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Bir Gripin almadan evYel 

ztıraptan ve ağrının en şid
detlisini en kolay ve çabuk 
ve en ucuz geçirmenin ça· 
resi bir kaşe GRİPİN almak
tır. Mideyi bozmaz, böbrek-
eri ve kalbi yormaz. Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli - zararsız 

icabında günC:e 3 kaşe alınalilir 
1smine dikkat. Taklidlerinden sakınınız ye Gripin yerine başka bir i 

marka verirlerse şiddetle red ediniz.. I 

Yeni Neşriyat 
Bas',ıda rekor özlü sözler 
(DAVULDAN iLHAMLAR) 

Dördüncü tabı çıkıyor. 
Yazan: Agah izzet Y azgaı, 

ikbal Kütüphaneai 
MODERN 

TÜRKiYE 
MECMUASI 

On lı e~inci yıl sayısı fevkalade 
bir şekild e çıktı. 

Okuyucularımıza hararetle 
tavsiye ederiz. 

r=-~- T~yat~~~:w. -~~~1 
ŞEHiR TiYATROSU 

30-10-938 Pazar gündüa 
Saa~ 15,30 da 

KAN KARDEŞLERi 
..JI0-10-938 Pazar günü aJcııamı 

Saat 20,30 da 

KAN KARDEŞLERi 

Yazan Birabo 
Türkçesi Fikret Adil 

4 Perde komedi 

Baker mağazalarında 
Erkek ve kız çocuklarına 

mahsus elbise daireleri tevsi 
edilmiştir.Her yerden müsait 
şerait ve iyi fiatlarla emsalsiz 
ve zengin çeşitler bulacak

sınız. 

••... Or. Hafız Cemal····· • • ! Lokmanhekim 

j Dahiliye Mütehassısı 
; Divanyolu ı 04 

1 
Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte

si 9.5 - 12 fukaraya 
• T. 22398 * 1.. ...................................... . 
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-- Dr. iHSAN SAMi --• 
BAKTERIYOLO Jl 

LABORATUARI 
Umumi kan tahlilatı, frengi nok· 

tai nazarından V asserman ve Ka 
teamülleri, kan küreyvatı sayllma 
Tifo ve ısıtma hastalıkları teşhis 1 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tablila.U, Ultra mikroskobi, hu
susi aşılar istibzarı. Kanda Ure, 
eker, klorür, kollesterin miktar

larınin tayini. Divanyolu No. 11 
Tel: 20981 

TÜRK TİCARET KAPTAN 
ve Makinistler Cemiyetinden : 

Fevkalade Kongranın aktine lüzum hasıl olmuştur. 3 İkinci 
Teşrin 938 tarihli Perşembe günü saat 13 de bilumum 
azaların cemiyet merkezinde bulunmaları rica olunar 

•• •••••••••••••••••••• UROLOÔ. .. OPERATÖR ••• •••••••••••• ••••• 

( Dr. REŞiD SAMI BERKER l 
i (İdrar yolları hastalıkları mütehassısı) Beyoglu İstiklal cad. 5 
i Mis Sokağı No. 1 (Eski Mutasarrıflık konağı) Tel. 41446 i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ADEMi iKTiDAR 
v~ Bel Gevşekliğine karşı 

• ... • • • • ' • "":-, ;ji!.;; ~ 

YAZIN İNSAN KENDİNİ DAHA 
KOLAYLIKLA ÜŞÜTÜR! 

Nezle. 
Başağrısı 
Kırıklık 
Dikkat 

• 

Ediniz 

. . 
, ' ;::.. 

Bu ilk tehlike alametlerini 2örür srörme_ derhal 

Almak Lazımdır 
NEVROZİN soğuk algınlığının fena akibetler doğurmasına 

mani olmakla beraber bütün ıztırapları da dindirir. İcabında 
günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız 

ve NEVROZIN yerine Başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddediniz 

.._.: ~. ~ ~ - ,. ;. ·, . ' , ; .~· ., ·~ •. . . ·. <:J . 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
Ve Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş: 

Şişli çocuk hastanesi intaniye pavvonun"ıı ikl"'ali inşaatı. 

Keşif bedeli: 4821 lira 39 kuruş. 

Muvakkat garanti: 362 lira. 

Şişli Çocuk hastahanesinin intanıye pa•yoııunun ıkmali in~aat'I 

işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2.11.938 çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İÇtmai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komi$yonda 

yapılacaktır. 

2 - Ke~if bedeli, muvakkat garanti yukarıda yazılıdır. 

3 - Keşif, mukavele eksiltme şartnamsei ve hususi şartname 25 

kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
- İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesik~si)•le 2190 sayılı 

kanunaa yazılı belgeler ve bıı işe yeter muv·akkat garanti makbı.ız 

veya banka mektubu ile birlikte bu i~e benzer en az 8000 liralık 
yaptıklarına dair İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden 

8 gün evvel almış oldukları müteahhitlik vesikasile birlikte be!Ji gün 

ve saatte komisyona gelmeleri. (7554) 

BALSAMIN KREMLERİ 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acıbadem 

BALSAMiN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi güzellik krem
leridir. Cece için yağlı - gündüz için yağsız ve halis acıba

dem çeşidleri vardır. Hususi vazo ve tüblerde satılır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
~eyoğlu - İstanbul 

··········.········•••••ili••••••••••••••••··· - G o·· z H e k ı' m ı" --
: · iki Bayan aranıyor fi 
• Danktilo makinelerinde sü- il o ş "k •• E t 1 

ratli yazı dizebilen iki bayan r 1 u ru r an 
dizgi makinelerinde çalışmak ~ağaloğıu N':_'uosma?iye cad. No. 
üzere alınacaktır. ' f)r. Osman~. ~rafettın apartm 3. ':!., 

Fransızca • bil c n 1 er tercih 1 .,....,""!"~~--'!"""-"'".'!~!!"'!'--
edilecek tir. . : ı 
Vilayet karflsında KOŞKUN S 

Basımevine müracaat S 
~ ....................•................• ~ 

Sahibi A. Cemalettin Saracoğlu 
Neşriyat müdürü: Macit ÇET N 
Basıldıği yer : Matbaai Ebüzziya 



Pa:ı:arteai 

31 
iDARE YERi 

İıtanbul Nuruoemaaiye No. 84 
Telpafı Yeııiaabab saz.ı .. i 

lıtanbul • 

LARI 
ıı:c..w 

900 Kr. oeneliii 2400 K. 
600 Kr. e aylıjı 1200 K. 
260 Kr. 3 aylıjı 600 K. 

90 Kr. t 11:rlıtı 300 K. 

Her yerde 

3 İlk teşrin 
•1938 

Telefon: - 207911 

Birinci yıl - No. J.79 GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi 
Po•ta ittiUdıaa •lna••it •••• 
leketleP iti• 211 14, 7 .S •• 4 lira. 

KURUŞ 

iin Diinya Atatiirk Yugoslav Başvekil inin <<Yeni Sabaha>> Beyanatı 
~--------------------------------------Ve Tiirkiy-eye Hayran "Yugosl~~~a, Tür~M~ll~ti!1inBay-

.. 1414 _ ramına Butun Kalbıle ıştır ak Eder,, 
Cumhuriyetin 15 inci Yılı Münase- ''Yugoslavya Yakın Şarkın Bu Kuvuetli Devletile 
betile Bilhassa Balkan Matbuatında En Sıkı Dostluk Ve ittifak Münasebetler İdame 

Çok Hararetli Yazılar Neşrediliyor 
J Sofya, 30 (A.A.) - Bulgar a 
rr~? 11 bildiriyor: Bulgar matbuatı, 
ıl llrk ınilletinin kalkınma hareketin 
t e 0 nun kurtarıcısına uzun yazılar 
-haia etmektedir. Yarı resmi Dineı 
hzetea; ezcüm.16 eliyor ki: 

"T ürkiye Cumhuriyetinin bu 15 
senelik devresi .~Umulü itibarile bü 
ı-· ' 
~ ~n medeniyet dünyasının ha}Tan-
ıgını celbeden tarihi ıs!iihat ile 

doludur. Atatürkün eseri bütün 
r.Ürk tarihinde nurlu bir devre teş 

ıJ eder. 

Türkiye ile Bulgaristan ara -
sındaki münasebetler çok dostane
~ir. İki :rıemlekct sulh eserinde ve 
alkanların umumi refahında sa -

lnimiyetle teşriki mesaide bulun -
~tadır. Türkiye, Bulgarista111n 

Bulgaristanın 
Eski Başvekili 
T oşef Diyor ki: 

Yeni Türkiyenin yakın kom
şusu, keııdisile ebedi olarak 
dost geçinmek istediğimiz Türk 
milletine karşı samimi dostluk 
hisleri besleyen biz Bulgarlar 
Bliyük Atatürke sağlık ve sa
adet, sevk ve idare ettiii 
Türk milletine her an artan 
bir refah dileriz. 

dostluk ve ademi tecavüz paktı ak
detmiş olduiu ilk memlekettir. 
Tilrkiye devlet adamlarının Sofya 
ya yaptıkları son ziyaret bu dost
luğu her iki milletin ve sulh eseri
nin nefini kuvvetlendirmi,tır. Bu 
giln Balkan hükQmetleri tarafın -
dan takip edilen kiyasetli siyaset 
sayesind& Avrupanın bu çok nazik 
noktasında sulhün ve huzurun bo -
zulması tehlikeleri tamamiie zail 
olmuştur.,, 

Zaria gazetesi, ne~rettlği ma
kaleler serisinde Yeni Tilrkiyenin 
Büyük Kurucusu AtatUrkiln idare 
si altında tahakkuk ettirdifi terak 
kilerinin merhalelerini çizdikten 
sonra, "Türkiye, millt misakın bil-

(Sonu 3 W.cii aayfada) 

lehler Müstemleke Talebini 
Yeniden Ortaya Attı 

Almanya İle İtalya Çekoslovakya - Macaristan 
• 
ihtilafında Hakemlik Vazifesini Yapacaklar 

~ Ekselaiaa Dr. Stoyadinoviç 

Stoyadinoviç Ve j 
Köseivanof 
Görüşecekler 

Ettiğinden Dolayı Müftehirdir,, 
"Yeni Sabah,, Cumhuriyetimizin on beşinci yıldönümü müna

ıebetile dost ve müttefik Yugoslavya Başvekili ve Hariciye nazırı, 

ekselilns doktor Milano Stoyadinoviçe müracaat ederek ihtisas-
·i<ınnı sormuştu. 

Sayın ekselans "Yeni Sabah,, ın bu müracaatını kendisine has 

nezaketle kabul buyurmuş va aşağıda metnini aynen dercettiği

miz beyanatı l'Öndermiştir: 
EBEDlYEN PAYiDAR OLACAK ATATÜRK CUMHURIYE-

1TININ ON BEŞiNCi YILDÖN0M0 MÜNASEBETILE DOST VE 
MÜTTEFiK TÜRK MlLLETlNIN BÜYÜK BAYRAMINA YU· 
GOSLAV MlU.ETI BUTON KALBlYLE iŞTiRAK EDER. 
BiZZAT BENiM DE GÖRMEK VE TAKDiR ETMEK FIRSATl
NI BULDUCUM BÜYÜK RENESSANSINIZIN BANISl OLAN 
BÜYUK ŞEFiN BU BAYRAMLARDA FiKREN HAZIR BULU

NACACINI VE PEK DERiN AKiSLER BIRAKAN MUVAFFA

KIYETLERDEN MAHZUZIYET DUY ACAGINI DÜŞÜNDÜK

ÇE SEViNCiMiZ ARTMAKTADIR. 

ATATÜRK TÜRKIYESI BUGÜN GARBIN DA, ŞARKIN DA 

EHEMMiYETLE SAY ACAGI BÜYÜK KUVEETLERDEN BiRi

DiR. BU CANLI VE AŞiKAR KUDRETiNi SULH YOLUNA 

HASRETMiŞTiR. YUGOSLAVYA YAKIN ŞARKIN BU KUV
VETLi DEVLETiYLE EN SiKi DOSTLUK VE ITTIF AK MÜNA

SEBETLERi İDAME ETTICINPEN DOLAYJ MÜFTEHIRDIR.,, 

Cumhuriyet Bayramı 
Neş'e lçin4e Geçti 

Vartova, 30 (A.A.) - Kurir Kodzieni gaze-
1••i, 35 milyon nüfusu olan ve iptidai maddelerden 
"1.e.hrum bulunan Polonyanın harice muhaceret i
çin mahreçlere malik olmadığını tasrih ederek fÖY· 
le diyor: 

lekeler istemelidir,, , • • 

Bu huıuı hakkında Polonya ile ltalya arasın- 1ki Başvekil hududda hır lstanbul Halkı Dünü de Büyük Bir 
da müzakereler baflallllf olduğu ve ltalya hükume- •• "k kJ 
tinin Leh mütalebatına müzaheretinin temin edilmİf mula at yapaca ar J\T , v Sevı"nc 1ı·cı·n Je Kut/uladı 

"Polonya daha Jimdjden kati surette müstem-
bulunduğu rivayet olunmaktadır. Belgrad, 30 (A.A.) - B. Sto- l 'feŞ e e , , Uı 

(Sonu 3 üncü aayfada) yadinoviç, intihabat münasebetile Dün lıtanbul, Cumhuriyet bayramının son gününü b'-'yük bir ne-

----------------------=-=--------~-----~ Tuun~riüz~ndeveBulguh~ ~~~~g"WLH~anm~kg~d~m~biliünh~~aobhluadö~ 

DÜNKÜ SPOR HAREKETLERİ 

• 

Jı 
' ' 

Beşiktaş Süleymaniye ile 2 - 2 ye Berabere Kaldı. 
Konkur Hipikler Çok Muvaffakiyetli Oldu 

• 

Dünkü Konkur Hipiklerde birinci gele~ Eyüb Öncü bir maniayı aşarkeh 
( Tafsilat 5 inci sayfamızda<l:: . ) 

~······ •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : c· .... • Daniş Remzi Korok'un bu •. 

J IFTE KUMRULAR• e~_eri .edebi tefri~ala~ın en 
1 • guzelı ve en cazıbidır. 

\..... Y AAIN BAŞLIYOAUZ .: ........... . . ........................................................................................................... 

dudu yakınında kain Negotende mÜftii. Vapur tarifelerinde bayram münasebetiyle yapılan tenzilat bü. 
tün Boğaziçi ve Adalar halkının da lstanbuldaki tezyinatı görebilmeai

bugün bir nutuk söyliyecektir. Ken 
ne imkan vermifti 

disinin bu münasebetle hudut üze-
Gündüz şehrin muhtelif yerle

rinde kain bir mahalde B. Kösei - rinde kurulan halk kürsülerinde 
vanof ile mülakat yapması muhte- Cumhuriyetin 15 yıl içinde başar
meldir. dığı işlerden bahsedilmiş, birçok 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• halk hatipleri bu mevzu üzerinde 
HER SA B A H güzel nutuklar söylemişlerdir. 

Beyazıt ve Taksim meydanla -

Koyun ekspres seferleri rına konan radyo oparwr1eri de 
gilnün her saatinde ne~riyat yapan 

Denizbankın, deniz itletmeıi yeni Ankara radyo~unun zengin 
haftada bir defa ekıprea koyun programını halka dinletmi~ bu 
seferleri ihdas etmit. Bu ekıpreı maksatla kesif bir halk kitlesi de 

oparlörler bulunan meydanları dol 
durmuştu. 

Bilhassa geceleyin Sarayburnu 
ve Köprü iizeri adeta rnah~eri bir 
kalabalık arzediyordu. Buralarda 
toplanan halk şehrin ve limanın 

tenviratını ve denizde yapı-

lan ve her taraftan iştirak edi
len havai fişek atılışlarını seyret
mişlerdir. Bayramın son gecesi bil 
yük bir neşe içinde geçmiştir. 

(Sonu 3 üncü oayfada) 

seferleri bet günde ikmal ediliyor- ...... ............. ~~~~~~~~~~~-·~~~~~ ..... 
mu9. Yani lstanbuldan kalkan Fransada bedbı·nıı·k 
bir ıremi bet gün aonra lıtanbula 

dönmÜf bulunuyonnut. 
Koyun ekıpreı seferlerinde 

bat kıç anbarlar ve güverteler ko

yunlara talııia edildiğind.en gemile 

re güverte yolcusu alınmamakta i

mlt ki, bunun pek yerinde ve pek 

iaabetll bir tedbir olduğunda fÜp· 

· Münih itilafı Sulhu 
Ucuruma Sürüklemiş 

' 
he yoktur. F A d y } K J 

Ancak koyun nakledilirken ransa VrUpa a a DiZ a JTSa 
güverte yolcusu almayan seferle- Al •ı • B" ı·.., • 
re mukabil maan naklolunurken manya 1 e ış ır ıgı yapamaz 
koyun almayan seferlerin de ih- Kastr "Franaa), 30 (A.A.) - Umumi bir toplantı esnasında nu• 
daıı inaaflı bir hareket olur. tuk söylemİf olan mebusan meclisi hariciye encümeni reis muavini B. 

Koyunların insanlarla yanya- Grumbah, Münih itilaflarından sonra sulhün kati surette istikrar keı· 
na seyahatten hotlanıp hotlan· bedeceği mutaliiaları kartısında bedbinliğini izhar etmi~tir. Hatip de-

mittir ki: (Sonu 3 üncü sayfada) 
madıklarmı bilemeyiz, ama inean- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ların koyunlarla kucak kucağa ": Jvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-. 

•eyahatten hiç hotlanınadıkla -
rını "Yeni Sabah,, a gönderilen 

müteaddit tikiiyet mektupların -
dan anlıyoruz. 

idare koyun yolcularına ver • 

diii ehemmiyeti umarız ki, msan 
yolcularmd>.o:ı esirgemez. 

A. C. 

Manisada 15 Yıl 
Yurdun bu güzel köşesinde Cümhuriyetin ila
nındanberi çok büyük işler başarılmışhr. Bun
ların tafsilatını 4 üncü sayfamızda bulacaksınız. 

• 
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• "'Al.._- T ' - ABDÜLHAMIDIN 

CiN 1 CASI 
YAZAN : SÜLEYMAN TEVFİK 

9- 1314 (1898) se!lesinde Sabah ga-

Denizbank şilep 
yaptıracak 

Bu tünelin Yıldız sarayındaki 

dairei hümayunun altından Orta
köyde Süruri Paşa yalısına (1) ka
dar uzandığı görülmüş ve sarayın 

zetesi muharrirlerinden ve mekte- Bunlar sekiz on bin 
bi Harbiye tarihi siyasi muallimi • A • • • 

Diran Kelekyan efendiyi husus! tonılato ıstıap hacmınde 
katipliğine almıştı. Onu, Jön Türk olacaktır 
!erle temasta bulunmak üzere bir 

altından da büyükçe bir varil pat - kaç kere A~Tupaya gönderdiği gi
layıcı madde çıka:rılmış. 

•bi birkaç defa da Parise ve Mısıra Bunu gören Abdülhamit pek fena 

Denizbank idare.si ticari hamule 
!erimiz naklinin hariç ve dahildeki 
limanlarda daha sühulet ve inti -beraber götürmüştü. Bu gidişleri-

korkmuştu. Bundan sonra Padişa - ı 1 b'l · · · ·ht· nin birinde Mizancı Murat beyi zam a yapı a ı mesı ıçın ı ıyacı 
hın vesvesesi, korkusu arttıkça art- k 1 b"l k k"ld k" dönmeğe kandırarak !stanbula ge- arşı aya ı ece şe ı e se ız on 
tı. tirmişti. Nihayet Mısırlı bir pren _ bin tonilatoluk yeni şilepler yaptır 
Bunpan bir müddet sonra Tarih (2) ses ile evlenmek işinden dolayı pa. mağa karar vermiştir. Bunların in
adlı bir Arnavut, Dolmabahçe dişahla arası bozularak işten çe _ şaatına gelecek seneden itibaren 
Gazhanesinin yanından geçerek b ı kt 

kilmiş ve Abdülhamit devrinin son aş anaca ır. 
Maçkaya uzanan arab yolu Uzerin· vvvvvv""''""''""'""""'""'.,..,,.""'""'vvvvv 

zamanlarında Parise gidip Jön de kazılan bir çukura, ne olduğunu 
bilmediği bir şeylerin gömüldüğü _ Türklere iltihak etmişti. Vefat et-
nü Beşiktaş muhafizlığına haber miştir. 
verdi ve muhafızlık ta muhbiri ka- Bu zat Abdiilhamidin para ile 

satın aldığı Çerkes köleleı-inden GELECEK SENEYE 
rakolda alıkoyarak keyfiyeti miis- idi. Cülustan sonra askere girme- Toprak mahsulleri sergisi 
tacelen saraya bildirdi. k 

sine müsaade buyru!masını padi - açılaca Bu i~in tahkik ve tetkikine kahve 
cibaşı Mahmut Efendi memur edil- şahtan yalvararak istemiş oldu - Vilayet, vilayet merkezinde ol-
di. Muhbirin yol üzerinde gösterdi- ~undan uhtesine mülazimlik rilt - mak üzere, her sene, ehli hayvan
ği yer kazılarak birtakım mevadı beti tevcih olarak silahşorlar sıra- !ar sergileri gibi, bir de toprak 

snıa geçirilmişti. Uzun boylu, çok h il · · · t 
ııilştaile çıkarıldığı gibi Tahir ve ge ma su erı sergısı açmayı asavvur 

ce yarısından sonra o çukuru kaz - yakışıklı bir genç idi, Padişaha çok etmektedir. Bu sergide, yetiştiri -
' dıran iki kişi yakalandı. Onlara, merbut ve sadık olup daima hiz - len toprak mahsulleri teşhir edile. 

bunu kimin sevk ve teşvikile yap· metinde, her emrine hazır bulun- cek, en iyi mahsulleri yetiştirenle-
duğundan az zamanda rütbesi mi-

tıklarını söyletmek mümkün olama re takdirnameler ve para mükafat 
dı. Yalnız Padişahın Kagı· tbaneye ralaylığa (Albay) kadar yüksel -

!arı verilecektir. Bu suretle, müs -
gı'tmek üzere ara sıra oradan gerti- miş, maiyeti seniye Çerkes süvari 

' tahsiller iyi mahsul almıya teşvik 
• gı-· cihetle böyle bir zamanda ber _ alayı teşkil olunduğu zaman o ala-

k t t · d·ı ·şt· edilmiş olacaklardır. hava edilmek üzere bu tertibatın ya omu an ayın e ı mı ı. 

S h f' Ahın t b d b Diğer taraftan, geçen sene 6, 
Yapıldıgı" anla•,ıldı. (3) er a ıye e ey en aş-

k d h f . · ı · ı · ti ı bu sene de on kazada açılan ehli Bunun üzerine Abdülhamit, bil- a saray a a ıye ış erıy e ış ga 
edenlerin en mühimleri Ahmet be- hayvanlar sergileri de, öniimüzde-

hassa kendi şahsi selametine kar k" ı it d ı kt 
tı yapılacak tertibat ve teşkilattan yin eski katibi ve muavini bende- ,..,.vıvyvıvvonv..avvı"'y"'e"r'""'e"'a"'ç"'ı"'a"'c"a.,..,,..,.ır.,..vv"" 
haberdar olmak ve derhal buna ganı şahaneden unvanını haiz Kad 
karşı lazım olan tedabiri icra ede- ri Bey, kahvecibaşı ve Gidiş mü -

diirU Sansar Mahmut efendi. ki -bilmek için sarayda bir hafiye teş 
kiliitı vücude getirtti. Hünkilrın !arcı başı Osman, seccadeci bnşı 

İzzet, Müsahip kağıtbane imamı vehmini ve korkusunu arttırmak is 
zade Rifat beyler idiler. 

tiyenlerin telkin ve teşviki ile vü- Sonraları bunlara Kurenadan 
cude getirilen bu hafiye te~kilatı 

MÜTEFERRiK ; 

TRAMVAY ŞiRKETi 
Borcunu t aksit le ödemek istiyor 

Okuyucularımız 
Diyor ki 

Buna seyrüsefer 
mani olamaz mı? 

Kutucular caddesinde kutucular 
esnafı namına "devamlı kariniz 
Cemal,, imzasile almış olduğu
muz resimli bir mektupta şöyle 
denilmektedir: 

"Kutucular caddesi piyasa
nın en işlek, fakat aksi gıbi de 
en dar caddesidir. Buradan ge
len geçen insanlar hadsiz he
sapsız olmakla beraber araba, 
otomobil ve kamyonların da 
sayı.ı ·bulunmıyacak derecede 
işlektir. Fakat yolun darlığı do
layısiyle her dakika başında bir 
yabancıı şoför kavgasıdır gi
der. "Sen yol vereceksin, ben 
yol vereceğim.,, diye biribirle
rini yerler, bizi de bizar eder
ler. Mesele bu kadarla kalsa i
yi. Her dakika da "Ha kam
yonlardan birisi dükkanın içi
ne girecek, ha ezileceğiz.,, di
ye de büyük bir heyecan için
deyiz. 

Gönderdiğimiz rosim bugün 
olan bir vakayı caıılandmyor. 

Bakınız ·bu vaziyetin ne kadar 
tehlikeli olduğunu görünüz. Az 
kalsın esnafın biri bu esnada 
kamyonla duvarın arasında çıtır 
çıtır kemiklerini kıracaktı. Ait 
makamların dikatlerini celbet
menizi dileriz.,, 

YENi SABAH: Seyrüsefer me
murluğu bunu ehemiyetmle tet
ik ederek buradan nakil vasıta
larının yalnız bir istikamette iş
lemelerine müsaade etmelidir. 
Diğerleri için de ayrı bir yol 
göstermelidir fikrindeyiz. 

Ragıp pa'15, Kurenadan Emin ve Fa 
i~e başladı. Abdülhamit ile halk a- ik beyler, İkinci katip Şamlı İzzet 
rasında geniş bir girdap açılmıştı. 
Kendilerine bendeganı şahaneden 11aşa, şifre katibi Kamil' musahip 

Tramvay ~irketi, elektrik ida
resine, elektrik sarfiyatından olan Herhalde dikkate alınacağını 
borcunu henüz ödememiştir. Diğer ümit ederek bu mühim işi sey
taraftan, icra itiraz müddeti olan rüseferin dikkatli nazarlarına 

Mustafa, Yaverandan Kenan, Fe -
unvanı verilen, her gün getirilen 

him paşalar, yine yaverlerden mi· ve ekserisi uydurma olan yüzler
ralay Ahmet Şiovket ve biraderi ce binlerce jurnallerin önemlilerini 
Rıza beyler iltihak ettiler. 

padişaha vermekten başka bir iş- (Sonu var) 
!eri olmıyan, halk arasında serha- =============== 
fiye, ikinci hafiye gibi adlarla iş

tihar eden adamların ikbal tepe
sine doğru adımadım yükseldikle
rini gören birçok kimseler jurnal
cılık etmeğe başlamışlardı. 

Saraydaki bu hafiye alayının 
başında serhafiye Ahmet Bey var
dı. Bu Ahmet Bey 1301 (1885) se
nesinde bir Çerkes hükumeti kur
mak için etrafına birçok çer kes 

ilerigelirlerini toplıyarak muhalifi 
Rızayı ali işlerde bulunduğu hak
kında o zaman katibi bulunan Kad 
ri Bey tarafından verilen bir jur -
nal üzerine Halebe nefyedilmişti. 
Orada bir seneden fazla kaklıktan 
sonra cülusu hümayunun yıldönü
mli olan 1303 senesi ağustosunun 
on dokuzuncu günü padişaha çek
tiği bir tebrik telgrafı üzerine af
edilip htanbu!a gelmiş ve çok geç 
meden liva olmuştu. Yine sarayda 
hafiye işleriyle i~tigal edıyordu. 
Hafiyelik jurnalcılık gittikçe bü -
tiln memlekette dal budak saldığı, 
E vapçılıaşı İsmet ve ser kiittabi 
Haobi B~ylcrılen başka lıiitıin 'a -
ı·ay erkan ve memurini bu iş'e az 
çok uğraşmağa başladığı cihetle 
Ahmet paşarını vazifeei Avrupada 
ve Mısırdaki kaçak Türklerin iş . 
!erine hasredilmisti. Çok zeki, is-. . ' 
gilzar olmakla beraber okuyup yaz 
ması az olduğu ve yeni vaıifesin
de buna ihtiyaç bulunduğu cihetle 

(1) O zaman yalıda Amerikalı 
bir kinı.cı mrdı. Herif yakalanarak 
haıı&e konuldu ise de Amerika se
faretinin vaki olan m;idabalesi üze
rine memleketine gönderilmekle ik
tifa olundu. 

(2 ) Bu Tahir ağa, h i3metine mü 
lıafaten maiyeti aeniye tüfekçile
r i arasına alınark uhdesine kapıcıba 
§ılık rütbesi verilmi' ve üç sene son 
ra vefat etmiştir. 

3) Gerek bu ve gerek bundan ev 
nlkl tertibatın, padişahın korku 
vesyescsini artırmak için sureti 
mahausada yapbrılmlf olduğu, her 
ikisi hakkuıılaki tahkikfın netioeııiz 
kalmış olmasile tahakkuk etmiştir. 
Ra.tta bu vakalar A vrııpa matbua
tında epeyce dedikodu t.evllt etmiş
fıl. 

Meyva mıntakaları 
Tesis ediliyor 

Buhususta halkı tenvi r için 
kursla rda açılacak 

Vilayetin, köy kalkınma prog
ramı tatbikatı cümlesinden olarak 
köylüyü zenginleştirme ve terfih 
yolunda aldığı tedbirler arasında 
en mühimleri meyva mıntaltaları 
tesisi meselesidir. Yapılan tetkik
lerde, Şile ınıntakasının, fındık 

mıntakası olan Giresonla ayni arz 
derecesi üzerinde olduğu ve fındık 
yetiştirebileceği anlaşıldığından bu 
civar köylerine seksen binden fazla 
fındık fidanı verilmiş, köylüler bun
ları dikerek fuıdık yetiştirıııeğe 

başlamışlardır. Yakın zamanda Şi
le ve ci\'arı mükemmel bir fındık 
mıntakası haline gelecektir. 

Yine, yapılan tetkikler, Kartal 
ve civarında mandarina ve diğeı·· 

ııarenci meyvaların yetişelıilereği- 1 

ni gö•tffm;~t'r. Vilayet, bu sem', 
Kartal ve civarında mandarina tec 
rübe bahçeleri kuracak, bunlardan 
alınacak neticelere göre, bu civar 
maııdarina mıntıtkası halinP getiri 
lecek, bu civar halkına meccanen 
fidanlar dağıtılacak, bakım ve is -
tihsal usul)eri ö,i\'retilecektir. 

Kartal ve Yakacık civaruıda 
fevkalade üzümler yeti~tiği ma -
lılmdur. Eski zamanlarda telimi! 
bağlık olan bu semt bayırlarında 
da bajrlar ve bu mıntakada bağ
cılık ihya edilecektir. 

Ayrıca, burada, senede b;r gün 
de büyük bir üzüm panayırı kuru
lacaktır. 

Bunlardan başka, hangi mınta
kalarda hangi nevi meyvalar yeti • 
şeceği de tetkik edilecek ve mmta.. 
ka mıntaka meyva hinterlılntları 
kurulacaktır. Bunlann, şehrin ik -
tısadiyatı noktasından da \Ok bil
yük faydaları görüleceği muhak
kaktır. 

Bu mıntakalarda, kurslar da a
çılarak halkın, ınıntabya göre, o 
meyvaların yeti~tirilme, istih•al 
vesairesi hakkında tenviri de düşü

nülmektedir. 

on gün de bitmiş bulunmaktadır. koyarız. 
Elektrik idaresinin bugün icraen \..., ___ __________ ~J 
tahsil için teşebbüse geçilmesi i
cap etmektedir. 

Diğer taraftan, tramvay şirke
ti, elektrik idaresine, borcunu tak-
sitle ödemek iizere müracaatta bu-

Bugün mektepler 
açılıyor 

Cumhuriyetin on be~inci yıldö-
lunmuştur. Eğer bu şekilde anlaş - nümü münasebetile iiç gliııdür ta
mak mümkün olursa, şirket borcu- til bulunmakta olan bütün mek _ 
nu ödemiye başlıyacak, elektrik teplerle, bayram tatiline iştirak et 
idaresi de icra marifetiyle ve haciz miş buhıınn mii~ssesat ve devair 
rolile alacağını tahsil etmekten bugünden itibaren normal me,ai-
vazgeçecektir. !erine başlamış olacaklardır. 

Ziraat kongresi ' h az ·rlıklan ,.;vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvV> 
bitti -

Teşrinisaninin dördünde An -1 Kısa Haberler 1 
karada açılması takarrür eden bü
yük ziraat kongresi hazıı:Iıkları ta 
mamlanmıştır. Kongreye arzedilc 
cek olan rapor, broşür vesairenin 
teksir ve tab işleri bitirilmiştir. 

Kongrede, birçok mühim kararlar 
alınacağı tahmin edilmektedir. 

Rize ve Trabzonda biiyük türis

tik oteller yapı acak 
Denizhaıık idaresi memleketi

rnizın günden güne inki~af ünıek
te olan turizm hareketlerile tl. ha 
yakmd.ın alakadar t 'maga k rar 
vermiştır. BunJn için memleket.in 
muhtelif ycrler.nd" turi~.ık <ıfo'kr 
kuracaktır. 

Bu hu usts y11pılan pliıra göre ilk 
olarak Rize ve ·rrabzon Ja sey -
yahla ·m her türlü nt y~larıııı 
kar<ıla.rlı~ lecek .;:ı~kilde turist:k 
hirer otel kur caklır. Bu cft•llerin 
inşaalıııa yaknıcl. başl.ı.nac.ıktır. 

De izbank maji-az':l •r ç~cak 
De!lizlıank idaresi .ehirdcki ti

cari vnzi.vetiıı ink;ş~fına blr ~ar -
dım olmak ve h'dkın da bu anıda 
istifade edebilmesi için şehrın muh 
telif yerlerinde umumi ma~az.ıılar 
açmağa karar ''ermiştir. Bu hu3us 
taki projenin yakıııcla tatbikine 
başlanacakbr. 

Memleket iskelelerinde 
tamirat yııpa'cıık 

Yakın ve uzak •ahillerimizde 
bulunan bi~ok vapur ı~keleleri 
Denizbank idare,; tarafından }eni 
den tamir edilecektir. Bu c~ınle -
den olmak üzere Heybeli iskelesi 
yeni b:ıştan denilebilecek bir şe -
kilde yapılacaJ<:tır. Bundan başka 
idare adalar arasındaki vapur se
ferlerinin de daha kı.•a bir müddet 
zarfında yapılması için tedbir dil - ı 
şünmektedir. 

-* Kadıköyüne asri mezarlık 
yapJacak - Belediye mezarlıklar 
müdürlüğü Beyoğlundaıı b:ışka Ka 
dıköy civarında da bir asri mezar
lık yaptırmağa karar vermiştir. 

Bu mezarlık ~imdiki Kızıltoprak 

semtinde yapılacaktır. Burada ay
rıca asri bir gusülhane de yapıla -
caktır. * Üsküdar - Beykoz Tr&mvay 
hattı - Kadık y - Haydarpaşa a
rasındaki ge it köprüsünün yapıl. 
ma>ı nihr.yetıendikten sonra Tram 
vay hattı tlaha ziyade kı alını, ola
caııınclan Ü:;küd ır - Beykoz ara ın 
daki tramva) h3ttınm in o\.:ll ııro -
jelerinh yapılması~a ba•lanacıık -
tır. 

1t: Köylıilere ders filmleri gös
terilecek - Köylülerimizin sey -
nır se"li filmlerle tenvir erlilme-. . 
si için ,·ekiıletler ar:ı51nda tetkik
ler başlamıştır. Her Vekalet kendi 
br nsıııı aliikarlar edecek mahiyet 
te filmler hazırlıyarak köylümüz[, 
tenvir edecektir. * Bir zeytin enstitüsü açıla
cak - Ziraat Vekale1i memleket-
te bir zeytin en•tıtüsii tesis Ptmeğe 
karar vermiştir. Bu maksatla Balı. 
kesirde büyük ·;e asri lıir bina in. 
şa edilmektedir. * lznıir vapurunun ırünü de • 
iişti - Den'zbıınk gördüğü lü -
zum üzerine h.mir - İstanbul pos
ta <1nın İzmi:rden hare.ket giiniiııü 
değiştirmiş çıır.amba günü yap -
mı.•tır. * Yeni Tarit tubesi - İzmir 
üzüm ve incirile şarabını aldnn . 
madan alabilmeleri için İstanbul 
ve Beyoğlunda da bir şube açma
ğa karar verilmiştir. Bunlardan en 
evvel B~yoğlu şubesi açılacaktır. 
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Ağaç seferberliği Poker-;;;=rlardı. İçlerinden 
M 1 k ·biri birdenbire kağıtları hiddetle artta yapı aca ma~aııın üzerine atarak bağırtlı: 

- İçimizde bir hilekar var. Ben 

Her şehirli her yıl bir ağaç 
d ikmiye mecbur olacak 
İstanbul vilayeti, şehrin ağaç -

landırılması için bir taraftan fi -
dan yeti~tirip köylülere tevzi e -
der ve kendi ve,;aitiyle icap eden 
yerleri ağaçlandırırken, diğer ta -
raftan da, htanbulda, her sene 
muayyen bir giinde ağaç seferlıer 
!iği yapılmasını ve her şehirlinin 

bir ağaç dikerek yetiştirmesini ka
rarlaştırmıştır. Ağaç seferberliği

nin martın ilk günlerinde yapılma
sı da takarrür etmiştir. 

İstanbulun muhtelif mıntaka -
Jarında, halk, tayin edilecek yer -
lercle, semt semt, ağaç dikmekle 
mükellef tutulacaktır. Bu ağaçla
rın dikilmesinde, semt veya köy
lerin hava hucumlarında gizleme 
tertibatı olarak kullanılması, köy
lere varidat temini vesaire gibi ay
rıca da istifade edilmesi gözönün
de tutulacaktır. 

Bundan başka, vilayet, şehrin 
garp kazalarında ceviz koruları 

meydana getirmiş, dere kenarı o -
lan yerlere de kavak ağaçları dik
tirmiştir. Dere kenarı olan ve sö -
ğüt yetişmesine müsait bulunan 
yerlerde, kibrit çöpü imalinde kul 
lanılmağa elverişli neviden söğüt 
ağaçları yetiştirilmesi kararlaştırıl 

mıştır. 

Bu ağaçlardan kibrit imali hu
sususunda da istifade edilme,; te
min olunacak, bu suretle, şehrimiz 
de bulunan kibrit fabrikasının u
zak yerlerden kibrit çöpü için a -
ğaç getirtmesine de lüzum kalmı
yacaktır. 

. ·-.-POLİSTE·.· . .,. - -: .. 
DiKKATSiZLiK 

T ramvaydan sarktı, 
direğe çarptı 

Dün, Hayd:ırpaşa lisesi talebe
sinden Hasan oğlu Eşref, tramva
yın sahanlığından başını dışarı çı

karıp etrafa bakınırken, Haydar

paşa emrazı entaniye hastahanesi 
önündeki tramvay direğine çarp
mış, başından yaralanarak tedavi 
altına aiınm· ıtır. 

Bir o t omobil tramvaya çarptı 
Kemal Şerbetçinin idaresindeki 

483 numaralı hususi otomobil, Şiş
liden Pangaltıya gelirken, frenle

rinin tutmam38l yüzünden, Vatan 
gazinosu önünde duran vatman ts

mailin idaresindeki 57 numaralı 
Şişli - Beyazıt tramvayına çarp -
mı.~tır. Bu çarpma neticesinde o
tomobil hasara uğramış, otomobili 

kullanan Kemal'le arkadaşı Fah -
rettin, hafif surette yaralanmışlar
dır. 

Tramva y çarptı, ihtiya r 

yarala,,dı 
Vatman Fetni'nin idaresindeki 

tramvay arabası, Doğancılardan 

üskildara inerken, 65 yaşlarında 

Murtaza isminde birisine arkasın
dan ~arparak düşürmüş, zavallı ih· 
tiyıır muhtelif yerleri:ıden ehrm
miyetli surette yaralanmış, Hay

darpaşa Nümune hastahanesine 
kaldırılıtrak tedavi altına alınmış· 
tır. Vatman yakalanmıştır. 

Otomobil çarpmasından 
yaralandı 

Şoför Mustafa Baltacı'nın ida -
resindeki 30i6 numaralı taksi oto
mobili, )laçka cadesllıde, sekiz ya
şında, tlhami isminde bir çocuğa 

çarparak muhtelif yerlerinden ya
ralaınıştır. Yaralı çocuk, hastaha
neye kaldınJmııı, şoför yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

~--------------
*Avukatlar lavhaaı - Avu

kat tabelalarından vergi alınmaya 
teşebbüs edilmesi üzerine Bele
diye bir tamimle avukatlığın tüc -
carlık vasfından olmadığını ve bi
naenaleyh tabeüi almak ve vergi 
vermek mecburiyeti olmadığını a
lakadarlara bildirmiştir .. * lnhisarın yaptığı ucuzluk -
şampanyanın fiyabnda tenzilat 
yapmıştır. Bayilerin elindeki mal 
bittikten sonra yeni ucuz maddeler 
piyasaya çıkmış olacaktır. 

oynamıyorum. 

Bu sözlere diğer oyuncular şid 
detle itiraz ettiler. Beriki iddia • 
sın da israr etti: 

- Nasıl olur. İki el evvel cebi· 
me gizlice bir birli yerleşlirıniştirrı · 

Şimdi yok. 

* Müşteri meyhaneciye ~-akla~tı: 
- Günde ne kadar şarap satı· 

yorsun? 
-- Elli şişe! 
- Ben bir usul biliyorum. Tat· 

bik edersen iki misli fazla sarfe· 
dersin. 

- Aman söyle! 
- Müşterilere verdiğin şarap· 

!ara su katma!. 

* - Ağzımdan şimdiye kadar 
asla bir yalan çıkmamıştır. 

- Ya, demek onun için hırrı· 
hımsın! 

* Salamonun oğlu İzak, n;şanlı· 
eı ile beraber gezmeğe gitmişti. Ak 
şam çok geç eve döndü. Salamon 
hemen oğlunu çağırdı: 

- Bu kadar zaman neredey • 
din? Pekaıa bilirsin ki insan gez· 
mekte ne kadar çok kalırsa o ka· 
dar çok para sarfeder. Şimdi sö:Y· 
le bakalım kaç para sarf ettin? 

- Bir buçuk lira! 
- Aferin, fazla harcamamış· 

sınız. 

- Ne yapalım, 
fazla para yoktu. 

kızın yanında 

* 
- Garson, bu et parça•ını bir 

porsiyon mu sayacaksın? 
- Elbette beyim .. Siz hele bir 

yemeğe başlayın, onu kesiııciye 

kadar üç porsiyon yemiş kadar 
vakit geçireceksiniz. 

* - Sevgilim, beni annemden i~· 
teyip de evlendiğimiz zaman 'e · 
nin bütün dertlerine ortak olaca • 
ğım. 

- Fakat benim derdim yok ki! 
- Benimle evlenmiyecek mi • 

sin caııım? . 

Ne Pişireyim? 
PAZARTESi --İftariye (reçel, pastırma, peynir,) 

Tavuksuyuna şehriye çorbası 
T a vuk haşlaması 
Patates köftesi 
Üzüm 

Patates köftes. 
Bir kilo patates için 125 granı 

salamura peynirini bir kase içinde 

el ile iyice ufalayıp eziniz. !Iamu· 

ra koyacağınız yumurta sarıların ı 

hamura koymayıp peynire koyu -

mız ve iyice karıştırınız ve eziniz. 

Müteakiben bu mahlütu hamura 

ilave edip yoğurunuz. Diğer taraf 
ta maydanozun yapraklarını ayı

rıp gayet ince kırınız. Yahut evvel 

ce kıyıp hazır bulundurunuz. H:ı· 

muru yoğururken bu kıyılmış ma:Y 
clanozdan bir buçuk avuç ilave e· 

dip iyice karıştırınız ve yoğurunu• 

sonra tavayı mutedil ateşe sürüp 

yağ kızarken hamurdan köfteler 

yapıp birer birer yumurta akına 

bulayınız ve havanda dövülmüş ka 

!eleye batırarak tavada kızartınız 

ve sıcak, sıcak sofraya veriniz. 

TAKVİM 
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Rumi: 18 i lk teşrin 1354 

Hızır: 179 
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Öğle : 11,58 - ikindi : 14,47 

Ak.;am: 17,08 - Yatsı : 18,40 

İmsak : 4,50 
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Bütün Dünya -

s emleke Atatürke Hayran 
(Bqtarafı 1 ;ncl sayfada) K •• •• p d H 

rtaya Attılar !~~r~7ş~~.~:i~~!':~::~i:.ı·h•kkuk aragozun Menhcere e: 1.hat.Yk~t Müstakil Slovo gazetesi eski k. K d 1 ı arı 
başvekillerden Andre Toşefin !n1 - ) a ın a u a veresı Bir arkadaşım anlattı: 

(Baıtarnfı 1 inci aayfada) lamamıştır. Ve bugünkü ahval ve zasile neşrettiği başmakalesınde 
Ribbentrop _ Muuolini şerait dahilinde zayıflayamazd1 

şöyle yazıyor: • 
Cör~mcııinin Neticesi da.,, "Atatürkün imzası Türk tari- 11acı·vad 17aragözü Hile ile Kandı-

"- Doktordan aldığım bir re
çete üzerine Sirkecide bir eczaha
neden (Hiatogenol) ismindeki ill\
cı yaptırdım tıaç hlr şişe içinde idi. 
V& şişenin ilzerinde de matbu ola
rak "Perakende satış fiyatı yUz 
kuruştur,, diye yazılı idi. Doktoru
mun tavsiyesi veçhile bu ilaçtan 
Uç şişe içmek mecburiyetinde idim. 
Bunun için Divanyolundaki bir ec
zahaneye müracaat ederek ayni i
Hiçtan istedim. Bu sefer benden i· 
ki lira istediler. Yine bu civarda ba~ 
ka bir eczahaneye başvurdum, oı·a
dan da iki lira istediler. Bu sefer 
yine Sirkeciye inerek ilacı ilk al
dığım eczahaneyc müracaat et • 
tim ve ayni ilacı bir liraya aldım. 
Acaba Sirkeci ile Divanyolu arasın 
da bu yüzde yüz fiyat farkı neden 
hasıl oluyor? .. ,, 

.doma, 30 (A.A:) - B. Musso- "Le Jurnal,, den: fl4 l\ı..ı 
hinde ebedi olarak altm harflerle • 1 T d V 

lin! ile B. fon Ribbentrop arasında "Öyle bir noktaya geldik ki bu yazılı kalacaktır. ÇUnkü bu adı ta- rıp Bahşış Payını yerme en n..açar 
ki görüşmeler hakkında mutaıaa - noktada B. Hitler Prağ ile Buda- d • 
1 sıyan adam en buhranlı anlar a 
ar serdeden Voce d'İtalia diyor peşte arasında hakem vaziyetini ·· 

ki: almıştır. Hiç şüphesiz B. Mussoli _ yalnız memleketinin şeref ve na • 
''Roma ile Berlinin Macar - Çek ninin iştirakile. Fon Ribbentropun musunu kurtarmakla kalmamış, 

tnesclesi hııkkındaki vaziyetlerinin Romaya gitmesi de bundan ileri nisbeten çok kısa bir devrede mem 
Uç noktasında mutabakat vardır: gelmiştir. Fakat Hitlerin tam amile leketini yükseltmiş ve milletini u-

1 - Macaristan, Polonya ve hakim vaziyette olduğu bu işteki mumi terakki yolunda ilerletmiştir 
Çekoslovakya arasındaki ihtiliifın bu iştirak biraz gariptir. ,, Atatürk, tarihin yılmaz ıslahatçı -
Çekoslovakyanın ve Tuna havznsın Le Jurnal, önümüzdeki perşem ]arından biridir. Atatürk, eski hu
daki sulh ve huzurun menfaati na- be günü bir taraftan Almanya ve rafelerle yaşamış olan bir repimi 
nıına süratle halledilmesi lüzumu, İtalyanın diğer taraftan 'Macar ve gömmekte asla tereddüt etmedi, em 

Çek murahhaslarının iştirakile bü sali görülmemiş ve işitilmemiş bir 
yük bir Alman veya İtalyan şehrin cesaretle derin bir islfihat silsile -
de bir konferans aktedileceğini sini ele almış ve dünyayı hayrette 
tahmin etmektedir. · bırakan enerji ve sürntle tahakkuk 

2 - l\facaristanın meşru men
faatlerine karşı en büyük sempa
ti ve tesanüdün gösterilmesi, 

. 3 - Yeni Çekoslovak rejimine 
karşı dostluk.,, 

Macar • Çek l,inde Hakemlik 
Roma, 30 (A.A.) - Almanra 

ile İtalya, Macar - Çekoslovak ih
tilafında hakemlik yapmayı esas 
itibarile kabul etmiştir. 

"Maten,, gazetesi Romadan is- ettirmiştir. Ilakiki bir mucize ya-
tihbar ediyor: rntmıştır. Bugün bütün dünya, A-

Bu karar Mussolini - Ribben -
trop mülilkab esnasında verilmiş 
Ve Macaristan ile Çekoslovakyanın 
'Romadaki elçilerine bildirilmiş -
tir. 

"Macnr - Çek meselesinde Al • tatürk tarafından o zaman teves
manya ile İtalyanın pek yakında sül edilmiş olan şeyin en ince tefer 
hakemlik yapacakları ve bu ha - ruatına kadar düşünülmüş bir dev 
kemliğin Almanya tarafından .red Jet ve siyaset pianı_.Jdüğini teslim 
dedilmiş olan plebisit veya Macar- etmiş bulunmaktadır. Bu planın 
Leh müşterek hududu esasına i:.ıti- büyük bir maharetle tatbikinden 
nat etmeyin Karpatlnraltı Ru .. ya- de bugünkü parlak neticeler doğ-
sının ::Macaristan ve Polonyanın t muş ur. 
prestijlerini tatmin edecek şekilde Yeni Türkiyenin yakın komşu-

Franaız Gazeteleri Ne . . 
arazi parçalarına taksımı esasına su, kendisile ebedi olarak dost ge-

Diyorlar? w · t h · 1 
ı istinad eyliyecegı a mm 0 una - çı·nmek ı·stedigwimiz Türk milletine 

Paris, 30 (A.A.) - talyan - k. ç k ı 
A bilir. Bu suretle şimdi ı e 0~ o- karsı ·~amimi dostluk hisleri bes-

lman görOşmelerinin neticeleri f t1 · d · "' 
1 vakyanın hayati men aa erı e ıı· ... ·en bı'z Bulgarlar, bü:\.·ük Ata-
ıakkında mutalfialar yürüten ga- J 

muhafaza edilmiş olacaktır.,, türke sagw hk ve snadet, sevk il i -
zeteler, Roma - Berlin mihverinin 

Bir Tevkif daı·e ettigw i Türk milletine de her 
ınutesanit olduğunu beyan etmek-
tedirler. Prag. 30 (A.A.) - Bir teblig- an artan bir refnh dileriz.,, 

''Le Jur,, diyor ki: de mebuslardan Karpatlaraltı Rus Atinada 
"Beklenildiği veçhile Roma ilci yası muhtar kantonunun sabık baş- Atina, 30 (A.A.) - Türkiye 

Berlin tesanütleriııi yeniden ilan et vekili B. Andre Bridinin tevkif e- Cumhuri>·etinin on beşinci yıldö-
tiler. Roma - Berlin mihveri zayıf-· dilmiş olduğu bildirilmektedir. nümü münasebctile Yunan matbu~ 

--------- atı dost ve müttefik Türkiyeye Yu

Yahudi Kongresİ1 f ~ansa~~ . 
Kongre umum y ah udi- Komunı~tler. hukumeti 
lerin menafi ini koru- tenkıt edıyorlar. 

d Paris, 30 (A.A.) - İntihabat 
mayı kararlaştır 1 nıunascbetile yapılan bir toplantı-
Nevyork, 30 (A.A.) - Ameri da bir nutuk söylemiş olan komü

.kanın 30 h kümclinden gefoıiş o- ııist fırkası genel sekreteri B. To
lnn 550 murahhas, Amerika Yıı - rez, l\lünih ihtilafını ve B. Dalad
hudi kongresinin dünkü açılma yenin nutkunu şiddetle tenkit et -
Celsesinde hazıl' bulunmuştur. Kon miş re şöyle demL;:tir: 
gre, üç gün devam eclecl!k ve bü- "Amele sınıfı aleyhinde yapılan 
tün dOnya Yahudilerin hukukunu iftiralar, memleketin beklemekte 
lnuhafazaya mü "allik bir prog- olduğu kalkınma programını teş -
l'aın tanzim edilecektir. kil etmez. 

Kongre liderleri, ilk defa ola- B. Torez, amele sınıfının l\Iü -
?ak, nazi propagandasının Ameı·i- nihte düçar olmuş olan milli feia
knya girme i ve iş sahasına Yahu- ket nıesullerinin iktidar mevkiini 
diler hakkında farklı munmeleleı·ı terketmelcri şnrtile iktısadi kal -
Yapılması husuc;unda ileri gidilme kınmavı temin için mesai birliğin
ııi Yüzunden Amerika Yahudileri de buİunmağn, tayyare ve toplar 
için tahacldils etmiş olan vaziy~ti 1 yapmağa amade olduğunu ilave et
tctkik edeceklerini söylemişierdır. militir. 

Murahhaslar, bir tnkrir kabul Nutuk Hakkında Gazeteler 
etmişlerdir. Bunda kendilerinin Ne Diyor?. 
Avrupada yapılmakta olan cebri Pari , 30 (A.A.) - Radikal 
llluhaceretc karşı mücadele ve ya- sosyalist kongresi münasebetile 
hudiierin Filistindeki vaziyetlerini Romiye, Figaroda yazıyor: 
lllüclafaa için demokrasi kuvvetle- B. Daladye umumi ahval şera- 1 

nan milletinin hararetli tebrikleri
ni izhara devam etmektedir. 

Belgardda 
Belgrad, 30 (A.A.) - Yugos-

lav ajansı bildiriyor: 
Bütün Yugo;;la\• matbuatı Tür 

kiye Cumhuriyetinin on beşinci yıl 
dönümüne uzun makaleler tah~is 

eylemekte ve Türk milletinin bir 
kitle halinde sarsılmaz muhabbet 
ve bağlılık gösterdiği Atatürkün 
resimlerini derceylemektedir. 

Somouprava şöyle diyor: 
"Türk milletinin refahı için bu 

gün bütün şartlar başarılmış bulun 
maktadır. Türk milletinin şarkta 
ve yakın şarkta bir kültür ve mede 
niyetçi vazifesi vardır. Bu vazife
ye Türk milleti tamamile lıiyıktır.,, 

Pe,tede 
Budapeştc, ~O (A.A.) - Tür

kiye Cumhuriyetinin on beşinci yıl 
dönümü münasebetile Türkiye or
ta elçiliğinde parlak bir kabul res
mi yapılmıştır. 

Mebus general Galaııtai, Ata
türkün eserinden ve Tnrk - ~lacar 

dostluğundan hararetle bahsetmiş
tir. 

tine iltihaka fımude olduklarını be iti ve memleketimizin ihtiyaçları 
.., Turan Cemiyeti namına Keöpe ,,an etme..:.tedirler. hakkmda bildiklerini pek iyi bil - Türkiyeyi tebrik eylemiştir. 

Ruzvelt tekzip ediyor diğinden mesuliyetin yükseleblen Türkiye elçisi bu nutuklara. ce-
Nev'-'ork, 30 (A.A.) - Bazı insanları büyülttüğü ve boyun iğen 

J vap vererek gösterilen do:ltluk his 
taze.teler, B. Ruzveltin tn.-..iltere leri ezdiği bir anda bulunmakta lcr 0 lerinden dolayı te.;;ekkür eylemiş -

alını, Kanada ziyaretini nıütea - d
1
edm:z. 

1 
k ti .. h tir. 

kip Amerikaya gelerek birkaç gOn o ug"umuzc an a yen şup e e - ......................................... . 
Vnşingtonda kalınağa davet etmiş Lö Jurnal, diyor ki: 
oJ.duğunu yazmışlardı. Hariciye ne Radiknl kongresi, hakçılar cep 
.tarctinin matbuat dairesi, reisi _ besini görmü., liir. Şu halde her tür 
cumhurun bu kabil bir teşebbiisün li.ı ümide kapılmak caizdir. 
den nıalümatı olmadığını beyan Ovr, gazete i başmakalesinde 
ttrnektedir. B. Daladyenin kongre muvacehe -

Cümhuriyet bayramı 
neş'e içinde geçti 

(Baf tarafı 1 inci •ayfada) 

AN KARADA 

Ankara, 30 (A.A.) - Bugün 

İki sayımızdan beri mevzu unu 1 
anlattığımız"bekçi,, (1) muhavere 
sinin bu kısmında Karagözle Haci
vat konağın önüne artık gelmiş

lerdir. 
Karagöz bazı tuhaflıklarile 

konağın hanımını bile güldilrmeğ& 
başlamıştır. 

Hacivat - Aman birader yi
ne bir çam devirdin. 

Karagöz - Öyleyse sa\'uşa -
hm; şimdi üstümUze devrilir. 

Hanım - (pencereden) bu 
kadar beyit biliyorsunuz elbet 
şarkı da söylerginiz, değil nıi? 

H - Hangi şarkıyı emir bu -
yuruyorsunuz efendim. 

Hanım - Bir eski şarkı var
dır, •bilmem bilir misiniz? "Lüt
fedip külbei ahzanıma gel,, eviç .. 

K - Ben girmedim, belki ha
civadın mahimatı var.dır, efendim. 

H - Nereye girmedin Kara -
göz? 

K - Baksana: "Lütfu beyin 
kulübesine girdin mi hiç?,, 
.soruyarlar. 

diye 

H - Yok canım. Bir şarkı so
ruyorlar, halta makamı da eviç
tir; onu sual ediyorlar, biliyor 
musun? 

K - Yooovd .. 
II - Efendim bilmiyormuş, 

başka bir şey emredin. 
Hanım - Veçhi gülgfiııuna 

hurşidi müne,rver dediler .... 
H - Ne dedi Karagöz? 
K - Aman hacfrat kaçalım; 

sakatlık çıkacak. 

H - Neden birader? 
K - Yahu nedeni var mı? 

Baksana: Bekçi Hurşide lüverver 
verdiler l diyor. 

H - Sağır işitmez, uydurur 
derler. Onlar Lıir şarkı i~mı .soy
ledilcr. Gayet glizel biı: şarkıdır 

bilmiyor musun? 
K - Bilmiyorum, ya! .. 
H - Efendim güfte~i hatırın

da kalmamış başka bir şey emre
din. 

Hnnım - "Dilrübiilar 
azar imiş., Hii~eyni aşiran. 

H - Ne dedi Karagöz? 

maili 

K - Deli kurbağalar mayıs
ta azarmış. Hüseyni aşiran. diyor. 
Hüseyni .aşiran bizi vızır, vızır bu 
radan kaçırır. 1 

lI - Sen bu nkşam beni rezil 
ettin. Hüseyni aşirnn makamın

dan bir şarkı i~tiyorlar. Bu şarkı 
bende yok, sende var mı? 

K - Bu bilmece gibi b!r şey 
oldu. Ne sende var, ne bende .. 

Hamm "Açtım yüzi.inü 
Tal'atı didanna baktım,, :;arkısı 

var mı sizde? 
H - Ne dedi Karagöz? 
K - Açtım uyuzunu 'faliitın 

idrarına baktım. Bu kadın galiba 
doktor bacivat !. 

lI - Haltctmiş.sin musibet! 
Bilmiyorum derneğe ut:ııyor~nun 

da bin dereden su getiriyorsun. 

( 1) "Bekçi,, muhavereainin 
ilk kıamı dünkü ve evvvelkj gün· 
kü aayılarımızdadır. 

Hanım - "Çare bulan olma
dı bu yareye,, 

"Pek yazık oldu deli biçareye,, 
K - Sade size değil, !bana da 

yazık oldu. 
Hanım - Niçin canım? 
K - Niçin var mı? Bu alayla

rı ikimizde sahiye dinler sonra bir 
hafta korkulu ruya görürüz. 

H - Karagöz sana bu ak~am 
bir hal oldu. MOnasebet almaya
cak sözler söylüyorsun; ya kızar
larsa? ..• 

K - Aldırma, kolarını bu -
!urum. 

H - Canım nasıl ald!rnıa ! Öf
kelenirse işin önünü nasıl alırsın? 

K - Kibar kısmının hiddeti 
çabuk geçer, onlar fukaranın ku
surunu affederler. 

Hamm - "Gül hazin, sünbül 
perişan bağzarm şevki yok,, var 
mı sizlerde? .. 

K - Efendim, onları Şehza
de başı tiyatrosundan sorun. 

H - Kimi soruyorlar Kara -
•. ? goz. 

K - Kimi soracaklar: "Kel 
Hasan sünbül takınmış, Bayzar
la Şevki yok,, diyorlar. 

H - Gördün mü bir kere ye
diğin haltı! Sen adeta saçmalı -
yorsun. 

Hanım - Demek ki bu ~arkı
yı da geçmediniz? 

K - Biz şimdilik k~ndimiz
den geçtik. 

Hanım - \'ah, Y.ah !.. Üzeri -
nize fenalık mı geldi?.. Acaba 
neden? 

K - Neden olacak, hiç bir 
şe:,• bilmediğimizden, alık 1ığımız

dan' .. 
H - Karagöz <lirnne mi ol -

dun? Sen ne yapıyorsun? 
K - Sen karışma ulan .. 
Hanım - Kız pencereyi sü:·. 
II - Yediğin haltı bağendin 1 

mi? İşte pencereyi kapadılar. 
Hanım - Hacivat çelebi. Bu 

nkşam teşrifinizcleıı hnkikaten çok 
memnun oldum. Layık değil ama 
şunu alın (H~ch•nt knpıya gider 
alır). 

H - Var olun. rk~ik olma -
vm. Kulunuzu ihya buyurdunuz. 
· K - Hacivat hani benim his
sem? 

H - Canım ayıp etme! Hiç 
kapının önünde para taksim olur 
mu? 

K - Hmı ayıp falan tanı

mam. Ver benim hi:.;geıni. 
H - (lla\·a.ra kalkıp Kara -

gözün arka tarafına bakar) et -
meyin çocuklar Ayıp değil mi? 
Bize neye taş atı..vorsuııu.~., 

K - Arka.-ma dönüp faş a -
tan çocuklara bakayım derken 
hadvat kaçar). Vay f.!:;at herif 
vay. Demek ki, benim nıs.semi 

yermeden kııçbn ha!... Sen gider 
sen beni buraya lokça çi\'i<1ile mıh 
lamazlar, pamuk ipliği ile bağ -
lam azlar. 

Varayım idgehte dullaba dil -
her seyrine, bakalım i.yinei dev· 
ran ne •uret cö•terir ... 

Der Karagöz de çekilir. 
ORUÇLU 

İstanbul eczahaneleriııdeki fa
hiş fiyat farkları ötedenberi dedi
kodu mevzuudur. Bundan belki 
bin defa şik5.yet edilmiştir, yazıl
mıştır. Nihayet son zamanlarda bu 
işle alfikadar olan Sıhhiye Vekille· 
ti bir formül bulmuştu. Fakat yu- • 
kardaki vaka isbat ediyor ki dert 
heniiz halledilmiş değildir. 

İlaç üzerinde ihtikar yapmak, 
hayat üzerinde ihtikar yapmak de
mektir. Ve insanlar, hayatlarına 
en fazla düşkün olduklarından ta
biatiyle bu hususta aldanmaya en 
fazla kabiliyetlidirler. Biııaena -
leyh iş tamamen eczacıların insa
fına kalmış bir \•aziyettedir. Maa
lesef bütun eczacı Yataodaşları
mız da kafi derecede insaf sahibi 
olmndıklarınd.an bu işe Iazımgelen 
ehemmiyeti vermesini ve icap eden 
zecri tedbirlel'i almasını, böyle va
ziyetlerde çok hassas olan İstan
bul Sıhhat Müdürlüğünden bekle-
riz. 

İstanbulda ilaç, daha doğru u 
hayat ihtiktırına meydan verilme
melidir. 

Şimdilik bu kadar! 
MURAD SERTOGLU 

Fransada 
Bedbinlik 

(Batlaırafı 1 inci sayfadaJ 
"- Sulhün muhafazası, bizim 

nazarımızda en kıymetli bir şey • 
dir. Fakat bütiin de,·letler, Millet
ler Cemiyeti prensiplerinin en s:ıde 

ev en açık bir surette ifade etmek-· 
te olduğu beynelmilel sulh di--ipli-

nine tabi olmadıkça sulhün muha
faznsı mümkün ola.cağına kim ina
nabHir? 

Bu prensipleri, bütün milletler 
\•ecibiilicra bir kanuıı addetmeclik

çe şu veya bu milletler milli talep
lerinin tatmini için sef erbcrlik ili
mııa kıyam ettikçe beşeriyet. Mü
ııih itilafının maalesef kendbini 
götürmüş olduğu uçurumun kena
rıııda kalacaktır Büyük harp maki 
nesini durdurmak için beynelmilel 
bir gayret sarfının lüzumuna kail 
bulunuyoruz. 

Marsilya yangınında yanan sindeki muzafferiyetini kaydettik-
insaolar ten sonra diyor ki: 

~at 12.30 da tinlerinde çelenkler ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fakat beynelmilel bir konferan 
sın faydalı olacağı hakkında bes -
!emekte olduğumuz itimat, Alman 
yanm bu konferansa Milnih 7.İhni~ 

yeti ile yani icabında cihan harbi 
muhatarasını tehdit makamında. ile 
ri sürerek dilediğini elde etmek 
maksadile iştirak etmesi halinde 
mahdut olacaktır. Maamafih, Fran 
se ile Almanyanın mesai birliği 

yapmnlar:ıııın sulhün en esaslı zfi. 
manlarından olduğu :fikrindeyiz. 
Yalnız şartı Fransanın berri Avru
pndn tamamile tek başına kalına
sı olursa bu mesai birliğine imkfııi 
yoktur . ., 

Marsilya, 30 (A.A.) _ Gece Dalad~ enin biı; şef olduğu mey 
l'arıaı enkaz altında kömür haline dana çıkmıştır. Şimdi yarından iti 
telıniş 15 ceset çıkarılmıştır. Bir- haren ne yapacağını bilmek Iazım
~k ~·ağmacılar ve bu meyanda dır. 
~oay otelinde sakin İtalvan taba- Yahudi doktorlara iş yok 
sından bir kişi tevkif eclilmistir. Bu Ynrşova, 30 (A.A.) - .. Pat 
tahıs, B. Boneye aid bir tak~m mu- ajan.ı bildiriyor,. Danzigten bildi-
• aberatı hamil bulunuyordu. ı·ildiğiııe gör~ Yahudj doktorlara. 

Marsilya yangınından şelıir memurları tarafından Polon 
çıkan cesetler yada ancak bu sene sonuna kadar' 

lb l\Iarsilya, 30 (A.A.) -Bu 88_ icı·avi 4 Ahn ~ Pdf'hilrcPklC'ri hakkın 
ah enkaz altından kömür haline. da tebligatta bulunulmuştur. 

gelmiş ı·k· M k d b. zı·ı d ~ . 1 ceset daha çıkarılmış ise os ova a ır a 
k~ huvıyetJerini tesbit etmek müm- ... :Moskovn, 30 (A.A.) - Orman 
k.a. n olmamıştır. Bunlardan başka endüstrisi komiseri Rij of azledil -
\! )'ip kimseler buluBduğuna dair mi~ ve yerine Antseloviç tayin o-ı 

r i'C\na iş'ar yoktur. ı şt unm~ ur. 

ve mızıka olduğu halde izciler ve 
bir piyade bölüğtl bir alay halinde 
Cebecideki şehitliği ziyaret etmiş
ler ve bir kız ve bir er.kek talebe 
tarafından hitabelerle aziz şehit-
!erimizin hatıralarını taziz ve i:ı k 
dis eyliyerek şehitliğe çelenkler 
koymuşlardır 

Z'.;iraat Vekili Faik Kurdoğlu 

da bugUn Ankara radyosunda bir 
nutuk öylemiş ve Cumhuriyet deY 
riııin Tlirk köylüsüne bahşetmiş 

olduğu imkfüı ve saadeti izah et -
miştir. Ziraat Vekili, nutkunda bil ı 

hassa Atatürkün köy ve köylii da-ı 
vası hakkındaki direktiflerini 
t :ı f .,.iJfıtivle a nl:ı tmıstır. 

Yunan Kralı 
Paristen ~eçti lcr.

draya gitti 
Paris, 30 (A.A.) - Yunanis -

tan kralı, bu sabah saat 8.40 da 
Semploıı ekspresle Pnrisc muvasn
let etmiştir. 

Liyon ista<:yonuııda trenden in
miş olan hükümdarı, D. Politis be
raberinde refakat erkanı olduğu 

halele salon vagonunda selfm11a -
mıştır. 

Kral, saat 9.45 de Kale tariki
le Lonclraya hareket etmiş \·e gen
disini reisicumhur B. Löbrön ile B. 
BonPnin mümessilleri uğurlamı-:tır. 

Devrilen kamyon 
4 ölü 9 ağır yarah var 

Roma, 30 (A.A.) - Spnassola

dn bir kamyon devrilmi~, 4 ki~i ö!

mUş, 9 kişi ağu· surette yaralan -
mışlır. 

İspanyada bir fırka kapatıldı 
Bar:'elon, 30 (A.A.) - Markist 

amele fırka:ı hakkımla da\·a bit
miş ve mahkeme hükmünü ver -1 
miştir. Mahkeme. fırkanın fe. hine 

karar vermi~ ve beş ki~iyi 15, bir 

kişiyi bir sene hapis ceza"ına mah
kum etmiş ve iki kiijiyi de beraat 
ettirmiştir. 

B. Grunbah. tl!nsik edilmiş bir 
sulh arzusunda bulunmı ve tesliha 
tın tahdidine isal edecek ~·egane 
yol ı:ılan kollektif emniyeti zamfrn 
altın ıı ~lma.k için cebir v_e ~iddet i.s 
timalim bertaraf etmek ıstiyen bü-· 
tiln memleketlerin bir araya gel -
mclcrini yenibaştan iltizam etmek 
suretiyle sözlerine nihayet vermiş 
tir. 
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fri:r, \ ~~unm iL •111Ja 
Çorluya kadar bir rJ;} Manİsada On beş Yıl 

gezinti 

tozlu havasından biraz kurtulmak • 

~.:~:~l~f;:;~;~;:~::::: ihtiyar Katil: Adem Baba Gerek Vilayet ve. Gerekse Kaza-
sultanr ımede doğru tramvay yolu- l Ja Ba arılan lslerı·n· Bı.lancosu 
nu tnki , ederek yürürken Demirka- '!TUı Ş , • 
pıya ge ince kulağıma bir ses çarp- BU SEKSENLiK iHTiYAR: HiÇ SAKLAMADAN BiR 
tı: . ç 

1 
t b ..... d' ÇOCUK ZAFiYETi iLE "BEN ÔLD0RD0M .. DEDi r--

- Haydı, or u o o usu şım ı . . . 
Adliye kapısının önü, taş mer- la yere seren ıhtıyar yme fevkali-kalkıyor. 

- AHI, dedim, ben de Çorluya 
. giderim. 

divenlerin etrafı oradan geçen me- y • de bir cesaret göstererek elinde 
raklılarla dolmuştu. azan • tutabildiği tabanca ile etrafına bl-

ı OtobUs adı verilen nesne "kap-
tı kaçtı,, denilen karoserisi tahta
dan yapılarak sarıya boyanmış bir 
arabacıktan ibaretti. Bana göste
rilen avuıı içi kadar yere sıkışa bü· 
~üle oturabildim. Şoförün : 

Büyük fes renkli boyalı hapis- N • H • k t riken halkı, polisleri tehdit ediyor; 
hane otomobilinden iki jandarma en man 1 me aralarından kaçmak istiyerek sıy-
elleri ayakları yaşlılıktan tutmıya- rılıyor, güç •bela kedninl bir kah-

cak bir hale gelmiş seksenlik bir !erine işlediği suçu en gülünç ta- veye! atıyor ... 
ihtiyarı indiriyordu ... Beyaz saçla- · şte bundan dolayı ondaki bu 

birlerle, çok tuhaf tavırlar takına
n, eakalları biribirine karışmış yü- rak anlatıyorlardı. Adı "Adem ba- enerji insanda son derece hayret 
ı:ü kat kat buruşmuş. Beli de he- nyandınyor. Fakat bunu düşünmek, 

- Şimdi kalkacak! ha,, imiş.... ·· k k 'k ld • k d da men kat kat bükülmüş diyeceğim! gorme Ollll o ugu a ar 
Diye bağırmasına rağmen, ora

da daha bir hayli bekledikten son
ra nihayet yola revan olabildik. 

İki kat hatta üç kat olmuş... Cinayet gününü, vakayı ayni feci ve ıztıraplı oluyor. 
Herkes merakla onu seyredi • dekorlarile canlandırıyorlardı. O * 

dünyada kimsesi olmıyan bir ihtiyordu. 
Topkapıdan sonra kaymak gibi as- Merdivenleri de yine iki kişi -
' falt yol başlıyor. Arabamız yağ nin yardımile pek güç çıkan bu 
gibi kayıp gidiyor. Sonbaharın bu bitkin ihtiyarı adaletin pençesine 

Bir kaç jadnarmanın arasında 
ysrmış, günün birinde düğüm üs- ağır ceza mahkemesi önünde otu
tüne düğüm vurarak biriktirdiği ruyordu. Yanına sokuldum, ona 
mühimce miktardaki parasını Bah sordum: 

en güzel gününde kırlar yeni yeti-
düşüren sebep neydi?.. Halbuki 

şen çemenlerle bezenmiş. Yak- 0 şimdi rahat rahat ölümü bekli
mıyan, yalnız okşıyan sarışın ve ı- yecek bir yaşta bulunuyor .. 
!ık bir güneş ovaları yaldızlayor. Soruyorlar: 

Üç saat sonra Çorluya vardık. _ Bunun suçu ne imiş acaba? 
Burası şirin bir kasaba. Son yapı- _Bir adam öldürdü! Ağır ce-
lan yeni ve beton binalarla bir kat zada bugün mahkemesi var. Ka
daha güzelleşmş. Ovaya nazır bir ti! suçile maznundur. Bir seneden 
sırt üstünde vücude getirilen yep- beri de mevkuftu. 
yeni bir mahalleye Bulgaristan- Bu cevabı duyanlar, hayretle 
dan getirilen muhacirler yerleşti- birbirlerinin yüzlerine bakıyorlar. 
rilmiş. Bu evlerin hepsi de ayni tip Adam öldürmekten suçlu imiş .. Bu; 
te: Tek katlı, içleri ve dışları be- Bu ihtiyar adam? .. 
yaz badanalı, bitişiklerinde .a~ırla Ben de hayret ediyorum, onun 
rı ve samanlıkları bulunan şırın ve arkasından koşuyorum .. 
kullanışlı binalar. Ve bakışları, hareketleri, id-

Muhacir mahallesinin sol ta- riiki velhasıl bütün varlığı çocuk
rafındaki sırtlara muntazam bağ- !aşmış böyle bir insanın; adam 
!ar, yeni yetiştirilen meyva bahçe- öldürebilmek kudretini kedinde 
!eri, yeni yapılan zarif köşkler sat toplıyabilmesi için ne harikulade 
hımailin alt başına kadar devam e- bir sebep vardı, kimbilir!.. diye 
den sahayı kaplıyor. düşünüyorum kend kendime: 

Geç vak-te kadar, kırları, bağ- * 
!arı gezip dolaştıktan, bir hayli ü- Koridorlarda onun mahkeme • 
züm, kavun. karpuz yedikten son- !erini evvelce dinliyenler biribir • 

ri Sefit oteli sahibi Reşada muha
faza etmesi için veriyor. 

Galiba otelci de bu parayı de
ve yapıyor. Buna mukabil de A -
dem •babaya otelinde yatıp kalk
ması için bir oda tahsis ediyor. 

Gel zaman git zaman baba pa 
rasız kalıyor. İkide bir Reşada 
yalvarıyor, kendisine hiç ol
mazsa aradasırada ufak ihtiyaç • 
!arını önlemeğe yarayacak, ufak 

miktarda bir kaç para vermesini 
söylüyor. öteye beriye yaptığı 
borçlar da yavaş yavaş kabarma
ğa başlıyor. Velhasıl günün birin
de Adem baba zaruret yüzünden 
zivanadan çıkıyor. Nereden teda. -
rik ettiği bilinmeyen bir tabanca
yı eline alıyor. Otelci Reşadın ö
nüne çıkıyor, vücudunu tutama -
yan titrek bacakları üstünde ayak 
ta güç durarak, asabı mecalsiz 
kalan elindeki tabancanın tetiğini 
titrek parmaklarile çekiyor. 

IlaRmını ancak üçüııcü kurşun 

- Baba, dedim. Bu yaştan 
sonra adam öldürülür mü? Sen 
cahil değil; kahil bir mertebede 
bulunuyorsun, ne ettin böyle? 

Yüzüme yine ·bil' çocuk masu
miyetile bakarak suçunu hiç giz
lemeden: 

- Öldürdüm, öldürdüm. o be
ni mahvetmişti. Paramı batırmıştı 
diyordu. Başka bir şey ııöylemi • 
yordu. 

O kabahatini çocuk safiyetile 
itiraf ediyordu!. .. 

Mahkeme kararı Adem baba-
nın sinni dolayısile on sekiz sene
lik mahkumiyetini bir buçuk se
neye indirdi. Bu bir buçuk senesi
ni de mevkuf olarak geçirdiği için 
serbest bırakılıyordu. 

Merdivenlerden tekrar bir kaç 
kişinin yardımile indirilirken yü -
züne son •bir defa baktım ... Adem 
babanın çipil gözlerinde tıpkı ço
cuklara has bir sevinç tezahilril 
vardı. 

nak~müdü~ele~ttim.B~çok · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c~~~~~~~ 
otellerimiz gibi burada da tek ya-
taklı oda yokmuş. Otelciye sor-
jum: 

- Ne yapacağız? . 

- Her iki yatağı da tutarsınız! 
O zaman tek yataklı oda bulun 

durulmama,ının sebebini anladım. 
Fena fikir değil! Otelcinin teklifi
ne boyun kırdım. Fakat yataklar 

pek ince olduğu için her iki kar
yoladaki yatakları birlc~tirmeRini 

söyledim. dedi ki: 

Mersinde Modern 
Aile Bahçesi 

Kışlık 
Yapıldı 

Bir jDumlupınar Va
purundaki Hadise 

- Öyle ama, ben karyolanın bi-
rini dışarı çıkaracağım! 1 

- Sebep? 
- Fazla yolcu gelirse yatır • 

mak için! 
Bu da fena fikir değil! Hatta 

enfes bir düşünce! ı 

- Öyle ama iki gözüm, dedim, 
her iki yatağm kirasını ben ödiye

ceğim için her ikisini de istediğim 
gibi kullanmak benim hakkımdır. 

Otelci bir hayli düşündükten 
veya düşünür gibi yaptıktan son
ra nihayet sözümün doğruluğunu 
tasdik etmek lütfünde bulundu. 
Ben de bu sayede rahatça bir gece 
geçirdim. 

Merain (Hususi) - Cumhuriyetten evvel bir kasabayı andıran 
tehrimiz 929 martında belediyemi: in büyük gayretleri ve çalıfmasile 
modern bir 'ehir haline gelmittir .. Belediye bilhasaa umumi park ve 
bahçeler tesisine ehemmiyet vermi,tir. Bu kere yazlık • bahçelerden 
bafka bir de kıtlık aile parkı inta olunmuttur. Yazlık aile bahçesi da 
bilinde inta edilmiş bulunan kıtlık aile parkı her türlü modern teıiıa
tı cami güzel ve muhtetem bir eserdir. 

Atatürk Parkı önümüzdeki ilk baharda umuma açılacaktır. Bu 
parka büyük ve etsiz Şefimizin bir heykelleri dikilmek üzere bütçeye 
elli bin lira tahsisat konmustur. 

Kastamoııide Eğitmen 
kursu !' çıldı 

Mersinde Halk Sağlık bilgisi 
dersleri ve:·iliyor 

Mersin, 29 (Hususi) - Köy 
!erimizi sıhhi bakımlardan daim l 

surette nezaret altında bulıındur • 

mak ve ayni zamanda kendilerini 

irşat eylemek üzere köy gençlerine 

"sıhhi bilgiler,, öğretilmesi karar- ! 
laştırılmıştır. 

Bunun için, her köyden seçi

lecek olan gençler vilayete getiri-

lecek ve burada tesis olunacak kur 
sa kaydedilecektil'. 

Bir azgın; üç kişiyi yaraladı 
birinin yarası göğsünde 

ve ağırdır 
Çanakkale, (Hususi) - İstan

buldan hareket eden Dumlupınar 
vapurunda 3 kişinin hafif ve bir 
ki~inin ağır surette yaralanmasile 
neticelenen feci bir hadise olmuş
tur. Hadise şöyledir: 

\'apurda yeni s~ne celıJ erle
rinden ve memleketlerinde birbir
lerine kinli olan Hendekli Nadir 
Şeref; Abdurrahman Lütfü ve Os-
man oğlu Murat Tunçay gemide 
yatm::ıkta oldukları bir sırada yan 
!arına Ankaranııı Kalecik Çaldır
Jı köyünden Mehmet oğlu Sait Ali 
gelmiş ve: 

- Ben, burada yatacağım, kal 
kın buradan diyerek kavgayı tu
tuşmuştur. Kavga gittikçe büyü • 
müş Sait Ali eline geçirdigi testi
yi Abdurrahm"nın kafasına vura
rak Abdurrahmanı kafasından 
Lütfü ve Muradı da yine kafa ve 
muhtelif yerleriden yaralamıştır. İşte size yirmi dört saatlik bir 

seyahatin tarihçesi. Bu gezintiyi ı 

siz de yapabilirsiniz. Çünkü Çor
luya günde beş altı defa otobüs 

var. Seyahatinizi Lüleburgaza, Ba
baeskiye ve hatta Edirneye ka
dar da uzatmak sizin elinizdedir. 

- Çorlu -
TiLKi 

Fatih HaJkt;vİnden: ı 
Evimizde bu yıl biçki, dikiş, na 

kış ve beyaz iş dersleri açılacak
tır. Derslere 7 . 1 - 938 den itiba
ren ev kurağındaki ertik dersler 
salonunda başlanacaktır. Kayıt o • 
lunmak istiyen bayanların nüfus 
hüviyet varakaları ve 3 adet fotoğ. 1 
raflariyle her gün saat 10 dan 21 e 
kadar ev direktörlüğiine miıracaat 

ni söylemiş, o da biraz israr ettik
ten ~onra razı olmuştur. 

Giresunda fındık ihracatı 
başladı 

Gireson, :.ı (Hususi) - Fın

dı kmahsulümüzün hemen hPmen 
yarısı çıkmış gibidir. 

İhracatın çoğu Almanyaya ya
pılmaktadır. Bu sebeple; limanımı 

za sık •ık ecnebi vapurları ıı;elme
ğe başlamıştır. 1 

Şimdiye kadar (30) bin 282 çu 
va! fındık muhtelif memleketlere 1 

ihraç olunmuştur. 

Hendekli Nadir işe karışmış. göz
leri kızan Mehm~t oğlu Seit Ali 
cebinden çıkardığı sustalı ~akı ile 
ve bu fırsatı bir nimet telakki e
derek hemen Nadir şerefe hücum 
la kalbinden ağa· bir surette ya
ralamış \'e yaralının ağn ve tehli
keli bulunma•ınrlan dolayı Yapur
dan alınarak hastahaneye kaldı
rılmış ve suçlu yakalaıınıı~ ve der 
hal hakkında takibata başlanmış 
ve Dumlupınar Yapuru da bu yüz.

1 
den po:>ta•ını l1ile çıkaramıyarak 

lar' 1 
• 

Fakat tabancasını çıkarıp uza
tırken, her nedense Mürüvet bera
ber kalmaktan caymış ve: 

- Olmaz ... Ben seninle kala
mam!. .. demiştir. 

Buna kızan Zülküf! hemen ta
bancayı ateşlemiştir. Çıkan kur
~un kapıya isabet etmiş gelen po
lisler kendisini yakalamışlardır. 

Çanakkale Ziraat Bankası 
köylülere p ra veriyor 

Çanakkale, \Hususi) - Ça 
nakkale Ziraat bankası köylülerin 

vakit ve hallerine ve davar sahip

lednin de davar adedine gôre pa
ra dağıtmaktadır. Köylüler evvel
ce böyle bir para almak için kış 

günlerinde Çanakkaleye gelir gün 

!erce iş ve güçlerinden kalırlardı.! 

3 saat rötarla limanımızdan yo- I 
luna devam etmek üzere h~reket 
etmiştir. 

Şimdi ise banka müdürü ba> Hur
rem köylülerimizin iş ve güçlerin
den kalmamaları için bizzat köy
lere kadar gitmelüe ve kö•!lülere 
a~·aklamıda paralarını \'ermekte
dir. 

Kadir Aytaç 
1 

Yukarıda Manisada tayyare baynmının kutlulanması. Aşağıda 

Manisa hastahanesi 

Manisa, 29 (Hususi) - Anadolu
muzun en şirin ve en sevimli bir 
bucağını teşkil eden Manisa; son 
yıllar içinde büyük bir imar ve kal
kıııma faaliyeti göstermektedir. 
Memleketin her tarafında olduğu 
gibi Manisa vilayetindeki sür'atli 
inkişaf ve terakki de son derece 
memnuniyeti mucip olacak derece -
de vasi ve verimlidir. 

Cümhuriyetin kuruluşu gününe 
kadar bakımsız ve pek harap bir 
vaziyette bırakılmış olan i\Iani~a. 
no beş yıl içinde yepyeni ve tama
mile modern bir şehir olmuştur. 

Cümhuriyet rejiminin idarecileri 
ve Manisaya gönderilmiş olan mü
debbir memurlar, on beş yıl gibi kı
sa bir zaman içinde ve hatta son 
bir yıl zarfında Manisa vilayetine 
ait büyük işleri başarmışlar ve ba
şarmaktadırlar. Bunların o derece 
geniş bir program! vardır ki yapı
lacaklarından ~arfınazarla yalnız 

yapılmış ve yapılmakta bulunmuş 
olanla rınıbile bir liste halinde ver
meğe kalkılacak olsa sütunlar do
lusu yer tutacaktır. Biz bunların 
en mühim olanlarını ve birinci plan
da bulunanlarını yazmakla iktifa 
edeceğiz. 

Son yıllar içinde Manisa ve ka
zalardınaki başarılara şöyle bir 
göz atacak olursak; büyük bir se
vinç ve tezahürat içinde kııllula
dığımız on beşinci yıldönümümüz 

bayramında yalnız küşat resimleri 
veya temel atma merasiml,•ri ya. 
pılmış olanları bile şöyk gözden 
geçirmek blitün bu işler etrafında 
tam bir fikir verebilir: 

Bunları şuracıkta sırasile göre
lim: Manisa.da on beşinci yıldönü
mü münasebetile küşat resimleıi 

yapılan st.adyom, t<'nis sahası, yaz -
!ık ve kışlık sinema, spor klübü, 
Atatürk asfalt yolu, Manisa • Me· 
nemen yolu, Manisa uzun yolu, ki
tap sarayı, kız enstitüsünün pansi
yonu, Halk parkı, topçu alayı ahır
ları, Lutfiye köyü ilkmektebi gibi 
mühim başarılar vardır ki bunlar
dan maada bu yıl bitmesi mukar
rer ve musammem olarak bir do
ğum evi, TümPn karargahı, şarap 
fabrikası, üzüm dtıposu gibi sıhhi, 
askeri ve iktisadi sahalarda mü
him rolleri olacak muazam bina
ların da temeleri atılm1ş bulun • 
maktadır. 

Aklı bara gelince: Manisanııı bu 
çok güzel ve şirin kaza merkezin
de de bir Talebe yurdu, elektrik 
santralı. merkez jandarma karako -
lu, Arabacı Bozköyü ile Sünnetçi-
! er köyü ilkmektepleri, Bal!ıcada 
köy odası, Sudeliği · Başlamış ve 
Saracoğlu • Beyoba ve Hamidiye 
- Balıca - Dereköy • Erdeli ve 
bundan başka da Büknos • Ara
bacı Bozköy ve Süleymanlı köy . 

1stasyon, Selendi • Marmaraköy 
yolları ile Yenice - Selendı köyle
rinin su yolları küşat merasimı ya
pılmış ve Halkevi iie l:lP.!ediye ve 
Tayyare Cemiyeti binalarının da 
temcileri atılmıştır. 

Salihlide: Salihlide de ~'.i . ,:ıu -
riyetin on beşinci yıldönümür.de 

kurutma kanalı, iizi.im kurumu de
posu, Salihli - Buzda~ yolu, Allah
diyen köyün:le jandarr.·a lrnrako· 
lu ve Durasilli, Çap~k1 ., Y:ıkarı 

Kemer yollarında Atatürk lıli•t· 

lerinin küşat merasirrıı yaı,11ı~1ş 

ve Salihli orta.mektep hin~~ı ile, 
Gazhane, Dispanser, yağ pızo.n, 
un1umi pazar yeri tin~l['rtrıın t.ew 
mel atma merasimi y:'.pılmıRt10· 

Kulada: Emir banyolarında on 
iki odalı otel binası ile Belediye ha
mamı açılmış, büyük zahire loncası 
binası ile Dispanser ve Gcnger kii· 
yü ilkmektebinin temeli atılıııış· 

tır. 

Kırkağaçta: Hükumet konağı 

binası, elektrik santralı, Kayadibi 
köyü elektrik santralı, Bakırköyü. 
Gelenbe nahiye merkezinde, Fın -
dıklı nahiye merkezinde zahire 
loncası, Gebeler köyü ilkmektebi, 
Kınık köyü ilkmektebi, Koca ts -
kan köyü ilkmektebi, Hamitli köy 
odası açılış merasimi yapılmıştır. 

Alaı;clıirde: Hükumet Konağı, 

Cüınlıuriyet meydanı, Sarıpınnr kö· 
yü mektebi, Köseali köyü mektebi, 
Bah~eler arası yolu, Selektör ma· 
kine binası, Budırca • Evrenli 
Kinlik - Ilgın, Alaşehir köy yolu, 
Dereköyde köy odasının açılış me· 
rasimi yapılarak, Belediye dairesi, 
orlamektep binasının temelleri a
tılmıştır. 

Demircide: Belediye mezbahası, 
Belediye gazinosu, Belediye lokan· 
tası, üşümüş köyü ilkmektebi açı· 
lışları merasimle yapılmıştır. 

Turgutluda: Parti ve Halkevi 
binası, Urganlı köyünde Yeni çar· 
şı, Ahmetli nahiye merkezinde 
Gençler birliği binası, Ahmetli na
hiye merkezinde mezbaha, tavuk 
ıslah istasyonu, Cümhuriyet mey
danı, Atatürk büstü, açılışları ya
pılmış ve Ahmetli Halk hamallll 
ile elektrik fabrikasının temelleri 
atılmı§tır. 

Eşmedl': Atatiirk aıııtı, Güre na· 
hiyesi Hlikiımet konağı, Yeleğen 

köyü yatı okulu, lnay köyü yatı o
kulu pansiyonu. zahire loncası, Eş
me - Buldan yolunın a~ılış merasi
mi yapılarak merkezde ilkmektep, 
18 köyde 17 mektebin temel atma 
töreni yapılmıştır. 

Bütün bunlar göstermektedir ki 
Manisada Cümhuriyetin ve Cüm -
huriyet rejiminin ve onun idareci· 
!erinin şu kısa zamanda verdiği in
kişaf, minnet ve şükranlara değer 
bir derecededir. 
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• LIK M ·A 

Sapaı ·~ 

ere 

lar. 
Oyun 41 inci dakikaya kadar 

golsüz bir şekilde cereyan etti. Şe
ref ceza sahaRı içine girmiş bir va
ziyette iken hakem garip bir karar 
la penaltı verdi. Hakkı bu suret
le ilk gdlü yaptı biraz sonra da 
devre ı - O Beşiktaşın lehine bitti. 

_ İkinci devrede oyun yirminci 
dakikaya kadar bu şekilde ve Be· 
şiktaşın galebesile devam etti. Fa. 
kat 22 nci dakikada Dirhn güzel 
bir şiltle beraberliği temin etti. He. 
men bu golün arkasından :He~ikta~ 
lılar 2 ci sayılarını Hayrinin aya-

leymaniyeliler de Süleymanın 

ayağile beraberlik Rayılarım yap-

tılar v& biraz sonı·a da maç 2 - 2 
beı·abere bitti. 

. Takımlar şöyle idi: Beşiktaş -
M. Ali - Hüsnü, Faruk - Nuri, 

Feyzi, Fuat - Rıdvan, Hakkı, Sab·
ri, Şeref, Eşref. 

(Sonu 6 ncı ıayfada) 



!ayfaı C ~SNllA:BA:ll 

LIK MAÇLARI 
(Battarafı S inci sayfada), sonraki kısımlan mütevazin lilr 

Süleyınaniye: şekilde devam ediyor ve hır iki ta-

Yazan: DANIŞ REMZi KOROK Tefrika: No, 28 

Muvaffak - Ruhi, Dfi.niş - İli- kım kalecileri de mühim kurtarış 
rahim, Orhan, İbrahim - Süleyman !ar yapıyorlar. Devrenin SO uncu 
Nedret, Muzaffer, Hlra9, Diran, daklkaaında Fener bir tehlike &t-

Onun bu ha!lerinı tam bir ma.- Hemen yerinden kalktı, boynu- Hakem Nuri Bosut. !atıyor, top avuta çıkıyor. Avuttan 
na veremiyordum. Fakat sonra, ma sanldı beni bir çok öptilkten 
sonra anladım ki zavallının bütün ve bu öpilcüklerile derin minnet ve 
insanlardan korkusu vardı. Her- şükranını anlattığına kani olduk
kesten, her şeyden bilaistisna çe- tan sonra: 

F b gelen topu yakalıyan Fikret şah8t 
ener ahçe - Beykoz bırakınız bütün Beykoz mildaf!le
Li.k maçlarına dün Kadıköy sa- rini atlatarak takımın galibiyet 

hasında d&vam edildi. Günün golünü çıkanyor. Bu golde Bey -
en mühim macını Fenerbahçe ile koz kalecisinin hataııı büyüktür. 
Beykoz 'arasında cereyan edecek Yerinden çıkmış olsaydı bu a-ol& 
olan oyun teşkil ediyordu. İki ta- yüzde yüz mani olabilirdi. 

kiniyor, mutlak bir fenalık a-elecek - Derhal geliyorum Şinasi! ••• 
diye bekliyordu. dedi. Bu akşam olmazsa., ya.nn 

Onun ne gilzel bir tazallüm e- sabah erkenden. Fakat ya .• abla.n 
dişi; halinden öyle mütevekkil ve beni iyi karşılamazsa? lam sahada şu kadro ile yer aldı- 35 inci dakikada avut çizgiııin-

lar: den ortalanan topu Fikret yine öyle içli içli bir bahseyleyişi var- Gillerek cevap verdim ı 
Fenerbahçe - Hüsamettin _Ya- kalecinin hatasından istifade ede

şar, Fazıl - Esat, Etyan, Fikret - rek dördüncü defa Beyko:ıı ağla
Saim, Naci, Al! Rıza, Şaban, ı... nna. taktı. Ve az sonra. da oyun 

dı ki. .. Yürekler acısıydı.. - Haydi kalk öyle ise.. Seni 
Hayatını ve hayatının hikaye- şimdiden götüreyim de bu husus

lerini her dinleyişimde yüreğimin ta da itimadın olsun. 
b . bu netice ile nihayetlendi. 

başı sızım sızım sızlar; onu her Seniha ile abla.ndam çıktığı
şey pahasına. her tilrlü tehlikeye mız zaman etekleri zil çalıyordu 
karşı korumak, muhafaza etmek adeta. Ve hemen o akşam ortalık 
isterdim kararırken; abla.mm ayırdığı oda-

Jp, 

Beykoz ise: Spor klübünün oyuncu-
Safa - Sadettin, Bahadır - Mus lan ne olacak ? 

tafa, Kemal, Cahit - Turhan, Milc-
Güneş klübünün feshedilen spor rop, Şahap, Kazım, Gazanfer. Belki hayret edeeeksin. Fakatt ya. birkaç parça. eşyası, sandığı ve 

onda olan güzel ve temiz ruhu, karyolası ile göç etmiş bulunuyor
bütiln kirliliğine ve satılmışlığına. du. 

şubelerine mensup oyuncuların şu-
Oyuna Fenerin soldan yaptıiı raya. buraya gidecekleri hakkında 

muvaffakiyetli hücumlarla başlan- bir sürü şayialar dolaşmaktadır. 
dı. Ve Beykoz kalesi üstüste bir - Biz vaziyeti esaslı bir şekil
kaç tehlike atlattı. Ve onuncu d~ de tahkik ettik ve şu neticeleri al
kikada. Beykoz kalesinin önü ka- dık: 

rağmen; namusuna. ,.e ırzına karşı 
olan büyük dilşkünlüğilnü tasav
vur bile edemezsin. 

Anasının elinde ziyan olan bn 
yavrucağı ben; bu kurt Şinasi .. gö
rür görmez bir kız zannetmi~tim. 
Halbuki osırada. onun "gönül,. ii 
bile bir buçuk iki yaşıııa gelmiş 

bulunuyordu. 
Tatlı ve tanburla~an se.<i ile; 

lier buluşmamız, her görüşmemiz
de sorardı: 

- N'e zaman birle~eceğiz 7 ... Be 
ni ne zaman kurtaracaksın Şinasi! 

- Bekle yavrucağım; birkaç 
hafta daha bekle. İşlerim biraz 
düze!~in. 

Diye ce\•ap verirdim. Bana kaı
şı olan her türlü itimadına, her 
türlü inancına rağmen .. Bu bahis 
üzerindeki mazeretlerime, vaziyet 
!erime inanmaz; güze! iri ela göz
lerinde peydahlanan iri yaşlar u
zun kirpiklerinde dolaşa dolaşa: 

- Ne olur ... Beni daha beklet
me! .. Beni kurtar ... 

Diye yalvarırdı. Onun 
!eri beni bilsbütün harap 
yüreğimi parçalıyordu . 

bu hal
ediyor. 

Bir an oldu ki, ne onun, ne de 
,önlümün üzüntüsüne tahammül i!
\emedim. Yine öyle içli içli sızlan
dığı bir gün: 

- Semiha gel.. dedim. Seni a.b
Jamııı yanına götüreyim. Benim 
vaziyetim düzelip te başlı başımı
za bir ev açıncaya kadar orada 
kal... 

Sevinçle dolan iri ela gözlerin
de donanma gec~leri gibi ışıl ışıl 

ışıklar yandı. Ellerimi tuttu. 
- Sahi mi söylüyorsun .. , 
Diye sordu. Fakat bu bir an 

sonra tamamiyle değişerek mah -
zun bir hal içinde: 

- Fakat (Gönül) ü ne yapa
rız? .. Birkaç zaman için anneme 
bırakabilir miyim?. Fakat annem 
razı olmaz ki. Benim gittiğimi gö 
runce kızacaktır. 

- Neye böyle şeyler dü~üııüp 
te kendini üzüyorsun? dedim. Sen 
a-elirken "Gönül,. il bırakacak de
iil~in ya .. Elbet onu da beraber 
getireceksin ... 

Yazan : LEON BOUSSARD 
bunu yapamadım, artık benim i
çin her şeyin en küçüğü dahi ki
fayet eder. Ne şan, ne şeref, ne 
mesuliyet 1 Şimdi en i:rtediğ;m şey 
nedir biliyor musunuz? Gece bek
çisi olmak! 

Lavrens, bir türlü, "Kemalin 
yedi esası., adlı eserini tamaınlı

yamıyordu. Mütemadi}•eıı yazı

yor; fakat yazdığını b~ğenmiyor, 
çiziyor, bozuyordu ... 

Lavrensin Krarm el gedikli za• 
bit mekti!binde geçen hayatı pek 
ba$itti. Bütün talebeler, genç, za
bitler onu seviyordu. Miralay her 
ne vakit bUıikletiyle şehre ime, 
dlln~te m"utlaka, bu genç aı·ka • 
daşla.nna. çeşit çeşit hediyeler ge
tirirdi. B!lhasaa, askerlerin n za-

Çok güzel geçiniyor, çok sevi
şiyorduk. Hele .. Henilz konuşma.
ğa ba.şlıyan "Gönill,. •bile bana o 
kadar düşmilş ve benim gösterdi
ğim sevgiye, muhabbete öyle geniş 
bir çocukluk safiyeti ve samimiye
tiyle mukabele etmişti ki ... Annesi 
en başta olma.k üzere herkes şaşı
yordu. Ben evden çıkarken ar
kamdan uzun uzun ağlar, ben ge
lince sevincinden bir sürü maska-

rıştığı bir sırada Fikret ilk Fenill' Halihazırda Güneşten hiçbir fut
golünü çıkardı. Bu golden sonra bolcu ayrılmamıştır. Henilz hiçbir 
Beykozlular daha canlı ve isicam- futbolcu kendisine J eni bir klüp 
lı bir oyun oynamağa başladılar. seçmiş değildir. Yalnız Vahabın 
Sağaçıkları vasıtasiyle yaptıkları Fenerbahçeye gireceği söylenmek 
bir hücumda Fener kalesine çeki _ tedir. Eski Galatasaraylılar da 
len sıkı birkaç ~ütü iki defa direk- klüplerine avdet etmemişlerdir .. 

Galatasara.y klübü idare heyetin -
ralıkıar Yapardı Ve ha._.. "Anne,, ler, üçüncilde de Hüsamettin fe - d b' t, b d d"rt ..... en ır za un an o sene ev-
bile demeden ağzını doldura dC' dakarane bir atılışla kurtardı. ve! klüpten ayrılanların tekrar 
dura. (Baba!) diye boynuma. tır - Devrenin yirmi beşinci dakika- klüplerine dönmek istedikleri tak-
manışla.rı öyle hoştu ki... Halil sında bir firikik atışından geri ge- dirde klilbe alınacaklarına dir bir 
hatırladıkça böyle bir zevkten len topu Bahadır çok sıkı bir şiltle heyeti umumiye kararı olduğunu 
mahurm kaldığım için yüreğimin SO metrede Fener kalesine soktu. ve eski k!üplerine avdet edecek
sızladığını duyarım. Ayni dakikada. Fenerliler bir pen- !erin hiç bir kayde tabi olmadan 

Seniha da bütün varlığı ile be- altı ka.zandılar, Fakat Naci bu fır- kabul edileceklerini söylemiştir. 
nim ilstüme düşmilş ve geçmiş o- sattan istifade edemiyerek topu Duyduğumuza göre Rebii, Ci -
lan her türlü macerasından tama- harice attı. Ve devre de karşılıklı hat Galatasaraya avdet edecektir. 
mile tenezzüh etmişti. hücumlar arasır.da 1 - ı beraberlik Cihat Ankaraya gitmeden evvel 

Onu her şeye rağmen sevmiştim. le neticelendi. Galatasaray lisesinde okumuş ve 
ık . · d B k Galatasaraya. küçük takımlarında Ye kabul etmiştim ben de. Fakat ıncı evreye ey ozlular se-

oynamıştır. Boncuk Ömerin de Feo anası yok mu? Üç defa. Bir ay ri bir akınla bas!adıla.r. Ve l<'ener-
nerbahçeye ve diğer birkaç oyun -içinde ilç defa evimize gelmekle kalesi daha ilk dakikada mühim 
cunun Beşiktaşa gireceği ve Si -

kızı .. Bu samimi halinden derhal bir gol tehlikesi atlath. DeıTenin yah - Beyazlılara dahil olacak o -
çıkardı... 9 uncu dakikasında Fazıhn hatasın yuncular arasında Faruğun da bu-

--- Soğuyacak, bıkacaksın. dan Fener kale•inin kanştığı bir lunduğu söylenmektedir. İki üç 
Diye korkula.rla. yüzüme bakan sırada Şahap, Hiisamettinin elleri gündenberi devam eden bu şayia -

o güzel ve nazlı kadın ... Birdenbi- arasından galibiyet golünü kazan- !ar o kadar karışık bir hal aldı ki 
re benden bıktı ve soğudu. Tıpkı dı. Beykozun çıkardığı bu sayıdan bu oyuncular bir klübe girmeden 
Mehmet Beyden kaçtığı gibi.. Bir bir dakika sonra Fenerliler ikinci hakikat anlaşılmıyacak. 
gece de benim evimden de çocuğu bir penaltı kazandılar. Fakat bu Yalnız muhakkak olan bir şey 
nu alarak .. Çıkıp gitmişti... Ertesi defa da Safa güzel bir kurtarışla varsa o da, Bal)<an şampiyonların 
sabah bütün eşyasını anasının evi- muhakkak bir gole mani oldu. o _ dan Görenin Güneşten ayrılıp Ga
ne yolladım.... yun Fenerbahçenin hakimiyeti al- latasaraya girdiğidir. Bu sporcu 

On beş gün .. Tam on beş gün sab tında. devam ederkeıı günün en fe- Güneşten ayrılan ilk sporcudur. 
rettim .. Ne yüzüğüm geldi .. Ne de Zaten kendisi Güneş klübü atıe _ 

na oyuncusu Naci otuz metreden 
Seniha! .. Sevda dolu koca bir mek tizm şubesini kapatmamıs olsııvdı 
tupla barışmak teklif etmeme mu- çektiği bomba gibi bir şiltle bera- yı'ne ·a,·rılacaktı Kat• '· t b. · , . ı \'azıye ır-

k bil k• berliği temin etti. Oyunun bundan kaç güne kadar belıı· olacakhr. 
a sü utla cevap verdi ... İşte ü-ı'iiiiiiiiiiiii~~~~;=:~~;;,;;;==;;;::;::::=:;=~~===~~~;;;;;;==' 

zerinden üç ay geçti .. Hfila bir ha-'- - - • • - -
ber, bir ses yok ... -Tanıyan eş, dost, ve akrabala. -
rım ... Benimle eğlenerek acı _acı gü
lüyor: 

---- Bu kadar üzülme ca.ıı.ım di -
yorlar... Eğer çok için çekiyorsa 
sen de kapılannı çalıver ... Anasının 
anlı şanlı bir adı var... Şimdi ona 
Kızını satan ana!) diyorlar, an
lıyor musun?.. (Kızını satan ana) 

--SON----

Tefrika No: 28 
bitlerin hoşlandığı, st:cuk, tütün 
ve birayı eksik etmezdi. 

1937 yılında. (lngilterede isim 
değiştirmek çok kolay olduğu i
çin) Lavrens, yine adını değiştire
rek bu sefer de Tomas Edua.rd 
Şov ismini kendine müna!lip gör -
dü. 

Bu sıralarda. miralay yeni bir 
meraka düştü. Bütün boş zaman
larını Odyssee'yi okumakla. ve ba.
zı parçalarını tercilme etmekle ge 
çirlyordu. 

Lavrens, tayyare mektebinde 
geçen bu hayatı ziyadesile sevi
yordu. Mesuliyetsiz olan bu ha. -
yut fevkalfi.de hoşuna. gidiyordu. 
Bir başkasının sözüyle !kalkmak, 
çalışmak, yilrilmek... Ve hiç bir 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma 
nnralji, kınldık Ye bnttın airılarıu.ı:n derhal keser ' 

• - İcabında gllnde 3 kaşe alınabilir. - • 

şey düşünmeden, bir otomat gibi 
yaşamak!. .. Ve sosyetenin bütün 
kaidelerine azade olma.k 1.. 

Şimdi yi!gane dilşilndüğü ve 
ya.ptığı şey, sabahleyin erken kal
kıp üniformasının dilğmelerini i -
liklemek, tahta silmek ve nöbeti 
olduğu vakit te zabitlerin çizme
lerini boyayıp parlatmaktı .... 

Kalabalık bir şehrin ortasında 
duyduğu yalnızlığın ve kimsesiz
liğin yanında, burada kendisini 
daha az yalnız hissediyordu. Bu 
basit ve temiz arkadaşları arasın
da nisbeten mesuttu. 

Lfi.vrens buradaki hayatına ait 
te muntazam 'bir surette not a.lı -
yordu. Bunları günü gününe tes • 
bit ediyor, arkadaşlarının basit 
mükalemelerini, muhaverelerini 
kaydederek, Kipling, J ames 
J oyce vari şeyler hazırlıyordu. 

* Kendi isteği üzerine T. E. Şov 
1927 senesi yedi kanunusanisinde 
Hindistana gönderildi. Ta.yin olun 
duğu yer, Karaşi'den yedi mil u
zaklıkta bulunan Drayrot tayya.
re karargahıydı .. 

Yeni geldiği bu karargaha ve ar 
kadaşlarına çabuk alıştı ise de yi
ne hüzünlü ve gamlı görünüyor -
du. Hayatı bir türlü onu tatmin 
edemiyordu. 

Kendisini pek garip, fakat ho-;ı 
bulan yeni arkadaşlarına, mesai 
haricinde, gramofonda beraberin
de getirdiği yeni plakları çalardı. 
Odasında bulunan bir kasa dolusu 
kitap daima açık bulunurdu. Ar
kadaşları girerler ve istedikleri 
kita.p!arı alır okurlardı. 

Burada Lavrens katiyen ge -
zintilere filan çıkmıyordu. Sade
ce, hafta sonunda gelen postayla 
kendisine. gönderilen tomar tomar 
gazete ve kitapları alıyor ve bol 
bol onları okuyordu. Bununla be
raber Lavrens yine İngiltereye dö 
nüp Dorset'e yerleşmeyi aklından 
çıkarmıyordu. Güzel ve seçilmiş 
150 cilt kitabı, bir gramofonu ve 
muayyen bir geliri olacaktı ... İşte 
biltün hülyası bu basit dekoro in
hisar ediyordu .... 

(Sonu var) 
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~ANDAR A 
Anlatan: ALI ENVER TOKSOY 

Şeyhe olan borçlarını ödeye
bilmek kaygısı onu günlerce üz
dü. Yağmurlann pek az düşmesi 

o yıl aldığı ürilnü hi~ indirmişti. 
Halbuki şeyh, yıllığını ekin ol -
ııun, olmasın latyordu. İki a.ltıru 
getirip "Bu senin hakkın., demez 
ıe kendi topraklarına. bir daha 
tohum atamaz, bütfin malının 

~eyhin adamları tarafından göz 
göre göre götürlüdüğilnü ister is
temez seyreder, üstelik bir de da
yak yerdi. 

Ne canavar bir herifti, bu 
şeyh? Bir yıl evvel du! Fatma ka
dını "yine iki altını getirmedin,, 
diye süğen ıaltında ölümlük yap
mıştı. Fatma kadın altındaki ya.
ta.ğı sa.tarak iki altını vermekle 
kalmadı. Damının keçesiz toprak
ları üstünde süğen yaralarında.n 

kıvrana kıvrana yirmi giln içinde 
can verip gitti. 

Bunu bilen tek kulak adeta 
yataklık olmuştu. Baş lbelii.sı heri -
fe iki altını ödeme zamanına sekiz 
gün vardı. Sekiz gün vardı ama, 
tek kulağın ne şmdi ne de sekiz 
gün sonra bu iki altını buluvere -
cek hali yoktu. Bu doymak bilmi
yene vermekten bir şey artmıyor 
dı ki, kesesinden yahut sandığın
dan çıkarıp ta veriversin. 

Bir çift öküzünden başka ma
lı da yoktu. Bunlardan birisini sa
taroa öbür yıl aç kalırdı. Sekiz dö
nümlük kötil tarlasını ne ile süre
cekti sonra? Başlarına şeyh diye 
geçen sarıklı mendebur mu gelip 
sürecekti o kötü tarlayı? "Nasıl

sın,. bile demezdi hani. İster öl, 
ister yan, istersen ateşte kavrul. 

Ne yapacaktı, fakat? Sekiz 
gün sonra bile bile dayak altında 
ölmektense öküzlerden birisini sa
tarak Allahının büyilklüğüne sı
ğınmaktan başka çare yoktu. Şey
hin Allahı tek kulağın da Allahıy 
dı. Onu da düşünürdü elbet. 

"" On y:ı~ıııdaki oğlu Dursunla 
koyuldular yola. Aklı karalı, ya
vuz öküzünün ipi elinde, ve arka
sında oğlu, hiç konuşmadan bir 
teviye yol olıyorlardı. 

Kasabaya sekiz saatte gelmiş
lerdi. Eziyete alışmış ve zaten beş 
yüz çe~it eziyetin saçlarını daha 
kırkında ağarttığı Tekkulak en 
ziyade oğluna acıyordu. Bu ço -
cuk sekiz saat yol aldı diye. Fa
kat, Dursun birlikte götürmesi için 
!babasına çak yalvarmıştı. Kasaba 
denilen yeri o da görmek istiyor -
du. 

Çığırtkanııı eline geçen karalı, 
aklı yavuz öküz biitün pazarda 
gezdil'i!di. Üç aşağı beş yukarı 
derken bir özge köylünün veriver 
diği üç altına satıldı. 

Geldikleri yoldan dönüyorlar
dı. Tekkulak, gönülsüzün vergisi 
sağlandığı için seviniyor, Dursun 
bu paradan babasının alıverdiği 

bir ak somunu kemire kemire yü
rüyordu. 

Yolu yarılayan bir su başına 
gelmişlerdi. Arkadan bir kağnının 
gelmekte olduğunu gördüler. Yan
larına. yaklaştı. Pala bıyıklı bir 
adamdı kağnıcı. Yolu bir saat 
öteden ayrılacakmış. Yorgunluk -
!arına acıdığı Tekkulak ve oğlu
nu kağmsına aldı. 

Dereden tepeden konuşurlar -
ken Tekkulağın aklı karalı, yavuz 
öküzünü üç altına sattığını kağnı
cı da öğrendi. 

Üç altını duyan kağnıcının 
gözlerinde bir ateş yanar gibi ol
du. Karardı gönlü. Az daha gitti
ler. Bir dönemecin başında, dö
neceklerdi neredeyse. Keskin bir 

- Baba, babacığım, babamı 

öldürdü o pala ·bıyıklı ... 
Onun körpe dudaklarından 

bir inilti sınında (şeklinde) çıkan 

bu sözlere çalı ve yaprak hışıltı -
Janndan başka ses veren yoktu. 

Karanlığa yakın bir köye gel· 
di. İlk açık kapıdan giriverdi içe· 
r!ye: 

- Anacığım, beni sakla, ba· 
bamı öldilren beni de öldürecek .. 

Temiz yürekli köy kadını acı

dı yavruya. Ha..:ır çorbadan, ona 
da zorla bir iki kaşık içirdi. Son
ra., bir son yaz yaprağı gibi titre
miş ve solmuş yavruyu kendi ~o

cuğunun yattığı eski dö~eğe bıra· 
karak üstlerini örttil. 

Dışarıda bir kağnı sesi duyul
du. Yaşlı köy kadını koşarak ge
leni karşıladı. O, "Bir çocuk, ba
bası öldürülen lbir çocuk yatıyor 
bizimkisiyle,, dedikçe pala bıyıklı 
kağnıcı, "hele yemin et, doğru 

mu?., diye sıkıştırıyordu kadını .• 
Kağnıcının gözleri içi kan dolu 

bir çanağa döndil. Seyrek saçları 
yoldaki çalı ve dikenleri andmr 
hinde serteldi. Yolu yarılayan su 
başından sonra geldikleri ve ne -
redeyse dönecekleri uğursuz dö -
nemeçte olduğu gibi yine könlü 
bulanmış, taşa benziyordu. Karı -
sına "Ver şu baltayı,. dedi. 

Cehennem gözlü, yilreksiz kağ 
nıcı elindeki baltayı bir yam gö -
rillmiyen suçsuz yavruya indirdi. 

Fışkıran kanlar öldürüleni zor 
seçtirdi: Bu, kağnıcının kendi ço· 
cuğuydu. 

Dursun, biç uyumamış ve kağ
nı gıcırtısını tamamile duymuştu. 
Bir köpekten ayrılacak tek yeri 
bulunmıyan canavarın kendi canı
na da. kıyacağını anladığı için o
danın zor sığındığı pencere :nJen 
fırlayınca. kaçmıştı yavrucağız. 

Koşuyordu şimdi. Ark-ısından 

tutacaklar ve baba•ına l "pıldığı 
gibi bağrına bir hançer sokacak
larmış gibi korkusundan bir yöne 
bakınmadan ve cansız ayaklarını 

nasıl sürüklediğini belki duyma -
dan bir teviye kaçıyordu. 

- Beni kurtarın, babamı işte, 
şu köydeki pala bıyıklı kağnıcı 
öldürdü. 

Bu sırada oradan takipten dö
ııen bir jandarma müfrezesi ge(
yordu. Delicesine koşan ve "iıa -
bamı öldürdü., diye haykıran Dur 
sunu görmeleri üzerine yava~la -
dılar. Dursun olanı olduğu gilıi 
anlattı. 

Yarım saat sonra ayni yollar
dan pala bıyıklı kağnıcı bu müf
reze önünde ve eli kelepçeli ola -
rak yürüyordu. ... 

Bu hikayeyi 'bana Der"ime 
yaptığım bir tetkik seyahati e'ııa
sında bugün yirmi dört yaşında 

bir delikanlı olan Dursun ıınlattı 

ve sözlerini şu kelimelerle hitirdi: 
- O güne kadar jandarma 

nedir, bilmiyordum ve bılmiyo!' -
duk. Şeyh bize her şeyin, biiLün 
kuvvetlerin kendisi oldu\(unu ığ

retmişti. Halbuki, köye c!öndll
ğüm zaman padişahların devril -
diğini, Türkleri şeyh ve hocalar 
elinde artık esir bırakmıyacak ye 
ni bir hükOmetin kurulduğunu 

ve bu jandarmaların da onıın ol
duğunu öğrendim. 

Sonradan ismini öğrendiğim 

Cumhuriyet sayesinde hem o pala. 
bıyıklı kağnıcının ipe çekildiğini, 

hem bizi ve yakın köylüleri hara
ca bağlıyan şeyhlerin bütün zu 
lüm ve şkencelerine nihayet ve -
rildiğini gördüm. 

ışıltı görüldü Apak bir bıçak. ============::....:== 
Ve kağnıcının kirli kuşağının or _ Bursada sarhoşlar çoğalmış 
tasındaki kınından ayrılıp Tek _ Bursa, ~'.il (Hususi) --Son gün 
kulağın bağrına sa.planan bu bı • !erde şehrimizde sarhoşluk vaka!IL 
çak daha bir iki ışıltı çıkardı. rı çoğalmıştır. Ezcilmle evvelki 

Dursun kağnıdan nasıl fırla. • günde 5 ki')i, rezalet çıkaracak de
mıştı? O gizli kaldı. Koşuyordu recede sarhoş halde İsmetpaşa cad 
şimdi. Babasının üzerine çöken desinde ya.kalanmışlardır. Ayrıca 
kıpkızıl kan rengi ona bilmediği Kanberler mahallesinden Mehmet 
korkuyu vermişti. Yıldınma çar - ile Hakkı ve Nuri isminde 3 kisi de 
pılmış bir deli çocuk gibi koşu - sarhoşluk yüzünden bıçak bıÇağa 
yordu. gelmişlerdir. 
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Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatınız hakkında mu
fassal malUmat iateraeniz iaminizi, doğdu(unuz tarihi, «Unü ve müm· 
künse saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Muf aasal ve huauıi cevap için 6 kunıtluk pul 
!lave edilmelidir. 

Rumuza da cevap verilir. 

T. Saim - Susığırlık : ı 
İstiklalperver, vakur ve müte

azzım olduğunuzdan nefsinize na 
tnahdut bir itimadınız vardır. 

Cüretkarlı.ğınız, inat derecesin 
dedir. Sizin en ziyade diğer insan 
lar üzerinde. hüküm ve nüfuzunuz 
vardır. Bunu hüsnü istimal etme
nizi tavsiye. ederim. 

Sabırsızlık, hiddet ve tehev -
VtirUnüzU rnağlUp etmeğe kendini
zi .alıştırımz. Hiddetinizi müteakip 
nadim oluyorsunuz ama iş işten 
geçmiş bulunuyor. Terkedemedi -
~iniz takdirde acı acı tecrübelere 
ınaruz kalmanız ihtimali mevcut
tur. 

Kadınlar üzerinde -sahibi ııü -
fuz iseniz de her çiçekten taze bir 
koku almak istersiniz. Cazibeli 
olcluğunuzdan nefsiniz& de hakim 
olmanızı tavsiye ederim. 

Evlilik hayatmız, hafifmeşre
banedir. Fakat vefadar bir koca 
olabilirsiniz. Yalnız kibir ve nza
ıneti terkederek her teşebbüsünüz 
de: 

Hissiyata değil, akıl ve mantı
ğa göre hareket ederseniz, talihin 
Yaver olması hasebile her şeyde 
ınuvaffakıyetiniz muhakkaktır. 

Cevdet - İstanbul : 
Çocuğunuz Sait, son derece u

sabt, kavgacı ve inatçı olacağı gi
bi boğazına da fazla düşkün ola
caktır. Acul olması hasebile sa -
hırsızdır. 

derece jyi bir kalbe malik3iniz. 
Size tavsiyem: 
Her teşebbüslcrinizde cesura -

ne harekat edin, yalnız azamet, 
gurur, kibir ve inat gibi istikbali
nize mani ı0laesk hallerinizin ısla
hına çalışın, hv işte muhakkak 
muvaffak olacaksınız. 

N. D. 
Temiz yürekli nazik ve zekisi

niz. Tabı ve mizacınız bazı gün 
şen ve hoş iken bazı günler de ak
sine olarak bus \'C mahzun bir 
hal .alırsınız. İşte bunun hayatınız 
da pek büyük zar.arını görürsü
nüz. F.azla derecede cömertsiniz. 

Hiddet ve dargınlığınız çok 
devam etmez. Siz çiçeklerle musi
kiyi sevdiğiniz gibi evinizin içini 
zevki selim üzere tezyin etmeyi de 
seversiniz. 

Yalnız, fazla gezmeğe düşkün 
olduğunuzdan pek fazla evinizde 
bağlanmayı istemezsiniz. 

Bir de aşk yüzünden kederle
necek iseniz de nefsinizi fazlaca 
sevdiğiniz için mukabil muhabbet 
gördüğünüz takdirde tu ıztırabı 

unutursunuz. 
Müstesna cazibeye malik bu -

lunmamz hasebile kocanız, sizi 
son derece sevebilir. 

Fevkalade bir bünyeye malik 
bulunduğunuzdan sıhhatinize iti -
na ediniz. 

C. Ş - Mardin : 
.Sıhhatiniz kavi, bünyeniz sağ

lamdır. Tabiaten hoşmeşrep ve 
Biiyüdüğü zaman zevk ve sa- hayrı sever iniz. Hulfi u baht ısizin 

!asma düşkün olacak. Şimdiden başlıca meziyetlerinizden birldir. 
bu fena adetlerini terkettirmeğe Açık yürekli ve azmi meram 
Çalışınız. Aksi takdirde acı acı sahibisiniz. Yalnız bazı ker& bu 
tecrübelere maruz kalacaktır. meranumzı inat derecesine vardı-

Evlilik hayatı, her çiçekten bal rır. keyfi hareket edersiniz. 
alan arı gibi her gün taze bir çi- Çünkü aklınıza geleni hemen 
çek arayacaktır. yapma"l< istersiniz. 

Oldukça fazla cesur olacak ve Siz ayni zamanda ahval ve 
claima metanetini muhafaza ede- eşyanın tahliline meyyalsinizdir. 
ceklir. Görüştuğilnüz kimselerin de tabi-

Onun için askerlik mesleği bi- atını tahlile alışırsanız, çok iyi 
çilmiş bir kaftandır. Çalışkan ve yapmış olursunuz. 
&ayyur 'bir asker olur. Ayni za - Yalnız kayıtsızlı~rımza diyecek 
:manda namuslu bir erkek olacak yoktur. Bunu tashih edin. 
Ve sın·ını kimseye söylemiyccek - Dost diye, tanıdıklarınızın ba -
tir. Sıhhatine itina ediniz, zekası zıları sizo düşmanlık yapar. Dik
kuvvetlidir. Her istediğini yapma- kat Jfızımdır. 
Yınız, asabiyet ve şiddetini şimdi- Talih ize daima yaverdir. 
den teskine çalışın, talihi yaver Çnh~kanhğınızın inzimamile her 
olacaktır. teşebbüsüniizde muvaffakıyetiniz 

Boğaziçi - Serup : muhakkaktır. 

YENISABAH 

İnhisarlar U. üdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlasında şartname ve projesi mucibin

ce yaptırılacak elektrik santralı binası ve müştemilatının inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

11 - Keşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat teminatı 

2180 lira 40 kuruştur. 
III - Eksiltme 15/XI/938 tarihine rasthyan Salı gllnil saat 15 te 

Kabataşta Levazım ve Mubaysat şubel~rindeki Alım Komisyonunda 
yapılacak-tir. 

iV - Şartname ve projeler 1.46 lira bedel mukabilinde İnhisar
lar Umum Müdürlilğü Ü!vazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İz
mir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı mühendis 
veya. mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir müte
hassısı inşaatın sonuna kadar daiini olarak iş başında bulundura • 
caklanm noterlikten rnusaddak bir taahhüt kAğıdı ile temin etmele
ri ve bundan başka asgari 20.000 liralık lbu gibi inşaat yapmış ol -
duklannı gösterir fenni evrak ve vesaikini ihale gilnilnden 8 gün ev
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesine ibraz ede
rek aynca eksiltmeye iştirak veşikası almaları Hi.zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaik ile 5 inci mad
dede yazılı inşaat şubemizden -alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve 
% 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e ka
dar yukarıda adı geçen alım Komisl·onu Başkalnığına makbuz mu-
kabilinde verilmesi Hizımdır. . (798) 

Cinsi Miktarı * .Muhammen B. 
beheri tutarı 

Tahta işleme 4 kalem 
tezgahları 

Dingil ve teker- 16 acle. 

L. K. L. K. 

t175 .. --

L'fo 7 .5 temi
natı 

L. K. 

Eksiltmenin 
Şekli saati 

S38.13 Açık eksiltme 15.-

leği 32 ,, 8.- 128 .. - S.60 Pazarlık 16 
1 - Şartnamesi mucibince sabn alınacak 4 kalemde tahta işleme tez

gAhları ve teferruatı ile taahhildilnil ifa etnıiyen miltcalıhit hesabına şart 
namesi mucibince alınacak dekovil arabalarının müstamel 16 adet dingil 
ve 32 adet tekerleği hizalarında yazılı usullerle. eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında göste-
rilmiştir. , 

III - Eksiltme 14 - XI - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hiza
larında yazılı snntlerde Kabataşta Levazım ve milbayaat şubesindeki Alım 

komisyonunc1n yapılacaktır. 
IV - Şt\rtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı

nabilir. 
V - İsteklilerin ek~Htme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.6 

güvenme pnralarile birlih-te yukarda adı geçen komisyona i'elmeleri ilan 
olunur. · (7989) 

1 - Şaı·tname ve projesi mucibince Adnnada yaptırılacak Tuz 
ambım ve Başmüdürlük apartmanı inşaatı 20 - X - 988 tarihinde iha
le edilemediğinden yeniden pazarlık u~ulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 22917 liı·a 15 kuruş ve muvakkat teminab 
1718.79 liradır. 

III - Eksiltme l 1 - XI - 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 
de Kabataşta J,c,·azım ve .Mubayaat Şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler ll5 kuruş bedel mukabilinde İnhi
sarlar Umum :\lüdürlüğü ve Levazım l\Hibayaat şubesiyle Adana ve 
Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmekistiyenleıin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gününden 8 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

:Sayta: 1 

• ''Z 
• 
ına 

' g z 
mak is.te yo ,, 

işte F ransada Sen Şehrinde Montreuil kasa
basında Emil Zola sokağında 17. No. da Bayan 

Vagner, Böyle diyor ve ilave ediyor: 
" O, Ba,ıa; Sen 10 yaş Gençleşınişsin Diye

rek Hayretini izhardan Kendini Alamıyor.,, 

l:iayan Vagner'rn Blocellı 
yeni cild unsurunu kul• 

!anmazdan eTvelki 
fotoğrafı 

"Zer.cim, Jorj, bu adeta bir mu
cizedir, diyor. Filhakika iki ay 

kadar e\•vel, alnımda, gözlerimin 
ve ağzımın etrafında buruşukluk-

lar ve çiz.gilerim vardı. Bugün ise 
bütün arkadaşlarım bu şayanı 

hayret tebeddüle ~aşıyorlar. On
lara yaptığımı söyledim. Yegane 
cild unsuru olan pembe renkteki 

Biocelli Tokalon kremini kııllan • 
malannı tavsiye ettim. Birçokları 
bizzat tecrübe ederek şayanı hay-

L-} an agncr ın oır kuç hana 
zarfında kazandığı şayanı hay

ret güzellik tebeddülünü 
gösteren foto§'rafı 

son derece memnun kaldılar.,. 

Her akşam yatmazdan evvel 

pembe renkteki Tokalon kremini 
kullanmız. Terkibinde, Viyana Ü-
niversitesi profesörü doktor 
STEJSKAL'ın kesfi olup tıpkı in

sanın tabii ve hayati cild unsuru
nun ayni olan ,.e genç lıayvanla
rın cild hüceyrelerinden istihsal 

edilen Biocell gençlik cevheri var 
dır. Gündüz için de beyaz renkte
ki Tokalon kremini kullanınız, cil-

ret semeresini görünciye kadar be dinizi yumuşatıp bey.azlat;r ve 
nimle alay ettiler. Fakat sonra ba- siyah ı1oktaları eritip açık mcsa
nıı hem teşekkür eltiler, hem de meleri sıklaştırır. 

l
>NN.MN~V>NJ.N.N./'AMM. ... w.N>N./'N./'./'./'JJWI 

Tiyatrolar 
;N>NoAN./•./'.UNN..V..V~' ••' V Y "-'>AM.\N./'.W.t>Mo 

ŞEHiR TIY A TROSU 

akşamı saat 20,80 da 

KAN KARDEŞLERi 

4 Perde komedi 

Yazan Birabo 

Türkçesi Fikret Adil 

•••.. Or. Hafız Cemal····· . ' 

1. 
• 
1 

Lokmanhekim • 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2.6 - 6 Salı, cumarte-

si 9.5 - 12 fukaraya 
T.22398 * • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .. 

GÜMRÜKLERDEfŞLERf OLAN 
MÜESSESELERE 

İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları ,.ıı•• 
19.zımdır. Beyoğlunda Rusya sefaretha - Çeker YazaroQlu DİKKAT 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 
güvenme paralari.rle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (7904) 

hanesi kartııında ve Suriye 
Pasajı yanındaki 

Gümrük k<ftnisyoncusu 
Galata, ithalat GümrDğü 
karşmnda Muradiye Han. 

Telefon : 35, 95 
Tabi.aten kıskanç olmakla be- :aım~, hassa~ ola~ asabınızın 

ı·nber kibir, gurur ve inadınız pek tahrış edılmemesıne dıkkat etme- . 
fazladır. Bundan başka kavga ve nizi tavsiye ederim. 

nizaı da seviyorsunuz. Y.alnız ko- Fatına Aysel İstanbul: 
canı~m karşı sadık olduğunuz gi- Kızınız fazla gururlu ve hid -
bi süsleıımeğe, zarafete de düşkün detli olacaktır. Bunun her arzula
SünUz. Hassas bir kalbe malik ol- rını yapmayın, aksi takdirde fe
cluğunuzdan sevdiğiniz bir kimse- nahk etmiş olursunuz. 

Cinıi ..Mikt:ın , Muhammen bedeli Muvakkat Ek-
beheri tutarı teminatı sllt-

L. K. L. K. l.ı. K. ~enin 

GÜNEŞ 
Tayyare Piyanıo Gifetinden 
Bir bilet ala11a ikisi Beyoğlun
da. ŞARK. sinemasında ve ikisi 
Sirkecide AZ~RI sinemnsına 
girmek hakkını bahşeden 4 
meccani <luhuliyc verilecektir. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Yi ila nihaye sevmek ister~iniz. tvi bir terbiye dairesinde bü
Yalnız kendinizi sevdirmek için yatU;·seiz, çok iyi bir evlat ola -
de miitahakkim ve müstebitlane caktır. Yalnız bunda irade kuvve
hareketten çekinmezsiniz. Bunları ti nakı tır. Hiç bir işte kat'i karar 
terkediniz, hayat ve saadetinizi veremiyecektir. 
kendi elinizle zehirlemiş oluyorsu- Ho meşrep olacak, taknt en 
nuz. Gerçi hulusu niyetinız belki ufak l>ir şeyden hemen ağlayacak 
b~ına meydan vermiyebilir. Fakat kadar has asiyete sahip buluna -
hır gün gelir öyle bir vaziyet tcv- caktır. 
l~t eder ki, artık ne yapıldığı, bi- Evlilik hayatı: Kendisinde iyi 
lınemez, biiyük felaketlere maruz bir vaJidclik mevcut ise de. kıs
kalırsmız. Y.alnız zekanız hasebile kanç tabiab ifrat derecede oldu
!bu kusurlarınızı kapatabileceğiniz ğundan şimdiden terkeltirilmezse 
de muhtemeldir. saadetine mani olacaktır. 

Hay.atta bahtiyar olmak ister- Güzel giyinmek ister, zerafeti 
seniz, kusurlarmzın tashihi için se\•er; kalben ve hayalen fazla 
~zim ve sebatla çalışmanızı tavsi- dilşilnceli olacak ve hülyaperest-
~s ederim. liği ihtiyarlığında bile bakt kala-

Leblebicİ - Üsküdar: caktır. 
Son derece ~ıkhğı, zerafeti 

'e tuvaleti severdiniz. Bununla be 
raber gurur, kibir ve azamet sizde 
~cvcuttur. İnatcılığınız yüzünden 
i~r. <;ok işlerinizde zarar görmek 

tıınali mevcuttur. 

1 
Aşk ve sevdaya meyliniz faz

. adır. Hercai tabiatlı olduğunuz
:?in çabuk geçer. İntizamı sever 
ve • i 

ış nizde sebatla çalışırsınız. 

Yalnız fazla tazyike dayana
~azsınız, hassasiyetiniz hasebile 

er şeyden çabuk müteessir olur-
sunuz k 
1. • ve ar adaşlannıza karşı c-
ını~en gelen iyiliği yapmaktan 
Çekınmezsiniz. Binj)enaleyh son 

Tembellik, kıskançlık, kibir, 
gurur kendisinde fıtri olduğundan 
:şimdiden önüne geçilmesini tav -
siye ederim. İhsan Akı 

Demirle kafasını yarmış 
Bursa, (Hususi) - Deinbaz 

köyünde otuvan Ali, Öz oğlu Mümi 
ni fena halde dövmüş ve sonra hır 
sını alamıyarak eline geçirdiği bir 
demir parçası ile yüzünden fena 
halde yaralamıştır. 

Müminin ağzı, yüzü ve burnu 
kan içinde adliyeye getirilmiş, ha
in baba yakalanmıştır. 

Hadiseye Uvey anasının eebep 
olduğu anlaşılmaktadır, 

sa ti 

6b00 adet 36.600 M3 46. - 1647. - 123.52 15,40 Fızı tahtası 

"küçük boy,, 
Fıçı yan dip 
kapak tahtası 

550 " 13.457 50 MS l 00. - 1345 .• 100.87 15,50 

"büyiik boy,, 
Fıçı tahtası 750 ,, 9.360 M3 100. - 936. - 70.20 16 

1 - Şartnamelerine ekli listelerde ebat ve miktal'ı yazılı ve yu
karıda üç grupla gösterilen fıçı tn.htası ayrı ayrı açık e.csilte usuliyle 
satın alınacaktır. · 

Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarınd.1 
gösterilmiştir. 

Jll - Eksiltme 7 - xı - 938 tarihine rastlıyaıı paz~ rte,,j günü hiza
lannda. yazılı saatlerde Kabataştn levazım mübı l nt şubesindeki a-
lım komi yonunda yapılacaktır. 1 

JV - Şartname ve listeler parasız olnrak her gun sözü geçen 
şubeden alınabilir. · 

V - İsteklilerın eksiltme için tayin edilen glin ve sautlerde yüz
de 7,5 güvenme paralnriyle birlikte yukarıda adı g"'çen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (7794) 

Cinıı Miktarı Muhamnen 
Beheri 

Lira Kr. 

bedeli 
Tutarı 

Li. Kr. 

Muvakk:ıt Eksiltme 
teminatı San ti 

Li. Kr. ---- .-------------
Elektrik mot<irü 14 adet 40 - 560 - 42 - 16.80 
Firezeli el trak- l ,, 750 - 56 25 16-
törü. 1 

I - İdaremizin İzmir tütün iıabrikası ~igar:ı paket makineleri 1 
için (14) adet elektrik motöru ile Maltepe Enstitu~ü için (1) adet 
frezeli el traktorü şartnameleri mucibince ve ayrı ayn pazarlık u.su
liyle satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedeli erile muv•nkkat temine tları lıiz:ı.larında 1 
gösterilmiştir. 

IH - Eksiltme 5 - XII - !>38 tarihine rastlıy:m pazartesi günü 
hizalarmda yazılı saatlerde Kabataştn Levazım ve Mübnyaat şube-
sindeki Alım Komisyonunda yapılacktır. , 

l \T - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen şubeden 
alınabilir. ı 

V - Eksiltmeye iştrak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve kata- 1 

llk kefide 11 sonteşrin. 
Biletler 1 liradır 

Or. Hayri Omer 
Öğleden tonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 33 •relef on 41358 

}oklarını cksıltme gününden (3) gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
1\Hıdürliığii Tuttın Fabrikalar şubesine vermeleri lfız;mdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tnyin edilen gün ve saatlerde 

5{ 7 .5 güvenme pnralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gel-
meleri ilfın olunur. (7701) 

itin nevi Miktarı 

B. bacski barut deposu .. 
ve bekçi evi inşaatı 

• Muhammen B. 
Beheri 
L. K.S. 

tutarı o/0 7.S teminatı Eksiltme 
L. K. Lira K.r. Saati 

0 142.27 
2162.08 

6304.35 B97.l58 14 
M.ilh\ir kurşunu 1500 kilo -.27.50 412.50 80.94 14.80 

I - tdnremizin Edirne baş müdürlüğüne bağlı .Babaeskide yap
tırılacak barut deposu ve bekçi evi inşaatJ 24 - X - 938 tarihinde ve 
satın alınacak 1500 kilo mühiir kurşunu 22 • X - 988 tarihinde ihale e· 
dilmediğinden yeniden ayn ayn pazarlık usulile ~ksiltmeye konmuş· 

tur. 
II - Keşif ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı hiza· 

lnrıncla göı:ıterilmiştir. 

III - m~siltme 14 - Xl - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hi
zalarında yazılı saatlerde. Kabataşta levazım ve mDbayaat şubesinde
ki alım komisyonunla yapılacaktır. 

IV - İnşaata ait şartname. ve projeler 27 kuruş bedel mukabi
linle inhisarlar umum müdiirlilğU levazım ve mübayaat şubesile Edir
ne Bnşmlidiirlfiğünden ve malı m inhisar idaresinden alınabileceği gi. 
lıi mühür kurşununun numuneleri de yukarda ndı geçen şubede görü
lebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gfln ve saatlerde % 7.5 
güvenme parahu·.He birlikte adı a-eçen komisyona gelmeleri ilin olu
nur (7964) 
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Güzellik ve sıhhat ilk • • 
ıçın şart 

Kullanmaktır 

RADYOLİN 
---------------------~ 
Diş l e r i, 
dişler çehreyi 

güzelleştirir • -
RADYOLIN 
O işleri, 
dişler mideyi -
sağlamlaştırır 

S E F A L i N Kaşe 
Kardeş Mısırın ıes kralı 1 
Abdülvehab'ın 

Tatlı sesini 

RADYOLİN dişleri temizler ve parlatır, mik
ropları yüzde yüz öldürür, diş etlerini besli
yerek hastalanmalarına mani olur, ağız 
kokusunu keser. 

• 

KIŞ GELİYOR! 
Ufak bir ilfütme büyük bir 

Jıaatalık çıkarabilir. Vücudünüz
de bir kırıklık hiıaederıeniz 

hemen 

Bir 

SEFALİN 
alırsınız derhal 
iyileşirsiniz 

BAŞ-DiŞ 
ve bütün ağrılara karşı 
SEF ALİN kullanınız 

<' rzanelerden 1 lik ve 12 lik am
~ali.j larmı ısrarla arB.yınız. 

3 E F A ,_ ı N az zamanda büyük bir rağb~t kazanmıştır. H ırkes onu ısrarla istemektedir. Siz de 
alınız. 

Güneşin Altında ,~ Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karşı 

Yeni bir şey olmadığı 
gibi terkibi ve tesiri meç

hul hiç bir 

Güzellik müstahzarı 

da yoktur. PERTEV I"AB
KASI ismi hakikatten 
uzak iddialarla değil mtis

tahzaratının inkar edilmi
yen nefaseti ile bütün dün

yaya tasdik ettirmiştir. 

KUVVET ŞURUBU 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur. Ço· 

cuklarınıza Vitalin kuvvet şurubu vermekle onları 
sağlam, gürbüz ve neş' eli yetiştirirsiniz. 

VİTALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarla

rın hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

INGiLlz KANZUK ECZANESi 
BEYOQLU - İSTANBUL ,_ ________________ .J 

Adliye Vekaletinden: 
Evvelce yapılan ilanın üç ve dördüncü bentleri aşağıdaki şekilde 

tavzih edilmiştir. 
1 - Hakim namzetliği için yapılan ilanın birinci bendinde gös

terilen yerler tamamen dolduğu takdirde o yerlere müracaat edenler 
ile istidalarında yer göstermemiş .olanlar bulunursa arasında kura 
çekilerek isabet eden mahallere tayin edileceklerdir. 

2 - Evrakı müsbitelerini ikmal edenlerden Ankarada bulunan
lar Ankaraya ve vilayetlerde bulunanlar da bulundukları yerlere ta
yin edilecekler ve ikinci teşrin ayı içinde de lstidalarında istemiş 
ol dukları yerlere nakledileceklerlerdir. Dileklerinin zat işleri U. Mü-
dürlil~üne müracaat etmeleri. (7981). 

pek yakında dinleyeceksiniz 

HERKES BiLMELi 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyval.arın güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve 
saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzir hayvanlardır. Bunlar; ince 
•barsağın iç zarına yapışaı ak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hs:::ımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salye akması, sar'aya 
benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep 

bu kurtların tesiridir. 

İSMET SOLUCAN BiSKÜVİTİ 
bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk 
seve yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 

Sıhhat Vek~Uetinin resmi müsaadesini haizdir. !arzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 
ho.r eczanede 20 kuruştur. ( 1 S M E T ) ismine dikkat . 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Ciıı s i 

Kıyım bıçağı 

B::ıkalit 2 M2 20 m/ m 

" 
2 

" 
25 

" 
" 

2 
" 

30 
" 

" 
2 

" 35 
" 

" 
2 

" 40 ': 
Kuşe kağıdı 

Miktarı 

2500 Ad 

380 Kilo 
10 met.~ 

120 ndet 

Mulıanımcn B. 
Belıeri Tutan 

Lira K. Lira K. 

4.79 11975.-Sif 

Mııvakkat 

teminatı 

Lira K. 

898.-

5.50 2090.-An. Tes 156.75 

.ı.- 1320.-Sif 99.-

Şekli 

El:siltmcııiıı 

Saati 

Kapalı zarf 15.-

Açık eksilt. 15.30 • 

" .. 16.-

1 Şartnameleri, resim ve nümunelcri mucibince satın alınacak 2500adet kıyım bıçaJl'ı 380 kilo Bakalit 
ve 120 adet bobin kuşe kağıdı hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 17 - XI • 938 tarihine ra.slıyan perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabai;aşta Le
vazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kıyım bıçağının Ba
kalit ve kuşe nümuneleri de görülebilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin tayin edilen gün ve saatlerde komisyona gelmeleri. Ka
palı z..~rf eksiltmesine iştirak etmek istiye:ılerin de mühürlü teklif mektubunu kanuni vcsuik ile %7.5 güven
me pa:·ası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günii en geç 
saat 14.30 a kadar yukarda adı geçen Ahm komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri itan 
olunur. (7949) • 

Nafıa Vekaletinden : 
9 - 12 - 938 cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti bi

nasında malzeme müdiirlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunca gümrüklü Avrupa malı için ceman 7530 lira muham
men bedelli 50 ton telgraf teli lle 200 kilo bağ telinin kapalı zarf usu
li ile eksiltmesi yapılacaktır. (Yerli malı için de teklifte bulunabilir
ler) muvakkat teminatı 564,75 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti mal
zeme miidürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin teklif 
mektuplarını muvakkat teminat ve ·şartnamesinde yazılı vesikalar
la birlikt11 aynı gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri lıtzımdır. 

(781 9) 

1 BAY ANLAR iÇiN YÜNLÜLER 1 
Yüksek Fantazi ve 

PARIS ve LONDRA'nın 

En meşhur fabrikalarıııdan gel
me yünlil kumaşlar. Desen ve 
cinsleri yalnız BAKER MA
GAZALARINA münhasırdır. 

Her yerden ucuz şartlar ve fi
yatlarla satılmaktadır. 

1 

Sahibi A. Cemalettin Saracoğlu 
Neşriyat müdürii: Macit ÇETiN 
Basıldıği yer : Matbaai Ebüzziya 


