ki .. Onu gördüğüm, hislerine mu

kabele etmeğe başladığım za -
manda karşır9 a Belma çıkmış. 

Beima yalnız onu değil, kadına, 

aşka mensup, fakat başkasına ait isteyiniz 1 
"at l'\ . 

Şak.akı ~ <ın Sermed o mu? 
ne varsa hepsini öldürmüş, zalim 20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

bir imparatoriçe gibi yerlerine 

lamam. 
lıır göz--:•ında tek tük beyazlık

u en genç ihtiyar, kalbi, de cevap veremiyor. 
geçmişti. (Uevamı varı Her şeklin üstündeki EB markası aldığınız malın 

••------------------------------------------------------------------------------lı-a-k-ik_i_o_ıd_uıı~u-fi-•U~n~v~e~iyi tesirının garantisidir. 
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Tek fakat kat'i çare 

Baş, diş adele ağrılarile üşütmekten mütevellid 
bütün ıztırabiara karşı yegane müessir 

tedbir bir kaşe 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 

İubmda günde 3 kaşe ıılıııabilir. İsmine dikkat. Taklidlerinden sakı· 
n.ınız ve GRİPİN yerine başk.a bir marka verirlerse §iddetle reddediniz. 
• l. 1 :· ... •• ~.· 

Gayrimenkul Sahş hanı 
İstanbul Emiyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Ölü Bay Osmanın sağlığında sandığımızdan 23962 hesab numarasile 

aldığı (750) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcu
nu ödem.emesinden d·Jlayı yapılan takib üzerine 3202 numaralı kanu
nun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabe
den Aksarayda eski Katibmuslahattin yeni Çakırağa mahallesinin eski 
Toprak yeni Müezzin sokağında eski ve yeni 9 numaralı bahçeli kagir 
bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 
(288) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resim
leri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 30/1/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyen
lere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takib dosyasmda vardır. 
Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 

gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 16/3/939 tarihine müsadif perşembe günü Cağaloğlunda kain 
sandığımızda saat on dörtten on altıya kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab 
eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şar· 
tile 3/4/39 tarihine müsadif pazartesi günü ayni mahalde ve ayni 
saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olrnıyan 
alfıkadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu su
retle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olını
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hriç kalırlar. Daha fazla malu
mat almak istiyenlerin 938/817 dosya numarasile sandığımız hukuk 
işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu iliın olunur 

* * DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster

mek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin hısfını 

tecavüz etmemek üzere iştirak bedelinin yarısına kadar borç vermek 
suretile kolaylık göstermektedir. <662) 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Bayram Yaklaşıyor 
l SOMER BANK 

· Birleşik Paınuk İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden : 

A 
K 
s 
1 
li 
iL 
~ 

Elbiseye dair ihtiyacınızı §İmdiden Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
BUyiik elbise mağazasında her yerden ucuz 

şık ve teminatlı alabilirsiniz. 
KADINLARA MAHSUS: 
En son moda ve lüks İpekli muşambalar, yünlü, 
mantolar, gabardin pardesüler, her cinste mu· 
şambalar. 
ERKEKLERE MAHSUS: 
Her cins lngiliz muşambaları, gabardin pardesüler, 
her cins trançkotlar, ucuz şık ve dayanıklı her 
nevi hazır ve ısmarlama kostüm ve pardesüler. 
ÇOCUKLARA MAHSUS: 
Her nevi kostüm, palto ve muşambalar. 

Rekabetsiz Fiatlarla GALATADA 

Büyük Elbise Mağazasında Bulacaksınız. 

Tediyatta Teshilit 
TELEFON : 43503 

Pamuk İpliği 
Satışı 

Kayseri Bez Fahrikıısı malı ,12 No Paketi 415 Kuruş 
16 » » 480 » 

Nazilli Bez Fabrikası malı 24 » » 580 » 
Ereğli Bez Falırikası malı 24 » » 580 )) 

Yalnız E.reğti Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık 
15 )) 
25 )) 
50 )) 

siparişler için 
)) » 
» » 
)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

)) 

)) 

)) 

)) 

İplik ıııüstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderec:ekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetindc iplik siparişi verecekleri 
ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 
ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını gene ayni şartlarla yalnız 

Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan chınur. 

OKSORENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 
İstanbul Belediyesi İlanları 

1 JstanbuJ Vakıfl11r Direktörlüğü .anları 
Kıymeti Pey para11 
Lira Kr. LirR Kr. 

206 84 15 52 Çarşı Divrik sokağında 16 No. lu dükkanm 

213 68 

204 56 

tamamı 

16 03 Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Valde ha:ı 
avlusu 13 No. lu dükkanın tamamı. 

15 35 Çarşı Ressam Basmacılar sokağında eski ve yrnı 
25 No. lu dükkiının tamamı. 

Yukanda yazılı mahlfil emlak satılmak üzere 15 gün müdde:le 

açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 6/2/939 pazartesi günü saat 14 de icra edileceğinden ta'!.·L

lerin Çemberlitaşda Vakıflar Başmüdürlüğü mahltılat kalemine mıi-

racaatlan (435) 

Taksim j z z E T Gazinosunda 
• 

ve arkadaşları 
lıAveten Balıkesirden sureti mahsusada getirdiğimız 

ÖZ ZEYBEK SAZ 1 
R~fakatinde Milli oyun ve şarkıları bu ak.şamdan itibaren baş

lıyor. Pek yakında KOZAK YAYLASINDAN getirteceğimiz efele
rin oyunlarını görmenizi tavsiye ederiz. 

GAYRİMENKUL MALLARIN AÇJK ARTTffiM AİLANI 

Beykoz Sulh Hakimliğinden: 

Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu: Beş 
odadan ibaret ahşap ev ve bahçesi. •İçinde sarnıcı vardır>. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, numarası: 

Beykoz Yalıköy mahallesi Servilik sokağı eski 15 yeni 22 numara. 
Takdir olunan kıymet: Tamamının kıymeti 700 yedi yüz liradır. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Birinci arttırma 7 /3/939 salı 

günü saat 10 - 11 ikinci arttırma 23/3/939 perşembe saat 10-11. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 8/Şubat/939 tarihin
den itibaren 38/186 numara ile Beykoz icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
malfunat almak istiyenler işbu şart nameye ve 38/186 dosy'ı numa~sile 
memuriyetiıni:ze müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin '/o 7,5 nisbe
tinde pey veya milll bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek-
tir. cl24> 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahihlerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimizi bildirmeleri icabeder. 
Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna
mefini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan son-

Keşif bedeli 2438 lira 43 kuruş olan Caddebostanı iskele yolunUJI 

1
.-.................... -.\ tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi ı.eva· 

Bayram ıçın en zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazıb 
1 vesikadan başka en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair elt' 

mükemmel hediye siltmeden sekiz gün evvel Nafıa Müdürlüğünden alınacak vesika vı 

B• MOV O c::: • Ticaret odası vesikası ve 182 lira 88 kuruşluk ilk teminat maki-uz veyi 
ır A o '-' aatı mektubile beraber 6/2/939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi En 

Erkek • Kadın • Altın ve Metal 
15 sene garanti 

6 AY VADE 

OSMAN ŞAKAR 
GALATA: Bankalar caddesi No. 

47 Voyvoda Han Ze
min kat 

BEY AZIT: Üniversite caddcsı 

N. 28 

KADIKÖY: İskele Cad. No. 33/2 
......................... 

cümende bulunmalıdırlar (İ) (452) 

* Uskü<larda Selmanağa mahalle sinin Arasta kapı cac!Jesindeki 2' 
No. lı mailı inhidam binanın .hissedarlarından olduğu sonradan hat>e' 
alınan Harikliya, Ligor ve İlyanın ikametgah adresinin meçhul oldul"I 

anlaşılmasına mebni tarihi teblığden itibaren nihayet 24 saat zarfınd 
sahiblerince izaki mahzur ettirilmesi aksi takdirde yapı ve yollar k• 

nununun 44 üncü maddesine istihsal kılınan daimi encümen kararıJll 
tevfikan beledıyece izalei mahzur ettirileceği evvelce yapılan tebliıı31 

sahiblerile meçhul bulunanların maltımu ve tebligat makamına kai11 

olmak üzere ilan olunur. (655) 

Bayramda Yalnız 

1 
Aakerl fabrlkal.ır 

lıat"ları 1 • •~- • es ---149 kalem ateşe mukavim mııhte- ı 

lif tuğla ve ha•çlar ihclesinin tem- Çıkacaktır . 
dit edildiği hakkında: -------• 

Tahmin edilen bedeli (151.170) İlanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem do 
lira elan ve 27/1/939 Cuma günü KIZILAY'a yardım etmiş olataksını7.. 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edile- Müracaat yerı: 
ceği evvelce ilan edilmiş olan 149 İstanbulda: Pootahane karşısında 
kalem Ateşe mukavim muhtelif KIZILAY Satış Bilıosu. Tel. 22653 ve 
tuğla ve harçlar bu kerre görülen Postahane arkasında, Ankara caddesi köşesinde Kahramanzade hall 
lüzuma binaen JO/Şub&t/939 Cuma İLANCILIK KOLLEKTİF ŞİRKETİ. Tel. 20094/95 

günü saat 15 te kapalı zarfla ihalel•••••••••••••••••••••••••-"' 
edil~ektir. İhale Ankarada Askeri 
Fabrikalar Umum Müdurlüğü bina-IGümrük 
ısı içinde toplanan satınalma komis-

Mu haf aza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : yonunca yapılacaktır. Şartname ('1-) 

lira (t6) kuruş mukabilinde mezkur 
komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat teminat (8808) lira (50) ku
ruşu havi teklif mektuplarını mez
kı'.ır günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde
leri ndeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona mür .. caatları. 

(557) 

«KURTULUŞ» 
Biçki v... Dikiş 

Dershanesi 
Müdiresi: ilim. Papazyan 

Haftanın 4 gününü kadınlara 

günde üçer saat Fransız usulıy le 
biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 
4 ayda Maarifçe musaddak diploma 
verir. Feriköy Tepeüstü 116 No. Pa
pazyan apartımanı. 

1 - Gümriık muhafaza teşkilatı için 122 kalem ilacın 

pazartesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tahmını tutarı 1400 liradır. İlk t~minat: 105 liradır. 

3 - Şartname ve listesi komisyondadır. Görülebilir. 

30/1/ 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kano 
vesikalarile birlikte Galata eski İthalat Gümrüğü binasındaki komisl 
na gelmeierı. c576• 

Türk ava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Dördüncü Keşide 11 - Şubat 

939 dadır. 
Büyük İkr anı iye 50.000 Liraiır. 

"Si rop Pectoral,, 
Eski ve yeni biltiln öksilrükleri 

geçirir, balgam söktilrilr, bronı· 

!arı temizler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayıf olanbra 

ra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy· 

1 
metin% 75 bulmaz veya satış isteyeni alacağına rüçhanı oıan diğer Sa:ıın Halka ve 
alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhü- Fotoğrafcllara 
dü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid ve 15 ici günü ayni Her nevi beyzi, oval resim çer-

Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) Liralık iki 

bilhassa şayanı tavsiyedir. 

t 'GİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu İstanbul 

lstanoul Deniz Küçük Nakliye 
Cemiyetinden : 

Esnafı 

Cemiyetimizin 26/1/939 tarihinde akdi mukarrer senelik alelade 
içtimaında ekseriyet hasıl olmadığından mezkı'.ır toplantı 9/2/939 per· 
şembe gününe talik edilmiştir. Esnafımızın o gün saat 14 den 17 ye 
kadar Eminönü Halkevine gelmeleri rica olunur. 

saatte yapılacak arttırmada, bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı çevelerile son moda perde kor • 
olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları neşleri ve bilcümle eşya üzerine 
mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, en çok arttırana ihale edilir. Böyle lake işleri fenni surette renkli pis-
bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. tol~ boyaları yapılmaktadır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri- Adres: Sirkeci Salkımsöğüd 

len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisin- tramvay caddesi 18 l'\Umarada' 
den evvel en yüksek teklifte bulunan kinı<e arzetmiş olduğu bedelle Halil Barutçu ı 
almağa razı olursa ona, razı olmaz veya lıu'.uıımazsa hemen 15 gün 1--------------
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ıh~le edilir. İki ihale Dr. Ekrem Behçet Tezel 
arasında fark ve geçen günler için% 5 den hesab olunacak faiz ve diğer Tıb Fakültesi _ Kulak 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsıl olunur. Madde .133, Boğaz, Burun Doçenti 
Yukarıda gösterilen ev ve bahçe tarihinde Beykoz icra memurluğu Taksim Cumhuriyet Caddesi 17 

odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satıla- Muayene Pazardan maada 
cağı ilan olunur. .537, günler 3. 6 Telefon: 424" 

adet Mükafat vardır .• 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştira1' 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyang;;ı
mes'ud ve bahtiyarlara ar~sına gir· 
elursunuz ... -Askeri Müze Müdürlüğündeıı, 

Askeri Müze bayramın birinci günü kapalı diğer günleri açı 
tır. c80h c643· 


