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Bugünkü Karar·ına Bağlıdır 
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~~~:~·~~~.":"~&:.:=;~: 8ildirdi. Fakat Parlamento Aksi Kanaatte Bulunuyor. Askeri Mahafilin 
~ıne düşülnıe!Sidir. 

de 
-

Bulgar 
Kı·alı 

Roma da 
Sofya 20 

Y•ıııQd (A.A.) - Kral Boris 
Oıı<>l<sı a Prens Sir.ı ve Prenses 
1ı reketa Oldugu halde Romaya 
S e•rn· ! ~Voini ' ışt r Oı.ıda Prenses 
l<ttır b~ ~vlcnme m~rasiminde 

uııacaktır. 

Herkesin İş Saatinde Seyrüsefer 
Bir Saat Kadar Durdu 

(l~Lısı Ü uu:ı alufeJc) • • 

VA L I 
Aldığı Huzur 

Haklarını Tazmin Etmek 
Su İdaresinden 

Yakında Şehrimize 118 b · t · J • V l k ? 
Gelerek Tedkiklerde ıv1.ec urıye ınae mı na aca . ,. 

lktısad~~~,~~~~~~~~:111 bu- BeJediye Azalarına Belediyede 
günlerde şeh~ımize gelmesi bek- Ucretli Hizmetler Verilmiş 1 
Jenmektedır. Yeni V~kihmıkiztısabduı· / . , . '· .. 
seyahatinde İslanbulun IS 1 ld d M 1 M k 1 H dd J d 1 

haiilin
. k d t k .. 

1
. u ar aresın a aaş ar a u a e n ırı ıyor me ı ya ın an anına uzew 

re bazı tetkiklerde bulunacaktır A 
Diğer taraitan Maı.rif Vekilf 

Hasan Ali Yücelm de bugünlerde 
şehrimize gekcegi \ e İstanbul 
mekıehkrlnd • tetkikot yapacagı 
söylrnmektedir. 

ldıgım z huı,.ısi malfım.ıta 

gere sabık İst.ınbu' vali ve 
oekdiyc reisi Muh«klln Üs

Ameri~a, Japonya'ya 
Mey~an uruma~ istemiyor - ----Vaşington 20 (A.A.)- Salfıhi -

yct~ar mehafil, Rıısvcltin Guamı 
tahkim etmekten vazgeçm~ ka
rarının Amerikanın Japonyaya 
karşı meydan okumak kabilinden 
herhangi bir han•ketten ıç-t:ru:ıb 

etmek arzusunu göst<·rmeJ<te ol
dı.ğu mütaleasındadı •. 

t~ndağ lıa'<kında alakadar maka
mata bazı maruzatta bulunulmuş
t..ır Bu ma · ı ile bilJ,assa üç 
dört mevzuu~ ;etkık ettırilmesi 

rıcd l'<lilmı,tır Edindiğiıruz malu
mata göre bu mevzular şunlardır: 

1 Muhıdılin Üstündağ vali ve 
belediye rcısi bulunduğu halde 
L•0 bul belcdcyc;ir. !l malı olan 
Su İdares."'lden her ıçtimn için hu-
2ur hakkı olarak seksen lı•ıı nl
wış mıdır? 

2- Süt şirketınıo kuru:mas.nda 
,.e iflasında kendl.smın idari mes
uliyet· var mıdır?. 

3- Her ay belediye bütçesinden 
Vali konağındaki müstahdemin i
çin 300 lira verilm<'Sl hakkında 
Dahıliye Velkaletinin tahriri cm;i 
var mıdır? Bu ücret şehir bütc;e
sine bu em.r üzerine mı konmuş
tur?. 

4- Mu!ııddin Üsti.ı~dağ, Şehir 
Meclisi azalarına Belediyede üe -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Eski vali ve belediye reisi 

Muhiddin tlstündağ 

Bakırköy bez fabrikası 

• • • • • 
Fındıklıdaki Sergi IJınası 

Meselesi Yazıları 6 ıncıd1 
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1 HADiSELER KARŞISINDA~ 1 
Yasak 
Olmıyan 
silahlar 

1 PO L • 
1 s Tedavülden 1 

Kaldırılacak 
Pullar 

.__------Son Telgraf,...,__._ 
AMERiKADA GREV 

YAPAN ARTİSTLER 

Telgraflar haber verıyor. Nev
york radyosu artistlerin -
den bir kısmı grev yapacak

larını~. İhWaf bir ücret mese -
lesinden çıkmış .. Bu havadisi o -
kurken, yanımda bulunan bir ar
kadaş: 

- Bizim radyo artistlerinden 
de bazıları grev yapsa da kulak
larımız dinlense, dedi .. 

Ben bu fikre iştirak etmedim. 

KUŞAK GİBİ GELİP 

GEÇEN SİS TABAICASI - -
Evvelki akşam İstanbulu yine 

sis kaplamıştı. Hepimiz gördük. 
Bu havadisi haber veren bir ga
zete şöyle yazıyor: 

cNadir görülen bir sis nev'i. Dün 
Marmaradan Boğaza bir kuşak gi
bi geçti, gitti. Bir saat kadar mü
tearldid şekillere girdi.> 

Bu sise ne dersiniz .. Nadir bir 
sis neden oluyor, orasını anlıya
madım. Sis bulutların alçalması
dır. Bulutlar türlü türlü şekiller
de görünürler .. Bir kuşak gibi u
zun olıruısı da pek ta.biidir. Artık, 
sise, bulutlara da mı zorla garabet 
atfedeceğiz, kübik şekiller taka -
cağız?. 

BENİMLE BERABER 

YAŞAMADIN, DİYE .• -
Şu iş<' bakınız: Bir delikanlı, 

kendisile beraber yaşamak iste -
miyen bir kadını yaralamış.. A, 
evladını, zorla güzellik olur mu? 
Sen de git, başkasile yaşa.. Mak
.sad yaşamak değil mi?. Sonra, ka
dınla beraber yaşanmaz ki. Azab 
91!kilir .• Herkes başındakini defet
meğe uğraşıyor .. 

SIRTTA MEYV A VE 

SEBZE SATIŞI 

Belediye tetkikler yapıyor. Sey· 

yar küfecilik tekrar ihya edile -
cekmiş. Çünkü, sırtta meyva ve 

sebze satışı kaldırıldığı günden -
beri, meyva ve sebze satışları a
zalmış, halk "da pahalıya yiyormuş. 
Bu müliıhaza ile seyyar satıcılı -

ğının ihyasını hayretle karşıladık. 
Dünyanın diğer bütün başka mem

leketlerinde, meyva ve sebze ate~ 
pahasına değildir. Bu bizim İs -

tanbula mahsus bir haldir. Demek 
bütün memleketlerde, sebze ve 

meyva sırtta ve küfelerde mi sa
tılıyor?. 

YARıIU MİLYON ALTIN 

LİRAYA ÇIKAN BİNA 

• Eski İstanbul Şehreminlerinden 

operatör Cemil Topuzlu bir ga -
zetede hatıralarını anlatıyor. Dün, 

bu hatırları okurken, Haydarpa -
şadaki eski Tıb fakültesi binası -
nın 450 bin altın liraya yaptırıldı

ğını öğrendim.. Yani, yarını mil
yon altın lira .. Dile kolay .. Bugün 
bu bina, bir liseye terkedilmiştir. 

SÜ'.ITEN ZEH1RLENEN 

BİR KADINCAlaz 

Kasımp~ada oturan bir kadın 
içtiği sütten zehirlenmiş .. Şu İs -
tan bul ne garih şehirdir. Balık ze

hirler, süt zehirler. Galiba, en te
miz şeyi, havasıdır .. Havasını bile 
beğenmiyenler var: Nezle yapar, 
grip yapar, diyorlar .. Sabah açar, 

akşam kapar bir yağar, bir durur, 
havasına da güven olmaz, diyor
lar_ 

AHMED RAUF 

Bunlar Taşınmıyacak 
Ve Müsadere Edilecete 

Şehir ve kasaba haricinde ruh
satsız taşınması yasak olmıyan 
sililhlar hakkında dün Adliye Ve
kaletinden muddeiumumiliğe bir 
tamim gönderilmiştir. 

Bu husustaki kanun hükümle -
rine göre şehir ve kı..saba hari -
cinde ruhsatsız taşınan ve ve ceza 
kanuna göre suç teşkil etmiyen 
gayri memnu silahların da zabıta
ca müsadere olunarak Milli Mü
dafaa Vekaleti emrine verilmesi 
iktıza etmektedir. Gerçi temyiz 
mahkemesi, bu kabil sililhların 

müsadere olunamıyacağına dair 
bir hüküm vermişse de bu içtihad 
yalnız müsadere karan verile -
miyeceğine dair olup Labıtaca zap
tolunmuş bir siliıhın sahibine ia
desine karar verileceğini ifade et
memektedir. 

Binaenaleyh bu kabil siliıhları 

taşıyıp da yakalananlar hakkında 
müddeiumumiliklerce etraflıca 

tahkikat ve takibat yapılarak fii
lin suç teşkil etmediği anlaşıldığı 
takdirde fail hakkında ademi 
takib karan verilmekle beraber 
siliılım zabıtaya iadesı ve bu hu
susta yapılan incelemelere rağınen 
işin muhakemeye intikal etmesi 
ve muhakemece suç unsurları 

mevcud olmadığı görıllerek sahi
binin beraetine karar verilmesi 
halinde silahın kanuni sal.fıhiye -
tine binaen zabıtaca zapt.edilmiş 

olduğu esbabı mucibesile müsa -
derecisine veya sahibine iadesine 
dair karar ittihazına mahal olma
dığı surette verilecek kararla işin I 
sona erdirilmesi icab eder.. 

1 -==,=, K=u=·· =ç=u= .. =K=H=A=B=E=R=L=E=!...=~=ı~;Sa~~l~n~:s rd:1:rısi 
Sarıyerin •Uskumru• köyünde 

oturan H:asanın yanında çalışan 

Mahmud oğlu Süleyman isminde 
bir Arnavud dün sahte nüfus tez
keresi kullanmak suçile tevkif o
lunmuştur. 

* Gazinocular, bilhassa çalgılı 
ve içkili yeri"' sahibleri, tarife -
terin yükseltilmesini istemişlerse 
de Belediye b·ı talebi reddetmiş -
ttr. * İkinci nevi ekmek için yeni 
bir çeşni hazırlanmıştır. 

* Cerrahp.ışa göz kliniğinin 
büyütülmesi kararlaştırılmıştır. 

* Çin Milletler Cemiyetinden 
iktısadi ve mali yardım istemiştir. * İstanbul hususi mektebleri
nin ilk kısımiarmdaki muallim -

!erin tayin ve nakiller' resmi ilk 
mckteblerde olduğu gıbi, işlerin 

daha sür'atle ifasını temin mak -

* Çemberlayn'in p"1'estişi çok 
yükseldiği şu sıralard'.i İngilterede 
şubat içinde veni bir umumi in -
tihabat yapılması muhtemeldir. 

* Efganist.ına gidtcek öğret -
menlere maaşlarının ıki misli ve
rilecektir. 

* Sinemalardaki büfeler de pa
zar ruhsatiyesine tabi tutulmuş
lardır. 

* Bütün Türk mimarları yarın 
Ankarada bir toplantı yapacak -
lardır. 

* Eminönü meydanındaki en
kaz birkaç güne kad:.r tamam.ile 
kaldırılmış olacaktır. 

sadile Maarif müdürlüğüne bıra- ı---------------• 
kılmıştır. * Sultanahmedde büyük bir 
vilayet konağı inşasına karar ve

rilmiştir. 300 kadar odası buluna
cak olan bu konakta bü.tün daire
ler toplanacaktır. * Maarif Vekili dün ilk defa 
Dil Tedkik Cemiyetine giderek 
!çtımaa riyaset eylemiştir. * İrlanda tedhişçileri, avlan -
mak için İrlandaya gitmiş olan İn~ 

giliz Başvekilinin oğluna suikasd 
yapmışlar, oturduğu ctele bomba 

atmışlar, fakat nüfusç3 zayiat ol
mamıştır. 

Ağır Surette Yaralanan 
Ahçı Çırağı 

Şoför İsmail Hakkı:ım idaresin

deki 1730 numaralı o,omobil Ga

latada bir aşçı dükkfuıında ça -

lışan Raşid oğlu Mehmed adında 

birine çarparak muhtelif yerlerin

den ağır surette yaralamıştır. Ya

ralı Beyoğlu hastanesine kaldı -

rine fenalık gelerek düşmüş biraz 

rılarak tedavi altına olınrnış şo

för yakalanarak tahkikata baş -
lanmıştır. 

GÖKY0Z01\DE 
AŞK YARIŞLARI 

•Sunanın fikrini çeler.·• desin.. 
Bu nasıl olabilirdi? Nesrin bu 

kadar kaba ruhi u, anlayışsız ve 
memamatsiz bir kız mıydı? Re
şad ondan neden şüpheleniyor ve 
bu işi kız kardeşinden neden sak
lıyordu? 

Nesrin garib bir anlaşmam az -
lığın yersiz olarak tevlid ettiği ız
tırabla başını yastığının üstüne 
koydu.. Yatağının içinde ağlama
ğa başladı. 

Nesrinin ağlamakta değilse bi
le, milteeesir olmakta hakkı var
dı. Çünkü aile içinde Reşadı Nes
rin kadar anlıyan hiç kimse yoktu. 

Nesrin, Repdın ruhunu bir ki-

Yaz&ıl' hkeııd•~SE&TELLI 

tab gibi okumuştu. 
Reşad nasıl bir kadınla evlenir

se mes'ud olabilir? Bunu herkes
ten öoce Nesrin sezmişti.. 

* 
Reşadın annesi, oğlunun taz -

yiki üzerine o akşam Sunalara 
geçti.. Sunayı, bayan Melekten 
istiyecekti. Fa.kat, kendi oğluna 
değil, mühendis Cemil isminde 
bir gence .. 
Reşadın annesi, Sunayı o kadar 

seviyor ve beğeniyordu ki. Oğlu
na münasib gördüğü böyle ince 
bir kızı şimdi hiç tanımadığı bir 
adam için nasıl istiyooeğini d~ü
nüyordu. 

Sultanahmed 1 inci sulh ceza 
mahkemesinde muhakemesi ya
pılan bu adam; Arnavud tebaa -
sından olduğunu, fakat memle -
ketinde askerlik yapmamak için 
gizlice kaçarak eline geçirdiği bir 
Yugoslav pasaportu ile İstanbula 
gelip Yenicami civarında bir yer
de uzun müddet kaldığını söyle
miş ve sonra bir gece uğradığı bir 
tecavüz sonunda pasaportunu çal
dırması üzerine Hasan isminde 
birinin nüfus tezkeresini alarak 
onu kullanmağa başladığını be -
yan etmiştir. 

Hakim kendisinin mevkuf ola
rak muhakemesinin devamını ka
rarlaştırmışiır. 

Yolda Giderken 
Felç Geldi 

Kumkapıda K.ulluk sokağında 

oturan Belediye memurlarından 

Tc·vf.k dün Çemberlitaştan ge -
çerken sol ayağına gelen felç ne
ticesinde düşerek başından ya -
ralanmıştır. Tevfik Cerrahpaşa 

hastanesine kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştı:. 

Sunanın annesi: 
- Sizi bugün çok üzgü .• görü

yorum, dedi, rahatsız mısınız? . 
- Hayır hemşire .. Rahatsız de

ğilim amma, cidden üzgünüm. Ev
liıd hatırı için, hakikati size söy
lemeğe mecburum. Sakın beni a
yıplamayın! 

Bayan Melek birdenpire şa -
şırdı. 

Komşusunun yüzüne hayretle 
baktı: 

- Vallahl sizde bir şey var kar
deşç!ğim! Beni merakta bırakma
yın .. 

- Şey. Bizim Reşad malum ya. 
Çok tuhaf bir çocuktur. Dairedeki 
arkadaşı ona yalvarmış. Sizin Su
nayı ona istemeğe geldim. 
Reşadın annesi bu sözleri söy

krken çok heyecanlıydı.. Kalbi 
koparcasına çarpıyordu. Oğlu için 
tasarladığı bir kızı başka bir er
kek için istemek kolay bir iş de
ğildL 

Ve .. Mahkemeler 

Pastırmacı 
Can veren 

Ne Yapmış 

Ah Bu 
Vefasız 

Erkekler! 
Sıddık Canveren Halka Karnımdaki Çocui,ru Kimden 

K ••tı·· K k S p t 'Kazandıl''loıı, Babasının Kim u ıu, o mu as ırma Old • ı:ı n·ım d... ı · 
V d.•. d H . uguııu ı e ıgım çın 

er ıgın en apıs Onu Düşürdüm 

Edilecek ! A sliye üçüncü Ceza hakimi, 
Asliye birinci ceza mahkemesi.. suçlu Süreyyaya: 

dün üzerinde küf ve mikrop neşvu - Suçun var mı?. 
nüması bulunan ve umumun sıh- Diye sorduğu zaman, genç ka-
hatini bozacak derecede mütefes- dın, siyah ve sürmeli gözlerini, 
sili pastırma satan bir satıcıyı mu- reisin gözlerine dike1·ek, bir an 
hakeme etmiştir. öyle baktı, sonra gayet yavaş bir 

Sıdık isminde bulunan ve ışle- sesle: 
diğı suçun aksine •Can veren• soy 
adını taşıyan bu satıcı dün mu· 
hakemede, Şehremininde Ereğii 

mahallesinde Masana sokağında, 
oturduğunu söylemiş ve mevzuu 
bahis pastırmaları Sirnsaroğlu ıs
minde bir toptancı tücca<dım aı
dığını; kendisinin bir pazarcı ol
duğunu beyan etmiştir. 

Sıdık Canveren bundan sonra 
mevzuubahs pastırmaların bozuk 
ve mütefess.ih olmadığını da iddia 
ederek şu garib iddiada bulun -
muştur: 

- Belediye memurları biz sey
yar esnafın sattığı mallardan nü
mune aldıkları tarih ile bunların 
Belediye kimyahanesinde tahlil 
olundukları tarih arasında en a
şağı 5 - 10 gün vardır. Ve bu müd
det esnasında alınmış olan nümu-' 
nelik mal da kapalı olarak dur
maktadır. 

- Sabıkam mı? .. 
Dedi. Hayır bugüne kadar hiç 

ceza görmedim. Fakat ... 
Süreyya önüne baktı. 

- Fakat §imdiye kadar başıma 
okadıır çok felıiket geıdi ki, keş
ki hapise girseydim de, bıınlar ba
şıma gelmeseydi ... 

Suçlu lcadm, tekrar reise bak
tı. 

- Ben çok bedbaht bir kadınım 
bay Mkim. Bu garibin başına ne
ler gelclt, bilmezsiniz! .. 

Kadın sesinin tonunu yükseltti: 
- Bütün bu çektiklerim hep o 

vefasız erkekler yüzünden .. Hat
ta bııgün bııraya gelmemin se -
bebi bile._. 

Suçlu Süreyya asabiyetinden, 
önündeki masada duran çantası

nın fermarı ile oynuyordu. 
- KonU§tuğum erkekler ara -

sında, Bekir gibi ıidi!eri olduğu 

gibi. şehbender oğulları da var -
dı; hepsi de lcendileri ile ilk ta -
nıştığım zamanlar, benimle evle

Spekülasyona imkan 
Verilmiyecek 

Cumhuriyetimizin 15 inci yıldö
nümü mün~betile satışa çıka -
..r;Jmış olan hatıra pullarının, ayın 
28 inde, harb inkılabı pullarının 
da ı şubatta tedavülden kaldırı
lacağı dün şehrimizdeki alaka -
darlara bildirilmiştir. 

Emirde spekülasyona kat'iyyen 
yer bırakılmaması işaret olun -
muştur. 

Muhakemeye Verilen 
Barsak Tüccarları 
İbrahim oğlu Osman ve Sami 

Moskoviç isminde 2 bağırsak tüc
carı depolarını ruhsatsız olarak 
açtıkları iddiasile dün 3 üncü asli
ye ceza mahkemesinde muhake
me olunmuşlardır. 

Belediyenin bazı bağırsak de
polarını kapamasından bir müd
det sonra kontrol yapan belediye 
memurları bu iki depoyu açık gö
rünce bir zabıtla mahkemeye ver
mişlerdir. 

Suçlulardan Sami Sıhhat Ve
kfiletinin 5697 numaralı emri ü
zerine deposunu açtığını ve ruh
satnamesini kaybettiğini söyle -
miş, diğeri de ruhsatnamesi m.ev
cud olduğunu söylemiştir. Mah
keme bu cihetlerin 1evsiki için 
kalmıştır. 

Yemek Yerken Öldü 
Karagümrükte Kefdi sokağında 

oturan Ahmed adında bir berber 
Karagümrükte bir ançı dükka -
nında yemek yemekte iken üze
sonra da ölmüştür. Yapılan mu -
ayene neticesinde Ahmedin kalb 
sektesinden öldüğü anlaşılarak 

gömülmesine izin verılmiştir. 

En sağlam ve taze bir mal bile 
5 - 10 gün kapalı kaldırsa tabii bo
zulur. Tahlilde bozuk çikar ! .. Ni
tekim, işte benim sattığım pas -
tırmadan alınan nümuneJik de bir 
kalın kağıda sarılıp sımsıkı ka -

pandıktan ve hatta üzeri sicimle 
bağlandıktan sonra mühürlen -
miş ve bu vaziyette kim.bilir kaç 
gün durduktan sonra muayene ve 
tahlil olunmuştur .. • 

nerek, beni mesut ~deceklerine I=============~ 

Maznunun bu iddiası üzerine 
müddeiumumi Bay İhsan nümu
ne alındığı tarih ile malın kimya
hanede tahlil olunduğu tarihin tes
bitini istemiş; evrak üzerinde ya
pılan tetkik sonunda aradan 5 gün 
bir müddet geçtiği anl~ılmıştır. 

Maznun pastınnarun kapalı bir 
yerde durursa beş günde de giif
lenebileceğini iddia etmiştir! Fa
kat mahkeme bu iddiayı makul 
görmemiş ve kendisini hıfzıssıhha 
kanunu mucibince 3 gün hapse 
ve ayrıca 5 lira para cezasile 100 
kuruş mahkeme harcını vermeğe 
mahkum etmiştir!.. 

Tramvaydan İnerken 
Kamyon Çarptı 

Şoför İsmailin idaresindeki 3638 
numaralı kamyon Beşiktaştan geç
mekte iken Tramvaydan inmekte 
olan posta telgraf müvezzilerin
den Kemale çarparak yaralamış
tır. 

Bayan Melek uyanık, anlayışlı, 1 
ayni zamanda da şen bir kadındı.. 

Birdenbire yüksek sesle gül -
meğe başladı. 

- Suna sizin kızınızdır, hem -
şireciğim! Onu siz evlendirecek
siniz! 

- Onu benkendi oğlum için 
düşünüyordum amma, iş değişti 

şimdi. Mühendis Cemil onu Re
şaddan önce görmüş; sevmiş .. Şim
di onu almazsa intihar edecek -
miş. 

Bayan Melek ciddi bir mevzu 
üzerinde konuşulduğunu anlayın
ca çehresi sapsarı oldu. Bay Nec
minin karısı şaka yapmıyordu. 

Mühendis Cemil .. 

Önce görmüş .. 
Sevmiş .. , 
Onu almazsa, intihar edecek -

miş .. 
Bu sözler bamba gibi Sunanın 

annesinin beyninde uğultular hu
sule getirmiş, genç kadının bü -

söz 1>erdil.er. Ben de onlara inan
dım. Halbııki bu vicdansızlar, er
keklik ihtiyaçlarını t.ıtmin ettik
ten sonra, mutfak paçavrası gibi, 
beni bir tarafa attılar, beni unut -
tular. Fakat ... 

Hakim SIJ.reyyanın sözünü kes
ti. 

- Şimdi bu cihetleri bırak da, 
benim soracağım suallere cevap 
ver. 

Kadın boynunu biiktü: 
- Peki bay hıikim. 
- Sen çocuk düşiirmü.şsiin, doğ-

ru mu? 1 
Süreyya düşünmeden cevap uer- 1 

di: 

- Evet doğrudur, efendim. Kar
nımdalci çoctığu kimden kazandı· 
ğımı, babasının kim olduğunu bil
mediğim için onu dü.şiirmeğe ka
rar verdim. Doktor .4.rtine mü -
racaat ettim. O bana •Şerit. de -
nilen bir ilıiç verdi. '7 e bu ilıicı 
kullandıktan bir kaç gün sonra 
dıı üç aylık çocıığumu dü.şürdüm. 

Suçlu Artinin de sorguya çe
kilmesi için duruşma b~ka bir 
güne bırakıldı. 

Süreyya çantasını oağ koltuğu
na sıkıştırarok, kırıta kırıta mah
keme _.alonunu terke•ti. Ben de 

tün hulyalarını altüst etmişti. 

- Ne diyorsunu, dedi, biz böy
le bir adam tanımıyoruz. Suna -
cığuna ben böyle bir teklifte bu
lunamam. O ela oğlunuz Reşadı 
çok beğeniyordu Bugünlerde 
Sunayı bizden Reşad ıçın 

istiyeceğinizi umarken, böyle ga
rib, gülünç bir ~ekliftc bulunma
nıza doğrusu şaşmak mı, ağlamak 

mi lazım? Bilmiyorum .. 

Reşadın annesinin gözleri su -
landı. 

- Bu hadise karşısında hre hal
de gülmek icab etmediğini göz -
!erimden okuyabilirsıniz! Yal -
nız şurasını ilave edeyim ki, Re
şad çok duygulu, çok vicdanlı bir 
çocuktur. Her gün ona Suna için 
yalvaran bir arkadaşına: cSuna 
ile ben evlenmek niyetindeyiıno 
diyemezdi. Reşad. Cemile söz ver
miş .. Bana: cBu işi sen yapacak
sın anne! Yoksa bir arkadaşın ö
liimüne sebeb olacağım!• dedi. 

onu takip ettim. 
Koridora çıkınca, yanına so -

kuldum. 
- Affedero'iniz, b%an Sürey -

yn §U §ehbender oğlu-ı"n kim ol
duğunu, kendisile nerede ve na -
sıl tanıştığınızı öğrenebilir mi -
yim? .. 

Mütecessis nazarlarla yü.züme 
baktı. 

- Fakat L'mu neden öğrenmek 
isıiyorsıınuz, dedi. 

- Merak ettim de ... 
Kadın: 

ı'a·geçin Allah aşkına, de
di. Nenize lıizım , sizin._ 
Kadın kaşl.ırını ha11f çattı ve: 
- Hem. dedi. Size derdimi an

latarak, zaten yaralı olan kalbi
mi tekrar kanadııma.:ı .. 

- Acılarınızı paykı§mak isti -
yordum da ... 
Kadın gülü.rnsedi: 
- Sizi kurnaz, sizi . . Bu mace

ramı bana anlattırmağa çalışı -
yorsunuz amma, nafii<? .. öğrene -
mezsiniz. 

Süreyya bu sözleri söyledikten 
sonra: 

- Allaha ısmarladık! dedi ve 
hızlı adımlarla yanımdan uzak -
la§tı, gitti. 

Mehmet Hicret 

Başımızda böyle beklenilmiyen 
bir ateş var kardeşciğim! Artık 

ben meseleyi size anlattım. On -
dan ötesini de siz düşünün.. Bir 
karar verin! 

- Vallahi ben şaşırdım kaldım 
bu işe.. Bakalım, bir de Tahir le 
konuşalım .. O ne diyecek! 

- Reşad bu işi onun yanında 
babasına açmış. Bay Tahir size 
bu hususta bir şey söylemedi mi? 

- Hayır .. Yalnız dün gece eve 
geldiği zaman çok kederli ve ü
züntülü idL Sebebini bir türlü 
anlıyamamıştım. Demek bu imiş .. 

- Evet .. Evet.. Bu olsa gerek. 
Şüphesiz onun da canı sıkılmış -
tır. Fakat elden ne gelir? 

- Reşadın babası n~ diyor bu 
işe? 

- O bana hiç açmadı bu mese
leyi. Bugün Reşad ısrar etti .. (Su
nanın annesine git.. Cemili ölüm
den kurtaralım elbirliğile) dedi. 
Ben de hemen size koştum. 

(DH&llU YU~ 

Filistin Konf era 
Doğru 

Yazan: Ahmed Şükrii E 

Filistinin mukadderatı 
da karar vermek üzere L 
toplanacak olan konfer 
hazırlıklar devam et 
Konferansın bugünler iç: 
lanması kararlaşmış ıke 

araplannın, konferaru;a 
olan mümessıllerini seçıı 

cikmeleri yüzünden içtir 
sonuna bırakılroıştır. Bur 
raber konfer.ınsın bu a'f 
da toplanab' leceği şü 
Çünkü Müftünün reisliği 
Seyşel adalarına sürülen · 
de iştirakile yapılan içtir 
!istin Arablarını temsn 
lan murahhaslar seçılrn 
la beraber, İngiliz hük 
Arab mümessıli olaru 'f 
ları tanunak ıstemedigi 
maktadır. 

Bilindiği gibi, Filist:n 
rını temsil meselesinde ö 
İngiliz hükı'.ımetile müft· 
ihtilaf vardır. Müftü mü 
Jarak kendi zümresinin 
sını istiyor. İngiliz h.. · 
temsil meselesinin m .. 
duğu kadar geniş tutu 
raftardır. İngilizler bu 
kurnaz hareket ederek, t 
selesine karışmıyacaklar 
işin yalnız Filistin ha 
dar ettiğini bildirmek\ 
kat müftü ziimresini büt 

tanımamakla ve müm 
tile diğer şahıslara da LŞ 

kını temin etmekle, te 
istedikleri şekli verecek 
<lirler. İngilizler, hıris 
temsiline ehemmiyet 
görüniiyOl'lrdı. Beyrut 
nan müftü grupu. Londr 
cek olan hey~t arasına 
murahhası da seçmekle 
renin bu yü<den çık 

zorluğu önlemek iste 
kat Naşaşibi'nin iştiraki 
daha büyük zorluklar 
tır. Filistindeki mand!l 
bir müddettenberi N 
ehemmiyetli surette ırıe 

maktadır. Müftü zümreS 
cmutedil zümre. vi te 
bildirilen bu zat, geçeni 
listinde mitingler terli 
İngiliz himay~si altında 
bu nümayişten maksJd. 
etrafında toplanmış bir 
lunduğunu göstererek b 
Londra konferansında t 
kı temin etmekten ,ba 
hakika o gunjenberı in 
leleri, Naşaşılıinin tcrııS 
detle ısrar etmektedir! 
taraftan Beyrutta miıf( 
liği altında toplanan 
şöyle bir karaı verilnH 

cFilistin nasyonalist! 
ha lif olan N a.,aşibi part' 
kerelere iştirak ettiriJ!lıe 
S<'k Arab komitesi Fi!ı 
larırun yegane mümesSl 
tanınmalıdır .• 

muşlar. Boc.a: Geeende 
dıydı, çıllarimaldan ba..., 
Urclmedl dcmq. 

TANRI KAVUŞTll 
GeUn- Ah, anneciftın 

kaymboıbam ölmüş ha!. 
)[aynana - Serma ya 

Ben bu hasrcle ııasıl d 
Gelin - Tann bİİ:l'ii.l<lll'• 

necllinL Yak.uı. ........... 

lnıaallah. •. 
LOK.ANT~ 

GARSON - Ba7lar, 'fi# 

larT _,; 
Birinci satır - Mük ....... 

ondan &etlr. 
İkinci oaftr - Bana 4> 

nim ki bol salçalı ol-· 
SIGIRCIK YA \'il 

Bocanın beş alh 1 
paUıcanı röstererek: 

- Bu nedir! diye 
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E b e d i ş e f i m i z i n Nasıl Ucuzlata 

Hay t K t an Saat Bileceğiz ? a ı n ı ur ar L ·'"':.~::.~ri,~~·· 

. ~ ' '. . . . . . .......... r •• .A _. ,ıo• • 

isviçreli Bir Fabrikanın ~y::~;;:n~~y!!:r.te!1a:1:: 
M u"" m e s s •· ı i 8 u n u Di~~::.:,elma .• 

- Kırk kuruş. 

Aramıya Geldi 
ka Manıt bir İsviçre fabri -

.sının İzmir mümessili dün İz -
llııtden şehrimtze gelmiştir. 

t .. Bu gelişe sebep·, Ebedi Şef Ata
Urk .. 

un Çanakkalede Conk bayı - r 
rında hayatını' kurtaran saati ve 

~a 
1 
bunun halen kimde olduğunu 

u maktır. 

s Mezklır fabrika, geçenlerde kı
aoa Yazdığımız gibi bu saati, her 

n.e Pahasına olursa olsun ele ge-
Çır k ' .ıne kararında olduğunu İz -
ın,,. mümessilliğine bildirm~ir. 
8 

Mümessilin tahkikatına göre bu 

1 aat, Ebedi Şef tarafından bir ha
ıra olın k .. a uzere o zaman Alman 

gener U 
d. 8 Lemon Fon Sandrese he-
ıye olunmuştur. 

ın ?eneral vefat edince eşyaları 
Uzayede ile satılmış ve saati bil-

yük 'bir para mukabilinde bir A
merikalı satın almıştır .. 

Yine bu tankikata göre mez -
kur saat; halen şehrimizde ve 
İnkılap Müzesinde bulunmalı'ta

dır. 

İşte mümessil; şehrımizde bu 
cihetleri tesbıt edecektir. 
Eğer bu iki haber rle tahakk~ 

etmediği tıt<dirde bu kıymetli sa
atin halen bulunduğ'..l yeri veya 
zatı haber v uene fabrika 2000 
Türk liraı;ı hediye edecektir. 

Saatin İnkılap Müzesinde ol -
duğu tahakkuk ettiği takdirde, 
Ebedi Şefimizin göğsünde alçak 
bir kurşuna hedef olarak •Ü• nu 
kurtar.an böyle kıymetli bir hatı
ranın velevki milyonlar, milyar
lar verilse dahi satıla,nıyacağı be
dlhi bulunmaktadır. 

Bu Yıl Mahsullerimiz 
Cok Bol Olacak 
' 

1939 un Hava Şartları Ekim ve 
Metroolo ji Mahsuller İçin Çok 

D 
Müsaid Bulunuyor 

evlet Metreoloji İşleri U -
nıurn Müdürlüğünden al

BiriJı dığunız malumata göre, 1938 
boı 0ikılııun ayı ekser yer !erde 
d Yağışlı ve sıcaklık bakımın -

ın an geı;en senelere nisbeten daha 
utedu .. . · t' Ve musaıt geçmış ır. 

ze~undan isti!ade ederek kışlık 
tır 'Yat geniş mikyastg yapılmış-

t1ınuın· 
ltnnı ıyetıe ekimin arkası a -

ıştır. Ekim bakımından kış 
ınevsirn· ' 
Ilı.. ıne giriş. umumi surette 
Ilı Usait §artlar dahilinde vukubul-

Uştur. Bu suretle · >:eytin topla-
llıa · ı ' 
d ış eri ilerlemiştir Tütün fi -
eleri d · 

e hazırlanmıştır. 
Akde · 

nu nız kıyılari!e Egenin ce -
..._:__ havalisindeki portakalların 

Kanuna 
Muhalif Bir 

Mektup 
ttaruf bı' T" k .. . . r ur muessesesının; 

llıeınıe1teı· . 
b . ınıız dahilinde başka 
ır rn" 

lif Ue· 'eseye; - kanuna muha-
olarak T · k d · bır' dille - ur çe en gayrı 

d Yazılmış bir mektup gön -
erdig-· 

L·b ı anlaşılarak hakkında ta
"' ata b ...__ aşlan.ılmıştır. 

-

toplanmasına devam olunmakta
dır. 

Doğu mıntaltasından başka gay
ri; memleketimizin her tarafın -
da bağ çubuğu, ağaç dıkimine de
vam olunmuştur. 
Doğu Anadoluda bu ay içer -

sinde yağışlar kar şeklinde vukua 
geldiğinden bu mıntakada ziraat 
işleri durgundur. 

Bu suretle 1939 senesine ekim 
ve mahsulün hava şartları bakı
mından çok müsait vaziyette gir

miş bulunuyoruz. 
Önümüzdeki kış ayları içer 

sinde de yine normal ve müasit 
hava şartları tahakkuk ettiği tak
dirde memlek"t için bu senenin 
çok bereketli bir mahsul yılı :ı

Jacağı anlaşılmaktadır. 

Ziraat 
Vekili 
Gitti 

Ziraat Vekili Kurdoğlu dün ak

şam Ankaraya hareket etmiştir. 

Mumaileyh hareketinden evvel, 
kendisile görüşen gazetecilere; 

birinci ziraat ve köy kongresinde 

verilen kararların tatbiki için 94 
milyon liraya ihtiyaç olduğu hak-

=--~ 

ZORBALAR 
SALTANATI 

llıo. '1.9 

bu- Suıtan Mahmud efendimizi- 1 
V«ziy tte 

§irndili e .. n haberdar etm'.'k 
.} munasib midir dersinız?. 

- <>a Par Yır .. · Zannedersem bir 
ça sab ı 

oluı ır ı olmamız lazım .. Ne 
di.şah n~ 01ınaz ... Herne kadar pa
leyh· leındar Mustafa Paşa a-

ınde · 
01,,. ıse de belki mesele aksi 

.., \le b' 
luruz. r· ızler de ortadan yok o-
ın;,i y ıknmce şimdilik vazife-

- apaJıın B'J•h k . .. 
ııasibind ·· ı a aıc, va tı mu-
arzed . e efendimize meseleyi 

erız. 

- Doğru .. 1 daha ç soy üyorsunuz .. İşler 
Biran apraşık bakalım ne olacak?. 
le evveJ b d 

rle nı u a amları gözde -
estedip sukuta düşürmeğe 

1 llkJl: .111. sıunl KARA YEL 

çalışmak lazımdır. 

Görülüyor ki; başta Sultan Mah
mud olmak üzere hemen ekseri 
Enderun ricali Alemdar Mustafa 
Pa~a ve arkadaşları aleyhine ha
zırlıkta bulunuyorlardı. 

Fakat; Alemdar çok kuvvetli 
idi. İstanbul ve civarında yirmi 
binden fazla kuvveti vardı. Zor -
baların çalımından g~çilmiyor -
du. Herkes tıs pıo •lmuş bir kö
şede büzülmüştü. 

* Sultan Selimin halinden sonra; 
memleket büsbütün mahv ve ha

rap olmuştu. 
Hele; Sultan Mustafanın bir se-

Cevabını veriyorlıu. Elma htt
halde büyüdüğü \'e koparıldığı 

ağaçta belki de kilosu beş kuruş 
bile etmiyen nesnedir. Fakat, İs
tanbuldn bu yüksek sına ve maz
hariyete nasıl vasıl oluyor ve bu 
değeri bulabiliyor. İşte meselenin 
pilf noktası budur. 

Arnıud da öyle, bütün mey\" 
!ar da öyle. llerhalde gitgide bu 
pırlanta hükmünde kıymetli ve 
değerli bi.r mahiyet ifadesi içine 
girmiyc haşlıyan meyvalarımızı 

halka biraz bolca yedirebilmenin 
çaresini ve tedbirini bulmak mec
buriyetindeyiz. Fakat, bunu nasıl 
bulaileceğiz?. 

işte, fiat yüksekliğindeki sırrı 

bulmak kadar onu ucuzlatmak hn
susundıiki tedbi.ri bulmak da ha
kikaten bir sır ve muammadır ki 
biribi.ri ırrdınca bi.rçok meçhuller 
taşıyan bu muammayı halledebi
lene şimdiden: 

- Aşkolsun!. 

Demek cömertliğini esirgemi 
yoruz. 

B'ÜRBAN CEVAD 

Umumi 
Sığınaklar 

Yerleri Bugünlerde 
Tesbit Edilecek 

Şehrimizde açılan zehirli gaz 

kursları faaliyetlerine devam et

mektedirler. Bir kaç gündenberi 

kursa yazılanların sayısı müte -
rnadiyen tezayüt etmektedir. 
Diğer taraftan Kars, Adana ve

saire gibi muhtelif ş~hirlerde de 

ayın 15 şinden itibaren ayni kurs

lar açılarak faaliyete geçmişler

dir. 

Bu kurslara ehliy~tnamesi ol

mıyan bilumum serbest ve mes

lek sahibi memurlar!a müessese 
mümessil ve memur !arı devam et

mektedirler. Şehrimizde yapıla -
cak olan umumi sığınakların ma

halleri de bugünlerde vılayette

ki komisyon tarafından kat'i su

rette tesbit olunacak ve bir an ev

vel inşaata başlanılacaktır. 

kındaki şayialerı tehib etmiş ve: 

•-Bugün böyle bir paraya lü

zum yoktur. Bugün lazım olan pa

ra; bu miktarın 10 d.ı birinden de 

çok aşağıdır. Ve büyü'< bir kısmı 

Vekalcte bağıı dairelerin bütçe -

sinde mevcuddur. Ve kongre ka

rarlarının sureti tatbiki hakkında 

elyevm bir komisyon tetkikler icra 

etmektedir.• 

nelik pad!§ahlığı zamanınd:ı zor
balar Osmanlı impa.-atorluğunu 

yer yer zaptedip padişah fermanı 
dinlemez olmuşlalrdı. Anadolu ve 
Rumelinin bir çok y~rlerinde a
yanlar krallıklar kurmuştu. Ceb
bar zadeler, Serezli İsmail bey
ler, Bozok ayanı, gibi aerebeyleri 
mruyyetlerinde on binlerce zor -
ba, ortalığı kavuruyorlardı. Mı

sır da bile hakimiyetimiz hiçe in

mişti. 

Alemdar Mustafa Paşa; sadare
te gelir gelmez, ilk yaptığı icra
attan biri de Anadolu ve Rumeli
de buulnan zorbaları başına top
layıp hepsini taltif etmek ve ma
iyyetlerile beraber oldukları yer
lerde ikame. etmek olmuştu. 

Sultan Mustafa zamanında ni
zamı cedidin ilgası üzerine Ru -
meli ve Anadolu derebeylerinin 
tegallübünde kalmıştı. 

Alemdar Mustafa Paşa; zorba 
ve mütegallibeyi ortadan kaldır -
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1 Devlet Ziraat Kurumunda.. 1 , _____ _ Vali ve 
Mektep 
işleri Et İşi Dün Yeniden 

Ehemmiyetli Surette 
Tetkik Edildi 

Vali Gördüğü Noksanları 
Tamamlatıyor 

Vali ve Bel~diye Reısimiz Lut
fi Kırdar; mü<eaddit meşguliyeti 
arasında şehrimizin maarif işle -

ri ve bu husustaki ihtiyaç ve ek
sikliklerin sü:atle tamamlanma
sı ile de uğraşmaktadır. 

Perakendecilerin Zararlarına 
• 

imkan Verilmiyecek 
Ezcümle evvelki gün Nişantagı 

semtindeki mektepleri gezen ve 
bunların vaziyetleri •le eksiklik
lerini tetkik eden Bay Lutfi Kır

dar dün de; yanında Maarif Mü
dürü Bay Tevfik Kut dduğu hal
de Aksaraya gitmiş ve burada ye
ni inşa edı!mekte olan 45 inci ilk 
mektebi gezmiştir. 

Tedbirler Alınacak 

D ün. Devlet Ziraot İşletme 
len Kurumu İstanbul bü 
rosunda, et işi üzerinde, 

Kurum Umum müdı.rü Şefik 
müfettişlerden Selahattin v~ 
Bülent ve toptancı ve perakende
ci kasaplar arasında ehemmiyet
li görüşmeler yapıldı. 

Umum Müdür Şefik, öğleden 
sonra yapılan bu toplantıda, ön
oe, toptancı kosaplar.n, et mese
lesi etrafındaki düşüncelerini, 
dertlerini dinlerken, Kurumun 
dış salonunda da perakendeciler
den bir grup toplanm:ş bulunu -
yordu. Bunlar her bif'si ayrı bir 
semtte dükkan sahibi kimseler o

lup orada evvelki günkü gibi Zi
raat Vekili Faik Kurdoğlunun ge
leceğini ümit ederek ona dertle
rini anlatmak maksadıle toplan -
mışlardı. 

Bunlar dertlerini yana yakıla 
ezcümle şu şekilde anlatıyorlar: 

- ·Biz, perekande•i kasaplar, 
bilhassa yirmi gündrnberi, çok 
fena vaziyette bulunuyoruz. Çün
kü daima zararına satış yapmak
tayız. 

Belediyenin koyduğu nark mu
cibince 40 kuruşa karaman, 43 ku
ruşa dağlıç sa imamız lazım. Şüp
hesiz emre itaat ederek satıyoruz 

1 
da .. Fakat bizim bu satışta zarar 

etmememiz jçin toptan fiyatın 35 
kuruşa karaman, 38 kuruşa dağ -
lıç olması lazun. Bu rnkdirde biz 
kiloda 5 kuruş kazanabiliriz ki, 
bu da bizim için asgari bir kazanç

tır. Çünkü, bir müdet evvel Zi - . 
raat Kongres•nde verilen karar ü-/ 
zere Başvekal~tçe tayin edilen ka
zanç nisbeti topdancıya kiloda 1,5 
kuruş, perakendeciye 8,75 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. Muhiddin 
Üstündağ zamanında, bu nisbet, 
sonradan, 5,75 kuruşa ındirildi ve 

bu miktar kazanç kasaplara kafi 
görüldü. Bu kilodaki 5,75 !<uruş 

kara, nakliye, fira, içyağı gibi ki
loda 3 kuruş tutan masraf da da
hildir. 

Şehrimiz çevresi dahilinde 600 kü
sur kasap vardır. Ve et istihlfıkini 

tam olarak karşılamak için yev
miye 2500 - 3000 yalnız koyun ke-

silmesi icap eder. Halbuki Ziraat 
Kurumu günde ancak 400 hayvan 
kesebiliyor ki bununla et ıstihla- 1 

kinj karşılamak nasıl mümkün o-, 
lur? ı 

İstanbul istilısal şeiırı d~ğil iı>J 
tihl3k şehridir. Bu it'baıla köy
lünün muntazam mal ı;ön.:ıermesi
ni temin için, o malın pc;.r;:\ et -
mesi lazımdır. Aksi takdirde köy
lü, malını daha ziyade p>ora eden 
şehirlere gönderir, İst&l!bulda da 
et sıkıntısı başgösterir. 

Biz bu işin, iki şekild~ halledi
lebileceğine kani bulunuyoru7; 

Bu tetkikat sonund :; yeni ya -
pılmakta olan bu mektebin de ta
lebelere dar geleceği anlaşılmış 

ve mektep civarındaki bınanın da 
istimliıki kararlatşırılmıştır. ' 

Bu yeni istimlak edilecek olan 
bina; süratle yıkılara'.< bahçeye 
kalbolunacak; bu suretle Aksa -
rayda ve civarındaki ılk mektep 
çocuklarına yeni ve bütün tesisa
tı havi olacak olan bir oyun bah
çesi temin ed,lmiş olacaktır. 

_,__ 

Ya et narkı kaldırılmalıdır. Ve Al 
.yahut Borsa fiyatı her gün tet - manya 
kik olunup perakendecilere ona 
göre bir nark bildirilerek daıma v K 
muayyen kazancımızın kaybolma-, e uru 
sına mimi olunmalıdır. BU§vekiıle-
tin takdir ettiği 8,75 kuruş, 5 kuru- M 1 

şa indirildi. s~simiz çıkmadı; bu l ey va 
defa o 5 kuruşu da kaybettiğimiz / 

gibi üstelik kııoda bir ka~ kt:ıu~ Şehrimize Gönderdik! eri 
ta zararına, 20 günden beri ınal sa- B. S. k .. 

1 - ır ır u er 
tarak her birimiz yüzlerce lira za-
rar etmiş vaziyetteyiz. İşte bura
ya hunun için derdimizi anlatma
ğa egldik.> 

Biraz sonra , Şefik Bakay tara
fından kabul olundular Ve uzun 
uzadıya görüştükten soı:.ru 'Şİ mü
nasip bir netıceye ba/Hamışlar -
dır. 

Şefik Bakay bize bu nr f ıceyi 
şu suretle hülasa etti: 

- İstanbulda et flyatlorıı.ın 
yükselm~i en ziyade ha ıa:arla 
alakadardır. Kurum bu işk esaslı 

surette alakadar olmak~sdır !.l;ıh 

telif yerlerde bulunan çiftliklı·ri 
vasıtasile ve diğer yoliarl.ı ga -
yeye doğru yürüyerek bu işteki 
nazım rolünü muvaffak.ye!IC' b.ı· 

şarmağa çalışacaktır. Gt't ek top
dancıların, gerek diğe• K«Sapla -
rın zararı mevzuubah.> U•l!J'ldır. 

Bu iş daha geniş ölçüde ele alın -
mıştır. Topdancılar, bugün kendi
lerile yaptığımız görü~ıl'derıJe, 
bize ,daima Kurumu:ı hedef ve 

prensipleri dahilinde ~ ılriiır.eği 
vadetmiş bulunuyorlar. 

Ortada izam edilecek bir 
yoktur. 

şey 

Almanyadaki kuru meyveciler 
birliği azasından bazılarının im
zasını havi bir sirküler geçen gün 
memleketimiz~ gönderilmiştir. 

Bu sirkülerde ıdiıkadarlar, 

kendi namlarına Almanyaya gön
derilecek TürKiye menşeli bilıi -
mum maddelerin Konferans ıslm-
li bir vapurla yoJJanılmasını is -
!emekte ve bunun şimdiden ta -
ahhüt olunmasını arzu etmek -
teciırler. 

Bu sırküler, İzmır lhracatçılar 
Bırliğine de gönderilmiş olduğun
dan ihracatçılar evvelki gün İz -
mir Borsasında bir toplantı ya -
parak bu hususta müzakere ve 
münakaşada l•ulunmuşlardır. 

Hemen bütt.in tüccarlar, Türk 
ihracat madjeJerinin muayyen 
vapurlar ile 3evkinin bir prensip 
olarak kabulü aleyhinde mütalea 
beyan etmişlerdir . 

Bu mütalealardan sonra, bu sa
hada bir taahnüde girişilemlyece
ği Almanya Kuru Meyveciler Bir
liğine bildirilmesi kararlaştırıl -
mıştır. 

-<>---

Mesleki Tedrisat 
Müdürü 

Maarif Vekiıleti mesleki tedri

MÜSAMAHA 
,. 

B 
azı imanlar \·ardır. llt"rf .. e
sin sevgisini, sa,·gısuıı ka .. 
zanınış)ardır' lll·rk<'s, onlar 

için: 

- İyi insan .. Baba adam Vic

danlı... Temiz kalbli... l\füşfik ... 

İyilik sever... Kim•eyi kırmaz 
Herkesin ı:önlünü alır ... 

Der . 

Eğer, bu şekilde tarif edilen tip, 

bir müeı;seııe amiri. veya daha 

yüksek bir makam sahibi ise, bu 

sözleri, daha ziyade onun maiye .. 

tinde çalışan işfi ve müstahdem

lerden duyarsınız. 

Bu tip insanlar, ekseri~·a, daha 

çok suya sabuna dokunntı)·an 

kimselerdir. Günü gün eden. •İda. 

rci maslahat• cı adamlardır. Hu .. 

lundukları yerlerde rnüsbet bir iş 

görmekten, vazifelerin otomatik 

ekilde görülmf'Sini tc1nin ctnıek-
ten, yenilik, ıslahııt yapmaktan 

ziyade, bulundukları yerde bir 

sızıltı çıkmamasına dikkat eder

ler. Onların ga~,e~i hl"rkt"sİ m<'m· 

nun etıock, kinıse)·İ gü(·rndirmc

mek, darıltmamaktır. Fakat, bö~·

le, herke~i menınon edf'bilnıek j. 

çin, çok nıii?ıoamahnkfır ruhlu o]. 

mak, ,·azife telakki. i alaturka a

Jarlanmış bulunmak zarureti \'U:· 

dır. Çünkü. bize en çok sempati 

toplıyan t1Isım TI)Üsamahamızdır. 

1\lüsamaha, i;_:lr-rin i ·i ~·ürünı .... 

sini, faydah netiecln alınnıucını 

mucib olur. Kim eyi kırınndan, 

kimsenin menfaatine dokunnıa .. 

dan müshet iş görmek, hemen h'ç 

bir zaman mümkün değildir. 

~füsaınaha, en tehlikeli bir nır\:

robdur. Yalnız, miisamahanın ZJ<'

dı kalleşlik, müfsidlik mana; .rn 
alınn1aZ!ıia ..• 

REŞAD n;yzl 

Umum 
Jandarma 

Kumandanlığı 
Umum jandarma komutanlıgıı '.l 

Korgeneral Cemil Canit Tayden :ı 
tayin edilmiş ve bugün •'Uzıfec·
ne başlamıştır. 

---<>--

Başvekilimiz ~ocuk Esir eır.e 
Kurumunda 

Ba~-vekil C~ıaı Bayar dün ,ç -
cuk Esirgeme kı.ırumu. nu zıy· e; 
etmiştir. 

Başvekillmıt bu mt•yaııda kr ş 
ve klinikleri de gezmii ve bil:ih, n 
kurum reisi Kırlarcli mcb'u:- ı 
Fuad Umayla birlikte ~na kuca ı 
müessesesine gi<U?rek bir saatt( ı 
fazla kalmıştı:. 

Şimdi ise vaziyetimiz şudur: 
.Et~ bazılarımız kendimiz kes

tiğimiz, bazılarımız d~ toptancıdan 

aldığımız halde karamanı 42, dağ-1 
lıcı 46 kuruşa ancak mal edebi -
).iyoruz. Buna rağmen, 42 kuruşa 
mal ettiğimiz karamanı 40 kuru

şa. 46 ya mal ettiğimiz dağlıcı da 
43 kuruşa satmak mecburiyetinde 
bulunuyoruz, ki buna, nakliye, 
fira vesaire gibi maı;arifi zaru -

riye de ilave edilirse her gün sa
tıştan ettiğimiz mühim zarar mey
dana çıkar. 

Piyasadaki yükselme, so;ı hı; -
valar dolayısiledir ki, bu dd ya -
kında bertaraf edilmiş olacak -
tır.> 

sat işwri Umum Müdürü Bay Rüş- -------------
tü dün Ankaradan şehrimize gel- 1 j 

İstanbul et ıhtiyacının temini 
için kafi derecede ve muntazam 
ha)'Van getirilebilmesi liizımdır. 

mağa çalışacağına bilakis onlara 
paye vermişti. 
Paşa Osmanlı İmparatorluğunu, 

zorbalarla idare ve ıslaha kal -
kışmışt. 

Gerek kendisi evveldenberi Ye
niçeri gayreti güder cahil takım
dar oldukları halde İstanbulu ve 
hükumeti zaptedip ele geçirdıkten 
sonra bilakis Yeniçerilere adavet 
etmeğe başlamışlardı. Hatta; ev -
velce Ruscukta iken Sultan Seli
min nizamatına muhalif reyde bu
lunduklarına nedametlcrini izhar 
eder olmuşlardı. Önüı.e gelen Ye
niçeri kodamanlarıııa şu yolda 
sözler söylüyc,rlardı. 

- Biz de Yeniçerıyiz ... Bili -
yorsunuz Sultan Seıim nizamı 

cedidi vazettiği zaman sizinle be
raber muhalefet davasında bulun
duk .. Fakat; şimdi görüyoruz ki 
Yeniçerilik sizin anlad1ğınız gibi 
değildir. Sizler ocağı tutar hal -
den çıkmışsınız. 

Al.emdar zorbalarının Yeniçe-

Şefik Bakay, dün akşam. An -
karaya dönmüştür. Mır müddet 
sonra tekrar şehrimize gelerek et 
v.ı- süt işile meşgul olacaktır. 

rilere adavet etmelerı pek tabii 
idi. Çünkü; İstanhula yerleşen 
bu zorbaların her bb birer ali 
konakta iskan olunmuşlardı. 

İdam ve sürgüne giden eski 
devir ricalinin konaklarını eşya

larile beraber zaptedip yerleş -
mişlertlL 

Sonra; ayanlar h~: gün üçer 
beşer yüz Rumeli zorbalarile Ba
bıaliye gelip gider olmuşlardı. 

Heybetlerinden ve çalımların -
dan geçilmez olmuştu. Adeta İs
tanbul Rumeli zorbalarının bir 
kışlası halini almıştı. Babıali mü
tegallibelerin içtimagahı olmuştu. 

Aksarayda, Parmakkapıda, Ok
çularbaşında, Balıkpazarında a -
dam ölüsü eksik olmazdı. Zorbalar 
dilediklerini bir palada ikiye bi
çerek sokak ortasında bırakıp gi
derlerdi. Bir iki ay zarfında bu 
suretle kafası kesilip sokak orta
sında kalanların adedi binlere ba
liğ olmuştu. İstanbul içinde Sad-

miştir. Birim izin Derdi 
Mumaileyh; dün 1faarif Mü -

dürliiğünde bazı tetkikler icra et- Hepimizin DE rdi 
miştir . 

razamın ordusuna karşı söz söy
lemek veyahud devlet işlerinden 
bahsetmek kimsenin haddi değil
di. 

Hele Alemdar Mustafa Paşayı 
ağzına almak büyük bir cür'et -
karlıktı. 

Yeniçeriler her tarafta hakaret 
görüyordu. Sultan Selim gibi bir 
Padişahın kadrini biL'tlediler diye 
her gün te\"bihe ve küfüre maz -
har olmakta idiler. 

Korkudan İstanbulda umumi bir 
asayış ve emniyet teessüs etmişti' 
İmparatorluk zorbalar elinde 

taksim olmuştu denebilir. Arna -
vutluğun Toskalık Yaııya valisi 
Tepedelenli Ali Paşa, diğer kısmı 
Kegalık İşkodra vafüi Kara Mah
mud Paşanın idarelerınde ve bi
rer beylik halinde bulunuyordu. 
Çünkü bunlar da evvelce Ruscuk 
ayanı ve Tuna serdarı olan Alem
da_r Mustafa Paşa gibi hükümete 
karşı koyanlardandı. 

(Devamı var) 

E e' drik Meselesi 
Bir okuyucumu. bh:c cöndcr -

diil mek&.ubda, eJf'ktrik ldar<"sintn 
işini vakUnde cömıedljin.den •l
byet ederek vazlyeü eaciimle ıu 
ırureUe a.nlatma.kta.dlr: 
•- İstanbul elekt.rlk idaresine 

30 eün evvel müracaat ed('rek, 
Küçlikpaza.rda, Keurcilt"r içinde
ki 68 numaralı dükki.nıma cere
yan verıım..ını lllldlnlba. 

Ce\--a ben: •Sbe. btr elektrikçi 
&clre$i vereeetu. onlar krokisini 
çizecek, biz ele t'erey"&n \'Crece -
flı:> dediler. 

Adres verdikleri tlt'ktrik('I cel
dl. baktı, l'lttl. Beklrdik tekrar 

Itlmedl. Müracaat ettik, ytnl ad
res verdJlcr. GeldJ, bir kiıiıt lm
z.ı1attı. O da .-ltu. Bir daha l«"l
medl. Bunu Ü('ÜocU, dördüncü mü
racaatlar ta?db etti. (30) güo

denberi dilk&nun elektrikslzdtr. 
San'atmı kabl e.lektriie şiddetle 
ihtiyacım oldUiundan fa:ılasile 
mutazarrırnn. Bt'nbn cibl birfok
lannın da devamh surettf' zarar 
cörmMtnln Önüne l'tcllmesl lcin 
ı-azetentzle &•üadarlıınn dikkai 
nazarla.ruun oet.n....mı rh .. ·a rde
rlm.> 
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VÜCUDtl'MÜZÜ NASIL ---------
BESLİYELİM? Macaristan' da 

20 Yılda: Vukua Gelen 
Değişiklikler 

Siyasi 
lr molör; ifllyebllmek ipin DS• 

ad kömür, benzin, mazot ırlbt 

şeyİere mublaıı ise, insan ı1a :r& Dostluk Puseleri 

Aiman-Macar MünasebatıDeğişti 
M 

acaristan da Almanya, İtal
ya ve japonya arasıııda im
zalanmış olan ve Bolşevik

liğe karşı mücadele için yapıldığı 
söylenen muahedeye iştirak etti 
ve bu suretle Berlin - Roma mih
veri ile birleşmiş oldu. 

Avrupa gazetelerini meşgul eden 
bu mevzu son zamanlarda Maca
ristanın hangi tarafa gireceği idi. 

1 

1 

Triyanon muahedesi mağlfıb 

Macaristanın elini kolunu bağla -
mış, onu yerlerinden, nüfusun -
dan mahrum etmişti. Macaristan 
için yirmi senedenberi gaye hep 
bu muahedeyi değiştirtmek, eski 
yerlerini kurtarmak olmuştur. 

~ ..... .-. f 

Bütün devletlerin yakından alakada r olduğu Tuna sahillerine bir bakış 

1919 da bu muahedeyi imzala • 
dıktan sonra Macarlar çok geç -
meden gördüler ki Yugoslavya 
Krallığı bir taraftan, Çekoslovak
ya Cumhuriyeti diğer taraftan, 
Romanya Krallığı da başka bir 
taraftan aralarında •küçük itila.f·ı 
tesis ederek Macaristanı her ta
raftan ihata edivermişlerdir. Ma
carlar bunu görünce kendilerini 
toplıyarak bir an evvel bu çem
beri kırmayı düşündüler. Fransa 
ve İngiltere ile münasebeti çok i
yi idare ederek büyük devletlerin 
teveecühünü kazanmak politika
sını da elden bırakmadılar. Fakat 
Paris ve Londra ile iyi geçinmek: 
Macaristanı küçük itilaf çembe • 
rinden kurtarmadığı gubi Triya
non muahedesinin değişmesini de 
temin edemedi. 

Orta Avrupada Fransanın ka -

zanmış olduğu nüfuza karşı ken
disi de bir nüfuz ve tesire sahlb 

olmak istiyen İtalya sulh muahe
delerinin haksızlığını ileri sürerek 
Macaristanın gayesine müzaheret 
edeceğini açıktan açığa anlattL 
Bunun üzerine Roma ile Buda • 
peşte samimi dost oluverdiler. 

Daha sonra Macarlar eski A -
vusturya ve Lehistan ile ve mü
teakiben de Almanya ile müna • 

sebatı ilerleterek orta A vrupada 
faal bir rol oynamağa başladı. Ro
ma - Viyana - Budapeşte arası°" 

dakl muahede imzalanırken bir 

kısım Macar matbuatı da Al!ınan
ya ile münasebatın daha derin -
!eşmesi iyi olmıyacağını yazıyor· 
!ardı. Buna rağmen Macaristanla 

Almanya arasındaki dostluk iler
ledi. Fakat sonradan bu münase
batın soğumağa başladığı görüldü. 

Büyük Devletlerin 
Kara, Deniz ve · 

Hava Kuvvetleri 

• 

' 
Ru•ya Amerika Almanya lrıgiltcre Fa ı 

Harb zama- 36,000,000 2,400,000 11,300,000 4,000,000 4,500,000 
nında azami 
Tank 3,000 2,500 3,000 1,000 2,600 
Tayyare 4,00 2,500 3,000 1,000 2,000 
Harb filosu 424,00 ı.~o.ooo 312,000 1,700;000 646,000 - - Ne şirin kız?. 

Bu sıralaroa Habsburg haneda· 

nının varisi Arşwük Oto'nun Ma
car tahtına geçmesinden çok bah-· 
sedikii. 

Fakat eski Çekoslovakyanın 

Cumhur Reisi Beneş başta ol.dnğu 
halde bütün küçük itilaf buna 
şiddetle itiraz ettL. 

Avusturya Almanyaya geçince 

orta Avrupada Almanyanın nü
fuzu gitgide arttı. Buna mukabil 

İtalyanınki de azalıdL Kendisin -
den alınmış olan yerlerin kurta -

rılacağını ümi.d eden Macarlar, son 
defa Çekoslova.kyanın paylaşıl· 

ması üzerine çok şeyler bekledi • 
!erse de umduklarını elde ede • 

mediler. Skıvakyada ve Karpat
laraltı Rusyası denilen yerlerde 

eskiden Macaristana tabi arazinin 
tekrar kendisine verilmesini isti
yen Macaristan çok geçmeden an
ladı ki buna Almanya razı değil

dir, Macaristan kendi hududunun 
LE>hıstanla birleşmesini istedi: Al
manya bunu da kabul etmedi. 

Hulasa çok şey ümld etti, az şey 
aldı. Fakaıt Almanya gfüi kuvvetli 

bir komşuya karşı ne yapıla bile
cekti? 

Macarlar için diğer nazik bir 

keyfiyet daha vardır. Macaristan
da kalmış bir Alman akalliyeti AI-

' manya tarafından gelen propa -
gandalaria işlenerek hazırlanı

yordtı. Bu propaganıdaların nasıl 

~f iceler verdiğini Çek.oslovakya 
vekayii gösterdi. 

Şimdi Macaristanın Bertin -
Roma mihveri ile birleşerek po

litikasına yeni bir istikamet tayin 
e'ltiği Bolşevikliğe karşı ismi ve
rilen muahedeye iştirak etmesin· 
den anlaşı1dı. 

1 aly ı Polo~ a 

4,000,000 4,300,000 nefer 

2.000 450 
2,500 1,000 

614,000 4.001) ton 

flJ'&bllmek ipin tuvvele mubtactır. 

Hayatımısı idame için liZllll olan bu 
kuvvel, kalorilerle temin edlllr. Ve 

bu, mesalJ'e ıöre deilıılr. Meseli bir 
J'&zıbaDede O&lıtaD adam ırtlnde 1,600 
nlsbelinde kalori k117beder. Balbu.ltl 

toprak tşlerile mewul olan bir amel&4 
nin uyl ettlJI kalorinin 5,00 e tadar 
oıktıtı vakidir. 

Kaybolan bu blorUer, 11da. vasıta .. 
si1e tazmin edilir. Binaenaleyh alına
cak kalorinin mesai ne müsavi olması 
Jizımdır. 

En çok aldıfımu teY sudur. Bir a

damın günde en azı iki litre suya lh .. 
Uyacı vardır. Bunu. muhtelit içkilerle, 
ycdiğ-J çorba ve sebzelerle aftr. Fakat 

bu su. ve bu suyun muhtevi Olduğa: 

tuz, yaşaması için muhtaçı olduğu kuv
veti, enerjiyi temin etmez, edemez. 

Suda u n.ı:ıda, kaloriyi verecek 11da.
lara da muhtaçtır. Bunlar üo sınıfa 

ayrıhr: 

ı- Kalorisi çok, fak.at Umu. riio 
olan yattı '"yler, 

2- Haznıı kolaT, fakat kalorisi az 
karbonlu şeyler, me:rva usareleri, bal 
ve un •lbL 

3- A~otlu maddeler (TWDuria. el. 
ekmek). Bunların kalorisi azdır. Fa • 
kal muhtao oldufumuz azotu temin e .. 
derler. Bu maddeleri fazla almamalı
dır. 

Aiacatımıs sıdalan iyi besab eıl•· 

rek alnuya dlkkal elmellyb. Fazlası
nın blrçolı: hastalıldar levlld edeceğini 
de unutma.malıyız. 

Molyerln ıu sözllntl ılalm& hahrla
malıyız: 

•Yaşamak loln yemek lkımdır. Ye
mek için yaşamak deill.-» 

Yedltımh '°Jlerln lıalorilorl ııım • 
!ardıl': 

Rokfor peyniri H4, Ze)'linyaiı 846, 
Badem 641, Ceviz 500, Tereyatı 171, 
Çikolata 840, Ekmek 210, Pirinç 348, 
Sığır pinol .. ı 339, Uskumru bahtı 202, 
Yayın balığı 254, Tavuk ell 200, Tavııan 

eti UO, Barbunya balıtı 108, jambon 
118, Sardalya 111, Kestane 154, KoJ'UD 

budu 142, Havuç 48, Elma 51, Armud 
50, tlzüm 78, Kiraz 60, Mantar 58. P&· 
lıı.les 19, Domates 11, Sül 10. Kıış.ton
maı: 3'7, Muz 98. Makarna M7. 

ERKEKLER VE 

MtlCEVIIBBAT 

Asri erkekler pek h mücevherat 

kullanırlar. Bnnlar da az ve pak işe 

yarıyan şeylerdir: 

Saat, altın lstllo ve kurşun kalem 
glbL 

Eskiden altın örme keseler vardı. 

Altınlar piyasadan cıeklllnce bcınlara 

lür:um kalmadı. 

ErkeklerJ.n pırlanta yüzükler. kra .. 

vat iğneleri kullanmalan modası reo .. 
ti. Seroe parmağa takılan markah al

tın bir halka, altın blr saat ve ince bir 
kordon. bir de tek inci tine. İşte er

keklerin kullanabilecekleri mücevhe· 
rat bunlar. 

AKSANLARIN YAŞI 

Aksanlar. 13 üncü yll2 yı)danbert 

kullanılmıya başlamıştır. Evvelce ma .. 
IOm dcilldl. 

Birinci Fransuva devrind~lr.I k:ltab
larda aksan hiç yoktur. Fransızlar bun
ları Yunanhlardan aldılar. 

Aksan tegü ve aksan ırrav 1540 da 
kabul edlldl. 

ApGstrol, ilk defa olarak 1529 ıla 

ınatbaacı jofnıa Torl tarafından kulla
nıldı. 

Scdll, 16 mcı yilJI yılda kııbul olun
du. 

Sedll, lspanyolca Sedllladan alınmış
hr. Kii,.ütc S drmektJr. 

O 
rtalık kararmıya başlamış

tı. Hüsnü, Sacidin oturduğu 
pansiyonun kapısına daha 

elini uzatmadan kapı açılıvermiş 
ve karşısında saçı sarı, gözü siyah 
endamı yerinde tam bir kokotla 
karşılaşmıştı. 

Akşamın ilk saatinde karşısın
da bulduğu kısmeti kaçırmamak 
için Hüsnü birdenbire harekete 
geldi. 

Genç kadının kapıdan dışarı çık
masına meydan vermeden hüı· -
metkar bir selam verdL 
Kadın, Hüsnünün bu hareke • 

tine hayret etmedi. O, evin ya -
hancısı gibi hareket etmek ve bu 
suretle kadınla konuşmak, niha
yet ahbablık peyda etmiye yel
tenmlştL Fakat kadında ham de • 
ğildi. Bu manevrayı önlemek, hat
ta harab etmek imkanlarını elin
de bulunduruyordu. 
Yalnız burada çok nazik bir nok

tayı ihmal etmek her ikisi için de 
tehlikeli olabilirdi. 

Bu muamma halindeki meseleyi 
çözen kadın oldu. Yoksa Hüsnü 
birdenbire aklına gelen tehlike· 
den sonra sesini bile çıkarmıya -
caktı. 

İşinin ehli olan kadın Hüsnü"· • 
nün gözlerinden anlatmak iste • 
diğini hissedivermesi işin halline 
yardım etmiştL 

Hüsnü, Saci.di görmiye bile lü
zum görmedi. Sarı saçlı, siyah göz
lü kadına sordu: 

- Sacit Beyi görecekıtim bayan. 
Siz kendisini tanıyor musunuz?. 
Kadın gülümsedi: 
- Hanı saçları dökülmüş, yü

zü kırmızı Sacit Bey değil mi?. 
Hüsnü, kadının Sacidi bu şe

kilde tarifi karşısında aralarında 
bir samimiyet havasının canlan -
mıya başladığını anladı ve kendi
sini o şekilde ayar etti ki artık ge
ceyi sigorta etmiş sayılırdı. 
Kadın Sacidi tarif ve tanıdığını 

tekrarladıktan sonra elini uzattı: 
- Orevar!. 
Hüsnü içinden kandilli bir kü

für savurdu. Kadınların bu nevi 
hareketlerile ne kazandıklarını 

hesaba kalktL 
Kadın elini uzatmış gülümsü

yordu. 
Hüsnü kadının elini tuttu ve: 
- Bera.her çıkalım. Sacide uğ

ramaktan vazgeçtim. Beyoğlwıa 
doğru çıkacaksınız? 

- Evet. Amma ben sizinle na
sıl Beyoğluna çıkabilirim, ya ko
cam?. 

Hüsnü ikinci bir şaşkınlık için
de kaldı. Bu kadın hiç te evliye 
benzemiyordu. 

- Siz evli misiniz? 
- Evet. 
- Halbuki ben sizi bu akşam 

küçük bir gezintiye davet ede • 
cektim. 

- İmkansız. 
- Canım bir imkanını buluruz, 
vesselam ... 

- İyi bir şey ml düşündünüz? 
- Evet. MeselA Arnavudköye 

kadar küçlik bir gezinti yapamaz 
mıyız?. 

1 Yazan: MURAT KAYAHAN 1 

Kadın biraz düşündü. Olurla ol
maz arasında bocalar gibi oldu. 

Nihayet: 
- Olmaz! Kocam görür. Diyi

verdL 
Hüsnünün bu kadar fazla nü-

lanan lrokota tahammülü yoktu 
amma ne yapsın geçirilecek uzun 
bir gece vardı. 

Şekerimle söze başladı. Bir teh
like olursa mes'u!iyet!nin kendi -
sine aid olacağını izah ettL Çeşitli 
teminatlar saydı. 

Fakat kadın blr türlü razı ol
muyordu. 

Hüsnü, kadını ancak bir kahve 
içmiye razı etmişti. Bir pastaha
neye girdiler. 

Kahveden başlıyan ikram süt
lü kal.dıoya kadar gelmişti. 

* - Niçin o kadar nazlandın? 

- Tabii, kocamı düşünmek mec-
buriyetindeyim. 

- Nikahlı kocan mı bu?. 
- Hayır, dostum. .. 
- Onu seviyor musunuz? 
- Yalnız arkadaş gibL 

İkisi de sarhoştular. Otomobil 
onları evvela pastahaneden al • 
mış, Arnavudköyüne getirıniştL 
Şimdi gece yarısını 3-4 saat geçi· 
yordu. Büyükdere yolunda idiler. 
Hüsnü kadını kolları arasına al
mış, dudakları boyalı etler üzerin· 
de idL 

Giiz kapakları düşen gözler bir· 
birine sık sık takılıyordu. 

Hüsnü: 
- Aramızdaki bağlar nelerdir? 

diye sordu. 
' Cevabsız kalan bu sual: 

- Beni se,pıek istemez misin? 
Şekline giren bir sarhoş cümle ta· 
kib etti: 

Tam İstiııyeye Hüsnünü,n evi
ne yaklaşıyorlardı ki kadın yarı 
boyalı dudaklarını Hüsnüye u
zattı. Hüsnü, bu isterik kadırun 
hamleleri karşısında iradesini kay
betmişti. Onu göğsü üzerine çek· 
ti, öptü, öptü ... .. 

Hsnünün evinde idiler. Vücut
ları birbirine yapışmış gibl gö • 
rünüyordu. 

Hüsnü: 
- Bizi şu anda birbirimize ne

ler bağlıyor?. diye sordu. 

Kadının dudakları yavaş ya
vaş kımıldadı: 

Diye mırıldanıyor ve .. düşünüyordu. Ve .. yine 
kafasının içinde onun ilk gündenberi söylediği bü · 
tün sözler birden canlanmıştı. Her kelime kulağın· 
dan yeni bir uğuldayışla geçiyor, tatlı bir ürpel'ti 
ile beyin yuvalarına dönüyordu! _ 

y s A 
mem dedım. Dün gece işte onun eğlentisini yaptık. 

- Gitc,e'n ne olurdu?. 
.- Şimdi burada görülecek çok işlerim var 

Hanife Abla. Gidemezdim. Gidemem. Gideceğim 
günler ,le gel;,cek. Hem bilsen ne gidiş olacak! 

- \roma yağlı kuyruktu. 

AMASYANIN BARDA(ll 

- Yosma kalktın mı?. 
- Kalktım abla ... 
- Amma akşamı ettin?. 
- Ne yapayım abla. Aııeak ızykumu alabil • 

dim. 
- Kafan yerine geldi mi bari'/, 
- Eh ... Şöyle böyle. Sıcak banyo iyi geliyor. 
- Fakat sı!bahleyin eve geldiğin zaman fitil 

gibiydin. 
- Nasıl geldiğimi )ıiç hatırlamıyorum. Tokat

lryandan çıktıktan sonra Tufanın arkadaşlarile •Gü
zel Aiina• yıı. gittiğimizi, orada eğlenmeğe başladı
ğımızı, benim çiftetelli oynadığımı biliyorum. Fa· 
kat, ondan sonrasının ne olduğunu bilmiyorum. 
Kaç vardı eve geldiğim vakit!. 

- Saat dokuzda geldin. Amma ne geliş. Körkü
tük. Merdivenleri çıkarken iki yanına yıkılıyordun. 
düşüp b'r yerin k1rılacak diye ödüm koptu. 

No. 49 ---- • 
O otomobildeki yağız adam mı, Tufan de

diğin? 

- Onu bile hatırlamıyorum. Oto mobi:lde kim 
vardı? 

- Yağız, top gövdeli, bodur birisi vardı. 
- Tuhndır, öyle ise ... 
Yosma ka;larını çattı. bir saniye düşündU. 

Sonra olnını avuçladı, parmaklarlle iki başının a· 
rasını oğdu, oğdu: 

- Dur bakayım .. Ha!. 
Diyerek ağır ağır sö.ıQendi: 
- Öyl<' ya, Tufan olacak. Biz <Güzel Atina. 

nın evir,deıı sonra galiba otomobillerle Büyükde· 
reye k~dar gittik. A'>ına nasıl gittik, ne yaptık, 
niçin gittik? Hatır lıyaınıyornm. Yalnız kafamın 

içinde bir Büyükdere l~fı, gôzlerımde bir otomo- _ 
bil gölge<si var. 

Hanife kaclJn: 

Yazan: El·EM iZZET BENICI: ------· 
- Neyse. Sen sağ ol. Fakat, hiç şimdiye kadar 

seni böylP sarhoş görmemiştim. İçmesen daha iyi 
değil. nıi? 

Dedi. Yosma: 
- Kırk yılda bir Hanife Abla. Ne olacak 

sanki?. 
Dedikten sonra sordu: 
- Babalığım nerede?. 

- So!< • ğa çıktı. 

- Tabii yine para yemeğe?. 
- ..... . 
.:._ Öyle ya para yemeğe. Çiftlik burada işliyor! 
Haı. ;fe Abla sözü değiştirmek için sordµ: 
- Peki ne oldu, Tufan Avrupaya gidiyor mu? 
- Gidiyor yal 

- Yine seni de götürmek istiyor mu?. 
- Hem de bugün gidiyor. Belki de şimdi va-

pura yerleşmiştir bile. Barıa da çok zorladı. Gide-

- E ne olacak? Amasyanın bardağı, birl ol-
mazsa biri daha.. Hem şimdiden bu gibisine ka· 
çırılmış da denilemez İki buçuk, üç ay sonra ge
lecek. Celi.~ce benden daha iyisini mi bulacak? 
Arkad~larının da metresleri var, görüyorum. Yi
ne heps'nin ağzının suyu akıyor. 

- Bu adamlar da tuhaf. Yükseldikçe, para -
!arı çoğaldıkça evlerine, karı ve çocuklarına har
cıyacakları yerde, hepsi birer metres alıyorlar, 

onlara yediriyorlar. Keyifleri irin olsun da burun
larından aksın! .. 

Yosma, birden değişti: 
- Ne demek o?. 
Hanife ~adın biraz kızgın, biraz sert, biraz 

da Yo3:nayı gücendirmemeğe özen ederek: 
- Ne olacak ya?. Ufak tefek bir işteyken, şuy

ken buyken aldıkları, çoluk çocuğa karıştırdıklan 
kadınlara tam gönenç verecekler! vakit havadan 
ve bird~n kazandıkları paranın delisi olup nasıl 

yiyeceklerini şa~ırıyorlar. tUevaııu varı 

-Dostluk puseleri .. 

* Hüsnü uyandığı zaman Jt-1 
yanında yoktu. Evin her tarııl· 
aradı. Belki ben uyan.madılII dı. 
gitmiştir, dedL 

Giyindi, sokağa çıkarken ce/ 
!erini aradL Beş parası kalıJlıııı" 
tL Giden paralar yirmi bet 01 

lira kadardı. Yalnız kadınıP f 
dığı bir kağıt çıkan porttöı 
hazin hazin baktı. 

Sonra kağıdı okudu: 

«Azizim, 
Dün gece iyi bir eğlenti 1'' 

ğınızı ve memnun kaldığııııP 
ederim. I 

Gece sabaha kadar devaJll 

dostluk puselerini unutın'ıl' 
sanırım. Selam. 

Radyo Aı' 
Por ra ıı~ 

Ankara Rady011 

BUGtlM 

U,30 Profram. , 
18,35 Türk mülil ( 1nceP" ' 

aşlran). 1 
19,15 Komupna (baflalılt ,.par ıl 
19,30 Saat, ajans, moıeoroloJI 

)eri ve slraU borııaııı (flal) • f 
19,40 Türk milJIJtl (muhtelif 

lar, Rumeli lürklllerl). 

1- Bayati Araban peşrevf. f 
ll- Udi Abmed - ıtarc:ıll' 

Z•bıru hicranın ırlbl llemd•· f 
3- Hacı Arif - Gönlll ııe""'1 

abid ıramdır. . 
4- Supbl Ziya - u.,.ıı .... ~ 

ltlllmüıı zambak ırlbL ,J 
5- Dede - Uşak şarl<J • ~Jl 

güldürürler. 

6- Delili zaclo - Karcı~ 
İki de lurnam. 

7- Karcığar saz aemals~ 
8- Rumeli halk türklllerl· 
Koyun beni yül<ııeklere. ~ 

Sabah olsun ben bu yerdeJI 
ylm. 

Dağ!Ar dağlar viran daflA•· 
Allşlmln lr.aş!Arı kare. _J 

OkQanlar: Müzenen Stw'-
Çağlar. _

11
, 

ÇatanJar: Vecibe, Cevdet .,,._. 
mal Niyazi. Seyhun. ..ti 

20,30 Konuşma (~uk ıısırr· 
rnmu). jl 

ıo,45 11ıliztk (Riyaseti cooıl'~' 
monlk orkestrası - Şef: prat 

Zl,45 Saal, esham, tab'Vilil• 
yo - nulıul borsası (flal) · . 

U,55 l\lÜJlllı (küçük orkeSlr' 
Nedp Aııkm). 

U MÜ%11< (dans • Pi). / 
23,45 - H Son &Jant Jı•lı" 

yannkl proıram. 

TABIN 

fi '' 13,30 MilJlllı (operalarda • ~ 
H Saat, &jaıı.. meteoro!DJI 

lerl. 
14,10 Tilrlt m lizlfl ( • Pil· r'1 
H ,45 - 15,30 Milzllı (oP" 

film m ilzlklerl). 

1357 m cri 1 135' ıı•. 
Zilkade İkin cil'll' 

29 y 
1939, Ay 1, Gün 20, 1{::: 

20 İkincikAııun ClJ' --
Vakıtler Van ti fi 

sa. da. ti'/ - 1 
Gün et 7 20 

1 
Öğle ı:ı 25 

ı ' 
ikindi 14 55 , ı 
Alqam 17 11 1 t 

1 
Yallı 1! 47 

im.sak s ıl 
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1 Halkın Sevdiği _San'atkar 1 

San'atkar Naşid için 
Hayat Sahne Demektir 

O, Bir Gün Dahi Sahne Hayc:.f ından 
Yorgunluk Duymadığını Söylü,ıordu 

1 Yuan: REŞAD FEYZİ 1 B Ütün İstan • 
bulluların, 

hatta bü•.ün 
ıneınleketin tanı _ 

d.ığ, san'atka· Na
§ıd, bir miiddet
tenberi ha.>ta ya -
1'Yor. Herke·· n 
t - · anıdıg" ı N . .di 
b u~l 

c-ı d -e tilrı J.tım. 

Naşıdi yalnız 
sahn d e e tanır13 • 
d ı ':.. 

ah O, dostumdur, 
habundır. B:ı 

kıyınetıi halk san
atk;, 
k rı Yıll~rca 
r::clisınj her züm-

t on, her meslek. 
en b .. tü. 

b ' u n halk ta· 
akalarına kendı'. 

sın· 1 sevdirmiştir 
l'ani muvaffak ol: 
ınuştUr 

Bu sefer has ta 
Olduğu haberini 
alınca Çok müte _ San'a.thtr Na§id /ştanbulda itfaiye müzeıinde 
E!ssir Old bekçi rolünü yaparken 

um. Za-

liğim için, beni davet eder, durur
du. Bir akşam gitmeğ~ karar ver
dim. Şehzadebaşındaki Turan ti
yatrosunun kapısı hıncahınç dolu 
idi. Naşidi sordum. 

- Yukarıda, apartımanında 

hasta yatıyor, dediler. 
Birde~ çok üzülmüştüm. San'a

tına hürmet ettiğim dostumu der-. 
hal ziyaret etmek için, merdiven
leri tırmandım. Yatak odasına gir
diğim vakit, onu, karyolasına u -
zanmış buldum. Büyı.i" bir neza
ket ve tevazula beni karşılamıştı. 
Elini sıkarken: 

- Küçük bir çıban çıktı aya • 
ğımda, dedL. Sonra biraz büyü -
dü. Üzerine basamıyorum. Sancı 
çıktı. Oynıyaınıyorum. 

Dedi... 
Hasta odasında, bir saat kadar 

~!urup konuştuk. O, mütemadiyen 
sahneden, hatıralarından bahse -
diyor, eski günlerin azabını, sı -
kınlısını anlatıyordu. 

N aşıd sahneye çok bağlı bir 
san'atkardır. Oynamaciığı, sahne-

vallı N .d. 
aşı ın hastalığının esası şid, bundan bi• !!Üddet evvel bir ye çıkamadığı geceler, onun için 

• 

................... , ............... 
ŞAKA ·-------................. ... 

tıd DOST ARASINDA: 

F 
erdi, arkadaşını görünce şa
şırdı. Başı sarılı idi, sağ kol
tuğunda bir değnek vardı. 

Hayretle sordu: 

- Bu ne hal, azizim? Bir ka· 
zaya nu uğradın? Geçmiş olsun ... 

- Teşekkür ederim, kaza filan 
geçirmedim. 

- Peki amma, bu sargılar, bu 
koltuk değneği? .. 

- Caddede karşıdon karşıya 

rahatça geçebilmek için ... 
- Anlıyamadım!. .. 

- Anlıyamıyacak ne var. Beni 
bu halde gören şoförler, vatm!\11-
lar hemen duruyorlar. Ben de ra
hatça karşıya geçiyon:m. Ezılme
mek için bundan başka çare bu
lamadım. 

GEÇİNMEK GÜÇ: 

- Kiracılarınızdan aylık ala • 
madığınızı ve kendilerini sıkma -
dığınızı söylüyorlar. Doğru mu!_ 

- Evet... Geçinmek güç de ... 

- Rica ederim, ayni şeraitle 
bana da bir oda verimz ... 

AŞK VE SAN'AT: 

- Tebrik ederim, Levl. .. 500,000 
frank drahoması olan bir kızla 
rı.işanlanmışsın?. 

- Yok canım. O kadar müba· 
!ağa etme ... 

- Fakat, bana öyle söylediler 
de ... 

- Drahomanın miktarı doğru. 
Dedikleri gibi 500,000 frank. Fa
kat, bu paranın 250 frangını ver
dim, nişanlıma bir yüzük aldım! 

5--1O1' T 1 L G il AP - 20 ! lncl K'hu.n 1931 

Holivutta Figüranların 
Güzel Pozla;·ından 

Muhtelif Filmlerde Çekilen 
Fotoğraflardan Bir Kaçı 

kriz geçirmiştir. Kriz gecesi, sah· en azablı günlerdir. 

neye çıkmadığı için çok üzülmüş, Bütün hayatı müddetince seyir- Yetm "ışı" n den 
dalgın bir halde mütemadiyen oy- cilerini güldüren, ve hu uğurda 

Ta · nıyacağı piyesi sayıklamıştır. ömrünü, gençliğini veren Naşid, 

Yorgunluk ve yaşlı olmasına rağ-

dlllen devam ettiği sahne hayatı • 
ır. 

bu ~y~~~ s Yu d Şimdı· kendisini profesör Akil bu memlekette halk tarafından on r a z en bir göz daman çatla-
lllıştır B Muhtar, ve daha biıj:aç doktor tutulmuş, anlaşılmış, sevilmiş ye-
vı·-· · u. .damar, çatlaması, se-

.. uı ı tedavi ediyor. gane artisttir. Naşide sadece bir 
ar lStin sol gözünde bir li- z· f f ' 

_:_,a.,,ın .. ~ .. a~ .. ~==~==~=:=~=~=~=y=~o=·~~=·m=giş=ö7"=ir=.e=N=h===-=ş=id=~=eb=çi:=n=g=~=~=· =~e=un===~=:=~-n_:=~=~~=.t=~===~=-=tu=I=ii=at=ar=;=~=:=· a=d~=~=;=k=in=~o=iğru=sa=l=ı~=:=!=~;= Maksad P:ra ~irı~tirmek F n s 1z1 n 1 k 3 5 Bin Ton 1 u k 
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E·ir Kadının Genç ve Şuh 
Kendini Kaptıran 

Meraklı 

S:Jırine 

Aşıklar t
Şimdi r 

liapisanedeler 

1 

ı -··--' 

Posta Memurunun 
Maceras; 

Pcıtitacı Andre ile An 
Dömlire adlı şôh 

se\•gilisi 

P 
aristıe, otuz yaşlarında An· 
dre Karni adlı bır posta me
muru, An Dömöre adlı şuh, 

'ıoppa ve dilrüba kadını görünce 
çileden çıkmış gönlünü, ruhunu 

· I güzel kadının güzel, baygın ba
'-ışh gözlerinin sihiriııe kaptırmış. 

An, güzel, sevimli, cana yakın 
alınası o nisbette de oynak, fettan 

,,~ müsrif imiş. Hatta sevgilisini, 
lları arasında sıkarken daima 

para! para!..• dE.nc,l ihmal et• 
'Diyormuş. 

Zavallı postacı! Hem aşık lıem 
Je züğürt olmak, f~ııa şeydir. 

İlk evvel mütemadiyen borç al-

ınış. Nihayet öt!üııç para alacak, 
klksc koyacak eş ve dost kal -
marn ş. 

l-Cadının israfı, para ihtiyacını 

günd~n güne arttırmış. Züğürt 

aşık. buna bir çare di.ı~ünmüş ve 
bu !muş: Önünde deste deste du
ran kıymetli w taahhüd!ü mek
tublardan istifade etmek.. Bun -
!ardan birini açmış, ıçindeki 120 
biıı frangı cebine, zarfı da sepete 
atmış hemen sevgillsır,in yanına 

koşmuş. 

* Bu i~ tamam bir s ~ ııe sürmüş. 

Geçenlerde içinde 60,000 florin 
bulunan lıir zarfın kaybolmaı;ı 

müdiriyetin dikkat nazarını çek· 
miş. Polise haber vermiş. Polis 
müdiriyetl en kurnaz memurla -
rından ikisini göndermiş. El al -
tından ve gizlice tahkikat y;ıp • 
tırmış. 

AMSTERDAM BANKASININ. 
60,000 FLORİNİ 

Çünkü; geçen son te~rınde A
msterdam bankalarından biri Pa
risdeki şubesine, büyük ve mü
hürlü bir zarf içerbinde 60,000 
florin (65 bin Türk lirası) gönder
miş. Falrnt Andre bermutad bun
ları dercıb edince Parisdeki şube, 
-merkezden para istemiş. Bu su· 
retle iş zabıtaya akseylemiştir. 

Zabıta; ilkevvel Andre'n!n sev· 
gilisini sorguya çekm\ş. Genç ka
dın, postacı ile olan müııascbatını 
inkar etmiş, fkaat l:eııdisiııe karşı 
pek cömerd davrandıgı~ı söyle -
miş, bırkaç gün evvel, ıçerısınde 
1650 dolar ulunan b:.- zarf ver -
diğini de ilave eylemiştir. 

(Devamı 6 ıncı ıahifcd· 

fın.dan para verilmektedir. l n c l u z 
Londra gazetelerinde okundu-

ğuna göre York şehrinde 73 ya- D 
şında Corc ismınde hır ihtiyara- onanmaya 
dam 70 yaşında bir kadınla evlen
mıştir. Gerek erkek ve gerek ka
dın ihtiyarlıkları dolayı~ile hü -
kiimetten yardım gören muhtaç
Iardandır- Fakat ıhtiyar adamın 

burada bir hesabı varmış. Kendi
sini gören meraklı gazetecilere 
demiştir ki: 

- İkimizin hükiimetten ala -
cağımız paranın bir parçasını art
tırabiliriz. Yalnız olunca para art
maz. Fakat karı koca para arttı
rabilir! 

İhtiyar kadının torunları var
dır. Fakat onların hepsini bir ta
rafa bırakarak artık vaı'C!ığı a • 
damla yaşamağa başlamıştır. 

S ilahlanma yarı~ı devam e
dip duruyor. 1922 de Va -
şingtonda toplanan bahri 

konferansta büyük devletlerin 3~ 
tonluk zırhlı yapabilmelerine mü
saade olunmuştu. İlk ~vvel İta! • 
ya, 1934 de bu cesamette dört zırh
lı inşasına b:ışladı. 

Buna mukabil Fransızlar da 
Rişliyo'yu yaptılar. Bunu Jan Bar, 
Klemanso ve Gaskony zırhlıları 

takib edecektir. 

İngilizler de boş durmuyorlar. 

Yılla 
Umumi 

Bugünki 
Bir Bakı~ 

Karı 'kocanın eline haftada 1 İn
giliz lirasından fazla para geçe
bileceği düşünülüyor. İhtiyar ko
ca bu parr" • 'l bir kısmının bir ta
rafa konabııc-ceği kanaatinde imiş. 

Gelecek ayın sonlarına doğru 
(Kral Beşinci Jorj), (Prens Do
gal) zırhlıları donanmaya iltihak 
edecektir. Diğer üç büyük zırhlı
nın da ikmaline hararetle çalışı
lıyor. 18 inci ,-iiıı yılda FrımSlll dolWllDa ııaın ea lnn·ntll blyoıılaruıda. 

Almanya da, büyük ve kuvveti! 

Zt lnd _..n deDiıı devlerindeııı 3$,890 tonluk Blfll:ff aırllJIS& 

Kuron 

bir denls devleti olmak istiyor 
Bu sene, ilk 85 bin tonluk zırhlı -
sını denize indirecek lkt zırhlı da· 
ha yaptıracak .... 

Japonyarun 40 biner tonluk !hl 
zırhlı yaptırdığı söyleniyor. 

Bu, İngiltereyi ve Amerikayı 
düşündürüyor. Tabii onlar da a
şağı kalmak istemlye.:eltlerdir. 

Hatta İngiltere, şimdiden 40 bin 
tonluk iki zırhlı yapmağa bil§ • 
!adı. Ameri.lı:alıların da batlamaaı 
yakındır. 

Fransızların Rişliyö zırhlısının 
boyu 242 metro, genişliği 33 met
ro, su kesimi 8 metro 10 dur. 1,500 
mürettebat ve 60 zabiti buluna • 
caktır. 

Dört tayyaresi vardır. 380 lik 
sekiz topu, 900 kilo ağırlığındaki 
gülleleri 40,000 metro uzaklara a
tabilecektir. Makinei~d 150,000 
beygir kuvvetindedir. Sür'ati sa
atte 30 mu (55 kilometre). 

(Devamı 1 mcı Nlaifeıle) 
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Bir Avrupa Harbi 
Arifesinde miyiz ? 

(1 inci sahifeden devam) 

P ARLA:IIENTO AKSİ BİR 
KARAR VERİRSE .•. 

Londra 20 (Hususi)- Fransız 

hükumeti her ne kadar adem; mü
dahale siyasetine devam için ka
rar vermiş ise de bugün. parla -
mentonun hükumetin bu siyase
tine müzaheret etmeme.;i ihtimali 
vardır. Böyle bir vaziyet tahaddüs 
eWği takdirde Daladyenin ya mec
lisi dağıtma.sı ve diktatörvarj ha
reket etme.;i, istila eylemesi ve 
yahııd da mevkiiru muhafaza e
derek bir Avrupa harbini istemi
yerek yapmayı kabul eylemesin; 
intaç edecektir. 

Çünkü İspanya h ududlarının a
çılması için parlamento kabineyi 
sürüklemiye uğraşmakta ve buna 
taraftar olanlara Başvekaleti za
manında ademi müdahale siya -
setini ortaya atan Leon Blum bu
lunmaktadır. 

Komüniı;t, sosyalist ve diğer ba
zı sollardan maada ridakallerclen 
bir kJSmının da harici siyasette 
Daladyenin tuttuğu yola taraftar 
olmamaları, par!Amentoda hüku
metin verdiği ademi müdahale si
yasetine devam kararının suya 
düşürülmesini intaç ey lem esin -
den korkulmaktadır. 

Esasen askeri mehafil de Fran
sanın her taraftan hücum tehli -
kesine maruz kalması ihtimali 
karşısında İspanyanın büsbütün 

Bu Sabah Köprüde Bir 
Tramvay Sakatlandı 

F atih - Harbiye hattında iş

leyen 110 numaralı tramvay 
arabası bu sabah Köprüden 

Karaköye doğru giderken Köprü
nün Kadıköy iskelesi önünde te
kerleklerinden biri sakatlanmış -
tır. Bu sebeble araba yoluna de
vam edememiş; arkadan gelen 
tramvaylar da öne geçemedikle
rinden yokla sıralanıp kalmışlar
dır. 

Sakatlanan tekerieğin tamiri 
yarım saatten fazla sürmüştür. 

Tramvaylar bu müddet zarfında 
işliyememişlerdir. Seyrüsefer an
cak tamir tamamile bittikten son
ra intizamla yapılabilmiştir. 

SATIN .\LMA İŞLERİ 

Dün Belçikadan şehrimize gel
diklerini haber verdiğimiz İstan
bul Tramvay şirketi fevkalade 
murahhasları Spesiyal ile De Bani 
ve Kleren bu akşam Ankaraya ha
reket edecekler ve derhal Nafıa 
Vekaletile müzakereye başlıyacak
lardır Murahhaslar; dün elek -
trik şirketinde, buradaki murah
hasların da iştirakile bir toplantı 
akdetmişlerdir. 

Bu içtımadn; Nafıa Vekaletine 
yapılacak teklifler üzerinde gö -
ı-ü ·meler cereyan etmiştir. Satın 
alma müzakerelerinin Ankarada 
bu sefer kısa bir müddet içinde 
bıtirileceği ve pek yakında tram
vav şirketinin de Cumhuriyet hü
kümt t,mizin eline geçmiş olacağı 
anla !maktadır. 

---00--

Fındıklı' da ki 
Sergi Binası 

Fın.aık;ı<ia •.:ski Sat.ye şirketine 
aid binanın Denızbank tarafın -
d1n 2~0 bin liraya almması husu
su ıda tetkikler yapmıya memur
eJ' len komisyon dün son toplantı-' 
s ~.ı yapacaktı. Fakat bu içtima 
bugüne kalmıştır. 

Komisyon ougünkü toplantı -
sında bu mesele hakkında bir ka
rar verecek ve raporunu yazarak 
Denizbanka gönderecektir. 

Dcnizbanktan aldığımız malu
mata göre banka, bu binanın elek
trik idaresine 90 bin liraya teklif 
edildiğinden haberda: edilmemiş 
ve vergi komisyonunca binaya 
107 bin lira kıymet konulduğu da 
tesbit olunmamıştır. Bina banka
ca bir fen heyeti marıfetile ma -
hallinde tetkik ettirilmiş on sene
lik geliri hesab olunmuş ve önün
de rıhtımı, vinçleri bulunduğu ve 
iyi bir ambar olabileceği cihetle 
250 bin lirava satın alınmıştır. 

Alman ve İtalyan nüfuzu altına 
geçmesıne şiddetle muhalif bu -
lunmaktadır. Bu itibarla siyasi 
havadaki gerginlik çoğalmakta ve 
Avrupa nazik bir gün geçirmek
tedir. Çünkü Fransız parlamen 
tosu hududların açılmasına karar 
verdiği takdirde, Fransa Barselon 
hükiımetine azami yardıınlia bu
lunacağı gibi Rusya da Fransa yo
lile bu yardımlara iştirak edecek, 
binnetice Almanya ve İtalya da 
İspanyada müşterek bir vaziyet 
alacakları cihetle Adeta bu dört 
devlet arasında bir çarpışma ola
caktır. 

Maamafih İngilterenin aldığı 
kat'i ademi müdahale vaziyeti 
karşısında Fransızların da daha 
ileri gitmiyeceğl tahmin olun -
maktadır. 

FRANKO DAHA EVVEL 
DAVRANIYOR 

Londra 20 (Hususi)- Franko 
kuvvetleri, Fransa meclisinde mü
zakereler tamam oluncıya kadar 
Katalonyayı ele geçirmeğe karar 
verm~ görünmektedirler. Bu iti
barla bütün kuvvetlerile ve üç 
koldan Ba.rselon üzerine yürü -
me~ başladıkları gibi Madride 
karşı da mühim bir taarruz planı 
hazırlamışlar ve bu planı derhal 
tatbik mevkiine koymıya başla -
mışlardır. 

Barselon şehrinde Frankistlerin 
top s0Sleri duyulmıya ve şehirde 
panik zuhur et.meğe başlamıştır. 

Mektepliler 
Ve Spor 
Klübleri 

Talebenin Klühlere 
Giremiyece.l.Jeri Hakkındaki 
Halıerlt'r yanlış nnla~ılmı~tı.r 

B ed<'n terbiyesı genel direk
törlügünün · talebe olan 
sporcuların tesçil lisansla

rını imza etmemesi üzerine; bu -
nun talebelerin spor kulüblerine 
girmemesi hakkında bir karar gi
bi telakki olunduğu; yoksa tale -
belerin kulüblere gitmemesi ve 
oralarda idman yapmaması için 
ayrıca verılmiş bir karar mevcud 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Umum müdürlük merkez isti -
şare heyeti azasından Bürhan Fe
lek dün bu hususta ezcümle de
miştir ki; 

c- Mekteblilerin kulüblere 
~rmemeleri veya oralarda idman 
yapmamaları, kulüb kapısından 

içeri ayak basmamala!"ı gibi mü
talea ve fikirler kat'iyen hatıra 

bu teşkilatın birer uzva oldukları 
gelmiş değildir. Bilakis kQlübler 
için böyle mülahazalardan tama
men münezzeh birer kültür ve 
karakter yuvalarıdır ve talebe bu 
müesseselerin vezaif ve tetkik -

1 

lerinden şüphesiz istifade edecek
lerdir. Ve zaten milli ve temsili 1 

müsabakalardJ da bütün bu ka -
yıtlar düşünülmiyerek asker, ta
lebe, ve sivil kulübleı den sporcu 
alınacaktır. Soı karada bunların 
aza efektif b1kımındarı muztarib 
olduklarını b<den teroiyesı direk
törlüğü de görmektedıı·. Ancak bu 
gibi istihale devirlerinde görülen 
bu sıkıntıların maarifçe spora ve
rileceğinden emin olduğumuz bir 
hızla telafi edileceği muhakkak
tır. 

Bu vaziyete göre; mekteblile -
rin kulüblere girmesı hakkında 

beden terbiyesi direktörlüğünce 

ver, miş b ·: karar yoktur. Bazı 
neşriyatta zannedildiği gibi, ku -
lüoleri.. talebenin gıremiyecegı 

biı ye. telakki edildigi mütaleası 
kökünden gayri varittır. Subay ve 
mekteblikr, kanun mucibince 
ordu ve mektebe ve bağlı olduk
ları vekaletlere aid oldukları için 
beden terbiyesi teşekkülüne yal
nız kulübler kalmaktadır. 

Umum müdürlüğü.ı, doğrudan 
doğruya kendi unsuru olan ku -
!tipleri ziifa düşürmeyı hatırından 
geçirmemiş olduğunu memnuni
yetle müşahede ettim.• 

lstanbul Halkı 
Fedakarhkt an 

Çekinmez 
(1 inci sahife-len devam) 

güzel ve büyük şehri için bütün 
bunları bir an önce yapmak da ar
tı.k geciken bir iş mahiyetindedir. 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar'ın bu vaziyete çare bulmak 
için bazı tedbirler derpiş ve itti
haz etmekte olduğuna muttali bu
lunuyoruz. Bilfarz, otobüs imti
yazını belediye namına kullanmak 
ve her otobüsün senede bıraka
cağı 10,000 lira net hasılatı kar
şılı.k göstermek suretile geniş bir 
istikraz yapmak tasavvuru bu 
meyandadır. 

Yine bu neviden olarak şehir 

stadyomu yapmak, plijlar ve di
ğer varidat lı;aynakları vücude 
getirmek ve bunların hasılatı ile 
yapılacak borçları karşılamak. 

Bu tasavvurların ve tedbirle -
rin dışında olaTak şehrin su, te
lefon, havagazi, elektrik, tram -
vay, vapur, tren ve saire gibi mü .. 
esseselerinin de belediye tarafın
dan isletilmesi ve temin edilecek 
varidatın şehrin ihtiyaç ve ima
rına tahsis olunması ileriye sürü. 
len bir noktai nazardır. Bunun dı
şında geçen günü bir arkadaşınu
zın ileriye sürdüğü bir noktai na
zar daha vardır ki, o da, İstanbu
lun imarında İstanbul halkının da 
yardıma çağrılmasıdır. J\fesel:i, 
elektrik fiahna, telefona, havaga
zinc, nakil vasıtalarına beşer para, 
onar para gibi zamlar yapmak su
retile. Bu, hakikaten münakaşaya 
değer bir teklif ve esastır. Biz öy
le zannediyoruz ki, esas vasfı, fe
dakarlık.. ifadesi olan İstanbul 

balkı için yapılacak yeni bir yar
dun davetinde en büyük karşılık 
başlanacak işin gösterilmesi ve 
samimiyetle o işin, o davanın iize
rine düşülmesidir. Eğer, halk yap
tığı fedakarlık neticesinde bir bul
varın açıldığını, bir rıhtımın ya
pıldığını, bir büyük şehir işinin 

başarıldığını gözleri ile görür ve 
takdirleri ile karşılar-a muhakkak 
ki, istenilen fedakarlığın daha faz
lasını yapar ve bu fedakarlık bü
yük İstanbul, mamur İstanbul, 
modern İstanbul; halkına rahatlık, , 
bütçesine bol döviz getiren İstan
bul i~in nesilden nesle bile intikal 
eden bir yardım ve fedakarlık 
kaynağı olur. Yeter ki, himmet 
yerine ınasruf olsun ve işin ma
hiyetine samimiyet ve enerji ha
kim bulunsun; ki, bu samimiyet 
ve enerjiyi de Lütfi Kırdar'da bol 
bol görüyoruz. 

SEVDA 
(5 inci sahifeden deva,.,,) ı 

Andre yakalanmış. Evvela cür
münü inkar etmiş. Fakat dehi.il 
karşısında apışıp kalmış ve suçu
nu şöylece itiraf etmiştir: 

- 1938 senesi şubat ayından -
beri 150,000 frank çaldım. 20 şu
batta. Prens Dogalde oturan bir 
Amerikalı namına gelen mektu -
bun içinden 30,000 frank, 20 hazi
randa 30.000 frank, 20 temmuzda 
30,000 frank. Sonra da An'ın e -
vinde bulunan 1,650 dolar. İşte 
bütün elime geçen pa<a bu kadar. 
60.000 florini ben çalmadım. İna
nınız buna ... 

Postacı ile .ıevgilisi tevkif olun
muştur. Zabıta 60,000 florini ara
mış, henüz bulamamıştır. Bunu, 
iki sevgilinin çok emın bir yere 
sakladıkları zannolunmaktadır. 

--o--

Muvazene 
Vergisi 

(1 inci sahifeden d0tam) 

sil edilmiş olanlar da geri verile
cektir. 

Bir ay içinde her ne ünvan 
ile olursa olsun, aldıkları pa
ranın mecmuu kazanç, iktısadi 

buhran ve muvazene vergileri çı
karıldıktan sonra 20 lira 50 ku -
ruşu geçmiyen tekaüd ve sair zat 
maaşı sahiWeri ile, 20 lirayı geç
miyen sair bilümum istihkak sa -
hibleri, 80 kuruşa kadar işçi gün
delikleri ile 120 kuruşa kadar olan 
gündeliklerin 80 kuru~u muvaze
ne vergisindeıı müstesna olacak
tır. 

Sovyetler 
Japonya 

Münasebatı 
Balık Avı Meselesi 
Yüzünden Gergin Bir 
Safhaya mı Giriyor? 

Tokyo 20 (AA.) - Şimal sula-
rında balık avı yapan balıkçılar 

birliği umumi heyeti Tokyada top
lanarak, Vladivostokda son beş 
martta Sovyetler Birliği tarafın
da yapılacak olan müzayedeye iş
tirak etmemeğe ve nisanda baş
lıy acak olan balık avı mevsimin
de Sovyet sularında eskisi gibi 
balık avı yapmayı kararlaştırmış

tır. 

Bu karar Hariciye, Ziraa~ Har
biye ve Bahriye Nezaretlerine teb
liğ edilmiş ve Japon menfaatleri
nin himayesi için şiddetli tedbir -
ler alınması ıstenmiştir. 

-0--

Başvekil 
Dahiliye 

Vekaletin le 
Başvekilimiz Celal Bayar dün 

Dahiliye Vekaletine giderek Ve
kıl ve Parti Genel Sekreteri Re
fik Saydam'ı makamında ziyaret 
etııniş ve bir müddet görüşmüştür. 

-*-
ESKİ VALİ 

(1 inci sahifeden devam) 

retli muhtelif hizmetler vermiş 

midir?. 

Bu son fıkra hakkında yapılan 
maruzata göre Şehir Meclisinde 
aza bulunan zevat kanun icabı aza
lıktan ayrıldıktan sonra dahi bir 
sene müddetle Belediyede her -
hangi bir hizmet deruhde edemez
ler. Halbuki, Muhiddin Üstündağ 
zamanı memuriyeti esnasında 

muhtelif müesseseler direktörlük
lerine, komisyon azalıklarına, be
lediyeye aid müesseseler müra -
kib1iklerine Şeıhir Meclisindeki 
arkadlllilarından bazılarını tayin 
etmiştir. Bunlar arasında beledi
yenin bir başka kanalından ayda 
üç yüz liraya yakın ücret alanlar 
olmuştur. 

Öğrendiğimize göre, şimdi bu 
maruzat tetkik edilecek, bu nevi 
vaziyetlerde kanuni icablar varsa 
hazinenin ve belediye sandığının 
hakkı Muhiddin Üstündağa taz -
min ettirilecektir. 
Diğer taraftan aldığımız malu

mata göre Vali ve Belediye Rei -
simiz Lütfi Kırdar Belediye Sular 
İdaresinde halihazırda verilmek
te bulunan bazı maaşları da çok 
yüksek bulmuştur. Memurin kad
rosunun da lüzumundan fazla dol
gun olduğu görülmüştür. Yeni 
bütçenin tanzimi esnasında bu ci
hetler nazarı itibare alınacaktır. 

--o--

Tüccar Ve Esnaf için ~ok 
Mühim Bir Karar 

H ususi surette öğrendiğimi
ze göre milli kumaş ve do
kuma fabrikalarımız satış 

fia tlarını bir elden ve bir merkez-
den idare etmek hususunda teşeb
büse geçmişlerdir. 

Sümerbank, Karamürsel, Yün 
ve İpekiş, Süreyyapaşa fabrikala
rı mamuliitlarını bir satış mağa
zasında teşhir edecekler ve mali
yete yüzde yirmi beş - otuz ila
vesi suretile piyasa toptancıları
na ~e perakendecilerine satışa çı
karacaklardır. Ayni zamanda altı 
aylık da bir kredi usulü tesis ede
cekltrdir. Şimdiye kadar toptan
cılar bu fabrikalardan yüzde yir
mi ile ve dört aylık kredi ile al
dıkları malları piyasaya ve diğer 
ellere yüzde altmış - yetmi§ beş 
nisbetinde karla ve altı ay vade 
ile satıyor !ar ve halk kumaş, kaz
mir ve dokuma mamuliitında çok 
pahalı mübayaatta bulunmak za
ruretinde kalıyordu. 

Bu vaziyeti Reisicumhur İnö -
nü'nün şimal Anadolusundaki tet
kik ve temasları bilhassa teshil 
etmiştir. Pek yakında fabrikalar 
arasındaki müşterek teşabbüsün 

başarılması beklenilmektedir. 

Filistin Konferansına 
Doğru 

( 2 inci sayfadan devam) 

Görülüyor ki F'ilistin Arab
larının temsilleri mesele<ıi henüz 
halledilmemiştir Nasyonalistler, 
konferansa yalnız kendilerinin 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

diş!erinizi fırçalayınız 

iştirak ettirilmelerini istiyorlar, _.../ 
İngiltere hükılmeti isP., temsil me- İstanbul Beşınci lcra memurlu _

1

,.. ---------- , 
selesinin Filistin Arablarını ala - ğundan: İıtanbul komutanhf 
kadar ettiğini_ bildirmek.le ber_a - Gülsümün Ağaoğlu Mustafa zim- Sabul•• Komiıyonu llAa~ 
ber, nasyonalıstlerı yegane mu - metinde olan alacagı· ndan dolayı -Ç 

1 
·· hk k. · k~ 

' ~ ~ . ~ . '( . . .. 

· ı k kt ~ta ca musta em mev u 
messil grup v ara tanımama a haczedilen ve tamamına yeminli - · · · ızd 

d"' ·· 1 · te il hakkın tanlıgı ıçın su tesısatı ma 
ve ıger zumre erı ms . - ehlivukuf tarafından (2500) lira satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
dan mahrum bırakamıyacağını ıd- kıymet takdir edilmiş bulunan Ye- · / / 3 p b "" 

. . · . . . balesı 9 mart 9 9 erşem e • 
dıa etmekted r. Ingllterenın tabı- mişte Babıcaferide Ahıçelebi ma - k M haJlll'" 

· ·· k"" ld - k d f ı saat 11 de yapılaca tır. u 
yesı mum un ° . ugu ~ ar az a hallesinin Değirmen sokağındaki keşif bedeli 9490 lira 77 kurııf 
grupların temsılını _te'.'1ın edeer~ eski ve cedit bir numara ile murak-ıtlk teminatı 706 liradır. Şartn 
Arablar arasında bırlik olmadıgı- kam dükkanı 160 hisse itibarile 10 . · ·· ·· ·· 1eb' 

·· te kt · sı komısyonda her gun goru 
nıMg?fs .. rme ıraft. 1 d b hissesini açık arttırma ile satılaca- İsteklilerinin ilk teminat malı"' u tu ve tar ar :.ı.rı a unu .. lı ~ 

d ki d b .. 1 b" t - ğından evsafı aşagıya yazılmıştır. veya mektuplarile 2490 sayı 

da~la ı a~ın anı oykc ,dırl uzaFga ı Zemini çimento döşeU bir dükkan nunun 2 ve 3 maddelerinde l 
uşmemege ça ışına ta ır ar. a- 1 1 t ht b" d" 

1 
· · · ·p 

k b ih ·ı·r d d . d" k" O up a a ır mer ıven e zemını vesikalarile beraber bellı gu 
at u tı a o erece erın ır ı taht . ahi k" · 1 .. · 1 k 5' . . I a ve yme r a ırış er uzerıne saatte FındıklıJa komutan ı 

Londra konferansının ıçtımama .. t "d b. · · k t · b" · 
. _ _ . mus enı ırıncı a ve yıne ır alına komisyon~.ıa geln1e1crı·'{ 

bıle engel te~kıl edebılır. d" nl k lı t t d.. Ji ( 
. . T . k mer ıve e çı ı r an a oşeme (355) ,:/ 

Londra ıçtnnaına Fı ıstın on- ikinci kat. 
feransı adı verilmekb beraber, lstanbul Beşinci icra mern" 
hakikatte bir cPan Arab. kon - Açık bir depo olarak kullanıl - ğundan: 
gresi mahiyetini almaktadır. Çün- makta_dır. Beyoğlunda Kalyoncu kUU~ 
kü Filistin Arablarından başka En ust katın çatısı eski tonos ke- mahallesi Kurdele sokağında 
müstakil Ara'.> memleketlerinin mer inşaatmdandır. 1 numaralı Yeni düny .. apartıP' 

lıl murahhasları da davet edim.'ştir. Umumi evsafı; Binanın beden 10 daire, 1 bodrum kalınadn ı 
Suriyenin bugün:<u hali pek duduvarları eskiliğine rağmen ga - olup bundan bir ve iki nıırı' 

perişandır. Ve bu memleketin ha- yet sağlam olarak inşa edilmiştir. daireler ikişer oda, bır mutfa~ 
lide gittikçe Filistinin anarşik va- Döşemeler kısmen muhtacı tamir - diğer 8 daire, 4 der oJd, bır ' 
ziyetine benzıyor. Binaenaleyh dir. bir hela, bir m.ıtfak olup uıo' 
kendisi himmde muhtaç iken, Hududu: Sağ tarafı 17 parsel nu- bir sene müddetle kıraya veril 
Londrada F'ilistine himmet etmi- maralı emlôk, arka tarafı 12 parsel tir. 
ye çalışması ')eklenemezdi. Fakat numaralı emliık, sol tarafı kısmen 23/1/939 tarihine ınüsadıf f'~ 
görülüyor ki Fransa, Suriyenin iş- 19 ve kısmen ~O parsel numaralı tesi günü saat 14 ten 16 ya vt 
tirakine bu düşünce il~ mani olma- emliikler, cephesi değirmen sokağı zalik 24/1/939 Salı gunü 14 ~ 
mıştır .. Gerek İngilterede ve ge- ile mahduttur. ya kadar ve ni!lai gun olarak dt" 

rek Arablar :.rasında Filistin ve Sahası: 25 metremurabbaıdır. '939 tarihine mü adif çarr 
Suriye meselelerinin bir hamur Yukarıda evsaf ve hudut ve sa - günü saat 14 ten 16 va kadar 
yapılarak halledilmel~ı-i lehinde hası tesbit edilmiş olan gayrımen- tırmaya konacaktır. ArıtırmaY' 
kuvvetli bir c~reyan vardır. Man- kul tapudaki kaydında olduğu gibi lip olanların 100 lira teı:ninat 
da altında bulunan bu ıki memle- açık arttırmaya konmu; olduğun - çesi getirmelerı ve yah.Jt blll'l' 
kete Maverayı Erdün de katıla - dan 28/2/939 turihine ınüsadif Salı kabil milli bir bankanın tell' 
rak bir konfouerasyo.1 teşkili ve günü saat 14 ten 16 ya kadar dai _ mektubu ibraz etmelcı i şart;~ 
bu konfedera.;yon için<le Yahudi- rede birinci arttırması icra edile _ ğer şeraiti dairemiziıı 938/ 3J• 
!ere de yer verilmesi düşünül - cektir. Arttırm.ı bedeli kıymeti mu- maralı divanhaneye asılan ~ 
mektedir. Ancruc :Fransa böyle birlharnmenesinin % 75 şıni bulduğu· meyi_ tetkik. etmek iızere _2~ 
pro~ra~ı tas~ıb_ _etmedığınden, takdirde müşterisi üzerinde bıra _ ~8;1"ıhıne musadı~ .cum~a guul 
Surıyenın Fılıstın ışıne karışma- kılacaktır. Aksi takdirde en son art ıtıbare~ h';rkes ıçın a,~k ~ 35' 
sına razı olmamıştır. !ıranın taahhüdü baki kalmak üze- rulacagı ılan olunur. (938 / 

Bununla b"raber, Fransanın 

1936 itilafını tasdik etmiyeceği an
laşıldıkça Suriyede v3ziyet ka -
rışmaktadır. 

re arttırma 15 gün müddetle tem - İstanbul lkiııci İcra Meııı" 
dit edilerek 15/3/939 tdrihine mü- ğundan: 

sadif Çarşamba günü &aat 14 ten' Bir borçtan dolayı haciz alil~ 
16 ya kadar keza dair~mizde yapı- lınmış paray açevrilmesınc d 
lacak ikinci açık arttırmasında art- \erilen sekız adet dort kaşe 
tırma bedeli kıymeti muhammene- aynası ve sekiz adet üzeri Jl'l~ 
nin % 75 ni bulmadığı takdirde sa- taşlı dör köşe masa ve bir ad:ıı 

f rans:zların İlk 35 ~in 
Tonluk Zır~lıları 
Denize in liril~ı 

tış 2280 numaralı kanun ahkamına 
tf>vfikan geri bırakılır. Satış peşin
dir. Arttırmaya iştirak etmek is

(5 inci sahifeden devam) teyenlerin kıymetı muhammene -
nin ';c 7,5 nisbctinde pey akçesi ve 

RİŞLİYÖ ZIRHLIS! KAÇA ya milli bir bankanın teminat mek 
MAL OLDU? tubunu hamil bulunmaları lazım -

1 milyar 250 milyon frank! Bu dır. Hakları tapu sicili ile sabit ol
paranm yüzde 75 i, yar>_i 900 mil-

1 

mıyaıı alacaklılarla diğer atakada
yon frangı amele ve saıre11Jn yev- ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
miyelerine verilmiştir. Şimdiye bu haklarını ve hususile faiz ve 
kadar 1,600.000 amele yevmiyesi masarife dair olaln iddialarını ev
verilmiştir. Zırhlının cPlik levha- rakı müsbiteleriyle birlikte ilan ta
larını biribirine yapıştırmak için rihindan itibaren nihayet 20 gün 
650,000 ucu pençinli çivi kulla - zarfında birlikte dairemize bildir
nılmıştır. Tenviri için, 750 kilo - meleri lazımdır. Aksi takdirde hak
metro uzunluğunda eiektrik teli !arı tapu sicili ile sabit olıruyanlar 
sarfolunmuştur, 5,000 de lambası satış bedelinin paylaşmasından ha

vardır. riç kalırlar. Müterakim vergi, ten-
Rişliyö zırhlısında 550 lavabo, viriye, tanzifiye ve dellfiliye res-

180 duş mahalli, 170 kilometre bo- minden mütevellit beled_iye rüsu -
ru, 5 metro boyunda hir fırın, 300 mu ve vakıf icaresi bedeli müzaye

litrelik kazanlar mevcuddur. deden tenzil olunur. 20 senelik va-
1925 de başlanılan Rişliyö zırh-

!ısının inşası pek uzun sürmüştür. 
Buna rağmen ilk bahara doğru 

donanmaya iltihak edecektir. 

Bu münasebelle eski harb ge
milerile yenisi arasıncil! bir muka
yese yapmak faydadan haU olmasa 
gerektir. Bu itibarla Fransızların 
18 inci yüz yılda donanmalarının 
en kuvvetli kalyonlarıııdan birile 
ahiren denize indirilen Rişliyö'nün 
birer resmini koyuyoruz. 

1 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

ı~__,,.....,...ı 

Şehrimizin muhtelif semtlerin-
deki nöbetçi eczaneler şunlardır: 
İstanbul ciheti; 
Eminönü (Hüseyin Hüsnü), (Kti 

çükpazarda (Bensason), Kumka
pıda (Belkis), Aleınliarda (Abdül
kadir), Fatihte <Hüsameddin), E
yübde (Arif Beşer), Bakırköyde 

kıf icaresi tavizi müşteriye aittir. 
Daha fazla malümat almak iste -

yenler 19/1/939 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede 
açık bulundurulacak art·ı rma şart-

namesi ile 37 /3525 numaralı dosya
ya müracaatla mezkılr dosyada 
mevcut vesaiki görebileceki~ri i -
liin olunur. (937 - 3525) 

(Hiliil) eczanelerL 
Beyoğlu ciheti; 
İstiklal caddesinde (Gala.tasa -

ray), Tünelde (Matlwviç), Gala -
h Okçurnusada (Yenlyol), Kara
köyde <Mustafa Nail), Taksim 
Cumhuriyet caddesinde (Kürkçi 
yan), Kalyoncukullukta (Zafiro
pulos), Firuzağada (Ertuğrul), 

Şi§Ude (Asım eczaneleri. 
Kadıköyde (Halk), <Hulılsi Os

man), Üsküdarda (İmrahor), Sa
rıyerde (Osman), Büyükadada 
(Şinasi Riza) eczaneleri. 

vinatör markalı soğutma dol 
25/1/939 Çarşamba günü saş 
elen 14 e kadar Sandal Bed 
mezat dairesinde açık arttırı1' 
satılacaktır. Kıymetim bu!J1" 
takdirde ikinci arttırması 8 • 
Çarşamba günü ayni maııs.ldl 
tayin edilen saatte ıcra edı ı / 

1 İsteklilerinin mahallin.le }la ı 
lunacak memuruna müracaat 
lan olunur. (14086)/ 

!KİNCİ ARTIRMA iu\~ 
İstanbul Asliye Bırmcı 

Mahkenıesindcıı: 

Devlet Demiryolları v<' L1 

rı Haydarpaşa İşletme Mud" 
ğünün (Haydarpaşa) c~yayı 

1 
ye mevride anbarında me'-cı1 
mahkemece satılmasına k~~ 
len ceman 1627 kilo sıltletın f' 
çuval muhtelif ebatta aerııır 
çivisi ile 12 - l'l ebadında 1'~ 
dık demir civata 27 /12/9:ı8 d1 
de yapılan birınci arttırma ,t 
hammen kıymetini buJmadytl' 
ikinci arttırması 26/1/939 ~P 
be günü saat 10 da yapıl_acB ~ 
malları almak isteyenll\J"ın aj,ııl 
ve saatte mahallinde bazı! :(10 
maları ilan olunur. 91J8/ 

İngilter e 
T ethiş Hareketi 

Londra 20 (A.A.)- Emniyeti 
uınumiyeye ikinci bir imzasız 

mektup gönderilerek tedhi:jçilerin 
gece Hendon tayyare meydanını 
berhava etmeğe teşetıbüs edecek
leri bildirilmiştir. Bunun üzerine 
tayyare meydanına deıiıal mü -
him miktarda polıs i8'kviye k · 
!arı gönderilmiştir Gece yarısıa
dan biraz evvel birkaç yüz asker 
ve polis tayyare mcyrlanile civa
rını emniyet altına almıştır. 
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f 1 Numaralı Halk Filosu 1 Kacdlon 
Bü7tlk Barbde Osmanlı - Rwı denls kuvvetleri ara• 

•ın.da kan.denizde 7apılaa CU'Pquıalan Ye flmdl7• 

kadar J'•t:ılmamış deniz muharebelerinin notları. -Her hakkı mahfuzdur. 

--- Tefrika Numarası : 1 O 

Eserin hazırJanmasına not ve ver"lik vermek suretilc 

yardım edenler: Albay Tevfik, Silkril Pa1a, Remzi 

Çakıcı, Cevad Toydemir, Şifre kAtibl Blnb>iı İhsan. 
ı..:.;;;;;..:..:.~~~~~~~~~-~ 

Yazen: Rahmi YAGIZ __ _. 

Bahriahmer, Bezmialem, Midhat 
Paşa Kat'i Emir Karşısında 

Muhafazasız Istanbuldan Ayrıldı 

Evinizde Saadeti Nasıl 
Tenıin Edebilirsiniz?. 

Bu Noktalara Riayet Ediniz, l'-1es' ud O:ursunuz ?. 

S 
aadet!... İşte, bila istisna 
herkesin düşüncesi, gayesi 
bu... Fakat, buna erişmPk 

Suitefehhüm suitefehhüme 
lıebiyet verir. 

En fenası şudur: 
• • 
lstanbulda Gizli Bir Telsiz istasyonu Osmanlı 

e> kadar güç, o kadar güç ki... 
Evvela. şunu iyi bilmeli ki saa

det ne tesadüfe ve ne de tali!ıe 

bağlı bir şeydir. 

İtimadsızlık, muhabbeti 
çınr, 

Nezaketsizlik de böyle, 
Hiddet de keza, 
Suitefehhüm de keza ... 

Bahri;, esinin Harekatını Sivastopol' a Bildiriyordu 
Herkes mes'ud olabilir. Yaııi 

mes'ud olmak herkesin elinde -
dir. 

Soşon bu sözlerden haz etme- - Konvoy vermek için elde ge-
diğin[ belli ettirecek bir yüz asışı mi yok .. Tahtelbahir beliisı yü -
ile eevab verdi· zünden 6 destroyer Adalar hat -
b.- lCarooenizin halini en yakın tında karakolda bu!unuyor. 4 ta-

ilenlerden birisi hatta birincisi nesi de Marm3rada tarama işile 
benim! Eğer böyİe bir muhafaza meşgul .. İkinci destroyer fırka -
tertibatına lüzum görseydim da- sile Ansaldo bot müfrezesi de Na-
ha bunu haber alır almaz ben mü- rada donamna ikinci kumandan -
~acaat eder, bu noktayı nazarı iti- lığı emrinde bulunuyor. Üç gemi-

are aldımıak için çalışırdım. Sizi ye Yavuzu terfik edecek değiliz 
~nı!n ederim Müsteşar Bey .. hiç ya ... Maamafih, Karadeniz sahil-
Fır telı!ike mevzuu bahis değildir. !erinde muhafaza ve karakol hiz-
arzı muhal, Amiral Kolçağın bir metinde bulunan Midilli ile Ha-

teşehbüste bulunduğıınu kabul e- midiyeye telsizle emir vereceğim. 
deJlın. Bo"az a""ında stim üze- Transporlara göz kulak olsunlar .. 
l"' g 6"' , 

II>de bulunan donanma, bil.hkassa Şimdilik yapabileceğimiz bundan 
Yalnız başına Kolçağın deniz kuv- ibaret Müsteşar bey! 
;etlerine üstün kıymette buiunan Ve .. Soşcın dediğini yaptı.. 
d aVUz ~erhal harekete geçerse Bahrialuner, Bezmiiilem, Mit -

nın kat'i emri karşısında muhafa
zasız İstanbuldan ayrıldılar. Ka
rilen rotada kanal hattını takib 
radcnize açıldılar. Kendilerine ve
etmeleri emrolunmuştu. Ethem 

kaptan sahil boyundan ilerleme
yi muvafık buluyordu. Fakat di
ğer suvariler de kanal hattının 

Bahriye Nezaretince en tehlike
siz rota olduğu bildirildiğinden 

sahil boyunu takib etmekten vaz
geçtiler. Piyade tabur !arı, bir sah
ra bataryası, top ve tüfek mermi
lerile yüklü ve ayrıca bir de tay
yare ambalajı taşıyan kafile kanal 
hattı üzerinde seyre koyuldu. 

Amiral Kolçak Sivastopolda bir 
telsiz almıştı. 

CDeva"'ı var) aha Sıvastopola değil varmak, hatpaşa limanlM kumandanlığı -
~olun 1/8 ni katetınt?den yetişir, l=;;;,,~~==================':•,,,====-

elışetll toplarile Kolçağı perişan SanatkaAr 'A.Taşı·t 'cı·n 
eder, kendi transyorJarımızı kur- l Y 1 J j 
!ardıktan sonra, Rus donanması -
~ın bir kısım gemilerini de peşine LJ s h D kt • 
d:~::~ ~~ z;;:t~~ı ~~:a~::~ rı aya t a ne eme ır1 

teşar Bey. Bu işin roos'uliyeti ba
na aiddir t 
tik .. . · tiraz eden benim!. Te-
oJ uzeruıde bekliyorum. Ah, ne 

Ur, lColçak yanılıp da bunları 
avı-- . . . 
ıls....,.ııaJ< ıçın bir defa engine a-

ç a .. · açılsa da Osmanlı dor.3n
llıasının kendisini ne hale getire-
Ceğ· · . 

...,ırıı hır görse!. 
b ası[ Bey biraz sertce muka -

ele etti: 

(5 inci sahifeden devam,; 

dir. O hakiki bir san'ntkiirdır. O
nun sahnedeki bütün mimikleri, 
taklidleri, yaşattığı tipler birer 
şaheserdir. 

onun, o harikulade k:ıdretli san
aktiirın zeki, parlak ve kuvvetli 
bakışlarını hatırladı'11. Naşidin 

gözleri .. O gözler, yıllarca bu 
memleketi, hayatı, insanları öyle 
iyi, yakından görmüştü ki, onları, 
birer birer en canlı şekilde yaşa
tabilmişti . Naşidin bütün kudreti 
görüşünde idi. Hayatı görüş ve 
kavnyışında .. Zavallı Naşid .. Has
talık, onu en beğcnilcıı yerinden 
vurmuştu. 

Şimdi, bütün temennim, Na -
şidin sıhhat bulması, kendisini 
biran evvel sahneye atabilmesi
dir. Onun için yaşamak sahnede 
olmaktır. Naşidin hayatı ve canı 
sahnededir. 

B - Sizin maksadınızı anlıyorum. 

1 
Unları konvoysuz denize açmak

a I<olçağın ihtirasını tahrik et -
inek, onları avlayıp esir aldıktan 
~nra Sivastopola götürürken ar
h asılldan yetişerek bastırmak, 
d enı !ıemileri istirdad etmek, hem 
is~· I<olçağı bu suretle kıstırmak 
ş .. 1

Y0 rsunuz. Fakat şunu da dü
bunnıeniz lilzım ki karşınızdaki de 

Bir başka gün, Naşidi, yine zi
yarete gitmiştim. Bir yaz günü 
idi. Ferah tiyatrosunun üstünde
ki apartımamnın arka tarafına 

düşen bir odasında. rüzgara açıl
mış penceresi önünde oturmuş, 

saatlerce konuşmuştuk. Mevzu -
umuz, yine sahne ve tiyatro idL 
Ona, sahne hayatının artık ken
disini yorup yormadı~ını sormuş
t~m .. Her gece oynamak kolay bir 
iş değildi.. Bahusus, Naşidin yaşı 1 

artık genç sayılmazdı. Güldü. Bır ,--------------1 
müddet düşündükten sonra: TURAN 

f .ır denizcidir. Böyle bu kadar sa-
'Yan h · n.a k e areket etmez.. Hatta ba-

n alırsa bunları esir edip peşi-
e takac • l) 

8 
agına birer mahmuzla ( 

s?tı.n dibine indirir, Karadenizin 

Çt~17ah. bağrına gömer, kendi de 
M .. r Sıvastopola gider. 

n Usteşarla donanma kumanda
S~r~~asın~aki bu münakaşa uzun 
ille u. Nihayet Soşon işi kestir -
di b:•r'.11m~an halletmek ve ken
llıi lxiığını yapmak için elde ge
dii. nıevcud olmadığını ileri sür -
a.nı' 'Vt 8Sı.f Beye kat'i bir ifade ile 

a tı-

~ . . l\oJ:ahınuzlamak: Bir harb ge-
lb.ısınin b' l"al ır gemiyi çarparak ya-
nı •tnasuıa ve batırmasına mah-

Uzlıuna1t denir. R. y. 

No.sı 

F'akat b" 
ta"af ız erkeklerin en çirkin 
gırrn ıtnız hususiyetine girdiğimôz. 
ıinı ~ğe ç.alıştığımız kadının bi
Yetı' usıısıyetimize ve mahremi -

nııze · 
·i gıren taraflarını da, hu-
o olarak herkese söylemektir. 
.uır · 
~ı b~san kendisinin sakltyama
• ır sır b rı aşkasının saklıya -

a nasıı · • eının olabilir?. 
.n o k 
!ndig adını tanımasam bile, 

lCenan tanıdığı kadın
na ""-·l ~Y e bahsetmemeli idi. 
a beğenmedim. ,,... 

un mertebe sık olarak ba· 
or. 

lti. Bir gece gazinoya git-
ılk dnfa - ·· .. d "' gorunuvor um. 
1 beni tecessüsÜn hakkı 

_Her gece oynamağa mecbu- Tlyatr -.su 
İsmail Dümbüllü rum, dedi, bizim tatil günümüz, 

B .. Cemal Sahir 
Yazın tatil aylarımız yoktur. u-

h Birlikte tün ömrümü sahne uğruna arca-
dım .. Geri kalan son birkaç se - DRAGONUN 
nelik örı •·ümü de harcamışım, çok HİLESİ 

, r , ,3hne uğruna öleceğiz. Komedi 3 perde. 
mu ...... 

Naşid, bılhassa bundan çok se- Yeni varyete numaraları 
neler evvel, henüz saltanat dev • Düet, Şantç 
rinde tiyatro ve artist telnkkile -
rini uzun uzun, yana yakıla an -
!atmıştı. Çektiği sıkıntı ".e. ıztı.rabı 
sanki o an yaşıyormuş gıbı, goz -

!erinin içi buğulanıyordu .. 
Naşidi, bu sefer, hasta dı~e duy

duğum vakit, çok müteessır ol -
muştum .. Hele, göz damarlarını.n 
birinin vazife göremiyecek bır 
hale gelişini haber aldığım vakit, 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

olan zamanı da aşan uzun bir tet

hke tabi tuttular. 
Gazino eğlenceli bir yer .. Ho

parlörün büyülttüğü, cazı temsil 
eden plaklarla herkes dansedıyor. 
Şirketin bütün ileri gelenlerini 
burada görmek mümkün .. 
Şekip Sinan da kaynanasile bu

radaydı. Acaba Meral niçin ya
nında yok. Hasta mı?. Merak et
tim. Bir parça da sebebini bilme
diğim bir hisle içim burkuldu. 

* Mühendis Kenana sinirlenme-
ğe başladım. İlk önceleri insani~ 
çabuk samimi oluveren hallerı, 
şakacılığı, farfaracılığı biraz h~. -
şuma gidiyordu' Fakat şımdı hük
mümü verdim: Mühendis Kenan 

ti)-.: . ~·-~ · .:.~ 

Tc'T ...... 
• ın. . ı; 

··~ 

Ertuğrul 
Sadi Tek 
TiYATROSU 

Taksimde 

(Bu g...,e) 
AKTÖRKİN 

Beynelmilel meşhur eser 
Yakında (İNSAN MABUT) 

ahiiiksz bir adamdır. Bu kadar 
kat'i bir iddiada bulunmak belki 
fazla ileri gitmektir, ı.mma be -
nim düşünceme göre, yaptığımı 

yahud yapmak için düşündüğüm 
şey ahiaksızlığın ta kendisidir. 

Bu akşam işten çıktıktan sonra 
doğru evime geldim. Çok yorgun
dum. Uzandım. Canım yemek is
temiyordu. Dinlenmek istedim. 

Hizmetçi onun geldiğini söy -
lecli. Bir iki laf atar oyalanırım, 
diye hatta geldiğine sevindim bi

le .. 
Kenan, sanki kırk )ı!Iık ahbab

mı<ız gibi, hcrzamanki patavat -
sızlığı ile paldır küldür içeri girdi; 
daha galiba da kapıdan kollarını 
yana açarak, sonra bir elinin par
maklarını toplayıp ağzına götü -
rerek haykırdı: 

- Ne nefis, ne şek~r şey azizim 
bayıldım, bayıldım; 

Kime bayıldığını sormağa ha -
zırlanıyordum; o bir sandalyaya 
ters olarak otururken, tadı dama-

Bunun için arzu, irade ve az'm 
ıster. Saadet hodbin değildir. B ı

iiıkis pek sağlam bir bloktur. Bu 
blok, bin türlü küçük şeylerden. 
hislerden, emellerden, ümide•d~n 
husule gelir. Hususi ve umumr 
hayatı ihtiva eder; muhabbet, ~~f. 
kat, aile sevgisi, uhuvvet, manevı 
ve cismanni sağlık, i!ıi ... 

Saadet muazzam bir binadıt. 

Bununla beraber çok da nazikdir. 
Küçük bir hata ile temelinden yı
kılır. 

Saadet binasını kurmak, kur -
duktan sonra muhafaza etmek ç~k 
güçtür. Bunun için hüsnü niy•., 
s~ bır, metanet ve sevgi ister. 

Giiul y.ldıs May West mes'ud bir sahne rolünde 

Saadet bir senfonidir. Bunun 
her nağınesini aramak, bulmak 
ve biribirile imtizaç ettirmek lil
zımdır. 

AİLE İMTİZACI 

Pol Fcir adlı bir Fransız şair" 
ı'huvvete dair yazdığı bir şiirde. 
.Eğer herkes bir birile barışs~ 

herkes biribirin muavenette bL\ -
iunsaydı, dünyada bahtsız kwıse 
kalmazdı! .. > diyor. 

Bütün dünya insanlarının ele'.e 
vermelerinin, biribir~e!'İn yardıııı 
ye muavenette bu!.t.ıma!arıll!II 
şimdilik imkanı yok. Fakat, l>;r 
ırktan, bir kandan ve ayni diyar
dan olanların elele vermeleri de 
büyük bir şeydir. 

Bundan da vaz geçtik. YalnH 
r.ileler arasında1 karı koca arası.,· 
da dirlik ve düzenlik olsun kfifi .. 
Eğer her aile, her erkek ve h•r 

kadını beyhude itablard .... .ı, ba .. ı 
1<akmalardan, kusurları yüze v·ır
rrıadan, lüzumlu ve lüzumsuz ıcü · 
nakaşalardan, kavgalardan va7 
geçirse her halde mes'ud olur J.a
yatın zevklerinden istnfade edcc. 
Sayın baylar, mes'ud olmak <

tiyor musunuz?... Evet mi? .. Şu 
ıı~lde bundan böyle: 
Kadınlar, burunlarından Öt'? -

sini görmezler, 
Kadınlar, iltifattan anlamazh~, 
Kadınlar çok gevezedir, 
Kadınlar, kocalarını budala ~.) 

dederler, 
Kadınlar, hayatlarını kazana • 

l ilecek kabiliyette değildirler, 

Kadınar, çorab yamamaktan 
başka bir işe yaramazlar, 
Kadınlar, kuş beyinlidirler, 
Kadınlara, biraz müdahine ile 

her istediğinizi yaptırabilirsini~. 
Bekiirlar, bekarlığın kıymetin'. 

bilmezler, 

ğında kalmış bir yemeği meteden 
arsız bir insan iştihasile adeta du
daklarını şapırdata şapırdata sö
züne devam etti: 

- Yahu, k~ndimi Pariste zan
nettim .. O ne şıklık, o ne fevka
liidelik .. Ve monşer ne cici şey .. 

Sıgarasını !azelemesinden isti
fade ederek sordum: 

- Kimden bahsediyorsun ku -

zum! 

- Monşer :;en manastıra kapan
mış, üm idsiz insanlara benziyor
sun, etrafını gördüğün, gezdiğin 
yok kL. Azizim Sermed Bey, şu 
ka)arını kaldır bir parça gözlerini 
aç, burun deliklerini kıs, etrafına 
bak, görmeğe, koku atmağa ça -
!ış .. Etrafta ne mallar, ne malın 
goı!eri var, anla .. Düşüp şırakka
dan bayılacaktım yahu .. Ben İs
tanbulda, Ankarada bu derecede 
güzel ve şık bir kadın görmedim. 

Onun halfı kimden bahsettiğini 

anlamamıştım. Her halde dıyor -

Eger evlenince böyle bir den!P. 
çatacağımı bilmiş olsaydım ... 

Demekten vazgeçiniz. Bu söz· 
!eri kat'iyen ağzınıza almayınız 
Sayın bayanlar, siz de: 

Erkekler, her söylenilen ş.-ye 
inanırlar, 

Erkekler, kendilerini bir şey 

•anarlar. Fakat boyunlarında b'r 
yularları eksiktir, 

Erkekler, kadının parasına e
hemmiyet verirler, 

Erkeklerin, hataları ve kusur
ları o kadar çoktur ki... Hangi bi
rini sayalım ..• 

Erkeklerin hoşlarına gitmek, 

Suvare 
Roplarının 

Süsleri 
l'C) unlar da evde ve küçük bir 
l.!:!J masrafla yapılır. İntibah 

etmek zevke bağlıdır. 
1.- Bolero ve ampir tarzında 

bir antrdö. Bunun için müslin, tül 
veya ipekli bir kumaş kullanılır. 
Üzerine, süs maknınında nı:ıdcni 
veya canı küçük pu!Jar konulur. 

2.- Dekolte bu süvare robunun 
gö~üs tarafına konulan bu süs ye-. 

şil kadifeden kesilmiştir. Evvela 
bir kliğtd parçası kesip prova yap
tıktan soııra kadifeyi üzerine koy
malı ve kesmeli. 

3.- Korsajlarınızı çiçeklerle 
süsleyiniz. Pembe ipekli kumaş
tan veya yeşil kndile yapılmış bir 
çiçeği dekoltenizin bir köşC!<ine i
liştiriniz. 

4.- Dekoltenin ön tarahnda 
gördüğünüz bu garnitür, yaldızlı 

dum, Alman mühendislerden bi
rinin karısını yahud kızını gördü. 
En tenha yerlerde bile mutad 
giyinişlerini, oüslerini kılıklarına 

olan titizliği muhafaza eden bu 
garblı kadınlardan biri Kenanı 
hayrete düşürdü. 

Kenan benim konuşmam , bir 
şey sormama meydan vermeden 
mütemadiyen konuşuyordu: 

- Patronun karısı imiş yahu .. 
Venüs kadar güzel ve harikula· 

de kadın Şekib Sinan gibi ibişe 

benziyen adamla nasıl oturuyor 
monşer?. O canım pilici kart ho
rozun eline nasıl teslim etmişler?. 
Yüreğim vallahi cız etti. 

Birdenbire saçlarımın kirpilcn
diğini, tüylerimin diken diken o
lup başınıa tazyik edilmiş bir kan 
sütununun fışkırdığını hissetıtim. 

Kenan Meraldan bahsediyor -
du. 

Gayriihtiyari ayağa kalkmışım. 
Yüzümdeki değişikliğin farkında 

erkekleri kandırJllak mı istiyor -
sunuz? Biraz yüzlerine gülüve -
ıiniz ... 

Erkekler için ağlıyan kadınla• 
öa var. Ne budala şey bunlar, 

Erkekler gezer, 
En iyisi b.ir para etmez, 
Kadın, erkeğe her isteclij!ini 

yaptırır. 

Demeyiniz ve şunu iyi biliniz 
ki: 

Muhabbet, muhabbeti çeker, 
İtimad, itimadı. 
Nezaketde nezaketi uyandırır. 
Bunun aksi de var. Meselll: 
Hiddet, hiddeti davet eder, 
Fenalık, fenalığa sebeb olur. 

• • • 

madeni bir üzüm salkımıdır. Bu, 
kadifeden de yapılabilir. Bunun 
için kadifeden birçok üzüm ta • 
neleri yapıllll. İçerisine pamuk 
koyunuz. Yeşil yapraklarla karış
tırınız. 

olmuştu; 

- Hayrola, dedL. Ne oldun?. 
Zaptetmeğe muvaffak olama -

dığım bir hirldetle: 

- Hiç! 
Cevabını verdim. 
Küstah bir eda ile gözlerini 

kırptı: 

- Yoksa! 

Sakin olmak lüzumunu hisset - ' 
tim. Faz!. telşlanıp, hiddet alfı -
metleri göstermek onı; ıxırla ben
den şüphelendirebilirdL 

Hafif ve tabii olınağa özenen bir 
sesle: 

- Ne münasebet, diye omuzla
rımı silktim, ancak iki üç defa 
kendisini gördüm .. Kocasına hür
metim vardır, hepsi bu kadar_ 

- Lafı geçince telaşlandın da_ 
Asabiyetimi, nefretimi içimde 

boğınağa çalışarak gülümsedim: 
- Bu senin cür'a.tine şaşl§ım -

dan okiu. 
(Devamı var) 

Sayın bayanlar, baylar bur.-
lııra çok dikkat ediniz: 

Dünyada muhabbet kadar gü 
zel bir şey yoktur. Ve hiç bir ş~y 
onun onun kadar çabuk mütees"r 
olmaz. Muhabbetin sizde husule 
getireceği hisler, ya altın gıbi sar.· 
l&m, ya de billur gıbi ince ,.e nıı· 
ziktir. Dikkat eder, ihtimam gös
terirseniz daima sağlam kal r 
;.ksi halde kırılır, yıkılır, mah · 
volur. 

Nezaket ve terbiye, yalnız v ı
bancılara karşı gostrrilen lüks tıir 

Ş<'Y değildir. Bayın bayana, b-~ a
r.ın baya karşı daima gösterr. ı lr 
mecburiyetinde bulunduğu bir v:ı· 
zifedir. 

Çirkin bir söz. adi bir gaf b'ç 
unutulmaz. Arad~n on sene ı.!e 

geçse yine bir gün yüze vurulur 
Bu, düşünülmeden söylenıvc•·ı 

len sözleri biribirinize k3r§ı si!iıh 
olarak saklamayınız. Unutun•J7, 
ı.nutmıya çalışınız. 

Mademki hayatınız müşte,..,•,, 

öaima mes'ud görünmeye gayt"~t 
~diniz. Bilhassa yabancılar hıı7. ı· 

runda evlilik hayatınızdan şika . 
yet etmeyiniz. Bu hiç doğru ele -
ğildir. 

Eğer, bu söylediklerimize ehem 
miyet vermezseniz, ne bugün n'.! 
(;e yarın mes'ud obbilirsiniz • . 

!FAYDALI BiLGiLERI 
BUGÜ.l\Ü~ İŞL~i l:ARl;'llA 

BIRAKMA 

1 - Ufak tefek hesabların•za 

dikkat ediniz. Bır şey satın al t 
nız mı hemen defterinize cırısirı, 
fiatını yazınız. Arndan zaman g . 
çerse hatır. ıyamaz1 unu tursunu,; 

2 - Borçlarınm ooemekte i!. 
mal göstermeyiniz. VerE"Siye aı.. 

nan şeylerden çabuk usanıl1', ':r 
kılır. Bıkılınca da bedelleri •rn 
mek istenJmez. Halbuki bu do.;r .• 
bir hareket değildir. Borçlar.nızı 
vaktinde ödemeye gayret ~dı'liz 
K1rlı yine sizsiniz. Zira itibarır.ız 
artar. 

3 - Saatlerinizi her gün ayni 
satte kurunuz. Muayyen zam~n
da kurulan saatler doğru girler 

4 - Sütün, gelir gelmez at..şe 

koyup kaynatınız. İçerisim' toz 
kaçarsa bozulur. 

5 - Her sabah kalkınca v"'oca· 
ki çiçeklerin suyunu değişhriniz. 

Çiçekler bozulmaz, uzun müdaet 
dayanır. 

6 - Nezleyi ihmal etmcvıniz. 
Burnunuz akmıya başbd: rn; Ç'.:Ş• 

mede yıkayınız. G>.rgn·a ynpınıı. 

Sıcak ıhlamur içini. '!'Ptlf:,·iniz. 
Mümkün ise bir, i!<i giln evden, 
lıatta yataktan çıklT'ayını;,:. 

7 - Dostlarınızuı .. drcslerini 
verdikleri randevu sa.ttlcrıni hir 
yere kaydediniz. Hafızanıza pek 
l!Üverımeyiniz. 

8 - Aldığınız mektublara mut
laka cevab veriniz. Mek'.ub:arı .:e
w.bsız bırakmak doğru değildir. 

Ehemmiyet verın~mcye, .hmale 
aelalet eder. Bu ise-... 

9 - Okumak için aldığınız k.· 
tabları sahiblerine ıade eclıniz. 
Kütüphanenize koyarsanız, unu • 
tur gidersiniz. 

10 - Çorablan çıkardınız mı 

bir yere ve yanyana koyunuz. Sa· 
bahleyin arayıp zahmet çekmez -
siniz. 

11 - Düğıneleriniz biraz gev • 
şedi mi hemen diktirınh. Yoksa 
kopar, düşer. Farkında olmaz • 
sınız. 
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TÜRKiYE 

KIZILAY CEMİYETİNDEN : 
Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarında kullanılmak üzere: 

5.500 metre kumaş 
(Yerlı veya ecnebi malı) satın alınacaktır. Talihlerin nümuneyi 

görmek ve teklifte bulunmak üzere 24/1/939 salı günü saat (15) e 

kıdar Ycnipostane karşısında Kızılay İstanbul deposu direktörlü

gu,~c müracaatları. 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyanu ilanları 
M. M. V. Deniz levazım satınalma komisyonundan: · 
1 - Tahınln edilen bedeli 11355 lira olan ve şartnamesinde yazılı 1 

' b~,ınan a.tı cins borunun kapalı zarfla eksiltmesi 22/2/939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 14 de vekalet binasında müteşekkil ko
m svorumuzda icra edilecektir. 

• 2 - Şartnamesini almak istiyenlerin her gün komisyona müra-

caatla •· 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin belli günde eksiltme saatinden 

bir saat evveline kadar 851 lira 62 kuruşluk ilk teminat ve kanuni bel
gcler.nı havi kapalı teklif zarflarını makbuz mukabılinde komisyon 
başkanlığına vermeleri. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 

·19· (71) 

** 1 - Tahmin edllen bedeli «21330· lira olan •3000> adet battaniye; 
1 

7 / şubat/ 939 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 de kapalı zanla alın- ı 

mak üzere eksiltmeye konulmuştur 
2 - İlk teminatı 1~99 lira 75 kuruş olup şartnamesi her gün komis-, 

yonc'an P3Fasız olarak alınabilir. ' 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede- ' 

cekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatte Kasım
paşada bulunan koınIByon başkanlığına makbuz mukabilinde verme-1 

lcri. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli 4350 lıra 50 kuruş olan Yeşilköy iltisak yolunun kat

ranlanması ışi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi 
levazım müd.ırlüğünde görülebilir. İslekliler 2490 sayılı kanunda ya
z. ı vcsikadaı. başka en az 2500 liralık b_u işe benzer Jş yaptığına dair 
eksıltmeden sekiz gün evvel Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehli
yet ve 939 yılına aid Ticaret o<lası vesikalarile 3Z6 lira 29 kuruşluk ilk 1 

teminat makbuz veya mektubile beraber 23/1/939 pazartesı günü saat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (149) 

Jf. '1-
Yükçülük yapma.k üzere bu güne kadar müracaat edenlerin adedi 

ihtiyaçtan birkaç mislı fazladır. Bu cihetle yükçü kaydedilmek üzere 1 

Bcled..ye ·e beyhude mü .ıca.<t cdilmcmcsı ılan olu:-ur (B) (454) 

. ** 

ADEMİ İKTiDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

HOR OB iN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobl.,) • 

T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. TASAR R U F 1KRAM1 YE P LAN 1 

32.000 Lira Mükafat 
Kuralar: TŞubat, 1Mayıs,1Eylül26Ağusfos 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 Liralık = 2.000 Lira 
5 .. 1000 .. = 5.000 Lira 
8 ,, 500 ,, = 4.000 Lira 
16 ,, 250 ,, = 4.000 Lira 

60 ,, 100 ,, - 6·000 Lira 
95 ,, 50 ,, - 4.750 Lira 

250,, 
435 

25 ,, - 6.250 Lira 
32.000 

T.iş Bankasın~ para yatırmakla, yalnız para 
biriktirmiş 0/11. a-: aynı zanıanda talihinizi de 

denemis olursunuz. 
ş 

Fena Havalardan ve Gripten 
Kendinizi 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kırıklığa 
Dikkat 
Ediniz 

Koruyunuz 

Bu İlk tehlike alametlerini !lörür görmez derhal 

Almak Lazımdır 

NEVROZİN soğuk alğınlığınm fena akıbetler doğw·masına mani ol
makla bera.ber bütün ıztıra.bları da dindirir. İcabında günde 3 kaşe 

1 

alına.bilir. İsmine dikkat, taklidledııden sakını~ız ve NEVROZİN ye
rine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedınız. 

1 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Cınsı Mık darı Muhammen bedeli Ofol5 tcmınat 

Beheri Tut1rı 

Kr. S. Li. Kr. Li. Kr. 

Çul 10214 kil<J 6.50 663.91 99.58 
çuval 2700 • 10.50 283.50 42.53 
Kanaviçe 2921 • 12.- 350.52 52.58 
Kola çuvak 350 adet 9.- 31.50 4.73 
İp 6531 Kg. 13.50 881.88 132.25 

'1 Kınnap 4828 • 13.50 651.78 97 .77 
I - Yuka:cda cıns ve mikdarı yazılı ıskarta sargı ve ipler ayrı 

1 

ayrı pazarlık usulile satılacaktır. 
ıı - Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında 

l!"'?l'!'!"""'l'~::;iı [ gösterilmiştir. _ .... 
III Arttırma, 8/2/939 tarihıne rll'Stlıyan Çarşam'ba gu"u saat 

Hepsıne 3000 !ıra bedel tahmın ec.ılen Em"nooündc Şeyh Mehmed TAKLiT HiÇ ·ıu ZAMAN ı 
Geylani mahallesınin Arpacılar caddes. ve Emmônü meydanı ve bozuk • - [\ . 

H de başlamak üzer;, Kabat:ışta Levazım ve mübavaat ~ubeı: nde mü

teşekkil satış komısyonunda yapılacaktır. 
tu umba sokağında 404 üncü adada 5 parsel numaralı Eminönü hanı 
ile ıttisalindekı 6 parsel numaralı binanın ve ylne Eminönü meydanın
dl Raşidiye caddesinde 402 inci adada 1 parsel numaralı Hüseyin Efen
di hanı ankazı satılmak üzere açık arttırmya konulmuştur Şartnamesi 

levazım mü.dürlüğürule görülebilir. htekliler 2490 sayılı kanunda ya
zıh vesıkadan başka bu gibi işlerle meşgul olduklarına dair ibraz ede
cekleri vesika ve 225 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 27/1/939 cuma gün üsaat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalı-

AYNI OLAMAZ 
Taklit benzeri 

demektir 

Kıı meli 
Lira Kr. 

1199 00 

Pey parası 
Lira Kr. 

89 93 
Vefada Darülhadis mahallesinin İmaret sokağ,nda 4 No. lu ve 

bermucib çap 279,73 metre murabbaırula bulunan şeyh Vefa İmaret 
' arsasının tamamı 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 27 /1/939 cuma saat 15 de icra cdileceğirulen talihlerin ~m

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülobil.r. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saat•e %15 temi

natlarile yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •444• 

C nsi Mikdarı ** Muhanmen Ofo7,5 Te-
bedeli minatı 

Beheri Tutarı 
L K. L. K. L K. 

E<s.lt ;enlu 
şekli Saati 

dırlar. •210• berlitaşta Vakıflar B:ışmüdürlüğünde mah!Cılat kalemine müracaat-

E TEM P E R T E V 'ı~ _ıa_rı_. __ c2_3_5)-------·----------- Tonga ipi 10.000 kilo - 60 6000 - 450 - kapalı 15 
, • Kristal yazı takımı , 

l 
(8 parçalı) 40 adet 14 52 580 80 43 56 pazarlık 16 

Emsali arasında en güzel vP. ~·- , I_ A&kerl febrlkaler ı - Şartname ve nümunelcri mucibince satın alınacak <10.0001 

.~ . • . • ' • ' .. . " .,. ! .. -Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Oörjüncü keşide 11 - Şubat-93 9 da]r. 
Büyük ikramiye 50.000 lirajır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000 ) lir alt'.< iki 

1 

Mobllyal;;r scıan llAnları kilo tıınga ipi ile (40) adet (8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı hi 

Bu itibarla en Üstün (ESKİ HAYDEN) Yen' ------------- zalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
BAKER l'. ı' 1 170 ton Toleol alınacak II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

ıvıağaza arı gösterilmiştir. 
Tahmin edilen bedeli (59.000) lira III _ Eksiltm 7 /2/939 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında ya· 

c.' an 170 ton Toleol Askeri Fab"i'.<a-
kremdir. Ziyaret edlnlz. SALON, Y"' . 

MEK ve YATAK ODASI ta -1 1 

1 - Dr. HORHORLNİ -•' kımlarının zengin çeşitleri h<"r !ar Umum Müdürlüğü merkez sa . 
•ı 

1 
verden iyi şarllar ve ucuz f; l tınalma' komisyonunca 3/3/939 cu-

zılı saatlerde Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko· 
misyo~unda yapılacaktır. 

adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmey.iniz. Siz de piyang.::>
nun mes'ud ve b~htiyarları ar~sına gir· 

a!ursunuz ... 

.!llu~ammen bedel 1010 ]ıra olan 100 adet klapeli abdcsMne hu
nısi ı. arlet b ınyo, 12 adet tarmosifon komple 2G/l/939 perşembe gü
n.ı 1,,t ıo.:ıo la llavdarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

pa. ır .k usulile satın alınacaktır. 
B·J işe gırmek ıstiyenlerin kanunun tayin elliği vesaik ve 151 lira 

50 kur.ışluk kat'i t.emın~tlarile birlikte pazarlık günü saatine kadar 1 

kom;syona müracaatları liizımdır. 

Bu i~ aid şar•namekr Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 
tar f• ıdan parasız olarak dağıtılmaktadır. (440) 

Hastalarını akşam.1 kadar Sir- · tl 1 b 1 ma günü saat 15 de kapalı zarfla . . . ya nr n u ursunuz. 
keci Vıyana Otelı yanındakı - ihale edillcektir. Şartname (2) lira 
muayenehanesinde tedavi eder. İstanbul birinci ticaret mahke- (95) kuruj mukabilinde komisyon-

- Telefon: 24l:ll - ı meslnden: dan veri:ir. Talihlerin muvakkat te-

G ü Z EL L 1G1 NI Z 
iÇiN 

!stanbul muhnkcmat n'üdürlü- minatı olan (4200) lirayı havi tek
ğü t •nfınd"n Galatad3 Havyar lif mektublarını mezkur günde saat 
har.ında 6 No. da Tel~ınak Usul- 14 de kadar komisyona vermelerı ve 
cuıığ ,, aleyhine 377000 k~ruş far- kendilcrinın de 2490 numaralı ka · 
kı fiatın talısıli hakkında Adliye l nunım 2 ve 3 maddelerindeki vesa
vangırıpdan evvel !k~ • eyle _ ikle mezkur gün ve saatte komis -
d:,'1 dava dosyası bu kere yenile- j yona müracaatları. ·264• 

r: rek mahkememizin 1937 /588 * 
num2 asına kaydı icr~ kılınmış • 
'ır Sime!. oturduğu y0r bellı ol -

1250 ton Nitrat dö Sut alınacak 

mıyan miiddeaaleyhe ;Jilnen teb- Tahmin edilen bedeli 100,000 lira 
ligat icrasına karar verilerek mu- olan 1250 ton Nitrat dö sut Askeri 
hakeme 7 /4/1939 cuma saat 14 de Fabrikalar Umum Müdürlüğü mer
bırakılmıştır kez satın alma komisyonunca 4/3/ 

Milddeaole.vh!n mezkur gün ve 1939 cumartesi günü saat 11 de ka
sa·ttc mahkemede hallr bulun . palı zarfla ihale edilecektir. Şart -

1 mnsı lüzumu ilfın ile tebliğ olu- name beş lira mukabilinde komis -
nur. 1937/588 yandan wrilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 

Selimiye Askeri 15250 lirayı havi tekıü mektubıarını 
• mezkür günde saat 10 a kadar ko-

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözu geçe şubeden alı

nabileceği gibi nümuncler de görü lcbilir. 
V - Kapaıı eksiltmeye girmek istiyenlerin miıhıhliı t klif mek· 

tubu kanuni vesaik ile /, 7,5 güvenme parası makbuz veya bar ı te
minat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ina, uatindcn 
bir saat evveline kadar yukarda adı geçen al!m komisyon h • .ırılı
ğına makbuz mU'kabilinde vermeleri ve pazarlı"(a ışt rak edeccklerın 
de muvakkat teminatları ile komisyona gelmeleri iliın olunur. (443) 

.. .Jf. 

I - Şartnamesi mucibince 1500 kilo KazE:n kola a<'ık <>ksıl•me " .ı

lilı. satın alıııacaktır. 

Il - Muhammen beddi beher ki !osu s f 50 kuruı hcsa"ııl 750 lira 
muvakkat teminatı 56.25 liradır 

III - Eksiltme 9/2/939 tarihine rasllıyan perşembe• gunu saal 14 de 
Kabataşda levazım ve mi1bayaat şubesinde alım komisyonunda yapı· 

lacaktır. 
IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü gcÇC'Tl şut'<kn alı· 

nab.ilir. 
V - hteklilcrin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~; 7,5 gu· 

venıne paralarile birlikte yukarda adı geçen kom~'yona gelmeleri ilan 
olunur. (442) 

• 
Tashih ilanı 

T. C. Merkez Bankasından : 
Gazetemızin 7 /1/1939 tarihlı niishasının 6 ncı sahıfesinin en sc.1un· 

da bulunan Bay Mehmede aid 42,61 Hradan başlamak üzere 7 ncı sa· 
hifesinin sonuna kadar olan paralar Beyoğlu üçüncü noterliğinin 29/8/ 

Selimi~·e garnj;.c•ııu "c Karade - gün ve saatte komisyona müra · 1938 tevdiatı olduğu halde 18/4/1938 tevdiatı olarak ilan edilmiştir .. 
Bütün dünyaca takdir edi' - niz Bogazındaki birlikler hayvanatı caatları. •263· Gene ayni tarihli nüshamızın 7 nci sahifesinde Beyoğlu üçünCıl 

Sa h ne l ma Komıs· ı · misyona vermeleri ve kendilerinin 

yo:ıu i:ilnları 1de 2490 sayılı kanunu~ 2 ve 3 üncü 
~------------..: maddelcrindekı vesaıkle mezkur 

miş sıhhi güzellik kremlerid>r için evsafı dahilinde 67,000 kilo sa·ı-------------- noterliğinin tevdiatı arasında Alçıcıyan adına kayıtlı bulunan para 
Gece için yağlı, gündüz içi~ [ man V(.' 50,000 :tilo kuru ot 23/lkin- Dr. !hs.ın Sami 145,10 olduğu halde 45,10 ve Lazari Çini ve Mahdumları adına kayıtlı 
ya~sız halis acı badem çeşitler; cikanun/939 Pazartesi günü saat 14 Ô 1 bulunan para 188,43 olduğu halde 118,43 olarak ilan edilmiştır. Keyfı· 

Türk Hava Kurumu satınalma komisyonundan hususi vazo ve tüplerde sat• · te pazarlıkla satın alınacaktır. İs - ksürük Şurubu yet bu kere tashihan ilan olunur. 

27 ci tert•p pıv~n~o btletleri içın 150.000 el ve 10.000 duvar pliı;ı l lır. İNGİLİZ KANZUK :teklilerin pazarlık için tayin edi ·ı ô<sürük ve nefes darlııtı, boıt- ,..,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!" . ...,....._ ..... ~,.,_,..., ........ ~ .... ,,.~--"!"---:"":--..... ,....,_,,,.,.-
ve ıo 000 t.fış vapt •ılacak ve 20/l/9:l9 cuma günü saat 15 de mü~akasa ECZANESİ : len gun ve saatte kat'i teminat pa- maca ve kızamık öksürükleri Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
yapılacağından istek! c.ıanların şart mcsin görmek üzere pıyango di- İSTANBUL 1

BEYOt.Ll' 

1
. ralar !" biri ktc Selimıyedeki Tü -1 için ptk tesirli ilAcdır. ETEM İZZET BENİCE 

relctörluğü muhasrbes.~o müracaatları. (332) •ı:::::ııııc::mm•m::m:::mmıı:a ,.,. r S.tı. alına Komi.;., onuna ııeı-Jm:ı•-Pr k • lcııllanabilir •. •-ıııil Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaa"' 
1 'rrcleri (417) 


