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i VAHiM HADiSELER 
25,000 Demir Muhafız Hapsedildi. Alman Sefiri Hükumeti Protesto 

Ve Ruma.nyayı Terketti. yeni Sürprizlerden Ba.hsediliyor Yazısı :Jüncü sayfada 

Valinin_İki Mühim Tamimi İSMET İNONÜNÜN TETKİKLERİ 
Sabur Sami Belediyede 

Normal işi Haricinde Ka"lamonu, 7 (Hususi muhabi- !ardır. Cadde uzerindeki hütün köy' hakliııula mcmuı·l:ırı lıizrnt raf~ıra-
rimizdeıı) - Reisicumhur İsmet !erde taklar kurulmu~lur. rak izahat almı~tır. 

Cumhurreisimiz Dadayda Köylü 
ferle Uzun Görüşmeler Yaptı 

Ge. lı·p Otura ....... ıya c ak ~:~ıiiiVo~~~ii~e t~e!:~ıa~ı:~~~nı ~~'. ıa:~::tü:~ıı~ı~~ij~:ı'.lı:ı;;~ğı~ı'.~ı~lı'.ıı~;~: 1 den ~~~ı'.~u~:,ı::n;;ı~:~:a ::~~~~~-e~~~: 
•• 1. ma.l Kökçe olduğu halde Dadaya mu ruya temaslarda bulunmus ı:·eı-ck i al ı:ı,:ıo da halkel'inde 'l'o,ya ve Kaı· 

va.salat etmiştir. Yolun bütün im- gı kazaiarı merkez Ye köyleriııdeıı 
ıl.dadınca ko··..,ıer·deı1 ana caddeye çı- şah'i vaz_iyetlcri, gerek memleket 1 1 1 1 k l ' , ın· en Pr e onu~ u"lan sonra vilayet 

b ı d • d T • ı ok • ı e - • • kan köylüler Reisicumhuru ş.iddetle { meselelerı hakkında uıun boylu gö- l'rkiııııııın takrirlerini dinlemi"ler-oe. e ıye e e~ızı lşerılçınyenı .~a-lk_~_,ıa_m_ı_~_·ı_· _~_t_e_m_h_ur_a_t _y_a_p_m_ıı_- _.b_·ş_m_~_.ıe_r_di_~_ı_rı_ıh_•e_ıi_f _n_ıe_·e_ı._·ıe_r_ı _c1_ir_. _________ _ 

Bir Büro Teşkil Edildi 

Yeni Belediye 
Muavini Geldi 
Yeni htanbul valisi doktor Lfit

~.1 kırdar lıelediye ve vilayet memur 
~rına hitalıen iki yeni tamim gön
dertniştir. Bw1lardan biri, eskiden 
heri vilayet ve belediyede memurlar 
~ ?ostluk ve samimiyet tesis edip 
;tısnai muamelelere nail oian Bay 
abur Sami hakkındadır. Bu tamim 

a~nen ~udur: 
d" "Vilayet ve belediye şubeleri mü 
Urltiklerine 

1 
"Bay Salıuı- Saminin resmi da- ' 

b·elerde şef ve memurlarla teklifsiz Yeni b elediye r eisi muavini Haydarpaşa istasyonunda 
b ır Şek ilde temas ve .muamelelerde vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv,,.,,..,,.,,..,,.,,..,..,,.,,..,,.,,..,,.,,.,.._,.,.._,..., 

~lunduğu, şah~! dostluk vesilesiyle • t b 11 1 
~~~Uz icrasına çalıştığı öğrenilmiş- 1 s a n u u a r 
1 I<anunlarımızın ve onları tatbik-

ıe ınükelle( memurlarımızın karRı- y · • v ı • d' 
b:nda bütün vatandaşların istisı;aı e n 1 a 1 e n 
Itır. Şekilde seyyan muamele görecek 
n tı tabiidir. Onun için bu zat ta 

~~~a~:~ ~tu:~iı~~c~ı;;:ı~.n~.: ~;~u~~ Ne ı· stı· yor 1 a r ? l~r da bu tarzda lıir kabul göstermi-
4ceklerdir. Bun11n hilafında hare- e 
\ıı t _edenlerin tecziye edilecekleri 
, lıııınen ve ehemmiyetle tebliğ olu
'ilr, 

İstanlıul valisi ve 
belediye reisi 

- Dr. Liltfi Kırdar 
\ it !kinci tamim şehrin temizliğine 

lır. Ve sudur: 
• · "Viyfü~t ve belediye şubeleri mil 
'lıtl"k u !erine: 

"Y tı eni yapılan binalarııı bazıla-
~ı~ı ıı. etrafında hiç tahta perde ya
tir~adığı ve bazılarının da eski ve 
lıı tın ınanzaralı tahtalardan bir iki 
~1: re irtifaında tahta perde yapıl
~o~ı1 l!:Örillmcktedir. Bu hal, yapı ve 
lin ar kanununun (15) inci madde
~a; llluhalif olduğundan her yeni 
ııı~lıııı. binanın sokak yüzüne bu 
~İli de hükmü mucibince sıva işi 
lıın nceye kadar temiz ve muntazam 
~v~larJa yapılmış tahta perde ile 
llıe~lınesi hususunda mıntaka fen 
tidq Urlariyle belediye zabıtasının 
lıılıı. etli ve dikkatli takip ederek te
~lt be_tınes i icap ettiğini yayın ola-

ıldirfrim 

İstanbul valisi ve 
belediye reisi 

\' Dr. LQtfi Kırdar 
~e \e;~i Valimiz LO.tfi Kırdar dün 
>etle ~ış ve çalışmalarına ehemmi
~"" evaın etmiştir. Doktor LO.tfl 

·•ar dil n aabah erkmıden ilk iş 
(Sonu 3 l.'ncii aayfada) 

Halkın Arzularını Yeni Vali Dr. 
Liitfü Kırdara Bildiriyoruz 

1 
\ 

\ 

Muharririmiz Kasapların arzularini tesbit ediyor 

lstan'bulluların yeni vali ve be-! 
lediye reislerinden ne istediklerini 
tesbi t etmek için büyük bir anket aç 
mıştık. Bu anketimize bugün de de 
vam ediyoruz : 

Bahkpazarı Tolı111is sokak kasap 
Ali : 

- Belediye, kasaplar için de 

pek zararlı bir i ~ yapnuşhr. Etin 
kilosuna 47 kuruş koyulduğu halde 
bize 52 kuruştan satılmaktadır. Ye
ni vali ve belediye reisinin bilhassa 
bu noktaya nazarını çekerek ve bu 
mühim meselenin biran e\·vel halli
ni dileriz. 
narh usulünü k-0yrnakla aleyhimize 

(Sonu 7 nci aayfada) 

Fransız-Almilln Anlaşmas, 
Her tarafta iyi Karşılandı 

Aksu Vapuru- Aman Hariciye Nazırı 
nunkaptanınada F M h J 
Y 01 verildi ransız eç u Asker 

Geçenlerde wrdiğimiz lıir halıer
de, Aksu ,-~punı hüdisesi dolayısiy
le Denız Bannııı hu hu u-ta yaptığı 

tahki.rnt ı;afhası c~nasımla ikinci 
kaptanın nıki m~mnuiyete rağmen 

kendi k:ımara,ında yolculardan bir 
kadına içki ikmm ettiği tes!ıit edil
miş olduğundan yazifesine nihayet 
verildiğini ve diğer suçlularııı tayi
ni içinde tahkikata ehemmiyetle de
vam edildiğini bildirmiştik. 

Diin Deniz lıanktan aldığımız 

bir habere göre Aksu vapuru tahki
katı tamamlaıımı~ ve hiidisede birin
ci kaptanın da ahikalı bulunduğu tes 
bit edilmiş olduğundan derhal vazi
fesine nihayet verilmiştir. 

Anıdına Ç e lenk Koydu 

Paris, 7 (A.A.) - Almaııra ha-ı 
riciye nazırı T1. \''on ltilıhentrop, \'a-
11111da Fran~a hariciye nazırı fl. B()n 1 
net Alınanranııı Pari,; büyük "'(:isi. 
Fransanın Bel'lin büyük Plçisi \'e 
Alman ataşemililcrleri olduğu haı.ı,., 
Eloile meydanına gilmi~lir. Orad .. 
cumhuriyet muhafız ala\'ından lıir/ 
müfrezeyi teftiş etmi~ Ye zafer takı
nın altıııda meçhul asker mezarına 
gamalı haçlı kırmızı kordelii ile sa
rılı defne dalından lıüyiik bir çelenk 
koymu~tur. 

1 ondrada muta le•lu 
I .. onctı·a, 7 'A.A.) - Pnri:iotL dün 

im~alaııa'l Fr:ıfü'1Z Alman dckıa
ra~yonundan Uah!-<Pclen 1'imc~ g·azr
te!O:ı, ba..:. nı.akalesindl' cli_,·or ki: 

. 'lltınclan iki ay , \' \ ' !"'! h<•rkPsin 
ün1idi, l\Iünih anlaşnıil:->tnı, totalitl•r 
de\'letl<'r ile demokratik de\·letler a
rasındaki n1ünasehPUeri <hıha do~ta 
ne ve daha :-:;ağlaın bir .<'sasa i:-;tinat 
ettirecek ciddi gayretler takip e,\'

liyeceı\'i merhezirnlc idi. !11ünihten-
(Son u 3 ün-ü "avfArn1zd a) 

Birinci kaptanclan başka lıu me- ================-----===-=------::--:--== 
sele ile alakalı bulunan bazı memur- y • E • t M • • d •• •• 
]ara da disiplin cezMı VeriJmi~tir. enı mnıye u uru 

Dolmabahce faciası 
Tahkikatı ilerliyor 

Dolmabahçede 11 vatandaşımı

zın vefatı ile neticelenen müessif 
hadisenin idari bakımdan tahkika
tına dün vilayette devam olunduğu 
gibi emniyet işleri umum müdtirlil
günden gönderilen müfetiş Bay Ziya 
da. ayrıca tahkikatına devam etmek
tir. 

(Sonu 3 üncü aayfada ) 

HER SABAH 

lstanbulun nezafeti 
Biz kendi hesabımıza, yeni beledi

ye reisimizin iş göreceğine, tstan
bulu, İstanbul yapacağına kanaat 
getirdik. Bu kadar çabuk edindiği
miz kaııaatın sebebini mi soruyor
sunuzf Söyliyelim: Sayın Lfitfl Kır
dar kendisile görüşen bir gazeteci 
arkadaşa tereddüt etmeden, ha.Ura 
ve gönüle bakmadan: 

- İstanbul pistir!.. diyor. 
V azlyeti bu kadar açık gören 1·e 

gördüğünü de iıu kadar açık söyli
yen bir idare adamından her şey 
beklenir. Zaten bir derdin teşhisi 
o derdin yarı tedavisi demektir. 
Anlaşılıyor ki yeni belediye reisi

miz ı 'llahata tanzifat aınelelerlne 

yol vererek başlıyan belediye reis
lerinden değil. 

A. C. 

Sadri Aka Dün Geldi 

Garda selefi Salih Kılıç tarafından karşılanan 
müdür vazifesine resmen başladı 

Yeni Polis mndnrn H•ydarpqa ganndan Salih Kılıçla 
birlikte çıkarken 

Yeni emniyet müdürümüz Bay 
Sadri Aka dün sabahki ekspresle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Yeni emniyet müdürümüz Hay
darpaşa istasyonunda eski emniyet 
müdürü Bay Salih Kılıç başta olmak 
üzere bütün emniyet erkanı tarafın

dan karşılanmış ve gardl!n çıkarken! 

bir müfreze polia resmi selıimı ifa 
etmiştir. 

Bay Sadri Aka Haydarpaşadan 
polis motörüne binerek Bay Salih 
Kılıçla beraber lstanbula geçmiştir 

Mumaileyh dün vali LO.tfi Kırda
rı ziyaret etmiş ve resmen yeni vazi

(Sonu 3 üncü sayfada) 
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Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası : 7 

Zinovyef utkuna 
Devam ediyordu 

_ __,_l>;o. , ......... .,..___ 

Enver Paşa 
Kaşlarını 

Birdenbire 
Kaldırdı 

irkildi, 
Ve .... 

Çıkan kısmın 
hulasası 

1918 yılı birincitetrinin 1()

nunda; dört yıl aüren Umumi 
Harp bitmif ve Talat Pa,a kabi
nesi düşerek izzet Pata sadrazam 
olmuttur. 

Bir gece Enver, Talat pafalar 
la Bedri ve Nazım beyler Enve 
Patanın yalısının rıhtımına yan 
tan bir Alman motorbotuna gizli. 
ce atlıyorlar. Cemal pata da Boya 
cı köyündeki yalısından bir sanda 
la Bedri ve Nazım beyler Enve 
patanın bulunduğu motorbot 
geçiyor. Bu motorbot paşala 
rı bir torpito muhribine götürüyor 
Te muhrip Karadenize çıkıyor. 

• .. 
Bir hayli zaman sonra Enve 

pasanın (Baku) da akledilcn tark 
miİietleri kongresine iflirak etmesi Berlinde Enver paş!l ile çalı1-
ne tahit oluyoruz. Kongreye (Zi- (ittihat ve terakki) cemiyeti 
novyef) riytaet ediyor. Enver pafa er4anindan doktor 
kongre salonuna girince bütün Bahattin Şakir 
murahhaslar kendisiyle alakadar 
oluyorlar. Reis alakayı kendi söz
lerine yeniden celbetmek için nut 

kuna devam ediyor. 

- -
O, Enver pa*a ile aralarında 

geçen münakaşayı anlattı. Tercü
man bunu tercüme ederken Enver 
paşa ba~tan başa dikkat kesilmiş 

ve tercümanın ağzından çıkan ke
limeleri ve bunların ihtiva ettiği 

manaları sanki ezberliyor gibi din
lemişti. 

Esasen tercüman yanında otu-· 
ruyordu. Zinovyef sözlerini ter
cüme için keı;tiği zaman tercüman
lar mütemadiyen söylüyorlardı. 

Enver paşa da tercümanın gözleri 
içine gözlerini dikmiş biraz evYel- ' 
ki hatibin el ve kol i,aretleriyle an· 
Jatmağa çalıştığı sözlerini dinlemc
ğe ve iyice anlamağa çalışıyordu. 

Fakat bir an oldu ki.. Hatip söz 
!erini müthiş bir heyecanla ifadeye 
ve nihayet yumruklarını kırmızı 

tüllerle örtülmüş olan kürsüye vur
mağa vaşladı. 

Kürsü arkasmda kalan hatibin 
sözleri salonda müthiş tesirini gös
termişti. Fakat Zinovyef'in mak
sadı çarpışan fikirlere karşı fikir
lerini müdafaa etmek ve Enver pa
~a gibi bir büyük devlet adamına 
da kendi fikrini telkin etmekti. 

Nitekim salondaki bfı t!in baş 

!ar sallandıkça o fanatik fikirlere 
sahip olanlara karşı hücumunu art
tırıyor ve çehrelerde kendisini hak 
lı gibi gösteren çizgileri görünce 
aeviniyordu. 

Esasen Zinovyef artık memnun 
du. Çünk!i sözlerinin sona ermesi 
yaklaşmıştı. Fikirlerini bir kere 
daha lnsaca topladıktan sonra: Yol
daşlar .. diye haykırdı. 

Bu esnada Zinovyefin sesi şid -
detıi yağmurdan sonra suyu kaba
rarak dalgalanan nehirlerin gilrül
t!lsünil andırıyordu. 

- Biz buraya şarktaki kardeş
lerimizin ellerini kalpten gelen bir 
samimiyetle sılonağa geldik.! Yok
sa siyaset yapmağa değil.. Biz bu
rada siyaset istemiyoruz ..• 

Zinovyefin bu sözleri t.ercüme 
edilince Enver paşa birdenbire !?'
kildi. Kaşlarını kafdırdı. Parlak 
gözlerinin rengi birdenbire değişti. 
Ayağa kalkarken göz bebeklerinde 
oynaşan hareketlerden ne düşündü
ğü bir türlü anlaşılamıyordu. 

Ertesi giln Enver pa,a Rusların 
gözünden düştilğ!lnQ çok iyi anla -
mıştı. Zira bir giln evvelki kong. 
re içtimaında Zinovyef kendisi ve 
fikirleri aleyhinde bir çok beyanatta 
bırlunmuştu. O gere vazl1eti iyice 

tetkik eden Enver paşanın sabaha 
kadar gözüne uyku girmedi. Düşün
dü taşındı, şimdi ne yapacaktı? 

Bir taraftan Radek diğer taraf
tan Zinovyef kendisinin kongreye 
velevki sami sıfatiyle dahi olsa ar
tık deYamına imkan olmadığını 

ihsas etmişlerdi. 
Enver paşa bu vaziyet karşısın

da kongreye devam edemezdi. Esa
sen bundan da bir netice çıkamıya
cağı aşikardı. 

Paşa kendi kendine kararını ver
mişti. Kongreye iştirak etmiyecek 
ve geriye l\fo"kovaya dönecekti. Bu
nıı da derhal Zinovyef ile iş başnda 
kilere bildirmek lazımdı. Birdenbi
re bunu teklif etmesini de siyasete 
uygun bulmad. Bir toplantda bu
nıı söyliyecekti. Esasen Zinovyef 
(PoJ:tika istemez) diye alenen be
yanatta bulunduktan sonra kongre
den uzaklaşmasına müsaade edecek
lerdi muhakkakt. 

Enver pa~a kongreye geldiğine 
çok pişman olmuştu. Çünkü onun 
isminden istifade için kendisini kong 
reye da,·et ettikleri anlaşılıyordu. 

Nitekim (Enver paşa) ismi söy
lenince şark milletleri üzerinde kuv
vetli bir tesir olacağı mtıhakhktı. 
Kongreye Enver paşanın geldiği za
man bu çok iyi görülmüştü. 

Enver p:ışa derhal geriye l\fo•
kovaya dönmek i"tediğini iş başında
kilere bir vesile bulup söyledi. Fakat 
onlar Enver paşaya bir kaç gün da· 
ha kongrede kalmasını söyleyince 
pa~ istemiye istemiye orada bek
ledi. 

Yedi gün süren bu kongrede ge
ce sabahlara kadar toplantılar olu
yor muhtelif hatipler söz söylüyor 
ve hakikaten heyecanlı dakikalar 
geçiyordu. 

1920 yılı Eyliilunda Baküde top
lanmış olan bir kongrenin asılmak
sadı ve gayesi neydi? 

O günün siyasi vaziyetlerini hü
Hisa edersek bunun müslüman olarak 
şark milletlerindeki halkın sempati
sini toplamak için yapılmış olduğu
nu derhal anlarız. Çünkü bu gün
lerden evvel Kafkasyada bir çok ha
diseler olmuş. Türkistanda yine bi
ribirini kovalıyan mühim vak'alar 
cereyan etmiş. Umumi Harbin son 
yıllarında Enver paşanın kardesi 
Nuri paşanın kumandasındaki b

0

ir 
Ordu Baküye kadar gitmiş, Baküde 
Milli Azerbaycan devleti kurulmuş. 
Sonra Umumi Harp bitmiş, mütar&
ke olmuş, Azerbaycan devleti Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine il
tihak etmiş. 

(Devamı var) 

TENISABAH 

Ticaret 
Odasında 
Dünkü Toplantı 

Okuyuculanmız 
Diyor ki: 

tstaııbul Ticaret Odası meclbi Bakırköylülerin derdi 
dün ikinci reis Ziya Tanerin (Yeni Sabah) gazetesinin totan· 
kanlığı altında toplanmıştır. Bu bul halkının dertlerile ve yeni Vali 

~~:~~a 0r;::c1;e ~::~~ ~!:~ ve belediye reisimizden vaki olacak 
i.steklerile meşgul olduğunu gördüm. edilmiştir. Bu maddeler arasında ; 
Bundan dolayı çok memnun oldum. Büyük önder Atatürkün vefatı mü-

nasebetile Odadan hükiımcte çekilen Şimdi (30.000) nüfuslu Bakırköyün 
iki · mühim ihtiyacından bahscdctelgaraflar da okunmll§tur. 

Bundan başka; Ticaret ve zahire ceğim. 
borsasındaki münhal bulunan bir 1 - Yaz mevsiminin üç ayında 
azalık için yapılan intihab tasdik Bakırkôyümüzde oturmanın imka
edilıniştir. Bu intihaba göre Odanm nı yoktur. Bunun için biran evvel 
1938 senesi bütçesinde münakale Sivrisineklerin ortadan kalkması 
yapılmasına ve 1938 EylulünUn ve muntazam bir surette mücadele 
Oda ve borsa mizanları kabul edilmesi, 
edilmiştir. 2 - Yirmi seneden beri Terkcıs 

Aynca muhtelif komisyonlara suyunun Balnrköye getirilmesi içi 
yeniden azalar seçilmiş ve kazanç çalıştık. Fakat muvaffak olamadık. 
nisbetleri hakkında sorulan suallere Şimdi yeni Valimizden bu iki der 
cevap verilmiştir. Toplantıda han· dimizin biran evvel halledilmesini 
!ardaki oda başılarına verilecek köy namma rica ederiz. 
ücretin mucir veya mi'stecirden Bakırköy Aksu caddesi Filiz scı -

alınınası hakkında mahkemece so- kak No. 13 Sabahattin Suna 
rulan suale gelecek içtimada bu Yeni Sabah - Yeni Vali ve bele
mevzu etrafında yeniden görüşiıl· diye reisi Lutfi Kırdar ilk iş olmak 
mek üzere cevab verilmesine karar üzere süt ve su işlerile mc~gul ola· 
verilmiştir. cağını söylemişti. Yakın bir atide 

Trakyanın 
İktısadi 
Kalkınması 
Valimiz dün General Ki:ı:ım 
Dirik ile u:ı:un bir mülakatta 

bulundu 

Dün Trakya umumi müfettişi 

general Kazım Dirik Türk ofise gel
miş, öğleden ew el ve öğleden sonra 

Türk ofis müdürü Cemal Ziya ile 
Trakya iktısadl kalkınması için alı-

• nacak tedbirler etrafında görüşme 
]erde bulunmuştur. 

Öğle zamanı yeni valimiz Lutfi 
Kırdar da Türk ofise gelmiş, Kazım 

Dirik ve Cemal Ziya ile birlikte.. ye
mek yemek üzere Tokatlıyana git

miştir. Vali umumi müfettiş ile 
Trakyanın İstanbulu alıikadar eden 

işleriyle Trakyadan şehrimize gön
derilen mallar hakkında müdav~Jei 
efkarda bulunmuştur. 

General Kazım Dirik bugün Edir 
neye dönecektir. 

Salih Kılıç gidiyor 
Çorum Valiliğine tayin olunan 

Emniyet müdürümüz Bay Salih kı· 

Bundan başka ruzname muci- Bakırköylülerin terkos suyuna k;ı lı ç bu akşamki Ankara ekspresi~e 
bincc, Odada mukayyet bulunan bir vuşacaklarını bekliycbilirler.. şehrimizden ayrılarak Ankaraya gı
firmanın cezalanması hakkındaki '---------------i• dccek ve oradan da Çoruma yeni 
teklif, idare heyetinin kararı mu~i- vazifes i başına geçecektir . 
hince kabul edilmiş, borsa labratu- tstanbul Emniyet Müdürlüğü mu-
vannda yapılacak un tahlillerinde avinliğine tayin olunan Bay Mch· 
alınacak ücretin 10 lira olması ka f SKENDERUNDA met Ali de şehrimize gelmiş ve ye-
bul edilerek toplantıya nihayet ve- ni vazifesine başlamıştır. 

Serbest liman için te tkikat rilmiştir. 

-~ KÜL TOR'< IŞLER.1..:-. "'· .·~ -.. - ·~-:-·.• .. 

lktısat profesörünün 
geciken dersi 

Evvelce tekarrür eden ve fakat 
milli matem hasabıle tehir. edilen 
iktisat profesörü (Dobresberger) in 
açılış dersi perşembe günü saat 16 
da Hukuk Fakültesi ikinci sınıf sa
lonunda yapılacaktır. 

fstanbuldaki fakir Üni
versite} il er için yurd 
İstanbul üniversitesi hukuk fakül 

tesi bu sene başında adliye vekille
tine müracaat ederek hukuk fakül
tesinde bulunan fakir ve kabiliyetli 
gençlerin vek1llet hesabına okutulma 
sı ve mezun olduktan sonra vekiılct 
emrinde çalıştırılması şartiyle yurt 
tesis edilmesini istemişti. 1 

Esasen Ankara hukuk fakülte
sinde vek1llet hesabına okuyan bir • 
çok gençler vardır. Bu lüzumlu ve 
hayırlı işin İstanbula da teşmil edil 
mesi, bu suretle İstanbiılda hukuk 
fakültesinde yetişen gençlerden de 
vekaletin istifade etmesi hakikaten 
pek yerinde Ye hayırlı bir teşebbüs 
olacaktı. 

Eski adliye vekili Şükrü Sara~oğ
lu bu teşebbüsü pek yerinde bulmuş 
ve hatta istihbaratımıza nazaran bu 
iş için adliye vekaleti bütçcsinrlcn 
muayyen bir tahsisat da ayrılmıştı. 

Fakat son hadiselerin ve adliye 
vekilinin değişmesi de iş i biraz 
durdurmuştur. 

y.ıpılıyor 

fskenderunda inşa edilmesi epeyi 
bir müddettenberi düşünülen ..ser
best liman için İktisat Vekfileti li

man hizmetleri müdürü Asaf Bora 
ile Karabük fabrikasını inııa etmek
te olan Braser şirketi baş mühendisi 
B'iver Denizbank şeflerinden Zihni 
ve Eminin bu husnı:atla alakadar 
bazı zevattan mürekkep bir heyet 

İskenderuna gitmişlerdir. Mühendis 
Biver tskenderunda iki gün kaldık
tan sonra şehrimize dönmüş heyet 
te tetkiklere başl~tır. Tetkikat 
bittikten sonra netice birer raporla 
İktısat vekaletine bildirilecektir. 

Karadeni:ı:de fırtına 
Karadenizde dünden itibaren gür. 

doğusu esmekte olduğu için şiddetli 

bir fırtına başlamışıtır. Şehrimiz · 

den Karadenize çıkacak bir çok va
purlar hareketlerini tehir etmişler
dir. Açık denizde bulunan sefain ce 
Zonguldak, Ereğli, Amasra ve Sirıop 
limanlarına sığınmışlardır. 

Mareşal Çakmak geliyor 
Dokuzuncu işletme müdürü Nüz

het Geyder Trakya hatlarındaki ta
miratı tetkik etmek üzere dün şehri 

mizclen Trakyaya gitmiştir. Mu

maileyh, Balkan erkanı harbiye reis 
!eri toplatısıntlan avdet etmekte o

lup cumartesi günü ~ehrimizde bu 

Ju ,,mP' ı icap eden Mareşal F evzi 

Çakmağı hudutta karşılıyacak ve ay 
ni trenle lstanbula dönecektir. 

Ü ni vcrsi te rektörlüğü bugün !er. ~~'""''""'""",...,...,.,,,..~~~~~~_,...~ 
ele t ekrar adliye vekfıl ctine müraca
at eder~k çok mühim olan bu i ~ in 
bir an evvel yapılmasını rica edecek
tir. 

A 

Mehmed Akifin abidesi 
Bir tayin 

İstanbul Gümrükler Baş Müdürü 

Mustafa Nurinin gümrük ve inhi· 

sarlar vekfıleti teftiş heyeti reisli
ğine tayini yüksek tasdika iktiran 

Mensucat fabrikatörle-
rinin şikayetleri 

Dün sanayi birliğinde pamuk 
mensucat imalat ve fabrikatörleri 
bir toplantı yapmışlardır. Toplantı
da ltalya ve Almanyaya pamuklu 
mensucat ithalat serbestisinin veril 
mesi ve fabrikatörlerin zarara gir
diği hakkındaki meseleler etrafında 
görüşülmüş ve fabrikatörler bu hu
sustaki mütalealarını birlik umumi 
katibine söylemişlerdir. 

Bu mütalealar arasında, pamuk 
ipliği tedarik::ıin bir hayli güçleştiği 
ve ayni zamanda pahalı olduğu söy
lenmiş, bu meyanda hariçten getiri 

lecek mamul mensucata himayeki\r 
bir gümrük resminin konulması me
selesi etrafında temennilerde bulu-

nulmuş1.ur. Birlik f~brikatörlerin 
bu mütalealannı bir rapor halinde 
hazırlıyarak İkbsat vekaletine gön
derecektir. 

Karabiıı-ada mısır a:ı: 
Bu sene Bandırma ve Karabiga 

da mısır mahsulü geçen seneye na
zaran yarı nisbette noksandır. Ka
radeniz mıntakalarında dahi mahsul 
az olduğundan bu mıntakalara üç 
giindenberi fazla miktarda mısır 

gönderilmektedir. Adapazarı mal
ları 4,20 - 4,25 Bandırma malları 
4,!l5 - 439 kuruştan satılmıştır. 

lktısat Vekaleti teikılatlan
dı•mı. müdürü 

lktısat vekaleti teşkilatlandırma 
müd(lrü bay Servet dün Ankaradan 

şehrimize gelmiştir. Bay Servet bu-

rada birkaç gün kalarak bazı iktısa
di işler hakkında tetkikatta buluna
caktır. 

Sovyet Rusya iie ticaret 
Sovyet Rusya piyasamızdan ya-

İstanbul üniver.sitesi gençliğine 
büyük milli şairimiz Mehmet Aki,
fin l'~diı-nekapıda bulunan mezarını 
bir abide ile süslemeğe karar ver
diklerini yazmıştık. Haber aldığı. 
mıza göre bu hususta yapılan teşeb
büsler ilerlemiş ve abide için iki 
proje hazırlanmıştır. Bugünlerde 
toplanacak bir .komisyon bu iki pro 

etmiştir. İstanbul gümrüğüne he- . __ _ 

nüz kimin tayin edileceği kat'i şe- ~·-••••••••••• 

pağı mübayaa etmek üzere alakadar 

tüccarlarla pazarlıklara başlamıştır. 

kilde belli olmamakla beraber bu-
raya ithalat müdürü bay musanın 
getirileceği söylenmektedir. 

je arasında bir seçme yapacaktır ve =========::-=-=-===:--::-=-== 
Mehmet Akifin ihtifalinin yapıldığı 
gün bu abidenin temeli de atılacak
tır. Abidenin 1500 liraya çıkacağı 
tahmin olunmaktadır. 

Öğretmenlerin toplantısı kaldı 
DUn, öğretmen ve baş öğretmen

lerin Kliltür DirektörünUn riyaseti 
altında toplanacağını yazmJştık. 
Klilt!ir Direktörünün hen!iz Şileden 
gelmemesi dolayısile bugUnk!i top
lantı bıışka bir güne tehir edilmiş
tir. 

Muafiyet imtihanları baş!ıyor 
üniversite yabancı diller mektebi 

muafiyet imtihanlannm sözlüleıi 

salı günü saat 14 de yapılacaktır. 

Lisan enstitüsündeki taleb'!l • r 

Bu yıl açılan ve üniversiteye bağ
lı bulunan lisan enstitüs!ine şimd;. 
ye kadar 50 talebe kaydedilmiştir. 
Bu yekClnden 26 kişi fransızca 19 
kişi ingilizce ve 15 kisi de alman
eadadır. 

T AKVIM 
8 ilk Kanun 1938 Per~embe 

Picri:l6Şevval ı3S7 
Rumi: 25 Son tetrin 1354 

Kasım: 31 

Dotu oaati : 7,11 

Ôtle: 12,l'6 - ikindi : 14,28 
Aktam: 16,41 - Yat11 : 18,19 

imsak : S,27 
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( Hadise ve Adese )' 
Bir meslekdaşa cevap : 

Eski Hukuk mezunlarından EyUP 
Sabri imzah bir mektup aldık, bd

1 b '>O aziz okuyucumuzun mektu u ~ 

numaralı nüshanın yine bu sütun• 
da çıkan bir yazısı vesilesile halt· 

. ıl• kınıızda ibzal buyurdukları derın 
tifat bizi çok utandırınasından bU 
kıymetli. yazıyı diğer okuyucuları· 
mıza aynen okutmak borcunu eda 
edemedik. Esasen aciz kaleınimizd~ll 

de· dökülen yazı ve yazı tarzlarımız .. 
gı .. l memleketçi gözile gördüğüınıiı 

' M ~ ve samimiyetle ortaya attıgımız 
kirlerin mazharı kabul olması ntı· 
fatı bize kafi idi. 

Bu meslek arkadaşı, bu ayın ba• 
şında mevkii tatbikine giren (a\'11" 
katlık kanunu) nun beşinci madde
sini bahis mevzuu ederek: . 

(Bu yeni kanun adeta bir ncvı 
til ·· ude rey'iame n:üracaat sure+ e vuc rl 

getirilmişti. Uzun senelerdenbe. 
. . cnıll devairiresmiye ve gayrı resmıy . 

,1"1 
baroların hatta maruf ve ga, , ,·e 
maruf bir çok hukukçuların rey 
mütaleaları alınmış, yalnız kaJbu:· 
dan değil en ince elekten geçirilı~ 
idi. Ayni zamanda görüyoruz Jıı 

t ol· kanunun neşrinden evvel mevcu , 
mayıp sonradan hadis olmuş hiç : 
sebep de yoktur. Tasarlanma.~ı 
kadar uzun sürmüş olan bir kanıt· 
nun her hangi bir maddesinin tc· 
birini veya tadilini icabettircce~ 
fevkalilde bir hal yerine beşine 

. f ti · gun bul• maddeyı men aa erme uy .. 
mamış avukatların teşebbüs ve ınu· 
racaatlan sebkettiğinin analaŞılrnııl< 
ta olması. .. ) diyorlar. . 

b . · 0cı Kanunun be{;inci madde ırı . 
fıkrnsı metni: (Maaş veya ucrctl 
devlet vilavet veya belediye bütçe· ' ~ -. ·a 
!erinden yahut devlet veya beledi} 
!erin ida.re ve mürakabesi altındaki 

· ket· daire veya müessese yahut şır 
!erden verilen müşavir avukatla! 
yalnız bu daire, müessese veya şır
ketlere ait işlerde avukatlık ede· 
bilirler .... ) Şeklindedir ki kanunun 
bu sarahati haricindeki işlerde ve· 
kfilet edemezler demek olduğun8• 
müessesatta aylık veya ücretle ça· 
Jışan meslekdaşların serbestisi iş: 
bu madde ile tahdid edilmiş bulu~ 
duğuna göre artık serbest avuJı:a • 
lık edemiyeceklerine ve binnetke 
müessese avukatlığile serbest ~ 
mak şıklarından birini tercihte ınu• 
hayyerlik veriyor demekti. 
Herşeyden evvel arzedelim ki: ,BU 

kanun üzerinde cidden çok çalışıl· 
mış ve cidden uğraşılmış olmak18 

vücude gelmiş bir şaheserdir. ~~: 
nun mesleki bakımından yükseklıiı1 
kadar memleketçilik noktai naza; 
rından kıymet ve kutsiyeti inl<S 
edilemez ki bu muvaffakiyetin ııc· 
refini: Medeni cihan müellefatıJll 
tetkik eden Şinasi gibi kıymetli sr· 
kadaşlara, kıymetli mütaı~. 
esirgemiyen Türk Barolarına, bil 
tün hukuk ülemasına, çok yoruJPI 
kıymetli mazbata muharriri . s::; 
haddin Yargı'ya, büyük mesaı ·e 
eden bütün Adliye Encümenine ~ 
nihayet bu işi bir· emel ve iş guQ 
edinen Vekil Şükrü Saraçoğlunll·•~ 
Malederiz. • 

işte, şeklen içtimai bUnyeıni~ 
uygun gördüğümüz bu kanuntl. 
tatbikattaki nitayieini bilahara ıe 
enımül etmek üzere şimdilik sevinç· 
le karşılamamız lllzımdır. 

1 
Esasen kanunlar birer (anası' 

olması itibarile tenkit edilemiyeee; 
ği gibi (kanunları bilakaydüşart_~. 
kim kılmak) mütearefesini tekn>"· 
mız bu kabil tenkidata yol aça.Jll.
kanaatindeyiz. t 

Aziz mektupçum, Jutfen kıyJ!le 
verdikleri o yazıları bir daha ok~~ 
]arsa bizim, mevcut kanunlara 
ğil tatbikindeki ihmalleri ima etti• 
ğimizi görecekler ve zaten dolırı; 
olan kulaklanmızı beyhude çınl8 

mış olduklarını itiraf buyuracaJclıır 
dır. Çünkü, kanunun mezkıir ına 
desi hükmünlin, her hangi bir seıı;f. 
ve taleple hükümden is.kat edıl 

11 ği vaki olmayıp yine bir kül den"c 

olan ve 139 cu maddeden sonra. ıe~~ 
ve işkfili tatbikiyyeye mlitedaır J;i• 
lunan 9 muvakkat maddeden se 
zincisinin verdiği bir hakkın iStjlll:: 
!inden ibaret ve bunun, devlet ııı 
kinesirıin felcten kurtarşlmaeı :: 
mına bir zaruret bulunduğu t 
reetei arz ve izahtır ki muval<~~
maddenin ne sebeble tatbikine .16 
zum görüldüğünü ayn bir yıı.zl .. 1 

• 

izaha çalışacağımızı vadeder ve ~r 
sek iltifatıaruıa tekrar teşeJ<kU 
eY.leriz. /. Miiııir ACAfl 



Fransız 
Yugoslavyada · 

_ Almaıı Anlaş- Kanlı intihabat 
Her Tar af ta Mücadelesi 

1 -

f Büy·· 
1 Ve e··yü 

ması 

~İyi Karşılandı 
• (Baıt.,.afı 1 inci aayfada) 

lıeı·i vukua gelen şayanı teessüf hadi 
Belere rağmen Paris deklarasyonu -
nun teşkil ettiği ileri adım atılmış ve 
Rüçlüklerin tam surette halli uzak 
~edefine doğru biraz daha yaklaşmış I 
ıse, bundan herkes memnun olmalı-. 
dır . ., J 

Dai!y Mail diyor ki : 
"Fransız - Alman deklarasyo -

nu, Avrupa diplomasisini kolaylaştı-! 
:racaktır. B. Chamberlain ve İngiliz 1 
llıilleti, bu deklarasyonu tamamiyle 
tasvip eylemektedir.,, 

İşçi partisine mensup Daily He
ra]d diyor ki: 

Jl· "Bu deklarasyon bir sulh vadidir. 
ı:r sulh vadi, muhakkak surette 

hir harp başlangıcı teliikki edilemez. 
Paris deklarasyonu, realist bir gö
rüşe dayanmaktadır. Fransa ve Al
llıanyanın her ikisi de o derece kuv
vetli ve o derece korosudur ki bunla
~n ikisi arasında vukua gelecek bir 
. rp, neticesi ne olursa olsun, her 
~ki devlet için de bir felaket olacak
ı.r.,, 

F'ra113ız g azeteleri ve anla,ma 
t .Paris, 7 (A.A.) - Journal gaze 
eaınde Saint - Brice, Fransız - Aı.1 
~an deklara•yonunun imzası hakJ 
ıncta tefsiratta bulunarak diyor ki: j 

"Bir imza, bir metin, bir anla• -
~a v.e bir tebliği zaten bekliyord~k. 

u cıhetten hayrete düsülcmez. An-c k . 
d~-. ~kikl dostluk nutukları bekle-
ıııını.ızin üstünde oldu. Kayda la

.l'tlctır ki, B. Bone, görüşmesi esna
l\nda B. Daladye'nin müstemleke 
llıeaelesi hakkında yaptığı tarih be
~aııatı hatırlatmak fırsatını bulmuş
dur. Almanlar anlaşmanın akdin
i en .evvel bundan haberdar edilmiş
terdı. Buna binaen B. von Ribben
{0P, ne bir hayret eseri, ne de ><On 
lalyan mane\'l'aları hakkmda bir 
~llıpati göstı>rmemiştir . ., 

Petit Parisien yazıyor, 
"Müstemleke meselesı gcirü~ül

memiş, B. Bonnet Fransız hüküme
tinin bu husustaki vaziyetin malum 
olan beyanaUarla tesbit etmiş oldu
ğunu bildirmekle iktifa etmiştir. Bu 
hususta şu noktanın da kaydı müna
sip olur: 

Alman hükumeti İlalyanın bir
denbire ittihaz ettiği usule iştirak 
etmemekte ve Roma tezahürlerinin 
kendi malumatı haricinde cereyan et 
miş olduğunu teyit eylemektedir. l\lü 
nih anlaşmasile yeni Çekoslovakya 
hudutları için beynelmilel bir ga
ranti derpiş edilmişti. Almanya bu

nu vermekten imtina etmiyor, fa
kat biltün hemhudut memleketlerin 
buna muvafakat etmesini bekliyor. 

Keza B. Bonnet ve Ribbentrop 
Fransız - Alman silahının bazı eko 
nomik cephelerini de m!italea etmiş
lerdir. İki memleket ekonomik saha

da birbirinin mütemmimleri olduk
ları için, ticaret ve finans anlaşma
ları semereli bir şekilde tetkik edi
lebilir . ., 

P.aris anlaş~ası ve İtalya 
Roma, 7 (A.A.) - Bu sabahki 

gazeteler, Fransız - Alman beyan
namesi ile me.~gul olmakta ve buna 
ait Parıs ve Berfin muhabirlerinden 
almış oldukları haberleri neşretmek 

te ve manşetlerinde "İtalyan - Al
man dostluğunun Alman siyasetinin 
sarsılmaz esası., olduğuna işaret ve 

Alman gazetelerinin Berlin - Roma 
nıihveı·i aleyhinde çevrilen mutat ma 
ne.-ralar hakkındaki izahatını ikti
bas eylemektedirler. 

Berlin muhabirinin göndermiş ol 
dukları mektuplarda Almanların 

Kor~ika ve Tunusta İtalyanlar aley

hinde yapılan nümayişlerden dolayı 
pek ziyade münfail olmuş oldukları-! 
bildirilmektedir. 

-~~--~--_....., _______ _ 
Ôolmabahce 
~ aciası T dhki-
4atı İlerliyor 

Türk - Frans ı z dost
luk anlaşma ı harici
ye encümeninegeri 

(Battarafı t inci sayfada ) v 'ld • 
ııı· Mumaileyh; Beşiktaş emniyet, a- e fi 1 
0~~Bay Llıtfi il~ ha~i~e e!lnasınd_a A_nkara, 7 ~A.A.) _ B. :Millet 
,_ bulunan polıslen ve saray mus Meclısı bugün Fıkret Sılayın baskan. 
""hdem· · d' J · · A ' l'ıca mı ayrı ayrı .. ın. emı~tir. y- lığında toplanarak bazı üyelerin me-ı 

Yaralılarla da goruşmuştür. zuniı·etlerine dair riyaset divanı tez 
dür Müfettişler o vakit emniyet mü- keresini tasvip eylemiş ve adliye ve
hc ü olması sıfatiyle Bay Salih Kı- kaleline tayin edilen Hilmi Urandan 

ı d~ dinlemişlerdir. inhilal eden meclis ikinci reisliğine 
0 Soylendiğine göre mumaileyh; Faik ôztrakı seçmiştir. 1 

b l:e~e muavini bay Kilmranın nö- Devlet demiryolları ve limanları 
it~~ ol?uğunu .. be~·~n etm.'.ştir. T~~- işletme idaresinin 1937 yılı sonuna 
t'ı bırkaç gun ıçınde sııratle bıtı- kadar olan muamelattan dog· an borç 
ı-~· 1 ~- ır.. . .. . !arının sureti terkinine dair kanun i 

lalıJci üfettışter adlı.rece gonılerılen layihası ile ordudan çıkarılan 12 ya
le . kat fezlekesini de tetkik etmiş- şından yukarı hayvanların kövlüve 
rdır B h ta ··dd · • B ' ' ~eh : u usus mu eıumumı . veya yetiştiriciye satılması hakkın-

ladı~ı Ça.ğılda~. ?a. izah~.t alırım~- daki bütçe ve milli müdafaa encü-1 
bu ·. Ôğrendıgımıze gore adlıı·e menlerinin talepleri üzerine mezkur 1 
l~ri':essif hlidiseye ait bütün delil encümenlere geri verilmistir. 

V Uhafaza etmiştir. Gümrük tarife cetveli~in 756 nuj 
teı .aka gece saat 22,30 da vukua marasma giren fazlaların safi siklet 
~a~ış ve müddeiumumilik 23 te; üzerinJen resim veren eşyaya kıya
ı;y Yarım saat sonra meseleye va- sen me\'zu lıulundukları zarf amba-

et etın · t• ll ış ır. lajlarının resimden muaf olacakları 
~b· U sebeple; biidisede mesuliyeti hakkındaki tefsir mazbataso kabul 
huı ıt eden bütün deliller mevcut edildikten sonra ruznameye dahil bu 

iınaktadır. lunan ve Türkiye - Fransa arasın-
deıı b~ralıların ve ölenlerin ailelerin da Ankarada imza edilen dostluk mu 
ta oı ı r kısmının ~ahsi dava açmak- ahedesi ile müşterek beyanname ve 
lıı&s~Ukl~rı anlaşılmaktadır. Bunlar optanlara mütedair protokolun tas
tilı· erın tecziyesini talep ettikleri dikine ait kanun layihasının müza
•uıı~ •Yrıca tazminat ta almak arzu- keresine geçilmiştir. Kürsüye ge-
1'1 adırlar. len hariciye encümeni reisi Hasan 

'tı - Saka <Trabzon), mevzuu bahis layi-
1\ nadaki kurmay ha üzerinde yeniden bazı tetkikatta 
l" bulunulmasına lüzum görüldüğün -

ı Oplantısı fam anla~ ?en ı~~i~anın. hariciye ~ncümenin: lh y- ıadesını ıstemış ve meclıs bu talebı 

ıııa ,. , t. 1 d. kabul eylemiştir. e ne ıce en 1 Meclis gelecek toplantısını pa-
htı~na, 7 (A.A.) _Dün akşam a- zartesi günü yapacaktır. 

!ıaı ki teblit n~redilın.iştir: kardeşlik havası içinde cereyan et-
' '1trnıa kan antantı devletleri genel miştir. Tetkik edilen bütün mesele
~,ltıı Y başkanlarının Atina konfe- !er üzerinde tam bir ittifakla ve en 
'lı..t,~8 k.llnunuevvel saat 18 de ni- mükemmel tesanüt ve ant•nt zihni-

erını, ve mesai çok büyük bir yeti ile kararlar alınmıştır. 

Hükumet fırkasile mu
halifler çarpHıyorlar 

1 ölü, 6 yaralı var 
Belgrat, 7 (A.A.) - 11 birinci

kanunda yapılacak olan intihabat a
rifesinde muhaliflerin tahriki eseri 
olan hadiseler, taaddüt etmektedir. 

Bolivasta hükumet fırkası men
supları ile muhalifler arasında çıkan 
bir ihtilaf esnasında altı kişi yara
lanmıştır. Bu yaralılardan birisi öl
müştür. 

Garbi Sırbistıında kıiin Brucede 
de başka bir hadise zuhur etmiş ve 
iki ki~inin ölümüne sebebiyet vermiş 
tir. Diğer bazı yerlerde de bir takını 
kimseler yaralanmıştır. 

Nazırlardan B. Kabalin, Belgrat 
ta söylemiş olduğu bir nutukta mu
haliflerin bu hattı hareketini takip 
etmiş ve muhaliflerin tedhiş hareket 
!erine rağmen hükumetin memleke -

1 tin idaresini elinde tutacağını söyle-) 
miştir. 

--o-

Roman yada 
Vahim Hadiseler 

• 

Bükreş, 7 (Hususi muhabirimiz
den) - Romanya ~on d~rece nazik ) 
günler geçırmektedır. İyı haber &
lan mahafilden öğrenildiğine göre 
hiikiımetçe alınan son derece sıkı 
teılbirl~r neticesinde şimdiye kadar 
bütün Romanyada 25000 demir mu 
hafız tevkif edilmiştir. 1 

Alman sefiri, Alman sempatiza-ı 
nı olan demir muhafızlara karşı alı
nan bu tedbirleri protesto etmiş ve 1 
Berline müteveccihen hareket ede -
rek Romanyayı terketmiştir. Elçi
nin, şimdi hapsedilmiş olan demir 
muhafızlar serbest bırakılmadan 

Berlinıien dönmiyeceğini bildirdiği 

sö~·lenmektedir. 

Diğer taraftan öldürülen demir i 
muhafızlar reisi Kodreanunuıı yeri
ne muavını avukat Viktor Voyan 
geçmiştir. Kodreanunun ölümü ta
raftarları arasında büyük matem u
yandırmış ve bu na alümet olmak ü
zere biitün demir muhafızlar sakal 
bırakmağa karar vermişlerdir. Son, 
hadiselerde lıirkaç ytiz demir mu ha- · 
fızın Rüteııya tarikiı•le Alman;-aya 
kaçlığı bildirilmektedir. 

Matbuat dahili değişiklikler ol -
madığı takdirde bir takım sürpriz
lerle karşılanmak ihtimali olduğunu 
kaydetmektedir. 

S ui '<astçılar yaka' an-:lılar 
Bükreş, 7 (A.A.) - Cernuatsi -

de vidanı harp reisi albay Cristes -
cıte karşı yapılan suikastin bütün fa 
illeri yakalanmıştır. Bunlar, bir ü
niversite ve iki lise talebesiyle bir 
üuiversite hocasıdır. 

Yeni Emniyet 
Müdürü Geldi 

(Battarafı 1 inci aayfada ) 
fesine lıaşlamı~tır. 

Dün birçok ze•·at ve emniyet 
mensupları kendisini makamında zi
yaretle tebı-' 1< etmişlerdir. 

Yeni emniyet mildürümü-z dün 
akşam Is tan bul gazetecilerini de ka, 
bul ederek onlarla uzun müddet gö-ı' 
rüşmüştür. Mumaileyh zabıta vuku
atını, gazetecilerin ve gazetelerin 
vaktinde ve sliratle öğrenelıilmeleri, 
tafsilat almaları için icap eden hu
susları temin edeceğini vadetmiş ve 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Görüyorsunuz henüz vazife
me bugün başladım. Halefim Bay Sn 
lih Kılız çok kıymetli bir arkadaştı. 
Onun koyduğu prensipler dahilinde 
vazifeme devam edeceğim.,. 

Bay Salih Kılıç diln selefine bii
tün evrakı ve gizli evrak kasasının 
anahtarını tevdi ve devretmiştir. 

Hatırlarda olduğu veçhile bun -
dan 3,5 sene evvel de Bay Salih Kı
lıç Ankara emniyet miidürlüğünden 
ayrılırken Ankara emniyet miidiir](i ı 
ğü işlerini yine böyle Bay Sadri Aka 
ya devir ve teslim etmişti. 

Yeni emniyet müdilrtimiizün bu
gün emniyet müdürlüğünü ve mer
kezleri teftiş ederek crezm~si 
beklenmektedir. 

Dost Yunan Gazeteleri Yeni 
Cumhurreisimizi Anlatıyorlar 
Atiııada çıkan "Ellinikon Mel

lon" gazeteai (Yeni Ba.,kan) ba~lığı 
altında yazdığı ba~makale•inde şöy

le diyor: 
"Dün Ankara Bıiyük Millet Mec-

!isinin Cuınhurreisliğine intihap et
tiği !.met İnönü, Kemal Atatürkiln 
bugünkü Tiirkiyeyi \'Ücııda getirmek 
için sarfettiği •ayı gayretlerde lıaş
lıca ve en sadık mesai ark:ıda.~ıydı. 
Türkiyenin lıüyük inkilapçısı ile ay
ni sebatla çah~mı~ ilk dakikadan 
itibaren oııuııla beraber bulunmus \'e 
Milli yaratılış işinin ku\'·veden file 1 
çıkma~ı · için mücadele etmiştir. 

Bü)iik inkilaçın111 açtığı ~ığır - ı 
dan yürüm~k azminde lıulunıı.n Türk! 
milleti, Kemalin başladığı işin fası
lasız devam etmesi için ts.liini İs-
met ln.jnüne emanet etıniştir. 

Ankara Büyük Millet Meclisinin 
İsmet lnön!ine \'erdiği mutlak ekse
riyet reyi, mumaileyhin Türk mil-
1etine yaptığı büyük hizmetlerin deb-
debeyle tasdiki ve Kemal Atatürkün 
muazzam i~ini tamamlıyacağına e
min olduğunun keza dclıdobeyle iz
harı manasıııdadır. 

İsmet İniinünün intihabı Yuran-
lılar için mes'ut bir hiidisediı-. Payi
tahtımızın mükerreren mi>afir etti
ği İsmet lnönii Yunanistamn sami
mi \'e hararetli do•tu olduğunu her 
fırsatta ispat etmiştir. 

Yunan - Türk dn.,tluğunun tesisi 
ve tıır~isinde yeni Cumlıurreisinin 

yardımı büyüktür. ) 

Kemal Ahtürkiin bekleııilmiyen 
ölümü üzeriııe derin ve ızliraplı bir 1 
ye• duyan Yunan milelli, Lımet 

İnönüniın dost ve müttefik Tüdc 1 
mileltinin şeCliğiııe •eçilmesiııden de 
çok mesrur olmu~tuı'. ı 

Dosl ve müttefik milletin Büyük 
ölüsüne kar~ı şeref verği~ini öde
mekte olan Yunanistan, yaratılış 

işindeki his~e..'\İ .\J'ni a~·:ıı·da kı)'·n1et
li olan yeni Şefinin idar~"i altında 
da, Türkiyeııin büyük yoluna devam 
edeceğinden mutlak surette emin-

kadaşı Kurmay Ba~k,ını \'C Ba~ba

knııı olarak tabii halefi !di. Bu 
beklenilen netice dost ve müttefik 
Türkiyen;n nP kadar y~k\ ücut oldu
ğunu da Aleme ishat etmiştir. 

Ek<eliins t.m~t fnilnliııün Türki
ye Cumhuriyetinin rebliğine intiba
bını derin lıir memnuniyet ve sa
mimi bir •~vinçle seıamlarız. Esa
sen memleketimize yaptığı ziyaret -
!erden -ıoııra ~·eni reisle Yunan mil
leti arasında hmmsl rabıtalar hu
sule gelmi.,tir, 

Atina halkı İsmet lnönüııü ri
yasız bir co~kunlukla miikerreren 
alkı~lanu~tır. Yunan - Tiirk dost
luk ve ittifakını en geniş manada 
anlıyan bu asker diplvmata Yunan 
halkı lıütün takdirlerini Jo•lar et -
miştir. Bu ittifak hukkı'lda besle
diği iman daha ilk saniyeden itiba
ren •arsılma.-dı. Esasen iki mille
tin do3lfuğunun seri bir sur~tte in
ki~afının amili de lıudur. 

Ekselans İnönünün Cumhurreis
liğine intihalıı sayesinde, ölen ta
rihi Öııderin çizdiği ~ira~a:ı ... a dC\'an1 
olunacak ve on.ın istediği neticeye 
ulaşılacaktır. Hatta dahi Atatür-ı 
kün bıitün işleri 1nönünün şah<ın
da Uı·akatlı bir de,·amcı bulacak-

1 
larclır. Diğ~r taraftan İsmet İnönü
nün mutlak lıir eksPriyelle Cumhur
reisliğiııe intihalıı Tiirk mileltinin 
gürlıüzlüğiınü de g;,.·termektedir . 
Zira büyüh ıztırap anlarında bile 
tam bir di"iplin içinde hareket e
den bu mıllct, samimi ve sadık dost
larının temenni ettiği şayaııı hay
ret bir sürat, tam bir muvaffakı
yet ve olğun bir çedklikle i~ini 

halletmiştir. 

Demek oluyor ki, Alatürküıı e
oeri liizım olan m:ınevi ve ideal te· r 
meller üzerine sağlam olar8k yaşı
yacak ve şahısların deği~-n1esi onu 
sar3mıraraklır. Ru temeller İnönü 
sayf'~·dnd, daha mıı.lin olacak mille~ 
tini bir kat daha sevindırecektir. 

tmıet fnöııü sayes:ııde dost mem
leket ı:üzPl yoluna ve dost!uk in -

dir... kişafına doğru devam edecektir. 
"F.tniki" "İ~ınet İuöniinün inti-

Arsıulusal m him hiıdi<eler devre -
habı" lıaşlığl albnda yazdığı baş- sinde bu noktanın teyidi fe\•kalade 
mııkale"inde diyor ki: ehemwh·etlidir." 

"Ankaradan gelen telgraflar İs- AAA-'A •A)(·~xxxxxx:xx:xx:xxooooccccoı 
~·-met İnönünün mutlak bir ek,ıerirnt- Yugoslav J.-nlı P11riste 

le Cumhurrei"liğine •er,ildig'ini bil- p · 7 (AA) B B t arıs, . . - . onne , 
dirmektedir. Dost \'e müttefik Tür bu sabah Yugosla,·ya el~iliğine gide
kiyeııin gidi~:n i tııkiıı ederek bilen- rek Lo11dra dönü~ü mütenekkiren 
!erce bunun bn.~ka türlil olma8ına PariHtP lıulunan Yugoslavya Kral 
imkan yoktu. naibi Preıı• Papul'u zi:•aret etmiş-

Yeni Türki,vrııin yaratıcm öl- tir. 
dükten sonl'a nıeraliıı silsile.<inin 
başında İsmet lnönü geliyordu. O -

Prens Paul, bugün öğle yemP.ğini 
reisicumhurun da\'Ctlisi olarak 

mın seferde ve hazm·d~ mesai :ır- Elys~e •arnyında yemi~tir. 

S i Y ASi KARiKATÜR 

• 

Sovyet - Polonya anlaşmasından sonra. 
Litvinof : 

- Artık Bana bir da'.ıa ihanet etmiyeceksin Deilil ıni ? 

Valinin iki 
Mühim Tamimi 

(Baı tarafı l inci sayfada) 
olarak Bminônü meydanıııı ve An· 
kara caddesini teftiş etm~ \'e e\'

velki giın verdiği direktiflerin tat
bik edilip ed lmediğini yerinde tah
kik etmiştir. Oradan inkıliip muüze 
sine giden Dr. L(ıtfi Kırdar müze
~·i tetkik etmiş ve bi.hassa müzenin 
etrafındaki harap ve eski dıikkılnla
rın ka!Jırılma'ı i~in liizım gelen 
tedbirledn ıılııım:ısı hu;ıusunda tet
kikler yapmış w direktifle vermiş
tir. Bıitün bunludan sonra sabah 
~aat 9 da Dr. Lıltfi Kırdar belediye 
inı:ır bül'o;ıın:ı gelmi~ \'e orada imar 
müdürü Ziya \'e şehircilik mütcha.;
sısı Prostla konuşarak 11 e kadar 
şehrin iman ve me\·cut yolların der 
hal ı"lahı me,elelerini konuşmu.,tur. 

Dr. Lütfi Kırdar öğleden sonra 
\'ilayde gelerek vilayet i•leriyle meş 
gul olmu~tur. Bu arada kendisini 
bilhassa Polonra hükumeti hariciye 
sine mensup bir zııt görmüştür. Va.
linin bu zatla Polonez köyündeki ar& 
zinin tak•imi ve Polonez köyündeki 
papaz me.~elelerini konuştuğu söy
lenn:cktedir. \'ali vilayetten tekrar 
belediyeye gelmiş ve temizlik işleri 
il meşgııl olmuştur. 

Belediye temizlik işleri müdürü
nü ve ~ıhhiye müdürünü çağırtarak 
onların da noktai nazarını aldıktan 
sonra temizlik i.:ılerinde yardımcı o
hr.ık bir yeni büronun ihdası ve 
mil<lürlüğüne de Dr. Remzinin tayi
ni kararlaştırılmı~tır. 

Valiyi dün belediyede lıirçok Ma
bı me•alihlen başka eski ~ehremini 
Emin, Kadıköy tramvaJ· '.firketi mü
diirü, l•'l~fon şirket müdürü. sular 
idaresi mıidiırü ziyaret etmiştir. 

Dün yeni lıelediye rei•i muavi
ni Lıitfı Aksoy Ankaradan şehrimi
ze gelmi~ ve vali L 7t fi Kırdar tara
fmd:ın kabul olundukl<ııı "onı-:ı. eski 
rP.is ınua\·ini I·~krcn1 SevcncHnla u -
zun müddet konu~mııştur. Yeni lıe
lediye rei;ı muavini e<ki Üsküdar 
kaymakamıdır. Kendisi çok vazife
pener ve çalı~kandır. 

Buradan terfian Ç;ı.nka,·a kay
mah.mlığıııa gitmiş w oradan tek
rar terfian İstanbul helediye reis 
muavinliğine getirilmi.;tir. Dün ken 
disini gören bir muharririmize: 

- Btıgün Ankaradan geldim. 
Vali Dr. Lıitfi Kırdar tarafından 
kabul olundum. Yarın vazifeme 
ba~lıyacağım, demi.,tir. Yeni beledi 
ye reis muavinimize de vazifesinde 
muvaffakıyetler dileriz. 

Lütfü Aksoya te!e',kür 
Kılıçlar muhtarı Hasan ve Kara

oğlan muhtan Hilmi Ali imzalarile 
almış olduğumuz bir mektupta de
niliyor ki: 

Kazamızda bulunduğu üç ay gibi 
çok kısa bir zaman zarfında geceli, 
gündüzlil çalışmasile kaldırımlan

mızı, yollarunızı yaptıran, köyleri
mizde birer Cümhuriyct alanı açtı
ran, bir çok köylerimizde başlanan 
mektepleri ikmal ettiren, bütün köy 
evlerinin iç ve ıiışlarını badanalat
tıra-ak köylerimizin çamur rengıai 
beyazlaııtıran \'e buna benzer iyi 
hizmetlerile bütün köyl!iyü minnet
tar bırakan kaymakamımız Lütfi 
Aksoya candan gelen şükranlanmızı 
ve kendisine doyamadan ayrıldığı

mızdan dolayı bUyük teessürü bildi
rir, yeni vazifesi olan İstanbul be
lediye reisliğinde de hayırlı işler ba.
şarmasını dileriz.) 

Arttırma haftası 
Ankara, 7 (A.A.) - Başvekil 

Celıil Bayar, dokuzuncu arttırma ve 
yerli malı haftamnı ayın 12 inci p&
zarteöi giinü saat 17 de halkevinde 
söyliyeceği bir nutukla açacaktır. 

Ayni günün akşamı saat 19,10 
da Ankara radyosunda maarif veki 
!eti talim ve terbiye heyeti reisi İh· 
san Cungur bir ııutuk söyliyecektir. 

13 salı günü saııt 18,30 da zira
at vekili Faile Kurtoğlu, 

14 çıırşamba günü saat 18,30 d& 
milli mü-lnfaa vekili ve ulusal eko
nomi ve arttırma kurumu başkanı 

general Kazım Özalp, 15 perşemlıe 
günü 22 d~ Tilrkiye ziraat bankası 
müdürü umumi muavini Cezmi Er
çin. 

16 cuma günü 8a.Jt 21,30 da hıı.
riciye vekili Şükrü Saraçoğlu, 

17 cumarte•i günil saat 18,30 d& 
Sümer hank genel direktörü Nurul
lah Sumer, 

13 pazar günil saat 19,30 da a
kunomi b,akanı Şakir Ke•ebir. 
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fnr. 
Lafla peynir gemisi 

yürümez 

~~.'"7"7' ~C'AR"t-..17-o :_ I 
Roma sokaklarında ttalyan Uni

~ersife talebesi: 1 

- Tunusu isteriz! .. diye nüına-
)'işler yap1n1şlar bağırıp çağırmışlar, 

Bul l< nümayişler bize lmpantorluk 
devrinde o zamanki Darülfünun ta- _ 
!ebesinin, Balkan harbinden evvel, 
Babıllli önünde: 

Bir EsrarkCşın Hayatı 
Mukavemette Tempo .. Nürmi'nin 

Tekniği· Enerji Tasarrufu 

- Harp isteriz! .. diye yaptığı 
nümayişi hatırlattı. Yüzlerce genç 
toplanJnlş ve hep bir ağızdan tıpkı 
te.ıbih çeker gibi: 

Parmak Kalınlığındaki Sigarasından Ciğerlerinin En 
Derin Köşesine Kadar Nüfuz Eden Bir Nefes Çekti 

'yazan: lst. Atletizm Mo:ıitöril Naili Moran ıs. P. E: 

-
ADALI VÜCUT, "lF AK CtCER, 
BEDENi HAREKEr = NEFES

SfZLlK 

3-
!erden büyük olmakla beraber ser
best tutulur. Umumi hareketler 
vücudun merkez sikletine yakm ya· 
pılır. Adımlar fazla uzun atılmaz. - Harp, harp. harp! .. diye 1stan· 

bulun sokaklarını dola51n1ştık. 
Dikkat buyuruluyor mu? (Dolaş

mıstık) diyorum. Çünkü o genç ve 
ateşin ziımre ara,ında bu satırların 
bugiinkü yazıcısı da vardı. 

Bizler harp istedikti, harbı elde 
etik. Lakin istediğimiz bu harbin 
sonu pek hayırlı çıkmadı idi. 

Bugün ttrlyan üniversitelileri: 
- Tun usu isteriz!.. diyorlar ki, 

bu temenni bizim bundan çeyrek 
asır evvelki isteğimizden daha güç 
tahakkuk edeceğe benziyor. Zira: 
evvela - öyle !atla nümayişle Ttınu3 
pek elde edilemez gibi geliyor bize, 
sonra da Tunusu elde etmek i~in 
yüzde yiiz bir har bı göze almak 
icabedeeektir. Şu halde İtalyan 
üniversitelilerin bugiin: 

- Tunusu isteriz! dcmelerilc, 
Osmanlı Darülfüm,ınluların dün: 

- Harp isteriz! demeleri arasın
da netice itibarile hiç bir"fark yok
tur. Biz o zaman istediğimizi elde 
ettik ve ağzımız yandı idi; bu iki 
tezahür arasında büyük bir müşa
behet bulunduğıına göre İtalyan 

Oniversitelilerin de istediklerini bel
kide elde etmeden ağızlarının yan
ması pek muhtemeldir. 
L&fla peynir gemisi yürümüyor. 

Aman delikanlılar, dikkat edin. 
TiLKt 

Yeşilay kongresine gelen 
c vaplar 

Y eşilay kongresi tarafından Rei
sicumhur l\Iilli Şef İsmet lnönünc 
çekilen tazim telgrafı ile diğer yük-\ 
sek makamlnra gönderilen sayırı tel 
yazılarına gelen cevaplar şunlardır:/ 

' 1 - Ye~ilay kongresi münasebe
tile gösterilen 8amimi duygulara sev J 

gı ile tesekkür ederim. 
~ Reisicumhur 

İsmet İnönıı 

Onu ilk defa yağmurlu bir ~o~- y AZ AN : 
bahar akşamı Bozdoğan kemerının 

:~~;ı~~i ~~:ı!.~erdç~:a~: so~~~~~ 1 Mu h ittin Tek başlı 
korunmak maksadiyle beyaz fakat L.! 
leke ve yağdan sararmış olan par- nihayet verdi. Ve bana: 
desüsüne sarılıyor, çıplak ayaklarını - Kör olasıca dedi, hep sarı kı-
biribirine sürterek ısınmağa çalışı- zın marifeti! 
yordu. Gecenin bu geç saatinde, her - E ! madem öksürtüyor bırak 
kesin evinde olduğu bu karanlık dedim. 
ve yağmurlu günde onun bu hali - Ben de biliyorum, dedi! El
nazarı ıiikaktimi celbetti. Yanına de mi beyim, bu yüzden altı ay 
yaklaştım. timarhanede bile yattımda kurtula-

Gözleri karanlığın içinde esra- madım; Çekmeyince kuduruyorum • 
rengiz bir parıltı ile parlıyor, kuru- Çıldırıyorum ve kalın sigarasından 
muş ve çatlamış dudaklarından ma- bir nefes daha çekti. 
na ve • hengi anlaşılamıyan bir şar- _ Senin adın ne? 
kının besteleri dökillüyordu. Yanı- _ Mehmet Rıza, fakat hafiye 
na yaklaştığımın farkına varınca , demezsen kimse anlamaz. 
o, benim hitabıma meydan bırak- Bana adiyle saniyle polis hafi-
madan: yesi Mehmet Rıza derler, ama beyim 

- M'erhaba beyim! dedi. Nere-
sen sahici polis hafiyesi zannetme 

den böyle! milyon verseler bile o aynasızların 
-Hiç dedim, bir eğlentiden.. müdürü olmam .. 

Ve, laübali bir tavırla kirli ve • E ! dedim ne diye sana polis ha-
zayı! elini omuzuma dayadı: fiyesi diyorlar .. 

- Ateşin var mı? dedi. Bir çifte 
Sarı, zayıf yüzünü buruşturdu. daha sarayım. 

_ Çifte de ne dedim? Rüzgardan önüne düşen ıslak ve pe-
Yüzüme, garip bir tarzda bak- rişan saçlarını eliyle arkaya attı, 

tı ve bu çocukluğuma güler gibi: gözlerinin bu anda biraz daha bulan-
- Sarı kız, sarı kız be! dedi. dığnı, yüzünün adalelerinin biraz 
Bun uda mı bilmiyorsun? abicim daha takallüs ettiğini gördüm. 

bize de numara yapma. 
Cebinden parmak kalınlığında -

ki sigara•ını çıkardı. Ve çaktığım 
kibriti" yakarak, ta ciğerlerinin en 
derin kö~elerine kadar nüfuz edeeek 
bir nefes çekli. Bu nefes onu uzun 
uzun öksllrtlü. Göğsü bir körük gi
bi g:.ıl'ir sesler çıkartıyor. Ve han -
çerisi koparcıısına öksürüyordu. 

Ellcri;-lt hoğazını sıkıyor, iki 
kat oluyor, tekrar kalkıyordu. 

~ihayet, bu öksürük fa•lına 

- O mu? dedi bir tuhaf afidir 
o, senin anlıyacağın ben o aynasız
lara dalgaya gelerek bir yardım et
tim. Ben tongaya düşmezdim ya .. 
Bir gün gene kafayı tütsülüyordum 
baktım omumma biri dokundu. Şöy
le bir ke"hi hal ettim. baktım ay
nasızın lıiri.. Eyvah dedim galiba 
posta rdilclik : 

:._ Sen Rıza değil misin? diye 
sordu. 

Korktum. Yüreğim ağzıma gel-. . • ı lsveç ile ticari 
2 - 19 uncu yıllık toplantısını - . M ,, b 

•apan genel kurumun izhar ettiği sa unase atımız 
mimi hıssi\'ata tesekkür eder savgı- Korşun hırsı71 yakalandı 
tarımı sun~rım. ' · Polis dün sabıkalı bir kurşun hır- lsveç hükfım~ti Türkiyeden 

Meclis R~isi sızını yakalamıştır. daha birçokşey utın almak 
A. Renda Kadıköyünde Kurbağalı deresinde istiyor 

" _ ı9 uncu yıllık kurultayın Çayır boyunda oturan ve Süleyman İsveç fahri konsolosumuz Bay 
toplayan sayın cemiyetiniz heyeti oğlu Ahmet isminde bulunan bu Holm şehrimize gelmiş ve Ankara
umumiyeı;inin hakkımdaki kıymetli adam Küçükçamlıcada (Güzel or- ya gitmiştir. Bay Holm şehrimizde 
duygularına teşekkür eder fa~·dalı 1 man çiftliği) gazinosundan ve (Sa· İktisadi muhafille ve piyasadaki 

1 1 buncu zadeler) köşkünden mütead- büyük firmalarla temasta bulun-ça ışına arınızda ba~arılar dilerim. 

I 

Başvekil 

Celiil Bayar 
4 - Sıhhi ve asil gayesinin yo

ıunda l!l yılını idrak eden Yesilava 
daima başarılar dilerim. ' . j 

C. H. P. genel sekteri 

1 
Dr. R. Saytlam 

5 - Kurumunuzun Hl uncu ku-
tııltayı münasebetiyle gönderilen 
telgrafııamenizi memnuniyetle al
dım. Hakkımdaki hissiyatınıza te
şekkür eder ve kıymetli çalı~maların 
da muvaffakıyetler temenni8inde bu· 
lunduğumu sayın üyelerinize iblağı
na deliiletirizi rica ederim. 

Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekili 
Dr. H. Atalaş -·-Susam ihracatı 

Sovyet Rusya geçen hafta irinde 
şehrimizde.n 3000 çuvala yakıı; Ak
deniz mıntakası susamlarından al
mış ve dUn bu mallar yüklenerek sev 
kolunmuştur. Rusların bu sene için
de memleketimizden daha bir miktar 
susam ve tahin alacakları anlaşıl

maktııdır. 

Toplantılar 

dit defalarda kurşun çalmıştır. muş ve yeni yapılacak olan Türk -
Dün de (50) kilo kurşun ve 2 İsveç Ticaret anlaşması için ticari 

büyük musluğu bir çuval içinde kolaylıklar bakımından bir çok esas· 
götürürken yakalanan Ahmedin bu lar üzerinde noktai nazarlarını tes
kabil başka hırsızlıkları olup olma- bit etmiştir. İsveç hükumeti flm • 
dığı da tahkik edilmektedir. diye kadar Türkiyeden almış oldu-

Yakal~nan afvonk"'ş ğu mallardan gayri daha bir çok 
Polis dün 25 senelik bir afyon Türk mahsulü ve maden almak ar· 

tiryakisini yakalıyarak Adliyeye zusunda bulunduğu için bütün bu 
teslim etmiştir. tirari muamelelerin pratik tedbir· 

Ziya ismindeki bu zavallı dün bir !ere istinad ederek arttırılması se
kahvede afyon yutarken memur- bebleri hazırlanacaktır. 
tarafından görülmüş ve hemen tu
tulmustur. 

Fakat Ziya el çabukluğu ile elin
deki afyonu yuttuğundan hemen 
kendisi Adliye tababetine getiril
miştir. 

Burada; Ziyanın bir hastahaneye 
yatırılarak midesinin yıkanmasına 

ve suyunun tahliline lüzum görül
müştür. 

Ziya, perisan ve a~ar bir vazi
yette hastahaneye götürülmüştür 

Yanııın başlangıcı 
Beşikta.şta Serencebey yokuşur

da Noter katibi Ziyanın yaptırmak
ta olduğu üç katlı apartımanında 

~ahşan iııçiler dün katran kaynatır· 
ken yangın çıkarmışlarsa da gelen 
itfaiye tarafından söndürülmüştür. 

Bir hrsız yak~'andı 
Galatada Perşembe pazarında Be

reket oğlu han 3 üncü katta 52 nu
marada oturan kunduracı Kayseı 1i 
Ali ömerin kundura ve elbiselerini 
çalan Fantoma Mehmedin kardeşi 

Bir cocu<'un b~c'\kl·rı v-n.lı 
Fatihte Kırkçeşmede Nilüfer so

kağında oturan Fatma 8 aylık çoçu
ğu küçük Sevime dün mangalda 
mama pişirirken kaynar su cezvesi 
elinden her nasılsa düşmüş ve za
vallı çocuğun bacakları yanmıştır. 

Küçük Sevim Etfal hastahane
sine kaldırıl1n1ştır. 

Motör kansı 
Sal'!yerde Rumeli Feneri köyün

de Şaban reise ait ve ayni köyden 
Yaşarın idaresindeki motör Yeni
mahalle iskelesinden 100 tonla yüklü 
ve Kara Mehmet oğlu Hidayet ile 
Ömer karısı Şahende içinde olduğu 
halde Rumeli Feneri köyiin° ıcdder-

!erken Kavramoloı bıırnunda her na 
sılsa önüne ra•tgelen kaynya ~arp

mak suretiyle motör devrilmiş ''e içe 
ri•ine su dolduğundan batmaması 

için sahile çekilmiş ve bu hali gören 
askerler tarafından iki erkek ve bir 
kadın kurtarılmıştır. :\fotörü kulla-

di. Hayır hapishaneye gideceğim
den değil de sarı kız yüzünden ti
marhaneye gideceğim diye korktum. 

- Evet beyim, dedi. Fakat ben .• 
- Korkma posta edeeek değilim. 

Yalnız senden bir şey istiyeceğim .. 
Sen işitmişsindir .. Hani şu Fatihte
ki eve bir hırsız dadanmış altı yedi 
aydır arıyoruz .. Fakat keratayı bu
lamadık .. Sen bu adamı muhakkak 
tanırsın. Şimdi bana onun nerede 
olduğunu söyliyeceksin. 

Nefessizlik baş gösterince muz
taribin üç muhtelif safhadan geç
tiği tesbit edilmiştir. Bu safhalan 
birer birer izah etmeyi faidcli bu
lurum. 

Birinci safha: Kalpte hafif bir 
ağrı hissedilir. Şakaklarda bir taz. 
yik hissedilir. Gö7ler parlar, çehre 
kızarır ve umumi vaziyeti mem
nuniyet ifade eder. Gğüste bir dar
lık hissedilir. 

- İyi ama ağabey ben onu tanı
mam falan dedim. Baktım ben bu
nu deyince aynasız gittikçe ayna
sızlaşmağa başlıyordu. Hani öyle 
bir zamanda gelmişti ki, kafa du
manlı.. Bir mantar atacağım ama 
bulamıyorum... ne ise biz adresi 
polise bir kağıda çizerek toka ettik. 

İkinci safha: Kalpleri ai(rı taham
mül edilmiyecek bir hale doğru 
sürüklenir. Göğüsteki darlık artar. 
Şakaklarda azami tazyik hissedilir. 
Gözler donuk, çehre solgun ve şa~
kın bir manzara arzeder. 

Ertesi gün baktım gazeteler 
meşhur arakçı nihayet adalete tes
lim edildi diye yazdı ... 

Şimdi böyle mesele oldu mu ka
rakoldan bana haydi bakalım Meh
met Rıza şunu da yakala derler .. 
O gün bugün bize hafiye derler iş

te dedi. 
- Aferin çok iyi yapmışsın, de

dim. 
Yüzüme acıyarak baktı. Şimdi 

anlıyordum ki o meslektaşlarına, ar
kadaşlarına karşı yaptığı bu hiya
netin azabını çekiyordu. 

- Ben mi iyi yapmışım, dedi .. 
Sen, ne diyorsun be, arkadaşların 

yüzüne bakamıyorum. 
O, bu sonsuz vicdan azabında 

derin tesellisini esrarlı sigarasın

da bulacakmış gibi bitmek üzere o
lan sigarasından emercesine bir ne
fes daha çekti. Ve yakalayan a
mansız öksürüğe sar'alar içinde 
keyf ederken bile yavaş yavaş uzak
laştım .. 

Karısını döven m1hkfım oldn 
Bakıı·köyünde oturan Vehbi is

minde biri karısı Atiyeyi dövdüğün
den dolayı dün 2 nci ceza muhake
mesine verilmiştir . 

Üvey çocuğuna reçel vermediğin 
den dolayı karısını fena halde döven 
koca 29 lira para cezasına mahkum 
olunmu~tur. 

Katil Abdu lak yeJi bir 

suç hledi 
Galata postahanesi veznedarını 

öldürdüğünden dolayı 24 sene hapse 
mahkum olan ve bir defa da tevkif- 1 
haneden firar ederek yakalanan ka-ı 
ti! Abdullah; hapishanede de rahatı 
durmamıslır. Abdullah burada! 
Kadri ismınde biri ile mü~tereken 
sahte bir fakirülhal ilmihaberi çı

kartmış ve bu suçu meydana çıkarıl 
mış, kendisi ağır ceza mahkem'"ine 
verilmiştir. 

Dün ağır ceza mahkemesi Abdul 
!ahı 6 gün hapse Kadriyi de 2 gün 
hapse ve 200 kuruş para cezasına 

mahkum etmiştir. 
Lakin Abdullah mevkuf olduğun 

dan bu cezanın infazına mahal gö
rülmemiştir. 

Bir sn hoşun mhri teti 

Çimento fabrikasında ~alışan En
ver isminde bir adam dün fena hal
de sarhoş olarak Sirkeci civarında 
dolaşıp gelene geçene takılırken 

yakalanmış ve muayene edilmek 
üzere Adliye tabibi Bay Enver Ka
rana getirilmiştir. 

Enver Karan odasında baska bir 
hasta ile meşgul olurken Enver 
kendini muhafaza eden polisin elin
den sıyrılarak A?;lrc<'za koridoru
nun nihayetindeki pencereye doğm 
koşmuştur. 

üçüncü safha: Kalp ağrısı ta
hammül edilmez bir hale gelir. Ci
ğerler gayri muntazam çalışır. Gö
ğüs darlığı nefese şiddetle mani 
olacak derecede artar. Şakaklar

daki tazyik bayıltıcı ve baş dön • 
düncü bir mahiyet alır. Ağız son 
bir eforla nefes almak için açılır 

gözler dalgın, yüzde umumi bir deh
şet ifadesi görülür. 

Nefessizlik baş gösterince sarfe
dilen efor nispetinde randıman a
lınamaz yapılan hareket hızını kay
beder, umumi ahval yavaşlar, (kar
bon dioksit) prodüksyonu azalır. 

Bu sebeple rolünq oynamıya başlar, 
atlet bir kere daha hareketlerin; 
çabuklaştırmıya imkan bulur. Bu 
fiziolojik hadise spor muhitinde 
ikinci nefes olarak kabul edilmiş· 

tir. 
UMU\lt GöRt\Ş 

Mesafe ister 1500 metre ister ma
raton olsun, mukavemet koşuların
da rahat ve serbest hareket etmek 
enerjiyi tasarruf etmek, tempoya 
hiikim olmak lazımdır. 

1500 ve 3000 metre koşucuları 
800 metre teknik bahs.inde geçen 
(dönemeçlerde rakibi geçmek, düz
lükte rakibi geçmek, çıkışı ve varışı) 
birer etüd mevzuu yapmalıdırlar. 

Mukavemet koşularına hazırla

nacak ~tletler kışın jimnastik, yürü
yüş ve kır koşusu yaparlar. Mev
sim bidayetinde piste çıkıldığı va
kit muntazam bir tempo elde etmi
ye azami gayret sarfederler. 

(Jogg) idmanının bu sınıf koşu
cular için sonsuz faidesi vardır. Ba
cakları sağlamlaştırır, muntazam 
nefesi temin eder. Arasıra sürate 
geçmek atletin müsabakada kulla

nacağı zaruri atak tabiyesini sağlam 1 

laştırır. 

Sürat koşucusu muvaffak olmak 
ıçın tabii surette, disk, gülle veya 
çekiç atıcısı kilosuna güvenm~k 

mecburiyetindedir. Mukavemet ko
şucusu hafif bir vücuda ve sağlam 
organlara malik olursa tempoya 
ehemmiyet vererek mesafesinde te
mayüz eder. 

MARATON KOŞUSU 
Olempiyatların en heyecanlı mü

sabakası şüphesiz Maraton olmus
ttır. Tradisyonel kıymeti büyük be
den kültürü kıymeti pek az olPn 
bu ezici müsabakaya uzun ve SR

bırlı bir çalışma ile hazırlanmak 
lazımdır. 

Bu mesafede muvaffak olanlar 
ekseriyetle yaşı ilerlemiş mukave
met koşucularıdır. Organlar sarfe· 
dilecek eforu tahammül edebileeek 
çağa girmeden Maratona hazırlan
mak gençlere kat'iyetle men edil
melidir. 

Maraton idmanı haftada üç kere, 
birer gün ara vern:ıek suretile koş
mak, bir gün istiı·ahat etmek, di
ğer günleri yürüyüş yapmak ve 
her idmandan evvel jimnastiğe va
kit vermek suretile yapılır. 

Muayyen adale gruplarını dinlen· 
dirmek için ara sıra koşu tempo· 
sunu değiştirmek lazımdır. Yarışuı 
bilhassa . ilk yarışında atlet başta 
gidenlere fazla ehemmiyet vermiyc· 
rek kendi temposuna hakim bir su· 
rette koşmalıdır. Asabi tipler ek· 
seriyetle maratonda muvaffak ola· 
mazlar. Rakiplere ehemmiyet vern•i 
yen (flegmatik) atletler tempoları· 
na sadık kalarak iyi dereee eJde 
ederler. 

Kaldıracak yük nisbetcn az ol
duğundan kısa boylu olanlar Mara· 
tonda daha çok muvaffak olurlar. 

tdman tarzı ağır olduğundan at· 
Jet aldığı gıdaya çok ehemmiyet 
vermelidir. Vücutta tamiratı tenıit 
etmek için diyete ızgarada pişl1\İŞ 

etler ilave etmek lazımdır. Atlet 
yapılan kilogram metre işin muka· 
bilini tam olarak almasını bilmelidir· 

1500 MERE tÇtN ALTI llAFTA· 
LlK ÇALIŞMA PROGRAMI 

Birinci ve ikinci haftalar: 

Pazartesi: Eşofman - 2500 metli 
jogg. • Yüz metre serbest fule. 

Salı: Eşofman - 1200 Metre ort• 
sürat • Yüz metre serbest fule. 
Çarşamba: Eşofman - Her iki 400 

zü ayni süratte katetmek ~artiyle 
800 metre serbest koşu. - 200 ınet· 
re serbest fule. 

Perşembe: Eşofman - Jogg • 7Cı 
saniyelik 400 metre koşu. 

Cuma: Eşofman - 2000 ınetı·e 
jogg - 1000 metre serbest koşu. 
Cumartesi, Pazar: İstirahat. 

V~üncü rn dördüncü haftalar: 
P azartesi : Eşofman • 1200 

metre serbest koşu • 27 saniyede 
200 metre. 

Salı - Eşofman • 2500 metre 
orta süratle serbest koşu - 68 saniye 
de 400 metre. 

çarşemba: Eşofman - 800 metre 
koşu (llk 400, 70 saniyede, ikincı 
400, 65 saniyeye mümkün mertetıe 
yakın koşmalıdır. 

(Sonu yarın) 

~ ll!l 00 

Yeni Valimiz ve spor 
Yeni Valimiz Liıtfi Kırdar evvel· 

ki gün Cağaloğlundaki Halk par· 
tisinde beden terbiyesi İstanbul ııot; 
gesi As başkanı Muhtarı kabil 
ederek İstanbul sporculart hakkU'' 

ıı· da uzun uzun konuşmuş ve sporc 
)ar hakkında maiiımat almıştır. f 

Bizzat sporcu olan Valimiz Lül 
1 

Kırdar, spor işlerini daha yakındaP 
takip edeceğini ve bir noksaıııarı 

. k d' . . oöıııl olursa bızzat en ısının yap"""". 
söylemiştir. 

Gençl4:r turnovası J• 
Evvelce genç takımlar araı;ıP 

•• bir (gençler turnuvası) yapıJaC. 
ğmı yazmıştık. Bu müsabakaya 1~ 
tirak edecek takımlar arasında b 
akşam bir fikistür yapılarak cuJllııf' 
tesi günü maçlara başlanacaktı!· -,,,c. 

Gençler turnuvasına Fenerb,... , 
Galatasaray, Süleymaniye, BeşiktB" 
tstanbulspor takımları iştiraJr 
mektedir. 

Gayri federe kulüp1 eı ··r 
Beden Terbiyesi Genel Direk~~) 

lüğü, İstanbul beden terbiyesı oı;,. 
gesine gönderdiği bir tamimle .. ~.-f 
rimizdeki gayri federe J<UluP 
hakkında ma!Umat istemiştir. 

Uypeşt geliyor .. ,. 
" ilJlltl)ı Galatasaray tarafından on . . ı• 

deki yıl başında getirtileceğini )~ı
dığımız Macaristan Uupşet ~atif· 
mile müzakereler hayli ilerleJllıŞ ı•' 

I ~Jll .. Her iki takım, her şeyde an ıh f~~ 
Türkiye San' at mektepleri 

mezu:.lar ~emiyetinden ı 
Yas dolayısiyle tehir edilen se

nelik kongremiz 11, 12, 938 pazarı 
günü aaat 14 te Eminönü Halkevi 
konferans salonunda toplanacağını 
birdirir bütün mezunlarımızın gel-
melerini saygılarımızla dileriz. 

sabıkalı hırsızlardan Abdurrahman ı nan ve şahdetııameli olm•,·ın Ya
dün Emniyet memurları tarafından şar hakkında tahkikata başlanmı* -
yakalanmıştır. •ır. . 

Sarhoşlukla pencereden düşmesi· 
ne ramk kalan Enver, hemen yaka· 
lanmış ve muayeneden sonra teda
vi altına alınmıştır. 

Bu mesafede enerji ekonomisi 
büyük rol oynadığından vücudu yoı·
mıyacak surette koşmayı benimse
mc•k lfızımclır. Gövde diğer mesa
felerde oldııı~u gibi hafifce ileriye j 
doğru meyil etmez. Kollar dirsek-

!ardır. Yalnız para meselesinde. 11
1
cf' 

bir ihtila.f vardır. Bu da buı;uP tB' 

de halledildiği takdirde :M~c:ıı bl·i· 
kımı bu ayın 31 inci günll ı;e si" 
mize yelerek dört müsabaka ~tif• 
tıktan sonra Ankaraya gidece • 
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Dünyada . Ancak Bir Dü-

• • .................................. ~ ........................ v • • • • Milyarder Kadınlar Nasıl Yaşarlar 
Gemı Bordasından ve Jeplınden sonra Şımdı Bızzat Dünya yüzünde ancak bir düzü-

" ., T l ne milyarder yani şahsen bir mil-
T ayyare u stünde Tayyare vcurtu uyor yar Franga sahip ve dilediği gibi 

· • bu parayı sarfedecek kadın vardır. 
' Bir hava sefinesinin bordasın-

Ser-

da tayyare uçurmak; yeni birşey 
cleğildir. Almanlar; Umumi harp. 
te 1917 senesir~e L 35 işaretli 
deniz zeplinini tayyare ana sefine
si olarak kullanmışlardı. Bu zep
lin; bordasında bir av tayyaresi 
olduğu halde uçmakta ve açık de
nizler üzerinde icabeden yerde bor 
dasındaki tayyareyi uçurmak.'ta i

. f Bunlardan bir tanesi Japonyadadır. 
Ve ismi Yona Suzukidir. Bu kadın · 
servetini mali sipekülilsyonlarla vü- • 

Göz Kamaştırıcı Muazzam 
vetlere Malik Olan Bu Kadınlar 

Acaba Mesud mudurlar ? 

di. Daha sonra Almanlar, Ameri. '.'.'.'::=~ii 

l cuda getirmiştir. Diğer bir tanesi 
Anna doe Dilman Amerikada, diğer 
birisi de Mrs. Mac D. Bukanan da 
lngilterededir. Bütün bu kadınlar 
ve diğer bazıları, servetlerine rağ
men saadet denilen şeyi tadamaınış
lar ve buna erişenler de ellerinıle tıı
tamamıslardır. 

kalılar, İngilizler kabili sevk balon
ların bordasında av, keşif, torpido 
tayyareleri taşımak hususunda biı 
Çok muvaffakıyetli tecrübeler yap 
rnışlar, tayyare ve balonların kud 
ret ve kabiliyetlerini biribirin& • 
nıezcederek bunlardan her birinin 
haiz oldukları mahzurları izaleye 
ve faydaları arıttırmağa uğraşmış

fki tayyarenin üst Oste dnruş vaziyeti 

lardı. r YAZAN : 
Son senelerde İngiliz hava işle-

ri fen müşaviri Binbaşı Mayo ta~a- Aı UCAR 
fından düşünülen bir usul; ortaya 

1 
bir yenilik çıkarmıştır. Tecrübe- İİı•••••••İııl•••••ıi 
de muvaffakıyetli neticeler veren 
bu usulün e•a.~ı şöyledir: Her biri 
740 beyğir kuvvetinde 4 motorlu 
büyük bir deniz tayayresinin üze
rine her biri 360 beyğir kuvvetin-
de yine dört motorlu ikinci bir kü-

nın mahdut olan kuvvetlerine bağ
lıdır. 

Eğer böyle bir bombardıman 

tayyaresi kendi kendine nçacak ol
sa, hem çok bomba alamıyacak, 

hem çok hızlı uçamıyacak ve hem 
çük deniz tayyaresi yerle~tirilmiş- de pek çok uzaklara gidemiyecek-
tir. Üstteki tayyare alttaki tayya- tir. Resimde görülılüğü gibi ikiz 
reye hu•usi bir t.,rtibat vasıtasiyle olarak uçarlarsa, çok miktarda 
? suretle raptedilmi~lir ki; havada bomba yüklü olan üstteki tayarenin 
ıstecliği zaman iki tayyare biribi- yükselme kabiliyeti, uçuş sürati ve 
rinden kolaylıkla ayrılabilmekte -
dir. uçu~ me•afcsi alttaki tayyare vası-

tasiyle mühim derecede artıyor. 
Bu iki tayyare; tayyare !ima- 1 ngilteretle yApılan tecrübelere 

nında evvela Liril.ıırıııin üzerine 
göre bu ş~kilde bir ana tayyarenin 

Yer].,~tirildikten \C [)ağlama terti -
batı "1kıca bağlandıktan sonra her sırtında uçurulan bir bomba tay. 

si büyük olmak üzere böyle iki tay-
yare birden kullanmak; zahirde 

kuvvetin israfı gibi görünmekte i
se de hakikatte böyle değıldir. Çün
kü alttaki büyük tayarenin bile 

kabiliyet ve kudreti haricinde ka-
lan bir işin; bu usul sayesinde da
ha küçük bir tayyare ile te'mini im
kan dairesine girmiş olmaktadır. 

Tayyarecilik ve tayyare motor
culuğundaki inkişaf ve terakki ; bu 
gün için bir ton bomba ile 1000 ki
lometre uzakta bir hedefe taarruzu 
adeta normal bir şekle sokmuş ve 
bundan daha büyük kabiliyette tay
yareler meydana getirmiştir. Böy
le olmakla beraber bu yeni usul da
hi kabiliyetin artmas1 için diğer bir 
çare olarak bulunmuştur. Şimdiki 

halde muvaffakıyetli bir tecrübe 
derecesini aşmıyan bu yeni usul ba
kalım istikbiılde ne dereceye ka
dar inkişaf ve taammüm edecek, 
bilhassa ameli sahada nasıl bir üs-

İki tayyare birden motorlarını iş _ ya r esi; h 0 ıırli kendine uçabileceği 
letmek'edı'rleı·. S azami m<>,nfeııin iki ve hatta üç ' ekiz motorun bir 
ancı f 1. . . . 

1 
mbli uzağa 1'ndar uçabilmektedir. tünlük gösterecektir. a a ıyete gecn1e.sı uzerıne a. tın- . . .. 

d· k' ta d · . tl .. . d Yalnız lıır ta~·yare yerme, bırı- A. UÇAR 
a ı yyare l'nıı. sa u uzerın c, 1 V"vVV'VV'VV A... .......... ~.,.,,..,.,,...,..,..,..,""'""""'"""""",v."""'""'""""'""""'v.,""'"""' 

Yalnız kendi 4 motorunun vereceği . A k f D, k, 
hızdan daha bü.\'Ük bir hızla ilcrile- vu a 1 v o r ' 
lneğe başlamaktıı ve uçmaktadır. ------------
13u suretle alttaki tavvare üstteki c K J k 1 T n k 'C' 
tayyareye adeta bir b~şiklik vazi-ı ana asuctme y eya .re r ena 
fe.>ini görmekte Ye onu havada sır- 11 JI l LJ 1. J B 
tında taş.ın:aktadır. ı.-.1uame e na ınae oşanma ... 
. Her ıkı tan'.are .bu suretle ha- A vuka t : Reşat KAYNAR 
\alandıktan ve ıstedıkleri yere ka-
dar büyük bir hızla birlikte uçtuk
tan sonra aynlmaları ic:ıbettiği za
llıan üstteki tayyareci evvela kendi 
tayyaresinin kanatlarını ve dolayı
Siyle başını yukarıya doğru muay
Yen bir miktarda kaldırarak kuv
VetJi bir gaz vermekte ve ayni za
lnaııda bağlama tertibatını açmak
tadır. Bu esnada alttaki büyiik 
:aryare ise yine muayyen bir mik
arda kanadlarıııı ve dolayısiyle ba
~ın a.5ağıya doğru vermektedir. 
lier iki tayyare bu vaziyeti aldık -
tan biraz sonra biribirlerinden ha
~~da kolaylıkla ayrılmakta ve biri-
ırıerine bir zarar vermeden ayrı 

arrı istikametlerde istedikleri yere 
Uçuşlarına devam etmektedirler. 

b, Böy!~. bir usulün sebeplerine ve 
•hşettıgı faydalara gelince: Çok 

fazıa yüklil olan deniz bombardı -
~an tayyareleri su üstünde kolay
~=!~ Y~ksele":ediklerl gibi, hava -

kı suratlerı ve katedebilecekleri 
az· 11rnt mesafe de nihayet motorları-

Avukatlık hayatımda şimdiye 

kadar belki çok az bu şekilde boşan
ma isteğiyle karşılaştım .. Boşanmak 
istiyeııler ekseriyetle imtizacsızhğı 

boşanma •ebelıi olarak gösteriyor -
!ar ... 

Cana kastetmenin kanunda açık 
olarak hangi hadiselere inhisar etti
ği tasrih edilmemiştir. Kocanın 

karı üzerine bıçakla yürümesi, gırt
lağını sıkması gibi yahut ve bütün 

bu hamleleri kocasına yapan bir ka

dının vaziyeti cana kast şeklinde 
anlaşılır. 

Doğurmak üzere bulunan bir ka-
dının doğurmasından üç dört gün 

önce kocanın cebren iş gör demesi 
hiç ~ilphesiz ki kadının canına kast
etmektir. 

Pek fena muamele deyince h'ltı-

!eri halinde boşanma yolunu kendi
lerine açık tutmuştur. 

Dayak yiyen karı ve koca hiıki
min huzurunda insanlığa yaraşmı
yan hiıdiseyi isbat ederler ve haki
min kanatım takviye ederlerse gene 
boşanma kararı alabilirler. Sadece 
döğmek değil, hakaret de boşan
ma sebebi teşkil edebilir. Karı ve 
kocadan birinin diğerine küfür et
mesi mahkemeye müraeat halinde 
bir boşanma sebebidir. 

Bütün bu hadiseleri hiıkimin hu
zurunda isbat etmek ve hakimin ka
naatını te'min etmek icabeder. Eğer 
karı koca arasında geçen cana kast 
ve yahut pek fena muamele hakimin 
kanaatını temin edecek tarzda isbat 
edilemezse boşanma davası redde
dilir. Asıl mühim nokta hadiseyi 
hakimin huzuruna delilleriyle bera
ber çıkararak vaziyeti müdafaa et

rımıza her şeyden önce döğmek ge- mek ve karar almaktır. 
liyor. Kanun karı ve kocanın biri- /stanbul Baı·osıt avukatlarımi,an 
birlerine pek fena muamele etıne - REŞAD KAYNAR 

·········································•·········•· . ~ --- ı Kllm: ·;::~~:~~: .. ~:;ı:::~·· 
lacak kereste 

İktısat vekaleti tarafından yeni 
bir kanun projesi hazırlanmıştır. 

Bu kanuna göre Ereğli kömür 
havzasındaki ocaklarda stok olarak 

kullanılmak üzere dışarıdan getirile 
eek kerestenin kilosundan alınmakta 
olan sümrük resminin beş ]\ıruşa 
indirilmesi takarrür etmiştir. Proje 
Vekiller Heyetinin tasdıkına iktiran 
etmiştir, 

Şişli telefon santıralı 

Jeplfne merbut tayyare 

Telefon idaresi tarafından Şişli 
de yaptınlmakta olan yeni telefon 
santrali 26 ey}(ll 1939 dan itibaren 
faaliyete ba.şlayacaktır, 

İngiltere Gal memleketi0<le, 
Kardif limanının civarında siyah ve . 
kederli, madenler ve fabrika baca
lariyle dolu bir vadide, büyilk I!ri
tanyanın en zengin kadını, Vikon
tes Ronda oturur. Bundan elli beş 
sene evvel Ladi Ronda dunyaya 
geldiği zaman, babası Vi1<•.ol\T. R.m
da daha sadece Mr. D. A. Tuı.ıe,; is
mini taşıyordu. Genç Mi~ !>1arı{rı

ret Tomas muazzam bir servetin 
yegane varisi olan bu kız, zenginlik 
ve fakirliği, sınıf mücadelerini, iç
timai karışıklıkları pek yakından 

görüyor ve bu halden çok mütees
sir oluyordu. 

Büyüyünce, Londraya giderek 
yüksek iktisat ve siyaset mektebine 
girdi ve içtimai meselelerin sureti 
hallini kitaplardan öğrenmek istedi. 
Memleketine döndüğü zaman her za
mankinden fazla heyecanlıydı. Ni
hayet bütün sefaletlerin sebebini 
öğrendi. Kendisine göre dünya ka
dınları tarafından değil erkekler 
tarafından idare ediliyor ve bütün 
karışıklıklar ondan fleri geliyordu . 

Nihayet siyaset alemine atıldı . 
Burada da Ladi Ronda ölen babası-

Mrs. Matthev Astor Vilks 

nın mutlak veraset elde etmek iste
di. Şimdi ısrarla babasının Vikont 
unvanının bahşettiği bütün Hukuki 
ve ezcümle Lordlar kamarasında 

bir sandalye istedi. Fakat bunda 
muvaffak olamadı. Buna rağmen 
Vikontes Ronda mücadelesinde de· 
vam ediyor. Oldukça ileri fiki.•leri 
neşreden haftalık bir mecmuayı iclfi
re ediyor. Ve Londra yüksek sosye
tesini yazdığı eserlerle heyecana sü
rüklüyor. Ve daima fakirlerin, ınaz 
lumların , hayatlarım zorlukla ka
zanan kadınların yanında bulunu -
yor. 

Diğer zengin kadınlardan biri 
de Berla Krupdur. !smi Umumi 
Harp esnasında Fransızlarca çok 
tanılan bu kadın ince, uzun ve ke
mikli yiizlüdür. Ve kendi yaşayışın
dan kat'iyen kimse onun Top krali
çesi, yüz bin işçilik bir ordunun re
isi olduğunu anlıyamaz. 

On altı yaşıııda Berta Krup, 
babasından bugünkü para ile üç mil
yar Frank tevaris etti. Bir çok 
namzetlerden sonra, pek tanınma
mış bir diplomatla evlendi. Bu dip
lomat, kendieinden on altı yaş bü
yük birisiydi. 

Kayser bizzat Essene gelerek ni
kahı takip eden baloyu açtı. Ber
ta cedlerinden muazzam bir ser -
vetten başka hiç bir şey, ne lüks 
ze' ki, ne sergüzeşt fikri tevaris 
etmemişti. Evlendikten sonra bu 
kadın sosyete alemine çıkmadı. Jo;v 
işleriyle ve iki kızının terbiye ve 
tahsiliyle uğraştı. Krup aile3ini 
karıştıran hadiseler bilhassa hariç
ten geliyordu. Umumi baro Kruo-

~ 

Sinema yıldızlarından Norma Şere-r 

lara çok büyük kazançlar getirdi • , 
Harbin hitamında, Top tacirleri , 
zil'ai maxineler, sinema makineleri, 
cerrahiye müteallik Aktler ve buna 
mümasil eşya imaline başladılar . 

Bugiin ise, Alnıanyanın silah
lanması dolayrniyle Krup müessese
leri yeniden bir altın madeni haline 
geldi. Hitler Krnpları seviyor ve 
bu müesseseleri Nasyonalize ettir

Bugün Mrs. Vilkisin binlerle 
binaları, demiryolları, her nevi 
aksiyonları vardır. Serveti beş mil
yar Frank ka.dar tahmin edilmek -
tedir. Fakat yegane malik olma -
dığı şey de saadettir. 

Bundan altmış sene evvel, N ev
yorkta küçük bir şehirde bir tacir 
iflasa doğru giderken yegane me • 
muru Frank W. Volvort kendisine 

medi. Madam Berta Krup, bu mu- beni serbest bırakın, yapacağımı bi
azzam teşebbüsün yegilne sahibi ola- liyorum, dedi. 
rak kaldı. Bugiin elli iki yaşında ol- Genç Volvort dükkana bir ilan 
duğu halde, Alma.yanın belki de yapıştırdı. Bunda; 
bütün dünyanın en zengin kadını- _ Burada her şey 5 ve ıo Sen-
dır. te satın alınabilir. 

Amerikanın en zengin kadını Muvaffakıyet ve kazanç yıldırım 
Silviya Vilksdir. Fakat bu kadının gibi geldi. 

68 senedenberi sürdüğü hayatı pek Bu tek fiyat fikrinden Amerika
az fakir insanlar yaşamak istiyebi- nın en büyük servetlerinden biri 
lir. Beşiğinde ilk işitiği kelime: meydana geldi. Frank w. Volvort 

"Para,, oldu. Para toplamak, lıi. 
içlerinde iiç kadın bulunan bir mil-

riklirmek nümalandırmak, işte ha- yarder ailesi teşkil etti. Bu kadınlar 
yatının en esaslı kanunları hüknıiı-

sırasiyle, Birleşik Amerikanın en 
ne girdi. güzel bahçelerine malik olan Helena 

Mrs Vilks, hasisJ;ği ile maruf Volvort J\Ie. Can, diğeri Amerika
milyarder kadın, Hetti Green'in kı- . daki en kıymetli mücevherat kollek
zıdır. Bu adam tamamiyle şahsi siyonuna sahip Mrs. Jesi Volvort 
sebepler tahtında 1885 de doğdu nir Danobu ve nihayet üçüncü de, eski 
!eşik Amerikayı çok biiyük bir ma- Prenses Madivani ve eski Haugvitz -
li buhrana siirükledi. İşte böyle bir Reventlov olan Barbara Huton'du.r. 
muhitte bu genç luz gençliğini ı· Barbara Huton her ne kadar diin 
geçirdi. Güzel de değildi. Fakat e-

1 
yanın en zengin kadını vasfını haiz 

fendisinin milyarları vardı. Bir İs-ı değilse hile, şüphesiz ki bütün mil
panyol dükü, bir İngiliz kontu ve da-

l yarderlerin en giizel en sevimli ve 
ha bir çok asil kimseler Atlantiği en fantazi gösterenidir. 
geçerek bu zengin kızla evlenmek 

1 İlk kocası Gürcü prensi Aleksi istediler. Ve hepsini de annesi kapı-. 
dan geri döndürerek: 1 Mdivani ile oldukça hareketli bir 

hayat geçirdikten sonra Danimarka-
- Altınlarımı istiyorlar! Sana lı bir kont ile evlenmek üzere Prens 

koca olacak kimsede en aşağı bir, ten ayrıldı. Bu yeni kocasiyle de ya
milyara sahip olan ve ayni zamanda şıyamıyarak boşandıktan sonra 
bunu fazlalaştıracak bir kimsedir di memleketine, Amerikaya döndü • 
yor. Silviya çok sıkı bir hayat sü- Fakat Nevyork limanında bir fena 
rüyordu. Baloya, hatta operaya haberle karşılaştı. Evlendiği için A· 
bile gidemiyordu. Nihayet Otuz se- merikan teb'asından çıkmıştı. Ame
kiz yaşında • bu hayat can.na tak rikan müstevlisi olmak için, orada 
dedirterek, gizlice nişanlandı. Bu . beş sene yaşaması lazımdı. Bu beş 
adam da altmışına yaklaşan ve Nev- sene, genç kadın için bir hapis, bir 
yorkun tanınmış ve çok zengin bir işkence hayatıdır. Ve dolar pren
şahsiyeti idi. Annesi bunu haber ses kanunun icaplarına uymak 
alınca sevineceği yerde hiddetlendi . nıecburiyetiııde kaldı. Evlilik haya. 
Ve: 

tı Barbara Huttana birbuçuk mil-
- Büyük babasınd~n daha az . yar Franga mal olmuştu. 

paraya miılik olan kimse, ciddi Milyarder kadınlar arasında ye
bir adam değildir, dedi. Fakat kı- gane artist, Norma Şirerdir. Sine
zının kederi karşısında nişanlıyı tec- ma memlclceti Kaliforniyaya gelip 
rübeyi kararlaştırd1. Ve idare et- de mükemmel ve esaslı mukavele
tiği bir Bankaya müstakbel dama- !er elde eden büyük servetler kaza. 
dıııı çağırarak bir kağıt uzattı ve nan bir çok kadın ve erkek artist 
şöyle dedi: olmuştur. Fakat bir çoğu bu servet-

- Bakınız, hayale kapılmayınız, !eri ellerinde tut.'lmamışlar ve yemiş
öldiiğüm giin size beş bin dolar !erdir. Mesela J an Harlov, fevka
bırakacağım ve şimdi, servetimi !§.de kazançlar elde ettikten sonra 
ve kızımın parasını istemediğinizi genç yaşında öldüğü zaman ancak 
bu kağıda yazınız.. 60 bin dolar bırakmıştı. 

Nuttu Asvar Vilks imzasını attı Kanadalı Norma Şlrer, 19 y:ışın-
ve kızı da evlendi. da Holi\•uda geldiği zaman fazla 

Mrs Silviyanın evlilik hayatı bir arzusu yoktu. Norma, çocuk
uzun sUrmedi. Kocası öldii, ve mil- Juğunu Monrealda, küçük ve para
yonlar karısıwı kaldı. (Sonu 7 n ci ..,.yfada) 
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l~ILltA AIA! M \' 
Çanakkalede Hafif Atlatılan 

GENÇ Ki? 
KALBı 

Bir sahilden öbür sahile Esrarengiz Bir Cinayet 
İşlendi 

Korkunç bir otobüs 
kazası 

• Nakleden: R. Gülseven No.: 11 

- Tabii dedi. Bu hediye me-[ 
sele•i Rize az mı üzüntü verdi. Bir 1 
de ben mi şiıi sıkapm. Hem ya-ı 
bancımız değilsiniz ki.. 

İşte bak, bir gün aramızda ge
çen şu muhavereyi dinle: 

' Ferit kürekleri bıraktı. Öteki 1 
sandal çok ilerilemi~i. Mücadele 1 
epey çetin olmuştu. Uğraşmak bey
hudeydi. 

1 Halbuki, Boğaz o gün, mutlak 
bir bitaraflık göstermek istiy(lr gibi 
gayet sakin akıyor, adeta tepecik
ler aruına sıkışmış bir gölün "ula· 
rını andırıyordu. Sandalın İnce 
burnu bazan yeşil , bazan koyu ma
vi suları yararken, etrafında ade
ta hüzünlü hıçkırıklar çıkarıyordu. 
Her iki sahili süsliyen yalılar ve a
ğaçlar baharın kendilerine döktüğü 
renkleri, değişiklikleri görebilmek 
için yavaş yavaş akan sulara eği
lerek bakıyorlar gibiydi. 

Feridin bırakbğı kürekler hafif 
akınbnın tesiriyle sandalın kenarı
na yapışb. Bir ay evvel basmış ol.
duğu on yedinci senesi, kendisini 
r.aü ve uzun boylu bir delikanlı 
yapmıştı, ve küçücük elleriyle düme
nin iplerini sım sıkı tutan Şükufe 
de narin ve çocukça tavrını ~la bı
rakmamıştı, gülüyordu. Gta • kal -
malannın ne ehemmiyeti vardı? 
Kendilerinden çok daha büyük ve 
kuvvetli Re..~ad ve Leyla ile hiç yarı
•• çıkılır mıydı 1 Tabii kendilerini 
geçecekler ve sonra da sahilde alay 
edeceklerdi. Bunlar olağan şeyler
di. 

Ferit ısrar etmedi. Kürek-
)eri tekrar eline alarak istikameti 
değiştirdi. Ve sahile yaklaştı. 

Şüldlfe gerinerek: 
- Su üstünde durmak ne hoş! 

dedi. 
- Yaptığın ne güzel! bir esne

men kaldı. 
- Evet, onu da yapacaktım. Fa

kat senin gibi akıllı ve muhakemeli 
bir zat karşıgında vaz geçtim. 

Feridin canı sıkıldı. Erkekler, 
kendilerinde bir takım iyi vasıflar 
bulunmMını kat'iyen istemezler. Bi
lakis b a z ı nevi ku•urlardan 
daha fazla hoşlanırlar .• 

Sandalın dibine çöken Şükufe 

fintdi daha ince, daha narin görü
nüyordu. Genç kız, bir aralık dön
dü ve arkadaşının gönlünü almak 
için alayla karışık bir sesle: 

- Madem kendini methettirmek 
istiyorsun dinle! diye söylendi. Se
ninle, böyle, yalnız bulunmaktan 
çok zevk duyuyorum. Buna emin 
ol. 

Ferit, beceremediği lakayt bir 
tavırla: 

- Vaz geç Şükufe, böyle hikıl
Jeleri çok dinledim, dedi. 

Genç kız: 
- Olur şey değil ! küçük bey ne 

tadar da mütevazı! diye cevap ver-
4i. 

Ferit dudaklarını ısırdı. Arka -
4aşı içinde bulunduğu heyecanı sak
lamak için takındığı lakayt tavrı 

anlıyamamıştı. Bunun il zeri ne la
kırdıyı değiştirmek istedi: 

- Yanına öteberi aldın mı? 
Şükufe hayretle: 

- Karnın mı aç? diye sordu. 

Çanakkale (Hususi muhabirimiz
- Tabii! İnsan küçük hanıl!un den) _ LB.psekinin tıyıuı köyünde 

yatına motor vazifesini görür<e a- tüyler ürpertici ve esrarengiz bir 
cıkmaz mı? surette boğularak bir kadın orta-

Şükiife , omuzlarını silkttikten dan kaybolmu~tıır. Hıldise şö,·le ol
sonra büyük çantasının içinden bir muştur; 
meyve çıkardı, bir şey söylemeden Llp•ekiııin llps koytinden Hamit 
Feride fırlattı. Delikanlı ha\·adaıı oğlu Mustafa adında birisi İsmail 
yakalıyarak sevinçle yemeğe başla- karısı Gülsüme olan (50) lira bor
dı. Sonra sandalın arkasına gide- cunu vermemek ve Gülsümün üze
rek arkadaşının yanına oturdu. rinde bulunduğunu zan ve tahmin 

Deminki yorğunluğunun te•iri ettiği paralarını da gasbetmek 
hô.la geçmemişti. Sık sık nefe.ı al - maksadile Gülsümü boğarak öldür
makta devam ediyordu. Ve birden, müş ve cesedini de ormana sakla-
mukaddemeye lüzum görmeden: mıştır. 

- Biliyorsun Şükufe, ablamın- Gillsilmiln ortatan birdenbire kay 
bir işıkı var, dedi. bolmasından şüphelenenler derhal 

Şükilfe sıçrıyarak, sandalın için-' Lapseki karakol komutanına key
den yarı yarıya doğruldu. Sandal fiyeti ihbar etmişlerdir. 
sarsıldı. Az daha devrileceklerdi · İşe el koyan Liipseki karakol ko
Fakat ne ziyanı vardı. İkisi de mil- mutanı Başçavuş ali Rıza 24 saat 
kemmel yüzücü olduklarından korku zarfında bu karanlık ve meçhul hô.
duymadılar. 'Muvazeneyi te'min et- disenin faili olarak ayni köyden Ha
tikten sonra genç kız mırıldandı: mit oğlu Mu,tafayı meydana çıkar-

- Neler anlatıyorsun Ferit ? mıştır. 
sapıttın mı? Yaııılan arama ve tarama neti· 

- Merak etme aklım başımda 1 cesinde ceset de orman içerisinde 
fakat hakikat böyle. Aşıkı da iri bulunmuştur. 
yarı büyük bir otomobilin içinde Seyvan köyünde Mehmet oğlu 
kurulan, aA-zından sigara dilşmiyen tsmailin birbuçuk yaşlarında Ah-
birisi ! met adındaki çocuğu ateşle oynar-

ŞUkilfe kızmıştı: ken eteğinden ateş alarak diz ka-
- Yalan söyliyorsun ! Bu fena paklarının üst kısmmd uı çenesinin 

şey Ferit!. Sen de diğerleri gibi altına kadar yan~ak .. su.~etile zaval
kıskanç, şüphe eden, her şeyden nem lı yavru hemen ölmuştür. 

Şile, (Hususi) - Birinci Kiınu
nıın b<-.şinci pazart.:·"i günü s:.bah
leyin (Ağva) dan hareket eden pos
ta otobüsU Yayla denilen mahalden 
iniş a,ağı inerken ,-e tamam vira
jı döndüğü $ırada birdenbire önil
ııe çıkan bir kamyonla karsıla>;ın•ş
tır. Korkunç bir müsademenin ö
nünü almak i~in posta otobilsiinün 
şoföril direksiyonu derhal sola kır-

Gi\ılerimi taraçaya Çe\•idim. İf
fet bir aşağı, bir yukarı doln~ıyor
du. Rana sörlediği ,·eçhile şapka
mı çıkardım. Bu hareketimi görür 
görmez, sıçramağa, ellerini sevinç
ten biribirine vıırmağa başladı. 

mış bu sefer de içinde (20) yolcu V 
bulunan otobüs uçuruma kaymış Anlatılmağa değecek bir hadise 
ve yuvarlanmıya başlamıştır. cereyan etmeden birkaç gün sessiz 

Uçuruma yuvarlanan otobüs üç sadaffiz geçti. 
defa takla attıktan sonra tesadü- Kendisinden altı sayfalık bir 
fün çok mesud bir cilvesi olmalt mektubu aldığım teyzeme hoş ırô
üzcre yamaçtaki kesif fundalık ve rüıımek, gönlilnU almak için beş 
çalılıklar otobüsün büsbütün uçuru- kardeşi de tetkik ediyordum. Tey
ma yuvarlanmasına mani olmuıı zem ihtarlarını ve nasihatlerini u
ve böylelikle de (20) yolcunun ha- nutmamaklığımı rica ediyordu. Bu 
yatı muhakkak bir ölümden kur - m!nval üzere devam eden bu altı 
tulmuştur. Posta otobüsünün yolcu- sayfalık mektubu teyzeme karşı 
!arı bu büyük kazayı ufak tefek büyilk bir hörmet beslemekle bera
yaralarla atlatmış olduklarından ber, altı günde okudum. Hergiln 
dolayı sevinçlerini söyliye söyliye bir sayfa, beni uyutmak için gayet 
bitiremiyorlar. işime yaradı. Teyzeın yazdığı mek-

Y akalanan kaçakçılar tubun bana bir uyku ilacı tesirı 
Çanakkale (Hususi muhabirimiz- yaptığını görse acaba ne )'aııardı 1 

den) - Takip memurlarile jandar- Halbuki düşündükçe, nasihat
ma müfrezeleri tarafından yapılan !arının boş olmadığını görmiyor de
arama:ar neticesinde Nevruz kö- ğildim .. 
yünden Ali Oğlu tdris'in evinde Bir kadın, lıir aile ocağı, ço -
20 kilo \'e ayni köyden Siileyman cuklar .. Bütün lıunları ~airler te
Yamanın evinde 92 kilo ve yine bu rennüm etmiş, muhardrler yaz
köyden Naimeııin e,•inde 13 kilo mıştı. Hayalla Jıunlar yazıldığı gi
kaçak tiltiin bulunmuş ve suçlular\ bi ideal bir .~ekilde miydi? Kadın 
hakkında takibata başlanmıştır. ' daima se\•imli olmıralıilir, çocuklar 

Bir gün beni salonun büyük pen· 
cere~inden uzaktaki mavi denize göı 
!erimi dikmiş dalgın dururken gö
rünce, İffet derhal atıldı: 

- Şairl:ğiniz de var mı? 
- Bazı saatlerimde vardır .. fa· 

kat mümkün mertebe olarak. 
- Bu güzel! Bize kitaplarda ~e

vimli, güzel sözlil gÖ3terilen şairler 
hayatta tamamiyle başkadırlar: ör· 
le soğuk, öyle egoisttirler ki! 

- Merak etmeyin kuzenim, be!l 
sizin için hiç birisi de olam~m. 

- Ümit edelim .. Ve bunun i~in 
mi videlalı ayakkabı giyiyorsunuz. 

- Fakat bununla münasebet gö-
remiyorum. 

- Ne münasebet mi? 
- Şair olmakla videlalı ayak· 

kabı giymek arasında bir münasebet 
göremediğimi söylüyorum. 

- Demek görenıiyo,.aunuz ı 

- Hayır! 
- Ben de öyle. 
- ! 1 ••• 
Bu son satırları okuyunca rne

tin tamamiyle budala, ne söylediği?l 
bilemiyen bir kız olduğuna. zah•P 
olacaksın! Halbuki böyle düşuııOr • 
sen yanılırsın! Bunları söylerkell 
öyle muzi~sine tebessüm ediyor. 
dudaklarının köşesini öyle bir bilkil· 
yordu ki derhal bu sedmli çocuğu? 
seninle mükemmelen alay ettiğiıı 1 

hemen anlayıveriyorsun. 

' 

kapan, gülünç bir adamsın. Bu hi- 1 Bir kız kaçırma hadisesi 
kayeyi de nereden çıkardın? I_Iayd~ Çanakkale, (Hususi mhabirimiz
anlatsana !.. Ablanı tanırım. Fılvakı d ) D. tok d B 1 M h 

· f.f k d · · · k en - ıme a a ursa ı e -
bıraz fazla ha ı Ye en ısını ço met kızı 17 yaşlarında Nefise ıis-

ıvvvv bvyuna ağlayıp bağırabilirler ve ev Zaten yavaş yavaş ·bana takılın~ 
ğa da başlamıştı. Bir gün civard.akl 
bir ormanlıkta yemek yiyccektık • 
Erkenden yola düzelmek icebetti • 
Evcleıı çıkmadan evvel, koridord& 
duran •apkamı alarak ba~ıma koY· 
mak i;ledim. Fakat imkiı.ııı yok, 
kafama geçiremiyordum. Şapkamııı 
içi nedense küçülmüştü. 

genç zanneder. Fakat bu hallerinden tün anasile birlikte Dimetokanın 
kendisinin fena hareket ettiği ma
nasını çıkaramazsın ki! 

Ferit cevap vermedi. Şilkufe, ar
kadaşının caketinin ucundan tutarak 
çekti: 

- Söylediğin şeyden tamamen 
emin misin? 

Ferit başını eğdi. 
- Peki bunu nasıl öğrendin ? 
Boğuk bir sesle: 

- Nene lazım? 
dedi. 

Mesele açık 1 

Genç kız tamamiyle müşfik bir 
tarzda : 

Akbayrak köyüne giderlerken Di
metoka köyünden Abdullah oğlu 

Kiizım Kavak, Hasan oğlu talikacı 
ve Katırtepe köyünden Hiisyin oğlu 
tsmail Yılmaz çavuş köy kenarında 
önlerini keserek beraberlerinde ge
tirdikleri bir araba içerisine nefi
seyi zorla bindirerek kaçırdıkları 

nı anası ihbar etmiştir. 
Bu ihbar üzerine* el koyan za

bıta kızı tdris koru köyünde tsmai
lin evinde saklı olarak bulmuş ve 
kaçıranlardan Ki.zımı da o evin ahı
rına saklanmış bir halde yakala
mışlardır. 

- Bu, sana nasıl bir tesir yap- Diğer suçlular da gece yakala • 
tı? diye sordu: narak müddeiumumiliğe teslim o -

- Nasıl olacak, ayağı gıkan lunmuşlardır. 

dar bir kundura gibi canımı acıtı- -~~----------....... -
yor. kisin. Her 'eyi daha aÇJk görür -1 

Şükfıfe de başını eğmiş düşiinü- sün. Ne yapmam lazım~ 
yordu. Sonra daha fazla tafailılt - SusmAk ! Buna hiç karı,ma.l 
istedi: mak en muvafık yoldur. Yoksa ke-

- Babanın bundan haberi var der, ıztırab, göz yaşları yaka.mızı 

mı? bırakmaz .. 
Genç çocuk hakaretli bir hare- - Peki oııa karşı na.ı! bir ta-

kette bulunarak: vır takınmalı! 
- O mu? burnun ucundan ö

tesini görmüyor ki, dedi. Bak. dün 
öyle kızdım ki, gidip kendisine her 
~eyi anlatmak istedim. 

Şükufe ellerini yanaklarına gö-
türerek: 

- Ne kadar abdalsın , dedi. 
Ferit devam etti: 
- Merak etme! sonradan vaz 

geçtim. Fakat sen benden daha ze-

- Haberin yok gibi durup, bir 
şey belli etnıiyecek~in. Beklemen lil
zım .. 

Genç çocuk saşırdı. Sordu. 
- Neyi beJdemem lazım? 
Artık kendisine hakim olan Şü

kufe, biraz durdu ve tecrübdi bir 
kadın gibi cevap verdi : 

- Onu teselli edeceğin zamanı .. 
Dedi. Hikliyed 

El dokuma tezgalılari kongresi 
Büyük matem:miz dolayı<iyle le 

1 
bir edilmi~ olan el dokuma tezgahla 
rı kongresi bu ayın 15 ine doğrn An 1 
karada yapılacaktır. 1kt1'at ,·eka 1 

!eti buraya gi;nderdiği bir tamimde 
yeni te3bit edilen şekil üzerinden ya 
pılan bittün dokuma nümunelerin 
rlen birer metrelik miktarın vekalete 
l(önderilmesini istemiştir. j 

Aliikadarlar bu nümuneleri hazır 
Jamağa başlamış o14uklarır.dan iki 
güne kadaı· Aıık!ı "aya gönderileceği 
anla"llmı~lır. 

Hundan ba1ka geçen ay zarfın 

da yapılan dokJnıacılar toplantısın 1 

dan sonra yeni imalat tamamen ha ı 
zırlanan proje e~aslarına göre yapı 
Jacaktır. 

Tarihi eserlerin tı:mir!eri 
Camilerin gerek ınimıı.ri gerekse 

tarihi kıymetleri tesbit edilerek ta
mirlerine baş!a'llllışbr. Mesela İs

tanbul Evkaf i<l<treııi bunlardan ba
nisi Okçu lllu~:t denilebilen bir 
eseri milli bir tarzda tamir etmi~
tir. Bundan başka vaktile sadra
zam Ali paşanın ihya ettiği diğer 

bir camide de iki mümasil!erile be· 
ralı<:r tamirleri için keşifler yapıl

maktadır. 

Sokullu Mehmet paşanın eseri o
lan ve iç çini giiıelliklerile meşhur 
olan camiin tamirine başl.ınmış \ e 
tezyini alçı çerçeveleri yapılmıştır. 

de lrn ~ebep!el"le hakiki bir cehenne
mi andırabilirdi. 

Şüphesiz ki kuzinlerim gayet se
vimli ve terbiyeli kimselerdi. Fakat 
hiç birini de tahayyül ettiğim gibi 
ve evliliği çekilir bir hale sokabilecek 
kabiliyette göremiyordum. Bu vazi
yel1e hürriyetimi, o aziz hürriyeti-• 
mi na.•ıi bağlıyııbilirdim ! 

İlkbaharın son günlerine mahsıı• 
yağmurlu günlerde, İffetin yara
mazlıkları v' muziplikleri de olma
sa idi, bu dört se\·imli kızın araıun
da patlardım. 

Fakat İffet yıı.mııızda olunca can 
sıkılmak kabil mi;·di ! Beni hiç ra-i 
hat bırakmıyor, alay etmek için 
kurduğu kurnazca tuzaklara düşme- 1 

mck için daima müteyakkız bıılun-ı 
nıak icabediyordu. Hele yarı alay-

1 
lı, yarı ciddi. bir mevzudan diğer 
mevzua hiç düşünmeden aUıyarak 

lakırdıları insana hoş vekiller geçir-! 
tiyoı·du. 

Elimdeki şapkanın benimki ol • 
duğuntı gördükten &onra, arkada.~Ia·. 
rımı bekletmemek için hemen ara· 
baya bindim. Bu ani küçülüşii!l 
sebebini voltla arastırmağa karar 
vermişti,;;. Yeuid~n 'i&Pkama bak· 
tım. Gayri tabii bir şey göremedin1

• 

Tekraı· hamına koymak istedim. F•: 
kat nafii~ ! Şapka başımda iğretı 
gibi duruyordu. 

Kuzinlerim gülmeğe başladılar· 
Yalnız İffet, şosenin beyaz tozlar•: 
na bakmakla de.-aın etti. tffeLla 
vaziyeti, bu işte bir parnıağı old~· 
ğu hissini verdi. 

(Devamı yar) 

- --··--
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 

ncnalji, kınklılı: .,.. blltD• 

• - icabında fllnde 3 

ağnlarııuıı derhal kuer. 

kate alıaabilir.- • 

_Mükemmel bir tabie! diye tu. Fakat kendisi binmedi. Genç 

KATIL ARANIYOR 
derton'un odasında iken orada rast -
ladığı Parfain meşhur emniyet direk 
törü Andre Bulo'nun sözlerini ha
tırladı: "Herkesin kendisini kay

bettiği saatler vardır. Bııun için
dir ki çok işliyenler kendilerini ya
kalatırlar .. Bizler için de vaziyet 

böyledir. Ve bunun içindir ki suç
lular elimizden kaçarlar. Genç a
dam, bizim mesleğimi1.de esaslı 

olan nokta hepimizin unutkanlık gös 
tereceğimizi hatırlamak ve buna 
karşı koymakdır ... 

ve! hatırlıyamamıştı. 
1 

J enni'ye telefon ettiği eczah8 11 
söylendi. 

Scotland Yord'da, Den, kadın
ları içtlmat nizamla münasebetleri 
bakımından, maddiyetçi bir gözle 
ayırmağı öğrenmişti. J enni se -
Timll bir çocuktu. Ve ne biliyorsa 
hepsini kendisine anlatmıştı. 
Rontz meselesi bitmişti. Şimdi ye
slne tehlike Roko, Mike ve çete
leri idi. 

Takip edilecek iz bir tane idi • 
Bu da Nansiyi bulmak idi. Fakat 
buna nasıl muvaffak olmalıydı. 

Jenni kolunu salladı: 

- Harekete geçelim, blzimkl
ler nerede ise tekrar gelirler dedi. 
Ve Deni sürükledi. Sokak tar& • 
fında sabahın ilk uııklan bel!riyol'
du. Bir müddet evvel Denin na· 

zan dikkatini celbeden elektrikli 
rek!Am halA yanıp sönüyordu. 
Den durmuf bu rek!Amı seyredl • 
yordu. J enni titredi. 

- Geliniz, bir taksiye binelim 

dedi. Önlerinden g9Çen bir araba· 
v durdurdu. I>eıı. Jeım!yi tturlo 

kız : 
- Benimle !beraber gelmiyor 

musunuz? diye mahzuna ne sordu. 
- Hayır, sizi bu kadar tehli -

keye soktuğum kafi. 
- Ba.,ınızdan attığınızı söylP. -

yin. daha iyi. Bu adamlar nerede 
oturduğumu bilmiyorlar. Hiç olmaz-
8& bir kaç saat için gelin de dinle
nin .. 

Ba.,ını salladığını görünce bir • 
denbire endişe ile ilave etti: 

- Her halde otelinize dönml-
yeceksini% değil mi?. 

Den güldü: 
- Peki ne yapacaksınız! 
- Tanıdığım birisini görmeğe 

gideceğim. 

- Gecenin bu saatinde mi? sa
at ilç olmalı. Bundan sonra hangi 
eve ziyaret yapılır? .. 

- Dostum hiç bir gece yatmaz. 
- O başka. Fakat kendinize dik-

kat edin ve sabahleyin bana telefon 
edin. 

Trev doğrusunu söylemek lazım 
selirse beni iri merakta bırakıyorsu-
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nuz. Hfıla kim olduğunuzu bana söy. 
lemiyecek misiniı7 

- Kim olduğumu m:ı keş~etme
diniz mi? Ben iı.•rar adamı "ismi· 
ni söylemiyen adam., ım .. 

- Güzel, şimdi de alay edin. 
Jcnni gözleri yazla dolarak ba

şını çevirdi. Den gönlünü almak i· 
çin: 

- Beni affedin. Jenni, dedi • 
Hakkımda ne kadar az şey bi!irss
niz sizin için o kadar hayırlı olacak
tır. Buna emin olun. Şimdilik ya
kında görüşmek üzere allaha ı,;mar
ladık. Mike de beni haber vermerli
ğiniz için ne kadar t~ekkür etsem 
azdır. Sizi evinize kadar götün•me
diğim için mazur görün. Hiç olmaz-

sa tak·i ücretini vermeme müsaade 
edin dıyerek genç !:adının elleri ara
sına on dolarlık bir kağıt sıkıştırdı • 

Jenni elini açıp da parayı gö • 
rünce: 

- On dolar, deli mi oldunuz ? 
Bu kadar bir meblağı kabul edemem. 

- Bundan daha ufağı yok. son
ra ileride masraflar da olacak! ona 
mahsup ederiz, şoför haydi.. 

- Bir dakika dalıa .. 

Den bir işaret d"ha etmiş ve tak 
si ıızaklaşmı~tı. Bir kere daha göz
ierini binaların üzerine kaldırdı. 

Elektrik artık sönmüştü. Fakat 
~abnh n ilk ı<ıklnrında kelimeler oku 
n.ı~·orılıı: Tornley Motor Oil. Bu 
ııa hakn kr:ı hir gün müfetiş Mon • 

Bu yaşlı Fransız emniyet di • 
rektörünün ne kadar hakkı vardı. 

Mesela saatlerdenberi bir kaç kere 
rastladığı bu reklam arkadaşı Bil 
dört sene gibi bir zaman geçmişti. 
Tornley'in hatırasını zihninde can
landırmıştı. Eskiden Kembrinç'de 
iken Bil ile çok iyi arkadaşlık etmiş
ti. Tahsil devresinden sonra tabii 
olarak ayrılmışlardı. Milyonlarca 
parası olan bir adamın oğliyle zabı
taya yeni giren bir kimse arasın<la 
velev ki samimi arkadaş olsunlar, 
ne 1rnrl11r bir rabıta olabilirdi. Bll 
sebepten dolayıdır ki Bili daha ev-

hiilii. açıktı. ,, 
Adres defterine dört sene .eV'ro 

yazdığı adresi telefon rehberınd t' 
kontrol ederken Bilin Nevyor~ ~ 
bulunmadığı kanaatındaydı. Adreo. 
doğru idi. RU est 72, Vilyam 'f{o 

D. Tornley. J. n 
Den telefonu eline aldı. Ara~\. 

Acaba Bil, eski arkada.•ınt uı•~.~ 
muş muydu? Telefon et~ek i(~' 
hani tam saatı idi. Fakat e~ki 1 

1 y• 
nıdığı Bil değişmemi' ise o daha · 
mamıııtı. r 

B. d teıı·n ı;bii ' ır en, Bilin sesini 
ucunda duydu: 

- Buyurun! e• 
- Bil siz misiniz? ben Den fr 

vor'um.. J·ı~ 
- Merhaba Trevor, Londra · 

mı Telefon ediyorsunuz? ıl• 
Arkadaşının sesi, hayretten 

yadesamimiyet ifade edb•ordu. 

Den: ~· 
- Hayır Londradan değil, bar.o 

d . k "·th .. 
ayım. diye cevap verır en • 

milyonerler!., diye düşüııüyordıı.) 
(Devamı var 
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Ayhan - Sultanhamam: Zülfiye • Hask&y t 
Son derece zeJd elduiunuz «i-Çok temiz yilrekli bir edam o-

lacak i8e de hadit mizaçlı olması bi kuvvetli hııfızanuı vardır. Her 
hasebiyle müstebid ve mütehak _ görüştüğünüz arkadaııtarmızm !ta
kim tabiatta olup istediği bir şeyi rakterlerini tahlilde !stlda.dınız 

vardır. Bununla beraber her yerYapmak için her şeyi ayak altına 
alacak ve mutlaka onu yapacak _ de kendinizi beğenir ve başkalan-

nın yaptıklarını tenkld edersiniz • 
tır. Gayet hassas olduğundan şüp- Sizde kibir, gurur ve az,amet ifrat 
heye meyyaldır. Her zaman baş- derecede mevcuttur. 
kalarııun kendini rahatsız ettiği 

Evlendiğiniz zaman bile koca
Zehabını besliyecektir. Bununla nıza bu suretle muamele yapmak 
beraber iyi kalp'J olması tehe'l'vü- istiyeceksiniz. Fakat dikkat edi
rünü ıbir dereceye kadar teskin e- niz bu haliniz ııizi pek büyük za-
debilir. 'on derecede ketumluk rarlara sevkedecek ve binnetice 
Vardır. aile saadetinin bozulmasına sebep 

Sevdiklerine karşı elinden ge - olacak•ın. Bu tabiatınızı sureti 
leni yapacaktır. Yalnız para hu- kat'iyede tadile çalışınız. 
susuııda biraz hasis olmak ihtimali Aşk sevda hususunda çalıkuşu-
vardır. na benzer ve her gün başka başka 

Henü~ pek genç ya~ta aşk ve hayal pe~inde koşmak i•tersiniz . 
ıevd~ya meyledecek. Hayalperest Bu da hayatınızı zehirlemeğe se
olacağından sevdiklerine itimat e- bep olacak yea-ı1ne şeydir. 
decektir. Bu cihetleri düşünerek intihap 

Bu çocuk yarad Iış itibariyle ed'!Ceğiniz erkek Şubat ayında 
kadınlar tarafından fazla sevile- doğmuş olanlarından intihap eder
cekti•. Bunun evleneceği kızın ederseniz aile saadetini te'nıin et
ayni ay ve gilnde dJğmuş olanları l miş olacaksınız. 
tesadüf eder e el.celi hayat imkanı IHSAN AKI 

olamıyacak diğer a;-larda cloğ::ın-1 O" d A k 
8
, 

!ardan intihap edilmelidir. un ya a n ca 1 r 
Bu çocuk fıtretc'l tacir olamaz., O" " M'I d 

Bunun hayatta muvaffak olacağıı· uzune l yar er 
ıneslek: (Mıısikı re••am veya e- K d v 
dip). Çü kli ince fik.rli zeki ve bil- a ın ar 
ha • insaniyetin terakkisine ha- (Ba,tarafı S İnci sayfada) 
dim ve müfid olabilecek ~e}·ler vü- sız bir memur olan Lahasının yıı-t 
c..:de getirmeğe • ı· dadı vardır . 
Tali de bu hus~ ta kcndi•ine •on 1 
derece yardım edecektir. Sıhhat 

itibariyle: Bilnyesi sağlam görü-ı 
nüyorsa da nazik ve her an nez
leye maruzdur. Dikkat edilmesi 
lazımdır. 

Ziyaettin - Bakırköy : 
Büyüdüğü zaman ahvali sıhhi -

Ye<i gayet mükemmel olacak. Bün
Yeniz kavi endamı müleııasiptir. İ• 
tiklalperver vakur ve müteazzım 
olacağından kendi nef<ine na 
ınahdut bir itimat besliyecektir . 
lıi!hassa inatçılığı yOzOnden bir 

tok acı acı tecrGl>elere maruz ka
lacaktır. Çünkü iıüyüklerinin e -
?ııirlerine karşı ı.•yan edecektir . 

Kendisi havai hPvesata tabi 
olac.'lk hercai tabiatlı o!acaktır . 
l' alnız her keııe kendisini sevdir
llıekte zahmet çekmiyecektir. Ol
dukça cesur ve her işte cür'etkar 
dır. Çalışkanlığı hasebiyle hayat
ta mübarezei hay:ıt için yaradılmış 
bir adam olacaktır. Çok söylemez 

ve tasavvurlannı kimseye açmıya- 1 

ca.Jı:tır. Çünkü görüşeceği adam
lara itimat etmiyecektir. 

Akıl ve zekisı fevkalade ola
cak ve her ~yde kendbi için ça
lışacaktır. Du çocuk zabit olursa 
isabet etmiş olur. Çünkü bu hu
susta tali kendisine son derece ya
\ler olacağından yüksek mevkilere 
llahip olabilecektir. 

Mehmet - Üsküdar 
Sıhhatiniz mükemmel bünye -

iliz kavidir. Yalnız .kibir, gurur ve 
•zametinizle görüştilklerinize kar
•ı ınuamele yaparsınız. Bu haliniz
den bir çokları memnun değildir. 
Sureti katiyede terkctmeğe çalışı
nız. Aksi takdirde pek acı zarar
lara maruz kalmanız muhakkak

tır. Taliiniz kuvvetli ise de biraz 
da teılbe! harekatınız buna mani o
luyor. Her hususta cür'etkar ve 
Cesur olursanız teşebüslerinizde 
ltıutJ.ak muvaffak olacaksınız. 

Evlilik hayatınız: Gurur ve 
azaınetle muameleniz yüzünden 
a·ı ..._ı e. hayatınızın bozulmak tehli -
lı esı mevcuttur. Mümkün olduğu 
!ti adar azim ve sebatla bu halinize 

hayet veriniz. Bununla beraber 
~0cuklarınıza fazla muhabbetiniz 
~ardır. Onların her arzusunu 
:terine getirmek istersiniz. 

• Aşk ve sevda hususunda: Her-
~a· 
le 1 tablatta daldan dala konan 

~Şla_ra benzersiniz. Ayni zaman. 
\> hıç kimseyi ifrat derecede se
lııeınezsiniz. Sizin sevğiniz daima 

Uvakat ve geçicidir. 

ot Size tavsiyem hayatta mes'ut 
tıı llıanız için ilk evvel azamet ve 
:tıııtıırıa kibirinize mağ!Qp olma -
ııu · Görü,tQğOnüz kimselere hüs
ııu ınuaınele yaparak onluı mem-

n etınefe .kendinizi al14tırm. 

nıncla vasat bir hayat i~inde geçir

m i"1;i. I 
'Nihayet altı sene kadar ehemmi

yetsiz rollerdPn sonra yavas vavaş 
tanınmağa ba.ı:ladı. İlı1nlıırda ismi
ni gösteren harfler gittikçe büyüdü. 

Güzel yüzü, sevımli ve biraz -
da mahzun görünen tebessümü onu' 
son sessiz kalplerin lıir yıl~ızı yap-ı 
tı. Sonra da Mari Duğanın dava
sı filmini kendi6ini seı;li ~inemada 

da meşhur etti. Ücreti şimdi yüz 
binlerce dolara çıkmıştı. 

Norma bunların onda dokuzunu 
kenara koyuyordu. 

Bu sfıkin ve akıllı hayat Holi- • 
rndun büyük simalarından l\Ietro 
Goldvin - llfayer'in ~efi İrving Ct. 
Talberg'in nazarı dikkatini celbetti. 
::>atron, genç yıldızla evlendi. Bu •u
retle Norma da Holivudun büyük 
kadın patronu oluyordu. 

1936 Ey](ilunda lrving Tolberg 
öldü. Otuz ya .. mda ölen kocası , 
Norma Şirere yarım milyar Frank 
bıraktı. Tasaruf ettiği paralar da 
ilave edilirse, Artistin serveti ha
li hazırda bir milyar Frank kadar 
olmu~tur. 

İşte dünyadaki bazı milyarder 
kadınlar ve hayatları! 

. Arp:t f atı yükseliyor 
Dün piyaı;ıı.mıza 160 ton buğday 

ve 60 ton çavdet· gelmiştir. Fiyatlar
da dün hiç bir değişiklik olmamış 
ve malların hep•i satılmışhr. 

Bundan başka 2 ton tiftik gel mi~, 
fakat muamele olmamı~hr. Ayrıca 
3 ton yapağı ve lOii ton arpa da gel 
miştir. Arpa fiyatları gelen malla
rın azlığından ve Anadoluda kış do
layısiyle köylerdeki münakalatın 
noksan olması yüzünden 4,09 kuruş
tan muamele görmiiştilr. 

Bu vaziyette arpa fiyatlarının da 
ha ziyade yük~eleceği tahmin edil
mektedir. 

l 
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TİYATROLAR ,,] 

San'ltk11r Naşit Cemal Sahir o
kuyucu Semiha ve nezey Varyetesi 

SAHTE PRENS 
3 Perde 

Dans Solo Dilet 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk mah
kemesinden: 

Üsküdar Rumi Mehmetpaşa ma
hallesinde Doğancılar caddesinde 
21 No. lu hanıia sakin iken 2 Ağus
tos 938 tarihinde vefat eden ve te
rekesine mahkememizce vaziyet e
dilmiş bulunan Hatice Aliyeden ve 
dolayısile kendisinden evvel vefat 
etmiş bulunan babası Salih Reisten 
alacak ve borç iddiasında bulunan 
!arın bir ay ve veraset iddiasında 
bulunanların da üç ay içinde vesaik 
ve senedatı kanuniyelerile birlikte 
Üsküdar !kinci Sulh Hukuk mahke-
mesine müncaatlan ilAn olunur. 

,(12635) 

İstanbullular Yeni 
Validen Ne istiyorlar 

1 

j 

Muharririmlz 1'ahaüste bakkallarla görüşüyor 

( B-.tarafı 1 inci aayfamızda) 
Balıkpazarı ciğerci Hacı 

- Caddeler çok dar ve günün 
hemen her saatinde çok kalabalık

tır. Hiç durmadan muhtelif sokak
lardan çıkan araba, otomobil ve kam 
yonlar çok kere yolları tıkamakta ve 
•atışa mnni olmaktadır. Sonra yer
lerin kirli kalmruıı sineklerin tahacü 
nıiinü mucip olduğundan bu yüzden 
de marldi zararlarımız olmaktadır. 
Yeni valimizin bu nokt:ıya nazarını 
çekeriz. 

Balıkpaza rınrla Talı mis sokağın
do pey11iı"ci Habip: 

- !stanlıuluıı en kalabalık pazar 
yerleriıırlen biri olan Tahmig sokağı 
çok dardır. Bu dar sokaktan araba
ların sık sık gelip geçmeleri bazı 
ka?.alııra sebebiyet vermektedir. A
rabalar için gösterilecek başka bir 
yolla bu ku.aların önüne geçilmesi 
mühim işler sırasına girmelidir. 

ve maale•ef öylece bırakılan kırk

çeşme ve civan bilhassa yağmurlu 
ha,·alardr, geçılmesi mümkün olmı
yan bir hal almaktadır. Yeni vali
mizin bu mühim işe de y11kında el u
zatnıasını büyük bir istekle dileriz. 

Llil~lide Bayan ]l;üket Er: 
- Semtimiz yeni yapılan mo

dern lıinalarla güzellc~mekledir. Fa 
kat yoları.n hala yapılmamış olması 
h~m bu güzelliği örtmekte hem de 
bilh::ı;;.~a yağmurlu mevsimlerde ge
çilmesi çok zor olan bir hal almakta
dır. 

rı -ıırc"/ e ,. Se/cinut apart111aııı 

twıııam f! .\"c•1a Alıcıkoıjlu: 
- Yeni valimizden istenecek o 

kadar çuk ~ey var ki iman hangısını 
söyliyeceğini ı;aşınyor. Benim en 
çok cananı 81kan şey tramvay du
rak yerlerinde üstü knpnlı i lasyon
ların yokluğudur. Kışın karlı ve yağ 
murlu, soğuk günlerinde duraklar
da tramYay lıeklemek fahıımmül e-

Sayla: 1 

Nevyork Sergisi için 
Hazırlıklar Hızlandı 

60 Milyon Kişinin Ziyaret Edece pi 
Anlaşılan Sergide Türkiye Çok iyi 

Bir Şekilde Temsil Edilecek 
Nevyorkta açılacak beynelmilel 

sergi hakkında iktısat vekileti vi-
lllyetlere bir tamim göndermiştir. Bu 

tamimde Amerikanın istiklale kavuş 
masının 150 inci yıl dönümü dolayı
siyle Nevyorkta kurulacak olan dün 
ya sergisine tarzı iştirakimiz anlatıl 
maktadır. 

Vekalet asgari bir hesapla 60 
milyon ki~inin ziyaret edeceği tah
min olunan bu sergide, Türkiyenin 
iyi bir ~ekilde temsiline büyiik bir 
ehemmiyet nrmektedir. 

Bilhassa propaganda noktasın -
dan bulunmaz bir fır"at savılan bu j 
muazzam sergide, Türkiye he...abına 

1 
dört nevi tem'il tarzı kararla~tırıl-
mıştlt". 

A. - Sira. i propaganda, 
B. - Kültürel propaganda, 
Bununla eskidenberi fena bir zih 

niyette ol. r:ık Avı-upa ve Amerikada 
geri ve az mü!Rkfımil bir millet ola
rak fanıııan Türkiyenin bugün va
sıl olduğu mode,.n çehre tebarüz eti i
rilecekt"r. 

C. - Ticari propaganda: 
Burada memleketimizin ticari 

vaziyeti tebarüz ettirilecektir. ı 

D. - lali propagnncla: j 
l\Iali propaganda ile de sermaye 

bakımmrlan memleketimizin bugilıı 
va~ıl oı,ı.ığu istikra•· g·'lsterJieccktir. 

Buıııın i~iıı sergi iki kısımdan 

1. - Devlet kôşcııi: Bu köşede 
milli tarih, milli kültür, güzel san
atlar, tabii güzellikle, tariht ahide -
ler bariz bir şekilde gôstcrilecek. bil 
hassa turizm, ihracat ve ticari malı 
sullerimiz hakkında e aslı propagan 
da yapılacaktır. 

2 - Türk sitesi: Türkiyede lıu
lunaıı malların satışına tahsis oluna
caktır. 

Burada milli mimarimizin kendi
lerine has ü ltibu tebarüz ettirilecek, 
Türk yemeklerinin yenebileceği bir 
lokanta yapılacak ve bir de gazino 
i!iise olunacaktır. 

Buradan gönderilecek heykeller
le tezyin edilecek büyük ha
vuzlar inşa olunacaktır. Ay!!.!, -
manda Türk eserlerine ait bir kütiıp 
hane yapılacak ve biitiin site büyütill 
müş resimlerle tezyin olunacaktır. 

Siyasi propagaııdıı için tarih ku
rumundan İstanbul, Ankara ve İz 
mir müzelerinden alınacak egerler 
iyi bir eleman teşkil edecektir. 

Yekfılet bu tamimle, bütün miize 
!erde bulunan mermerden, bronzdan 
ve tahtadan yapılım eserlerden re
simler ve molajlar ve fotoğraflar alı 

narak vekôlete gönderilmesini ve 
aergi hazırlıkları için, diğer millet
lere nazaran geride bulunduii"umuz
dan bütün bu işlerin mümkün olan 
8Üratle yapılma•ı lüzumunu da ilih·e Tahmis .,okafjıııda pa,;tırmacı 

lbralıim: 
- Millet çok fakirdir. Biz bura

da .>atacağımız üç be~ kilo pa;;tırma
dan çıkaracaj!-ımız kazançla geçini
yorıız. Bu sokak belediyece pastır
nuıcılara pazar olarak bırakılmıştır. 
Halbuki bizi buraya ancak saat 15 
te bırakıyorlar ve 17 ye kadar satışa 
mü,aade ediyorlar .. Yeni valimiz
den bu müdddin uı.ııtılmasını iste -
riz. 

dilmez bil" azap oluyor. Ltitfi Kır--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ darın lıu hn,-u8ta nazarı dikkatini J. 
celbederseniz bütün İstanbulluhrı 

1 

etmektedir. te*ekkiil ecl~cektir. 

memnun ecler.•iniz. 
Vefa Katıpçf'/clıi ııuıııaw 14 Ali 

Kn ı·acr ! ' 
- F.. ki Vefa karakolunun arka 1 

tarafında Vefa tiirbe.i denilen tür-! 
benin etrafındaki du,·arlar çok ha- j 

rapbr. Buradan gelip gitlenler ge- ! 

çerken hakiki tehlikeler geçiriyor -
Balıkpaz<e11 Tahmfa sokağmda lıır. Şehrin görünü,ü noktasından! 

zeylin v• peynirci Ahmet: dıı çok çirkin bir manzara arzeden 

DENiZBAN~ .... ~.~ 
Deniz Dizel Motörü Satın Alınaeak 

Altı aded deniz Dizel motörü satın alınacaktır Şartna
mesi hergün Toph:ınede Deniz hanındaki Materyel Şube

mizden alınııbilir. Teklifler en geç 5/J /939 tarihine kadar 

- Eminönünde yapılan istimlfrk bu duvarların yıkılması liizımdır. 1 limmmmmııa•ım••••••••••••••••••••• lenlcn doğan dükkan buhranlarinm Benim .veni Ydliden dileğim bu kü -

Mezkür şubeye verilmiş bulunmalıdır. 

tesiri buralara kadar gelmiştir. Mal efil.- fakat mühiın lıusu~tur. 
!arın muayyen fiyatlardan yukarı =============== 
~atılamaması kazancımızı azaltmış- Dr Haf iZ Cemal 
tır. Bununla beraber bazı belediye ı' ••• • • • ı ••• •• 
memurlarının olmadık yere ve çok i Lokm.an!ıekim 

ağır cezalar yazması bu az kazanç- • Dahiliye Mütehassısı 
Jaı,mızı da hemen hemen hiçe indir-

Divanyolu 104 
mi~tir. Yeni vali ve belediye reisi

Muayene saatleri pazar hariç mizin bu husustaki yardımlarını 
her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte-

bekleriz. 1 
•i 9.5 - 12 fukarııya 

Talınıis soknıjuula şrldrci ibra- T. 22398 

* 

~ • • • • • • 

hinı Dü:;;i nunıara 22: .......................................... 
- Bu sokaktan pazarın kaldırıl-! İstanbul asliye 5 inci hukuk.mah- ı 

masıııı ve arabaların bu yoldan geç keme~inclen: 

me,ini evvelce belediyeden istemiş- Rü,umat müdiriyetinin Büyük - , 
tik. Bu isteklerimiz ancak birkaç adada Pa•kal soka~'!nda l No. lu ha
gün için . yapıldı. Ve sonraları vazi- nede olur:m ölü Foçitli veresesinden 
yet eski lmlini aldı. Pazarın telefon Korelyan ve Fro<o aleyhlerine ika
sokağıııa kaldırılma"' ve buranın me eylediği alacak davasından dolayı 
rahat bir hale kanışması lazımdır. berayi tebliğ ikametgahına gönderi-

· lst:ınbul İlbaylığından : 
Bu ders yılı başında ilimiz emrine verilen İzmir merkez Bornova 

okulu öij-retmeni İrfan Kaya 2 inci değişiklik çizelgesile Bakırköy mer

nıez birinci okul öğretmenliğine atanmış adresi bilinemediğinden kendi 

sine tebligat yapılamamıııtır. Üç gün zarfında ödevine ba~lamadığı tak-
dirde istifa etmiş sayılac.~ğı iliin olunur. (8846) 

Egenin En Çok Satılan ve Türkiyenin . 
En Eski Gazetesi 

eni Asır 
8 Birinci Kanun PERŞEMBE 

Gününden İtibaren İzmirde Tekrar 
tstanbul belc~iyesi şekercilerin len davetiye arkasına verilen meşru

teftişin ihmal etmeı<i yüzünden rekal hata ıı.1zar:ın mahalli mezkuru terk 

bet dolayısiyle şeker imalinde bilha• ile Yunanistana gittiği ve oradaki '••••••••••••••••••••••••••••~ 
sa karameliılarda kurtlu incir ve pis adresinin ele meçhul olduğu anlaşıl-

İntişar Ediyor 

dut kuruları kullanılmaktadır. Bun- mış ve daı·et için yapılan ilanı tebli
ların önüne geçilmesini yeni vali ve gat üzerine müddealeyhlerden Fro-
belediye reisimizden dileriz. soyu temsilen İstanbul barosuna ka-

Zerıe:ratta Abbas Otek: yıtlı avukat l\!eleti i~batı vücut et-
- Bazı seyyar satıcıların araba- miş ise de müteakip celselerde maze 

lariyle veya küfeleriyle başkaları ta reti yüziinden bulunamamış ve bu
rafından kiralan~n yerlere sorup su lunamıyuak ta oldui;'llndan mumai
al etmeden gelip oturmaları çok ke- hanın maliimu olmak üzere muha
re kavgalara sebebiyet vermekte- kemenin muallak bulunduğu 1-J 2-
dir. Yalnız ceza yazma işlerinde 

938 perşembe günü saat 14 te bizzat görebildiğimiz belediye memurları-
mahkemeye gelmesi veya yeniden nın bu çok k:ırışık vaziyetin önüne 
bir vekili kanuni göndermesi aksi geçmesi ve bu yerlerinde belediyece 
takdirde hakkında gıyap karan ve

muntazam bir şekle konulmasını ye- rileceği H. u. lK. K. nun 
141 

ve 
142 ni vali ve belediye reisimizden iste

riz. inci maddeleri hilkmüne tevfikan 
Ssbze JuzJ.iııde kabzımal Musa ilan edilmi' ve mezkQr gOnde gelme 

Karan: diği gibi vekil dahi göndermemiş 
- Belediyenin yaptırdığı bu ye- olduğundan II. U. Jl.f. K. nun maddei 

ni hal evvelki şekle nisbetle daha mahsusası mucibince davanın gıya
iyidir. Fakat sergiler arasındaki ben in tacına ve muhakemenin 1 
yolların dar oluşu iş zamanlarında 26-1-939 perşembe saat 14tedevamı1 
çok kalabalık bir zamanda bilhassa na ve bugilıı rlahi gelmediği ve kanu' 
arabaların da bu kalabalığa karışma nt vekil göndermediği takdirde bir 
!arı hem işlere sekte vermekte hem · daha muhaJ-emPye kabul edi!miyece 
de kazalara sebebiye vermektedir. ğinıze ve gıyap kararının da mahke-

Kovacılar cadde8i numara 9! me divanhanesine tali.le kılınmasına 

İstanbul Gümrülderi B~müdürlüğünden: 
lllezat kaime No. sı 3795 kanunt sikleti 21 kilo 500 gram ağırlığ!Bo 

da 17 lira değerinde kasarlı pamu~ mensucat MKN 4132 KS 30 K. 800 
g 22 LD hnm pamuk ipliği MKN 4116 KS 34 K 400 g 10 LD ham pa

muk ipliği MKN 3838 KS 62 K 250 LD kasarlı pamuk Jl.f. tillbent MKN 

3834 KS 45 K 150 g 225 LD sunt ipek mensucat l1KN 4264 KS 22 K 
112 LD debbağlanmiş boyalı vidala deri llIKN 8933 KS 5 K 800 g 20 L 
25 KD ipekli pamuklu entari MKN 4158 KS 15 K 500 g 16 LD kıısarsız 

pamuk mensucat 1549 sayılı kanun mucibince 12-12-938 günü aaat 13,5 

ta 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkecide Reşadiye caddesin 

deki gümrük satış salonunda açık arttırma ile satılır. İsteklilerden yüz

de yedi buçuk pey akçesi makbuzile maliye ünvan tezkeresi istenir pey 

akçelerinin saat 12 ye kadar vezneye yabrılmMı mecburidir. (8891 

:"J MUHiM MÜJDE : =t~ı 
15 sene teminatlı 

Meşhur SİN GER Saatlerinin 

Satışında teshilita başlanıldı, 

1 

1 
1 

81 SENELİK MEVCUDiYETİ 
esnasında olduA-u gibi dalma 
iyi cinıı malları her yerden mü
sait şartlar ve ucuz fiatlarla 
satmağa devam edecektir. 

Trençkotlanmız, Kover-
kortlarımız, Renkontıanmız ve 
Gabardinlerimiz biçim, ciruı, 

Singer saat mağazası ve şıklık itibarıyıe emsaısizdir-
fstanbuı Eminönü !er. Muzaffer Sunay: mahkemece karar verilmiş olduğu Beyoğlu BAKER mağazalan 

Bundan birkaç sene evvel açılan ilan olunur. (934 - 11211) •--.. Tel : 21964••••ıii ••ıııilııiill•••••••• 



Sayfa: S \ 

Güzellik ve sıhhat şart ilk • • 
ıçın 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmaktır . 

Radyolin dişleri. Dişler çehreyj 
Güzelleştirir. 

Radyolin dışleri, Dişler mideyi 
Sağlamlaştırır. 

.RADYQLIN dişleri temizlar n parlatır, m ikrobları yüzde yüz 
öldürür. Dit etlerini beıliyerek baatalanmalarınd m.o.ni olur , ağ'ız 

kokusunu keser. Sabah, öt le ve akşam her yemekten sonra 
RADYO ~ İN 

·-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi: 

Çıralı tahta 
u ,, 

,, ''· 

' Düz beyaz 

Tahta. 

Eb'adı: .Uiktorı Mıı/ıoınmeıı bed•li: 
Beheri Tııtan: 

Liı'o [(. Lira K. 

400X30X:l0 18 M3 
400X28X30 8 " 
400X25X3 10 " 
400X28X8 18 " 

54 •5 
400X30X30 10 M;, 39 

ı430 -
390 -· 

% de 'T,5 
Teuıiızatı 

Lira K. 

<!il 50 
I - Yuhrı<la eb'ad ,·e mikt.an yazılı :>t metre mikabı çıralı tahta 

ile 10 metre mikabı düz beyaz tahta pazarlık u•uliyle -atın alınacaktır. 
11 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı hizalarınıla gö,le

rilmiştir. 

III - Pazarlık 12, X [!, 938 tarihine rnstlıyan pazartesi günü •aat 
14 de Kııbataşta Levazım ve ll1übayaat şube,..incleki Alım Komisyonu,nda 
yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin pazarlık i~in tayin edilen gün ve saatte yüzcle 7,5 
güvenme paralariyle birlikte yukarıda a<lı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (8897). 

1-•~ · 

* Cinai Miktarı Muhammen B. o/o7.5 temina t Eksiltmenin 
Beheri Tutar ı Lira K . Saati 

Lira K. Lira K. 

Mühür kur~unu 1500 kilo -.~2 

Araginal 400 litre UiO 
480.-
600.-

36.-
4fi.-

14.-
14.30 

I - Nümunesi evsafında 1500 kilo mühür kur~unu ile şartname
~i mucibince 400 litre aragınal açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Ebiltme 14 • XII - 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
)lizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Le,·azım ve Mubayaat şubesinde 
ki Alım komi~yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a
lınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (8634) 

* I - İdaremizin kutu fabrikasında halen mevcut olanlarla birlikte 
mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 20.000 kilo düz 
kapak tahtası açık arttırma usuliyle satılacaktır. 

II - .Muhammen ıbedeli beher kilosu 3.66 kuruş hesabiyle 732 
lira ve % 15 teminatı 110.80 liradır. 

m - Arttırma 15 - XII • 938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde müteşekkil sa. 
tış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Numuneler Cibalide Kutu Fabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin .arttırma için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 

teminat lariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (8664) 

J - Şartnamesi mucibince 3000 kilo Arap sabunu eksiltme u· 
•ullyle satın alınacaktır. 

il - Muhaınınen bedeli beher kilo•u 14 kuruş hesabiyle 420 llra ve 
muvakkat teminatı 31,50 liradır. 

IIl - Eksiltme 20 • XII - 938 tarihine rastlıyan salı güntt saat 14 
d& Kabataşta Levazım ve 'Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
7ap1Jacıa.ktır. 

IV - Şartnameler parasız 0 arak her gün sözü geçen şU:beden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 
ırııvennıe paralar.i7le birlikte yukarda ~, geçen komisyona ıre lmeleri 
./i lin olunur . . ' (8833)_ 

.· :rENISABAH 

Fikir biraz cür'etkarane görülebilir ..• 

Fakat neticeleri şayanı hayrettir 
FEM"L Ve Kadın olmanın yegiııo 

1 Bağı mahzurunu unutturur. 
V İcad edilince kadın ina-;.ılmıyacak de· f EMiL Baeg" ı reced e büyük bir serbestiye ve emsal-

siz bir rahata kavuştu. 
Her ay t ekerrür eden müşkül ve üzücü 

FEM"L Ve günlerda kadını bütün düşünce ve ezi· 
1 Bağı yetlerden kurtardı. Hayatını 'ile aile 

saadetini sigorta etti. 

FEMiL 

FEMiL 

FEMiL 

FEMiL 

V En ince elbise ve en dar banyo mayo· 
e !arı altında sezilmez, kullanan kadın 

Bağı bile mevcudiyetini kat'iyyen farketmez. 

Ve 
Bağı 

Mikroblu bezlerin ve pamuk tampon· 
!arın kadınların bütün hayatlarına mal 
olan rahim ve tenasülü ıstırablarını or· 
t adan kaldırır. 
Kanı emici ve muhafaza edici beyaz 

Ve •ve kırmızı hususi iki cins pamuktan 
Bağı k imya harikalarile mikrobsuz bir şekil

de y.ııpılmı~tır. 
Ve Bayanların (aylık temizliklerinde) en bi· 
Bağı rinci yardımcısıdır. Sıhhatini seven 

her kadın. 

.. • , ·' · · · ...... -:. · .. . \,· ,·-.·-·,.·. · ~ 

8 KANUNUEVVEI! t93' 

GRİP İN 
varken ha ıztraba 

ka tlanılır mı? 

VE B agv 1 Baş, di~ ağrıları, nezle, kıtı:-ınlık ve ve ü~ülmekte~ müt_e~ellit bütün"" 
tırapların başlama•ile beraber aklımıza gelen ılk ısım olmalıdır. 

' Mideyi bozmadan, kıılb ve böbreklere dokunmadan 
uilnmalıdır. FEMIL küçük ve yumuıak olduğ'uadan el çantanııd • J 

bile taşınır . Her eczanede ve ticaretbaaelerde bulunur. f En Seri Tesir, En Kat'i netice 
Fatih kaymakamlığından : . ı ZAYt - Tıp Fakültesine bağlı 

aldığım 34246 numaralı Tramvay . . . . . . . · e 
1 - Yedek piyade as teğmen . tt · ·sı . 1 icabında günde 3 kase a lrnabılır, Ismıııe dıkkat ve Gı·ıpın yerııı 

t pasomu zayı e ım yem nı a aca- . · . . . . 
]\fostafa Halil oğllı brahinı 31456. • d k' . . h .. k .. kt ba•ka .bı r marka verırlerse sıddetle redd ~ dı nız .. 

2 - Jandarma yüzba~ı .Mustafa 
gım an es ısmın u mu yo ur. · · 

oğlu Hüseyin Hüsnü 2678. Sıdıka Yalkı 

3 - Levazım teğmen Ahmet Tev Dr. Ihsan Sami ı 
fik oğlu Ali Emrullah. 44864. --- ---, 

4 - Emekli sınıf 8 hesap nıemu- Öksürük Şurubu l 

Herşey taklit edilebilir ! 1 Bir buçuk asırdanberi tek bir rakibi çıkmayan 

ru Hüseyin Hüsnil oğlu 326 lı Meh
met Hulüsi . 

Yukarıda adları yazılı zabitanın 

askerlik ~ubesine müracaatları ilan 
olunur. 

Öksürük ve nefes darlığı, 
boğmaca ve kızamık öksü· 
rükleri için pek tesirli ilaç· 

• tır . Herks kullanabilir. 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu Büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 
60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

( 400,000 ve 100.000) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler ( 2,5 ), ( 5) ve ( 10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan • 

ış 

1 - Aydın balaklığı kurutma ameliyatı keşif bedeli (61.250) li
radır. 

2 - Eksiltme 23-12-938 tarihine rasthyan cuma günü saat (15) 

de Nafıa Vekaleti Rular umum müdürlüğü su eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İ>tekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındırlık 
işleri genel şartnamesi fenni şa rtname ve projeleri (3) lira 7 

kuruş mukalıilin •le sular umum müdürlüğünden alabilirler. 
-4 .- Eksiltmeye gire '. nek için isteklilerin (4312) lira (50) kuruş 

luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün
den en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere ve ika almaları ve •bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyan
lar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları ~ ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri liizımdır. 

kabul edilmez. 
Postada olan gecikmeler 

(1881) (8575) 

Hacı Bekir Lokumu Müstesna. 

Ali Muhiddin 
• Hacı Bekir 

Merkezi : Babçckapı Şubeleri : Beyo2'1u, Karaköy, Kadıköy 

YAPI İŞLERİ ILANI 

Nafıa Vekaletinden : 
l - J<;k,iltmeye konulan i~: A•ık.ırnc!a ;\fahmut pa~a lıerlc'' ıııı r~,;· 

torasyon i~idir. Keş if bedeli ı ı 1761ira 27 kunı~tur. 

2 - Eksilme 22-12-!l:J8 pcr~emlıe ııliııü saat 16 da Nafıa vckıik 11 

yapı işleri ek,illmc komi,yonu oda>ıncla kapalı zarf usuli.rle yoııılac:ık• 
tır. 

3 - I'ksi!tme ş:ırtnaıııe'i vı• lıun:ı nıüleferri e\Tak 112 ~uruş tırıl•~ 
mukabilinde :caııı işleri U. Müdürlüğliıırlcn alınalıilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ~:)35 liı' . 7:l kuru,1~ 1' 
muvakkat teminat Yermeleri ve nafıa vekaletinden alııımı.~ ehliyet ve'· 
kası göslermeleri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden e~ 

az sekiz gün evvel lıir istida ile nafıa vekiiletine müracaatları ve istida • 
!arına bu gilıi abiclalı tamir etmi* ve lıu tamiratı iyi bir suretle başar<lı • 
ğıııa dair :Maarif Vekaleti antikiteler ve müzeler direktörlüğünden alı~ 
mı~ veHika ilişlirmeleri ve i"leklinin L>izzat y(ibek mühendis veya mint~r 
olması muktaziclir. 

5 - İsteklileı· teklif mektuıılarmı ihale günü olan 22-12-9:l8 pcr:rııı 
be günü saat 15 e kadar eksiltme konıis)'Olltı reisliğine maklıuz muka'bi· 
!inde te,lim edeceklerdir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(880..1) (4760) 

Ani yen Şifa Bulmuş Ağı1 
Bay J. O. Ç. yazıyor: «Ek•eri)'• 
okuyoruz. Ayni t ed avi gören ilaçlıı' 
varmış. f a kat, ALLCOCK yakı' 
sından bahsedilince, kat'iyen ıı:ıii' 
balaga değildir. , 

Bir Zat Akşam tatbik ettii' 
ALLCOCK yakısı, bir gece zarfıo· 
da tesirini göstererek ve devaıııb 
sıcaklık tevlit ederek ağrı}'an ıı:ııı' 
hallı teskin etmiştir. 
ALLCOCK, ROMATiZMA, LUrı11' '"""' """· BAGO, MÜZMiN ÖKSÜRÜK, S. 

YA TIK, MAFSAL İLTİHABI delikli ALLCOCK yakılarile bi' 
çokları çabuk ve tamamen Şifayap olmuşlardır. ALLCOCK Y8J' 
kılarının tevlit ettiği Sıhhi Sıcaklık, OTOMATiK BiR MASA 
gibi hemen. ağrıyan yerin etrafını kaplar. 

ALLCOCK yak•larındaki kırmızı daire ve Kartal Resiııılİ 
Markasına dikkat ediniz. 
DELiKLİ ALLCOCK YAKISI Eczanelerde 27 1/2 Kuruştııt 

-Dr. Besim Ruşen l• Göz Hekimi-

Cerrahpaş.- Hastanesi Dahi

liye Mütehassısı Çarşıkapı 

• 'ramvay Durak Ahun Ap. 

1 Dr. Şükrü Ertan 
1 

Cağ'aloğ'lu Nuruosmaniyecad. 1'1°· 
S ll r. Osman Şerafettin apartnı•"' 

Öksürenlere : 
----------! • ili 

KATRAN HA /'Ki EKREM Sahibi : A. Cemalettin Saraço~]'I 
~ Netriyat müdürü: Macit ÇE~ 

8 
Baaıldıiı yer: Matbaai Ebüııı<•f 


