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SAZI 
Paı• .. D41ıleri Ye Salı 
akfa•ları KEllAMI SADi 
WaıulHe mlke-.ı Saz 
..... ·~J•D MUALLA 

IHI Vakıf H uualla 
BC•~SA klRAA ANESIND& ilintea 

HAMiYET DUYGULU 

Yeni Sabah Döneklik Etmemiştir Müsamaha 
Götürmiyecek 
Bir Mesele 
Yazaac H...,. CUW YALÇIN 

Haddi :aab9da kit ehemmiyeti 
olm17an lııir ın...ıe..ia ağır ceza 
mahkelM•İne lntlkal etmif oldu
lunu ıaaetelerclen öireniyoruz. 
KenclUinin l.6dln febefeyi tetkik l 
Ye teteblN ederek kemale ermiş 
olduğ1anu iddi. eden bir vatanda9, 
ramazanda Bttyazıt camiinde bir 
müddet kur- okuduktan sonra, 
mahkemeclelri ifadesine nazaran, 
"tarihe mitealllk tuluatmdan,, 
Lahsetmİf. Bundan dolayı, cemaat 
~rasında hazır bulunan taharri 
tnemurları tarafmdan tevkif edile
rek nihayet mahkf!'!meye sevkolun-

Ekrem König Rezaleti Hakkıncl.a lstanbul Müddiumumi
liği VaSıtasile Y aphrılan istinabenin Hikô:yesi 

--

Gazetemizin Sahibi Cemaleddin 
Ankarada Baha Arıkana Müracaatla 

Saraçoğlu 
ifade Verdi 

-
Bir Memleket Davasını Müdafaa Ettiğine 
-Bütün Samimiyetile İnanan Dürüst Bir Gazete 

maf. 
B ' at'ihe mfite.allik tuluat,, 

bu vaaz mahiyetinde ıöriilüyor. 

Camilerd" vaaz e.tmek tM bir usul 
ve .k.aicleve tiıbi oldul'\l için. bir 

Daha Başka Ne Yapabilirdi? 
ere bu bak\mda• İfiD içfnd& bir 

tntıtuliyet arr.nnı&k icap ediyor. 
Sonra, 16yln&n llsleria mabiy~ti 
de ar .. tınlmak • • bunlarda bir ci.i. 
)'üm bulunup bKlnnJMdıtuu mey
..clana çı.k.trmak da tabiidir. Cere· 
fan -eden muha.ilem&yt ait lft&lii • 

~attan kıaa<"a öjnndiiimHıoe göre. 
bu uzun saçlı fı~3of: 

Malt11t Ebem Klaig 

Artık h._ktkatı riylMJeık: :-ııraııı ı 

geldi. _ 
Şüpfıe~i• ek.uyuculııı.rımııı. bun

dan birka~ l'fin evvel A11kımı müd
deiumurnl8'i BRba ArıkMnı~ Ekrem 
König tm:!&e1eii 1\akkmda Ajans 
vasıtaslyle yıepmı~ ol.tuğu beyanatı 

okumu~lardrr. 

Zira oiitüft •.ar.o~!& b~ beya
natı bil'inci sa.yfnlarrna koydular. 
:Bazı mes1ekta!!lanmız, Baha An
kanrn sözlerini biHtıs.ııa tebariiz et-

tirerek bii'i afldlnµmunıiyey& kar*t ı 
suçlu a-ö"Sterebilmek için tee,;,;üf o· 
lun-ur bir ~a\)'l'et gösterdi!~:. 1 

Bir m !ddeimuumi aizından 

çıkınıt3ı H.ilıariyle lıu resmi lıeya -
natın efkarıumumiyedc aleyhimiz
de bir 1Arn uyan-dıı"Duısı gayet t.abit 
idi. Fakıtt v.atanpcr\'erliği fazi
leti. doğruluğu \'~ narnuskirhğı 

k~ndisine en büyük icleal sayan 
''Yeni Sabah,, temiz alnma silrill -
mek isten.~n bu çirki11 lekeye karşı 

elbette !al,ııtyıl ıuumıyacııı.Lı, kala
mazdı. 

lıulııııtılacagııı:.l d.lir lıer hanı,ri für 
: lamet belirdi. 

Bugun kadar su!ltuk. Bu ::<U8u~u- .Me<.:lektP-~hu ım1zın olsun bizi 
muzun seL~bi ıadece ııe~ıcl'!ye in- rniidafaa edeceklerini tımı.ırnrduk. 
Uzar idi. Her halde Ankrtra müd- Fakat nerede? 
deıumumii3i bu beyaıuıt.ı ıl• dü!;'mfi:;ı 
okluğu gafletten uyanır ve ya ken
disini ikaz ~derler de k@ntli kendi
ne vaz~yeti dl.ize!tir diye bekl~clik. 

Fa kıt görüyoruz ki, bu beyanat 
ııe geri alındı, ne de cfkıirnunumi
yeyi tatmin <>dtl·,·k yollu ir.ahatt:ı 

Onlar<hrn da i.tmıdı ke~til~ ! 

Daha cwel bir 11okh\) ı daha 
kaydetmek Hi:?.tununu hhı~edi~ o -
ruz. Rejim ,. şahıs ayrı :t) rı sey
lercJir. Fena bir rf'ıjinıde iyi ı;ıabıs
lar olduğu gi&i, i1i rejimlerde de 

~So- 3 U.cU aa,.Eada) 
"1356 arabi ıenNind• kuranı 

J-:erımj okunıa.yao v• tanıınayan 

~\r~k dvletler Y\kıhp h•k il• yek- '-.-----------..-.-:~-.--------~-~============~-=-=-------~--------------' 
:.~~.:~~~ .. ~s:;m~:. ·::~!:!: Frankı·stler Barselon ill!!!M. ···•• •K!!!!!m..l•!!!!!a Ciano -Stoyadino-
,-ı1ahkenıede bu harek$t:İ iHlr •• - 1sır ra 1 
;~:.~o~l:.~ı~:ızde~;:~~"iz;:ı::e:i:;~~ Şehrı·nı·n Önu··n·ile Faruk Hal'ıfe viç Görüşmeler·ı -0lduğunu, yıkılacak hükumetin de O 
Japoıı~ a ıılacagıııı sonı-..dan iliv• 

Fransı:z Gazetelei!İ İtal &tnı~. Fakat kalabalık arasıftd~ Mı ı · • _J ı• İ • llAD Edlld' 
,,u :6011 ~özleritwn du.yulmaımıi oı~- Fransız ec ısınu.e ıpanya ıf ı 1 
ca,rını ahmın ~- I ;•I. ı 4'1.J. 

Sö"e başlarken meael•y~ "'lıad- ıcin Şiddeili wiilna'lıa~aıar vıau Kahiı-ft: iO (A. -~·) - _ıt.yter ciye Nazırının Y ugoslaoya Se""'a-
<lı 7 ... ı.tırıda,, ehemmıyet.eiz tellkki • Kı·ttJ Fa.ruk bUJ'UH cami-de btt- 'J" J 

e.dişimiz i~te bu anlattığımız ma-ı yük Lir kKlabalık huzurunda Ha- hatini .Nasıl Karşıla\lorlar 
!ıiy~trnden dolayıdır. Bu dünya.d.a 1 liftıı ilan olunmu~ur. ~ 
~açımı aaı1aıı sfüd-er söylem~ i?ıaati 1 Mera..\imd., imam Yahy-a:nın 
far, haıttA fi1ozoflar yalnız bizim oğlu Emir Hüs&yin ile kral lbnle-
kerameti kcındiıoıinden merrkul olan suudun oğluWı.ı.·ı Emir Faysal ve 
uzu1ı saçlı filozofumuzda.n lbar&t Emir Halid de hazır bulunmu•lar-
değildır. İstikbali ·,~f• ka.lkmw, dır. 
fJalaııervaz p<>ı,·gamber t~hı.klM.n ı11:s::1111:r.:::11::::=:e11:::::=ıH!I!!! 

ç ............ ... ....................... ;;;; 

diını. .ıtcfıt doluduı. t~tikbali keşfet-
meyi, kayıptan habr verm@yi a
na \ e me$lt'k ediıırni~ fakı ve ki
hi• !erden ba~lıy arı.k de\ lct adam-
Jrı ıııa, hatta biz gazetedlere varıR 
Cl) a kadar, btıtün h•ı-iyet zaman 
zamırn gMlerini istikbalin karan
hk bulutlarınu d.aldırmak istiye
ı·ek or&dıt bugünkü emel ve hülya
brınaı file çıkmı~ h::Yha:nnı gör
~ k if.lterler. 

Bunrın içindir ki Beyazıt cami
tııın garip filozofu bizi hiç bilme
diğimiz. tahmin etmediğimiz bir 
\aka He kutılaştırtmş sayılamaz. 
Anca.k, bu işe hususi bir va~ıf T&

' n cihet va.kanın cereyan ettiti 

~ahn~ ile memleketin ruhi haleti 
\'e tarihimizin inıdır. Bir filozof 
her 9eyden evvel bilmek icap eder 
di ki camı kuds1 bir ibadet yeri-
dir. Onda. çok yüksek bir filozof 
da olsll, hiç bir ferdin "tarihi tulu-
atı,. kimseyi alakadar edemez. 
Hıa.tti bütiin varlıkların din hisle-
ri ile nteıtbu olmak lAzımge-J<liji 
bir dakJk&da maddi dünyanın p~k 
kıy:JMtli tul~atı bile çok mtina!e
beıtais d~&bilir ve o dak:fka!arı-.. 
lt:udsi,etini rencide edebilir. 

Bundan başka, Müallbn•n dini 
kaybı Allahıan bafµca k.bnaıenin 
bllmiy-eceği ha.kik1ttini llb tıtmiş
tir. Bir cami içind•, byb! ke,fet
mek idruuına& kal.kara.1ı:, ftlln dev
Jetia •.Jıece.k seneter içinde yıkı -
l.aea11 falcılığını Hm süııne-k ka
dar dbtt mujfaytr, 111nah hlr ha -
reket MMT't'UI' edil«ILH. 

B1nun itin, mee.Je yalnız diıa 
hlmaıDdu dftföııölee bile ,ok 
.. aun, ~bız bil' harM"et, 

Hti..,.m Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 fllMlü .. 71amızda) 

Dr. Funk'a Rayşbank 
Reisliği de Verildi 

Dr. Schacht Kabinede kallyor 
Paria: 20 (A. A.) - B. Walter 

FuD-k, Dr. Schıa.eht'm yerine Reich
buk mtld(irlQjüne tayin e<lilmiş-

i;iı·. Dr. Sobacht Alman kabine -
tdad• lralmM.kta \ e B. Funk ta ikti
ıat HztrhA'mı muhafaza etmekte-

iktisadıyatın istilzam ettiği mun -
zam vezaifin tamamiyle icrası hu
susunun ~ iyast, iktisadi, mali ne>k-

(Soııu 3 i.'ncü aa,.Eada)_ 

Hatayda Türk 
Posta Pulları 
Kullanılacak 

K•t Ci•DO ne Dr. Stoyacliaoviç yaa yana 
(Yazaıı 3 acil ıayfamuda) 

HER SABAH 



~f.NİSABAH 

Belediye memur .. 
Yazan: Kurt Okay Yeni Sabahın Tarihi Tefrlkaaı: 50 ları da Bareme 

P · S b hl tabi tutuluyorlar 
Enver aşa a a arı o h·ı·. v k·ı ti. b .. t .. 

d 
a ı ıye e a e u un 

Güzel Bir sesle uyanır ı belediyelf!~den. kadroları 

Bu Ses, Onun İçin Söylenilen Yanık 
Bir Şarkıyı Terennüm Ediyordu .• 

--"'=c:>::> c:=----
Yüksek dağların eteğindeki va· ı-a bütün ku rvetini on un emrine 

dide bu ilkbahar günlerinin ne ka- vermegı ,ıadetmi~ti. Hakikatn 
dar neşe verdiğini anlıya bilmek i- çok mert olarak tanınmış bulunan 
çin bir keıe Step görmek lazımdı. Davltnıcn bey bu sözünü b1taca -

Vadinin bir başından bir başına ğını tekrt r tekrar Em•er pa~aya 

yeşillenen ovada yazın kuruyan de- söyledi. 
re tatlı nağmelctlc akıyor ı:e ba.- Envcı· paı;-a memnundu. Çünkü 
kru1huı mcstediyordu. Da\'letmen beyle konu-;:tukç.a onun 

Ova .. binbir renkle dokunmu;ı yaptığı işleri gôrüyor \'~ onu daha 
bir halı kadar güzeldi. Yeşil, kırını- fa1:la lakdlr ediyordu. 
zı, sarı .. bin bir ı enk .. gözleri oyalı- D,n: Jetmen bey yeni dü., ünceli 
yan lenk.. bir zattı. Hatt~ arka"'ında Efga -

ıstedı 
Varidatı 25.000 lfra veya daha 

fazla olan belediye bütçelerinden 
IDa&i ve ücret alan memur ve müs
tahdemlerin barem kanununa göre 
tasnife Ubi tutulmaları ve kadro 
cedveilerinin İcra Vekilleri Heye· 
tince tasdiki icap etmektedir. Dahi· 
llye Vekaleti kadro cedvellerinin 
ve bu kadro cedvellerinin tcra Ve
killeri heyetince tasdik ederek ka
nuniyet ke~bedeceğini ve barem 
cedvelini henUz tanzim etmemiş be· 
ledivelerin cedvellerini bir an evvel 
haz;rlıyarak tcra Vekilleri heyeti
nin tasdikine arzedilmek üzere Ve
kalete gönderilmf'sini Yilayet1eıden 

istemiştir. 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ; 

cuz elektrikli otobüsle 
tstanbulda nakil vasıtalannır.. 

pahalılığından herkes şikayet~idir. 
Belediyenin' işletmek istediği ben
mui otobüsler biç bir vakit ucuzluk 
temin edemiyocektir. öğrendiğimi
~e göre Rusyan benzin menbaı ol· 
duğu halde ~ehir dahilindeki oto· 
büsleri elektrike tavile mecbur ol
muştur. Yakında Kütahyada kuru· 
lacak büyük elektrik santralı bn 
ucuzluğu daha ziyade temin edecek· 
tiı·. 

Şimdilik müstakil dört hat üze
rinde (Yenikapl - Taksim), (Gazi 
Bulvarı) Boğaziçinin her iki sahi
linde ve Kadıköy - içerenköy asfalt 
yollnrındrııı modern elektrikli oto
büslerin işJetihne-;ini gayyuı- ,·ali
mizden di'eriz. 

Erenköy 
.M. TATARA.Si 

Yemiş ağaçları. akasyalar çiçek- ni.1nn zabilleri11in giydiği elbise
ler açmış .. Leylekler gelmi~ velha- ye lıcn;ı;iycn üniforma da \·artlı. 
sıl sapsarı Step, baştan başa kızğın Yanında kumandan olarak Abdül
alev hnlinrle yiizleri yakan Step kadil', AŞlU'1 Abdiilkerim bey var-
sanki kuş yuvası olmuştu. dı. 

1.:n gthcJ mayıs gtiıılcı'iıılle En
ver paşa tiç giindür Jıey,gil'iııckn iıı- ı 

rniyonlu. Kırlara çıktığı Z<tlllilll ~ 
·kanı kn} ıııyor \ e m iicadele icin ! 
kendisinde müthis bir kuvvet bulu. 
yordn. E asen ü · gündür (Balcı
van) da Davletme11 l.ıcy yauı11da i-1 
di. Onunla koııu.~uyor ve koııu:-j -
tukça <laha fazla hc.rccaıılarnyo1·- I 

Hunlardan başka birkaç moJ
lalm· ela evinden dı~an çıkmıyordu. 
Davletmen bey Enveı· paşa Buha
ra.ra gelmeden eV\'el Buharadaki 
yeni cereyana inanmış bir zattı. 

Fakat yeııj cereyan taraftarh.ımırn 
Kızılor<luya iltihnklarını görünce 
kızını~ ve hürriyet taraftarı oldu -
ğunu ilan etmişti. (Devamı v~L 

,...,,.... 

Tamir edilen yollar 
Kaza ı~ra acill'n ya p1lmaSJ ica

beden yolların yapılma:1ı için gi:>n-

İstanbul müba
şırlerinin mühim 
bir dileği 

derilen tahsisatla yapılan yollar 

peyder P"'Y Belediye riya:;;etine bil
diı ilme kt,.;dir. Eminöhünde 450 

'metre muı.'al>baı olan Kılıçlı sokağı 
l\Ia.hmutpar:ncla 880 metre murab-

du. Çüııl:ü Dadetmcıı bey henüz -·..=..::.:..:=.:=-.=...::.::....::===::;::===:..;:.:..:=:: 
kırkında l.ıir zattı. 1 R A D Y O 

baı olan Bileyici sokuğını, Fatihte 
Camcı Çeşme yolunun yapılması 

Kırk .ra~ının hüWn heyecanı o- ------------
tamamlan!nışlır. Kremit caddesin
-de inşaat ,leyam etmektedir. 

nun uamarlnnııdıı fış1orıyor ve ye
ni pH\nlar iizcrinc korkmadan (pe. 
ki) diyordu. 1 

Enver pa7a ol'ada iken kaç !'a-
1 bah gw~el biı' c;; ile gözlerini açtı. ı 

Bu sc:<in terennüm ettiği ::ıarkı 

Eıw~ı· paşayı me tetti. 
Denebilir ki l<~nver pa~a o glin

kii kadal' hayatında pek az heye-ı 
canlanmı,tı. 

Bu .. arkı busmacılann evvelce 1 
söyledikle1·i bir halk lürkü.;ü idi . 
Fakat Em, er paşadan . onra bnııu 1 
tamamen ıleği~tit'mh;ler VE> yeni hi;: 1 
şekle sokmu~l•ml'. 

Bu dağlarJa kim yatar! 
Genç askerler yatar o't'ada .. 
Göğiisleri kaya gibi •• 
Atarlar Ruı düşmanlara kurtunu .. 
Askerlerimiz gençtir. 
Yolları çok çetin ve taflL. 
Fakat onları kim gençle.tirdi. 
Ki onun yüksek hedefi hürriyettir. 
Onun en büyük rehberi Envel' p..,.._ 
Bataklıklardan ve derelerden aa-

keri çıkanr 
Onun hdefi hürriyet, memleketin 

ve milJetin hürriyeti!. 
Onun dünyalar değe!' hayatına pa

ha biçilmez 
O rehberimiz Enver pafa !.. 

Enver paşa. uzun uzun gözleri 
yeşilliklere dalarnk bu şarkıyı din
ledi. Sonrn yine başlıyan türkü
yü hafızası kamilen kapladı ve o 
da nyni nakaratla ı lık çalarak 
bu şarkıyı tekrarladı. 

Enver paşa üç gündür yanın
da bulunduğu Davletmen bey ile 
yeni yapılacak işler hakkında gö
rtişmii~ nihayet anlaşmıştı. 

Davletmen bey de Enver pa~a 
gibi dilşünüyordu. Ye Enver pa
şaya diyordu .ki: 

- Hakkınız var paşam .. Mem
lektte clli:nnanlara karşı tam bir 
birliğe ihtiyaç vardır. Bir teşki -
lita IUzuın vardır. Döşembe ka
pısı önün<le bunun ne kadar lazım 
-0Jcluğunu bir kere daha anladık. 

Birleşrrıek lazım .• Bir bayrak 
altında tl)plannıak lA.t:ını~ Ne ka
dar kahraman olursak olalım, ne 
:kadar çalışkan ve Yıatanperver olur 
.:;ak olalım birleı;ımekten ve bir bay
rak altında toplanmaktan b"-'ka 
·çare yoktur. 

l~to göriin .•. Döşembede topla -
nan ve Kı:lılordıı ismini alan adam
larla RZ mı uğra.ştık. Ve az kal -
sın da 'kaybediyorduk. Çünkü on
lar lıir idiler. Bir bayrak altlnda 
idiler.,, 

Davletmen bey Balcıvan civa -
rında toplanmış olnn 500 ·den faz. 

, la basmacının reisi idi. 
Enver paşa ile görüştükten son-

CUMARTESl: 21 / 1/939 

ı;ı.ao l\Jüzik (operalarda. pl) 

14.- Saat. Ajan~, meteoroloji ha
bcrlel'i 1.ıJ.10 Tür .. k müziğ'i (pi). 

1°1..1::>.15.30 i\Iüzik (operetler 
ve film ınti;ı;ikleri - pl). 

Taksim halası yıktırılıyor 
Tak~imdeki helanın yıkılma i~i 

<lün Belediye encümeninde 70~0 
füa.r~ bir müteahhlda ihale olun -
mu~tut'. 

IIelftnrn daha evvel' 
kararla~brılmış olduğu 
biraz gecikmiştir. 

yık1lmaQl 

halde iş 

Sebebi yeni )'apılacak hela pro
je,.inin eııl'iimene . evkolunmu~ ol -

nıa,.ulır. Eski hel5. yıkıldıktan son

ra Mimar Got er tarat'111daıı planla-

17.30 Program. 17.35 :Müzik 
(<laıı" ımati - pi) 18.30 Ti\rk müzi· 
gi (ince ~.lz - kürdili hicazkar fa<>:
lı) l!U o Saat, A.i.ans, meteoroloji 
habcr1el'i ve ziraat boı·3ası (fiyat-
19.25 Konuşma (dı~ politika hi.di
seleri- 1 !J.40 Türk müzigi (mııh-

t lif k l " d ı·kıl"r) rı hazırlanan ~eni helanın in~ı:ı~ına e o uyucu ol' an ş.a ., 
1 - Z f' ki l\I eh met ağa • Ferah- ~g.,.eç"'i"'l ev-cv-ev-kv-lv-iıv'. vv-vv-vvvvvv'V'A/'."V"V'A 

nuk }W:;<l'<'\'İ. 

2 - Lcm'j - Şal'kl - Lerzl'ln edi
yor. 

3 - %ınburi Cmil - Eviç şark1 -
Bir rıigah ile kalbimi. 

4 - Halk türküsü - Elveda d°' L 

İKTJSA_T İŞLE . · . 

incir üzüm borsaya 
alındJ 

<leli. incit· ve lızüm mahsullerimizin 
Okuyan: .:iuzaffer İl.kar. de borseye ithali için UZ\!" müddet-
5 - L~m ! - U~ak şarkı. • Neler tenberi yapılan tetkikler neticelen· 

çektim ııelcr. ıniş olduğundan önümüroeki mev-
6 - Rnif - KürdüJi Hicazkar sim zarfında bu maddeler iie bo~.· 1 

şarkı - R"ngi ruh:rnrına . ya ithal edilnıi~ olacaktır. 1 
7 - O ..;nıan Nihad - Hicaz kar 1 /vvvvvvvvvvvvvv .. ,,vvvvvvvv ... •vv"" 

şnrkı - Ellere uzaktan bak. 
Okuyan: Semahat Özdense~. 
8 - Leyla. Hicazkar şarkı - Ner 

ele. in nerde aceb. 
!) - Leın'i _ lo:ıfaban ~arkı - Na

rı askmla kül oldıı. 
10 - Rahmi - Isfahan şarkı -

Etme beyhude fig.an. 
Okuyan: Mahmut Karındaş , 

R. Neydik. 
11 - Asım ,arkı - Her zahmı ci

ger;:;uza. 
12 - Halk türkü:sii - Ay doğ

du batmııdımı. 
13 - Halk tiiı-küsü - Karanfil 

oylum oylum. 
Çalanlar: Vecihe, C. Kozan, 

R. Kam. 
20.30 Tem:-;il: Per Günt (Yazan: 

Heinrick tbsen) 
Türkçesi : Seniha Bedri Göknil. 
Montaj: Ekrem Reşid. 
Radyo küçük orke~irası refaka

tiyle. 
21.30 Saat; eshıım. tahvilat, kam 

ibiyo - nukut borsa.1;1 (fiyat) 21.40 
Müzik (kilçilk orkestra - Şef: Ne
cip Aşkın.) 

1 - Walter Noaek - Romantik 
uveritir. 

2 - Fried Walter - Rüya - ke
man solo ve orkeı:ıtra için. 

3 - W'alter Noack _ Kciy hika
yeleri. 

22.llS Konuşma (haftalık post:ı 
kutusu). 

22.41S Müzik (dans plakları) 
23.45.24 Son Ajan.<( haberl&ri ve 

yarınki program. 

~ ·'D:ENİZLERDE · 

Bogaziçinde bir 
motör battı 

Dün Boğaziçinde ilti molör ara
sında bir çarpışma olmuş ve nıüsa- ı 

deme neticesinde motörün biri ha- : 
mulesile birlikte batmı§tıı·. 

1 
Vakfıkebir limanına bağlı üç 

1 
tonluk Arslan motöı-ü dün Rumeli 
kavağı ile kılavuzluk dairesi ara
sında seyretmekte iken aksi cihef.· 
ten gelen kara.elmas motörile yan
lış bir manevra yüziinden çarpı~

m1ştır. MUsademe oldukça şiddetli 

olduğundan Al'Slan motörü derhal 
batmış ve içinde üç kişiden mürek· 
kep olan tayf ası deni%e dökülmüş
lerdir. 

Tayf alarm hepsi yüzme bildik· 
lerinden bir müddet deniz üstünde 
kaldıktan sonra oradan geçmek&. 
olan Şirketi Hayriyenin 54 numa
ralı vapuru tarafından kurtarılmış
lardır. 

Arslan motörünün battığı yer 
~ok derin olmadığından hamulesi 
ile birlikte Sarıyer iskelesine çeki!
miştir. 

Mete vapuru yüzdürüldü 
Geçen haf talar znfında Kara. 

denizde çıkan karayel fırtınası yü- 'ı 
:ıünden karaya oturan gemilerden 
Mete vapuru dün saat 11 de Türk 
Gemi kurtarma şirketinin tahBsiya ı 
gemisi tarafından yüzdüriilmüştür. 

1 

Birikmiş olan 30 bin liranın 
tevziini bütün bir ümitle 

bekliyorlar 
Adli tl>liğatia!l dolayı birikmiş 

olan paraların - eskisi gibi - müba
şirlre tevzi edilip edilmiyeceğini 

bütün !shnbnl mübaşirlri meerak 1 
\'e alaka ıle bekh mektedirler. 

:Miktarı ••:rn" bin liraya baliğ 

ohm bu paranın: esasen aylıldaı·ı ı 
az olan bu vatanda~lar arasmda 
eskidenbe•·i mutad olduğu iizere 
tak-sim ol~ınmas1 onları ve ailele -
rini ~cvindirccek ve müşfik hükü
metimize !.ıir kat daha minnettar 
bırakacaktır. 

:\!:rnmafih dün l.rn hususta ken
disiyle göı·U~en ve bu paranın mü
ba~irlere taksim eclilip ediJmjyece
ğini :oran gazetecileı·e müddeiu
mumi Bay Hikmet Onat Radece şu 
cevabı vermekle iktifa etmiştiı-: 

- :m.iba~irlerin Adliyede birik
mi:, kanuni alacaklaıı yoktur. Buna 
ınukal.ıil, miibaşirler, es.kidenberi 
bu kabil ııarnmn tevzi edilmekte 
olduğunu ıınzan dikkate alarak 
hiç olmazsa. tbliğ:ıt hakkındaki ye
ni kanunun üıtuik edilmesi müna-. 
sbetiyle :-;on defa ol.arak kendileri-
ne bu teniahn yapılacağını ümid 
etmekte \'e hu h1tfu ~ayın Adliye 
Ve.kilimizden beklemektedirler. 

Polise Suc isnat Eden 
Eroinaman Minareci! 

--·~-
Eroin:cri imha et~ek istedisede 

mahkum ol !u ! 
Minareci Ömer namile maruf 

bir sabıkalı dün Küçükpazar çarşı

s.ın la şüpheli bir vaziyette dolaşır

ken yakalanarak karakola götürül- ,

1 

müştiir. 

I{arakolda ömerin üzeri aran

dığı vekit. cebinde bir (köylü) siga

rası içinde bir miktar eroin bulun
muştur. 

Memurlar; bu eroini mııayen~ 

için masanın üzerinde bir kağıdın 
içine dökmüşlerdir. 

Ömer ,bu sıralarda acele palto
sunu çıkarmış ve memurlara hita
ben: 

- Bu eroini beniın cebime siz 
koydunuz! .. 

Dedikten sonra paltosile masa· 
nın üzerinde duran kağıt içindeki 

eroinleri uçurmuştur. Fa.kat, m«?
murlar, bunun bir kısmını yine top
lamışlardır. 

Ömer bundan sonra da söylenip 
durmuş ve (polise suç isnadı) cür-

mile 4 ilnc.ü asliye ceza mahkeme· 
sine verilerek 35 gün hapis ve 35 

liı'a da para cezasına mahkum ol· 
muştur. 

Kendisine; aynca; uyuşturucu 

madtle taşımak cürmile de 5 inC'i 

ceza mahkemesinde muhakeme olu-
nacaktır. 

Halk İcin Ucuz .. 
Radyolar 
Getirtiliyor 

30 Jiray.a kad~r ucıı7.- hh· fiyatla 
Avrwpada11 getirilecek otan Halk 

Radyolan yakında piyae.aya çıka
rılacaktır Bu i~Je '1'eiefon idare8i 

me:;;gul olrnağa ba~l:amıı~tır. Veri· 
len kararlt.ra göre bu ra<lyoları 

Telefon 1dm"esi getirtecek ve mem
leketin hf-!» tarafma tevzi edecek -
tir 

Y,ıyım kiiltür hay,,tımız{lıt mli. 
him bir mf!vki işgal edecek radyo 
sjy.asetimiz Halk Radyolnrnım pi-

yasaya çıkanlmnsmı müteakip 

fevkalftde ehemmiyet ke~hedecnk
tfr. Bu ı·aclyolarcıaıı a2 11i1le kul 
lanılmağ-ıı elveri.,li olan pilleri Tlir 
kiyeııin h "r köyiiııc gönderilecek 

ve kolayca iŞIPtilmcsi temin oluna
caktır. Hadyolar önümüzdki ilk-

baharda piya~aye çıkarılmı~ ola -
c.aktır. 

ı'1 KANUNU~ANl 193! 

Kutup arazileri üzerinde 
devietlerin siyeseti 
'Kutup mmtaka.Jarı da. arzın di

ğer kmm1aı'1 gibi siyasi meselelet. 
ve hakimiyet hukukunun tee.;;siL-ıU 

gibi hadiseler tevlit ediyorlar. Bu 
toprakladarı bazıhıı·ı tarihin sey-
ı·inde, mııhtelif d e v 1 e t 1 e r 
ara:;ındfl. m il c a d e l e 1 e r ve 
m ii n a k a ş a l a r cloğurmu::-
tur. Mesela şimal kutbu ~abasında. 
Groenland, Norveçlilerle Danima
kalılar arasında, Spitzberg Cezairi 
de ınüteadrlit devletleı arasında u· 
zun mücadelF-leri mucip olmuştu. 

Netic~ Groenlan'cla Danimarka
nın, Spitzberg'<le Norveçin tam ,.c 
mutlak hlkimlyeti tanmmıştı. Yal· 
nız sonuncu topraklar bitaraf aJ
dedilnıiş diğer alakalı devletler de 
muhtelif iktisadi sahalarda müsa.
adat elde ~tmişh..rdL 

Kutup nımtak:ılanmn mütebaki 
kısmmda alakadar devletler, son 
zamanlarda, 1907 de ilk defa ileri 
atılan (Sektörler) doktrini takip 
etmek istiyorlar. Bu cloktıine göre, 
şimal kutbu mıutaklarına biti.sil{ 
bütün devletler hakimiyetlcıi altın· 
daki topraklaı1nı şim~l kutbuna ka
da.r ilerletebilir'ler. 

Knnnda, Amerika Birleşik De\
lcti bu doktrine biat etmişlerdir 
Yalnız Amerika kendi hissesine dü· Vali ve belediye reiı-;i dokb: 

Li'ıtfi Kırdar dün sabah yanınd·:ı. şen arazi üzerinde henüz resmi icl· 

Valinin tetkikleri 

diala.r ı:ıe?·detmcmif)tir. Norveç, Da-
yollar müdürü Galip ol<luğu halde 

nimarka, Finlandiya. da mümasii Cihangire gitmiştir. 
hareketi takip ctmekteclirler. Sov-Vali ve belediye rebi Cihangil'-

d bilh 1 k ki l n Vaz: yet Rnsyaya gelince o 1926 da bu e assa yo ve so a a 'ı .. -
} pren.!';ibi kat'i olnrak kabul etmiş 

Yetini tetkik etmiştir. Bu arada ıa-
Ye sektörünü 32 4'35 şarki tul daber aldığımıza nazaran Cihangird~-
iresile .l 60 1~'30'' garbi tul dairesi ki Anahtar caddesi, Havyar cad-

desi ve Güneşli sokağın asfaltları- arasında tesis etmiştir. Sovyet 
- Rusya buradaki hukukunu fili iş· ması için teşebbfü~lere geçilmege 

karar verilmiştir. Ve bunun temini gal1e teyit azmindedir. Bu hususu 
meteorolojik istasyonlar, hava ve 

ı·çı'n harekele gec.ilmiQtir. 
~ deniz sefinelerine mahsus yerler, 

Vali ve belediye reisi doktor ı sığınaklar, inşa ve faaliyet sarfet.
Lulfi Kırdar evelki gün yazdığımız 

mckl0diı'. 
gibi Kadıköyde tetkikler yapmı§tl1'. Filhakika. Sovyct Rusya herhan 
Bu tetkikat sırasmda gene geçe l 

gi biı· devletten ziyade bu hava1id~ günler yazdığımız veçhile Kadıkc-
seyrü sefer imkanJarmı a.ram::ı.kta

yün bugiin hali ve bo~ bir kumluk dır. Zira bahri bil' ablukadan Bal· 
olan iskele meydanı gayet iyi bi~· 

tık ve baı:ıka denizlerde mahsur kal
şekilde tanzim olunacaktır. Kaıh-

maktan endişe duymaktad1r. Bn köyünde yapılacak Halkcvi binası 
s<.'bepten, bütün kıı:; buzlarla mah· 

işile de Yali ve belediyn reisi ehem-
miyetli surette alakadar olmakta- 1 suı· Aı khangclsk limanı .YE>rine Kat· 

harina körfezinde Mournıansk da 
dır. bir liman vi.icude getirmiştir. Bu-

Y ol vergileri için bir usul . l'.a;:;1 Collı'h:ıİl'İm te-:iri!e ~nlar dmı-
Mülkiyc müfettişlerinin Vckale- mama~tadır. Diğer taraftan Sta· 

te gönderdikleıi teft~ layihaların- line kanalı, beyaz <lerıizi Onega gö
da, yol vergilerini para ile veremi-. lünC', cmıdan da Lcningrada bağla· 
yen ve bu borcu bilfiil yol işlerinde maktadır. SoY)'f't Rmıyanın fa.alı· 
çalışarak ödemek ist iyen mükellef- yeti bu ınmt:ıkal:.ı.rdn gemiler, tay· 
lerin listelerinin vilayet encümenı- yarelel'le ilmi tetkikat h:ı tinde de
ne verilmek üzere valilere verme- vam etmektedir. 
!erinin bir çok kanşıklıklat·a mey- Kc7.a, cenup kutbu arazilerinde 
dan verdiğini bildirmektedirler. de. bu uzun n1Unakaşa ve mücade· 

Büyük mahzurlan olan bu kart- leler dcvnm, bu işe Fransızlar, Nor
şıklıkların önüne ge(,'lnek maksa- veclı1er. ingilizler, Birlesik Amer~
dile Vekilet. fen memurluklannc'l kalılar. CPnııbi Amerika devletleri, 
tanzim olunacak bedeni mükellefler Yeni Ze1andalılar iştirak etrnektc
listelerinin evvela kaza hususi mu- dirlcr. Son zamanlardıı cenup kut· 
ha.sebelerine tevdi olunmasmı ve bu arazilerinde N"oı veç hükumeti
orada icap eden muameleler yapıl- nin faaliyetine geımi verdiği v~ 
dıktan sonra valilere gönderilmesi- Falkland'lann garp kısmında 4'5 
ni emretmektedir. derece şarki tul dairesine <layanna 

• 
ikinci Nevi 

• 
Ekmek /cin .. 
Tetkikler 

Belediye fakir halk için mllhak· 
kak bir ikinci nevi ekmek çıkarınıı.k 
kararile evvelce yapılan ve kimya· 
hane raporile gıdai kıymeti eksik 
görülen nümunelerden başka nli
muneler üzerinde tetkikler yap
maktadır. Bu tetkikler neticesinil3 
yeni bir formül üzerinde bir ekmek 
hazırlanabileceği tahmin olunmak· 
tadır. 
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TAKVİM 
aı Kb.waasiai 1939 Cmıartesi 

Hfert : 30 Zil k ad e 1357 
Rumi: 8 ıon Kinun 1354 

Kasım : 15 

Dotu saati : 7,21 

Ôtle : 12,25 - ikindi : 1~56 
Aktam: 17,11 - Yataı: 18,46 

İm11ak: 5.37 

ve bu sahil ile deniz arasında ada
ları ihtiva eden bir ku.:::nının haki
miyetini t.evsie karar verdiği ve bu
nu yalnnda ilan edeceği söylenmek· 
tedir. Halbuki Falklanlar üzerind~ 
Arjantinliler belki bir asırdanberi 
iddialar beslemektedirler. 

Bütün bunlar, e8as1 mühim bey· 
nelmilel münakaşaların, mücadele· 
lerin yalnız merkezi Avrupa, Akde
ııiz haV7..asında ve uzak şarkta ce· 
reyan etmeyip herkesin buz, kar, 
ve ıssızlık diyarı olarak tamdı!;ı 

yerlerde de, beynelmilel ihtilıl.fJarm 
terei.isilm ettiğini, yeni bir hukuk U· 

sulilnün doğduğtmu ve alakalı dev
letlerin kendilerine has, hatta ha
yati me.!lfaatler saiki ile çarpıştığl, 
veya çarpışmağa karar verdiğitıi 
gösterir. 

Dr. Reşad Saga.y 

o-biliye Vekaletinin 
bir sorjlllsu 

Dahiliye Veki.leti, Belediyeyo 
gönderdiği bir tamimde belediye 
veya hususi kJarelere merbut veya 
bunlarla alakalı memur ve i~i sa
yısı 500 den fazla olan müessese 
fabrika ve ticaret evleri ve sair 
kurumlar mevcut bulunup bulun
madığını sormaktadır. 

Vekilet eğer bu neviden fabrika. 
veya müesseseler varsa her birinde 
kullanılan işçi sayısının acele bildi .. 
rilmeslni istemektedir. 
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Yeni Sabah Asla Dr.Fıınk'aRayş-

D .. kJ•k E . .- bank reisliği de one ı tmemıştır Verileli 

Serbest JrJanda Hükumeti Reisi lngiliz 
l Bapekiline teessürlerini bildirdi 

Londra: 20 (A. A.) - Geç '8Clef 
emniyeti umumiyeye gönderilen 
İlllZuıa bir mektupta tedhişçilerin 
lrlanda postatuU naldetmekte o -
lan Holybead • enston ekspresini 
lbrhava etmeğe uğraştıkları polise 
iaaher Y9rilmekte idi. Muhtelif is -
tasyon'b..rın memurlanna mütA!yalc
-*ls ıi>ulurnalarl tenoik edilmiş ise 
ıde wen bu aabah saat 2 de hiçbir 
Jlnzaya uğramadan Holyhead'a gel 
mfttir. 

IKlfllCt lMZASIZ MEKTUP 
Londra: !O (A. A.) - Daily 

Mail pzetesinin 'bildirdiğine göre 
auüyeti l1Tll8llÜ7•1e ikinci bir imza.. 
aız ••ktaıt söndnielrek ted~
leria eece llendon tayyare :meyda-

nını berhava etıneğe teşebbüs ede
cekleri bildiıilmiştir. Bunun üze
rine tay) are ~ydamna derhal mü_ 
him miktarda polis takviye kıtala
rı gönderilmiştir. Gece yansın

dan biraz evvel birkaç yüı .asker ve 
polis tayyare meydaniyle civarını 
emniyet altına almıştır. 

DE VELER.ANIN TEESS0R0 

Londrı.: 20 (A. A.) - B. De 
Valera, serbest Irlanda ili k<>ırıi -
aerini B. Chamberlain ile refikası-
na dün oğullanna ka!'f\ yapılmlf o
lan suikasddan dolayı teessürlerini 
beyan ebneie ve çocnklannm sılı
hatte. olduğu hakkında kendilerine 
teminat vermeie memur etmişttr. 

Barselon 
Önünde 

Frankistler 
Şehrinin 

~--------------
(Baf tara ft J iaci ._,fada) tedbirleri almasmı i&terniftir. 

torlukAJmanyu1 ,olmır. Tek bir Jılebuaan meclisi, salı gtınü tor.· 
.Almanya vardır • .Ağhyan ft yalva- laııacakbr. 
ran, ya!lat ta küstah ve tehdit A·- MUHAREBE VAZIYET! 
....,._ ~ tek 1lir imana Sal&mauka: 20 (A. A.) - Umu
-.nkr: Kuwet. :Jsteldıeriııde lleı mi karargahın tebliii: 
biri gQya sonuncusu olacaktı. ea, 1 Baı-ı:ıeloıı vilayetinde kıtaatı -
_.,__,,nn Glduldan siJli Geği1 ol- mu; bazı bölg .. lerde 15 kilometre 
IUlanaı ietediiftnis pıkilde gör- derinlige kadu ilerlemi.ttll'. 

mek zaruridir. Akıl ve mantık lpa 
Jumından muhakeme edilmeğe hiç 
tahammUlü yoktur. Habeşistan ku. 
ranı kerimi okumamak ve tanıma
mak yüzünden yıkılmlf. Ya Hab~ 
şistanı yıkan devlet acaba kuranı 
kerimi okuyup tanımış mı idi? 1&· 
ponya ayni sebepten dolayı yıkı
lacak imiş. Niçin l apon7a? Kô:ra
nı kerimi okumıyan ve tanunıyan 
devlet yalnız Japonya mıdır? Her 
halde o yıkılmıyor ve şimdilik Çini 
yıkmakta devam ediyor. 

GörüUiyor ki pyet cahil, dar 
düşünceli zavallı, belki de sihnin
den yan hasta bir insan karşı -
B1nda bulunuyoruz. 

Fakat meaelede yalnız din, a
kıl ve mantık defil bu memleketin 
huzur ve Bilkinu, terakki ve te. -
cecldfldfi alikaderdır. Otu& aene
denberi içinde yaşadıfmuz, tarih 
lbize bu vatanın en büyök dtişma· 
nı ve tehlikesi işte şu yan meczup 
vatandaşta tecelli eden kötü has. 
talık oldufunu iısbat etmiştir. Meş· 
rutiyetin ı!k aylarında tstanbulu 
altüst eden kör Ailelerden 31 )(ar. 
tın ı-eriatı;ılanna, KubUAyı şehit 

eden Menemenin kudurmuş yobaz 
lanna vaııncıya kadar zihnimden 
azgm, vah~i. kör ve mutaassıp bir 
canavar kafilesi bir kabus üzüntil
sfyle geç+L Tftrk inkıfAb ve teced
düdü otuz senedenberi be.,-.eriyetin 
muzlim hayvanlık devrelerinden 
arta kalmış bu behimi ve müftem 
cereyanlarla boğul'&rak ve onları 
eserek bu memlekette vicdan hür
riyetini tesis edebildi. Bu memleke 

(lqtarafı ı iacl _,,.......> 
fena şahıaların mevcudiyeti sayllt 
tabiidir. Binaenali3yh bir şabla hü
cum etmek, ~bir saman o re -
jime karfı Taziyet almak demek 
değildir. Bilakis eter meveutsa, 
bir rejimdeki fena adanılan bulup 
teşhir etmek ve mahiyetlerini efki
numumiyeye bildirmek, o rejim 
için en fay dalı bir iştir. Ve batta 
bir vatandaş bilhassa bir gazete i
çin bir vazifedir. Bugün mem • 
leketi idare e4eıı ismetli .kafalar 
ve eller, masum ve temiz rejimi
mizi bir takım kimselerin kendi 
çirkin itlerini örtbu edecek, giz-
1i7eeek bir kalkan aibi icullanma
larma da asla müsaade ve mü
umaha Hemb'ecek kadar yüksek 
hasJetlwe miliktirler. Ba oyuna 
plmeslerl 

Gelelim asıl dav.aya: 
Ayın ıs lbıefi ewna l'iiııii İstan

bul miidd~iumumisi Hikmet Ona -
tın daveti üzerine gazetemizin sa -
bibi Ahmet Cemaleddin Saraçof
lu ve heyeti tahririye müdürü Mu
rad Sertoilu müd.deiumumlliie git_ 
mişlerdiı'. Müddeiumumi Hikmet 
Onat, kendilerine Ankara müddei
umumfsinJen ıelen istinabe varaka 
11ndaki muayyen sualleri sormuş
tur. Bu sualler, bu yazıların kimle
rin yazısı olduğu mealindeydi. 

Gazetemizin sahibi Cemale,ldin 
Saraçoiltt bu i~n hiç bir mahi -
matı ve delili olmadığını a~ıa söy
lemiş değildir. Yalnız vakı :suale 
göre, yazının İbrahim Hakkı Kon
yalının elinden ı;ıkmı~ olduğunu 
söylemiştir. Hatta t~tanbı.ı! mlıd -
deiumumit1ine, i~i \0 e mes'uliyeti as
la İbrahim Konyalıya atfetmek 
niyetinde olmadığını. bu işten do-

layı bütün meautiyet.i t&kabbül et
tiiini tekrar tekrar ._lemit Ye er .. 
tesi gün d~ mahallinde daha otraf
lı matimat vermek n katedilen 
iaimleri ~ıkça beyan etmek mak
sadiyle sureti mahasada An.ka
raya sitmif ve bu ifadesini bizzat 
Ankara mflddeiumumhd Balı& A· 
nkana vermiştir. 

Binaenaleyh ortada ifadeleri 
başkasına atmak ve mesoliyetten 
kaçmak gibi bir vuiyet katiyen 
yoktur. Mesele gayet sarihtir. 

Ekrem König işi, mahiyeti iti
bariyle. çok ,üınuliu bir lıldisedir. 
Her hangi bıir uamın, hiç himaye 
görmeden yalnız h8f1na, sadece 
bfr tek hariciye memurunu l'.endi
sine alet deM-k bu kıadar 'büyük 
bir kaçakçılık telle-kesini idare 
edebileeeğine inanmak bilyilk bir 
aafdenınluk olur. Elb&tte ki Ek
rem König himaye edilmiştir. ::. . 

Bize "bu .adamlar kimlerdir ? 
Ellerinizde hanai vesikalar var!,, 
diye sordular. 

Biz bunlarla ortak değildik! 
Onun için maalesef bize yaz • 

mış ohlukJan ve btitün kabahatle
rini ikrar ettikleri imzah, mühOrlü 

1 
ve pullu vesikaları~ır ibraz ede -
mezdik. 

Bu hususta fimdilik fazla iza
hat vermeğe tuzum görmüyoruz. 

Rizim bugün burada tebarüz 
ettirmek ·8tediğimiz nokta. me9Uli
yetten ka~ınmad.ğımız ve işi öte -
kine berikine atmak gibi bir ha
rekete a~IR t-:?vessül ve tenezzttI et-

l!h ettiğimiz.,. kırni ,)lduğumuz 
büyük meml&lu~t iı'~met~ de. asla 
gazetemizin ~atı~ını u ttrrmak gj. 

bi ha·,i~ bil- g&tyeve matuf değildir. 

<Bat tarafı l illci ~--} 
tai nazarlardan w para bakımın -
dan tek bfr fdvenin meTCodive --

Dr. Sehadtt'aa ma 
reePnlerhMlea Wri 

tini imir oldntana H;ran ~ 
41ir. 

B. Funk, 4 sene ~n tayin edil. 
miştir. 

Htnıltlft iKi MEKnJBU 
Bertin: (A. A.) - D. N. B. A· 

j aıaitı bildiriyor: 

Şans6liye Bitler, milli ekoDOllli 
nazın vfı Rayfbut reisi dokter 
Fut•a ~daki mektuba pnder. 
nıiftir: 

''Ranbank reisliiine ~ 
dolayısi~le size y~ni vuifeama i
faemda umimi surette ma1'&ffakı
yetler temenni derim. Bu derece 
mühim He• i.ıp birJetUren yeni va-
7.if eni2'de yapacatınız etqaslı iıııler 

mekt.e ısrar ediyorus. :tki f1ktaD bi- Şimal bölgesinde Tarroja, gras, 
riııli illtihap ~ Ya Lamonma, Cedo, Frenanosa ile 
Janaki A.WU(lllND lmnıcM• CIÜA· Kas •le lJ. gııardia, serracasteJla 
ğız, yahut ta diininla JlaNbeleri vt" tudela ıııevzilerini işgal ettik. 

tin tefekkürü ancak bu sayede ra· 
hat ve temiz bir nefes ala'bildi. İş- ı 
te yukarda isaret ettiğimiz brihl 
in bu bakımdan ehemmiyeti haiz
dir. F..ğer kör ve vahşi taassup ile 
mücadelelHimizin hatıraları bu 

~~~:~=n~~~~x~· 6~3 ~·~- -~w~~~~~~~~~~~~=~1~~~~~~~·•-aM~~~~r~r••~~~n şunlar old~ak~: 

C• St d• • l - Şimd4ye kadar yaptJiınız 

üz.erinde aj1ı7a.ps. Ukr&Dya m .._ Merke7 b6l~sinde Jıf&l8'l'fid, 

ıyano - oya ınovıç gibi, bundan böyle de gündelikle. 
rin ve fİ}'ıitlarm mutfak istikrarını 

aeleejni AJmNI ı-roı-candası orta- Cıımlls, Olujaa, Cveciana ile Kon
ya çakannıftır. FraBsız - Sovyet tegraels, Masanet ve Rocaplana 
paktınm teuhüıiinU istiyoruz. mevziler n· aldık. 

kadar yem olm&SM idi, eğer böy
le hüdai nabit filozofların cami gi-

Go •• rllŞ.. melerı· temin etmek. 
2 - Serma~ eler piyasasının hu. 

susi ihtiyaclara şimdiye kadar ol· 

İtalyan metalibatını mevzuu Tarroia - Calef yo&uııu kestik. bi kudsi bir yerdt• tepreşecek tulô- Belgrad: 20 (A. A.) -- Avala! 
bahAedm hatip, f()yle demiştir: Cenup bilgeımde. Salamo, Bo- au.rı kpr~p aijı, iki batlı ta- ~ b · irb'w; 

,_ Bu. mehlfihe* ft - bil'li-1 doaaı, -~ .... Bu• .... 
ğimort.aya ~· Hiç bir dik- Torre de Warra ile castellar, pliaa 
tatör bu birliğe karp bir teY yap!l· matama mevsilerini ve Alba. Cova 
maz. Bafvekil Daladier'in seyahati ve Preqal tpelerini işgal ettik. 

biat platlan.til>i Wlkki edilecek "1--..r:.~gw:-ı· *,."lllllW.iMıtin~n 
kadar hüiclnısilz kalmağa mah - afterı 8Ut T ye kaclar lkmlıf, mtl

..... -ki ... _ -toda INr si-'et ffril-kum bir "evir hu•dl etmis bulansa .._ - ..- .,,.,.. 

emwnnda gittiği yerlerde ptebi&t Dilşman yüzlere• ölü verdi ve 
4di meselenin bahse bile deleri o- miftir, Şato lnl1Mle toplana Wk 
lamazdı. Fakat şu dakikada &'&.- İtalya ve :Yop.slavy.aı için tezalati-

yapılmı§br. Jlemleket hUkılmetten 1485 esir aldık. yet müteyakkız bulunma.k, dali- ratta bulwnınuşlar ve B. Stoyadi -
Jet tezahı.trlerine cesaret •ermelC- noviç il• Ciano da.. halkın eğlencekatı sözler bekliyor. Andaloçyada hatlarlmızın tas-

ERkı Hava ı.'lazın radikal so h;bi sıra~mda d«tmana Nyfik za- sine iştirak etmişlerdir. 
ten ictinap triıek bir vecibedir. MACAlltsTANHI INTIBALARI yalist Pierre Cot 1spanyol mesel~i yiat verd· •d'k Vft 428 esir aldık. 

haldmada dıniştlr ti. Türk mahkemeleri vatani vazife- B\ldapefte ıo (A. A.) - Ga-
1 

lerini ifa ederken bunu esassız ve zetelen Belje'de İtalya hariciye ı 
yersiz bir M!liş ve vesveseye düşe- pazın Kont Çiano ile Stoyadinoviç 

_ Franko nezdine bir büyük .8. M.. •6~lı··ınm· • 
elçi mi gönderilmek iat:eab'or? Pe- .tr•~ '-' • 
kili öyle o1swı... Fakat, Franeo oo 
görii§Wmek isteniyorsa ona değil 
Rom.aya veya Berline müracaat et
memi& Jizınwn·. 

HitleriD ()(DNdeJem,) kitabı Ü

zerinde duran ha~ cleaıip:ir ki: 
Almanya, Franaıa - tngWa-Rua 

birliğini bozmak iatiyor ve Fraıısa
.mn deniz yollan ilze1'Ulde istinat 
noktalan arqtın,yor. 

Bu emada sağ cenah hatibill 
1&1erini kesmeje bqladığmcian 

Pierre Coot !)Öyle ~: Bu 
inkıtalara bakılu9. Alman propa
gandasından benüz çok Jm\'Vetlİ ve 
lmdnıtii .... ~. 

Sağ cemil we1'adan bomm n
artne ştdd!d! itirazlarda bulunma• 
la ~. sol cenah ıneb.ıan 
ile, afkıllanuya koyulmu§lardır. 
.ller Qri taf"&f1n birbiılaine ka:nJI 
1'ağırdığı e6zieı' güriltil çıkarmıı 
w mecba reisi Hem~ celseyi saat 
l6.30 Qa l.aWe .....-ur lralmlştlr. 

Saat 16.155 M eellle tetrar açıl· 
lllfbl'. 

W OıeıQ&h nae.h'w'em (Jloslroq. 
aablmııpl.1, oıl)'e 801 cenaha htı

Cllm etmeleri üserine komünist 
'ftıorez ile sağ cenah mebualarnı
dan Dupleuis tokat tokata geJmir 
ı. w mölılllirler tararmdu ayrd
zq' .... Mııll reisi·• "1 .... 
...... dolaJt ~ .,.. 
etmmi herine mtlzakaTeleN devaua 
eau-lftlr, 

Deınokratlk birliğinden Jaqui· 
not llftnDıte kurulan damıe gi.t.nıa 
IU.Uıu tiddetle takit etmli ve tavi• 
ter siyasetine hticum eyka>iıtir. 

T I ıe.k masum bir vatandaşı sırf bir araşmda yapılmakta olan konu, -
1. opıantısı vebJm uj'runda ~ya çarpbrma- malan bü·. ük bir dikkati• takip ·-

Ankara, 20 (A. A.) - Bllyiik mak vazifesi ile de telif etmeje ka diyorlar. 
Millet Meclili bugün Faik O!ltralmı biliyetJermi ve bu husu.ataki olpıl- Esti Ujsa~ dıyor ki: 
ba§)wıbğmda toplanarak Of'un to- luklannı birçok misallerile isbat "Kont Çiano'nun Budapestede 
reı köyünden tıvuak ojl1llamldan etmit olduklan için, ağır ceza da yaptıiı konuşmalann mitteJnllJimi 
Pehlivan oğlu Mehmet Enoyuu verilecek kararı büyük bir emni - olan bu müzakerelerin muvaffakı
ölilm .ezasma çarpbnlmalD hak- yetle ve vicdan istirahatile Wkli- yetle neti~elenmesinl Macaristan 
kındalri mazbatayı tasvip etmİI ve yebiliriz. arzu eder. Eter fırsat düşerse Ma
Tiirkiye • AJmaap ticaret muka- De Jk <Wıld YALÇIN earistan cenup kmnşusuna elini 
velesiııe mlleyyel JtilUm ~ ================ vermekten ula tereddüt etmiye -
Riyalleti cümhur tewkfib laalrkm- Bir Wtada yakalaaa11 eektir. Macarl8tanın harici siya -
dald .. __ un.... -· mıMdu!ı' L- -•-~ - ..,... .- .. ç .. çalv seti tamamiyle Berlih - Roma mih-
ğiltiriblleaine aat tan llJihalart- Ankara, 20 (A.A.) - Geçea. Mr verine uygundur. Ve binaenaleyh 
nm ildnci müah181niai yaparak laafta içinde glimrttk muhfm W. açık ve urihtir .• , 
k-.W etmiftir. Jdlltı, eli JflCli bçakçl, ,ediyk .a. FRANSIZ GAZrrELERININ 

Yine buglinktl toplantıda ikinci 11111 bir kilo glmrlk bp.ğı, iJr:i 7iiz lılUT ALAALA.R1 
mllrüereJeri yapdaıı b1nmlar an- on bel kilo inhiwr kaçağı, befyiiz Paris· 20 (A. A.) - Gaı:eteler 
sDlda aabrl memurlara ait 145'5 lork iç gram uYWJturuvu ınadde, bu sa.hah orta A vrupadak.i mııhte
numarah bnuamı laetinci madde- ...ı-ı .... büı yib otus altı defter lif diplomatik sevahatlerden bah-
81 
............. w----- L-Jrıı.-- ,,___ J 

~- ı--~-UB_ııuu- sigara üiJcb. otuz 'nlrlr linua, OG sederek Roma -Berlin mihveri hak 
daJd llyillanm müaP.ftllllnde _. dört kaçakçı hayvanı ile on bir kında tefsiratta bulunuJoriar. 
alan hatipler, buiilRlll 11 IUbat mermi ele geçirmi§tir. Loutse petit parisien gazetesin-

1931tarihlift1128 u1* Umunın =====~=============:==== meriyete girdiği tarilllllıa ititmen 

meriyete ~ait ikİllci mal.f.t•--ill!l~-~-~~---~------
deai hlkmüııe itiraz ec1eı.- iudde- Hem Hoş iki saat geçirmek ... 
nt• tadHini ,...,_ tid61er ~ Hem de candan ve kahkaha ile gülmek için 
m:.şlcrdir. Milli MUdafaa Eneümenı T A K S ı M 
tıeJuıır tettiii için mez1ru.. madde.; Bu~ Sinemasına 
~ encibnelle ve,rfbneaiai istemiş 

w==~~-Ml• gidiniz. veffRNANDEL'in 
• ,.,,,, "'9,Jlfh"1ıl itilifa ltiltaho • --·~ 
_.. alt lammu8 1lirinei ınüake- ....,_,, KoftoJ .. Taciri v.e "ti" rollwini o1nadıfl 

:~~,~ pazartai AŞK MAHKÜMU -·-f taJyu harici ticareti 
Roma, :lO (A. A.) - ttalyan, 

en soa, mllkemmel ve ea 11et'eli filiaiai 1&1ia1ı:. 
Bu Filmia baza k111mlan NORMANDIE vapunmda ve 

KALIFORNIY ADA çe!Jilmiftir. 
laarld ticaret bilil14Q811 1938 de Uti ltivetea 
ailyar 959 milyon liret atık P. 

de di~ Ol' ki: 
"Bu d"plomatik gıcli}) gelın~de 

Alma11yanm roltt nedir! Bu hu -
suıtta birçok farazi):at ileri ailrül
milşse de bunlıar fikirleri tenvir -
den ziyade karıştınnağa hizmet tt
mektedir. 

Almanya: 
Evvela, dofuda her türlü ihti

tA«aıı sakınıyor. 
lkinc"iai de, nüfuıunu cenup do. 

fusuna dotru yayıyor .. Bu nüfuz, 
istihdaf edilen devletlere münasip 
va&talarla büyük Alman müşterile.. 
rinin hu usi ihtiyaçhınna göre, e
ko ıomik istih allerini arttumayı 
empoze ecm kten ibarettir. 

Bu suret e zahire meselesi Al
manyanın menfaatler·ne tamamen 
uy~un ol rak halledilecek, yalnız 
daha az mO'him olnııyan petrol me
selesi kalacaktır.,, 

İtalyanın bu 1ı usustaki. rolü ne
dir? Donnandieu, bu rolü Epoque 
gazetesinde ~öyle görüyor: 
Be)je'e tıpkı son dfa Bud.apcşt.eye 

"Görünüşe nazamıı. B. Çiyaao 
lavyanın da Kacuiatan sibi Roma 
gittiği gibi citnıektedir. Y oSU -
- Berlin ntih\"erme iltibakııu lir -
mek arzusandadır. Bu suretle Al -
manyanın hesabına hareket ediyor, 
z.·ra .\Vl.l!turya ve Çek bast.i,>·onlan 
oıi.adan kaiktıktan beri, İtalya azı. 
tık Almcm niltuziyle boy öltqe
cek vaziyette d~ildir. Çiyano'
nun "mu.ıvini,, vazifesini •örmelı:
teki telıaluk.unu görerek bir hü
küm vermek mthnkün i8e de, Duçe 
ve damadı yaptıklarınm farkında. 
dırlar. Cenup. doiu Anupesenda 
sahayı A !manyaya Mrbest bıralt -
malım, Akdenizde onun mtiza • 
heretine güvt!neb:lecekleri11clen iJe. 
ri gelmektedir. 

Macari tan ile Yogualavya ara-
ıunda bir mukarenetin buıiln mim. 
kiir. olduij'unu teslimde ittifa.k var
dır. B. Çiyano bunun tahakkuku
nu tesrie memurdur. Bu Yo~
lavyayı mihvc • eklemek için bir 
vıasıta 0Jı1cakıır. Fakat diier ta
raftan da malQ~dur ki, Bitler J(a-
earistanı tranailvanyayı iaemeie 
te.,vı1t ederek Roma.nyay& eritmek 
anuısundııcbr. Banun içia. Belpact 
büldt!r!etinin vaziyeti çok aazi.k. 

tspan,a hekkmda llaüp. .Baiea
na adalaruım. bttaratııja w IİJD&?t 
~ U. ~ wbeltiaini 
temin içba Mlrtuııwtta icap eden tıermJotir. ··-- Buala 

EKLER JURNAL< S.. Dlnya lıaberlerf 
dat J ve 2.30 da temillth Matineler. 

--ı tır.,, 

duğundan daha geniş bir surette 
açmak. 

8..,.. RaJth&Jak'm yeni ifküitı
.nı 10ou.'llat1937 kıutln11 mueibiJa..;. 
ce tamamlamak v~ iMi avetle Dev. 
ves paktının Ahnan matJU: baki • 
miyetinin dışında })ıraktırdtjı milli 
bankayı, naşnoval aosyaüet pren
sipleriyle mutlak bir ırnıtabakat 

halinde buklaeeak bir emliyon -qıü. 
ea&esesi haline aetinnek.,, 

B. Ht'N, devlet uzın dektor 
Schacht'.a da aşafıdaki mektubtl 
gönclenniftir: 

"Rayfbank reıi lifinden iatifa
mz dc-layısiyle uzun ve ~ sene
ler zarfında, Almanyay&: ve tab
ı.an bana yapmlf oldatanuz hiz
metlerden dolayı en samimi ve ea 
hararetli teRekkfirlerimi bildi1'irim. 
İsminiz, miJli cihazlanmanııı ilk 
dev!'efli tarihinde daimi. yazıh ka
lııca ktır. Sizi, devlet naZın olarak 
yeni vazf!elerin yapılmaıSt lçf n an
••ie etmekle ba'htfyanm..,. 

LONDRA MAU MAHAFILİNJ>E 
ENDiŞE 

Londra: 20 (A. A.) -Sehacht' 
ın devlet bankuı miidfirlütüıuhn 
aynlnıası İqiliz mahfellerinde na
hoş hi.r te811' husule aretirmiftir. 
Alman markında hafif •ir tnezsll 
görülmektedir. Devlet bankasın • 
daki bu deiifiklik Londra'mn 
"City" mahf elleriııde de hayret 
uyandırllll!tır. Çlnldl Scı.dlt, 
•eçenlerde Londrap aeı.r.k 1-fı.: 
tre ile Al?D&n7a U&8IDda oha a.
kı bir iktisadi ve mali ıe.,zita mesai 
husule aetirmeh P.1"8''f ve Yx
huıdı1erin Almanya'dan mahaeere 
ti mMeleai hakkında ıoösa'kereler. 
de bulunmuştu. 

Salahiyettar mahfellerde av , 
lendiilne göre Sclıacht'ın ~Jd~ 
si, Almaoyadald 111atedll elem• 
ların bir hea hneti malai7edacle .. 
dir. 

IWtLf.NRıl ... IZAHI 

Berlin: 20 (A. A.) - Satahi-
78Ülll' ..,.htitıer, R~nbank reis
litindelri _,.klfftn mf orpn • 
zasyon sebebiyle yapılmış oldllfu
na " dokter 8ehlleht n. dfhr zi
mamdar Eflftt arasında fahlll am -
....,.._ulRhtr ?MYC11t b1sl'uama
cbiıa bi~ 



Sa7fa: 1 

Bi- Japon Muah : 

Şirakanın Köpeği 
'Bnndar <;Ok 7.:ı man evvel 

Japonyanın k1içükbiı köyünde, Şi· 
raka isminde iyi kalbli Ye namuslu 
bir ihiiyııt· vaşı\ ordu. Hu adamın, 
sokakta hulup eviııe aldığı bir kö
pekten baF,ka arkadaşı yoktu. Bu 
dört ayaklı arkadaş Şirakaya, za· 
vallı karısınm ölümünü unutturmı

yorsa da kederini azaltmıyaçahşı

yordu. Bunun için birçok hokkabaz
ltklar yapıyordu. Köyün çocuklan 
da bu köpeği seviyorlarcb. 

Şiraka bir gün, kırlarda gezer
ken köpeğinin yeri ~iddetle kazmak
ta olduğunu gördü. lhtiyar, köpe
ğin gözlerinin: 

- Benimle beraber kaz .. 

ğacı o anda büyi.ıdü. tyi kalbli Şira
ka köpeğinin mezarı baima bir taş 
dikti. Bu taşı btiyük sanatkarlann 
güzel ya;ı;llarile doldurdu.! .. 

İsinin karısı akşam üzeri oradan 
geçerken Şirakanın bu ufak mezar 
önünde dua ettiğini gördüğü zaman: 

- Hay ahmak herif hay, bil· 
köpek için bukadar para ve vakit 
kaybediyor ... Dedi ve komşusuna 
bir fenalık yapmayı diişünerek ora
dan uzaklaştı. 

1yi kalbli ihtiyar mezarın ba: 
şındaki sihirli çamın birkaç dalını 
kopardı. Bir demet yaptı. Sırtına 

yüklenerek kederli bir halde evine 
döndü. Şimdi evi, ona boş göğükü
yordu. Çünkü artık köpeği yoktu. .,~.ıD·'"e ... m..,,ek ister gibi kendisine c;ev-

1 

Kederini unutmak için bir eeyle 
meşğtıl olmak istedi. (',etirdiği dal· 
larla bir küçük kulübe yapmaya 

ı başladı. Fakat bir anda kulübe, bir 
1 pirinç değirmeni oldu. Şiraka bu de· 

ğirmen vasıtasiyle pirinçlerini ö
ğütmek istedi. Fakat değirmenden 

un yerine altınlar çıkmaya başladı. 

Zavallı adam bunu, komşusundan 

saklamadı. Çünkü hiç fenalık dli· 
şünmiyen iyi bir lr:albi vardı. 

rilmiş olduğunu görünce hemen ye
re eğildi. Bir çeyrek kadar uğraştı
iar. Nihayet toprakların arasından 
birka~ altun meydana fırladı .. Şira
ka şaşkın bir halde mütemadiyen 
kazıyor ve etrafa dağılıyordu. 

Yorğun arğın işi bıraktığı zaman 
topuklarına kadar altın birikmiş i
di. 

Oraya pek yAkın bir kulıibede 
oturan ve fen•. huylu bir adam O· 

lan (İsi) ile kansı bütün bunları 

görmüşlerıii. İsi hemen ihtiyara. 
yaklaştı: 

- Birka<; ~aat için bana köpeği
nizi veri1· misiniz? 

Onu size güneş doğmadan evvt:l 
iade ederim. Onun ~ayeı;inde belki 
biz de bu fakirlikten ve sefalettP.Tı 
kurtuluruz .. Dedi . 

Zavalıı köpek çok yorulmuştu. 
Ok adar gayı etle çalışmıştı ki şimdi 
ayaklarının üzerinde zorla durabili
yordu. 

Şiraka, iyiliği sevdiği için kom
şusunun talebini reddetmedi. Elil~ 
köpeğe işaret ederek: 

- Haydi, elinden geldiği kad ır 
çalış, komşuma hizmet et güzel kö
peğim. dedi. 

Zavallı hayvan dili dıı~an çıkmış 
bir halde (tsi) nin önünde yürüme
fe b~ladı. 

Nihayet İsi bir yerde durdu ve 
önünde yürüyen köpeğe bağırdı: 

- Haydi kaz bakalım hain kö· 
pek ... Daha nereye kadar seni taki
bedeceğim .. Bu sabah bir şeyin yok 
tu. Şimdi hasta mı oldun?. Çabuk 
kaz yoksa seni gebertirim. 

Köpek durdu. Yeri kazmaya 
başladı. Ha.in ihtiyar hırstan parh
yan gözlerini köpekten ayırmadı. 

Bula.cağı paralarla komşularım na
sıl kıskandıracağını dü~ündükc;e se
vincinden ağzı kulaklarına var.ıyor
du. Toprak birkaç santim kadar ka
zılmı~tı l<i etrRfa fena biı koku ya
yıldıe. Bir müddet sonra da mey<'la· 
na bir kedi ölüsü çıktı. 

Fena huylu ihtiyar hiddetlendi. 
:Komşunun nekadar ıniitecssir ola
cağını dfü;iinmeui. Köpeğe bir lra~
ma indirerek öldiirdii. 

Sonra geri dönUnce Şirakaya, 
köpeğin da.ğa kaçtlğınt, okadar a.· 
rayıp haykırdığı halde bulamadığı
nısöyle<li. 

Zavnllı Şiraka bir şey l!Öy1emed.i 
Köpeğini bulmak için dağa çıktı. a- l 
radı. Nihayet onu bald.u.. Fakat 

tsi ile zeVCe$i değirmenden 

istifade etmeği düşündUler. Şiraka 

dan bir müdet için değirmeni kendi
lerine vermesini rica ettiler. Şiraka 
değirmeni verdi. Fakat bunların 
öğütmek istedikleri pirinçler altm 
değil toz olup uçtular. Buna fena 
halde hiddetlenen .tsi ile kansı he· 
men değirmeni yaktılar .. 

Şiraka hiç şikayet etmedi. Yal-
nız değirmenin küllerini topladı 

kendi kendine: 
-- Köpekten çam ağacına ve o

radan değirmenin içine giren sihir 
her halde bu küllerin içerisindedir. 
diye söylendi. Sonra, birkaç sene
denberi kurumuş bir kiraz ağacına 
çıktı. Ağacın kuru dallarına bir a· 
vuç serpti. O anda yeşillendi. Çiçek 
açtı; yemiş verdi. 

O esnada oradan, parlak bir a· 
layla Japon veliahdı geçiyordu. 
Bu hali gördü. Hemen alayı dur
durdu. ŞirakRnın müsaadesini alara 
rak sihirli kirazlardan birkaç tane 
yedi. Bu kirazlar dünyanın en iyi 
meyvası idi. Bir tane koparılınca 

yerine on tane çıkıyordu. Prens git
meden evvel, iyi kalbli Şirakaya bir 
çok hdiyeler verdi. Ağaca iyi bak
masını tavsiye etti. tsi ile karısı bu· 
na hasetle bakıyordu. Koca kan t
siye dedi ki: 

- Komşumuz burada yokken 
evine girelim .. Birkaç avuç kül a
lalım; veliahd k:tpımızın önünden 
geçerken biz de böyle yapalım ... 

B:r gün veliahd gezmeden dönü· 
yordu. Kurumuş bir armut ağacı ü
zerinde, uzaktan karga zannettiği 
iki ihtiyar gördü. Armut ağacının 
yanına yaklaşınca bunlardan biri: 

Prens hazretleri.. Hürmet
lerimi takdim ederiz. Dedi. Bunlar 
1si ile zevcesi idi. 1si veliahda sihir
li marifetini göstermek için üzerı '1.· 

de bulunduğu armut ağacının da.Ba
rına doğ·ru çaldığı külden bir avıı.~ 
ı:;erpti. Fakat rüzgar tarafınadaa 
savrularak veliahdın adamlarına 

emretti. Bu hain karı kocayı yaka
ladılar. Ağacın dibinde dayakla öl-
dürdiiler .. 

Bundan sonra Şiraka, kendisini 
?:engin eden hayvanını hiç unut-
madı. ölilnceye kadar düşmansız 
ve rahat yaşadı .. 

Cici anne 

Türk milleti, ge<,ıimi için sarfetti 
ğinın hanın y&uı sıra , geçim kı:ıdar 
zarurl bir ihtiyaç halinde tayyare
Y,e varmm bir k111mını ayırmağ:ı 

mecburdur. Kurban bayramı da bu 
vutfeyt. yapmak içhı iyi ve hayırlı 
bir Yealledtr. 
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Havai Telgraf 
Nasıl icat Edildi? 

--·---=> c=o--

Fakir ve ktmıesiz çocukian hiçbir vakit wıutınayın. Siz güzel 
güzel yemek yerken aç oturan, siz yatağınızda rahat rahat 
uyurken sokaklarda. titreşen zavalh çocukların mevcut olduğu
nu düşünün. Onlara elinizden geldiği kadar yardım ed:n . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ ~ 

Havai işaretler vasıtasile habe:· i 
isali fikri çok eskidir. Zamanımızda ı 
hala Afrika kabileleri arasııı<la bir 'ı 
nevi davullara vunılarak ~ıkarılaıı 

mu•yyen sada.lann yardımile uzalr
taıt haber ulaştırılmaktadır. 

Optik iı}aretleri ·a.sıtasile habc• 
isalini ameli bir şekilde tahakkuk et
tiren ilk aleti, Klod Şop isır.inde bir 
rahip vücude getirmiştir. Bunun i
çin ucunda müteharrik bir çubu1

' 

bulunan bir direkten istifade cttl. 
Bu müteharrik çubuk (kanat) te~
nıi:ve olunun iki tahta ilavelerle ni
hayetleniyordu. Siyah renge boya'1· 
nıış bu direk ve teferruat\ 12 kilo· 
metre kadar bir mesafeden kolay
lıkla görünüyordu. 

Regiilatöre nazaran kanatlar, ıa· ı 
viyei kaime, za\'iyei hadde, veya 

44 mevkiden geçmesi için 10 dakika 
!azımgeliyordu. 

Şop telgrafı. daha ameli ve kul
la nıtması daha kolay olan elektrikl•ı 

işliyen telgraf ke~fedilinceye kadal:', 
Fraıısada uzun müddet istimal edil· 
di. ( Bir Az da Şaka ) zaviyei münferice şekillerini alıyor- ================ 

~ ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• du. Regiilatör dört vaziyette durabi-

İyi gelmemiş iki mektepli arasında liyordu: Ufki, sağa ve sola eğri, ve 
bir de şakuli vaziyet. Sağa ve ı:;oln. 

Kaya akşam evde diyordu ki: 
- Bugün hoca bir çocuğu, sınıf· 

U.. ıalık çaldığı için fena halde pa
takladı. Fakat beş para etmedi. 

Baba.eı sordu: 
- Neden para etmedi? 

-- Çünkü ağlarken ıslıktan ttn 
defa daha fazla patırdı ytıp.tl da. 

- Babam yit~ lira vererek bir eğri vaziyetlerle 98 zer işaret elde 
antika.cıdan tam beş yüz seuelik ediliyordu. Telgrafının kullamlına51 
bir cetv&I sl4tın aldı. için Şop bir kelime, bir datır, ve bi1• 

- Be~ yüz senelik bir şey mi? de coğrafya lfıgati vUcude getirdi. 
Ben de en aşağı iki bin ııenelik bir Her biri 92 işaretlik 92 sahifeyi ih· 
cetvel var. tiva. ediyordu. 

- Yok canını! Bir haberin aşağı yukarı 550 ki-
- Evet, kerr.at cetveli... lom.etrelik bir mesafede yayılmış 

·"",,.._..,....,.,,...,......._...._..,.,_,...,,..,,..,,., ,..,...,...,..,..,..,...,..,..;c..~CCCOC~•..A.,........~ • ...,..,./V".,...,,.VVVV'V"""""v'V' 

~om 
KAR 0EYA~PREN.5E5 

HAY fr ! H6'fY 
,_ ... ,,,, kova._ ,...._~,,,. 

"1 ayı ı .' 
~ 

• iPEK 
Sinemasında 

c <i~f'f.('I' 
:t"al im 

A ,, a ! ı} c..<1"11 

.; ; ,,., a, h "'o a.ı a 
bul"' n14yt?1' ( 

~- . 

F aka-t ~.,,,,,., 

ltro.l if ~ kar
bt:Jy.a, ı. Pr.(lhS-<'S· 

tf1 sa g-· v.t. Y11J,· 
l '1<:'. .f /.pr/n y.)mt1 ~ 
d~- of d"'f" ht( 

o~YPnn1f /t/ 
@ 

~·· 'iıı ... ,.....,.,,,. 
•• ~" '""'1 f ,,..., .... 

\ : 
... FİfANSİz·c·A··sözi:·o 

• N V. • v9.A.W \.\.. •..,•._•.t.J,.'N.A.\AJll'.,\l'v'.l.Alv 

BAŞ ROLLERDE George Sarders .. . Loretta Young 
-----------= Richard Green - Rejinald Denny 

Eğle.J.celi oyunlar: -------
"Dede,, oyunu 

Çocuklar size Lir dakikada ya
pılacak, kolay, fakat çok eğlenceli 
bir oyun: 

İçinizden biri (dede) olur ve 
odada. kalır. Bütıin ~ocuklar dı~a
rı çıkarlar. 

Dede yer~ oturur dizlerinin üstü
ne ayaklarının göriinmiyeceği bir 
tarzda bit örtü örter. 

Sonra ayakkabısının birini çı

kartarak yarısını örtünün altma 
saklar, bir kısmını da dışarı çıka. 
rır. İşte şimdi oyun başlar • 

Oyuncular birer birer odaya 
girerler. Dede ilk girene.; 

- İğil bakayım! der... Elımi 
sık! .. O da oldu.ktan sonra: 

- Şimdi de a.yafımı sık .... 
Çocukların birar birer ellerin • 

de ayakkabının kalması, Ye yilzle
l'inin hali çok tuhaf olaca.khr. E
min olunuz çok güleceksiniz. 

8@ 8G 81! 

Çıngıraklı körebe 
Bu oyunu oynamak için -bir ta. 

nesi müstesna olmak UY.ere- bütüh 
oyunculum gözleri bağlanacaktı.ı·. 

Gözleri açık olan çocuk eline, bir 
çıngırak a.la.caktır, gözleri bağlı o
yuncular çıngırak aeeini ta.kip ede
rek onu tutmıya çalışacaklardır. 0-
yunUJl tatlı yeri oyuncular birbirle
rini tutmaya başlayınca meydara 
çıklll'. Tam (Yaka.Jadım!) diye ba
ğırınca başka taraftan çıngırak se!'li 
gelir... Hakikaten yakR.lıyan çocu
ğun gözlerim açarlar, çıngn·ağı bu 
sefer o alır. lt"akat emin olunuz ki 
yakalamak çok gUçttir. 

.......................................... 

ikinci Kanun Bilmecesi 
iilillMI - ·-

1 4 

6 7 

10 11 

16 
~ . 
- - -

Boş haneleri ( 1 den 16 ya 
kadar olan adetlerle) öyle bir 
tarzda doldurunuz ki aşağıya 
sağdan sola ve her satırda, 
hatta kÖJeleme bile cem edi
lince her satırdaki rakkamla
rın mecmuu ( 34) etli•. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l ikinci kanun bulma- .. , 
: 1 
: cası kuponu J 

. heyhat? .. Homıeıı köpeifjn softık ö
lüstiuii kncakla.ctı. Is:ı.ttruı.k ·istiyor
muı gibi sıktı. Soma onu 1diçttk bir 

. çam ağaouım dilüıe gömdti. Çam ., . . --------------=·---•Ayrıca: Fok Düya haberleri Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı Matme ___ .. 
~ . .. .. ...................................... 
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Almanların istekleri 

. .,..., 

Beri in Mektubu: 

Müstahdem Ve Ameleyi 
Korumayı Bilelim 

Bunlar, Bizim için Fazla 
Tehlikeli Şeylerdi .. 

Almanyada Patronla Amele Ara
sında Mevcut Kanuni Bağlar 

Yalnız Boğazları Kapatmakla Yapacağımız 
Yardımı Almanlar Kafi Görmüyorlardı 

Ben de şubeme artık biiylik bir 

kalb istirahatile döndüm. Alman
ların daha hazardanberi kendi he
saplarına nasıl çalıştıklarını göre
rek harbe girersek daha nelere şa
hit olacağımızı düşünüyordum. Ara
dan biraz zaman geçtikten sonra 
erkanıharbiye reisi Bronzart paşa 
oeni çağırttı ve hiddetli bir b.vır ve 
dilıı ile bana şöyle çıkıştı: 

- Kazım bey! Getir o Hindistan 
haritasını da bana da mi.italealarını 
anlat bakalım! Fakat önceden şunu 
size ikinci defa cılarak ihtar edeyim 
ki bana mütaleanızı söylemeden ev
vel Enver paşaya söylemeniz doğ
l'U bir iş değildir! 

Bronzartın ikinci defa dediğinin 
birincisi de; oos ay evvel (Cihanhar
binin yakmlığmdnn ye burada Bul· 
garların \•e bizim -..aziyetim.iz hak
kında) Bronzartm haberi olmadan 
Enver paşayı ikaz etmek isteyişim
di. Bu gicJiqJe alacağımı tabii gördü
ğüm üçüncü ihtar ne olabilirdi?, .. 
Buna aklımı pek yormıyarak yolum 

-. 
Edirne manevrasında Türk Erkinıharbiyesinden bir grup. aağdaa 
Erkanıharp Binbaşısı ismet {Cumhurreisimiz ismet luönü), 
Erkanıharp Binbaşısı Kazım Karabekir, Binbaşı Kara Vasıf, 

Miralay Nihat Binbaşi İhsan 

la yihiimek azmini kırmadım. 
Hindistan haritasını Bronzar

tın ciniin<' koyar koymaz bir göz 
gezdirdi ve dehşetli kızdı. Mütalea
larnm dl! şöyle böyle dinledi. Dedi: 

-- Bu haritayı şuna buna gös
termeyhıir. ve nereden aldmızsa şim
di geri veriniz. Bu askerce bir hari· 
ta değildir. Bunu 1ngli2ler propa
gandıt için yapmışlardır. Erkanı· 
harbiyeye böyle şeyler yakışmaz! 

Cevah verdim: 
-- Emredersiniz generalim! Bu 

haritayı derhal geri verdiririm. An
cak ı,u haldkatı de tesbit etmek er
kanıharbiycnin vazifesidir: 

Değil kamilcn bo1'?altılacak, hat
ta .zayıf h1rakılacak olan Irak H! 

Suriyeyi bu yanıbaşımızda duran 
241,000 kişilik Hiııdistan seyyar or- [ 
dusu pek kolaylıkla işgal için bir 1 

kısmmı bil~ kafi görür. Ve ben öyle• 
zannederim ki Arabistaıun daha 
harbin La~ındn kolayca inglizleri .\ 
eline geçmesi, bizim harbe devam 
edemiyeccğimiz d~recede vahim ih- ı 
tilıiflara sebeb o: r. 

1 
Haritayı geri göndcrnim. Zaten ı 

13.zımı olan tesiri yapm!ştım. Aıtık j 
mıthalli kumandanlarla da mul.ah-31 
ı·eler ~·apılar~lk hi-:bir t:uafrn tahli
ye cdılmemesi temin olunmuştu. 

Fakat yine Irakta yalnız bir fıı·k't 

bırakılıyor Bağdattaki kolordu bir 
fırkasiJe Kafka~ cephesine yürütü- 1 
lüyordu. 

Dahiliye Nazırı Talat ve Meclisi 
meb'usan reisi Halil beylerin de ı 
Sofyaya hareket "ttiklerini haber· 
alarak memnun oldum. Bulgar dev

Yazan: General ,_ 

Kazım Karabekir 
- 26 -

·len dilekler tatbikat sahasında Türlt 
ve Ahnıın bakımlarından başka baş· 
ka cephelt!t' arze<liyordu. Şöyle ki: 

A - Fıkrası için Almanlanu 
isteı1iği lftlnlıtrdı: 

1 - :Matbuat ve ne!?l'iyatıınızda 
bir harb hava~ı yaratarak itilaf 
ue,·leU~rini kuşkuda bırakıp hudut· 
larınııza kaıı,ı km vet bulundurma
larına mı.::..::imr ~tmek. 

2 - .lslam müstemlekelere dini 
beyannameler göndererek İslam 
halkı ayaklandırmak ve bu s uretle 
itilaf devlctleril"li oralarda kuvvet 
bıraknıağa mcebur eimek. 

3 - :Miistemlekelerdeki ihtilal-
lerin çabuk ve kola.y bastınlmamas'i. 
icin ihtilaller silahlı teşkilatımızla 
yardım etmek ve icabeden yerlere 
silah ve mühimmat da göndermek. 

4 - tran ve Efgan devletleri 
i.izerine teı.ir ya par2k onları da har
be si.\rüklemck. 

B - Fıkrası ir,in de Almanların 

islediği iki şeycli: 
1 - Mümklin olduğu kaJ ar ça-

buk harbe girmekliğimiz. 
2 - Cephelerde teJr..fii kalnuya

rak her taraftan saldırmaklığımız. 
Bu suretle Avrupa cephelerinde 

vukubulacak büyük meydan muha· 
rebelerine mümkün olduğu kadar 
çok Rus ve tngliz askerinin iştiraki
ni menedecektik. 

let adamlarile bizimkilerin gözgö1e Almanların bu istekleri bizim 
bakarak konuşma.lan elbette Alman i~ın pek tflhlikeli idi.: A - Fıkrast
Jarın tavassut rolünü yapmaların· nın hemen bel' martdesi bizim daha 
dan çok hayırlı idi. Ok günden bit araflık ilanımızı ya· 

Şftnrli gelelim ikinci maddeye: Janlıya<.:e k mahiyette idi. Şu halde 
Yalnız boğazları kapatmakla ya- ıayıf umanımtzı:ia ituA:fın bir dar

pacağımız yardımı Alınanl:ı.ı· ka- besine bizi maru~ hırakab1Iirdi. Böy 
fi görmiyorlardı. Onlarca bu harf>· le olmakla. beraber b11 maddenin 
ket; Osmsnlt devletinin bitaraf icat- tatbikatındfi .Almanların istediği ol
ması haHnde de yapmaya mecbuı· muştu. ÇUnkü zaten Balkan harbin
olduğu bfr vazif P. idi. öyt. bir vazi- denberi biitün iç kuvvetlerimizi is
fe ki bu; 01:1ınanh de,·let:inin :\cendi tedikl~ri gibi idare ediyorlardı: Mat 
hayatile de alakadar idi. Su bıtlde buatımız henıen hemen ellerinde i
bu ikinci m "' nin tntbikı için .A1- rli. Bundan dolayı Almanların bir 
manhırın istedikleri, mUmkün. oldu- yıldaııberi dilimize dolnd1kl:ırı (Tıı 
ğu lcadar <'Ok m.ıktarda, itiJM Jmv- nınJ ve (1ttilıadı 1slam) mefkfırcle
ve1Jerinin Avrupa harb sahneldrine 
naldedilmemesini temin etmekliği· 
nıi.zdi. Bu da iki tarzda mümkiin 
olacaktır 

A - Harbe girinciye kadar bil
·Yasıta yardım1anm:ızla. 

B - Harbe girdikten l:IODr& dn 
'büUin mevcudiyetimizle fiilen mu
maniatla. 

l'inin dıthıt iki • .t.lman gPmi:oıı:inin g<'I 
me~ind0n öııce bile yıırı re"nıi hir 
gazete ohm Tanin de dahi merkezi 
unıumiııin ve hiik<'ımeün teuaiple
rile nasıl işlendiğini, :MOO.ineimüne\' · 
Vt>l'~dell aJemii.,Jfl.ma U~Sll ·be\'anna 
meler gönderildiğini, ::nerke~iuınu
minin kumw.n teşkilltı nıahımsa ha
lin~ k&lbolunarak mı~ıı hudutlara 

heyetler yola ~ıkarıldığını yukarı ba 
hislerde ğördük. 

Çok büyük talümiz varmış ki, 
benim korktuğum veçhile, seferber
liğimizle. beraber bu halleri göı'en 
itilaf devletleri ilkönce boğazlara 
yüklenmediler ve hiç değilse Ça
nakkale karşısına; dikilip Göben'le 
Breslav'ın içeri girmek ihtimallerini 
ortadan kaldırmadılar. Çünkü bu 
t akdirde .harbin herhangi bir müsa
it anında Çanak.kl)leye asker çıka- t 
rilmasile İstanbul boğazına Rusların 
yüklenmesi birleştirir ve bize pek 
elim akibetler gösterebilirlerdi. 

B ,.- Fıkrası ise daha nazile bir 
mesele idi. Almanların düşüne~ 
bizim f elaketiıniz olacaktı. Bunun 
için, Almanlarla çekişmek lazımd1. 
bu bahsı da ayrı bir başlıkla göre
lim. 

Harbe ne zaman ve nasıl 
girecektik? 

Artık bizim nasıl harbe sokuldu
ğumuz hakkındaki pek meraklı bah
se geldik. Bunu yukarıda B fıkra
sında Almanların harbi kazanmala-
rına yardım etmek diye yazmıştım. 
Sonra dal) mümkün olduğu kadar 
çabuk harbe girmekliğimiz,2) cep
helerde tedafii kalmıyarak h<>r ta-
raftan saldırmaklığımız diye de iki
ye ayırmıştım. 2 inci madde harbin 
sevk ve idaresi demek olup bunu 1 
üçüncü kitapta harbin başından ni
hayetine kadar muhtelif cepheleri 
mizin sevk ve idaresinde göreceğiz. 
Burada 1) inci madde hakkında taf
silat verirken 2 inci maddenin de ilk 
harp planlarına ait kısımlarını gör
müş olacağız. 

Almanlar bizi Cihanharbine sok
mak için esaslı olarak üç defa te
şebbüste bulundular. Bunların iki
sinde Enver paşayı ikna ederek dur 
dıırabilclik Fa kat ücüncü t!'leb
büs bir iiltimatom mahiyetinde. ol
duğunda.n artık Enver paşa; Türk 
erkanıharbiyesintn menfi fikirleriui 
beğenmedi ve Cemal paı:ıa ve Talat 
bey gibi hükiımetin ve ittihad ,.e 
Terakkinin en nüfuzlu şahsiyetleri
ni de bu sefer kendi fikrine çekmiş 
olduğundan, Alınanların ar'Z\ısu htı· 

sul buldu. Haı ekrtiıı aleyhinde gör
dükleri Türk erkiu1ıharblyesinden 
işler gizli t utulclu. Okada r .ki bizler 

bile herke:> fibi harbi nık•ııından 

sonra hr-ıbcr ahlık. Ve Rıu;Jarın t.aar 
ruzilc hın·bıı girdik sandık. Ve bu 
esrara sonradan vakıf olduk. Bizinı 
menfi vaziyetimiz; yalnız harbin 
açılmasına değil, ayni zamanda hm· 
tarafa nldırmak lınsthtıııdaki Al
manların arzularına da raci idi 

Devamı var 

Berlin (Hususi)-- istanbulda. 
Mahmutpaşada, ismini zikretmek is
temediğim esnaftan birisinin yanın
da senelerdenberi sadıkane ve na· 
muskarane hizmet etmiş olan bir 
müstahdem tanıyorum. Bu adamca
ğız, geçen kış1 sabahtan akşama ka· 
dar, her dakika tebeddül eden hava 
cereyanlarına, rüzgAr, fırtına kar ve 
soğuğa maruz kalan, ne bir kapısı 
nede bir penceresi bulunmıyan dük
kanda müthiş bir surette soğuk 
alarak 39,5 derecei hararetle yata
ğa serilmişti. Aile içinde birdenbire 
bir telaş kopmuş, hemen doktor ye
tiştirilmiş ve yapılan seri tedavi sa
yesinde hastanın harareti- ancak 
iki gün sonra.- 38 derece inebil
mişti. üçüncü günü, dükkan sahibi 
(ağa hazretleri) hastaya garip ve 
garabeti nisbetinde feci bir haber 
ulaştırmı~ ve şayet ertesi günü 
dükkana gelmiyecek olursa İı:iten 

el çektiri\eceği kı-ndisine resmen 
ve kati surette tebliğ edilmişti. 

Zavallı adamcağız, bu haber ü
zerine afallamış, şaşırmış. Ne yap
sın? Dükkana git~e, belki de has
talığı nükscderek ve daha mühlik 
neticeler tevlit edebilecekti. Gitme-

sc, işten el çektiriledeği için aile
sini geçindirmemek gibi müşkül bir 
nziyetle karşılaşmış olacaktı .. Ai
le sevdası, aile geçindirmek kaygu
su, hayatını istihkar etmeğe onu 
mecbur etmiş ve ertesi günü 38 de· 
rece hararetle kalkıp işine gitmiş ... 
Zalimin zülmü varsa, mazlumun da 
Allahı var ... Allah da bu zavallıya 
acımış ve hastalığı nüksetmeden 
geçmiş ... 

Vaka ~k basit gibi görünüyor .. 

Büyftk bir fabrika 

Bir defa dürüniinüz. birkaç sefil 
mangırın 7elıunu olan ve o sefil 
mangıı·lan çalı~tırı.lığı bir adnırnn 
hayatına tercih eden, bir oyuncak-
ı_a oyııar gibi, o hayatla o.nııyau bu 
ınsafsız esnafın hareketini bir düşU
nünüz: İnsanlık hissinden tamamile 

tecrit Ptmiş ve :valnız para~111 ın 
telkin ettiği emirleri infaza memur 
olan bn (ağa) nın, bıı gayri insani 

h:ı.~·ek~tiıı~· k:ırşı elirnizrl" nı> ~ibi 
muessır hır kanun vıırdır? Bilmivo· 
rum ama, her halde amele, mi.ıı-;t~h
dcmini himaye edecek kadar kuv
'\'etli olmasa g01·ek .. Bu hadise beni 
Alman kamııılaı1ndan, ameleye ta
allük eden kısımlar hakkında tetkik 
ve tetebhude bulıınmaya sevkctLi. 
Esasen, kadın tl .-;kilatı husmmn<iıı 

ic::tinıai meı:;clı let le uğrn~an bayan 
Wunaaııdan bil' nıiilakat rir.asında 

bıılıındum. Gayet ciddi, sevimli \"e 

nı<'!-<1 inin hakkile eri olan hR\'an 

kaılııı.ı lı:ıs olan bir nezaket \"~in~ 1 
f • • • . . • •. d· ; ı 

' 

Ateş karşitında çaltşan amelenin sıhhat!ni ıözctelim 

- Nasyonal sosyalist Almanya- rından mütekabıle bir :ıaliı.biyetle 
sında patron He amele arasındaki içtinuıi refahı teminle mükelleftiı·-
müna..sebetler nedir? dedim. ı · er. (Iş vagiyet vericileri) tari-

- Milli sainin intizamı için in· fe nizamnamesi neşrederler. Bu ni
tişar eden kanunun birinci madde- za~ınamelcrdc memur aylığı ve a-
sinde şöyle deniyor: mele gündelikleri tayin edilmiştir. 

Patro•1 lıuluminğu mü:-csesenin Mevzuubahs olan şey, asgari ücret 
şefi, nıi.ishhdemin ve amelede mü- tayinidir. Her müteahhit amelesine 
~;;~esenin menfaatleri, milletin hü- asgari ücreti ödcmeğe mecbur!ur. 
kümei.in mü~terek ı;elameti için Bana bu değerli maliimatı ver
o n u n maiyeti sıfatiyle ça- mek lutfunda bulunan Bayan Wu
lıiırlar. 1şte bundan dolayı birlL'l{te nran'a t~ekkür ederek ayrıldım. 
çah~ma, ınilli sai11in, yeni nizama B. z. 
göre hakikf bh' arkadaşlık zihniye- """"""'"""'-"A~~""""""""""""'"""'"V'v-vv"'"'I 
tile icra edilmesi lazımgelir. Müste
rek sainin hüceyresi müessesedir. 
Zaptı rapta girmiş, uysal bir arka-\ 
daşlık, bir müesseseye bağlılık su
retile gayeye varılacağına kani ola11 
bir cemaatın ne!'ine olara .. k t.A
hakkuk etın~tir. Müeıtahdem ve a-
melenin heyeti umumiyesi işte bu 
duygu ile müessese 15efinin na.zareti 
altında ve onunla bfrlikte çalışmak 

mecburiyetindedir. Bu ~rkadaşhkta 
mal sahibi, bir rehberle hukuk ve 
vazifeleriue maliktir. MUE>seese sa
hibi ile amele araımıdkki if birliii 
arkadllşlarm sadakatını intaç et
mesi ve Cômaat v~ itim&t zihniye
tiyle hilk[inı ı-tlritlmii~ olmaı:;ı rn -
zımdır 

- Almanya.da bir müesae&OOe 
çalışan bir kimse mal sahibinin Jtey
fi hareketiyle i~en eJ çtıktirilmesi
ne karşı himaye edilir mi 

GÜMRÜKLERDE 

Gümrüklerde inşaat 
Dcnizbankın yeni yaptırmakt 

olduğu antrepolarla açıkta kalını 
olan gümrük muhafaza kulübesini 
yerine bu antrepo ile gümrük bina 
sı arasında modern bir muhaf 
kulübe.si yapılmaktadır. 

Bu bina ile gümrükler önüne d 
Denizbırnk önünde olduğu gitb 
~ur~ya dB. J>Arnıaklıklar yapılar · 
Dm~~ını me\ ki in güzelliğiyle mü 
tena.Mip bir hale getirilecektir. 

Seri mötörler 
Muhafa:r.a teşkilatının denizde · 

v~ıt.alarını takviye etmeğe kanıl' 

vermesi üzerine dört seri liman mo
törU yaptırılm~ı münakasaya kon
muş ve bu hafta ihalesi yapılmış. 
tır. ffeşkilat bundan başka bir kaç 
motör da.ba aipariş edecektir. Ay
rıyeten fatanbuJ civarından Kara
denize giden yolları da daimi kon· 
trol alt.mda bulundurmak için ka· 
fil motörlcrini de takviye etmeyi 
dU1j1ünnıektedlr. ---·-Karsta temizlik 

- Say .!ntizamı hu~usundaki ka
nuna nazaran, her müstahdem ve 
amele, meşru bir scbcb ol:nat.lan, 
işten el Ç<!ktirilmtığe karşı şiddet
l~i bir suı·.~tte him1tye edilirler. Key 
fı mayeşa işten el çektirilmek gibi 
bir felakete maruz kalınıyacağınn 

kati surette kanaat getiren bir a- I 
mele de, müessese ve cemaat nefsin~ 
olarak çalışmak :zevkı artar. Kanun 
pek sarihtir. Bir müstahdem vey'.l. Kars, (Hususi) - Çalışkan Be-
amele, pek a~ır diye telakki ettiı;i lcdiyemiz!n kadro inkilibı üzeri .. 
?ir i~ten el çektirmeye k a r :; 1 ne şehrimizin her tarafında t&'ka
ış mahkemesine müracaatla yapıl~ 1 mül göze çarpmaktadır. 
h~k~-;ızlığm tamfrini ta leh eder. Mesela; ~kiden uzun mtidd 
Şıkayet edebilmek için aşağıdaki 1 ~kakh kalan 8Üpri.lntttler hatti 
şartlara riayet mecburiyeti vardır. bu . .. ...ı ik11:. 1...-)Je . .. · yuz'\.leıı ş ayeti mucJp ...., 

--:- 1 Aynı muessesede hiç olmaz- bugi.in bel'laraf olunmuştur. 
sa bır sen~ kadar çalışmış olmak. r 

. . -: 2 Muessesede hiçolmazsa on Helkevleri 
kı~ının çalışmış olması. ----~---------·--1 
.. :1 - i~ten el çek1irdiği tarihten İtalyanca denleri 
ıkı hafta zarfında iş mahkemesiın Eminönd Halkevinden: 
miiracfüıt etmesi. 25 ı 3 9 9 çarşamba güntinde 

. - 4 işten el çektirilm~ hareketi. itibaren Evimizde bir İtalyanca 
nın pek ağır \'e müessese ahkamına • m 

1 
I kursu açılacaktır. ç8~ ...... ba gu··n 

uga)~r ~ ~uğ'untı h:bat etmcç ·'!r""'~ 
- n Şıkayet edebilmek hakkım leıi saat (Hl.30) dan (20.30) a ka 

dar devam edecek olan bu kurs 
temin için. işten el çektiren atlıı.mın 
i. ten el çcktirdiğint.len beş gii. yazılmak istiyenlerin iki adet vesi 
sonra (Emniyet komitesi) nezdir{de ka fotografile birlilüe Evimiz Bti 
istinaf etmesi lazımdır. ı-o~mıa miiracaatları ve ilk der!'li 

-:- ücret ve yevmiye nizanına- gün ve saatinde dershanede hazır 
me~ı hakkında biı'ı:ıJG malümat iiit- =::;b:;:u::;l;:u::n::m::a::l::arı::~il.8=· =· n=:ol::u::n::u:=.:r=.=s~::i:=:!I 
fedet· misiniz? i ::: s ';r. ·. 

Kurbıanınızı veya tut&rmı '.rüPk 
Ha.va Kurumuna verinm. Biriken 

. paralar (kımlay w Çocuk es~ 
me) ln.u-wnl&rı aPU!nda p&y)afla 

lll'. 

- içtimai refah ve hitirahatı 
temin için bütün Almanyada mesai 
nazar~tine tabi olan bir (İl v~ 
veriC'ileri l ihdiiill edilmi,tir. Btıf1J.a.T 
hilkıl mw·abhaslaı:ı oldu~_! 
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Derh 1 içeri i tettf. Kamıl be
yin s imli yüzü, bugün ~tıktı. 1 ti
si de bir müddet sessiz durduktan 
sonra Kamil bey, ııi.._in gelfüğini ve 
ı:ıöylemek · ediğini izah etti. vaka
yı bUtUn gördüğü gibi anlattı. Bi
ıini söylemekle vazüesini yaptı&11· 
nı ilave etti. Refik beye bll1;ok ııg,.. 

sihat ederek odad n ayrıldı. 
K9.mıl bey. neler söylı?m.iş, Re

fik bey ne almıstı'!'_ 
Karısının k disiue hiyan t ct

m · !.. Bunu ~memis değildi. 

Hatta bırkac; defa k:arısınm ağzım 
aradığı halde lıii.1bir ip ucu. bulam2.
mıştı. Bu . üph ·, me ki hakikat 
olacak. b kala:rı tarafından be:.
verilecek, ihtRr edil ti!.. Bir er
kek için buncbn acı bi ·şey tnsavvu,. 
edemiyordu. 

O gjin. dai "' h men hi bir i;i 
yapmamıştı. tşlerinı takip etmek ;. 
çin gelenlere, memurlara sert cevarc
lar veriyor, bağµ-tyor, kalbelerini k-t 
ey.ordu. Zihni, müt madiy,en sabah
ki mesel yi · "'nmiyor, p~ 
hazırlıyordu. 

Akşam üzcıi kö:.ke döndü, Yüzü 
nün sarannı~ v yorgun oluşu kan
sının cevab vermeden odasına çıkı
şı, yemekte bulunma$ışı karısının 

da neşesini ka~ırmışt:ı:. 
Gece ilerlem4 Jduğu halde Re· 

fik bir türlü uy.uyanuyordu. Ne a
zaplı bir ge~ y:ışıyorou. Asabı bo
zulmtt§ vücudu t s gibi yanıyor. 

kalbi n hıZ!ı il ça.rpıvord ı. 

Şup l n 'C7i . b kıkat ol un, 
Nuri karıfilnı aldatsın. r.;edşsiııler 

kendisine bi bıcı ı tarafından ha
ber verilip ilit:ır edilli.lıL. 

Günün yorgunlugu , zihni faali
yetin d'ttmrndan calısmaRı, Refiği 

halsiz r.ıkım=-- \le U\ utmu.,4tu. Uy
kusun a bile sabahtanbcri zihruıü 
alctü eden mesele ilee uğraşıyor
du. R.üµ k:ırısile ·uriy yanya
na ha..\'UZ.. ba ında dolastıklarını gö· 
ı üyo • v o ·anı n. Kıınıit b .} in 
bütün üzleıine inanarak tıtremeğe 
başlıyor Koıku ve d h el i9nde. 
gözler.ini açtığL zaman odacl& yalnız 
dı. Karyoladan!.u:ladı, pencerevı:• 

koştu. E' et, demin y takta rüy.ı 

ıeklincle rördiiğü ey' siıud. halci
kat olmuştu. Havuz kcnannda :\'ali· 
yana ikı kisi dolaş~·ordu. 
Artı cluı:am..ızdı Bu gece, bu me

ıele~ c nih:ı.' et vermek zunumı gel
mişti. Kü.-....Uk tabancasını pijaması
nın ç bine l crl tirdi. El·dekileri 
uyandırmam.ak bah5cd kil ri ür
kütn k it;in merclivaıleri gayet 
sessiz indi. lia.pıy geldiği zam..,~ı 

• 
zorluk çt k 11 <li . ç: ıkil: 

Arnlıkı. Bnh e ıktı w ı z:ı

man i<;inc bir korku gelmişti. Gcc ' 
ne sessizdi. Her tnra.L her şey u:y
kuda. ~bi : Uza.kl dan. gelen kö
peklerin ulumaları, horosların ses
leri bu suküneti korkuııc:Iastırıyoı -
du. 

gölegelerinden istifade ederek gö· 
zükmcmeğe çalısıyoı du. iyice yak
laşıyordu . Artık, fı:;ıltıla.rı i!iitebili
yordu. Zavallı gafiller, kameriyenic 
altın prakL.1rııı ko\ giılge
sindcn istifade ediyorlar Ye kendile
rini emniyette sgnıyorlnrdı. öli~
mün, kendilerini büyük b"r sabırsız
lıkla. bekledii ~u an , kimbili» 
ne tatlı tatlı kon su~ orlar, ne güzC'I 
hülyalar kuruyorlardı. Ani bir ka· 
rar, Refiğin bütün sinirlerinı kam· 
çıladı, tkisini de öl ürecekti. Bır a
dım dah yakl~ ı. Bir ağacın göl
gesini siper yaptı, çoktü. Cebınd ki 
ta • n n eline al ış. eli.} le 
sağ el ini:ı bileğini sıkı l\.a -:ramı!i 
tı. Ni an &lm:ısiyl iistt ste rt 
korkunç sesin çıkması bir oldu. 

Kesif bir barut dum.-uıı içlııd.ı 

deli gjbi yerin n fırlayan Refik, 
önün.el kimseyi göremiyordu. Uzak
lardan en silih -i fasılalar
la lrul:ı:k::larına c;ar tı. Bütün \ıücudıı 
titriyordu. Pek yakından gelen i
niltiler, 'lıirlerin.e daha çok tesir 
etmişti. Ne yapacağını. ncı eye gi
deceğini saşınnış ,·aziyctt.e kö~ke 
kaçı. l\Ierdh cnl<'ri çıkı~ oı-. tekr.ır 
wıyo . Demek ki ka.~ıuı. Nurı· 

yi öl ürmüştü. Şimdi paca:ktı. 

Polis cinayeti haber nlııı-:ık c yak; -
l:macaktı. 

Refiğin kansı. kuc gfüt1liır has· 
ta yatan karısıhın inilti ınd n uyan
IDJJi, ili vermek i<jııı odasına git
mişti. · lan içirmi"j h sta.: ıle k ,. 
ııusuyordu. Tam b • esn.ad b ~ed · 
kıım fasılalarla dört sili.hı ..,, ""i · "t. 

ti. O naı koştu.. Demin karyol ı
d:L yatan Refik bey, · di: yoktu 
içi.ne bir korku ~imi ti P eeru
yi actı~ u:ada m rdivenlerden bi
rinin hdıı hızlı yuk.a.m çıktığını i
şitti. 

Refi.1', o-özleri kara ı mıs, berrti 
ucuk. titr0 k bir sekild odaya dal-

Buhususta Belediyeler Harekete 
Geçerek Proje Keşifnameleri 
Hazrrlamağa Koyuldular! 

Edime, (Hususi) Beledi~ eleı t 
kamınwıa tevfikan F;dirne bel di
yesinin de tesısine mecbur bulwı
duğu soğuk h va. deposuna, ait ke-

şif evrakil projeler .. ·afıa V kile-

, ........ 
de ahiren Vekalete gônd rilmiş o· 
lup tasdikini ınütc·ıkip tcsısal işi 
deı ha ı ınüruıkıısaya çıkarılarak en 
yakın zamanda soğuk lıavn dcpoı:ı.u 

ile buz fa.brik .. ı kurulmus olacak
tır . 

Diğer tara[tan ~yni emir muci
. tine bir müdd e,·vel gönderilmiş-ı 
ti. Vt>kilet tekikl rini ikmal ederek 

bince muhtelif ) erlerde ki bel diyc
pro je ve ke~tfnamenin ~aslarını ler de bu hususta hareket geemi.'}-
tasdik \'C bcledjyeye iade etmiştir. 1er ve icap eden proj ve keşün:ı· 
Makinelerde yapılacak bazı tefernı- meleri bir an evvcl haztrlamağn 

atn ait değişiklikleri gösterir p it koyulmu~lardır. 

8i 81 :il 

Son Sisteın 
Trambüsler 

ıKastamonide 
Yeni Bir Fabrika 

lzmir Belediyesi btJn- Süme.rba.nk mühendisle. i; lcene
lardan 27 tane ismarlıyor vir fabrikası i · mahallinde 

lzmir, (Hususi) - B ·lediye d - tetkikata başladılar 
imi encümeni, reis Dr, R. Behçet Kastamoni, Hususi) - Kendir 
Uz'un relı,-Jiğinde loplanm \ hrin fabrikalarının yerl rini tesbit et
ıuuhtelif:) ıletinde 300 metre uzun mek için Sumerbankın üç miihcnd~
luğunda kanalizasyon inşaatını mlı- si §ehrimize gelmişlerdir. Kendile· 
tcahhitlcrc ihale etmiştir. rini Nafıa diı cktfüiinıiizle ticart!t 

Encümen, satın lınacak 27 oto· oclası r.eisımiz Başdcğirıncnlcı·deıı 

bfü; ve trambi..ıs hakkında gel n tek- karşılanu!"jlnrdır·. 

lifleri tetkik ve buıı.u bir şirkete J • Miibendisler. hcnlt"l1 Gülveren, 
hale etmiştir. ı ve Ta. öprüye giderek fabrika ya· 

27 otobüs ve lranıbilıit.en ucu pılacak yerleri tesllit için inşaal 
scyralılara mahsus olacaktır. OtrJ- pr.oj l ri üstiin etütlere b oılamış
büsler temmuz a~·ında 17.ınil'e getı- lardır. 
r ilmiş bulunacaktır. 

Belediye, yeni otobüsler g ldik
ten sonra diğer hatlarda da s rvic;
Jer ihdas edecek, Güzelyab Kona~ 
haltına da otobüs işletecektir.. 

Suriye llankası ve·Hatay 
iş anonim ş;rketi 
Antakya, (Hususi) ~chri-

görünce Bir zıraa~ profesörünün 
mimeki SnriJC ,.c Liibııan bankası 
yeni teşkil olunnn (Hatay ~ aııo
rim şiırk ti) n raüı-nc-ant ederc1• 

~ '1: 

~ u · ~, !';ilah "'e \ l m·ku-

tetkikleri 
Ank .. ra 7...ira.:ıl Enstitüsü n bn

tat profesorii Dr. Kurt Krausc Ar.
kanıdan tzmire gitnıiıst;ir. O ha\ a
lide bir müdd t l alarak bazı t tkik-
lerde bulunacaktır. 

20) bin liralık his& senedi • lnıa.: 
istediğını bildirmiştir. 

Banka, bundan başka. şiı·ket 

muameleleri i~in kışclcıinin Je nç.ık 
olduğunu il5.,·e eylcmirtir. • 

sundan fri mı ı. Pencerey koşup ----------------------------
sesin geldıği tarafı nraıtt. bulam w adeta gözl "rinc inan. mıyoı'du K~- ri şiiplıe etigı şc~ i. bu0fü.ı Refi - , 
yordıL Her taraf ssiz görünüyor· zı Şükran, Nuri yan yana s rıln~- söyleyişi ve onu da ~üph ·lcndirer I; 
du. Eiozü her zamanki hed fine ıli- l r. Demek ki, Rcfiğin karısı zan.. bu v.Lknyn sebeb oluşu hep kenıll.':ii 

nettiö-i kendi kızı idi. ı uıi, Şükran- degil miydi ~ 
~ı . iki 1 aJP:ıPtıyı g<inrvor ">e 
fazl. t olar it dn ıız ıh.mı iııiltil ri in- la her g e bu çardak altında, gö- Yaralılara. y:ırdım etmek lazım-
ti. oru ı zünün ôniınd buluşup konusuyot" c!ı . Kaınıl bC'\' igildi. ·ıu·al n buJ. 

Dı hnl üzttınc. bir şey giyd~. laroı: mıya çalısıyortlu. Biraz aradıktan-
~abanc nı, el kt11ik fenerini Wll .. Etrafın aydmlandıgını anlıya ı sonra omuzundan, Nur.inin kolun· 
mamıştı. ferdi enl ri üc.:er dörd yaralılar, gozlerinı açınca ka.rşrl - dan bircı yara oldıklamu görmtiş· 
inip kapı~ a geldiği zamall' ha~ ret i- nnda beli bükülmüs, ell rı titıiy . tii. 
cin ı J ( e Je~in yut, rk n ne yapacağını şasırmış Kamil beri 
kendi: eli ile kapa .Yı kapı şimdi a- gördül r. tnce bir ses: 
rahkt.ı . Şi.ıpbesi :ıuyad leşti. Dışarı - Baba. baba_. 

· ı k 8'1.1' Diye titriyordu. 
Nuri, gozl rini Kamil beyı!l 

o-özlerin dikmiş. bakı lanndan yar
Refik, kudwınuş gibi ağaç göl

gelerini siper ~ aparak ileıiiyor, 
dun beklediğ hissediliyordu. 

• Artık olan olmuştu. Çoktanbe-

Ertı:si güıı, 1 ,.uri, Şükı an hasta· 
hanede yaralaı ı sanlnu · gec.enuı 
korkusu geçmi:ı, istirahat ederler
ken, Refik de yaptığı kabahatı an
lamış, şüph nin dogurdugu korkun'· 
neticenin, fııcia olmadığından sevitı
mişti. 

M. Şeref Oktürk 

- Anladım. kim~eıım ~ardımıııc. 

ihtiyaç hissetmediniz! Yalnız Ger
ri, kardeşınin yüzünden dolayı Kar
kingtlere haber vermedi cH!ğil mi? 

- Ehı ... zav ı buılain ! .. :ı<;<l .. 
bunlara ~k df!.oajldi.. Cerri i~i Oir 
çocuktur... btışmo böyle yl r gel
mesi.. talısizliktir.... Rocco .. Rear
don m başı imünc dustü. Scsı kesil
di. 

Şıındı okuyun .. ve S('Sİnı nlçaltarak 
ilave etti : 

- Çabuk yapınız. TIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
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Tefrika No. 11 Yazan: BEDIT ESEN 

Artık ccvab beklemeden merdi-!' 
venleı e atıldı, siiratlc yatak odasına 
girip kapıyı kilitledi. Garderobu 
açtı. Karısının elebiscleı irun yerin.
kendi esvaplarını seyrek seyrek as
mu lıı.rdı. Yalnız bır kenar unutu
lup kalmış eskice bir C3vabı takılı 
idi. Tuvaletinin önünde hizunı go· 
rüp almadığı bin bir ufuk tefeği bir 
birine karışmış, liıch'eı t bir k dif0 

bir tuvalet kutusundan ba~ına tak
tığı iru·e Jiı. tik ı:ıarkmış V•"' kil ilk 
buruşuk bir mendih aynanın kenarı 
04 sıkuııp kalmı~tı. Enıelm mini 
mini boş ya ğı ve lrendı g niş ya
tagında 'kart.~ının \'Ücudunun çukuı·· 
latbğı bır özünü yaktJ. Ara knpı) ı 
açarak ümiclin oJ:u:ına baktı. Bir 
yumruk vurup bu bos evi yıkmak 
istiyordu. Konuşmadan, b ğırıp ça-
ğırmadan, ldın.seye derd dökmeden 
bu azaba katlanmak ııek:ıdar zordu. 
Alışın k ne tuhaf ı:ı y i. Kaç kere 
bu evde ayl:ırla yalnız kalmıştı. 

Kendlni pekala yalnızlığa alısık zan
nediyordu Şımdi bu büsbütün gidiş 
onu nelra 'l:ır iizmü ü. Bir türlü biı-

yle oyalanamadan oda n, odaya 

do ::ı-;ı~ or b:ılk na çıb~ o . durp :ı. 
dan yine giri~ ordu. B<>s yatağa. gır
medi .. Eanki bu ·atakta hiç yalnız 
yatmamış gibi yalnızlıgından kork
tu. Sa.baha karşı şezl n a u;-.:ı.narak 
uykuyle uyanıklık r:ısında bir 
müddet kaldı. Kaf " kapaıunıs ya
ralı hıt" hayvnıı gibi oradan oraya 
çırpınarak geceyi gccircli. 
Böylec bir ny gec;ti. :Nebil ui!ı. dıgı 
fel.ıket · al:samıyordu. Artık hep 
bt,yJr mı yaşıyacaktı . Bu bos ev(1c 
bıı ssiz; üınıtsi.~ hayatı süriikle> · 
mek ne çetindi 1 

Eğlenmek, m unmak ve uııubnnlc 
isitiyordu. Bu kadrı r zaman gectik
ten sonra onu tckr.ı r bulsa. dn sevin 
miyeccl<ti. Neler düc.ünüyordu? Bul
a: sevinmez olur mu? Bu odalarda 
yine gıdıklanan mlııik kahkahalar 
çınlasa, o, yalnız huzurile eve cınni · 
yet 'e sükunet getjrc.n se\ gili ka
•:lın yiue pernın gı_bi trafındu dün
se Nebil mı ut olmaz olur. mıydı" 

Başka kadınlarla aYunmağı t c
:iibc etti. Bhrkaç gün şehrin ~ iiksek 
geçinen kok tlnn, kibardanc fahiş -
1 ·i gizlice eve girip çıktıllır.. Fa-

kat onlaı da Nebili t tmin etmedi. 
Yatak odasına 'T lin iye knd:ır gii-
lüyor öy!"yordu. V<>ktakı mü~tr 

ı-ek yatakl rınc1a bu p" , ı~l"E'll" 
mahlukları görüyor o z:m .ın dC'n•1 
bir iğrenme hissil ümidin odasın·• 

geçiyordu. Kımisi bu hakar\:ttcn a· 
Iımp kcndilıklerinden cıkıp gidıyor-
1.n.r. kimisi yatağa yanaşmadan 
başka odaya kaçan bu (zaınpareyi\ 
yola getirmek icin sırna yo lardı. 
O z.aman ·ebıl o ıl rı k vm k • n 
çekinmiyordu. He defasında bir da· 
Iı.a bu makule kadınlan e' e sokma· 
mağa n.zmedıyor. fakat bırknç gii'ı 

sonra yeni biı tecrübe riaha ) apıyc,r 
ve her seferiııde bu maccralaı Y• ta
ğın kenarında soua ero/oı:du. 

Bu ziyaı ı>tlcnn ıkmc1sincTc Ha
nife kadın süklüm. büldum lrnrsı ı

na çıkt:. 
- ~:\'"fendi: kızım ma~zayn. 

gider.. çocuklar bakım ız o nim d.J 
dola.,<ıın a vaktım yak zaten .. Ha-

mın, ev :ınuc. enınn t demişti ama 
izin 'erseniz bana.. biraz e\·de du
rayım. .. hanım geld;.ğ' de. :yine be· 
ni ist.eroe gelirin Hani Allah izin 
verir e.. dar.ılın nsuı bey ... 

Nebil gpzlerinde y ln.rlaı bu sa
dık kadın b h'tt Pekalaı biliyordu 
ki lfanife kadın da e en lmfta ko
ca mm hastalığuı: bahane edip c:e· 
kilen Hatice de hanımlru:ımn yal!ı

ğına girmekle gelen bu g · ziya

rctcil rhıin yüzünden gidiyorlardı. 
Dün am gelen sarkık etiı, boga
lı suratlı kadına, Hanife kadın f na 
içerlcmisti. Bnkışmdan belliydi. 

Cevab vcr:rned n yntkundn 'e 
ağlamaktan u nmıyanık, gözle
rinden yaşhır akarak ona ağır ağır 
ba'flnt sall dı . (peki) demek istiy01·
du. 

Hanife ı ad·n bn • örtüsünün u
cunn gözlerini siler k dı ım çıktı. 

Herşelı anlamışlar mıy.d.? Yak
sa aldatılan lı:uıımlaı ı için mi. ağlı· 
yordu? 

Ne o, kimb" ne i in dö ctfuPi 
y:ışlal! ona dokunmuştu. 

Haııın1 gi eli bey nek el: r de
ğişmişti? 

Hanım b ı vakit gid • ·. Et vi 
hir. bö:, le görmcmışti. H le tUl lı 

göst rıne ın böJl ·:.ırıl ı, t • 

sokar mı) dı hiç- Bu gıd'. b 
bir RC'Y vnrdı. Te g'('ÇCIJ 

h.:ınımm a•· be isi nm li 
ğunda el tel \'l rmu~ı rdı. 

Hnnıın bbvlc bit dcnbıre hab r 
vcı mcdı.n mi gitmı ti? Tm .. Sakın 
fena bir ~Y oh'na ıı ... r,·il gıbı ha
nımı. a laı. gibı yı ·it b • efendi hir
biı lerinc ~, n y na a~ nlnı ınl r a• 
lan ... 

(Devamı \•ar) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatiz 
' 

lnn\dık •• bfttfta 

twınd• 1ıhıd. 3 

ıslak, ayağının u un a. ay Zt) ı

nın soluk bu· renge boyadığı bir ce· 
Sede daJğın daJğın bakar gÖrtinCP 
duraladılar. Erucst: 

- Allalııın n • hahl siniz.: .Mü. -
yü Den dedi. NP. \•ar? 

Den kısacaı: 
- Bir lmsızlık tc cbbü ü diyo 

cevab verdi. 

ajrıl unu ıı der ııl 

lnte alıaıbilir. 

kcı r. -
işaret etmi ti. IuföttiR J• n'ı t tlri
k'1liına bırakarak do tunun çai!ırdığı 
istikamete doğru gıtmisti. ve ornda 
!ansiyi, gül fidanh"'lnın nrasmdan 
sızan L.:cld."l albndan kendisini bPk-
1 r vaz.iy tte buldu. Ellerini göğsii
ne koymuş. gözlerinde endise alu. 
metleri belirmişti. Den yaklastığı 
zaman~ 

- Ah. bütün bunları n t!ı ·e 
AmeıJ.k.alı poli : 
- Gidi)~r:. hem n şu ı:;öyledik

lerinizi bit: iınzallı.tıbilw niz. IDcdi. 
Yeniden Den ya:vaşca haydudun b~ 
şını kaldırdı ve: 

Genç 1>0lıs hafiy~i bir not yaz
dı. Sonra d ftcn liimhnya yaklıL-ıtı
rarak okumağa başladı. Bu, sene
ler müddetince Denin habrasından 
kaybolmıyacak bir sahne idi. Bu 
yaz gece ·i, gül kokulan iç_er.isind('ki 
bahçeyi, ı lak çımcn üzcrmde yatı
rılmış ınsan etrafında ağır ağn· du
l :ın gurub, hali ihtizaı-da bir adam
la yüzünü aydınlatan kiiçük bir 
Jambanın ziyasını, ~ ktırbağahırın 

zaman zaman rafakat cttiğı mutar
ıit bir okuyuşu, yaşadığı miicldC>t<:e 
zihnindeı çı.karamıyacaktı: 

y~ptı, ' kalemi, ad ti bu formali
teleri bir an evvel bitirmek istiyor
mus il>i ::;::hır ızlıkl:ı alarak.!) ı 

parmağUc işaret ettiği yeri imzala
clı. Sonra, Den Amerika zabıta me
muru da. imzaladı. 

- Biliyorum d i. ~izi b kliyo
rum. 

Bu sırada, pı-tj<la lftkırdıfar d ı
;uluyor, lfwıba ziJ alaı ı dolanyo•·
du Tahta rueıdiv nden kü ül· bir 
kafile lıahç_ı-~'t' doğru il:ırlecli. Baş

ta, iri h<J) lu biı adam geliyordu. 
Bu müfettiı muavini Jan idi. Ya
nında Bill vardı. ı k hum an: ild 
memurla. · diye taşıyan adamlar 
geliyoı dıı. 

yaptınız" diye mırıldandı. 
- Beni ittıh::ım elme},mz. Kati· 

Ji ~:akııladı!a~. bu bir Gaııg:--t~r'<l'r. 
Çal'ılıklnrd l • I~l •nmı \C', gene kız 
Denin ellerini aradı. bulunca kuvvet
le sıktı V": Reardon ... lleardan divc seslen

di. 
Kıqıikler O) nadı, I<a.palı aözler 

) an acınlı. 
- öyledıkleıinizi okuyacağız, 

Bunu ımzalamanız Jii.zırn. 
oognıfa don rek Den de-

' etti: 
- Yazınız. (Bu, Skotıand Ynrd, 

adli talıarriyat servısinden Trever 
Den ....• .. .. , ha.zır bulundu.;u halde 
aşağıdaki vaziüliınza Lavrens Re
ardonun hakiki: itirafı r.) r i
mmleıri so adan iHi"tc ede

0

rsiniz. 

Şimdi, başka gürültüJer de or
tay.a. çıkmıstı : Kör! eztl motor ses
leri, d:ıha uzaklarda bağırmalar ve 
Real'd{)n arafındnıı da bır kopek 
havlaması i ·idiliyordu .. Fakat bun
ların hiçbirisi IDeue tesir etmiyordu. 

Okumak faslı bitince defteı i ve 
kalemi nldı. Ve bu kal mi Reardonn 
uzat.ar 

- İtiraflarınızı zaptedin dedi. 
ba. ka. bir şey W ,.e ed cek misiniz! 

Rcard n bru ile hayır İ§areti 

Rcardoıı işaret etti ve IX.nC', 
gittikce sönen bir scAlc: 

- Onlarl U:f.aklaş_tırın diye yal
vardı. 

Den- R ardonun bu ricasuu ko
laylıkla iera etti: Zira , Amerikalı 
polis, plaja yanasan motorda bulu
nan şefi çağırmıştı. Arkasından 
arkadaşları da fırlamışlar, BıU de 
onları takibefımişti. 

Reardonun dudakları oynıyordu. 
Den eğilerek, Nansinin ismini işit· 
ti. 

Rcaıdon zahmet ç~ktiği belli o
lan bir vaziyetle: 

- Ona deyiuız ki... foto<lı afl r 
falan .. yoktu .. bu ... onu oda ıu.dan1 .. 
uzııklaştırmak .. i~iı:ı bir hile ... idi ... 

Yeniden ökt:iürük ba lam tı. 

Den, duoaklıırııu sileli. 
- Çok asil bir kız • ke11dishıe .. 

karşı... fena haı eket ettim ... nı.üte
essiriııı .. bunlar. tal.:ı.ffuz ettiği ·on 
sözler oldu. 

Yarı çıplak iiç ada.m l' uldan gci
riındülcr. Bunlar, Rorcm.O?ıt'm1 Stan 
les mekdotel ielind bir demir çu
buk tutan iı i yan uı::ak, ve omuzu
na bir mu to .ılm1 Erncstdi 

ticü de, Deni, ceketsiz, üstü ba~ı 

Bili, müf tti.)i D ııe, sonra rı ı 
Eı este- tanıttı. Ernc:;t ilk ~kın· 
lık geçtikten sonr 
lamı tı: 

oluyor? Ev alt ü ol ı. Jrs. Brcm:
len korkudan bitkin bir hal "f! b ı 
y ralı d:ı h."im? 

Bo yere bir ce\"ab bekledi. D n 
ortadan knybolınustu. Filhakika kö:J 
kün taraf1na giden Bill kendisine-

- Bt>n b~!:ıkn türlü ... düşiiııüyoı·
dum <'fü kcfo lcdı. oylc ise bu adam 
kim? 

- Bu Ed Klavn ismiııd birisi. 
Knrdaı::ı, Reardonun. yapmı.s olduğu 
nu şimdi itiraf ettiği bir l·atil key· 
fiyetile ölüme mahkum olmuştu. 
G nç lm: bağırmasını güç z ptede· 
bildi. 

ttiraf mı etti! Demek katil imiş! 
Halbuki ben size bir türlü inanamı
yordum 

(Devamı var) 
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Bir Taksi Elektrik Adli 
Tebligat Şi~li Telefon santrab Dlreftine Çarptı 

lstanbulda günden güne artmak - ----- ·-+--
ta olan ı.elef on abonesi ihtiyaçlal't· İçindeki yolccılardaa biri çok Şimdiki vaziyt:tin daha 1 sea.e 

' nı karşılamak üzere telefon idaz't;· atır diğer ikillİ hafifçe yaralandı <leği miycceği anlaşılıyor 
sinin Şi§lide yaptırmıtkta olduğu J.nbie&L' id&.reıo.ine ait ~för Saf· A dH tı'!blı~afııı po. ta ile yıı.pıl-
santral binaaı tama.mla.nmlftır. Ev·t' fr:tin idıu-csindeki 225 numaralı m~~ı Mkkındıı; no.vi.ik l\lillet :\Jec 

9eı~ Avrupa.yıl ıımııtrlanmııt ulan kamyon dtln sabah idarenin Kaba· lidinde kahııl vh:ıı.tıı yeni kaııuııun 
aletler yeıJerin.: tlikıldtktfW iılOJll'H. 1 taştaki def>l.•u.tıdaJl mal yfLıı:JemiŞ ~~akında \lehı'imizdeki alakadarlara 
santral 15 temmuzdan itibaren iş- "e Dolmabahçeye doğl'U ilerleme]< tflbli~i h~klenilıncktedir. 
lemeğe ba.şlıyacalct:Jr. Santralın a.- üzere yola çıkmıştır. ~kal: kanuncla 1 8lleelik bir 
·ıl ''tc 1. °OA vı 'h ı Bu su·ada şoför Salahattinin '•istih:ıle,, de\'l"efli b1rakılmh, oldu
~ masnu mu a up ı.:x:yog u cı e-1 
tinde yeniden abone kaydedilm~'} kullandığı 1755 uuınaıalı taksi oto- tunnan şimdiki u uliin döha ı -.ene 
başlanacak ve bundan başka mükl· mobili de Kııbntaştan Dolmabahçe· mUddeile do,·an1 edecezi ~nla-;ıl _ 
leme için telefon başında dakika· ')'C doğru gelmekte ve içinde tzzc.ı. maktadır. 
ıarca beklemek külfeti ortadan kal· MUnür. Vasıf isimlerinde 3 ki~ Binaenaleyh l ianbulda ve di-

dınlrnı.ş olaca.ktır. Kadıköy s:ıntra· 

lında da yapılmakta olan tevsiAt 1 

i§i ikmal edilmiştir. Bundan sonra j 
Kadıköy tarafında telefon ihtiyacı 
uzun müddet için temin edilmiş o· 

1 

Iacnktır. 

Define arıyan muharrir 

bulunmaktadır. ğer yeı·lerdeki mJWışir!erin vRzi-
lki otomobil biraz ilerideki vi· yetinda bir miiddet içinde bir deği

rajda kli.rşılaşınca, ~oför Sa15.hat- ~ikli1.: olm1vaeaktır. 
tin çarpışmamak için dircbiyonu Di~ıııı· t.araftnn Po.-ta. TelP.'.raf 
fıtzla sttğıı devirmiş, fa.kat, ba ;oıra. vn 'l ıoııaforı iclaref.!ı de bu müddet 
~a kaldınm .. C:Jkarak karşıda.ki bi: uu·fııttia iı.:alıedeıı "telJliğat tcşki-
tramvay direğine çarpnuştır. bt{ı., ııı h.tzırlıyal'aktır. 

Bu çarpma çok şiddetli 0Jmu11 ""'vvvv•v•vvv,...,.......,...,. "~-'VVVV'\ 

Tramvay şirketi 
Mümessilleri 
Ankaraya git.tiler 

İki gün evH~l ~~.ikadıtn '&h -
rimize gelnıi olan 'l'rımn-ay ~r -
keti feyk•llf.de ıfüır;ı..hhıM>l'1.n di.iı 

ak~am Aıı:Y..<ır:ay.- hareket etmiş

lerdir. N.\l'ia Vek<tlti ı;.irket~ kar
şı yupacuğı tekliflel'i Utnıanıen te'<
bit ettiğ'inclen milz:~kerelere ı1azar
tesi glini.ııuwı iiıbaren ba:;o!ana
caktır. Nafia Vl.'kfi.fetinin Tram
V<IY şirketine yaptığı on protes -
to~uııda ela aııl11~ılııeağı gibi şirke
tin bütlln le~i:;at1 tamire ,·~ yf:ıni -
Jcnmeğe muhtaç olduğ·ı için Ve
k:11etin ili• tekliften daha yük:-ıek ı 
bir fiyat ''erı•.:eği t.ahmin edilmek
tedir. E :ı.-en !141 ~ne..qhıde hita
me erecek olan nnt.iya~ ;nüddôt"l 
hitaımııda ~irketin ıu-Rbalaı·1a be -
ra ber bii lüıı te!O:İ:IR.t ı da yPnileme k 
mecburiyı~liııcle olduğuııdan Yt>k:l
lt>tiıı tcklifl<'l·ini arnl'rı knhııl etme
ğe meclrnrclur. Şirkı>iııı de bıı de-1 

1 

Muharrir isken.der Fahrettin, 
avukat Necip Abdullah ve bir de 
Bulgaristanlı göçmenden mürekkep j 
bir heyet geçen hafta ıc:elu-inıizden 

Edirncye giderek Ba,;Iık denilc1ı 

mevldde tutarı oldukça büyük bit' 
yekuna baliğ olan bir define ara- ' 
ııu~lan1ır. 

\'e tramvay direği otomobilin nw
tör kısmının yarıs:na kadar içeriv ~ 
gimıistil'. 

Bu a raua otomobilin çamurluY:-

fa geçenki müzakerelere ııazıu-.ı 

Bir kardeş katili İçin noksnıı biı· fiyat i ti~·ect-gı muhak-

ları ve şoförün önündeki cam a~ 
parçalanmış ve burada oturan za- ı 
hire tücct.rı Vasıf, süratına v~ bo-1 
ğ.ınna giren cam paIT,a larile ağırı 
GurcU:c yaralanmıştı ... 

ceza istendi kaktır. Mtizakerelerin 15 ~ün için 
D:.in ağır <'t'.Za mahkemesindi:! ele ııiha~ efleııecegı so\·)eıımekted ·1., 

öz kaı<le~ini tabaıwa iie öldiiten -
tb;·ahinı ismındc bir köyrnrıuıı mu- 1 Toplantılar --, 
h11kr>nwsine dt'\'ıtm ı'hınmuştur. _________ """"" ___ _._ 

• 
işte 

( 
_.,, Sayfa: 7 

.,, 

lfı 

diyip geçmeyin 
a!Gırır, aksırırsınıı 

geçer 2ibi olurken ycniderı gerı eeıir 

• 
rı 

.. 

böyle başfar ! 

Vakit eeçirmede11 grip, sojukalgrnlığı ve ağrıtara 

karşı emniyetli il~ç A S P t R 1 N :ıtınız ! 

Israrla 

Maliyt: Vekaletinin resmi m-;
nıurları huzurunda yapı!nn araştıı·

mada tahminlerin hilaf mda hiçbir l 
şey zuhur etmemiş ve heyet ::-rhri-

Diğer müştcı ilerden Mi:nüı· \'e 
tızet ise hafif hircr yhra ile Jrnr
tulmm;faıdır. 

Kartai ci\'arında oturnn ibra
hirn, lfHnsı HimRyeye kardeşinin 

bbrnca:-;mt ahp kahveye kn&muş ve 
taaı nu: <Jttiğini öğl'enince hemen 

KoA1greye davet isteyin İZ J 
l{ar:ıdeni:ı:: 'falebe birliğindım: A · · ,. 
2? 

• spmn m te::;ir;ı ve hakiki olduğunu CJ). markası Parantı eder. 
Şoför Salahattin kazadan so~u n 

fit ar etıniş;."'IB de tutulmuştur. 

"' sonkanun pazar günü sabah W "' 
... aat 10 el· Enıiııönü Jlalke:vinde Satınal rrken dışında ve table:ferin üstünde ----o--

İzm irde adam başı!'Ja 
senede 23 kilo et 

düşüyor 

Kamy-0nun ise, yalnız yan ca
murlukları ezilmi:->tir. 

karı10~iı~t' nılab~n: 1 
Bl•n hayatta iken kimse im. 

t'cmiyctimizin ı;eııelik toplantısı ya· ı El) markasının bulunmasına etik kat edinb. 

~Ia~ğından Ü\clerin gclm~i ıjc~ı~-~~~~~p~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
VVVVVVVVVV'-'VVV'VVV'\/'VVVV'VV'V'/VV 

rımın ıı znıa tf.'{'a\•\!z edemez! .. olunur. • 11 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : De..iıkteo sonra tabancasını a-

lım.ir, (Hususi) - 193S yılındıı te"liyen l< onu oldurmiis ve c&nsı..! 
• . . 

Kongreye davet 
ıehrimiz belediye mezbabasıncla ke- yeıe sel'rniştlr. 
siten h3yvan mikdarı hııkkında bir 110 yaşında föpa.ı;m. bıı cinayetill<.len sonrı:.ı, Kızılay Şişli }Ub<?hinö.ı.:n· 
istafü~tik hazırlamnıstır. (Aydofı) di\ğına çıkmı~ \'e bir müd- Kurnınumıız yıllık kongıtr"..;.ini 

Aıırdide bir kadm yaşad,gy ı 22 "k" ·1..~ •• •• t 15 .. det da;.;.I.,ı-\ ., .. ~ .. rı"uane dolaştık· ı ıneı,,,anuo pazo.1· ~nu 3an . 
Bu istatistikten anlaşıldığına !-' " -u '"'" ·'" J 

göre geçen yıl içinde mezbnhadP. mahzenden düşiıp yaralanJn tan snıııa: nihRyet: gidip Dudul!u de Şişli BaJke~i salc,..Junda yapıla.-
20857 sığır, 1024 dana, 217 manda,' lfa köyde EJi .. a ~kaii;!nda t~~r köyü ııwh.tarmRt f\Slim olmuştur. c~Jct~·· Sayııı tiyeler.in teşriflerini 
41 manda yavrusu, 55 d~v", 58913

1 
rnıth:-:e;ıd~ oluNı> kıılkım ve HO fjünkü muhakemede müddeiu· dılerız. 1 

koyun, 60()57 kuzu, 2154 ko:i, 378i ya~ıntla bulnııan Hatice i,,,mindc bir mumi f'(:r.idmı Eıığana. iddiaııeme-ı ~--:=;:;-.-;;-.~·-:~:..:;---:-::7:-~ 
.ı,.,tnlide k>.Hlın clüıı mahzenden çık- · · d t · t d t h ik · < TlYAl'R ~ oğlak ve 79 domuz olmak üzere sm1 ~er c mış \'e o1· a a R. r gı- > OLAR l 

147181 baş hayvım kesilmiştir. Hay mı.k isterken yere dü~erck muhie- bi bir tahfif scliebinin b•ıiunduğunu ~ • ~ 
l.t. J · ı · "laı1n11"'tıı· .. ı· k 44 d ....... ·' ' ' · • · · "N. ·.-. Nt ""vanlarm etleri kHoy:ı tahvil edilmiş, 1 yer crır.~ "n .~ar.. >:> • soy ıy~re · ıırn.;.muııun 9 uncu ma 

·çıkan mikda!' 1.zmh' .te~ıriIDn niifıı· · Bir yavrncuk ke ynar su ile ca mur·ib11~ce cezalandırılmasın; is- TURAN T!Y ATROSUNDA 

su olan (170.sm~) a takmm olmı- haşlandı tem.işıir. 1 BU AKŞAM 
muş, nüfus başına ~nede 23 kilo Fatilıte oıuran maYnacı ~Iah - }.~uha•.~me: karar için 24 şubat Ce-mal Sahir CüldürüC'ü İsmaa 
39 gram et düştüğü anlaşılmıştır. nıuJun 3 yaşındaki kızı Hatice; saat l5 şe talik olunmu.ı;;tur. ve pkc.1yucu Bt;~ ·i.an sa~ 
N"tifw; başına günde düşen et nı1k-1 dün evde odnda oyn11rken manga- lro •kifhanede: kav.ranın heyeti birlikle 
darı ise 64 gramdır. lın ü~eriue dU:;.mfü~tür. tahkikatı FINDIKCI K1Z 

Mez~a.hamn 938 st:nesi zept:lye 
1 

Bu '3ıra.da mangalın üetün.d& Geçeu h~f:ıt ıçm.rle şehrimiz tev- Kn ~f ~Dİ :> PERDE 
\•aridatı 219.4M liraya. baliğ olmu.ş· bulul'WlJl ~ir tencerenin içinde.kJ kd'haner'indeki Lh m~"kufla.ria bit- Dlkt · V3ry<et;. • Şanto 
tur. kaynar sular zanıllı r:k1zea;u:ı kısım kürtlc>ı· arıı.smJa çıkau kavga -k 
Balıkesir valisi A ~ ka- ellerini vi.kudünlir? muhtelif y .. r. fahlrikatın.1 • üncü sorgu nakimJi · / 'J'epeu34ı D.!IU:1 l!ı..mı 

lcrini yalrmış ve vavruc·ak lcdınıi itince bııolıwmışlır. 21/i/939 Cuııurt~si 
raya g:tti altına alinmu;tıt. Dün kavgactlardan Yusuf, Rifat günü ak~an11 JH.CÜ ?O;W da 

I - ldarP.mizin Cibalı ti.itün fabnka ... ı için şartname ve nümu _ 
nesi ınucibin~e satın alı.o-u·ak uı. gibi iııce sey J<onabilecek Sundart 
1ıorma1 ık örj"Ülü l 60011) adet tüt.tin tozu eu' ah açık eksiltme) e 
koıımuştul'. 

11 - l\fohammtın hedeli beheri 27 kurnş hesabiyle 1620 lira mu
vakkat t-t"nıinatı 121.50 liradır. 

HI_ - EksUlıne 25 1 939 tarihine ra~tl•yan ear~anlıa günü saat 
14. te i<..:abata.şta l ıwazım ve. m übayaat şubesinde ki alım komisyonun • 
ela yapı lacaktu·. 

rr - Şartnanıeleı· pan ız olarak höi· ~ün özü g~~n ,ubeden 
a"1111.l!!eceği v.ibi ııumu•ıe de görülebilir. 

\T - ls~e.klileriıı eksiltme için uwin edilen glin ve saatte yüzd s. 
7 ,5 gl1veııme paralariyl~ birlikte yuk~mda adı geçen komisyona gcl
melen il'rı olunur. (Ht3). 

* I -- İ!l~uemizın Karaağaı; Barut Jı.po.ımndn ı;;aıiname '.'e pı·ojesi 
modbırıC' .. yeui<l<•n yaµtınlacak ah,;;sp i~kele ineaatı açık eksiltmye 
ko!lmu~ur 

lI - K t·.~if b4:!deli ''2856.61" lira VP n•uvı;'kknt temin tı "214.25" 
lir~ıhr. 

nı_ - Ekc:iJt1ne 30/l t9i39 tarrliııe ırat;thyan pnı.artesı günü uat 
H 1.~ Kahataşta levazım \•e müba,;~at f.Uİleıı:iıı~eki Alım komisyonunda Balıkesir, (Hususi) __. Valimiı Tekerleği sakatlanan bir tram• ve MusWa 4 üncü ı::ıuifll ha.kimh· Hııı.yduaar IS 11erde 

Bay Etem Aykut dün Kfüahya vay herkeıi işin~ reç f>ırakb ğine getirilerek ifadeleri alumılşlır. * 1 yanıhtcal(tıı·. 

trenile An.karaya gitmiştir. Dün ".tbah Fatih - ff •rbiy~ bat- Bunlaı·; bl.J3bati birbirinin ü- lıtklil cad4ednde KonYdı 
Valim.izin bu sa.yalıatiniıı 1 haf- unda işliyen bir trnmy~yın: kop - ıerine atmütadl.riJ..r. kı"11Wl.r.. 

ta kadar süreceği tahmin oh.ı:.ur.~- rüniin Galata cihetinde ve "Zırut lı.inaiıt bahçeye girmenin cezası! 21/1/939 Cuuaart~si 
~ tadtr. ~llnkık!ı,, Cı!ÜfM.lc ~Mı:na bir teker- V!lhit !wnıtnde bir oabıkalı, dün gündüz; tıa..t 14 te 

· Taşla göz çıkarcn a~l\m leğJ. sıutktlanmı~tır. 1 akfaırı Çapa.da. Hatice IBminde bir ÇO'~UK TİYATROS\J 
Vaka hemen fırk .. t ta~isileri- kadmm ba:hcesine gimıiş ve şüp· Günü aı-.,a.m1 sut. 20,~ a 

Bursa., (liu•usi) - S.',ğuk1ıır.ar; ııe hat>er ,·er.ilmit;: ,.t' der1\.Jl.1 ,~:en ' ı h Oğhımu1 k..ı.ıPdt 8 --'-nahiyesiı.leb ao~ Büyülrdt'Tf'liler kö-- 1 eli bir vaziyette dolaşırken yaka- ,,.. .... 
ameleler; uğra., arak ~t!JJİ ~J' t~ • lanmıştır. Dün 2 inci ceza m.ııhke- • 

yünden Ali ile ayni lröyd'.:"tı Kamı! kerl~.k talcnu~ı:..z;dır. mesfne verilen Vahit; ı ay 15 gün HAl..A Of't;t!F ı'i 
karw Gülsüm ve oğln P..c.nuuı.uun Bu a.melir\~ yarını ?-t11<ı.tt:eıı fııı.la bapı;ı.e ma.hkO.nı olmuştur. Bu :ıl~'! 
aralannda çıkan kavga sonunda sürdüğünd~n bu milddet zar!mda B J d' I k .. ~ ; B~kl4!'ne-n OJH!t-': 
Mehmedin kanemııı attığı taş Gül-j tramvayJı;ı· o Jıathı jşliyemen!.i~tir. li e e ~eh ~emur a~ına şar. 1 

soy- MOUER~·: ~lZL:lt: 

ı 

I 

' 

sllmtın 801 gö:tU~ gelerek <:ıkma·ı T 5 camını kıran yere a ::net e en gazınocu ! Yaxau: M. 7~.ri 
ramvayın · B<'ledıye memıu l&.rt Zincirli kıı· 

ama ve afır attrette yaralanma.ama ka_ m.yon . . •. , ""'da a:-ı, z1"nocıı K"rabetııı du··ı.ı.,a~nı-' ·- ·-----·-- ı ,_.-ı..-. ı .-+ s 
1 

h k .1 u ,.. - " - ,..,. Sultanahmet 3 i:nct1 Sulh Hn-
_.cp o nı .. " .. uı. uç ular s. lcırıti?i ŞofOr Recebın ıdare.smdekı 'le- na gidel'ek (taıife) w (fint lisete· ' kaı.uni muameleye başlaumıştu·. , kirc!Jlt 99,, pUlkalı kamyon dtla kuk ınahkemesindfo.n: 1 

81) ni ko?ıtrnı etmek isteınisleı""Şe i.e D G 

Eskl.şchı·r~e randevu B-iktan J'<"Çt'lrken Vatrnan Hadi- avacı . ve A. Baker limited v ~ Karabet bunlarla alaya kalkmış ve: 
nin iduMindelci 249 ııumaralı trnm §irketi vekili avukat Ratael &Jtt 

evle ı·Je mu" d f (Yı\zıJmaış fermanımız var!) r C8 e e V.k.~8 f&rp.&rak f> ca.mJDl kırmıştır. 
~ bkişehir, (Hususf) - Emniyet M , b h . d b" k Şarkısını söyliyerek ark~ından 

e~ t~p. a çesnı e ır aza daha bazı beyı·tıerle menıurları .kar.1, 
mtidUrlölbce y:ıpaJ.aa tetln.i:at V• ı ı d t 

1 

KısıkJıda Bulgur u a o uran •• ıılamışbr·.. z 
tahkfbt netlf"IMide, .,ehrimizde bir 0 ıurmttekı ilk mektepte okuyaıı J çok r:ındel'u evleri bulunduğu ~ d R. dil Keyfiyet hemen bir zabıtla tev-

. renOmte " t'\.tnlar lı•k.kmda fid· f M Utlt.afa kl7ı 8 yaşın 8 
ana 

0 
sik olunarak Karabet mahkemeye 

mektep blih~ndı arkad.aşJariyte verilmiş ve memurlara vazife hn-
detJt btr takiba.l ~n,~. Bu uyıın o.r1ulrken kQ.fUP di111müş ve Unde hakaretten 2 ay hapis cezaBile 
cftm.Jedeo olmak llzere Ç'iı·oı adın- ba<;ağında• J'llf'l.lanın.,ur. 60 lira p.n oe9Ul &!emeğe mah-
ttaJd kaAmm .,.i bıüılm.1§ ve kapa- Sarhoş oluı uç kafadar kOm etfunnmttur. 
blmııL Ch'm da, gizli ev işletmek Sülymş,n Siyahi, .Mebm9* Bti· • .• • • 
ve ~~ fuhta teşvik et.nı...ıt k Marmara Hasan isimleri• Açd,glS.ı bir hamam mutterısı 
,. __ , il Ier. vek• .t'_:..,a .. dün aeee ıarh,... •f•- Hftanft lımıfrtde biı· adam, düu 
CıuWlller e ma.znunett mahkemeye t e uç aW\4.l- • ... ...- ():" ld.ız) h · · · 
sevkedilm; ... ir, Emniyet m::..-J.t rak Galata eaddelermdı nlra at.ar-

1 
ama.mm& gıtmış ~ Yl_· 

"'ll'" uuuı ır • ~ sonra oaıtarken bır lV I 
hı.rke:ı polte tArafındu yabian - ___ • ı.-...z... "" _ . • 

· mfız, gizli evlerle mücadele işi.Qi 

1Daat taldp ~ir. 
ı ... _ ~ ~r{~ ~urma~ ısuınuş-

m~ &~. ~. 

Lal~burıuda elektrik itleri Pazar ıüJll Banatıllcü saha· 
diinldi ~ında yapılacak maçlar 

l AIWııoı'J'U, (Huımsi) - E.telıı- l - Al~md&r pDÇlerbirlij1 --
. trOt fa.brikMUWJ iki motörün<Wı B:ınıtgii<ril A tü:ımlan sa.at 16 te. 
. birisi tablosuzluk yüzünden muatr 2 -- AJNDW Gitnçlerbirliti -
tal bir va&iyette i<ll. Belediye reiııııi- Baruta1ieö B ta:lwnları saat U 

miz Ankara dönüşünde 1stai!bulda mize daamliltUr. --Bu hey~lkiDCi 
bu mühim iti de müsbet bir Ş"kilde bir arama yapm•k Uzere yakında 
halletmijtir. Pek yakında yeni abo· takr&I' •tdinMIT.• pieceğl aıılqıl· 
neler kaydına başlanacaktır. ..,._ 

~. bu tvada hamam vezne
dtt.l'JıaJll J*l'l.11 ~nrınak UU'!\9 
~daı Jettfade eden ~ 
mı; __. duran kandan 20 lira 
f!.'l'a oa!Dul ,. kaçarken yakalan· 
JD11br. 

Bu açı~ ~teri hemen Sul· 
ta-•2m~ l bıei !Uib oeza nıa.hlre

nwıtne Terlhn't ve 8 ay 15 ~ 
lutpM mahkbı .merek bmımJ tev.

1 ldt 8'unmıJlptaP. 

taıaf ından Sarıyer ~lediye1::1i ev

lendirme memuru ~ha.ettin Demn·· 
kan ve İs. Şehr..fla!M!(11Jde menıur 

Ali Riza aleyhlerilıe P!Sı 13W ve 
939 / 1.03 N o.. Ju ~ ile a.çımn :ıs 

lira al,.,..a.k ~ ~~akta j 
olan muhalr .. b1".ldinde rv.o.idetalay~ ı 
lerin ikı•-qthtarmm s.Jbul ot- . 
matııma bmaJ111>. Dlne11 tıı~ e. f 
HA edildiği h.ıae m•.Jl~Y9 ~ 1 
memiş olch.kl~ bent.r. sı~ j' 
mahkemeye rf.trtl.~ ~.....-.'"'S~ . 
iatıktqpt.an ~ 4.~f~ rr~! 

~eıı:ı1 kendfleri:Qe ~ ·t 
rar verı1oceg1 bu~ th'iıuı ..,.: 

ret.ile m~ f1}"'4 lrtM-wın 1 
tebliğin6 ,. ;'lltlbakemmo 18/2.189 f 
tarihib€ rnii~ pan~ ~ q. 

at 1~ de te!l)ına r~ h.rar 
veı·ilnıtt ~nda.r.ı tMbi iJ!~ 
iUbal'eıı 1 gü.ıi .....rıuık ~~ ~ 

mediti takdirde g\,Yl'.btl\ .b~lcl:D .. 
karu v......_. .._ tı.~ -. 

nw. <•l.ı.) 

JY - Şartname ve proje!or 1'i 1cunış b ... deJ mukabilinde sözü 
g11ç.-n şulıcdeıı alnabilir. 

V - l':kısi itmeye iştirak etmek i:.tiyellierin fenni e\·ı·.ak n :vesaiki 
1r.tıiaariar İnşaat şubesine ibraz ederek fenni ehJü·et ve eksiltmeye i~-
tink fflikası almalan lhımdır. ~ 

VJ ·- lstek:Hlerin k::ınurıf!n kenclilerinıfon nanıl:.ın vesaik v--: yüz

d 1,5 gtivımme P&!'lllnri:-;12 birlikte ek iltme itin tayin edilen gün ve 

saatte yukarıdtl •dı ae~en komi yc;:a gelmleri ilin olunur .. "'255" 

Miktarı: 

300 adet 7.800 
xoo " 8.786 ,, 

* E1/nt: 

400 X25X2.t:i 
400X~8X2.6 

1 - Yukıırıılı cl)acl v0 111ikt~rı yazılı cl!nı'.an 16.536 1"eh'e mi. 
kAbı ker~tf. ;ı.çık eksiltme u~uHyle •. hn <llınacaktır. 

O -- Mu'IJamruen h<'deli behcl' metre mikabı 38.50 lira hesabivle 
6 '16 64 lira V1il ftJ~ıva.:Jlk-;t teminatı 4 7. 75 liradır. • 
_ nı - Ek!ıilbnc 2i. 1 - 93!> taı·ihint! rasthyan cum.art-esi günü saat 
ıl de Kat.n1.~1t-._ta Le~razını_ ve_ rnübaynat şubesindeki .alım komisyonun
da yapılacı.~ın~bn ıet~,klıh:rm yuzdt! 7,5 gı.ivenme parafariyle birlik-
te adı ıe~en komt11!'<ına gelmeleri füln olunur. "468" 

Bultanahmet S üncü Sulh Hu
kuk mahkeroesind"'1! 

Davacı 1Bt. Nf.,ımım dtki§ ma

kınlllan tubetri av.1kat1 Şukrü ta.
J"atından ~ktaşt. tl"uu vay cad
claelıKte No. 215 trnr. sahibi Hfünt 
"f9 fba.u ~rrrt aleyhleı"lne 381 
J$Tt.ı N.>. lu dOM)·.ı;, ~e a~ılan 101 lira 
~ davaswu:. ya~kt:ı ol&Il 
... ıı..ıu•neslnin .nu~~le;hl~ıin 1 

~lhl&Mlllll meçhultyetine ~ · ı 
a:ı.en 9.lııen .iawt.7e w mwınıel~lı 

117*i> arnı e.bU' edildıği h~lde 
aıı. .mlmcllliıl ve aualalcemeye ge
tiımaenıdt oktafundan mtiddea.bilı 

Ub 11ıraıım rnaahlz \"e i:icnrti vekt
lılt ve ow.earlf 'ti( bıhsiliııe 1 / 11/ 
938 tarihinde stJaben h1Ddb:n. '" 
br&r fWi1Jtde olduğundan tmfh1 

tlA.lbie!t ~~n 8 gün zarfında t-ı 
y'bli llava edilmediği takdirde lılllt~ 

8lla ıtı.1ııi kaü)'Wt edeceği ili.nen 
\eOüi ..... .(938l1~76) 

lıtan1'ul Aaliye Altıncı Hukuk 

Mahkemesinden: 

Sa:ıddt tarafından kocası olup 
mukaddema İstanbul Kü~ilkpazaı· 
hacı kadın mahal!~ ~lek soka.k 

40 B&yılı evde i.keıt bilen i.kamet .. 
gahı meçhul LO.tfl &J.eJhine açılan 

boiaımuı dav~na aid anııhal su
reıti ınuına.ilcyh Liitfinin gösterilen 

iiam.t~ihını terkle semti meçhule 

ıiitiiinden bahisle bila tebliğ ia

de kılınması üzerine mezkur arzu. 
halın mahkeme divanhane~ne a
iılınasmM ve oıı gun zarfında da 
cevab v•rm•k beı .. keyfiyetin 15 

giln mlcld.tı. ll•nı• ka.ro:r veri!
dijind•n "llı1dıdealeyh Liitfinin mali 
Jcem-.miıün 988/2014 numarasında 

kayıtlı dsvnya müddeti mezküre 

zarfmda cevab verm~ lilzumu 
t•b11f yerine g~ek {bere nan 
elul\ur. (14131S) 
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Trak Türk Anonim Şirketinden : 
FEVKALADE İÇTIMAA DAVET 

Ruzııamei Müza.kerat 

Maden Satın Alma ve İşletmesi 
Şirket hey'eti umumiycsının }Uk1trıda yazılı husus ha~lımıda 

bir karar ittihaz etmek üzere fevkalade olarak Şubatın 15 ci 

arşamba günü saat on l:eşte şirketin 1ncrkezi idaresi olan 
5166 nu•aralı yazıhanede Yaki olacak içtimaa gelmeleri ilan 

olwıur. 

lstanbul Ekmek Yapıcılar Cemiyetinden ı 
C"eıııh"' 'ıni;r.iıı l ~'l'~S j ılıml ait ımı:Pt.ele Vf' hesaplarıı1ın "e çal• -

;ına tal'zrnın ıımuıni he~ et kar71 ında teLJ,i, i, lw,, l'ii hıızır:ırıııı 'hı·((

' l i~in l~ı:n ıtlı azaımzın c"miyel hüvi} el l'iı;.d::ı.nl.ıriylc bi; ıı1, t• !W. 1. 

~ '!> p'r l'D be "un·ı --.tat 14 te Tül'l1e I,alıiali c·a·lde,,iıukld Cf'tnİ,\t•• 

. rnerkcıı:"ne te"'riıl<.'1'. rica olunur. 
1 

ı 
Fransızcayı çabuk, l<olay öğretirim 1 

Fransızca miıcllifl<'ri tarafıııd:ın y zıl. n lıutun me odl,.r i~ idir. 
Fal~. t. hunlar ana dili F ran.:.ızca olıı n ı 'ra ız çocuk lan için ~ azı1 -
mıstır. Uiz Tül'klerc Fr,ın ızt:·ı bgı·ctnıeli hu nıs ınd~ ı-;Um..ılltı bir f-ıv
.d.a temin e .!.cmczler. Bunların her hangi bıı l 111 nlıtı nk Jl"ı·ansızı:a üğ-
reıımck hu· usunda ı:srm· elmek _ Franiiızcayı ı\ i iıilcıı \'e i.iğrr.len Lir 
Ttirk mtiellil'iıı Türkler iı-iıı ,\·azılnıı biıylt tıiı 111etfldu \'Rrkcn hat.t -
dır. Itck!aııı clegil, samimi ta\'::-;i:ıcnıiz -?li ld · llj ahmm:.ı.k değil d<', 
f'raıısıznt.\ ı nrntlak sm·ette öğrenmek v-e kon ı~oıtak bliyen lıı.lebc. ıııc
.nııır, ;rnbii Vl' nihayet her Tiirk IJu kletodtı ainı.dıtJıı- 1 kluvıız, 1 ko
ını,m:L 6 .ki ap btkımı ciltsiz: l ~.:;. ciltli: 160 ktil'll:- nettiı·. Satı;; mer
kezi: }Tua 1i m Fu-ıt Glit:li. ı·ııer'in (Anadoln ~l'tfrk ~:tap clepo,.u

0

J dur. 
Yeni ııo;;hılıane krırı;;ıl'lmda me-ycl.aneık hanındu 2 inci kal ı7;; kul'U~ 
.JW!!in göııc·erilı·n ia~ı·a .'iııari~leri b< hhtitlli tak•iım oluuuı·. . 

SÜMER BANK 

Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk ipliği Satışı: 

Güzelliği hem 
Yaratan, hem 
Tamamlıyan 
Bir iksirdir. 

. 
Şu güzel çehreyi aydın!atan 

güneş, şüphesiz, inci dişlerdir. 

Lakin o dişlere can veren de 

şüphe.siz, « RADYOLİN >) dir. 
Siı de ayni güzelliği elde ede

bilirsiniz • 

Sabah, öğle ve akşam hor 

yemekten sonra muntazaman 

dişl~rinizi fırçalayınız. 

Dil 

Dikkatinizi Rica 

• 

Ederiz 
Kendinizde veya çocuklarınızda, hal$İxlik, kansızlak, lfazını

Mslık, k'lrın ağrıları, karın Jjİfmeleri, burun ve makat katın
maaı, ieluJ, oburluk, ba• dönmesi, salya akması, aar'aya benzer 
ainir halleri, gece korkulan mı hisaediyoraunuz? Bu gayri ta
bii haller, vücudünüzde solucan bulunduğuna alamettir. Der
hal (iSMET SOLUCAN BISKOVITİ) alınız. 

iSMET SOLUCAN BISK0V1TI barsaklard:t kan emerek 
yaşıyan v" üreyen muzir hayvıanların en birinci devasıdır. Bü
yük 'it~ küçüklere itimatla veı·ilir. Kutularm içinde kulJanış 

tarzı yazılıdır, okuyunuz ıve çocuklarınıza senede birkaç defa 
ihtiyıoıten veriniz. 

Her eczanede fiyatı 20 kuruştur. 

'21 XAMU.MU8.A.Nl - 1'89 
1 1 1 1 k 

ilk Bahar mevsimine mahsus yeni gelecek 
Mallar için yerlere ihtiyacımız olduğundan 

15 Son kanundan 15 Şubata kadar 
Bir ay müddetle Stoklarımmn büyük bir kısmını her yerden 

müsaid şartlar ve mutedil fiatlarla elden çıkanyorz. 
Bütün Dairelerde menim sonu fırsatlarını bulacaksınız. 

Seyoğlu B A K E R Mağazalarında 
Bir Mevsim sonu fırsatı : istenen fiyat ıçın 

en mükemmel cinstir. 

İstanbul İkinci icra Memurluğundan 
Hii:;e~ln oğlu Cemalin malı (ı1up iıl >hınel kızı ~an inıe~·e bil'iı ci 

diC'reee ipotek gö. terildigi Be\·oifüm<l;ı Tomt)ln mahallf', inde f;ülb ı

ha ·okagıo<la &'!ki S, ~ c·rlİ 2~ •nt>n:ıl'alı '');un <ll'ataj 22" 1,arı;dr ev b ır

cuıı ödeıımeme.--indeıı ılolııyı ·ıç1k •ırt • ıı·nrn;ı a nlzC'dılmbtir. :'.\f t•zkıiı· 

gayri menkulün iamanıınn :321l\J lirıı ki\ met Lal:dh' e<lilnıi~ o lqı el \! "'ı 

yol. kuzeyi 52 pnr~cı, batısı 52 _ :>:J ııar--cl. l!iın<'\ i ;; 1 ırnrse>l ilP nalı

duttuı·. :;\{,•tmttu m~:'alw"ı 72,GO ı1wtı'L' m ır:.ılıbaı olup lıund \il G l\I

araJık halH'c<lır. 

Evsııfı: Deııı'ı ı,apıdan ireı .. p'lilu.He J,rıı·o iıne ı hir ta.'llık b 

rum zenıi11 J,at biı· otla zemini ç:1ı.cıılo Lir m.ıtlıııh d'•• •ı bir od.ı hir 

hela bahçe<.1ç kuyu. Birinci kat: ?l!ercli\'Cll ba ·ı bölme bir. ofa tizC' -

rinde n~ arkııda hir oda \'P. nıutbah hnliııe 'frağ edilmi d·){e1• lıir odn 

cephecie iki oclit lıir l11~lfı. İkinci kat: l\rerdivr>n lıa~ı sofa iiz ıindt' hiri 

mıı tbalı itt naz c• rl ilen dört od~ b ·r!lCla mc\·cuttur. 

Hu ga~ r; menkule :d ::>.trtırnme 17 ~ fl3!) lar'hindE'n il. Jaren her 

kc> ·in göre1Ji1me-.i irin di'.·anhaı!erlc :ıc· k lJultı·Hltınılae. ,tır. 

T:irirn•i m·tlırm:ı:sı 27 2 fl3!1 tarihini:' nılıs.ıdif pazaı't • i gtinii "aat 

1 O daıı 12 ~ e kaclal' is anlJ'll İkinci İl'l'a claire,in<l<' icr.t o1un.trak en 

çok cırttıcana ihale rdilecektir. Ancak o g-ütı \cı·i!C'n cıı !IOll bedel mu • 

hamnwn kıymetinin yi.izcle 75 ini lrnlmazısü Hıt.l ıranlaı·m taahhtidU ba

ki kalmak s.ırti;rle arttırma oıı bc~ giitı tcınclit edilerek 14 ;J/fl!Jfl tari

hine müı:-adif Salı jrlinü ayni mahal \'<' f:aatle iı.:rn olunacak ikinci Rrt -
tırmad~ en çok arttıranın fü.;ti.incle hır.ıkılacnktır. İpotC!k ~ahibi ala -

cakhlarla diğ·cr alakadarnnın hu;;u."'iyle faiz \ c ma:-;raf.l dair olı:ın iddi

alarmııı ilan tarihindcıı iliu~rcn yiı-ıııi gün içinrlc C\'l'akı mü, biteleriyle 

dairfıye bildirmeleri ak. i akllirck ha!daı ı tapu .:-icilleriyle ..:ahit o1 -

ınıyııı11.;mn ,atıı> lı~cleliııin tlayla~ına~ınrl.111 hariç lrnlacaklaıı n~ talip 
o]anlar;n ımı ham nwn kıy nwti ıı ~·i!zd f' 7 .ii ııi~b(·tiııcle pey a]\çc!'İ veya 

milli hir lıaııkaııııı lemiıı:ıl mcktuhtıım il.r:,z etmeleri Yt' faz.la malü -

ml\l ulıııak i~tiycıılcriıı heı· zamcı11 

c aat pr] cl>ikcck leri i 1 aıı nlnnur. "1;)6" 

Kayseri bez fabrikası malı 12 No. 
16 )J 

Paketi 415 

Nazilli basma fabrikası ,, 24 » ~ 
430 
580 

kuru 
» 

» 

••••· Or 1 Haf iZ Cemal ·•••• 1 Birinci sınıf Aşçıyım. Ala-

1 
l L k b k" ~ franga ve Alaturka bilirim. 

------------------ _ ---------- o man e ım : B d • oüsenisim var ır. r • il Dahiliye Mütehassısı ! AŞÇI iSTEYEN 
580 Ereğli bez fabrikası ,, 24 » » 

Yalnız Ereğli beı: Fabrikasında : 
T o R Kıy E ' Divanyolu 104 51 BAYLAR 

K 1zı1 ay Cem iye tinden: ~:.~"iı~::~::;~=~~i~:Ti .. ~2~2şe3~ n9.;8~~ ;:= :ı~dnabu:~; 5 B~o~z~n~:;~~; 10 Balyalık siparişler için » 

15 ,, ,. " ~ 
)) 

)) fukarnya Kuaathauesi de saat 8-16 
25 
50 " 

)) 

SiS 
570 
565 
560 

)) Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarıDda 
kullanılmak üzere 1•"'·.··.··.·.··.·.··.·.··.·.··!·····.·.··.·."·.·.··.·.··.·.··.··.· ... ..::;.asında Ali Rı:ıava müracaat 

,, " " » 

f ia ti arla fabrikada teslim şart ile sa blmaktadır. 
iplik müstchliklcrinin yukarda yazılı fabrikalara göndere· 

cekleri be.delleri ~ukabilinde ihtiyaç!arı niıbetinde iplik sipa-
5.500 Metre Kumaş 

rışı verebıleceklerı ve 24 numaradan ınce ve muhtelif maksat- (Ye~Ii .~eya Ecnebi ~alı) satın ahn~caktır. Taliplerin nü~~: ı 
lara ya~ayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaç- oeyı gormek ve teklıfte bulunmak u:ıere ?.4/1/939 salı gunu · 
!arını yıne aynı şartlarla yaleız Ereğli fabrikasına sipariş 1 saat (15) e kadar Yenipostane karşısında Kıztlay ·İstanbul 
edebilecekleri ilan olunur. 1 DDı D' kt'" l" v.. •• tl .-ill••••••••••••••••••••••••••rl ....;posu ıre or ugune muracaa art. 

1 • • • 
: 1 • • • / ~ 

T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. Tasarruf İkramiye Plô:nı 

32,000 LiRA MÜKAFAT -----Kuralar: l Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliil, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

i KRA M 1 YELER : ~~080l3ıll80l3'E3090Ell00DE308DI~ 
1 Adet 2000 liralık = 2.ooo Lira 
5 

" 
looo 

" 
-_ 5.ooo 

" 8 
" 

Soo 
" = 4.ıaoo " 16 ,, 250 ,, = 4.ooo " 60 

" loo . " == 6.ooo 
" 95 

" 5o 
" 

4.750 
" 250 

" 25 
" == 6.250 

" -
435 32.ooo 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
zamanda taHinizi de denemiş olursunuz. 

ıı BA~Ti~k~~oriOJI 
.

1 

LA B ORA T U ARI 
Umnmi karı ll\hliHHı, frl'ngi nok· 1 

tıw1111.arırı<huı Vrtsserman VP. Kan 
lt·1.1010lleri, ktınknrPyvatı sayılması 
Tifo ve ısıtma lıtıf-lıtlıkları leşhi:-i 

İdr;1r, hnlg-aııı, <·enthat, kazurat ve 
ıı tııtılilcl!i, llltra mikroskopi, hu

-.ıı:-t a!;alar istihzarı. Kanda l\re, 

l
~<'ker, klorür, kolleslerin miktar
f ,mııın tayini. Di\anyolu No. 1 t: j 

ı --- T~_: ~Ofl8t _ __ 
1 

1 Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu-

kuk mahkemesinden: 1 

Davacı Nauman dikiş ınakiııa-1 
Jan şirketi vekili avukat Şükrü t.ıı.· ı 
rafından Be~iktaşta Has fırın ar

kasında Numara 41 de Münir 

ve Mescit Ali sokak Nu
mara 16 da Kemal Günenç 
aleyhlerine 38 1499 No. lu dosyı1 

ile açılan 128 lira alacak davasınııı 1 

yapılmakta olan muhakemesindl! 
nıüddcialeyhlcrin ikametgahlarının 

meçhul olmasına binaen ilanen d:ı- 1 
vctiye ve muameleli gıyap kararla· 
rı tebliğ erlildiği halde itiraz cdilıw·
miş ve mahkemeye gelinmemiş ol· 

duğun<lan müddeabih 128 liranın 

maa faiz ve masarif ve ücreti vc-l 
kaletle tahsiline 7 /12/938 tarihind~ 
gıyaben hüküm ve karar verilmiş 

olduğundan tarihi ilandan itibaren 

8 gün zarfında temyizi dava edilme

diği takdirde hükmün kesbi katiye~ 

edeceği ilanen tabliğ olunur. 
(936-1499) 

i..übrevi ve cilt hastalıkları 

Or. Hayri Omer 
Ögieden sonra Beyoğlu A.ğacam i 

kar*ı"mda No. 33 Telefon 4 l ::tfl8 

- Goz Hekimi 

Or. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 
5 Dr. Osman Şerafettin apartman 

İstanbul Gümrükleri Başınüdürlüğünden : 
Fındıklı Sogukfün a clepu:ounda btıhııı.ın ı1!J2 sa~ ılı .arthrma k<i

gıdıncla yazılı MRF marka bila >;o. lı :12 fıeıda gayri safi Rıkleti 4804 

kilo agırlı•rııda 21:>~ lira değerinde tarama 11:.vyaı 24 1 9~rn güniı. 

!-'aat ı;; lıu.,;ıılda ;:-\iıkccide Ile!;laıli~<' caıldt"-ıindt>ki Cilınri.ik ~atı~ salo~ 

ııuııda ~4!10 :-;ayılı kanım hüklimlı'ri rl:dre'linr1n H' pa,mrlıkla fraıı.-;it 

.. atılacaklıı'. İ!-dcklil<'l'<l<'ıı yüzde .}edi lıuçul, ı>t>,\' .akçe•i makbuziyle ti 

ı·arel ocl:ı.~1 vf'"ikt-:-ı ;ır:•ı ı;· 1ıı:y .ıkl'C'lt-riııiıı "ıtttl 12 ye kadar \'el': 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyclngosu 
4 üncü Keside: 11-Subat-939 dadır. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 

iki adet mükafat vardır.". 
Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

bahtiyarları arasına girn1iş olursunuz ... 

Sahibi: Ahmet Cemalettin 
~eşriyal müdürü: Macit ÇETİN Basıldığ ı yer Matbaai Ebüzziya 


