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Hiç Kimsenin Bir KarışPropaganda Ve Gençlik 
Toprağında Göziimiiz Yok Müdürlükleri Kuruluyor 

Suriye'yi, Türkiye'nin Mandası Altına 
·Vermelerini Avrupadan T aleb Etmişiz 

İngiliz Gazeteleri Suriye Başvekili Cemil 
Mardam~a Atfen Neler Yazıyorlar? 

[6 ondrada çıkan Deyli Herald 
gazetesi son gelen 29 birin
cikanun tarihli nüshasın -

da, Şamdaki muhabirinden aldığı 
cTürk!yenin gözü Suriye üzerin
de midir?• serlevhalı bir yazı 

neşl'etmektedir. Bu yazıda d ~ni
yor ki: 

•Bir harb vuku unda bitaraf kal
masına mukabil Türkiyenin yap
tığı taleplerin bir kısmı petrol 
madenleri bulunan Elcezire, Ha
leb ve Humus dahil olduğu halde 
§imali Suriyenin bir Türk man -
dası altına konulması idi. 

Bu; kendisi ile sıkı temasta bu
lunan mehafile göre uzun müd
det Pariste kaldıktan sonra bu 
hafta avdet eden Suriye Başvekili 
Cemil Mardam Beyin iddiasıdır. 

Beyan edildiğine göre Türkiyt 
bu taleblerl Münib anlaşmasın -
dan biraz evvel yap!lllftır. 

Cemil Beyin Parisi ziyareti 19~fı 
ıoem:sinde akdolunan Fransa - Su
riye muahedesinin tatbikile ala
kadardı. 

Bu muahede mucibince Fraıısı 
mandası altındaki Suriye arazi· 
Jrnk örnek tutularak 1939 sene -
sinde müstakil bi:r devlet olacaktı 
ve mandayı Suriye ile Fransa a
rasındaki bir •dostluk ve ittifak 
muahedesi• istihlaf edecekti. 
Ayrıca akdolunan bir askeri 

mukavele dahi muahedenin tasdi
kinden itiaren beş sene müddetle 
Cehelidüruz ve Llzkiyede Fran
sa~ a askeri kuvvetler bulundur
nıa 1< hakkını vermişti. 

Lh in şimdi Türkiyenin Suriye
yi tehdid ettiği iddiasile Fransa -
nın l>ııriyede arzu ettiği herhangi 
yerde ve istediği kadar uzun müd
det askeri kuvvetler bulundur -
masına müsaade edilecektir 

İşte Pariste Suriye Başvek;lile 
Fransa hükumeti arasında veri
len yeni kararın esas noktasının 
bu olduğu iddia edilmektedir.• 

İngiliz gazetesi güya Türkiye
fDevamı 6 mcı sahilede) 

Yeniden 
Yolsuzluk 
ihbarı 

Beled~yenin Bir Çok 
İşlen İnceleniyor 
Yeni Vali ve Belediye reisim~ 

I ı'.ıtfi Kırdar işe başladığındanbcri 
Belediyenin muhtelif şubeleri.,de 
bazı yolsuzluklar yapılmış oldu _ 
j!u hakkında bir takım ihbarlar 
':.ki olmaktadır. Bu ihbarların 
l«hkikine muhtelif müfettişler me
ıı:ur edilmiş ve tahkikata başla
mı~lerdir. 

Vekalet emrine alınan eski vali 
ve belediye reisi Muhiddin Üstün 
uag zamanında, bir takım yolsuz
lukların meydana çıktığı fakat. 
belediye müfettişlerinin ip ~! 
koymaları üzerine, tahkikatın·· 

(Devamı 6 mcı ıahif~"') ' 
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Suriye erklnı:ıulan Haşim Et taşi istanbula ııeldiği vakit 
garda karşılanırken 

PARTi NAMZEDLERI KAZANOI ................................................ 

Elazıkta lntihab 
Tehir Olundu 

• 
Yakında Yeni Secim /cin • • 

Alakadarlara Emir Gönderilecek 
13 vilayette, münhal meb'us -

ıuklar için cumartesi günü yapı
lan intihabda Halk partisi nam -
zedlerinin ittifakla kıazandıı;,tını 

vazmıştık. 

Emekli General Kazım Kara -

bekir İstanbul meb'usluğuna se
çilmesi münasebetile, kendisini 

tebrik edenlere teşekkür etmek
tedir. Generalin teşekkürü şudur: 

.İstanbul meb'sluğuna intıha-
bım dolayısıle aldığım samim\ 

Başvek~lin 
Köylü İle 
Hasbıhal i 

Celal Bayar Mühim 
Bir Nutuk Söylec.i 
Evvelki gece; Ziraat kongresi 

azalan şerefine Ankara Halkevin- ı 
de bir müsamere verilmiştir. Bu 
müsamereyi teşrif buyuTan Baş

vekilimiz Celal Bayar, köylü mu
rahhasların nutkunu müteakıb bir 
nutuk söylemiştir: 

Başvekil bu nutkuna hazır bu-
1 lunanların yeni yılını tebrikle baş
lamış ve şunları söy !emiştir: 

•- Sözüme bir hatıra anlat -
maltla başl•yıı.r ğım. Bilmiyor~ 
nasıl bir vesile ile bir gün birisi 
Atatürk'e varlığının bu millet için 
lüzumlu olduğundan bahsetti. 

Atatürk dedi ki: 
- Eğer siz, etten ve kemikten 

ibaret olan Mustafa Kemalin var
lığını kasdediyorsanız o, fanidir; 
zeval bulacaktır. Fakat fikir ola
rak bir Mustafa Kemal ve bir 
Atatürkün ölmiyeceğinden, daima 
yaşıyacağından şüphe etmemeli -
siniz. 

Arkadaşlar, 

Onun fani olan varlığını ara _ 
mızdan kaybettik. Bu acı ve ıztı
rabı içimizden götürecek gün, ol
ınıyaca.ktır. Türk milleti, kendine 
hizmet edenleri asla unutmaz. Bu, 
onun büyüklüğü icabıdır; Mustafa 
Kemali de unutmıyacaktır. Ona, 
hatıralarına, eserlerine ve direk
tiflerine olduğu gibi, daima bağlı 
kalacaktır. Yalnız son dakikada alman 11'&

Jı'.ımata göre, Şükrü Kasaboğl>ı -
nun namzed gösterildiği E!Azık
taki intibah bazı sebeblerle tehir 
olunmuştur. 

Birkaç güne kadar Elazığın 

münhal meb'usluğu için yeniden 
seçim yapılması emri verilecektr. 

tebrikler teşekkürlerini ve kar - l 
ş.lık samimi duygularımın arzıra 
tavassutunuzu rica ederim.• 

Manevi Mustafa Kemal, içimiz
de yaşıyor ve miiebbedcn yaşıya
caktır da ... 

Başvekilimiz bundan sonra halk
cı rejimimizi anlatmış ve sonra 
ezcümle demiştir ki: 

·Kardeşlerim, 1939 yılına milli 
(Devamı S ınc ı sahifede) 

İstanbul meb'usu 

Kazım Karabekir 

İntihabın tehir edlldll!i Eli :ukta Gazipa~a uddesi 

• 

Gizli Randevu 
Evleri Birer 

Birer Kapanıyor 
Gizli fuhuşla şıddetle mücad~•c 

€den zabıta dün de bir gizli nn
devu evi meydana çıkararak b -
pı;tmıştır. 

Karagümrükte, Sarayagası cad
desinde, Servet diğer adile Fatma 
Pdında bir kadının 45 numaralı 
~vde gizli raı:ıdevu yaptığını !ı~

ber alan memurlar, dün, .ini olı
rak evi basmışlardır. Evde bırklç 
genç kadın ile birkaç erkek bul -
muşlardır. 

Yapılan tahkikat n~ticesinde 

Servet tarafından birçok gonç 
hdınların fuhşa teşvik c-di!diği 

&nlaşılmıştırı. Fatma adliyeyıo ve
ıilmiş. evde bulunan kadınla!' d1 
muayeneye se\'kcdilmışlerd •. 

Yurdumuzu Dünya'ya Bütün 
lnkılab Hamlelerile T aıııtacağız 

BÜTÇEYE TAHSİSAT KONUYOR 
!A 

nkara 2 (Hususi Muhabiri
mizden)- Gençlik hareket
ıerinin ink r ı ile ehemmi

yetle meşgul olan ve diğer taraf-
tan •propaganda• faaliyetine de 
büyük bır kıymet atfeden hüku
metimiz; yeni seneden itibaren 
•Gençlik teşkilatı• ve •Propagan
da• umum müdürlüğü namile iki 
yeni teşekkül kurmağa karar ver
miştir. 

Bu maksatla, yeni bütçeye icab 
eden tahsisat konulmuştur. 

Yeni teşekküllerin vazife ve 
çalışma programları ile mercileri 
Vekiller Heyeti tarafından yakın
da tesbit olunacaktır. 

•Gençlik teşkilatı• nın çalışma 
proğranu; Cumhuriyet çocukları
nın fikren olduğu gibi bedenen de 
inkişafı ve sağlam, gürbüz bir ne
sil yetiştirilmesi için icab eden 
bütün tedbir ve esasları ihtiva e
decektir. 

Yeni beden teşkilatı umum mü
dürlüğü kanunile spor klüblerine 
ve muhtelif spor teşekküllerine 
girmeleri menolunan mektep ça
ğındaki çocuklarla gtnçlerın spo
ra olan şevk ve alakası, spordan 
istifadeleri; •gençlik teşkilatı•. 

ile temin edilmiş olacak ve bu te§
kilıitın memleketin muhtelif yer
lerinde şubeleri bulunacaktır. 

·Propaganda• teşkilatı ise; gün
den güne büyük bir hızla inkişaf 

Yeni Sabah 
Ve Tan l 

Münakaşası 

Genç ludanmız bir jimnastik tenliğinde hareket yaparken 

ederek her sahada yenilikleri ih- ı 
liva eden ve sür'atle yürüyen 
inkılabımızı hariç memleketlere 

eksiksiz ve noksansız tanıtan, dün
yanın en uzak yerlerine ulaştı -
ran bir teşekkül olacaktır. 

•Propaganda umum müdürlü -

ğü• bu maksatla muhtelif dillel"

de nefis mecmualar, broşıirler çı
karacak ve müteaddid filimler ya
pacaktır 

Turizn; işlerinin de bu büroya 

bağlanması çok muhtemel görül
mektedir. 

1 KIŞ BİRDEN BASTIRDI j 

Kar Bir Kaç Gün 
Devam Edecek mi? 

Y enisabah Refikimiz 
Tanı İtham Ediyor 
Yeni Sabah ve Tan refiklerimiz 

rasında şiddetli bir kalem müca
delesi başladı. Bu mücadelenin 
sebeb olduğu hadiseyi kısaca hu
lasa edelım: 

Soğuk Derecesi Gittikçe Düşüyor, 
Civar Yollar Kapalı 

Yeni Sabah refikimiz, İstanbul 
meb'usluğuna seçilen emekli Ge
neral Kazım Karabekirin •Büyük 
Harbe neden girdik?• isimli ese
rini yeniden neşretmektedir. 

Tan refikimiz bu hatıraların 
neşri münasebetile, evvelki gün
kü nüshasında şu satırları yazı -
yordu: 

•Sabah gazetesi General Kazım 
(Devamı 6 ın~ı "'lıllede) 

Yeni Tefrikamız 
1 No. LU 
HARB 

FiLOSU 
Bu harikulade meraklı tarihi 
deniz tefrikanııza ~akında 

ba~lıl&cağız. 

• Busabah Köprünün kar attın daki ınanznra~ı bö~ it• idi 

Yeni senenin bir.inci güne kar
~a beraber girdi. Dün, şelı•ıMı,de 
&oğuklar birdenbire ~iddet'endi. 

Akşama kadar fasılalarla fak~t 

J.u\'vetli bir karayel ı.~tıı •asıle 

yağan yağmur, akşam saat ı 7rleı. 

ıt?baren kara 1 ~\ irmi~, g l'-' ürı • 
>ına kadar bütün şchr h< ""' •0v~z 
bir kar tabakası kaplan ı~•ır 

Bütün caddeler kar kır '!T''• 
o'duğunda.n otobüsler, o'om ' 

lDevaını 6 nrı sayia 

, 
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Giren 
Çıkan 

Hay 'anlar 

i P o L • 
1 s ı 

Ve .. Mahkemeler 

Ma~ü:lerin 
ikramiye 

Yoklamaları EC.LENCE ÇOK 

PAHALIDm -----
ş u İstanbulun eğlence yer - ı 

!eri çok pahalıdır vesselam.. 
yılbaşı gocesi cibi, fevka -

la.de akşamlarda, daha ÇJk müş

terinin geleceği tahmin edildiği 
için fiatlar birhç misli birden art

t ırı lıyor. Halbuki, Belediye, yıl -
başında hiç bir yerd~ f iatlara zam 

yapılmasına müsud2 etmiye-:ek, 
diye gazetelerJe bir h v>dis gö

zümüze illşmışli. Mesela evvelce 
75 kuruşa bir yemek veren mü -
essese, yılbaşırda bu y ~meği iki 
liraya veriyor. 

Dikkat edinız. İstanbulda halk 
eğlenemez ve eğlenmez. Sebebi 
basittir: Her ·~er pahalıdır. İstar.

bul halkının mühi m bir kısmının 

eğlenmediJ!in i, eğl enemed iğini ar.
laınak için eğlence yerlerinin sa
yıs ın< gözönün~ getirmek ki'ifici:r. 
Şehirde pek az eğ lence yeri var

dır. Yedi yüz bin nüfuslu bir şe
hir içlıı bu, gayet azdır. Az olan 
bu eğlence yerlerinin dahi mü • 
hlın bir kısmı kazanamıyor. Çün

kü, bunlarda ekseriya eğlenmek 
hevesine kapılan halk, aylık ka
zancını bir gecede bırakmak mec
buriyeUnde kalıyor. 

MÖSTEBCEN 
FİLMLE& __ _ 

Pariate bir rezalet olmuş .. Din
leyin; büyülı: bir sinema şirketi 

müdürü ve hissedan dolandırı -

Maden 
Kömürü 
Nakliyatı 

Havaların Bozukluğu 
Muvaridah Azaltıyor 
Son ~!erde şehrimizde maden 

kömürü stoltlaru.wı azaldığı anla.
şılmaktadır. Bılhasu lırtuıalar dc
.ayısile geçen günlerde 'Zongul 

daktan kömür getirilemediği için 
J:. , valar müsait gitmediği takdırde 
gemiler için kömür tedarik etme 
11 ,n müşkilleşeşeceği söylenmekte· 
aır. 

Maamafih. küçült ihtiyaçlar, yani 
halk ve müesseseler için şehrimiz
d~ mebzul miktarda kömür bııluı.
maktadır. Vapurlar gibi bol kömlir 
sr.rfeden ve daima stokları ta1<vi
yn ~{mek ıztırarını gösteren ı h ti -
yo r 1 ın de havaların daha fe · 
nal •şması nazan dikkate alınarak 
7<ınguldağa yeniden bol si pariş -
l" r verilmiştir, 

Fakat bu siparişlerin intizamla 
gelmesi ve herhangi mevzii bir buh 
r ana meydan verilmemesi havalı.
rın ve denizin iyi giLemsile kabil • 
d ir 

Kaza ne • 
Vergisi 

Gayri safi icat üzerinden kazanç 
vergisine tıl.bi mü.kellefierin vergi 
ni"betlerinin birleştirilmesi etra -

cıhk suçile tevkif edilmlş.. Tah
kikat şunu meydana çıkarmış: 

Meğer, bu zat, bu büyük sinema 
şirketinin sermayesini, daha ev
vel başka türlü fil.mler çekmek 
suretile kazanmış .. Bir takım mıı.
tehcen fil·mler çeva- ,miş, b" :r uz. 
den yüz binlerce frank kazanmış .. 
Sonra da, bu şirketi kurmuş.. 

Herif karın yolunu nasıl da 
bulmuş.. 

BİR KERE TECR'ÜBE 

FENA OLl'lfAZ 

Az alkollü içkilerimize bazı Av
rupa memleketleri çok rağbet e
cıiyorlarmış .. Bunlardan mühim 
s iparişler vermişler .. M<'sel a, şa

rab, likör gibi.. Yahu, b ızim , bir de 
çok alkollü içkimiz var: İsmi de 
rakı .. Rakı fena bir içki değild i r. 

Bu içki yalnız bizde, bazı Balkan 
ve v akın şark memleketlerinde 
ku llanılır. Avrupaya bu içk iden 
de gönderip bir tecrübe etsek .. A
caba satılmaz mı?. 

YILBAŞINI NASIL 

GEÇİRDİNİZ?. 

Şimdi, herkes, birbirine yılbaşı 
gecesini nasıl ve nerede geçirdiğini 
soruyordu. Tramvayda iki kişinin 
şöyle konuştuklarını duydum. 

- Yıldbaşını nasıl geçirdin?. 
Arkadaşı güldü: 
- Yahu, dedi, ben yılbaşını ge

çirmedim ki. .. O geçtl, gitti .. Ne
rede, bizde yılbaşını geçirecek 
hal? .. 

AHMET RAUF 

Bu 1-{ususda Bir 
istatistik Yapı'ıyor 
938 senesinin 1 inci gününden 

dün akşama kadar içten ıçe, bir 1i· 
mandan dığer bir limanımıza, 
dış hudud kapılarından ve iske
lan ve memleketimizden ecnebi 
diyarlara çıh rılan hayvan ve 
maddelerıne aid bir ıstalistilr ha
zırlanarak göndrriımesi di:n Zi -
raat Vkaltinden viliyete bildiril
miştir. 

Buz 
Meselesi 
Son zamanlarda şehrimizin bazı 

semtlerinde bir buz buharanı baş
iamıştır. 

Ezcümle Adalar mıntakas ında 

ve Boğaziçinin bazı yerlerinde has
tası olanlar tek bir kilo bile buz 
bulamamaktadırlar. 

Bu halden balıkçı ve yaş meyve
<'; gibi mahalli esnaf da büyük za

rarlara girmekte ve ısrarla buz a
radıkları halde bulamv.ınaktadır • 
ıar. 

Buna sebep; mahallelerde buz 
hayiliğini üzerine almış olan '>azı 

kirnsE'ler!n taahhütnamelerindeki 
maddelere riayet etmiyerek kış 

mevsiminde belediyeden buz al • 
mamalarıdır. 

-. • ı;.. . '; 

Yılbaşı 
Gecesinin 
Hatırası 

Kumar 
Yerleri 
Basıldı 

Sarhoş Olduktan Sonra Dört Muhtelif 
Ne'er Yapmış? ı Kumarhane ~ap~tıldı 

Dün, cürmü meşhud muhake -
Evvelki gece yem yıl muna'!e • 

betile bazı yerlerde kumar oynı· 
y~nlar görülmiış ve yakalanıru~
lardır. 

mcsi ol:ırak vazife gören asliyt-. 
i1<inci ceza mahkemesinde bir po
Lisehakarct etme, vazifo ha.lınoe Dün gece, saat 24 de, Şişlide Os
müdahale ve dövme suçlarını •, mabeynde •Suna• kahvesinde Şük 
muhakemesi görülmüştür. Vak'.ı.· rti 0ğ;u l:lekir, Ali oi';lu Nuri, Veli 
ııındavacısı yılbaşı akşamı saat 
üçte İstiklal caddesinde devriye 
ııöbetıni yapan polis memuru Alı
met Kırdardır Suçlu da Hilmidir. 
Vak'a şöyle olmuştur : 

Akşam geç vakte kadar Belet 
otelincfo içen Hilmi ve arkadaş -
ierı otelde rezalet yapınağa baş· 

!ayınca otel müstahdemininden 
hır kaçı tarafından polis merke

z;ne şikayet olunmuşlardır. Ge
len polisler çok sarhoş olan Hil -

!Aleddin poker oynarlarken ikinci 
şube m•murları tarafından yaka
lanmıslardır. * Beyoğiunda stiklal caddesin· 
de 167 numaralı İfakat apartıma
nınd a oturan sabıkalı kumarbaz
lardan Ferhıınd ·niıı odasında ku· 
mar oynandığı zabıtaca haber a • 
hnrruş ve derhal ikinci şube me -
murları tarafından yapılan araş

tırmada 92 fiş, 3 lira para buluna
rak müsadere edilmiş ve Ferhun
de, Ayşe, Kıl.zım, Niyazi adların
daki eşhas suç üstünde yakalanark 
tahkikata başlanmıştır. * Dün, Topkapıda, Ali oğlu 
Kamilin 67 numaralı kahvesinde 
bahçivan Zeki, Süleyman, Cemil, 

Bu Ayın Onbeşinde 
Başlıyor 

Askerlik şubelerine kayıdlı harb 
malıllü subay ve eratla, şehid ye· 
t!rnlerinin2 incikıl.nunun 15 inci 
gününden itibaren 939 yılı lkra -
miyelerine aid yoklamalara muh· 
telif yerlerde başlanacaktır. Ali.
kadarlar bu yoklamalara ya bizzat 
gelecekler veyahud yakınlarından 
bir kimseye lazım gelen evrakı 
vererek şubeye göndereceklerdir. 
Yoklamalarını muayyen müd -

det içinde yaptırmayanlara ik -
ramıye tahakkuk ettırilmiyecek· 

tir. 

Hatay'a 
gidecekler 
Bazı San'at~<:arlar İş 

Tutmak İstiyorlar 
Hatayla memleketimiz 

ticaret münasebatı gün 
kuvvetlenmektedır. 

arasında 

geçtikçe 

Diğer taraftan mmeleketimizdıı 
bnı sanatkarlar ve küçük esnaf ta 

Hataya giderek kardeş memleket 
şehir ve kasabalarında iş tutma:: 
'stemektedirler. 

Süleyman adlarınd1 dört klşi lru- Müsteşarlar 
mar oynamaktalarken zabıtaca ya-

1 
K Ü Ç Ü K I Bunlar; bu mvsimde satışın az. 

HAS L RLER uğını bahane göstermektedirler. ------L----=-- Bu yüzden evvelki gün Büyüka • 
' dada hasta bir vatandaşın sıhha -

miyi v arkadaşlarını merkeze g 5· 
türmek istemişlerdir. Hilmi buııa 
şıddetle mualefet etmiş ve zorla 
götürüldüğü merkezden içeriye 
girerken polis Ahmed Kırdnrın 

~ üzüne evveıa bir tekme ve daha 

sonra iki üç tokat vurmuş ve kü
für etmiştir. 

Suçlu mahkemede kendini şöy
le müdafaa etmiştir: 

kalanmışlar ve bu esnada kumar- Komisyonu 
cılara pilaka yazmakla meşgul 
olan Hamdi adında biri de dahil Başvekalet müsteşarı Kemalin 
olmak üzere hepsi de tevkif edil- reisliğinde toplanan müsteşarlar 
mişlerdir. kıımisyonunca tetkik olunan me • iÇERİDE: 

Ziraat Bankası mali müşaviri 
Fazıl Kunkut, Ziraat Vekaleti 
başmüşavirliğine tayin olunmuş
tur. * Devlet Şılrası kanunu mer
:yete konulmuştur. * Harf inkılabının onuncu yılı 
mo.iaasebetile Ankarada mart a· 
yı:ıda bir kitab sergisi açılacaktır. * tzmir limanından yapılan ih
raca!!2 en çok Alnıanyaya mal 
gondPrilmiştir. * Ziraat kongresi murahhas • 
!arı mPmleketlerine dönmeğe baş
larr. ı,Jardır. * 'i"ürk Ticaret Bankasının A
dapazarındaki fabrikasında 4 te
kerlekli arabalar imal olunarak 
köylüye tevzi olunacaktır. * Mersin gümrüğünde bir sui
istimal meydana çıkarılarak güm
rük müdür muavini Tevfikle am
bar memuru Nail ve Has ana iş -
ten el çektirilmiştir. * Doğuda imar hareketleri·çok 
ilerlemiştir- Bu cümleden olmak 
üzere 2 sene sonra Erzurum yeni 
bir şehir olacaktır. * Eski Maarif Vekili Necati 
merhum için dün Ankarada bir 
ihtifal yapılmış, kabri ziyaret o
lunmuıtur. 

tındaki hazınlklara ekonomi ve fi-
nans bakanlıklarınca devam olun

maktadır. 1939 finans yılı başın -
dan itibaren birleştirilmiş vergi 
nisbetlerinin tatbikine geçilecektir . 

tıni temin için İstanbuldan husu
si vesaitle buz götürülmüştür. 

c- Ben Beler otelinde eğleni
yordum. Bir uygunsuzluk çıktı. 

"Aşağıya indim. O esnada sarhof Buz birçok hastalıklarda kat't 
bir ihtiyaç olduğundan badema bu- ' değildim ve ne yaptığımı biliyor
ra imkan bırakılmaması icap eden dum. Bu baylar geldiler. Beni 
makamlarca tedbirler alınıruya baş merkeze götürmek istediler. MP.r· 
lanmıştır. kezde benim hüviyet varaknmı 

--~ zorla cebimden aldılar. Tabü ben 

Modern 
Jandarma 
Karakolları 

İstanbul - Edirne asfalt şosesi 
üzerindeki mühim nahiye ve köy 
mrkezlerinde yeni plim üzerine 
jandarma karakol binaları inşa -
sına başlanılmıştır. 

hk jandarma karakol binası E
dirne merkezine boğlu bağlı Sa
rayakpınar köyünde inşa olun • 
muştur. Aynca Sazlıdere, Kuleli, 
Karıştıran ve Seymen gibi mü -
him yol güzergahı köylerde de ye
ni karakollar inşasına bir yandan 
devam olunmaktadır. 

Bu karakollar, Avrupa hudud 
şehirlerinre olduğu gibi son sis -
tem ve en modern bir şekilde ln
şa olunmaktadır. 

* Defterdarlıkta muamele ve 
istihlak kısmında yeni bir teşki
lıl.t yapılmıştır. * Nisandan itibaren İstanbul -
İzmir arasında tayyare seferleri
ne başlanacaktır. 

vermek istemedim. Bütün mesele 
bundan çıktı. Onlara mıl.ni oldum. 

Ben küfür etmedim ve vurma -
dım .. 

Vak'anın şahldleri dinlendL Şa
h!dlerden bir tanesi müstesna di· 

[:er .bütün şahitler Hilminin Ah· 
ıııede vurduğunu, hakaret ve tı-h· 

kir ettiğini söylediler. Muhakeme 

c!iğer bir şahidin de dinlenmesı 
için talik olundu. 

Handa 
Gizlenmiş 

Küçükpazarda, İbrahim oğlu Nu
ri adında birinin evinde oturmak

ta olan 13 yaşında bir çocuk, dün 

Tahtakale caddesindeki Cedld 

hanına girerek, görünmez bir yer

de saklanmış ve han kapandıktan 
sonra saklandığı yerden çıkarak 

orada bulunan bakkal Hüseynin 

dükk8.nına girmiştir. Dükkandan 
9 lira para, beş lcilo kadar sigara 

çalarak kaçarken zabıtaca yaka

lanmış tahkikata başlanmıştır. 

* Sirkecide Nöbethane cad • mmeurlar kanunu projesi müste -
desinde kılıç çekmek suretile ku- şarlar tarafından bir kere daha ay 
mar oynıyan Mehmed, Fahri, Hü- n ayrı tetkik edilecektir. Kanını 
seyin ve İsmail yakalanmışlardır, proesi Vekaletlere gönderilmiştıl'. * Cumhuriyet caddesinde 108 Yeni projeye göre; memurlııra 
numaralı İhsanın kahvesinde Sa· ·it bütün hükümler bir araya ~oo
dik; Muhittin, Cemil, İhsan adın- !anacak ve bir ana kanun vüc•ıde 
da dört kişi kumar oynarken ya- getirilecektir. 
kayı ele vermişlerdir . 

Muhtelif Yerlerinden 
Yaralandı 

Feridiyede 21 numarada oturan 
Yorgi kızı Marika, Tarlabaşından 
gtçerken şoför Yaşarın idaresin
oeki 3416 numaralı otomobili çar
parak yere düşmüş vücudünün 
muhtelli yerlerinden yaralan'!la· 
6ına sebebiyet vermiştir. 

Dolandırmak istemiş 
Sabıkalılardan Bekir adında bir 

dolandırıcı, dün Mahmudpaşada, 
Çukurhanda misafir olarak otur
makta olan Abdullahı dolandır • 
mağa teşebbüs etmişse de muvaf
fak olamamış ve suç üstünde ya
kalanmıştır. 

Otobüs Kazaaı 
Şişlide oturan Yorgi kızı Mari• 

kaya Fatih - Şişli hattında işle -
yen, şoför Yaşarın idaresindeki 
3416 numaralı otobüs çarparak ha
fifçe yaralamıştır. Marikarun ya
rası ehemmiyetli değildir. Şoför 
yakalanmıştır. 

K r d an Yol 
and ı K 

Hakari vilayetinde son günle.-de 
yağan karlar Çölemerik kaza'll 
merkezinin civar şehir ve kasaba· 
farla olan irtıbatını kesmiştir. Bu 
yüzden kasabadaki esnaf ihtika • 
ra teşebbüse kalkmıştır. Mahalli 
belediye işe vaziyet etmiş ve bil • 
bassa yiyecek maddelerini daimt 

bir kontrola almakla beraber fakir 
halka meccanen un tevziine bru;la-
nuştır. • 

Kaç Cinayet İşlendi ? 
Yapılan istatistiklere göre, bir 

sene içinde İstanbul vi.l.8.yeti ve 
l<aza!arında 39 cinayet işlenmiştir. 
Bütün bu cinayetlerin suçlulan 
yaklanarak cezalarını görmüşlel', 
yalnız son defa Fatihde bir hle
benin ölümü ile neticelenen vak'a
ı:ın faili Rifat henüz tutulama -
mıştır. 

. Diğer taraftan yine bir yıl içi'l
de 1533 hırsızlık olmuş, bunlıır -
dan 250 sinin faili meçhul ka!mış-
11 

baba? 

GÖKYÜZÜNDE 
yine ayni sokakta bize çok elve
rişli boş bir ev bulunduğunu söy

ledi. Ve bana refakat ettL Tabii 
nezaketen reddedemezdim. Eve 

gittik. Beyendirn.. Size babasının 
hürmeti varmış.. Komşu gelirsek, 
babasının çok sevineceğini söy -
ledi .. 

lar cana yakın insanlardır. 
Garson birayı getirdi. 
Reşad tereddüdle kadehi eline 

aldı: 

öpeyim. Avrupadan hüviyetini 
kaybetmeden döndüğün için, şim
di nekadar bahtiyarım bilsen. 

- Hayır.. Lüzum yok. Senin 

zevki selimine itimadım var. Za
ten ev peşinde koşmağa vaktim 
de yok. Bay Tabirlere yakın olu

şuna çok sevindim. İnşallah se -

nin onlarla tanışman hayırlı olur .. 

AŞK YARIŞLARI 
No. 70 

- Ha .. unutuyordum.. ltimml, 
Lu rehberin! Ben tanıyor muyum? 

- Yabaııcı değil dedim ya. Mu
av inin ,z ın kul .• 

Bay Necmı çok culdi bir adam 
olmakla beraber,yem kavuştuğu 

ve çok sevdi!:ı o~lile şakalaşmak, 
gülmek istiyordu. 

- Maşallah.. maşallah .. dedi. 
Benden önce tanıştın onlarla de-
srne~! • 
Reşad hakıkatı söylemekten çe-

kinmedi: 

- Bu sabah size çay hazırlamış
lar, baba! Halbukı sız erken git· 
mıştinız. Benı çağıt·dıla.r. 

Yazan: hkentler F. SERTELLi 

- Gitmedin mi? 

- Hayır- Siz yoksunuz diye iti-
zar ettim. 

- Keşke gitseydin, oğlum! Mu
avinim çok asil bir aileye men -
subdur. Her zaman bana karısırun 

kibarlığından ve çocuklarının çok 
iyi tahsil ve terbiye gördüklerin
den bahseder 

- Evet. Suna çok ciddi, çok iyi 
bir terbiye görmüş bir kıa. 

Annesini henüz görmedim. Benl 

çaya çağırmağa geldiği zaman, ev 
bakmağa gideceğimi söylemiştim. 

Suna bana bir gün evvel Beyler 

sokağında bir ev tuttuklarını ve 

- Şüphesiz bunu da reddede -
medin. Ve evi tuttunuz değil mi? 

- Evet baba. Eğer beyenmez. 
seniz, nihayet beş lira kaybetmiş 
oluruz. Fakat, sizi temin ederim 
kL. 

Birdenbire kaşlarını çatmış o
lan iktısad müdürü derhal gül • 
meğe başladı: 

- Pekala yavrum! Üzülme .. Ben 
Tahiri çok severim. Merd, asil 
ruhlu bir arkadaştır. Onu Sıvasta 
bırakmak istemedim. İşde beraber. 
Mahallede beraber.. Yabancı bir 

yere geldik. Elbette böyle samimi 

kom~ulara ihtiyacımız olacak. On-

- Babamla hayatta ilk defa içki 
içtiğim için çok bahtiyarım. Sıh
hat ve afiyetinize, baba .. 

Reşad birkaç yudum içerek ka
dehi masanın üstüne bıraktL 

- İçkiden hiç zevk duymuyo -

rum. Bunu adeta ilaç içer gibi içi· 
yorum. 

- İsviçrenin birası meşhurdur 
derler. 

- Öyle amma çok pahalıdır. Al· 
dığım para ile ancak geçinebili -
yordum. Seçtiğim arkadaşlar ara
sında da içki müptelası yoktu. Bi
rayı bile pek nadir içerdim. 

Reşadın babası oğlunun abli • 
kından o kadar emindi ki.. Bu söz· 
!eri duyunca dayanamadı. 

Yerinden uzanarak: 
- Gel yavrum, ded~ alnından 

Ve i!Ave etti: 

- O halde hemen bu gece Sı
vasa, annene bir telgraf yazalım.. 

Ve ev tuttuğumuzu söyliyerek 
derhal hareket etmelerini bildi -
relim. 

- Telgrafa benim de imzamı 
koymama müsaade eder misin ba
ba? 

- Hay hay. Fena olmaz. Bu 
sürprizden annen çok sevinir. He
men yola çıkarlar. 

Bay Necmi cebinden portföyünü 
çıkardı : 

- Kaça tuttunuz evi? 
- Yirmi bq liraya .. 

- İlk ay lığı sana vereyim ds 
hemen yarın götür, ev sahibine 
ver .. Kunturatı yap ve anahtan 
al. 

- Bir defa olsun görmez misin 

Reşad bu son cümleyi biraz ma

nalı bulmuştu. Babasına bir şey 
söyliyemezdi.. Fakat, vücudünde 

hafif bir ürperme duydu. 

Yemeklerine devam ettiler. 

Bay Necmi bir aralık oğlunun 

yüzüne baktı: 

- Sana bir müj<iem var amma 
henüz kat'i değil 

- Nedir o, baba? 
- Bir tesadüf eseri olar ak, bu-

gün sana çok iyi bir İ§ tasarla -

dun. 
'- Pek çabuk değil mi? 

CDf'vamı var) 

Pan Ameri kan 
Kongresinin 

Ne.t essi 
Yaan: Ahıned Şükril ESME' 

On gün kadar evvel Llma şelr 
rinde topalnan s kizinc! Pan P.· 
merlkan kongresi, beynelmilel i!r 
tilıl.fların muslihane yollarla bal' 
li ve bir devletin işlerine başkl 
bir devletin müdahale etmeme~ 
gibi umumi prensiplere dayana' 
bir deklarasyonu kabul etti! :eıı 
sonra mesaisine nihayet vermit 
tir. Lima kongresinin on günden· 
beri devam eden müzakerel~rinl 
bakılacak olursa, burada iki fi~' 
rin çarpıştığı anlaşılmaktadır: 1W 
ların birisi, Amerika devletleri a 
rasında siyasi ve iktısadi sahadl 
daha sıkı bir teşriki mesai gayı 
sini istihdaf eden Birleşik Ameti· 
kanın tez~ diğeri de iş birli~ 
daha umumi meselelere inhisBI 
ettirmek istiyen ve bilhassa AV' 

rupaya karşı cephe birliği kur 
m..ktan kaçınan Arjantin nokt8' 
nazarı idi. İkinci noktai na.ıarıJI 
galebe çald•ğı anlaşllmaktadıf· 
Buda beklenmiyen bir netice deo 
ğildL 

~nubl Amerika, ötedenbel' 
Birleşik Amerikanın her harekt' 
tini şüphe ile karşılamıştır ve ce
nubi Amerikanın şimaldeki bii' 
yük devletle münasebetlerinin yı 
senelik tarihi karşısında bu iti 
matsızlığı da haklı görmek icaP 
eder. Birleşik Amerika istikliılifli 

kazandığı zaman, orta Amerı)(l 

ve cenup Amerikası henüz İsP""' 
yanın ve Portekizin müstemleke' 
!eri idi. Bu müstemlekelerin iS ' 
tiklıl.l uğrundaki mücadelelrinil' 
muvaffakiyetine Amerika MoP' 
role kaidesile hizmet etmiştir. fa· 
kat bir defa istiklıl.llerini kazan ' 
ılıktan sonra Amerika, kendisin ' 
den zayıf ve küçük olan devletle" 
re karşı bir tahakküm s iyase~ 
takib etmişti. Bu siyaset orta <il 
cenubi Amerika devletlerinde :B• 
!eşik Aınerlka;"a karşı menfi ak 
!er uyandırmış ~ ır. Gerçi bugünk~ 
Cumhur Reisi Ruzvelt, bu itimat· 
sızlığı izale etmiye çalışmıştı!· 

Fakat eski •Dolar siyaseti• ııi"' 
izleri henüz bakidir. 

Bundan başka şimali Amerika' 
yı cenubi Amerikadan ayıran ınt' 
safe çok uzundur. Nevyork ;l 
Hamburg arasındaki mesale, bU 
şehirle cenubi Anıerika arasın · 
daki mesafeden belki de iki bit 
kilome tre daha kısadır, sonra a 
rada kültür farkları vardır: ce
nubi Amerika İspanyol ve Porte' 
kiz kültürüne bağlıdır. Birleşj) 
Amerika ise Anglo - Sakson'dut 
İktısadi menfaat bakırrunclan di 
cenubi Amerika Avıupa kıt'asill 
çok sıkı ticaret mür.:ısebetine gr 
rişmek zaruretindedir. n;rleşi~ 
Amerika ise, bu münasebetleri l<> 
kanıyor. 

~nubl Amerika memleketle 
rinde büyük bir Alman ve İwl 
yan nüfusunun yerleşmiş buluıt 
duğunu da nazarı itil ıa ra aımal 
llizımdır. Brezilyada bir milyor 
İtalyan ve yarım milyon Alrn8 
vardır. Arjantinde de çok büyiil 
İtalyan nüfusu yerleşmiştir. Yiil 
bin de Alman vardır. 

(l).ovamı ti ıncı ıah " iede) 

Kardeşim mi Aklına 
Geldi ? 

Ka)'Kl'UI Haeı Ahmet El. küçük ol' 
lu ile l'iitanbula seli1or. OteJc çanV' 
smı bırakarak ahtıya ,-Jdl:ror. carSıı' 
fkl 90rba setir dJye seslen~yor. ÇDrll' 
reJlyor. Çocuk bir kaşık almasllc ı" 
rinden 7qlar boşanıyor. Babası of 
lum. niçin aflıyonun dl,..or. 

- Ölen kardeşim aklıma getdl. O' 
nnn !olu atlıyorum. ~ 

Babası da. bir kaş&.k alıyor. it'! 
~aşlar onun da c-özlerlndeıı ooı•,.ı' 
7or. 

- BabL sen ıılcln atlıyorsun? ı;.,r' 
deşin öldıi de sen kaldın d~e rı111f" 

ru: Baba sen bllna bıiyüiiinün Öl'~ 
seçme d-emlıı miydin! ~ 

Şebr~minl, S&ra.,..mrJ' 
Boslaıı Sokllk No. ı ıT 

M. C.T. 
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FENER STADINDA: YENi LIK AÇLARI 
B l . Jaz•n=i;d:ır Fenerbahçe Dün Beşiktaş 7-0 Bir Harita 

Görünmez 
u unsaUy ..,1 ı ıdı Beykozu 

Kazaya gramaz ı 6 _2 Yendi Süleym a niyeyi 
DüJıman Mayin Hatlarile Gemilerinin Bulunduğu Kadıkoy stadında yapılan Fe • ı M a gv 1 ii b Etti 

Y f verbahçe - Beykoz maçı AhmP:l 

Noktaları Gösteren Bir ıstik,af Krokisi Lazımdı Ademın ıdaresi altında başladı ve 
~::mılar fU şekilde sahaya çıktı- Beşiktaş ve Süleymaniye Bir Çok 

Sonradan if anlapldı. A verof 
bu telgrafın ahQmaaından sonra 
Osmanb donanmasının ne yapa • 
C'ağmı Mondrosda bekliyormus. 
1'ğer Barbaros, Asarıtevfik, Tur
gut, Mesudıyeden mürekkep Os· 
manlı donanması telgrafa alda -
nıp bir defa Boğazdan açılsa. u
Yılı deniz kurtlarından olan An·; · 
;al Kondiryotls, başta Averof ile 
Hidra, Spedya, Pesaradan mütto
tekkil filo düşman filosunu Bo • 
l;az ağzına getirecek, donanma -
mn ricat hattını kesecek, müessir 
Vf' kudretli toplarile ateşe başlı
varak Osmanlı donanmasını Mon-

Çamlıcanın eteklerindeki teJ. 
t.öşkun denizi goren ikinci ;kat 
calonunda eski denızcilerden Mu-

1affer Erdenizle karşı kat'flyayr::! 

1arihimizin bir aahıfesi hüviyetin
de heykelleşiyor. 

Hırçın bır poyrazın saçak ke • 

ı•a.rlarında ıslıklar uğultularla 

\arpıntısını bu, 3 çeyrek as1rbk 

c?eniz kurdunda dalgalı denizld'ia 

Fenerbahçe. uusameddın - Mu- Ovı•nculardan Mahrumdu 
wter, Lebıb - l4 Aepd, Ayten, J' -

Osmanlı İmparatorluğunun Mn 

l:arblerinde deniz vazifeleri alar. 
donanmanın iştirak ettiği her ha
rekatta talihin sevkile ön plinda 
bulunmuş bu emekli çarkçı bin 
başısı, yılların mepkkat çer~e -

vesinde çoğu düşman karpsındl1 
ateş altında eridilmiş bir ömrün 
'' nlı anıtı gibi bin bir çizgi taşıyvn 
turuşuk alınla yakın deniz harb 

dros harbinden evvel perişan e- y • 
decek. Deniz harbini kendi lehir.e en) 
t:it zaferle nihayetlendirecekti. 

Yıla 
Binaenaleyh , eğer Paşovicc fi tnd aahlfed• •nam) 

l:öyle bir harita verildise Amira- _ Ayaklanma, tosla nya p • 
lm bundan güphelenmesi yerin • murla Jnmduralula b ltakhrrm 
d~ır. yeya divanın tberlae ko~ 

Yavuzla Midilhyi açık denize p.. 
çekmek için, Amiral dö Robec~ - Sofrada; yatakta paete ft-

t asretini canlandıran bır his mey 
dana getiriyor ve .. Benim sorma-

ma vakit bırakmadan her biri bir 

omrc değer heyecan dolu harb ma

<;eralannı ağır, ağdalı bir ahenkl~ 

ı.fisleyen dilinden öğreniyorum. 

(Devamı ~-> 

Girerken .. 
- Benden daha güzel olan ar

bdatlan111• hase4 etnılyeeetim
Manen 7übelmi7e çabpcajım. 

Yaşhca Ve Evli Bir 
Bayamn Kararlan : 

bir tahtelbahri feda eder, bunur ya kitap okumıyaC'aiJm. 
l(ersine de Osmanlı Amiı-alini _ Mademki karım da bepim - Lüzumsuz kıskançlıklarla 
ıtfal edecek, hafif deniz kuvvet- gibi çal1Ş1yor. Arasıra el ifler intle kocamı asaadımuyacatım. Cep-
lerinin i§aretlerini koydurabilir- kendisine yardım edeceğim. lerinl ve lailhaua ukh 'biqey var 
di. _ Sicarama, sigara tablasında mı dİ)"e dialanmı kar11hnnıya-

Benim o. zaman duyduğuma. aöndtireceiim. Kahve fincannun, catım-
bildiğime göre elde muayyen bir 1emı1 tabatmm içine bamuya • - Koam, it için IUr yere lit· 
harita, düşman mayin hatlarilP aiJJn. tlti. eve lfll ıelditi uman surat 
gemilerinin bulunduğu noktala.~ - Horlayıp karımı rahatsa et- amuyaealma. 
f Ö6teren bir istikşaf krokisi bu - memek ~in sırt lbtti yatnuyaea- _ lleJb ... ıevezelikte Hlan· 
lunsaydı Midilll 1&rünme2. kazay• iun- mıyacatım. Bana teovdi ohman 
vframaz, dilfDlan kuvvetleri). - Kanma ikide 'bir :•Annemin nrlan INtfblanu fq etmiy~ 
çarpıpnak fınatını bulur, batar- evinde 'böyle yaparludL Annem tim. Kimse De eflenmiyeceğim. 
ıa bile böyle bedahavaya sayıla • lnaaa 'böyle pifirinli, u •aha les- _ Kecalanna IMhk ka4mlar 
eu bir lkıbete uA:nyarak ziyan se&Ji olanla-ıt 4eaıiyeceiim- lnldaladar! deıniyffeiim. 
ltlmU§, elden çılmılf vaziyete dü;· - Miufırlerle yananda y--• 

...,-- - Misafirlerin b11S11J"WH1a ko-mezdi. meydaaa flbncak hatıralardan 
Yavuz süvariliğinden emeldı al- Nbsetmiyffeğim. 

bay Şükrü Palanın izahatı buraja _ Bele. •Mutrkid bir kadıala 
nihayet buluyordu. Hali haldır nlatea ekekler tft. bahfi7ar -
lir bakı§la panldıyan gözlerinde du .-• sözüail ağzıma almqaea -
J·endisne hatırlattığım 21 Sf'ne tun. 
evvelki bu acı hatıraya dzüldü • - Karun, iflerim hakkında bir 

camı tenkkl etmiv«efim. Erkek
lerin hndaa eok lhairladikleri
n i aimıt hatırda tutacağun. 

- Kocama ild4e bir: •Ne diif8-
nUyorsun'? ... • demi) ttefim. 

- Aile sırlannı d011tlanma - -
latmıyaufım. ~ünü göateren bir ifade canlanır- şey sonluiu saman: •Bu ş~y seni 

ken ayrılmak için müsaadesini is- alikadar eder bir şey değil. Ne - Fena pnleri değil, giizt'I güa-

tedim: anlanm ipi• • • ···• demiytte • 1_ı_en_·_ha_t~ır"lilby~a-atiJ~m~. ~-----I 
- Sızi çok yordum albayım. iim-· GÔZ DO TORU 

Müsaade ve affınızı dilerim. B Or. Murad Rami Aydın 
Şükrü Pala zorakı bir tebes_ Genç Ve Kibar ir 

ıümle dudaklarını yayvanl.ıştırtlı Kızan Kararlan: 
1 en kapıya doğru ilerlerken ar - - - --- ---
.kundan seslendi: _ Siıaema yıldıdarından her • 

Taksım - Talımhane, Tarlabqı 
caddesi No. JO Urfa aprt. 

Tel: 415.'i3 

Naci - Semıh Şaban, Yaşar Fik
ret, Niyazi. 

Beykoz: Kandılli • Halıd Bur -
han - Galib, Bahadır, Mustafa • 
'i'urhan, Hakkı Şebab, Saıd, Ka-
7Jm. 

Beykoz takımında ıse ~n karar 
dolaylSlle Gazanfer, Sadeddir, 
Kemal oynamadılar. 

Fenerbahçe, rüzgarı lehıne ala
ı·ak; oyuna başladı biraz sonra tıa
kimiyeti aldı ve yedinci dakikada 
ilk sayıyı yaptı. Bıraz sonra gu 
%el bır vuru§la ikinci sayı da ol
du. Fenerbahçe Fıkret vasıtası!e 
üçüncu sayıyı kolaylıkla yapt 
Otuz beşincı dakıkada Fikren u
Z&k bir mesafeden dördu 
lü yaptı. Beykoz takımı devrenın 
sonuna doğru bır gol yapır-llğ 

muvaffak oldu. 
lkincı devrede rüzgarla bera 

ber oynıyan Beyko müessı 

oyun tutturdu. On beşint~ı daki • 
kada frikikten ılunci sayıyı ita
zandı. 'Bu golden sonra Fenerbah
~ penaltıdan beşıncı golü yaDtı. 
Havanın çok bozuk ve soğuk ol
ma11 yüzünden ikı taraftan bazı 
oyuncular maçı terkettiler. 
Devr~mn bitmesine üç dak k.'l 

Jra1;a Fıkret altıncı golü yaptı v1>. 
oyun 6-2 Fenerbah~nın galıbıye
tile bitti 

Yeniden 
Yolsuzluk ihbarı 

(1 iacl uhifedea dn ... ) 

bililtizam durdurulduğu ilerı su
rülmektedır. 

BeJedıye muhasebesının bazı 

ınıbelerindekı yol luktan b Jska. 
beledıyenın FaLıhdekı garaJında 
da bazı yolsuzluklar olduğuna da
Jr bır ihbar yapıbnı , tahkıkata 
hşlanrnı tır. 

Evvele muhtl 1 1 sebebi rle 
durdul'ulan yolsuzluk tahk kat 
muamelelerıne ş mdı devam im • 

kanı bu1unm kt ve yen oıızı 
yolsuzlukJar h kkında da ıhbar
lar vakı olmaktadll' . 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden 
- Bir buçuk gemı ile 28 hattı hangi ltirine bemenıiye ~IŞIBl-

hrb gemisinden milrekkeb İn - yac:ağun. 
giliz donanmasına karşı çıkma\r, _ Sabahlan erkea blkac:atım 
baskın yapmak tasavvurunu, bir ve vazifeme devamda kusur et • 1 Idart ihtiyacı içın muhteM eb'adda 16 kalem kur~unlu kar3 
urhofUn Galata kulesine silah miyec:eğim. kablosu ıle 1 kalem denızaltı kablosu kapalı zarfl.t t-ksııtmeye çıkanl-
çekmesile bir bulurum. --Çoraplarımı, ufak bir iplik mıştır. 

Şeref stadında günun en mühırn 
rnusabakası Be§iktq • Süleynuı 
myt' arasında olmuştur. Bqikb.§, 
Faruk, Osman, Rifat, Fuad, Hak
kı, Sabrı Nazmıde.n, Suleymıuıı· 

ve de kalecı Muvaffakla merkez 
muavın Orhandan mahrum b'"' 
halde oynamışlardır. Şazı tezca
nın hakemliğile bqlıyan maç'l 
takımlar fU ,elulde çıktılar: 
Beşiktaş· Mehmt'd Alı - Tacı. 

Hüanu - Fifat, Bedıi, Feyzı - Hıı

yatı, Rıdvan, Soldur, Şeref, E§ttt. 
Süleymanıye: Sabri • Rauf. .Mat

) an - İbrahım, İbrahım Naun • 
hauf Nedret Raif, Danıı. Dirarı 

Oyuna Befiktaf sur'atU bır V 
kild~ bafladı. Gittikçe tazyfkin 
hl'ttıran Befilrllf FeyZlll.ln ~ 
tıjı guzel bir frikıkten ıstifad e-: 1 
derek yedıncı dakıkada bırincı go
lü yaptı 

Süleymanıye solaçıkl n Diran 
asıta ıle hır ıl tehlıkel akın 

yaptılarsa da gol atam dılar On 
Ueşıncı dakıkada Hayatıdrn fC• 
]en bır şandelı Rıdvar kaf vu • 
ıuş1le ıkmcı def Sule manıve l 

Başvekil'in 
Köylü İle 
Hasbıhali 
(1 ind ulnfeden 4nma) ı 

ve Muh1m b r dav ıle gıryoruz. 

Sızınlt" soz b 1 ğ kaf b t ~t

ti ımıı bu dava çok buyukt\ir 
Fak bugunku TeJımın adaml. -
n, şak rd n. Atat.urkle İnonunun 
arkada arı ve buyuk Türk mille-
tı böyle buyuk davaları yenmek
ten zevk alırlar Koy ve Zıraat 
kalkınma davası, buyuk milli da
valarımızın en ba§ında gelır 

Aklınızda tutacağınız şey fU • 
dur: İnönü başımızda, Atatürkün 
gosterdıgı ~un varlığa üstün 
refaha gıdıyoruz. Mutlaka muTaf
fak olacağn; ve mutlaka eri~ • 
ğiz v blZ, bepınız dünyanın en 
Wrtun en mahh halkı olacaksınız. 

Yem yılınızı ~tıularım Hepı
nıze muvaffa1riyetler ve saadet -
ler diJertm Temız mıl etimize la
yık duygulannıu teşekkürler e
denm. Sızın gıbı ferdlere maUk 
bır mıllet, elbette dünyanın en 
büyük mılletidir.• 

e e ka~ınca hemen tamir ed'eceğim. 2 - Muhammtın bedelı (146794.20) muvakkat temmat (8590) l rı< D H f C ) 

Uleslne IOktu Şerefm bir bucu
muau hatalt bir tekilde clmdmau 
Süleymaniye müdafünın bu ha -
tası penaltıya sebfbıyet vermiş, 

yırınincı dakikada Ji'eyzinın çek
tiği ~n:ıltı Beşiktap üçüncu ~olü 
lazandırnıııtır. Bır aralık raktb 
cyuncuya sert bır harekette bu
htnan Şeref, hakem tarafından Slı· 
hadan çıkanlmı§tır. 

Beşikt.aşın kuvvetli bir hucu -
mumla, topu bloke etmek utiyeıı 
Süleymanıye kalecııu sakatlandı 

Sol müdafı Matyar kaley"' gırcb 
Devre 3-0 Bqiktaşın lehind anttı. 

İkınrı devre tamamen Beşikta
§ln bakımı ell altmd geçt1 Ka ... 
cısını kaybeden Süleymaniye ye
dıncı dakıkada dörduncu golu ye. 
dı Sekıl..lncı dakikada llayatı. 

)7 ınc dakıkada Rıdvan geş.nc 

vt altıncı 8' llt attılar Bu arada 
Su em ıy h verilen b•r 
pt>ı. ltı Suleyman yeller ka r

mış Beşi.kta 42 ınc da'k k rla 
Rıdvan v ıtas r yedincı golu dt· 
yapmış} du O un bu suretle 7-t> 
Beşıktaş ı galıbıyetıle bıtt 

Y enisabah - Tan 
Münakaşası 

( ı İDCI sahifede.o •-> 
Ka abekırın senelerdenben kiı -
tiıphane camekanlarında gozleri
mı7.e ılı f'n hatıralarını, - nedense-
bır da ıa rcdıyor 

·Bu hatsra ara erJevha olarak 
kon 1 n şu suııl n zan dıkkatımı 
celbtılt 

Buyuk ha bt neden gırdık., 
Acaba. buyuk harbf> girtjimizin 

o;cbeblerın bu suale haln ct>Tab 
:ırar.masmdan dahrı belAğatle an
latabilecek sözler söylemek milm
kun müdür?• 

Bugim çıkan Yen Sabah Re • 
fıkımız Tanın bu yazısına şiddet
u• hucum etmekte ve bu yazının 
evvelce çıknıış olmasının ~krar 
n"Şrıne manı olmadığını ifade et
mektedır. 

Bız munakaşaya karışma~biı • 
mız ıçın Yenı Sabah refikimizin 
uzun ithamlarını sütunlarımıza 
geçırmeyı doğru bulmuyoruz 

Yem Sabah Refikimız yazısına 
ıu suretle n.ill'ayet vermektedır 

•Bu memleketin sesine uymı • 
yan seslere, bu memleket gıbı dü
§Unmiyeıı kafalara tahammülü • Muzaffer Erdeniz - Umumı yerlerde ayak ayak olup eksıltmesı 6/2/39 pazartesi gunu saat (l ) d müdulrük bınasın- r. a iZ ema 

östtlne abp otumnyaeaj'un. d ki satın alma komısyonunda yapılac-aktır. (LOKMAN llEKJMı.. •• 
Şükrü Paladan sonra MUV\ffer - Muhitimdeki delika.tılarla~ İstekliln muvakkat ıeınınaı makbu n-)a bank mektubu ile DA~Ine hil. 

ı·rdenizle konuştum. Muavenetı- · •aA'iliktir bu ... • dive şakalqnu- kanuni veuikı mubt.Pu rLttlarını o gun saat (14) de kadar rnez. ederek kendiainl bllflndan 
milliyenin çark1;1sı bu eski b • ,,.,...... - -., l ve derinin üzerine ihtimal baUaa ......_. bir demirle yaralal1llftır. Dük . 

ıMİi'iewıci1e bar dnrelw- um iskarpini var. parlak renkli resimler yapılıyor. Bati&- Ba llloe ketea ~ klnda ebtk bir py bulunmadı -
4e, bUelaNa .... içia qaekli YeJa Balolard.. ampk 'biçimi ter ., Ökçeleri de ne pek yüksek. ne de H iıri ~is ~dda. Fl&IMlerU n ....... ima bakılırsa kuyumcunua vQ. 

lame Mfif UbrpUaler 117-or • lllder pfea ldltar ve tık kadmlara pek alçak. Renkli kordelalarla adlı ldrlsl tarafLDdaa ~......,. illa cudünü ortadan kalchnnak mak· 
4a. Fakat - ••••ırü ..._ tek pt twdilf etlllQıor. bail•Dl)'or. iMi aam nrllmltttr. t.~ından bqka bir.ter tatil> e -

dilmedJltne hWanedilmekteclfr. 

~~~nm~ 
gelmit ise de bu sırada kadın a
pandisit dolayısile hastaneye gi· 
derek yabmftL Fakat daha has· 
tanede kalmau icabederken kadın 
celikanlının Hindistandan geJlı· 

fini ölrenlr 81renmez hemen hıu;. 
taneyi bırakmlf, onu aramıp cı! • 

Pan Amerikan Ko~roııinin 
~ticesi 

(2 ınc sa fadan de an ) 
İşte Bırleşik Ame ik 

iıçtntıa eden Lima konf r 
bu nufuz ılc mucad it et.mıy 
lışmıştır Harıcıy Vekıl HuU. 
Amerıka kıt'asına yaba c deo • 
loJılerın gırmesıne mumanea • 
d mesım ve Amerık ideoloJ • 
nın korunmasını ıstemiştir Hald9 
btte Amerika lut'asınD bir 
olo3ıs yoktur. Bırlcşik Amerika 
demokrattır Cenubi Amre 
devletlerının şekılleri 

olmakla beraber bu devletle 
olmakla beraber, bu drrlet 
baş!arında bulunan adamlar eli 
tatordurJer. Brezilyada, Şıl 
Peruda, Venezu lada, .&q;zm 
muna.crebet.ı olmıyan tlik'8 orl 
ler vardır. DığerJerı de yarı ~ 
tatörlüklerdır. Bmaena.leyh Bir 
leşık Amerıka Harıcıye Vekilı, 

mokrasıden, Amerıka kıt'uı id 
oloJısmden AvrupadakJ dikta 
lüklerm cenubi Am ikaya el -a 
maJarının onunt> geçıbnfası l 
mun<ian bahı>ederkf'n, bu dikta 
torJukler kuşkuJanıyorJar 

FMkat Bırleşı~ Amerikanın 
nakaşa kal ırmıyan kuvveUı 
.rafı donaıımıısı w i.ktmdl ağır 
lığıdır V" BırJ~ı k Amerika 
nubi AmerıkayM ıtımat telkin 
ıneıst> de herhaldf Amerilla kıt 
•• hakkında emet Mlıyt n A 
rupR devJetlerin korku telkin 
de Bununla berabt:>r Ltma k 
feran ı B rleşık Amerika ile c 
bi Am r k de-vl len arasm 
mımast-bt-tl rın karşıhkh ıt 

Çt>IÇPVt'!U ıçındP t 7.ımı yo) 

atJlmıı yen bır ad mdır ilk a 
193:1 senesmd.- toplanan y 
Pan Amerıkan kongresinde a 
Dll!it•. İkı sene evv~ı Buenos 
resde toplanan Pan Amerikan 
konleransı da ehemnuye&lı 

merhale teşkıl etmışh. Şimcb b 
adı dah atı~or Bu, Bırl 
Amerıkan n umıt ettığı kadaJ" 
yuk hır adım olnuyabllir. 
RuzveJt bu yen'i çı~ın açah ar 
ancak yedı sene geçrniftJr O 
evveJkı Am rıka hül<ümetler 
cc nııbı Amerıkayı Bırlf'lık 

likanın b r nevı mu lemlekes 
J5kkı ett klerı z m n henu 
nubi Ame-r kayı ıdare cdrn d 
adamlarının hafız larında c 
dır 

Kış Basbrdı 



1 Musiki İhtiyacı Karşısında 

Alaturka ve Alafranga 
Musikiden Hangisi ? 

Evlenecek Kızlar Ud Çalmasını 
Eilmiyorlarsa Kolay Koca Bulamazdı 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

A 
nkara radyo ıstasyonu faa
liyete geçtikten sonra, bir 
çok aboneler yeni arzuları 

ıleri sürdüler: 
- Alaturka musikiye çok yer 

.,. riniz. Bız alafranga muzigi, dün
nın dığer radyo istasyonların

a da dınliyoruz. 
Bunların doğruluğu veya yan

. slığı üzerinde duracak değilim.. 
Geçen gun, alaturka musıki alet

ti yapan bir dükkan sahibi ile 
onuştum. Muhatabım emektar 

hır san'atkurdL Ömrünün kırk yı
mı ud, keman, kanun yapmakla 

0cçırmişti. Bir çok hatıraları Bu 
'aşlı ve muhterem zatla bir gazi

oda buluşmuştuk. Bana uzun u-
ı.m meslcğinın derdlerini anlattı. 

P.u izahattan sonra anladım ki, 
1 mm evvelce alaturka dediği -
mı7.: musikı şimdi kalmarru.ştır. 0-
"lUn yerme yeni bir alaturka mu
sıkı kaim olmuştur. Tecrübeli sa
natkar şöyle diyordu: 

- Size ışin latife tarafından .. 
yun .. Ud evvelce, alaturka mu
kinin en başta gelen fileti idi. Sim 

n, hiç bir saz takımında ud görü· 
or musunuz! .. Alaturkanın hem 

aletlerı, hem de sesi değişti. Bü -
uk bir yenilik var. Halkın, çalgı

l gazınolarında en çok hoşlandı-
ı ala.t:.:rka parçalar değildır. Bun
ar, daha :r:iyade halk şarkıları -
dır İçınde, alafrangadan da bazı 
11 ğmeler vardır. 

Eski klasik ve ağır alaturka 

Sinema yeni bit mu.~i ki zevki veriyor 

şarkıları şimdi halk tutmuyor. !asının ayak ucunda bir ud asılı 
Dinlemeğe tahammül edemiyor. dururdu. Kızlara, on yaşını geç-
Bir ud taksimini şimdi dinliyebi - timi, derhal bir hoca tutulur, ud 
lir misiniz?. meşk ettirilirdl 

Ud dyince aklıma geldi. Eski Ud hocasının bir kadın olması 
zamanın her genç kızının karyo- lazımdı. Erkek tercih edilmezdl 

Eğer erkek ud hocası tutmak icab 

u Kuyumcu Niçin 
Öldürülmüş? 

ederse, bu hoca, ya mutlaka ku:r:
guni siyah olur, yahut da. gözle
ri ama olurdu. 
G~nç kızın mutlaka ud çalmağı 

bilm~sl şunun için lazımdı: saz 
bilmiyen kızlar koca bulamazdı. 
Eski zamanın erkeği karısının 

~dığı udla eğlenirdi. O vakit si
nemalar yoktu. Sonra sonra ud 
yerine keman ve daha sonra pi
yano kaim oldu.. Bir zaman gel
di, genç kızların n.utlaka bir mu-
1siki alatı çalması an'anesi bütün 
bütün kayboldu. Zaten hayat şart
ları değişti. Kızlar da, erkekler 
gibi tahsil hayatına ve çalışma
ğa başladılar.. Sonra, sinemalar, 
diğer eğlence çeşitleri çıktı. Bu 
suretle musiki ihmal edildi. Musi
ki aleti yapan bizim gibiler de if
siz kaldı. 

DV. kkô:ndan Hiç Bir Şey 
Çalınmamış, O Halde? .. 

1 
ngiliz gazatclerınde okundu -
ğuna göre Londra zabıtası 64 
) aşlarında bir kuyumcuyu re 

çen gun öldürerek ortadan kayh? 
lan katil ve ya katilleri aramakla 
meşgul oluyordu. 

medilmiştir. Kuyumcunun oğlu 

aükkanı araştırmağa başlayıncı 

babasının kendine malik olmı ya
rak bir tarafta boylu boyunca ya•.
nıakta olduğunu görmüştıir. Ku. 
yumcunun başt ağır surette yara· 
lanmıştı. 

Babasını bu halde gören OJul 

hemen polise haber vermiş, ağır 
surette yaralanmış olarak yatar~ 
kuyumcu da hnstaneye nakledil
miştır. 

Evvelce, mahalle aralarından 

geçerken, kafesli evlerin her bi -
rinden bir ud sesini mutlaka du-

ş AKA 
.......................... 
DİHEY, DAH! .. 

B 
akırkoy akıl hastanesinde 
tedavide bulunan \'e diğer

lerine nisbeten çok sakin 
olan delinin bir~ sertabibe m:ira
caat ederek bir roman ya:lmasına 
müsaade vermesini rıca eder. 

7 50 Sayfa Mektuba 7 50 Lira <..:eza 
Sertabib, bunda bir mahzur 

görmez: 

- Pekala, der. Kalem ktiğıd ve?·
sinler, yaz! ... 

Deli, kalemi ve kağıdı alır, oda
sına kapanır. Üç gün, üç gece dı
~arı c;ıkmaz; verılen yemek!erı 

yemez. Mutemadıyen yazar, du
rur. 

Bu, mudurun hayretıni mucib 
olur. Dördun..:ti gün delının ya • 

Yazılarınızda 
ihtiyatlı 
Olunuz! 

Yoksa Bu Adamm 
Akıbetine Uğrarsınız 

r.ına gıder. & şk mcktubfan yazarak ?>h 
Deh yerınden ~alkar, .nazıkft~~· ~ kadını keııdisile mcşgı.l et-
- Romanımı gormek ıster mı- mek hoşa gitse bılc ~oJ. 

sınız?... kere aksi neticelere varıyor. Lon-
Der. Sertabıb, defteri alır, o!cur: dra gıı:etelcrinin bııgiiıılerdc me~-

cAkşam üzeri Nuri atına b•:ldi, gul olduğu bir dava işte böyl~dır: 
ve bağırdı: Dah! ... Dıhey! .. Dah!. 
Dıhey! ... :. Sahife sonuna kadar 
bununla dolu. Defterin 300 sahi-
fesi de ... 

Kcmbriç üniversıtesıne meu -
f>Ub bır adam - ismıni meydan'l 
çıkarmıyorlar - Kadına yüz kad:ır 
zşk mektubu yollamış, kadın bu"l· 
hıra bakarak bu adamın kendi • 
sini nıkahla alacağına hükmetm ~. 
gelen ml!ktubları okumağa deva 11 

E.tmıştır. Fakat sonra da aşıkının 
kendtSını almka niyetinde olma
dığını görmüş, derhal mahkeme· 

Onlar vaktile böyle sevişiyorlardı. .. 

Sertabib hayretle delinin 
züne bakar. 

Deli tabıi bir halde: 

yü-

- Sonunu yazamadım. Der. K~
ba. jt beygirde ... Bir türlü yft -
ruteınedim .. 

Rarıcıevurmme bunda" s011ra 
daima riayet edeceğim 

ye müracaat etmiş ve: cBeni ah-ı 
cağını söyliyerek aldattı. Şimdi 

ı-lmıyor. Kendisinden zarar ve z\.I 
yan faterim!.:. demiştir. 

Mektublar mahkemede tetkik 
~dilmiş, bunların içinde hakLlca -

bc:ıgta.nn.ı çorrneden isk4rpinZ...ri Sınemada~ tiyatroda yanımdakilerle 
çıkarmıyacağım meşgul olacağım 

tn izdivac vadini gösterir bir ~ey 
yazılı olup olmadığı araştırılmış· 
tır. 

Kadının avukatı şöyle demiştir 

- İzdivaç vadi ile bizi aldat -
(Devamı 1 facı sahifede) 

Sigaramın külünü tabla31a 
silkeliyeceğim 

VENü VoUc§l Güreırlken aa 

Gene • 
Gene • 

Ve Kibar Bir Delikanlı, Yaşlıca 
Ve Bekar · Bir Kız, Yaşlıca 

Ve Evli 
Ve Evli 

Ne Kararlar Verdiler? 

Bir Erkek, 
Bir Kadın 

Okuyunuz, Siz de Bunlara Dikkat Ediniz 

Elde edilen neticeye göre Er -
ııest Key ismindeki yaşlı kuyum· 
C'llyu öldüren bir kişidir. Yılbaşı 
yortusu bahanesile kuyumcunun 
dükkanına gelerek kıymetli bit' 
~1 almak istiyeceğini söyliyen 
bir adamın orada uzun müddet 
kaldıgı ve bu sırada dükk11-~ ı.. .. ~ 

yardınız. Alaturka musikinin ih
Dükkiın kapattlmış, Tahkikata 

b 1· ' ı,:. ~ Maşallah. maşallah .. dedi. 

ıyı ıau;:ju· .. , .,.q_ mal edilişinde bir sebep de ala- Genç Ve Kibar Bir l yanamda bulunanlara, bilhassa - Randevulanmda, muayyen ( 

den bahseder. . ... rrııısiki .. ~~~ .. ~a:ranga mu- Delikanlmm Kararları:l ya~h kadınJara soracağım. Du - :.~~lo bulunmağa &ayret edece •

1 

Yaşlıca Ve Evli Bir 
Erkeğin Kararlan : 

B nden once lamştın onlarla de-

sene?' 
- Evet. Suna çok ciddi. çok iyi - Pekfıli y1't~~'::. .... -~· • .. -.. --- ----- _ -· _ .sceı sl 'yok.Jtu. Af- atsız olur mıs1D1Z? ... • • - ' .... hh·. 1'.·'?...".At'B8, ~. 
bir terbiye gönnil.§ bir kız. Tabiri çok severim. Merd, asil rayı bile pek nadir içerdim. - Yirmi bet liraya.. 

- Bir tesadüf eseri olarak, bu-
Annesini henüz görmedim. Bent ruhlu bir arkadaştır. Onu Sıvasta Reşadın babası oğlunun ahll - - İlk aylığı sana vereyim de 

detin ildu Cltı• ,_,,_. .llm t1.'Y 

rum. 

• ı 

Reşad hakıkatl söylemekten çe-
kınmedi.: 

- Bu sabah aıze çay hazırlamış
] r, b ba! Halbukı sız erken git-

çaya çağırmağa geldiği zaman, ev bırakmak istemedim. İ§de beraber. kından o kadar emindi ki .. Bu söz- hemen yarın götür, ev sahibine giln sana çok iyi bir :İ§ tasarla • 
bakmağa gideceğimi söylemiştim. Mahallede beraber_ Yabancı bir leri duyunca dayanamadı. ver .. Kunturatı yap ve anahtan dun. 
Suna bana bir gün evvel Beyler yere geldik. Elbette böyle samimi Yerinden uzanarak: al. - Pek çabuk değil mi? 

- Bir de.fa olsun örmez misin (l>evanu vu) 

- Baba sen bana buytiiiin 
ıerme dememiş miydin! 

~hremlnl, SaraJ 
Bostan Solrak N 

M. C. T. 



Kadone1Moda--
HiKAYE 

Bir Köpeğin 
Hikayesi 

Güzel· 
Tırnak 

Bunun için Ne yapmak 
Lazım Biliyor nı usun uz? 

T 
amıklar, güzel bir elin t:ı· 

bii süsleridirler. 
Onun için, pormağın b'.iyi.!1< · 

lağile mütenasib bir surcıte ve b'r 
bademşeklinde kesilm~Ii. b ıfi( 
gül pembesi renkte o'malıdırlor. 

Tırnakların dip tarafı, bir h\lıil 
bdar muntazam olmalıdır. Tır · 
nağı ihata eden d~ri de, buruştu
ı ulmaksıa;ı tırnaktan ayrılmalı· 

dır. Tırnakları bu halde muhofa=a 
tdebilmek için hemen bergün on-

Yünlü Roblar Nasıl Yenileşiirilir 
(4 üneil .. hifedea 4nua> 

- Sahi, dedim. Berlingoya ne 
oldu 

Berlingoya ö'edenberi içediyen 
baldızım : 

- Ne de çoban köpeği ya, dedl 
Allah için, deg:l ~ağı kattan gü
müş takımlarım aşırmak, hırsız 

gelip de üstümüzdel:i yorganları 
alsa '"berimiz olınıyacak. l, Ber
lingoya kald• ise vay halimize. Ne 
talim, ne terbiye!. Ben yün ka -
hart:.ıaktan ne kadar behredar
~m sen de köpek talim ve terbi· 
yesinden o kadar haberdarsın! 
Doğrusu ya Qaır ·lanın hakkı 

yok değildi. Berlingonun bu ha· 
reketinden ben de bir ~ey anla • 
mıµnıştım. Iluna rağmrn onu mü
d~faaya hazırlanırken avluda ba
ğır n hizmetçinin sesi üzerine 
baldızımla dışarıya fırladık. Kar
ş:Ja..,tığ•mız manzara bizi afallat
mış~L 

ly llnlü roblar biraz çokça giyildi mi solar. bil· ıı triko ile değiştirilmiştir. Yaka biraz deV:.iktir. Onde 1 
hassa kors.ıılı..rı. .. Bunları ufak bir zahmetle 3 düğme vardır. ı 

ve masrafla yenileştirmek gayet kolay'.lır. Soldan üçüncıi bolera - Jcrse örgülü trilm 

B ·rlıngo, maymuncukla açıl -
dığıncıa~ ~üphe olmıyan kapının e
şiğinde oturmuş çenesil~ de pa
pasın duasını dinliyen bir dindar 
gibi hırs:z:n ağzına yerleştirdiği 

elektrik lilmbasını tutuyordu. 
Qamela öfkeden dehşet saçarak: 

!arla meşgul olmak iktıza eder. 
Tırnakları, aabahları çok sabunlu 
'uda, hiç olmazsa beş dakika yı
kamak lazımdır. Yık"<iıktan • 'n· 
rP elleri kurularken tırnakları 

doğru taşan deriler de yerlerine 
atılmalıdır. Tırnakların üzeri!lde 
rııçbır deri kalmamalıdır. 

Tırnaklar, sabunlu suya sokul· 
muş fırça ile uğularak da teır.iz· 
!enir. Eğer bu tertibler, temi?. 
!iğe kifayet etmiyecek olursa o 
zaman, ince bir çubuğun ucur.a 
Hidrofilli bir pamuk parçası sa· 
~arak okzijenli suya batırma'< ve 
bununla deri ve tırnağı ayır.ın 
hattı uğuşturmak iktıza eder. 

Fakat bunun için kat'iyyen ma 
6eni veya fil dişinden yapıl-:ı.ış 
hilal istimal olunmalıdır. 

Tırnaklar, kuru kalırsa çatlar. 
Buna, zeytinyağı veya gliserin si'· 
rülcrek kllt"fı konulur. Her akşam 
tırnaklara Kold Krem sürme1< de 
iaydalıdır. 

Zaman zaman tırnakları ;ize. 
rinde beyaz lekeler hasıl ohır. 

Bunları defedeb.ilmek için tımak
:arı limonla uğuşturmalıdır. Ba -
ıan tırnakları. cilalarını kavbede-
1 ek pek çirkin bir şekil aldık!arı 
da vakidir. 

Bınaenaleyh onların cilalarını 

par laklıklanm iade ettirmek icalı 
~der, Bunun için de aşağıda oor • 
tibini yazdığımız halitayı kullan· 
ır.ak pek faydalıdır: 

Ceviz yağı 
Dcyaz balmumıı 
Reçine 
Şap 

15 gram 
10 • 
5 • 
1 • 

MODA 
HABERLERi 

KREMLER 

Yüzün tarayetini muhafaza İ· 
çin dainıa ayni kremi kullanmak 
iyi dei:ıldir. Bu krem ne kadar iyi 
olursa olsun, arasıra değiştirmek 
lizımclır. 

SÜV ARE tSKARPİNLERt 

Düne gclinciye kadar aüvareler
de, balolarda dans için ipekli veya 
lame ilafif i.ı.karpinler giyiliyor • 
du. Fakat aoıa &amanlarda şapka-

Trikodan çok isti~ade olunur. Mesela: Yaka, krllar, • 

cebler trikodan yapılır. bandlarla tazelenmiştır. Y Jlca yuvarlaktır ve bir 

Soldan birinci 1op - Evvelce çok dekolte idi 

Ekose bir triko il~ yenileştirilmiştir. Beldeki kemer 
de trikcıııun rengindedir. Jerse örgü ile yapılu" 

Renkler: Kırmızı, ~eşil, sarı, laciverd ... 

Soldan ikinci 'op - Göğüs ve kollar çlzııill 

fiyanı:o kordela He bağlıdır. 

Soldan dördüncü tayy~ - Yünlü ve biraz e•

kice kostüm tayyör, iki renkli ve ç~gill trikolarla 
yepyeni olur. ön tarafa dört cep ilave olunur. Bo

l yuna, yine ayni tr:kodan bir şarpa konur. 

Son Moda 
Mantolar 

j ._I _F_a..:...y_da_lı _B_ilg;;_i l_er___.I 
HAL1LAB NASIL MUHAFAZA 

-EÖl.LtR?. 

H 
er sabah bir fırçayı, birkaç 
dama! terebentin ruhu 6am
latılmış sıcak bir suya batı

rınız, haliları güzelce fırçalayınız. 

Hem renkleri parlar, hem güveden 
eser kalmaz. 

Halıların üzerindeki yağ leke • 

lerinl, duvar kağıdlarını, divan · 

!arını temizlemek için benzin ve 

mağnezi ile yapılmış bir hamur 

kullanmalıdır. Bu hamuru, leke
lerin üzerine sürünüz, biraz bıra

kınız. Sonra fırçalayınız. Mağ -

- Bu iı;e ne buyuruluyor? dedi 
'l•ğendir.iz mi sevgili Berlin!(O -
nuzun ru hal.ni? 
Dayanamadım, ben de bağır -

dım: 

- Kabahat sende! Her şeyle 
beraber Berlinı;onun ağzını da 
terbiye etmekhğimi istedin! İşte 
netice meydanda. 

Sonra köpeğime döndüm 
- Haydi Berlingo! 
Berlingo kımıldamıyordu. 
- Haydi Berlingo ağzındakini 

ver bakayım? 
Hiç, St'S çı.karmadı. Kızdım 

- Bana vermiyecek ırırsın onu, 
yoksa ağzını yırtayım mı 

Vermek şöyle dursun, elektrik 
himbasını dişlerinin arasında büs
bütün sıkıştırdı. Beni iğnelemek 
icin fırsatı kaçırmıyan ba!dll.ın-. 

o ekşi sesiy~ sahneyi tamamladı: 
- Üzülme Eduar'cığım, Berlin

gonun ağzındaki lam! ı ıyı almak 
için bir tek çare var. O da hırsızı 
yakalayıp buraya getirmek, Ber
lingo ağzındaki lambayı ancak o
na teslim edecektir. 

nezi yerine patates ezmesi de kul- 1 ı-----------....:N:.:.·:..N::,:. .• I 

!anılsa olur. Alaturka Ve 

Yukarıda resimlerini · gö-rdüğihıüz mantolar kürkten, kadifeden 
re ya havlu kumaşlardan yapılır. Modelleri, Paririn meşhur te.-zil~

rınin bu kış için teşhir ettikler. m:>dellerden alınmt§tır. 

Markalar 
o cı 

lar gibi iskarpinler de garib şekle ı 
girdi. Bir türlü değil, yirmi türlü 
dans iskarpini var. 

Balolarda, ampir biçimi ter • 

likler giyen kibar ve şık kadınlara 
pek çok tesadüf ediliyor. 

Bunların altlan b~ santiınctro 
kalınlığında ve derinin üzerine 
parlak renkli resimler yapılıyor. 
Ökçeleri de ne pek yüluek, ne de 

pek al~nk. Renkli kordelalarla 
bağlanıyor. 

ELLERİNİZ KİRLİ İSE Al 
Vazelin sürünüz ve oğuşturu • afranga 

nuz. Sonra ılık sabunlu su ile gü- Musikisinden 
zelce yıkayınız. H • "? 
YUMURTA KABUKLARI ung.sı. 

İyice döğüldükten sonra, ayni 

miktarda tebeşir ve bikarbonatla 

karıştırınız. İyi bir diş tozu olur. 

KANAPE VE KOLTUKLAR 

Bunları.ıı tahta kısımlarını par
latmak için biraz sirke, zeytin • 
yağı karıştırmalı, bir tutam tuz 
ili.ve etmeli ve bir bez parçasile 
silmelidir. 

BAZI KU!\IAŞLAllJN 

iSiMLElli 

SerJ.- Vaktue, J'anl 14 üneii 7 111 
,.ı1a &'•ilnoln kadar ipekli kumaşlar 

~lbl «harcı i.l~m:t dctlldJ. Elbbeclrn 

z.l7ade J)("rde ve 7atak. örtüsü olarak 

kullanılıyordu. 

Se-r J kellmtsl lltlnf'.e cSerlka• dan 

milştakhr. Serlerln llum.aşı ma.nasnıa 

ceUr. Serler. bbük bir prk mWeU 

olan Sllilf'rt mensubdur. Clnltlerle 

beraber ilk lı>ekll lamıaııı J'&pan bun

lardır. 

Tatta.- M•n.,.ı Cindir. 14 üııea J'iiıı 
7ılda italJ'antn BoJon7a ..-e Floransa 

.. birlerinde, 18 uıeı 7iiz 7ılda da Pran

sada Llronda 7apılmata batlanmıttar. 

Tafta, farsl Hanından almmıştır. 

Aslı Taftalı Vf'Ta Taf~ndlr. Blriblrlne 

ccçlrUmlş demtktlr. Kumaşın doku -

nuşundan klna7e oluak, 

Orıandl- Kek-ndcn 7apılaq mu

linlerln asla malüm der ildir. Pek es

kldeu Hlndblandau &'<len be71a ince 
tüllere Or~andl ve71 OrnJI denilirdi. 

İhtimal bundan alınmq:hr. 

Batb&..- Bu IAce keten ko.tnalJtara, 

1.fı ünru r uz 7llda, FJandcrlt ve Baptbt 

adh btrbi ta.rafuıdan J'&Pıldı.11 lç:ln 

bu nam vf'rUmtşttr. 

C$ '""' aahifemizıl•n devanı) 
müzik ki havasında, kokusunda, 
her şeyinde yerli olsun.. Tabii 
böyle bir müziği yarat\"".ken, bey
nelmilel ölçülerden ve usuller -
den istifade edilecektir. Avrupa 
tekniği ile bir Türk musikisi ya
ratılacaktır. Bugün nasıl, ayni 
teknikle işlenmiş olduğu halde, 
her medeni memleketin müziğin
de derhal bariz hususiyetleri gö
rüyorsak, yeni Türk musikisi da 
böyle kuvvetli hususiyetler ve o
rijinalite ile kendini göstermelidır. 

Bütün memlekette bir muzik 
ihtiyacını doğurmak lazım .. Müzik 
insanları şevkle çalıştırmağa sev
keder. Müziksiz milletler noksan 
insanlardır. 

- Bu Kuyumcu 
Niçin 

Öldürülmüş? 
(5 inci ıahifeden devam) 

Tahkikata göre kuyumcunun 
!.içbir dfu;manı yoktu. Çünkü bu 
ôdam kimseyi kendine düşman e
decek adamlardon değilmiş. TJük· 
kana kimsenin zorla girmiş old•ı

guna da ihtimal verilmemistir. 
Her sabah saat dokuz buçukta 
''ükkanını açan kuyumcu vak'' 
günü de böyle yapmış, sonra dük
kana bir müşteri gelmiştir. İşte 

bu mü.?teri diye gelmiş olan kim· 
sc ise kuyumcunun üzerine hii -
cum ederek kendisini başından 

bir demirle yaralamıştır. Dük 
kanda eksik bir şey bulunmadı • 
ğına b~kılırsa kuyumcunun vü 
cudünü ortadan kaldırmak malt
" •dından başka bir .şey takib e -
dilmediğine hükmedilmektedir. 

Fransızlar, Bir Karış 
Toprak Vermiyorlar 

( 4 ünril nlılfede11 4enırı) 
den İtalya gibi büyük bir mus ·
tem!eke imparatorluğuna moıl1': 

olan bir devlete karşı gelineır.ez. 
Cibuti Habeşistan İmparatorlu -
ğunun yanında bir yara teşkil e
diyor. Bu çıban artık olmuştur. 

delmek !Azım diyor. 
Diğer İtalyan gazeteleri de 935 

ne Fransa ile İtalya arasındaki 
~nlaşma üzerine İtalyaya bı•:ı..k;ı.
.ması lazım gelen Som,lideki oa·-.ı 
~erlerin hala İtalyanlar tar:ıı/n
c'.an işgal edilmediğinı soy luyGr • 
!ar. İtalyanların buradaki iddia -
lan şöyledir: Trablusgarb ve Bin· 
gazi arazisi eski Osmanli İmp1 -
rı.torluğundan ayrılarak kat'i su
rette İta!yaya geçtikten sonra o· 
raya aid hır takım ar ı ;nin de 
Fransızlar tarafından İtalyaya ve
rilmesi lazım geliyordu. Eski<ien 
Fransı z! bu araziyi benimse -
mişlerdi. işte buraları da vermPk 
lazımdı. 

italya'nların ileri surduklerı d\· 
va budur. Fakat bundan ib~ret 

değildir. Cibuti demıryolu Frın· 
eız · İtalyan şırketine aiddir. Bu 
r mendiferlerin hisse senedlefrı:i•n 
2,500 tanes:ni daha Fransızlar 935 
tnlaşması üzer:ne İtalyaya 3atm•.ş· 
ıardı İtalyan gazeteleri bu hiss• 
senedlerini de çok pahalı aldıkla· 
nnı söylüyorlar ve: •Fransa bıı 

ışte dostça t~riki mesa' arzus•ı -
nu göstermiş değil, para kazan•· 
rıık iş görM•k maksadını ta1<ib 
etmiştir. • diyorlar. 

Curnale Dıtalya gazetesi şİM
di Fransızların bu hisse sene.:lle 
rini geri almak istediklerini iler. 
sürerek diyor ki: 
Eğer Fransızlar bunları tek 

rar almak istiyorlarsa buıılarır 
parasını İtalyaya versinler. O za
n.an herşey düzelecektir. Cib ıt; 
şimendiferinin daha mühim mik-

tarda hisse senedleri vardır H 
bunlar Fran~ızlaı ın elinde k•I • 
~tır. Çünkil bu senedler eskid. 
Habeşistan İmp1ratoruna ald Hı 
Halbuki şimdi Habaşistan İmpara 
tor~uğu İtalyaya geçmiştir. Bu h · 
•e senedleri de İtalyanındır. Fran 
>ızlar ellerindeki senedleri İtal
yaya versinler.• 
Diğer taraftan bugünku İt.al • 

~anın kendisinden sık sık bah • 
sedilen bir muharriri olan Vircino 
Gayda da yazdığı bir maks!Me 
diyor ki: 

.Artık 93JI senesi milletlerara· 
sı münaseb"41nda bir takım ka
rarsızlıklarla nihayete eriyor, Ru 
vaziyet g39 da da devam edecek
tir. Almanya müstemleke ıs:; -
Jecck, İtalya d; Fransadan i;tr
ôiklerini istiyecek. Müstemlck" 
meselesi yalnız bir mevaddı !ptl· 
daiy<' meseksi değildir. Ayni T.9• 

manda devletler arasında as~erl 
ve siyasi bir müsavat meseles; -
eir. Müstemlekeler tamamlle de\·
letler arasında ve devamlı bir S''· 

rette işletilmek, onlardan ist'fade 
ttnıek lazım gelir. Afrikanın mes
kün olmıyan yerlerıne yayılma'< 
iktıza ediyor. İtalya her şevden 
evvel 915 de Londrada bahsP.dil
miş olan muahedenin 13 'incü 
maddesini esas olarak ıleri <Üre· 
cektir. Bu suretle Tunus m•S<•lesl 
yeniden günün meselesi olac1ktır. 
Bunun gibi Süwyş ve Cibuti me
seleleri de daha az mühim dtı'(il

dir. Berlin • Rnma mihverinır; h•r 
ştyi aydınlatan kuvveti saveırn· 

aedir ki bütun bu me>-eleler 19~9 
senesinde halledilmiş olacaktı•, 

Bu neşriyat tahl:l edilince İ\;ıl
yan matbuatında daha kat'! sı:ret
te alınmış bir vaziyet olmad:1'ı 

2nlaşılıyor. Bit kere İtalyanın re•· 
mi olarak noktai nuarı kat'! 'ıir 

~ekilde daha mevdana çıkm?dı 

AşkMektubu Yazmak 
da Kolav D O.ildir ., ..., 

(5 lad oallifedea •nam) 

tıklarım gösteren cümleler v~r · 
c' ır. İşte bu mektublardan birisitı
deki şu cümleyi okuyorum. cHiı

&dam sevdıği bir kadını almaktan 
vaz geçerse o en vahşi bir adam
dır. Ah sizin karşınızda iken ber 
c kadar sıkılgan, nınhcub oluvo· 
rum ki kend;mi sanki bir pren 
sesin huzuruna çıkmış bır çobon ... 
benzetiyorum.• 

Avukat bunun izdivaç vadi v<: 

talebi demek olduğunu ileri sür· 
müştür. 

Kadın otuz yaşlarında ve Ken • 
briç Üniversites>ne mensub olan 
genç adam dı yirmi sekiz yaşla
nnda bir delikanlıdır. 

Avukat daha bir çok mektubları 
!arı okumuş ve böyle tahlil ede· 
re kdcmiştir ki: 

- Bu mektublar makine ile y 
zılmıştır. Hepsi bir araya getiri· 
lince 750 sahife tutuyor. Bu de 
likanlı Üniversiteden mezuncıur 
Ne yaptığını bilir. Ne yazdığını 
bilmesi lazım gelir. Bunlar b ·r -
birlerine 934 de bir otelde rastla
mL5lardır. Kadın o otelde katibi • 
ediyordu. 936 dadelkianlı kendi • 

mıştır. Fakat mu sene delik:nh 
o kadar çok mektub yollamış ol 
ôuğu kadına: 

- Artık birbirımiıden ayrıl.; • 
lım. Demıştir . Ben bu mihnetc d '· 
vam t:drn:yeceğ.n1! .. 

Neye uğradığını bilemıvn ka
uır. buıüJn üzerine sebcbıni S'l'" • 

muş. ondan şu cevabı almıştı~ 
- Siz benım aradığım gıbı ı.. r 

kadın değilsiniz' •. 
Kadının ~\ııkatı bunları m lı

kemede anlattıktan sonra hır r k· 
tub daha çıkararak göstcrmı~ ce 
ilave etmiştir: 

Öyle istıyorum ki sizi alayım 
buradan çok uzaklara, tenha bi • 
rdaya götüreyim . Orada kimse 
kimse olmasın. Yalnız siz ve ben 
olalım. Orada birbirimizi sewlin~ 
Yalnız birbirimiz icin ya'!yal•m. 
Yalnız olalım. Yalnız vaşay1lım. 
Yalnız olarak sevişelim ve yalnı• 
olarak da ölelim! 

İşte beı:enmediği kar'ına bu!l 
!arı yazmıştı. 

Bundan sonra mahkeme kar•· 
rını vermiş, 750 sahife tuta'1 m•k
tubları yollamış olan aşıkı 75n tn. 
giliz lirası zarar ve ziyan Vt:' -

meğe mahkiım etmiştir. 
sine izdivaç teklifinde bulunr'1u~- -------------
tur. Genç adam bir filim kum -
panyasına girmiş, iş icabı o!a~ak 

Hindistana gidecek dönüşte ıd • 
kii.hları olacaktı. Aradan bu S'l • 

retle bir sene daha geçmek l!imn 
geliyordu. Fakat ber ıkisi de ta
tilmevsimini bir arada geçirmi~
lerdir. 

Bundan sonra genç adam Hin
distana gitmi~, oradan sık sık 

mektublar yollamağa başlamış -
tır. Nihayet yazdığı bir mektli -
tunda 937 eyliılünde artık kat'i 
ola7ak evleneceklerini söylemiş • 
tir. 

Zaman geçmiş nihayet delikanlı 
Hindistandan dönmüş, Londray~ 
gelmiş ise de bu sırada kadın a· 
pandisit dolayısile hastaneye g!
derek yatmıştı. Fakat daha has· 
tanede kalma.;ı icabederken kadıı• 
celikanlının Hindistandan ge.di· 
ğini öğrenir !iğrenmez hemen ~?•· 
taneyi bırakmış, onu aramağa cılc-

lla:k l· pereti 
Bu akşam 

Saat 9 da 
~ RAHMET 

EFENDİ 
Bü~·ük yeni cıpcret 

Reji; Raşid Riza 
Büyük Macar balesı 

Salı günü akşamı Büyük Operet 

ÜÇ YILDIZ 

Cumartesi, p~ı1r matine saat 15 df 
ber perşpmbe halk gecesi 

Ertuğrul 
Sedl Tek 

1IYATROSU 
Taksimde 

(Bu ~""e) 
İTAAT İLAMI koır.edi 3 perrla 

Yazan. C•lıil Mural\,ıboğlıı 

Yakında buyük bir temsil hıidisesf 
(İNSAN MABUT) 
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1939 SENESİNİN PIY ANGO KIRALIÇES1 
• 

11 BUyUk ikramiyeyi yermekle bUyUk 16hret kazandı 

M · E T G İ Ş E S İ Bu sene de Bir çoklarını sevindirdi. 
500,000 Lirayı fütun Amelesinden 15 kişiye kazandırdı. 10,000 Lirayı Nafia Mühendisi Bay Ahmed'e Kazandırdı. 

N 1 
100 000 Lirayı da Üsküdarda Paşakapısı Sultaniye sokak Avukat Bay Nuri'nin kızı küçü 70,000 Lirayı kalabalıkta adresini vermeden giden bir vatandaşımıza kazandırd 

t Güler'e kazandu-dı. 
60,000 Lirayı da Bay Naci'ye Kazandırdı. 3 0,0 O O Lirayı Kadıköyünde Milhürdar caddesinde 147 No. da Dr. Bay Niyazi'ye Kozan 

20,000 Lirayı Bebek'te inşirah sokak 41 numarada Bayan Ayşeye kazandırdı. 2 0,0 o o Lirayı Baykoz Kundura Fabrikasında Bay Osman ve arkadaşlarına kazandı,> 
10,000 Lirayı da Tophanede Deniz Bank kasabı Bay Niyaz iye verildi. 10,0 O O Lirayı da Konya' da Bay Server' e Kazandırdı. 

1 O,O O O L i r a da S e y y a r Sa t ı c ı B a y A h m e d'e Ver i 1 m i t t 1 r. 
S iz de Talihli b ilet almak ve kazar:lmak isterseniz biletlerinizi daima 

i M E T G N ş N E D A L 1 N N iZ • 
1 ES • 

1 
dikkat: İstanbul Adrese Eminönü 

. 
Caddesi No 29/31 Tel 22082 Tramvay 

NİMET GİŞESİ SAHİBİ NİMET ABLA 

• • ıı Hangi Renk Sizi ·ı_ı hisarlar u. Müdürlüğünd 
--------------------------------------- 1

AKSIRI 
NEZL Mesud Eder? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena r enkte b ir pudra, yüzü

nüze korkunç b ir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu -

nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir . Teninize uygun renkte bir 

pudra intihab etmenin yegi ne 
çaresi, yüzünüzün b ir taraf ınJa 
bir r enk ve diğer tarafında ba,
ka renk pudra tecrübe etmek-

tir. Bu tecrübeyi hemen bugiin , 
size parasız olarak verileceJr 

yeni ve cazip renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni cCild renkleri> (KromoskoT>) 
tabir edilen en son ve modern 

bJr makine vasıtasile karııştı -
rılmıştır. Sihrarniz bir göz, 
tam ve kusursuz bir incelikte 
renkleri intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 

bir yüz görünmiyece~tir. Toka-

Jon pudrası, imtiyazlı bir us•Jl 
dairesinde cKrema köpjiğih ile 

PARASIZJ 
Bn sihramiz yeni 
• pudra renkleri " 
tecrübe edill•bilir. 

karıştmlmıştır. Bu sayede pud· 
ranın saatlerce sabit kalmasır.ı 
temin ettiği gibi pudranın cil

d in yağlı tabii ifrazatını mas -
setmesine ve bu suretle ci1dın 

kurumasına ve serl1eşnıesine vt 
binnetice buruşuklukların zu 
buruna da mani olur. Her v,ıkit 

krema köpüğile kanştırılmı~ 

meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfınd~ 

teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, daima kutularıl"' 
üzerir,deki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renıt 

intihabında tereddi.in ettiğiniz 

de hitfen İstanbulda 622 No. 
posta kutusu adresine (Toka 
lon pudrası 6) rumuzile vaki o· 
lacak talebde size memnuni -

yetle muhtelif renklerde nü -
munelik altı ufak paket pudr 1 

göndereceğiz. 

İstarıbul Belediyesi ilanları 

I - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında halen mevcut 
olanlarla mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edılen 160,000 

· kilo tahta parçası pazarlık usulilc satılacaktır. 

) 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesabile 800 lira 
ve % 15 teminatı 120 liradır. 

III - Arttırma, 13/1/939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15,30 da 
Kabntaşta Levazım ve Mubayaal şubesinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 1 

IV - Nümuneler Cibali ve kutu :fabrikalarında görülebilir. 
V - fsteklılerin arttırma için tayin edılcn gün ve saatte 7o 15 te

minatlarile b.rlıkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu
nur. •9484• 

* * I - İdaremizin İstanbul baş müdürlüğü binası ve anbarlarile le-

vazım ve mübayaat şubes i binası arasına şartname ve resmi mucibince 

yapı ırılacak üç adet demir camekan işi kapalı zari usuli!e eksiltmeye 
konulmuştur. 

1J - Keşif bedelı beheri 3912.97 lira he.sabile 11738.91 lira ve mu-
vakkat teminatı 881 lıradır. ı 

IIT - Eksilfme 16/J/93!l tarıhıne rasthyan pazartesi giinii saat 16 
da Kabataşdn levazım ve mubayaat şubesindekı alım komisyonunda 
yapılaC'aktır. 

JV - Şartname ve fC$imh•r 59 kuruş bedel mulrnbılınde İnhisarlar 
levıızım ve mubayaa! şubC'.sıııdeıı alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştırak etmek istiymJerin diplomalı yüksek mü-
hendıs veya yüksek mimar olmalan, olmadıklan takdirde ayni evsafı 

1 

haız bıı mütehassısı in ·aat sonuna kadar daimi olar.ık iş başında b u· 

lunduracaklarıııı noterlıkteıı ınusaddak hır teahhüd kağ1dı ile temin 
etmf.'lerı vt' bundan başka 8000 liralık bu gibı inşaat yapmış olduklarını 

gösterir vesai k ı ihale gününden 8 gün evveline kadar inh isarlar umum 

müdürlüğü inşaat şubesıne ıbraz ederek ayrıca fenni ehlıyet ve müna
kasaya iştrrak vesikası almaları Jfızımdır. 

Karaciğer, böbrek, tas v<: 

.ıtuııılarından rnütevellid san· 

cılarınız, damar sertlikleri 

ve şişmanlık şikayetler.in•.2.J 

URİNAL ile geçiriniz. 

~URINAL --- Vücude toplanan asid ürik 
1 

ve oksalt gibi maddeleri eri· 

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye -

meklerden sonra yarım bar

dak su içerisinde alınır. 

İ n giliz Kanzuk 
Eczanesi 

8eyr ğlu - lstanbu 1 

Nafia Vekiletinden: 
1. - W.uhanıme11 b~eli yüz altmış yedi bin altmış dokuz lira alt

mı'i kuruştan ve muvakkat teminatı dokuz bin altı yüz üç lira kırk se

kiz kuru tan ibaret olup 20/ 1/ 939 tarihinde kapalı zarf usulile müna-
VI- Miıhürlii h'klıf mf.'ktubunu kanuni vesaik iJe V nci maddede 

kasaya konulduğu ilan cdilmi~ olan Sivas - Erzurum hattının 388 inci 
yazılı inşaat şubemizden alınacak· eksiltmeye iştirak ve fenni ehliyet 
vesikası ve % 7,5 güvenme para:;ı makbuz veya banka temina t mektu- k ilometresinde yapılacak olan yüz yirmi metre açıklığındaki demir köp-
bunu ihtıva edecek olan kapalL zarfların ihale günü en ge~ saat 15 e rüye ait mukavE:le projesinin köprünün Mersine getirilmesi, köprü ma-

kadar yukarda adt geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (9514) 

ha!line nakli ve ray ferşiyatll'la g dt verme tarihlerinde bazı yazı 

hataları olduğundan mezkur miinakasa ayni şartlarla 17/2/939 tarini'l1e 

müsadıf cuma ~ünü saa t on beşe tehir edilmiştir. 

1 
Bütün t ÖJÜS 
HASTALıKLARI iN 

Kara h:bercisidi 

Hastalık ihtimallerini 

alarak yok edebilirsiniz. Gı 
pin, Radyolin müesseselerin 
fevkalade itinalarla hazırlan. 

Rahatsızlıkları def etmekte 
panzehir kudreti gösterir. Kı 

binize, midenize ve böbreklej 
nize yorgunluk vermez. İcab 
da 3 kaşe alınabilir. İsmine d 
kat, taklidlerinden sakınınız 
Gripin yerine başka bir m 
ka verirlerse şiddetle reddet 

niz. ~-------· T Ü r k i y e --------ı11ıııı. 1 2. -- Bu münakasaya ait evrakı satın almış olanlar Vekaletimiz D e-) 
miryollar inşaat danresine mürd"aat ederek satın aldıkları muka•:Ple -----------------....: 

Şeker Fabrı•kaları projesinin tashihan yazılan bu c;ar.ifnsini tedarik edebilırler. 
3. - Münakasaya girmek istiyenler münakasa t:ırihınden en az sc-

A • ş· k • d kiz günı>v ' el refeı anshırilc diğl'r vesikalarını bir istıda ile Vekaleti-
D ODlffi ır etın en: miz<.' VCJ('rek <hliyet ''f'Sikası :ılmaları lazımdır. 

MUessesemlz UçUncU p ıırU olarak kUp ve 4. -- Müna!,c-~ .. evrakını yenid('n satın almak istiyenler bu evrakı 

krlelal ecnebi fek erl satı ?ı alacaktı f'. Şart• sekız yiız otuz c.lt1 kuruş mukabilınde Demiryollan inliaat Dair~sind~n 

namael Sal.çe><apı Tafh3n 42 numaradan alabılırler. 

latl yanlere verUir. :1 - Bu rnirnakasaya girmek istiyenlerden Jaakal elli metre açık 50 Senedenberi yapılan milj 

1 ... •o ka u 1939 Per,emıı...e g ·· ·· • .. t - larca tecrübe ile dün. ' "-' n a n n • u !J ftU aı8a lığında bır de1111r köprü imal ve montaJını yapmış olmak şartı arana-
on bir e k adar teklif m ektu 1 ı rı ••rtn ame cakrlır. .. E\~lJCJ • . [ıflO':l • mevcud çocuk gıdalarını 
e aa ; larma l öre k abul edilec :?ktlr. 

f Nafia Veka.t:ti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdür '. üğünden: 

1 - İdaremiz Anbarlannın kışlık ihtiyacı içın 2490 sayılı arttırma 
eksiltme kanunu ahkamı dairesinde açık eksiltme ile muhammen bedelı 
(Yerli kok olduğu taktirde 3276 lira sömı kok olduğu taktırde 4277 
lira ve Almnn koku olduğu tak tirde 4823 lira) olan 182 ton komür 
satın alınacnktır. 

mükemmeli olduğu tesbit edil - 1 tir. İsmine dikkat: Taklidinden 
D•vlet Demiryollerı v Llm n lar1 k z 

ı,ıetm• u. idaresi rıınıe rı ,-ın_ın_ı -· ____ ........,; 

-------------·------~ Selimiye Askeı 
Muhammen beclellerı, muvakk;ıt teminatlaı 1 V(' t>ksiltme saatı aşa- ı Satın alma Komif 

~ıd;,. yaz ıl lokomotifler \'e vagon bandajları 17 /2/1939 cuma günü ka- • .... 

palı zarf usulu ılt> Ankarada İdare binasında ayrı ayrı satın alınacak- yonu ilanları 
tır. • Karadeniz boğazı birlikleri ~ 

B;.ı · şe girmek istiyenlerin aşağıfüı yazılı muvakkaf teminat ile ka-
mınun tayın ettiği vesikaları ve tf'k liflerini aynı gün ve saat 14,3'1 a vanatı için evsafına göre 20,000 

2 - Eksiltme 11-1-939 Çar~amba guniı saat 15 de l\ıfctro hanın 6 ncı 
katında toplanacak arttırma eksiltme konusyonunda yapılacaktır. 

EJ!crmde 9::17 damgasını taşıyan ve 939 senesinde damgalanacak 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince icabedcrı vcsikalaı ı 
ökuleıı bulunaPJarı:• nazarı dikkatine: ve bu işe ait (Yerli kok için 245,70 lira ; Sömikok içm 320 i 8 lıı. Alman 

kadar kombynn reisliğin l: vermeleri 18zımdır. ..,, lnf ve 20,000 kilo kuru ot 1 

Şc:ırtnameln 485 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznclcrindP satıl- 939 cuma günü saat 14 tc pazar} 
maktadır. (9464) satın alınacaktır. İsteklilerin pa 

14826 sayılı ölçüler nizamnıımes}nin 17 inci maddesine göre elle- koku için 361,73 lira) lık muv:ıkkat teminatları ile muracaat etmeleri. 
rınde baskül, kantar, terazi, litre öl t'ek, metre ve tartı gibi yıllık ınua- 4 -Talipler her üç nevi kömürden yalnız biri için fiat verecekleri 
yeneyc tabi ölçüleı huıunan butün ölçü sahiplerinin Eminönü, Fatih, gibi her üç nevi kömür için ayrı ayı ı fi at ,·erebilirkı . 
Beyoğlu, Kadıköy ayar memurluk'ttrırıdan birine müracaatla ölçü be. Her üç nevi kömür için fiat verecek olanların muvakkat temin .. t-
yannamt: ,crı alıı.ı kıı !andıkları veya kullanmağa hazır bir halde bulun- ları (361,73) Jira olacaktır. 
durdukları ö1cülerin cins, No: m~.,. ka, boy veya çekenini ve miktarını 1 5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesı idaremizin levazım 
mezkt r b yan ıam ır re silıksız ve temiz bir surette mürekkeple yazdık- ı servisinden parasız olarak tedarik edılcbilir (9391) 

tan sonra 1/1/939 gür.•u:den en geç 31/1/939 günü akşamına kadar ta
bi bulunJ ki rı oy r :t emurluklarına k :; ıt ettirerek müracaat kaqı
dı a 'mala lüzumu ' C' m zklır ka ıdı nlmıyanlar hakkında kanuni ta-
k t h ı le ılfın olunur. (B) (9498) 

bul Deft rd rhgından: 
Yıldızda eski Çıni fabrika~ınua mevcut on üç kalem nıakı~P. a

ltıtı ve c L vatı muhamme.1 644 hı a 38 kurus üze rıı dı n açı, arttırma 
usul l 9/]/93~ pa2art<' gumi saat 14 d e tılac.ık t ~. l stek hlcı l < 7,5 

tem. t- ktd('ı ır "\ · mua~t>e'nu d e" 

1 S M 1 Muhammen Muvakkat Saati lık için tayın edilen gtin ve sa 
teminatı kari teminat paralarile birlikte 

1 - Lokomotif bandajı 
2 - Vagon bandajı 

bedeli 

165.204 lira 9.510,20 lira 
6.099,60 • 

- Jımıyedeki tümen satınalma ko 
15 30 . 

96.99~ ll 

* * 
' yonuna gelmelerı. (9554) 

Mul· nııınen bedC'li 4 köşe makta'h olduğu takdırde 14400, yuvarlak 

makta'lı olduğu takdırde 16200 !ıra olan 90000 adet kestane agacından 

mamul t ır fon yatağ ı 17/1/ 193!'1 sal ı gimu aaı 15,30 d. kap arf usulu 
ile Anknrada İdare binasında s:ıtın alınacaktır. 

Bu 1:;.e girmek iste) cnlerın 4 köşelilu ıçın 1080 yuvarlak içın 1215 
lıı nl:k mu' akkat tcmın t ile kanunun tayın ettığ i vesıkaları ve teklıf-

Iern 1 ayni gun sa t 14 30 n kadar Kom s\ o" reıslıgınc 'eı m ler Ja
zırndıt-. 

TURAN 
Tlyat r'"'• 

Halk gece 
San'atkfır Na 
Cemnl Sahir 

arkada ları 
İk i oyun b:r 

(SON ÖPÜŞ) 3 P. 


