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K8mutayda:Ha ayda 
sı bugün gö.rüşülüyor 

-- Yeni tefrikamıza başladık= 
Kara Bela 

şimdiye kadar belki birçok haydutluk ve kc:"sanlık 
rom.3nları okudunuz. Bugün 7 nci sayfamızd"!!I t:?f· 
rlkasın a başladı{)ımız "KARA BELA" bütün bu ro
manlar gibi. muhayyel ve uydurma t'ir macera 
deQildir 

Kara Bela 
Bir korsan ve haydut çetesine baş olmuş müthiş · 

bir adamın hokıkl maceralarıdır ki, şimdiye kadar 
birkaç defa idama mahkOm olmuş ve yine yakayı 
kurtarmıya muvaffak ol an bu adam insanların başı· 
na bir "Kara bel~ .. nın nasıl musallat olabllece(dinl 
tüyler ürpertici ve müheyyiç safhalarıyle size anla· 
tacaktır. 

Yarında yine tefrikasına başhyecağı
mız harikulade yeni bir eser hakkın-

- da tafsilat vereceğiz 
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usyada suikastci· 
lerin bütün 

plcinları ele geçti 
(Birinci $ayfadcın devam) 

Maruf Sovyet doktorlarından ve 
Moskovn teşhis enstitüsü direktö· 
rü Doktor Pl<Çney de tevkif edil
miştir. Milisin, yani polis teşkila
tının bu adamın işlerini gizli tut-

. mıya çahşhğı da tahakkuk etmiş

. tir. Milis şefi Vil de bu yüzden 
tevkif edılmişti. 

Stalin grupu ile muhalifler ara
sında siyasi, fenni, hatta edebi her 

. sahada mücadele bı.itün şiddetiyle 
devam etmektedir. Komünist par
tisi içinde çıkan ihtilaflar, pek ta
bii Sovyet faaliyetinin her saha.sm
da akisler bırakmıştır. Hatta Kepe
onun nüfuzlu azalarından bir çoğu 

. da tevkif edilmiştir. 

. 48 SAATTE 200 

ZABİT TEVKIF EDİLDİ 
Rigadan gelen haberlere nazaran. 

kırk sekiz saat içinde Kızılordunun 
hemen bütün yüksek kumandan
ları değiştirilmiştir. Vilayetlerde 
bu müddet içinde muhtelü rütbe
lerde 200 ı.abit tevkif edilmiştir. 
Bilhassa hudut mmtakalarındaki 
kumandanlar kfunilen değiştiril -
miştir. Yeni kumandanların hepsi 
de Mareşal Voroşilof'un emin a
damlanndan seçilnüştir. 

Annesinin vefatı üzerine son de- · 
rece müteessir ve bitkin bir halde 
bulunan Stalin hususi dairesinden 
dışarıya çıkmamakta ve yalnız Vo
roşilof'u kabul ederek, son hadise
lerden malumat almaktadır. Te -
mizleme ameliyesini Stali~den zi-

. yade Voroşilof idare etmektedir. 

. FRANSADA VE LONDRADA 
ENDİŞE 

Sofya, 14 (Hususi) - Paristen 
Utro gazetesine bildirildiğine göre, 
Sovyet Rusyadaki vaziyet, Fransız 
matbuatını gittikçe endişeye dü • 
şürmektedir. 

Hükumet aleyhinde tertibat al • 
mış olan şebekenin tatbik etmek is· 
tediği plan tamamile meydana çı· 
karılmış ve mukabil ihtilalcilerin 
hükumet b~ında bulunanlardan 

. kimleri ve nasıl öldürmek ve ikti • 
dar mcvkiine nasıl geçmek istedik
leri anlaşılmıştır. Mukabil ihtiUıl· 
ciler bu hususta ordunun da yardı
mını hazırlamış bulunuyorlardı. 
Girişilen temizleme hareketinde 

en son düşmana kadar bir kişi da
hi bırakmamak gibi büyük bir şid
det gösterilecektir. Stalin ile Vo -

roşilof şu dakikada vaziyete hiıkim 
görünüyorlar. 

Moskovada Mareşal Voroşilof, 
erkanıharbiye reisi Geron ve Da -

hlliye komiseri Gejov'dan mürek
kep üç kişilik idari bir komite leş-

. kil edilmiştir. Temizleme işini bu 
komte tatbik etmektedir. Troçkizm 
suçu ile göz hapsi altında bulunan
lardan çoğu hudut haricine çıkarı
lacaklardır. 

Moskova garnizonu Staline sadık 
kıt'alarla takviye edilmiştir. Krem
lın'deki muhafaza k4taatı da <12-
ğiştirilmiştir. 

<Deyli Herald> muhabirine göre. 
Sovyet Rusyada vaziyet pek o ka
dar değişvmiş değildir. Her an ye
ni bir isyan çıkması beklenebilir. 
Bu isyan hareketini de askeri ma
kamlar hazırlamaktadırlar. 

Viyanadan Pari - Suar gazetesine 
bildirildiğine göre, Stalin Angina 
pektoris hastalığından muztariptir. 
Kendisini tedavi için profesör Hara 
Espiner alelacele Moskovaya çağı
rılmıştır. Bundan evvel de bu pro
fesör Rumen Valide Kraliçesini 
Bükreşte tedavi ile meşgul bulun
makta idi. Profesör tayyare ile Bük
r~ten Mosko\'aya hareket etmiş
tir. 

Bir habere göre, Sovyet fabrika
larında ve imalathanelerinde sabo
tajlar devam etmektedir. Bir ta • 
raftan generaller idam edilirken, 
diğer taraftan da Leningraddakf 
maden, makine inşaat, gemicilik, 
lastikçilik ve aluminyumculuk işle· 
ri de sabotaja uğratılmıştır. Ziraatl 
elektrikleştirme idaresi bir tahrip 
yuvası addedilmektedir. Bir çok 
fabrikalarda da azim miktarda sui
islimaller meydana çıkarılmakta • 
dır. 

PLANIN ASIL TA TBlK 
SAFHASI 

Elde edilen planın asıl tatbik saf
hasının evveliyatı şöyledir: Muka
bil ihtilalciler Ukranyayı yabancı 
bir devlete terketmiye razı olmuş
lardır. Bunların vazifesi orduyu i
çeriden çürütmek ve ilk fırsatta çı
kacak bir muhaebede ordunun he
zimetini hazırlamaktı. Bu takdirde 
iktidar mevkii sarsılınca, planın i
kinci kısmmı kendileri bizzat tat· 
bike geçeceklerdi. 

RUSYAYA SIGINAN ALMAN 
KOMÜNİSTLERİ 

cDeyli JHerald9 gazetesine göre, 
faşizm tehlikesinden korunmak için, 
Rusyaya sığınmış olan Alman ko
münistleri de şüphe altında bulun
maktadırlar. Bütün bu yabancı ko
münistlerin de hudut haricine çı· 
karılacakları sanılmaktadır Bun • 
lar arasında da geniş mikyasta tev
kifler yapılmıstır. 

··ıkT;;kfü;i; ...................... i ... 'i~giii·;····w·--··-·-·--
Ba ğda t Hariciye 
Seyahatleri Nazırı geliyor 

(Birinci sahifeden devam) 
tınlmış ve bunun için Irak hükQ
metince bir program hazırlanmıştır. 
Rüştü Aras ve Celal Bayar, Bağ-
dada muva!alatları günü Irak kralı 
tarafından kabul edilecekler. 
akşam şereflerine sarayda bir zi
yafet ve gece Irak Hariciye Na
zırı tarafından bir süvare verilecek 
ertesi gün Irak lktısad Nazırının 
ziyafetinde bulunacaklar. gecede 
Irak sefirimiz Tahir Lütri bir süvare 
tertip edecektir. 

Üçüncü gün Sağdat beledi· 
ye si ziyafet verecek. gece Şed

dülarap nehri üzerinde bir mehtap 
Alemi yapılacaktır. 

Vekillerimizin Bağdada vardık
larının dördüncü günü Tevfik Rüştü 
Arasla Irak Haricive Nazırı Tah
rana hareket edecekler'., lktısat 
Vekili Celal Bayar da Türkiye-Irak 
iktısadi rnünLıscbetlerini tanzim için 
müzakerelerine devam etmek fö:~:e 
Bağdatta kalac:.ıktır. 

(Birinci scihifeden devam) 
him siyasi temaslarda bulunacak· 
tır. Bu urada Avenol Mılletler CP.· 
miyctinin mevkiini sağlamlaştır
mak ıçin, bu cemiyetin statüsünde 
yapılacak değişiklikler hakkında 
devletlerin görüş tarzlarını öğre
necek ve bu hususta muhtelif dev. 
letıerin fikirlerı arasında bir birlik 
teminınc ve cemiyetin. nüfuzunun 
kuvvetl~nmesinc çalışacaktır. 

İngiliz Hariciye Nazırı Edenin 
memleketimizi ziyareti günleri he
nüz mallım değildir, bugünlerin 
Avrupa ve Balkanlarda yapacağı 
seyahate tabi olması iJıtimali var
dır. 

Me~leketimizdc üç gün kalacak 
olan İngiliz Hariciye Nazırı, An
karada devlet adamlanmızla, bil
hassa Başvekil İsmet İnönü ile gö
rii§ecektir. Bu ziyaret ayni zaman· 
da Başvekilin Londraya yaptığı zj. 

yareti iade mahiyetinde de telôk
ki edilebilir. Yüksek ve en sala

KÔPRÜ ÜSTÜNDEKi YARALAMA hiyetli bir İngiliz devlet adamı-
HADiSESI nın memleketimizi ziyaret etmesi, 

Bu sabahki Cumhuriyet gazetesi; Türkiye ile İngiltere arasında mev-
dün akşam Büyükadadan dönen cut dostluk bağlarını kuvvetlendi-
Hayriye ve Fazıl isimli iki sevgili· receği kadar, İngiltere ile Türkiye 
nin köprü adalar iskelesinde kav. 

arasındaki iktısadi ve sınai i§bir -
ga ettiklerini yazıyor ve Fazılın 

liğindc yeni bir merhale daha teş-
sevgilisini Kasımpaşadaki teyzesi· kil etmiş olacaktır. 
nin evine çağudığmı, Hayriye bu· 
nu kabul etmeyince ağır surette Üzerinde gezerken eski dostu F~ 
yaraladı~ını haber veriyordu. zıla tesadüf etmiştir. 

Emniyet müdürlüğünden yaptı· Evvelce kıza muğber olan Fa2ıl 
ğımız tahkikata nazaran hadise bu tesadüf üzerine hemen sustalı 
hiçte böyle değildir. Vak'anın aslı çakısını çekerek kızı sağ baca-
fudur: tından ve elinden hafifce yara. 

Galatada Şerbethane sokax..:ıda Jamışlır. ~ızın yaraları ehemmi. 
6

1 yetaizdlr ve gazetenin haber ver. 
45 numaralı umumhanede çalışan diği g 0 bi hastahane:ie olmayıp, her 
Ali kızı Hayriye dün aktam köprü zaman'ci gibi umumhanesindedir. 

-
Muhtekirler il 
takibat ------

1 Bilbao asilerin 
--,c-er_d_e_. Kurşun 

~OÇOK HABERLER 

Görmiyecek mi? 
Benzin ve petrol fiatmdaki gayri 

tabii yükseliş devam ediyor. Hü
kümetin birçok fedakarlık yapa• 
rak benzin ve petrol fiatlarmı 
düşürmek için bunlardan aldığı 
yergiyi indirmeğe çalıştığı bir sı· 

rada. kumpanyaiarın fiyatları art
tırma ve butereff üü muhafaza hu· 
susunda aralarında anlaşmış olma· 
ları hayreti mucib olmuştur. 

Bu tereffüü hangi sebeplere da .. 
yunılarak ve niçin ve kimler tara
fından yapıldığı hakkında tetkikler 
devam etmektedir. Tic;ıret odasile 
be!ediye iktısat müdürlüğünün ben• 

zin \e petrol işinde ayn ayrı cephe
lerdcıı yaptıkları tetkiklerin neticesi 
ile benzin ve petrol satanların fial· 
larda ihtikar yaptıkları sabit 
olmuştur. Ancak bir maddede ih· 
tiklr yapıldığı aola~lırsa, bunıı ya• 
panlar hakkında bir karar veril· 
mesi kanunen vilayet ihtikar komis
yonuna aittir. 

Halbuki petrol ve benzine yapı· 
lan bugünkü zammı tetkik ederek 
müsebbibleri hakkında bir karar 
vermek ihtikar komisyonunun sa
IAhiyet i haricinde kalmaktadır. 
Çünkü ihtik!r komisyonu ancak 
şu üç ahvalde alakadarlar hakkın .. 
da takibatta bulunabilir. 

l - Bilediyelerin koyduğu narh 
veya azami fiatlerden fazla fiat
le satış yapanlar, 

2 - Bazı milli sanayii korumak 
için, şeker ve çimentoda olduğu gi
bi, hükfunetçe aazmi fiat konulan 
maddeleri bu fiatten fazlaya satan
lar, 

3 - Her hangi bir malın satış fi· 
atini, kontenjan usulünü istismar 
ederek, bu sistemin konulduğu 1931 
Birinciteşrinin 16 sından önceki fi: 
atlere nazaran artıranlar. 

İhtikar komisyonunun bu üş ah
valde muhtekirler hakkında yapa
cağı muamele ve vert!ııe,eği cezala
ra dair de elinde muhtelif kanun
lar mevcuttur. 

Bu vaziyet böyle olunca bugün. 
kü petrol ve benzin fiatlerine yapı
lan ve Belediye tarafından yapılan 
tetkikin neticelerini ihtiva eden 
rapor ikmal olmuş olduğu halde 
bu rapor makam tarafından red
dedilmiştir. Çünkil ihtikarın mev
cudıyeti knbul ~dilmeklc oornber, 
bunun menşei ve mÜS{'pbiplerinin 
vaziyeti bu üç sebepten hangisine 
dayandığı göz önünde tutulmamış
tır. 

1ktısat Müdürlüğü şimdi tetkik
lermi bu vadiden derinleştirmiye 
başlamıştır. Bu hususta Belediyece 
bugün tetkikat bitirilecek ve rapor 
tekemmül ettirilecektir. Şayet ben· 
zin ve petrol satıcılarının bu iki 
maddeye yaptıkları zam bu üç 
maddenin çerçevesi içine giremez-

* Benzin ve petrol indikten M ı· d f 
sonra bu maddelerle işliyen kara enzi ın e . 
ve deniz nakil vasıtaları ücretleri 
deindirilecektir. 

* Şehir, kasaba VE: köy içinde 
avlanmak yasak edilmiştir. 

* Maslak yolunun genişletilme
si ameliyesine bir Temmuzda ba~
lanacaktır. 

* 936 mali yılının ilk on ayın
da inhisarlardan 59 milyon lira va
ridat elde edilmiştir. 

* Belidiye Beyoğlu ve Şehzade-
başında birer modern tiyatro bina· 
sı yaptıracaktır. 

* Memnu mıntakaya pek yakın 
olan Polonez köyünün başka yere 

kaldırılacağı haberi doğru değil

dir. 

Lısarda * Yunan Başvekili, Maarif Na

zırı ile birlikte teftiş için tayyare 
ile Yanyaya gitmiştir. 

* Müteveffa Rokfellerin genç 

hastabakıcısını haydutlar kaçırmış
lardır. 

* 1200 italyan genci Berline gel
miştir. 

* Atinada Zapyon parkında bi

rinci Yunan ziraat sergisi kral ta-
rafından açılm1ştır. · 

* Kutupta buzlar altında otuz 

kilometre derinlikte kaynar su c.e· 
reyanları bulunmuştur. 
!!!!~~~~~~~~~~~~~~ 

se, bunların yaphğı bir spekülas· 

yonu da cezasız bırakmamak için 

başka şektlde kanuni ve idari yol

lardan yürünecektir. 

Hülasa alükadar makamlar her 

ne şekilde olursa olsun, benzin ve 

petrol fiatlerinin yükseltilmesine 
meydan bırakmıyacaklardır. 

Esasen hükumet benzin ve pet· 

rol ucuzluğundan halkın her saha

da istifade etmesi için de aynca 

tedbirler almaktadır. Bu arada de

niz ve kara nakil \'asıtalarının ta· 

şıma ücretlerinde, ber,zin ve pet

roldeki ucuzluk nisbetinde tenzi· 
lfıt yapılacaktır. 

• • 
Petro ve benzin 
Ucuzluğu 
Konunun bugUn meclis· 
ten çıkması muhtemel 

Ankara 14 (Hususi Muhabirimiz· 
den) - Kamutay bugün petrol ve 
benzin ucuzluğ'unu temin eden ka
nunla birlikte muamele vergisi ka. 
nununuda ağlebi ihtimal çıkaracak
tır. Ruznamede çıkarılacak daha 
selciı kanun vardır. 

Saragosse, 14 (A.A.) - Havas A· 
jansının muhabiri bildiriyor: 

Hükumet kuvvetleri dün sabah 
kuvvetli bir topçu ateşHe }ıimaye 
edilmekte olan üç liv::ı. ile Huesco 
mıntakasında şiddetli bir taarruza 
geçmişlerdir. Daha taarruzun baş
langıcında asi topçu kuvvet1crile O· 

tomatik silahlar, hükumetçilere a
ğır zayiat \•erdirmiş ve taarruz aka
mete uğramıştır. 

Milisler de iki kere clıamillars 

mıntakasındaki Franco mevzilerine 
tanrruz etmişler, faknt kullandık -
)arı cok miktarda tanklara rağmen 
muvaffak olamıyar1k dağınık bir 
hal rle ricat etmişlerdir. 

Hüklımetcilerin Belchite'te yap
tıkları tnnrruzlar da akim kalmış
tır. 

ŞEHİR 'IiİFEl\TK MENZİLİNDE 

Bilbao cephesi, 14 (A.A.) - Ha
\'ns ajansının muhabiri bildiriyor; 

Dünkü pazar günü yapı1an ha
rekat neticesinde Bilbao'nun so -
kakları Franco askerlerinin tü -
fenkleri menzili dahiline girmiştir. 
Biskaye merkezinin etrafındaki kıs
kaç gittikçe kapanmaktadır. 

FRANKO CEPHEDE 
San Sebastian, 14 (A.A.) - Re

quete radyo istasyonunun bildirdi
ğine göre General Franco, Biskaye 
cephesinde bulunmaktadır. Bu cep
hede asiler topçu ve tayyarelerin 
himayesinde olarak ilerlemiye de· 
vam etmektedirler. 

Bu istasyon, Bas.!c mevzilerinin 
bombardımanının pek şiddetli ol
duğunu tasrih eylemektedir. Düş -
man hatları tamamile harap olmuş-

tur. Franco kuvvetleri şimdi Ner
vion vadisine girmişlerdir. Düş -

manın maneviyatı pek sarsılmış -
tır ve mevzilerin istirdadı için yap
tığı :teşebbüsler tamamile akim kal· 
mıştır. Düşmanın zayiatı pek ağır
dır. 

BİLBAO DÜŞMEK 'OZERE Mİ? 
Paris, 14 (A.A.) - Salacanca'dan 

geeln bir habere göre Bask hüku • 

meti Sanlauder'e _çekilmiştir. 
Bu haber, Bilbao'da henüz te:>it 

edilmemıştir. 

TAYYARELER MÜTEMADİYEN 
BOMBA ATIYOR 

Bilbao, 14 (A.A.) - Havas Ajan· 
sının muhabiri bildmyor: 

Asi tayyareleri mütemadiyen 
Bilbao'nun üzerinde uçarak şehrin 
kemerine ve Larroion, Las Arenas 
ve portugaleta'ya bir çok bombalar 
atmaktadırlar. 

34 tayyare tahrip Niilmiştir. B un· 
ların arı:ısında İngiliz konsolosu Ste
venson 'un tayyaresi de vardır. Ö
len ve yaralananların adedi henüz 
malum dcğıldır. 

~.._~_ba_h_ve_ak_şa_m _~_aş_m~,~arr_irl_eri_n_e_vaz_ıy_orı __ a~---=? 1 

Curnhurıret 

BUyUk Reisin millete 
ihdası 

Başbakan İsmet 1nönü'nün dedi· 
ği gibi, kendi.si Türk milleti lçin 
IJıtıp tükenmez en kıymetlı bir ha· 
zıne olan Atatürk, bütü çiftlikle
rıni millete :hedıye etmiştir. Maddi 
değerleri büyük olan bu çinftlık· 
lerin. manevi .kıymetleri l:iiz Türk· 
ler nazarında paha biçilemiyeeck 
kadar yüksektir. 

Diz Ankaraya gittiğiz zaman o
rada fosliğenle kadıfe çiçeği bıle 

bulamamıştık. Bu manzara karşı· 
smda At&türk şöyle düşünmüştü: 

cBu toprak bu kadar kısırsa, ka· 
bahat tabiaatten ziyade insanın ol· 
malıdır. Bu kurak ve kıraç görün~m 
Ankarayı bütün Anadolu yaylası 

için nümune olacak veçhile. bir ye
şilliğe boğmak medeni vazıfe.sini 

yapmakbğım lazımdır .• 
Ve Atatürk işe koyuldu ve d~dl

ğini yaptı. 

Bütün bu iyiliklere karşı şük

ran duygularım17.1 ifade edecek ke
limeyi cidden bulamıyoruz. Ata· 
türk mümkün olduğu kadar uzun 
yaşıyarak b~ımızda bulunsun. O 
alabildiğine etrafımızı aydınlatan 
güneştir. 

Tan 
Mlllf beraberlik kudreti 

Ti.ırkiye o:üm döşeğinden kalk
tı, canlandı, ilerledi ve insanlık ta
rihinde eşi görülmemiş bir ınkışaf 
kudreti yarattı. Milli birHğe doğru 
da gittikçe fazla yol aldı. On beş 
~ene evvel her biri ayrı bir hava i-

çinde yaşıyan, pek çoğu yeniye 
karşı sağdan, soldon menfi bir mı1. 

kavemet gôsteren vatandaşlar ara· 
sında bir aıle ahengi ve samimiyeti 
belirdi. 

Mılli l:irliğin münası her m€sele· 
de her vatandaşın, düşünce ve içti· 
hadının mutlaka bir olması demek 

değıldır. En vcrımlı bir gıdiş. muh· 
telif usul ve yollardan verım b&kı· 
rnından serbest ve müsbct bir su· 
r~tte münnkaşa suretiyle te:min e· 
dılir. 

Kurun 

Tarihte misli görUlma· 
miş bir feragat 

Asırlarca Türk milletinin başın· 
da zevk ve safa süren bır hanedan 
nıhayet umumi harpten !.onra ker.
di şahsi menfaatlerıni mu haf aza 

edebılmek ıçin bu vatam, bu mille
ti ecnebilere satmıya karar vermiş 

iken. Atatürk omuzlarındaki pa
şalık üniformasını söküp atarak, 
bir nefer gibi Anadolu içerst'1e dal

mış. orada mifü:tle clele vererek 
memleketi esaretten kurtarnumtı . 
Şimdi yine bu Atatürk yıllarca uğ
raşarak şahsi gayretleri ile vücu

de getirdiği çiftlikleri hazineye bı

rakıyor ve bu çiftliklerde tatbık E

dilen usullerden memleketin müm-

kün olduğu kadar geniş mikyasta 
istifade etmesine imkan tıazırh
yor. 

Ne gariptir ki Atatürk çiftlikle
rini hükümetc devrederken, Türk 

vatanını sau.ın hanedan dokiıntü

lel'i hiila mahkemelerde devlet ha-

zınesınden hayali haklar dava edi
yor. 

Aksam 

BUylik ,efir1 ulviyeti 
A:.. liitt <:ı..mı.ur riynselin1e mil. 

telin Kaıbı, hiikümetin ruhu we 
de vıetın miıceı.scm timsalidir. On.u'l 
~ah.ıı. ) alnız kendisinin de~il bü. 
tün milletin ma'ıd . r. Atatürkün 
hakıki ~ervıti, mi 'J tin kencfüine 
kar~ı beslediği b:ımez tükünmea: 
muhabbet \e şükran hazinesidir. 
Son ııarekctleri Atatürk için pek 
tabii Lir hareket sayılabilir. Atatürk 
siyaseti yalnız bugünkü veya ya
rı nki neslin değil müstnkhel Türk 
tarihinin daimi bir nuru. dnimi bir 
rebbl"ri olarak temadi edecektir. 

Son Posta 

AtatürkUn millete 
hediyesi 

iç Anadolunua çorak toprakla
rında modern bir tabiat nümunesi 
vücude getirmek fikri, periş!ln bir 
memleketten modern ibir milli var
lık çıkarmak iizere ttk baş.na Sam
suna ayak basmak kadar cür'et ve 
azim istiyen bir te ebbüstü. · Ôn
ccl ri bu teşebbüsün neticesine 

uıaktan şüphe ile bakılmıştı. Ta. 
biat le mücadeJe düşmanla mücade· 
leden d;\ha güçtür. fakat Atatürkün 
azmi bu şüphe'e:-i de dağıtmıştır. 

Bugün çorak b:r tabiat üzerine 
kurulmuş olan yeşil mamure orman 
çiftliği böyle bir ddalia eseddir. 
At ıtü rk bu ı.Htlili ve buna ilave 
ettiği dı~erlcrini de mülcte verıyor; 

"A~ senin obun, sen de böyle ça. 
fış!,, d:}'Or. 

rDış-----1 
1 SiY ASA _..,.,, 

lngilterede 
Yeni intihab 
Hazırhk... de<li· 
İngilizlerin esai.t 1'ır~851 UtJle~ı 

ğimiz Labour Pariy ~01yor· 
intihabata şimdiden hazır.ki 5crıe 
muş. Yeni intıhabata dab~ 1 -....:ıe~i 

.. umtrı" 1 
vardır. Hiç olmazsa ~n bir ıı:ı 
939 dan .evvel - fevkalade . 111ii· 
çıkı::rsa, başka - milletin reyı~~d ~I 
racaate hacet kalmıyac:ıkı şı eı>tit; 
parlamento, işine rlevarn edeCer1.teıı· 

. · böı:le ıdenırken bu p!l!"tinın -
den ise sarılması ncdır?.. ı·ı. bi· . ·ı. sene ı . 

Hele şu son on, on ı ;:ı .. 1• 1·tfıtı· b"" •UI' diseJer bu pa:tiye çok U} ffakıYel 
hanlar geçirtti, gah mu\'3 ııaılef 
gördü, çok defa da acı acık JT1 IJl• 
başına geldi. Mahalli blrta .. '.ıı çı • 
tihaplar oldu, fırkanın ort:~ı. rsr· 
kardığı namzetler kazananı dıı 

ol · · kada da zaten ayrılıklar . Jililll 
Bugünkü İngiliz :k:ibines~s 0ısıı 

birlik gayesile Yücude g~lır~~\'aııl' 
kaç senelik bir hükumetın 11ı:(
d~ğil midir? Fakat zaman g~11{a • 
kabinenin azası arasında nıııJ\İ. 1ı11· 
.zakarlar o kadar çoğa'!ınıştır~kı'.ı" 
günkü Nevil Çemberlayn ~ı.ı 
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ti, adeta )'alnız muhafaZB~if. 
ibaret kalmıştır, desek. yer~951~ 

Bu hal elbette Mesaı fı l< jtııı· 
gmünden kaçamazdı. GelC:~idt'1 
habata daha vakit varken Ş1 ,ıc J,11l1· 
ne lazı.mgeliyorsa onu yapa~ 
metin huzuruna mücehh_ez 1cet1 • 
rakiplerle boy ölcüşınıye, ıııııııf 
dine çeki düzen vermiyc bSŞ 
tır. 611 fıf'. 

Fakat, Amele fırkası, 1A 1'3'11 
kası, ne dersek diyeliın; bil J<:ırŞI' 
daima ~u mühim mesel~ il:ıııtıild: 
faşmaktadır: İngiltcrenın 

ğine silôhlanması. ediyc!· 
Bütün mihveri bu tcşkı1 iSıer 

Parlamentodaki muhal.i~C~· iabııl 
istemez teslihat masarıfını 
etmek zaruretinde kalıyor... 

11
1 

Ahmet P~~····---.11.,, .. 
ttt1lltıı111111ıutııı1111nıt111 •nu1111mnınıut-

Parisfe 
Br(qan içill ıJı 
Merasim yapı ·erı' 

~·ate\ i 
Pari~ 14 (A. A.) -. 

1 eııır~1 
Briand'ın ınamına bnricıje ;bidi'1!~ 
bahçesinde diki1miş olnn . edı~ 
önünde rcsrri nüm:ı v işler JC~3 t• ir 
mi~ ve l>u nüma.y:ışlcre htıl 
Urak eylemiştir. B css-

Eski muhuriolcr namıııa .' etl~e 
• • 01ıv ı 

sio, su1h ve milletler cc a.1'6~ 
müzaharet leşıdlatı ınaroın3 111 S. 
Boncour ve hükümct oarrıınJ tllıJ' 
L .. 9n Blum. Briand'ın .;enB~..tetdıt• 

· d el 1ıt.r et· tazammın nutuklar ıra (c\ 

Müteakıbcn muh:elıf $&1lh ıciii et 
ler tc§'kilaUan, t:ya~f :ş~eıı f" 

• ~ üJlÔ 
mensuptan ibiden•n on 

mişlerdir. _ ıt'iıı 

Ayasofya tant8 ot 
eski halini alı)' off$ • 

• j\\'8S r 
Ayasofya camiindcki "dôtt tJ· 

nın kilise devrinden kalrna çı1'!11• 
ne çan kulesinin mcyd~ }!:\r\·e1 tı' 
ması kararlaştırılmıştır. \,11rl11 
cami olduğu için birer au ptl }: 

.. ı .. k tılmış oları . ır 
ru muş ve apa . üzcıııll r'' 
lelerin açılması yenı rn 111 tl

1 

rıni kıymetini bir kat daha 1 
caktır. Jdıı1'l ~ 

Bundan başka Ayasof.Yıde ııÇ1 
. şcl<1 ve ddhızler de aynı 

caktır. 

--·- ~ıeıt 
Bu yı ı festi ve 1 ;6,s~ 
Celer·ı parlak ... ,. ı1' 

, . . bi.ı) ııı- sıı· 
Belediye festival ~çın:su ,yıl f~ f 

zırlıklar görmektedır. ·ktarda se ~, 
vale bılh::ıssa fazln mı dbirıet 

.. ın te 
yah cclbecliJmesı ıç t' 

k d eJltıt 
lınma ta ır. ~ıere r ııı\ 

Anadoludan geJece rine 8 
9, 

. . · üze . p.!l 
Jile etmek vaz.ıfe.sını·r)cetinıtl llB' 
Yataklı Vagonlar şı ·ık geletl ,-ıl 
dolu acentelerinde!~ıerifl vtı gel' 
berlerd~ birçok ~~ istıaııb~3 i; ' 
festivale iştirak ıçın bildirllJ1l 
miye hazıı lıındık.ları O) 

dsJl · 
tir. ıı;ıuuar . 1111esı Dig~ er taraftan BD ,,etirtl _ıl"' 

1ı t> 1'~ıı-
v.si mıkyasta scYY8 . J1lcr t~t 

1 k tıer.ill et,,' , içın bu mem e e J{oJlS ıııtı 
rıni ziyarete giden biisıcrdC :~ ço1' 
Müdürü Ziya, teşeb .. ıerdcıı lfllııl'' 

b bUS )9~ muştur. Bu teşe ~1 9Jl ' 

iyı neticeler aıınacag ~1' 
tadır. ıısıı !~stı tıl': 

İki yıl iistüste ~·:ıde ~ 
le11den alınan tee11U ıc~tifl ~ 
re ket edilerek ~ele~lel ;.ıılfl ~· 
sa her türlii istır:ıh• 11ıırı"~ 
· · b .. t·· 1 tedbirler ıçın u uı 
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Günün meselesi:· _ Nafia Vekaleti, belediyele-
Ülbend, terlik ve sof ihraca- rin nazarı dikkatini çekti 

Çocuklarımızı di· 
lencilerin elinden 

kurtarahm r 

tımız sarsıntı geçiriyor 
Birkaç müessese kapandı 

Şose/erin tahrip edilmemesi için 
j bazı noktalara dikkatetmek lazım 
i 
1 

Belediye zabıtası talimatnamesi-
nin (520 inci maddesi mucibince: 
.Dilencilik kat'i surette memnu-
dur. Alil ve sakat olan dilenciler 

1 

adın/arın ve bazı kimselerin giyiniş tarzlarının 1 

değişmesi, bu malla·ra karşı rağbeti durdurdu 

N afıa Vekateti, şoselerin tah -
ripten korunmasl ve çabuk 

bozulmaması için vilayet ve kaza 
Belediye idareleri taraf mdan ter
tibat alınmasım emretmiştir. 

de, karşıdan gelen nakil vasıtaları
nı şoselerin kenarından gıtmeye 

mecbur etmek suretile şose banket
lerinin tahribine sebep olmalarını 
görerek bundan şikayet etmekte
dir. 

nerede bulunursa bulunsunlar der
hal Darülacezeye gönderilir. Çalış
mıya muktedir bulundukları halde 
dilenenler hakkında ceza kanunu 
tatbik olunur.> 

Buna rağmen sokaklarımız di -
lencilerle doludur. Adım başında 
el, avuç açan bir kadın, bir erkek-

Ş ehrirnizdeki küçük el tezgah bir amil olduğunu ilave ediyorlar. pan şehrimizde yalnız bir fabrika 

ted·sanayu bir buhran geçırmek- Eski zamanlara nazaran tülbent kalmıştır. 
ır. Ankaradaki bir iki t~zgah ta bu 
~·lh kullanan kadınlar azaldığından ve 

leri ı assa bunlardan tülbent iş- kadınlarımızın tuvalet, giyinme işten vazgeçmiştir. 
e~' §ark terlikleri ve daha bir iki tarzının da değişmesi UHbent tica- Çünkii ev\•elce buradan; Hicaz 
tır.~ın .. ihracatı tamamen azalmış- ve Arabistana çok sof gönderilir 

"" retine büyük bir darbe vurmuştur. 
len z~~mle, birkaç sene evvel her Evvelce tülbentlerimize büyük ve vücudü çok serin tutan Ankara 
"a·"el Yuz. bin liralık kadar ihracat sofları çok aranırken uzun müd • 
J "ı bir mahreç olan Suriye ve Yugos-
dı.~ an ışlemeli terlik ticareti çok dettenberi bu ihracat tamamen 
..,gun1 lavya, son zamanlarda hiç tülbent A. aşmıştır. durmuştur. 

• \rtupa ve Amerikadaki köstüm- almadıklarmdan tülbent ticareti Memleket dahilinde sofun en 
~e~~lolarda giyilen bu terlıklerın yalnız Anadolu satışına inhisar et- mühim müşterisi olan hoca ve pa-
ka h· eketimizde, seyyahlardan baş- miştir. pazlar da medent kıyafetle gez • 

ı" al Bu yüzden Yedikule ve Samatya d"kl · d t k sof kullanma ~tlik:r ıcısı olmadığı için işlemeli ı erın en ar ı • 
darı . ~n'atkarları işlerin azlığın- civarı evlerindeki bazı tülbend ima- maktadırlar. 
tırın Şıkayet etmektedirler. Bunlar Jathaneleri faaliyetlerini tatil et • Sof perdeler bilhassa Belçikaya 
llı;ıı·anın zor bulunma.sının da i - mişlerdir. ihraç edilirken şimdi hiç gönderil· 

~ının azalmasına mühim Ankara sofu üzerin:,:e:...:,:im:.:.::a.:.:la:.:t~y::..a:.-_...;:m:.:e::m:.:.:e:.:.k:.:l.:.ed:.i~r.:... --------....; 

Belediye bakayala
rın tahsiline 

ehe miyet veriyor 
!ve şeraii~ltında haciz yapıla

bildirildi cağı alakadarlara 
li aziran ınünascbetile, Belediye haciz yolile tahsil edilmesi Bele • 
~iı Ştıbelerinin bütün tahsilat ye- diye ~ubelerine bildirilmi~tir. 
hl~u Belediyeye bildirilm~tir. Bu Yani borcunu muayyen taksit 
1b arı fahsilsiz vergi pek az kal • zamanında ödemeyenler için ikin-
tııı~tır. 'Yalnız bazı şubelerin haciz ci taksitin gelmesi \'e hepsi için be-
lıa i.lall'lelelerini mali senenin sonu- raber haciz yapılması beklenmi-
~ll doğru yııptıkları görülmüştür. yecektir. 
~ haı son aylarda sıkışıklığa se- Taksitini vermiyenlerin alakadar 
<i ~1Yet \·ereceğinden taksit müd- şube tarafından bir listesi çıkarılıp 
tı?tı biten vergi boçlannın· vergi- mahallenin görülür bir yerine ası-
ltı c· . ' k " ıı . ınsıne bakılmadan ve mali sc- iacaktır. Asıldı tan on gun sonra-
ttıırı h' 

~anı ıtamı beklenmeden taksit ya kadar ödenmiyen borçlar için 
~gelir gelmez, hemen derhal haciz yapılacaktır. 
o~===================-===== 

,.;rn.anlarımızın Uç asri 
,/,.ıtası Fırın 
Qpı/acak Açılacak 

'1· ---
•r lrtgiiiz grupu mUra· 
~ caat etti 

t.tqtllleketimizin ormanlarının ha
bat arıtıı almak ve ayni zamanda 

leri~klık ve emsali gibi geniş yer
tlsi) . haritalarım (hava fotomet
~t\ıp ı!e Yapmak üzere bir İngiliz 
Caat u Maliye Vekaletine müra -
~ ~lıtıiştir. 

farı ~İtler arasıru:la gerilecek tele
lıiıı atıarile bütün telgraf telleri -

~~~~kısa istikametler takip et -
tesi~ı u suretle alınacak plıin ve 

Clru erle mümkün olacaktır. 
}•rıtaf ayni zamanda yapılacak 
~ ıı ar sayesinde ormanlarımı -

(ltı 'k 
tııf'\'İtıf J tı~.adi bir şekilde işleti1 -
lh"~ted~ tnumkün olacağını söyle

ır. 

~i roman:88 

s 
l..ı:.tfi 
~ ina::· ergeç inandığıma seni 
ııruı... ıracağıma emin bulunu -

\> ••• c·· 
~ · bUr· uneşc, aya, yıldıza, suya 
d1ttı gıb~n tnbiata, eşyaya inandı
~ğıtn b~ ino.nıy-0rum. Yalnız acın
€ittıiı ır .. nokta var. O da: Kaybct
~ır gunler d gQ . 

8 <! ~<l~b ~ gelecek benim kadar sen 
h1tı· llu ~ an bu günlere acınacak -

-_,.. cıırıa .. .. l 
··~trıuı .. gonu sızısının en ta-
0 suzud·· 

R nun i . ur. 
~11lıır11l"ıı~ındir ki, sana: Benim duy-
11t '-'e on ortaklığına bir an önce 
.ı ~lr d~n kabesinde ruhunu din
" . . ıyo 

ırıe 0 .. ruın. Aşka, herkes ken-
v ~ore b' h" 

t~ <! Verır 
13 

ır uviyet ve .. bir çer-
ı, il 4!1t · ence aşk, insanla!' bes
~ clil'ilit gıdadır. Hüviyetler onun-
' •Şuur ~il 0111.tnla b' onunla canlanır, ze-
~~tlenir ilenir ve kalL onunla 
Vo~ ' 

lorlar b 
eyhude yere ihtiyar-

Belediye bu ı,ı tetkik 
ediyor 

Belediye; fırınları ıslah etmiye 
ve asrileştiı miye karar vermiştir. 

Bu maksatla bir talimatname vü
cude getirilmiştir. Buna nazaran 
muayyen bir müddet içinde şehir
deki fırınların kapatılacağı söylen
mektedir. Ancnk fırıncıların işsiz 

kalmamaları için Belediyenin işti

rakile büyük bir şirket yapılacak • 
tır. 

Bu takdirde biri İstanbul, diğeri 
Üsküdar ve Beyoğlunda olmak ü
zere elektrikle veya kok kömürile 
işler üç asri ekmek fabrikası i~a 
edilecektir. 

Bu fabrikaların her biri; kendi 
mıntakalarının ekmek ihtiyacını 

fa?.lasilc temin edecektir. 

vec 
lara gençlik aşılıyacak tedbirler a
ramıya koşuyorlar. Voronof biçare 
bir tiptir. Belki, bir gün ortaya koy
duğu eser tekemmül edecek ve in~ 
sanlar ondan bekledikleri yenileş
meyi ve enerjiyi bulacaklardır. Fa
kat, hiç bir sun'l tedbir ve tekem -
mül tabiatın kudretleri fevkinde 
değildir. Aşk gibi büyük bir enerji 
hazinesi varken tıbbın ve labora· 
tuarın çırpınması boştur. Onu, sa
dece bir emek .. diye takdir etmek 
yerinde olur. 

.. . .,,._,,_, -. 
Bilmiyorum, sen de benim gibi 

mi düşünüyorsun? .. Her halde tah
minlerim fikirlerimizde beraberlik 
ifade ediyor. Bu beraberlik hiç şüp
hesiz ilk tanışmadaki gnyri tabiili· 
ğin, hislerin üzerindeki gerginliği 
ve tedehhüşü de giderdiği gi.ın tam 
bir duygu beraberliği halinde ta • 
celli edecektir. Böyle mes'ut bir 

Mektep 
Kampları 
Başlıyor 

Kamp hazarhklarına 

ba,ıandı 

Temmuzdan itibaren mektepler

deki askeri kamplar başlıyacaktlr. 

Bu hususta mekteplerde hazırlık • 

lara başlanmıştır. I3u yıl, kamp -

!arın ekserisi, civardaki mektep 

binalarında kurulacaktır. Her mek

tebin nerelerde kamp kuracağı tes-

bit edilmiştir. Kamplar 15-20 gün 
sürecektir. Üniversite Ye yüksek 

mektepler kampları da Harbiyede 

Yedek Subay Okulunda açılacak, 

bir temmuzda dersi re başlnnac:ık
tır. 

Sağlığı koru
mak için film 
Gösterilecek 

MUesseseler bu işe ehem· 
mlyet verecekler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı tarafından öğretici ve teknik 

filmler hakkında vilayetlere bir ta
mim gönderilmiştir. 

Tamimde: cHalka, ordumuza \'e 

mektepler talebesile lalim heyetine 

gösterilmek üzere Bakanlıktan gön

derilecek veyahut başka suretlerle 

tedarik edilecek öğretici ve teknik 

mahiyetteki sıhhi ve içtimai film • 

lerin şehir ve kasabalardaki sine

malarda meccanen halka gösteril -

mesi ve kanunun bahşettiği sala -

hiyelten istifade edılmesinin temi
ni bildirilmektedir.11 

günün yaklaştığına ise çoktan emın 
bulunuyorum!> 

Halil Necib'in mektubu burada 
bitiyor. Ağır başlı bir mektup. O
nun laubali ve malayani hareket
lerine örnek olabilecek hiç bir gay
ri ciddi ve hafif tarafı yok. Fakat, 
bütün bununla beraber bilmem ne
dense bu çocuğa karşı içimde ye -
nilmez bir nefret duygusu var. İd
rak ve hissime ne kadar hitap eder
se etsin bu duyguyu yenmesine 
imkan yok. Amma, niçin bütün bu 
nefretime ve husumetime rağmen 
onunla meşgul oluyorum?. İşte, yal
nız bu noktayi halledemiyor, bu 
noktanın cevabını veremiyorum! 

Şamdaki hayatın daralış~ 

İnsıınlnrın, hfıdiselerin olduğu ka
dar şehirlerin de kendilerine mah
sus havaları var. Bu lıava müsait 
olduğu nisbette insana :f .::rahlık, 
müsaadesiz olduğu nisbettE> de dar
lık veriyor. 
Şam bunaltı içinde. Bu in'ikas bü

tün ruhlar üzerinde de tesirini gös
teriyor, bunaltı yapıyor. Bakıyo· 
rum, sağda solda, her tarafımda ve 

Vekalet; vilayetlerin hemen hep
sinde işleyen yük kamyonlarından 
bir buçuk tonluk olanlara bile 3-4 
tona kadar yuk yüklelildiğini ve 
bazı şoselerin üzerine iki, iki buçuk 
metre genişliğinde karoseri konul
duğunu, birincinin fazla yük dola
yısile şoseleri tahrip, ikincisinin 

Bu emirle bütün ~lediyelerin 
bu gibi nakil vasıtalarmın azami 
istiab haddini \'e tahammül dere
cesini tcsbit etmeleri ıstenmiştir. 

Badema hiç bir yerde fazla yüklü 
vesaiti nakliyeye kat'iyen müsaa
de edılmiye~ktir. 

le karşılaşırız. Ve yapılan mücade
le, hiç bir zaman iyi sonuçlar ver
memiş, dilencilik kısmen olsun me
nedilc~emiştir. 

Son birkaç yıl içinde, yeni usul 
bir dilencilik dahn başladı. Kız ve 
erkek küçük küçük çocuklar elle-

t1111nııunuıııınııııu11111uu111uı111uıunuınıııuuıııı111111ıı1111111uunınıuıo1111uuıınuınıuuu•uu11uı"ıuuıttwt-..ımuuuuttttMnı 
. rinde, içinde sekiz on tane bisküvi, 

karamela bulunan kutularla, lo -
kanta, kahve, birahane, kır gazi
noları ve meyhanelere girerek 
müşterilerin masalarına birer iki
şer şeker, bisküvi koyarak dileni-

Nüfus 
Sayımı 
Cetvelleri 
Mufassal olarak netre· 

dilecek 
Umumi nüfus sayımının her vila

yete ait neticelerini ha,·ı umıımi 

bir cilt hazırlanmaktadır. 

İstatistik Genel Direktörlüğü 

Mayıs ayına kadar bu şayanı dik • 

kat cildi neşredecektir. Ayrıca, 

935-936 mali yılına ait sekizinci is
tatistik yıllığı ile, sanayi istatistiği 

ve mali istatistıkler de pek yakın

da çıkarılacaktır. 

iş kanununun 
Tatbikı 
Yarın başlıyor 
Yeni iş kanununun tatbikına ya

rından \tibaren başlanacaktır. İş 
dairesi müfettişleri derhal bu ka-

nunun şumülüne giren bütün mü
esseseleri birPr birer teftiş etmi
yc başlıyacaklar \'e kanuna aykırı 
harek<'t edenler varsa bunları ce
zalandıracaktır. 

Gece kadın ve çocuklar çalıştı

rıl mıyacak, iş verenler işcilerle bi
rer .}'nzıh mukavele yapacaklar ve 
bu mukaveleler ancak sıhhi veya 
ahlaki sebeplerle bozulabilecektir. 
İşçilerin gündelikleri her hafta so
nunda mutlaka verilecektir. 

Çıkardığımız 
Mallar kontrol 
Edilecek 
Dış piyasalara scvkctmckte ol-' 

duğumuz bilfnnum eşyanın kontro
le tabi tutulmasına karar verilmiş 
ve bu kararın iyi şekilde tatbik e-

dilebilmesi için, İktısat. Vekaletin· 
ce alınacak tedbirleri gösteren bir 
talimatname yapılmıştır. Bu arada 
bir Ağustostan itibaren çekirdek
siz üzüm ile palamut ihracı da kon· 
trole tabi eşynlar arasına alınacak· 
tır. 

Kontrol i !erini iyi idare etmek 
için kontrolör miktarı da çoğaltı· 
lııcaktır 

herkes üzerinde de bunaltı var. Her 
hadisenin karşısında soğuk bir ka
ya gibi duran Salih bile: 

- Ooooffff!. 
Dıyen uzun iç sıkıntılarile bunal

tısını ifade edıyor. Ona dün, 

- Ne var?. 
Ne oluyor?. 

Dedim. Bir kelıme ile: 
- Sorma ... 
Diye cevap verdi ve tekrar ofla

dı! 

- Her halde sen çok düşiinceli 
olduğuna göre bir şeyler var .. 

Dedim. Durdu, düşündii, tered
dütlü tereddütlü: 

- Ne olacak işte, harp. Herkes 
bir şey söylüyor!.. 

Dedi, devam etti: 

- Ancak vaziyetin ciddi ve teh
likeli olduğu muhakkak. Galiba, bu 
gidişle Şam'ı da terkctmiye mec
bur olacağız. 

İlk defa Salihin ağzından böyle 
vahim bir çkıbetin tahminini ~i
tiyordum. 

- Facia öyle ise .. 
Dedim ve .. ben de duyduğumu 

Boğaz içi 
Bu yıl 
Rağbet görüyor 
Göç edenler henüz art

madı 

Bu sene sayfiyelere göç erken 

başlamamlşhr. Adalar heni.iz bom

boştur. Bir kaç öç ancak yapıl • 

mıştır. Diğer taraftan söylendiğine 

göre, bu yıl. Boğaziçine daha çok 

rağbet edilmektedir. Maamafih, 
göç mevsimi gelmiş olmakla bera

ber, herkes, mekteplerdeki imti • 

hanların bitmesini beklemektedir. 

Çünkü, aileler, çocuklarının şe • 
hirle olan alakalarının tamamile 

kesilmesine intizar etmektedir. 

Kadıköy 1 inci Sulh Hukuk Hıi-

kimliğinden: 

Yeşilköy'de Bostan sokağında 36 

sayılı evde oturmakta iken halen 
ikametgahı meçhul İsmail oğlu Sa· 

dettin'e. 

İstanbul Maliye Muhakemat mü

düriyet1ıi tarafından aleyhinizde a
çılan eşyayi mirivcdell borcunuz 
bulunan on beş lira sc·ksen kuru
şun maa faiz ve ücreti vekalet tah

sili talebi davasından dolayı yev

mü muayyeninde ilanen vaki teb

ligata rağmen ademi icnbetıniz ü

zerine hakkınızda gıyap kararı ve

rilmiş ve taahhütname ibraz edil
diğinden ve indelhace tatbıkat ya

pılacağından bnhsile işbu gıyap ka

rarının yirmi gün miiddetle tebli-

ği ile mt:hakcmenin 9 - 2 - 937 cu

ma günü saat 10 a talik edilmiş bu

lunduğundan tarihi ılandan ıtıba

ren yirmi gün içinde itirazla yev-

mu muayyende mahkemede bizzat 

veya tar:ıfınızdan mu~addak veka

letname ile bir vekil göndermek 
suretiyl.-? hazır bulunmadığınız ve 

gıyap masrafını mnhkeme veznesi

ne tevdi etmediğiniz takdirde va
kıaları ıkrar ve kabul etmiş addo· 

Junacağı H. U. M kanununun me

vadı mahsusasına tcvf ık an tebliğ 

makamına kaim olmak iizcre ılfrn 

olunur. (937/220) 

söyledim: 

f 

yorlar. Ve hem öyle bir ısrarla in
sana musallat oluyorlar ki, müşte-

riler ardı arkası gelmiyen iz'açlar
dan kurtulmak için birkaç kw·uş 
verip kurtulmaktan başka çare bu
lamıyorlar. 

Mademki bütün dilencilerle başa 
çıkamıyoruz, hiç olmazsa zavallı 
yavrucakları bu kötü yola sevk ve 

onları istismar edenleri yakalayıp 
kanunun pençesine teslim edemez 
miyiz? .. 

Bana kalırsa, dilenciliği kökün
den kurutmak, içtimai bünyemizi 
bu tuf eylilerin iz'acatından kur -
tarmak için, zabıta, mücadeleye 
bu cepheden başlamalıdır. 

Diğer taraftan da, ufak bir him
met ve terbiye ile ilerde memle
ket ve millet için faydalı bir unsur 
ve uzuv olmaları muhakkak olan 
bu saf, dünyadan haberleri olmıyan 

yavrulan dilencilikten ve dilenci 
madrabazlarınm ellerinden kur -
tarmak ta (Çocuk Esirgeme Kuru· 
mu) nun en başta gelen vazife ve 
ödevlerinden olmalıdır. 

MUnUr SUleyman Çapan 

iki Arap 
Veliahtı 
Geliyor 
Yakında Hicaz ve onu takiben · 

Yemen veliahtlarmın memleketi
mizi ve Ankarayı ziyaret edecekle
ri haber verilmektedir. Maamafih 
zi •aret tarihleri henüz ttsbit eriil
memiştir. 

MalOI analara da terfi 
edilecek 

Askeri malullerden g'dyd malul 
eratlarla şehit analarının da terfi· 
leri için bazı kararlar al.nmaı11 mu· 
..afık ıörülmüştür, b,ı hususta da 
ayrı bir kanun projesi yapılacaktır. 

r , 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Haliç su u 
Mikropiudur 

Bir okuyucumuz bize gönder
diği şayanı dikkat mektupta di
yor ki: 

cŞe1ırin bir kısım lağamlan 

bıliyorsunuz ki, Halice akar ve
mezbalıa da buradadır. Binaena
leyh Halicin suları müthiş pıs v e 

1 

- Maveraişeriada d hşe ıJi bir 
inhizama uğramışız Bütün bir fır
ka ağırlıklarile berab r bozulmuş 
ve e~ir edılmis. dıyorlar Şam has
tahaneleri dolmuş, gelen yaralılar 

frenler dolusu daha ılerdeki şe· 

hirlere gonderıliyormuş! 

1 mikropludur. Balık1 anc de Ha -
ı liçtedir. Halicin sularının ancak, 

1 Sarayburnundan sonra, temiz -
lendığine kaniim. Çünkü, bura
dakı akıntı pisliği götii.rü.yor. 

Salih bu sözümü ne tekzib, ne de 
teyid etmedi. Sadece: 

- Ben de duydum!. 
Dedi. 
- O halde i\'i ki, ablam Şamdan 

gitmiş .. 
Dedim ve .. yalnız mı>rakımı bir 

keer daha tazeledim: 
- Ne oldu bu kadıncağıza böyle. 

Hala ne mektup var, ne bir haber?!. 
Salih: 
- Nihattan da mektup gelmedi! 
Dedi, onu da manalı buldu ve: 
- Bunlar olabilen şeyler. Fev -

kalade zamanlar. Harp, belki pos
talar muntaznm değil. 

Diye beni teselliye çalıştı. 
Her halde, ne olursa olsun içim

de sızılı bir endişe var ve .. bu en
dişe boyuna beni tazyik ediyor. 

(Devamı tıar) 

Fakat, bir nokta var. Balıkha
nedeki balıklar, 'Haliç suyu ile 
11ıkantr ve temizlenir. Şimdi, Ha
liciiı .rularının pfs ve mikroplu 
olduğunu dii§iiniinüz. Bir de şu 
son günlerdeki havadisleri ha
tırlayınız. Son günlerde, bir kaç 
zehirlenme vak'ası olmtt§tur. Bu 
vak'alar balık yemesinden ileri 
gelmiştir. Acaba, Haliç sulan, 
Balıklıanede, balıklar temizle -
nirken bazı pislikleri de balıkla
ra sıvamış olmazlar mı? .. Bu bir 
noktadır. Belki mümkündür, 
belk-i değildir. Fakat, her halde 
düşünülecek bir noktadır. Ala
kadarlar, lm 4 üzerinde ne der
ler, bilmiyorum.• 

... __ .... __________________ __ 
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Mev~d-dı iptidaiye diye er:ı. ev~ır H 1 K ~~ur~ c:J 
ara anşeydemır,bakır,komur Delinin kulağına 
·Bunlara malik olanlarla olmıyanlar arasında ergeç çr 
kacak bir harbinin önüne geçm.ek için ne yapmalı ? 

(Harpten başka çare yok mudur? 1 
-----

/fa/yanlar Hcheşiıtonaa geniş mtkgast'! m~den araştırmalarına gt· 
riımi,lerdir. Yukarıld resim, eğer ~tmclıge ka~ar gıkılm_adı ise, 

Adiıababad;ı ikinci Menelifin lıeykt1ini gostermektcdır .. 

de muhakkak olan bir şey varsa o 

da demirli, kömürlü. bakırlı ve da-

ha ne kadar böyle şeyler Yarsa bü

tün bu mevaddı iptidaiyenin bu

günkü sanayi aleminde en büyük 
rolü oynamakta olmalarıdır. 

Bunlara malik olanlarla olmı -
yanlar arasıııda crgeç korkunç bir 
muharebenin çıkmasına mani ol -
mak için ne yapmalı? sorgusu ise 
dünva sulhunu devam ettirmek 
isteyenlerin en çok di.işünduklcri 
bir noktadır. 

Dün de cSon Telgraf. ın bu SÜ· 

tunlarında en ytni ıstö.tistık malü
matınclan bahseder kem SÖ) leniiştik: 

Mevaddı iptidaiycce en zengin 
memleketler olan Amerika, İngil -
tere iınparatorluğu, Sovyet Rusya 
Frans<ı, Portekiz, İspanya ve Ho -
fonda ynrdım etmek fikrile kendi 

topraklarından bir karış yeri bile 

başkalarına vermek niyetinde dc

ğıllerdır. Onun için mevaddı ipt_i
daiyesi olmıyan mcmleketlcrın bır 

gün kalkarak kömürü, bakırı. de -

miri bol olan memleketlere hücum 

etmeleri karşısında mı kalacağız? 

Harpten başka çare yok mudur? 

Şimdi\'C kadar bunun için ortaya 

atılan fikirler, eski değildir. Hele 1 

Almanyanın umumi harpteki mağ- 1 
l:ibiyeti üzerine elinden kaçır~ı~ı ı 

müstemlekelerini tekrar almak tçın 
uğraşmağa başlaması üzerine müs-

temlekat bahsi tazelcnince bu tek

lifler de çoğalmıştır. Mesele yalnız 

Almanyayı susturmak değildir. 

Mevaddı iptidaiycsi olmıyan, bun-

e::s:: 

ları başka yerlerden getirmeğe 

mecbur kalan diğer irili, ufaklı 

memleketler ne yapsın? 

Bir teklif var: Mevaddı iptidai

ye ticaretini şahıslardan almalı. 

Bunu yalnız devletler yapmalı. 

Devletler de bu ticareti kcndıleri 

yapacak yerde milletlerarası teşkil 

edilecek bir heyete bırakmalı. 

Fakat buna karşı şu itiraz ileri 

sürülüyor: 17 sencdenberi !.1il -

Jetler meclisi eski Osmanlı İmpa

ratorluğundan veya Almanyadan 

alınmış olan bir çok memleketle • 

ri mandası, vesayeti altına almış· 

tır. Halbuki böyle heyetlerle idare 

etmek usulü ihtiyaca kafi gclmedi

ğıni göstermiştir. Onun için böyle 

beynelmılcl bir mevaddt iptidaiye 

ticareti f ıkri pek taraftar bulama
mıştır. 

Yine bir fikir daha: Ellerine bir 

çok müstemleke geçmiş olan dev

letler bu miistemlekeleri öyle ken

di malları imiş gibi değil, millet
lı?r meclisi tarafından verilmiş bir 

va?.ife bilerek idare etmelidirler. 

O zaman milletler meclisi me -

vaddı iptidaiye işini kolaylıkla hal 

edcı· \'e buna malik olmıyanlarla 

olıınlar ar~sındaki ihtilafın ilerde 

şiddetli hir harbe yol açmasına mey
dan kalmaz. 

Hayır ... bunların hiç birine lü

zum yo~tur. Bu hedefe varmak i

çin müstemlekelerde caçık kapı. 
siyasetini tatbik etmeli. Fakat hu 

siyaset ne fayda verecek? Herkes 
için, ister aşağı olsun, ister yukarı, 

gümrük resimlerinin müsavi ol -

masından daha fazla bir şey temin 
edcmiy~ektir. 

Bundan başka bir fikir: Devletler 

arasında bir muahede imzalanmalı. 
Bu muahedeye imzalarını koymuş 
olan devletler biribirlerine karşı 

Edebi Roman No: 26 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Bu iJk Zekeriyya sofrasının ilk 1 
sönen mumu sanki onun biitün 
h<1yat ışıklarını da söndürdü. Keş
ke çagınnasaydım. Ben söylemek
t~n yoruldum, o ağlamaktan eridi. 
Fakat pek iyi biliyornm ki, ikimiz 

de S;\hııha kadar uyuyamadık: Eir 
aralık f.csler kulağımdan, ışıklar 

gö: !«imden çekildi. Bu sefer de 

gün~ yii;d.ime çarptı. Be5 on dı:.

kikal!\. dalgınlıktan silkitıir siiki:1-

lmez fıı-ladıın. Karşıya baktım. 
Divan karmakarışık ve Feride orta-

da yok. Hizmetçi erkenden gittiğini 
söyledi. P\'şini bırakmak istemedim. 
SonrR vaz geçtim. Kendi duygula-

rilc ba~başa kalması daha iyi ola
cak. İşte !iir haftadır ki ne tezkere 
yazdım ne telefon ettim. O da be
ni arnm<ıdı. Bakalım ne olacak? 

--
Canım sıkılıyor. Kulaklarımda 

hallı Kem sela sesleri. Nereye bak
sam mum, ışık, karanlık, kıvılcım 

illüziyonu içindeyim. Defteri ka
p;:ı! 

. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . .. 
26 mart 

On gtın i:iııcesine kadar İstanbul, 
J.:anş:k b!r rüya içindeydi. On gün
denberi de korkunç bir kasırgaya 
tutuldu. 1tilfıf dev1etleri 16 mart
ta fstanbulu resmi işgal altına al
dılar. Sanki işgal ctmemışlerdi. 
Babamın anlattığına göre Mond • 

rosta yapılan mütarekenin bir 
maddesi varmış ki galipler bu 
maddeye dayanarak memleketin 
her tarafını işgal edebilirlermiş. 
istanbulu bir siyah kadifeye ben
zetiyorum. Öyle bir kadife ki al • 

Müstemlekelerde açık kapı si
yaseti takip etmek faydalı olur 

mu? istikbal bu işi şöyle 
- hal/edeceğe benziyor: Ya anlaş

ma, ya harp! 
en müsait gümrük t:irifeleri tatbik 

etmelidir. Bunun misali: İngilte • 
re ile diğer dominyonlar arasın • 

da böyle bir muahede yapılmıştır. 

Bu muahedeye :ştirak edenler bi
ribirlerinc karşı en müsait güm • 

rük tarifelerini tatbik etmektedir· . 
ler. İngiltere ile dominyonları bu 

suretle biribirlerinin muhtaç ol -

dukları mevaddı iptidaiyeyi, eş • 

yayı çabuk ve ucuz birıbirlerine te
min etmenin çaresini bulmuşlar • 

dır. Nıçin bu çare diğer devlet • 
lere de teşmil edilmesin? 
Kalıyor diğer bir fıkir daha: İn

giltere ile dominyonları arasında 

veyahut İngiltere ile diğer devlet
ler arasında yahut dominyonlar i-

le diğer devletler arasında yapı -
lacak muahedelerde mevaddı ipti
daiyesi olmıyan memleketlere bu 
maddelerin temini için kabul edi
len müsaadenin müstemlekelere 
teşmil edilmesi çok iyi olacaktır. 
O zaman bu müstemlekeleri elle
rinde !.Julunduranlar ile mevaddı 

iptidaiyesi olmıyan memleketler a
rasında bu meselenin halli için t.ü
yük bir adım atılmış olacaktır. 

Lakin bütün bunlar birer fıkir· 
dir. Yoksa meselenin asıl halli ça
resi olmaktan bunların her biri 
pek ıızaktır. Çünkü milletler mec-

lisi mandası altında bulunarak İn
giltereye, Fransaya, hulasa Umumi 

Harpten galip çıkan devletlere tak· 

sim edilmiş olan yerlerdeki me -
vaddı iptidaiye ihtiyaca kafi gel • 
memektedir. 

Fakat Almanlar bu cevap ile kan

mıyorlar. Dün de cSon Telgraf• ın 
bu sütunlarında yazdığımız gibi Al-

man noktai nazarı başkadır. Hit -
ler hükumeti eski Alman müstem
lekeleri kendisine iad

0

e edilirse, bu

ralardan çok istifade edebileceği 
kanaatindedir. 

Milletler meclisi mandası altın
daki yerlerde mevaddı iptidaiye az 

olsa bile İngilterenin, Fransanın 
doğrudan doğruya müstemlekesi o
lan veya himayeleri altında bulu
nan yerlerde iptidai maddeler pek 
çoktur. Fakat ne fogiltere, ne Fran
sa kendi müstcmlekelerini veya hi-

' mayeleri altındaki yerleri baş -
kalarilc taksim etmek niyetinde de
ğillerdir! 

O halde mevaddı iptidaiyece baş
ka yerlere muhtaç olan diğer mem
leketler ,.e bılhas$a Almanya ne . 
yapacak? işte bir sual!.. 

İstikbal, bu meseleyi ikiden bi • 
rile halledeccğe benziyor .. M~vad
dı iptidaiye istiyen memleketlerle 
ya pek geniş ve serbest bir tica
ret. yahut ta ... darp! .• 

lpiidoi madde 6uhrantnduu ıilaiget el!en Almangada geniı demlryolıı 
ıe6ekeieri mütemadiyen iplldai maddeler n:ıklile rn•şgııldür. 

tında sayısız iğneler gizli. Neresi
ne el sürsen batıyor. Ne kadar çok 
düşmanımız varmış. Prenses bile 
ileri geri söylenmeğe başladı. Mü
tarekeden bir kaç gün evvel Ayas
paşaya taşındı. Alman sefareti ci 
varında, denize karşı, bahçe içinde 
güzel bir konak kiralamış. Beni ye
meğe çağırdı. Alttaki salonda çar -
şafımı çıkardım. Üstteki salona gi
rer girmez irkildim. İçeride bir çok 
kadın ve erkek vardı. Bir kaç ec • 
nebi zabit ayakta birşeyler konu
şuyo1'lardı. Hemen geri dönmek 
istedim. Prenses bileğimi yakala
dı. Bir kahkaha savurarak haykır
dı: 

- Vahşi ceylan gibi nereye ka
çıyorsun kız! 

- Yabancılar var prenses. 
- Hayır, onlar yabancı değil, 

hepsi de dostlarım. 
Ve oradakilere: 
- Madamlıır! Mösyöler! Dedi. 

Size 1stanbulun inci kadınını, ya
hut kadın incisini (adımı tercüme 
etti) takdim ederim. 

Ben kızarıp bozardım. 
Kadınlar birer soğuk ve yan ba-

kışla beni süzdüler. Erkekler he
men etrafımı sardılar. Bana onları 
tanıtmağa başladı. Aklımda kalan
larını yazıyorum: 

- Mösyö dö Şevalef! İhtiyat sü
vari zabiti ve asil güzel genç Mös
yö lö Kont dö Makrof; işgal ordu
su siyasi büro şeflerinden. Mister 
Kankan Klon; işgal kuvvetleri hu
susi polis müfettişi. 

Hacı Derviş zade Tayfur bey; 

Hürriyet İtilaf fırkası şube reisle
rinde.n ve mılli şirketlerin yeni 
murakıbı. 

Davut Kıranta bey; diplomat ve 
tüccar. 

Kumandan Soligo; 

Fransızca yazdığı şiirlerle 
meşhur Enfes Bühtan bey; 

M. Samoel Pataşon; bankacı. 
Barın Mıncıkyan; kuyumcu. 
Bana o kadar nazikce davrandı • 

lar ki çıkıp gidemedim. Bu parlak 
sosyeteyi bırakmak kabalık olur
du. Yahut bana öyle geldi. Daha 
doğrusu beni soğuk ve yan bakış
lar la süzen kibirli kadınlara 
inad orada kaldım. Bu kadınların 

- Mektebi tıbbiyeden yetmiş 

arkadaşım arasından ikincilikle 
çıktım. Ta küçüktenberi delilere i

çim paralanırdı. Eğer, derdim dok
tor olursam, mutlaka asabiye mü
tehassısı olacağım Babam müteva
zı bütçeli bir adamdı, amma, mü
nevverdi. İstediğimin önüne geç
medi, beni tıbbiyeye yazdırdı. 

Nihayet mütehassıs oldum ve 
kendi arzumla Toptaşına tayin e • 
dildim. 

O zaman timarhane derlerdi bu 
müesseseye ve ·Üsküdarda idik. 
Yüzlerce deli içindeydim artık. 
Dertlerini dinliyorum, hastahkla
rını teşhis için gecelerimi feda edi
yorum, deva arıyorum, uğraşıyo -
rum, uğraşıyol'Um. 

Bu, çocukluktan beri yüreğime 
sinen merhamet ve acı ,bende bu 

işi bir delilik haline getirdi. Ne 
kadın, ne eğlence, ne bar, ne dans, 
ne içki ... 

Çok geceler nöbetçi olmadığım 
halde hastahanede yattım ve ina -
nır mısınız, delilerin koğu~ları i -
çinde .. 

Siı.c bakınız o zamanki re -
simlerimi göstereyim. 

Güzel delikanlı idim. Her banyo
dan çıktığım zaman, ancak, ayna 
önüne geçmek nasip olurdu bana 
ve kendi kendime imrenirdim. 

Lokman Hekimin «ye!> dediği • 
yim lafın kısası. O zaman, bıyık mo 
da. Kırmızı ve kenarları bile ağzım 
gibi kıvrılı dudaklarım üzerinde si
yah Ye hafif kıvırcık bıyıklarımla, 
bir zamparalık alemine çıksaydım 
@ğer, dayanamazlardı bana. Öyle 
bir zaman geldi ki akıllı görmeğc 

can attım. İki cümleyi akıllıca, 
doğru dürüst söyliyen bir arkadaş 
aradım. 

Fakat şöhret ne kötü şey! Bana 

-'= 

hepsi de güzel şeylerdi. İçlerinde 
belki en az güzeli bendim. Bir ka-

dın kendinden güzele böyle soğuk 
bakabilir, fakat bunlar bana ne -
ye öyle baktılar? Sinirlendiğimin 

ben de farkındayım. Kendimi top
ladım ve ne kadar zarif olmak ka
bilse o kadar zarif olmağa çalış -

tım. Sosyeteye alışık değildim. 

Hem de o güne kadar böyle birşey 
yoktu. Kibar salon olarak bir pren-

se;ın salonunu görmüştüm. Bütün 
bilgim okuduğum kitaplardandı. 

Şimdi bu hayatın içine her nasıl
sa girivermiştim. Acemiliğimi bel
li etmemek lazımdı. Bu işlerde ki

birlice o!duğumu sakhyamam. Na
zik davranan erkeklerle bir kaç 

kelime konuşarak ayrıldım. Pren
ses sofaya çıkmıştı. Yanına sokul
dum. 

- Pr"nses hazretleri, dedim. Bu 
kadınlarla da tanışmak istiyorum. 

- Acelen ne cicim? 

Duygularımı açıkca söyledim, 
gülmekten katıldı. 

- Peki, dedi. Şimdi. 

gelen! 
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- \'il si· 
yaklaşan, benimle dost olan ' o!s.l' 
nirlerinden hasta, ya hast..ısı 

muztarip biri. . tııle 
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Ailece tanıştığımız uz çti~ 
yıllarca hayatımız beraber ge ii • 

.. üııfl'I 
halde, bana hiç sağlam gor a·aJlı 

-urı yor. Hep 5.sabırıın bozuklug 
uykusuzluktan şikayet ediyor- ıır· 

Halbuki ne kadar isHyord~~0;1t.1 
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anlamıyorlar mıdır, nedir, so sirıW 
kası hastalığa, hastahaneye, fıılsJı 
Jere, deliliğe, uykusuzluğa 

dayanıyor. 
ğııt1 

Namussuzum artık çıldıracıı b"ııi 
Bu kadar sevdiğim nıeslel< -

korkutuyor. . dlı' 
Bir aralık istifa ctmcği bıle 
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şündüm. Fakat, hastalarım arıı itıl 
da öyleleri var ki yalnız beJl 
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!er geliyor, fakat kadın sesı e!l 
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dön mü 
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Bir tarihte de İspanyada da
hi i arp ç mış ve bu ırsat
tan istifa e eden Almanya 

ransay · ullanmıştı 
ispanya muharebe eri yüzünden her an 

.umumi harbe 
kıl kadar yakm günler yaşıyoruz 

187 O harbinin kısa sebeplerini f'ransa parlamento
sunun eski hariciye encümeni reisinden dinleginiz ı 

1870 i1e 1937 ihtilalleri arasında 
çok büyük fark yok! ______________ ................. .. 

Yazan : 
Andre Frlburg 

Franılz parlamentosu eski hari
ciye encümeni rtisi &. ......... ;.. ..................... ___ 

• üç harp gcmisile yola çıkmıştı. 
Onlar da, bugünkü General Fran-

' ko gibi, cenuptan. Sevil'den Kadiz'
den hareket ederek, şimrıli garbiye 
doğru yürümüşlerdi. Serrano 18 
taburun, 24 topun ve 800 beygirın 
başında yoluna devam ederken, 
Kurtaba civarında Kraliçe İzabe -
lin ordusu ile karşılaştı. 
Hükfımet kuvvetleri aralarında 

ihtilaf olduğu için, vaktinde bir
leşemediler. Kumandanları Nova
liç muharebede ağır surette yara • 

Mat!ridcle sokalclarm her ıünkt! manzarası böglecllr ,/ J 

} spanyadaki dahili muharebenin Fakat bu hep böyle devam ~dip 

1 landı, bir kaç gün sonrn da bo -
zulan ordusu asilere iltihak etti. 

Madrid şehri ise isyan halinde i
di. Bir ihtilalci zümre şehri idare
ye başlamıştı. Halkı silahlandır • 
mak için 40.000 tüfek dağıtıldı. 

daha uzun müddet devam et- gider mi? 
:l!Stni kim ister? Bu muharebe, bir 1914 te bir kaç tabanca kur • 
b·n<!ye yakın bir zamandır mamur şunu, milyonlarca insanı öldürmi-
ltı:- tncmlek ti harabeve çevirdiği ye kafi gelmiliti. 
§Cidar, bütün diinya sulhune kar- 1868 de de Madrid hükümetine 
"'Y~:a tiaimt bir tehlike teşkil edi- karşı vukubulan askeri kıyam, Al-

ta manyanın Fransa üzerine saldır • 
... 1 Panya, 20 ncı asır medeniyeti-.. n - masına kafi geldi. 
ı .k te~11erfndcn biridır. Bu mcm- Evet, İspanya harbinin artık bir 
h &lt~ki güzel san'at eserlerinden 

1 birinin, obüslerin veyahut tay- ayak evvel bıtirilmesi çok arzu e-
~ .. tQ b dilir. Çünkü bu yüzden bir zaman-
lu ombalarının altında mahva- lar bir Avrupa harbi daha çıkmış-
l .P gıttiğini görmek te ayrı bir 
~ llr~l:ler acısıdır. Çünkü bu san'at tı . 
lı~rleri biraz da beşeriyetin ma -
bo sayılır. Fakat Pirene ile Septe 
g ğnzı arasında devam eden yan -

• 
ının g ·· .. b . . d lu • unun ırın e Avrupayı tu. 
~ur~asından da korkulabilir. 

dili:r~ı .~u"'·et, umumi harbin şim
clet 0 nune geçebiliyor, fakat şid
ltıcıs başka şeydir, harbe yol aç -

ından korkulabilir. 
~lcs l. 

isı> e a cDoyçland• zırhlısmın 
bar~tıya tayyareleri tarafından bom
su ırnan edilmesi ve ·Alman filo-

u~~~n da Almeria şehrinin altını 
hıty~~e getirmesi Avrupayı bir 

ı kormkuttu. 
l!lli\ın• .. . bu.Y'U KU vazıyettc Avrupanın en 

bu k talii, umumi harbe girişe-
lt,~~ek kuvvetlerden hiç birinin 
l'i 1Sine güvenememesinden ile-

geliyor. 

1868 .•. İspanyanın muhtelif yer
lerinde <askeri kıyamlar çıkmıştı. 
Madrid'dcki topçu alayları ayak
lanmışlardı. Başvekıl, divanı harp 
tarafından mahkum edilen 60 asi-
yi kurşuna dizdirdi. Aylar geçti, fa. 
kat bastırılan isyan için için yine 
kaynıyordu. 

Nihayet 18 Eylülda tekrar patlak 
verdi. Kadiz'de Amiral Topede'nin 
kumandasında bulunan filo, Mad -
rid hükumetine karşı isyan etti. 
Zabitler ve tayfalar •Yaşasın mil
li hükumet!• diye bağırıyorlardı. 

Ertesi gün Amiral, Kadiz şehrini iş
gal etti. Kendisile ayni fikirde bu
lunan Mareşal Serrano Sevil üze
rine yürümiye başladı. Prim is • 
mJnde başka bir amiral da İspnaya 
llmanlarım ayakbndırmak için 

Halbuki o sıralarda Kraliçe İza
bel Lekeytiyo plajında deniz ban
yoları almakla meşguldli. İlk önce 
mücadeleye devam etmeyi düşün
dü, fakat ihtilalin karşısında da • 
yanamadı, Sen Sebastiyenden ayrı
larak Fransaya iltica etti. Biya • 
·riı;'te Üçüncü Napolyonla görüş
tü ve nihayet İmparatorun kendi • 
sine tahsis ettiği Po şatosuna yer • 
leşti. 

Fakat bu İspanyol harbinin Fran
sada müthiş bir aksül'ameli ol
du. Almanlar saldırdılar. Fran • 
sayı istila ve Paris'i muhasara et
tiler. Fransa üç vilayet kaybetti, 
ayrıca galiplere 5 milyar frank 
tazminat verdi. 

Paris, şehir olmaktan çıkmıştı. 

Komüncüler ~hrin en güzel a • 
bidelerini devirip yakıyorlar, ya· 
kıp deviriyorlardı. Bütün sokak -
lara barikatlar gerilmişti. Biribiri 
ni tepen tepene! Yüz bin kadar 
Fransız yine Fransızlar tarafından 
öldürüldü. 

İşte küçük sebepler, bazan böyle 
büyük neticeler doğurur. 

Prim'in İspanyası, kendisine bir 
hükümdar aradı. Fakat kimse İs
panyanın mukadderatını eline al
mak cesaretini kendisinde görmü • 
yordu. En nihayet muvakkat hü-

' 

61Dma karıunlaJır. Öli!mı lcarıı hiç ıözi1na kırpmadan göflt. geren bu adam, hü~ümetçllerin 
general Pranko ıcıflarında ıalcalanan bir ccısusu imiıl 
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Amerikalılar Havay adalarına girdi glretı oranın yabant yerli insanları ve 
kızları, hatta bir çok Avrupalı ve Amerikaıııarı bastıracak derecede mede· 
nileştiler. B:lhasse musikide ve dansta'<i eski kabiliyet ve hasletlerini oka· 
dar incettmege muvaffak oldular ki, şimdi onları görmek ve dinlemek için 
büyük Okyanosun ortasında kaybolmuş olan bu adalara seyyah akını 
mütemadiyen devam etmektedir. Yukarıda resimlerini gördüğünüz ve milli 
dans kıyafetlerile hep birlikte rakseden Havaylı kızlara bir defa bakmak 

bu hususta bir fikir vermeQe kefidir 
.. t1ııııuuuuınuıııuııııııuuuuıuuıııııııntunuınnnHuıııııı11tuuu1111ııııunu11tuıııııMıınu 1ı111ııııınuınu111111111nuınmııuııııu11uuttuınu11111111111tt11uHnnıuuunuutttttı111uıu111u1111nıuıt11Ut 

"Garp sakinleşiyor, buna mukabil 
Rusya sakinleşemiyor,, 

Mareşal Voroşilof'un muavini Kamarnik neden 
kendini öldürmüştü ? 

Y arı resmi (cSamouprava. - Bel
grad, 3.6.1937) gazetesinde 

dunya vaziyetini tetkik eden M. 
Svetovski cgarp sakinleşiyor, fa • 
kat Rusya sakinleşmiyor:. serlevhah 
makalesınde cDeutschland• ve cAl· 
meria• hadiselerinden dolayı hasıl 
olan vaziyetin Berlin'den Londra'
ya intikal ettiğini, Almanya'nın 
Almeria'nın bombardımanile ik -
tifa ettiğini ve bu bombardıman 
ile Alman şerefinin tamir olundu -
ğunu yazıyor ve bu vesile ile Sov
yetlcre hücum ile Sovyetlcrdeki ka
tillerin ardı arası gelmediğini ya -
zarak misal olarak Mareşal Voro • 
şilof'un munvin i Kamarnik'in in • 
tıharını ileri sürmektedir. Maka • 
lede deniliyor ki: 

cHakikati halde Sovyetlerde vu
kua gelen nedir?• 

Muhakkak olan bir şey varsa o 
da ordunun temelli bir surette yeni 

·Moskouuda Kızıl mıgdan: Merasi.n iünletincla bıı meydana her kesin ı! rip 
çıkmaıı çok müşkül bir iştir. Yukarıki resim Maksim Gorkinin c c ntl%1 

mer"siminde alınmı,tır. Koc:ı megclan pek o kadar kalabalık değııdi 

istikametler tesbit etmekte olduğu- rakaba hakkı verilmektedir. KU: - ı valin~. taki~~~ biiy~k. bir bitaraf-. 
dur. Acaba bir Rus Napolyonu zu- mızı ordu Troçki taraftarları ıle hk gosterdıgı, komunızm dolayı -
hurundan mı korkuluyor? Belki bun mücadeleye elverişli bir surette ter- sile Almanya'nın Sovyetlerin en bü. 
dan korkulmaktadır. Ordunun fev· biye edilecektir. Bütün bu haller . yük düşmanı olduğu yazılmakta -
kaHide heyecan halinde bulunma- Sovyetlerde diktatörlük temelleri- dır. 
sı dolayısile, Napolyona benziyen nin metin olmadığını ve Rus devi- DOYÇLAND TAARRUZ\JN~AN 
bir şahsiyet olan Tuhaçevski Si • nin dünya tarihi içinde kendine ye- SOVYETLER MES'UL IMIŞ! 
birya'nın serinliklerine gönderil • ni bir yol aradığını göstermekte • Yarı resmi ( •Novosti l' - Zagreb, 
miştir. Avrupalı mütehassıslar Sov- d" ı G.6.1937) Alman diplomasisinin fns-ır er .. ı. 
yetlerde yapılan bu esaslı askeri HİTLER VE SOVYETLER liyeti ve Almanya Hariciye Nazı 
tebeddülatın amilleri hakkında Yarı resmi ( c Vremeı. _ Belgrad, rının Belgrad ziyareti hakkında 
hemfikir değildirler. Sovyetlerde 4.6.1937) dahi Berlin muhabirinin yazdığı bir makalede ötedenberi 
yapılan yeni askeri tebeddülat mu· Sovyetler hakkındaki bir mektu- büyük bir faaliyette bulunan Al-
cibince her kazada bir askeri şura bunu başmakale olarak neşretmek- man diplomasısi faaliyetinin son 
teşkil olunmaktadır. Bu askeri şu· tedir. Bu makalede Hlitler'in hiç zamanlarda bır knt daha arttığını 
raya kaza dahilindeki askeri ve bir suretle Sovyetlerle işbırliğinde beyan ediyor ve diyor ki: 
bundan l?aşka mülki idareleri mü- bulunmıyacağı, Berlin'in Sovyet ah- c .. Alman politıknsının nazarları, 
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ şarka, Rusya'ya matuftur. Alman-
kfımet, İspanya tahtını Prusya or • ve haysiyetimize verdıği zarar da ya, Sovyetler ıle kendi arasında 
dusu zabitlerinden Prens Leopold ayrı! Çünkü Prusya ile bir muha- bağlar husulünii mucip olacak o-
Hohenzolern - Sigmarigen'e takdim rebe olursa, bu sefer İspanya hu - lan şark paktını imzayı kabul et • 
etti. Sonra bu zatın Prusya hü • dudunda da bir kolordu bulundur· . memiştir. Bunun için Polonya tek 
kümdar ailesile de karabeti pek mak mecburiyetinde kalacağız.> başına Almanya ile on senelik bir 
şüpheliydi. Hariciye Nazırı ayni gün Sen pakt imza etmiş ve garbe karşı so-

Gerçi ileriye başka namzedler de Petresburg'daki Fransız elçisine ğuk bir vaziyet almıştır. Almanya 
sürülmemiş değildi. Fransa bütün yazdığı mektupta şunları söyle • So\'yetler ile ı:ayct iyi ticari mü-
1869 senesi içinde bitaraf kalını • mişti: cPrusya, Hohenzolern Pren- . nasebetJcrde bulunduğu halde o-
ya çalıştı. Üçüncü Napolyon ade • sinin tahta çıkmasında ısrar edi- na bağlanmak istememiştir. Zaten 
mi müdahale taraftarı idi. yor. Bu, muharebe demektir.> Almanya, Macarist~n ve İtalya a-
Mareşal Scrranonun sefirlerin • Şarl Ken'in tahtına yabancı bir rasındaki anlaşma doğrudan doğ _ 

· den birine: prensin getirilmesi Fransayı son ruy bolşevizm aleyhindedir. is _ 
- Ancak İspanya kendi mukad- derece rahatsız ediyordu. panya'da bu parola ıle hareket e-

deratına hakim olabilir, demişti, 6 Temmuzda Gramon'un mec • dilmektedir. Bugün de bu parola 
bütün arzum İspanyanın sükune- llsteki beyanatı büyük bir heyecan ile yürülmektedir. Bundan başka 
te ve refaha kavuşmasından iba - uyandırmıştı. Meb'uslardan bir kıs- Almanya matbuatı cDeutschland• 
rettir. mı: cHarp ederiz!ı. diye bağırıyor- a karşı vaki olan taarruzundan Sov 

6 Temmuz 1870 te Mareşal Prim lardı. Bir kısmı da cçılgınlıktırı. di- yetleri mücrim saymaktadır. Ma-
Madrid'deki Fransız elçisine Ho • yorlardı. amafih şarka, yani Sovyetlcre karşı 
henzolern Prensinin namzedliği • Ertesi gün bulvarlarda nümayiş- hareket parolası Almanya için ha-
ni resmen tebliğ etti. ler başlamıştı. Hükumet bu nü- ıa muteber midir? Yahut Alınan -

O zaman, hadiseler korkunç bir mayişlere sesini çıkaramamak va- ya'mn amksadı, 'fur:a ı-~wzasının 
sür'atle inkişaf etti. 5 Temmuzda ziyetinde kalmıştı . O zamanlar kaynaşmalar kayde··en mıntka • 
Faris borsası derin bir endişe i- cMarseyizı.i söylemek yasaktı . Fa- sındaki vaziyetini t • .nzim ettik -
çinde idi. Fiatlar iniyordu. Harici- kat bu marşın çekinilerek dahi ol- ten sonra, Almanya ile zaten ha • 
ye Nazırı Gramon İngfüere sefiri sa, söylendiği işıtildi. r aretli bir surette ticari münase • 
Lord Liyons ile görüşerek, dedi ki: Berlinde ise, diplomatlar pusu batta bulunan Sovyetler He mü • 

cHohenzolen Prensinin kabulü kurmuş vaziyette idiler. Bismark, nascbatını tanzime tevessül mü -
müsbettir. Fakat bu zat bizim men- Moltge, Roon muharebe istiyorlar- dür? Bundan bir sene evvel oldu-
faatlerimize dokunacaktır. İtibar (Devamı 6 net sn9/ada) (Oevamı 6 mcı s agjo.dal 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
f O k u yucularla 
•Baş basa 

Belediye 
Teşkilatı 
isteniyor 

lstanbul batakhaneleri : '!Eski 
________ K __ u __ M v~n~. ·s.· ÇAPA"l _... 

No.46 

' Bilal bahçenin 
rünmeden 

Yazan Nedim Refik 

' •• yüksek duvarını kimseye 
tırmanarak içeriye atladı 

go- Çerkeş Atkaracalar nahiyesi hal
kından aldığımız mekttıpta deni -
yor ki: 

ikinci kısım - 95-
"t< .. P" Pokerde "montaj,, ne demektir? 0 •• 

Alt b cAlkaracalnr nahiyesinin iki bin-

rü,, neye derler? Trişör "hafif kÖP'."" 
ile, hefif ' 'montaj,, ı , ''kaba montaJ,, 

ile "kaba köprü .. yü nasıl işler 1 
kapl Sin I zorladı, fakat U den ziyade nüfusu olup bütün halk (R .. ) talihsizliğine lanetler yağ-

ettirmemek lazımdı ziraatlc uğraşmaktadır. Burası 25 dırırken, bir taraftan da bu, bek-

kattaki ufak kömürlük 
i'i kimseye fark 

- Kim bu t.;:famlı.r? .. ~n kim
lerden bahsediyorsun? 

- Daha ben de iyice anhyama -
dım. Çünkü birisinden başka ö

burlerinin yüzünü görmedım. Fa
kat daha fazla bir şey söyliyemem. 
Bu kadar konuştuğumuz yeter. İn
ciyi yerine veriniz. 

Bilal çekilip gitmiş, Bahadır Sa
hip tc bir müddet düşünceye dal
mıştı. 

Fakat Bahadır Sahip'in konağın
dan yüz adım ötede ufak bir evde 
başka bir sahne cereyan ediyordu. 
Bahçe içinde küçük, fakat güzel 
bir evde oturan dul Zeynep hanım, 
mahalle halkının itibar ve emni -
yetini kazanmış, iyiliği ile, fıka • 
raya elinden geldiği kadar bakma· 
sile bir çoklarını kendisine minnet
tar etmişti. Zeynep hanımın bera -
berinde yaşlı bir kadın daha var • 
dı. Bunlar akşamları erkenden ka
p•!arını kilitlerler, yatarlar, sabah
leyin erkenden kalkarlardı. Epey za
mandanberi bu hal böyle gelip gi
diyordu. Bahadır Sahip'in kızı de
niz kazasına uğradığı zaman, Zey
nep hanımın da beraber oldul.runu 
Bilal çoktan biliyordu. Onun ilk 
şüphesi bu kadın üzerine toplan • 
mıştı. Fakat çok ihtiyatlı davrana
rak bir neticeye varmak istiyor -
du. 

Bilfıl, bahçenin yüksek duvar;nı 
kimseye görünmeden tırmanara}< 
içeriye atladığı zaman Zeynep ile 
yanındaki hizmetçisi çoktan yat • 
mış bulunuyorlardı. Pencerelerin 
kafesleri çok sağlamdı. Bu!' aya bir 
hırsız gibi girmenin kolay olup ol
mıyacağını epeyce düşi.ir.en Bi -
lal, alt kattaki ufak kömürlük 
kapısını zorladı, fakat burasının 

da kolay kolay açılamıyacağını an
ladı. 

Belinden çıkardığı bir destere ile 
kapıyı bir yerinden keserek elini 
içeriye uzatmak suretile arkadaki 
kol demirini kaldırabileceğini he • 
sap etti. Evveıa bıçağın uçile ka • 
pının bir tarafında ufak bir oyuk 
açtı. Sonra desteresini çıkardı, bu
radan kesmiyc başladı. D.kkat e
diyor, bu işi sessiz yapmak istiyor
du. Fakat civardan duyulmak, ge
ce sokakta dolaşan kollar tarafın -
dan ya!(alanmak, içerki kadınların 
uyanması hep tehlike idi. 

Fakat iş başlangıçta çok kolay 
görünmüştü. Genç Bilal, hararet
le bu işi bitirerek içeriye girmek, 
Zeynep kadını yatağında yakalı • 
yarak onun ağzındnn bir şey al • 
mak istiyordu. Kendisini ölümle 
tehdit edecek, olmazsa para ile hır
sını uyandıracaktı. Bahadır Sa -
hiptcn bunun için istediği kadar pa
ra alabileceğine emindi. Bu tatlı 
muvaffakıyet düşüncesile önünde
ki işi görmeye devam ederken bir
denbire omuzuna bir el dokundu. 
~cc karanlıktı. Biribirlerinin yü -
zünü göremiyorlardı. Fakat Bilfıl, 
hemen bıçağını alarak ayağa kalk
tı. İşine mani olan bu adamın kim 
olduğunu iyice anlamak için göz • 
lermi açarak dikkat etti. Birdenbi
re hayretle: 

-Sen misin yine? 
Diye haykırmaktan kendini a • 

lam"dı 
Parhalı, - evet, bu adam Parhalı 

idı - hiç tetiğini bozmadan, fakat 
müstehziyane: 

- Hep, dedi, böyle karşılaşı -
yoruz!.. Hep ı;ana bakıyorum Bu 
eve girmek için bu kadar zahmet 
çekersen, daha başka yerleri soy • 
mak Jnzımgelirse ne yapacaksın? 

- Orasına sen karışma ... Sen 
buranın bekçisi misin? Bana onu 
söyle ... 

Parhnli hep öyle kendine hakim
di. Biliıl'ın alay ederek: 

- Yoksa burada da mı aranacak 
define var? 
Dediğine hiç ehemmiyet verme

mişti. Yalnız: 

- Çok fena, dedi, bir yerde be
raber oluyoruz. Başka bir yerde 
ayrılıyoruz. Sen buraya niçin gel
din? 

Bilfil ne diyecekti? Bu evi soy
mak için mi? Hı1lbuki BilaI'ın çı
kan defineden hissesine düşen bir 
para vardı ki onu böyle gece hır -
sızlığından, her türlü tehlikeden 

koruyabilirdi Buna Parhalıyı i -
nandırmak ta zordu. Parhahyı şa
şırtmak, ona mümkün olursa bir 
tuzak kurmuş olmak için: 

- Bunda şaşacak ne var? dedi, 
bu evdeki kadını ben çoktan bili· 
rim. Faknt nedense beni içeri al
mıyor. Ben de böyle kapıları dele
rek girmekten başk

0

a çare bulama
dım. Ona, zengin olduğumu anla -
tarak bana iltifat etmesini söyle -
yeceğim. Zannederim ki razı olur. 

- Çoktan beri mi tanıyorsun ? 
- Çoktan... bu mahalleye gel -

meden evvel... 
- Mümkün değil.. mümkün de -

ğil. Yanlış olacak. Sen başka bir 
kadın söylüyorsun. Bunun adım bi
liyor musun? 

- Adını da bilirim, şanını el<. bı
lirim, fakat şimdi biraz da sen söy
le. Senin gibi bir kafir, nasıl olu
yor da burada Müslüman m:ıhalle
sinde geceleyin bir kadının evine 
geliyor ... 

Bilal bu sualini bitirmeden, kar
şısındaki adamın üzerine sıçra • 
mış, onun neye URı·adığını bilmi -
yerek şaşkınlığından istifa::1c ile 
Parhalıyı iyice yere yatıraı:ak ken
disi de üzerine çıkmış, elindeki bı
çağın sivri ucunu da Hindlinin bo
ğazına dayamıştı. Parhalı kendine 
gelerek çevik bir harPkctle üze -
rindeki yükü atmak, Bilal'ı yatı

rarak onun boğazına bir bıçak da -
yamak istedi ise de beyhude yere 
uğraşmış oldu. Çünkü Bilal: 

i _ Kımıldama, dedi, söyle, hu • senedenberi belediye teşkilatile i- lediği adamın odaya gelmiyerek İn-
rada senin ne işin var? dare edilmekte iken belediye teş - giliz askerleı·ile kızların gelişine 
Düğ'.im noktası artık mutlaka kilatınm kaldırılması halkı çok mü- şaşıyordu. 

çözülmeli idi! Tesadüf her şeyi ha- teessir etmiştir. Düşündü, düşündü. Bu aksiliğe 
zırlamış olacak ki, gaye itibarile bi- Şimdi, evvelce belediye teşkilfı.- bir türlü mana veremedi. Ve artık 
ribirine düşman olan bu iki kişiyi tının gördüğü isleri muhtar idare şöyle olmuş, böyle olmuş diye ta-
tekrar karşılaştırmıştı. Artık Bi - ediyor. Bütün Atkaracalar nahivesi hammiilü kalmadı. Çünkı.i çatlıya-
lal'ın jçinde, hiç yanılmudığına e- halkı, burada tekrar belediye teş- cak bir hale gelmışti. Ne pahasına 
min olduğu kuvvetli bir zan vardı: kilatının kurulmasını ve idare ba- olursa olsun, karyolanın altında sı-

- Hey, dedi, söyle, buradaki ka- şına iş bilir, tahsili yerinde a • kıntısını defetti. 
dınla senin aranda ne var? damlar getirilmesini dilemektedir. Rahatlamıştı artık ... 

Parhal1 cevap vermedi. Bılal: Çünkü, burası geniş. kalabalık bir Rahatlamıştı amma, karyolanm 
- Ne şeytanlık düşünüyorsun, yerdir. Köy kanunu He idare edi· altında idrar, müşambanın üstün-

dedi, söyle ... bu evin sahibi karı i- len bir yer olamaz. Her halde be- de izler bıraka bıraka İngiliz as-
le sen kafir arasında ne var? Ge - d kerlerinin ayaklarına kadar gitmiş-le iyeye ihtiyaç vardır. Gazeteniz 
cenin bu saatinde burada ne yap - \'asıt.asile Atkaraca haikının bu di- ti. Her ne kadar sızıntıya mani ol-
mıya geldin? mak için tüti.in paketini, mendilini, 

leğini alfıkadarların dikkat naza • 
Parhali, bıçağın ucu gırtlağını a- cebindeki cüzdanı !nlan, sızan id-

rına arzetmenizi bilhassa rica ede- ı/afl 
cıttığı için başını kımıldatmak isti- ranın önüne koy.muş, fakat mani o- Yanaan tı• hastan yap 

riz. Atkaracalar nahiyesi, belediye k b j 
yordu. Fakat Bilal: lamamıştı. a a m on te 

O d d . "k' · d b" teşkilatı yapılırsa, her halde çok · k . d b" · b - ynama, e ı, ı ımız en ı • Ingiliz as ·erlcrın en ırı unu k .. 
1 

d'l d tt'Jer 
b daha ilerliyecektir. Memleketin ba- ı soy e ı er, anse ı · 1• rimiz mutlaka öleceğız. Yoksa e- gördü. ~aşırdı, aptalla~tı. Bu ne .. .. celerde O· 

ni dinliyeceksin. Söyle ... bu karı kılmıya çok ihtiyacı vardır. Bir demekti? .. Karvolanın altından du- • Bu gece die butun ıreb h ıcadıır 
? ht "d ·1 b l v b"l" d ugwu gibi stanbul sa a 8 r ile senin aranda ne var. ınu arın ı aresı e a~arı amıya- rup dururken nasıl su sıza ı ır- ' Türlde • 

- Ne olacak? Bir karı ile bir er- cak bir takım işler var ki, bunlar d"? yine uyumadı. Felekzede 
1 

rıııı 
k k 'b' için mutlaka bir belediye teşkilatı ı. . Üzerlerine çöken felaketin acı 8 1' 

e gı ı... 1 laAzımdır.~ Yanlış görmek iht~malıle bu se- d u·va duya, matem yaşları akıtarıı , 
-Sus! .. Yalan söyleme .. belki a- , fer dikkatle baktı, bır daha baktı. _ Jl . . k d 

1 d be · k d k · t d'w· =::ıı====== ..... -====== k t goz ermı apama ı ar. ranız a nı an ırma ıs e ıgın G Yanlış görmediğine iyice anaa gece 
gibi bir şey de vardır. Senin gibi arp d v• d 1 r Bu gece de bütün geçen os· 

getir igın en sonra, su yo unu a • lerde olduğu gibi Beyogwlu ve " • 
bir kafire kendini satan o kan - kadaşlarına da gösterdi. Onlar da gar .. 
d b d h b w Sak· le . or lata da uyumadı. Çılgın yaY ..,. an unun a esa ını soracagım. 1 n şı y hayretten kendilerini alamadı1ar. hll•"' 
Fakat seni o karı ile bağlıyan baş- Hele kadınlar büsbütün afalla _ lar, meyhaneden taştı, umum rı • 
ka bir o::ey var. Onu söyle .. gözle - ( 5 inci '>ay/adan devem ) d sokakları bedmest naralarla çı 

'll mışlar, hatta korkmuşlar ı. 
rimi ba~latır, bana toprakları kaz- ğu gıbi bugün de Sovyetler aleyh- İ landı 

s Odada bir hareket oldu. ngiliz · rarılt • 
dırır, define buldurursun değil mi? tar lığının ayni hararetle devam et- askerlerinden biri, karyolaya doğ- İstanbul un ilk ışıkları, ka şc 
Sen elimdesin. fakat öbür arkadaş- tiği iddia edilebilir mi? ru atıldı, iki elile çekti. (R..) ar _ ğı, zulmeti yırtmıya başlarke~Jıı • 
larını da bulmak hlzım. Şimdi ben Alman diplomasisi çok faaldir. ka üstü uzanmış bir halde mey • hir hfüiı ağlıyor, fakat sokak zi!iıı 

(Devamı var) Almanya Hariciye Nazırının Bel - dana çıktı. Kadınlar şaşkın şaşkın rından fisku fücur, şehvet ve GB. 
t1ııuuıuuanu11nn11ııu11n1111111 1 111111••11111 11 111111u11111111•notı ı ııuııııt•ıu uı111111uu11111ı11tı ıuı 111nıu1111ıuıuuııııı11uıuuı111uuı111 taşan Beyoğlu h81a güliiyor, 

1 B h d 
grad ziyareti Yugoslavya - Alman- bağırdılar: 

1 1 ı• t • te lata hfılB. eğleniyordu. ~w H 1 KA Y E r arı e ya münasebetlerinin teyidinden - A! a! bu da kim? Hele Gala tanın meşhur •**kO \'e 

•-------------ıı- ı başka Avrupa sulhu için de iyi bir Karyolayı çeken İngiliz askeri, 1 d 1 rı ·ı d linin (21) numara ı o asın• ı:· 
Dell•nı•n spanya a vakıa olarak gösterilmektedır. Her elini cebine attı, {R..) ye sual sor- · bava S3 

madan·. şehvet kokan hayvan hır , jl\i 
f b" k h 1 kl · f' d 'k" kadın•a K 1 u D h•J" h tara ta ır aynaşma ve azır ı a- _Burada ne işin vardı? mış, altı mısa ır en ı ı . 'birle • 

U agına a 1 1 arp rı var. Biz yalnız bu ziyaretin bize Demeden canına kıyacak, bir kur- erkek kolları, bacakları bırı ı.ıır· 
Gelen Ses'• ( 5 inci sayfadan tfeoam) her Avrupa milletinın t~rakkisinin şunda beynini dağıtacaktı. Fakat, rine girift olmuş bir halde pil· 

b yolada sızmışlar, diğer ilcisi de t1 dı, fnknt bu arzulnrının rnes'uli • bağlı bulunduğu nizam ve intiza- arkadaşlariic kadınlar onun aşına 
( 4 üucü sogfad'J.n devam) 

Hafif bir nevresteni o kadar. Ça • 
buk geçer. Fakat, daimi nezaretim 
altında kalması liızımdır: Müsaade 
ediniz de burada yatıralım. 

yetini de yüklenmek istemiyorlar- mı temin etmesini dileriz.> toplandılar ve her hangi bir cina- zun yere uzanmışla~dı. d yoıctıl· 
velin önüne geçmiye çalıştılar. • Yalnız (R..) mey an a lsdı· 

dı. Fransanın İspanya işinde ağır .,------------"'91!! J Soğukkanlılıgwı ve anide tas~.r b'ıf 
1 İçlerinden biri İngilizce olarak, . . ··ıu 

bir hata işlemesine intizar ediyor - R A D y Q karyolanın altında ne işi olduğu- ğı hır numara sayesınde ko ş eı:· 
lardı. 1 1 nu sordu. (R .. ) İngilizce anlamadı- akıbetten yakasını kurtarın• 'tch· 

Güzine dönüyorum: Gramon'un emri üzerine 9 Tem· •---------- -,- --- ·· ken, erken çantasını alarak bU BUGÜNKÜ PROGRAM ğını işaretle bildirdi. Bunun uze -
- Ne dersin Güzin? Biraz sinir

lerin bozuk. Burada benim yanım
da bir müdde.t kalacaksın değil mi? 

muzda Fıansa'nın Prusyadaki se- rine, İngiliz askeri, kadınlardan bi- likeli yerden uzaklaşmıştı . J;ılr· 
Akşam neşriyatı: rinin delaletine müracaat ederek (R .. ) kendi işinde ne kadar niS • firi Benedetti Kral Birinci Vil • 

helm'ın nezdinde teşebbüste bu -

lundu. Kral cevabını sonraya bı • 
raktı. 

Boynunu büküyor. Annesini ağlı
yarak gönderiyorum. Ben bu kızı 
severdim. Hem çok severdim. Ho
şuma giderdi. Semtimizin en güzel, 
en kib~r. en terbiyeli, en münev
ver, en neş'eli kızı. Nasıl oldu da 
hastalandı bu çocuk. 

Mutad suallerime başlıyorum: 
- Güzin yüreğinde bir sıkıntı 

var değil mi? 
- Evet. 
- Gece kulağına sesler geliyor 

mu? 
- Evet. 
- Ne diyor? 
- cSeni sevmiyorum, senden 

nefret ediyorum. dıyor. 
- Bu sesi teşhis edebilir misin? 
- Evet. 
-Kim' 
- Sen! 
- Ben mi? 
- Evet sen! 
- Garip şey Güzin. Şimdi o hal-

de bu ses benim sesim ise, benden 
korkuyor musun? 

- Hayır. Fakat bana bunu söy
liyen o sesi boğmak istiyorum. 

- Gözlerinde baz..ın bu gizli sö-
liyen insan canlanıyor mu? 

- Evet. 
- Teşhis edebiliyor musun? 
- Evet. · 

Fakat Fransız efkarı da kayna -
dıkça kaynıyordu. 

12 Temmuz sabahı, prensin nam· 
zedliği geri alındı. Demek ki Fran-

sayı memnun edecek bir karar ve
rilmiş bulunuyordu. Prusya Kra-

lı, kendisile beraber çJ.hşanların 
arzuları hilafına harbi islf:mcmiş

ti. Sulh yakayı kurtarmıştı. 

Fakat Paris boş durmuyordu. 

Bulvarlarda halkın sesi gittikçe da-
, ha ziyade yükseliyordu: 

- Berlin'e gireceğiz! 

Diye barbar bağırıyorlardı. 

O arnlık Benedetti Prusya krı:ı • 

lmdan harbi arzu etmediğine dair 
teminat istemişti. 13 Temmuzda 
Kral, kendisini böyle bir teminat 
vermiye mecbur görmedi. 

19 Temmuzda ise, Bismark, Fran
sız hükumetinin çılgınca verdiği i
lanı harp kararını memnuniyetle 
karşıladı. 

Netice? 

Efkarı umumiye sükunetini 
muhafaza etse, matbuat dilini ga-

yet ihtiyatlı kullansa, hü!:Ctmetler 

de azim ve basireti elden bırak • . 
-Kim? 
-Sen! 
-Ben mi? 

' masalar, hadiseler ne kadar endişe 
verici dnhi olsa, sulhu kurtarmak 

· mümkün olabilecektir. 

- Evet sen!. 1870 Fransız - Alman harbi, is-
- O halde benden korkuyor mu-' panyada çıkan dahili bir kavgadan 

sun. ileri gelmiştir. 
- Hayır, fakat bu canlanan in • Ckçen bu hadiselerle İspanyada 

sanı boğmak istiyorum. bugünkü vaziyet arasındaki mü -
Hoppala .. Bu iş kitaba uygun şahabeti göz önüne getirebilir~. 

amma, bana uygun görünmüyor. 
~caba Güzin beni gizli gizli sevdi 

de sebep bu mu oldu diye şüphe -
lendim. Suallerime devam ediyo • 
rum: 

- Kimseyi sevdin mi Güzin? 
- Evet. 
- Kimi? 
Bu suali çözmeğe imkan yok. Ak-

se geliyor yere yuvarlanıyor, hıç
kırarak ağlıyor, saçlarını çekiyor 
haykırıyor. 

Su, ilaç ve tedbirler .. Sakinleşti
riyorum. Bir hnfta hep böyle. Yi-

yor, içiyor, topluyor, güzelleşiyor, 
şekerleşiyor, fakat hasta. 

(Sonu yarm ) 

Saat 18,30 Plakla dans musıki • burada ne oradığını, ne işi oldu _ naz ve cesur ise, kumarda ~ bil· 
si, 19,39 Afrika av hatıraları: Sait ğunu sordu. (R .. ) gayet soğuk kan- bette enayi idi. Oynama~•~\o • 
Salahattin Cihanoğlu tarafından, Jılıkla ve hiç tereddüt etmeden ce- mediği oyun olmadığı gıbı, ,0J< • 
20 Rıfat ve arkadaşları tarafından vap verdi: ğuntuya gelmediği oyun d~ :erıd· 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 

20,30 Ömer Rıza tarafından Arap-

ça söylev, 20.45 Vedia Rıza ve ar -
kadaşları tarafından Türk musi • 

kisi ve halk şarkıları (Saat ayarı) 
21,15 Orkestra, 22,15 Ajans ve bor-

sa haberleri ve ertesi günün prog

ramı, 22,30 Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları, 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 

Ôğle neşriyatı: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif ptak 
neşriyatı, 14 Son. 

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

NÖBETÇi 
ECZ NELER 

Bu akşam şehrin muhtelif semt-

!erinde nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

lstanbul cihetindckiler: 
Eminönünde {Bensason), Beya

zıdda (Belkis), Küçükpazarda (H. 
Hulıisi), Eyüpsultanda (Mustafa 

Arif), Şehremininde (Hamdi), Ka

ragümrükte (Fuad), Samatyada 

(Teofilos), Şehzadebaşında (Asaf), 

Aksa.rayda (Etem Pertev), Fener
de (Emilyadi), Alemdarda (Ab· 
dülkadir), Bakır köyde {Merkez). 

Beyoğlu.ndakiler: 

İstiklal caddesinde (Matkoviç), 
Yüksekkaldırımda (Vinkopulo), 

Gala tada (Merkez), Taksimde (Ke 
mal Rebül), Şişlide Osman beyde 

(Şark Merkez), Kasım paşada (Mü
eyyed), Hasköyde (Nesim Aseo), 
Sarıyerdc (Osman). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda
kiler: 
Üsküdarda İskelede (Merkez) Ka
dıköyünde Altıyol ağzın°da (Mer
kez). Büyükadada (Şiriasi Rıza), 

Heybelide (Halk). 

tu. Hele pokeri çok severdı. 
1 

ııl· 
- Benim bir karım var, sekiz sırı 

bazlar, hile yolile çok para 
yıldır beraber oturuyoruz. Son za-
manlarda baştan çıktı,ahlaknz oldu. mışlardır. · tri • 

Adalı Yani adında usta bır dı:iS' 
Bu akşam, bu otele geleceğini, hat- şörle arkadaşları. Beyoğlundad:po· 
t5. bu odayı gündüzden kiraladık - t an " 
1.ırını haber aldım. Onu yakalamak, taki pas.ıjında bir apar ı~ epeyce 
namusumu kurtarmak ve cezasını ker oynarlarken (RN) nı_n · ıcr • 

parasını boğuntuya gct:rmıŞ 
elimle vermek için odaya girip 

dir. "rı cıe 
karyolanın altına gizlendim. Fa - 0 devirde olduğu gibi, bugu }li • 
kat ne yapayım ki, onu burada bu- b ll" baslı 

poker trisörlerinin e ı :s. dıf· 
lamadım, ben müşkül bir vaziyette ~ nta]' 

lelerinden birisi de ~mo . trı· 
kaldım. Karede cmontaj• işlemek j~ın,e,rı e-

(R .. ) sözlerini b.ilirdikten son - .. .. 
1
A k cesur sanı) .. 

şorun evve a ço • H .. rıcıı 
ra, masum ve zavallı bir vaziyet li çabuk olması şarttır. u~ oı:· 
alarak, ağlomalı hır gözle, İngiliz da bır 

şart ta, oyuncular arası_n clı· ç:ı· 
askerlerine bnkmıya başladı. ne 

tağı, daha doğrusu - yı 51 18· 
Kadınlardan biri (R..) nin söy - b lunrna 

buk - bir yardımcısı u 
lediklerini İngilizlere tercüme et-

zımdır. . "r yer· 
ti. Bunlardan birisi: Monta i şöyle isknir: Trışo ' toP" 

- Yalan s(iylüyorsun? dedi. · kA ~ 1nar1 
lere atılan oynn~~ı~ 3~0 duğU ıı· (R .. ): tarken, destenin ustu ne ~. Y 1<ı11rı 

ve va 
sonun, yahut papazın " da }tarı· - Hayır! yalan değil! 

Diye cevap verdikten sonra, ağ· 
lamıya l:nşladı. Göz yaşları arasın
da ıkide bir: 

- Yakalıyamadım! yakalıyama

dım. Bir tutsa idim, bu rezalete 
meydan kalmıyacak, onun cezasını 
verecektim! 

Diye söyleniyor, inliyor, ah çe
kiyor, derin derin nefesler alıyor
du. 
Kadın (R .. ) nin bu sözlerini de 

İngilizlere tercüme etti. Esasen as
kerlerin üçü de fitil olmuşlardı. 

Sarhoşluktan burunlarını görmü • 
yorlardı. Ortada kendilerini mu -
tazarrır etmiş, ziyana sokmuş bir 
vak'a, hırsızlık falan da olma -
mıştı. Bunun için, (R..) nin sözle
rine inandılar ve üçü birden elle
rini uzatarak: 

- Bravo Coni! 
Diye, onun gösterdiği namus -

perverliği, iffetseverJiği alkışladı -
lar. Ve (R..) yi koyvermediler, yan
larında ahkoydular, sabaha kadar 
hep beraber içtiler, eğlendiler, şar-

üstüne - o dakikada m~ydan eÇCrs, ' 
gi cin:ıten üç kiığıt elıne g bıl se ' 
üç boş koyduktan sonrn, azı ~c
fer ikinci asoyu yahut paP ·ııe UÇ 

' • t"nC .) l '' 
Ya kızı kor, bunun iıs u t"ne tc,..· ··su . 
boş atar, bu üç boşun u .. 0ıırıı ) ı· 
rar as ve ilh .. koyduktan .. bU0ııırı 

.. . . sonra . ııe ne uç boş yerleştırır. ustı.ı 

el ine alır, öteki ktığıtlar;::t ii5t 
ko, tarar gibi yapar, fa .. eıcc res: 

e\'v ·rıııı. 
kısmı hiç taramaz, - ·r ettiği 
mini koyduğumuz ve ta.rı.11 içine 5" 

. 'b"rını r ' şekilde kağıtları bırı 1 .b· ,,8pıı 
t r gı ı ~ .. b'' kar çıkarır, karış ırı .. riiYtl 

işini bitirdikten sonra koP 11cuflıı~ k oyu ·rif• sar kağıdı dağıtaca 1<cstı 
' da alır, ,.g. 

yanına bırakır, o triŞör ,-c 
dağıtır. Ve bu suretle üç ıcıı , 
kendine üç as, üç ruva,arktıdıı"'';ıı 
ilh.. almıştır, yahut . orıer ·ıı· 
vermiştir. Çok usta trı7 ıerJet'·" 

k· ınt da ış 1' ' şekilde kontra a5• dırtıcıı 1C .• 
ni kendi ellC'rine kazan t'teeel> 
başka oyuncuları kaybet 

1 , ı 
ti 

ğıt dahi alırlar. (Deı·or1' 
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· JGazete ve mecmua l 
Sahiplerinin ı 

-
Milli küme maçları 

Fenerbahçe Ankaragüciinü, .G. Sa
ray Doğansporu mağliip etti 

· Nazarı dikkatine 
Basın kurumu bCl§kanlığından: ' 
1937 bütçe kanunu mucibince ga

zete ve mecmuaların 1937 yılınd3-

ki kağıt ihtiyaçlarından 1800 ton 
mikdarında, hamurunda 70/100 o-

dun olan firigranlı kağıdın tenzi-
latlı olarak ithali kabul edilmi§ 
ve bunun Türkiyedeki gazete ve 
mecmualara tevzi suretinin tesbiti 

Neden 
Aspirin ? 

G . k 2 [ heyeti vekileye bırakılmıştır . 
. Saray lzmire 5, Fenerde An araya go atfı Dahiliye Vekaietinin tebliği ti-

• ~ .. zerine bu tevzi şeklinin bir hal su-
.Dun Taksim stadında Ankaragü· ;ı.i -:C -- retine bağlanması üzerinde konu -

~u Fen~rbahçe ile G. Saray da Do·" şulmak için şehrimizde çıkan ga-
ganspor karşılaştı. Neticede Fe- zete ve mecmua mümessilleri ara-
~er. Ankara Gücünü 2-0, G. Saray sında bir toplantı yapılacaktır. Bu 

ogansporu 5-0 yendi. toplantı için 17 Haziran 1937 Pcr-

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklar ına ve ağrılara k;:uşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

. Sahada oldukça kalabalık bir se- şembe günü saat 13,30 tarihi tes-
~ırci kitlesi toplanmıştı. . bit edilmiştir. İstanbulda çıkan ga-

A S P İ R İ N in tesirinden 

ENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ zete ve mecmua sahihlerinin o ta-
Günün en mühim oyunu Fenerle ı·ihte kurumun Beyoğlundaki mer-

Ankara Gücü arasında oynandı. Sa- kezine ya bizzat gelmelerini veya 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

marka· 

at 15,45 te önce Fener, arkadan A. salfıhiyettar bir mümessil gönder-
Gücü sahaya ÇJktı. Fener takımın- melerini rica ederiz. 
da Gün maçında oyundan çıka -
rıJan Pikret vok· 

ll liüsaınctti~ - Yaşar, Lebib - M. 
'-'Şat, Angelidi, Esat - Naci, Na • 

.trıık, A. Rıuı, Şaban, Orhan. 
Ankara Gücü esas kadrosu ile oy

nuyor. Hakem: Nuri Bo!>ut. 
/'ener foroetlerinfn Ankara kalesine yaptıkları akınlarJan biri 

Yan hakrmleri: Samim Talu, Fe
r·d 1 un Kılıç. 

1 Oyun Fener hi.icumile başladı. /k dakıkada Ankara Gücü bir gol 
~rsatı kaçırdı. Fener Forvetleri 

nkara kalesine indiler. Namığın 
f0~ Yakından çektiği bir şütü ka • 
ke_cı kurtardı. 6 ncı dakikada An -

cıı-a merkez muhacimi Yaşarın gü- . 
lel bir pnsına Hamdi yetişti. Or • 
taladıy t . . .•• d F gı op ceza çızgısı ıçın e e· 
~er müdafii Yaşarın koluna çarp· 
kı. Fakat hakem bu harekette bir 
d~st görmediği i~in penaltı verme
h~: 12 nci d~kikadan sonra Fener 

Ucurn hattı sık sık Ankara kale • 
~ne akınlar yapmıya başladı. Naci 
rhanuı güze! ortasından istifade 

~denıed.i. Hüsamettinin bir iki kur· , 
:ırışı Feneri gol tehlikesinden kur

tardı. Ankara santrforveti Yaşa • 
~ın sıkı bir şütü de kalenin çok ya
ınından avta çıktı. 
Fener solaçığı Orhanm bir hücu-

• lt kornerle neticelendi. Faknt Fe· 
lle.tJiicr kornerden istifade ede -
lll<>d"l ~ ı ':!r. Ankaralılar akınlarını da-
}· <ı soldan yapıyorlar. 25 inci daki
iada A. gücü müdafii A. Rızanın ka
t ~-Ye verdıği kısa pnsa Orhan yetiş-
~ Ve kalecinin üstünden güzel bir 

Şlitıe topu kaleye soktu. 1-0. 
L •

30 uncu dakikada oyun Fenerin 
•ıak· k 1rniycti altmda oynanırken An-
h~ra Gücü birdenbire canlandı ve 
rı~curna geçti. Bu tehlikeli Ankara 

ınını Hüsam kurtardı. Oyun ge;e Fenerin hakimiyetinde oyna -
1Yor. Fııkat Ankara Gücü de teh-

likeli akınlar yapıyor. Ankaralı ı 
dan kurtulup mütevazin bir şekil 

şanssızlıkları sayı yapmalarına mey
dan vermiyor. 

Oyun Fenerin hakimiyeti altın -
12 nci dakikaya kadar iki taraf 

aldıktan sonra birinci devre 1-0 
Fenerin galibiyetile bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
Bu devreye nisbeten Fenerirı sert 

bir oyunu He başlandı. Fakat ha -
kem oyunun sertleşmesine marn 
oldu. 

12 fnci dakikaya kadar iki taraf 
hücumlar yaptılar. Fakat bu hü -
cumlardan bir netice çıkmadı. 15 nci 
dakikada hakem, kendisine karşı 
münasebetsiz harekette bulunan A. 
Gücü sol hafını oyundan çıkardı. 

Ankaralılar bu devre birinci ciev
reye nisbetle daha iyi oynuyorlar. 
32 nci dakikaya kadar Ankara Gü
cünün ynptığı tehlikeli akınlar ne· 
tice ve.rmedi. Buna mukabil Fener 
forvet hattında bennutad Naci, Alf 
Rıza ve Namık gol fusatı kaçır • 
rnakla Ankaraya yardım ediyorlar. 
Ankara Gücü Şükrünün de oyun • 
dan çıkmasile 9 kişi kaldı. Faknt 
Fenerbahçe dokuz kişilik Ankara 
Gücü tnkımı karşısında tam bir ha
kimiyet elde edernediler. Fener for
vet hattında Orh::ın arkadaşları a· 
rasında en faz1a muvaffak olan o
yuncu idi. 37 nci dakikada bir çok 
fırsatlar kaçıran Naci bir fırsat da· 
ha elde etti. Önündeki oyuncuları 
geçerek müsait bir pozisyona girdi 
ve güzel bir wruşla topu Ankara 

Nomılın ndicesiz tiiflerlr.den biri 

~oman: 1 ···················· 

Kara Bela 
Yazan: 

A\I Jenlnga 

' :: fksprcs saat 11,25 te geçiyor. 
Ustu te biz de o vakitte köprünün 
l; nd durdururuz 
""Ur . Otlır dukları kampın bir kenarına 

)'oı-ıtnuşıar, rahat rahat bisküvi yi-
~r. Ve planlar yapıyorlardı. 

du ;ını aklım bir türlü ermiyor· 
lıQ~l!! ll. dört kişi bu kadar süku
tacaıt~~.1 le muazzam bir işi başa· 
dı , •tndan emin görünüyorlar-

İç· 
sıyı;~.rnhat değildi. Andi ve çete-
lttiş oı~rleşmek için çok istical et

Ceb· Uğumu düşünüyordum. 
hunu ırnde 327 dolar vardı. Hatt~ 

_ ;kadaşlara da söyledim: 

01\ırSQ 
1
alibnunuz olsun da, lazım 

A- • steraı .... ;_ d dirn 
""'leli b ~ e • 
'_ u Paraya kaqı alaka bile 

Çeviren: 
Muammer Alatur 

göstermedi. Ötekiler de öyle ... al
dırış dahi etmediler. 

Ekspres ertesi gece saat 11,25 te 
soyulacaktı. Tayin edilen yer kamp
tan kırk mil kadar mesafede bu
lunuyordu. 

Öğleden sonra saat üçe doğru, 
hayvanl::ıra atladık. Rahvan gidiş
le yol alıyor, arada bir de sulak 
yerlerde inerek, hayvanları ôinlen
diriyorduk. 

Sık ağaçlı büyük bir ormana var
dığımız zaman ortalık iyiden iyiye 
kararmıştı. Biraz daha vakit geç
ti. Cek bir kibrit çaktı, alevini a
vucunun içinde tutarak saatine bak 
tı. Daha 11,10 .. Bir çeyrek saat son
ra tren gelecektJ. 
Planımız, treni köprünün üzerin-

kalesine soktu. 2-0. 
39 uncu dakikada gene Nacinin 

önüne bir fırsat geldi. Muhakkak 
sayı olması laz.ım gelen bir vaziyet
te topu avta atarak bir fırsat daha 
kaçırdı. Galibiyet Fenerin tarafın
da olmasına rağmen Ankaralılal'. 

son dakikalarda sık sık akınlar yap
tılar. Fakat bundan da bir netice 
çıkmadı ve maç 2-0 Fenerin gali
biyeti ile bitti. 

Ankara Gücü ikinci devre 9 kişi 
oynamasına rağmen muvaffak ol
du, diyebiliriz. Eğer biraz daha iyi 
oynıyabilselerdi ve şansları yardım 
etseydi netice değişebilirdi. Takım
da sağ bek Ali Rıza, kaleci Osman 
ve Yaşar muvaffak oldular. 

Fener takımı Ankara Gücünü 
yenmekle bir tehlike daha atlat
mış oldu. Dünkü oyunda sarı laci
vert takımın daha fazla sayı yap
ması lazımdı. 

Hakem Nuri Bosut halkın itirazı· 
na sebebiyet veren penaltıları ver
memekte haklı idi. Biraz hatalı ol • 
makla beraber oyunu güzel idare 
etti. 

FAZIL PEKER 

• • 
Galatasaray 
Doğanspor 

Ankara Gücü - Fener maçından 
sonra G. Saray - Doğanspor takım
ları karşılaştılar. Bu oyunda G. 
Sarayın galip geleceği tabii idi. 

Hakem: Kemal Halim. 

G. Saray: Avni - Reşat, Lütfi • 
Ekrem, Hüseyin, Suavi, Necdet, Sü
leyman, Eşfak, Salim, Bülend. 
Doğanspor diinkü gibi eksik kad· 

rosu ile. 
Oyuna İzmirliler başladı. Bir da

kika sonra Salim İzmir bekinin ka
leye verdiği pasa yetişti ve birinci 
golü yaptı. 

G. Saray forvet hattı bugün iyi 
çalışıyor. Fakat Süleyman ilk daki
kalarda bir gol fırsatı kaçırdı. 

İki tarafın karşılıklı akınları ne
tice vermiyor. Fakat G. Saray oyuna 
hakim olmıya başladı. İzmir kale

sine sık sık gönderilen top ya avta 
çıkıyor veya kalecinin elinde kalı
yordu. Eşfak önündeki hafı geçti ve 

de durdurmaktı, yolcular aşağıya 

inemesinler diye... Sonra lokomo
tifle furgonu sökerek ileriye ala· 
caktık ve furgonda para ve posta 
namına rıe varsa hepsini alıp savu
şacaktık. Bu suretle kaçmak için 
de epeyce zaman kazanmış ola
caktık. 

Andi son tertibatı alıyordu. Bir 
halt kar~tırmasın diye elimizin 
altında bulundurmak istediğimiz 

orman bekçisi, Bob'un tabancası
nın namlusu önünde korkudan tir
tir titriyordu. 

Birdenbire uzaktan bir uğultu 
duyuldu, raylar gıcırdamıya baş

ladı. Andi, ben derhal pusumuza 
koştuk. İri, parlak bir göz gibi lo
komotifin ışığı göründü. Trenin 
sür'ati yavaşladı, lokomotif içini 
çeker gibi oldu ve durdu. 

Ben ne yapacağimi şaşırmıştım. 
Yere uzanmış bekliyordum. O sı

rada bir el ateş edildi ve elinde im
mızı fenerli bir adamın trenden a
şağı indığini gördüm. Bu adam şef 
dö trendi. 

Tam önümden geçti, heıifi ya-

DEVREDİLECEK 
BERATI 

İHTİRA 

cMihaniki tevik tertibat1> hak • 
kındaki ihtira için alınmış olan 6 
haziran 1932 tarih ve 1668 numara
lı ihtira beratının ihth·a ettiği hu
kuk bu kere başkasına devir veya
hut mevkii fiile konmak için icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malUmat edinmek ' 
istiyenlerin Galatada, Aslan han ~ 
ci kat 1-4 numaralara müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

c Yün ve mümasil maddelerin te
mizlenmesi usulü ı hakkındaki ih
tira için alınmış olan 7 Ağustos 
1933 tarih ve 1631 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir veyahut 
mevkii fiile konmak için icara ve
rilmesi teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla mahimat edinmek 
tstiyenlerin Galatada, Aslan han 5 
nci kat 1-4 numaralara müracat 
eylemeleri ilfın olunur. 

I 

Kadıköy Sulh Mahkemesi Baş

ktitipliğinden: 

Nısıf hissesi müddei Sahavetti
nin uhdei tasarrufunda ve diğer nı
sıfhissesi müddeialeyhler Mari İn· 
ciyan namı diğer Sıranuş ile Sata
niğe intikal etmek üzere murisleri 
Haçik oğlu Takf ur üzerinde bulu
nan ve tamamı (2200) iki bin iki 
yün lira kıymeti muhammeneli 
Kadıköyünde Cafer ağa mahallesi
nin Muradiye sokağında eski 11 
yeni 23 No. lı ahşap hane ve bahçe
nin tamamı Kadıköy birinci sulh 
mahkemesinin ilamına müsteniden 
satılıktır. 

Mezkur mülkün Muradiye soka· 
ğı cephesinde ve hanenin sokak ci
hetinde etrafı duvar ve üzerinde 
parmak1ık ile mahdut bir bahçesi 
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İzmir kalesine doğru ilerlemiye Neticesiz karşılıklı hucumlar an 
başladı. 18 pas çizgisi içinden çekti· sonra D. Spor biraz canlanır -gibi 
ği sıkı bir şütle topu ağlara taktı. oldu. Fakat bundan da bir netice 
2-0. çıkmadı. G. Sarayın sağdan yaptığı 

İzmirliler de eksik olmalarına akınlardan biri kornerle neticclen-
rağmcn tehlikeli akınlar yapm1ya di. Korneri Doğansporlular kur • 
başladılar. Bilhassa santrforvC'tleri tardılar. G. Saray oyunun ~on da -
sık sık G. Saray kalesine iniyor. kikalarında daha fazla bakım va -
Lütfi, Doğonspor santrforvetinin ıiyete gcçmiye başladı. Sık sık 
tehlıkeli bir hücumunu ancak fa- yaptıkları nkınları İzmirliler kor-
vüllc durdurabildi. Yakından çe • nerle durduruyorlar. Fakat G. Sa-
ki1en favl avta gitti. Bu ara sol iç- rayın bu tazyikından bir netice çık-
leri müsait bir vaziyette topu ka- mıyor. Eşfak ta yaralanıp oyun -
leye sokamadı. Bu tehlikeden sonra dan çıkınca G. Sarayın gol atma 
G. Saraylılar hücuma geçtiler. kabiliyeti azalmış oldu. 40 mcı da· 

37 nci dakikada Eşfağın güzel bir kikada soldan inen Salim şahsi gay-
pasını yakalıyan Süleyman G. Sa- retile topu beşinci defa İzmir ka • 
rayın 3 üncü golünü yaptı. 3-0. lesine soktu. 5-0. 

39 uncu dakikada G. Sarayın Nec- Bu golden sonra gene G. Saray 
det vasıtasile yaptığı akın Doğana forvetleri İzmir kalesine indiler. Bu 
tam bir .gol tehlikesi atlattırdı. 40 n· 
cı dakikada G. Saray İzmir aley • 
hine verilen kornerden istifade ·e· 
demedi. Oyun G. Sarayın hakimi
yeti altında dc\'am ederken birinci 
devre 3-0 G. Sarayın galibiyetile 
bitli. 

İKİNCİ DEVRE 
Oyun başlar başlamaz Doğanlı • 

lar hücuma geçtiler. Bu hücum 
kornerle neticelendi. G. Saray bu 
korneri atlattıktan sonra hücuma 
geçti. 3 üncü dakikada Btilend Sa
lime güzel bir pas verdi. Salim seri 
bir sürüşle Doğan kalesine yakın
laştı ve 4 üncü golü yaptı. 4-0. 

kalamayı düşünemedim bile ... Fa
kat Andi silahını boşaltarak arka
sından koşuyordu. Ben de onunla 
beraber koşmıya başladım. 

Diğer taraftan Bil ile Cek te ko
şuyorlar, mütemadiyen ateş edi
yorlar ve kudurmuş gibi bağırı

yorlardı. 

Andi bana bağırıyor: 

- Devam et, yürü! İyidir, iyi· 
dir. 

Yolculardan bir kaçının pence· 
relerden başl::ırı görünmüştü ve in
mek istedikleri anlaşılıyordu. Ben 
de havaya ateş etmiye başladım. 
Yolcular çekildiler. Doğrusu bu i-

şin bir taraftan da eğlenceli ta· 
rafları vardı amma, ne tehlikeli 
eğlence! 

Nihayet lokomotif buhar salıver
miyc başladı ve tren yavaş yavaş 
hareket etti. 

Tren gittikten sonra ortalığa de

rin bir· sükunet geldi. Ne olmuştu? 

Ne bitmişti? Bir türlü anlıyama

mıştım. Karanlıkta Andi ile Bob'un 

bize doğru geldiklerini hissettim. 

mütemadi tazyik netice vermedi ve 
oyun 5-0 G. Sarayın lehinde bitli. 

Doğan Sporun bu kadro ile G. Sa
rayı yenmesi imkanı yoktu. En iyi 
oyuncularından mahrum olan İz • 
mirliler iki maçta da İstanbulun 

ikinci sınıf bir takımı kadar mu -

vaffak oldular. G. Sarayın Doğan 
Sporu 5-0 gibi büyük farkla yen -
mesi oyunun tabii neticesi değil • 
di. Maç 7, 8 golle G. Sarayın lehin
de bitebilirdi. Hakemin dünkü ha
talarını bugün görmedik. İdaresi 
çok iyi jdi. 

HABİL BENGİSU 

Hep birlikte konuşmaksızın yürü
dük. 

Nihayet dedim ki: 
- Galiba hiç bir şey çıkmadı 

ha? 
Andi, kolumu yakaladı: 
- Çıkmaz olur mu ya? dedi, fur

gona girdik, yükte hafif, pahada a
ğır ne varsa topladık. 

Andi ile diğerlerinin nasıl bu işi 
böyle muvaffakıyetle becerdikleri
ni bir türlü havsalam almıyordu. 

Bu büyük oyunun verdiği heyecan
la sinirlerim o kadar gerilmişti ki, 
ne olup bittiğinin hakikaten farkı· 
na ~rmamıştım. 

Halbuki mesele gayet basit geç
miş.. Andi makiniste aşağıya in
mesini emretmiş. Bob ta furgona 
girerek, orada bulunan iki kişinin 
ellerini havaya kaldırtmış. Adam
cağ1z.lar kuzu gibi hareket etmiş
ler. Hatta bunlardan birisi Bobun 
emri üzerine kasayı açmış, n~ ka
dar para varsa, hepsini teslim et
miş. 

Yine birkaç el silah atmış, fa
kat havaya! Ne onlardan, ne biz-

içinde bir erik ağacı ve hanenin 

arkasında bir kuyusu ve bir ayva 

ve bir asma fidanı olan bahçesi 

vardır, mezkur mahallin umumi 

mesahai sathiyesi kıymet raponı.1· 

da gösterildiği üzere (167,00) ve 
yalnız binanın işgal eylediği ına

hal (48,00) metre murabbaıdır Ha

nenin bir bodrumu ve birinı i ka

tında sokak üzerinde bir oda ve bir 

sofa ve arka cihetinde bir mutfak 

ve bir sahrınç ve bir helası ve i· 

kinci katta bir sofa ve sokak üze

rinde bir oda ve bahçe cihetinde bir 
odası ve üçüncü katında bir sofa ve 
sokak cihetinde bir ve bahçe cihe· 
tinde küçük iki odası ve bir hela· 
sı v; hanenin bazı aksamında elek· 
trik ve terkos suyu ve havagazi te
sisatı vardır. Satış esbabı müra· 
caata satış gününe kadar daiİ"edı• 
nçık bulundurulan ve m~hkeme sa
lonuna asılan şartnamede muhar
rer şerait dairesinde ve peşin para 
ile 15/7/937 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat ondan on iki
ye kadar yapılacaktır. Birinci art
tırmada verilen bedel kıymeH mu· 
hammencnin yi.izde ·etmiş beşini 

bulduğu takdirde ihale olunur. Ak
si halde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere müzayedenin on 
beş gün daha temdidi ile 31/7 /937 
tarihine tesadüf eden cumartesi 
günü saat ondan on ikiye kadar en 
çok arttırana ihalei kat'iyesi icra 
olunacaktır, mezkur hanenin satış 
tarihine kadar bina evkaf VP yirmi 
senelik evkaf tavizi ve belediye ha
liye ve sabıka müterakim vergi 
borçları ve rusum dellaliye ve sa
tış harcı hissedarlarına ve ihnle 
pulu müşterisine aittir. İcra ve if
las kanununun 126 ncı maddesi mu 
cibince ipotek sahibi alacaklılar

la diğer alakadarların hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddiaları
m yirmi gün içinde bildirmeleri ve 
aksi halde haklar tapu sicilleriyle 
sabit olm:ıdıkça satış bedelinin pay
laşmasındnn hariç kalacakları ve 
daha fazla ınalUmnt almak istiyen
lerin dairemizin 937 /507 numaralı 
dosyasına müracaat eylemeleri lü
zumu ilan olunur. 

den hiç bir yaralı yok! Şimdi el
lerimizdeki ganimetle beraber, ka
çıyorduk. Biıtün bu işleri yapmak 
için yarım saat kafi gelmişti. 

Gün doğmadan evvel kampımı
za dönmüş bulunuyorduk. Arka

daşlar hayvanlarından çayıra atla

dılar. Cek'le ben kahve pişirmek 
için ateş yaktık. Meraktan kavru
luyordum. Ne kadar ganimet elde 

ettiğimizi öğrenmek istiyordum. A
caba hayatımızı bu yolda tehlike
ye koymak, bari yerine masruf bir 
ciir'ct miydi? 

Cek, mütemadiyen konuşuyor, 

haydutluk hatıraları anlatıyordu. 
Tren meselesinden bahseden yok
tu. Ganimeti paylaşmak için kim .. 
sede istical görünmiyordu. Herkes 
ellerindeki iri sandöviçlerl ısırıp 

koparmakla, iri fincandan kahve .. 
]erini höpürdC'tmekle meşguldü. 

N ıhayet Andi esnedi, gerindi ve 
sonra: 

- Ha)di kalk, dedi, torbayı il, 
getir. Eyerin kenarına bağlı~ 

Şunu taksim ediverelim, gitsin. 
(Devamı 'Va.f') 
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· ıstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve eksiltme Komisyonundan : 
Cinsi Miktarı 

Kiio 
Tahmini fiat M. Garanti Şartname 

bedeli 
Şel:li Eksiltmenin tarihi 

Azı Ço~u 

E kmek 680500 - 858000 
Francala 18000 - 23500 ' 

_;;S:..;a~d<!.:.:.y.:.:a..-ğ,;._ __________ ~31000 - 38000 

K~raman 110000 - 126i00 
Dağlıç 51 !JOO - 6900 
Kuzu 17200 - 25000 

Kuruş S. Lira Kr. 

11 

Lira Kr. 

15 50 7336 6~9 ______ 4~9:-:0~-~K:'.""a.:;.p-:al_ı _ıa_r_f __ "='16-::-/~6~/9;:-::3:::"7 ~s:-aa_t-:1:"";;"5~ 
82 2337 1 56 Kapalı 16/6/ 937 S . 15,30 

39 
41 
45 

7859 48 

______ .,:_ ____________ __ 
5 24 Kapalı 16/6/937 S. 16 

Sığır 340{'1} - 4!l500 
'_:S;,:ü~t:;;_, ___________ -:1:-:::-7.!JOOıJ - 225900 11 

32 

Kase yoğurdu 13500 - 21000 5 2124 68 1 42 Kapalı 18/6/937 S. 15 
KiJo yoğurdu 10500 - 13500 18 

Mutfak yumurtası 2761)~1 - 341200 1 50 . 
O 87" ,(J6 Kapalı 18/6/937 S. 16 GUnlük~mwta J~OO - l~:000~----~4---~o~~o~---·------~~--~-~~-~---

Kuru kaysi 2550 - 3900 65 
Kuru fasulya 11100 - 13200 13 
Kuru fasulya (Akliye) 15000 - 20000 11 

Nohut 18750 - 29450 10 
Pirınç 50500 - 58200 21 
p· ... inç (Akliye) 30000 - 50000 17 
Yeşil mercımek 1850 - 2500 12 .. 
Kırmızı mercimek 1550 - 2400 l l • 
KHmızı mercimek (Akliye} 10000 - 12000 10 
Kuru üzüm 4900 - 5350 20 3697 98 ı 2 47 Kapalı / 23/ 6/937 S. 15 
K uru üzüm (Akliye) 5000 - 6000 18 
K uru barbunya 2600 - 3500 10 
K uru barbunya (Aklıye> 12000 - 20000 8 
Bulgur 350~0 - 50100 11 
Kuru soğan 31000 - 41 200 5 
Pa tates :wıoQ - 44200 7 50 

P atates (Akliye) :i~COO ~ooo:.:.:o ____ _.:6...;;.5.;,.0 ___________ ~--~-------------
--:Ze:--y"'."ti:o-n-y-a~ğ~ı _;.~-...;.;;.... _____ l~G::-::0~00~ - 20000 60 

Zeytin 4875 - 6350 30 
Zeytin (Akliye) 3500 - 5000 23 2201 78 : 1 47 Kapalı . 25/ 6/ 937 s. 15 
Snbun 25900- 30500 36 
Yeşil sabun lOOfıO - 15100 22 

--:~--------------------T e rc •yağı 13500 - 5300 105 417 38 Kapalı 25/6/937 s. 15,30 
Beyaz peynir 9200 - 11800 35 
Kaşar peyniri 3750 - 5000 60 534 75 Kapalı 25/6/937 s. 16 
Toz şeker G'l800 - 80900 27 
Kesme şC'kcr 2500 - 35.;,.0:..;o ______ 3.,.0 ____ 1_1_ı6 __ 97 ____________ K_a ... p_aı_ı ____ 3_0f_6_1_93_1_s_._ıs_ 

Makarna ~ 10700 - 13200 25 
Makarna unlu 20000 - 30000 ( 20 
Şehriye 2850 - 3910 25 
Şehriye unlu 12000 - 18000 20 1457 59 Kapalı 30/ 6/937 s. 15,30 
K uskus 1050 - 16"/0 25 
Pirinç unu 3925 - 5700 17 
Un 19850 - 26175 16 - ...... -------------------Pırasa 16000 - 21400 3 50 
L ahana llMO - 15400 5 
Bakla 8450 - 11500 9 
I spanak ·21300 - 28200 5 
Barbunya 4300 - 6000 13 
Ayşe kadın fasulyası 31850 - 46200 13 
Ç'-a!ı fasulyası 5500 - 7400 13 
Bamya 550 - 3775 20 
Sırık domates 2900 - 4050 7 50 

Yer domntes 18500 - 24000 ~ 5 
1997 03 1 34 Kapalı 2/7 /937 s. 15 

, . 
Enginar 11800 - 14600 Adet 7 
Sakız k:ıbağı 13500 - 20000 Kilo 9 
Patlıcan 56200 - 71 700 12 
Semizotu 6500 - 8050 4 50 
Kereviz 2500 - 3300 6 
Karnıbahar ' 1500 - 2000 16 
Havuç 4000 - 7000 5 
KPsilmemiş odun 1100 - 3350 çeki 260 
Kesilmiş odun 515 - 695 çeki 280 

Mangal kömtirü 24-000 - 45000 kilo 4 50 951 08 Kapalı 7 /7 / 937 s. 15 
Kok 2180 - 2965 Ton 1850 
Kriple 1600 - 2030 Ton 1500 6397 69 4 27 Kapa lı 

--~:-~_...;... ____________ --:'':':"::":"""--~~~---------~--------------~-------~~- 7/7/ 937 S . 15,30 

7/7/937 s. 16 &nzin 19500 - 27!00 litre 25 593 63 Kapalı 
Gazyıığı 4300 - 5700 litre 

_A_r_p.::.a...:;:.. ______ --------:::27000 - 35500 kilo 

s~man 8000 - 9500 
K epek 9000 - 12000 
Kuru ot 5000 .._ 6300 

20 

5 50 
2 50 
4 

, 
3 50 

_;;~..;_--------------------~:-:----~ İyi su 2000 - 2500 damacana 60 
--.:.....~----------------~ 

216 79 Açık 9/7/ 937 s. 14,30 

112 . 50 Açık 9/7 /937 S . l~.30 

Sıhhi müe!lseselerin 1937 malt yılı ihtiyaçtan olbaptaki şartname ve nümuneleri vcçhile eksiltmeye konmuştur. 
t - Ekcıiltme Ca~aloğlunda Sıhhat ve içtima! muavenet müdürlü~u binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saatleri, tahmini fiat ve muvakkat garanti mıktarlan karttlarmda gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarftımnı komisyona ver. 

meleri lazımdır. Mektuplarda teklif olunan fiatların he:n yazı, hem de rakam ile yazılması lazımdır. 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerleri parasız olarak komisyondan alınabilir. Ve nümuneler 

ber zaman görülebilir. 

5 - f'ltekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için · veya bir müessesenin tam ihtiyacı için teklifte bulunabilirler. 
6 - isteklilerin cart seneye ait Ticaret oduı vesikalarile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve muvakkat garanti makbuz veya banka 

mektuplarını kapalı zarfların içerisine koymaları IAzımdır. (3000) 

Yüksek Mühendis Mektebi Aı·ttır- l 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Münakasaya konulan Mıktarı Tahmini Pey ak· Eksilt- Saati Eksiltme· 
Mevıtddın Cinsi 

Silivri Yo~urdu 

Beyaz Peynir 
Kaşar 

Un 
Makarna 
irmik 
Pirinç Unu 
Şehriye 

Fiat çesi me T. nin şekli ---
4500 K. 16.50 55.70 30·6-937 10 Açık 

ı500 • 
2000" 

5000 ,. 
1500 ,. 

5.ıO " 
250. 
300 H 

37
·
50

1149 85 30-6-937 14 Açık 53.00 . 

16.50 
25.50 
16.50 105.50 30-6.937 15 Açık 
10.50 
25.00 

1 - Mektebin 937 malt senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları eksilt· 

meye konulmu~tur. 

2-Bu ihtiyaçların cins ve mıktarlariyle fiatları ve ilk teminatları ve 

eksiltmenin tarih ve şekiller i hizalarında gösterilmiştir. 

3 - lstek!i ler 937 Malr senesine ald Ticaret odası vesikalarını gös· 

tereceklerdir. 

4 - Şartnameleri görmek isteyenlerin herıün ve eksiltmiye gire

ceklerin muayyen gün ve .saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahr. 
lindeki Komisyona müracaatları ilan olunur. "3347,, 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Muhammen bfdeli 24000 liradan ibaret olan Filyos • Ere~li 

hattının kilometre 17 + 000 - 26 + 750 arası ve Kilimli makas 
hattı ray fer~iyatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16 • 6 • 9'J7 tarihinde saat on beşte Demiryollar inşa. 
at Dairesindeki Eksiltme Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

3 - Bu işin muvak\cat teminatı 1800 liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık genel şart· 
nameıi, fennt şartname, ferşiyat talimatnamesi, vahidi kıyasii fiat cetveli, 

profil ve resimlerden mürekkep bir takım münakasa evrakı 120 kuruş 
mukabilinde Demiryollar inşut dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu eksiltmeye a-irmek istiyeoler 2490 numaralı kanun mucibince 
ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-.S.936 tarih ve 3297 

numaralı resmi gazetede ilAn edilen talimatnameye Köre vekAletten 

verilmiş müteahhitlik vesikasını havi teklif zarfları mezkur kanunun 

tarifatı dairesinde hazırlıyarak 16-6-937 tarihinde sa~t 14 de kadar 

Demiryolları inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde vermiş 
olmaları lazımdır. "1356,, "3023,, 

Sahibi ve Umumt ne4riyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 
lUsıldıtı yer : Matbaai Ebüzziya 

. 
1 

Yağsız kar menekşe 
Yağsız kar acı badem 

Acı badem yağh 

Yarım yağh gece 
Yasemin ve gfil yağlı 

HASAN KREM i 
Çillerı ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen inlt: c<ac!r. 

ihtiyarları genç!eştiri r, gençleri güı:elleşlirir. 

Hasan ismine ve ~arkaıuna dlkkat. 
Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Eskişehir, Htyoğlv, Beşiktaş.....,,,,.,.,. 

.-·- ıNKıeAz1 
ve ondan rr ütevellid baş a~nlarını 
defeder. MiDE ve barsakları k<>' 
!aylı kla boşaltır. Son derr.ce tek· 
s if edilmiş bir toz olup MOMASIL 
MÜSTAHZARLARDAN DAHA 
ÇABUK, DAHA KOLAY, ve DA· 
HA KAT'I teılr eder. Yemcklrr" ı 
den sonra alınırsa HAZIMSIZUCI, ı 
MiDE EKŞiLiK ve YANMALARl· 
m ~derir. MiDE VE BARSAK• 
LARJ ALIŞTIRMAZ. 

A}ııdaki kokuyu ve tatsızh~ 
defeder. MAZON isim ve HORO 
markasına dikk.aL _ 

.r; · 'zı:r:ı Küçük şi~si çıkmıştır, fakat bu .. 

J V viik !'isesi ekonomik~---· ....... ~ . ~- . '(' ..... :_-.. 

( . 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Kon1isyonundan: 
1 - Yüksek Mühendis Mektebi iaşe ihtiyacından olan "6500,. kilO 

"'5330,, lira mL':hammen bedelli ve "400,, lira ilk teminatlı Sadeyd 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 -Kapalı zarf usulile yapılacak i~bu eksiltme için isteklilerin tek• 

lif mektuplarını 2490' No. lu kanunun emr~ttiti vesikalarla beraber 

üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evvel zarflannı Komisyon R.,.. 
i sliğine makbuz mukabilinde vermeleri Jizım.ılır. 

3-Eksiltme 25·6-937 tarihine tesadüf eden Cuma ,ünü saat 15 de 
Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi bina!lt içindeki arttırın• 
ve eksiltme komisyonunda yapılacakbr. 

maddede 
iyiCC: 

kabtJl 

4 - Posla ile gönderilecek mektupların nihayet üçüııcii 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış :::arrm mühür mumu ile 

kapatılmış bulunması ş:uttır. Postada olacak gecikmeler 

l'H4:K>COOı>oc»OOOOCX>COOC:>OOOOff 

Cı ld ve zührevi hastalıklar 
mütehassısı 

Dr. Feyzi Ahmet 
ihtisas No. : 53 

Telefon No. : 23899 

lstanbul Ankara cad- i 
desi No. 43 

8 Pazardan maada her gün sabah· 
ı tan akşama kadar ı 
.. oc OOOOOOOOOOOOOOO<VJOOOOO" 

Dans meraklılarına 
müjde .-----

En kısa bir zamanda iyi dans öğ- -.--"-.. - .. --
0
-p··e-ra-tö-r-.,.-.. -=-... ~ 

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat ı RIZA ÜNVER farı S 
ile vakit kaybe!:neden dans pro • ı DoA"um ve kadırı hutalık 1 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

ı mutahassısı . ddesİ S 
ı Cağalo~lu Nuruoı::ı:uııye ca ! 
ı No. 22 Mavi yapı " 

• T l fon: 22683 .... ~ sında Topçckenler sokak No. 31.. """ ee~ 

ı>· ·mci kat. L k Hekim,,. 
•.......................... -- o man 

_ . Mecmuası eı<· 

H . o·· ı tepllye, her aileye. el< 
: Dr. ayrı mer ı k ö y lüye, her kese P 
ı ı ıaz ım lıd ı r. .,,,. 
ı Öğleden sonra Beyoğfo Ağacami ı 'I Bundan faydalı 1111,. 
: karşısında No. 133 Telefon: ı l mecmua bulam.•%~> kU-
ı 43585 ı Scneli~i, (12) adedı rıı ıo4 

• • 
rııştur. Oivanvolu ııuına 

........................ 1 

1 

v 


