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E BE D I S E F ATAT Ü R K'Ü N A Z 1 Z H AT 1 R A S 1 M I N N ET L E A N 1 L - . . 

Büyük 
Kurultay 

Kurultay bize neyi bir bre 

daha öfretiyor? 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
lturuıta>• bu sabah Ankarada 
1oıııandı. 
~levzuu hepimiz biliyoruz: U· 

lııunıi reisi seçecek ,.e Parti ni
!aınnamesinde bir madde tadil 

•decek. 
.\tatürk Partinin hem ıniiessisi

«ir, hem de ebedi lideridir. Faııl-
11~inin eseri ve ebediyeti ile hiç 
hir rabıtası yoktur. Atatürk bil· 
1iin fikirleri ve Jıilviyeti ile ıön· 
1Uıııüzde göziimüzde, JHıııollilıni· 
liıı içinde ve şuurwnuzdadır. Ar· 
1ılı: biz oyuz, 0, birlerdir· Onun 
~İndir ki, 0 Türk milletinin tel; 
'~ı olarak Cumhuriyet Balk 
>,,ti inde ebedi mü lalik ve 
~•rllk ııfat ve hakkını muha· 
~ edecektir. 

llulfinkü toplantı ile Releicum
~n, İsmet İnilnil'nlin de Cum1ın· 
•i~et Halk Partiııi umumi ve filli 
'ti~Ji&e ittifak reyi ile seçilmesi 
~hiidir. Bu itibarla, yüksek Şefi 
11ııuınj reis mevkiinde de ılmdl-
1.n tebrik edebiliriz. 
lıiiyük Kurultayın, bütlln bu 

~Vada bize bir kere daha öğret· 
li4i, rururla göğsüıniizii kabart-
1'ih b!iyük ifade Atatürk"ün: 

..... Eğemenllk ulusundur .. 

4 Vecizelerinin Atatürk'ten ıon~.a 
~ defa biilün eheııuniyet ve şu
~blii ile ortaya çılnnası ve bir 
•,~ 

'nıeden ıeçmesidir. 

~Cumhuriyet Halk Partisi mil
~ 1 İradesini önce şahsında, sonra 
~brltJye Büyük l\Iillet l\teclisinde 
1 t•lli ettiren tek milli kudret 
~~ftağıdır \"e.. hakimiyetinin 

r' ı/~•tı ise yukarıda, en yukarı
'. ~ <llçüterine değil, derin, en de-
~ ' Q ltıilo.yasına; yani köye, malıal-

"ı-. - k d". t• ~ • t!\'e ve halkın ta en ısınc 
'tlıd.,. 

11:'•tı 
0

0cağı her ~·ılın eylül ayı 
·• \t de bir kongre yapar. Parti o

l ı llıahalle, mahallelidir. Ko -
. blll', slyui içt'mai ve bütün 

- 111· ' • .. \t. ıueselelerinj ocağında nıu a 

~~a eder, dilekkriui teshil e
\ı Ve bu dileklerin teçhiz ettiği 
1, g•lerini de daha ytiksck ka· 
.ııı•lerde bulundurmak için se-

. \'ıne her yılın birinci ve ıkinci 
~1

1'~1erinde ayni ~artlar ve mni<-
i '> içinde nahiye ve kaza, her 
~ı.hlda btr kere de 'ilavet kong-r . 
~·ı'· loplanır. 

ı a • 
. ,. Yet kurultayları da tek kı-

\11 \ilayetin hiiti>n mahalle. 
\~~.ilahiye, kaza halkına ,.e te

"llerine l;adar he' Liirlii nıık
~· 
.. ~'-ar ve ınetalib<' siizgrt:lik 

, 
1 

•uretıle hüyiik kurultaya 
•••• -· d 1 1 .. b .. egı e <'"'C crını seçerler. 

i hlı delcı,;eler;n ~cgane nıes -
\ aıı.ııı ııoktai nazar, dilek ve 
'1,

111 olduı:tu gibi rrhberleri de 
'~q.°"lar Ye o arzulardır. Onun 

'•ki h b" . q b· • er ırıniıı rey ve fik-
(b 111 leriıı re~· \'e fikri ·•artlu 

•vaııu 6 mcı sahifede) 

Partinin Yeni Umumi Reisi öğleden Sonra Bir /Vııtuk Söylüyor· Beşinci Kurultay Nası 
Açıldı?.- Yeni Merkez idare Hey'eti Azaları Kimlerdir? .• - Ankara'da Heyecanlı Bir Gün
Kurultagın Toplandığı Meclis Koridorlarında Bir Saat - Meclis Salonunda375 Meb'us, 
216 Delege, 7 Vali Ve Gazeteciler- N izamname 1 adil Encümeni Seçildi Ve Toplandı. 

ismet İrıönü 8 A REMDE DEG iŞ iKLI K Celal Bayar'ın 
Nutkundan: 

" - Atatürk'ün Bü
yüklüğü Ancak Türk 
Milletinin B iyüklüğü 
İle Ölçülebilir. Ata. 
türk'ün Manevi Var
lığı, Büyük Türk Mil· 
letinin Hayatı Gibi 
Ebedidir. 

. Radyo IKüçük Memurl 
,Merkezinde T f. Et . ·ı 

Cumhur Reısimiz İsmet İnönü er 1 tırı ece 
dlin saat 17 do yanların<la Basve-

Eserlerini En Mu- 1 

kaddes Bir Vedia ha
linde Nesilden Nesle 
Ulaştırmak Milli Va• 
zifemizdir. 

Ebedi Şef' , n Aziz 1 

Hatırası Önünde Söz
lerimizin Ve Duygu· 
larımızın Peyml\nı @

)arak Hepinizi Ayak. 
ta 5 Dakika Tazime 
Davet Ediy0:um." 

kil, Nafıa, Dahiliye v~ Harıc:yc 
Vekilleri olduğu halde Ankarada 
rndyo evini gezmişlerdir. 

İsmet İnönü radyo mc·rkezindc 
iki buçuk saat kadar kalmışlar ve 
bilhasoa alaturka parçalarla pek 
alakadar olarak Mesud Cemili teb
rik ttmisleı·dir. 

Cumhur Rdsımızc~ Paris rad
yosu ile Ankara radyosu ne.;;riya
tının kar,~ması hakkında da iza
hat verılmiş ve bu izahattan ka
rışıklığın ancak 939 ·ılı içınde dü
zeltilelıileccgi anla~ılmıştır. 

İsmet İnönü dün bilhassa halka 
,·erilecek ucuz radyolar meselesi 
ıle de alakadar olmu~lardır. 

Barem kanununun bazı mad • 
delerini değiştıren yeni kanun la
yihasının büdce encümeninde mü
zakeresine başlanılmıştır. 

Yeni liıyıha çok mühim hii -
kümleri ifade etmektedir. 

Ezcümle devlet memurlukları 

19 derecede 15 dereceye ind rü • 
mel<tedir. 

Yem projeye, şu mühim hüküm
de konulmu'!'ur: 

•Devlet memurları için (hakim
ler, muallimler, zabitan ve askeri 
memurlar haric) on beş der<:ce 
tayin edilmiş ve bu derecelere ait 
maaş (1) numaralı cetvelde gös
terilmiştir. Tekaüd ve harcirah he
sabında ve muhtelif kanunlarda 
maaşlara ait hükümlerin de bu 
cetvelde yazılı maaş asılları et;.;s
tır. Birınciden beşinciye kadar o
lan dereceler (A) serisi, altından 
on beşinciye kadar olan dereceler 
(B) serisi itibar olunur.• 

Bu ıabah mühim bir nutuk veren Başvekil Celal Bayar 

i Delikanlıyı 
Sokakta 

Öldürdüler 
(J) numaralı maaş cetveli şöy

ledir: 

Ankara 26 (Hususi Muhabirimizden)- Cıını
hırriyet Halk Partisi Büyilk Kurultayı beklenen 
toplantısını bu sabah yaptı. 

Toplantı Türkiye Büyiik l\lillet l\lecli>i salo -
nunda saat 10 da basladı. l\leclis binası {e,•kalade 
giinleri andıran bir ı:Örünüş içinde idi. 

Riyaset kürsüsünün arkasıııa biiyük bir Parti 
bayrağı asıl111ıştı. 

Samiin locaları ve yerleri kanıilen dolmuştu. 
Viliıyetlerden gelen 216 delege ile 275 Parti meb
usu da yerlerini alını~lardı. 

Ruzname !:-U idi: 
1- Yoklama . 
2- Açılı~ nutku. 

3- İki asbaşkan ve iki katib sedlmesi. 
4-. Genci ı,ckr<-terin tezkcrcsi~iıı okunn1ası. 
5- Tüzük koınisyonunun intihabı. 
6- Koınisyon lilyihasının miizakere ve karara 

bağlanınası. 

7- Gcnyönkurulıın intihabı. 

Tam saat 10 da rois :·oklama yapılacağını beyan 
etti ve kendisine yardun için aynen, İçel delegele
rinden ikisini kürsiiie davet etti. Bunu ınüteakıb 
yoklama ha~ladı. 

Önce hurufu hcca sırasile saylavların ve dele-
gelerin i;. .. in1lcri okundu. 

Her adı okunan sallar '" del.,ge: 
- Burada ... Burada ... diye rcvab ''eriyorlardı. 
Yoklama 2J dakika sürdü. 
Reis·- Ekscri~·ctimiz var! . 

Dedikt"n sonra Daswkili Ccii'ıl Ba)ar kiirsüye 
-geldi. 

Başvekil Kür side 
Ba~,·ckil~ vakur. ağır \'C ayni zanıanda he)C<'anlı 

bir sc.le kelimelere tnne tane kendi ahenk ve kud
retlerini vt.·rlrck kısa \·c Yl'Cİ1. bir nutuk söyledi. 

Ba~\·ekil bu nutkunda Kurulta~ ııı danti se-

bebini izah ederek •Kemal Atatiirk• iin milletin 
ebedi şuuruna intikalinin bu fevkalade toplantı~ ı 

zaruri kıldığını söyledi. 
Celal Bayar; Ebedi Önderin vatanı kurtarış 

' 'e kuruş deh3sını en veciz , .c beliğ şcklile izah 
ettikten sonra: 

"- «O• nuu bilJiiklügii ancak Tiirk ınilletinin 
bü)•iikli.iğii ile ölçiilebilir. Atatürk'iin n1ancvi var~ 
lığı; biiyiik Tiirk milletinin hayatı gibi ebedidir. 
Eserlerini en mukaddes bir vedia halinde nesilden 
ne~Jc ulaştırn1ak milli vazifeınizdir.ı> 

Dedikten sonra: 
•- Ebedi Şrfin aziz hatırası önünde sözleriınizin 

Yt} du)·gularımızın peJ ınanı olarak hepinizi ayakta 
5 dakika tazime davet edi)·orunı.• 

Di)erek mealini hulasatan not ettiğim , .e bil" 
dirdiğin1 bu açış nutkunu ikn1al etti. 

Bunu takiben biitün Kurultay ayaga kalktı ve 
derin bir siikfın ve hu~fı içinde o vaziyette kaldı . 

Ruznameye Geçiliyor 
Bu ihtiram siikütunu miiteakıb Reis: 
- Rnznameye geçiyoruz. Tiizüğiin 33 üncü 

maddesi mucibince iki asbaşkan seçilecektir. Bu
nun için hir talcrir \'ar. Okutuyorum, dedi ve takrir 
olf11ndu. 

Bu takrirde a'ba~knnlığa Abdülhak Renda ve 
Konya delegesi ŞC\ki Ergıınun sc~ilmeleri teklif 
olunu;yordu . 

Teklif rel·e kondu \'C ittifakla kabul olundu. 
Bil3.hare reis; ;\'ine 33 ünci.i madde ınucibince 

Kurulta)a 6 sekreter seçileceğini ve bunun için de 
bir takrir buhınduğıınu beyan ederek bu takrir de 
okundu. Bu takrirde de sekreterliğe Riikneddin 
cııScJhaıın, Etcnı «Aydınn, Cenıa1 •ÇoruJı,,, Ragıb 

ccİ!!ttanbnl», En1io •ıAnkara» teklif ediliYordu \"C bun -
lar da ittifakla intihab olundular. 

(D"'·amı 6 ıncı sahifede) 

Gece Karanhkta 
Parhyan bıçaklar 

Dün gece saat 10 sularında Fa
tihdc feci bir cinayet işlenmiş bir 
genç dokuz yerinden bıçakla V'li

rularak öldürülmüştür. Cinayet 
;-;öyle oımuştur: 

Sultanahmed san 'at mektel'i 
ihzari birinci •ınıftan Manisolı 

Hasan bir müddettenberi Maklı.ı
le adında bir k°ızla sevişmektedır. 
Bu kız bir nişan atma yerind~ ça
lışmaktadır. Hasan, sık sık bu 
kızla buluşarak vakit geçirmekte
dir. Dün de iki genç buluşarak sa
atlerce gezmişlerdir. Nihayet sa
at ona doğru Makbule evine git
mek istemiş, Hasan da kızı evine 
kadar götürmeyi tekli} etmiştir. 
Kız da bu teklifi kabul edince ikı 
genç kolkola girerek Çırçır tara -
fındaki Makbulenin evine doğru 
yürümeğe başlamışlardır . 

İki genç ç.rçırdan nihayet bir ' 
yerden geçmekte iken Kranlık. bir 
köşeden anı olarak ellerinde b:• 
ç~klar olduğu halde karşılarına 

çıkan üç kişi Hasanın üzerine hü
cum ederek lııçaklamıva başla • 
mışlardır. 

Zavallı genç ilk bıçak darbesi'l.i 
yedikten sonra .yandım . diyerek 
yere yuvarlanmıştır. Katiller bu 
sefer yerde çırpınmakta olan 
genem üzerine çullanarak rasge· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Derece J Asli maaş 150, 2: 125, 
(Devamı 6 mcı •ahifede) 

Maliye Vekili Fuad Ağral 

Köy Kalkınması 
Ziraat Kongresi Yarın 
Ankara' da Toplanıyor 

\ ~ 

Köy yollarında köylü nakliyatı Yazısı 6 ıncı sayfada 



!HADiSELER KARŞISINDAI 
--------Son Telgraf----
FESREDİU:N 

ANLAŞ HA 

F 
ransa ile İtalya arasında 
19~~ yılında bir anlaşa:& 

yapılmıştı. Son gerginlik ü· 
zuıne İtalya bu an~mayı fetil>et

tL Bütün Avrupa gnzetelerl ıım 
di, feshedilen bu muahede lle 

meşııul oluyorlar. n.z. bu ft?< 1 

hareketine şaşmıyoruz. 

Demek kı. artık İtalya 1~ an · 
lawması hükümlerin! dinlemiyc •

1 cek, huna riayet etmiyecek. Bıın~ 

herkes neden şa.5ıyor?. Ya fesh~ 

dilmediği halde riayet olunm!{ 1 

anl~alara ne buyurulur? İtal • 
yanlar nezaket göstcrmi~lcr d<', 

muahedeyı bozduk, dıye ha., , r 
ve işler. 

Dün.ya politlkast lıQkkabazlık C'· 
yuııuna benzed.i. 

' 
KADINLARIN -BOYAN IASl -

Son zamanlarda şehrin şuranna 
burasına dikkat ldi)·onız. Her ta-

rafta büytik, renkli levhalarla 
krem, budra, esans reklamları ya· 
pılıyor. Dm bilmiyen bir yaboncı 

bunlan göl'9e, iatanbulu bir moda 
hrı veya -!nema yıldızlarının 

payıtahtı Holivud zarınedea-k_ 

Blzim İstanbul bayanları ~ • 

rine bu kadar çok mu boya sürü· 
yorlar ki her gün bir cins b<>ya 
ve koku çeşuii çıkıyor? Bürjk 
ıneydanlardaki duvarlara, iilek 

cadde ii.zcrlerine, yol ağızlarına 
bakıııız, siz de bu nevi rakamlan 
görürsüniiz. 

VAHŞİLER 

ARASINDA -
Blr A\-rup.11t kadın Avustca:l -

yaya gitnU4. tamam kırk sene 
vah~i inlanler arlllilllda kalını~. 

Kadıncağız, vahşilerin arasında 

lhtiyarlamlJ. Fakat onların biitün 
adet ·e ahllltlaruıı da öğrenmiş.. 

Şnndı kadın hatıralarını yııza<'ak· 

ın.ıy .. Ckn , güzel bir kadın vah • 
§ilerin ara.mıa düştüğii giind"n 

ihtiyarlaymcıya kadar geçen ha· 
yatını sadakatle yazacak nu llt'll• 

ba?. Kadın: 
- İlk gittiğim gün bana hiç bir 

,eyyapmadılar .. Beni yemediler 
diyor. 

Tabii, vahşiler akıllı insaııl,l\· -
dır, kadını yeselerdi bir gü~ le 
bitecektı. H~ lbuki tam kırk V'i 
beraber 3uıiir .>İirmÜ'l'ler. 

BİR GÜll."DE -ÇIKJ\N YAZILAıt 

İstanbulda çtk.m biıtün gazete· 
ler, şehrm noksanları nı yaz ı p du· 
ruyorlar. Şehırde dokuz gündelik 
ga zete çıkıyor. Her b irinde BP.le· 
d~yc i.şleri hakkında en aı 3 • ol 
$Ülu11 yazı nr. Belediye bütiir. 

bu yazıları günü guııti nc okuyor, 
tetkik ediyor Bu ışın ne kadar 
zonc yorucu olduğunu dü~ü·vl i· 
nür. mü? Biz merak ediyorıt' 

AcabJ , Belediyede, gazclelcrı c 

kumak \'1! icabını yapmak üzere 
kaç memur çal~vpr •. Bize öyl.e 
geliycr ki. Belediye tlo"~kili\tınm 

hummalı bir şekıldc çııl.l:jtığı rı 

giinlerde, gazeteleri okuyub ta1<"'J 
etmek de ayn bır ı.ş .• 

Bari bütün arkada~l~r araların· 
da anlaş.<alar da, her gün deP.il 
smı ile yazsalar .• 

EVLEJt1MizlN 
TEMizLici 

Geçen gün bir ziyaret için bir 
dostun evine gittik.. Kapıdan ıt!· 

rerken burnumuza !ena bir kol.-u 
çarpı •ordu. Malüm ya me\'E'm 

k~. Pencereleri sabahtan akşama 
kadar açılmıyan bir çatı altı kr
la.ısu vardı. Şüphesiz, ev sah! • 
bine berayi nezaket bir~ey söy
lemedik. 

Yalnız aklımıza şu geldi. Şehrin 
pisliğinden şi.k.iyet eden İstar.bı.:l· 
lulara karşı Berediye de ~unu söy
lese: 

- Ani olarak .şehrın muhteltf 
mtlerinde bazı evlerin iç !e'!l;z. 

!iğini muayene edeceğiz. 

Acaba halimiz nice olur?. 
.&Jll IED RAUf' 

IKüÇOK HABERLE[! 

* Maarif VekAleti muhtelit 
msl<!k' m kteblerınde münl>•l 
bulunan muallimlıklerin sür'atle 
takvıyeıımı emretmiştir. 

ok Yejiikulede bir kürek fabrl· 
kasında eli kırılan bir amele fab

rika aleyhine 10 bin liralık bir 
tazminat davaaı nc;rnıtlır. * Buruda topraksız köyltilerin 
h<'psine arazt tey.iin .. başlanmış· 
tır. 

* İlk mekteb mu.allunlerlııizı 
ücret ve mutlarının muvazeMı 
umumiyedcn verilmesi umumiyet 
itibarile kararlaııtırılm~lır. 

* İstanbul sıhhat ve ıçtitna.i 
muavenet müdürltiğü içtiı m\ina
ıb bic bina al"anmaktadır. 

* Buruda A.rab harflerile tcd
rısat yapan 66 yaşında ve A.vfe 
uınındL' bır kadın yakalanmıştır. 

. 

* Güzel san'atlıu: akademisi 
profesörlerinden M. Tant'un ce
nazesi dün merasimle kaldırıl • 
mıştır. * Tarsusta yapılan 5. arıa•ika 
hafriyatı neticesinde çok mfil1m 
eserler bulunmuştur. 
* Yakında eski hapishane bi • 

nasının yılrılmasma başlanacalc

tlr. Bu. kısım yıkıldıktan sonra 
hasıl olacak vaziyete göre binanın 
yıkılıp flktlmama!nna kar~r ve
rilecektir. * Sirkeci garınııı inşaatı bit • 
mek üwrdfr. Yakında Nafıa Ve
kilimiz il!hrimize gelerek bizzat 
garı açacaktır. * Radyo ve otomobillerin ııüm· 
rük resimleri indirilecektir 

DJŞABDA: 

* Yun&n kralı George~ dün İn
giltere \"e Belçiluı seyahatinden 
Atinaya dönmüştür. 

GÖKYOZO~DE 
AŞK YARIŞLARI 

No.89 

tıklar bunlar .. 

Damgasız 
Kontreplak 

f'1eselesi 
iktisat Vekaleti işe 

Vaziyet Etti 
Şehrimizde bu kontrplil fab

rikası yeni kontrplak nizamna -
meı.i mucibince norma uygun o
larak kontrplak imal etmediği ve 
bu vaziyetın nazarı dikkati cel -
betmiş olduğu yazılmı.~lı. 

Bu vaziyeti tetkık etmek ve 
kontrplak nizamnamesinin tatbi
kinı kontrol etmek üzere İktısad 

Vekaleti ~ehrimize müfdt.işler 

gönderm ' ve derhal kah eden 
tahkikata ba.şlanm ı~tır. 

----o---

144 Bin 
Lirayı Nasıl 
Kaçırmışlar? 
Tramvay ~ırkcti hakkında Be

ledıye de esaslı tetkikler yapmı.f
tır. 

Bu tetkikler net cesinde şırkctin 
mukavele ahk.imına riayet et • 

mediği anlaşılınıştır. Tramvay 
şebekesinin geçtiği yolları tamir 
etmesi ve bütün tesisatı munta • 
zam bir halde bulundurmlilı icab 

ettigi halde bu mecburiyete de 
hiç riayet etmediği, amortisman 
mukavelesi ahkamının da tatbik 
olunmadığı anlaşılmıştır. 

Seferden çıkarılan arabalar ye
rine alınacak yeni arabalar için 
bir miktar para aynlma:., lazım 

gelirken bu da yapılmadığından 

yalnız so!' günlerde bu suretle 
•144• bin liralık bir paranın ka• 
çırıldığı da görülmüştür. _.,,.._ 

Edirneyi 
Su Bastı 

Edirne 26 (Hu.su.i muhabiri -
mizdcn)- Duu bütün gün ~id

detli yağmurlar yağ~ ve Bal
kanlarda eriyen karlardan Meriç 

nehri ta~arak civan sular kapla
mıştu. 

Bu •üzden Gazimihal mahalle
si kamilen, Tabakhane \•e Göl 
mahalleleri de kısmen sular al
tında kalmı~tır. 

Bu mahalleler lıa!kı zabıta ta-
rafından kı..rta r .. mı~. vkşama 

doğru sular çekilmiştir. 
--o--

Doğru Değilmiş 
Fındıklıda Satiye elektrik teçi

sisatı şirketı binasının Denizbank 
tarafından alınacagına dalı- bir 
haber 5ayi olmuşsa da yaptığımı.ı: 
tahkikata nazaran bu haberin a~· 
lı olmadığı anl3'jılm1§lır. 

* Trablw;şamlılar dün b;r 
mazbataile Fransa hülctlm<!tine 
ve Milletler Cemiyetine miiraeaat 
ederek kendilerine mubtariyt't 
verilml'Sini istemi ·!erdir. 

* Pan Amerikan kongresi ıfün 
iç1imalarını bitirmiıtir. 

bası değilsin.. Yalnız benim ba • 
ban:ısın! 

Sunanın aııncsi kaı;laruıı çatt,· 
- A.. Y edıği halla bak şunun. 

··~ Hayatta saadet 1•ıv. 115-
a d oldum di)"etıler. kı.a lıir u 
İ(in ke ndil .. r ini • tarlar. Haa • 
mafih. in a nl arın böyle anı lll&la-

İlti çocuk kavgaya biıilamıştı. 
JalC', babasının omuzuna sarıl • 

mıs. 

Çocugun babasını inkar mı ede
ceğiz? Ben nasıl hepinizın annesi 
bem. o ıla hepiıııziıı babasıdır. 

Haydi öpü ·ünüz baka)·ım. Kar -
do.şlcr arasında böyle münasebet
sızlik olmaz .• Bır daha söylersen 
ağzını ~·ırtarım senin! 

* 

PO L i Sıtma 
Mücadelesi 
Neticeleri 

Ve ... Mahkeme ler 

Çıplak 
Kadınları 
Topluyor 

l Bir Bar 
Artisti 

Yaralandı 
Bunların Resimlerini 

Çekip Sabyormuş 
Kadın da Yaralı yan da 

Mahkemeye Verildi 
Ev,·ellti gtin çıplak kadın re -

simleri çeken bir fotoğrafçı yaka
lanmi§t.ı:r. 

Fatıh civarında yapılan bir a
raştırmada Muiz i.~m.ınde bir fo. 
toğraiçırun ahlaka mugayir bir 

tarzda fotoğraf çektiği habe a -

lınmış ve tak.iılıata başlanmıştır. 

Zabıta bu gizli fuhuş teşkılatmı 
bir an evvel ortaya çıkarmak ıçin 
büyük bir faalıyetle çalışmış ve 

neticede, Muiz ısntindcl<:i fotoğ· 

rafçı.nın suç ortağı olarak hatnAm 

işleten İbrahim adında birium de 
bulunduğu öğren~tir. 

Bunun üzıerine sulh ceza mah· 
kanesinden bir arama karan a

lınmış ve y~pılan arama neticesin
de hamamda kadın, erkek bir an.
da çe.kilmiş <:ıplak resimler bu • 
lunm~tur. 

Suçlu fotoğ~çı Muıı ve ha
mamcı İbrahim yakalanarak dün 

müddeiumumiliğe scvkedilm.işler 

dir. Müddeiumumi bunları Sul

tanahmet birinci sulh ecza h.lkim
liğine isticvab ecijlmek üzere sev· 

ketmiş ve yapılan gizli sorgular 
neticesinde hi!T ikisi de tevkif e

dilıniştir. Bulunmuş olan fotoğ

raflarda çıplak olarak görülen 

bazı kimseler hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Rakı Şisesiyle 

Yaralandı 
N '*a o.~ında Meşrutiyet ma • 

hallesinde Ortaçiftlik okagında 

24 numarada oturan Bolulu ahçı 
Raif sarhoşlukla çıkan kavga ne
tic<.-si "1de arkadaşı Hasanı rakı şi· 

şesil başından ağır ~ure\te ya
rala~\ ıı·. Hasan Şi:jli çocuk has
tal\CSine kaldırılarak teda\i altı

na alııı.ıııı~, sarhoş Raif yakala -
narak tahkikata b~lanmıştır 

Hafifce Yaraladı 
Makiııı~t Arifin idaresindeki 53 

numaralı banliyö treııı dün akşam 
üzeri Ah.rkapıdan tren yolunun 
bir tarafından diğl'r tanfına geç
mekte olan Yusu( oğlu Mustafa . 
adı.o.da birine çarpar~k hafif su
rette yaralamıştır 

imam Yar alandı 
Sarıyerde Madeıı caınıı ımamı 

70 ya§lannda Mahmud oğlu a.
im dün a~ üzari sokaktan geç
mekte iken, üzetiııe fenalık gel -
miş. dü~müş v~ başından yara • 
lanmıştır. Yaralı imam Beyoğlu 
belediye hastanesine kaldırılarak 
tedavi allına almmı~tıT. 

Beyo~lunda eskı Terkos soka
ğında Moralı apaıiımanmın 8 
numara.,ı.ı1da oturan aıtistlı:rden 
Bayan Hikmet polise müracaa.tla 
Osman Beyde Kır sokağında 21 
numarada oturan Vahe dında 
biri tara!mdan tahkir cdi!.diğini 
söylemiştır. Bu sırada başından 
kanlar sızar bir halde karitkola 
gelen V ahe de Hikmet tar-dfın.dan 
başından yaralandığını söylemiş· 

tir. Polis her ikisini de mahke • 
meye enn.iştir . 

Yatağı 
Söndürmek 
İsterken •.• 

Üsküdarda Dabağlar mahal • 
lesinde Meydancı sokağında 12 
numaralı evde oturan Kerime ıs 
minde bir kadın elinden yata~ 
üzerine düşürdüğü lambadan tu· 
tuşan yatağı söndürmek isterker. 
kollarından fena halde yanr ı.ş, 
Haydarpaşa hastanesine kaldı~1 -
larak tedavi altına alınmıştır 

6 Çift Çerap Çalmış 
Kadirgada Sinan caddcsind'!! ll!i 

numaralı evde oturan sabıkalı İb· 
rahim oğlu Mehmed Yenipostane 
caddesinde Saidin dtikkiınınd:ın 6 
çift çorab çalarak savuşurken suç 
üstünde yakalanarak mahkem~J • • 
verilmiştır. 

Kalb Sektesinden Ölüm 
Üsküdarda Biichaniyede K!!Ş· 

bakışı caddesinde 12 numar:ı•. 

evde oturan Hasan adında bir; 
o civarda bir kahvede oturmak -
ta iken üzerine fenalık gelip rlüş
müş biraz sonra da ölmüştür. 
Yapılan muayene neticesı 1-l' 

Hasanın kalb sektesinden öld;;. 
ğü anlaşılarak gömülmesine i7ir. 
verilmiştir. 

Haydarpaşa Lisesi 
Mezunları 

Haydarpa~ lisesinden yetişen
ler kurumu dün yıllık kongresini 
Eminönii Halkevinde saat 10 da 
yapmışlardır. Kongrede Haydar
paşa lisesi Direktörü Saffet ile li
seden geçen yıllarda mezun ol • 
muş ve hiılen Üniversitede oku
yan bir çok gen~ler bazı r bulun· 
muşlardır. 

Yapılan seçim sonunda reisliğe 
tıpdan Fikrnt, genel sekreterliğe 
yine tıb fakültesinden Çevikalp, 
ikinci rl"isliğe Kemal ve azahltla
ra İktısad fakültesinden Celal Öz· 
.ı;ü, hukuktan Celiıl, Şükrü ve tıp
tan Abdullah .. 

Bay Neeminin canı sıkıldı: 

Sen Zamanlarda İyi 
Neticeler Abnıyer 
İstanbul civarında yapılan s1t

ma mücadelesi son zamanlım!.a 

çok arttırılmıştır. Bu suretle bir 
çok muıtakalarda sıtmadan eser 
kalmamış. kalan kısımlaTda da 

mücadeleye devam edilmekte bu
lunmuştur. 

Ezcl\mle nıarttan ılk lejrwe ka• 
dar son altı ay içı.nde Bursa mü· 

cadele nııntakaı;ma dahil olan 154 
köydeki 73195 nüfustan 42882 ki· 
şi muayene olunmuştur. 

BuıılaTd•ıı 7957 ki.şı dafaklı ol
mak üzere ceman 20,9U kişınin 
sıtmalı olduğu anlaşılmı;ıır . 

Bunların hepsi tedavi olunm~
Lı.rdır . Bu tedavi içın de 286 kdo 

780 gram kinin te\-ı<ı olunmuştur. 

Çeltik ınıntaka.'1 olan Karaca -
bey ve Mudanya havafüine geli.n

ce, buralarda da teşkilat tarafın

dan çok sıkı ve şiddellı ~ıtma miı
cadelem yapılnwktadır. 

Bu suretle yakın zamaıulo. fa
tanbul civarındaki vılayetlcrde 

hiç sıtma kalmıyacaklır. 

Hakimlerin 
·Terfileri 

Hakimlerin terfi etmelerine e 

sas olan Adliye terfi defterinı hı;.. 

zırlamakta ola11 komisyon çaı•ş 

masıru bir hayli ilerletmi.ştiı· . Ko
misyon ça~masını bugünlM"de 

bitirecektir. 

Zeyfirıyağı 

Dıge Makine 
Yağı Satıyor 
Viiayete gayet mühim bır ihbar 

yapılmış \'e bunun üzerme başla

nan an kontrold.a ihbo.nn drı&ru 

olduğu anlaşılmıştır. 

Mesele şudur: Amerika, Belçika 

ve Almanyadan ithal edilen Ye 

ince makinelerin yağlanmaı;ı, tu

valet kremi imali, üzümlerimizin 

parlatılması, incirlerın yumuşa -

tılması gibi işlerde kullanı.latı virol 

yağının rengi yabancı bir madde 

ile tadil edildikten sonra yüzde 
altmış nisbetinde saf zeytinyağı 

ile karıştırılarak piyasaya sevke
dilmekte ve bu işi zeytinyağ pi

yasasına hakim olan birka~ top -
tancı idare ctm••kte imiş' 

Valiııiıı emrile bu mücssbeler
dcn birisinde yapılan ar~tırma • 

larda \•irol yağı, virol ile karıştı

rılıpış zeytinyağı bulunmuştur. 

Diger taraftan hadisede \'ergi 
kaçakçılığı da görülmektedir. 

VaH Lutfi Kırdar meseleınn e
hemmiyetle tetkik edilmekte ol
duğunu söylemiştU" 

ltalyan. Fran•1ı 
Gerginliği 

ıı:uaa: Ahme<l Şükrll tS~ 
JJJCG 

Birkaç hafta evvel, !talY3 
11 • 

lisindeki tezahüratın ınaııasıa ili 
hayet anlaşıldı: İtalya, Fran>·çiıı· 
1935 senesi ikincik!nun ayı .. ~nnı 
de imzaladığı itılıi.fnam<'Yi tıu 115ıı 
süz adddtiğlni resmen frati • 
hükümtine b!ldirmi~tir. B0 ~~ 
lafname, imzalanmı~ . hatta it' 
dik edilm~ olmakla Jıeraber,, r't 
ati edilmediğinden esaseıı Jf.; t 
değildi. Fakat itıWın irnıas' ",• • 

1tar•'' kib eden enternasyonal · 8:Uıır lık zail olduktan sonra bU 01k 
morun, iki devletin ar•'~;ç 
münasebetlerin tanzimınde. tM • 
mazsa, bir müzakere zcıniı1 • ,_111, 
kil edecegi zannedilıyorJu. • ... r 

. za"" 
şılıyor kı Italya. bunu ınu rrıı•~ 
zemini olarak da kabul etrıı 
tcdir. 

1935 itilıifıle İta ly;• \'C fr~. 
büyük harb<lenberı d<'\'~111 

1 a1et 
uzun bir anla:;omazlığa nı ı · i,if'tl 

mek i:.temi:ıkrdi . İtalyr-. b ! ~· 
b·ı r•' ho..rp başlar başlamaz, ı · ...,... 

. . k etıw 
mıştı. Sonra harbe •itır• e~lı 
itin İngiltere ve Fransa)'• ' , 

\o'e , .. 

!erde bulundu. Alınanlar tJr:.fl 
vusturyalılar İtalyanın bı . f 
ğını temin etmeğe çaJıştılH' 1,8 

kat munvaffak olamadıl9f· ııd• 
ya, nisan 1915 tarihinde V pır 
da imzaladığı mukavel(>den el 

sonra büyük har~ işlıf~~rre 
Londra mukavclcsile ıııg ~' 

, 1.3"" 
Fransa, zafer kazanıldıgı ·r • 
· da ' Itlayaya Avrupa kıt'asııı ·dlC 

k \'l'll 
rupa dışında bir ta. ım 01~J< 
bulunmuslardı. Bu ·;.fer • , ı .... 
1918 senesinde kazar.ııJı. o·•ı 

• fl~l 1l" 
sulh masasının ba~ına .ı; ~,ıi 
maıı, büyük müşkülaı. ılr frJ 
Ja~tı. Kfıh İngilter<, J<~lı ;ıt•ı" 
ve kiıh Fran,anın ,·e Jııg ,.,., . h''' teşvikile Amerika Cu111 . r.• 

. 1 inıı1 
Vilson, llalyan cmd er 3ıı!f 
hakkukuna mani olro•)'8 ı; ,,• 

. .. ~ıı]l 
lar. Hatla ltalyan nıu fere•' 
bir aralık VHsay sulh J<Ofl 1,ııı 
sınd:m ayrıldılar. it:ıı~·a ~ut ' 
zavıf \'e ana"'ı Hnde 01 . .,, . .• ' "ki ... 
dan dalıa kuvvetli ulaıı 1 13i~ 
tefiki tarafından ~untı ıd•· ar 
enaleyh İtalya, harbı ı:aıa:rrııD 
!etler arasıı da olmak1• 1 ık sl3 
harbdcn .sonraki dl1 \'fC1 t.J'' 

d 
. n bır nun evamıııı ıstıy<' .rtJ 

vaziyetinde gird. Ve ı\\ııı•' 
Fı ansa alev hine ııaı:ckct :ı. f' 

. • •·rııns 
başladı. lngilterc ,.e '. keııd• 

yo.yı tatmin etmek ı~ın •. ,.eıf>• 
Afrika kıfasında topra' 1r 

. 1 ,·c 
beraber, Italya, Soma 1 aldı ı 
lusgub taraflaruıda ıı:eııcl · 
topraklardan sonra da ıı 
t.atmın cdilm4 addct111ed• .< • . 1 ·a ..,. 
enaleyh Fransa ile lta) i''l''~ 
daki rekabet sı.irüp ı:ıtt•· n • 

Brıl 
orta Avrupada AlnıaJI) fra( 
v~tlenmeğc başlaması, Jo' 
. . ·ifl '

1 ı Italya ile aıılasmak ıç ıt• • k<" 
teşebbüs yapmağa s<.'' . 1:>51 

la;;'' ' 
Mussolini - La,·al "" .1 a~ 
tt~ebbüsiin neticcsidır . .S ;.,a· 
ma ile İtalya ve l''raıı~· d~~ı 
yanın istıkliili tc!ı!il«'>'.,. cııfl 
zaman biribirivlc istifi' 9 Cı· 

· fr•!l' _., taahhüd ediyorlardı. 9 • .,. 
ı •ah ( 

Trablus hududl.\nu '. . "rd~ 
. '" 1 ndı \ V 1•! 

tadı! etmcgı kabu • · f5Sc • 
s;;, Cibuti şinıendit<.' 1 1~,cı~'~ 
d•n iki bin beş yüı l<

9 l• 'ıt!"' 
talya tar&.fmdan ;atın ' JI 

baba! Cahid<.' çok mağrur bir k,z- ı~j;ı mak ~edj, bilmiyorum • bu iş o

luverdi. Cahide kültürlü bir kızdı. 
Fakat, e\•de büyüm~ eslri konak 
terbiye;inin tesirinden kurtula -
mamı~tı. Çok şımarıkt ı .. Ve bu şı
marıklığı yüzünden .. 

- O kadıncağıza olsun haber 
veı·ml'llydin, Reşad! Çocukluk 
etmi;ı;:;in! Haydi hemen bu i§i ta
mir et .. Ni~nlına \'e yengene bu
raya geldiğini yaz! 

dı temin cdec~kti. 'fuııus riıtJC r. 0ıe .r 
tebaasının ,·aziyetı . , itil"'< 

~ Acele etmege gelmez böyle 1• 19.J.ı .., 
i~lerde. Mademki ~anlandınız.. !aşılmıştı. Hu asa . ıııı·ı•11 ' 

rupa ve Afrıka kıl;;. fP9 .• 
Bir genç k.ızın kalbi \'e istikba • . . 1 a idi· ( ~v 
ille oynamak günahtır. Netıceyi genış bır an ~şm1 . kaıarı b' .4 

anlaşmanın nız ı •• t8'" 
Resadın sesi kısılır gibı oldu .. 
Sitt· ürıü tamamlıyamadı. 

Üt.unc baktı. 
Bahası sordu: 

- Pekala ya,arım. 

- Cah ideyi çok csvd.ğJlden 
bahsetmiştin annene! 

bekle baka! ım. " •-""~ lf9LM to( 

Re,,ad babasına metreı. biokaye- mü de Fransanı.n ııarcııe1 .,~ı 
talyaya serbcstıı . t#t" ~ 

sini açmağa utandı. r'a7.la bır şey d rıifl ~ 
söylemroı. idi. İşte bu road e 1<Jıl; 1~ 

zünden çıkan karı::: ,-e JV' 
O gece, Bay Necıru yorgundu. 1 .. t etti . öt 

Avrupayı a tus ıı> ·"' • Erken yattılar. . ·b tkf1 
, ~ 

Ta ihtiyarı \'ardıl'. İaua. 
ıürlıi ya ı)"anun.• 

loa~ı - Sen benim babamsın .. Adna· 
om babası değilsin! 

Ayni gece .. (Yeni Türkiye) ote-

-- Sonra nC' oldu? Yoksa düğÜ· 
ne t ·~n hacet kalmadan, merci
me~i 1ırına mı verdiniz? 

Evet. Çok ~e\'iyoıuum. Fakat, 
beni çok kırdılar. Son defa eve git· 
tiğim gün beni adeta istiskdl et
tiler. EYdt·n hiddetle çıktım_ Ar· 
kanıdan ııeı·eyc g idiyl)ıı;un bile 
demediler. 

Fransız munas< <' • k rf 
Fakat Re.ad uyuyamıyordu ·· k.. h ı getird1• ı •ııcf' . gun u a c ı. f • (9· 

Bir d.f(er sarfayı açtı .. 
Ba~taı ü ı;atmnı okudu: 
·-· G~n( kular loayalhaıadcriılde 

daima ı:oı kaın.,~tuıeı IMr ; .. ;., ç 
b'3n ur ~de lrer. •'akııt. çK iııfa, 
t a• vur \le taıı ayyul ctmeılildcrl 

,.r ılar altında e\llcnnıeğe medıar 

olur. Tesadüflerin, IMo izdh•ac:f•· 
~a nıtihinl rolü \'"anlır! ... 

Surı4, t..:ndı kenciıne soylend.i: 
İnsa~ l'tıkb.ıliııi tes•du!lere 

bnrı,lıvL bıl r .ı ., NC' 111;;.nASl7. rna n .. . 

Dıye bağırıoyrdu. 

Jale tiç buçuk, Adnan da b<:,'.i ya
şında idi. 

Jale çok kıskanç. hırçın bir ço
cuktu. 

Bay Tahir giilıfü. 
- Yavrum, ben onun da baba· 

sıyıım.. Senin de. 

Jale ıyıklırrmı yere \'Urarak 
aAlıyordu: 

-- Hayır, baba. Sen onun ba • 

linin üçüncü katında. 
Re ·adın oda ında, baba oğul ko

llll§Uyorlar: 

- Nişanlandıgın kız güzel mi 
bakJlım? 

- Güzeldi .. 

- Neden acele ettın bu kad;;r? 
- Bu bir ksadüf oldu. baba! 

Yengemin ısrar Ye tavassutile dost 
oldum .. Sizden de n ·sana muva .. 
fakat cevabını a ınca, yengem 
bf-ni n.. on1t, r. u mu b<tna yama-

- Hayır, baba' O kadar ılerl 
gitmeın4tik .. İki s;ımirni arl<adaş 
gibi ya~ıyorduk. Nikah mesele -
~i'ldcn aramızda ihtilaf çıktı .. Ca· 
ııım sıkıldı .. Ve o günlerde sizin 
j..,.. irt tahvil edildif(ınizi gazete
lerde görünce. kalktım geldim 
L".lT a)-·a .. 

- Onların haben Yok mu senin 
burava geli ·inden?. 

Hayır. Hatta yenge;nc bile 
:-.ıivl{:med.m. 

- O halde ışin ekh dcği~tı şıın· 
di. Eğer böyle yaptılarsa, Cahide 
seni sı>vmiyor demektir. O zaman 
mektuba filan lüzum yok. Ken -
dini ağır sat! Sadece yengene bir 
mektub yazarak, babamı görmek 
üzere İzmire geldim de. Bu kadar 
yetişir. Bu haber onlara aksed('!". 
Sen de neticeyi beklersın' 

- Barısır.anııza imkan yoktur, 

kınde :.ebebini keşfedemediği yardımına güvl"nere jtııl· 1 

bir ıztırab \•ardı .. Tatlı bir ıztırab. . . . b· -1n·~ 11 
elµ nın ıstılasına a~ · vcl11 j * · · aıul<~ ' Ct cc Ingiltcrenın ud• · 1,· 

Erte, sabah Re•adın ba.bası er· bir 01 . e~ • şıla~tı. Fransa .jjrii1'1 .f 
keııd<!n kalktı. ı,er } ' tere ile bera · i 

11
, 1 >'./ 

- Selefim bugün bana daireyi 
1 
,;;;,;;;;;;;,;;(O;,;;;evaDlı:;;~ 

de,-rederck, akşam treni!e An . [• ~ 
karaya dönmek mecburiyetinde - ,. ltı" .. ,. r •c 
dir Saat dokuza gelmeden !ktısad ., ıl•a 0 

müdürlüij.ü dairc,\ııde bulunma • ' · oklul!'un diıı f' 
lıyım. Yaıımmn ~ k ;;ıii f 

Fıkra koyonıa 1 7' -( Devaını nr) 



Eğlence Yerleri 
Ucuzlatılacak 

Sinema ve Tiyatro 
Duhuliyeleri Ucuzlatılıyor 

T ıyatro ve &inema l>ilet bt 1 

dellerinden devlet ve belf' 
diyelerce alınm.ıkta o' w 

ve miktarı bilet bedelinin yüz:ie 
21 - 28 ine kadar çıkan damıı~. 
layYare ve belediye resimleriyle 
b;ırülaceze hisseleri birleşliril • 
llıek suretlle resim mikta r' ~ rı 
:Ytizde ona indirilmışti. 

Bu tenıllflt halkın bedii, f ikrt 
le eğlence ihtiyaçlarını tatmin e
den sinema ve tiyatroların halk 
laraf.ından ucuz olarak gorülehil· 
llıesiııin temini için yapılmıştı . 

bevlet ve belediyelerce yapılan 
lıu fedakar lığa karşı sinema <a· 
hipJerinin sinema ücretlerınde 
llıünasip miktarda tenzilat yap • 
llıaları icap ediyordu. 

Maliye Vekaleti bu hususta 
lttkikler yapmış ve bunun neti· 
cesin; Dahiliye Vekaletine bU • 
'1irıniştir. 

Maliye Veki!eti ezcümle §il mü· 
lalAaları serdetmektedir: 

cBütiin bu ~etkikler devletçJ 
yapılan fedakarlığın , tamamen 
mu'9' " assıtlar lehine gayri meşru 

bir .kazanç temininden başka bk 
fayda temin etmediğini göster • 
mektedir. Bu hale nıhayet veriı • 
mesi ve kanunun maksadının yt. 

rine getirilmesi belediyelere te • 
rettüp eden en ehemmiyetli ••a
zifelerden biri olduğundan bele
diyelere bu hususta icabeden \eb

ligatın yapılması ve nazarı dik • 
katlerinin celbedilmesı maksadı 
kanunun ıstihsali noktasından ı;ı. 

zumlu olduğu mütalaa edi lrl'e1'
tedir .• 

Dahiliye Vekaleti, Maliye Ve -
kA.letinin bu tetkıkini vllayellere 

bildirmiş, sinema ve tiyatrolarır. 
halk tarafından ucuz olarak ~ö -
rillebilmesini temin için bizzat a

lakadar olmalarını ve neticeyi 
Vektılete bildirme!Prini i•temi -
tir. 

Emniyet v" [ timad 

S 
on gelen telgraf haberl.,ri 
arasında bir de şu vardı: 

Bulgaristan yeni biidcesiııi 

yaparken teslihata me\'Cud para
sının ü~de birini ayırınış. 

Yani, yıllık devlet biidusinin 
üçde biri silahlanmıya sarfedile
cek. .. 

Bütiin dünya devletleri böyle 
yapıyorlar. Herkes tepeden tır • 
nağa kadar silahlanıyor. Bütiio 
milletlerin par•sı sil8ha gidiyor. 

Bunlar niçin?. Büdcelerin bir 
nehir gibi silah fabrikatörlerinin 
keselerine akması dünyada yeni 
bir iklısadi buhran doğmasına se
beb o1rnıyacak mı? .• 

l\lesele basit: Yeryüziinde em· 
niyet ve karşılıklı itimad gittikçe 
azalmaktadır. Her millet yalnız, 

kendisine güveniyor. Binaenaleyh 
kendi en1nivetini ternin içjn ~il.ih

lanı~?or. 

SiUihlanma yarı~ı, belki arızi 

bir sulh tedbiri olacaktır .Sulhu 
silahlanma ile delil, emnifet ve 
ltimad havası yaratmakla temin 
etnıek lilım. 

BCRHAN CEVAD 

Gümrük 
Resimleri itfaiye 

Mükellefi etiıTenzil~!~~.~:tkikier Y 1 Gümrıik ve İnhisarlar Vekale-
tı giımrü.k resimlerinin indiril • 

K LJ • d 1 me•i için esaslı tetkikler yap • anun nazıran a maktadır. Bu maksatla dün şeh • 
rımiz gümrüklerinden bu husus· 

Tatbik Edilecek !:r~·zı malumat talep olunmuş-
Yapılan tetkikler ikmal olun

duktan sonra bir layiha hanr -
!anarak Bü.vük Millet Meclsine 
v<'rilecektir. 

\1 atandaşların mecburi itfa • ı 
lıot hizmetinde bulunmaları ha • 
ıttlanan yeni kararların bugün • 
lı:tde resmiyet kesbederek önii • 
llıiiıdeki hazirandan itibaren mev· 
I;; tatbika konulacağı anlaşılmıs· 
lır. 

llu kanun icabı hazirandan iti · 
haren resmi dairelerde itfaiye teş-
~ liıtı yapacaklardır. 

bevlet dairelerinin yangınJaı. 
ı, Zehirli gazlerden korunması 
'lın bilhassa yani resmi daireler
i~ itfaiye teşkilatı vücude getiril
ııı,siııe büyük bir ehemmiyet ve
%ııektedir 
bi~er taraftan her evde bulu-

Yün 
lpJiklerindeki 

Hileler 
1 
\'iin ipliklerinde hileye sapı! • 
'kını ve b~zı esnaf ve tacirl<'rin 

~Y<ısaya çıkarılan iplik çilelerin· 

·n bir kısmını aı.rak halka ,.t. 
~) 

~ıı. yazılmıştı. 
't· 1caret Odası bu mesele"' a· 

~ . 
~ lettiklerinı bitirmiş, r:ıponır> •J 
~ li,at Vckiıletine göndermi.~tir , 
'\· , alet bugu·· ıııerde buna aıt lrp

·; 
~verecektır. 

nan ve 18 ya~ından 50 ya~ına ka
dar olan erkeklerın esami8i d" 
belediye ve mahalle müme'8iJleri 
tarafından hazirana kadar teslıit 
olunarak bu hususta c~tveller ha· 
zırlanacaktır. Bu vatanda$lnr her 
sene mecburi olarak 3 ay · müd • 
detle itfaiye hizmetinde talim gö
receklerdir. 

Talim görmekte olanlar· mer . 
sub bulundukları belediyeier ta
rafından iaşe bedeli verilecektir. 

Bu mükellefiyeti yapmak ist~· 
miyenler muayyen bir bedel ve
receklerdir. Bu bedel her yıl ma
halli vilayetler tarafınd•ın te•bit 
olunacaktır. 

Zirai 
Mücadele 

işleri 
Memleketimizın ziraat müca • 

dele işlerınin ıdare eden ve An -
kara mücadele enslitüsiı direk . 
tör~, Yüksek zıraal enstitüsü p•o-
fesorlerınden Gaı.sner bir tet-
kık seyahatine çıkmıştır. 
Mumaıleyh evvelki gün Bor . 

nova m?cadell' İ>ilasyonuna git • 
mıştır. 

KendiM muhim mücadele ışkr 
hakkında orada tetkikat yaptık . 
tan oonra bazı yel"ier(' daha u•· 

ZORBALAR 
SALTANATI 

~o. 24 

1 İ'aşam, rica ederım sırası e~
; · ller şey mahvolur. . Sultan 
\~ ile, şehzade Mahmudu kat
~ er ... Sonra ; tahta ~-ıkarn -
~a . 

rısi saltanat kalmaz .. . Sul-
~lt '.tustala bu dcvl('tin başırıla 
\~g 01ur kalır. Sabır ve oı.ikiıne•. 
.~Ye ederim. Ben bu hcrıflnin 

'lıtııı dı.-ını biirim. Hıddet bu
~ •vın1z, sabrf>dıniz bir kı~ 

~i~ 
ltıdarı ·ıarısı saltanat ınest-

'.~ilkiınetc irca rtmişti. Hakı • 
~hı · Ramiz efendinin dediği 
~ enderun ağaları ve rical 
~: Selimi ve şehzade Mahmu

anda ketledcrl~rdi. Bu •'U· 

uxaıı. M. !SMllU ICARAYEL 

retle İstanbula girdikleri boşa gi
derdi. 

Yapılııcak iş Ramiz Eıendırıin 
tevsiyesi veçhile sabır ve süküneı 
idi. 

Fakat bu sabır ve sükünet~en 
ııc çıkacaktı• Ramiz Efendiye ' ''r· 
du· 

- Sabır ve sükünetlen ne ç;
kacak? .. 

- Sultan Mustafayı, Nezir ağa 
vasıtasıle Sadrazam aleyhine ~e· 
virmek ... Zatı devletlerinizi rnc•·· 
kii sadarete getirebilecf:k vaziy~ti 
ihdas etmek için çalışmamız la -
zımdır. Esasen bunun için savaş
maktayız. 

Gümrük resimlerinde tenzila· 
tın biran evvel tatbik olunabil • 
mesini temin için, yeni liyi'ı.a 

süratle ve Büyük Millet Meclisi. 
nin bu devresinde çıkarılacaktır. 

Yağla 
Parlablan 

Üzümlerimiz 
Madeni yağlarla parlatılan ku· 

ru üzümlerimizi Amerika hüku
meti, hudutları dahiline sokma • 
mağa karar vermiş ve bunu mem
leketimize bildirmiştir. 

Tüccarlar, maden! yağlarla par· 
}atılmış üzümlerimizin diğer 

rrıemleketlere de ithalinin yasak 
edıleceğinden korkmaktadırlar 

Bu münasebetle Ziraat Vekale
ti de harekete geçmiş ve dün hir 
tamimle alakadarların bu husus· 
takı mütalaasını ve üzümlerim ' · 
zin madeni yağ yerine ne ile par
latılmasının doğru olacağım sor-
muştur. _________ _ 

rayacak ve Ankaraya dönece!:. -
tir. 
Yakında zirai mücadele için le

ni ve mühim tedbil'ler alın;n,ak -
tn·. 

- Pekı üç dört gün içinde s•ıy

lediklerıne muvaffak olamaz i,,cv. 
o vakit ne yapmak iktıza edece• 

- O vakit buyurduğunuz gibı 
bir gece ansızın istanbula gire -

riz. Bir hamlede saraya varıp J,3. 
remi hümayundan Sultan seliını 

çıkartarak tahta geçiririz .. 

- Peki, söylediklerini kabul e
diyorum. Muvafıktır; evvelce s6:ı

lerini dinlmediğim için ceza•ını 
çekiyoruz. Keşke şu herifleri aya

ğımıza geldikleri zaman tevkil 
edip i§i hallediverseydik. 

- Bir kere olan oldu. Şimdi bu· 
nun üzerinde düşünmeğe değmez. 
Evet, şimdiye kadar bu iş bitmi{ 
olacaktı. Dedi. 

* Alemdar zorbalarından bazıhr• 

yüzer ve ellişer kişilik gruplar b.

linde İstanbula giriyor, çarşırla, 
pazarda alış veriş ederek yine tek
rar lılll"argAhlarına dönüyorlardı. 

Günün Meseleal: 

Açık Sigara Satışı 
Yasak Edildi 

' a .... 8 <fN · 'T KL O & A P-2& r ind Kilkun '93& 

Kömür ve I' 
Oduna j - t 

Rağbet Var.Bizim Vazifelerinıia 
ı B ir , ehrın t('uıizliği, gıizdliğı 

Esnaf, Bu Kararın Tütüne Olan Mısıra Odun. Kömürü ;:.:"i:!~;~,;"~~~':;:r·,:~ 
Rağbeti Azaltacag" ını lhrac Edıyoruz ;~:';;1e~~~ö~~;:,;,!!~~~t.~~:; 

C"o""glu .. go.. Son zamanlarda Mısır hükı'.i • 
J ı , m('tı memleketimizde yapılan o • 

.
1
- nhiı.ar !ar ıdatt. si ~ehrimızde ta-

l ne ile açık sıgarR ı;atılmh • 
sını menetmıştır Bu kar"r 

ıütün ve sıgara almağg gelen bu· 
tün dükkancılara ve bayilere pey
derpey tebliğ olunduğundan loi. 

kaç gündenberi hPmen hemtn l-iç 
bir tütüncüden tane ile sıgara al
mak kabil olamamaktadır 

Bu karardan eskiden 8 tanedn. 
5 kuruşa U lik veya 4 tan•-,:n ' 5 
kuruşa yenice almagı itiyed ı-d : n-

miş olanlarla 5 ku?"ı.ı~a JO ~ re 
8,5 luk sigara elde ı denıer ı.;ç "e 
memnun kôlm•ın ı:ılc.rdır. Ayni 
zamanda liıtün vt sigarı. satanlar 

da bundan mü•eessir olm..ışlarlır. 

Çünkü eski.ren 10 tane 11 ,. k si
garayı 6 kuruşa 'ermek s..ıretlle, 
paket başına almakta oldukları 

muayyen nisbetteki % lik k!ırd.ın 
başka, ayrıca her pakette 20 para 
kr.zanan tütüncüler §imdi bundan 
mahrum kalmışlardır. BilhaEsa 

bunlar; 8,5 luk sigaraları açık ve 
tane ile sattıkları takdirde paket 
başına 60 para gibi hıç de az o~mı-

yan bir kaz;wcın ellerınden gitti
ğini söylemekte ve bu kararın si
gara içenleri azaltacağın. :ddifl et
mektedirler. Çünkü amele Vf: P~· 

n&lın çok bulunduğu yerlerdeki 
tütiıncüler, o semtlerde kapalı pa
kete rağbet eden hıç olmadığı!ll 
ve buna mukabıl günde birkaç lıin 
açık sigara sattıklarını soylerıek
tedir ler. 

Çünkü 8,5 veya 11,5 kuruş b•r
den bulamıyan bu kabil kimseler 
ellerine kırk para geçirince 2 
sigara alarak tütün ihtiyacını tat
min etmektedirler. 

Bu \•aziyet karşıı;ında ıse bun· 
lı.rın mecburen sigarayı terkcde
ceğinden tütıincüler korkmakta· 
dırlar. 

Dığer taraftan İnhısarlar ida -
resi pazar gününden itibaren ken
disi yeni tipte bir açık sigar~yı 

piyasaya çıkaracaktır. 

Fakat bu tip sigaranın tütiinwıe 
herkesin alı§ıp ahşmıyacağını ve 
kendilerine ne nisbet te bir k:ır 
bırakacağını tütüncüler mnak et
mektedirler. 

Be le diye Sa rayı 
Sür'atle Yaptırılacak 

Belediye Daireleri Bir 
Toplanacak 

Araya 

Ş ehrin muhtelif ihtiyaç ve 
noksanlarını tetkik edeoı 

Vali ve Belediye Reisimiz , Bele
diyenin muhtelif teşkilatım ve 
buralardaki çalışma ıekillerini d~ 
ehemmiyetle gözden geçirmelrtP.. 
dir. 

Bu arada ilk tetk;kleri netice · 
sinde belediye teşkiltıtının gayet 
dağnık ve ııayri muntazam olc:lu· 
ğu görülmüştür. 

teşkilatına merbut dıger şube ve 
müesseselerin ayrı ayrı ve birlıi
rinden uzak. aralarında hıçbir ir
tibat olmıyan eski ahşap, vi:An 
binalarda oturmaları rasyonel ça
lışma bakımından derhal izales' 
icap eden bir ilk iş olarak teH'ıkki 
edilmiştir. 

Bu maksatla belediyenin mü • 
hlm şube ve müesseselerini bir 
araya toplıyacak yeni ve modern 
bir Belediye sarayına olan ihti • 
yaç bütün şiddetile anlaşılmıştır. 

dun komürlerine yine büyük bir 
r~ğbet göstermektedir. 

Bu münasebetle odun kömür • 
}erimize Mısırdan fazla talep ya· 
pılmıştır. 

Bunun faerint ge~n gün ıeh
rlmizden birkaç parti odun kö • 
mürü iskenderiyeye ihraç olun -
muştuı. 

Bunların tonu 8 - 10 Mısır li -
!asına hemen satılmıştır. 

Diğer taraftan Bulgarıstan kÖ· 
mürcüleri de Mısıra ihracat y;;p
maktadırlar Fakat Bulgarya J>-f;. 
mürlerinin ismi çıkmış, öhretıre 

rağmen Tiirk kömiırleri Mısırda 
Bulgar kömürlerinden üstün bu
lunmuş ve bizimkilerin tonu 8 • 
10 Mısır lirasına hemen satılma· 
sına rağmen; Bulgar kömürleri -
nin tonu 5 - 6 sterline pek ııüc 

müşteri bulmuştur. 

Tavuk 
Çiftliği 

Ziraat Veka.etinin 
Güzel Bir Kararı 

Ziraat Vekaleti tarafından or!a 
Anadolu çiftçi ve köylüleri ıç;n 

damızlık cins horoz ve tavukla 

kuluçkalık yumurta yetıştirmek 

maksadile orman çiftlığinde bil. 
yük bir tavuk çiftligi tesis edil • 
mektedir 

İnşaatı hayli ilerlemiş olan L·ı 
çiftlikte 1000 hayvan ile çalışma
ğa başlanacak ve program muci
bince bu miktar beş bine çıkan
lacaktır. Vekalet memleketimiz • 

de tavşancılığı da yaymak ma'"· 
sadile çiftlikte ayrıca bir şube a· 
r;ırak damızlık cins tavşanlar ye 
t!stirilmesini temin edecektir. 

1 

kirleten biziz, süprüntü alan biziz. 
Her evin onfane bir tanıifat ame--

lesi koynıanın imkanı ,·ar n1ıdır?. 

İstanbulu, kendi öz n>ahnıız, kcn-
dj e\'imiz t~lftkki edersek tenıiı .. 

liğe doğru gidilir. Yoksa. Beledi-
ye büdcesindeo nıilJonlarca lira 

al mp sarf etse, biz kirli ;,ek, ~t· 
bir yine kirlidir. 

Bcledi3-enin riı.crine dü. en 'a
zifeler çoktur. Bu Muhakkak . ._ 
Fakat, hemşerilerin üıuiııe diı . 

şen vazifoler az mıdır?. Hangiıniı 
hakiki vataııdaşlık vnzi[elerimizi 

bihakkın yaparız?. Uiikiımet .. 
belediye teşkilabnı öaıeden.mii'· 

kül ''azi~·ete sokmadan üzcrinilie 
düşen işleri vaktinı;le ve tamam 
olarak yapmalıyn ki, Belediyenin 

de bütün işlerini tam vaktinde 
yapmasını 

olsun .. 
ist~n1t'ğr ~iiziimiiı 

Geçen sene Tabimle Harbiye 
arasındaki ağ-açların dibine ~·eşil 

taflanlar d.ilı.ilın~ti. Belediye. bv 

küçük, narin fidanlan tutturmak 
için aylarca uğraştı. Çünkii, u-ı • 

lan biz çiğneyip g~yordıık. kfik· 
lerini ku:rutuyorduk. Niha,ye~ u!

madı. Fidanlar araı.ına •Çİ\6'r1orı 

ttme) inız• cibi l~vhalar kond,.. 
Yine hay retmedi. O güzel fidıııı

Jar kırılmalı.ta devam ediyonlıı 

Nihayet, Belediye, fiduılrl"l.f.. 

arasına, bir h41ydar. bir boyadi
lı.enli tel çekmece mecbur kaldı. 

Bu dikenli tel, lstanbul halkı· 
ll1D seviyesini llaylwan, bizim ;. 

çiıı çok ayıp olan !tir ifadedir. , ·~
sıl Belediye için ayıb olan işleri 

sayıp dökiiyorsall. böylece kendi 

noksanlarunw da görüp söylcnıe
liyiz. Şehir hepimlıin malıdır. 

Onıı temiz tutmağıı, bozmama· 

ia, yılnnam•ja elbirliğile ıa~ reı 
etm<'liyiz. 

REŞAD FEYZJ 

Birimizin Oe;di 
Hepimizin Derdi 1 

Bunun jçin ; su işleri, zat ı§IP-1 
ri vesaire gibi mühim müdürliilt
ler ve kalemlerinin Beyazıt vt 
Beyoğlunda bulunması, beled!ye 

Şehrimizde ipek 
Böcekçiliği Sanayii 

Bu hususta esaslı tetkildere baş 
lanmıştır. 

Trakgada 
lktısadi 
Tetkikler 

Bu OçUncü, Baka hm 

İstanbul ikliminin cipek böce!: 
çildiğİ> ne müsaid olup olmadığı 
hakkında bir miıddettenben y:ı • 
pılan tetkikler miisbet netice ver
miştir. 

Belediye Pullan 
Yeknesak Olacak 
Belediye pulları baklanda diin 

D<Jıiliye Vekaleti:ııden VilAyete 
bir emir gönderilmiştir. 

Bu emırde; kontura ve ilaı:: pul 
]arının kıymet ve şekilleri tesb't, 
edilmemiş olduğundan her bele
diy~nin bu pulları kendi arzu.•u

Ekonomi müşaviri Mes'ud fs
tanbul • Marmara - Çanakkale 
teftişlerine devam etmektedir 
Mezbaha, lıabzımallar, sütçülülr, 
hayvancılık .. gibi Trakya ve is • 
tanbulu alikalandıran işler üze • 
rınde etüdlerini yaptıktan sonra 
Edirneye gidecektir, 

Bu Sefer Ne Oracak 
Bir karıı..ıı.ı. lıbe, aylardan be· 

ri, aabieHI u.maa lasılaJula •on .. 

denllil iki -ıı.ıubuu blrl11dslnl 
erek umaa l'f"fel, ikincisini, Jkl ay 
luwlar .....,, ioellıı<i llJIİi .. ~imdi 

aetrMiJ'OIU. 

Bu sebeple şehrimizde ipek t~ı

cekçiliğinin teHi ve inkişafı b· 
nırlaştuılmıştır. Ezcümle; Eyiip 
:hzasmııı Kemerburgaz nahiyP 
•inde ipek bocegi besliyenler pü 
~c;galmıştır. 

nıı göre bastırmakta olduğu bil • !-==---===========• 

Ve H dda. e.ku:7.eumas .. ri .. 
easm.ı 7uf.ne •rUruelı bu utırlan 

•1• Vallmh LaUI llınlarm na
un takdir Yf' 41illaUtrl'De arı:edl· 

7oru. 
011.•r•csmm, mektubn'lla n • 

.Uml• .ı;:rlt dil'•" 

Ayrıca Yalovada da kozacıl•f'.ı 

biiyülr ehemmıyet verilmektedir 
Beykoz fidanlı~ınrıa,,. İstanru'

dı. ipek biiceği besliyenler için ele; 
55 binden fazla dut fidanı halka 
tevıi olunmuştur. 

Zorbaların sırmalı elbıselerı, 

at1"rının süı;lü ko~umları, başla • 
rındakı ~opaları, parıl parıl par • 
lıyan sıhihları l~tanbul halkını 

tı shır etmiş bulunuyordu. 

Hele: çarşıdaki alış venşkn, 

f:snaf ne isterse derhal çıkanp pe

şin olarak tediyeleri ahali üzerin
de Alemdarın askerlerint k•rşı 

sonsuz bir saygı doğurmuştu . 

Çarşı ve pazarlarda geçen A -
lemdarın askeı·Jerı başlarını kal· 
dırıp kadınlara bakmı;ıoorlardı. 

Halk arasında Alemdar Mus • 
tafa Paşa kurtarıcı bir ıntsih Oiilıi 

telakki olunuyordu. 

Herkes derinden bir ahçekercli 
- Ah; şu Alemdar Mustafa Pa

şa bir Sadrazam olsa! .. Ehli müs
limin rahat etse! .. 

Diye dua edıyorlardı. 

Alemdar askerlerini gören Ye

niçerılrr sağa, sola sıvışarak mey
dandan kayboluyorlardı. 

dirilmekte ve bu yüzden yeknll -
s~klıgın ihlal olunduğu, bazı be· 
Jedıyeler için de pek cüz'i milr • 
tarda bastırıllan bu pulların bele
diyeler tarafından yüksek ücıet . 

le tabettirıldil(i şikayet olunmak
tadır. 

Vekalet, bu gibi hallf're meydan 
verilmemesi için belediyeler ta • 

Gerek Sultan Mustafa, gerek 

Sadrazam Alemdarın İslanbıılu 

basarak bir vak'a ihdas edebile • 
ceğine kani değillerdi. Bu sebeb

le Sadrazam; bülöfler savuruyor, 
ortada bir kukla gibi dolaşıyordu. 

Aradan üç gün geçti. Fakat, Ra
miz Efendinin Alemdara dedık • 

kri husul bulmamıştı. Bilakis, 

Sadrazam tarafı, Sultan Mustafa· 
yı kandırmışlardı. 

Padışah; Alemdar Mustafa Pa
~anın İstanbuldan u2altlaşmasına 
irade etmişti. 

Sadrazam; aldığı iradeden hız 
alarak Alemdar Mustafa Paşaya 
hulasatan şu yolda kat1 bir tez
kere yazdı : 

- Serhadde teşrıf buyurmaları 
iradei padişahi cümlesindendir. 
Biran evvel avdet etmelerini rica 
ederim. 

Sadrazamın bu son tezkeresi 
Alemdar Mustafa Paşayı çileden 

rafından kullanılmak üzere mu· 
ayyen bir tip kabul olunduğu ve 
Darphane ile Damga matbaa<;ı • 
na bu nevi pulların yeknasak §!!

kilde tabettirilmesi için emir Vf' • 
rildiği, belediye reisliklerinin bu 
nevi pulları Darphane ve Damga 
matbaası müdrülüklerinden is • 
temeleri bildirilmiştir. 

çıkarm1ştı . 

Hemen Rusçuk yaranını çadı

rına çağırdı , Tezkereyi gösterdi 

Yaran, tezkt·reyi okuduloı• .. 
ve sustular ... 

Alemdar sordu: 

- Ramiz Efendi, 11<? buyurulur ~ 

- Evet; maatteessüf sarayda 
muvaffak olamadık. Beyni sulan

mış ofon Padişahı Sadrazam tara
f1 iğfal etmiş bulunuyorlar .• 

-. Kestirme konuşalım ... Yarı· 
lacak şey! .. 

- Kolay ... İşin kurnazlığa ka;· 
mamız lazım paşam•. 

- Nasıl? .. 

- Sadrazama hsanı münasible 
cevab verelim .. Ve §Öyle diyelim: 

- İra,dei Padişahi üzerine he· 

men serhadde hareketimiz mu . 

karrerdir ... 

(Devanu Yar 

- &Edirnekaptda. trann.·a~·ln 

•ondüib .Jerden hem. KariJe ca .. 
aline &iden, htm dt Edlmrkarn .. 
E1ii• ]'olunn başlanı-teı olan bir 
tdde 'V&rdtr. B1I eaclde oranm bel· 
il ııa.ıı, Jıatti, "'1•<& udd.sldlr, 
Her Pn blnJerce halktn rr~id )"t:rJ 
olduju clbi nak.JJ vası&.aılan. ~t>v:vah· 
lann akm üm ziya.retine Jrldlk .. 
leı1. Ka.riyf" a.m.ii.M otomobillf'r 
buradan l"f'(t"n. iıd Ja.nuıda iki 'it· 

• 
n.h t:l'l~r b;•?rrnan b• raddt". avlar-
danbfort mwOaJ btr baldedlı'. ÇUn .. 
kU lnı.rada :Slllv İdaresi bundan, 
ta.kribe.11. dört ~ &)' Pvvel ~ir c;ou .. 
kur açtı. Tam so dtpt>Su blna,ının 

inundf ~ılan bu ev.kar r.-ni\ bb 

~s&a.n kuyusu bUJ. Uklüiundc•dJr. 
Ktnannda da •trllar, IM'trt yU&t"lf'll

llilnde- to.Prall yıfnu var. 1·ana. 
cadde • ....._n hııanınllf&ır. Eu· 
roda, aınok olank baaaıı blr ku 
•l~l . bozan bir •l>i cahıJh. Nihayet 
ayda bir llll pn, bir iki ki inin ça. 
hşhtı rorilldv; dljer samanlar kf.'n
dl haline brrakıld• Şimdi. dort Mf 
a7 &'e'Çtlfl hklt C'ulrnr ayni halde 

dllf"U or "'°' ya,tmu.rlardan butq_n 
caddeyi kaphsu çamurlarla bora• 

bir batal:hk halindlf' .. ulunu)or. 

lluJ"a.ya. bir ~" hadn~i yapıla ... 
~allmuş. •imdiye kadar bir arıartı

...,. yopılabillrdl 

B• muhil .. al\una vt bu '.\ olda.n 
•~ binlttte 7•k-an bu kü('ıi
tRk. tm-aaı yüswnden d~tUkltri ba 
mu~kul. batta, bu itti vu.lyf'ttfa 
bir ~ t"l'\.'t·I llurtarılmasını sa~ ın 

VallmJt.dta laJl'J Yt riealarla dili· 
7.,.... .. 
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1 U z a k Ş a r k't a S o n Va z i y e t 1 , __ .....___, _____ _ j Meraklı Şeyleri .-. 
H 0 K A _ VE Fransa.Japonya 

MUnasebatı ' 
DUlİR \'OLLAlll:\l:\ 

li7'.li:\Ll"Gl 'F. KADARDIR'! 

En ..,,1n nr:,roı_uııa.n iı.;t.ı.tistndere 

l'Ort": Bırleıok _\nıerıkada. 

645,000 kilunıeh·o d~ınir~•olu vardır. 

Bunun 532,'!00 kiloınf'tro.:tu !tİntaU A~ 

merikadadu·. 

-----------~m:ı1-••-11111-.. ,mıwv..z;ıııam.., ... .__...,_.'"~waıı.-_....,~ •• 
Oğlağın Olünıü 

JA • 
ğum, yarw r,glağı haklanıaın ıb• 

Japonlar Diyorlaf!i: Fransa Hindiçini Y alile 
Çinlilere Her Türlü Yardımı Yapıyor 

Avrupa.da. bulunan denıiryollaruun 

uıunluin (Sovyet Kusy:a diilhil değil) 

341,400 kilomt'trodur. 
Sovyet RU!t)-ada (Avrupa ve ..\~)·a) 

85.090 kilometro demir:rolu \•ardır. 

A~yadaki demio-oUarının uı:uulutu 

138,000. Afnkadakllerin 61.3Dt, .'\vusl· , 

ralyadakiltritı dt> 50,481 kilomt•trodur. 
r.ıocnauu 1.J.t1,0IO kilome&ro. 

T
osun, a,k,Tl•gmi b,ı,rip ko-\ 
yü:1e döndüğü zamaıı ba • 
bası onu bir kenarn çekerek. 

- Bana bak oğlum, dedi. İn 
sanlar her nedense bu son zaman· 
!arda boğazlarına pek dü~tült•r 

Hele et, başlıca yemeklerim teş

kil ediyor. İşte sana bir iki kü:re:• 
dolusu alacak sermaye .. Bu pata 
ile tavuk, hindi, alıp pazarda sa · 
tacaksın! 

' Nakleden: FAlK BERÇM~J 

çekmeden kesiyordu. lfüne kl'rl 
olsun, taze olsun her hangı hir 
hayvan verseniz, gık dedirtrr.e -

_den on dakika içinde öbür dtin
yaya gönderiyor, yoluyor v1> size 
takdim ediyor. 

Ç can 
zım .. ·\ratlı. bır gil» var. 8 ~ 
pıua•ına yetlft<nr.~liyiz. , 

kElh 
- Ne oğl~tı da mı kese . 01 .. k , ·eı•ını - Tabıı ea.nım, esmı) · dl 

D. · J vdı h•Y ne yapayım ' ışı o sa, 

"eyse .. Fakat erkek.. •'"! 
- Demek onu da kesecek· 

Fransa Aksini iddia Ediyor! .. 
Be:lçJkada. 100 1Uometro murabbaı 

arazicle 3~.4 kllometro demir1olu var· 
dır. Sonra inc-Utere ceHr: 110 kUomet
rod• ıt.3, dah• sonm İ1tv•çre 14,'l; Fran • 

sa 11,5; Alnıanya ıo:r, itat1a. 7,3. 
Doğrusu ya Tosunun böyle sı

kıntılı ve· yorucu işlere pek ylizll 

yoktu. Haddi za\ınde sarı~ın '"' 
şişmancaydı. Değirıni yüzündt • 
ki küçük gözleri tatlı ve müşfik· 
ti. Bu haliru gören 1 <ıc, onun bir si
neği bile öldOı·ec1>k tinette olma· 
.: ~ın anlarlardl. 

Artılı: i~leri taks<m etmişlerdi. 

Tosun satışla, Gülizar da hayvaı .. · 
!arı kesip yolmakla ve pazara ha

zırlamal<l& meşgul oluyordu. f-lor 
pazarın kıı.nıl9cak günün arlf,.. • ı 

sinde, akşama kadar hayvan Y< !· 
ınak ve boğazlamakla geçirir on·· 

!arı güzelce sepetlere yerleştirir
di. 

vah. vah.. r ınısııı. 
- Elbet kemc:cğim, de 1 

. ? 
nesın. 01n 

Ertesi gıin Gülizar MY''
6
1c 5, 

boynunu kuvvetli dizlerile sı ~1 
Japonya 
Çin de 

Ne Yapacak? 

C 
ın ı~lerııe m ·şgul oinıak ii· 
zere Tokyoda yeni bir d~ 
re a~!lmıştır. Japur. hıfriı· 

m •ı buray. tesiô etmekle Çine 
ta llük eden bütün işleri bir ye>· 
cie topl11nuştır. 

B;,hassa Çi:'.' n şimdl)"C kıcW.r 
Ja, nlann el "le geçen ycrlermdc 
.kt di, ticari vaziyetkı~. yal>&r· 
c• :ı. her gı.in çıka:ıı bir t ık1m 
c ctd h.ı!cuki meseieleri tctk ~ Pt
rP, k lüzumu günden gı.ine ~r- • 
m. tır. 

(' nde yabancılar tarafından b!l· 
çok t•sisat yapılmıştı. Şundi J 
po ıar Ja birçok şeyler yapmak 
i>temekted'.rler. Bunu harg; ser· 
maye ile yapacaklardır ? 

Görülüyor ki Çin meselcsı Ja
po.ıya için en hayati bir da\-a ol
rr~ tur. Japon Başvekili Pre11s 
Konoye bu münasebetle vaki be-

. ! Ha\' .ı lıombardınıanwtlan yarabııaıı 

f yanatmc!~ şöyle denıcktcd:r: 

- Japonyaııın ast! gayesi kati 
zaferden ibaı:ıct degildir. Şarki 

Asyada yeni bir nizam kurmaktır. 

Silahlanıyor 1 
Kırkar Bin Tonluk 
Gemiler Yaptıracak 

Bu Haber Almanları DUtUnceye Sevkettl 
1 

S 
on zamanlarda Sovyet Rus· 
yanın deniz !nfaat progra· 
mı etrlfuıda ı~ylenen f&Y• 

ler Alınanlan acın 4- aWı:e. • 

dar etmektedir. Berlınden Deyli 
Ekspres gazete;;1'ıe bildirildiğine 

gÖI'e, Sovyet Rusyanın yeni pro.>-
(D'!Vamı 7 inci sa.lıiJcc' 

Yeni bir Alııtan ge n1İ!)İ denİ7l"' indirilirken 

ı 

inrUter•d• 100 kllomel<o murabbaı 
bir arazide 110 kilometro fOSe J'Olu var

du. Alma.oyada. 68, Birletik Amerika· 
da 62, Fransa <'1l ba'jta Z'f'hnekttdir. 
115 kllometro .. 

DE'.'llİZ,\L'fl K.\llLOL.\Rl 

İnı-iltf'reni•ı 3'!6.000 kJloınetru uı:un
luiunda deni~a1h kablu1arı \•ardlr 
jal){tnyanın 16; 11ol•nda 13,5; A1man-
3-a. 8. Birle.ıik ,\ınerika 141. ı~ran~a U
('U11<'U -.ırad;.ı gtlir: J~.008 kilometro. 

:!O BİZ\ ("İ:VS 8.\1.JK 

Tath ~Udk ~ a;.ı.,-au :?O biıı ('ıns ba
lık \'Ardır Hunun 8.1100 1 :\tı .. ırctak~ ~ 

nt>hrindı•dir 

GOO Kİl.01.l K KİR 

K.\PLCIIB \G \ 

Klı.ba ad<t-;ı kı."ılarııula bahk a.vh-
yan l><1.lık<"tl.1.r, ı ınf'tro buyun(la ye 
600 kilo a~ırlı!ında hir k;lplumbiıl.ja 

tutınu11ıl.1.rdır. 

Rircuk ;ı.linllt'r. kaplunab.ı(:ı,tı &Or· \... -
bit t.~iıtli. hastanc~·e götüril.lü:rkcu ntiye ıehni .. ler, tt'tklk etmi .. ter v~ ka- Pazarda küme3 hayvanatı salmak. Genç evıılerin evine, kan ko 

11 

but ~nun kalınhiına na:r:arau rn aıt !SOO t Bu, Tosunun beceremiyeceği hir kusundan girilecek gibi değildı.. 
1-tt: Tokyod,. ,-enı faaliy·ete bas.- ı · T b ld'g·· ama~ :r "' 1·a.,ındı\ oldu-.unu "'"Y tını .. tf'r. , şeydı iş yaln1z salmakla bitse vct; osun azan eve ge ı t z •· 

lıyan Çin işleri şub<"Si hep bu vtısı · ı k G"l" il kan ı·çı·ııde bulur· K.\RTVİ7'.iı· bir de bunları kesıp yoma var· u uzan c en · 
cm•·:• 'l"le işe başlamaktadır. dı. Bir tavşanın ,·eya bir horo _ Gülizar kanlı ellerini 3r\;a,va gi'-

J 1 b 1 1 1 Çinliler, 10 a-ıır t•\·vrl df' kartvizit . . .. · · · ... J ap m ırın ya arcı ar a o an zun kafasını koparırken öyle ;;o[;. türıip opmesı ıçın yanagını co~a-
.. ba' l' bili kullanırlardı. Fr•usada. J3 tiucü Lüi t\ - k"t '1' ·cı'n•· mun.ıse .ına ge ıncc, ıassa lürdü ki hep içine bulantılar ge • sına uza ıgı va ı osunuı> ı. " 

:ı:1;m.a.nuıda Udt-t oldu. 
Fransa ile Japo!'ya arasındaki va• lirdi. Beceriksiz elleri altıııda caP bir ürpern•e geliycırdu. 

~unu Jlılve f"de1inı ki 18 Jn<:i a<>ırda. 1 l T k 
zıyet son zam:ıııl.:mla iyi değildir. çeki« :ı havvanlarır. hali de ~~·- Alhıh içın söy eme ı osun a-

şlmdiki ı:-ibi kartlar kullanllmaıdı. Es- i .ı 
Tokyodaki Avrupalı muh~birle • rıca ıc.ini paralardı. rısını sevmiyor Jeğik:i. Fakat b.ı 

k. bıÇi' 
tırarak hazırladığı kes ın l~ 
boynuna daldırdı. Tosund:aı . 
manzr,rayı seyı'edecek hal . ~e· 

Ç11vır ... ınamıştı. Ba~ını arkaya 
oen oradan kaçtı. 1 ;r 
Artık mantık ,.e aklın hiC 

' 

}<ad3r 
yardımı dolrnnaı:.ıyacak Gö • 
nefret ve ikrah duyuyordu- ıindf 
zünü kapadıkca, Gülizarı e·:'.de) 

~:~~~ ;M; ,.h~' 
1 Prograrı:!J..
A nkara RadY0 '" 

BUGÜN 
Jd iskar.,bil kiilthıruun. arka§uıa. ka- b •ı 

r!n bildirdiğ,ııe göre, J~pon ga • se,·gi korkuyla karışı!< bir şeydi. 17,3Ç Müzik (cu • 0 w • 
ıen'1" isirıı vt adı·toıs ~·axıhr. b1rakılırdı. Baktı ki olacak gibi tleğilı Lt:o ıg Konuşam. (çocü ıaaU)· )• 

zctelerl de Fransa al~yhine son iste olan kabili~ ~tsizlığinı anlat • Güzel yü,ile hiç de bir canavara l8.l5 Mu•ik (cazb"1'clı• 4,~11 ~,ı gi .. ı;ıierdP ~iddrtl.. yazılar yazmak- Sİ~E:\lA Yll.DIZL.\.RI mak üzere tekrnr babasına ~aş benzemiyen k:lrısının hayvanları lS.lt Saat, ajan~. meıeoroto • 
tadıdar m; KAZ/\NIYORLAR? vurdu. Fakat ihtıyarın böyle ~ey- boğazlamasına şa~ar dururdu. borsa" lı•berle•i. 
Buııın sebebi ~udur: !erden anlar tarafı yoklu. Oğlu ı Hatta bir gün dayaıwnıı,.arak su- 18,45 Türk muılti. ..,..~ ı~r· 
Jg,pun 1a'" Çinde büyük bir'tıaı· Kt:~a::t;;o~~~:hd:ir2~~~~i~!·::0·:::~ - ]c · · b.t' dikten sonra bahas.ı ı du. { .. - Al<"•k <'~vi.t dalları .. 1 

tı<! giri~~il~r. İkınci kış da gird~ yor. oıt.rleri d• oua ırore... ~~u:.;·~1.'ııııı ~~lkerek: ' 1 - Kuzum Gülizar, öldürdUğün ku~ Kıı •«»r b .. ,.u ••'"" -1' ' 
ği h ld d h b h b , b'ti ı·· hayv·aul.ıtt• geceleri hiç ri.iyana gir-" e a a u ar ın ı P u- FEl!SAll. \'ANi BİR SAATLİK - Ulan. dedi, sen kadııı mı;;m muı. 
keıwceği belli değil. Halbuki Ja • yoksa erkek misin'! Tabiatin <n- miyor mu? s- Uamz.~ uıı•. 
porluın maksadı ~imdıyc kadar MESAFE Nil: KADıumuı~ sanlara ye diye emrettiği bu hay- Güti?.ar kahkahayla gülerek: 4- nnııı. • 111. 
ı. · · ld kl Fraıısızlara •öre bir rersab, 4 kilo· Ayol Tosıııı deli misin sen' 5- s .. s1lllii ııaıuın 6iıJIÜ e.r geçırınış o u arı yerleri bir • vanları öldürecek yürek yok rP.<t - · ..,ı 

metrodur. İspanya. fersab1 1 kllometro, tledi, bunlar insan mı ki?. 6-· At &apı oıun ha ' 
an evvel işletmeğe başhyarak o- sendo? Hem ben 0 elli lira serma· 1 __ 8.,. bir • •illik ,..ı .. ""

1
,·,. 

• ı. . OG6 metro· Prusya fersahı biraz tlaha ı · "l k 'l' 
r ...... rı.1 tabii sen·etındcı1 istifade yeyı· balırasın diye vermcd;m. Ası goru ece manzara osun • Soiı·" s~rrı sürmeli ı.ıı u7unea 7 kilnmelro t.9T ntetro. - • J 
çarelerini aramak. bulmaktır. Fa· . Anla~ıld·,, senı' "\·lendirmek•t·n k~feslerin içinde c:.nlı hayva!lla- 19,15 l\tımk (btr melotlll .ırJI'' 

ın,-lltt>rcdr bir t~rsalı 5 kllometro ~ ~ · ı-. , ...,. ,., 
kat harb devam ettikçe buna ;m- 569 metro, İwiarede 1 kllometro 411 başka çare yok.. rı getirdiği zaman Gülızarın s~ • 2t Tilrk mu.ıti: (JUi~c;ea.ıı ,.tJ 
kan görülcnıe,-ıekt"·'ı'ı·. l vinçle bunların k~nasına ge<' • 1- Tanburô t <mil • •. 

·l 'l.."U nıelro. p,,. lf'kiıdr de 6 ki1ometro 179 Tosun hayalıı;Ja bir defa 1..' sı. !l 
Ja"'"n'·r b .. t" • 1 b . - ·ıd· B mesi v~. peşrevi. . ~·•"' 

t'"' 4l ın u un. ugraşına aTl uıetrodur. abasına itiraz ctmtş acgı ı. ;r •· · saıt.ullah .:ıia birior• ";vıt~A 
Çin ba~kumaııdar.ı Ça 'Kay Şekin · · ~· kaç gün soma c\•lencceni kızı gös- - Vah, ,·ah -.ravrularım susuz- ,_ Tubul ishak - ikinci • . ,,,-

Bl.Tll..\Jtl..\ 1.'l.1\I:\' 1-;,, o k ( _._, ~ 
mub•·em~tinı ktrnıak, bu suretle !erdikleri zum~n hiç sesıni c.ık1r luktan ölecekler wnl•rı ·a ~,~en 4- Sa<lullah ata • ao- ",.;,.ı. 

:;t'RA1'Li ı·aı.::-; stv istPd iclc1i gibi Çın~ cll~rıne al - madı. 

1 

çık'ilr da -;ula\·ıı' d• ıncsi v•~ -=;, 11 5- Tanburi İshak - Saf. ıOl'iil· t. 

"
••'·t H lb k ç· k liı~·.JHeredf', l.t•ndra. ilf' <Ttı'iko,r a· ra sırası n_C'ld k,,. onltıı ı Oıı·r;r bi fi- Tanburi (!emil - saı ıiot t•~ 
· r-. ır. a u -ı ın n mu a\·e- Vakıa sesinin c.,·ıknıasına sebr-t "' J<. ro<"11re ııW 

t d h k l rJ.~111·1 ı i"'li~<"ll tren<lic. Bu iki "'ehlr a- rer kcı:::ıncs it. 7- Kl·ına. 'ılit•ıi - e ,.ııı 
me i a a ırı amonııştı~. Japon- yoktıı. İnsanın, Gülizar kadar i·e· 8- ruı•. efenui . Uü2'"' > 
lar blında,1 t,.,.ı.·., 1 1 k l rasın.lakt flt6 kiloml'troluk nıesafeyi To"Lıııuıı 1, ıoı•nı•rd.~ ~·ıkıntı.s· oı· -~uı ... 1 e Offi!?U arını yaz dis_li, pcmbrı ,vanahıı, ptır 1 k~ ~ ..., "7 renı e3·I .. ). ·• - C 5 !-oJ:ıt :tJ c1akikadı. k:atebni-.Hr. Sur:.tti . •~ 
mesul tutmaktadırlar Çay Kay gözlıl ."ıımi iki ,vas.ında nürbii' bil' artmıştı. G·ıt·rnı •rnzikle ve taze !1- J\1aımıud C•l.c.leddin P 

'• ı .. 111 olarak ltO &dlomeh'('· ·1 b 1 ı'' Şek §imdı kcııciisiıı n silah. mci - kansı olursa şika}'t cckcck tara· sebze ile b ı.v•ıııci~u sıyalı ı b• - ğ•ı .. · huyle evv.ı). Mil. • 
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.ı.r, ş.lön ben de onlardan biri oıdum, hiç gülme y o s A terce <ielikanlı aşkl&rl'ıı bildırebtlırlcr Ama, bu Yarm •k••m saat ~ı.30 d~~ ~ ,,~·'. 
O nıı·ktubn \C o ka.ritnfil yaprağını yu..stıgımın al- hiçbir zun1an o genç kı;.-.tn sarsıldıgın 1 göstrrmez! dada. k;i.in Pbilips Fabrlk~.;ı~ ,-r ff1 ,,1 

T rıdyf'. ..J,.. 
tıı d sakl•yorum. Her gün yatar ve kalkarken bır Relct ısrar ı:-tınedi. ;,ıası•ııu olan p c J "ıı• ıır -~c• İ ' 

1 . G ·· d" '"' olmak iız•rt kıs• da.,. r;l.l ke.e okuyor, y.ıpıağı kok uya.um. -'?üphe'1z. Sen yakından tanıyoroun. or uı:ı, .11,.." 
nıetro üı.erlndtıı «Ti. \'e soırt ~.'ürü •ün. Bc-n sc-nirı ~özlerine na n1ağ'a. n1ecbu-

" nt.şri.vatırı yapa<"aktır. • 

- Ne c.cr •il bL işe?. ---------· NO, 24 ·--.. ---· Yazan: ETEM izz•:T BF.NICL --- - - --- rum. • ~on'' 
Refet guldii: k Ve sordu: l3.i7 Hicri 1 ı_3 .. 54c·.•·:ı.-ı:' 

led lc:.,ı. ı.ırsun?. Hiçte .şa~ 'Y"I dot):t• n yok.. diyordu, 1 f, rL 1 ~ru Gran!t gibi b ·adın . )\. 
Kcııclıı soy n ~ a.. Dedi ve sözunü bıti. d . Bilmıc fü·fe . lwrı,~ giizümden böyle şe;·!er kaç- Pek; bugür görü~tiin. Bu gece nı~;n bc·kli- z;lkad~B.ı 13 

\ L yır. gu. rc-k ilfı,·c etti: d' 1 b 1• _vorsıın'!, 4 i .ı." - Hay ı en sonuırn .ın .ıt a.,.a ım: az 
- Salak aşık'.. m . FericliP yüzü bırdcn degcş.i. Ka. lan çatıidı. --- ·ı J.(J: ·'' -<;İ 
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Refeı. n atı aca ır şey ·a mac ı. ıne ıır güP ır .>iası. bu kac.ar ·uv,·et e soy uyorsun. ar· 26 Biriııcikıinıın ,. 

G 1 k k.·lı bir SCole: 1 kart gönderdı. Bugün a atasaryd.ı hirkşt.k Bir m~ağ: gelin etmışl<'r de kırk gür ko usur.u ver- --
1 

··•" 
Merak etme, benım ba~ıma böyle ş<·y er gel· R r R " ı o · · t;. 

pastacıda iki saat kadar oturduk Ona yine kaldbi- ıncm.:ş .. derler: - c et efet .. -ı.n amıvorsun. ll\I ÇOK scvı- v k ti vasatı d 
nü, hislerimi açtım. 0 da en soıı beni sçvdig:n. sak· DC'<lı. Ft'rit ci<ldı bır lJvır ile kesti attı: yunım. 8 l er <'1,:...-; 
lıyamadı. Kendisine evlcnel.rrı drd.c1ıı. Red<lelmc·cl,. - Dtı kızl'ı ciddiyeti iiıerinde şüpheleııec~k Dc·di. Derın, bütün g<igsünü solul n bir ııt'fcs 'z 51 

7 23 ve b<?ni-n!,• Bugün kadar bana a'k ar•nı bildiren, hic.·bir nogta buluı:.<m•z. Gnç,.kte•. grnni, g:l>i bır aldı. De\·am elti. 
1 

)1 
Güneş 

mz 
Ded, dcv>1n etti: 

En sor.ınu anlatmad,n? 
Fe it y.ne gillerek sözıinü siirdıi,.ı::.1: 

Bu k d,u ı anlatı gıma bill' bc"U p~rnan 

.,, t Ben :ı.nlatoyım. Bd}"l!'UZ ı ır rr. ~ 1 d!nlesi .. 
!!cm o .ıi! egl<'n..ıır,ı . Heır de • ,alak a,ıklıko dc
rece'1m kord tmakta gec ı<mes.J1. Oh ne ıyı? 

e\'lcn:ııe ôncrgeknrıı y.prn yılzlcrcc •\clikaııl• ;ç n- kadın! Ondan lHç ayrılmak ıskmıyorun" B<'r r;ca 12 ı5 
9 4

5 
de, te:< tJl.lıı gc:.ç sen oluıo su~ • d n Fc·r ı.. • İyi u. a r onun bır cümksıııı ~iıııd so.ı le- «tını. Ben gdmesini istedım. Evden kac; .. dedim! Öğle .4· 

J4 _, • ı" oıJ diye kon•ı, ..,ağn b:ı~1 ud Yalnız, bır k ec k olsur d<n. ·Baııa a~klarını oild.reıı, cvlen•ne öne gelcriııı Fcrıd.n b~ııliğine birden giren, kalb yaralarını İkindi • 
dudaklarım. d•;dakıar nu, tatta, elleri. e bile değ- vapaP yuzlE'rce delikanlı ıçinde .. • demi~. Bımda yır.e birden kanatan bu değişik! K onda akşam - Akşam 16 

46 ı JS 
dirtmedi. Evden yün almak bah.ıresile l'lkn s. kor- lıiçbır anl:im, ılze~ınde duıulaeak hiçbir ı:okla bul- danbcri ıçt'iı• rakının da tesrıni )apıylordu. Yine ıg 25 

11 
5! 

Refet· 

Yoo bm·k ev olrr Jz. Sen söyled.n, ber> dl' 
on.- adım. ll~mcn •s.ılak .t•ık • •ı ne d ye kahu.· 

Yatsı 
k• kcrka ,·ınc eve >•,.,tu. nıaz mısı!' 0 • daJrJ,. Gözleri bir noktaya dikili k•ldı. Bakışların- 5 :ı8 1 • ~ 

İmsak .-" Çok ciddi bir kız Havai nıda d.ıha bırıPcı olu- I!.ç mı lııç: B•r g nç k z t•ı·de, Falor,da, /3- d~ıı Nesrinin pastacıdakı son dakikaları geçtı. o. 
yor k bir t ·1<ck ~ p• 'a,'ı cllıkknnıra gırıyurunı .. • kırlar, ta ışl<ı,r topl<.1ıtıl<!r r.da, aile gewodErı:ıde, {Devamı var) 
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oel Babanın 
Esrarı Nedir? 

Beyaz, Uzun Sakallı İhtiyar Bebeğin 
Kerametini Anlamak Zor Değil 

[ Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

K atolikler ve protestanl~: n.ı
el yortusunu cumartesı al:
şamı yaptılar. Hıristiya•, -

· tın bu mezheblerine mensul• 
tiınseler için, 1.a o zaman doğ • 
U~tur. Ortodokslar, bu tarihten 

gün sonra Noel yortusunu ya
hrlar. Onlara göre de, İsa kfınu · 
Ut>vvelin yirmi dördüncü gij11\t 

anu değil, yirmi dnkuzun, ~ 
'% akşamı doğmuştur 
ı-;o~ı, bütün dünyada hırist•.ı .. n
r, en büyük yortusudur B'z 

. n bu taraflarında deği. z. 

* 1'oeli, Noe!.n yaklaştığ:'lı, fl~· 
~lunda bazı mağaza ve dükk:ın 
'r nlerindcr> anlıyoruz. Kaç ,-ı' 
t ki Noeli biz de öğrendik. Kı-

"'ık boylu, kirmızı yanaklı, •!•-
. ·n, beyaz kürk yakalı, uzun lı 0 • 

_, sakallı, sivri külahlı Noel bl-
)'eni yıla girerken, bi•çok rc

~''•lerle gelir 

~Vve!ki akşam, Bcyoglu nd ı. 
le! baba konmuş. camekanların 
Unden geçiyordum. Noel b~ııa. 

"fere ne hediyeler. ne hed<v-
r getirmiyordu.. Tanıdık lnr 
lgaza sahibi, vitrindeki eşyal.i
Seyrettiğimi görünce, beni i~e-
• davet ettı. 
Yılbaşı ieın hediye almıva -
tnısınız? 

Dedi 
Cüldüm: 

llloel balı nın kucagı, el!rri 
'(('l'elerle dolu. fak•!, biz_m re
~iz bos olduktan sonra .. 
"1ağaz; sohibi, Noel baba hak
da bana şunları anlattı: 

EvvPlcc, Beyoğlunda N·ıel 

""\·ı vitrine koyan ~'Ok mağnza 
'kıu . Yıllarca r~vel,· bu hem0 n 
'ncıı bilinmezdi. Fakat, N•.ı·' 
~, bebeğini yapmak, san. be -
' lellcrle, renklerll· süsliyerck 

Noel Baba, kıı ı · ağında 

len ipekli elbiseler ıçin bır ç»k 
kum~ sarfedilir. 3 - 5 liraya v~p'
lan Noel babalar da vardır. 

Henüz İstanbulda Noel baba ·a
pan atelyeler yoktur. Bebek ya-

hediyelerle &'eliyo-r 

panlar yeni yıl gfrerken, dük.itan 
ve mağazalar için birkaç Noel l·a· 
ba yaparlar Bazı hususi slparif• 
!er, zengin aileler için de yapılır. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

25,000 Kız 
Koca Arıyor 
1
- ııgiliz gazetelerinde okun

duğuna göre Almanyadan 
çıkarak Avrupanın muhtelif 

•kana kovmak .idet olunra, 
~ittikçe ~oğaldı. Artık, N<>l'l 

hanın vitrını kıymetli cşy2 -
süsleniyordu 

yerlerine gitmış binlerce Alman 
kızı vardır. Fıtkat geçenlerde Al
man hükümetı bir tamım 1 apmıs 1 • • 
haricde garsonluk, hl7mctçilik e-

Alman kızı bulundugu anlaşıl -
nııştır. Bu kızlar kendilerinin Al· 
manyaya çağırıldığıııı öğrenince 

bır 1.amandanberi sevı~mekte ol
dukları felcmenk delikanlılarına 

müracaat ederlk kendilerini ni -
kahlanıalannı sö~·lem!~ler ve Fc
lemenkte bu suretle aile trsis et-

'lııııra yılb<1ş· hcdiyc·sı iıdetı de 
"Ca, Noc·ı babanın tesiri g•i -
'lıcğe baslandı. Noel baba d:le•~ 
'•klanı ıncse)esı olu)·ıır•ı 

d". sakallın görenler mutlt - 1 
kurük de ulsa bır ~sı·a sat"ı 1 li ı: . ' •. 

•dan gcçell' yorlardı. Tayı ·tre 
1 1 tıgo bilı'lı <ulan dükkanlar ı 

· Yılbaşı lııll'tlcrini :'focl ha-
~ 'n ınasum tanrianndan stı -

ndc-rf:'k "i.atıvor·!nr 
fağaza salıibı iıc karsılıklı o• ~r-
1ık. O hE'\.'f'cnnJı he\'DL'~ " 1

i 

trnağ(l rl .,."anı <'lli: 

:-.ıocl b;ıbanın satış ıiıera r!c 
Çok uluvcır. Biliyor .. nuz :~ 

İYan ederinde Noel gccc'en 
( 

1 ~rıfrar kurulur Türlü \' -
"r, tatlılar pastalar yem<·~- ı 
'ıttaya k"ntr· Bir ko~e<i Jı:, 
bir Noel baba bebeği \'ar~·r 
anın ortltsınrla kul'ük bir .;arn. 
'ı renkli k.i.sıdlar, ampull0 r 
'ı bc_Yaz ''"ld!ilı •rridlPrk s >· 
l§tır O g<-'('e :''fo<'I baba, e - ı 
l'ocuklarına ,.<'ııiyı1 içın h • 

•ı- getımı si.. Noel ) dkU -
' Ycmı,. yi\'<'C<'k, ı~ec<'k 

,~Ükkiınlaıw, hed yelik zar ~ 
tı <'~ya salaıı Mağazaların ı. 
kırına girer 
l b . 

abanın UZU'l beyaz s 

den A,man kızlarının bır an ev
vel memleketkriı'e döıımelerini 
bıldu·m4tir. Almanyonın kom -
susu olan Ft•lelll<'nktl' de bir ,·ok 

' 

~· 

1 1 

1 
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ÇİFTÇİNİN KU:ııNAZLIÜl 

16 ıncı Lünı'nin muhafız alayı 
Sablon'd~ yıtptıkları bir manev
ra esnasında bir çiftçinin tadası-

KıraDüçeUerrü 
- - ·- -- -

na girer. 
Askerler dinlennıek ıçın ekin

lerin üzerine otururlar. Hayrnn
lar da bir taraftan başakları ye • 

EN GÜZEL VE EN ŞIK 
GiYiNEN KADINLAR ... mege ba~larlar 

Çiftçi bunu görünce •rnz avaz 
b:ığırmağa başlar: 

- Ne mucize bu! Ne WLı<';ze bu!. 
Zabitlerden birisi sorar: 
- Ne oluyorsun be adam? Bu 

mucize dediğin nedir? .. 
Çiftçi ecvab verme' ko er, ayıı; 
sözü tekrar eder. 

- Muciıe! '.lriucize! . 
Nihayet Kral işitir. Çıftçi,vi ya

Bir Yılda 200,000 İngiliz 
Lirası Harcıyorlar 

nına ı;ağ'ırtır. - -·- - ------·-·-
- Söyle, der. Bu muc11e ıı~•. . u·· A d 

Ne olacak hoşmetmeat.' Ben ç y a 
tarlama buğday ektim. Halbuki 

buğd.ıy yerine ask<>r çıktı. Pu mu- 360,000 
cize değil de nedir?. 

Bu cevab Kralın hoşuna gidur. 
Çiftçinin zararlarının ödenmesini L • 
ırade eder 1 r a 
ESKİ İHTİYAT ZABİT 1 

NAl\IZEDLEat TALiıuGAHIN~ Birinciliği Kazanan Kadının 
Muallim.- Bir tufek ne ile si- SarfettlQi Para Budur 

lirur? 
Birınru namzed.

miz bir bezle .. 
Kuru ve te-

İkinci namzed.- Vazelııı!e, .. 
Üçüncü namzcd.- Pet•ol ka • 

ll]tırılmış zeytinyağile. 

:\1uaihn- (Hiddetle) on de-
fa, yüz defa tekrar ettiğim halde 
muttasıl unutuyorsunuz ... Tülek 
herşeyden evvel büyük bır dik
katle ~ilinir. 

CEZA l\lAHK EMESINDE: 

Hırsızlıkla mütlehem bir serst!f'i 
• füaf ediyor: 

- 13ay lıakım. _ Bu za va Ilı ka
dının nesi var, nesi yok hepsin1 
çaldım Fakat bununla benim fe
na kalbli ve methametsiz bir a• 
dam olduğuma hükm!!demezsi • 
niz. Çünkü ona, hiç olmazsa göz· 
!erini silecek bir mendil bırak -
tım!. 

İKİ ARKADA ': 

- Doğrusu Şevket, lam filozof 
kafalı bir adam... Her~ey.ı oldu
jiu gibi kabul ediyor ... 

Evet.. Onun için geçen gün 
şemsiyemi elinde gördüm. 

Moda ve şık r\yinuıekd~ lk i nı· i 

gelen Düşes dö VlnJ~or 

B ey az p 

D Üll) ~ıın en 
zengm a -
daır ların • 

datı biri de cenu
bi Aınerıkadaki 
Bolivya Cumlııı • 
rlyetiniıı Pari• el
çisı Don Sim m 
Patino'dur, O•u, 

sene evvel mem 
leketindc basit hir 
memuriyette o -

la.r ı bu elçi şl'n ı: 
dünyanın birirei 
sınıf zenginle1·in

dQndır. Doıı Pa
tine Y"f!ıdır. E .r 
oğlu \'ardır. Of(•ı

nun hayat ark1 -
da~ı olan kadın 
is& c.~k:i ~"'ranıı:ıi:. 

kral lıanedaııınd 

mer.su b bır P"•n
suti.r 

• Don Patino'ııun 
oıtıu Antenor !$· 
tino bır güıı b~ -
basından milyor-

llfoda krali~eliğinde birıociUği kazanan l\btlam Pati• 
onun kocas ı tarafında"' en çok beğenilen bir ı·esoı_' 

!arca lira mirasa konacağı için o da en zengiı 
adamlardan sa~-ı maktaciıı'. Fakat muhakkak oln 

j bir şey \'arsa Avrupanın şık ve!. 
1 ba~ mehatilinde en gilzel giyin. 
4 meği bilen ve giyinmek için ~r, 

çok para sarfedebilen kadın ol~
rak işt• Antenor Patino'nun lıa -

Davayı Niçin Kaybetti ? 1 ;.·,~~~:::::ı~r~
1

a:n ~::n;:ınıı:,:; 
muvaffak ola!' kadın da Dük d· 

ÇOCUG"' UN BABASI K.IM ?. :~;!st~;-,ün hayat •rkadaşı ofaı 

B 
u fngiliz Lordunun lıt•ııtiz 

1 ~4 .ı·a~ında bulunan ~ok l<'n

gıı. ılğlunun t8 ~·a~ırıd gen) 
t ı kız 1 

t .·l·vı~ti,Pıtı f\ıloğrafh.a -
nelf'r(:C' ıııodelli'' _yapan bu kız& 

•He_v~. · Pt·r • ıdınl ıaktığuu. r-..
kat kızııı bır ~·ocugu Plunca .ı-ra

larıııdaki dostluğun d<'rhal bo -
lulduguru. lı:ıtıa i~in nHıhkeme_ye 

Kcıddr 1k~e1t?_~ ı ı ~·c:ızml:::>, hC'~'C'ti 

hakıı11c11ııı. Lordun \'l•kil~nın talt!-
bı tılf'rıne kan ınu~ycnesu1e ha
rar ,-erdiginı dav.ı,va ilin kalı lıük· 
nıu·~-ı bu tahlilr ~örr vereceğini 
ıla\ e e_vlemı~lı< 

Dtin gl?'lı H lngılız gatt·teleri bu 

entt:rC'~an hitd,se.v" a-ıt da\'ann1 
sor L't'lst sine claır zaha1 vermek
led :rler 

lngiliz gazeteler;nın yazdık!• • 
rı~" göre• heyeti hakin c ı ızı suç
l • Lordu nıasuın görmLis, çocu -
,;,ın babasnıın medıul olduğuna 
karar YC'rnıı~t r 

Üçüııcti olarak sıra İnı?ıli, Kra-

l lıııın küçük karde~i Diik düken; 
erfikası gelmekıeqir . 

(Devamı 7 inci sa!ıifed< 

1 Talili 
Adam 

Sesini Beğenen 
Bir Zengin Kadın, 

Kendisin i 
Roma da Okuttu 

l l'ıMrlı ... loı cll..ır._ndan hır .. n 

kız ıulan Ledı Doı '• t 

~e-re f'V\t"l ~.:;.n l.·.~t:ı ıı • 

.. 
1
t

1111n tcll<.•rine nci1er dizer, 
~ 'J aı eler vardır Avrupac'~ 
(0ı·tuJan sok nc>'elı \'e eğ -

.. l;l geç,•r. Noel ıçın vap "" 
""l arın haddi he.ahı v>kt,ır 
"Jr. baba bl'beği ,yapan ve eoa 

Gazl'll•lerd< n n: ıd< tıgııııı, tof-
1 sılcı!a göre. son ınuh;.ıken p ~u Şt.•

kildt> cereyan <'lmi~tJr 

mış, }atagıııda gEcclevın rı ycı 

d.nlı>-rk~:ı ~~kı !:ı-Övhycwn lıı ı ... 

keğin sesını c;uk lJegennı " l' l.\ 

kadın. Bu -)arkıl.1 ı söyıiy<'n , 1 ı
ınıo ~;<.:ı.si güz.e.ı. Yaln z dah-ı 
{J,'İdeıni) erek sa t: t ~.-ı.rkı ~(,, 

mPkle- k.,Jıyor Kf' c ısın r hıı ık 
bek ol '" i<'ri ıle, ve i yı! 

~ı'rkcn çok ş )'apar1ar P.ıı 
~ı"ri ktı uk görüp de UC"<.a 

J .. tır, "'.ll'Jl""tn1ev n. Tur 

: Varc..ır Buan, .} üz ercl' J 
· e aP•lan 'foel baba la• , ar hı. 

hııı .. ıa ın listlf'rinc n v·'ir 
u 

Fe l c- ıul'nktt" kendilet·iue b ir i~ hul a u ~imd ı d(' k oea arasan 
Aln,au kıılat·ında u birj 

lfakim kararı ıcf \'lnı C'rlu-ken 
~unı .... ı ı süylenLşt · 

Bu <lava gEııı; \'e nıa~uın bir 
kızın ctavasL cirg.ldir R1&.ıkis .ıh· 

hlk~ız bir k,zın lllt':->l lt.sırlır. Ba 
kızın idıll'e «Lır.ık bır f.k r cdıl'-
nıek helkı k:ıbı olurdu :\ 11<' h 

kenrl.sının geçlıı ~ubatta bir ku
.vıtmcu~·u snymnğa tc-s('bbüs etlik
leri ıç-in ı11ahkU.ın ahın del karılı· 

Jarda:ı bıru ı luı rıs 

\'Cll..İ l J.lıld~Üll'<~t f 

dıyc 

Kız 

hİr )Hl/11 

.Jd rc.:s ı· :-.~.ne 
~e<,-e'l 

t~şrıni .... an rlı" tip• kanlı u~ 

(Deı-anıı 7 mri sa/ııtrd<· ı 

b'r or.u~ikı üst el .. ~ dt. 
yet . .,ır~sı ı .. zın1.. Bu :J ı 

kıki bıı :-;.an,ı(k[ı. n1.ll· 

11ıek itz re [ta ı, ~ ,1 ~11. 

•rn1in t:tn;ttk nf'fi n n 11 
r tıstn dP"f:' dt:sı:ı 

ık 

ı -

ı r -

eyi 

ın u ... 

( D•vamı 7 incı •alıı/ede} 
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No. 60 Yazan: RAH:Mİ YAGIZ 

Tanınmış Denizciler Muharebeler 
Hakkında Ne Diyorlar ? 
Osmanlı imparatorluğunun 

Kurtaracak Donanmanın 
P a .11ıta htıni 
Vazifesi 

Bir cihan hua11V1etınin, akıl d•Jt- lunmak üzere 8 pan;alık Fransl7. rilse ve bu kudretli donanma i.-
duran dehıelli silahları karıwn- hattı harb gemilerinin yaptığı Bo- tanbul sularına harekete geçseydi 
da göz kırpmadan çürülı: tekne • jjaz korsaları akamete uğrama - akını durduracak tek çare Yavu-
da göz kırpmadan çürük tekneler saydı, farzı muhal olarak Boğa - zun 10 borda topuna inhisar edi-
çaptan dÜf1I1an topu, işe yaramaz zın bütün tabyaları sukut etti - yordu. (Devamı varı 

matf>ryalı ile boy ölçütmekten çe- J•-=-============i"=;=::;;:::==:=::=;:::;~:='.::=:-' 
lunmlyen Türk denizcilerinin şe
rffli tarihlerine her muharebe -
~e. her~eye rağmen birer şeref 

bayrağı illve eden kahramanlar 
çıkml.f!ır _ 

Onlara bir milletin, yüce Türk 
miletinin tunç göğsilnden kopan 
bir iftihar narasile saygı, alkış ve 
değerlerini bildirirken Ata'mın 

dilile, öğüııerek haykırıyorum: 
•Ne mutlu Türküm diyene!> .. 

Eserin Anket Kısmı 
ŞÜKRÜ PALA 

SÖYLÜYOR 
Ölüm te!rika•ına nihayet ve • 

rirken bıiyük harp deniz tarih -
mirin keydettlği bu facianın mü
şahidi olan o zamanın fedakar ve 
kumanda mevkiindeki bazı Türk 
bahriyellleri ile de görüşmeyi ih
mal etmedim. Bunlardan bir tn
ncsi de emekli albay Şükrü Pa -
ladır. 

Şimdi Denizbankın denız mii -
f"virli~ini ifa eden Pmekli ku 
mandana, ilk sualim ıu oldu: 

- Ruslarla Veladıvostok miita
rekesi yapılır, Karadenizdeki ha
rekAta nihayet verilirken Amiral 
Paşoviçln Mondros akınına kal -
luşmuı deniz harp kaidelerine u
yar bir hareket midir? 
Muhatabım suali bır defa da 

kendi tekrarladı; sonra, Yavu -
wn kumanda köprüsünde ~m'r 

verdiği anları hatırlatan bir jP•t: 
le cevaba geçti· 

Büyük 
Kurultay 

(1 had sahifeden devam) 

ve millet ifade•ini alan halk saf
larının hakiki mümessilleridir. 

İ9te bu mtimessillerdir ki, bugün 
Cumhuriyet Halk Partisinin ça

tısı altında yine o çatın ın ebedi 

müessis ve önderi olan Atatürk
ün Parti adına namzedliklerini 
milletin reyine arz ve tasdik et

tirmiş olduğu 375 meb'us ile bir

likte toplanmış bulunuyorlar. 

Verecekleri rey en saf hali ile 
doğrudan doğruya milletin reyi, 

ileriye siiTecekleri her fikir yine 

özbeöz milletin fikri oluyor. 

•Reyiam• ın ve millet hnkimi
yetinin bundan daha üstün tcı.a

htir ve tecellisi olur mıı. olabilir 

mi?. 

İşte, Atatıirk'iın kurduğu büyük 
eserin biiyiik mana'1 ve büyük 

varlıi•· Bu varlıktır ki bize bu
rün bir kere daha gururla tek 

rarlatıior: 

- Her~y mill"I için \e .. her

~y milletten. 
Bunun Atatiırk dili ndeki nci< 

ifadesi de s•cleec 
- Hak imiI·et mill<'lindir .. 
D"mckt<n ibarettir. 

- O zaman, karagahı umunıi 

bir anket açsa, dost olsun, düş -
man olsun dünyada ııekadar '°1P· 
nizci varsa bunlara hurucun ya
pılıp yapılmamaaını damşsaydı a
l~cağı cevap manidar bır tebes -
sumden ibaret olurdu. 

-----~":'~"-~ BENİCE 
1 Baremde D~ğişik l ik 

Büyük harbin devamı ıniıddc 
!ince İırtinyede yan gelen Osmar
lı donann.ası delice bir dü~ünü~
lr bu buruca karar verdi. Midi! -
linin batı.tı. Yavuzun Nara önle
rınde , Sarı•altıldar denilen mc» 
kide karaya uturutu ile 'ı .. 
hareket tabit tekilde netıcelend'. 
Bu akından, fU neticeden başh 

blr ı•Y beklenemeıdı. 

OarnRnlı donanması, i ila! dPv
letluinin deniz kuvvetleri önü·ı
d~ deniz muhanbtsine tuluşnıak 
kudret ve lta\ıiliyetinden mater 
yal noksanı ıebebile f'sasen m~lı

rumdu 
Amıral Su-ıo'nun ıamanınılı; 

ba~ta Kiıyı.n Elizabel olmak üzeret 
12 parça dağ gibi lugıliz dr:tnn'u 
ve yine başta Jandark zırhlısı lı·•· 

No. 37 

1 
Mevs.;m : 
Kış ortası.. 

Bizf' bu Ucknr, dtnız kenarı yr..- ı 
bancı dP;ııldir; büyuk bır . aya -
nın ba ınılayız. Rortı<>nın bir sah- ı 

ııls:. bu kö}a pa l'<,~ırın uz~rindc 

ııeçmı ·t 1. Bdm .. ilı· Sermed ilk 
drfa bu kaya llZCriııde başha:;a 

Jrn lmı)lardı. 
Bıı ırk Ş•hsı d.ı IJMvm ız Sı·r-

n:l'I. 
Mov :mı de hatırlıyoruz. 

Bır kaç hafta rvvel J\1Pral hu -
susi otı.mobilıle karlı bir hava-la 

geç vakıt St•rmede :esaduf "' 
n;;~, onu evın~ götürmü~tU. 
Romanın baş tarafına aldıgı • 

ınız bu kısımdayız şimdı. 

(Birinci sayfadan devam) 

3: 100, 4: !>O,:>: 80. 6 70, 7: 60, 8: 50, 

9: 40, 10: :lfı, 11· JO, 12· 25, 13: 20, 
14 15 ve dt'rece 15. 10 lira. 

TERFi ESASLAR! 

Yenı ı.;l'ıhada terfi !"Saslan hak
kınd• do u ka~ ıtlar 'ard:r: 

·Mafevk bir dl'receye terfi ıçın 
en az ol sene bir der«<·Hif' bulun -
muş olma·k ~arttır 

Yüksek bır mektepten mezun 
olanlar ıçin bu miıJdet 3 senedir· 

M üddetlerıni ikmal elmeden 
>nhilfıl vukuu dolayısile mafevk 
bir mern11riyete terfian taymi icab 
edenler müddetleri hitamına ka.
dar esk.ı <inece maklşlarını alır • 

lL-r 
HPr n .uretle olursa olsun bir 

dorecedm fazla terf; caiz değildir. 

Yazan: Nu.r"t Silla CO~KUN 

Meralııı Sermede tesadüf etl• -
gi, Sermedin Meralin evinden ge
ce •arısı kaçtığı günlAi takip e
rim haftalar içindeyi •.. Deniz gaz 
ueağı Üt.erine saatlerce kaim,. hr 
kap su Kibı beyaz köpüklerle kay
nıyor. Zaman zaman gerı ~ekili • 
.'·ol', kuvvet alıyor .s-anki.. 

Her geri geri gidi~indP birden
b'n fırlıyor, kavanın suratına 

d•·hşctli bir şamar atıyor. Bu ~a
rr.nrın kıvılrımları kayanın ÜZ'' 

r nde şiddetli ruzgiıra r"ğmen a
yakta durmafıa çalışan genç a<l>
nı n üzerinder. Slİzüliiyor. Sırsnl.- ... 
lanıdır. 

Humunlaıoıyor, boı,'Ürüyoı, ku
duruyor dt-nl,• .. . 

ltalyan • Fransız 
Gerginliği 

(2 inci sayfadan devam) 

İtalyayı korumak gibi bir .idaveı 
maslahat. siyaseti takib etti.kt 0 c.. 
sonra İtalyanın aleyhine yür;i -
mek mecburiyetinde kaldı. F~an 
sanın cihanetile. karşılaştığını . •!

yan eden İtalya, kendisini A!mJ.rı 
yanın kolları arasına attı. Alman
ya esnsen fırsat kolluyordu. Ber
lin - Roma mihveri kurulclu ve 
bütün Avrupanın muvnzenesi rl~ 

ğişti. 

Gerçi İtalya Habeşistanı alm . .,.
tır. Fakat çok büyük fedakarl•k 
la. Yapmak mecburiyetinde !' >1-
dığı bu fedakarlıktan dolayı F.ım
sayı mes'ul addetmektedir. Bin~
enaleyh Bunu Fransaya ödetmek 
istiyor. 19:J5 itilafile temın cdilP•ı 
konsesiyonları kiıfi görmüyor. 
itil.'ı.fname bunun için fesht'dil 
mi!jtir. 

İtalyanın istediği yenı konse~;. 
yonlar ne olabilir? Birkaç haft. 
evvel İtalya meclisinde yapılır 
nümayiş maliımdur. Fakat İbl -
yanın bu nümayiş sırasında 2ch 
geçen n.~mlekelleri Uhak etmek 
ısliyecegi şüphelidir. Bunların her 
biri üzerinde ısraı etmf!k, h".\rl.i 
göw alınaklır. Esa>tn Tunus I(!'> 
bir memleketin İlalyaya ılhakıno 
İngiltet't! de razı olamaz. Bun•ıtı~ 
la berabcı, H.ılws:,tan İlalyanıt• 
eline ge~tiklcn sııııra Cibuti'niıı 

vaziyeti deği~rni~tir. Geni~ İhlyo 
Imparatorlu~unun transit deo~'ll 

halini alan bu liırnınd:ı Fransanııt 
italya lPhine kunst,;iyor y:ıpma • 
ınümkündür. Sonr~ı İtalya Süv~' '.,; 1 
kanalının vazıyetıııdeıı şikayet e' 

mektedir. Bt•lki bu ı;oktarl:ı ~~ 

İtalyanın tatminine doğru gidil,r 
İtalyanın ne ıstt"digi d<' hen;!;, 
bilinmiyor ~'ransa hCıkümetine 

verilen notada İtalyan hbkiıme•=
nin ttaleblerini 1.umanında diol:>
masi yolu ile bildirmek hakk:nı 

n1uh:ıfazn• etliği söylcnmekt~dir 

İtalya. esasen mer'i olmıyan iıi-
13.fnameyi böyle sansasiyoncl 
tarzda feshetmeden de Fransa ile 
pr.zarlığa girişebilirdi. Fakat bıı 

nu, Fransada bir haftadanberi i 
talya aleyhine devam eden nü -
mayişlere karşı İtalya hükum~ti
niıı protestosu mahiyetind<" tela;, 
ki etmek lazımdır. 

Simsiyah bir gece. 
Uzaktan Adaların tektük ı~ı1<.

ları seçıliyor. 

Denizin gürültüsünden bask" 
ses sada yok. 

Bu berbat, çipıl havada Ser -
met ne arıyor kayanın üzer;n 
de? .. 

Kendisine de sorsak, cevap v"
remez. Çünkü bilmiyor. Yalr.ız 

haftalar var ki, hep onunla, B•I 
ma ile darılmadan evvel dolos -
tıkları yerlerde geziyor. 
Bır kuvel buralara çekiyor o -

ııu. 

Hatıralar bogacak! 
Bu boğulmakta bir zevk bul•ı

yor. 
İztırab onu öylf kavuruyor P· 

ziyor ki.. _ 
Baz:ııı dayananııyarak . Belmıı 

yı aramağa kalkıyıır. Gid p diz -
lerıne kapanmak 

Sen~ız yaşay amıyaciı_i?ım Beı~ 

rrn 1 

Dıye h•çkırm•k istiyor. 

_, ___ _ -------
Ankara'da Lik Maçlarının Sonu __________________ ... ___ .. Kadıköyünde 

--~--~-~------

Bükreş 
Takımı 
Kazandı 

Galatasaray-Beşiktaş 
Berabere Kaldılar 

8 ey koz 
G alib 
Geldi 

Ankara 25 (Hususi muhabiri • 
mizden)- Dün şehıimiıze gelen 
Romanyanın Bükrı-ş muhtelit fut
bol takımı bugün • 19 Mayıs• stad
yomunda kıırşı~tığı Ankara muh
telit takımını çok çetin bir müca
deleden sonra 2-~ nıağlClb elm•ş-

Dün iki Taraf ta Çok Heyecanlı 
Bir Ogun Çıkardılar 

.. s,.. 
Llk maçlarına dün Kadıl<O) cı 

dl ııura 
hasında da devam edil ·. . }le~· 

tir. . 
Oyun saati yakla~tığı vakıt bü

yük stad yedı Sf'kiz bine yakın bir 
seyircı tarafından ~~"relenmış 

bulunuyordu. 
Stadyomun hususi balkonunda. 

Başvekil Celiıl Ba,yar lle Milli 
Müdafaa V< kilı Kazım ÖZ4lp, Ha
rJciye Vekch Şükru Sı.racoğlu. 

Gümrük ve İnhısarlar Vekilı Ali 
Rana Tarhan ve Org<·ncral Fah -
reddin Altay maçı takip buyur -
makta idiler 

Bu miıhim maçın hahmligi 
İhsana tevdi edilmişti. 
Takım.ar kar~ılıklı olar.ık "' -

ralandıklnrı vakit muhtelit takı

mımızı şu kadrosu ile görüyoruz: 
Nu:dN •Ag• 
Nuri •Ds•, Ali R.za ·Ag•. 
Ke~fi ·Gb., Hasan ·Gb., Nus-

ret ·Ag•. 
Hamdt .Ag•, lfa~JJn •G::i•, Gün

düz ·Gs• Arif ·Ds Al ·Gb•. 
Romenler iSf', aralarında bm;ok 

defalar Pnlerııasyonal ulmu§ o -
yuncular mevcurl olduğu holde 
çıktılar. 

Hakenıın düdügü ile beraber 
hücunıa geçen takımımı.:tın kale
sine kadar uzandığını görüyoruz. 

11 inci dakika olmuştu. Oyun 
birdenbire durdumlar.ık büyük 
ve Ebedi Şt f Alatürk'ün hatırası 
3 dakıka derin bir siikiıl i~risin
d<' t;ıziz olundu. 

Oyun tekrar başladı,l(ı vaJut, Ro
menleri tı-krnr hücumda giiriıyo
ruı. 

Sagrl~ıı .vapılan hücumumuzu 
durdurmak istıyen Rornenl. sol 
miiılnfi lopıı kolu ile ~ı-ldığı için 
ha·k eın pl ııa l lı ceza~ı Vt'rdi. Ali 
Riza bu fır.;attar isıifadc ı'Cl<rek 

topu. \"Ok sıkı bir ~ıitlt 18 i.nci da
kıkada R<>nıen a)(ları:ıa takarak 
Ank.'.ir(jı .n ilk goliiı~·i ylı.ptı. 

Oyunu· y::rı Sühan' za intıkal 

t:tt1g1 hır sır~da alt'\'hınıizt' vt·ri
len bir frık:k uru:;undan gelen 
top golposta ~arparak g"n ııeldi 

\.-C- tam bu esn(ıda Rtn"atle yeti~ 

şen Romen sağıçı 40 mcı oakıkada 

plase bir vurıı~la takımff,ın be
raberlik sayısını yaptı. Devrt de 
bu sure11C' 1-1 bı•rabfflikle bittı. 

ikinci d<'v...,ye çıkıldıgı vakit 
takımda küçük bir tt>bffidüliıt ~·a
pıldıgı gözı• ~arpıyordu. 

Biraz sonra Romenlerin muka
bil akınlarında oolaçıgın or:aladı
ğı lopu ıyl bloke ed<'mıyen Nec -
det elinıleı, kaçııdı ve bu sırada 
yetışeıı Rrırnen merkez mühac•mi 
de takımının ikinci golünu yaptı. 

Maç 2-1 magliıbi ·ı>limizle ne • 
lıcclenmlljtır 

Bu kararla yola çıkıyor Fa.rnt J 

daha yolun yarısına gt>lmeden 'ı?
tırhyor. 

Hatırlıyor kı .. 

Çıldırdıgı kadın kı•ndısıne ıl-1-

nel etmjştır. 
Düşünüyor ki: 

Uğruna bir ömür verdiği. kP -
dın ona rn büyük darbeyi indir -
miştir. 

Omuzlan çökü ·or, bira>. kızh -
r~n yüzü tekrar küfleniyor, kol
ları ümitsiz yanına düşmü~ ağır 

ağır geri dönüyor Cebinde itiNı 
ile sakladığı, hazan avucu içirdr 
sıkı sıkı tuttuğu bir kağıt parça
sı var: Mektup! Ondan gelen ~on 
yazı par~ası 

Belki deyirmi defa okuyor g'!n
de .. Fakat her okuyuşun sonun • 
d~ı: 

- Yalan, yalan soylüyors>;n, 
ya1an yazıyorsun; inanm•.Yorum, 
inanan11yorum artık' 

Diye mırıldanıyor. Buru~tıırıı-

Galatasaray - Beşiktaş karŞJ • 

!aşması dün 8 biıri aşan brr sryjrci 

kü1lesi önünde T"k.ım •1.adında 

yapıldı. 

Saat 14.30 da ba~lanan oyuna 

her ıki takım da şöyle birer kaıl
ro ile \·ıktılar. 

Galatası.ray: Fazıl, Liıtfi, Ad· 

n;:;:n, Ekrem, 1'-fu!i>a, Cel51, NL•cdet, 

Salım. E<f;,k, Rrbıi, Bülent 

Be~ikt;ı~: Mehmc·d Ali, Husnii 

Furuk, Rıfat, Osıl"< n, Feyzı, Ha

yatı, Hakkı Sabri, Sufi, Eı;rtf. 
Kal<> ıntihabuıı B<·şikta~ k, zan

dığı it;ln oyuna G;ıl<tt..tı--arayııJa ... ın 

vııru~ıle başlandı. 

Üçıin<·ü dakıkaıla Bt·şık•n~ııı.r 

bir fr kik kazandılar 

E ..-efteıı Şerl'fr gc·çen tupu Şe-

rei' de has.ıanlQTJf' rı kaprru~ ına 

lim çarpıştılar vebu vesıle ile Sa

lim hafıf bir ii:nza aldığından bir 

kaç dakika dışarı çıktı ve oıltıncı 

dakikada tekrar oyuna dahil ol

du. Salim sıkı bir ~utle 15 incı da

kikada Galatasaraym birinci go

lünü çıkardı. 

lf> dakikn . onra yapılan ikincı 

bir hücumda Bülent yerınde bir 

vuruşla Galatasaraym ıkinci go -

!ünü çıkardıktan ı>onra oyun cnk 

h<)'C·eanlı bırşekıl aldı. 

4 rncı d•kıknda yapılan bır Be

şık1na :.kınında Şnef 8 melredPı 

çckhği bir suliı avuta atmak sıı

rehle muhakkak bir gol ve ayni. 

zam;mcl<ı galibıyetı kaçırdı ve o· 

yurı da ;,; > ıırn 2 - 2 bnabrrl klP 

neticelendi. 

mtvdan verm~den sıkı bır vııru~- D l "k S k k - , e ı an ıyı o a ·ı 
la Gala1asara · ka].,sım· S<ıkarak •• 

tııkımına birincı giıl i h1an<lırd .. ' ta Oldürdüler 
35 inci dakıkad; Bl~ kt;.ş for - ı (l inri sahif~dt"n devam) 

vetleri yıne muhim b.r gol lırs"tı le bıçak ;»ı ,apl~ımya cıcvam ı t-

ka~ırdılar. mışl<·ı dır 
40 ıncı dakık"d' Faıı.ıı !mu ı

suı bir çıkı!:>ınrian l~titadr ecleı. 

Beşiktaşın sul:~i Şnd gü,cJ bır 

şütk takımına ikınc• golü kazaı.
dırdı. 

Ve devre bunı tıc·e ıl• r<1h;,yrt
lendi. 

İkınci devı·ı.: 
Bu drvrc·ye GalatH~dra~y, tak1 -

mı d~ ·ine kiıçük bırdejr ~iklık 

yaparak çıktı. Rebıl :,;,nrtfor., ve 
Salirrı de seııj!açıg:. l!(·~·mı~t1 

Birınci dakikada yopıl<>n 

Galata~rırav akını t·o.:nasında 

~tr1 bir <:ıkıı;; yap<ın Şt-r~f \.l 

bir 

ıova; 
Sc1-

s~vgıh .. •nın kup:ur içına<· )t·rf' 

dti>tüğiinıı gören M<>kbuJı. fı>ryu.ı 

ed•·rE·k ko~m<.it!a baı;;Janllştır Mak

bıılenin fc·rvadı üzerine yetışen 

aevııyc ml·murlan dokuz yerin-•. oen derın bı~ak 'arası almış 'lbn 

Hasonı biı otomobil ile Cerrah -

paşahru.:t~nesine ka1dıı-m1~ltır~a da 

z;;vallı gc,nç daha h;;,taney~ var

n1adan yola;, i'}muşttir 

Zabıta cına,ctı ı~lcdikten son 

ra ka~an ka1ıllHm huviyetlerıd 

tesbıl etm~tir K<ıtillerin bugün 

Y"kal;mması ıiınıct edilmektedir. 

yapılaca-k maçların birincısı ~ 
koz - Süleymaınıye ara~ıııda 
rey.an etti. ô,.)f 
Oy~na her iki takım da i · 

birer kadro ile çıkt~lar: . JJ;J>Y 
Beykoz: Kandi.Jli. Halı!. ısfı· 

dır, Sadettin. Kemal, :!;IUSJı.roP. 
Cahit, Ga-zanier, Şahap. M• 
Kazım. ı:ııı~~ 

Süleym_anıye: MuvafJal<. jbf'' 
Biırhan, Ibrahim, J\.lartyan, ,,., , 

. Nı•· 
him, Rauf. Nedret, Danış. ' 
mettın. Raıf. .p 

d•~· 
Hakem izzet Apak'ın ı ı • 

Jl 
,;)\ı1 

dt cereyan eden oyuıın ' 
luların vuruşile ba:şlandı. e<ftP 

B~rbiri Üzt'rinl' inkı~af 
Dda · 

kar~ılıklı hucumlar esnası asıı 
hap üçüncü dakikada 18 P atd" 

1 
.. çıl> 

Beykozuıı birı.nci go üııll .. Mxı 
Bu "nerjik oyun ı;ı iincu •et 

. . . M•r• 
kası"lda scml-rrsın,ı verdi·' , 1nd 
drn yapılan bır hüt·urn e•"8;l>"r 
Dan:ş güzel hır vuruşla 1>(1' , 11 
!iği temın elli· Dl'Vl"l bll nctı' 
w '"°ı"'bı·rlikl•· ndiecJrı1 1l 

Jkinc' dt·vre. J~ 

Bu devnye her ikı tak~~P 
vunu muhakkak ,urette blll 
. b.. .. k b. gavrcıle n , t. 1çın uyu ır ., ,·i.11 

deV"' . lı;ciıhu. Fakat şans bu , J~iP 

Beykoz« güler yiıl. gösl•~~p t<'P 
d dakıkads kıırn<rılc:n gc ·ıe ~ 

ıo;l 
K cm al ~ıizcl bir kafa ,.un' .1 g• 

· ·1<ın' 
leye sokarak Bey ko,.ın 1 ii'""ı 
Wniı çıkardı. Oyıınur, ~ şıd 
boıulmrı~'.].,. oyun bii.:.:bütılrl 
det lendi. "'ret 

Oyun bu suretle sıkı bı~~ 0pc 

devam ederken MıkroP · ii 
dak1kada Beykozun üçiir;~ıer b 

hlnü çıkardı. Süleyınan 1~.ed• ı·ı 
gole ancak 41 inci dakJl<• ..ıebl 
tıklan bix golle mukabele ~"ı 
diklerınden maç 3 - 2 JlCY 
üstünlüğü ile nihayetıeııd• 

Beşinci Parti Kurultay Toplandı .,~· 
Şükrü Atacan (Konya ), İsmail Kemal (~1'~i 

Ali Tunalı (Samsun), Atıf (Çoruh), Cc,· de_~ ıl )· ~ 
dağ). Yahya Kemal (Tekirdağ), Hulki (5•~~ -ııo•1 

biha (Balıkesir), Mustafa (Sam sun), . ril• f) 

(İzmir), Sadık (Bursa), Ömer Taşcı (K3~ s<;1 ( ı'i 
Şiikrü (Kastamon u). Avni (Trabzon), rJ~.,,,el 1 

(J inci sahifeden d~vıun) 
Bunu tr.kihen ril a.ct makamına Biıyiik Millet 

Mecli'i reisi Ahdiilhak IWnda geldi vt' Kurultay ri
) ıısetine vçilm.,,indt'n dola~·ı ı,,.yanı te~ekkür elli 

- Ru,nanle)r }{ec·iJorum. 
Diyerek genel ekreterliğin tezkere.inin 

nafağını belan f'tli \e tezlıen ekundu. 
okn- 1 I de), Ahmed İbsan (Ordu), Mehmcd Ali ( b•ol

Tevfik Fikret \ Konya), İsmail Safa (SC) " , 
_..iı;oYD' · " 

Refik Saydam Kürside Nizamnameyi tadil edec~k olan ko.,.~· ,ııı • 
!arının seçimini müteakıb K urultay asbaşl'j)Jl,ı · 
m isyonun mHbatasını hazırlaması için !çtcıs• jl 
at 15 e ta lik ettiğin i beyan eth .. ., bir i11<• c 

Bilahare Parti Genel Sekreteri ve Dahiliye Ve
kili Refik Saydan\ l'Öz istiyereı. kürsüye geldi ve 
şu teklifte bulundu: 20 kala talil olundu. 

ı l .. .. U ~ Reis - N i:ıamnantt"nin 34 üncü maddai nizamname 
f'nrumenine 15 üye s"çilmesini emr ediyor. Bu de
faya mahsus olmak üure encümenin 30 ü.y ıeclen 

tl"'ıkil edilmesini ve intihabın da knr'a ile ~apıl-

smet nonu mumı 1,oJ' 
ikinci celse öğleden sonr a saat 15 de t•l' ,,,a~ 

komisyonun hazulıyacağı ladilat Jayib8~1 ,e '' 
k • ıeı5 1 

nıa,ını teklif ediyorum dedi. ere ve karara bağlanacak ve umum• . ·btiuı• 

Bu t"klif kabul edildi ve kur'aya 
olundu. 

miiraraat yönkurul seçimi icra olunacak ve ağlcb• 1 ~t ~ 
" . l"" "I · ·· b t"lc diiJI ~I mnmı reıs ıge seçı mesı mu~a~e c. ı .. ' .. bit J:J 

Kur'a ne-ticf.:5İnde encünıene se~ilen m eb 'us ve 
df'legel"r arasında §U zevat vardır · 

dirdiğim gibi Reisicumh ur lsmd Jııonı> 

yoı tlindt kağıdı, yırtacak. 

Kıyamıyor. Yina katlayıp re -
bine sokuyor. iztırabı da teselli
si de bu kağıdın içindedır. 

İnsanı kan çeker derler; cb -
rüm işliyen bır şahıs hep cürmü 

işledıği yerde dolaşırmış. Aşk ta 
çekiyor demek ki 

Sermet, kar, bora, yağmur dın
lemiyor, paltosunun yaka51 lıal • 

kık, şapkası gözlerinin üstün~ ka
dar inik, elleri cebinde, Belma ,_ 

le dolaştıkları, oturdukları, baş • 

başa kaldıkları, çılgın aşk saat 

leri geçirdikleri yerlerde dola • 
şıyor. 

Bazan dibinde oturdukları ~ 

ceviz ağacının arkasından o çı • 
kacakmış gibi geliyor. Çoktan kı
rık masaları, sandalyeleri küçl;k 
bir barakaya yığılarak kapatıl • 
mış, gazinonun çili arkasından 

sanki o, koşarak gelecek! 

(Devamı 'V81) 

irad "decektir. 

Köy Kalkınma:,ı 
3rıı1 , 

Bıiyük xıraat kongresi ;ı>arın An
killrada topl8'11aca-ktır. 

Bu münasebetle bütün murah

h aslar Ankarada lopl.m:ınıı.ş bu • 
lunrnaktadrrlar. 

Ayrıca dün de 300 köylü ken • 

dıhkkrinden yol paralannı vere

rek Anka-raya gelnuşlerdir. 

Kongre-de e~la 5 yıllık zırai 

kalkınma planı okunarak miıza· 
kere ol unırea:ktır. 

Vekalet yeni ıstihsal hayatın • 
daki rolü: 

1- Yapıcı ve örnek ol.arak. 

2- Yaptırıcı, öğretici ve hız -

landırıcı olarak i:f?de etmtktedır. 

•Devlet ziraat işletıncsi kuru-

mu> ve orma:n ışlelmesi l inci 
maddedeki rolü yapmaktadırlar. 

Konw e ruznamesine göre u • 

murni ve ilk ıçtuna Y . df 'f 
116111 

de Büyük Millet J\.{('C 

lacaktır 181 ~' 
Evvela Başvekil ce ~ıir 

ı;·~ ı« 
bır açıl~ nutku WY ) ~s'' 

. ~rolıl rl•t' 
nutuk; radyo ıle ~ ,,. ;ı 

Bunu takiben yô~~e fırı'" 
tıf8 

Enstitüsü talebeleri .;;)"ıe 
·ı • ~ 

istiklal v~ :maat rrıan ,ı~r• 
. ·al' .bı 

cek, bilahara seçım ) ıı'r ı . ve nıı' 
kom.iı;yon ıçin reıs lı olıl . , 
muharrirleri de jnlilı9 ıııe01 " 

11d • 
tır. Yarın aoyni za111a ıcsr•Y~ rı 
fimiz Atatiırk'ün }>tı .. 0Jdıl-

d 
.. i)JJIU ,\1 

teşriflerinin yıl 011 
81 P" ıJ1 

d z ,ra 0aP 
dan saat 15,30 a ., rııcY til' 
sü talebelcrı , lJ]us .,c1e•' ·' ·t 

b .d ·· ·· nde heP b• ··~l•l a ı e onu 
1 

!io" 

ve ziraat mar~Jarın dıf· 
tezahünıt yap&caklar 



Beyaz 
Niçin 

Peri Davayı 
Kaybetfi ? 

Talili 
Adam 

Fransa - Japonya 
Münase b atı 

İstanbul Belediyesi ilinJan 
Keşif bedelı 3169 liı:a 4 kuruş olan Erenl:öy Ş.:ı~kın b kkal iltisak l yolunun ,,.,se taınır; açık tksilt,ıcy" konulmuştur. K~if ~'·""kile ~•·1-

namesi Levazım Müdüdüğünde görülebilir. İsteklıler 2490 sayılı kıuıu
rla yazılı vet'l<adan başka enaz 2 bin lıral•k bu işe benzer ı.ş yaptığına 

;dair ihaleden 8 gün evvel bu iş için Vilayetten alacakları Fen ehliyet 
ive 938 yılına ait Ticaret odası vesikalarile 237 lira 68 kuruş ilk teminat 
makuz veya mektubila beraber 9/1/939 Pazartesi günü saat 14 buçukta 

(5 ind ıahifedn. deoam) 

lıını ştı.ğını, olld.m sonra brrlikte, 
bir müddet ~dıklaxı.nı, sonra 
atalarında kavga çıkarak ayrıldık
~rını söyl~~ fakat bu ayr:lış 
"-nasında genç adamın yolladığı 
'~şli aşk mektuplarını göster -
llıiştir. Bu mektuplarda •Güzel 
l>erio, •Beyaz peri> diye kıza hi
la.b ediliyordu. Delikanlııun avu
~L şun~ da i.tldia ediyordu: 

- Tanl§tığı başka erkekler de 
~ardır. Bunlarla gödi§med1ğlni de 
)enıın edebilir mi! 

Bunun üzerini! kız yemın et -
llıiştrr. Sonra şa!Md cüye blriol ge
\irilmif, bu adam bir gece kızı 
diğer bir adamla beraha- oturup 
konuşurlaıı:k@n göı-düğii.11ii ve kı
tın yarı gıyinmif bir halde oldu
tunu söylemiştir. Kız buııu lılç 
hatırlıyamadığıru söylıemif ,-e; 

- Ben biri81e konuşmak 1.ıizım 
leliı•e ta.ınamile glylnmış oldu -
Cıırn halde komı ıurom. 

- Belki da ürerfn!:zde hafi co
v · , a~ vardı!. 

-- Hayır, böyle bir şey olmadı. 
lfiç kim~ benim oturduğum ~ 
te gelel"elc konuşmadı . Benim ta-

o llıdığun erkekler vardır. Fakat 
hiç biri beni gelerek oturduğum 
~erde ziyar<Yt edec~ kadar be-
1\iınıe samimi olmamışlır. 

Bundan sonca kıza üç erk.eğin 
l&tııi bir kAğıda yazılarak gösteril-

e lııiştir. Bu isimlecin ne olduğu 
lıı~hkemede söyl.t'ıımemlş, gizli 
lııtuımuştur. Kız yalııı.z bunlar
~~ıı birini tanıdığını söylrouştir. 
Unların tanınmıı; ddıınllıır oldu· 

~u söylenmektedir. 
·t llundan sonra bi.r otel ltitipı '8--

.- Noel Babanın 
Esrarı Ne1ir? 

e U lad eahlfeft1hd•D ....... ) 
0 1!•kıt epeyoo ılerl~ınuıtı. Cad
,. ,Y çıktım. KalJbalık ar&~mJ. 

~ ~ (k~t ediyordun\ Hediye ahı.ak 
~ler dolaşanların çoğu. vıtrinde 

" ile! baba bulunan magaza!Jr:n 
0 ""·a·ıde durııycrlardı. N"d bal'a-

~ n b l •.. ütün esrarı ,,, ceran1c ınt 
~ t\·vel aldıgım izahattan <onra 

ha iyi kavramıştım. 
~ . .O.ıınelerinin clleıiı.den tulınWJ, 

~ ~ç~k çocuklar, N<>el baha on!~-
. n camekıi:tlaıuı önunden bır 

lü aynl:ı.rrııyorlurdı. O Noel f.a
d nın elinde de neler yoktu neler~ 

llu hedirelerden almak ıçın ço
•( olmaga lü1um yoktu.Yaşlı 

1, lı kadınların, erkt>kleriıı b;!C', 
~ıkalarca, bu vitrinlerin on!e
böen ayrılamadıklarır gordük

Çoeuklara daha faıla h•I ve-
0ı·ctum. * ,. (' 

1 1 
1ddedl' yilrüyı.nlutı• Hava 

, llrıyordLL Noel babalıu. reng'ı.
.~k elektrik ampullerı altıncla 
~! ı>u ıl yanıyordu. 

'Jel babanın esranm ve keu
' ~!iıı~ mağaza .altiblerınin gJ

,- ~b·l'tı.>lerinde dıha ı ·i anlamak 
ır ~oluyordu. 

I~ 

Qğlağın 
Ol~mü 

ıt 
• \ k ( t Uncli ıahltedea ct .. vam) 

1 
: : eğilmiş. boynunu keııE·rl·m 

\ Ordu. Bu hıs lerıni baba.,ıı:a 

~ trııak üzere gittı •SC' babası 
~te~gul oldul'fu ıçin onu gi!re-
~ 
•k~t buna mukabıl oglağııı O-

f ~ıtr.u annesine anlattıgı vakı~ 
ıtayet lakayid bu sesle· 
!!· b 1r parca da bıze ayırın, de-

ı l ~ban oğluk etrııc bayılır. 
"· yatakta sırtustiı, duda•:

~rarı aı;ık, boynu meydanda, 
ı tııışıl uyuyan kansı gözüne 
ı ;

0
, ~ JinmC'z tıt'd<•n b<'lki rle 

•,~ 1 ~~. t. essiiriinü gıdcnnek ıçin 
'i luzumuııdan farla kaçır -

•çın kansının bu rahat ur -n. . 
" ıçcrledi. v~mek m;ı .• ·ı
•st• 

~ı C ~~d<'kı bıçağı yakahdt 

1 
Ulızarın oı:lağı öldurdılğ'i 

~ da bıç~ğı kaldudı ve kan
~ beyaz gerdan''" hır hamle 

':1 ı. 

(1 !ad aahlfed•a d•vaa) 
Radyo müd:iriyetıne yazdığı 

mekbc-da bu fikrıni bildiren zen-

hid olar.üt dinlenm~tiı:. Bu tah•d 
937 i:kiııci teşrlıı ayında kendi bu
lunduğu otıele bu kızın bir erkekle 
beraber gelerek karı koca diye gin kadın teşekkürle oevab alm~ 
kaydettirdiklerin;, söylemiştir. Fa- ve her ~eyi kararlaş\ırarak .Ton 
kat~ bununla kalnutmıi Otel kıl- Kı.: ,•;:ninde 26 yaoııııdaki güzel 
tfüi bu iki müştıerinin dört beş gün sesli aıdamı İtalyaya gitmt>k üzere 
orada kaldıkları halde sonrıı borç- yola çtkarm•"iltr. Italyada pek ta. 
lanru vermeksizin çekilip gittik· nrnmış bır sanatkfırdan d<>rs al -
lerirıi arJatmıştır. Bundan sonra mış, yet4mi · ve İngilt<?re)"' dönr 
da oteldeki h_izınetçlerden biri ge- müş. Bol para kazaıımağa ba.şla-
lerek Mis Lek.inin ı:.tcle bir er _ mıştır. Zımgiıı kadın ona yolla -
kekle geld.iğıni, kaldı mı söyle -. dığı paralan m·r~y<' sarfettiğini 
miştir. Bir kere de kızın otel oda- sormamış "*> de delikanlı munta-
sında givinmekte oldugunu, y~ ''am J·esı.b tuta.rak hepsıni bilrlir-
nındaki adamın da ileride bekle- mişlir. 
d!ği:ııi gördüğünü ilave etm~tir. Lordun kı.zı kocalı '~ iki yetiş-
Bu adam hizmetçiye çek defteri- miş çocuğu olan lübar bh· kadın-
ni kaybettiğini, onun i\"İn otele dır. Kendisile gö~n m~raklı ga-
verecek parası olmadıgını, defteri zet<.'<'ilere diyor ki; 
bir yerde diişürdüğunü, hizmet _ - Evet İtalyaya gönderdığimiz 
çinın bunu aramasını tl"llbih et _ zaman bımu kimse bilmiyordu. 

. Bir kendisi, bir ben, bir de radyo 
ıruştır. 

SonraOOıı anl'4ıldığma göre müdürü biliyordu. Şimdiye kadar 
Mis Lekı ~37 teşrin a);.Ulda birlik- bunu böylece saklı tuttuk. Falcat 
te otelıe giderek misafir olduğu ._ ar~ık fizlemiye lüzum yoktur. Or-
cloam. geçen ıubatta Londranın en taya bir takını şayi..U. r çıktı. Ben 
!ileri gelen kuyumcularından bi- milyonlarca İngiliz lirasına malik 
rini tuuğa dlişürrnek üz.ere tert>- ;m;~;nı de böyle iyilikler ediyor-
bat alan ve mahkıiın edilen deli • mu~um gibi. Halbıık! Rom.aya gl• 
kanlılardan Jenldııs imiş. der~k musiki öğrenmek öyle zan. 

(4 Unri aahifedeıa inam) 
dan Çiıı başkwnand:aıuna yardım 
temin cdtlmeı.i Jo.ponlan hitldet
leııdinnekıedi.r. 

Amertkalıla:r, Japonl.inı. \'e Çin
lilere de Jstediklerinı satmakta ve 
her ı.ki taraf& ıııe miktar şey gön
deriyorlarsa bunu ilan etmekte • 
dirler. Diğer taraftan ÇinlilCr ta
rafından Almany:rya da sipariş

ler yapılmakta ve bu sipari§ler 
de Çine gönderilmekte ve sevk 
ve teslimi çarelerı bulwınıakta • 
dır. 

Naızariyc itibarile Çinde luırb 

yoktur. Bu itibarla yabancı dev
letler istenen sil:ih ve sai.reyi her 
iki tarafa da yanısile sata.bilmek
tedirler. 

Halbuki Fransızlar Çine silah 
yapıp göndermeyi kendi fabrika· 
!arına yasak etti.kleriıti söylemek· 
tcdirler. Fakat Hindlçiniden ka -
çak olarak Çine mal götürü lmek
tedir. 

Fransızların dediğine bakılırsa 

J'apon1ara karşı şimdiye kadar F
ransanın göstermiş olduğu hare
ket daiina dostluk olmuştur. Yok
sa, diyorlar, 927 de Çin karma ka-

r~ık ik.!11 931 de J,.ponla.r Ç\nde 
harekete geçtlkleri zaman Fran -
sızlar da isteseydiler Hindi Çin. 
dıe başka türlü bir vaziyet alır -
!ardı. 

Fransızlar, Uzak Şarktaki Hin
diçini müstemlekesini muhafam· 
dan başka bir emelleri olmadığ1111 
söyltınıektedirler. H.indiçıni ile 

komşu olan Çin eyalet:eri Ku -
antung, Kuang>i, Yunnan ile ti

cari münasebatı devam ettirmek 
Fransızların en b~inı:-i maksadı

dır. 

Halbuki :aponlar Çind<: bfrlc
şerck oraıun bütün servet \'e kuv
vet memballlTım k.;,ndileri i.şlıet -
mek ve keOOileri için işletmek e

melindedirm-. Bu itibarla Çinm 
topraklarına ili.şileımyeceğmi im

zalarile taahhüd etmiş olan dC'V • 
letler Çinde herkes ıı;in ticart>tin 
serbest olması \'e açık kapı politi
kası takib edilmesini isberlerken 
Japonyanın oraya yerleşmek su

retile herşeyi ele almakta olması 
Tokyo ile yalnız Parisin değil, 

Londranın da, Vaşingtonun da a;. 

rasını açmaktadır. 

Daimi Encü'.ll~nde l.ulunm• lıdırlar. {9338) 

Nafia Vekaleti 
lstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - !dar~miz Anbaıfar Jtlll k~lık Jıtıyacı içın 2490 sayılı arttırma 
eksiltme kanunu ahkamı dairesınde &çık eksiltme ile muhnmmen bedeli 
(Yerli kok olduğu t ktiıde :1276 ı.ra .ömi kok olduğu taktirde 4277 
lira ve Alman koku olduğu taktirde 4823 l:ra) olan 182 ton komür 
satın alınacaktır. " 

2 - Eksil\uıe 11-1-939 Çar~aınba günü baat 15 de !ielro hanın 6 ncı 
katında toplanacak arttırma eköiltme komisyonunda :·~pılacaktır. 

3 - İsteklilerin Z490 ı;ayılı kanun mucibince icabeclen wsikalan 
ve bu i§e ait (Yerlı kok için 245,70 lirı<; Skmikok ıçıı 320,78 lira Alınan 

koku için 361,73 lira) '!ık muvakkat teminatları ile muracRat etmelrri. 
4 -Talipler her üç nevı kömürden ;alnız biri içın fiat \'erecekleri 

gibi her üç !!evi kömür için ryrı ayrı fiat \erebilirl!'r. 
Her üç nevi kö"l\Ür ıçin fiat \ere~k olanların mu·;akkat temın·t

ları (361,73) lira olacaktır. 
5 - Bu işe ait ~art'laıne ve rr.ukavele projesi id~remizin !ev .tırr, 

servis:nden para..ız olarak tedarik edilebilir (9:l91) 
----------

Moda Kraliceleri • İşte hftklın yukanda söylendiği nedildiğl kadar masraflı değildir. 
üzere Mis Lekinin dünyaya getir- Diğer taraftan delikanlı da na-
diği çocuğun babası meçhul oldu- s:l teı;ekkür edeoe-ği:ni bilemedi • 
ğunu, Lordun oğlu için kız tara- ğiui aöyliyerek diyor ki: 
fından ileri sürülen iddiaların kan -- Eğ<:r çok para ka=rsam bir 
mu~yenesi neticesinde asılsızlığı gün Ledi Doroti benim için et -
anla.ş.!dığını, Mis Lek:irıin aklrut- miş oldJğu masrafı me edeoe -

ilim. B•ınun kabulünü rica edes:z bir kız olduğunu, hattA kuyum-
cuyu soymak i.stiyenlerden birisi- ceğım. 
Din k&ns1 ımif gibi göründüğünü, 1 :=:;::===========.I 
ifade~erinin. de itimada layık ol - ~·t•nbul komutanlığı 
ma'liıgını söylıyerck muhakeme - Sabaalaa Kcıtalıroo• halan 
nin bitliğinl tebliğ etmiştir. 

Gümüşsuyu ve Haydarpaşa has-

25 000 K 
taneleri için şartname ve evsafına 

iz göre 145 ton kok kömürü satın alı-

' nacağından pazarlığı 28/Birinci-

K 
kanunun/938 Çaı·~amba günü saıı.t 

Oca 10,30 d.a yapılacaktır. İsteklilerin 
belli gun ve saatte Fındıklıdaki 
Komutanlık Satınalma koınisyonu-

Arıyo 1 na gelmeleri . :403. 
. . Davutpaşa kışlası ıçin 3000 ala-

1-'. ·~ ııahifeden devam) franga kiremit satın alınacağından 
leme.ık LiibiTyetl.ne <\"et-ekleri m- pazarlığı 30/Birincikanun/938 Cu
l~ılnıl§tır. ma günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

Orada ınevcud olan Alınan kız· İsteklilerin belli gün ve saatle Fın
larınm ınıktoarı 25,000 imiş. Bun- dıklıda Komutanlık Satınalma ko-
lar mayıs a.yına kadar Almanyaya misyonuna gelmeleri. (9404) 
dönmezlerse pasaportlarının hük- * 
mü kalmıyacaktır. Bunlardan bir Hayvan hastanesi içiıı keşif cet -
çoğu d.ı e\·vel~ ııişaıılanmı.ş ol _ vellne göre 7 çeşit yapı malzemesi 
duklaıı Almanlarla bozuşarak niı- sat'.n. alınacaktır. Paz~_rh~ı 30/Bi-
san ,.üziiklerin ·1 g 1 . 1 rıncıkanun/938 Cuma gunu saat 10-
• " er vcrmış er • İs 
dir Çünkü Alman ı.e•- d" da yapılacaktır. leklilerin belli · yaya ....,'81' on- .. 
nı.ek ıst.>.me"ıkl . .. 1.. ,__ gun ve saatle Fındıklıda Komutanlık "-' erını soy uyoruı.ı~ S . 
mıs """r Al k atınalma komısyonuna gelmeleri •· ....,., man ızlarından 

(1 bıd aahifHH devam) 

Dördüncü de meşhur Yahnd· 
banker ailesine mensub Bar,>,1 
Ojen Roçild'in karısı, beşinci de 
Hindli Ağahanın on sene evv •I 
alml§ olduğu Fransız kadım gp\ 
mektedir. İngiliz gazetelerine gi}
re, bunlar beş kadınla beraber 
dünyada modaya bakim bulun -
makta ve giyinmek için istedik
leri kadar para bulabilmekted;r
ler. En ileri gelenleri yukarıda ya
zılan bu 10 zengin kadının elbise 
masrafı olarak bir sene zarfında 
harcettikleri para 200,000 İngiliz 
lirasından fazla imi~!. 

Bunlardan dünyanın en şık gi. 
yinen kadını ilan edilen ve birin
ciliği kazanan Simon Patino, vak
tile Bolivyada La Paz şehrinc~e. 

büyük bir mağazada kasadarmış. 
Bir gün patronu tarafından 195 
doların tahsili için bir madenci -
nin nezdine gönderilmlıjti. 

Madenci, parası olmadığını, 195 
dolara mukabil maden üzerinde-
ki hissesini terketmiye hazır hı•-

Şair Mehmet A kif 
Şair Mclımed Akıfin vefatının 

ikinci senci devriyesi rıünasebe
tile 28 kanunuevvel ~38 çarşamba 

günü öğleden sonra Beya>ıd ca
miinde İstanbul hafızları taTafın
den mevli.ıd okunacaktır. memlek~l · d" c9405• 

"'<-rı.ne unecekler olur- i· : --------------. 
sa bunlardan kalıın ;sıı-rin Yahu- .. . * 1 S ı · - A k f 1 
dilere verilmi •. Kadıkoy askerlik şubeoı şartna- e lmrye S er 
hükumet l blylleceguı'. Felemenk mesi mucibince keşif cetveline göre! Satına lma Komls· ı 

ı e 1 etmı~tıı tamir ettirileceğinden açık eksilt-
me ile ihaleı:i 11/2. Kan. 939 çar - yOnU , ilanları 

R U S Y a d a şamba günü saat 14,30 da yapıla- .. .. .. . 
caktır. Muhammen keşif bedeli Ml 1- Bostancıbaşı Buyuk muhım-
lira 49 kuruştur. İlk teminatı 28 li- mat deposundaki mutfak ocakları 

S "ı I a h 1 a n rndır. Şartnamesi ,.e sairesi bedeli tamiratı 29/12/1988 Perşembe günü 

Yor n:uka~ilinde im;aa_t _şub:sinden ve- saat 14 de açık eksiltme ile yaptı
rılebilir !steklılerının ılk teminat rılacaktır. 

(4 lactı •hll"• .. .,..\ makbıİz veya mektublarile 2490 sa- 2- Karadeniz Boğazındaki birlik
ramındaıı 40,000 tonluk zırhlı yap_I yılı kanunun 2-3 üncü maddelerin- ler ihtiyacı için 2000 kilo gazyağı 
tımıaga karar verdi~i 7.annfflil _ ide yazılı vesikalarile ihale günün- 29/12/1938 Perşe~be günü saat 15 
mektedir iden en az sekiz gün evvel vil:iyet, de açık eksıltme ile satın alınacak-

Almanlat: buyük çapta zırhlı nafıa fe~ müdürlüklerinden alacak- tır. . . . . .. 
yaptıkları zaman bunu ancak _ !arı vcsıkalarile berabPr Fındıklıda 3- Selımıye garnızonundakı tu
zaıni olarak 35,000 ton ola. k a _ komutanlık ~atıııahna komisyonuna men birlikleri hayvanatı için 40,000 1 1 

a yap · kil 1 f 2 İk' 'k' 19' P ' mağa. daha ileri gitmeıneğe ka _ ıgelmelerı. ·9406• o yu ~. .. ıncı anun 39 . a-
nır vermi~lerdir Eğer Ruslar 40 j J(. zartesı gunu saat 14 de açık eksılt-
bin tonluk ucmı }'apınaö b .1 . 1 Seli.mi.ye kı.şlasındakı Haydarpa- me ile satın alınacaktır. 

t:t .... a a:ı ar- . . y k . dak' · ı · · · 
larsd bu Almanları du" .... d" şa hastahanesının şartnamesi mu • ! 4 - u aıı ı ı.ş erı gormek ıı.· 

>Ul1 Utt• • 1 J · J " 
cektiı" · Jcibince keşü cet,·eiiuc göre helaları, teyen erın yazı ı gun ve saatlerde 

Alm 1 ed l .tam.iı: ett.irilecektir_. Açık ekıliltme v. e evsaf şartnam~lerini. g.örmek. 
an arın inmis olduııu ma• ııle illalesı 11/2. Kan,/939 "al'<ambal, ı.>t~yeııler de her gun Selımıyedekı 

lüm••ta bakılıroa Ruslar Baltık ' ' 
denizinde bulundurmak üzen· 

3 
günü saat 15 de yapılacaktır. Mu- 1Tümcn satın alma Komisyonuna 
hanunen ke ·ü bedeli 3019 lira 63 müracaatları ilan olunur. (9410) 

büyük zırhlı yapmağa karar ver- · ' 
kuruştur. Ilk teminatı 227 liradır. '-=============:= mi§lcrdir. BunlaTın her birinin 1 
Şartname ve ·airesi bedeli ınuka - eksiltme ile ihalesi 11/2. Kan./939 hacmi eğer 40,000 ton olmasa bile 
ilinde insaat şubesinden verilebilir. çarşamba günü saat 15,30 da yapı-

herhald<> 35.ooo tondan da asağı İsteklile.-inin ilk teminat makbuzu 11 1acaktır. Muhammen ke:jif bedeli 
olmı.vacağı .-öylcnmekkdir. 

'veya mektublarile 2490 sayılı kanu- 4997 lira 19 kuruştur. Şartname ve 
Bundan başka Rusların 3 tane nun 2-3 ncü maddelerinde yazılı vc-1 sairesi bedeli mukabilinde ınşaat 

dt• büyük tayyar<· gemisi yapa - sikalarile ihale gününden en az se- şubesinden verilebilir. İsleklileri
cakları söylenmektedir. 6 ağır kiz gün evvel vilayet nafıa fen mü- nin ilk teminat makbuı veya mek-
kruvazör ile birçok da muhrib d" !"ki · d l ki 'k uru erın en a ~ca .. arı vesı a -

1
tublarile 2490 sayılı •• amınun 2-3 

!erin yapılması kararlaştırılmı~ - !arla beraber belit gun ve saatte ncü maddelerinde yazılı \'eSikala -
tır. Fın~ıklıda Komutanlık .satınalbna rile ihale ·gününden sekiz ~n e\'· 
Rusyanın denizaıtı donanması- komısyonuna gelmelerı. ,9407. veline kadar vilayet nafıa fen mü-

nın m<'vcudüne dair söylenen ra- * dürlüklerinden alacakları vesıkala-
kaınlara bakılırsa mecmuu 81,000 Edirnekapı şelutlikJeri dahılıııde rile beraber Fındıklıda Komutanlık 
ton olmak iizere 160 t.ahtelbahir- ş&rtnamesi mucibince ke~if CP\\·cli-İsatınalma komisyonuna gelmeleri. 
leri \'ardır. ne göre yolla~ pptırıl,caktır Açıkj •9408• . . 

' 
lıınudğunu söylEmiş. 

Zavallı tahsildar bu yüzden i
şinden olmuş. Madeni kendi ba -
şına i§letmiye başlamış. Seneler
ce uğraşmış, nihayet milyon'!r 
olmuştur. 

Vücudünüz bir tehl ikenin yaklaştığını haber veriyor : 

Simon Patinonun hayatını, l.un 
dan evvel mufassalan yazmıştık 

Ve henüz 26 yaşında olan ma
dam Patino. son üç ay içinde tu -
valetine 360,000 Türk lirası sar -
fotmiştir . 

rip! 
. ·;TiYATROLAR 

Hemen ASPiRiN ; grip, soğukalgtnlıtı ve ağrılar ın cımn iyetll 

ilacı ASPiRiN alınız ı Aspirln' ln iyi tesirin i pek az sonra 

göreceksin i:ı: . 

istiklal caddesinda 

Şehir Tiyatrosu 
Komedi kısmı ~' qr-'uwıD Bua~Pm :<n.JO da 

ısrarla 

(MUM SÖNDÜ) 5 P. 

• • * Ertuğrut 
Sad i Tek SPI 

isteyin iz! TiYATROSU 
Taksimde 

(Bu g""e) 
UİSSEİ ŞA Y1A 

20 ve 2 tabletlik f&killerde bulunur. 

Vodvil 3 perde 

Her 9eklln QstQndeki ffi markası aldığınız malıo 
hakiki olduğunun 11t1 iyi tesirinin garantisidir. 

Yakında büyük bir tcmsıl hadisesi - GôZ DO.<TCRlJ -· - -

<iNsAN MABUT> Dr. Murad Rami Aydın Dr. Hafız Cemal 
* Halk epereti 

Bu akşam 
Saat 9 da 
RAHMET 
EFENDİ 

Büyük yeni opC1-et 
Reji; Raşid Riza 

Büyük Macar balosu 
Cumartesi, pazar gündüz 15 de 

matine, her perşembe halk 
gecesL T. 40335 

Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 
caddesi No. 10 Urfa aprt. 

Tel; 415~3 

TURAN 
Tiyatrosu 

San'atkaı· Naşit 

Cemal Sahir Bir -
leşijl\ 

Mezey varyct<sı 
Bu gl!Ce 

Tombul operet a perde 
Localar 100 her yer 20, 

paradi 10 kuruş 

1939. YILBAŞI 
Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Büyük ikramigesi 

500.000 liradır 
Ayrıca: 200.000 150.00o 100.000 

70.000 60.000, 50.000, 30.000 20.000 
15.000 llrahk ikramiyelerle 

( 4 00.000 ve 100.000 ) lira lık 
ik i m ü kafat vardır_ 

Kepde Yılbaşı ıecesi yıpılacaktır, Biletler (2.5) 
(10) lirahkiı r • Vakit ka,betmt!den hemen biletleri niıi 

(5) ve 
alınır. 

(LOIUIAN BEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 

Muayene saatleri : Pazar harıç 

hergün 2,5 - 6, Salı. Cumartesi 

12 - 2,5 fıkaraYa. Tel: 22398 

GUZELLIK 
Kadın ı n 

Hakk ı dır 

Hak ik i ve 

mode r n 

g U :ı:e l tlQ t n 

yolu 

COTY 
den geçer. 

COTY 

PUDRA 

PAlıtı''OM 

" u J 



sıhhat ilk Güzellik • • 
ıçrn şart ve 

Sabah, öile ve akıam her yemekten senra 
~°"\' ' . . . . . . .· . . • . 

RADVOliN : . ... ;_) -. . ·... . ,. . . 

Kull•nmaktır. 

ıtız•n..unr. -
Radyolin, 

-
Dişleri 

saj!lamlqtınr. 

RADYOLIN diıleri temizler ve parlahr, mik
r0pları yüzde yüz öldürür, diş etlerini besli
yerek hastalanmalarına mani elur, ağız 
k<i>kusunu keser. 

Sab1h, ÖJl'1e, akşam her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayınız. 

İnhisarlar U. Müdürlü~ündem 
Cınsı 

Dosya dolabı 

Boya levazımı 

Mikdarı 

,.3 aMt 
22 kalem 

Muhammen bedell 
Beheri Tutarı 

Li. Kr Li. Kr 

100.- 450.-
-.- ~O.-

%7,5 eksilt-
teminat me 
Li. Kr. Saati 

83 76 15 
30 lfl.30 

1- İdaremizin Yavfin tuzlaması için şartnamesi ıııucibince yap
tuı 'acak üç ;ıdet dooya dolabı ile rekirdağ şarap fabrikası için satın 
alınacağı ve 20/10/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 22 kalem 
boya levazımının müfredat Hstesi tavzih edilerek yeniden açık eksilt
meye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilnuştir. 

III -- Ekııilt.me 6/1/939 tarihine raslryan cuma günıi hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşla levazım ve muvayaal şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler paras12 olarak her gün sözü geçen şu
beden alınabiliI. 

V - İsteklllerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlenle % 7.5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona ge:meleri 
ilar olunur. (9304) . .. 

I - İd.remizin Paşabahçe fabrikası ıhtiyacı ıçın nümunesi e,·sa

fında 1000 kilo kazan sakızı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

11 - Muhamm~n bedeli beher kilosu 135 kuruş hesabıle 1350 lira 

ve muvakkat teminatı 101,25 liradır. 

III - Eksiltme 2/1/93'1 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 de 

Kabataşda levazım ve mubayaa! şubesindeki Alım komısynunda ya

pılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

• 
YERLi MALI 

iSTANBUI: 

:1Mafsaı AOrıları Her işin bir saati 

Çok müthiş anlar geçırtir. Fa· 
kat bir tek kaşe GR!PİN çlmnlda 
bütün şiddetine rağmen roma
tizma ağrısını çabucak sindirmek 
kabildir. 

Çünkü hususi bir tertible yapı

lan GRİPİN kaşeleri en muannit 
ağrıları kısa zamanda geçirir. 

GRIPIN 

var, Herkesin 
bir işi var. . ~ 

Bir işe vaktinde yetişınek ~ . 
saatinizin ayarı tam oJnıalı, . 
viçrenin dunyaca meşhur falıfl" 

kasmın tam ayarlı 

''MOVADO,, 
saatinden .,. 

Siz de bir tane edininiz, J(adııı ı.J· 
erkek için altm, gümüş ve Jll"et 

kol, ceb ve otomatik • ı•atl • 

6 ay veresiye 
15 ıene garanti 

OSMAN ŞAKAR 
MU•aaesesl 

GALATA : Bankalar caddesi )'10. 
ıe-

47 Voyvoda han 
min kal. 

H12ır gibi imdadınıza yetişir, ağ- BEY AZID : Elektrik idaresi 
karşısında No. 28 ne 

KADIKÖY: İskele Muvakkilh
3 

caddesi No. 33/2 )eti 

, rılarınızı, acılarınızı defeder. İea
bında günde S ka,e alınabilir. İs
mine dikkat, Taklidlerinden sa
kmınız. Ve GRİPİP yerine baı • 
ka bir marka verilirse şiddetle 

reddediniz. 
!'" m= ;;;·~·~~:; ~P'' 

,·c 
Karaciğer, böbrek, taŞ . s:ı· 
kumlarından mütevellıd 5 

•J<\ 'ı 1 
cılarınız, damar sertlı • 

. • zı 
ve şişmanlık şikayetler•" 

URİN AL ile geçiriniz. 

.. ------ T u .. r k i y e -------.. 1 Mide, barsak ve iç hastalıkla:ı 
muayeneb•nesi ı 

Şeker Fabrikaları 
1 

Dr. Y. Hallacyan 
URINAL 

. d uri~ 
Vücude toplanan ası 

Anonim Şirketinden : 
11.ıüessesemızc üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnebi şekeri 

satın alınacaktır. Şartnamesi Bahçekapı Taşhan 42 numaradan isli

yenlerc verilir. 

12 Sonkanun 1939 perşembe günü saat on bire kadar teklif mek

1 
Taksim (eski Tallmhaıtede) A1ı

di!lhak Hdmit caddesi, Sabl•a 
apart. No. 12 dawe No. 4 ........................... 

A•kerr fabrikalar 
llAnları 

tupları şartname esaslarına göre kabul edilecektir. Kırıkkalede yaptırılacak kalörifer 

••••••••••••••••••••••••••••!tesisatı ihalesinin temdit edildiği 
hakkında . 

. erı 
ve oksalt gıbı maddeJef! 

.....,., t• 
tir. Kanı temizler, !.,,... 

hoş, alınması kolaydır. '{e • 
ıısı"' 

meklerden sonra yarı.rıı 

dak su içerisinde alınfl'· 

İngiliz Kar : uf< 

Eczanesı 

Beycğlu - lstanbu_ 
Devlet Demlryoll•rı v~ Llm•nl•rı ı 

ltletme U. ld•r••l lllnl•r1 
iL .............. .::-.................................... ----------------=---> 

Muhammen bedelı 9000 lira olan Ankara garı gazino kulesi asan-

1 sörü 31/1/1939 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İda-

Keşif bedeli ·140.000• lıra olan ve 
16/12/1938 Cuma günıi saat 11 de 
kapalı rnrfla ihale edileceğı evvelce ı 1 D • L 
ilan edilmiş olan Kırıkkalede yaptı- enız ev azım 
rılacak kalörifer tesisatı bu kere 

1 

görülen lüzuma binaen 30/12/1938 
Cuma günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. İhale Ankarada 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -
lüğü binası içınde toplanan Satın
alma Kumisyonunda yapılacaktır. 

Sahn•lma Komisyonu i.iin'g 

1 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerin 675 liralık muvakkat teminat ile kanu-

1 nun tayin ettıgı vesikaları ve te!<liflerini ayni gün saat 14 de kadar ko-

misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Malzeme dairesinden, Hay- Şartname • 7• lira mukabilinde 

mezkur komisyondan \·erilir. 

Marnıara 

Cinsi 

Üssiibahri komutanlığı satmalmn komisyonund•11' 

l<ilosu Tahmin Fiyatı Tutarı J,kteınınatı 
Kuruş sa Lira Lira 1'· ' 

Ekmek 530.000 9 86 522~8 3862 90 . rıl· ~ 
1 - Komutanlık emrindeki kara erlerinin yıllık ihtiyaçla; 3rf 

olan yukarıda mıktan yazılı ekmek, bir şartnamede ve kapa · 
usulile eksiltmeye konulmuştur. ,. 

2 Ek ·1 6 ·k • 16 da ıııl' . 

•I 
1 
lı 

li 
ı · 

V - İstekhll'rin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komısyona gelmeleri 

ilan olunur. •9171· .... 
Şartnameler parasız olarak Ankarada 

darpa ·ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (9173) 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

I ·8250· lirayı havi teklif mektub -
!arını mezkur günde saat 14 de ka
dar vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ,.e 3. mad-

- sı tmesi ı incikanun 939 cuma günü saat 
tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır 1 t>· 'ıj 

. rıb1ı o: ~ 
I - İdaremizin Pa abahçe fabrika~ı !çın şartnamt. i mucibınce sa

tın alınacak bir adet devvar ve seyyar bır buçuk tonluk elek•rık ıskele 

V;ncı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur 
Hilesiz Tahin Helvası 

HACI BEKİR Ticarethanelerınde bulunur. 
lI - Muhammen bedeli sif İstanbul 13000 !ıra ve muvakkat temi-

natı 975 liradır. AL i Mu H i D D i N 
III - Eksiltme 17/1/939 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Ka-

1

1 delerindeki. vesaikle mezkur gün ve 
saatte komısyona müracaatları, 

·9250· 

bataş'da levazım ve miibayaat şubesınd~ki alım komısyonuttda :-·apıla- H A C 1 B E K i R 
caktı•. Evvelce ilanları , yapılan ve talip 

IV - Şartnameler parasız olar•k hergun. ~itni ge<;Pn şub<-dt"l Jlıııa- Merkezı: Bahçe kapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. çıkmıyan 300 lira muhammen be-

bilir. L-•••••••ıııİıııİııİİııll•••••••••ı•••ı•••• del ile bir çift koşum hayvanı sa-
v - Eksıltmeye iştirak etmek isteyen firmaların muf""""l fenni ;:,,;.:;;,;;;;:;;;:;;,,======================~• ltın alınacaktır. 30/12/938 cuma gü

tekUlerile beraber kataloğlarını kaldırma inJ:rın< ve fre'1 tertibatını 'batasta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda vap1la - nü saat 14 de pazarlığı yapılaca -

aç k olarak gösteren resımleri katalogl«rını bırinci sınıf bir firma ol- caktır. b . ğından isteklilerin mezkur gün ve 
.. . . . " • . .. . III _ Mühürlı.i teklif mektubunu kanuni vesaik ile inşaat şu emız- saatte Salıpazarında Askeri Fabri-

duklarını gosterır evrakı ıhale tarıhınden en az yedı gun evYelıne ka- .. 

1 
- · den alınaca kehh·et vesikası ve ~{;7 5 guvenme parası makbuzu veya kalar Yollamasındaki Satınalma KD-

d«r nhlsarlar Umum Müdürlüğü müskırat fabrikalar şubesıne: verme- 1 ·. · ' . 

J 
, t kı·n . · k b 

1
.. .. lk 

1 1 1 ~ d banka teminat mektubunu ihtiva edec<-k olan kapalı zarfların eksıltme misvonunda 2490 numarulı kan•ı-
er ve e ı f'rının a u unu mutaıan mın ves a ama arı azı.m ır. · ·- ·- . -· . . . 

k~ d k 
1 

. • günü en grr saa 14 ,, kadar 'ukar, da a ı. ge~en alım komisyonu baş- nun ıstedıgı vesaıkel bırlıkle 'ıu-
Aksı ta .. ır e e s. tmeye ıştırak edemc·zıer · . · ) 1 k · 

VI 
,
1 

.. h .. ı·· 
1 

kl'f kt b k 
1 

.k .
1 

b . . dd d kanlığına makbuz mukabıli ver lmesi lazımdır. (9409 lunma arı. Şartname omısyunda 
- " u uru e ı me u unu anun vesaı ı e eqncı ma e e h ·· ·· ·· 1 b·ı· y·· d d b - :Jf. lf.. er gun goru e ı ır. uz e ye ı u-

yazılı eksıltmeye iştı.ak vesıkası ve '."'. 7,5 giıvenme parası makbuzu k t · t 1 22 5 r l 1 - Sartnamesı mucibince salın alınacak beher kilosu (14) kuruş çu · .emma 1 0 a~ .. ' .. _ ırnnın 1er-
Yey.ı banka teminat mektubunu ihtıva edecek olan kapalı zarfların ek- · . . hangı hır Malmudurlugune yat•n-

muhammen bedelli (3000) kılo arap sabunu için 20/Xll/938 larıhınde 1 k kb k . .b .. ara ma uzunun omısyona ı -

3 - Şartnamesi Ankarada Dz. levazım şubesinden. ısta , 
sımpaşada Dz. satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan 
kuruş mukabilinde alınabilir. u" ·'' t 

4- Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı ı.o arıun fi' ~· 
tediğı vesikalarla birlikte yukarda mikdarı gösterile:ı. ilk temirı»:, s.ı'1 
buzlarını havi teklif mektublarını muayyen gün ve saatten IJ 

eV\'eline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (9210) ...... 
l\far1nara Üssübahri K- Satınalma Kon1isvonundan: 

1 
Cinsi Kilosu Tahmin Fiyatı Tutarı llkterııin3 

1 

Kuruş sa. Lira Lira 
,, 

Ekmek 400,000 9 86 39440 2958 •ı.ı~ ;4' 
1 - Komutanlık deniz erlerinin yıllık ihtiyaçlarından .)ıll~ •' 

mikdarı yazılı ekmek bir •arlnamede ve kapalı zarf usul le e~5 e 
konulmuştur. • j · 

2 - Eksiltmeoi 6 ikıncıkanun 939 cuma günü saat H.30 da 
Tersane kapısındaki komisyon . binasında yapılacaktır. t 19p • ' 

3 - Şartnamesi, Ankarada Deniz levazım şubesinden, > ,f' 
Kasımpa~ada Demiz Levazım satınalma komısyonundan ,.e 1<

0
"' • 

muzdan 198 kuruş mukabilinde alınabilir. !<•"~~~ 
4 - Eksiltmeye i~tirak edecek igteklilerin 2490 saytlı J<V~ı 'r 

istediği vesikalarla birlikte yukarda gösterilen ilk tcmınat nııı )ine ~ ..,c 
ya banka mektublarını muayyen gün ve saatten bir saat e' 

sıllme gu. ıJ en ge saat 14 de kadar yukarıda adı gPçen alım komisyo
ııu baş~ar'ığına rr ,kbuz mukabilinde verilmesı hlzırnd•r. • ·8810• 

* .. 
elde edilen fiat layik hadde görülmediğinden açık eksiltmesi (lO) gun razı ilim olunur. 8826 

temdıt edilmiştir. 
2 _ E1'sıltrnı• 30/XII/933 tarihine raslayan Cuma günü saat 14.30 da r Dl, Tabibi 

dar komisyon başkanlığına \'ermel~ri. •9211· ·--, __ __::.____:._..::;_ __ _: _ __:.=D:.:...._B __ .-R-::-u"erı ' 
Akba Kitabevi r. esım . ~0,ıııli', 

1 - ! .. ıremızin Paşabalıçe fabrikasında yaptırı;acağı \'e ~6112/938 . ' 
tarıl> ·de ihale ed•kceği ilan edı ~n 1520~.40 l.ra m-hamm~n bedelli 

btt. mP do• mele P saır müteferrik isler. ek~ıl'mesi görnlen lüzum 
J.c ne b haft.ı sor a •a talik ed:lmiştir. 

K.ıbata,ta le,azını ve mubaYaat şubesindeki alım komisvonunda Y"P'- Mehmed Rifat 
Jacağından isteklılerin ihiıle için tay' ' f<lilen gün ve saatte r~ 7•5 Cağaloğlu Halkevi arkasında 
gllv~ı ml plral.ırilt• bi l;kle yukarıda adı geçen korr .syona gelmeleri Şeref Efendi Sokak No. 8 

Ek ı tme 3/1/939 tar; 1ıne tJstlıyan salı gunı.i sa.t 13 de Ka- ;JA,, olur •. (9400) 
1 

il -
MUVAFFAK . OLMUŞ BI~ İLAÇ Hak ı ·Ka · ·a p 

1"'f 

s ille~· QKSOROKLERI KÖKÜNDEN KESERı 

Her 1 sand;, kıtab, gazete Cerrahpaşa hastanesı fr•'r' 
ve mN·muaiarını, ınrk!Eb kı- müteha'5ı~ı Çarşık•P' 

lurak, Ahu• ı\P· ,.Jtf' 
tablarını, kırtasiyenizı lemin • . idar• 
eder. Refik Fenmen'in elektrik· Sahib ve neşrıynt• ·rı 
c lık .<itabını, l\fümta~';n art- Baş nıu~arrı slCı; 
ua.:.~-. ~ksiltme kitatının An- ETEM tzzı::T aı:::b•~ 
:,.r,1da ;;atış yerıdir. Son 1'elraf 111•

1 


