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LMA ~A iLE POLONV A'NIN __ A~ASI AÇILIYO 
iki Taraf da Birbirlerine Karşı Askeri Tedbirler Alıyor 

ııid Ve Hududlarda Sür'atle Tahşidat Yapıyorlar ,_ 
ıeızele ~ · 
ıntakalarındakl 

Vler 
kıqehlr ve havalillndeld 
ıelzele fellketl bize bb- tııd
'lıhl hatırlatıyor ... 

Son vaziyet karşısmda Varşovaya yaldll§an Moskovum modern oıdo suıulan bir kiiıe 

Heyet reisi ve Hariciye Umumi 
KGtilti Numan Menemenoioğlu 

A 
!manyaya gidecek olan Ha
riciye Vekaleti umumi ka
tibi Numan Rifat Menemen-

cioğlunun reisliğindeki heyetimiz 
bu sabahki ekspresle Ankaradln 1 
şehrimize gelmiştir. 

Heyet aıaları, Ziraat Bankası 

umum müdür muavini Cezmi Er-

Firiköyde ikinci Baruthane cad
desinde 44 numaralı evde oturan 
Muharrem oğlu İsmail adında bir 
balıkçı ailevi bir mesele yüzünden 
çıkan kavga neticesinde kı.z kar
deşi Bedriyeyi susta!• çakı ile mu
telif yerlerinden yaralamıştır. 

Bedriye tedavi altına alınmış, 

hadiseden sonra kaı;ınak istiyen 
İsnıaıl vak•lanarak adlıyeye ve- • 
rılmıştıı. 

Bugün Başla

ması Muhterı- e 

Dünkü Vekiller 
Hey'eti içtimaı 
Reiakumhur İsmet İnönünün 

,kıııci <eyahatlerine bugiln bıl§· 

lamaları mııhtemeldir. Kendi • 
lerı eı•veıa Ay"§, BeyptlZ4rı, 

Nallılıan kazalarım ziyard bıı

yııracaklardır. 

İsmet lnönü dün Büyilk Mil
let Meclisini teşrif etmİfler ve 
Meclis binasında toplanan Ve 
killer Heyetine riyaset buyur
muşlardır. 

Vekiller Heyeti içtimaı geç 

t•akte kadar devam etrnif ve 
Reisicumhıır saat 19,40 da M•c· 
listeıı ayrılmıılardır. 

Usküdar imar 
Ediliyor 
--

Valinin Mahallinde 
yaptığı tetkikler 

(Devamı 1 1DC1 aabllede) 

Tuna Havzası Siyaseti 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bunun Tekamülü için Yeni Çalışma la 

Macaristan Berlin - Roma 
Mihverine Yaklaşacak Ve 
Be lgr a d'l a Anlaşacak 

B udapeşte 20 {A.A.)- İtal
ya Hariciye Nazırı Kont 
C!ano, dün ögleden sonra 

Macaristan Beşvekili İrnredi ve 
Hariciye Nazırı Kont Csaki ile 
takriben iki saat süren bir müll
kat yapmıştır. 

ZiYARETİN MAKSAD VE 
NETİCELERİ 

Londra 20 {Hususi)- Roma mü
IAkatından önce vukubulan Pl!§te 
ziyareti gayet mühim telAkki e
dilrr lttedir. Bu ziyaretle Kont Ci
ano , Iacaristanı §imdıkinden çoll: 
daha ziyade Berlin - Roma mih
verine yaklaştırmak istediği ve 
ayni zamanda Yugoslavya ile Ma
caristan arasında samimt bir dost
luk tesis edilmesini temin ~yli -
yeceği anlaşılmaktadır. · 

Kont Ciano ile Amiral Horti, 
Başvekil İmredi n yeni Hariciye 
Nazırı arasındaki ilk temaslarda 

Yakında mUhim müzakereler• ıa hne olacak elan Macar parlimentos~ 

Tuna havzası siyasetinin Wk.inrillll 

yolunda. müsbet adımlar Mılmıi

tır. Bu ziyaretten sonra MacaıW-

taııın Berlin ve Belgrada sür'atle 

yaklafmaııı tmkinlan hasıl ola -
cağı muhakkak görülmektedir. 

BirG ~ nç Bu Sabahlf 1rt 10 a. . Kar .. 
Tren Altında , ~ 
Parçalandı Avrupa Ve ~nadol!J t.;a 

Botun Şıddetıle 

General Khım Özalp 

Milli Müdafaa 
Vekili Geldi 

Milli Müdafaa Vekilimiz Gene
ral Klzım Özalp bu ııabahlti aks· 
presle Ankaradan wehrimize gel·· 
miştir. 

General Kbım Özalp Haydar
pa,a istasyonunda Vali muavini 
ile generaller ve komutanlar ta
rafından karşılanmış ve bir milf
reze asker kendisine resmi selamı 
ifa etmiştir. 

Müdafaai Milliye Vekilimiz ıeh
rimizde kısa bir müddet kalacak, 
bazı tefti§lerde bulunduktan son
ra Ankaraya dönecektir. 

HCkum SOrUyor· 
Ekspres 12 de, Konvansiyonel 13,30 Gelebildi 

Yurdun her tarafında ııddetli 
bir kl§ hüküm sürmeğe başla • 
Dll§tır. İki gün evvel başlıyan ve 
h12ını gitgide artıran Karayel b.r
tınası fiddelli bir kar tipisi ile 
denizde ve karada büyük bir W.ir 
icra etmiftir. 
Yalnız Ege ve Marmarada fır. 

tına fiınd!l!k kısmen hafiflemiş

tir. 
Fırtına yüzünden vapur sefer

leri intizamını kaybetrni§tir 

Cideden beklenmekte olan An
talya vapuru limanımıza pek çok 
ıecikerek ıeleb!lmiş, Zonguldak, 
Ereğli ve Trabzon limanları açık
larında birkaç vapur yollarına 

devam edebilmek için hi.IA boca
lamaktadır. İzmir vapuru da 1-
mire eh=iyetli bir rötarla var
mıştır. 

(kçen akşam, Trakyaya giden 
yolcu otobüs ve otomobilleri kar 
tipisi yüzünden Silivri civarında 
kalıp yollarına devam edemedik
leri için müşkül vaziyette kalmış
lardı. Bunlar civardan yetişen 

köylü ve jandarmalar tarafından 
kurtarılmı~lardır . 

Bir haitadanberi Gire.;un ve 
Karahisarda yağan kar 13 santi
mi bulmuştur. Eğribel geçidin -
den otomobiller i~liyeınemekte -
dir. • 

Dijer taraftan Avrupanın her 
tarafında ıiddetli bir kış başla -
Dll§ olup İngiltere de dahil o.r ak 
üzere bütün Avrupa kalın bir .<ar 
tabakası altındadır. Avrupanın 

belli başlı şehirlerinde hararet 
nakı.s 8 ve dağlık mıntakalarda 

ise nakıs yirmidir. 
'Oevamı 6 ıncı sahilcdc) 

BUGO 
7 incide _____ , 

KADIN SAYFASI 

Ve .. Her Va ,it 
KADIN 
MODA 
ÇOCUK 

SINE:MA 
Bütün bunların en İ3 i Ye en 

güzellerini SON TELGRAF da 
bulacakı>ınız. 

İstanbulun en çok sat.lan w 
rağbet bulan hakiki akşa;,, 
gazete i olan SON TELGRAF 
muhterem okuyucularına daha 
çok liiyık olmağa çalışıyor. 
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IHADiSELER KARŞISINDAI 
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KADP.o!LA'R 

VE cA.öiIBLEn 
rafından muhtelif rnükıi.fatlar ve
rilir. Romancılara, alimlere veri-

Konsolosluk! 
Vizesi 

Kaldırıldı 
D 

ün ak~am ü~•ü, yııslı ~-a~ıı, 

umur gorml.i, l'S ı l;·r Is -
tanbu ;u ıle Be) · ıu cad -

desım arşıı• yorduk. O kadar ka· 
labalıktı Jo omuz ,.,_zu sokmü
yordu. Ben yolun ne katt~r dar 
olduğundan ş k yet e t• ~: 

l len ,..üı<ıifatlarla birlikte sulh ha
din i vıı koruyucusu olan rnühım 
kimselere de Nobel mükıi.fatı ve- Bu Mem~e etlerin 
rilir. Gazetelerde okuyoruz ki sulh isimleri Kararlaştı 
mükafatı bu sene de verilmi<... Sıhhat ve İktımai Muaver.et 
Halbuki, yıllar var ki dünya harb Vekaieti gemilerden ararula~ak 

- E~ki ıns.ınl r da, ı! d.m, hıç 
diişiı, medcn yol y. pmış. r Şeh
rın en kalaba.ık -. ış t'k c ıldesı 
bile daracık .. Ne o ..ır, şı. ut- raz 
daha g.niş yapsa! rdı .. Ş • ı bır 
sürü para sarledılcrck .t "118.kler 
yapılacak, yol ı;ı-nış:Ptılecek. . 

korkusu içinde ... Galiba, bu gi~- konsolosluk vizesi hakkında yen• 
le, sulh milkiıfatı, sulhu koruyor, bir karar vermiştir. Konsolosluk 
diye en çok ••lihlı, en kavgacı vizesinin kaldınlması hakkınduı 
milletlerin mümessillerine verile- itilafnameye iltihak ettikleri ~v-
cek •• Öyle ya baksanıza de\'letler ,·elce bildirilen memleketler.i!t• 

Bizim baba dostu guıdü ve şoyle 
cevab verd · 

- Y anıışın v r, d 2di. .. Eskı in
unlar, o devre gört ve kendılerı
ne göre yol ) apmışlar ... Şu cad
deye bak. Yolcu.~rın yarısından 
fazlası kad·nl r 1'ra,.,vav~ bi -
niyorsun kadınlar ... Eskıd~n ka
d nlar sokagJ , ... .ır mı d • Şimdi, 
şu caddede ne kadar kadın varsa, 
hepsini yok farzet, o zaman yol 
geniş bile gelır. 

EZELİ VE 

EEEDt ASflt -----
Üstadunı~ v~ doskmıız şair 

Halid FııhrJ yeni yuacağı roma
na ·Aşıklar yolunun yolcuları• is
mini koymuş. Yapılan reklamlara 
bakılırsa, b -"m ~ cAdan:n b8.f 
döndürücü havası içinde bir yaz 
ve bır aşK ı .. ~"'"''"' • uıacakmış ..• 
Ne mutlu H1lid Fahriye.. ın1A 

Adadaki lfıklar yolunda pzebili
) or.. Ayol ha, bu yllfU ihtiyar -
ladık. .. Çamlıkları çılııp işıklar 

yolunda gezmek şl!yle dursun, is
ble gozlnosımda ot~a bile 
üşenıyoruz. Şaır Halid Fahri ezel! 
ve ebedi işıktır. 

NOBEL SULU 

111tiKAFA"n -
Her yıl &dett!r, fnev JCnh t.-

boyuna sılahlanıyorlar ve bu ha
rekt-tlenni de: 

Sulhu korumak için kuvvetli 

bulunmalıyız, diye teL, edıyor

lar. 

DOKTORLAR -RUHİYATÇILAR 

Bir gazeteye, bir okuyuCU' şöyle 
bir sual soruyor: 

- Aşk hastalık mıdır?. 

Gazetenin bu işlerde mütehas
sıs muharriri ıu cevabı veriyor: 

- Doktorlara göre aşk marazi 
bir haldir. Ruh ilimlerine göre de 
in.5anı benliğinden uzaklaştıran 

bir kuvv<>ttir. 

Bu iki izahın arasında ne f.trk 

var, anlıyaınadık. İnsan benliğin
den uzaklaşınca da hasta, yani 

zırdeli demek, değil midir?. 

TRA JVAY 

~lRKEtl 
Şu günlerca pzeteler de tram

vay ~lrbtine fazla çatıyorlar. A
rabalar balmnsız, §irket ihmal e
diyor, ve saire.. Malfun ya şirket 
yalımda Nafıa Vekill"ti tarafından 

satuı alınacak. Bir arkadaş dedi 
lıi: 

- Yahu, firbtiıı. arabalanna 
bakacak :hali nr mı? Felc ıeldi 
zavallıya, 10n glinlerini yaşıyor. 

AHMED RAUF 

ti_K_ü_Ç_ü_K_H_A_B_E __ ~ı 
* BU.yük lllillet Meclısinin dün-* Amerikaya bu sene memle • , 

ketimizden 10 milyon kilo tütün kü toplantısında askeri ve mülki 

sevki kabil olacaktır. tekaüd kanunwıun bazı maddele

* Ruhsatnameleri elinden alı

nan otobii.scüler!n dilekleri tetkik 
olunmaktadır. 

* Paşabah~ - Beykoz yolu ya

ltmdıi yen.iden yapılacaktır. 

* Sıhhat müdiriyeü; tıfo val<
aların.a karşı yeniden tedbir al -

~ K,~ııdır. Mekteblmiekl talebe 
dt sıkı bir muayeneden geçiril • 

r l.r 

* Dahiliye Vekil eti; hu.susl i
darelerin muhasebe u.aulleri üze

ri de çalışmak için Briikselden bir 
mütehassıs getirtecelı.tır. 

* İlk tedr.ısat inzıbat meclial 
10 muallime ihtar cezuı vermif
tir. 

* Tramvay ıtrketi amel-in 
·y~rdım sandığı• nın daha sürıt-

le tasfiye olıınınaın istenmiştir. 

* İzmittelri selliiloz ve Iraolın 

fabrikası yakında faaliyete ızeçe

cektir. 

rinde değişiklik yapılması hakkın-

daki lıanunım da birinci müza -
keresi yapıhruftır. 

* Mısır Kralı Faruk; dün Pa

risten dönm"kte olan Suriye Baş

vekili Cemil Mardam ile İskende

riyede huswıi surette görüşmüş

tür. 

* Çankın diıkumacılanna Zi
raat Bankaaının tavassutu ile u

cuz iplik tevzünı; başlanml§tır. 

* Mütehıısııuılar; Ebedi Şefi -

miz Atatürk'ün kabrinin Çankı

yada yapılmasııı muvafık gör -
mektedirler. 

* Al• .anlar; İsviçoede aleyhle
rine tthriklt yapıldığını iddia e-

d.erek İsviçre hükfunetine bir ih
tarda bulunmuşlardır. 

* Yunaniatanla aramızda yeni 
ticaret ve klering anlaşması ile 

bir baytari mukavele ıtkteden he
yetimiz şehrimize dönmüştür 

GÖKYÜZÜf.f DE 
AŞK YARIŞLARI 

No.64 

- Ötesini bana bırak dedim ya.ı 
Ben ıır 1ızı bulacağım. 

- Faıot... 1 
- Merak •tme' Endl§eni bili-

yrrunı. Şeıefinı, gururunu, izzt:ti 
nefsıni de gözetmek ~rtıle. •• 

Yılmazın acele ışı vardı. Po -
!is mudurune mahrem bır rapor 
hazırlıyordu. 

Yazan: fskesuler r. suTU.J.J 
danın balkonunda gazete okuyor. 
Reşad bir haftadanberi bu otel

de misafırdır. 
Reşad İzmire nı.sıl ve niçin gel

di' 
Y eşılk5yden İltan bula indiği 

gunün akşamı, baba&ıl\ın Sıvaı -
t.n hmire \. lovil edildiJlnl ve 
An«ara l.Uf>ıle lrmire gidf'Ce • 

Çok ko?"ct madılar ... 
'Aynldılar. 

tıni öğrenmiJti. Rt!fad, Cııhıde • 
1 den uzak.laşmalr i.ltiyordu. Bu 

' 1 haben ılınca, o ı- Beyoğlunda 
bir otelde yattı. :lrteC giinil İz
mıre hareket edeıa npurla İs • 
tanbuldan aynldı. 

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

l' . . I' .u:ıcı ;sıra 

tlq:ıd lzmırde. .• ......,J ~ A 

Y.c;don boyunda bır otelin ikin
' k?.tırrl~. Denıre bakan hır o- . 

Re§adın babası İktısad Vek~ -
letı tarafından milhim hır me • 
muı ıycııe İzm:re gcnderılıyordu. 

maada Felemenk Hindistanı, Sıı
riname memleketleri, Papoua ıu-a
zisi ile Yeni Gine ve Nauru arazi:il 

naml:ırına İngiltere, Aln:an
ya. Belçika, Kanada, İngiliz ı-r;n
distanı, Irak, miisteml,.kel •. \! 
birlikte İtalya, Monako prenslıği, 
Afrıkanın cenubu garbisindeki a
razi namına cenubi Afrika itti -
hadı, Terre - Neuve adalarındaki 
memleketler de mezkur itilafa il
tihak eylemiş olduklarından bu 
memleketler bayraklarını taşıyan 

gemılerin sıhhat patental:ırında 

evvelce bildiı:ildiği veçhile kon -
solosluk vizesi aranılmıyacak~ır 

Şehirde Grip 
Ve /Vezle 

Vakası Çoğa!dı 
Bazı gazeteler tarafından ş 'b

rimizde tifo salgını olduğu yazıl
maktadır. Sıhhat n içtimai mua
venet müdürlüğünden yaotıii'ımız 

tahkikata nazaran, bu haberler 
doğru değildir. Şehrimizin hiç b·r 
tarafında tifo vak'alarına kesr~:ı~ 
tesadüf olunmamıştır. Geçen '~n~ 
tifo s1lgınına karşı alınan tedbir~. 
!erin memnuniyet verici neticesi 
olarak, bu sene biltün diğer s~ -
nelere nazaran tifo vak'aları az
dır. 

Havaların mütehavvil gitm~I 
dolayısile gı-ip ve nezlevi grip 
vak'alan hissedilir derecede art
mıştır. Bu hususta da korkulacak 
bir vaziyet mevcud olmamakla 
beraber grıp ve nezl~den korun
mak elzemdir. _,,,_ 
Üstündağın 
Muhakem.esi 

Otobüs meselesinden dolayı 

Şurayi Devlet umunıi heyetince 
hakkı,nda lüzumu muhakeme ka
ran venlenlerin muhakemesıne 

bugü;:ılerde temyizde başlanacak
nr. 
Diğer taraftan Sürpagop mezar

lığı hakkındaki karar sureti de 
Devlet ŞOrasından Dahiliye Ve -
Italetine gönderilmiştir. Bu dava 
da; bazı hallerden dolayı clüzu -
mu muhakeme• ve bazı haller -
den dolayı da emeni muhakeme• 
karan verilıniştir. 

Mülkiye dairesinlıı •meni mu
hakeme• lrararı verdiği meseleler 
Devlet Şfırası umumi heyetince 
aynca müzakere olunacaktır. 

Lüzumu muhakeme karan teb
liğinden itibaren 5 gün zarfında 
ittihaz etmek üzere eski vali w 
Lf.lediye reisi Muhiddin Üstün -
dağa ve arkadaşlarına bugünler
de Dahiliye Vekaleti tarafından 
teLligat yapılacaktır. 

Reşad babasından önce İzmire 
gelı:nİf bulunuyordu. 

O gün okuduğu İzmir gazete • 
sinde şöyle bir haber gördü: 

•Yeni iktısad müdürümüz bu 
ak!j3m Ankar&dan şehrimize mu
vasalat ede•ektir.• 
Reşad bu haberi birkaç kere 

gözden geçirdi. 
Ve o kadar çok sevindi ki.. 
O sırada Cahide oraya gelmif 

olsaydı, bu derecede sevinmiye
aelı:ti. 

Reşad o gece babasını, anne -
lini, ve çok sevdiği kız kardeşini 
gor~.ek, onları kucaklıyarak, kaç 
yıldır hasretini çeJ<ti~ ail ... ine 
lcıvuşııcalı.tı. 

Balkonda pijamasile oturuyol"' 
du. 

1stanbuldan gelirken hiç bir .. y 
alamamlfU. Valızi, lıitıblan, el
bJSeSi Cabidenm köşkünde kal -
mı~tı. Aynlıpnın sebeblerıııt 

düşündükçe: 

- Oraya bir daha ayak bas -

p·o • 
1 s 

1 

Ve .. Ma1ıkemeler 
... . .. .-. '\,/... ,.. 

lstanbul 
Radyosu 
Kapandı 

Filistin Arebl81111'
11 

T1:msii~. ,ıııı 
Yazan: Ahmed Şükrtl ES 

Karısını 
Öldü e 

Moiz 

Meyhane 
1 Yolunu 
Şaşırmış 

Netriyat 
DoS}ru 

Yapacağı 
Değil 

Ankara radyo istasyonumuz 
faaliyete geçtiğindenberi İ.stan -
bul radyosunun latılı iaalıyet e<
tiği malümdur. Fakat İstanbul 
radyosunda yıne bazı neşriyat ya
pılacağı. geçenlerde gazetelerde 
yazıldı. Öğrendiğimize göre bıı a
sılsız bir lp.berdir. İstanbul r.dt • 
ıstasyonu kapanmıştır ve artılt 

Cinayetin Davası 
Nihayet Buldu 

Bir müddet evvıtl Tepebaşındı 
karısı Karolinayı öldürmekten 
suçlu MoiZin muhakemesi dıiu 
Ağırcezada bitmiştir. 

İddia makamı Moizin suçu sa
bit olduğundan ceza kanunun·Jn 
449 uncu maddesine göre cez1 -
landmlmasını ve yaşının göz/\ 
nünde tutulmasıru istemiştir. Mu
hakeme müdafaa için başka hır 
güne bırakılmıştır. 

Karı Koca 
Zehirlendi 

Yenişehirde Kavun sokağında 

26 numaralı evde oturan Erzu -
rumlu Mustafa evvelki gece an 
sızın hastalaıınuş ve bir iliıç içe
rek karısına da mangalı yalıtır -
dıktan sonra yatmıştır. 

Mustafarun karısı Ru.a milliye
tinden Tosa ile biri 3 Y"f111da di
teri 3 aylık 2 çocuklan da ayni 
odada yatmaktadırlar. 

Sabahleyin ilk evveU. bu ço :.
cuklardan 3 y~ındaki masum 
yavru uyanmış ve annesile baba
sına mutadı üzere: 

- Sabahı ~riller hayırlar ol -
sun!.. 

D'ye s sleıunişse de hiçbir cevab 
alarr.omıştır 

Küçük çocuk bunun üzerine 
garib bir hisle ana ve babasımr. 
yatağına atlam14 fakat onları kas· 
katı olmuş görmüştur. Zavallı 

yavru hemen komşuları imdada 
çağırmış, gelen komşularla pn -
lliler z~vallı karı kocanın zehir -
lenerek öldüğünil tesbit etm4ier
dır. 

Adi.ye tabibi cesedleri muav~ ~e 
ederek defnine ruhsat vermi~tir. 

Ana ve babalarını böyle bir ge
ce içinde kaybeden iki masum 
yavru şimdi sokaklarda ve kin.
sesiz kalmışlardır. 

Eroin Satıyermuş 
Tophanede, Karaba; mahalle -

sinde, çıkmaz soka&ında 53 nu • 
maralı evde oturan sabı -
kalı Arab Kadrının Eroin 
sattığını haber aldn memurlar, 
dün akşam evinde bir arama yap
mışlar, 205 gram eroir, bulmuşlar
dır. Arab Kadri yakalanarak ad
lıyeye verilmiştir 

Ağırca Yaraladı 
Tahtakalede Kundakçı hanı:tdR 

oturan Şaban adında biri bir para 
meselesinden çıkan kavg!l netice
sinde, ustası Halli İbrahir.u sopa 
ile başından ağır surette yıırala
mıştır. Yaralı Halil İbrah!m te • 
davi altına alınml§ Ş~ban y:ıka
lanarak adliyeye v~rilıniştir. 

marn .•• 
Diyordu. 
İzmire gelir gelmez bir pijama, 

ve çorap, mendil, yaka gibi ufak 
tefek şeyler alınıştı. Fazla bir şey 
alacak parası da yoktu. Hatta o • 
turduğu otele bile henüz on pa· 
ra vermemişti. 

Cebinde ancalt iki lirası kal • 
mıştı. 

Reşad babasına güveniyordu. 
Reşadın annesi de zengin bir 

kadındı; Konyada çiftlikleri, Be
yoğlunda bir apartımanları, Ka
dıköyünde, Moda caddesinde bir 
evleri vardı. Zaten Reşad İsviç -
redeki tahsilini bu iradlarla yap
mış değil miydi? 

Reşad bu haberi alınca elinden 
ııazeteyi attı .. 
Oturduğu ŞHloııgdan fırladı .. ba

ealanndan kara dümanlar yük -
selen vapurlara haktı. Limanda 1 
büyük hır faalıyet vardı. Reşad, 

vapurlara girip çıkan yolcuları 

göı·dükçe Avrupayı hatırlıyordu. 

Hangi Meyhaneye 
Gide.im Derken 

Evvelki gece Sirkecide iki sar- hiçbir suretle neşrıyat yapılmıya-
hoş bu semt halkını bir hayli ha- tır. 

lecana düşürmüştür. Sirkec;de Dinleyicilerin, alafranga mu -
Uzunköprü otelinde iskeleci İs - sikiyi haricdeki radyo istasyon -
mail oğlu Mehmed ve Ayasofya- L.rından isledikleri vakit dini ··e
da İshakpaşa caddesinde 25 nu- bildiklerini beyan ederek Ankara 
maralı evde oturan Salahaddin radyosu neşriyatı programına da
oğlu Şecaaddin isminde iki kaia· ba ziyade alaturka musiki konul
dar evvelki gece buluşarak, "ir- masını istemeleri üzerine alak; 
kecide bir meyhaneye gitmişler. darların vereceği karar beklen • 
içrniye başlamışlardır. Kafalarım mekte idi. 
bir hayli tüssüleyen iki kafadar, Yine mevsuk bir yerden öğren
başka bir meyhaneye gitmek üz• dlğimize göre bu dileğin kabu, 
re sokağa çıktıkları sırada, gide - edilmesi pek ümid edilmemekte
cekleri meyhaneyi seçmek mese- dir; Çünkü radyomuza en ziyade 
lesinden kavgaya rutu~muşlardır. beynelmilel bir mevki vemrek 

Kavga büyümüş ve iki srırh ' düşüncesi hıi.kiın bulunmaktadır. 

birbirine tekme tokat savurmağ• o----

bı;şlanıı~Iardır. Bir aralık ?. .,;ı - Tramvay Şirket'ı U:nu 
med Şecaaddine kuvvetli bir yum- • • • 

ruk savurduktan sonra kaçmıya ... H '·f' B'" 
başlamıştır. İki sarhoş nağralar mı ey 1 ıarıçoyu 
savurarak, biri kaçarak diğeri k<>- R dd t' , 
valıyarak, Şahınpaşa oteli önune e e 1 
kııd:ır gel-nişi erdir. Burada Meh
med ile Şecaaddin yine evvelıi. bir
birine tekme tokat savurmıya 

başlamışlar sonra işi güreşe çe -
virmişlerdir. İki sarhoş b:rbir;nı 
ite kaka güreş ederlerken Ahmed 
oğlu Ali adında birinin dükkanı
nın camlarını kırmışlardır. Kırı

lan cam parçalarile sağ ellnde'l 
yaralanan Şecaaddin ile burnun
dan yaralanan Mehmed Cerrar, -
paşa hastanesine kaldırılırak te
davi altına alınmışlardır. 

Eroin Çeken Ç©cuk 
Emniyet müdürlüğü ikinci ;;·~

be kaçakçılık kısrru memurları 

dün Cinci hanında Mustafa oğlu 
Asım ve 15 ya.şında Yusuf oğ!•ı 

Mehmed isminde bir çocuğu eroın 
çekerlerken suç üstünde yakala -
m.ışlardır. Yapılan tahkikat ne -
ticeainde bunlan eroine all§tıran 
ve ikisine de eroin satan ?.Hjgan 
isminde bir kadın olduğu an<aşı
larak kadın da yakalanmıştır, A
sım, Mehmed ve müjgan y ak<ıla
narak adliyeye teslim edılmişler
dlr. 

AbanG>zda Kavga 
Arab Mehıned adında biri A -

banozda 35 numaralı evde oturan 
Sabriye adında bir kadınla kav -
gaya tutuşmuştur. Kavga büyü -
müş ve Mehmed ustura ile Sah· 
riyenin üzerine hücum ederken 
yakalanarak mahkemeye verı1 -
ıniştır. 

Kömürden Zehirlendi 
Beşiktaşta Hasfırın caddesinde 

oturan Mehmed oğlu Osman adın
da biri odasında yaktığı mangal
dan zehirlenmiştir. Osman bay -
gın bir halde hastaneye kaldm • 
!arak tedavi altına alınmıştır. 

Maamafih, Reşad memleketine 
çok bağlı bir gençti. Üç yıl içinde 
kendi benliğinden bir bir şey 

kaybetmemişti 

Reşad ayni zamanda milliyetini 
sever, idealist bir gençti de. İsviç
rede yaşadığı müddetçe, memleke
tinde olup biten işlerle ve bilhas
sa içtimai inkılaplarla uzaktan u
ğaza meşgul olurdu. 
Reşad, İzmiri de kültür bakı -

mından İstanbuldan farksız bul -
muştu. HattA İzrnirde daha atQ§li 
hır gençlik faaliyeti görüyor w 
seviniyordu. 
Reşad ailes!le görüştükten son

ra, İzmir de ne kadar kalacaktı 1 
Bunu kendi de bilmiyordu. 
İsviçre sertifikasını alınıftı. Bir 

sene daha gits. de olurdu. Fakat, 
gitmezse de memleketinde çok i
yı bır angajmanla yerleşebilece

ğınden emindi. 
Reşad bu angajmanı İstanbul • 

da da, lzmırde de yapabilırdl. 
Hatta İzrnırde - babasının yar • 

Tramvay ve tünel şirketlerile 

tasfiye halinde bulunan elektrik 
şirketi umumi heyetleri dün öğ -
leden sonra Beyoğlundaki Metro 
hanında toplanmışlardır. 

Bilhassa elektrik şirketi umumt 
heyeti toplantu;ı çok hararetli ol
muş ve b!lfuıço hissedarlar heyeti 
tarafından tasdik edilmekle be -
raber meclisi idarenin içtimaında 
hazır bulunan 9 azadan 7 si tara-
fından reddolunmuştur. 

Buna sebeb de; bilançonun ida
re meclisi tarafından hazırlanma
sı lazım gelırken tasfiye heyeti ta
rafından hazırlanmasıdır. Halbuki 
tasfiye heyeti de hep ecnebiler -
den mürekkeptir. 

Dünkü tramvay ve tünel şir • 
ketleri umumi toplantı>ında; her 
iki şirketin vaktinden evvel hü -
kumete satılması yolunda Nafıa 
Vekfileti ile müzakerelerde bu -
lunmak ve mukavele imza etmek 
hususunda idare meclisine sa!.i
hiyet verilmiştir. 

-o--

Passif 
Korunma 
Kanunu 

Hava tehlikesinden korunma 
komisyonu bugün vilıl.yette bü -
yük bir toplantı yapmaktadır. Ö
nümüzdeki ayın dok11zu11da yeni 
passif korunma kanımu tatbik 
mevkiine girmektedir. 

Bugünkü toplantıda bu kanunun 
tatbikatına ait hazırlıklarla alınİı-• 
cak tedbirler ve zehirli gu Mılıli
kesi karşısında sokaklarda yapı -
lacak temizleme ameliyeleri gö -
riişiilecektlr. 

dmıi!e - daha ınüsaid şeraiUe İf 
bulabilirdi. Fakat, Reşad İzmir
den ziyade İstanbulda yerleşmek, 
yabud - babası muvafakat eders• 
bir sene daha İsviçreye gitmek 
niyetinde idi. 

- Arlık, bu lfler teııadüfe bal-
hdır, diyordu. 
Odasına girecekti. 
Bir sigara yaktı. 
Limandan gözlerini ayırdı. 

- Babam denizden aelseydl, 
ne iyi olacaktı. Onu hemen bura
oıktan karşılardım. 

Di19 söylenerek odasını girl!l" 
ken, otelin üst katından, Reşadı.a 
balkonuna bir kitab d~tü. 

Reşad başını yulı.arıya kaldırdı. 
f tl'stündeki odanın balkonunda 
oturan geng bir kızın ki tabıydl 
bu. 
Reşad kitabı yerden aldı. 

• Genç kız yukanki balkondan 
yalvarıı g;bi bır sesle: 

.(Dwanu vuJ 

'an fi. 
Londrada toplanacak 0 W- de • 

listın kongresi iç..ı nazı~ahudıle
v2m ediyor. Kongrede 1 ·ıen ıet 
. . . dl ,•erı 

n, • Yahudı aıansı• a b ıııeııı· l~ 
kilat temsil edecektir. p.ra ıııcsı d;ı 
leketlerinden Mısır, Irıık• ~abıtl 
birer mümessil gönderrn ) 

1 
vet e

etmişlerdir. Yemen de d~ugıin• 
dilmiş olmakla beraber, . et • 

b edıP kadar bu daveti ka u. ·ern1e • 
mediğine dair bır ccvaP ' J 5ıı· 
miştir, Diğer taraftan frııııspa t it" 
riyenin Filistin konfrran'~ıhet , lıl 
tirakini iltizam etmedıgı d ı 1lt 
bu Arab memleketı ı,oıı er.· • \it 
temsil edilmiyecektir. nııı• 
leyh Filistin Arablarında'\ eıJ"' 9 ·şıu• · 1 Londra konferansına 1 iiP e • llr 
cek olan mümessiller taaY~10dıll ~ 
miştir, fakat mesele ile ~a b;ı ııı ,1 

alakadar olan Filistın M• b r.ıı' IOr 
kimlerin temsil edec ,-e ~ 
belli değildir ve Lrınrlr1l1:. ba C
Filistinden gelen haber ı;e" • J.r 
mesele etrafında cn'.rık~l~rr b1ıe 
rilmekte olduğunu bıldır•. ,of 

İngiltere hüku..,et>. afl'~ r. r 
ki Londrada konfcf1ns toP;.u u~ 1bı 
sına karar ,~erirken, r. u ~ni ol- ' 
müzakerelere işıirnkıne ırı ~ 
mak istemiştir. . ııart • -~· 

Bu ~e~Iedir ki ctedh:Ş ~~ ~ 
ket!erını ıdare edenJerııı rııi> e 
-k ··ked' f·b muza erelerine ıştıra ı:ıt · 

cekleri bildirilmişti. Dığet Y'Jıul ~ 
tan müftU, kendisinden ,.eiJ: 1 lo 
kendisinin salahiyetini r•niP fi• lııo· 

k ·mse ı delegelerden baska 1 ,.., ' , , il e~·· .ıı ., 
!istin Arablar..nı terns 1 .rıııe"' L 

h bil• 1 u· ftı, 
akkı olamıyacağını . . ,\~Jaj1 • ~ 

buna mulrıı.bcle etmiştıı . ve ~· "& 
y~ iri İngiltere Fil is tin' 

0 rı oi3D 

but da müftünün taraf:~elt' 1 

zümrenin Londraya gc , J."' 
razı olmuştur. Fakat bıı;' ak." 
müftüye aleyhtar olan b;;~aııı el• 
relerin iştirakleriru de ' 
nıektedir. . ene~,.. 

- jJcı s 
Malfundur ki müftu fın&aD 1 

ili 
dar evvel hükiırnel tar~ r."11,~ 1 
hedi!en yüksek Arab l<~oJll' 
reisi bulunuyordu. BU b ıu r 
Filistinde üç büyük p.r:ı u ~! .
sinin ittihadile kurulıııtuıiıı> 
tü taraftarları, vaktıle ·~' 

b • dl • 
lediye reiai olan R•IP b'";Jı 

. ,ı\ .... ·ı ' 
taraftarları ve Avnı . ııJcil 
nin reisliği. allındakı ıs 
raftarlan. . jJe 

Mü!. t" H Hilseyın "'" u acı ·ııl!l w 

belediye reisı Naşaşıb:a bcr•\ 
sebetleri iyi olmamak, 111da • 
Yahudi tehlikesi karŞ ,s pı• 
zümreler birleşmişl~'!ğı!Jll'i 
yüksek Arab komıtesı .,ıiS'l 

Ii cı " JiÔ · Reis olan Müftü . . 8 9;1Ş u 
Lübnanda mültecıdır. ı]trfc U 

!erinin bazıları da İn~şcl ad~J t 
kıimeti tarafından se>1ıcre Jı r' 
ı..a sürülmüşlerdi. fn~ı dıiğ~ .~ 
meli şimdi adalara sur kllğı f ı 
,,.,_ . . ı bıfJ .. rt• ...... ı·lerını serbes ıır•>• .. 
FiFstindelti zümreler 1 ıc oll" 

vat 8 
1J' tefrika sokmağa rnu de Je f h 

tur. Dünkü gazetel;'!~ıktıl'; ~ 
· tir telgraf dikkate ' 8

' .. ,ıcU r 
dil•' tııı' Naşaşibi tarafından 1~ 

edileeck o ille gunu tertip ıelı f 
bir mitingde ~~;ııer~18cııl'1~.ıııl 
sadakat nümayışı ~n #, 
ri Naş"§ibi, bu.~ aıı1' :1 ~ ~ 
olan belediye reısı J! l< P' .;• 

-J<Se ·ıı.ı"' değildir. Bu zat, Y11 berı fı , 
mitesinin feshinden rşı . ~o' 
d<"lri mücadeleye 1ı:ak,t i$l'- ~ 
seyirci kalmıştır. fa · fabl'~ 

• ere u ,. 
de anlaşılacağı uz Ş. ıııd' l>/ 
aileye mensubdur· ~00ceı 
renin de Londr8 besitd r 
temsil edileceği şiiP ~ f 

(devamı 6 ~ 
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YÜKSEK TAHSiL GENÇLERi iÇ~ 
1200 Ta'.ebelik Bir Yurt Açıhyor .... 

fı. 

Y,. Bir Yurt Binası İçin Lazım 
Gelen Projeler Hazırlandı 

e • 
ıle

ıet 

1'11" l 
1 stanbul Üniversitesinde bu

lunan fakir talebelerin Kül
tür Bakanlığınca tesis edı-

ecek umum! bir talebe yurdu!'
caS 
bul ~ iskAn ve iaşelerinin temln! i-

e- liıı yapılan tetkikat neticelenmı~ 
·r.e Geçen hafta Ankaraya giden 

el • ».ektör Cemil Bilse! Vekaletle 
e • ~aptığı. temıalarda bilhassa y'.lrt 
su· 

'" ~'selesi üzerinde izahat vermiş, 
. l!:iiltür Bakanı Saffet Arıkan •a-

<' ' 
ad' 1llıııdan yurt işi etrafındtki tet-

,,, • ~!erin neticesi Rektöre bildi -

:ıŞI<' 11lıııı,tir. 
,.o- 93 .. 

el• 8 yılı içersinde yurdun tes\Sı 

d• ~ 'lrafında lazım gelen tedbirlerin 

3,ıtıl. ~ası için tavzif edilen Rek · 
er.ııl liır evelki gün şehrimize avdet 

~ 'der etmez yurt meselesi etrafın
b~ ~ allkadarlarla birlikte tetkik

. ~ • itte başlamış, yurdun tesisi için 

r ot ~ı §artlar tesbit edilmiştir. 
il) 
r r l'urı, ıimdllik 1200 talebe l!ti-

u ,u~ llııtıa müsait bir binada tesis ec!.i
ul• ~-

1 '"ek, binanın Üniversite civarın· 

• la L&ıeıı ve Horhor semtindeki 

sff.ııt "1ti büyük konaklarda kurula -
' e • 'lktır 
·ı . 

!Jfel• f.. lliğer taraftan derhal il'lşaatına 
yıb01 "llıuımak üzere yeni ve modern 

~- lollloru havi bir talebe yurdunun 
. ~0ieleri de Üniversite mim3rla-

mimarlara Rektörlükçe emir ve
rilmiş bulunmaktadır 

Yeni talebe yurdu Üniversite-

nin arka kısmındaki eski Bekir -

ağa bölüğünün bulunduğu ve 

halen Üniversite talim taburunu" 

yerleştiği bina kısmile önündek;. 

geniş meydanlıkta yapılacaktır. 

Proje Sonkanun ayı içersinde 
tetkik edilerek Bakanlığa gön • 

derileceği, Bakanlığın da tasvi -

binden sonra Şubatın ilk hafta -

sında temel atma merasimi biz -

zat Rektör tarafından yapılarak 

hemen inşasına başlanacaktır. 

Şimdilik tesis edilecek muvak
kat yurt için Rektörlükçe lazım 

gelen bütün tedbirler ittihaz edıl-

miş, muvakkat yurdun İkincika

nun ayında talebenin istifadesine 

konulması kararlaştırılmı§ bulun
maktadır. 

Yurda alınacak talebenin fak-

rü hali Rektörlükçe sür'atle tes-

bit edilecek, bunların iııimlerile 

kayıtlı bulundukları fakülteleri 

ihtiva eden cetveller Rektörlük

çe tetkik ve i!An edilecektir. 

Halen faaliyette bulunan Tı~ 
Talebe Yurtlarile Kültür Direk
törlüğünün murakabesi altındaki 
husıısi yurtlar bulundukları şe -
kli muhafaza edeceklerdir. 

Rektörlükçe Üniversite Talebe tf11 ~ 
e~ 1 ~ laarfından hazırlanmakta, pro- yurdunun şimdilik faaliyete ge-

aııll' ~rin bir hafta zarfında bitir! - çeceği kadrosu tesbıt edilmekte

·e oiı' ~ Rektörlüğe tevdii hakkınd& dir. 

~ ' ıı:ır it ONGRE MÜNASEBETiLE 
~ ıı' 

:~: lteisicumhurumuzun 
pt 

;;.~ lstanbul' a lltif atı 
İsmet lnönü Çekilen 1.,elgrafa 

Cevab Veriyor 
C. H. p. VİLAYET KONGRESİ 

BAŞKANLIGINA 

CIUnlıuriyet Halk partisi İs 
~buı vilayet kongresi evvelkı 
~!erde toplandığı. vakit, k.m- İSTANBUL 

~e ıtıünasebetile büyüklerimi-
.,, t · R Partimizin bütün vilıiyetleı-
ı., lıirn telgrafı çekilmiştı. e 
'IC?ı.-~ İ d b de bir günde toplanmış olan ı. ...,ınur İsmet nönü e ı. 
~1- kongrelerinin hepsinde Parti-
"rifa cevab Jutfetmiştir. 
it. lilerin rejime sarsılmaz bag·lı-eza, Parti Genel Sekreterı ve 

""' flk lığını ülkü yollarında şuurlu "".°J' ı. ye Vekili doktor Re 
ıı "'Y•-- bl!J yürüme azmini l\tilli Şefimizin • ıııı: -m da teşekkürlerini -

' ~~ ~. ~felt cevab yollamıştır. Bu emrinde prensiplerimizin ta -
,..,, 'l hakkukuna haklı güvenini bil»":., h ~vab telgrafı aşağıdadır: 
b"' '."l'QL diren telgraflar olmaktayız. 

r , <ıim Kemal Baybura 
· /\ ' lf Türk milletinin büyük mak.sal 
. ~ . . P. 11 kongresi başkanı ve hizmet sarfında bir daha 
ğı d lSTANBUL 
•J ,., • • toplanması ve kaynaşması 

l» ~ ~ ..._ Cumhuriyet Halk Partısı 
ol~ l ~llbu) İli kongresi münase- manzarasını veren bu birlik ve 
I" -et 1 beraberliği gösteren ve sağlı-e. r-• ... 1 

e. bana karşı gösterilen s_a- k 
11' -.,.,,., bil yan ar adaşlara ve size te•ek-, pi •· -.,. ve temiz duyguları - k ' _ ''il! k ür tebriklerimi sunar, büyük ı 
, .. .. . il telıtrafınızı aldım. Ço 

~UJ -.ut il Türk milletinin ba mutlak inan ı... •hassis oldum. Sevgi · e 
jile '101.L,, 1 ve ülkü birliğini iftiharla kay-f ııı_ "l<llr eder ve verimli ça ış- dederim. 
~1~,_ıeıl ı..~-. ve daimi başarılar dil-

i>" ''llıt Dahiliye Vekili C H. P. 

f<~ır . REISİCU~UR Genel Sekreteri 
r•~ µ ..... ___ .;ılS;l\IİIEİıİTmİNİI. ıiiİÖİİNııliÜ ______ Dr. R. SAYDAl\f 

" ·>A~ . 
~· v~ . 
~-. - • 'ı' ... · - ~ 

Kara Kıt Girerken 

N 
ihayet, işte karakış ... 

Ci ·a•a kar da yağıyor. 

Bu .oğuk günlerde sobamı
zın başınd~ oturup ısınıyoruz. Da-
ha zenginler, kaloriferli aparlı -
manlarda yan geliyorlar. 

Fakir fıkar~yı düşünüyor mu
sunuz? ller sabah rnahdledeki 
kömürcüden kilo ile odun veya 
kömüı alanlan düşünüyor musu
nuz?. 

Odunun çekisini perakende 
beş yüz kuruştan aşağı vermiyor
lar. Bunun sermayesi ne kadar • 
dır?. Onu sormayın. Orasını Al
lah bilir. Fakat muhakkak ki ser
mayesi yarısı değil ... Yani iki bu
çuk lira değil.. Daha aşağı.. O 
halde odun satışlarında bu yük
sek fiata ne isim verebilirsiniz?. 
Biz, sade<:e •İhtikar• diyor ve 
ilave ediyoruz: 

- Hayat pahalılığı ile mücadele 
edilirken, işte mühim bir dava 
daha ... 

Kim n~ derse desin, İstanbulda 
bet yüz kuruşa odun almak bir 
faciadır. Bir çeki oduna beş yüz 
kuruş öıkımek insanın aklını dur
durabilir. Bu beş yüz kuruşa ya
zıktır. Benim beş yüz ktıruşum, 
sizin demektir, milletin demek
tir, bu memleketin demektir. 

Paramızı israf etmiyelim.. Lü
zumlu ve yerinde sarfedelim. Pa
ramızı sarfederken birkaç kişiyi 

değil, memleketi zengin edelim. 

Btl'RHAN CEVAD 

Toplanarı 
Yeni Haik 
Şarkıları 

Maarif Vekaletine 
Rapor Verile i 

Geçen eylüldenberi Anadolu -
nun muhtelif mıntakalarında do
laşarak halk şarkılarını topla -

makta bulunan iki heyetten İstan
bul konservatuvarı muallimleri le 
bazı kompozitörlerin teşkil ettiği 

komisyon kış mesaisini de bitir
miş bulunmaktadır 

Bilhassa Balıkesir mıııtakas· ı.

daki halk şarkılarının birçok ori
jinalıtesile karşılaşan komisyon 

bu hususla hazırladığı rap'Jru 
konservatuvar direktörlüğü vası
tasile Kültür Bakanlığına göıı -
dermiş, bu şarkıların garb tekni
ğine yakin olan bestelerinin ko

layca kompoze edilerek aslını mu 
hafaza suretile tashihi için de 

ne gibi tedbirlere lüzum oldul'll
nu bu raporda zikretmişlir. 

Seçilen halk şarkıları arasında 
eski Türk ozanlarının kuvvetli par 
çalarma da tesadüf edilmekteci.ir, 
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Davet 

(1STAN8 U L'U N ET DER O O 
Et Fiyatı Daha Fazla 

U cuzlıyacak 
Devlet Ziraat Kurumu 200 

K a apla Anlaştı 

D evlet Ziraat Kurumu ıı -
mum müdürü Şefik Bak2y 
Ankaradan şehrimize gel

miştir. Umum müdür doğru~a 

Kurumun İstanbul şubesine gi -
derek müdür ve müfettişlerle gö
rüşmüş, şimdiye kadar yapıl.ın 

tetkikat ve tecrübeler hakkındı 
ızatıat almıştır. Bilahare mezba
haya kadar giderek faaliyeti ma
hallen tetkik etmiştir, Şefik Ba
kay, doğrudan doğruya et işile 
meşgul olmak üzere şehrimize 

gelmiştir. Çarşambaya kadar tet
kikatını ikmal ederek Ankaraya 
dönecektir. 

Kurumdan aldığımız ma!Uınat .. 
nazaran et işlerinin ıs!Ahı faa -
liyeti bir hayli ilerlemiştir. Şiın
diye kadar devam eden tecriibl 
faaliyet neticesinde bugün et fi. 
yatları 6 kuruş kadar ucuzlamı!j 
bulunmaktadır. Esasen Kurumun 
gayesi ortada bir nazım rol oy· 
nıyarak halkın temiz ve ayni za
manda ucuz et yemesini temin et
mek. alanı da !atanı da korumak
tır. 

Kurumun şimdilik , evvelce ya
zıldığı gibi şehrin muhtelif yer
lerinde satış şubeleri açması mev
zuubahs değildir. Çünkü Kurum 
perakende satış yapan kasaplarla 
anlaşmağa ve bir iş birliği tesis 
~tmeğe başlamıştır. Kurum lıu 

hususta bir çoklarile anlaşmış ve 
et vermeğe başlama ·tır. Kurumla 
anlaşmak perakendPcilerin de 
kendı istifadeleri icabı olduğun

dan perakendeciler de Kurum~ 

Hayvanlara 
Yeni Aşt 
Yapılacak 

Viliıyet baytar müdürlüğü ta -

rafından alakadarlara gönderi:en 

bir emirde vilayete merbut b!l -
tün kazalardaki tek tırnaklı hay. 

vanların muayeneden geçirilme • 

leri, rüam aşısı tatbik edilmemiş 

bulunanlara derhal aşı tatbi.Jo: e
<lilmesi bildirilmiştir. 

Kaza baytarlarile civar kü -
çük sıhhat memurları hayvan sa

hihlerinin kendilerine müracaat 
edilmesini hayvan sahiblerine bil

dirmiş bulunmakta aşı tatbikqlı 

ıç,in müracaat edecek hayvanlarıı 
serum yapılmaktadır. 

Bu arada Silivri, Çatalca, Fatih, 
Beykoz, Şile, Üsküdar ve Kadıköy 
kazalarında bir yaşına basmamış 

taylardan ba~ka aşısız at ve mer
keb bulunmadığı baytar müdiır
lüğüne cevaben bildirilmiş bulun

makla, aşı çağına gelen hayvan
lara da derhal aşı tatbik edilmek-

derhal al&ka göstermektedirler 
(200) perakendeci ile teşriki me
sai edilecektir. 

Ziraat Kurumu haftanın dör'. 
gününde muntazaman hayvan ke
simine devam etmektedir. Azadan 
başlıyarak, her kesimde kesilen 
hayvan adedini 180 ne kadar çı
karmıştır. Bu yakında 500 ze ka
dar çıkarılacaktır. 

Kurıım havaların muhalefeti 

dolayısile Trabzondan et getiri -
lemediği takdirde piyasada fi -
yatların yükselmesine meydan 
vermemek için, istediği zamar, 
kendi çiftliklerinde sureti husu
siyede besiye çekilmiş hayvan • 

!ardan getirebilecek vaziyettedir. 
Ziraat Kurumunun hayvan bes
lemekte olan yedi çiftliği vardır. 
Devletin müzaheretile bunların 

adedi gittikçe artacakıtr. Bu çift
likledn üçü cenup mıntakasınd• 
İçel ve Adanada, ikisi Ankara -
Eskişehir , ikisi de Trakya ve 
İstanbul mıntakasındadır. Bu çift· 
liklerin hepsinde ceman 15,000 
hayvan besiye çekilmiş bulun -
maktadır. Bunlar , lüzum görül
dükçe peyderpey getirilecektir. 

. Kurum şimdilik devam eden 
mesaisini tecrübi mahiyette aıi -
detmektedir. İki haftaya katlar 
200 perakendeciyle teşriki mesai 
edilecek ve yeni seneye tam bir 
teşkilatla girilecektir. 

Bundan sonra şehrimizin et ih
tiyacına kökünden halledilmış 

nazarile bakabiliriz. 

Otobüslerde 
Yolculuk 

Ucuzlıyacak 
Şehir dahilinde işleyen otomo

bil servislerinin fiat tarifelerhde 
ucuzlatma yapmak üzere Bele -
diye İktısad müdürlüğünce tet -
kiklere devam edilmektedir. 

Bu arada otobüs şoför ve kon
doktörlerinin de yeknasak elb; -
se giymeleri karar altına alınmış, 

fiat tarifelerinin tadilinden evvel 
bu elbise mecburiyetinin tatbıki 
al3kadarlara tebliğ edilmek üzere 
bir tamim yapılmıştır. 

939 senesi iptidasından itibaren 
bütün otobüs şoför ~ biletçileri
nin yeknasak elbise giymeleri te
min edilecek, bunun için de her 
servisin koyu renkte ve önü ka
palı bir elbise ile kasket tipi in
tihab ederek iktısad müdürlü -
ğüne bunu bildirmesi sen:is sa -
hiblerine tamim edilmiştir. 
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Kadıkôy Askerlik Şubesinden· te olduğu da ilave edilmektedir. 

Yabancı Dil 
imtihanı 

Kadıköy şubesi mıntakasına ı;el-

r.Jiş olan yedek topçu asleğmer.. 5•kasile birlikte Kadıköy Şubcsın€ 
(Yarsubay) 29009 kayıt numaı·a!ı müracaatı ve İstanbul haricinde ıs~ 
Arif oğlu Abdülkadirin askeri ve - sdresini bildirmesı. 

Üniversıtede, yabancı dillerd•n 
tercüme müsabakasına şimd'ye 

kadar 55 talebe talih olmuş ve 

Tane Tipi 
Sigara 

Çıkarılıyor 
Yılbaşında Satlta 

Batla nacak 
İnhisarlar İdaresi Tütün İnhı

sarı Başmüdürlüğü tarafından 

yapılan tetkikler neticesinde muh
telif sigaraların ve bilhassa 11,5 
birinci nevi sigaraların bayiler 
tarafından perakende, tane Ue 
satılmakta olduğu ve bu tane ile 
satışın çok rağbette bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Umum Müdürlükçe verilen ka
rara göre yılbaşından itibaren bu 
kabil aigara satışına nihayet ve
rilecek, halkın tane ile sigara u
mak ihtiyacını karşılamak üzere 
muntazam ambalajlar dahilinde 
ikişer sigaralık ctane• tipi ismile 
yeni bir sigara çeşidi çıkarılacak
tır. 

Bu hususta !Azım gelen terti
bat Umum Müdürlükçe alınmış 

bulunmakta, Cibali fabrikasında 
ikişer sigaralık İnhisar ambalaj
larının yapılmasına devam edil
mektedir. 

6 Klavuz 
Gemisi Daha 
Yaptırılacak 

Denizbank fabrika ve havuzlar 
müdürlüğü tarafından yapılan 

yeni kılavuz gemilerinin evsaf iti
barile eskiden kalan ve halen ... ir 
kısmı faal bulunan diğer kılavuz 
gemilerile tamamen tebdili ka -
rarlaştırılmış bulunmaktadır. 

Mazulla müteharrik bulunan, 
denizcilik, sürat ve manevra ka
biliyeti ile diğer evsaf daha mü
kemmel olan yeni kılavuz gemi
lerinden 6 tane daha yaptırılması 
fabrikalar müdürlüğüne siparış 

edılmiş, bunların şubat nihayeti
ne kadar 3 tanesinin inşası müm
kün olduğu müdürlükçe Deniz -
bank müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Yenilerile değiştirilecek eski kı
lavuz istimbotları Denizbank ve
sait şefliği emrine verilecek, buıı
lar mavna cerri hizmetine tahsis 

-'"'*
Fakir Çecuklara 
Yardım için 

Çocuk Esirgem~ kurumu Bey.:ı{ı
lu kazası Galata kolu yıllık kon
gresini cumartesi günü saat H de 
Galatada Kredi Liyone banka5ı
nın bulunduğu binada C. H. par
tisi salonunda yapacaktır. 

Kongrede, çocuk Esirgeme ku
rumunun yıllık faaliyetine aid 
rapor okunacak, müessesenin bır 
yıl zarfında yoksul çocuklara yap- ı 
tığı yardımlar anlatılacak ve yenı 
yılın faaliyet esasları tizerinde gö
rüşülecektir. 

bunların yoklama imtihanları y:ı
pılmıştır. 

Kanunusani içerisinde ihtısas

larına taallük eden kitablar üze
rinde bir tecrübe tercümesi yao
tırılacak muvaffak olanlara ter
cüme edilmek üzere kitab verile
cektir. f·U:~ '-
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~;~ <.ORBA LA Münakaşa hararetli idi. Gcirü- Şeyhulislam ile kadıyı tasdike - Kaymakam habercilere soı~ıı: leri tamire çalışıyordu. Laf degi!, 
~ _.,ı; lüyordu ki; Yeniçeriyi körükli - diyorlardı. - Kabakçı Mustafa hakkırda Alemdar geliyordu. Demek Ka _ 
P' yerek isyana sevkeden ve Kı · Müzakerenın hararetli bir za- malümat edinemediniz mi? bakçının kellesini de o vurdur . r. 
r SAL TA NA Ti bakçıya bır çok cınayetler işlP1e1· manında kavaslar, habercil~rın _ Efendimiz; Kabakçı Musta- muştu. 

rical ve vüezra Alemdar Musta- gelmekte olduğunu meclise bildir· fanın kellesini Davudpaşa sahra- Şeyhulislam Ataullah Efendi C::e 

\ ~. 18 
~tt'l . .\ ·ı er lstanbula geldığı za-

'ıı 10tndara düşman olan ve 
""- ~IUslafa tarafları buluııan 
~ llabıalide toplanmışlardı. 
•ıad 
~% an bir ses çıkıyordu . 

~ ~ '41 kadısı ayağa kalkmış 
~ı/etı kerime oku~·arak şiiy

\> Yordu: 

•·ı:"-ıçeri ocağını liığvelnı~k 
il Avrupa usulu tüfek ve 
~~~şıtnak ve talim eylemek 
~~. · Padişahın •·adcsi ol -
~la harb cephesini bıraı<ıp 
~\ ~ gelınek ne demektir? .. 
~ı~ Yanı Alemdar Mustafa 

~h~i ?•dişahi olmadan 
elam Dersaadete vü-

ı aı;;ıı: M. Saır.ı KARAYEL 

rudu açıktan açığa zorbalıktıı . 

Şeyhulıslılm Ataullah Efendi 
de İstanbul kadısının sözlerine iş
tirak ederek fotva verircesine sö
ze başladı: 

- Kadı efendi hazretlerinin bu
yurdukları doğrudur. İzni padi -
şahi olmadan darülhilafeye ordu
gelmesi muvafık değildir. Düş -
man Tuna üzerinde dururken 
cepheyi boş bırakıp Edirne kış

lağını terkederek İstanbula dön
mek ihanettir Küfürdılr .. Alem -
dar l\lustafa Pa,anın bir tahm 
Rumeli zorbalarile Dersaadete 
gelmesi ehli ırzı korkuya sevk~ • 
deceğinden geri çevrilmesi lazım-

fa Paşanın maiyetile beraber 1s- diler. sında kazığa çakılmış olarak gör· İstanbul kadısını takiben Alem · 
tanbula gelmesim istrm,,·orlardı. Meclis birdenbire müzakercsin; ~ult.. darı medih ve senaya başladı. 
Çünkü; başlarına geleceği beliı-n kesti. Merakla habercilerin gpli- Diyince; hazırı meclis olanla- Hulasa; bütün meclis ayni na-
evvelden anlamışlardı. rrceği malümatı beklemeğe b.ış- karatı tuttu .. 

rın renkleri uçtu. Oldukları yerde 
Alemdar Mu,tafa Paşanın a- ladr oturamaz oldular ve derhal biraz 

damları her ne kadar Sultan Mus- Nihayet; haberciler Sadrazam 
evvel şiddetlice söyledikleri ıöz· 

tafa taraftarı olduklarını söylü - dan şu haberi getirmişlerdi: !eri hafifletmeğe başladılar. 
yorlarsa da kulaktan, kulağa ge- - Ordu bazı nevakısını itmam 

· İstanbul kadısı iki yüzlü bir ll-len havadisler hiç de böyle de - için Istanbula gelmıştir. Rusçuk 
1 d M f P sanla sıkılmadan şunları söyle • ğildi. Ortada bir de Kabakçının ayanı A em ar usta a aşa da 

kellesinin kesilme vak'ası vardı. padişahımız efendimiz hazret - meğe başladı: 
Padişahın bu işle aBkadar olma- lcrine arzu ubudiyet etmek üzere - Efendim; doğrudur. İstical 
dığı tahakkuk ettiğine nazaran m;ıiyetile beraber nczdimdedir. etmeğe lüzum yoktur. Ruscuk a-
her halde bu kafanın ortadan kay- Efendimiz harzetlerine haberciler yanı Alemdar Mustafa Paşa haz-
bolması kendilerine karşı yeni bir isal edilmiştir. retlelrinin iktidarı şahsileri cü.m-
ihtilalin başlamak üzere olduğu- Medis bu malümat üzerine <iu- lemizce malumdur. Hele, düşma 
nu ihbar etti. r raladı Demek Sadrazam padişaha na karşı Tuna boylarında yaptık-
Şeyhulslfım ve İstanbul kadı- husıısi surette malumat verm.şti ları akınlar birer şaheserdir. Da-

sının sözlcrınden sonra; Anad~lu Şeyhulıslam efendi, ve sa - rülhiliifeye gelip yüz sürmesi &-
kadısı ve bazı rical ve vüzera da daret kaymakamı sararıp solrnu~ · dabı islamiyedendir. 

ı 

Ricali devlet arasında ahlak o 

derece sukut etmişti ki; bu gibi 

haller gülünç olmaktan çıkmıştı. 

Meclis dağılacağı zaman Pa . 

dişahın şu yolda bir iradesi geldi 

- Orduyu hümayunumuz Da

vudpaşa sahrasına vürud ettiğin

den. Adabı dini Osmanıyeden 

olduğu veçhile yarın vükela vP 

vüzeranın maiyeti şalıanern!e be

raber Davudpaşa sahrasına azı -

metleri mukarrer olduğu malı'.ı -
munuz ola ... 

(Devamı var) 

lt~ç ~OlGFY 
Akıntıya Kürelı( 

B 
ir de şehrin ort. ~sını bul
niak lilzundır. lstanbulu 
imar ederken, güzelleşlirir

ken, bugünkü dağınık ve geniş 
bududlarını mı nazarı dikkate ala
cağız?. Asıl şehir neresi olacak?. 
Tabü seyrine bakılırsa, İstanbul, 
gittikçe Beyoğlu tarafına toplanı
yor. Bu tabü cereyanın önüne 
geçmeğe kalkışmak ne dereceye 
kadar doğru ve mümkün ohır, 

kestiremem. 

Yalnız, muhakkak olan bir şey 
varsa, o da, şehri bugünkü başı -
boş genişlemek istidadından vaz
geçirmek lazımdır. Bu arada da • 

ha şimdiden garib görünen, bu 
tabü cereyanın aksine bazı hare
ket teşebbüslerini söyliyelim. A

kıntıya gürek çekeı ıibi, İstanbu
lun şehir stadyomunu Yenibahçe 
bostanlarında ve arsalarında yap
mağa kalkışmak ne akıldır, bil -
mem Niçin mutlaka Yenibah • 
çede, şehrin kalabalık merkezle -

rine uzak olan bu arsalarda stad
yum yapılması düşünülmüş, bir 
sürü paralar sarfedilerek istim -
lakler yapılmış, bir türlü akıl er
dirilemez ... 

Bir de konservatuar binD.91 
var .. Şehrin mııfttaç olduğu mo • 
dern konservatoarla tiyatro 

sahnesi de yine böyle şehrin asıl 

merkezine uzak yerde, la Şehza
deba mm alt yanında yapılmak 

isteniyor. Halbuki, İstanbul, bil
hassa eğlence yerleri, sahneler.le 
gittikçe Beyoğlu tarafrna toplan
makt:ıdır. Eski Şehzadebaşının 

civcivli hayatı bugün var mı?. 

Bu tabü seyrin ak.sine olarak 
konservatuar ve tiyatro böyle 
kilometrelerce uzak köşelerde ya
pılarak .. Nedendir, bilinemez. 

Doğrusunu bterseniz, şimdilik 

büyük paralar sarfederek konser
vatuar binası yapmağa da lüzum 

yok .. Çünkü, mühim bir ,-arlık 

halinde bir konservatuar ~ok ki, 
binası olsun ... Konservatuar, yıl
da kaç İstanbullunun müzik ihti
yacını karşılıyor?. 

Zaten ne kadrosu, ne malzeme
si, ne büdcesi böyle mühim bir 

dava peşinden koşmağa müsaid 
değildir. 

Şehrin daha mühim binbir der· 
di varken, konservatuvar binası 
yaptırtmağa kalkışmak sadece 
garihdir. 

Bugünkü konsenatuar fa -
aliyetine, bugünkü binası bile 
fazla geliyor. Ekser günler, önün

den geçeıken kapılarını kapalı 
görürsünüz. Orası bir ses kaynağı 
değil, sanki uhrevi bir süküta bü
rünmüş, bir müzedir. 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin derdi 
Hepimizi 1 d9r 1i 1 

Ekmek Meselesi 
Gıda maddt>leri ti~l'rinde eh~m

mlyetle durulurken rkmrk c-ltıl r.ıü:~ 

him ve baş.ilca &'•da lhU:vİl.<'ımııı 
daima cözönünde bulundurmak tok 
yerinde bir hareket olar. 

Bir müddet e\·\·tl bu mevzuu )'İ· 

ne tf'm:ı.s etmiştik; mahallt •ral.:t.
rında ~ygirlt> t'kmek ı,atan t·k -

mekcilc,. oldui:u malö.mdor. Uun
lar sathklan ekıneklrrl mtn.!,Uh ol
dukları fırınlar hesabına mua.:vyr:n 
bir kazanc "'" aylıkla satarlar. 1.a.p
bkları bu l"iden Jl(·k t;ok kaz.andık
larını iddfa r!:ur•. gibi bizi al.iıka

dar tdemJyecek bJr noktadan bah
setmek isttnıh oruz. Bu M)yar ek
mek satıcılaruun m'İ.lt('-\'llZi bir ka
~ançları olduiu muhakkaktır. Biz 

bu satırlan ancak fırın sahlbl<'rinl 
ala.kadar etmek UZt"re yat.IJ'uruı. 

- le:;ele ıudur: Bu ..-.f'yyar ekm<.'ll 
satıcıların attıkları ekm<>klerln ü
zerlerlnde bulunması lcab eden fı

nn ismi yazılı tueiık ki.kıdlaı bu
lanmıunakt.adır. Bu cibi ekmekler 
ta.rtr1dığ1 :ısman ktlod1n ek-.ik ol
duiu anla'liılmaktadJr, 

Halkın muhlm bir kısmı k•ıpılan· 
na kadar l'Ctlrllmf"sl itibarile dll
m:ı bu seyyar ekm<"k "i3hC'ı1arınd;,1n 

ekmf'k ihtilaçla.rı:1ı t<-min rdc•lf'r, 

Bu h:ıle nauraıı f'k•·dk vt· bazaı, da 
karı-.ık unla yapıhnı rknıtklcJ'l ki
loda tam ve ha!<. f"kmrk fiahna '8t
m~kla bazı fırınrıı .. r i?ıtik5.rın en 
~unturhısunu b.ll"m ktt'dirler. 

Ekml"k binin dlma ıukı bir kont
rola t:.bi tutulma.o;ı dilt."filt hu 5:\.• 

brJ:.rı al:ikadarların ııaı:arı ıHkli:ai.

Je.rinf' :tY-Lffli.l·oruı. 
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Acaba Hangisi 
1 Meraklı Şeyleri 
DÜNYANIN EN 

BÜYÜK GÖLÜ 

• • 
Ga ebe Çalacak? 

Dünyanın en büyük cölö. Afrlkada 
Vlklorya Mlyanza gölüdür ve 83.300 
kiJometro murabbaıdır. İkincisi, şimali 
Amerikada. Süpcrlör ıötüdi.ir. Bu da 
83,000 kllometro murııbbaıdır. Bir kıs
mı Fransa hududları da.htllnde bulunan 
Cenevre gölü 581 kllometro murabbaı, 
Asyadakl Aral denizi 6'1,800 kllometro 
murabbaı. Fransadakl Buje gölü 45, 
Grandlyö cölü 31, Aneei ,ölü 28, El'e· 
belt gölü de 5 kUometro murabbaıdır. 

ik ı s l 

Ziraat ve 
Fen 

• 
mı, lbtidai Madde 

Teşkilat mı? 
Bilği 

İPTİDAİ MEKTEBLER 

İptidai mektebler tesisini iJk dü.til
nen ktmdlr Oıliyor musunuz? impara
tor Şarlman ... 

Bunlardan ilki Çinlilerde ikincisi 
Japonlarda Mevcud 

O d .. vlrlerde buyuk teblrleı·de pek 
meşhur ünl\•erslteler vardı. Fakat. köy
lerde. kasabalarda mekteb yoktu~ Ta
lebeler şehirlere &itmek mecburlyetlnde 
Jdl. Bu ise hemen ardı arası kesllmi
,.en muharebeler dolaylSlle pek rtiotü. 

İşte bu sırada, BurJ'h ve Demla adlı \ 
bir papas. Partste tabslllnt bitirip mem
leketine dönünce küçük raklr çocuk
ları, bir yere topladı, okutmaya ba.t
Iadı. Sonra Ll1on'da küçük bir mekleb A 

vrupadaki hadiseleri bir 
tarafa bırakarak Uzak Şark
ta neler olduğuna dair ye

ni gelen Avrupa gazetelerinde 
gi;rü en şayanı dikkat malumatı 
gözden geçirmek iktiza etm kte
dı 

Bir İngiliz gazetesıne Şanghay
dan yazılan mühİin bir mektubu 
hulasa etmeyi faydalı bulduk. 

Bu mektuba göre Japonların 
siyasi plfuıı mucibince şimdiye 

kadar Pekinde ve Nankinde de 
olmak üzere Çinde iki yeni hü
k'ımet tes.s edilmış oldu. Üçüncü 
r' r~k da cenubda bir hükfımet 
k:ı. u <1caktır. 

açtı (1660). 
Bu, 14 üncü Liıintn dikkat nazartnı 

çekti. Bir Irada ile (ilk mektebler) te
!lsint emretti. Papas Demla da bq
müfettlş oldu. 

NELER DÜŞÜNÜYORLAR!. 
Kadınlarla bllyllk m;zalara rlt

mek kadar can sıkıcı blrşey yoktur. 
Bayan blr rubluk kumq alac~lı.hr. Fa
kat. yüzlerce top açtırır: bticnmrz. 
Bazan da cayar. 

- Rubluk kuma, yerine ba\ka blr
ıer alsam ... 

Der. \'Urlnleri dolaşır. ~una bl!na 
bakar. Birşey intibah edemez. Zavallı 
bay! se~ çıkaramaz, arkasından dob
şır, sinirlenir. 

Nev)"orkun bÜ)'Uk matazalarından 

birinin müdürü bunu farketmtş ve er
keklere mahsus bir intiur $alonu aç
mıştır. Kadınlarla beraber gelen cr-

Japonlar zaptettikleri yerlerde tank ve toplarla böyle kekler, burada oturuyorlar, bekllyor
lar. Müdür; kadınları da düşünmüş: 

tahkimat yapıyorlar Baylarını bulmak için mü~külit cek-

niyor: Bunlar Çin hükumeti vak- mak için arkada yabancı banka- memeleri için baya da, bayana da bl-
tile zayıl görülerek yapılmış şey- !arı vardı. Japonlar şimdi ellerine rer numara veriyormuş. 

Bayan, alac:ı.{ını alıp i!o;inJ bitirdi 
!erdir. geçirmiş oldukları yerlerde bu mi iııfüar salonuna celerck kapıda bek 

Hal böyle olunca şimdiye ka- parayı kaldırarak yerine kendi llyen k11.a numarayı vermek sııreıue 
dar Çinde yerleşmiş, para kazan- paralarını koymaktadırlar. bayı çağırtıyormuş. 

N 
ahidle Sermed ikı candan 
arkadaştılar. İkisinın de Jat, 
dünya ihtiraslarından mu

arra ruhları musikinın tatlı nağ
melerile, birbirıne öyle kaynaş -
mıştı ki onlara vücudleri ayn 
fakat ruhları yekpare iki insa.~ 

denilebilirdi. Bir muhitte yetiş
mişler, beraber musikiye heves 
etmişler, uzun seneler çalışarak 
ıstidatlarını inkişaf ettirmişler, 
ve bestekAr olmuşlardı. Evet, on
lar, piyasada şarkıları, yakın bir 
zamanda çalınmağa başlıyan iki 
bestekardı... Nahid ud çalardı, 
Sermed keman ... Nahidin sesi de 
oldukça güzeldi. Alaturka musı
kinin en ağır ve eski parçalarını 
falsosuz ve pürüzsüz hır ahenkle 
ruha sindirerek okurdu. Her za
man başbaşa çalarla, hazan şar
kılar besteler idıler. 

Bir gün, maruf çalgılı gazin~ · 
!ardan birinin direktörü onların 
fasıllarını dinledi, çok be4endl. 
ve memnun kaldı. Onlara gazı

nosunda çaldırmnk maksadile an
gaje etmek istedi ve konuşup an
laşmak için büro,;una davet etti. 

Bu davete icabet ederek muay
yen vakitte direktörün gazino d1-
hilindeki bürosuna gittiler. İçeri 
girdikleri zaman direktörün ya
nında bir genç kız vardı. Patron 
hemen genç kızı delikanlılara tak
dim etti: 

- Bayan Seniha ... 
Seniha ufak tefek bir genç ka· 

dındı. Fakat güzel bir yüzü, kıım
ral kıvırcık saçları ve mavi göz· 
!eri vardı. Canı sıkılmış görünü
yordu, maamafih bakışları keskin 
ve zeki idi .. 

Patron: 

Bu de iktısadi plan var ki Çin
de şımdıye kadar girilmiş olan 
yerleı .n işleUmesi için bir takım 
şirketler tesis edilmiştir. Şimalt 
ve Orta Çiruie olan bu şirketler 
kendi mıntakalarında çalışacak

lardır. ş;mdiye kadar Çinin va
rıdat membaları olan şeyler -güm
rük, tuz resmi, şimendiferler- hep 
haricden alınan borçlara karşılık 
gösterilmiştı. Japonlar artık bu 
irad membalarını ellerine almak
tadırlar. 

mış olan, imtiyazlı bir şekilde ya- Diğer taraftan da Japonyalı ta- Ne ala değil mi?. Kalabalık içinde 
_ alış kocalarını aramak zahmetinden kur· B S h · ·· şarnaga mış bulunan yabancı- cirler Çine sanki akın etmekte - - ayan cııı anın sesı guzel-• tulan bayanlar nıat:ıza n1udü.rüoe bir 

lar vaziyeti de gitgide zorlru;mak- dirler. Yeni .veni pazarlar açmak dir, okur, tambur çalar ve sizın - çok tebrik ve tr"l<'kkür mektubu l'Ön· 

de 
VE 

Aş ı k! 
F kat bil 

dı. Evet, seviyorlardı. a ~dl 
. ak Jlı'"" vazıyetten kurtulm u Y" 

Ondan uzaklaşmak mıf .. B~ıyıt 
pamazdılar; çünkü muvaff yor· 
!erini onun yüzünden kazarıl 
!ardı. 

Bir gün Sermed Nahide: t 

- Ne yapalım 1 dedi. s0n• 
Nahid kısa bir düşiinceMn 

ra cevab verdi: b .. 
- Görüyorum ki ikimiıdef! •• 

ııar "" ı·i fazladır. Hani A~rupa ı sızd' 
bir adet vardır: Düello .. : JOfll 
onlar gibi düello etmeliytZ· !\o 
sağ kalırsa Seniha onun ol.iU 

- Vuruşacak mıyız?. 
- Öyle lazım. 
- Hakkın var. 
- Ne ile, kılıçla mı?.. e3eP 
Nahid feci bir karar verfll ır 

hakikaten düello etmek JAZl:Oi: 
lip gelmediğini öğrenmek 1 iıl eıY 

- Onu sevdiğine iyice efil 

sin? diye sordu. 
Sermed: )!il> olt 
- Evet, dedi. Kendim• sa h çei' 

mamaktan ve sana çok ııtıra,eo? 
tirmekten korkuyorum. <;a 

- Ben de! 
- O haldı vuruşaJıın! 

* 
j1 

Jt b 
Bırbirlerini o kadar ~·~ir rub' 

sevgile adeta bütünleşını§ f 1 ııı•· 
la seven bu iki genç ve sadn' ~ır 
nın verdikleri karar n~ ka )!İÇ blf 

kunçtu. Maamafih ik~1 öliiJ110 
düşmanlık hisstemlyorıar •. •e ~u· 
bile tabii bir fedakarlık dt) klerdL 
cak!ıyorlardı. Düello ede~1sı01 

Fakat ikisi de kılıç kullaıt r vtf' 
bilmiyordu. Tabancaya kar•j)Cİ ~r 
diler; bir J:ıayli masraf edıP ş.ııid 
ni tabanca aldılar. Bir d~ıt bil · 
Ulzımdı, bu vaziyeti ~l~~ı abidt11i 
mesini istemedikleri ıçın ş 
(Devamı 7 inci sahifede)~ 

Çinde yeni teşkil edilen hüku
metler eski Çinin yabancılarla ak
detmış olduğu muahedeleri, mu
kaveleleri gitgide tanımamakta -
dır. Bu muahedeler için şöyle de-

tadır. için gelen bu tacirler uzun ve dermt-ı ·nllr. gibi bestekardır... Tanışınız ve 
Bundan başka şimdive kadar devamlı bir suret\~ çalısmıya ha- beraber çalışınız .. Eminim ki halkı 1 

J TL'V.\LLT KA~n'u 
Çin doları diye elden ele gezen zırlanmaktadırlar. sizi çok tutacaktır. Kadromuzda da 

Nakleden: RECAİ SANAY 1 Radyo rıJ' 
Pro rB &I tistlerine, ba.'ilarına dikkat edenler, 

•================b=ir~ç=eş;;,i=d~p=a=ra=v=e=b=u~p=a=r=a;;.y=ı=t=u=t=- Onların her sahaya el atmış ol- temiz "e şık curıınmek lstiyenler aşa- ha başka kızlar da var amma Se-
maları Çindeki yabancıları ciddi iıdaki maddeleri mııhakkak suretle niha en istidadlısıdrr ... 

l k 
• c b l k surette düşündürmektrdir. Ja • ezberlcmelldlrler: O gün patronla, para husus~n-

S ı ve an az l ponlar istikbalden çok ümidli gö- 1- Pazar gimu süslene<:ek yerde da da anlaştıktan sonra gazıno 
haftanın yedi l'ÜllÜ de Süslü l'CZJDtli· d j • b 1 d 1 J'k• 

"rünmektedirler. Fakat Acaba her aça ışmaga a~ a ı ar. ı arka-dir. Pazar cünleri ~üslenip diğer ,fÜDler 
şey böyle ümid edildiği gibi mi pis ceznıek doğru dı•kildlr. daş yine her gün öğleye kadar ye-
çıkacak?. 2- Günde bir lira kazanan bir adam, ni şarkılar bestelemekle meşgul 

Söylendiğine göre, Çin şimdi· bu paranın sekıı.en kuruşunu boiaıma, oluyorlar, öğleden sonra gazino-
:rtrml kuruşıınu da üstuııe, başına sar- ya gelip diğer arkadaşlarile be -

ye kadar kendisil'e hücum etmiş fetmelldlr. b ra er yeni şarkılar geçiyorlardı 
olanların birçoklarını içine al • 3- Elblsc, insanın (cildi sanlsi) dtr. geceleri salon tıklım tıklım dolu-
mış, eritmiştir. İkir.ci kışa giren BLrlnci~iur ne kadar dikkat ediliyorsa. 
harb Japonları zaten sarsmakta- lklncisinr de ayni suretle lhlimam e- yordu. Senihanın sololraında yal-

dilmelldir. nız Nahidle Sermed çalıyor ve 
dir .Daha da devam edeceğine gö- 4- \'eni b;ı· ..ıııı" ısmarlamadan her gece bu üç san'atkfır halkın 
r€ Japonlar paraca çok sıkıntı çe- tfaiı d ı ki n mu o aşmıx, ve oocu arınn:ı sürekli alkışlarına mazhJ.r olarak 
kcccklcrdir. midelerini yokJa\ ınız. 

5- F.lblse üzerindeki bir leke. af- günden güne tanınmışlar arastPa 
Japonya şaycd giriştıği büyük karışıuorlardı. Kumral, kıvırcık 

folunnıaz bir a}"ıbdır! Bir leke olaca- J 

ışde n1uvaff.ak olamazsa Avrupa iına yüz yama olsun daha iyi..~ saçlı, n1avi gözlü genç kadınıı! SC· 

ile Amerika birle~' rck Çinde harb- 6- l\lodayı lanıamı tamamına la- si, güzelliği yalnız gazino mürla-
.deıı evvelki vaziyeti iade decek- klb etmek budalalıktır. Fakat. hiç vimleriııin değil, yavaş yavaş bu 

Hilclye 
ına karşı sevgilerini terennüm e
den bir şarkı bestelediler. Birkaç 
gün sonra Nahid Sermede yine 
mahremane: 

- Onunla öpüştük!.. 
Sermed itiraf ederek: 
- Ben de!. .. 
- Ah ... 
Biran düşündükten sonra !16. -

ve etti: 
- Zannederim bizimle eğlendl .. 

Fakat, hayır, mümkün değil... 
- Ben de senin gibi düşünü -

yorum ... 
- O halde? ... 
- O halde bilmiyorum ... 
Nahid sordu: 
- Söyle, onu hakikaten sevi-

Ankara RadY0
' 

Bvot!N , .. ııı~ 
18 Tlirk miislii ( ln_.ı!Jlll 1 
18,45 Kon....,..a (hu••" 

kurıımu). tll• 
19 Müıılk (ballr mU•lk ·,1.,. 
19,16 Sa•t ~arı n halle U· -' 
19,25 Mllzl~ (liderler . l' ofl..,. 
19,40 Tema~ (bir dralJI • "" 

yeml.,ıcrl). t.rP• 
20 l\tü:ılk (radyo otkei 

Basan Ferli Alnar). t' 
21 Saat ayarı. .- OJ~. 
21.10 Türk mtizill (ba ,ııl"' 

orun havaları, muhtelif ~ıo"). 
az Konuşma (Türk11• 
22,U (ktıoük or1<e1tra>· _.,ı 
ıs.u Müılk <oa•banl). •• ti"' 

23,U. 21 Son haı.erler 
profram. t' 

y ARil'I .-ı•" 
12 3 (t.~~ b• 

, O Müalk ·~ 
ter açık kap 01 .t'k t k'b ehemmlyr~ vf"rm<·ınck cinnet.tir. yor musun? , , ı P ı ı ası a ı e- iki genç bestekarın çok saf ruh _ 
d

'l k ç· '1- Kadınlar sü .. ıcnmeli. erkekler de E t •ı 1 dl ı ) .,, ı ere ındc müsavi şartlarla !arını da teshir ediyordu. - ve • ya sen... on er er . L•rl•'· , ,. 

h d 
. I t . I . sadcc~ trmlz glylıımt11. B d 18 Saat ararı ve tıa~ ,ıJ" 

er e\• e aynı suret c tıcaretten 8- Sahte ve taklld ıeylerden ıoa- * - en tı... 13,10. 1' Türk müıltl ( .. 
istifade edecektı·ı·. k - Çok mu? ·-- . • 1a ınmız. b- k vV 

Fakat Japonlar Çındc hakiaten 9- Kr ... nbe ırure ırlylnlniz. ... il' a şam, Nahid, şen bir - Çok ... Sen?.. T k . ve t-IB • 
birşey yapamıyarak eriyecekler 10 cŞunu bunu taklld edeccttm• di- çehre ile Sermede gizlice: - Ben de... a VI m ''fet1 

J 
'it . k' '? B ye kendinizi maskara etmeyiniz. - Seniha, dün bana sadece Sustular. Kolkola gı'rı'p uzun mu"d y dd H va • 1 ~ı1~ ngı ere ıs ı şampiyonluğu müsabakaları Earl's Court'daki sun'r mı. u: bir meseledir ' V" piside başladı. SOVANIN ~IENŞEİ cNahid!• diye hitab etti. det beraber silkut içinde yüril - Ur a a 10~ •I' 

Bundan ba,;ka Japonyanın pa- Sermed, ayni tavırla: dül' JI 151P 1•'" 
Rakibler biribirlerini yenmek için son derece gayret ediyorlar. rasızlığı meselesi vardır. Bugün- Eskiden Avrupalılar, bilhassa Fran- er... Y°'llköy moteorolo ,. ıı" 

Yenilikler go··stermı"ye çalışıyorlar. k'· · - Beni de cSermed!• diye ça- * alman malümata ıöro b:. ~·" t' u vazıyette Japonların para sı- sızlar so\•an nedir? Sovan nasıl yeni - ... d b d Esau _ .. o~ B 1 d b' . N lir bil' gır ı; en e ona cSeniha!... de- Her ikisi de genç kadını seviyor- TrakJa ve Kocaeli •• •• ....-, 
un ar an ırı, orveç şampiyonu Sver Kolterud, bir canbaz gibi kınlısını hesab etmek o kadar zor • ınmczdl. Birçok nebat ırlbl bn dİin. ••iı•lı, diler ııöııeıerd• u.ıJl' ,P' 

s•ı:ranıış \'e küğıddan bir dairenin ortasından geçmiştir. (Det'amı 7 in<'i .•ahı'fede) da Avrupaya şimali Asyadan ve Fllis- !ardı. O bunların tıpkı iki kardeş mevzii yaJqlı ıreoınlt• r ,_,ıı "·•I"' tinden •onderllmlstlr. Bu hadise üzerine, her ikisi de gı·b· · l · ki b k d ı~ _..,v 
mettenJ rarb bölreıerltı ett.e• l'l"Mıı· •"""~:::-~~':~~~:':"~~".""~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~=-,,,...=...,,=,....-....,,,.,,=,....,.,..,.-_:_:_:.:.._::,:-~""'"""""""""""""""""""'"""""'""'""'""" ... ~=~:..::..::..;~:::'~s=e~v~ış:m:e:e:r~ın:e:..z:e:v::e~:a:ar- cenubi, dit•• b61ıreıer • 

40 •~":.;· 
Dedi, yanımdan ayrıldı, arka taraftaki kana- diler yerlerde orta 1<•";° ... ı• ~. 1•' 

pelere doğru yürümeğe başladı. Olduğum yerde çiçeklerinizi yere düşüren ve çığneyen adam!. ra ve Eırede ıırıın• tek ... ,,.~ _:;,ıl" 
sanki mıhlandım. kaldım. y o s A Dedİin. Güneş ışığı renkli yüziinde bir gülüıj Dün iııtanbulda h•"" ll"all f" wıJI· 

- Nereye gidiyorsunuz?. dalgalandı, iqlı ıreomlf, rU•ırar 'b••ı• .-:,,il' 
::-; . - Ben unutmu•tum. Siz hatırlattınız. saniyede 7 ili 9 nı•"",ş1.S .,.ıı,, 161' 
.i. ıçın gidiyorsunuz?. ~ Saat 14 de barome&ro .... ~ ı•· 01, 
B 

.. t.. k Dedi, il~ve etti: ;ııı~ ı 
u un onuşmamız bu kadar mı?. idi. SUhıınet en o<>l< I' 0ııır" 

Bır daha ko~uşmıyacak mıyız?. ••••••••••• ""O. 18 -ı•--mıı - Ü'z~rinde durulacak birşey değildi. cede 7.2 ve en aı s.ı .. 
n Yazan: ETEM İZZET BENICI: ·---·---- S 1 Nerede buluşacağız?. açma sapan ne o ursa olsun lakırdıyı uzat- ka.vdedilmiştır. 

Diyemed.m, Arkasından da yürüyemedim. A- - Bilgiçlik yapma. Söylemesı kolay amma, bırak ta beni söylediğimi bitireyİin!. mak, artık ona açılmak, 
lıklasmıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum. yapması güç. Kız hiç te senin tanıdıklarından de- Refet: - Kadın, sana tutkunum!. 

Refet burada söze karıştı: ğil. Öyle ciddi, öyle dobra dobra kadın ki kılına bile - Peki kardeşim. Dınliyorum!. Diye içimi boşaltmak fırsatını bulmak istiyor-
- Alıklaştım .. dediğin kadar alıksın Ferit. İn- dokundurmuyor. Dedi, kadehini kaldırdı. Birer tane daha içtiler dum. Hele otobüs Pangaltının bozuk kaldmmların-

san bu çağa getirdikten sonra hiç kadının peşini hı- D~di, sözünü tamamladı: ve Ferit anlatmasına devam etti: da ileriye doğru hızlanıp sarstıkça omuzlarımız, ba-
rakır ını?, Demin toy iı.şık.. dediydim de kızdın. - Sözün kısası yürüyemedım de, konuşarna- - Onu, bir hafta, on gün sonra yine bir sabah cakla~~~ız, hazan da ellerimiz biribirine değiyor, 

Dedı ve devam etti: dım da! En son vapurda onu kaybettim, iskeleye T ks' be. n. b.u.tun. a.teşlerimi truıırmağa hazır bir yanarda" a ımde otobüs durağında arabaya girerken gör- b a 
- Ne dıye arkasından yürümedin?. çıkışını bile göremedim. gı ı ıçın ıçın tutuşuyordum. düm. Hemen ben de girdim. Yanı boştu, oturdum. 
Ferit, kaşlarını kaldırdı, uzun uzun Refete Refet kendinde büyük güvençler bulan herkes Refet atıldı: Hemen cevap verdim: 

baktı. Bu bakışta: gibi tok bir söyleyişle: - Siz, üzerinde durulacak birşey de"ildi.. di-

N 
- Tabii sen yine sarsıntıya tutulmıış gibi tir " 

- asıl yürürüm?. - Konuşmasını bilen erkek her kadınla konu- tir titriyordun. yorsunuz amma, ben o hadisenin ilzerinde o kadar 
Dıyen bır anlatım vardı. Refet kaşların ve •ur K k d k durdum, 

0 
kadar üzüldüm ki bu üzüntiim gu·· ı 

göz'erin anlattığı bu deyişi de karşıladı: ~a~ı ~i7i~~:ran a ın yo tur. Yeter ki konııştur- Ferit uzun uzun güldü: sürdü. Şu dakikada bile yüzünüze utanarak b~:_ 
Basbayag·ı yu"ru''rdu"m B 1 dı k - Ona •üphe mi var?. Beyog"lurui• Adada va- yorum' 

. . en o say m, onıışur, Dedi. Ferit: • .., . 
o kadarla da kalmaz. iskeleye çıktıktan sonra da ne purdaki titreyişim neyse birkaç kere artığile yine Tatlı se_,ile: 
y d ğ - Keı; artık.. üzerimdeydi. Amma bu sefer daha zeki ve bece-

apar e er gezme e götürürdüm. Bu işlerde pek . Der gibi arkadaşının aiizleri içine baktı baktı, .- Hiçbir şey değil. Siz böyle söylemekle asıl 
kofmuşsun Frrit kof~. 0 • rikli idim, yanına otururken kendisini esenledim. benı utandırıyorsunuz. 

bıraz sinirli cevab verdi: Ferıt; Kı.sa, amma, keskin bir bakışla beni süzdü. Dedi, devam etti: 
_______________ G_u_"zeL. Sen öylesini yaparsın. Fakat şimdi - Beni unuttunuz mu? Hani Ada iskelesinde 1 

1357 Hicrl 
Şevval 
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Is tan bulda da izdivaç,, __ ,_ 
1dareha 0 esi yar / (~ı1~ Geyce Vd~ 1Gündyüz,d~u1 rmada 

· · /; ,,, e ı er, e ı er ... 
~ u Amerikanvari f'1üessesenin 
\a pısını Günlerce Nasıl Aşındırdım ?. 

Evlenen bir çift merasim salonuna ııirerlerken ... 

\ Ser!evhayı görünce, Am~ri· / ı Yazan: REŞAD FEYZİ 1 
J kadan bahsedeceğimi zarı · '------------

lıetmeyin. Hayır, İstanbul· 
İstanbulun göbeğinden hah 

<:E!~. 
gun .. 

>.ıj· 
ııraç idarehanesi. müdüriı-

~lardanberi arıyordum. Sul-
1llıedde böyle bir idarehane 
~duğunu bana söyledikleri 

"1, evvela inanmamıştım. Ye 
-an sarayının arkasındaki A
t Polis mevkiine baş vur -

~tıı. Orada bir komiser mu
~ .. 
l:ı~rada bir izdivac idareha
•at mış, bana gösterir misi
<ledim 

~ . 
,a"İ.ll gülümsedi. Beni tepe 

İzdivaç idarehanesi müdürünü 
görmeden gitmeğe bir türlü gön
lüm razı olmuyordu. 

Kapıya, binaya tuhaf tuh3f bak
yanıma sokuldu. Gözlerini gizli 
yanına sokuldu. Gözlerini ı:nll 

bir sırdan bahsediyormuş glb> oy
natarak, bakışlarile cidarehane. 
yi işaret ettL Sonra, yavaşça: 

- Bunu mu arıyorsun .. 

- Evet anneciğim .. 

- Hacetin mi var?. 

- Lazımdı biraz. Konuşacaktım. 

Kadın, kapalı kapıya baktı: 

- Bulamazsın ki evde.. ,]f!<ii .. 
İşte her gün böyle kapı, dnvar .. 
Sabahları bir aralık uğrar. B3zan, 
akşam Üzerleri de gelir, oturur 
bir parça .. sonra gider .. Gündüz
leri onu dairelerde bulabilırsln .• 
Nüfusta tapuda, Belediyede, ka;
makamlıkta .. 

- Oralarda ne yapar• 
- İş takib eder, evladını .. 
- Burası hakikaten izdivaç i-

darehanesi mi? Herkesi evlenii
riyor mu?. 

- Öyle diyorlar .. Amma, ha'li 
o bizim bildiğimiz çöp çatan deı:;il_ 
Malıim ya, şimdi evlenmeler er.
kisi gibi değil.. İmam n ilca hı ilıı 
iş olup bitmiyor. Belediyede, nil· 
fusta bir sürü muamelesi v.r •. 
Bu kağıdları takib etmek senin, 
benim gibi insanların harcı mt?. 
İşte bu adam o muameleleri ya
tırıyor.. Sonra, parası olmıyaıı

lara para buluyor .. Daha başka ne 
işler takib eder, orasını bilemNn . 
yüzüme baktı. 
Kadıncağız sustu. Tuhaf tuhaf 
- Evlenecek misin oğlum, dedı. 
- Yok teyzeceğim, dedim, f,]. 

!ah yazdıysa bozsun .. 
Güldü: 
- Halinden, kıyafetinden ümid 

etmedim de .. 
- Konuşacaktım. Bu adamı mut

laka görmek istersem ne yapa -
yım acaba?. / 

- Vallahi orasını bilemem .. 
Bir gün sabah namazı vakti gali• 
bu kapının eşiğine oturursun. '-.ul
tanahınedde yatsılar okununcıya 
kadar beklersin.. Elbette o va -
kit kaderseni onunla karşılaştı~ı~ .. 
Şeytan değil ya bu adamcağız ... 

Birkaç gün so!a bir öğle •istü ı 
idarehaneye yine uğradım.. Sa -
yın bay direktörü yerinde b•ıl
mak yine kabil olmadı. Artık ü
midi kesmiştim. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

- J ak, kuvvetmi kalmadı. Bı
rakıyorum bal.. 

KADIN MANTICI 

Bay.- Ne uzun gömlek bu?. 
Bayan.- Cüce olduğunu göm

Iekciye söyleyip kendime güldü
recek değildim ya!. 

• 

RANDEVU 

- Saat beşte, cadc:IA!nin kCiie • 
sinde bekleyiniz. Sızi ı.anıyabil -
meın için şemsiyenizi kapalı tu
tunuz.. diye yazmUJtı. HA!A gel
medL Gitsem mi acaba?. ~l'ııağa kada~ bir ke_re. süz -

t halde izdıvacı, bır ıdare
"asıtasile yapabilecek bir 
. benzetmek istiyordu. 
'! ett· t ı. 

•~aldan çıktım .. Bir iki so
l>tım. Elimle koymuş gib• 

Kadının Paralarını 
Yedikten Son ·;ı::ıtv AÇ İDAREHANESİ 

Ilı, I<apıda bir levha: 

~a bir sürü tafsilat vardı. Hu s a v ş 
aııe izdivacı teshil . ~eğil: u m u ş 

\~•diyormuş .. İzdıvaç ıçın la· 
'ti!\ Parayı buluyormuş.. . 

t bir bina .. Küçük, dar, açık -------------- --------

ra 
• 

Arlık Şahid/erin Bile Tahammülleri Kalmamışt 

F ransada şimdiye k~dar mis
line rastl&nmamış bir duel
Io hadisesi olmuştur. Son 

gelen Fransız gazetelerinde oku
duğumuz hn düelloyu aynen ikti
bas ediyoruz. 

Büyük bir yemek salonu. Orta
da mükellef bir sofra kurulu. tl'
zeri, tabiri mahsusu ile (envaı) 

yemeklerle, çerezlerle, şarablar -
la dolu. Lambalar, tavandaki a
vizeler yanıyor. Etrafı (nur) a 
garkediyor. 

Bu muazzam sofranın üzerınde 

yalnız i:ki kişıllk takım var. Ha
sımların takımı . Bunların bıri 

Kont Folber, öteki de Ernest.. tlı:i
si de kibar ve zengin birer ıuleye 
mensub. İkisi de orta yaşlı, •ık 
ve kıbar adamlar ... 
Aralarında, her neden ise bir 

ihtilat çıkmış, biri~irlerine haka
ret etmişler. Düelloya karar ver
mişler ... 

İkisi de tabanca ve kılınç kul
lanmakta mahir... Bıribirlerini 

silahla öldürmek için çok müşkü
lat çekeceklerin! düşünüyorlar. 
Yemekle düelloya karar veriyor
lar. 
Şart bu: Karşı karşıya geçe..ek

Ier, yiyecekler. İkisinden b'ri pat
layıncıya kadar yiyecekler ... 

İlk evvel bu, sade güli;nçlü bir 
~ey gibi görünür Fakat, iyi dil -
şiinülürse, zannedildiği gibi de· 
ğtl, bilakis çok vahim oldu~ an
laşılır. 

Acaba 
Nerede? 
Viyana lı Z eng in 

B ir Yahudi Kadını 
Ara nıyor 

İngiliz zabıtası, Kontes Mari 
Kagenek adlı, Avusturyalı ve çok 
zengin bir kadını aramaktadır . 

Zengin kadın; kırk yaşlarında
dır ve Viyanada, Nazilerin hiz.. 
metinde bulunan bir Y ah udinin 
karısıdır. 

Londranın en büyük otellerin
den birinden, Vest End'den bir
denbire kaybolmuştur. 

Bir hafta evvel, kendisini son 
defa görenlerden birisi, arkasında 
siyah bir rob olduğunu/ Hayd 
Parka doğru gittiğini ve pek dü
şünceli olduğunu söylemiştir. 

Kontla Ern&t sofranın önüne 
geldiler v• ayakda durdular. Şa
hldlErden biri: 

- Haydi mösyöler .. 
Emrini verince hasımlar, biri • 

birlerini selamladılar, yerlerine 
eıturdular. Çatallara sarıl.dılar, ye
meğe başladılar Şahidler de kar
şılarında oturuyorl•rdı. 

Akşamın saat altm idı 
Gece yarısı, yani saat on ıklde, 

ilç büyük kaptan ibaret olan ye
mek yenilmiş, çerezlerden, şarab
lardan \!Ser kalmamıştı 

Ernest ölüyordu. KoN da ay
ni suretle mukabele ediyordu. Şa
hidlerden biri, baş sofracıya: 

- Yemek getiriniz!. .. 
Dedi. Sofraııın üzeri, yeniden 

türlü türlü yemekle doıdu. Şi • 
şeler de keza ... 
Hasımlar konuşmaktan mene

dllmemişti. Arasıra bir ıkt kelime 
teati ediyorlardı. Ernest: 

- Bu kızartma cidden nefis ... 
- Evet, fakat patatesleri biraz 

daha pişmek ister ... 
Onlar mütemadiyen yıyorlardı. 

Şahidler hayretle bakıyorlardı. 
Kahvelerini içip bittrdikte-ı sJn
ra kont. hasmına: 

- Ne dersini, dedi. Akşam ye
yemeğine başlıyalım mı, ycksa bi
: az ara mı verelim? .. 

- Vakit geçirmeden başlasak 
fena olmaz!. .. 

Az sonra sofram üzeri so,i!u 
tıı.vuk, et sövüşü, Rus s~Iatası. is 
takoz tabaklarile süsler.di, Ren, 
Porto ştrabları açılıyordu. 

Supe çok canlı başlıyordu Ha
sımlar artık bu saatlerce devam 
eden yemek düellosuna biran e 
ve! nihayet vermek istiyorlar. Ş 
hid.ler de neticeyi sabırsızlıkla 
beklıyorlardı. 

Ernest lokmaları biııbiri ar -
dından ağzına atıyor, ace!P. acele 
yiyordu. Kont ise aksine yavaş ya 
vaş ... 

Her ikisi muvaffııkiyetıen emi 
gör!inüyordu. 

Bir aralık Ernest'in yanakları 
kız.rdı. Kont bunu ıı"•rünce ı::e
zaketle sordu: 

- Sıcaktan müteessir oluyor -
sanız, pencereleri açsınlar! .. 

- Hayırl Lüzum ,..ır ... 
Supe devam ediyordu Saat do 

de gelm~tL Şahldlerden ikiııl, sar 
dalyalarının üstünde uyuyakal . 
mışlardı. 

Bir aralık Erneıt yemeğe nl . 
hayet verir iibi oluyordu. Kc.ıı 
sordu: 

(Devamı 1 lncl "ıld/ede) 

Emlak Sahibi OlmaL 
da Bi·r Dert 

Senelerdenberi Evine Kiracı 
Bulamıgan Adam 

1 
ngilterenin payitahtında 
emlak kralı denecek derece
de evleri, konakları olan 

!ar girip çıkarak içeriyi, ~any 
boyar ve tamir eder, son derec 
dikkat edilirmiş. 

3i~:P:~~~~~'. El~:~~;:~ Kumral Ve Esmer Güzeli iki lngı·lı·z 
. llturkcn gozlerım çalacak 

~ ·•tadı. Fakat, kapıda bir ŞCj' D "lb • • B G l l 
:~~~~~~~~-derin bir sessiz- l erının aşına e en er 
~ak bir zil bulaplayınca 

Düelloya Sebeb 
Olan Gözler 

akarat sahibi bir zengin varmış. 
Bir adam hem çok zengin olabi
lir, hem de halinden şikayet için 
türlü sebebler bulabilirmiş. 

Londranın haftalık bir gazet"6i 
bu zenginden bahsediyor. Payi -
tahtın birinci derecede kibar semt
lerinden sayılan Melbury Garden 
de iki sıra yapılmış birbirinin ay
ni mükemmel evlere sahıb olan 
bu zengin adamın adı Grant'dır. 
Bu gazeteye göre, bu evlerin da
ima mükemmel bir halde kalması 
da mal sahibinin eıı &i.yad• merak 
ettiği bir nnk\.ııdır. Evlere dalın! 
surette iıpaileı, boyacılar, naklıaş-

Fakat evlerin pek büyük b 
kusuru varmış: Hepsi boş, ve he 
sinde •kiralıktır • diye levha g· 
rülüyormuş. 

İki sıralı evlerin niçin böyle t 
kaldığı merak edilecek biı'ley c 
sa gerek. Çünkü evlerin kira< 
bulmamaaı ıçin bir ..tıeb iÖrül 
müyor. Hepsi güzel va hepsi r 
hat evlerrnlf. Şimdi o güzel ca 
ueden gelip geçenler hep bun 
merak ederek sağa sola bakmak! 
~mi§ler. Londralı gazetenin b: 
mu,harriri bu merakla giderek ı 
karat sahibi zengin Grant'ı bul -

t~n 
· demir kapıya, yum -

. ~rınağa başladım. Bu v.ı-
a sokakta garib aki~ıer 

~~~. Hayli vurdum. Hiç ses 
~tt aralık, binanın en üst 
1 Ccresinden bir kadın b9şı 
· llaktı. Ve bir şey söylc
'd~ekildi. O pencerenin iz -
ilı•tehancsine aid olmadıf,ı· 
ıştım 

q" . 
tıı, bekledim. Birkaç dc
"urdum. Kımseler yoktu 

~~anında dar bir pencere 
lı.~'eden içeri baktım. L.o~ 

~ne bugün tatildi. Yt; -
. 0kağın caddeye çıkan 
e b· 
~ ır küçük ahçı var. B;r 

· ı de arzuhalci. Evve':~ 
~t·Ye girdim: 

'iik 
\teh komşunuz olan iz<!.· 
;.,, anesinde kimseler yok 

~t 
l.qi~:tar olan muhat!lbını 
· lilıi ııarıb süz.ıü: 

1 ,)'~rum, dedi, onu biz 
. ~ı 

r.)lıoşe başındaki ahçıya 
-~ tanımıyordu. 

0l<au · · · .,ın ıçıne gırnıı.ştim. 

İki sırdaş ve dost sahte çekle giyindikten son ra plıljda böyle istirahat ediyorlardı 

T 
am 5,000 İngiliz lirası mirasa 
konan güzel bir İngiliz 
kızının bir adama vararak 

paralarını ona yedirip bitirtmesi 
Londra gazetelerinin bugünlerde 

pek meşgul olduğu bir dedikodu 
mevzuu oldu. Bu adam zengin ka
dını şimdi hiçbir parasız bıraka
rak savuşmuştur. Ancak, bundan 
dolayı adamı mes'ul edecek ka-

nuni bir cihet görülemiyor Fa -
kat parasız kalan genç kadın 51 
İngiliz lirası tutan bir takım gi
yecek eşyası tedarik etmek üzere 

(Devamı 7 inci sahifede) 

1

50 Dakika Sonra 
Yara lanm ıştı. .. 

Geçenlerde kocasından ayrılan 
sinema yıldızlarından Annabella, 
yent .ı;evgilisi ile seyahat ediyor
du. 

Güzel yıldızın Riyo dö Janey
ro'ya muvasalatı bir düelloya se
bebiyet vermiş, muhasımlardan 

biri kolundan yaralanmıştı. 
Düello, bir başka memlekette, 

Monterido'da yapıldı. Fakat se . 
Lehi, Annabella'nın güzel gözle -
rinin tatlı bakışlarıdır. 

Kılınçla düello edenlerden bi -
rinin ismi Peralta Ramos'dur ve 
Monterido'da çtkan (Rozon) adlı 
bir akşam gazetesinin tabiidir. Di
ğeri de Giyon Madero ... 

Madero, gazeteciyi meıjl].ıır yıl
dızla görüşmekten menetmek is
temiş. Gazeteci de kızmış, aley
hinde şiddetli bir makale neşret
miştir. 

Elli dakika devam eden bir 
mücadeleden sonra Sinyör Madero 
sağ kolundan iki santimetro de
rinliğinde bir yara alarak düello 
meydanından çekilmiştir. 

(Devamı 7 inci sayfamızda) 

J.ordun yıllardanberl boş duran evlerinden biri 
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No. 55 Yazan: RAHMİ YA(lılZ 

Filistin Arablarının 
T.,mslli 

Şimdi Gemimiz Demir Alacak, 
Hedefine Doğru Yola Çıkacak 

Hücumumuzda Hepinizin Bu 
Vazifenize 

Memleketi kan ve ateşt• garke
den muharebenin b~• anı.;ıcından· 
beri vatan müdafaası için vazife 
tlınıf bulunuyor;ız. Bu vazüeıni· 
ııi bugüne kadar kumandanl.ırı • 
mızın bize emrettikleri işleri yap
mak suretile ba§ardık. Aylar var 
]ti Narada, demir ü~erınde, düş· 
ma.n donanmasının ~l?lıar:ıit taar· 
ruzlarına seyirci kalmakla vakit 
ıeçiriyoruz. 

J:minbn iti bu vaziytt benim ka
dar sizin de içinizi Ü<iıycr. bir §117 

;rapamamaktan doğ2'1 birhırila • 
ıııtl• hepinizi mütees>ir eiiyı,r. 

Düpnan donanm1•ının kudretli 
ıop!arı, fevkallde .materyali lizi 
onunla açık denilde lı:arııla§mak
tıın alıkoyan en mühim selıeb ve 
lmlldir. 

Bağlanacağınızı 
taburu dağılırken ilk emrini v~·· ı 
dl: 

- Vira demiri. (1) 

Demir zincirinin di§li çaı lrta 
gıcırdıyan akışı ile demir alındJ, 
Yadigarımillet, dalgaların çarpışı 

ile sarsıla sarsıla haricle ilk seı • 
bestliğini aldı. Kumanda köp • 
rüsünde siyah muşambasının par
lak ıslakhğı ışık şimşekleri Çal!:· 

tıran süvarı makine telgrafını 

yokladJ: 

- Yarım yol ileri! 
Yadigarım illetin uskurları Bo · 

ğazın simsiyah sularında yakamoz 
lar meydana getiren bir dönüşle 
faaliyete geçti. Aslan Türk des
troyeri, kıçındaki ay yıldızlı kır-

(1) Demir atmağa (fında) de
mir almağa (vira) ıstılalı!an kul-
lanılır. R. Y. 

Canla Başla 
Biliyorum 

mızı bayrağı uskurlarm çıkarchğı 
köpüklü ize uzanarak ileri atıldı, 
Nara burnunu döndü, sarı saltık
ları bordoladJ, 1 numaralı mayin 
hattının yanından geçti. İki S<lhıl 
arasına s1klşan dar, iğri büğrü ka· 
nalımsı denizde il er lem eğe baş -
ladı. Rıza kaptan sade dikkat k~
silen bakışlarlDJ kapkara sulara 
dikmiş, uzak yakın bütün tehli -
keleri, tehlıke ihtimallerini kon
trol ediyor, ölüm sırıtışlarile ıeh
didkar bakışlarını bu cür'et ha.ır.
lesini gösteren Türk destroyerine 
çeviren mayinler birbiri ardırıa 
bordalanıyordu. Ağ mani hiza • 
!arına varılınca Rumeli yakasın~. 
sahil boyunu takib için dümen tu
tan Rıza kaptan makine telgra • 
fına işaret verdi: 

- Tam yol ileri .•• 

(Devamı Tar) 
Fakat bu malzeme üstünlügii, 

bilim dUşmanla savaiffiakta yarı.ı 
etınelrten kaçınmaffilzı meydana ı-==========,,..-==============~==========================-

(2 inci sayfadan devam) 
Bunlardan başka Filiıstin köy

lülerinin ve yüz bin kadar hrris
~iyan Arabın da ayrı temsillerin
den bahsedilrnektedu. Hedef, 
mümkün olduğu kadar fazla züm
renin temsiline yer vermek ba
hanesile, Filistin Arabları arasına 
tefrika sokmak ve müftünün nü
fuzunnu kırmaktır. Bu vesile ile 
gene, Hindistan yuvarlak masa 
konferansı toplanacağı sıralarda 

Gandinin söylediği bir sözü ha -
tırlad1k. Hint ınilliyetperveri bu 
konferansa davet edildiği halde 
gitmemişti. Neden gitmediği ken· 
disinden sorulduğu zaman da dı.
miştir lci: 

- İngilızlere, Hintlilerin biri· 
bırile mücadelesini seyretmek 
zevkini vermış olmamak için. 

Filistin temsil heyetleri henüz 
ma!Cım değildir. Fakat Hacı Hü
seyin taraftarları, istiklal. Naşa
{ibi, köylüler, - hıristiyanlar - şim

diye kadar Filistin Arablarını 

temsil edecek olan heyetlerin sa
yısı yarım düzineye baliğ olmu~
tur. Balfor beyannamesı kaleme 
alınırken Arabların reyleri hiç 
sorulmamıştı. Bugün de sorulma
dık kımse kalmasın deniliyor. A
caba bu dünkü hareketin kefareti 
mi, yoksa yeni bir politika manev-
rasr mı? 

Ko.ıferans Verilecek 

•

etiremez.Aylar var ki ı!perle:Je fstanbul Asliye Beşinci Hukuk 
11, ı k M ı t lı F h · Beyog-ıu Halkevinden: dÜJınanla süngü süngüye boy o'· ,a ı emesinden: a a ya a rı 

1 
1 - 22/12/938 Perşembe günü sa-

~~'. her çarpl§ınada üstü~l\ · Davacı Parseh Keşişyan vekili a· KOLUM B A •t 18,30 da Evimizin Tepebaşır.daki 
lünu abat eden kardeşlerımız .n- vukat Mustafa Halit Camcıoğlu ta- Plaklarında merkez binasmda İstanbul Sefer -
thil~ d:otı-;-ının güllelerile ra- rafından müddeialeyhler ; Mığır .1 Bayan Suzan bHlik Müdürü Cemal Gönenç tarr· 

a sız yor ar. dıç, Eliza, Bercuhi, Araksi ve He • tından cHalk Edebiyatı. mevzuun-
Karada vatan hu.dutlar'ı:." .. m•m· ranuş aleyhlerine: müvekkilim" İştirakile okuduğu son c.3 mühim bir konferans verilecek-

leket namusuna yıAıtçe doğüşerek uhdei tasarrufunda iken mütevef • plağını arayınız. tir. 
koruyan kardeflerimize ye.rtiım 17510 lhgrı ·n açık 2 - Herkes gelebilir. 
tm k b

. d" 'f 1 . fa karısı Nemzar halı hayatında BP ' 
e e ı:oe ..... n vazı e erın en • . rı· ı ti B '· ,_.. S Ilı Hlik' ı· d 
b flis

-:---id. yoglunda Sakızağacı caddesıncle "' ı~ a ım a .. ırn;oy u ım ığin en: 
aşı, 611 şere ır. 0 - l h ·1 y 'k" d Y 'lk" d 12/11/938 t ın· d 
B .ı.... bir h" 11 ,·J numara ı ane ı e enı oy e eşı oy e ar ın e 

u ~m, gece ucumu e. .. · · Adalar Sulh terasından: Saadetli sokağında 44 numaralı ev-
toplannın kudretine eilvenen dıiş- Guzelce Alı paşa mahallesınde runı . . 

. !ık k - d · k ıı . d" vefat eden Yorgı Andonyadis • 
man zırhhlarına hadlerini bıldir- mezar 

1 
~ :gm ~ rı:u k er~er. . Bır borçtan dolayı mahcuz olup den alacağı olanların tarihi iliindan 

me~i kararlaıtırmış bulunmak • numara ı a çeyı ıpo e e mış ıse r.araya çevrilmesine karar verilen . . .. 
ta oe muvazaa olduğu cihetle mezkur L. . . ıtıbaren bır ay zarfında duyun def-

yu. . . . . ır taban halısı bırınci arttırm-ıda terine kaydedilmeleri ve mirasçı o-
Ne bu donanmanın ölüm saçan ıpoteğın fekkı talebıle açılan dava- l<ıymeti muhammenin yüzde yet • l 1 3 f . . . 

ı hk "k t d an arın ay zar ında gelıp sıfatla-
bilyük topları, ne de Boğaz .sula- nm -~sna:ı a ı a ın a: . miş beşini bulmadığı cihetle ikinci rmı mahkemeye kaydettirmeleri 
rının kudurmuş dalgaları bızı a1.· Muddeıaleyhlerden Bercuhı, A · arttırma suretile 3/1/939 tarihine kanunu medeninin 534/536 ıncı 
mtınizden çeviremez. raksi vehHleranuşl~ gö.nd~~ilen ~a • müsadif Cumartesi günü saat IJn • maddelerine istinaden ilan olunur. 
Şimdi gemimiz demir alacak va arzu a ı teb ığ ilmuhaberınP. ~. .1.b H b 1. d 1918/?0\ 

' • ... . • u .. n ı ı aren ey c ıa a çarşıs1nda · · 
hedefi.ne doğru yola çıkacaktır. mubaşırı tarafından; 4 sene kadar 

Türk deniz tarihine şerefli l:ıir ~vvel P~rise gittikleri ve. oradaki :1·.,:
1

1\.l.acağından talip olanların mn· 
sahife ıave edecek olan bu hü- ~dreslerı meçhul bulunclugu şerhı - - mezkurde hazır bulunacak 
cumumuzda hepinizin canla başla le bilil. tebliğ iade edılmış ve müci- ıııemuruna müracaatları ilan olu . 
vazifenize bağlanacağınızı biliyo- cei vekilinin sebkeden talebi veç - r.ur. (13015) 

rum. Bellı.i hain bir düşman mer- !\ile bu arzuhalin bır ay müddetle 
misile birbirimizden ayrılmamız iliinen tebliğine tahkikat hıikinılı • Araksi ve Heranuş mezkür gün ve 
mevzuu bahistir. Onun için şim • lince karar verilmiş ve bu arzuhal s,>atte mahkemede bulunmadık'a : 
diden hepinizin gözlerinden öpe- sureti de mahkeme divanhanesine takdirde haklarında kanuni n.ua • 
rel size veda ediyorum. Hakkı • asılmış olduğu ve tahkikatın da r.ıele yapılacağı malum olmak ü • 
nızı halAl edin arkadaşlar. ~'i/l/939 tarihıne rastlıyan Cuma zere keyfiyet H. U. M. K. nun 141 

Süvarinin bu içten ve derin bir günü saat 14 de bırakılmış olduğun ve 142 inci maddeleri mucibince ı-
ıamimiyetle söylediği sözler di • can müddeialeyhlerden :Sercuhi, lan olunur (13027) 
van taburundaki mürettebatın 

gözlerini yaşartmJştı. Rıza kapta.'! - - - n ı - - - -
halAllık dileyen cUmlesile nı.ıt 

kuna son verirken Naranın sesalı 
liğini sarsan, rüzgfi.rın ıslıkla.ını 

pıçleştlren, kuduz dalgaları baJ • 
tıran 100 yiğitin göğsünden ko<lan 
b!r ses tufanı cevab verdi: 

Ticarethanemiz eskısı gıbı kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve 

- HelAI olsun beybaba! 
göğsünden kopan bir ses tufanı 

' ay vade ile kefaletsiz olarak sat -

Baş Diş Nez/e,GripRomafizma ıı:ıakt~dır. Anadoiudan ~yni şeraitıe 
cevab verdi: 

- Helal olsun beybaba! 
Rıza kaptan, gözlerini kuruld -

yarak güverteden ayrıldJ, d'vaı• 

No.33 

cStir'atle evlenmelisin Bel • 
ma! Sen tehlikeli bir kadınsın, 
hıç kimseye benzemiyorsun, başı 
boş durmak senin ıçin zararlıdır> 

D mıştin. 
Be nları söylemekte haksız ol

mad ğ . ., !çın sana kızmamıştım. 
Çok küçük yaştanberi beraber bü
yüdüğümüz cihetle beni pek ya
kından tanımak, ruhumu tahl!I et 
mek fırsatını elde etmiştin. 

Hakikaten dediğin gibi bir ka
dınd m 

Anlatamam Sem-lıa •. Bütün 
kadınlar böyle mi?. Elime biİ' er
kek eli değse sarsılıyor, irademi 
kaybediyorum. 

Bu öküsüz bir islen mı, yoksa 

I ' ııparış kabul etmekteyız. 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser Mahmudpap Kürkçü Han lçerW 

• • BE YKO T:~':J:; : •• icabında günde Uç k••• alınablllr • 

1 
yüzünden ayrıldığımızı biliyor · 
sun! 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Bu isimsiz zaaf zaman zaman 
beni bir uçurum kenarına kadar 
getiriyor, fakat birden sillciniyor 
uyanıyorum. 

Uyanamadığım zamanlar otma-
dJ değil!.. · 

İşte bir gün hiç uyanamamıı.k 
korkusu bazan vücudümü bL.· 
!.umma ate~i gibi sarıyor. O za
man nadim olmuş insanlara hııs 

azab çarkı içimde dönmeğe ba~
lıyor. 

Fakat pek kısa bir müddet.. 
Sonra, yine o tatlı, korku katı

fıklı sıcağa doymak istiyorum. 
Bırakalı bu baş sözleri de mev· 

2ua gelelim: 

1 
Haksız ffilydı? .. Bilakis yerden 

göke kadar hakkı vardJ adamca • 
ğızın. 

Fakat ne çare ki, ben hayatımı 
yalnız ona bağlıyacak bütün bağ· 
!arı çürük bulmuştum. Ve .. Bu 
bağların hepsi de kendi kedilerine 
kopuvermişlerdi. 

Zevcelik, sevgi, şefkat, vazife, 
hürmet, hepsi, hepsi fırtınalı bir 
sırada kopuveren bir vapur ha • 
!atı gibi ortadan bölünerek beni 
ondan uzaklaştırmıştı. Sebebleri 
pek çok. 

Kocamla tam manasile anlaşa-
rak evlenmemiştik.. Hislerimi 
tahlile imkan bulamamıştım. Son
ra anlattığım amiller, işte hepsi 
bir araya geldi; bambaşka bir ka
dın oldum. Ayrıldık. Her türlü 
bağlardan kurtulmuş, tam bir ser
bestiye kavuşmuş, hayatın orta • 
ıında yapyalnız kalmıı bir insan 
olm ban ududsuz bir sevin 

uddum. Bana karışacak, görü§e- 1 
cek annemden başka kimse yoktu. 

Bir iki macera bu hadiseyi ko
valadı. 

Bu macerada rol alanları be • 
ğenmediın. 

AyrıldJrn. 

Aşk .. 
Oooh Semih .. Bunu bilmem an· 

lıyabiliyor musun?. Sevmek, se • 
vilrnek, her an taze hisler taze 

1 
' taze heyecaıılar, taze ıergüze,t
ler yaşamak. 

Ne güzel ıey, bilemezsin!. 
Erkeklerin hepsi ayrı ayrı mah

lOklar .. 
Birbirlerine benziyen pek az 

tarafları var. 
Bir tek insana bağlanarak ge

'çen günlere yanıyorum. 
Meğerse hayatın protoplazması 

aşk imi§ .. Günah, ayıb, vicdan, ya
sak, bütün bu kelimeler, ancak 
bende hareketlerime karışan birer 
renk oldular. Büsbütün zevklen· 
dirdiler bsbütün tatlılqtırdJlar. 

Varşova Moskovaya Bir Genç Bu Sabah 
iyice Ya k 1 aşıyor Tren Altında 

Parçalan~! .... (1 ind ıahlfeden deyam) 

bir yer için Rusya ile karşılaşma
mak için ikinci yoldan vazgeçmiş, 
kendisi için en münaisb olarak 
3 üncü yolu tercih etmiştir. 

Bu yoldan Okranyaya sarkmak 
ve Okranyanın kendisine müttı.
tik ve müsta.lr.il bir devlet ola • 
bilmesini t.emin eylemek için or· 
tada Romanya ve Polonya gibı 

diğer mühim engel vardır. 

Almanya V arşova ile yapac~ğı 
müzakerelerle bu neticeyi elde e-• . 
demezse bunu silil.h kuvvetile ya-
pacağını Polonyaya ihtar etmek 
için bu tahşidatı yapmaktadır. 

Polonya da vaziyeti anla=~ o!· 
duğundan gittikçe . Moskovaya 
yaklaşmakta ve Almanyanın ~ar· 
ka doğru genişleme politikasına 
karşı birlikte mukabil tedbirler 
almaktadırlar. 

Modern 
Sanatoryom 

(1 inci sahifeden deTam) 

yan~ırmakta olduğu 110 yatakhk 
modern sanatoryomun 50 lcişilik 

ilk k:srm bu sabah açılmıştır. Açı-
hş merasiminde Maarif Müdürü i

le Maa!"if erkBnı hazır bulunmll§-
tardır. 

Buraya muallim ve talebeler • 
den hasta olanlar yatırılarak te
davi edileceklerdir. 
Diğer taraftan Maarif Vekaleti 

başmüfetti§lerinden Dr. CelAl 

Otman birkaç iÜJld..nberi ft!hri· 
ınizde bulunmakta ve bu müessı.

senin faaliyeti ile &likadar ol -
maktadır. 

Mumaileyh cprevantılry<im• 11.n 

faaliyetinden bahsederek gazetı.

cilere demiştir ki: 
- 1927 de agılan bu müessesede 

on yıl içinde 86 talebe tedavi o • 

lunmwıtur. 1928 aenesinde iee 

müesseseye 10 yataklı lıir mual -
limler kısmı ilive olunmu§ ve o 

sene müessesede 10 talebe, 13 mu
allim tedavi altına al~tır. 

Son yılda ise gittikçe büyüyen 
müessesede 420 talebe ve 99 mu· 
~Jim tedavi görmüştür. 

Bugün açılan sanatoryom lı:ıa

ffil tamamlandı.ktan sonra Bal -
kanlarda emsali bulunmıyacak 

kadar mükemmel bir eser ola • 
caktır. 

280 bin liraya malolacalt olan 

bu sanatoryomun diğer Jı:ı.smı da 
gelecek sene Cumhuriyet bayra
mmda bitecektir. 

Halk epereti 
Bu akşam 

t Ç t Ç E 

Operet 3 perde 
Yazan: Reji: 

Yusuf Süruri Raşlt R12& 
Müzik : Seyfettin Sezai Asal 

Büyük Macar balesi 
Yakında (Kediye Peynir) büyük 

operet 
Müzik, Rober Ştolz 

Cumartesi ve pazar matine 15 de 

Şimdi en uzun maceranın için· 
deyim. İki seneyi aşıyor. Bir genç· 
le sevişiyorum. 

Bana deli gibi &şık .• Çılgın ıi· 
bi bağlı .. 

- Ya sen! 
Mi seviyorsun .• 
Ben, ben.. İlı:i ıene tahammül 

ettiğime göre seviyorum galibııl 

Berri iklimli bir genç .. 
Fırtınaları, ilyanları, hrrçınlık· 

ları, hazan çok ıalcin duruşları, 

bütün birbirini tutffilyan ruht h~
letleri beni meşgul ediyor. 

Dehşetli kıskanç. 

O kadar ki, mümkün olsa evi
min kapısına kadar getirip bıra· 
kacak! 

Bütün mazim! biliyor. Bana aid 
değildir, bana ald olan benimle 
başlıyandır, bundan sonra dürüst 
bir insan olabilirsin! diyor. 

Beni dürüst zannetmemesi, bu 
tekilde ağır sözler sarfetmesi fı.
na halde canımı sıkıyor. Kimsave 
başını çevirip bakmamış, masum 

ÇAR NAMZEDİNİN SEYAHATİ 
Parls 20 (A.A.) - Rusya İm • 

paratorluğu tahtına namzed olan 
Grandük Vladmir, dün otomobille 
Bavyera'ya hareket etmiştir. 

ÇEMBERLAYNİN 
MUHALİFLERİ 

Londra 20 (A.A.) - Star gaze
tesi, Çemberlayn'bı iç ve dış po
litikası ile artık mutabık olma • 
dıklarını beyan eden ve 53 mu -
hafazakir meb'ustan mürekk.ıb 

bir grup teşekkül ettiğini bildir· 
mektedir. 

ŞAHT'IN ZİYARETİ 
Londra 20 (A.A.) - Butler A

vam kaınarasında beyanatta bu· 
lunarak, Ş.aht'ın Londra ziyareti
nin doğrudan doğruya temasla • 
rın memleketler arasında iyi uı
laşma için olan çok faydalı tesir· 
ler dolayısile İngilterede müsald 
surette karşılandığını bildirmiş!!;. 

•• 
Usküdar imar 

Ediliyor 
Vali ve Belediye reisimlı L(ltfi 

Kırdar bugün Üsküdar ve Kad.-
köy cihetlerinde tetkiklerde bu
lunmu~tur. Şehir mütehassısı 
Prost tarafından bu iki kazamızın 
imarı hakkında hazırlanan plan-· 
lar dün akşam Lutfi Kırdara ve
rilmiş olduğundan bugünkü tet
kikler; bu planlara göre yapıl • 
mıştır. 

Neticede halen elde bulunan pa
ra ile Beyoğlundan başka kazalar· 
da taınire muhtac bulunan cadde 
ve sokakların en evvel yaptırıl • 
ması kararlaştırılmıştır. 

Bu arada bilhassa Jsküdar Is -
kele önünde modern bir meydan 
yapılması ve Üsküdar - Bağlar· 
başı caddesinin geniş bir ıekilde 
açılması işini tetkik eylemiştır. 

Bu sabah Kartalda ço tı~P 
b. adaill 

tren kazası olmuş ır pa' · 
altında kalarak feci surett1"..,u.;ıııt· .. le ol.. ' 
çalanmıştır. Facia şoY d 0ğıO 

Kartalda oturan Mehıne 5ab8b 
Durmuş adında bir genç bU çı~ • 

da ava 
erken kartal civarın ıan sO' 

·nde 0 .. 
mıştır. Durmuş ismı yüıo· 

ğuk ve şiddetli rüzgarda~a.n i!et" 
nü saklıyarak hat boyun uş !JO 
!emeğe başlaınJştır. vurı;;a ;.n· 
vaziyette ilerlerken o sıraeıısrıe' 
karadan gelmekte olan 
tren ile karşılaşmıştır· a'kiJlisl d~ 
Durmuş kaçmıya Pl buısıııa 

treni durdurmıya vakıt . 8ıund' 
1 ırenın '" mış ve zava h genç ıa.ntr-1• 

kalarak feci surette parça ı ,-ü • 
tır. Durmuşun parçaJanJ1l;arılı•~ 
oudü trenin altından çı ·ıe J{ı! 
Kartal müddeiumumiliğı 1 ;ııbl~ 
tal jandarma komutanı; gid'" 
Şevki derhal hadise yeşlr rdıf· 
rek tahkikata başlamı a 

~ ııı 
Zelzele Deva 

Ediyor ~ 
şeıır 

Ankara 20 (Hususi)- "re J(ıl" 
l reg0 ıl• ze gelen yeni haber e )ı'.ıı.SıJl 

tehrin cÇiçekdağ• mını.sn de de' 
zelzele kısa fasılalarla dU 

. ı. \'sı11 vam etffilŞ ır. J1l ae ' 
Hafif sarsıntılar elyev 

,~ııı 
Jlld8 • (f 

Tosunburnu mıntaka5 v de 
20 e . •ıt• 

defa 4 ev yıkılmış ve geJrı'I'" • ~ 
turıılamıyacak bir hale v Jt3sır ~ 

etmektedir. 

Tosunlu köyünde 15 e ıl' )ı 
uğram1ştır. e"in d 
Talenoğlunda ise 12 

varları çatlamıştır. ııo1ıel" 
diğer rıı• Bunlardan başka .1 edi 1 ,~ 

d k. "k" t"l de dabı .1et"' e 1 ço un u er e' ıf . 
,,,.1yan pi~ yeniden hasara u.,. alı 013 

sayısı 39 ve kısme°. h3f ,.,• 
yekfuıu ise 164 dur. Jt"-~ 

Elhamdülillah nüfU' ve 

zayiatı yoktur. 

Diğer taraftan Vali ve Belediye 
reisimiz dün sabah Belediye er
khıını nezdine tophyarak §~hir 

ıokaklarlDJn tamir ve imarına ay
rılmış olan para üzerinde görü§ • ---------
müştür. lstanbul Asliye 

-11-

Fırtına .. Kar .• 
(Birinci sayfadan devanı) 

Polonyada Vistol nehri kısmen 
donm\IŞ olup vapurlar işliyemı.

ınektedlr. Ayni zamanda Baltık 

dtnizi de dört kilometrelik bir 
mesafeye kadar dönmüştür. 

Londrada l~ kiti soğuktan Cll
mliftür. 

Mahkemesinden: ·ı .~· 
. 01t1 

• ı 
Hüseyin, Nurettin, . )'iik;el ~ 

vekilleri avukat Feyzı et ;o~3,~ 
fından Cihangirde Len;parııırı;ııı• 
c.~ 6 numaarlı Deınır psdoP ı 
da mulcim Yako! pa j)<•ıı'e f 
, aldesi Efterpi aJeyhıne rubıl n rn dJ 1.ınan gayrimenkU u 08n 1ı 
tashihi kaydı d.~vası~en i~sı;.ııı 
müddeialeyhin goster'. tiyeYedil 1 
g8hına gönderilen dave 

1 
ıeb 

0
tt b 

deialeyhin ikaınetgiıh1t~~i ır'ef . 
1 gıt ıb .-e .ı 

Cenubi Sırbistanın bazı mmta- bir semti meçhu e fJ1Ul v · 
tile bilil. tebliğ iade ol~sJı)(IP~:~ı kalarında karın yükstkliği 70 san· 

timetreyi bulmuş olduğundan bu 
mmtakalarda şimendifer ve yol 
nakliyatı güçlükle yapılabilmek
tedir. Telefon muhaberatı kesil
miştir. 

TURAN 

keden talep veçhıle !B~~ ~. 
ve :;alt 

r.rn tebliğat ifasına .. adil vt 
11/2/939 tarihine ınus ıı•ra' r~ 
nü saat 14 de icrasın• tive I'~ 

· daVC • !t• ]erek bu baptakı .·rıc ıs ;ıl 
mahkeme divanhane•' ıniidde ,n 
lınmış olduğundan .,att< ıt1, 

·· ve !'~ ı:ı. .. 1 
Efterpiye bu gun 11,rıır' · 1 Tlyatrcsu mede bizzat hazır bıl ·r vr1''. 

San'atkar N3şit vekaletnameyi haiz bı ıısnon> 
Cemal Sahiı Bir • dermesi, aksi takdirde8 ıiıır' , , 

··nı J{" 
leşiği amele ifa edilecegı V r.I · ~t 

üzere keyfiyet lt .:.,,,r;bin,:~e 
Mezey V aryeteı;i 1 •" ı il' 

DİŞİ HOROZ vodvil 3 P . • 142 inci ma~de erı ( :ı. 

21 B. Kanun Çarşamba akşamı Ha· clunur. ra 1 

miyet Yüceses ve ARKADAŞLARI kuk ~ 
Sulh ]lıl 

Biirlıaniye ~ 
~o' 

müşkül! Faka tbeni zannettig· 1 ka- l'ıesinden: ~·' J 
. J{ar•3· . ıJ1 

dar da fena sanmaması !azı:'<'.! Bürhaniyenı~ tbrabıJI"' ı•ı •' 
Muhakkak ki, onun sandJğı de • den yüzbaşı oglu i fatrı 8ııt 

k rdeŞ '3' recede fena bir kadın değilim· Zekiye ve kız 3 l" şın 
Hiçbir zaman düşmedim. Ve.. ı~rine cKaraagacıııkJ'ı ve.pırı 

düşmem de .. Düşüneceksin, siz bu nRm mevkiinde ~aret. o·~· 
derece düşkün telaklci eden bir üz başı oğlu MehJ'll asan :ıı,ıe tf' 

insanla nasıl yaşıyorsun!.. Buna Cenuben Devecı ~aJtsiıı tli 1 
zaınan zaman ben de şaşıyorum. Sokrat ve hale~ 

8 
)ı'.ıyır'';rıi:ıı' 

Fakat onda öyle esrarengizlikler 33 ağaç ve 200 ıır ııeri bıl• d 
var ki, beni kendisine bağhyor. !iği otuz seneden. buııı'1 ,e~I 

Ara ııra bJrpalayışları, yüzümE' bıla fasıla ın~lik;.ıeP ~'.~pde' 
isyanla haykırışları çok hoşuma r.amına tescılınl nııerı''ııııl's t 
gidiyor. pılmakta olan ına cı ııs jll',ın 

İlk tanı.ıtığımız zaman hiç de kı1r zeytinliği dava Jtit i51 ıııı'' 
ummadığım gibi bulmaffilştım. için mahallinde 3~~2.938 c 0ıJııl 
Aylarca konuştuk, beni bir k3rtt yevmi istimaın 2 )ı'.ı1ınJ11'şıııde 
olsun öpmek niyetinde bulun • sr.at 10 na tayın Jilı'. iiıer 0ııf" P 
madJ. nan işbu zeytın bulu~ 8~ı 
Düşün Seniha.. Bazı geceler hak iddia edenle_rrıde ~'~1erı1n 

denizde, sahilde, fundalar arasın- <iirde mezkur gut&jlı '; slı' 
da, gökyüzündeki yıldızlardan bitelerile birlikt~ ııınalP edıl• 
başka bizi l<lmsenin görmiyeceği t:nlikte hazır bU u ııab'11 

yerlerde başbaşa kalıyoruz. <!irde iddialannın ,~ı9l 
Dekor bir aşk sahnesi. "eği ilan olunur. ( 

(DeTıum nr) 
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tJI q 1·- Sırma Parret, ren ki! taş • 
~'.la yapılmış çiçeklerle süslü. 

,o~ ~!arın buklelerini tutturmak 
ır ·'il kullanılır. 

~t ~·- Kadıfeden hir zambak çi
ı:·• >,. ı. Saçın ön taı·afına konulur 

i levke göre yüksek veya alçak 
dil" lpı lır. 

~ 3-- Gül veya zambak yaprak -
ıer ltndan yapıl'nı' güzel bir ~anta. 
iıl1·~- Boyundaki korde15yı tut
ı!A lr ~ için çiçckterdcl' yapılmış 
l'~ _gırland . Bele tesadüf eden yer

~ 1 Pelı: gül goncelen vardır. 
'~ Tam dckol~e roblarla giyi-

caba 
Gale e 9 

,p~ 
'ıı>J (4 lmctı Ahifeden devam) 

e '· lildir. Mese!A b.ir hesaba göre 
~--~ harbı dolayısile her gün Ja

~hnın masrafı 20-30 milyon 
,ti 

1 
t.utm.ıktadır. (Bir pen Türk 1 

· 'sıle yarım lira tutuyor.) Artık 
1 , lararı hesab edilcbılir 
~ u·~ 
~ •er taraftan Japonyaııın ha-
~ ticareti de altiist olduğuna ba

il'ga giden paraya mukab 1 pa
ıi<~ 1 g~lmediğini de anla~ makta -

ıı.~b· 1 . ın devamı Japon ar ıçın a-
ı ·•ıt · .

11 
tkça a(prlaşmaktadır. Hal-

~ Çınliler için hi9 de öyle değil 
~~anıafih Japonlar ameli a • 
~dır. Eğer kendilerinde kafi 

ij •Yeyi bulamazlar•a haricden 
Yardım arıyarak Çini işlet • 

" Yoluna gidebilirler. 
M~ . . 
\ Pek zengın surette tabii 

1 et nıembalarına malıktir. Zi-
1 ~e tptidai maddelerı var. Bu 
~l.a bırçok memleketlerin kıs-

'<ııığını celbctmcktedir. 

ı, 0n tarafına geçince orada da 
.~ görulmektedir: Bilgi, fen 
-,ltiliıt... 

~ 'b ı. gı i zengin bir kıt'aııın ta-
1 l'vetıeri, iptidai maddeleri 
, 1~t~.da çalışmakla bir kere 
İ<>r •ı:e başlarsa bunun sonu 

len eldivPnler !azl~ca uıur ol
malıdır. Bu eldivenın üzerinde 

küçük güller ve yapraklar işlen
miştir. 

6.- Bu robun omuzlarında, bi
rer yabani gül vnrJ ı;. R"ngi ro
bun aksidir. Etek, yuı«H dan a

şağıya kadar, yabani güllerden 
bir girland süslüdür. 

7.- Dekolte ı noların ön taraf

ları bazan güllerden yapılmış bir 
girlandla süsiüdür. Sol omuzun 

üzerine büyük bir fiyango konu
lur, uçları korsaja kadar uzanır. 

angisi 
Çalaca 

Istanbu ~da 
izdi\'aç 

idarehane'iİ Var 
(5 inci ıahifeden devam) 

Bana öyle geliyor ki Bay diı .. :k
tör çok meşgul.. Üzerin~ aldığı 
hayırlı işlerin sayısı o kadı;r , · i< 
ki, yeni müşterilere sel.im vel· . 
meğe vakti yok_ Yazıhane•irıJ,• 
bulunn1ayışı, ona, beninı gıbi, 
kım bilır daha ne yaglı müştc -
ıller kaybettirmiş•ir. 

• Varacak~ Istikbahr hal
~i llıti.hım bir mesele de bu-
0 •kat sermaye bulmak ihti
aırııa gôzönündl'dır 

~lı: haneden iste ecek ser
n Tplirken kimbılır re ka-

•?ı -
~it 1 J>vranarak .Japonlar • 

<İzdivaç idarehaı .• si d,rektiı 
rünü aramak için ay .. kları:na i~c

ı rasu ind:. Bu kadar yorulduktan 
sonra, artık, insanrla izdivaç ıç:ıı 
takat mi kalır? .. 

'lıı, ,"Ok 'iCY ıstiyeccğl de dü
e <letlir. 

~~!· 
•rın ecnebi scrmayesıne 

aı,, 
ı; "•kları vaziyet lıeri'alde 
&erınayesinin de Japonlara 

t1ı' 1,'.1cağı vaziyete tiıbi ola -
• ' tı,, .. 
•· L "UYor. 
~ \,'ı·~<l 

ı ""\ıı ~n Avrupa gru:ctelerine 

REŞAD FEYZİ 

D 
-~--~~---~ 

Qaydalı Hiig-iler 1 
'---~-AÇIK VE PARLAK RENKLI J 

KUMAŞLAR ÜZERİNDEKİ LE
KELER 

Ilık su ile çıkarılır. Eğer b'lnda 
muvaffak olamazsanız, ısrar e,
meyiniz. Bir lekeciye ve.-iniz. 

kuvveti, çamurlarını temizleme
ye kafidir. Kuruduktan sonra le
kelerden ese rkalmaz. Kumaşın 
rengi de parlar. 

ŞEMSİYE ÜZERİNDEKİ LEKE-
LER 

2. - Buna yeriniz musnıt de -
ğil iıs, ş m_ •eyi açınız. Lekcyı, 

çay suyuna b·tır.lmış bir tamp.ı~.

la siliniz. (Yalnız koyu renklile
ri.) 

Bazan dikk&tsizlikle şemsiyP -
lerinız yere düşer, çamurlanır. 
Bazan bir olukta;.ı akan kirli sıı 
!arla lekelenir Bunları temizle -
mek ıçin .monr, ,cya fırça ku!
lanrna~·ıııız Zıra leke kumaşa dr.
ha ziyade nüfuz eder, verleşir. A
ş~6daki tavsiyel~rimizi tatbık 
ediniz: 

1. - Şemsiyeyi açınız, musıu -
ğun ahına tutunuz. Uğuşturma -
dan bol su ıle yikayınız. Suyım 

Açık renkli şemsiyelere geJi.ı

ce: Çay yerine, pek az mıktarda 
amonyak v., alkollü volatll (bir 
bardak suya bir tatlı kaşığı ka 
dar) karıştırılmış ılık su kulla -
nınız. • 

Bu tertip, koyu renkli ve ipek
li i<U'Tl&~l.rdan yapılan şemsıye

ler içın çok iyidir. Lekeyi çıkar
dıktan sonra şemsiyeyi güneşsiz, 
ve rüzgarsız bir yerde kurulu -
nuz. 

SACLAR 
' 

Yukarı doğru taranan ve başın tepesindeki ~inonlar modası, •aç
l:ırını kt'stirmeıniş olnn bayanların çok hoşuna gitti. 

Fakat, saçların enseye gelen kısmı güzel değilse bu modayı tat
bika kalkışmak doi:'l'u değildir- Şu halde, saçları, rula şeklinde ve 
omuzlara doğru diişük bir şekilde bırakmak daha iyidir. 

BU KUVAFURLAR NASIL YAPILffi?. 

1.- İlk evvel saçları bir şakaktan diğerine gayri müsavi iki kısma 
ayırınız. Arka taraftaki A kısmı, ön taraftaki B kı<mından daha fazla 
olsun. 

Il.- B saçlarını, küçük bir krepona sarınız. Bunu bilahare çeker 
çıkarırsınız. Bu rulayi alnın üstüne küçük firketelerle tcsbit <'diniz. 
Sonra, arkn tnraftaki saçları, A şeklinde bükünüz, z numaralı re
simde gördüğünüz şekli veriniz. 

Bu kuvafur; hafif ondüle saçlarla çok güzel görünür. Saçlarınız 
tabialcn o>ndüle değilse bir saç maşasını lıafifce ı'1farak ~·apabilir.iniJI 

Son woda ~apkaların çoi':u bu model saçlara göre ~apılmıştır. 

1 

Em ak s~_h b! 
imak da Bir Dert 

t ~ inci ıahifeden devam) 
nıt1 ş. zengin adam yine işçilerin 

ba~rnda olarak bu evlerden bi -
rinin önündeki yolu tamır ettiri
yorıııuş. Daimi surette işçileri ve 
ustabaşıları olan bu zengin adam 
~ensde bunlara 7:>0 İngiliz lirası 
\•erirmiş. Kendisinin verdiği iza
nota göre şimdi boş olan, fakat 
daima yepyeni yapılmış duran 
evler işte böyle daimi surette ta
mir edilmekle muhafaza olunmuş
tur_ Yoksa evler daha Umumi 
Harbden evvel yapılmış. Zengin 
adamın tam 60 evi vardır ki uzun 
zamaıılardanberi kiracı bekle • 
mektedir. Bı.ı yüzden şımdiye ka
dar zengin adamın ettiği ziyan 
U,5JO İngiliz lirası imiş. 

Bittabi, gitgide bu ziyan artıyor. 
B•mun yegane sebebi kirayı indi
direrek daha kolay kiracı bulmak 
c:hetine gitmemesi imiş. Çünkü 
o zaman evlerin kıymeti düşer, 

s~n"tinin şerefi azahrmış. Yoksa 
ş:.nıdiye kadar birçok kiracı ve 
birçok delliil müracaat etmiş. 

O bu evleri 30 sene evvel yap
tırdığı vakit büyük bir serveti bu 
işe yatırmış, onun için bu evler o
nun serveti olarak kalacakmış. 

Tepe başında 

; 
Şehir Tiyatr ::ı s~ 

• DRAM KISMI 

ili · Bua4-m ~O.JIJ ua 

Kadının Paralarını 
Yedikten Sonra ... 

(5 ine! aahifeden devamı 

karşılığı olmıyan bir çekle alış 

veriş etmeğe kalktığı için mahke
meye getirilmiş, hayatını orada 
anlatmıştır. Onun yanında mah
kemede bir de kumral güzeli bir 
kadın varmış. Anna İsl'l'Jindeki bu 
esmer güzeli kadı.n ile beraber 
mahkemeye getirilen kumral ka
dıııın ad. Malloridir. Kumral ka
dın büyük bir terzihan~de model 

olarak çalışmakta ımiş. İki güzel 
kadın beraber olmuşlar, birkaç 
gün gözden kaybolarak sonra bu 
sahte çek macerasına atılmışlar

dır. Londranın pek tanınmış bir 
mağazasına gelerek giyecek bir 
çok şeyler çıkartmışlar, bakmış

lar, fakat bir müddd sonra ı;aate 
bakarak: 

- Öğle yemeğine davetliyiz. 

avukatı demiştir ki: 

- Bu kııdının evvelce varmış 
olduğu kocası nasıl adamdı?. 

Tahkikatı yapan sivil polis de 
cevab olarak: 

- P ek aşağı bir adamı. demiş
tir. Avukat bunun üzerine eıımer 
kadını müdafaa ederek: 

- Böyle bir kocaya varmadan 
evvel bu kadın çok iyi bir insan
dı. Fakat ona vardıktan sonra çok 
fena bir muhite düşmüş oldu. Öy
le değil mi? diye sormuştur. 

Tahkikatı yapan polis memuru 
bunu tasdik etmiştir 

ı ,~~ıı:<'r malumata göre Ja
ı.ı, U'netı Çinde şu maksad
~b etmeğe karar vermı tir: 

~ ~n ~undan sonra Japon
•dı hır m utlf,-iki olmalı. 

Ertus)ruı 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
Taksimde 

(Bu g•~e) 
(SEKİZİNCİ) CVİNDSORUN ŞEN KADINLARI) 

İstiklAI caddesinde komedi kısmı 
21/12/938 Çarşamba gündüz saat 

14 le Çocuk tiyatrosu 

Ayırd•ğımız eşyayı gönderin 'z!. 
diye bir adres verm:şler, bir d., 
çek yazarak bırakm:şlardır. Eşya
lar gönderilmiştir Fakat parayı 

almak üzere Çek bankaya götü
rülünce biri eı;mer, diğeri güzel 
olan bu kadınların bıraktıkları 
çekin karşılığı olmadığı anlaşıl -
mış, iş zabıtaya gelmiştir. Fakat 
esmer kadının geçen temmuzda 
bir yerden yine böyle bir şekilde 
para aldığı anlaşı!n-- ş, kumral 
kadının da reçetesiz bir takım ilaç
lar satın almağa ça !ışırken yaka
landığı, ikisinin de polis nezareti 
altında bulunduruldukları mah • 
keme>de söyll'nmi§ti .... 

Kadının mahkemede uzun uza
dıya anlatılan hayatı.na bakılırsa 

kendisi küçük yaşta iken annesi 
ölmüştü. Tam 15,000 İngiliz lirası 
miras ıle kalan bu kız çocuğu bü
yüyerek evlenmek yaşına gelince 
Miçd isminde bırisi karşısına çı
kar~k onu sevdiğinden bahset -
miş, nihayet ikisi evlenmişlerdir. 
Bu adama varması bu kız için i
kinci büyük felaket olmuştur. 

Çünkü çok geçmeden Miçel para
ları bitirmiş, genç kadın da pa
rasız, muhtaç bir halde kalmış, 
hain koca artık görünmez olmuş
tur. Ondan sonra Annanın artık 
böyle sahte çeklerle ötede berid., 
dolandırıcılık etmeğe başladığı 

görülmüştür. Esmer kadınla kum
ral kadının yaşları da bir ve yir
mı üç yaşlarındadır. Mahkemede 
her ikisi de mücrim oMuklarını 
itiraf etmişler, ondan sonra mü
dafaaya geçilmiştir. Fakat esmer 

Komedi 4 perde 
Yakında: Büyülı: nı'.lli bir eser 

CİNSAN MABUTI Bunun üzeriııe f'Snı<•r karl·nın 

7- SON T Z L G R A 1' - 2 0 ı inci K:inun 1 ~38 

.......... , .......... .... 
• 

Mo el 
Mantoları 

Yeni 
Yeni 

Sene, 
Moda .. 

Garib Bir 
Düello 

(5 inci aabifeden devam) 

- Vaz geçiyor musunuz, düel
lodan? ... 

Ernest cevab olarak !-O<'arnım 
bir tavuk budunu yedi bMbirl 
üstüne üç bardak da Ş!C'ab ıçti. 
Kont da ayni suretle m ılcabele 
etti. 

Birdenbıre Ernest kolunıı ma
f:anın kenarına dayadı. DLişi:nür 

gibi gözkrini kapadı. 

Kont biraz bekledı. Sonr ... 

- Mösyö Ernest,dedi. Emreder 
misiniz, sabah kahvaltılarımızt ge
tirsinler ... 

- Hay hay! ... 

- Şahıdler, uyku sersemliğile 
yerlerinden fırladılar. Gündüz ol
muştu. Pencereden; güneşin ilk 
ziyaları içeri giriyordu. 

Ernest, kendini toplar gibi ol
du. Kahvaltıya başladı. Bu öğ -
lene kadar devam etti. 

Ernest ayağa kalkmak istedi. 

Fakat, ayaklarının üzerinde du 
ı amadı, yere, sofranın altına yu
varlandı. Bayıldı. 

Müstehzi bir kahkaha işiWdt. 

Kont mütemadiyen yiyordu. Şa
h idler, Ernestin mağlubiyet'ne 
müttefikan karar verdiler, 

J 

H l lt A YI! 

ikisi de Aşık 
( 4 llnciJ uhifeden devam) 

Senihanın yapmasını müna>ıb 

gördüler. Düelloyu yapacakları 

gün, çalıştıkları gazinoya, güıı -
düz prova saatinden biraz ev,·el 

gittiler. Seniha daima t'rken ge · 

lirdi. Maksadları verdikler i kara

rı ona bildirerek ve kendilerıne 

şahidlik etmesini temin etmekt;, 
Kapıdan girdiler, boş dehlizden 

geçtiler. Küçük sahnenin arkasında 
artistlerin soyunup giyinm~~ıne 

mahsus odalar vardı. Senihanın 

odasına girip henüz gelip gelnıe

diğine bakacaklardı. Önden S • · -
med yürüdü, kapıyı açtı. İçer• gir

diler ve .. ikisi de o anda görıWk
leri manzaranın dehşetile: 

- Ah! .. 

Diye haykırarak ellerini yiız -
!erine örttüler; gözlerıne inand -

mıyorlardı. Patronla Seniha •1-

cak kucağa; çirkin, çok çirkin i'ı. 

vaziyet... Yüzlerini çevirip, ka
pıyı kapadılar, çıktılar. Ncfosle -
rini kesen hıçkırıklarla bun. lcrnlt 
kendilerini gazinodan dışarı sttı

lar. Kalabalık caddelerde, gönül
lerinin sesini dinliycrek, hiç k~ -
nuşmadan, dakikalarca yürüdiı -
!er .. 

* kadının kabahati daha büyük gö

rülmekte, çünkü çeki onun ver
diği söylenmektedir, Kararın ve

rılmesi için muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

J\Ieşhur gazınonun dinleyic lu~ 

güzel okuyucu Senihan n ~ or.ın
da iki genç ,.e içli san'atkarı d-n

ı 1 iy< ıncdiler. .. 



-Tek fakat kat'i çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz 
Bae, dit adele ağrılarile üşütmekten mütevellid 

bütün ıztırablara karşı yegane müessir 
tedbir bir kaşe 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 

lcabmda ııünd• 1 kaşe alınabilir. ismine dikkat. Taklidlerinden sakı
Dlllll! ve GRİPİN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

1 inhisarlar U. Müdürlü2ündcn: 
CiNSi Mikoarı Muhammen B. % 7,~ teminatı 

Sert lUtlk 800 kilo 
Yumuşak ıaınbre 14at!li 300 • 
Ebonit 180 • 

Beheri Tutan 
Li. Kr. Li. Kr. Lira Kuru~ 

2.80 
2.80 
2.80 

MO.-) 
840.-) 
504.-

2184.-

163.80 

I - Şartname vt nümuoeleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 
J'Uı4 buçuklar açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminat hizalarında göste
r1lınifttr. 

III - Ebiltme 22/Xll/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 
H dt Itabatafda levazım ve mübayaat şubesındeki alım komısyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler paraııız olarak her gün sözü geçen şubeden alı· 
ııabileceji ıtbi nümunelerde iörülebilir. 

v - Lıteklllerin eksiltme için tayin edilen gün ve saate re 7,5 gü
venme paralaril• birlikte yukarıda adı geçen koQ'lisyona gelmeleri ilan 
olunur. ·8895• 

•• I - tdanmiein Paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı, 21/11/938 
tarihinde ihale edileceği ve bilAhare eksiltmeden kaldırılacağı ilan 
edilen betonanne dö~emelerle aair müteferrik işlerin şartnameleri tadı! 
ııdildiğlnden ~niden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur 

II - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 kuruş ve mu
vakkat teminatı 1140.18 liradır. 

III - Eksiltme 26/12/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 
de Kabatllfda levazım ve mubayaat fUbesindeki alım ko"' syonunda 
yapılacaktır. 

IV - Ş1-rtname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mukahıl.nde inhi
aarlar umum müdürlüğü levazım ve mubayaat şubesile Ankara ve 
İzmir bqm!idürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştırak etmek Uıtiyenlerin diplomalı yüksek mü
hendis veya yük..ek mimar olmalı; olmadıkları takdirde ayni evsafı 

haiz bir mütehassuıı inşaatın ıonuna kadar daimi olarak iş başında bu
lunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüd kağıdı ile temin 
etmelerı ve bundan başka asgari 10000 liralık bu gibi inşaat yapmış 
olduklarına dair fenni evrak ve vesaiki ihale gününden sek12 gün ev
veline kadar inhl.arlar umum müdürJiiğü inşaat şubesine ibraz ederek 
a.yrıca bir fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır 

Her işin bir saati 
var, Herkesin 

bir işi var. 
Bir işe vaktinde yetişmek için 
saatinizin ayarı tam olmalı, ia -
viçrenin dunyaca me~hur fabri-

kasının tam ayarlı 

''MOVADO,, 
saatinden 

Siz de bir tane edininiz. Kadın ve 
erkek için altın, gümüş ve metal

kol, ceb ve otomatik - saatler. 

6 ay veresiye 
15 sene garanti 

OSMAN ŞAKAR 

8o§uk •lgınhtlı, nezle ve tenef
fUa yollarlle geçen haatalıklar• 
dan korur, grip we boO•• rahat
aızhklerında, ••• kıaıklıAınd• 

ve sıhhat 

Radyolin -
Dişleri, 

-
Dişler çehreyi 

güzelleştirir. 

Radyolin 
-

KANzuK EczANEsıl Diş 1 eri 
E!eyooıu • lstanbu! ' 

dişler mideyi 

pek faydalıdır. 

INGILIZ 

ilk 

GALATA : Bankalar caddesi No. ğl 
P. T. T. Levazım MücZürlügv ünden: sa amıaştırır. -

47 Voyvoda han ze- 1 ....... ...,,, 
min kat. 29/11/938 tarihlnde yapılan eksiltmesinde mukabil teklif verilme- , •• 

BEYAZID: Elektr;k idaresi sinden ihale edilemiyen iki aded posta vagonu 27 birincikanu~ ~-38.~ '.'.ı 1 RADYOLiN dişleri temizler ve parlatır, ıni~· 
karşısında No. 28 günü saat 15 de Ankarada posta telgraf ve telefon umum mudurluğü 1 l .. d .. ""Jd.. .. d" ti • • besh• 

KADIKÖY: İskele Muvakkithane binasındaki satın alına komisyonunda pazarlıkla mübaya olunacaktır. re p arı yuz e yuz O urur, iŞ C erını v ı 
caddesı No. 

3312 
Muhammen bedel .43579 80· muvakkat teminat ·3268,40· liradır. yerek hastalanmalarına mani 0lur, agı 

5-40 mum garantili Leuci ampulleri . ' ' .. • · ·· k k k 
İsteklilerin mesaı saatlerı zarfında her gun mezkur komısyona mura- 0 usunu eser. ,,,, 

19 kUr&ı.t caatla şartnameleri görmeleri ve pazarlık için yukarıda yazılı gün ve 1ıı.;.;.;;;;;,;~.;~~~~----••••••ı•••ııs•-~ ·-----
Mide, barsak ve iç hastalıkları sikalarile birlikte adı geçen komisyonda hazır bulunmaları ilan olu - lstanbUI Komutanlığı Satı nal· 

------------- saatte muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanuni ve- - 1 

muayenehanesi lnur .• 5052. ·8950. ma Komisyonu ilanları ..-

Dr. Y. Ha1 ıacyan 

J 
Taksim (eski Talimlıanede) A ı,., 
dülhak Hamit caddesi, Sabi'ıa 

apart. No. 12 daire No. 4 -----Sultanalımet Birinci Sulh Hu -

TASHİH 

Gazetemizin 11/12/938 tarihli nüshasının 8 inci sahifesınin son 
sütununda çıkan Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Hayriye va
rislerinin 37/126 No. dosyasına aid son tebliğde sandığa mNhu' gay
ri menkul KAtih Mustafaçelebi mahallesinde olduğu halde yanlış o
larak Kilin Mustafa Çelebi diye yazılmıştır. Keyfiyet tashihen ilan 
olunur. 

- ~~ 
İstanbul Komutanlığı birlikleri !belli gün ve saatte Fındıklı~apıJll' 

iı;in şartnamesi mucibince ve evsa- mutanlık Satınalma KOJlllS) 0 

f•na uygun olmak şartile 3000 kilo grlmeleri. 
kuru zerdali satın alınacağıdd:-. c313• (9233) 
pazarlığı 21/12/938 Çarşamba ııünı< il- . Iikİer1 

:;aat 10,30 da yapılacaktır. İstekli - İstanbul Komutanlığı bır 
1 8iı· 

ierinin belli gün ve saatte Fw.dık- için 2000 kilo kuru üzüm ,aııç,r • 
Jıda Komutanlık Satınalma Ko - nacaktır. Pazarlığı 21/12/9'18 lacs~· 
nıisyonuna gelmeleri. şamba günü saat 10 da yapı !{O • 

Dr. lhs.ın Sami ••~I ,305, (9225) tıı. İsteklilerinin Fındıklıda puıı' 

i<uk Mahkemesinden: 
Davacı Sümerbank Yerli Mallar Baylar 1 

f azarları Müdlirltiğü vekili avukat 
Badi Sem'i ve Sabri Ersen tara!ır.· 

Dünyanın en sa{ılam 
Sıhhi lastikleri olan Öksürük Şurubu :. mutanlık Satınalma KomisY

0 

İstanbul Komutanlığı birlikleri gelmeleri. · fon. Kemal Erzik ve Nazmiye v~ Ô<sorük ve nefes darlı", bO"'· ı 9?34) 
- " ~ i~in <artnamesi mucibince evsafına .314• l • :Vazike aleyhlerine, 20 lira alacak maca ve kızamık öksür.ıkıer • ' 

göre 5000 kilo pilav !ık pirinç sa tın * 9ıso ~avasının icra kılınan duruşmasın- Prezervatlflerlnl içi, pek te•irli iliicd.r. . ıııu ••mi alınacaktır. Pazarlığı 21/12/938 Çar Askeri Matbaa için ]uzu .ıı1 · :a: HPrkes kuilanabılir. t p 0 

Müddeialeyhlerden Sirkecıdel--d-a_i_m_a __ t_e_r_c_i_h __ e_d_in_i_z_. _______________ ~amba günü saat 14'30 da yapıla - 4 çeşit yapı malzemesi sa 1 cuıııı 
[skan Müdüriyetinti.e İstatistik me caktır. İsteklilerinin belli gün ve sa- raktır. Pazarlığı 23/12/938 1,ıe~· 
nıuru Kemal'e gönderilen dava ar- Beyoğlu Tepe SiCİi flıuhafızhğından : atte Fındıklıda Komutanlık Satın· gün~ ~aat 14 te yapılacaktırfıı;cı~· 
ıuhali tebli"siz iade edilmiş ve ika- T h d D ft d h 11 . . D ft d k caddesinde alma Komisyonuna gelmeleri. lılerının belli gün ve saatte "'oıııl'' 

" op ane e e er ar ma a esının e er ar yo uşu .306 (9226) lıda Komutanlık Satınalma P. 

T.etgfıhının tahkiki için zabıtaya eski 31, 33 sayılı gayrimenkulün Beyoğlu vakıflar müdürlüğünce vakfı 
vazılan yazıya gelen cevapta: İka- .'. yonuna gelmeleri. 90351 

namına tescili istenilmiş ise de kaydı bulunamıyan bu yer hakkında İstanbul Komutanlığına bağlı ,815• ( ' 
metgahının bulunamadığı bildiri] - ı 

tahkikat yapılmak üzere 30/12/938 tarihinde mahalline gidileceğin - briliklcr için şa;tnamesi mucibınce "' b'~ ı -,iş ve mahkemece Hukuk Usulü ..,... 
·,Juhakemeleri Kanununun 141 ve den işbu gayri menkul hakkında tasarruf iddiasında bulunanların evsafı dahilinde 5000 kilo arpa şeh- İstanbul Komutanlığına rııt'° 

r.yesi satın alınacaktır. Pazarlığı birlikler namına Komisyonda ~ıııt· · 42 inci maddeleri mucibince 20 on gün zarfında ellerindeki vesaikle birlikte Beyoğlu Tapu sicil mu- 118• 

·,ün müddetle ilanen teblig·at icra- 2i/12/938 Çarşamba günü saat 11 cut evsafı dahilinde binek; t 5,ı:~ hafızlığına yahud keşif günü mahallinde bulunacak memura müra- yapılacaktır. İsteklilerinin belli gün koşumu ile mekkiri hayvaoaı~s: ,4 
•. na karar verilmiş olduğundan caatları ilan olunur. 9242• ar• 
~uhakemenin icrası için tayin kı- ye saatte Fındıklıda Komutanlık ~lınacağından her paı P ;r 
•nan 16/1/939 tarihine rastlıyan B w l V k fi Direktörlügw Ü İlanlar-;-ı Satına ima Komisyonuna gelmeler. Perşembe günleri saat 14 !e 531ıiP eyeg U a l ar ·ı 1 . :107, (92271 lığı yapılmak üzere hay,·a. b'r•· 

::>azarlesi günü saat 10 da Divanyo· =---- . . . . Jarılc • 
tunda Sultanahmet 1 inci Sulh Hu- - •erının dogruca hayvan ' 5:ıı.r 
kuk mahkemesinde bizzat veya Muhammen kıymeti İstanbul Komutanlığı birlikleıi Ler Fındıklıda Komutanlık 1ı. 
tilvekale hazır bulunmadığı tak L;,a Kuruş . . . için şartnamesi mucibince evsafına alma KomiByonuna g~l~~~) 

irde muhakemesinin gıyabında ic (2500) 00 Beşiktnşta Yenımahall.ede Ihfamur caddesındc e~kı 16, giire 5000 kilo çorbalık pirinç alı - rl· 
ra kılınncağı tebliğ makamına ka- yeni 14 sayılı yarım kagır o? ıkı odalı ve kahvecı başı nacaktır. Pazarlığı 21/12/938 Çar- * çıP •t 

_ın olmak üzere ilan olunur. konağı namile maruf hanenın tamamı. ~Jm~a günü .s~at 14 .te .. yapılacak -. Komutanlık. birlikler' ~a1ıill1~. 
(13035) tır. Jsleklilerının bellı gun ve saatte namesı mucıbınce evsafı 81111 r··:,j9 

-------------- Yukarıda yazılı gayri menkulün mülkiyeti peşin para ile satışı Fındıklıda Komutanlık Satıııalma 700 ton kok kömürü satın. 
6 

'l .• 
İstanbul 4 iincii İcra l\Ieınurlu- 6/12/938 tarihınden ıtibaH·n on beş gün miiddelle açık arttırma:.a :l<.oınisy0ııuna ge mderı t:r. Kapalı zarfla ihalesı ı ac'~. 

ğundan: çıkarılmıştır. ,300. (9228) Cuma günü saat 15 de. >:~oO !ı\. 
38/902 sayılı dosyada hacizli oluıı İhalesi 21/12/938 çarşamba günü komısyonda yapılacağıııdan ta- , • tır. Muhammen kıymeU ·adıl· ~ • 

;ıaraya çevrilmesine karar verilen liblerinın yüzde yedı buçuk pey akçelerilc akarat, mahlfılat şubesine 1 İstanbul Komutanlığı birlikleri c.ır. İlk teminatı 1103 Iıı• dB g• 1 
llmumi 97 lira değerinde on altı !Jar müraca&tları. (8884) i~in şartnamesi mucibince e\ san rıamesi her gün Ko~isY00 ıen' 
Pdan ibaret bir masa \'e sında!yP ciahilinde 500 kilo gazyağı satın a· lcbilir. İsteklilerin .Ik 1·ıe "4 

k Pi•' ~ '~ bir adet de rad} o 2çık arttırma } b } B 1 d • • • J " } !:nacaktır. Pazarlı"" 23/12/938 Cu- ma buz veya mektU pı9"., 
'Ure'ilc Tığcılarda b numara!. stan u e e ıyesı Lan arı ma günü saat 15.36; da yapılacak - sayılı kanunun 2 ve 3 Ü~~;' ııer ~ 

,·ehaned 29/12/938 Perşemo" 'L .......... ._._. __ =..._...,_ .... _._.,....,....,_..., _________ ....,...!1 1 tır. isteklilerinin belli gün ve saatte !erinde yazılı ve,ikala~ı)l 
11 

en ,. 
u:-.; eaat onda satılacak, teklif e- fındıklıda Komutanlık Satınalma itıale gi.ınü ihale saatırı< \Jif n1' 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile be>,inc, r.-added 
yazılı !~aat ıubemizden alınacak ehliyet vesikası ve "o 7,5 gÜ\'e;,me 
parası mıı.kbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yı:..ıtar.da adı 
geçen alım komiayonu b~kanlığına makbuz mukabil ~e verilmesi 
lAzımdır. ·8928· 

1 b d ' h k · Keşif bedeli 1272 lira 85 kuruş olan Erenköy istasyon volunun b t 1 k dar ıe • • e e. rr·ı &,-,men ıymetıııl - • Komisyonuna gelmeleri. ır saa evve ine a .,,.0pııı 

1 

';5 şi. bulmadığı halde ik•nci tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi leva- , 309 (9229) tuplariyle Fındıklıda •~ gclıP 
Ntt rmaga bırakılarak 31/ı2193b zım mlidürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı • Satınalma Komisyonun• (92t,ı 
C'umrotesi günü ayni 'aatte ayrıı vesikadan başka en az bin liralık bu işe benzer İ§ yaptığına dair Na- İstanbul Komutanlığına bağlı f 

Sıhhat V~ tctimat Muavenet Vekaleti 
Hudud Ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Umum müdürlük villasının bazı kısımları pazarlık.a efriş edile

cektir. Bu it için talipler tarafından yapılacak keşi!ler 15.000 lirayı te

cavüz etmeyecektir Talip olanların tefriş edilecek muhteU aksama aid 

plan ve resimlerim bızzat yaparaık 1938 kanunuevvelin Yinninci günü
ne kadar Umum mildürlüğe tevdi etmeleri lazımdır 

Umum Müdürlükde teşekkül eden heyet bu resım, pliln ve keşifleri 

tetkik ederek muvafı:k gördüklerinin pazarlığa iştirakini kabul eder, 

kRbul edilen talibın pazarlığa girebilmesi için keşif beaeı. üzerinden 

kanunen icabeden % 7,5 teminat alınacaktır. Pazarlık Ankarada Hu. 

dud ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğünde teşekkül eden hususi ko

misyonda ve 24/B.kanun/1938 cumartesi günü saat Onda yapılacoktır. 

Talip olanların paıarlık şartnamelerini Ankarada Umum mü·lürlilk 

ayniy.t muha;;ıbi mesullüğünden ve İstanbul limanı sahil sıhhiye mer

kezi baştabıbliğ\nden • •İ:' ırl r Talip OU" ar arttırma, eksiltme ve iha

le k•"ı.'lunun 2 ve 3 uncü maddeler.. c.e yazılı ve;<ikaları giistermeğe 

mecburdur. (8789) 

mahalde ikinci arttırma suretile sl- fıa müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret birlikler için şartnamesi mucib;nr~ f(ef 
tılacaktır. Almak isteyenler mahal- Odası vesikalarile 95 lira 46 kuruşluk ilk temina: makbuz veya mek- evsafına göre 10,000 kilo nohut sa- ı S ell m r y e lafJ ....,

1
,, 

lindeki memura müracaatları ilan tubile beraber 27/12/938 salı günü saat 14 buçukta daimi encümende tın alınacaktır. Pazarlığı 21/12/938 f(O ' '" 
olunur. (13039) bulunmalıdırlar. (İ) (9025) Çarşamba günü saat 15 te yapıla- Satınafma I fi 

11 A N N E L E R D ı• K K A T J 1 ~~~tı~ı~~~:ıı:!:ri~~~:;~infı~n ~:t:~~fL_.:.y_o_n_u __ u_a-:;:11 s 130Eı; 
' 

alma Komisyonuna gelmeleri. 1 - Tümenin J{a~91~:~::inı0 ;;. 
· a 

1

. ••• ,310, (9230) oaki 16 ıncı alay .bır aıı 9~ı P 
Et ve sebzelerin ıylce pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve yacı içın (2000) kılo g t 

<af olmamasından hasıl olan solucan dediğimız barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince barsa- İstanbul Komutanlığı birlikleri lıkla satın alınacakt~/938 cı1~;, 
ğın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. h;in şartnamesi mucibince lvsaf! 2 - Pazarlık 23/l··ye ıJıP1Jf' 

k A 1 1 k 1 1 I b dahilinde 10,000 kilo kurufasulye .ıü saat 15 de Selırnı dBki ~1ıı Halsizlik. kansııı:hk, hazımsızlık, arın aııır• ar ' arın t tme er urun ~atın alınacaktır. Pazarlığı 21/12, kerlik dairesi binasırı da ı·:ır 
makAt katınması, ishal oburluk, batdönmeel, •alya akması aar'aya &38 Çarşamba günü saat 15,30 ıla Satınalma komisyoııurı ~9tt~ 
benzer sinir halleri, gece kor&uları görmede itilmede bozukluk hep yapılacaktır. İsteklilerin belli gün caktır. nd• 19

5 
~ı 

bu kurdların tesiridir. ( iSMET soLUCA
0

N BISKOVITI ) ve saatte Fındıklıda Komutanlık 3 -- Pazarlık sorıdu n r! ı •.. r, 
· e-· ıııı" ,, 

bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Satınalma Komisyonuna gelmeleri edecek fiyat üzeı;.noıen ff' Q; 

çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Alle doktorunuza danışınız. c3lh (9231) t~minat derhal u ktır 
O İ K KAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadı- :. veznesine yatırılaca ,O~ 

N k] . ·ııare ğına itimad ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. a ıye ve motörlü birlikler o- ..- - . atı ı 
KULLANIŞ TARZI: Bir bisküvi! çizgi ile beş rr.üsaYi kısma ayrılmıştır. Büyükler: Gece yatarken kulu için lüzumu olan beş çeşit ya- Sahib ve ne§rı!lhorriri .1cıı 

iki kutu bisküvi!. Çocuklar· 10-15 yaş"ıa kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece P1 malzemesi satın alınacaktır. Pa- Bo~~'J' ııtı' •'' 
yaca:·ken bir çizgı bisküvili verilir. zarlığı 23/12/938 Cuma günü s.st ETEM f ~t•1~" 

14.30 da yapılacaktır. İsteklilerini'! &on TelPB Fiatı her eczarıede 20 kuruştcır. (İ S ~1 ı: T) ismine dikkat. 


