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' . r &AGLIK KUPONU 
Bu kuponun beşini toplıyan o· 

kuyucularımız Son Telgraf'ın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından BqiktCl§ta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 

• edilirler. 
En son Tel~aflan re Haberleri ~r~e~n~a~k~ş~a~m~ig~a~ze~t~e~s~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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IB 1bD lh1 ır ©ı IFO Dahili ve harici 

Fransada hillil de- Siyasetimiz 
................................... 

ı da Süt, ağ, Sabun 
ahrukat ve kira fiatl rı da vam ediyor 

Yen·ı k b. 
a •nenin teşkili Sosyalistlerin 

lideri Leon Blum'a verUdi 

Radikallar arasında 
ikilik var 

Bugün Parti grupunda 
Ve meclisde Başvekil 
Tarafından anlatılacak 
Büyıik Millet Meclisi bugün sa

at 14 de toplanacak, evvelce Mec
lise venlen kanun layihalarından 
müstacel olanları müzakere ve ka-

indirilecek 
Et fiatları önümüzdeki f'1artın birinden 

bahar ıçtımaının so ntoplantı gü- . 

nü olması ve bundan sonra da ta· • • d b 1 k k · ı d a 2 5 
tile girilmesi hasebile Başvekil Ce- ı I e r 1 e . U u c u z u 1 o 
~&!~~:b~~~:::~~emüh>m . . kuruş o 1abi1 ece k 

Bu nutukta Celal Bayar, bey. . 

nelmilel siyasi vaziyet ile harici Hükumet, hayatı ucuzlatmak ıçin 1 Bundan sonra ekmek, süt, sade 
siyasetimiz hakkında mühim iıa- verdiği kararları tatbik sahasına koy- yağ. zeytinyağ, sabun gibi zaruri ha· 
hatta bulunacağı gibi dnhıli me· mıya başlamıştır. İşe gıda maddele· vayıç ınaddelerıle meşgul olunacak 
selelere ve bilhassa kabırfenin ye- rinın ucuzlaeılmasile girişilmiş ve ve bunlar hakkında da süratle karar 
ni programında zikredılen husus- ilk olarak et meselesi ele alınmış ve verilecektir. 
ların tatbik safhalarına aid baz• bu hususta aşağıda tafsilatını bıldir· Bundan sonra kira meselesile di· 
malumat verecektir. diğimiz veçhile müsbet kararlar ve- ğer maddelerin ucuzlatılması rnese-

..__.__<D-"'t-·a_m_ı_2 inci sahifede) rilmiştir. leleri ele alınacak ve bu hususta kat'i 
ltlllllllllllllflllllllllHUllllHllHIHllllUllllllUUllttlllHlHI llllllUUllllUUUlllHll11111111111tUlllllllUUll11111111111111HIUltlllllltl1Ullllllllft kararlar verilecektir. 

Mali sahada 
Alınan kararlar · 

ET MESELESİ 
Et iıatları, Denizyolları İdaresi • 

nin yeni ısmarladığı vapurlar Al • 
manyadan gelip işlemiye başladık
an sonra daha ziyade ucuzlatılabi

lecektir. Çünkü o zaman navlun fi. 
~- ~ -· atları ehemmiyetli surette indirile. 

A k k b l h d ek ve "«?tin de kilosunda 25 kuruş rtı ara arsacı arın sa ne e l-tenzilat yapılması mümkün olacak-

go··ru··lmesı·ntf__) ı·m l,a"'n k·~lmıgacakıtır. :Ancak şimdilik etin çok fazla u-
fW> "' '" cuzlatılıımıyacagı anlaşılmış ve an- ı 

Borsanın önü - cak kilo başına on kuruş indirilme -
müzdeld bir nisan- · sine karar verilmiştir. Bu karar, nü-
dan itibaren üç rnüzdcki mart birden itibaren tat-
sene müddetle ka· bile olunacaktır. 
patılması hakkın

da verilen kararın 
Dün Ankara'da Başvekil Celal Ba

Besvekll Celal aayar 

So bugünlerde bu -Parıs 17 
5Yallst1erın Lideri Leon Blum raya tebliğ edıl • 

yar'ın riyasetinde yapılan son bir kında bu karar verilmiştir. 
toplantıdan sonra et meselesi hak- (Devamı 2 nci F4yfada) 

ist'f ' (Son 'I'el · b ki k 1 
asile baı;:ı graf) - Şotanın yeni kabineyi kurmamasile daha had mcsı e cnme -

l :.- ıyan hadd' d 0 B k 
ardanberj · . ' ızatinde ay- bir devreye intikal etmiştir. ~ te ır. u arar, 

Yas· b ıçın için d sırf milli banka ı Uhrnn 11ır 1. evam eden si- Mösyö Bone, sosyalıstlerin kendi-
- nıa ıye 11T merkezlerimizin ... ,azırı Bone'nin (D 2 · f d ) 

A 1 evamı ncı say a a Ankara'da olması 

Y 1 •• hasebile verilmiş· • ugos v mu- tir. Ayni zaman-
da bu suretle ka-er 1 eri iyi gidiyor 

Generaı Go·· r·ıng .. ı d. ~. b. ta. ''A soy e ıgı ır nutuk-
an.ıaş~arnızda ~iç bir ihtilaf ve toprak 
Sirrtd· rnarnazlıgı yoktur. Almanya mızın kıymetinin 

1 rne.nfaatlerini müdafa~ya hazır korunması için a-

ra borsacıların a
rasıra sahnede gö
rülmelerine de im
kan bırakılma:m1ş 
olacaktır. 'Bundan 
başka milli para-

b ' " lınan tedbirlere 

-=-=:---....::'::.r~d~e:.v~ıe~tt~i~r.:.:·~· _:o~e~m~iş~ti~r~. ___ .Jjmuvazi olarak al· 
::ı-- tın ticareti de in· 

tiznm altına alı
nacaktır. 

Bu suretle al • 
tın ticaretinin he
nüz düzene ko ~ 

' -

değil, bir dost nezdine bir dost ola-
1 rak geldiniz. Biz, bugün tazelediği
! miz bir arkadaşlıkla merbut bulu • 
nuyoruz. Güzel yurdunuza yaptığım 
muhtelif ziyaretleri bugün her za
mandan ziyade anıyorum. Ölen Kra
lınız, benim için ve bütün Alman 
milleti için unutulmaz bir çehredir. 
Yugoslavyada hükCımetinizin ve :mil
letinizin büyük başarılarına şahid 
oldum. Bu muvaffakiyetJerde ekse
Iansınızın büyük bir hissesi olduğu
nu söylemek benim için büyük bir 

hazdır. Şırndi Alınanya'da, menfaat
lerini müdafaaya ve barJşı zaman al-

nulmamasından ıstanbul borsesının bulundu~u bina 
dolayı halkın ve köylünün gör-~ekte 1 Altın ticareti yapacak kimseler 
oldukları zararların önüne geçilmiş bütün muamelelerini :muntazam bir 

Yugosıav E3 
Stovedı aşvekııı 

novıç 
Berlin, ı7 (A 

n d .A.) - 13 
ın a Karb1hal'd erlin yakı-

şerefine tcrtib ~ .B. Stoyadinaviç 
·· ~ı cdılen 
og e zıyafotinde B avda verilen 

G" . 

( Devamı 2 inci cagfamızda) 
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Norveç vapuru 
Hakkmda 
Karar verildi nutku sö·-'lern· ti · Ortng aşağıdaki 

~ ış r: ' 
•Eksclnnsları bu ; • .. · ı 

let hükümetinın ~aya dr;~t bır ~il~·· ~aciz kaldırllıyor 
esuı reısi sıf-at.i~ ., 

~ ·. . ( Yazııı 2 nci ıa11/ai•) 

:J~ '- .. :. 

olacaktır, \Devamı ~ nci sahıf f!dt) 

usya a örfi idare 
Bahriye Vekaleti 

Kuruluyor 
Başvekilin meclisde 

Mühim beyanatl 
(Yazısı 2 nc1 sayfada) J 
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~©lP©lfilY~ 
Otoriter bir idare kur

mıya çalışıyor 
·- ----

Çin istiklal harbine 
başlamıyacak gibi 

Son zamanlarda oır şenrı ıstır<..ıad eden 
Çinlilerin tezahü·atı 

. l .. :usı 2 İm;i •uyfumıs:.t ,, 
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h ve şam 

Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 
•nl'f11untınııu111111uıun11ırurrun1111r11nnı1tıuunınıııuuı111uuıu11uruıunı nıunmıuurunuunıııııtnuutnııuııuıuuıı 

Cumhuriyet: 

Pe,te konferansının ver
mlf olduğu neticeler 

Haftalardanberi bir sürü dedikodu 
ve athmınlere vesile teşkil eden Peş-

la ve isabetle hareket etmiştir. Tutu
lan yolun doğru olduğunu hadiseler 
ve neticeler bir düziye ortaya koy
muştur. Bu sayede Türkiye; bütçesi 
muvazeneli, taahhütlerini harfiyen 
tutmıya muktedir pek mahdud mem-

te toplantısı nihayet sona erdi 'eketl d 1 · · ı er arasın a yer a mış ve aynı 
Şimdi, Roma siyasetinin en mühim zamanda da milli tasarrufu daima 

~~~~alelerinden bir~ ~enevreyi büs· 1 büyük bir hassasiyetle borumuştur. 
butun ku~vett~n d~~.rm~k ve Ro- Borsanın Ankara'ya naklindeki 
ma - Bertin mıhverı uzerınde daha mana, milli borsa için tamamile ye
geniş bir muhit toplamaktır. Bu iti- ni bir muhit yaratmak ve eski mu
barla Roma paktı 1934 teki ehemmi- hitin icabı olan fena itiyc:.d ve cere _ 
yet~ni. kaybet~iş, ~on ~.ünıc:de, Peş- yanlardan milli itibarı ve Türk ta
te ıçtımaı vesilesılc gosterilen has- sarruf sahibini kurtarmaktır. 
sas alakaya roğmen ikinci plana düş- ı,.. 
müştür. Ne de olsa Avusturya ve Ma-

Kurun : caristan beynelmilel siyaset sahasın-
da passif bir vaziyettedirler. Coğrafi Yar1nkl lstanbul 
ve iktısadi bünyeleri bu iki devleti İstanbulun imarı için Belediye ve 
daah ziyade Roma - Berlin mihveri- hiJk(ımetçe bir kaç senedcnberi de~ 
ne bağlamıştır. vam eden hazırlıklar nihayet son saf-
Yapılan tebliğden anladığımıza gö- hasına girmiştir. Yeni şehir planı -

re İtalya, Roma - Berlin mihverini nııı tatbikına yakında başlanacak -
kuvvetlendirmek için önümüzdeki tır. Her şeyden evvel 1stanbulun ec
aylar zarfında büyük bir gayret sar- nebilere karşı kapısı demek olan 
!etmekten gui kalmıyacaktır. Köprü başı tanzim olunacaktır. 

Şark tütünleri 
Koni era nsı bugün 
Toplamyor 
Bulgaristan ve Yu· 
nanistanla iş birli• 

ği -y·apllacak 
932 de şehrimizde toplanmış olan 

tütün kongresinin bir de\·amı mahi
yetinde olmak üzere bugün saat 16 
da Tophane kasrında Şark Tütün
leri Konferansı toplanacaktır. 

932 yılındaki kongrede Balkanlar
da tütün ihracatı işini tanzim ve 
Şark tütünleri için müşterek bir tü
tim ofisi teşkiline karar verilmiş, 

fakat Bulgar delegeleri bu karara iş
tirak etmediğinden, bugüne kadaı· 
bu kararlar tatbik edilememiştı. 

Bugün ilk toplantısını yapacak o
lan konferans, tekrar bu mevzularla 
uğraşacaktır. Konferansın bu defa 
müsbet adımlar atacağı anlaşılmak
tadır. 

Konferansa Bulgar ve Yunan hü -
kfimetleri rnütehassıslardan mürek-

Şimdi, Musolini, Fransamn şarki * 
A vrupadaki nüfuzunu baltalamıya keb birer heyet göndermi.şlP.rdir. 

Son Posta Memleketimiz namına da Trabzon 
ğraşıyor. 
Eğer Fransa daha bir müddet ken- Suriye ve LUbnanda ıme~usu Hasan Sakanın başkanlığın-

• 1 Samimi olarak ilave etmeliyiz kı,· da Inhisarlar Umum Müdürü Mithat oini topar ıyamazsa, esasen Şarkta 
hayli sarsılmış olan nüfuzunun sıfı- Suriyede, Fransızlara dayanır görü- Yenel, Ziraat Vekaletinden Remzi, 
ra indiğini görebilır. nen Cemil Bey taraftarları ile Dok- İktısad Vekaletinden Necmi, Türk-* tor Şehbender grupu arasındaki ih- ofisten Tütün şefi Mümtaz ve tüc-

Tan : tilaf cidden teessüfe layıktır. Gönül cardan Mithat Nemli ve Hüseyin 
isterdi ki, Suriye nasyonalizmini tem- Hayri'den mürekkeb heyet iştirak 

Borsanın Ankaraya sil eden bu kuvvetler, büyük dava edecektir. 
nakli kar§ısında, Suriyenin istiklalini te· Konferansa başkanlık edecek olan 

Memleketin mali itibarına aid o- min davasında, atmamen elele ver- Hasan Saka şehrimize gelmiş, Top-
1 tlı her işde hükfımetimiz daima plan- miş bulunsunlar. hane Kasrındaki tertibatı tedkik et-
UIUlllUHttUltrtUtllUUIUUUlllllUIHllUllllJflUlllllllUUUIUllllllllllHIHUOUnnıuııu1rıııımuıntı11un1111111111111111111111111uııııııuıın miştir. 

BUHRAN Tütün yetiştiren memleketler ara
sında bir iş birliği temin etmiye ça
lışacak olan konferansın bugün 16 
da yapacağı ilk celsesinde bir tanış
ma ve açılma resmi yapılacak, ihti
sas encümenleri ayrılacak ve yarın 
sabah bu encümenler çalısmıya baş-Fransada hala de lıyacaktır. ~ 

vam ediyor 
Umumi heyet, ikincı içtimaını, en· 

ciimenlerden çıkacak raporlardan 
sonra yapacaktır. 

-·----
(Birınci sahifed"n devam) 

sine müzaheret etmemi) e karar ver· 
meleri, hatta ademi itimad reyi bile 
vermeyi göze almaları üzerine de
ruhde ettiği nazik vazifeyi terke 
mecbur kalmıstır. Bu suretle cHalk 

;:ephesi> namı altında birleşmiş olan 
~utedil 'e müfrit sol cenah pcrtile
•inin, hem kendi içlerinde, hem de 
kendi aralarında, fikir ve siyasi aki
oe itibarile derin fark ve zıddiyet 
bulunması, yeni buhranın devamına 
hatta şiddetlenmesine sebeb olmuş
tt r. 

Bu vaziyet karşısında Cumhurrei
si üç defa uzun uzadıya görüştükten 
sonra Meclisde en çok mebusu bu
lunan sosyalist erin reisi ve eski baş
vekil Leon Blumu tekrar kabine teş
kiline memur etmiştir. 

Radikal sosyalistlerin liderlerin -
den olan Bone, bilhassa para politi
kasında komünistler ve sosyalist -
!erle taban tabana zıd fikirlere sa
hih bulunan mutedil bir şahsiyettir. 
Esasen radikaller, sırf dahili bir gai· 
le ihdas etmemek için bazı müfrit 
unsurlarının muhalefetine rağmen 

kendi umde ve programlarına ta ·· 
mamile aykırı olan komünist ve sos
yalistlerle teşriki mesai etmektedir
ler. Fakat şimdi sosyalistlerin doğ -
rudan doğruya kabinenin kendileri
ne mensub bir lider tarafından ku
rulmasına karar vermesi üzerine ra
dikallerin ittihaz edeceği hattı hare
ket merakla takib olunmaktadır. 

Bir taraftan L~on Blum, yeni ka
bineyi kurmak icin hazırlıklara gP-ç
mis olup diğer taraftan radikaller de 
yeni kabineye karşı alacakları vazi
yeti tesbit maksadile içtimalara baş
lamışlardır. Bu hususta radikaller 
hemen hemen iki zümreye ayrılmış 

gibidirler. Bunlardan bir kısmı, ko
münistlerle sosyalistlerin müfrit ve 
hırçın hareketlerine göz yummak, 
büyük bir dahili gaile çılfarmamak, 
simdilik yine kabineye müzaheret 

etmek taraftarı olup diğer mühim 
bir kısmı da bu fikrin tamamile a-

dir. Diğer halkçı partilerin karar -
lan henüz malfun değfldir. 

RADİKALLER VE SOSYALİSTLER 
Faris, 17 (A.A.) - Radikal Sos

yalist Gnıpunun içtimaı gece s::ıat 

Eski kanunla 
Tekaüd edilen 
Zabitler 

1
12/15 e kadar devam etmiş, fakat Da
dikallerin hükumete lştirakleri preıı· Milli Mücadeleye iştirak etmiş ve 
sibleri hakkında hiç bir karar alın- bilahare eski tekaüd kanunu hükilm
mamıştır. Maamafih uzun rnüna - lerine göre tekai.id edilmiş ordu men
kaşalardan sonra reis, Daladier müs- sublarının almakta oldukları tekaü-
takbel milli birlik hükumetinin hem diyelerin çoğaltılmasına karar veril
programı, hem de teşekkül tarzı hak- miştir. Hükumet, bunu temin için 
kında açık izahat istemek vazifesile tedkikat yapmıya başlamıştır. Mart
tavzif edilmiştir. Grup, bilhassa halk ta meclis açılınca bu husustaki ka
cephesi partileri mümessillerinden nun layihasının Meclise verilmesi 
başkaca son zamanda muhalefette bu- mukarrerdir. 
lunan partilerin murahhaslarını da 
ihtiva edecek surette bir kabine teş
kili ihtimalini nazarı dikkate almış
tır. 

Diğer taraftan Radikal Sosyalist 

Kagıb yemişçi 
Bulundu 

Partisinin bütün hareketine saik o- Dört gün evvel esrarengiz surette 
lan pren~iblerin ve ezcümle para ser- ortadan kaybolduğu iddia edilerek 
bestisi, Ispanyada ademi müdahale aramalara başlanan Yemişde Kuru 
ve beynelmilel gerginliğin izalesi si- yemişçi Ak.sekili Mustafanın piyasa
yasetlerinin .muhafazası ~n bir çok daki mali zarureti yüzünden izini 
~ek.li!ler yapı~mıştır. İşte _B. Daladier, kaybetmek rnaksadile İstanbuldan 
ı~.tı~.afa sebebıyet vermesı muhtemel savuştuğu anla~ılmış, tahkikat neti
gorunen bu meseleler hakkında cesinde Mustafanın halen Aydın'da 
Blum'la görüşerek partinin endişe· Köşk nahiyesinde İncirci Osmanın 
lerini teskin edebilecek şekilde te- yanına sığındığı anlaşılmıştır. 
minat istemiye ve konuşmalarının 
neticesini pazartesi sabahı grupa bıl· Bahkçllığımızın 
dirmiye memur edilmiştir. Grup u- inkişaf•n doğru 

ı
mumi mesai konfederasyonlarının iş-. Hukümet, balık ihracatımızı art
tiraki ile bir hükumet teşkili ihtima- tıracak, konserve fabrikaları, soğuk 
lini ancak fer'i bir şekilde tedkik et- hava depolar ıaçacak ve balıkçıları 
mştir. himaye edecektir. Bu hususta mühim 

MUHALİFLER VE BLUM bir proje hazırlanmaktadır. 
Paris, 17 (A.A.) - Hükümet teş- tığt tekliflere işaret ederek diyor ki: 

kiline memur edildikten sonra B. Bunun neticesi olarak dün gece ya-
Blum, p, .. •ıl Reynaud'a mu"rac"at et-

'" 
0 rısı. B. Blum'un düşündüğü hüku -

miş ve (H:Jlk CC'phesi etrafında top- met şeklinin temini çok güç bir şe
lanan milli bn lik hükumeh inde mu- kil almı~tır. Bunun içindir ki, Blum 
halefeti temsil etmek üzere yer al- temaslarını kesmiş ve bu sabah ye-
masını teklif etmiştir. Fakat Rey - nidcn müzakereye devam etmek üze
naud bu teklifi kabul için şart ola- re evine çekilmiştir. 
rak kabinenin siyasi teşekkülünde Bugünkii müzakerelere eğer lazım 
Marin grupuna kadar -Bu grup da- gelirse büsbütün ba~ka bir esas ü
hil- genişletilmesini teklif etmiştir. zerinde de yapılabilir. 
Fakat Blum bu hususta kendisine HERYO TAVSİYE EDİLİYOR 

leyhdarı bulunmakta ve böyle bir muvafakat cevabı veremiyeceğini 
teşriki mesaiye muhalif davranmak- bildirdiği için Reynaud'un hükumet 
tadırlar. Bu hususta bugün kat'i bir kombinezonuna iştiraki ihtimali or-
karar verilecektir. tadan kalkmıştır. Bunun nekesi ola-

Paris, 17 (A.A.) - Blum, reisicum
hura yeni hükümetl kuracak en rnü
said mevkide bulunan zatın llerriot 
olduğunu söylemiştir. 

LEON BLUM FAALİYETTE rak B. Blum, daha ziyade sola mü-
Kabineyi kunnıyn memur edilen teveccih bir nevi milli birlik kabi -

Sosyalistlerin lideri Leon Blum, Halk nesi teşkilinden sarfınazar etmek 
Cephesine bağlı partilerin muhtelif mecburiyetinde kalacaktır. 
liderlerini davet ederek istişarelere BLUM VE MATBUAT 
başlamıştır. Komünistler Leon Blu- Faris, 17 (A.A.) - Matbuat, yine 
ma azami şekilde müzaheret etmiye, hükumet buhranı ile meşgul olmak
hatta Leon Blum davet ederse kabi- tadır. Populaire gazetesi Paul Rev
'n~ye bile g!rmiye karar vermişler- naud'un kabineye girmek için yap-

HERYO KABUL ETMİYOR 
Faris, (A.A.) Herriot Meclis riy~

sctindc kalmıya kat'i surc>ttc kar:ır 

\'ermiş olduğunu bıldinniştir. 

1932 ı:enesindc Tardieu kabinesin· 
de m:ılıye nozıı lığı etmiş olan Paul 
Revnand bütün partilerP mensub ze. 
\'atın ic:tirakilc kunılnc:ık hır kahi
r."'~'"" girrbilrrt>~ini ht>vr.ıı etrnistir. 

c 
(Birinci sahif eder, devrım) 

Bu toplantıda alakadar hükumet 
erkaı:ıile birlikte şehrimizden Ank:ı
raya çağırılmış olan tüccar, komi::;
yoncu, celeb, toptancı ve peraken
decilerin mümessilleri olarak 27 de
lege de bulunmuştur. 

Dünkü toplantıya başlarkcrı Baş
vekil Celal Bayar bir nutuk si)yle . 
miş Ye bu arada bilhassa der--ıştir 
ki: 

de kendi hesabınıza bu feclnkarhga 

u y 
ar 

1a .. r i 
mese.esi 

davet ediyorum. Bu, sızink ilk gıt· Moskova. 17 (A.A.) - l\Iebus Gor· 
mek istediğim normal yoldur. Şayed kın, bazı mahallerde ve icabederse 
bu fedakarlığa ıştırak etmezseniz, bütün Sovyetler Birliğinde örfi ida· 
milli zaruret dive ifade ettiğim bu re ilanı hakkının yüksek Sovyet J\fc<' 
neticeyi sizsiz olarak tahakkuk etti- 1 Iisi reıslık divanına verilmc>sini tek· 
receğiz. 1 lif etmiştir. 
Seı mayemzin \ e sayinizin milli ~ Raportör, bunun memleket muda· 

kuvvet olduğun!.l bıliyorum. Bunl:ırı fa::ısı içın elzem olduğun.u söylemiş· 
körletmek. asla istem ın. Şa\E~t. cHü- tır. 

kumct tedbirını bız bıliriz, yapdrmı.ş Raportör, ayni zamanda merkezi 
Sureti umu mı) ede vatandasla:rm ~ıhı gözukelim .. c1ı) en bul ınuı su o komitenin ve halk komiserleri kon· 

hayat şeraitıni ucuzlatarak kc,lay - adama da sadece acırım. eyınin bir mekanik insa::ıt komiser· 
!aştırmak ve ilk ağızda onların sağlı- lıg"ıle bir ele bahriye komı·serlıgvı• h· Ru beyanattan sonıa ıçtımada hu· 
ğını korumak için gıda maddP.!Prini lunaıı geı ek resmi müessese mümes· dası hakkındaki kararını bildiı mi~ 
birer birer ele alarak ucuzlatar3gvız. · t 1 11 • k · . . . _ sillerı, geı ek tacırler delegeleı ı hü- ! \'C zıraa ma ısıı en sto komitesı· 
Bunun ıçın her fedakarlıgı yap:ıc.-1- n d k · l·v h ·ı· · · ı' - küme tın kararına is u ak etmişler bu 111 f" omıser ıge ta vı ı pr0Jesıı1 
gız ' 

· !suretle et fiatlarının ucuzlatılması- anlatmıştır. 
Sımdı İstanbulda etten başlı) oruz. .d k tt f k .1 . t' Mebus Kossior Gorkı'n'ı'n o"rfı· 1·da· · k. 

1 
• na aı ·aıar mu c> ı an verı mış ır. , 

Çun u burada et fıatları faz.aCJır. E . b ' tt . k .. rl' kanununu müdafaa ederek demic:-. . . . ·tın ır mar a yenı arara gorc < ~ 
Harıcr> vaptığımıı fıatlar ıtıbarıle t 1 b'l .. t . . . B 1 d. tir ki· 

'h tt b. . F k ısa ı a ı mcsmı emın ıçın e e ıyc · 
ı r:ıra a en ucuz s.ıtan ıZlz. a at d - . l • k cSovyetler Birlig·i, burada c:ısus ::>· 
T · k" d k' k ..ı f 

1 
ve ıger resmı v~ lususı ma anı ve 

ur ıye e ı peı a en•.ıe ıat arımız, h 1 d h l . d" cakları kurmak istiyen dt.ismanlarl11 
d.. 1 k tJ d k. 

1 
d şa ıs ar, er a uhd<>lerıne uşen 

ıg€'r mem e e er e t satış ar an 1 .ıb' 1 . 1 kl d çevrilmiştir. Faşist ocakları. hail< 
r:f h h 1 d R . .11• b' teu ır erı a aca ar ır. 

aa pa a ı ır u ış mı ı tr zaru- 1 komiseri Ejof'un idarec;indeki kı-..•· 

rettır. Bir kumandan, cephede as- 1 SÜT İŞİ ınctli Sovyet istihbarat servisi sa ·e· 
kerl€'nnden nasıl fPd::ıkarlık istiyor- 1 İktı~ad Vckfıletinde te~ekkül eden sinde tahrib edilmiştir. Sovyet hıı
sa, bizim de sizden i tiy-=!ceğimiz mı>s-ıbiı- komisyon, süt işini tedkike baş- dutları gerisinde tam emniyet istik· 
leki cephenizde milli maksad adına lamışttr. Hükumet, et, ekmekten son- balde de temin edilecektir.> 
menfaatlerinizden bir :fedakarlıktır, ra süt meselesini de kökünden halle BAŞVEKİL'İN NUTKU 
bunu yapacağınızdan şüphe etmedik. karar vermiştir. Bu itibarla komis- Moskova, 17 (A.A.) _ Tass Ajansı 
Çünkü, milli karakteri olan her işin yon sütlerin satışına, fiatların kon- Yüksek Sovyet Meclisinde Moloto\r• 
yapılacağı ve yahud behemehal yap· trolune, halis süt satılmasına fıat- un söylediği nutuk hakkında tafsilat 
tırılacağı tabiidir. !arın makul bir hadde indirilmesine vermektedir. 

Biz, masrafların hükOmete, bele - dair tedkikler yapmaktadır. Hatib ezcümle şöyle demiştir: 
cBütçenin kabarık olması ma1iye 

komiserliği devlet bankasının müs· 
takil bulunmasını icabettirmektediı·. 

diyelere vesair teşekküllere aid olan Bu te<lkikler, mümkün olan surat-
kısmından fedakarlık edeceğiz. Sizi le bitirilecektir. 

Japonyad~ 
Hatib demiştir ki: 
ııHarb filomuzun inşasına ancak 

son seneler zarfında bilfiil başlıya· 
bildik. Yeni fabrikaların insası bit· 
tikten sonra sarfettiğimiz gayretler<' 

Londra, 17 (Son Telgraf) - Çinin ısonra Japon hüklımetı tarafından nihayet vereceğiz. O zaman sür'atle 
sulh tekliflerine yanaşmaması üzeri- neşredılen beyanname hakkında tef· kuvvetli deniz birlikleri inşa etmiye 
ne Japonya hükumeti mühım tedbir· sirlerde bulunar:fk şoylc yazmakta - başlıyacağız.• 

ler alİnıya ve hayati kararlar ver· dır: Molotov nutkunu bitirirken yi.ık· 
miye başlamıştır. Bu arada bir ta- cÇinde vazıyetın inkışafı buyuk sek Sovyet Meclisinin riyaset divn· 
raftan askeri hazırlık yapılır ve bu- nisbctte Mareşal Tchang-Kai-Chek.in nına örfi idare .ilan etmek hakkını 
na aid maddi vaziyetler ihzar edilir· tarzı hareket1ne bağlıdır. Filhakika veren tadil teklifi hakkında da şun· 
ken dığer taraftan da hükumet mem· Tchang-Kai-Chek'ın kumanda mani- ları söylemiştir: 
lekette , ahdet temini için muhim bir velalarmı başka birine terketmesi cEmperyalist mütecavizlerin se • 
adım atmıştır. şartiyle Japonya merkezi Çın huku- bebiyet verecekleri bazı ihtim::ılleıi 

Japon kabinesi, Çın harbınin so- metiyle müzakereye giri miye ha - derpiş etmek mecburiyetindeyiz.> 
zır görunmektcdır. 

nuna kadar Japonya'daki bütün par- Japon hükumeti imparatorluk kon· 
tilerin hükumetle iş birliğı yapma- feı ansının kararlarını derhal neşret- Alman. Yugoslav 

Müzakeratı larını luzumlu göımüş, bunu temin memiştir. Çlinl-'.ü Mareşal in Han -

edici icraata te\·essül eylemiştir. Bu 
suretle Japon) a da mtıttefıki bulu· 
nan Almanya, ltalya gibı tam mana
sile otoriter bir rejim kurmıya baş
lamış demektir. 

Harb vaziyetıne gelince, Mareşal 
Şan Kay Şek bir milyon kişilik bir 
ordu toplamıya ve Japonlarla son bir 
defa olmak üzere harbetmiye karar 
vermişti. Mareşal bu kararını ya -
kında tatbik mevkiine koyacaktır. 

JAPONYADAKt ÇİNLİLER 
Yokohama, 1 (A.A.) - Çin kon

solosu Çin tebaasından olanlara 20 
sonkanunda hareket edecek olan 
Expressof Asia vapurile gitmiye ha
zırlanmalarını bi ldirıniştir. 
ÇİN SULHE YAN AŞACAK MI? 
Faris, 17 (A.A.) - cTemps> gaze

tesi başmakalesinde Tokio'da topla
nan İmparatorluk konferansından 

kow'd::ı Alman Sefiri Tı autmann ta-

İyi gidiyor rafından bıldırılen Japon sulh art
larını kabue edeceğini ümid etmiş-

t . (Bir ine sahifeden detıam' 
ır. 

Temps hulasa olaı ak .şöyle demek- tına almıya hazır bir devlet bulu 
te<lir: yorsunuz. Her tarafta Alman mille· 

.Tshang-Kaı-Chek, sonuna kadar 
mukavemet etmekten ibaret olan ka
rarını nıuvaffakiyctle tatbık edebi
lecek mi, yoksa yet ini Japonlarla 
müzakereye girişmiye mütemayil bi· 
rine terketmek mecburiyetinde mi 
kalacak? Asıl mesele budur.11 

ÇİN Ül\ılİDİNİ KESİYOR 
Berlin, 17 (A.A.) - Frankfurter 

Zeitung yazıyo. ~ 
Çin hükumeti artık Çin - Japon 

ihtilMına ecnebilerin müdahale et-
mesınden ümidini kesmiştir. Çin Ja
ponya ile müzakereye gırişmiye mü
temayil görlinmcktedır. 

tinin sempatisini ve dostluğunu bu· 
lacaksınız. Aramızda hiç bir siyasi, 
kültürel ihtilaf veya toprak anlaş~ 
mazlığı yoktur. Bilakis, iki milletifl 
menfaatleri mes'ud bir surette bir· 
bırini tamamlamaktadır .En candafl 
temennim, iki millet arasındaki bı.l 
dostluğun istikbalde daha sıkı hale 
gelmesidir.> 

Yugoslav Başvekili B. StoyadinO" 
viç, B. Göring'e verdiği cevabda, ket.· 
disine gösterilen iyi kabulden dolaY"ı 
teşekkür ettikten sonra ezcümle de· 
miştir ki: 

·Ekselansları Yugoslavyayı ziya • 
ret esnasında bütün bir milletin kal· 

.. N.örveç· .... va·p·ürü ............ -·oa·füif ................................................ ~·~:~~~~~n~i~:l~~~::~~~~::~ 
Hakkında Ve har·ıc"ı ~~~il~~ ~=:e~~!~~!;: ~~~~~~;~~ 

başarılan muazzam terakkıyı gc r 

Karar Ver.ıld'ı s·ıyaset'ım·ız ~~a~t;: s~;~r;~;o~:~::h::ıa:~·::~d~~: 
1 dostluğun daha sıkı olamkta clev:ıf11 
etmesini arzu ediyorum. Dostluk Jlli' 

10 gt.in kadar evvel Köstencede 

Yekta vapuruna çarpıp batıran Nor-

vcç bandıralı İrena \!apurunun iti

razını tedkik eden İkinci Ticaret mah-

kemesi bugün saat 10 da itiraza mft

teallik kararını vermiştir. Saat 11 ae 

. (T .in~i sa.IJ/ da~ deuom) nasebetlerimizin inkişagına FührerıO 
Mechs ıçtımaından once Partı 1. t d · · d · · t ik' 1 ..... e-ta una ı aıresm e sızın eşr ı " 

Grupu toplanocak \'e muhtelif me· . t · · b f dd c1 z ~ 
saı e memzı r şere a e yonı ·' 

seleleri tedkık edecektir. Bu ara- y 1 · r· J k u"zcri ugos av mısa ır er, a şam 
da Hatay meselcsılc beynelmılel B ı· , d.. ·· l a· • er ın e onmuş er ır. 
siyası vaziyet hakkında hüklımet- _ .. 
çe Gnıp'a izahat verileceği anla-

malıkemede toplanan taraflar Reis şılmnktadır. 
1 
Mali sahada 
Alınan kararlat Nazifin davetile salona gelmişler; ve YENİ BÜDÇE 

Yekta vapuru vekili Yako Hatem ye- Hükümet, yenı sene biıtcesini 
ni bazı iddialar yürütmüşlerdir. tekrar bır martta açılacak olan ( ı inci sayfadan devam) il' 

Mecli:sin ilk günkü toplantısına surette defterlerine kaydetmekle J1l 
Salahiyet bahsi üzerinde cereyan İ _,,A, yetiştırecektir. kelle! olacaklar ve stanbul Boı.,.... 

eden uzu nmünakaşalardan sonra Vergilerde yapılacak tenzilata sında çalışan acenteler arzu ederıet' 
reis beş dakiknlık bir celse arası yap· aid proje de bi.itc;c ile beraber Mec- c:e Ankara'da çalışabileceklerdir. 
mış, ve müteakiben karan bildir - lise verilecektir. Borsa Acenteler Birliği Reisi ~~ 
mıştir. Karara göre 1rena vapuru a- YENİ BORSA BİNAST dim Akçer bu akşam Ankara'ya.:

9
• 

centası Yekta vapuru için teminat Ankara'da Bankalar caddesinde dccek, yeni vaziyet hakkında ala 
minta verdikten sonra vapurdan ha- lyenı kurulacak borsa için yeni bir bi- dar makamlarla t<'mas edecektir. , 
dz kararı kaldırılacak ve muhake- na yapılması kararlastırılnmtır. An- Diğer tarafüın hükumetin dış tı, 

ıcak veni bina ,·apılıncıva kadar ka- len.ret rnuvazcnrmizde passif bultıfl 
me daha sonra davacının hakktnı a- hB dar Borsa Siimer Bank'ın bir kı.5- duğumuz ~1ıcmlel;etlerden gelerı 
ramasma bırakıh'ıcaktır. °l:e' mında çalıı::acaktır. maddelerle seyahate çıka~klnra .• 

Teminat m ktan ü zerinde tarafeyn ........................................................ rilecek <löviz hakkında kolaylık go, 
vekılleri arasında yeniden ihtilaf ZAYİ terilmesi hakkında tedkikler yaP 
çıktığından bu huc:uı::un İngili7 Loicl Lıman İdarec:inrlen aldığım cüzda- makta olduğu h:tbcr alınmıştır. . 
kumpanvasından ~onılarak tekdir :şı nımı zayi et t ım. Yeniı;ini alacağım- Küçük krediyi inkişaf ettirmelc J • 

mt h:ıkeff"Ce ~aat 16 da y~pıl:ıcak elan ı-skisınin hukmii Yııktur. 1 ıa7.lrlanan layiha da Meclis encil 
ıo lantıva bır ... kılmı~tır. Hfü::eyin oğlu Refur nenlerinde bulunmaktadır. 
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'o· - -ı rı:- ·· I' 1 d • k 1 t ~Hark Filozofu-, n iversitel i er için! .. ı ış arıyanlar sutu'l!!... e e ıye yasa arı ... , dıvor kı, _ 

1000 k·1ş·1 1 1·k ye · b' d m~ı:t:~~~piı:!d~~e;~r ::;.~: Seyrüseferin intizamını ve Çocuk tiyatrosu n 1 1 r y Ur şikayetini bildirmek arzu eden muh- Geçen gün genç , e değerl~ arka~ 
terem karilerimizin mektublarmı h ık • t• h t• • t • ı daşımız Nusret Safa Coşkun ısabetlı Ya P 11 m a S 1 k a r 1 t 1 d her gün bu sütunda muntazamen ve a 1 n 1 s 1 r a a 1 n 1 em 1 n . 1 bir göri.işle yazdığı y~zısmd~. ~izi ar aş 1 rı 1 parasız neşredeceğiz. Bize gönderi- ----·- • cÇocuk tiyatrosu• üzerınde duşun-
lecek iş ilanları 2 gün üstüste tek - B 1 d ,r. J • l • meğe mecbur etti ve çocuklarına e-

~en. d ~ . rarla neşredilecektir. eıe iye tara, ınu.an ış enmesı hemmiyet .. veren ~i~letlerin ist.ıkba-
z yur l~n, gazıno, OgrJ.R Sa- 113 -Lise mezunuyum. Liseden 10 k d•t l le olan hurmetlerını ızah etmış ~~-

lonU sinema Ve talebe tokan- sene evvel çıktım. Bilhassa Ana- yasa e l en eSQS ar Ve ~ası .. i~!ba~:il~ bu ~lakayı dıkkat_g~-
t d l d • h ••k •• /. 1 zumuzun onune bır defa daha. ko).-o u a iş arıyorum. Her ne ücret ve- U Um er 

. ..tasl JQ 0 IQCQk •'•• l genl ••• ldu. Nusret Safa Co~ku. n, Şelıır Tı-U ~ ı ı ri irse ve her ne iş olursa olsun mak- 1 vatrosunda çocuklar ıcın yazılan. ço-I t b ı u bulümdür. J 

1 s an u niversitesi tal b 1 Umumi yerlerde lıalkın sihhatini arkadan gelen arabaların yürüyüşle· cuklar içm be~telenen ,.e çocuk ar \•ermiştir Ta · d e e ıçin OOO kişilik bir yurd açmıya karar Anadoluda seyyar işlere de razı' _ 1\1 • b uk · ·c 
olan bu · dşı a. an gele~ . talebenin tam bir istirahatini temin edecek . K . . - ve istirahatini temin etmek ve hem rine asla engel olmaması şarttır. ıçi noynanan c avı onc • P1~ -

yacaktır. versı esı nın uyu ır i tıyacını tamamla- " • yur • Istanbuı Uru ·t · b .. ··k b' h · yım. · efıllerım va. rdır. Arzu eden- de bu gibi vederin gu .. zellig~i, temız· - Nakı'l "asıtalarının bulundug·u .}'er-
1
sinde aktörlerin .bu_yükl.er k. nrc;ısın-

lerın Son Telgraf Iş ve Halk sütunu liği ve intizamını muhafaza etmek i- de yola çıkarken geri geri yürümek- da imişler gıbi buyuk bır cıddıyet!e vc;~.~küt, hl Men büyük ve vası bir yu rd olmaması yüzünden. bir çok üni- vasıtasile (Remzi) ye müracaat et- çin vazedilmiş olan belediye yasak· ten başka çare yoksa gelip geçenleri oynamalarını takdir ederek, balısın 
ı e a ebelerinin ve b 'lh t 1 k ' mclerini rica eylerim. ılarile seyrüsefere aid esasları ,.eve- h, .. beı·dar etmek üzere 'ı. ·aya kaldın- cheınınıyetini mübalciğaya kaçmadan Ye t . ı assa aşra ı ımsesiz gençlerin yatacak bir " .. 

· r emın V<? tedarikı' ı·çı·n kt 'kl · .. k '· ı • 114 20 vaşlar d b' k · h"k" 1 · ~ t ·· · d b' d bulundurula b' " ·z ... h "'tti B .. 0 çe · ı · erı muş u at, çok büyük ve mühimdir. - . ın a ır genç ızım nı u um erı, mun.azaman neşre - mı uzerın e ır a arn - - ız" ı .•• ~ . 
: tuz en bazı fakir üniversite talebeleri, medrese köşelerinde ve taş Biraz Fransıczam vardır. Maalesef mekte de\'am ediyoruz: caktır. Nakil vasıtaları her hangi bır ~Bir ŞC'Y nnl:ırnaz, onlar cocuktun 0

1 a arda bile yatmıya mecbur kalmaktadırlar. Hatta buna da muvaffak daktilo bilmiyorum. Fakat eski ve Bir yoldan başka bir yola geçilir· yerden yola çıkarılırken en az sürat diye çocukları hay\•andan veya eş
o amıyarak halen, Yeşildirekteki Beledivcnin fakır \'e muhtaclar icın yeni yazım düzgündür. Her hangi ken ag~ır vüıiinecek ve sai!a dönüş- en çok dikkatle hareket edilir. Kam- ıy:ıdan farksız addc:dcn bir zlhniye· ayırdığı (K' · J • • " ~ d d .. d ı 

. . ımsesızler Yurdu) nda taş koğuşlarda ve soğuk, ratıb köşelerde müessese ve ticarethanede katibelik, lerde kısa, sola dönüşlerde büyük pana çalarak itfaiye ve .sıhht im a te knrşı açılmış olan bu muca e en•n 
. .. . n uz en unıversıteyc muntazaman dev::ım eden kım- memurelik ,.eya satış menmreliğine kavisler yapılacaktır. Durmak veya arabaları~a, )'aya yurtiyen er: e başında o ~-n Jr arasın a genç -

bıle gecelıyen ve gu" d ·· ı · ·· · · - .. · ı ı h r 1 l l d arka 

sesız unıvcrsiteli gençler de varcl1r ı b k b ' 1 k · · ı t'u"rlü nakıl vasıtaları hemen sag tara- cin, şımızı gormek, davonm ehemm_ı-D ' · talibim. Her hususta kefalet • aş a ır yo a sapma ıçm yo un so-
.. d iğer taraftan Anadolu şehırlNinde lisevi ikmal eclip de sırf hu bilirim. Arzu edenlerin Son Te~:~=f Iuna geçmek lazım geldiğinde du- fa c:ekılerek icabediyorsa durarak yol·vet ve ciddiveti üzerinde ısrar edıl-

byuz en şehrimize gelip yüksek tahsile devam. edemeden tahsilini varım · rulacak ve sapılacak yere en yakın ver.meye mecburdurlar. diğine şah;d olmak cu son günleriı• ırakan g ı · .J Iş ve Halk sütunu vasıtasile (Mes- h · 'd z· ı er 
enç P.r nı; mevcud bulunmaktadır noktadan geçilecek ve bu vesile ile '"""""'"'"""'""'""'""'"'"""""'""'"°'""""'"'1111111"• büyük bir maz arıyetı ır. ıra 1 fcte v n· (u·· · · ude) ye müracaat etmelerini rica e- "' l d .. ı e hat 

: Je ı nıversiteliier Yurdu) bu suretle bu büyük ihtiyaca ta- !sol tarafa yürünmüş olmıyacaktır. Ay R f /ı şeyi pek 5yi goren ı:e an ıyan v -
~.a~ıle cevnb verecek ve 1000 kişilik olan bu vurd cloldug-u ve lüzum derim. 'ni cihete dorrru yüıüyen nakil vası- 1 as a zane er e ta belki ele büyüklerden daha fa.z.la 
goruld .. - .. t l·d · · J 115 - 305 tevellüdlüuüm. Tahsi _ 0 t 

.ugu a .. ırde derhal 2 ncı ve yeni hır yurd dnha inşa edılecektir. J talarının yanyana gitmeleri ve ya- j p dikkat halinde bulunan ve her ur-
J· Ycnı Y.~rclun ill§nsı için lazLm olan tahsisat temin eclılmiştir. İşe ya- lim; eski rüşdiye derecesindedir. Ye- rışı andırır harekette bulunmaları aTaSlZ lü tesire karşı uyanık duran 

4
Çocuk> 

~ı.r.d.a mubaşeret edilecektir. ni yazıl:ırı mükemmelen biliyorum. yasaktır. 'T' d • / u lazım geldiği şel:ild~ bir insa~~ık 
t Istanbul (Üniversiteliler Yurdu) tc.ın Avrup:ırl<ıki ems:.ıli gibi son sis- Her hangi bir müessesede veyahud Nakil vasıtaları biribirinin ilerisi· ı e QVl • • meselesi olarak telakkı etmek dl:> e-eın ve tam manas'l A b" t l b - kr-· · e ka 
d t 1 

1 

e asrı ır a e "<ıı::oıgı olaccıkt ır Yani bu yurd icin- j tic.1rethanelcrde gişe ınemurlug~u, ne ancak soldan ge('ebilecekierdir. bilirim ki biraz da gecı tgınuz -· e a ebenin kahve ov · · - . . . - - ~ 1 E d u 
cck .. ' .ı un ve sınema gıbı C"!gl<mr:c ılılıy<ıçlannı tcmın ede· w•zneclarlık veya bankalarda mua- Bunun icin orta süratle yürünmesi MUracaatcllartn lst ra• ni olduğum bir da,rndır. v e çoc -

· muteacldıd salonlar da hulunnc~ktır . ve scyrü- sefere zorluk ve bozukluk hatlerl tamamile temin üunu ynlnız bırakmamak istiyen ve· Heın bu su tl t ı b l /mele takib etmek gibi işlerle buna "' 
as . re e a e e er kahve koşef Prinden kurta rılmış \'e burada "erilmemesi şarttır. Bununla bera· olunacak !. ya çocug>unun da egvlcnmesini arzu rı oyunla ı t ı miimasil vazifeleri sndakat ve cid- • 
rn... . ra a ış ırı mış olacaktır Yurdun t:ıblc:lot usul ile yemek ve- ber sokak kö;;clerinde, vollarm bir- eden tnıııdıgvım bir çok analar ve b:ı-

.._.. hır de lokantası ve g .... .,.·n k - ı. diye>tle ifa ederim. Kefil verebilı.rı·m. ~ J Belediye hastahane.si polikinlikle-\·e ı'st h cu.ı osu. sır.a V<: srıgu" duş mahalleri, mü talca Jec::t'ıkleri nokt"larda, kapılarda, ke- b"lar çocuklarım her gittikleri ye-ıra t ı ı d A el ı · K :t "' rine müracaat eden vakti hali yerin- u - a sa on an, ra yo ve t~ııis yerlen de hulunac::ıktır. rzıı e en erın adıköy Haydarpaşa mer altlarında ve her türlü geçid • re götürmekten çekinmemcktedirl~t 
- m~ıhallesi Hüriyet sokak ıs numara- de hastalardan ücret alınmasına ev- b'l Y ••k k ~· A k lerde, dar yollarda ve karşıdan ara- velce belediyece karar verılmiş ve Aşkı, intiharı, hırsızlığı ve ne 1 e-· U Se .f. lCQref meri aya rJa Mehmed Toksabaz'a müracaat et- ba gelmesi, gidiş gelişin çokluğu ve yapılan tarife tasdik edılmek üzere vim daha beseriyetin bin bir beliye--M k b mf'lcrini hürmetle rica ederim. saire gıbi sebeblerle yolların sıkı~.ık · ·· d ·ı · · s. ı'nı' bey"z p"rde u··zeıinde talim eder e t . . G .. d .l k Dahiliye Vekaletine gon erı mı§tı. u \.; e lnln On erz ece 116 - Bendeniz bir ilk mekteb bir hal aldığı yerlerde ileriye geç - Dahilıye Vekflletinden gelen cevab- medeniyet, sakim huvlarm propa · 55 • l 1 D k / mezunuyum ve 20 yaşındayım. İş mek yasaktır. . .. da yine eskisi gıbi ücret alınmaması gandası olarak sinemayı seçmiş ,., nCl Yl 1 0 tor arımız nnvorum. Her nerede ne iş olursa Nakil vasıtalannm beledoyece gos- bildirildiği oçin hastahane polikmlk- seyyiatını onunla yapmoya ınm•af 

Dün -·--- --- - olsun razıyim. Kefil verebilirim. Ba- tcrilmiş olan bekleme yerlerinden lerınde üc:n:t alınmamaktadır. fak olmuş bulunuyor. Bununla sine 
bUyük ve samimi Diger bazı doktorlar da I n~ l~t.f~n iş \'erme.k ~uretile büyük başka yerlerde durmaları yasaktır. Vekaletin bu çok yerinde görülen manın aleyhlııde söylemek değil. 

ınerosllıne tesıt olundu Avrupa ya gidecekler 1 b" •Y•hk yapmak ıstıyen; insaniyet Bu yerlerde duroeak arabalann a- kararı dorhal tesirini göstermııtır. Sineınaeıhğuı istismar ed:lmiş bazı 
b· ~iiksek İktisad ve Ticaret Mekte- Sihhat Vekaleti hesabına ihtisas- ve hayır sahiblerinin; (Ankara Posta dedi belediyelerce tayin edilmış ol· Evvelce; fakri.ıhal ilmühaberi al • ıhalalarını cekiştirmek istiyorum. H• 
h'.nın 55 inci yıl dönümü dün mekte- ' laı ını ;kmal etmek üzere A'"upa ve kutusu 480 Abdülkadfr) adresine du~und~n bundan başkasının dur - mak ''.eya para verm~k gıbUhtıma1i kikaten kom·etli bir neşir ,.a,ıtası O· 

l 111 Suıtnnahmeddeki binasında ka- Amerikaya doktorlar gönderileceg~i- müracaat etmelerini kendilerinden ma.,ı )a:.aktır. . lerı duşuncrek bır muddet ıçın bazı lan sinema \'e tiyatronun bö)le ma· kabalık bir davetli l:ütlesi huzurile • Gerek bekleme verlermde ve ge. hastaların rni.ıracaatlan nisbetc-n a- b' · t"kbal ordu-undan bir boz tıllnJa.nmıstır ni yazmıştık. . . . · . .. _ A smn ır ıs ı ::ı 
T • . Açık muhabere rek yolcu ındırıp bmdırn:ek ve ) a- zalmışken ücret almmıyacagının katı un alayı çıkarınasma mani olmak 

11- •
0

Plantıya merkez kumandanı Bu doktorlar arasında bulunan; hut yük alıp boşaltmak içın her hı:ın- suıette anlaşılması üzerine yine po- g . . , J.: drctinden 
urnver ite . kt" .. F k.. ' V k" 1 Bayan Müjgan - Matbaamıza teş-

1 
t ·· 

1
- ve avnı neşır \ e ~ 2vma .u la · ı e oı:u , 'a ·ulte dekan- e a et Hıfzıssihha müessesi mu·· te ~ gi bir yerde durmakta o an mo or u liknilklcre olan yüzlerce müracaat- - · . kA rı, Profeso"rl t .1 ı ·r · t b ı d · · · ·b t b' fce elde etmek ım ·n-ÇentJe,. e~, gaz~ ecı er . ve do- hassıslarından Muhtar Parazitoloji, rı ınıze mun azır u un uğumuzu nakil vasıtalarının gazı kesılmış ve lar icra olunmnktadır. Belediye mu- mu:. c ır ne ı l 

. . - ' ınektebın eskı meztmları da U 1 hi.iı metle bildiririz. motörü durdurulmuş ve şoforü ba- rac:aat eden bu hastaların bahçede nını hazırlamak 7.amanı artık ge -ıstırak etınisl •d' 1 şak ve memleket h astahanesi da- 1 r 
M eı ır. ~ Bayan Mes'ude - Sizin için gelen şında olacak ve hayvanla çekilen a- ve avlularda bekletilmiyerek mu - mış ır. dosu~~~i°:cı sa~at 14,~0 da Şehir Ban- ıılıye mütehassısı Mümin sinir \•e bir mektub, İş ve Halk Sütunu mu- rabalar da sürücüsü hayvanlannın hakkak tam istirahatleri temin edi-

l çr.. dıgı ist·kı· ı al" ll hastalıl'l" E · h .. k • b ·ı .... -"
1
,, ....... ,,ıııuuutııııııuuu11uuu·• 111un11111111 .. 11111 '.1 ın• < 11nu l a ınarsile baş- ' ' urı, rganı u ·umet ta- başında bulunacaktır. Yokularınt lecek \'C nıhat bir odada ekletı - -· ş, ınarş1 n ·· t ~ harrirımizde teşrıfinizi beklemekte-tis:ıd l\Jekt ,b. :u eakib Yüksek İk· bıbi Adil cıld hastalıkları ve zühre- götül'diikleri yerlerde bekliyecek ki- melerirıi bulun hastahanelere tebliğ 

Hatk Filozofu 

.. t ı dırekt" dir. Her akşam saat 17-18 arasında • kil 
lor Şukrü Bab· , or Vekili profe- vi hastalıklar ihtisası yapmak üzere ra nakil \•asıtalariyle hususı na etmiştır. 
ln an 111 50·· ı . ; matbaamıza teşrif ederek mektubu. t 1 k k k · ı · d ------, ıunışta·. Mekteb· ~ e~ıyle baş- j Parise. merkez hıfzıssihhası biyoloı·i vası a arı cm ya ın so a tç erın e ------
tercı· · ın 55 ıncı yılda "Ös nuzu almanızı rica ederiz. ve yaya kaldırımları yanında ve di- Bir 11 lavzih;, !. 

YUk&ek Sıhhat ŞQrası 
Az arıkları 

. ıgı tekfırnüı d . . 0 j ~ube.;;i asıstanı Eyüb tecrubi iatalo-
ettıren b .. evırlerıni tebarüz . . ---- - ğer arabaların geçmelerine mani ol
Mekk• 'l.Y u soylevden son p f .. il' ıçın Amerıkaya, Gazianteb mem- A1manyada kadın hekim. mıyacak surette dunıcaklardır. Cad-ı n.ikrnet l .. ra ro esor 1 ' h . 
huriy t .. tursiye geım· P.ı<et astahanesı kulak, burun bo- leri kongresi delerde durmaları yasaktır. e reJırn· . . ış cum- • 
diği ehn"" . ının ıktisadcılıg-a ver- ğaz hastalıkları mütehassısı Ziya • 25 inci Alman jinokoloği kon - Yukarıdaki maddelerde gösteril-"•ıırnıyeti .. .. 1 . . • 
leşen ve rnekt b' gunden gune genç- eddın Berlıne, Konya sıtma müca- gresi Berlinde içtima etmiştir. Bu diğl veçhi!e yolcusunu bekliyormuş 
balıs"tıniştir ~ ın mazi ve atisinden jdelesi doktorlarından Fevzi Maal _ kongrede memleketimizden Orta- süsünü vererek nakil vasıtalarını 
Yctı başkanı .Os~nu :eıunlar cemi- kara, hükumet doktoru Enver ront- köy şıfa yurdu baş hekimi ve kadın bekleme yerlerinden başka yerlerde 
Ve taı b an .ı11uri Bayın • durdurmak veya müşteri bulmak Ü· 

Dünkü sayımızda; Beyazıdda gece 
bir hadise olduğunu ve Beyazıd'da 
tramvay caddesinde Ömer isminde 
bir kahvecinin oradaki ayrancı ile 
ka\'gaya tutuşarak camları kırdığını 
yazmıştık. 

Yüksek sihhat şurası azalıklarıua 

Profesör Murad Cankat, Profe~ör 
Ali Saim, Doktor Ce\·ad Fuad inti
hab edilmişlerdir. 

disi olmadığını neşretmek sure1.ile 

her hangi bir iltibasa meydan ver

mememizi rica etti. 

Ö e e namına so anın ken ihtisası için Viyanaya gidecek- hastalıklan mütehassısı doktor A -
. Zolrnanın sa·· 1 , 

11
. sınıftan Ekrem lerdı·r. 0 h zere bu yerlerin haricinde yavaş ya-t bl Y e\ l sım nur q_zır bulunmuştur. 1 

er şid l erı takib etmiş ha vaş dolaşmak ve yahut bekleme yer-
. c etle alk ı - D kt A O k - h 

Siiylevlerd ış anmışlardır. 0 or :sım nur; ·ongrenin i· !erine yakın yerlerde yol üzerinde 
nin tekıı·r·ıen s~nra profesör Tahsi- Etlbba odası kUtUbhanesi tamını müteakib Brüksel, Londra, yolcu almak .vnsaktır. Yolcu aiı:ıcak 

Dun gece matbaamıza mezkür cad· 
dede uzun senelerdenberi ayrancı -
Iık ettığini söyliyen Yaşar ismind~ 
bir kariimiz müracaat ederek; bu ha· 
diseye ismı karışan ayrancının ken-

Kariimiz ayrancı Yaşarın, bu ri

casını yerine getiriyor ve me\•zubahs 

ayrancının kendisi olmadığını tev

zih ediyoruz. 
ı e bu "'k . 

telgraflan k }u lerımize tazim Türk hekimleri dostluk "e yardım Paris ve dığer mühim şehirlere gi-
t" çe rnek k 
orene n·l aran alınarak cemiyeti tarafından Etibba Oda~ı Jderek lrnd_ı_n ve çocuk hıfzıssıhhası ı ıa.yet veril . 

l11ektebin saı mış; davetliler kütü~hanesine umumi heyet kara- kanseroloJı ve modern hastahane in-
fcde çay ve onunda hazırlanan bü- rile 250 lira hedive edilmistir. h 
lerdir. Pastalarla izaz edilmi _ . .. .J.. ~ şaat ve tesısatt ak kında tetkikat ta 

Bil"h ş Bu para ıle kutubhaneye yen i bir bulunmuştur. 
a ara saat 15 

dar deva ,30 gece 21 e ka- çok eserler alınacaktır. 

veya indirecek olan nakil vasıtaları 

ancak yaya kaldırımları önünde ve 
bırup inmeğe yetışecek kadar bir z;.ı
man içinde durabi1eceklerdir. 

tn etmek .. 
Oteli salon} tızere Perapalas Ayrıca buraya gelecek olan tıb ta-
l arında ··k 1 

Çay ziyafet" d mu ellef bir dans- ı lebeleri için yeni sıralar ve masalar 
. ı e verilmi~tir. da satın alınacaktır. 

Mcmleketımize avdet etmiş olan 

doktor, kongre hakkında müşahede 

\'e ihtisaslarını hazırlıyacağL bir ra

porla arkad.Jşlarına bildirecektir. 

Geriye dönmek için nakil vasıtala
rının geri geri gitmderi yasaktır. 

Geriye dönebilmek için lazım olan 
yerden başka en az diğer bır arab::ı-

nın da serbestçe geçebileceği kadar 
boş yer kalmış olması ve her h<ı.lcle 

Baş, diş, nezle grip, romatizma ve bütün ağr1• 
larınızı derhal keser. icabında gUnda 3 ka,e 

ah na bilir. 
F:ıkat ik· .. - -----= 
den en tı; ~uı: geçmeden hiç birin-

- ... ... , .. _ •• ı:o: • • • ·,~ - • .. : •• - o • 

fo kahrı a bır hatıra, silik bir iz bi-
l! t 

arnıştır Üzerimde 
ala h . . .. 

d t çe releru11 gözümün .. .. 
e ecessüm a· onun-

:tnini dahi bil~ ır~~e1:1· Çoğunun is
llanır ınısınız? .. cdıgımı söylersem, ı-

- Tuhaf!. 

• - Hakikaten tuhaf .. Fakat b' 
cıtnmanın anahta ır mu. 
şayanı dikk t rı olması itibarile 

r YAZAN ] 
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h - Bu muamma da . . . 
e Yok k' sızsınız şüp-ı .. 
- Hayır b 

ler.. ' en değil, bütün erkek-

. - Bilakis erk 
gorlinen tno.kı 'ekler oldukJarı gibi 
derseniz belk' Uklardır. Kadınlar o ı .. 

- oo.. E:adını 
kcndil~rini rnuaın ar daiına kendi 
d:t edınıntşıera· ma addetıneği a
~ı orijinalitesid;;· ~u onların bir ne-
0.rle kendi k '. albuki kadını 

'b. endı1erinin ar, 
~~ ı anla.;ılmıyncak b· sandıkları 
gıllerdir, ır :mahluk de-

. - Kadınlnr hakk . 
.tıniz dehşet!. ındaki hükümle. 

- Bu h"k" 1 
u uın er benim devu s·· 

g ' u-

lıeyla hanım, aşağı yukarı bütün er-
keklerin .. Nasıl bir kadına; çirkin bi-
le olsa. ne kad .. 1 . . d . • ar guze sınız erse • 
nız b d ' . un an hoşlanırsa, gayet basit 
bır kadına da: Siz bir muam.masınız 
derseniz o kadar memnun olur, ken_' 
d_i kendinde muamma hududları i
çme girmiş, kendi kendisinin de an
lıyamadığını sandığı bir takım me
ziyetler tevehhüm eder. Kadın gayet 
çabuk okunan ve çabuk anlaşılan ya

zıya benzer. Kadın her erkeği sever. 
Fakat muhakkak ki erkek her kadı
nı sevmez. Kadında macera hırsı 
sonsuzdur. Erkekte macera isteği 
.cins.t serbestisine rağmen daha az _ 
dır. O, ideal macerayı arar, bulduk
tan sonra bir ikincisine teşebbüs et-

meği çok zaman tecrübe etmez. ya? .. 

Ederse bile, muhakkak bu mace- - Doğru amma, herkesın üzerin-
raya onu bir kadın sürüklemiştir; de aşağı yukarı müttefik olduğu ba
itiraf edersiniz ki bunda erkek için zı hakikatler vardır. 
pek büyük sayılacak bir mahzur yok- - Olabilir. Fakat ben size bu ha· 
tur. Kadın öyle mi ya!.. Sonra hiç kikatlcrin kasden tahrif edildiğini 
bir kadın tasavvur edemezsiniz ki, söylersem ne ccwab v:k!rirsiniz ba-
fırsat bulduğu zaman böyle macera- na?.. ' 
lara ntılmamış olsun. Erkek bu hu- - Ne gibi!. 

susta daha çekingen ve daha hece· - Daima kadın masuın ve mazlum 
riksizdir. Becerikli ve cesur görü • görünmeğe, gösterilıneğe; erkek de 
nüyorsa o fizik yapılışının iktizası- zalim, hunhar ve Don Juan telakki 

dır. edilmiye alışılmıştır. Bu, farkında 
- Siz, herkesin tekrar ettiği bir olmadan kendi kendimize yaptığı

hakikati ters yüz ederek söylüyor- mız bir telkindir . 
sun uz. 

- Belki.. herkes beni de kendile
ri gibi düşünmeğe mecbur edemez 

- Mevzuu bir hayli değiştirdik. 
Selim Sacid bey! Kendinizden bah
sediyordunuz .. 

- Hakkınız \'ar, kendimizden bah
sederken felsefe yapmağa kalktık. 

Tek~·ar avdet edelim bahsimize .. 
Kadınlar& yaklaşn.ıyan ve yahut 

diyelim, onlara karşı sempati ve bir 
cinsi alaka hissetmiyen hiç bir erkek 
yoktur. Lakin erkek kalbinin yanın
da öyle bir turnıke vardır ki, bura
dan ancak tam numaıa almış kadın
lar içeri geçebilır !er. 

- Siz nıçin bır muharrir, bir edib 
ne bileyim, şaır olmacimız Selim 
bey?. 

- Neden sordunuz? .. 

- Ne kadar güzel cümleler kulla
nıyorsunuz. Bunları yanyana getir
seniz mükemmel eserler yazarsınız. 

İstidadınız: hiç denediniz mi?. 

Suad Sadi gülmekten alamadı 

kendini; 
- Denemez o1ur muyum, Sühey

la hanım! Fakat muntazam konuşa
bilmek, iyi yazmak için bir sebeb 
değildir ki.. Konuşuşumu pek mi şa
irane buluyorsunuz? . 

- Haksız mıyım? .. 
Suad, dudaklarını büktü: 
- Belki.. 
- Pardon. Sözünüzü kestim. De-

vam edelim. Yalnız saatinize bakı
nız lUtfen .. Geç kalmıyalım. 

Erkek kolunu ışığın geldiği tarafa 
çevirerek saatine baktı: 

- Saat daha on yok, Süheyla ha
nım, bu kadar çabuk mu kaçacaksı-
nız? 

- Mazeretimi biliyorsunuz; arka
daşıma gidiyorum, diye çıktını ev
den, geç kalırsam merak ederl~r, ~
raınağa kalkarlar, o zaman rnuşkul 
mevkide kalırım. 

Suad Sadi içini çekti: 
_ Ne fena .. Böyle sizinle ayda, 

ydda bir buluşmak, sonra da doya 
doya konuşmadan ayrılmak .. 

(Deı·amı var) 



' - F O Pi T ,. ı r.. ; ı r - 17 lktncTkanun !l~8 

~'r w i [_-_HüKAV~_-J 
~~~~~~f!,~~~, ~~~~ ;.- ~ Eşyalarda~. fanteziler • 

. - 7 . Vazodaki Uç Karanfil 
ve 

nın denız kuvvetlerını il vazan: Fi L O 
arttırması Fransayı harekete get•ırd•ı '•• Bunlar her biri bir başka yerden gece yansı tekrar çiçekci dükknnına 

gelmiş üç karanfildi. Şu küçük ye- avdet etmiş. 
şil billur vazoda buluştular. Neri- Gülümsediğimi görünce: 

Y 
• b •• d • d 1 • ı mana bu karanfjller, genç bir mek- - Anladım, dedi. Acaba ses kra-en 1 sene u çesı n e ayrı an m 1 yon lara tebli tarafından bir çiçekci dükka·· liçesi tarafından mı s::ıtılmışız? De-

nmdan satın alınarak küçük ve renk- mek istiyorsunuz değil mi? Hayır. bir kaç mı•ıyon daha ı•ıaA ve edı•ıı•yor li bir mektubla beraber gönderilmiş Ses kraliçesi temiz, ütülü ve bayaz 
bir aşk hediyesidir. kolalı genç bir garsona vurgun. Bu-

rı=======:.:==========::ıc::==--================-==:..c=====================ll Bunlar buraya gelmeden evvel çi- nu da, bizi ona hediye ederken kulis 

Yeni sene girdi, her hükumet de 
'biitçesini yaparken haline göre ka
ra, deniz ve hava kuvvetlerini art
tırmak için para ayırıyor. Büyük 
devletlerin 1938 bütçelerindeki si -
15.hlanmak masrafına dair verilen 
malumatı yazarken .son Telgraf• 
hır kaç gündenberi bunların mev
cud olan ve daha da arttırmağa ka
rar verdikleri kuvvetlerine dair de 
izahat vermektedir. 

İtalyanın 1941 sene.:>ine hazırları
d:ğına dair yazılan yaz1lar, İtalyan 
matbuatında yeni deniz inşaatına da
ir İtalyan matbuatında görülen ma
lumattan bu sütunlarda bahsedildi. 
Bugün de Fransanm 1941 senesine 
kadar nasıl hazırlanacağım gösteren 
yeni rakamları parlamentoya ,,..eri
len yeni ve mühim bir rapordan şöy
lece çıkarmak mümkundür: 

F.ransızlar şu on beş senedir de-

( -
j 

-- _J 
niz inşaatını takib ediyorlarsa da ı s~id .değildi. Ç~nkü bir ta~a~tan fa· 
bunu ağır ağır yapıyorlardı. Fakat 1 şıst Italya denız kuvvetlermı arttır· 
artık zaman böyle ağır gitmeğe mü- ımağa başladığı gibi Hitler Almanya-

sı da Versay muahedesini yırtıp a~ 
tarak kendi istediği gibi silahlan -
mağa başlamış ve harb gemilerini 
yaptırmağa koyulmuştur. Öyle ki e
ğer bundan sonraki senelerde de 
Fransa hızlı hareket etmezse kendi-
si deniz kuvveti itibarile öbürlerin
den aşağı kalacaktı. Fransa dünya
daki büyük devletlerden müstemle
ke sahibi olmak itibarile ikinci oldu
ğu halde deniz kuvveti itibarile dör
düncü dereceye inmiş bulunmakta
dır. 

çekci dükkanında ayrı ayrı buket- arasında garsonu öpüşünden anla -
lerde öteki arkadaşlarile birlikte pas- dık. Garson o kadar pişkin ve bu iş
Iı bir teneke konserve kutusunun i- lere alışkın ki. Çiçekçi ile pazar~ 1.k 

çindeki kirli suyu içerek yaşıyorlar- bile etmeden uyuştular . 
dı. Bu genç mektebli her paketten - Ya sen? dedim. Kırmızı karan-
birer tane seçti ve bu ü~ karanfili fil gülümsiyerek cevab verdi: 
Nerimana yolladı. - Ben karanfil bahçesinden geli-
Şimdi Nerimanın mavun renkli yorum. Yeni koparıldım. 

etejerinin üstündeki şu küçük yeşil Neriman elinde gümüş bir tepsi i
vazonun içindeki temiz suyu eme - le girdi. Şimdi bir fincanla kahve 
rek yanyana üç gündür beraber ya- getirdi bana. Karanfillere baktım. 
şıyorlar. Büyük, güzel karanfiller, Üçü birden parmaklarım dııdakları-
İkisi penbe, biri kırmızı. na götürmüş bana: 

Daha odadan içeri girer girmez: - Sus! Diyorlardı. 
Fransanm bugün henüz yaşını ik- Am b ı ·· l k f'l * - an un ar ne guze ·aran ı 

mal ederek kadrodan çıkarılacak hal- Ner·ım· an? D d' G .. 1.. d' ş· _ Nerimana birdenbire: . e ım. u umse ı. ım 

de bulunan harb gemilerinin tonu di 0 dışarıda bana kahve pişiriyor - Kim bu mektebli çocuk Allah 
540,000 tutuyor. Bu ton yekununun sanıyorum. Odada yalnız canım sı- aşkına, dedim. 
ayrılışı da .şöyledir. 6 tane saffı harb kıldı. Karanfillerle konuşuyorum. Neriman şaşırdı ve yan göıle ka-
gemisi, 2 tane tayyare gemisi, birin- Yukarıda verdiğim izahatı bizzat ranfillere bal<tı ve bana: 
ci sınıf 8 kruvazör, 2 inci sıntf 12 kru- k •. 1 . d ··v d" - Hangi mektebli çocuk, dedi. 

enaı erın en ogren un. 
(Devamı 7 ncı sayfamııJ•) Karanfillerinin gevezeliğinden şüp 

- Güzeller karanfiller siz buraya belenmesin diye biraz evvel yerde 
nereden geldiniz? dedim. halının üstünde bulup ta cebime at-

Uzak Şark ve Avrupa 
Fransız Kabinesinin istifası, Uzak 
Şark meselelerinin bu günkü hali 

ne şekil alacak ?. 

Buzlar arasında duş!. Penbe karanfillerden biri hemen tığım vesikalık kasketli bir fotoğrafı 
cevab verdi: gösterince Neriman kıpkırmızı oldu 

- Ben düğünden geldim. ki: 

Yazan: T. S. 
Fransada kabine buhranı çıktı. 

Kabinenin çekilmesinde telgraf ha
berlerinin verdiği para işlerinin bü

'yük bir amil olduğu anlaşılmakta
dır. Fakat bir zamandanberi harici 

jharbin önüne geçmek için ne kadar 
eziyet çektiğimiz vesaikle meydana 

çıkacaktır; gibi bir şey söylemişti. 
Blum kabinesinden sonra gelen ra-

işlerin Şotan kabinesindeki azayı bi-
dikal sosyalist Şotan kabinesi harici 

ribirinden ayırdığı rivayetlerine de 
11aşmamalıdır. 

işlerde bir çok müşkülatla karşılaş
tığı gibi bir de Uzak Şark vaziyeti i-

İspanya i?lerinde ademi müdaha
le politikası takib edilmeğe başlan-

le uğraşmağa mecbur kaldı. Çin • 

dığı zaman sosyalist başvekil Blum 
936 da buna itiraz edenlere: 

Japon meselesinde de İspanyada ol

duğu gibi cademi müdahale, dendi. 
Fakat geçen gün Fransız kabinesin-

- Bir gün gelecek, bizim şimdi (Deuamı Yedinci ıagfacla) 

Bir buçuk sene de böyle geçti. 
Neden ve niçin? .. Bunu iyi kestiremiyorum. Bir 

çarşamba sabahı efendi beni Fındıklıda büyük bir 
konağa götürdü: 

- Senin ll<ınım ve beylerin artık bu konaktaki
lerdir. Terbiyeli ol. Sakın beni mahcub etme ... Bun~ 
lar da bizim beylcrimizdir ..• 

Dedi, bıraktı. Ne olursa olsun buna memnun
aum. Çocuk ta, muhakemesiz de, kendi iz'an ve dü
ıunuşurne değil hadiselere tabi olsam da gayrişu
uri ve sonsuz bir hürriyet havası aldığıma emindim. 
Her halde, o kötü yaradılışlı hoyratlar sürüsünün 
içinde aşına a~ına mahvolup gitmektense burada 
değişik bir kaç yüz görmeyi tercih ediyordum. 

. Konaktakileri sayayım: Beyefendi, hanımefen
di, küçük bey. İki hzimetçi, bir uşak. 

Beyefendi: Elli yaşında vardı. Gümrük müdü
rü mü idi, müdürü umumisi mi idi, bir şeydi? .. 

Uzun boylu, zayıf vücütlü, yanık benizli: beyazı 
çok, siyahı az sakallı; zeka ateşi ile yanan koyu kes
tane gözlü, yüzü sevimli bir adamdı. Metin bir tav
rı, tok bir edası vardı. Kibardı, titizdi, az konuşu
yordu. 

Her sabah siyah redingotunu giyinir; dik, kolalı 
beyaz yakasını değiştirir; uşak pardösüyü koluna a
lır, bey önde, Hasan ağa arkada konaktan çıkarlardı. 
Akşamları da ayni halde, fakat, bey biraz daha yor-

Dile kolay .. Biz İstanbul soğuğun

dan paltolarımıza biraz daha sarılır

ken bazı yerlerde karlar arasında 

kayak yapıldığı, kar topu muharebe

lerinin hararellendiğini duyuyorduk. 

Fakat buz dolu bir odada buzlaşmı

ya yüz tutan su ile duş yapanlara 

rastlamamıştık. Rusyada nakıs 8 de

recede buz odası içine küçük bir de~ 

re halinde soğuk su sevhdilmekte· 

dir. Ve .. bir adam çırılçıplak bir hal

de bu su altında duş yapmaktadır. 

Resimde buz odası ve duş yapan '3.

dam görülmektedir. 

No: 17 

gun dönerlerdi. Yeknesak, vakur bir hayat. Eski za-. 
rnan kibarlığı ..• 

Hanımefendi; Şen, şirin, narin yapılı, kibar, 
hasta mizaçlı bir kadın. Evin içinde ve dışında, bü6 

tün mahallede kendisini sevmiyen, saymıyan kimse 
yoktu. Bu ne asaletten, ne zenginlikten, ne de şöh
retten; sırf sevimlilikten, incelikten, kibarlıktan \'e 
kendisini saydırmaktan toplanan bir hürmetti. Be
nim muhabbetime karşı o da beni öyle çok seveli 
ki... 

Daha ilk gün, konağa verilir verilmez yanına 
götürüldüm. Beni dikkatle süzdü. 

Nereli, kimin kızı olduğumu, okuyup yazma bi
lip bilmediğimi, kimlere hizmet ettiğimi sordu. Ce
vab verdim. Bana dedi ki: 

- Sen benim kızım olacaksın. Seni onun için 
getirttim .. 

Ve anlattı. Kenanlara düğün 

hediyesi olarak gelmiş ve sonra di
ğerleri gibi onlaı· da yine bu çiçekçi 
dükkanına satılmışlar. Ve ilave edi
yor. 

- Siz zanneder misiniz ki düğün
lerde getirilen demet demet çiçek
ler zifaf odasında solarlar. Asla. Mi
safirler dağılır dağılmaz onlar da 
hemen çiçekci dükkanına avdet e

l derler. Tilkinin dolaşıp döneceği yer 
nasıl kürkçü dükkanı ise, çiçekler de 
çiçekcilerinin elinden zor kurtulur
lar. 

- Maşallah dedim, sen akıllı ka
ranfilsin böyfo?. Hakikaten o kadar 
fasih konuşuyor ki bayıldım. Pen
be karanfil iliifatıma tebessüm et-

- A ... Dedi o kadar. 
- Zaten ben de fazla so-rmıyacak· 

tım. Diyerek resmi mavun renkli e
tajerin kenarına bıraktım. 

- Bfr daha ihtiyatsızlık ederek 
böyle resimleri yerlere düşürme de
dim. Göz ucu ile karanfillere bak -
t1m. Üçü de rahat birer nefes aldı. 

Ötedenberiden konuştuk. Kalk
tıın. Nerimandan ayrılırken yeşil 

vazodaki dostlarım iiçü de başları
nı eğerek beni scltımladılar ve ar
kamdan: 

- İnşallah yine buyurunuz. 
- Bekleriz yine. 
- Bizi unutma. Diye -seslendiler. 

* Belki aradan iki aydan fazla za-
ti. man geçti. Bir gOn yine Neriman:ı. 

Öteki pembe karanfile sordum. gittim. Odasından içeri girer gfrmeı 
- Ya sem?. Sen nereden geliyor- gözlerim yeşil billiır vazoya ilişti. 

sun?. ıVazo boştu. 

- Konserden. . . j Sordum. 
. Ve anlattı. Ses krulıç:s.ının kımse- ·ı __ Neriman buradaki knranfiller 
rınde meftunlarından bın tarafında ı ne oldu? Dedim. Yüzü penbeleşerek 
gönderilmiş süslü ve ,..büyük bir se- _ Hangi karanfiller? Dedi. 
pet karanfille berabermiş. Konser - _ Geçen defa geldiğim zar;ıan i~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~d~e~n~so~n~r~a~tı~·l~~~tr~o~g~a~rs~o~n~u~v~a~~~t~a~~~le 1 ki~ penbebiri kırmızı. Üç güzelk~-
- ·ı ranfilin vardı. ,-
1 

Bu 
akşam S A K A R Y A Sinema• ., - Ha! Onlar soldu a~tmı onlar.ı. 

d 1 Ve bana serznes ettı. cDemeh: o 
s 1 n a l zamandan beri gel~ iyorsun> dedi. 

BÜYÜK BiR AŞKIN bütün kuvvetini •.. Bütün ihtiras * 
ve heyecanı arını •.. 

Dahi ve sihirkar yıldız 

CHARLES 
BOYER 

BiR SAAUET 

Ona layık sahne arkadaj& 

JEAN 
ARTHUR 

GECESi 

Neriman yine dışarıda kahve pişi
riyor. Yalnız canım sıkılıyor. Ma -
vun renkli etajerdeki kitabları ka
rıştırıyorum. Mahmud Yesari'inin 
cBahçcmde bir gül açta romanını 
açtım. 

En güzel... En cazip •.• ye baş döndürücü aşk romanında 

gözleriniz öniinde canlandırac~klardır. 

Kırk dokuzuncu sahifede biribiri
ne sarılmış üç tane kuru karanfil 
cesedi yatıyordu. 

İki penbe karanfil sapsarı boylu 
(Devamı '6 llllCt sag/ad,;;) •Yerlerinizi evvelden aldırıntz. Telefon~ 41341 • 

Sonra, beni yıkattı, elbise verdi, yeni yeni ta· 
kımlar yaptırttı; odasının yanınria bir oda ayırttı, 

kendi kızı gibi benipLle meşgul olmıya başladı. Za· 
ten. yirmi beş senelik evlilik hayatında bir tek oğ
lundan başka hiç kız çocuğu olmamış. Beni onun 
için aldırmış. 

Küçük bey, burada yalnız tarif edeyim: Yirmi 
üç, yirmi dört yaşında. İri dolgun vücüdlü; kumral, 
gürbüz; kara bıyıklı; laciverd gözlü, keskin bakışlı, 
beyaz; kudretine, gençliğine mağrur bir delikanlı. 
Çapkın edalı, hovarda yaradılışlı. Fakat, annesinden, 
babasından çok korkuyor. Maliye nez:ll'etinde bir 
memuriyeti var. Şık gi.yiniyor; alqjamları eve gel
dikten sonra gezmeye çıkıyor. 

İşte: Birinci saftaki bütün eşhas. 

Konakta ge~en ömrümü herşeyden ve hepsin .. 

den daha iyi hatırlıyorum. Belki, bir zerresi bile ek
sik değiJ. 

Beyefendiden Binnaz dadıya l:adar bütün ev 

halkı tarafından çok sevildim. Hele, bir seneyi dol

durduktan ve hammefendiden çok ciddi, şefkatle 
dolu bir terbiye aldıktan sonra bu sevgi iki üç mis
lıne çıktı. Hizmetçiler de bana: 

- Küçük hanım .•• 

Diyorlardı. Hakikaten küçük hanım idim. Evin 

tek kızı. Şen, avare, sevilen ve güzel bir Y.:üçük ha, 

nım. Bir yıl içinde maziyi tamaınilc unuttum; bu 

yeni, sevgi taşan hayata gönlümün bütün hududile 

katıldım. Zaten, bir çocuktan ne beklenir?. Su gibi 

değil mi? Hangi kaba konursa onun şeklini alır. Ben 
ae öyle ... 

On on bir yaşıma gelince büsbütün serpildirn, 

büyüdüm, delişmen, çok neşeli ve nazlı oldum. Saç
larımı filan toplamak, yahut giyinmek için aynanı"l 

kar§ısmda bulunduğum zamanlar hazan kendimi 
hayli güzel bulurdum. Vectlet'iı:ı şimdi ::.y bakışlı de· 

diği gözlerim o vakit mehtab gfüi idi. Bembeyaz, fa· 

kat, hafif bir kızıllıkla süslenen tenim, iri, dolgun 

vücudüm, bi.k.!§larım, beden kıvrımlarım çekici ve 
göz alıcı idi. 

(Dev..:ımı uar ) 
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1 ise Carletti 
Frankford hapishanesindeki 

ilk tanışmadan sonra ... 
lh'iyar hapishane gardiyanı Vaydman ve arkadaş. 
ıarı hakk ı nda intıba larını korka korka anlatıyor! 
Hapishanede manalı öksürüklerle 

Başlıgan mu/ınverenin sonu .. 
muşlardır. ikisi de gençli. Birinin a
dı Jan Blank, diğerinin Million'dur. 

Bunlar yavaş yavaş hafızı kütüb 
Vaydnıan'la temas etmeğe başladı

lar. Üçü de hapishanedeki mahkum
ların hal ve hareket itibarile en iyi
leri idi. Hepsi günlerini iyi geçir • 
mek için okumak gibi, el işleri yap
mak gibi eğlenceli meşguliyetler 

bulmuşlardı. Hele Million renk renk 
kiiğıdlardan türlü türlü yelpazeler 
çiçekler yapardı. Yalnız Vaydman 
arasıra dalar, uzun uzadıya düşü • 
nürdü. Fakat sonra Fransız arkadaş
larile o da iyi vakit geçirir oldu. 
Vaydman hapishnenin kütübhane • 
sindeki Fransızca kitabları okur, 
Fransız arkııdaşlarile konuşur, bu 

Uç haydud : Yaydmen .lanblank Mllliyon suretle Frans ızcasrnı ilerletirdi. Git 1 1 
lgide şayanı dikkat bir hal oldu. Bun-

Vaydman'ın İngilterede bazı kim- ıkapılınış görüyorlardı. Vaydman da !ar vakit vakit öksürürler, uzun ök
selerle · mektublaşması etrafındaki işte bu kitablara bakarak istiyenle- sürükler le biribirlerine bir şeyler 
~ahkı~at ilerledikçe iş bulmak ba - re kitab veriyordu. Vaydman bu ve- j anlatırlardı. Fakat buna hükmetmek 
_ anesıle nasıl ötekini berikini tuza- sile ile çok okurdu. imkansızdı. Aralarında öksürükten 
~~ düşü.rd~ğü anlaşılmaktadır. Ro - Hapishanede Vaydman'a karışan ibaret yeni bir dil uydurmuşlar, 0 • 

J"ınsor. ısmrnde Londrada bir İngi- yaşlı bir gardiyan geçenlerde teka- nunla üçü de biribirlerine bir şeyler 
ızle olan mektubları da tetkik edil- üd edilmiştir. Hans ismindeki bu es- söylüyordu. . 
~~<tedfr. Fakat bununla olan mu- ki gardiyanı gaıeteciler arayıp bul- Nıbayet iki Fransızın mahkumi-
a e~es~nde Vaydman Dinker ismini muşlar ve Vaydman'ı tanıyıhp tanı- yeti bitti. Kendilerine hapizhanenin 

;e~mıştır. Dinker tarafından İngiliz madığını sormuşlardır. Senelerce ha- kapısını açarak gidebileceklerini 

1•
0 ınson'a .yollanan mektubda hü- pishanede düşüp kalkmış, bir çok söylediğim zaman iki genç adam: 

asaten denıyor ki· Fasa g·t k ·· h • 
Z . . • • ı me u- ma kumlarla temas etmiş olan bu - Burada sizden hep iyi muamele 

--1938 senesınin ve Tobisin en parlak yıldızı Louise 
Cerletti bu yıhn en güzel filmini çevirmiştir. Bu 

filmini adı " Les Gens du Voyage " 

• • • • • • ere bır Zl t .. h d" . 
B . raa mu en ısı arıyorum. yaşlı adam hatırasını yoklıyarak di- gördük dediler bundan sonra mem-
enım b"ld·-· b" • ' 
• ı ıgım ır nebat vardır ki yor ki: Jeketimizc dönerek iyi birer iş sahi-

Sinema yıldızının kendine 
tırdığı bir elbise 

eger onu Fasta t" t· · k t b b t B" ·· · · t ye ış rrırse a a e • - ır gun ıkı Fransız getirdıler. bi olmağa çalışacağız. Kanunla şa-
c kullanılan b b t b .. t·· d.. Bu 1 - . 

Y • u ne a ı u un un- n ar para kaçakçılıgı etlıklerin- kalaşmak iyi olmıyacağını öğrendik. 
a~a satmak suren .. h. b" d d 1 • 

vet ld ' ı .e mu ım ır ser- en o ayı mahkum olmuşlardı .Ba- Bir daha bızim fenalığımızı işi tmiye-
B e e etme~ kabıldir.. na teslim edildikleri zaman: ceğinizi ümid ederiz. Çıkıp giderken 

unun üzerrne R b" n· k ' 
yani Va d , . 0 ınson ın ere - Biz, dediler, burada geçirece- hararelle elimi sıkıyorlardı. 
tır B Y mana bır cevab yollamış- ğimiz zaman zarfında iyi birer adam Vaydman'ın mahkumıyeti daha 
ru~ ~~evablda: •Ben Parise geliyo- olacağız. Sizi temin ederiz. bitmcmisti. İki Fransız arkadaşı kur- Eskiden pul derlerdi. Yemenilere, 

· · rım a beraber yakında Pa · k d entarinin 
rıse geloceg· · s· . .. .. .. .. • Hlıkikaten de iyi b irer adam ol • Oevam• 6 ıncı sayfamııda esvablara onur, en sa e 

F un. ızınle goruşurum. ,,., .. ,,, .. ,, ...... "' "'' ' ı '"'""""'ıı'""'"''"" .. akn t Va ·· .. 111 1111 1111111111 1111ıı ıu11 111 1tııı11 1111uıııı11 11 1 111111111 1 101111 1 11 11111H ı ııuu nıuoııı ı ııı ın ııı uı ı ıııııınuunuıuıı11 11 ı ttı 11 1 111111111111 nııııı o11ı ıı ı ı ı ıı ıı ı ıo1111 11t1ı ııt1 

R.obins , Ydman bu cevabı alınca 
ve bu tona derhal bir telgfaf çekmiş 

asavvurda -
bur kald • _ ~ vaz geçmcge mec-
Pa . ı!,'ını soyliyerek İngilizin de 

rıse gelıne . .. 
nı b"\d" sıne !uzum kalmadıgı" -

ı ırıni f • . 
de R. b" ş ır. Lak!n 17 tesrinisani

o ınson tek v -mcktub rar aydman'a bir 
B Yollamıştır. 

Gizli Silah Depoları 
Meselesi Tekrar Büyüdü! 

u mektubda D" k 
sine hiç bir rn er, niçin kendi-
tafsilat şey yazmadığını, neden 

Vermedi"· · 
hayret etıı-. . gını sormuş ve buna 

Gizli teşkilata mensub suikasdcılardan 
Bu mekt ııını yazmıştır. 

kin:i ingutubları okuyan istintak ha-
l n ere adli · ·· n <ıobinso , yesıne muracaat-

bombacılar yakay.ı ele verdiler! 
bc sureti\ n un Şahid sı!atile istina-
' · e dın\en .. 
gı ifadeni b. . . mcsını ve verece-

Va•·dm n ıldırılmesini istemiştir. 
vı• Am' .. 

2
k11 ınese\esi artık Avrupa 

etı a ga t 1 ... 
Jniycu· ze c erı ıçın en ehem-

Hükumet bu meseleyi sona kadar 
dikkatle takib edecek! .. 

1 mevzular ı b" · Bir k can ırı olmuştur. 
ere Fraııs t d \ 1. h d l b cinayetler ·a a oprağında bir çok Fransa a giz i si a epo arı u-

bu\una Y Pmış olrnakla maznun lunduktan sonra cumhuriyet hüku
Frans n Vaydman ve arkadaşlarile meti aleyhine gizli tertibat yapmak-

ız gazete\ · · k"f V erı meşguldür, bir. la maznun bır çok kimseler tev ı e-
ına aydınan'ın Alnıan olması ve Al- dilmiştir. Bunlar hala mevkuftur. 
mı n ~bıta ve adliyesince de tanın- Şimdiye kadar mahkemeye sevke
m}tb ulunması dolayısile Alman dilmeden bir çok kimselerin hala 

V Uatı da onunla meşguldür iki böyle mevkuf kalması bir çok dedi-ayd , , . 
dere ınan ın evvelce Kanadaya gi • kodulara yol açmaktadır. 
"e ~orada senelerce hapis yatması Fakat gizli teşkilat meselesile a-
rik ~ı ayet geçen yaz Fransada Ame- lakadar olarak diğer bir tahk ikat saf. 
laya ılgenç dansöz kızı öldürmesi do- hası vardır ki şu günlerde Fransız 

ısı e de Aın .k 
la m erı a gazeteleri onun- matbuatını yeniden meşgul etmek-

eşguldür· ·· . . 
V ' uç. tedır. Geçen ey!Ulde Pariste Etual 
aydmarı bir takım İ T 1 h il · d b" ·k· b b mc·ktubta • . . ngı ız erle de I ma a esın e ır gece ı ı om a 

ta İngi]" ştıı;b·ı ıçın bugünkü tahkika- patlamış, bütün mahalle teliıs içinde 
il za ıtası ve ·dı· · · · · · • b rıştığı cihetle İ .. _" ıy~sı de ka- 1 kalarak netıcede ıkı apartıman er-

Vaydman'Ja me ngılı'.'. ma~buatı da !hava olmuştu. Bunun üzerine sui • 
Artık A şguldur; dort. kasd maznunu olarak bir kişi tevkif 

h·rinde buv~u~a ve Amerika gazete- edilmişti. Bu adam bir çok şayanı 
dudun liık da ar bahsedilen bu hay- dikkat itiraflarda bulunmuştur. 
d"X ır ısı tabiidir ki d"" .::- . 
•sc;~ nıeınıek . . unyanın Dıger suıkasdcılar aranmağa baş-

dn sirayet etm~~l~ı~ın matbuatına lamıştı . Şimdiye kadar her şey gizli 
Vaydman Al uıunuyor. tutularak ip uçları bulunuyordu. 

hnpishanesinde ın~nyada Frankfort Gizli silah depoları bulunduğu za-
dar iyi i<lare et~· e~ kendini o ka- man ele geçen bombaların Etual ma
haLnı gören h~pi~~ 1 kı ~nuıı bu iyi hallesinde patlıyanların ayni oldu
clısıne bir tewcc:;hane ıdaresi keıı- ğu görülmüştür. Gene gizli silfilı bu-
ııcnin ı f olarak h . . . . .ıa "1 kiitiibl"k . apısha- hınan bır apartımnnın kapıcısı Le-
mı<tır F U vazı{e · . 

imzasız bir mektubla bildirilmiştir. 
Bu iki kişiden başka bir kişi daha 
vardır ki bunun ismi, cismi hiç ma
lüm olmamıştır. Nihayet yalnız Mo
teniyer bulunmuş, tevkif edilmiştir. 
Fakat Motenivcr muteber bir adam-

• ' d ır. Kendisinin böyle suikasdlere 
karışmıyacağını söylemiş, üstüne 

h iç bir şey almamış, hakkında bes
lenen zanları şiddetle reddetmiştir, 

Bunun üzerine polis tahkikata de • 
vam ederken şunu öğrenmiştir: 

Yakalanan bombacılardan 
Kimyager mühendis 

Locuty 

masalarının üzerini de darmadağı -
nı!c bırakarak telaşla çıkmışlardır. 

18 Temmuz 1937 günü Moteniyer 
Nanside bir otelde Dük Pozodi Bor
go, mühendis Deloncle ile buluşmuş 

ve bunların yanında Tenay ve Leon 
isminde iki ki•i daha görülmüştü. , . 

Bu Fransanın Nansi şehrinde olu-
yor. Ondan sonra Tenay bir otomo
bile Leonu almış, İspanya hududu
na götü rmüş, orada Sen Mise Basti
yene göndermiştir. Burası Fr anko
nun elinde bulunan yerlerdir. Fran-

sadan böyle Franko İspanyasına o
tomobil He yapılan şu seyahat naza
rı dikkati celbetmemiş değildir. La
kin o zaman daha ne Etual mahalle
sinde bomba patlamış, ne de gizli si
lah depoları meydana çıkmıştı . Bu 
seyahatler temmuzda oluyor. Dük 

\u .. zer·ınde büyük bir deg· ışiklik yapa- yarlar. Bilhassa siyah bir kumaş ü
. ··d ··d kt<-' pullar ı<· 

Irak tesiriıli gösterirdi, y~ni ya~ışır~ zerınd_e o~~!~a ~~~ı y::~mndan bir t~
dı Şark kıyafetleriıode bunu gormı- 'leıımış d - . f bir kadına 

. ktur. Bu ün de mesela Suri- , sir uyandır ıgını. zarı "'. . . -
~:~/:adıniarın gtürlü türlü puilu es- bir kat daha cazibe verdıgını suylu-

vablar giydiklerini gören Avrupalı yor. D th Lameıur 
b .. 1 b"r suretle tak- Sinema yıldızı oro Y 

bayanlar unu guze 1 ··b t · tir 
!ide muvaffak olduklarını gösteri- da bunu tecnı e <' mış . 

• • • 
Merle Oberon's 

Merk Obren milyon kazanıyor. Y'?· 
ni partöneri olan Rex Harrison ile 
• Ayın üstünde• filmini Londrada 
çevirmektedirler. Bu filmde . Mer.le 
Oberon Jakohirede oturan bır mıl
yonerdir. Fılmin ilk başlarında Mer
le genç ve güzel paralı bir kadındır. 
Merle filmde çok güzeldir. Rex Har
rison bir kaza doktoru ve Merle'nin 
iyi dostudur. 

Merlc gece klüblerinin müdavi • 
midir. Burada Louis Boell'e bu ku
lüblerden birinde tesadüf ediyor . 

Urslua ve Lena isminde iki şahıs 
Herle'nin servetinden hisselenmek 
istiyorlar. 

Merle Obeur ile renkli fılmini çe-

virmektedir. 
Bu film cLoery X in Talakı • dır. 

Film daha gösterilmeğe başlanma • 

mühim şahıslarır.d~n olacağı şliph~ 
edilmiyor. Şimdi Londra film kum· 
panyalanııda çalışmaktadır. Sahne
de çok meşhurdur. F·lın mcmlek~\ın· 
de iyi bir dansöz olarak tanınır Bıl· 
hassa .Ates iç;nd~ memkketler• fı\. 
mindeki d;nsları pek beğenildi. Fa
kat bazıları onu tiyatro sahnesin" da
ha uygun olduğunu söylüyorlar. 

Merle Oberon' .Lody X in talakı • 
. eg~ e ba•lam1'tı• Bu filmde çevırm , , .. 

birden parlıyacağı tahmin edılıyor. 

• 
Glnger'in eğlenceleri 

Ginger Rojers gibi ıne h'1r bir ar· 
tist pek nadir bulduğu zoınan\arında 
ne yapar bilir mrsinız? 

Bazı artistler istirahat zamanları· 
nı yumuşak kanapelcre . gömülNek 

(De.,amı 6111:ı say/afJ) 

lı . · rankfoMun h . sını ver- on karısı ile beraber ortadan kaybo-
ır çok kit b apısJıanes ı ı a vordır V · ınc e unca bu da polisin şüphes ini celb 

nıan\ar çok okumak e esasen Al - elmistir. Bu karı kocanın ikisi de 

Fakat polisin apartımana geleceği

ni onlara haber veren kimdir?. İşte 
meçhul ve esrarengiz bir adam .. Bu 
meydanda yok! .. 

Kaçan kapıcının aranmasına baş
lanmıştır. Etualde patlıyan bomba
ların evvelce Moteniyer isminde b ir 
adamla Leon isminde diğer bir a
l damın adreslerini ııizledi2i polise 

Pozodi Borgo Fransanm pek asil ve mıştır. 
1 1

.
1 r ·- t·· de filmi de Va a ı e pek zengin bir adamıdır. Mevku tur. Oyun us un 

mokla tan merakında 1 1 '. 

b . ınnıış bulu d 0 - ger.çtır. Bun l arın bulundukları a -
ırr·r su ti n Ukları d 

d • .re e hapishan .. n an parlmıanın araştırılacağını birisi ge-
n hnr .. lpri . eye dıı•enler 'l' -- d" J . .. . ... •"' ol, ıın-.ak ih . .,. 1 •P ken ı erme soyleyınce 1k1s1 de 

tl\·o~ına • oı-adan kacnıışlar, giderken yemek 

t f dan renklenditilmeMühendis de gizli silahlar meselesi- Kolmus ara ın 
nin basındanberi mevkuftur. Dük si düşünülüyor. . , .. 

, Ob • ·eııı por,o-Pozodi Borgo'nun Fransız faşistleri ,Mer1e eron ~· un Y 
(D•v o mı 6 nc ı ıagfamuda) neni Lourance Olıve istikbAlin N k 
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1 HiKAYE 11 Dünkü 
V...._a-zo_d_a_k_i __ _. Kros K ontl'i 

Üç karanfil '1...~u~~~,!~.~!~oru Na-

Gizli silih depoları me· 
selesi tekrar büyiidü ! 

tEskl b ir ekşemcın ın detterlndenı 

Ye2en: 0 $m a n Cemat Kava''' 
' 4 lactl •gfadan tiftHıntl 

boyuna yatıyordu. Nabızlanna bak
tmı. İkisi de ölü. Kırmızı karanfil i-

r s fncl ıog/adan "~""'" l nun üzerine tahkikat daha şayanı 
ili Mora'nın tertib ettiği kır koşula- dikkat bir safhaya girmiştir. Fler-- nnın birincisi dün iki kategori üze

rinden Şişli sırtlarında yapılmıştır. 

teşkilatı dolayısile Dölarok aleyhin- . . . . 
deki davaları, muhakemeleri evvel- mon Ferrand şehrındekı Mışelın fab 

Egalga egalga, galıu 
vaş çek de gince iş 

gaVQŞ ga• se soluk penbe renk içinde can çeki-
şiyordu. Elime aldım onu. 

anlaşıldı - Bir damla su! dedL Gözlerini 
kapadı. 

Gençlerin iştirak etliği ikinci ka-

1 tegori 3000 metre üzerinden koşul
muş, birinciliği Beyoğlu Spordan 

cc «Son Telgraf. da çok yazılmıştı. rikasımn mühendis ve kimyageri o
Hülasa Pozodi Borgo Fransada faşist lan Löcoti nihayet bir kaç gün evvel 
teşkilatı i~lerinde çok rol oynamış tevkif edilmiştir. 

Bu vakit maytabda deniz • Türküsünü söylemeğe bile uygun Saçlarını okşadım. Çalikis, ikinciliği yine ayni kulüb-
den on metre yüksekteki Şafak bah- değildi. Onun için kıza nyni işareti Dudaklarının arasından sızan tit- den Eleftcniadis, üçüncülüğü ayni 

zengin ve kibar bir adam olduğu gi- Löcoti şimdiye kadar hiç politika 
bi son silah depoları işlerine de hiç ' işlerine karışmamış bir adam oldu
yabancı kcılmamıştır. ğu için böyle tC\•kif edilmesi her ta-

Dük Pozodi Borgo'nun hala mah- rafta hayret uyandırmıştır. Löcoti 
kemeye sevkcdılmiycrek mevkuf her şeyi itiraf ederek kendisinin giz-

çeeinde Iatarnalar polka, mazroka, ycıparak: rek bir sesle: kulübden İsak almışlardır. 
vaJs oynıyan adanın dilber rum kız- - Ben, dedi, böyle söylemesini 
larnn a§aiıdan sandalın içine yan u- bılmem. Amma isterseniz şimdi çam 
zanarak seyretmekti. Fakat, o, dah limanına gidince benim arkadaşlar 
Şafak bahçesinin önüne gelmeden var orada ki onların içinde o istedi
yolda havai mavi boyalı, sade kılık- ğinizi söyleyenlerin ekstra ekstrası 
lı bir sanda ile karşılaştı. Sandal ken- ''ar; orada onlara söyletirim, siz de 

- Karanfil bahçesindeki arkadaş- Üç kişilik takım itıbarile btruıcili- bulunması İngilteredeki asilzadeler li teşkilfıta mcnsub olduğunu söylc-
lanma selim söyleyin. Dalımda be- ği B. s. K., ikinciliği Beyoğlu Halk- arasında da Iakayd kalınmıyan bir miştir. Bu suretle Fransadaki gizli 
nim iki tane goncem vardı. Çabu~ evi, üçüncülüği.i Kasımpaşa almış- mesele ol~uştur. . .. teşkiUıt tahkikatı yepyeni bir saflıa-
açılmasınlar. Rütubetli goncelerde \J• tır. ~rı~ pnlıs tahkı~atında nıhayet Lo- ya girmiş oluyor. Çünkü Etual m:ı-
şürler. Unutmayın amma, dedi ve tek . . . . cotı ısmınde hır kımyager bulunmuş- hal!c::.indc bomba atanların kimler 

kendisine nisbetle daha kenarı takib dınlersiniz! 

ederek Çam limanına geliyordu. f. San kız: 

.. . . Bırıncı katcgon daha enleresan tur. Otuz }edı va.<:l<ırında olan Lö- ' v .. • 

rar gozlerını kapadı. Baktım nabzı 1 .. b k h . . k A j K. ~ ~ 1 oldugu anlaşılmıstır. Zabıta dort kı-o muş, musa a a arıcı oşan r- coti <laha lerınon şehrinde bir mit- • . 
atmıyor. O da benim avucumda can tan koşunım büyük bir klsmında lralyöz hır<:ızlığı vak'a ına kanşmıs şi aramakta idi. _Löc~ti ~le Motenıyer 

çinde arka tarafa yan yana kurul - - Yok, dedi, biz sindi sizden isti- rd" K k fT 'T .... k. • .ve Leon da tevkıf edılmıs bulunuyor-
ye ı. ırmızı aran ı ın o usunu ı- önde gitmiş fakat hemen arka sından olmakla tanınmıştır. O vak'ada b 

1 
k d. k ·d v • T .• 

t b d k . edf · ··t k" !M d · d ' h d. d'v b" lar. Bom a arı en ı oy ugunu ... o-a ın arasın a ı m enıne, o e ı za- er 1 ı·b h' il Sokrat bın' beı:: vüz on ro ısının e mu en ıs ıger ır . . . f . t' c.e en ra mı e Y .1 , cotı ıtıra etmış u-. 
muş ve kollarını biribirlerinin bo - yl)ruz (yine elile ayni işareti yapa
yunlarına atmış, iki genç kız vardı; rak) boyle! hey, hey! 

vallı ilci arkadaşının yanına yatır - .. .. .. !arkadaşı daha vardı. Bunlar kısa .. 
dım. ~etre kad~r ~ala ~nunu almış ve dalgalı bir radyo cihazı ile Parise Fr~sada herkesi. k?rkutarak ı_nı~ 

FİLE oylece bitırmışlerdır. bir takım şeyler s0ylemek istemiş- kumetı zaptetınek ıstıyen bu gızlı 

kürekleri de on altı, on yedi yaşların- Turhan kızlan eğlendirmek için i
da temiz giyinmiş gürbüz bir rum şin kolayını buldu: 

Birincılıği İbrahim (Galatasaray), !er, fakat radyonun sahıbı bunu red teşkilatın esrarını meydana çıkanın çocuğu çekiyordu. Kızlar pek de iç - Ben. dedi, öyle söyliyemem, la-
açan seslerile: kin istC'rscniz size gayet güzel, hat· 
Ego mivtaha yivlaha pena meni ta sizinkindPn daha çok güzel rumca Ginger'in 

Eğlenceleri 

ikincıliği yine ayni kulübden Sokrat etmıştir. tahkikatın alt tarafı yarınki cSon 
almış. üçüncü Hüseyin (Güneş), 1 İşte bu da polıse haber verılmiş, o- 'I elgraf• dadır. Ego mivlaha yiv lapa iksa tusti bir şarkt söyl iyeyim! 

Potra yerizos tovo noksani tenemı - Peki .. . Ona soyleyin, ona din- dördüncü Receb (Güneş), beşinci 1 
-"'.. 

__ ................ KIHRF Kl••BHllMH IUMHIMIUHHUUINHIUUHllUllHllUltt 

Santirigona posa teli na piyesti leyP.zPyiz sindi! 
(5 (ncl aogfadO'll dHOml 

Şarkısını söylüyorlardı. Manası: Turhanın Ç""ukluı!unda kendi ma- . 
{Ben sevilen bir ulah kızıyım, ben hallclerine yakın mahalledeki rom kttab okumakla geçtrirler. Fak~t 
dünyaya şan vermişim güzellikte... çncuklarmdan öğrPnmiş olduğu pek Ginger öyle değil. Onun canlılıgı, 
Ben bir bıldırcın kuşu gibiyim, be- külüstür. pek bayağılık ve Nuhne- gençlik kudreti pek fazladır. Prova 
ni tutabilecek avcıya aşkolsun!) bid~n kalma rumra bir şarkı vardı, veya dans yapmadığı zamanlarda ya 

Manzara gerçekten şairane idi. alay için ıJnu tuttutrdu: onu masa başında ping-'ping oynar-

Turhan içinden: Paaııli metiz meno sise ken, yahut ta tenis sahasında neşe-

Nuri (1stanbulspor) gelmişJerdır. 1 Şehrimizde 
O'çünvü gelen Hüseyin'i İstanb~l-

daki koşularda ilk defa görmekteyiz. Kadasfro 
Kendisındc uzun koşularda iv! mu- r' I 

vaffakiyetler aldır.:ıcak bir i~tidad r aaliJıeti .• 
görülmektedir. 

- Ah ne olurdu, şimdi şu kürek- Palı tapo
3 

tiryasfas! li, neşeli sıçrarken, ve yahut ta ye-
İkinci Kros Kontri müsabakası bu 

a~·an otuzunda Topkapı sırtlarında 

Fener, Adalcır, Kadıköy ve diğer 
semtlerdeki kdastro mıntaka mti -
dürlüklerı çalışmalarına devam et
mektedir. teki oğlanın yerine oradaki de bir ni yapllrdığı evindeki havuzda yü- yapılacaktır. 

kız olsaydı! Manası: Yine sarhoş ola, haydi, yi- zerken bulursunuz. Eğer Ginger çok ----~-- Kadastro bırinci mmtaka müclür-
Dedi, hemen dümeni hafifce onlara ne hardaklan kır!) •• k d h ı· d b ı 

1 ed k 1 1 d istirahate muhtaçsa onu masa ba - u k f f lüğü mınta ası a i ın e u unan 
dog-ru kınverdi. Kızlar ış· i çaktılar Kızlar ı?'Ü m en ırı ıyor ar t. ç a a Var h K M h ed · d T h şında resim yaparken görürsnüil:ı:. • • Fenerde araçcı ara e m ve 
ve kürek çeken oğlana: Sarı kız, gülmesı urunca ur ana h 1 . . d 

- Tıravatu tu kopı· ligora licrora takıldı: Şaka sanmayıh, Ginger Holivudu•ı (5 inci saoftJaan J~vam) Demirhun ma aile erının ka astro-
h ,_ k k .. · 1 · d d' su ile me-gul olmakta olup yakında 

(çabuk Çabuk çek kürekleri) diye- - Ah kcymcni bu ki sovl<'dın sin- ço11o. iyi ari aturıst erın en ır. tulduktnn sonra Vaydman'ın canı 
· nihayet bulacak ve Kocamustalapa-

ceklerl. yerde.· <fi. ı:;ok fona sey bu! buna bizim ba- RC'simler Gingcr'i boş saatlerin - çok sıkılıvordu. Okurken dalıyor, h 11 ., şa mahatlcsı ıle Abdısubaşı ma a e-
- Egalya egalya kale! (yahu ya- lokçılar bıJe sovlcmcz smdi! deki meşgalclcrinde gösteriyor. gözlerim bir tarafa dıkıyor, diışürıü- sının kada!>trosuna baştanacakt1r. 

Yaş ''avaş çek) dediler. Onların san- Turhan hu sefer de tuttu, 0 .zaman 
4 

!Z2li Dığer t"raftan bu mıntak:- mu"du- r-., dallar Çam limanm:ı girerken Tur- yor ,düşüniıyordu. <> " 

dalı agiırlaşınca Turhan da ışt" - çakt1. pek mnda olan: ı H b ı d k d t nanın arkadaşlarından biri avazı çık- Nihayet bir müddet sonra onun Hığü ey e ıa anın a as rosunu 
kızlar kendisinden kaçmak değıl, Knroliiina k d ıkma l etmi~ Burgaz adasının da 

tığı a ar: da müddeti bıtti. Vaydman hiç bir 
kendisinin kendilerine yaklaşmasmı l<aroliiina nıusa kk a fat kısmının tahrırı ikmal 
· 1· l d B' T h ın - Turhaaan! şey sö}·lemiyorclu. Çıkarken bana sa-
1" ı yor ar ı. ırnz sonra ur an Şarkısına başladı. Kız yine iste- edılmiş ve arazı kı::.mının tahririne 
o koskoca, başı kıçı bir, kotra yavru- mPdi: Dive bağırıyordu. Şüphesiz arka- dece bir: başlanmıştır. Bu ada da ikrru:l edil-

d d d •1 k 1 k" ··k san rl ..... ıarı onun bö'-•le gece vakti tek b:ı- Aııaı..- 1 d·'·' su mo a an a ı ız arın uçu - K 1 . l h ' b 1 1 B' - ., - ııo. ısrnar a lA.. dıkte" sonra Kmahadanın kadastro-- a e ıs Prncz ız oy e scy ı- .. 
dalına hemen hemen rampa edecek 1 t k k t k 1 u . şına :ve biraz çakırkeyf olarak deni- Dedi ve hapishaneden sag-ıam, ve sumın tahrırine başlanacaktır. • • 7.e soy e. ur ze sar ı ur ıe . ,nanı 
duruma gelmıştı. O zaman kızlar ha- , 1 . . b' ı_ k" (b. 1-e amlmasındon mer.'.lka düı:rrıi.işler- . tk ·ıncı· mıntaka k:-..Jastro mu"durıu-_ 

o~ <'r. st7.m ır sarl'i.l var 1 •• ıraz dı· kendısinden emin adımlarla çıktı •ru 

Şelırimizdeki 
Abide/erir 
Tamiri 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü 

ile Beyoğlu ve Kadıköy mıntakalan 
vakıflar müdürleri mıntakaları da
j hilindeki dini abideleri tamir ettir
! mekte devam ettiklerini yazmıştı. 

Bu camilerden bir çoklarının ta -
miratlan nihayet bulmuştur. 

Bunlar meyanında Kadıköyünde 

Caferağa ve Osmanağa camileri de 
esaslı bir şekilde tamir edilen cami
Jer meyanındadır . 
Beyoğlunda Okcumusa camiinin 

tamiratı bir iki aya kadar nihayet 
bulacaktır. Azabkapıclaki Mimar Si
nan asarından olan camii ve 
sebil de esaslı şekilde tamir edilmek-
te olup bunun tamiratı bir sene da
ha devam etmesi muhtemeldir. 
Diğer taraftan hazırlanan munta

zam hakkında olarak bütü? Anado
Judaki kıymetli camilerin de tami
rıne devam olunmaktadır. fıfden gülüserck şarkıyı kestiler. _. d d k . k d ) 1 b ld k. b h ll le 

.. • . .. . d. h' uıır u. yanın a ı ıza sor u· PO"· lgıtti. Genç adam işte bu suretle ken- ğü ıse stan u a ı azı ma a e -
Turhan once bır şey soylıyeme ~: 1.ır talf'nl turkUta di o noma feos? Sandallar iskeleye yanaşınca on- ri ikmal etmiş ve Kadıköy kazasmın 1 
dakika kadar onlara şimdi ne soy ı- Ö!rki ine rına rumr.a hir şeyler la,r Turhandan ayrıldılar: dlnl beklıyi?n akıbetine doğru koşu- kadastrosuna başlamıştır. Bu mü - R A D y Q 1 
yeceğini düşündü; sonra; rısılclat!ı~an sonra hll sefer kürek- - Biz, dediler, burada piyasa ya- p·ordu, dürlük tarafından hnlcm Kadıköy 1 1 

- Niçin sustunuz? dedi, benden te'Jd oğlan cevab Vf>rdi. pazavız. hem de hem de sizi dinleye- !'111111111"-"""111""111"'""'"1"'""' 1-""111""""""11~ Caferağa, Osmanağa mahallelerinin ı--------------• 
mk~!::~7r~:tckine rumca bir şey- - Alah askina, alan askina! zcyiz. ı TIY A TRQLA R ~,kadostrosunun ikmaline çahşılmak- Ak~:~~~y2ı:PROGRAM ' 

Ve kıı tekt'at'la~ı: Koca beyaz çrıcH-rın önünde, ke _ 111111ııııuıııııııınııınııııınııuııııııııııııııııııııııııı11mıııııııı111111; ta olup yakında tahrirleri nihayet v ır· • 
Ier fısıldadı ve öteki nazlı bir eda :i- s ı 30 ı - Nete .. kala .. Atah askina. nlah 1 d b ~ .. b" h 1 ~hzadebaşı bulacak ve beyannamelerini kadrıst- • aat 8. çocuk ara masal: Bayan le gülümsiyerek: mana u ai- ır ava ça ışıyor ve ~ N 

- Yok utandık sizden amma yo • askina! güzel sesli iki kişi okuyorlardı. ro komisyonlarına tc\•dı edecekler- ine, 19 Kriftzen Asımın kızı Nihal, 

rulduk! 
- Yoruldunuzsa biraz dinlenir; 

yine başlarsınız? 
Kız ayni gülümse ile karşılık ver

di: 
- Papa papa! Sindi artık bizde 

kesti nöbet, sindi siz soyliyeceksi
niz. dinliyeceğiz biz! 

- Ben ne söyliyeceğim? 

Turhan düşünmeğe başladı; hay TUR~N dir. 19.30 Radyofonik temsil: Eminönü 
aksi şeytan hıy, aklına TürJccede Turhan, yanlarına gider gitmez: TiYATROSU Uçüncü kadastro mudiıriüğü de Halkevi Gösterit kolu tarafından. 
Allahaşkına ne başlıyan hiç bir şar- - Aman, dedi, kesin onu da çabuk 6u rece ıut Aksarayda Muradpaşa ınahallesin'in 19.55 Borsa haberleri. 20 Rifat ve .ar-
lo gelmiyordu Biraz sonra kız. bu şu ~aresazıma başlayın! 20,30 da kadastrosıJnu ikmal etmiş ve sened- kndaşları tarafından Türk .musikisi 

şarkıyı hatırlamak için ona kolaylık Sor
0
dulard: . b . ., San'atkar Nflşid ve arkadaşları terinin yazılmasına başlanmışsa da ve halk şarkıları, 20.30 Hava raponı, 

olsun diye ilave ettt. - ne en ıca etti. bu mıntaka 11'1üdürltığü Fıtıhtc Hü- 20.33 Bay Ömer Rlza tarafından araO. 
A . L-J --1..uk b ,_ Okuyucu Küçük Semiha ve Mi~l - Yok amma ... Alah askina diye - man sız uc e li4U aşuııyı.n . H . sam bey mahallesınm kadastrosuna ca söylev, 20.45 Belma ve arkadaş-

baslamıyor o sarki! Soyleyezek. soy- açmlıya da neden kabettiğini de son- varyetesı: aUc gecesı: Localar IOO, başlamıştır. Bu mahal1cnin bir ay tarı tarafından Türle musikisi ve 
liyezelc de sonunda bağırazak allah ra söylerim! htt yer 20, paradi 10. AÇIK GÖZ zarfında ikmal edilmes1 için ç~ıpl- halk şarkıları (saat ayan), 2ı.ı5 rad-
askina! Arkadaşlanrun içindeki en şıkı, BAHRİYELİ. Vodvil 3 perde Ayn- maktadır. yolonık temsil: Stüdyo orkestrası re-

- Ne soyliyezeksiniz biz biliriz? Turhan biraz daha düşu-ndükteo EBLEBtCt · •· ....................... .................... . 
1 hatta biraz da hhoppa ve züppecesi ca: L ....... • .. fakatile (Madame Buterfly), 22.15 

Biz nası ki soyledik (sağ elini şaka- sonr" buldu "e·. E t v 1 
.. • manalı manalı gülümsiyerek: ! e r UQrU ğına dayıyarak) siz de boyle yapa- _ Hay alfah iyilig·ini versin c;enin '""' 

., - Kafır, dedi, seninle birlikte is- Esk" F · da Sadı· Tek ~ak, soyliyezeksiniz. san kız! dedi. buldum buldum ve ı ransıı lıyatrosun 
keleye gelen sandaldan çıkanlar kim- ~Eı_JJR TiYATROSU 

Anlaşılan sarı kız Turhandan ga- hafiften söylemeğe başladı : "' -ı 

AjaM haberleri, 22.30 plakta sololar, 
open ve operet parçalan, 22.50 son 
haberler ve ertesi günün programı, 
23 son. %el istiyordu ve gazelin adını bilme-. Ç . terdi? Bu çaresanm muhaltkak on- OPERET KISMI TtY A TR OSU 

. aaaruaaazmm sensın atıcak lann şerefine olacak! Bu rece aaıt 20-30 da 
digwi için ona bunu ehle gazel okur R h Allah k , .. S ) YARINKl PROGR "ıı. .. 

. d p-ı-~ 4 YJıet Cl§ ına. AJd k S I k Bu gece: (Kadıkoy w üreyy~ ya- na.L 
g:bi yaparak tarif edıyor u. ö.Aöt - ru ırma, sonra onuşuruz! atı ı K lrahk ö ·z · t 

ok B k .. ) Ç (O g e nqnya ı: 
Turhan musikiden bir parça çaktt.ğı Nedense kızcağız bu şarkıyı ç Çalınan ve o1mnan hüzam şarkı Komedi 3 perde rın gece: ( akır oy arşamba: s- Saat 12.30 plakla Türk musikisi, 
halde sesi gazel okumağa değil; hat- seviyordu; Turhan bunu aşiklre sôy- hemen kesilip sababiye geçildi ve Yasan: Andre Birabeaa küdar) sinemalarında: SUT KAR- 12 50 havadis, 13.5 Violoniste: ProL 
ta: lerken o da ayni makamı içinden te- çaresazıma başladı. Terceme ed~n: M. Feridun DEŞLER Vodvil 3 Perde. Çevıren: Liko Amar tarafından konser. Piya-
cKaynana kayna, kalk gelin oyna!. rennüm ediyordu Rampa gidensan- (Devamı var) Pazar ~ünü gündüz saat 15,30 da f. GALİB ARCAN noda Bayan Sabo, 14 son. 

Polis romenı N o. 38 
---------------------

ONU KiM 
- Ya Raul bugün evden çıkmaz- - İster misin sana hayatımı anla- lisler tarafınd n sarı1mış olduğunu 

sa?.. tayım? Yaptığım iyilikleri sayayım. zannedı~ orum 
deme girel'.ek kendisine bir mektult 
verdi. Zarfın üzecinde: 

Matmazel Kldnı OL Do RDO ? -- Meseleyi yarına bırakırız. Sen Fakat bunların yanında fenalıkları- Raul, Klara'yı kucakladı. Klara o-
• de ona göre hareket edersin. mı da anlatmak mecburiyetinde - nu kapıva kadar göturdü ve: 

İri Pol ~ Sosten aynldalar. Ye - yun... -1'abuk git de, dedi, çabuk gel... y d 
-Y azıyor u .. 

Marok caddesi, Z1 

N a k leden: fa. meğUıi yedikten sonra. Sost~. Ra- Klara, bir rnuddet düşündü ve Haydi güle güle... K. 
1•- . . .. .. lara, zarfı titrek bir elle yırta-u un evının onune gidıij>, uzakta bek- sonra: 

1 
Bahçenin pannakhğı kapandıktan 

Y azan : Morls Löblan 
Şimdi, beni dinle. Seni burada bı- yi tuzak kuracak yer de yok. lemeliA 1..-,.ıadı j S""' .... , KJa·...... baı.-..:J- oturup bir rak açtı ve okudu. 

- u.ıı~ • - Hayır ... dedi, bHmemeği tercih ".... .... ·~U1:: 
rakıyorum. Zira ben kalırsam, ten- - Peki fakat .Jorjöre'yi ne ya,pa- o gün ihava pek S!Cak olduğu için ederim. müddet daha istirahat etti. Fakat bir Genç kadının mektubu okuduk.c' 
dimi belki tutamam ve elimden bir cag-ız? Jorjöre hem onu, hem de bi- R l ile ~ı· bah -.3- .. d'·rt t tu- rlu" ·'-aıı..: rahat deg"ıldi. Kalktı, yu- betibenzi atıyordu. Bitirdiği zaman, 

ani ., B--.:ıı- au :suara, ç~ uç o saa Raul •"dü: ~ Ut 

kaza çıkar, ıyor musun. ~- zi görebilir. kadar ba§bqa kaldılar. Sonra, hava ao.u kan çıktı. Eiıne bir ayna alarak yü- yüzünde müthi~ bir hadisenin geç-
kal Yemeğini ye. Sonra git kapıyı Hakk B d b' dü bir,az &ıerinlemeğe yüz tutunca, Ra- - Hakkın vu, ben de ne yaptığı- züne baktı. miş olduğu anlaşılıyordu. Nihayet 
tarusud et. Her halde Raul ile IOA- ın var. una a ır çare • mı bilmek istemiyorum. Fakat ne vı.:.- ad .. d- ğ.. k . de büyük bir gayretle kendini toplıyan 

-ph . Ba şündüm. Al fUDU da telgrafhaneye ul .sok~a çıkmak üzere kalktı ve yapayım kt gözlenmi kapasam bite h '~a •yn d:.,gilodi~ uy~ .. abosınzul n KHira· 
ra IOkaia çıkacaklar ve şu esız - götür. Klira'rıın yii2:üne bakarak: ıç memnun ... 15 • uzu, - · 
ul daha evvel çıkar. Zira, Kli.ra çık- İri _ G;;.,..,.1 "'"rı1-z ı.. • ...:ı- nı·çın· --ı. her şeyi açıkca görebiliy<>rum Şim- ı ··-u...· . ltı .. .. .. t. - Gidiyorum, diye mırıldandı, gi-• Pol fU telgrafı ya7.dı: ~ - &a ......_...... 11..u- · muş, goc..nnmın a çuruınui u. 
aa, gezmek için çıkacaktır. Raul çık· PolU michiriymu: zun? Diy.e sordu, bir kederin mi dılik Allaha ısmarladık canım ve _ Ne yapay.un diye om11Zlarmı diyorum. 
tıktan bir iki saat kadar sonra, oto- var?. bana, dışarı ç.ıkmıyacağma dair ver- silkti Madem iki b~i böyle olduğum Fakat hizmetci müdahale etti: 
mobil ile köfte gider kapıyı çalar • clri Pol ile arkadCL§lan, her gün _ Hayır. diğin sözü unutma! gibi ~viyor. - Matmazel, mösyönün emir]eri-

sın. mnra tellflı bir hal ile bu mek- saat altıya doğru Mcmpamaı'tm biT - Bir fenalık mı biuediyorsurı! - Sen de Markinin eviniıı etra- Saatler geçiyordu. Bır aralık saat nf unutuyor musunuz? 
tubu Klira'ya ıönderirsin. Bak o- barda toplanıyorlar.:.. . - Seni tanıdığım .gündenberi tab f~~ dola~yacağına dair verdiğin laltıyı vurdu. Tam bu esnada kapı- Klara, mektubu hademeye uzattı 
ku. -. Bu ~retle JorJore oraya gıde- lelvuku hh;lere inanmak istemi~ • sozu unutma... nın önünde duran bir otomobil gü~ ve hademe .ş.u satırları okudu: 

Sosten mektubu okudu. BaJUU sal- c~ktır. Gıtmeden evvel yapacağı tah- rum. Fakat buna :rağmen her aynl- Ve boğuk bir sesle ilave etti: rültüsü duyuldu ve içinden şişman «Matm<ıLel, mösyö RauI. merdiven 
lada: kıkat, telgrafın yalan olmadığını dığımız zaman mahzun oluyorum. - Senin tehlikeye maruz kalma- bir şoför çıkarak parmaklığın zil!- başında yaralandı, zemin katındaki 

_Yer fena intibah eclilmiı Vol- gösterecek. Bu wretle wada bizi _ Amma, aynldığımız uzun sür- nı istemiyorum. ni çaldı. yazıhanede yatıyor. Merak edilecek 
ter nhtmuna hiç ll!llr mi? yakalamak üzere bir tuzak kurmakla mü yor ki... - Ben bt'iyyen ve asla teblüteye Kl8ra, pencereden, bir hademenin bir .feY yok. Fakat sizin yanında ba-

- GeUr. BOh._. bunun için ce- meşpl olacak, bvncian SOllra arka- _Bir kaç saatte olsa yine çok... mar:az ltalınam... kapı~·a gittiğini, Ş'Oförden bir ınektub lunmaıuzı istiyQr. Hüımetler',C-""* 
· . Zira, çekinmek, · böyle bir va- daşlara haller verir, ba1'ta -yerde 'top-1Hem sonra nantm o kadar esraren- - Öyle deme. Yanımda olmadığın ıalarak geri döndüğünü gördü. Bir 

ayette aklından geçmez. Bundan i- lanırız. giz ki.. . !zamanlar, etrafının ha,·dudlar ve po- müddet sonra kapısı vuruldu ve ha- (Dev_a_m_ı _v_a_r)~----
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Hasf allk, ölüm ve pislik getiren fareler. Kendinize acımıyOr musunuz ? 

. ..,. 

ile öldDrUnOz 
Macun ve bu~day şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, 

sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini ıerpmelidir. Macun olanlannı yağlı bir ekmete 

ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin !:>ulund:.ığu yerlere koymalı· 
dar. Kutusu 25, ikisi bir arada 30 kuruştu;. 

Avrupa ve Am.~rika ve 
lstanbul Universitesine 

Talebe Gönderiliyor. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden : 
l - Maden Mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler içi:ı J:olojl 
tahsil ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve Amerika'ya ve kezalik 
Jeoloji tahsil için 6 talebe de lstanbul Üniversitesine gönderilecek ve 
talipler arasında müsabaka ynpılacaktır. 

2 - Jeoloğluk müsabakasında l den 7 ye kadar sıra ihraz edenler 
Avrupa ve Amnrika'ya gönderilecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar 
olanlar ise Enstitü hesabına lıtanbul Üuiversilesinde okutturulacaktır. 

3 - TalıplC'rin aşağıdaki şartları haiz olması lAıımdır. 

A - Türk olmak. 

B - Maden ocoklannda çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati tam ol· 
mak, "Sıhhi muayene An karada yapılacaktır,.. 

C - Olgunluk imtihanı vermiş olan Lise veya Kollej mezunu o!up 
Fransızca Almanca ve lngilızcc dillerden birisini okuyup yazabılmek. 
D - Yaşı 18 den aşa~ı 25 den yukarı olmamak. 

4 - Mühendislik için müsabaka 3 Şubat 1938 Perşembe, jeoloğluk 

için müsobaka 4 Şubat 1938 Cuma günlı:ri Ankarada M.T.A. Ensti• 
tüsünde yapılacaktır. 

Talebelerin imtihanda Üssü mizanı doldurmuş olmaları şarttır. 

5 - Maden ~lühendisliği imtihanı hesap, Hendese, cebir, mihanik, 
Fiıik, kimya ve }'abarıcı dıllerden blrinı "lngilizce, Fransızca,Almanca,, 
jcoloğluk lmtıhanı : Riyaziye "Hendese, Cebır" Hayvanat, nebatat, 
Jeoıoji, Fizik, Kimya ve yabancı dillerden bin "lngilizce, Fransızca, 
Alm nca. ,, 

6 -· Tahsile gönderılecl!k olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete taoi olduklarından bu hususda wükellefiyetlerini 
tevsik etmek f ıere bir taıthiıiıtname verecekler ve bunun içinde mu· 
teber kefil göstereceklerdir. 

7 - isteyenlerin Nurus Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakasını, Mek. 
tep,ş:ıhadetn:ımesini veya bunların tasdikli birer suretleri 4 Kıt'a Fo-
logra( ve dilekç.elcrini 29-Karıunusani-9'.>8 Cumurtesi günü öğleye ka. 
dar Ankarada .M T. A. Enc;titüsü Genel Direktörlüğüne göndt-rmele• 
ri ve 31 Ka:ıunusani 9.,,8 Pazutesi günü sıhhi muayeneleri yaptırıt. 

m ... k iizerc Sabnh1cyiıı s ıat lO da Adliye Sarayı karşısında M. T. A. 
Enstitüsü D.ıiresindc bulunmaları ilan olunnr. ''8622,. --------

----------

P A T 1 
iç ve dış bao;ur men elerinde, ba'\ur memelerinin her türlü iltihab. 
larında, et rai atlenmiş fistül!erde, k 'na yan lıasur memelerinin 

tcdl\ •ndc daim:'\ muvaffn ivelle şifayi t"min eder, 

Beher metre murabbaınıt 5 lira 

gın yerınde Mimar Kemalettin mahallesinde Mesihpaşa s:>k1tğında 

12 inci adnda 2 metre 50 santim yüzlü, 22 metre 61 sarıtimetre 

murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 8 lira So 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 25.1-938 Sala 
ıünü saat 14 do Daimi Encümende bulunmal&dırlar. •B.,, "159. 

Bir tek kaşe 

NEVROZIN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan· 
mak ne demek ? 
Baş ağrısı 

Dif ağrısı 
Kırıklık 

Nezle, adale 
Ağrıları 

Bütün bunlai en 
kat'i • 

serı ve en 

Şekilde 

Dr. Hafiz €emal 
. 

Dahlllr• mutah•••••• 
Pazardan başka günlerde öjle • 

den sonra aaat (2.5 tan 6 ya kadar 
tsıaiıbulda Divanyolunda (104) DU• 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12• saatleri ha· 
kilci fıkaraya mahsustur. Muayene-

GRİP 
~EVRALJİ 

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 

BAŞ ve DiŞ AGRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZMA 
-ooktor·Operatör-

Orhan Mahir T oros 
ve bDtOn ağrılarını dindirir 

Kulak, Boğaz, B:.ırun hastalık· 
ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apattmanı No: l 

NEOKALMiNA 
Her gUn 15-19 kadar 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
J - Şartnan;csı mcıbınce çift renkle kabartma etıket basan bir 

adet otomatik tabı makinesi açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 3225 lira ve muvakkat teminab 241.88 
liradır. 

111 - Eksiltme 9-11-938 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden 
alınabilir. · 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektup 

ve katalogalarını, makinenin yRplığı etiket örneklerini tetkik edilmek 
üzere münakasa S!'Ününden Bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum 
Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin ka• 
bulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - lateklileria kaııunen kendi!erinden aranılan vesika % 7,5 

ıüvenme paralariyle birlikte eksiltme iç3n tayin edilen ~ün ve saatte 
yukarıda ada geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. "8614. 

* I - idaremizin Paşabahçe Fabrikası için şartnam'!si m~cibince l adet 
maatererruat hava Kompressörü açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır 

il - Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı 93,75 liradır. 

ili - Eksiltme ı 9- l· 1938 tarihine rastlıyan Ç1trşamba günü saat 15 
de Kabataşda Levuım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır • 

iV - Tadil edilen şartnameler parasız olarak her gün sözü ·geçen 
,ubeden alınabılır. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklıf mektuplarını 

inhisarlar Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltme günün

den bit gün evveline kadar teklitlerinin kabulünü mutaıammin vesi· 
kaları almaları l!zırndır. 

Vl - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile 5 :ıci 

maddede yazııı vesika \'C % 7,5 güvenme paralariyle birlikte tayio 

edılen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (R) (10) 

Nafıa Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş : Bergamada ~akır Çay ovası ve nelıir 

i~iihatı ameliyatı, keşif bedeli "l 564 903" lıra "86,, kuruştur. 
2 - Eksiltme : ]6.Şubat-938 tarihine rastı I} an Çarşamba gunu 

saat 15 de Naha Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksıltme Ko· 
misyonu Odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler : t'..ksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ."".e projeyi "50., lira mukabı· 
tinde Sular Umum Müdürlüğunden alabılırler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ''6069711 lira ••12,, on 
iki kuruş muvakkat teminat vermesi ve "500" bin liralık Nafıa Su 
işleri veya mümasil inşaatı taahhüt edip muvartakıyetle bitirdiğine 
ve bu kabil işleri başarmakta knbiliyet ol:luğıına dair Nafıa Veka· 
}etinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklıf 
mektuplan ikinci maddede yazılı saatten bir saat evvelınc kadar 
Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermelerl liıırrıriır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "116,, •240., 

BAK ER 
RAKiBSiZDiR 

Baker'in mevsim sonu satışı her vakit sabırsızlıkla beklenilc: 
bir hadisedir • 

85 seneden beri namı yükselen bu müessesede en iyi şartları 

en yüksek kaliteyi bulabilirsiniz. 

Mevsim sonu satışı 17 • l • 38 den 15 • 2 • 38 e kadar deva 
edecektir, 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11 -Şubat -938 dedir. 

Büyük 50 000 liradır. ikramiye: • 
Bundan başka: 15.000, 12.000

1 

10.000 Liralık ikramiyelerlE 
( 20.000 ve 10.000) liralık ik'. 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiy 

zengin eden bu piyangoya işti· 
il~ ediniz .. 
1.-;;-•••• QQ .................. , 

hUIUUftlllllUlllUIUtllflllllllltQflffll uuuııtıuınuıtH .... 

1 
~ Zlıiırevl ve cild hastalı klan ı i . .. f Sahip ve neşriyatı idare ede 

· ~ Dr. Hayrı Omer 1 BQ§ muharriri 

i Öğleden sonra 13eyoğlu Ağacarni iı ETEM lZZF.T BEN!CE 
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