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he-Avrupa dün akşamdanberi en 
. yecanlı dakikalarını yaşıyor ! 
Italya ve Almanyanın müşt~rek bir -darbe hareketine 

geçmelerinden korkulmaktadır. Vaziyet endişeli · 

ve bDyOk bir ~uh~anın ba~ıangıcı Antantına ve Fransadan 
telakkı edılmektedır 

6
. ki izahat isteyecek .. 

[!J lf8C8 er Hudutlarımızda yapılan manev-
.. 

Jtalı•,. hıooetlerlni laızlmtt• rılratan MaJrit hvveflt'1 hakiirnct 'mtrkezltriuiıı etraJını 
siperler içinde dövüsüyorlar 

,._H_iı-.k-u ..... "' _m_e_t ____ k __ u_v_.v_ef l~ri~\ Btılırige f çin 
• Yarım kusur 

perışan ettikleri Milyar dolar 
Ame rika bazı yeni gemi· 

asileri kovalıyorlar . ·::h.:::~~~:~0'::::. 
ita/ya ile Almanyayı nıü şterek N~:~;:ı r~!:1~~1e~~~~·~silc inşaları 

harekete Sa. ldıracak tehir edılmış olan altı torpido muh· 
rıbı ılc uç lahtelbahır, kfıfı mik· 

b h • f t • J • tarda çclık elde edılmiş olduğun· u ezıme ır.. uenıgor aan hemen tezgaha konulacaktır. 
le grat 23 [Hususi] - ltalyaıı vasalatına ı ııtızare.ı bugu:ı y ıj)ıl· \ Wash(ırıgton, 2~ (A.A) 
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- AJyan 

haşvckıli Musolinini n T?abulus ( De"amt 2 ncf sayfada) et•amı ncr ~oy oda 
açıkla d 1 k 1 tMttUHUUlflllUUUUtlUUUlllllU•llfUtUUttlUUUMI İflttl0111tllUtUUU••h•Hlll1tlllUUll114UUIRllll11UlllllltlUHlllt111UtlUUllHllfUUUh 

rın a yapı aca manevra ara 

Mikrop muharebesi ilam 
harpsiz mi_ başladı 7 

Yarıda bırakarak, alelacele ~oma
ıa dönüşü, bu sabah\ci gazetelerde 
gayet bedbinane rr.uta'aalar ve t~h .. 

Çekoslovakya'da bir ecnebi d evletin 
tavşanlara mikrop aşıladığı ve bu 
yüzden binlerce tav~an ve insanın 
hastalanıp öldü ğ ü bildiriliyor 

( Yusrsr 2 inci say/amııd.ı) 

,- ıstanbul 

Ankara ve Belgrad ko· 
nutmaları B~lkan an• j 
tantlnda yenı ve mes• 
ut safhalar husulunU 
temin edecek --·-
Rumen Başvekili
n in Ankarayı ziya
reti bir hafta sonra 
t ahakkuk ediyor 

Bulıa,. Boıwkili Köse lvanof 

raların ve Hataydaki taşkın 
hareketlerin manası nedir.? 

Hududumuza yeni süvarı ve piya
de kıt'aları sevke dilmektedir. 

A ntakya}a da tahşidat yapılıyor 
Gnzetemizi makineye verirken aldığımız husu i m lQmnta gore, 

Cenup hudot'arımızda Fransız kıtaatı ve Sııri} e milisleri, çeteleri 
tarafından } apılan ml nevralar ve Antakyndaki taz) ik harekatının 
artmac;ı, demir sıöm leklılerin tahşidatı fc\kalade nazan dıkkati 

celbeder bir mahiyet anetmiye başlamıştır. Bu hususla ht:kümctİ· 
:miz n Fransa hukümetinden ve Suri}eden izahat istemc·i muhtemel 
iÖrülmcktedir. 

Bütün Hatayda son kırk sekiz saat içindr, gerek mahalli hi ku. 
.me.\ ve gerekse Suriye komitelerinin faaliyeti artmıştır. Taşnak ko
m LC n ü • .. • •• .. .. ~wt \ e <cl.dıllerını arttırmışlard~r. tral· 
paşa incvlciinde tahşidat yapılmaktadır. Telebyaz mevltiindeki Fran
aıı kıtaatı da Dırizurdan getiralen lcıtalarJa takviye olunmuştur. 

(Dnvnmı 2 inci solıif eJe) 

-I stanbul hastaneleri 

Kanserli bir hastayı geri 
çevirmek kimin hakkı? 

-·,--~ 

Sıhhat direktörü izahat veriyor 
--- ·---. Bükreş, 23 [Hususi Muhabiri· 

mızden] - Romanya Başvekili Kabahat hastada da var, hastaneyi 
Bay Tatareskonun Ankraya ziyarctı 
kat'ileşmiştir. Dış Bakanın 2iyareıi beğenmemitı tahkikat yapıhyor 
ve bılhassa Bü>ük şef A tatürkün (Yazısı 2 incı sa!Jfamuda) 
Roman)a ve Rumen miUeti h k· ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kında yaptığı hasbıhal burada ve 
bütün Balkanlarda mes'ut a kisler 
h:ı1>1l etmişt r. 
. Ba>: Tatarcskonun Ankarayı 

zıyaretı ve Ankarada Bay An· 
tonesko ile b~lıyPn konuşmaların 
devamı ve b .IAhare Belgrat'ta in· 
o ıu tarafından yapılacak zi} arct 
Ba.kan birliğ inin kuvvetlenmesi 
ve hızlanması bakımandan yeni ve 
mesut neticeler istıhsalini temin 
edecektir. 

· Ôğrenditim mevsuk malılmatll 
göre Bulgarlar da yakında Balkan 

A ıtantına gireceklerdir. Bu hususta 
dip1omatik müzakereler cere1an 
etmektedir. 

r· 

1 
Batakhaneleri~ 

Kadın tuzak/arife, afyonlu iç-1 ManJırocılar bu 
~kilerle miras yediler ve zen-• Sabah sütçülere 

~::;:0:~"~,;~;,.,:::t~;~~~0 ···;i. 
1
·nler nasıl sefalete düşürülür ?1 

.Süt vermediler 
fOrüılirken 

"'1nleryürütülmesln~ sebepolmuştur Profesyonel pokercı·ter 
eurada)ri muhafilin kanaatine 

f~re, ltalyan Ba,vckilı, lspanyadıt· 

l~ı~:haalrebh~lerın bi~lkaç. ~iin~ür ve h·ııeler'ı nelerdı"r". tah ey ıne çevrı mesı uzerıne 
la ad<!.us eden ) eni vazı yelten do-

H donmek mecburiyetınde kdl• d • d kJ •• 
'P~tt·r. Çünkü asi safları arasında En güvenilen ost evın e, up-4 _çtık ltalyan askerleri mt\'Cuttur, d k h ) d 
h ~ılerin hezimeti devam ederse. er.de, sosyeteler e, a ve er e 
\' Unın ve Almanyanın ispanyada 

y ~llHtk istedıkleri bütün t.ederter a. Aa· m . avlayan trişörlerin sırları 
1 ılrnış olac.ıktır. Y: 

hıllo~dradrki Ademi müdahale ko- i Son' Telgr:a"ta -
leaı de. Grandiain Romaya mu· ., J ' 

Kendllerl arabalarla ma· 
hallelerl doıa,arak autu 

10 kuru,tan aatttlar 
Bir müddettenberi inekçiler ile 

sütçüler arısında devam etmekte 
olan ihtilaf en ıiddetli bir safhaya 

1 ıtirm·ş ve bu arada inekçiler İstan
bul halkının lehine olarak blr karar 
vermiş'erd;r: 

Bu karara göre müstahsiller bu 
sablhlan itibaren süt dağıtma işini 
kendi Üzerlerine alarak sütçülere 
ıüt vermemişlerdir. 

(U•oamı 2 lncl ıag/4da) 

Bir lnıllZ. sı1lıl ı1111do •/ r11t lalim gapal'l11rk•,. 
• 

BDtOn hidiseler ltalya 
ile lngilterenin ara

sını açacak mahiyette 
İngiliz torpito filosunun Tunus açık

larında mukabil manevraya 
çıkması Romada asabiyet uyandırdı 

(Yazısı 2 ncı sahifede) 



Kanserli bir hastayı geri 
çevirmek k!min hakkı? 

Mikrop 
Muharebesi 

Prag 23 [Hususi muhabirimiz 
bildiri) or] - Burada fevkalade 
bir hadise cereyan etmektedir. Bu 
hldise mikrop harbinin bir tecrü
besi telakki edilmekte, siyast bazı 
neticeler doğurmasından endişe 
edilmektedir. 

Sıhhat direktörü izaha veriyor 
lstanbul balkının hastahane 

derdi, en büyük gailelerin basında 
gelir. Hast.1)1 bir evin aile reisi, 
hastasını bir hasta 1eye yatırmak 

mecburiyeti ile karşılaştığı zaman, 
"Ac ıba yerbulac ığız mı?,, gibi en 
korkunç bir şüphenin tehdidi a\. 
tındadır.-

Hde fakir olup da, "fakrı hnl,, 
mazbalı>silc hastaneyi parasız te
min eden bir adamın "yatağımız 

yok,, ccvab"le h.ıstane kapısın-tan 

dönmesi kadar acı bir şey var. 
mıdır? 

lstanbulda, her g ün, birçok has
ta'ar, bu cevapla k .ı rşılaşı vorla r. 

Çunkü: H ık i katen h stah1neler. 0 

de boş vntıık yok. lstanbulda has. 
ta çok. Ve bir çok hastalar hatta 
oldukça tehi keli hastn 'ar kabul 
edı lemi ~ orı ar. Yatın 'nmıyor'ar. 

lir kaç gun evvel bır vatandaş 

Cerrahpaşa nastahanesine müraca
at etmiş ve: 

"- Ayağıma bnk ın, demiş, yara 
içinde. K ngıran olacak. Beni ya. 
tırın ve tedavi edin." 

H 'l.stane bu adama şu cevabı 
Yermiş: 

•- Seni 'yatıramayız, çünkü 
yat ağımız yok,, H :1sta boynunu 
bükmüş ve susmuş, hastanede 
ayağına pnnsıman yapmışlar ve: • 

"- Hergün bize gel seni 
ayakta teda vi ederiz.,, d mlşler. 

H sta da, hastaneden ayrılmış 
pek tabıiJir ki, kangran olan bir 
aynğın, ayakta tedavisine; ne can 
cıa; anır ne de mal 1 Bu hastada da 
sonra feryadı kop3rmış: 

11 
- Ayağım kangran oldu. 

Ö lüyorum. Hastaneye almıyorlar 1,, 
Bu şikayet üzerine meseleye Sıh

hat işleri direktörlüğü el koymuş. 
Dün Direktör Bay Ali Rizayı 

gördüm ve sordum: 
- Neden hastahane bu hastayı 

almamış?> 
Bay direktör cevap verdi: 
c- Yatnğı yokmuş!> 
Bir çok hastalar böyle almamı • 

yorlar. Bunun çaresi?> 
c- Çaresi yok! Var: Yer ve ya· 

tak. Fakat ne yer var, ne de ya
tak. Olmıyan şeyin çaresi olur mu? 
Olur; şehirde, bütün hastalara kfı· 
fi gelecek hastahape a.çılırsa!. 

Bay Ali Riza biraz düşündü, son
ra ilave etti: 

c- Ni~ln yazmıyorsunuz; o has
ta, hastahaneyi beğenmemiş?, 

c- Haberimiz yok bizim bun • 
dan>. 

c- O halde kendisi niçin söylc
"llliyor? Beyoğlu hastahanesine al -
mışlnr onu. Hastahııncyi beğenme
miş, hastabnkıcıya kızmış ve ora
dan çıkmış. İlk tahkikat bunu gös· 
teriyor. Bakalım tahkikata devam 
ediyoruz.> 

c - P ekala bunu da yazarız.> de
dim ve dUşUndUm: 

nelerde yatak bulamamalarının 

mühim amillerinden biri de şu -
dur : 

Anadolunun her köşesinden yüz
lerce hasta İstanbul hastahanele -
rirıe akın etmektedir. 

Bunun sebebi basittir: İstanbul 
hastahaneleri şüphesiz ki daha mü
tekamildir. Mütehassısları boldur 
ve kıymetlidir. 

Gerçi Anadoluda da bir çok kıy
metli mütehassıs doktorlar varsa 
da hastahanelerin vesaiti İstanbul· 
la kabili kıyas değildir. Hastaların 
kendi arzularından maada bizzat 
hastahaneler bile bir çok hasta • 
lan vesaitsizlik yüzünden İstan -
bula göndermek mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. 

Hatta bir çok defalar bir çok has
talıklar bu yüzden tehlikeli dev-
relere girmektedirler. · 
İstanbulda Belediye ve hüku • 

met hastahaneleri kafi gelmediği 

zaman hususi hastahanelerden de 
istifade edilıyor. Sen Jorj, Ermeni, 
Rum, Alman ve sair hususi hasta· 
hanelere soruyorum: 

Hadise şudur: Çekoslo.akyada 
tavşanlarda birkaç haftadanberi 
fevkalade salgın lir hastalık hü
küm sürmektedir. Bu hastalık yü· 
zünden her gün binlerce tavşan 
ölmektedir. Hastalık, tavşan eti 
~iyen insanlara da geçmiş ve yayıl
mıştır.Çekoslovak hükumeti bu ~algın 
hastalığın önüne geçmek için bü
yük tedbirler almış ise de he. 
nüz müsbet bir netice elde edile
memiştir. 

Birçok insan ölmüştür. Bu has• 
talık evveli bir grip şeklinde baş• 
lamakta ve derhal ölümü intaç 
f'tmektedir. Doktorlar bu hastalığa 
karşı gelememektedirler. Hastada 
hararet fevkalade yükselmekte ve 
vücutta, yüzde kırmızı lekeler hu· 
sule gelmektedir. 

Hastalığa Tularemi ismi veril. 
mektedir. Hastalık şimdiye kadar 
Çekoslovak}'ada malum değildi. 
Tavşa .lar v.ısıtasile insanlara nak· 
Iedılmiş bulunmaktadır. Hastalığı 

al anların hepsinin ya tavşan eti 
yed ık leri veya ellerine tavşan derısi 

c- Hukumetin gönderdi~i ve 
aldıkları anlaşılmıştır. 

parasız tedavi ettiğiniz: hastalar 
İnsanlardaki ölum kan zehirlen-var mı sizde?~ 

c- Çok! cevabını alıyorum.> mesile husule gelmektedır. 
Sıhhat Direktörü de: Hi.ıkumet tavşan mıntakalann -
c- Evet, dıyor. Bütün hastaha _ da tavşanları öldürmek suretıle de 

nelere gonderıyoruz, yine kfifı gel· mücadeleye başlamıştır. 
miyor1 Anadoludan çok hasta ge- Tavşanlar da hastalıktan kırıl • 
Iıyor.> maktadırlar. Son harta ıarfında 

E bu ila nihaye böyle mi devam Hodonin rnıntakasında 3000 kadar 
edecek? Elbette hayır. tavşan hastalıktan olmüş olarak 

Hükumet buna da bir çaer bulur. bulunmuştur. Çekoslovakyadaki 
Bir doktor bunun için şu fikri bu hastalık civar memleket-

öne sürüyor: leri de tehdit ettiği için buyuk bir 
•- Fakülte klinikleri için mil- ehemmiyeti haız bulunmaktadır. 

yonlar sarfediliyor, çünkü ihtiyaç Bu hastalığın siyasi bir mahiye-
var. Yine mılyonlar sarfedilebilir ti olduğu da söylenmektedir. Ri -
ve Anadolunun bir kaç meı·kezin- vayetlere gôre bır ecnebi devlet 
de bir kaç büyük hastahanenin ve· Avrupaya sistem.ıtik bır surette 
saiti tcknmül ettirilir. İcabeders~ muhtelif hastalıkların mikrop:arım 
fakültelere Avrupadan mütehassıs yaymış ve en buyuk harbın yapa-
getirildiği gibi bu hastahanelere de mıyacağı netıceyi elde etmek içın 
mütehassıs getirilir. Bu sayede hem tavşanlara müracaat etmıştir. 
Anadolu hastaları rahat eder, hem Şimdi bu hastalığın bütün Avru· 
de şu İstanbulun derdi hafifler.,, paya sirayet ctmesınden korkul -

Bu fikir yerinde midir, kabili maktadır. 
tatbik midir? Orasını da alakadar- Hükumet, zabıta, gizli emniyet 
ların düşüncestnt! ıer1Cedelim. teşekkülleri bu hususta ciddı tet· 

Abdur•ahmen s. Llç kikler yapmaktadırlar. 

"'M;~d;;;~~i;;·~b;· B;b;iy~·"i'Çi~····· ... ····-.. 
Sabah sütcülere Y arıın küsur 
Süt vermediler Milyon dolar 

( 8i'1ncl sag/odan dıoamJ 
Bu sabah saat altıdan itibaren 

inekçilerin tedarik ettikleri elli ka· 

dar beygirle 20 ye yııkıo arabaya 

yüklenen halis ve temiz sütler Be
yotlu mıntakasında gezdirilerek. 10 
kuruştan halka satılmağa başla. 
mışlır. 

: : nci sayfa.dem devam) 
Meclisi, 11 reye karşı 6 rey ile 533 
milyon dolara bahğ olan Bahriye 
bütçesini kabul etmıştir. 

Uç saat devam etmış olan müza
kere esnasında İndiana Ayanı B 
Popo, Amerika'nın yeni bır silah· 
lan bırakma konferansı tertip et· 
mesini teklif eylemiştir. 

1 KOÇOK HABERLER f İngiliz - İtalyan 
----------,c-er_d_.e Gerginliği 
· * Bir kısım belediye tahsildar - A İ 
lnrının halka fena muamele ettik- r ıyor 
leri belediyeye def'atla şikayet Paris 23 (Husu~f) _ lngiliı Ak· 
edilmiştir. Belediye reisliği bu mü- deniz filosuna mensup tvrpilo fı· 
nasebetle şubelere bir tamim gön- lotillasır.ın Tunu~ açıklarına gel· 
dererek her şeyden önce halka iyi mesi beklenmektedir. Cebelütta· 
muamele edilmesini, haklarında rıka gelm.ş olan ve orada manev

ra ar yapmakta olan d iğer üç kru• 
şikayet yapılan tahsildarın hemen vazörün de filotilla ya iltıhak ede· 
cezalandırılacağını bildirmiştir. ceği 2annedilnıekted i r. * Denizyollan idaresinin ücret- fılotillanın Tunus açıklarında 
lerinde yapılan tenzilat mikdarı yapacağı manevra! r bumda dik· 
henüz tesbit edilmemiştir. İkt ısad katle takip ed ılnıektedir. Bılhassa 
Vekaleti bunun için idarenin ge - Roma dA bu manevralarla son de· 
çen seneki plançosunu tetkık et • rece clakadar olmakta ve hatla 
mcktedir. Bu münasebe tle Anka • bazı mah1f 11Je asabi, et gosteril· 
raya giden idare .Müdürü Sadullah mekted ir. Son günlerin heme, bü· 
ile İşletme Direktörü Zekeriya Hın hadiseleri halya ile İngi tere· 

nin arasını büsbüt lin nçacak ma-
şehrimize dönmüşlcrdır. hiyet arzetmcktedir. * Anadolu ve Trakyadan gelen Ancak Romada lngiliı sefi ri ile 
haberlere göre havaların tesi rile dev m eden ve Garp misakı etra· 
ekinler ağır büyümekte ve yağ - f ında ccryaıı eden d ip !om ısi mü-
mur beklemektedir. zakcreierin ne netice vert ceği ı.le * Anadolu tahvilleri dün bor • saralıatle ~eklenmekted ir. l ıı gi tere 
sada yükse lmeğe başlamış ve 40,70 G1rp mis'!. l ına karşı !tal yan ın ne 
r v.ı ziyc t a l· c ı ğl'ıı kat'i surette Öğ· 
ıraya çıkm ıştır. renmek istemektedir. * Dün .Menemende Kubilayın 

öliımi.ıni.ın y ıldonumü münasebe -
t ile ihtifal yapı lmıştır. Mani:»·.d ... ı: 
ve lzmırden gelen h ey'etler de ih
tıfale ıştırak etm ı şlerdır, şehidın 

kabrıne y üzlerce çelenk koymuş -
lardır. 

* Müstakil r essamlar birhğin -
den 17 ressam, 112 eserle Bursada 
bir sergi açmışlardır. * Ziraat Vekıli 
Konyayn gitmiştir . . 

Çankırıdan 

* Başbakan İsmet İnönü, Ayaza
ğa kasrının bütün rnlitemilatı ve 
arazısıle S-Uvari Binicilik Okuluna 
verilmesini emretmiştir. 

* Paşabahçe Şişe Fabrikası ile 
Müskirat Fabrikasının bulunduğu 
havaJide yapılan amele evlerınin 
çokluğundan orası yeni iki köy ha
lini almıştır. * Hava tehlikesine karşı halkı 
tenvir etmek üzere yeniden kon -
feranslar verilecektir. Ayrıca açı -
lacak zehirli gaz kursuna iştirak e· 
decekleri tesbıt etmek üzere bek -
çiler mahallelerde evlen dolaşma
ğa başlamışlardır. 

D ısard e * Bağdatta Teşrinievvel i~ 
?Alinde iildürüJen Milli Müdafaa 
Nazırı Cafer paşanın alaaskeri de 
evınde tabanca 1le öldürülmüştür. * Bulgarıstanda gelecek haf ta 
yapılac_ak beledıyc intıhabını ;boz
mak istiyen bir şebeke yakalan -
mıştır * Romanyada bir köyde 200 ev 
ve bir kaç çocuk yanmıştır. * Belçika kralı Lorıdraya var -
mış ve görüşmelerine başıam1ştır. * Bulgarlar Edirneyi aldıkları 
günün yıldönümü münasebetil~ 
Sofyada Sveti Nikola kilisesinin 
bahçesindeki Edirne heykelinin ö
nünde büyük rrıerasim yapmışlar
dır. * Bir Fransız meb'usu Fransız 
komünist partisinin teessüsünden 
beri ecnebi bir hüktlmetten en az 
20 milyon frank tahsısat aldığını 
iddia etmıştir. 

H.. ume Suriye 
Ve Fransa an 
izaha tisteyecel< .. 

[Birinci sahiıeclen devam] 
Antakya, 23 (Hususi) - 'Burada 

Milislerin, jandarmaların önune 
gelen Türklere saldırmaları artık 
gunün tabii hadiseleri sırasına t?ir· 
di. Geçen gün on kadar süvari dış 

mahallelerdeki evlerin camlarına 

kurşun sıktılar. Bılhassa taşnak 

ç_ctelerinin yapmadıkları kalmıyor. 
Hatta bu çetelere şımdi resmi üni
formalar dağıtılmaktadır. Çeteba· 
şılar, zabit kıyafetindedir ve kol -
larında işaretler vardır. Bunlar O· 

tomobillerle kasaba kasaba dolaş
maktadırlar. 

Havacıhk konferansları 
Ec;ki tayyarP.cılerimizden muhar. 

rir Sakir Hazım Er$?ôkm:n lstan• 
bul Orıa mektepleri, L ~elerle yü:C:. 
sek mekteplerde ve Üniversitede 
Havacılık hakkında konferanslar 
nrmeğe memur edilmiştir. 

Y. zıları, eserleri ve konferans• 
larile kendini tanıtmış ve sevdir· 
rniş olan Ergökmen'in kon!erans
larına f1tvkalade ehemmiyet veril· 

mektedir. 

ilk konf •rans Fatih ve Eminönü ka. 
ıası muallimlerıııe yarınkı Çuşan
ba günü verilec::k ve Perşeııbe 
günü Galatasaray, Cuma günü Is. 
tan bul kıı lisesinde, Cumartesi günü 
Şişli Terakki li!elerinde olmak 
üzere konf eranılara devam edi· 
cek tir. 
Ôaümüıdeki haftanın programını 

paıartesi günü kültür direktörü 
Bay Tevfik tarafından hazarlıya. 
cak tır. 

ŞJkir Hazım Ergökmenin kon· 
feranı'arı, gençlerin tayyarecilite 
olan al1kasınt arttırmak neticesini 
verecek ve böylece havacılı~ın 
Türkiye için ana kuvv~t oldu~un:ı 
inanan muharrir tayyareci taraftar. 
iarmı çotaltmış o 'acaktır. 

Türk Hava Kurumunu bu mu. 
him teşebbüsünden dolayı takdir 
eder, erkadaşımızada güç işinde 
mu vaff akiyetler dileriz. 

Bir hasta, ayağı kangran olan 
hayatı tehlikede bulunan bir has
ta ,hastnhnne beğenmiyor ve has
tabakıcı ile geçinemiyor ve hasta
haneyi ter cd biliyor! Acnba bu, 
bir maıetcr olabilir mi? 

Ben bu da.vayı ne o dakikada 
hallettim, ne de henüz halle-tml~ 
bulunuyorum. Yalnız Sıhhat Di -
rektörünün yanından ayrılırken 
son olarak şunu sordum: 

Hiç su katılmamış, halis inek 
ıütü oldutu hatıra batıra halka 

ilan edilen sütler bilhass!\ Ş·ş'i, 

Cihangir, Maçka, Beşiktaş, Nişan. 
taşı taraflarında büyük bir rağbetle 
karşılanmaktadır. 

~abah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 

c- Tıp Fakültesine ilave olarak 
bazı klinikler yapılacak, hastaha • 

nelere yataklar ililvc edilecek, a
caba o ıamı:ın bu hasta yatağı ihti· 
yacı ne kadara kadar önlenmt~ o
lacak Bay direktör?> 
Şu cevabı aldım: 

•- Yapılacak şeyler, yapılsın. 
görelim de sonra söyliyelim.> 

* Evet doğru söze ne denir! Yapıl· 
sın, görelim de sonra söyliyelim ve 
yazalım. 

Fakat bu yeni inşaatın başlaması 
da bir hayli uzadı. Hatta geçenler-

de yine yazmıştım; bu işlerle pek 

yakından bizzat aliikadar olan Baş

vekil İsmet İnönü Haydarpa~a is· 

tasyonunda Üniversite Rektdrüne 

sormuştu: 

c- Size bir milyon küsur lirn 

verdik, niçin inşaat başlamıyor?a 
Ve rektör sıkılarak şu cevabı ver

mişti: 

•- Pldnlar henüz bitmedi! 
Belki artık p1iinlar bitmiştir. İn· 

şallah inşaat yakında başlar da 

belki hastaların yatak derdi kıs • 
men olsun hnlledilmiş olur. 

İstanbul hastalarının hastaha 

Uzun ıamandanberi muayyen 

bir sütcüden ıüt alan bazı kimse. 

ler bu sabah evvela nııyettcn 

haberdar olmadıklanndan saatlerce 

kendi sütcülerini beklemişlerse de 

sonra vaziyeti Öğrenince müstab. 
sillerdcn alma2a mecbur kaJmı~ 
}ardır. 

Kendilerine mandalardan süt ve

rilmeyen sütçüler Taksimdeki kah. 

velerinde gurup gurup toplanarak 

vaziyeti müzakere etmişi er ve be· 

lediyeye müracaat etmei'e karar 
vermişlerdir. 

s·r kısım ıütçüler de henüz bu 
kırdra iştirak dmiyen bazı mand· 

ra sahiplerinden yine ihtiyaçlarım 

temin etmişler ve müstahsillerle 
rekabete girişerek Bu sabah bir 

iki semtte i,5 kuruşa kadar fiatı 
indirmişlerdir. 

Müstahsiller bilhassa h11stalarf a 

çocuklnrin ıütsüı kalmamııs. için 

bu sabah icap eden tedbirleri at. 

mışlar ve çarşılardaki muhallebic• 

sütcü gibi yerlerle süt mawulatı 

satan müesseselere doRrudan doğ. 

ruya kendıleri süt vermişlerdir. 

Maamafıh bu ilk tecrübe gü

nünde bazı semtlerde ufak mik. 

yasla ilk zamanlarda süt buluna. 
madığı aörülmüştür. 

Cumhuriyet 

TUrkiye • Romanya mUna .. 
sebetlerinde samimiyet 

ve kuvvet 
.cumhurıyeh de Yunus Nadi. 

Atatürki.ın Ankarapalastaki 'ıas -
bıhalınde, Tiırk - Rumen mün3se· 
be-tlerının samımıyet ve kuvvetın! 

nasıl tebaruz ettırmış olduklarını 
yazıyor. Atatürk şöyle dcmış~ı: 

.Her gün kuvveti daha zıyade 

artan bır Romanyayı bütün kalbi· 
rnizle isterız Dostluğumuz o kadar 
sıkı ve emindır ki, Romanya daha 

kuvvetli oldukça, biz de kendımi· 
zi daha kuvvetli addederiz.> 

Yunus Nadı bu vesile ile baş ya• 

zısında Türk - Rumen dostluğunun 

mnl\ım olan dereceden d.ıha sD • 
mimi surette kuvvetli yeni bir saf. 

ha arzetmekte olduğunu söylü • 
yor. 

Balkan Antantmı teşkil eden 
devletler arasında daha kuvvetlı 
ve daha samimi olarak devam e-

dip giden münasebctl,rin, son ve 
gelecek Türk - Rumen ıiyaret!eri· 
le her göze çarpacak yeni bir hız 
arzettiği meydandadır. 

Tan -Holanda ile ticaret 
•TAN> da Ahmet Emin Yalman, 

geçenlerde Ankarada Holanda ile 
imza edilen Ticaret anlaşması do • 

Jayısile bu memleketle olan ti
caretımizdC'n bahs~iyor. Bu an • 
!aşma bundan evveJki klerıng an
laşmaları ile beraber tam bır tica • 
ret sistemi vücude getiriliyor. 

Holanda, Türk mallarının gir • 
mesine kolaylık gösterecek, bun • 
dan başka bedeli sekiz senede ö • 
denmek üzere yirmi milyon liralık 
Nafıa işine veya sınai teşebbüse giri 
şecek, taksitlerin rr.ukabılinde de 

muayyen Türk malları aleıcak. 
Holanda ile kurulan tıcaret sis· 

temi iki taraf için de dürüst ve te· 
mız bir alış veriş teşkil eder. Bu. 

diğer memleketlerle olan t !cörf 
mür.asebetlerımıze de örnek teşkil 
etmelidir. 

Kurun: 
Balkan bozgunu 

•Kurun. da Asım Us, Balkan 
harbinin felaketli sahnelerini ha-

tırlatıyor: Balkan kuvvetleri ara -

Jarında birleşmi~lerdi. Trablus har
bınden yeni çıkan Osmanlı impa

ratorluğunun kendisinı toplaması

na vakit bulmadan üzerine hü • 
cum ctmeğe ve bütün Rumeliyi a· 

ralarında paylaşmağa kara r \'e r • 
mişlerdi. Nitekim harbe girişti -
ler ve Osmanlı ordusu müthiş bir 

bozguna uğradı. Fakat Balkan 
hnrbindeki idaresizliği de o harbe 

iştirak etmiş olanların hepsi de ha
tırlar !ar. 

Halbuki diğer taraftan Milli mü

cadele harplerinın muzafCerıyet 

safhaları da göz önündedir. Feıa
ketin sebebi Türk mılietınd c de • 

ğil , başına geçmış oıanların e hli • 

yetsızlıklerındedır. 

Son Post·'l 

SUryede deva kuşu 
siyaseti 

"Son Posta,. dı M .1hıttm B ı r· 
ren Suriyed~ çevrilmek ısten~n 
)'Cnı bir manevradan hahs~dı~·or~ 
güya Türkiye Hatay· giınü:t bırin. 
de yuttuktan sonra elinı Suri)'ey~ 
uzatacdk ve ıonra sıra ile bütün 
Arap rnernlckellerıni z.aptedecek. 
miş. Euna karş . da en tüyük 
çare bütün Arap memleket· 
ferinın Türkiyeye kar11 ittınat 
elme !erı imış. 

Müstem!ci<cci;e: n kasd~:ı ko· 
parttıklar. bu yaygaranın ne ma
nasız bir saf sata::ia,, ıbaret olduğu 
me}·dandadır. 

Bil mi} oruı. bu siyaseti Par is 
hükumet' ne dereceye kadar be~e· 
niyor Fransanın müttelikı ol:tn bir 
rr.em!eketin mü tem ıdiyen Türkiye ye 
bücıım edişı, f ransanın Türkiyeye 
karşı s;österdiği dostluğun matltj. 
buna kaydedilmesi mümkün olan 
hadiselerden de~ildir. 

Akşam 

Baş makalesi yoktur. 

Musolininin 
Dönüşü heyecaıı 
Uyandırdı 

(Birind sahifeden devam) 
ması lazım gelen heyeti uınurnıt' 
içtimaını tehir etmiştir. Heyetı u~ 
miye kontrol şeflerinin ta~rl 
meselesini görüşecektir. ~uo;o1ı ,J 
rıin bu hu usta vcrcceğı k~ 
Londrada endişe ile beklenın 
tcdir. 

Vaziyetin böyle birden.bire ~ 
ğişmiş olması, Avrup:ı sıyasa:. 
karıştıracak mahiyette adde ıt 
nıekle, lıatt:i A1m!l.nya ile ita!> ao 
vaz ıyeti dıizeltmek için her h<ı0etl 
tt:hlikeli bir teşebbü c;e gir ı şınel 
ihtimalinden bile korkulmaktadır· 

İTALYA İLE ALMANYA YEr", 
BİR HAREKETE Mİ GEÇECEl", 

Londra, 23 (A.A.) - Havas P. 
jansı Muhabirinden: . 

İyi b ir mcnbadan öğrenildiği 
görc,B. Grandi, diin Lord PJ) J1'I , 
ile yapmış olduğu görüşme esoıı. 
sırrda ademi müdahale kontrol ş 
!erinin tayini h kkında henüz F 
ma'dan talimat almamış oldu ·ı.ı 
b eyan etmiştir. Hatırlardadır 
kontrol şeflerinin deniz kontr0 

na iştirak etmiyen devletler tebl 
asından olmo.sı takarrür ctmi tı· 

B. Grandi, B. Muso.ini'nin rıı 
seleyi bizzat tetkik etmek arzu ·ı.ı 
d a bulunduğunu ilave eylem1 t 

Ademi Müdahale K omiteSl 
dün öğleden sonra akdi muknrre' 
olan heyeti umumiye celsesi, b 
gü ne teh ir edilmiştir. 

B. Musolini'nin kararına burıı 
da endişe içinde intizar olunrrı:ı.1< 
tadır. Bu kararın muvafık oıac 
ümit edilmektedir. Ancak Gene 
Franco'nun hizmetinde bulu0 

İtalyan kıtaatmın Guadalajara cef 
besinde uğramış oldukları hezirı'I , 
dolayısiJe İtalyanlarla Almanl~ 
rın heyecan tevlid edecek bir , 
rekette bulunmalarından korkol 

maktadır. ""' 
B. Musolini'nin vaktinden e 

Libya'dan dönmesi, 1talya'n1n ~ 
ris sefiri B. Cerruti'nin RoI118 ~ 
hareketi ve Burgos'taki Alman ~ 
firi general Faupel'in Berlin'e d , 
mesi burada bir nebze heyec:>P 
yandırmıştır. J 

Londra ile Roma arasında "! ııi' 
bir gerginlik çıkmasından kor1' 
maktadır. Çünkü İngiliz gazet~ 
!eri Guadalajara muharebclc , 
c Yeni Caporetto> diye tavsif e• 
m ektedirler. 

İngiltere Hükumeti, İtalyan 
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nülfülerinin geçenlerde İspanya 

karaya çıkmaları hakkında RoJl'I~ 
dan henüz bir cevap almaJl'lıştı, 
İyi rnalUmat almakta olan mehil, 
fıl, cAdemi Müdahale itilaflat1 , 

nın ihlal edilmemiş olduğu• sure, 

tindeki noktai nazarında ısrar e 
dcceğini beyan etmektedir. , 

Siyasi muhafil, İtalyanların ~ 
panya'ya ihraç etmiş oldukları . , 

nüllüler miktarının evvelce kO~f!I 
kulduğu kadar mühim olmadı!:" 
beyan etmektedirler. 

Diğer taraftan Ademi Müdalt~ 
Komitesindeki Sovyet murahll ô'I 
nin ecnebi memleketlerde meV.J 
at halinde bulunan İspanyol al 

0
, 

mese· ~si halledilmedikçe göniH~ 
Jcrın İspanyadan çekilmesi .J1'I ,il 
lesini münakaşadan İtalyanl 
Almanların imtina etmeleri yü~ 
den tevellüt eden meselenin )1 'pf 
Hri kolaylaştırmak üzere hattır# 
reketini değiştireceği öğrenıl 
u~ t 
HÜKÜMET KUVVETLERİ r.4 

TEMAlJİYEN İLERLiYOJı·,I' 
Madrit 23 (A.A.) - Havas M 

sının muhabirinden: , 

Hükumet kuvvetleri dün ~ı:ı; 
dalajara cephesindeki rnuka~il J., 
arruzlarma devam etmiştcrdıt· rtl 
silerin şiddetli mukavemetine ,ıl 

men onların son hareket nokt~ 
olan Almadroues'e altı kilit1' ,; 
lik ve Jadraqu'a 8 kilometrcUlc 

mesafeye kadar ilerlemişJerdit· tJ1 
Hükumet kuvvetleri bu sıı:el' 

Guadalajara'nın şimalinde k3~1 ı 
tikleri arazinin yansından fB 
sını istirdat etmişlerdir. ..A 
FRANKO YENİ BİR HÜK(J~P' 

GETİRMEYİ DOŞONü\'Ofl a • 
Hendaye, 23 (A.A.) - öğıe;ıf 

diğine göre, General Franco, tıl 

gos'taki askeri hükumetin '!e-~ 
yeni bir hükumet getirmeyi dilf 
mektedir. (1 

Bu hükumetin başvekôl~ti~~ 1 
neral Mola'ya teklif etmıŞ 1 ~ 
general kabul etmemiştir. 'f~ 
General Mola'ya verdiği .1tst 
dönmesini rica etmiştir. 



G:: .. lesı·· · 1 BEYOGLUNDA H~~~~~~fu 1 
_u_n_u_n_m_e_s_e----:=---=· Evli kadınları bacfan çıka- y Id 

1 
d h. , 

~ - Y ı ızara arp. 
sküdar-Kadıkoytramvayları ran bir randevucu :.~:1:.::~ı.:~ı:!:~~~ 

b·ı t .. etler·ı de ·ınd·ır·ııecek ~~:ı;~:;a~::~y:~~~1!~z~~r~.~~ 
I e UCf Eli isminde fena şöhret bulmuş ~:~~;zd~:::'k!~;. 1~:;.~~ 

Şirket müdürü Nafıa ile temas ediyor r•rl•b•ı· !!~"~'!~~?. ~~!~!~~'!ği ve bunları :,:~~"n!ı::~kl:S~;!::~ 
• 1 •ı • •• ı..of 'erı•n ı•nmesi bu civarın ralı evde oturan tanınmış ran- binbir vaitle erkeklere peşkeş etti· mıştır. Aı·tacaktır. Nitekim biz de 

Hattın genışıetı !"esı, ucr': ~, • • • 1 
• • • ;ı:~::~'.:~::~:;:·~::., ~:·: !;::;';~~~~~ r'::.:.:ı;:::~n ::;.;;::u:~;.,::;ıı;~: .:~'. 

aha kalabalık bır hale getırılmesı ışı t e tkık edılı go bancı erkek ve kadınlan g<ıirdi- yakalanmıı , •• hakkında kanuni janslar, -dünyaya i". r~dyonun m~ş-
d di 2 milyondan fazladır. 1''a- büsbütün artmasında lmil olacağı ği polisçe görülerek dün saat 16 da muamleye bqlannuştır. Bayan E- bur kaşifi Markonı'nın ~ğr~~t~gı 

' ehrimizde işleyen bazı nakil cu a e şebeke üzerinde artan kuvvetle ümit edilmektedir. Çün- tekrar basılmıştır. Cürmü meşhut linin randevuculuktan bir kar; sa- yeni keşifleri - oldukça cıdcli hır 
vasıtalarının tarüelerinde yaptık· kat umum nın miktarı hattın u- kü yine bu hatta ücretlerin yüksek esnasında dört erkek ve üç kadın bıkası vardır. lisanla - bilmiyorlar: Radyo va -
ları son tenzilattan sonra Üsküdar· yolcu sa~~ı mütenasip değildir. olduğu ilk senelerdeki yolcu azlı· fena vaziyette yakalanmıştır. Zabıta, son günlerde, Beyoğlun- sıtasile makineleri işletecek elek-
Kadıköy ve havallsi halk trs.m • zunluğu ı et·x-· yerlerin kesif >·skan ğı ile ~nziliıt yapıldığı ilk yıldaki Hacer, İfakat, Varsenik adında da gizlice e .. • işletenler hakkmda trilc kuvveti göndermek kabil 01:1-

1 · d tPn Hattın geç 
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li 1 1 ak h · ld 1 l ·· ·· · vayları idaresi de ÜCTet erm e ' k 1 dan olmaması ve hu- tezayüt bir milyon kişiden fazla • olan kadınlardan ev olanlar var - daha geniş bir arqtırmıya >aş a- c , atta yı 1z ar a goruşmıye 
zilat im.kanları aramıya başlamış • mınta 8 arın t bb.. d'l b'l k · 

susile bu mıntaka içinde bir çok dır. dır. Yapılan tahkikatta randevticu mıştır. Genç kız ve kadınl::ı.r, tu- eşe husbel ı c. ı c~cdd~ış.. .b. 
1 fır. . İsta bulun sayfiyesi ol • Umumiyetle halk ücretin daha az Elinin, müşterilerinin fazla rağbe- zağa dü,Uren böyle ahlaksızlar hai::- Bu a er crın cı ı eşır gı ı 0 • 

Hem bu mesele hakkında görüş- yerlerın n k' · k f d y d · na şo .. yle ol 
bu itibarla kışın tenhalaş- olduğu yere, i ıncı mev ie azla tini celbetmek maksadile, ekseriya kında kanunun en alır cezalıtn tat- ugunu uyunca ınşa • 

mek ve hem idareye ait diğer hu - ması, ve ·hayet bu havalinin bir rağbet etmektedir. mesela 1934 se-- evli kadınları ve aile kızlarını kan- bile edilecekitr. dukça bir heyecan gelmiyor de.fil 
susat hakkında Nafıa Vekiılcti ile ması v~n~anliyö trenlerinin ve nesinde birinci mevkide dört yüz """'""'"'""'"'"''"'"•111111ııı•ı-ıı ........ n11111111111111111111 .. 111•111n111111111111111111••• 111•111111111111111111•11•••-1111- Evet, birdenbire yeni dünyalar. 
temasda bulunmak üzere şirket u· kısmın tarının da yolcu taşı - yirmi iki bin klşt ta~ınmış iken ay- R l• • yıldızlardaki ~mler ve insanlarla 
mum mu··du·· ru·· Necmettin Sahir An· Akay vapur · · · k' · ''ahşı"' hag11•nn Q f~~ll//ll geni .. bet ..ı .. ;~ k 'b' masına iştirak etmesi. yolcu sayı • nı yıl içmde ıkınc:t mev ı ıle nak- I' 4 VM >""'" munase. e a&A~.verme gı ı ~u· 
karaya gitmiştir. Şirketin ilit faa· . beke arasındaki münasebet- Jolunan yolcu adedi 2,:5 milyon kl- Gemı·ıer uzam bır fnkılAba erl§memiz mum-
liyete geçtiği 1928 senesinde (8
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:ne şe ak tevazünü bozmaktadır. şiden fazladır. Ve bu mikdat 1935 A vcılıgı"' Jdlndü.r. 

710) kiji bu tramvaylarla naklo e ;nca rağmen halen 40 kilometre yılında birinci mevkide (1,630,681) V Bir taraftan heriflerin raket de· 
ıunduğu halde son bir sene içinde uz:ıuğunda buluna~ şebe~e.~ın ki.ş ~yc, ikinci mevkide ise (4.335.064) A rtıgor 1 apacağız. hilen tayyarelerin icadıyla da ııe-
bu miktar beş milyon kişiden fazla tevsii şirketin ön planda duşun • kişıye ~~k":'ıştı~. . . _ celi gündüzlü meşgul olduklarını 
artmış ve yalnız geçen sene bu hat düğü işler arasındadır. . . .. Tenzılat ımkanlarlle ıdarenın b~- Bunleran derlle rl çok Teraa .. enln ln••• ll iki biliyoruz. Bu hava tabakaLmnm 
üzerinde (5,965,745) yolcu taım • Son zamanlar Şirketı Hayrıye tun son yıllık faaliyet ve rnuamela- pere ediyor eenttde bitecek üstüne çıkan • tayyarelerle arzın 
m;ş~~ senesinde ise (3.057,666) ki- tarifelerinde yapılan tenzilattan tını tetkik etmek üzere şirket he- Vahşi hayvan derilerine karşı İktısat Vek8leti ticaret filomu • §U mendebur cazibesinden kurtul· 

1 i sonra tramvay ücretlerinin de in· yeti umumiyesl önümüzdeki hafta tu'"ccarlar çok rağbet göstermekte- ku dulc mu, iki üç dakikada İstanbul· ş nakledilmiştir. dirilmesi tedbirinin yolcu adedmin içinde foplılnacaklardır. zun tamamen yeni gemilerden • dan Nevyorka gitmek, on on bef 
!...._Y!;a~l;!!n!!ız:..;i~k!_i _:se~n!!e;_~ı·ç~in~d~e~ar~ta:!!n~yo~l~·..!...:::~,;.;_--~==-- dirler. rulması için büyük bir proje ha • dakikada yıldızlara gidivermek iş-
ş. k t. H . ye Den iz Be go ğ l unda Bunun için Anadolunun muhte - zırlamıştır. Bu projeye göre Al - ten bile olmıyacak. Yüzlerce yeni 1 r e 1 ay r 1 z b k lif yerlerinde köylüler hayvan w- manyaya ısmarlanan gemilerden dünyalar. her yıldızın yerli halkı 

v 1 ak? a ıta va a 'arı rarak kürklerini satmaktadırlar. olan yeni insanlar keşfedilmesin -B k bag anac Lj sonra eldeki eski vapurlar yavaı a n a m 1 • Bilhassa tilki. kunduz. çakal, por· deki harikuladeliği düşünün bir A l yavaş satılacak ve yerlerine tama- kere. za ıgor suk, tavşan ve sansar kürkleri her men yeni gemiler inşa edilecektir. 

Haliç ve Gemi Kurt~rm_a şir~et
lerinin de bu arada ısmı geçıgor 

CUrmU met hut kanunu
nun çok taldelerı oldu 
İstanbulun en kıdabalık kazala- • 

rından bıri olan Beyoğlunda, cür
mü meşhut kanununun tatbikmden 
beri zabıta vukuatı çok azalmıştır. 
Beyoğlunda en çok döğme. yara -
Jama, söğme, hırsızhk ve sarkın • 
tılık vak'alarına tcsaduf edilmek • 
tedır. 

Elli milyon lira sermaye ile bü
tün memleket deniz müesse -

sat.tnı idare etmek üzere kurulma
sı kararlaştırılan Deniz Banktan 
sonra yeniden bazı meseleler or
taya çıkmıştır. Verilen haberlere 
göre. bili bazı hususi şirket ve te
şekküller tarafından idare edilen 
bazı deniz müesseselerinin de sa • 
tın alınarak Deniz Banka raptedi
leceji bildirilmektedir. 

Bu arada Şirketi Hayriye, gemi 

kurtarma firkE'!tlerinin de isirrJeri 
1~. Haliç idaresinin <:le 
belediye efhufen alınarak Deniz 

rnektedir. Belediye ileride eskiye
cek vapurları yemlemek için '1mor
tisman olarak bir para ayıramaroak· 
tadır. Bu vaziyette vapurlar kul
lamlnuyacak hale geldiği zaman 
yerlerine yeni vapurlar almak im -
kanı kalmıyacaktır. 

Bunlardan dolayı işletmenin lılr 
iki sene sonra ınkıtaa uğramaması 

Son beş aylık cürmümeşhut is • 
talıstıği çok dıkkate değer rakam
lar vermektedir. için Haliç idaresinin de Deniz B cın

ka bağlanması kararlaşmıştır. •)~. 

niz Bank Haliç için yeni vap•uJar 
inp ettirecektir. Diler taraftan 
ismi geçenlerden feml kurtarma 
şirketinin de yüzde altmış h·ssesi 

Banka bağlanacağı söylenmekte • esasen Maliye Vekaletine aittir. Dı· 
dir. ğer hisselerinin de satın alınması 

Beyoğlunda 1 nciteşrin ayında 
345, ikinciteşrinde 227, birinciki -
nunda 105, ikinci kanunda 155. ıu 
batta 141 cürmü meşhut vak'ası 

tesbtt edllmlşttr. 
Bunlardan birinci teırlnde 217 si 

ademi takip kararı ve 228 lüzumu 
muhakeme karan; ikinci tep'inde 
156 s1 ademı takıp, 71 i lüzumu mu-

Halicin, bugün işletme varidat için Maliye ve İktısat Vekaletleri 
ve masarifatı ancak başabaş gel - temaslarda bulunmaktadır. 

ffftlHIM1t111111•11111nfftHflltllllt'""ttlffMHtH .......... lfHIHUfflh•IHlnt1tıHttttııııtHMllflltlll"ftMllltlltltlHllHtllHIHlltffllllHlll•••••N hakeme; birinci klnunda 115 i a. 

demi takip, 80 i lüzumu muhake
me; ikinci kanunda 85 i ademi ta-

Beyoğluna daha 
fazla su verilecek 
Belediye Sular İdaresi, Be -

Yoğlu mıntakasına daha faz
la su verilmesinin temini i
çin, liıbidenin karşısındaki bü
Yilk su deposuna gelen ve giden 
küçük boruların yerine dünden iti
baren büyük borular döşemiye baş
ıni§tir. 

Devlet Ciemlryolla· 
rında tenzilitll 

tarife 
Devlet Demiryolları ve Liman -

ları Umum Müdürlüğü halkın gös
~rcliği rağbet dolayısile, müddeti 
hır hatta sonra bitecek olan gidiş -Edebi roman: 20 

Bir istasyonun 
deği,tirilmesi 

isteniyor kip, 70 i lüzumu muhakeme; şu -
batta ise 68 i ademi takip, 73 ü lü
zumu muhakeme kararı almışlar
dır. 

Karagümrük ve civarı balkı Ka
r?igümrük Tramvay dtırak yerinin 
yüz elli metre daha aşağıya doğru 
Çukur Bostan tarafına ' alınması 
için şirkete yüz elli imzalı bir maz- Kerlf verici zehlrler 
bata vermişlerdir. Çünkü şimdiki hakkınd• konferans 
durak halkın hiç işine yaramamak- Eminönü Hatkcvinden: 
tadır. Bu işde mıntaka ve fiat de- 23/3/937 Salı günü (Evimizin 
ğtşmesi gibi şeyler olmadığı için şir· Cağaloğlundaki merkez salonunda 
ketin halkın bu dileğini yerine ge- Prot Dr. Mustafa Hayrullah ta -
tireceği şüphesizdir. · rafından (Keyif verici zehirlerle 

""-d.;.;o;,,;·n~ü;,;ş:i:.b-il:.e.;tl_er-in!!!"'e'"""!"'mah-..,,sus!""!!!!~~o!'"50~t!!!'en!!!-!!! mücadele) mevzulu bir konferans 

zilatlı tarifeyi haziran sonuna ka- verilecektir. 
dar üç ay daha müddeUe uzatmıya Bu konferans bütün yurttaşlara 
karar vermiştir. açıktır. 

• - Cepheye gitti. 
- Ne varmış yine?. 

Sen de seveceksin r - Ne olduğunu bilmem amma i§· 
ler kötü gidiyor. 

- Her tarafta öyle. 

Firdevs güldil: 
- Aldırma sen böyle şeylere. 
Ve ••• temin etti: 
- Oıılann hepsi geçti. Bundan 

IOnra keneli evinde daha rahat ola-
eakaın. 

- İnşallah ... 
Ve .. Firdevs son sözünü söyle -

di: 

- Yarın akşam Salihi yemeğe 
çağıracağım. söz keseceğim! - ·············· .... 

Nişan sofra.sı 

h ~ ~akallı komiserden sonra Nf· 
at ıkınci bir baba Firdevs de ona ' , ~~Ydi. Sofrada. Yüzbaşı _ Salih; 

u llürlük yapan kaymakam Feri -
tınun karısı. Feridun· binbaşı Şev-ki , 

914
• karısı; yüzbaşı Nejat, k'ansı; 

ff kinıbarp binbaşı MeUh ve Lüt

t Ye vardılar .. Bir de Güneş! Bu 
Gtffyenın nifan sofrası idi 

Etem izzet Benice 

Hepsi n•liydi. Hepsi yiyiyor, 
içiyor, eğleniyor, Salibe takılıyor• 
lardı: 

- Millet harıl harıl cephede kan 
döküyor, beyimiz burada evleni • 
yor .. 

Kaymakam Feridun: 
- Yerli Araplar bizi görmesin. 

yine hepsi kAfir .. kadın, erkek bir 
aradalar .. diye basarlar kalayı .. 

Diyordu. Neja(: 
- Ne yapalım kardeşim? İşte 

karılarımızın başında baş örtüleri 
de var. Bu kadar da olmazsa çatla:. 
nz. Hem biz akraba sayılınz.. 

Diye, bu endişeyi örttü, geçti. 
Binbaşı Şevki: 
- Cemal Pqa yine gitti. 
Dedi. Nihat sordu: 
-Ne vakit? .• 
-Bu alqlm. 
- lstanbula mı, ce~ mlf .. 

- Ruslar Su şehrine kadar inc:U-
ler. Burası böyle, Irak cephesi da
ha berbat. 

- Sanki ötekiler daha mı iyi? .. 

- Onlar da berbat ya?. Alman-
lar eriıniye başladılar. Avusturya 

ordulan çoktan eridi. Bulgarlar -
dan hayır yok. 

Melih söze karıştı: 

- Karşıdakiler sanki daha mı 
fyi?. 

- Her halde bizden iyiler. 
- Sonuna bak sen. 
Nihat ümitsizdi: 
- Ben sonunun da daha parlak 

olacağını sanmıyorum! 

- Neden? .. 
- Vaziyeti görilyoruın. da onun 

için .. 
Kaymakam Feridunun karısı: 
- AŞkolsun size .• 
l>ec:U, fl&ve etti: 
- Nipn aotrallDda oturuyoru&. 

taraftan talep edilmektedir. Her birimiz §U elemler. kederler 
d Anad 1 Aynca bu gemilerin bundan son - arzının elde bir me.....ı1.'-, hali dün .. Bu rağbet karşısın a o u • ı.nıa. 

nun bir çok köy ve kasabalarında ra hariçte değil, Haliçte kurulacak ya olup kalacağına yemin edebili· 
avcılığa karşı büyük bir meyil baş- tersanede inşa edilmesi kararlaı • 

lanuş ve vurulan hayvan adedi çok mıştır. 
artmıştır. Tersanenin inşaatı bu sene başla· 

Ezcümle son blr hafta içinde A· yıp iki sene sonra tamamlanacak • 

nadoludan tstanbula 36 bin 974 &• tır. Almanyaya ısmarlanan vapur
det yalnız tavpn derisi gönderil• ların iki sene sonra tamamen tes
mlştir. lim edilmiş olacağından bundan 

Bundan maada 412 sansar, 15 sonraki inşaat Haliçte ve tamamen 

kunduz ve iki yüzden fazla da tilki yerli olarak yapılacaktır. 
kürkü gönderUmi§Ur. 

Büyük ve cins kedi derilerine 

karşı da fazla bit ra.tbet vardır. 

Bunun iÇln eber ,.rlerde kedi de
risinin fazla pua etUjlni ölfenen 
açık gözler clm kedileri tutarak öl· 
dürmekte ve kürklerini satmakta· 
dırlar. 

Son blr hafta içinde bu suret.le tu
tulup İstanbala gelen kedi kürkil 

(302) adettir. 

Avrupa ve Amerika kürk tüc • 
carlarmın derilerimize fazla fiat 

verdilini gören bazı kurnaz tüccar
lar da Anadoluya mümessiller gön· 
dermişlerdir. 

Bu mümessiller köylünün elin • 
den kürkleri ucuz fiatla toplamak· 
tadır. 

Bu sureUe köylü asıl piyasa mer
kezi olan İstanbula kürk g6ııde • 

remediğinden hakiki piyasadan 

haberdar olamamakta ve malını U• 

cuza kaptırmaktadır. 

Bir kısım İstanbul kürk ihracat
çıları hem kendilerinin, hem köy

lünün zararına olan bu hale maru 
olmak çaresini düşünmektedirler. 

Çiftlerin gönlüne ferah vereceği. .. 
mız yerde cephelerdeki kötülük -
leri konuşuyorsunuz.. Ne olıırsa 
olsun bize ne? .. 

Bu sözlere hep birden gülüştil • 
Ier. Yüzbaşı Nejat: 

- Öyleya bizim nemize gerek. 
YJyiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz. 
evlendiriyoruz! 
dedi. BJnba§ı Şevkinin karısı: 

- Yaşasın cephe terfsi! .. 
Diye yüksek sesle bağırdL Hep

si birden bağrıştılar: 

- Yaşasın cephe gerisi .. 
Ve .. kahkahalarla güldüler. M-

hat yine birden cidd'iliğini takındı: 
- Cephe gerisi sıkışıyor galiba?. 
Nejat: 

- Ne var yine?. 
Diye sordu. Şevki: 
- E .. kardeşim zabitler cephede 

birer birer suyunu çekince ne ola-
cak?. Sıra elbette bize gelecek. Ya· 
nn ben, öbürgün sen, teker teker 
gideceğiz! 

Salih. hem kendi kendisine: 
- Bu patırtıda evlenmek de ba

na mı düfiiyor?. 

Adana" 
Sıüat 11111muru 
Kursu açıldı 
Bu karat. mlt•ll••••• 
•••urlar r•tlttlrllec•k 

Sıhhiye Vekiletl Anadolunun 

muhtelif tehirlerinde görülen sıt

ma hastalığını kökünden izaleye 
çalışmaktadır. 

Bunun için yeniden esaslı ted -

birler alınllrak mücadeleye ıtddet 
verilmiştir. Bu cümleden olarak, 

yalnız sıtma mücadele işlerile uğ

raşacak mütehassıs memur yetiş • 

tirmek için bir kurs açılması 1!arar
laştırılmıştır. 

(Sıtma Mücadele- Sıhhdt Memur
ları kursu) ismi verilen bu kurs 

1 nisanda Adanada açılarak ders· 
lere başlanacaktır. 

Kursa orta mektep mezunları 

kabul edilmektedir. 

Diye içinden telaşa düşüyor. 
hem de: 

- İnsaf edin yahu. Daha ben 
evleneceğim, şöyle bir rahat yüzü 

göreceğim. Allaha §ükür. Şimdilik 
Şamda yiyip içiyoruz. Korkutma
yın bari bizleri. 

Diyor, yan gözle Lfitfiyeye ba -
kıy ordu. Lütf iyenin de en güzel 
olduğu gecelerden bir geceyc:U bu 
gece. Siyah, iri gözlerindeki tatlı 

bakış bütün sofradakileri kendine 
çekiyor, kalpten kalbe akıyordu. 

Binbaşı Şevki: 

- Bırakın şimdi bu laflan. Biz 

askeriz. Cephe gerisinde de, cephe 
ilerisinde de tat buluruz. Yeter ki 
yaşıyalım .. 

Dedi, Uive etti: 
- Şimdi bu çiftleri nişanlıyoruı 

değil mi?. 

Hep birden sofradan sesler yük
seldi: 

- Helbet. helbet .. 
Feridunun karw yerinden kalk

tı: 

(Devamı ı•ar4 

riz a? 

Kim bilir içimizde kaç kişi var

dır ki bu 8lemleri. bu keşif'Wi fen
ru,; bu ilerleyişini hayatmda gör • 

mek dileğindedir. Öyle ya .. ne ra

hatlıklar, ne servetler, ne bolluk

lar. elimize geçecek değil mi? 

Şaşarım aklına bu muhterem 
dostların! Şöyle bir düşün bir k~ 

re: 
Bu zengin yeni yıldızl~ pay-

lapnak için bu aefer de kim bilir 
kaç seneler o yıldızların uvallı 

yerli inaanlarile }ulrplere hazırla4 
nıp duracağız! l Bu sefer de arzın 
cihanlar keşfeden §U akıllı insanla
n yıldızlardaki harplerde harca • 
nacak! Yani cennet ve cehenne • 
min yolu beyhude yere uzamış o
lacak •• O kadar! 

Halk Filozofu 
wıu1111111111111111 ..... - ................ SCMIUll ........... .... 
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Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

BusUtler d6kUI· 
meli mi? D6kül

memeli mi? 
Taklimde oturan Mehmet 

imzab bir okuyucumuzdan, d6n 
pyam dikkat Wr maktup aldık. 
Bu mektupta bülasaten ı•nlar 
yazıhyorı 

•on iki ıün oluyor ki, tehir 
tlabiliadeki bütün mandıralar· 
dan berrün 2800 veya 3000 
kilo ıüt Fındıkbda bir aütçlı 
dükk&aana getiriliyor. (Okuyucu
muz bu dükklnm ıahibinin 
lsminide yumaktad1r. Biz ihli· 
yRteD yazmıyoruz) Burada aüt· 
lerin yata alınıyor. Altında 
kalan yatnı sütler de, f6ya 
peynir yapılıyormuş fibl göste
rilerek, dökülüyoı •• 

Okuyucumuz ıiltçü oldufuaa 
röre. itin iç yüzünü biliyor. 
Yani, bu sütün dökülmek mi 
icap ettiği. yahut dökülmemek 
mi lkımgeldiji hakkında bizim 
malumat ve ihtisasımız yoktur. 
Bu meseleyi alikadarlann nazın 
dikkatine koyuyoruz. Hakikat~n 
mesele mühimdir. fakat, okuyu
cumuz ıütçil Bay Mebmed. mek· 
tubunda sarih izahat ve mt'ı1· 
mat vermiyor. Onun için mev• 
zuu, anlayanların. ve alikadar. 
Jarın gözleri önüne koyuyoruz. 

Belki bu meselede de bir derd 

1 
vardır. 

Birimitin derdi, hepimizin 
derdi oldutuna göre ... 
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4 - S O N T E L G R A F - 23 Mart 1937 

Avrupada ordular 
Motörleştirilmiş Alman ordusu 
bir buçuk milyondan fazladır 

,. HiKAYE 
1 Yazan: Orhan Erkmen ·---------

Hastanın aşkı 

Versay muahedesinin yüz bin nefer olarak tahditettiği 
bu ordunun şimdiki vaziyetine uzaktan bir bakış 

Bu ilkbaharda Alman ordusunun hazari mev-. 
cudu elli iki f·ırkayı bulacak 

So 'dan safa: Görinı, Von Blomb~rg, 
Vo11 Friç v• amıral Vott Ridu 

• 
Bitler iktidar mcvküni ele alalı 

dört seneden az bir zanıan geçmiş 

bulunuyor. Bu kısa zamM ;arfm -

da Almanyanın bugün ne heybetli 

bir manzara arzettiğini görüyoruz. 

Biz burada kısaca Alman ordu -

sunun bugünkü vaziyeti hakkında 
bazı malumat vereceğiz: 

Almanyada mecburi hizmet 16 

mart 1935 tarihli kanunla yeniden 

tesis edilmiştir. Bu kanun faal or
duyu her biri üç fırkadan mürek

kep olmak üzere on iki kolordu <r 

larak tesbit etmişti. Yani otuz altı 
fırka, fakat bugünkü vaziyet bu 
rakamın üstündedir. 

Şimdiki Alman teslihat progra
mı 1937 baharında ikmal edildiği 

zaman, Alman ordusunda, faal hiz

mette 50 veyahut 52 fırka buluna· 
caktır. 

f 
i~ 
I 

Alman ordusunda askere ·alma 

işleri 1914 ten evvelkine nazaran 

daha seri ve daha ameli bir hale 
getirilmiştir. Fili hizmetin rnüd • 

deti tayin edilmemiştir. Bu nıüd • 
detin uzatılması veya kısalttlması 

- •G•nç Almara lcıda,.rl Sis aılc«r kı•larıı11tı%, aıA:•r e•vc.si olaca/c. 
•ı"t• " lıatt' ıizl•r bisıat oske,.slttiıl 
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G
üyan'a sürülen 
Türk polisinin 
ha kiki hatlraları: 20 

fHltlerln bir 11utku11d,!'I) 

Fransadaki hapishanede hayat 
şartlan gittikçe çok fenalaşıyordu 

ihetlc her okuduğuna cOUi> di -
yordum. 

Martcnetti gelen yemeği yalnız 
ba~ına yemekle meşgul.iu ki delık 

teı<rar açıldı. Ayni gardiy::m, elın -
dekı buyuk yepsıden tabakları ver-

meğe başladı. Ne de çok getirmı~?. 

Ardı arası kesılmıyordu. Odadaki
ler giılmeğe ve hayretle yunime 
bakmıya başladılar. Orta, «;P.~ıt ye
meklerle dolmuştu. Oui demenın 

sebep olduğu hataya işte huyle, ve 
ilk defa uğradım. 

Odadakı gözler hep bircen ye • 
meklere dıkıldı. Bu kııc.u· yemeği 
yıyemezdım tabii. Hepc;•ne ve hat
ta, bana bir kerecik ols..ın .sen de 

ye11 demiyen Fransızı dahi çağı -
ırarak .y.eymız. dedım. 1kr3mım 

çok makbule geçmışti. Gfö duğiım 

iltıfat ve muamelede aşikar hır 

değışiklık husule gelmişti Bi.!yülr 
bir yakınlık izharına ve ~; ürl.leri 

medhe koyuldular. İyi şarnµla bır 

parça pirzolayı alarak karnımı d:>· 
yurdum. 

Yemekten sonra konuşmağ;ı r;a· 
Jıştık. Nıçin getirildiğimi 5ğren -

mek istiyorlardı. Suçumu olduğu 

gibi söylemek ve yani, (Fransız -

ları öldürdüm de ondan) deır.ek 

doğru olmıyacaktı. Fransız asker • 
!erine ait bir çuval un satın aldı • 

ğımdan hükum giydiğimi söyle 
dını. 

Gece, konukluk ve cörr.~rtliği • 
me saygı il;in olacak, iki yataktan 
bırisini bana terk ettiler. 

* Yırmi dört saatte bir yol genel 
bahçeye çıkarılıyoruz. Bahçe, o su· 

retle taksim edilmiş ki, bir koğuş 
ebıdının diğer koğuş mahpusla -
rını görebilmesi imkanı yok. Bah
çeden zıyadc avluya ~n~ıyen b.ı 

y ~: ôe öir saat kadar günC'1ledik -
ten sonra sıraya dizilerek odaları
mıza dönüyor, ve odanın kapısı Ü· 

zerinde açılan ufacık pencereden 
verdikleri yemek ve su ile yaşama
mızı temine çalışıp duruyoruz. 

~"'"'" ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"'''""''ltMlllll .. 111~~ • 

~ Hava, deniz ~ı 
~ k f 1 • h · Her gören ahiret yolcusu derdi 
~ uvve ıerı a- ~ . ona, dudakları soluk ve gözlerinin 

~ • l k ~ · hayata elveda eden ne hazin bir 
~ 7lÇ, ya nlZ QTQ ~ · bakışı vardı. Hastahaneye yatır -
ğ k fl • h k ~ 1 dıkları gün başhekim ilk tedavisi
~ uvve er l a - : . ni yaptıktan sonra czavallı kız. 
! k d b • k : demekten kendini alamamış~ı. E
~ ln Q lr QÇ E - vet Rontgen !ilimleri de doktorun 

~ rakkam bu sözünü teyit ediyordu. 
!,,1111,,11 ,..11
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.. ,,, ....................... 1111.,11111,,.,,,,,,, ... ~ On sekiz yaşında bir veremdi 

Hitlerin emrine bırakılmıştır. Ger
çi 1935 te bir sene olarak tayin e
dılen fıli hizmet 1936 da yeni bir 

kararname ile iki seneye çıkarıl -

mıştı. 

cAsri. olmak şartile her Alman 

vatandaşı askeri hızmete tab~dır 

Yirmi yaşını ikmal eden her genç 

orduya girer. Orduda iki sene fıli 

hizmetini gördükten sonra ihtiyata 

geçer. 
cAri> olmıyan Almanlara gelin

ce, bunlara sılah verilmez. Fakat 
}}arp zamanında bunlar da askere 
alınırlar ve cephe gerisinde istıh • 
dam edilırler. 

Ari olan Alman 35 yaşına kadar 
ihtıyaHa kalır, ondan sonra Land
ver'e geçer ve 45 yaşına· kadar da 
burada kalınır. Fakat kırk beş -
ten sonra askeri hizmet biter mi? 

Hayır! daha arkasından Landstrum 
gelir. Rutasa hCT' Alman vatand~ı 

ölünciye kadar askerdir. 
İhtıyatlar ise mütemadiyen da -

vet edilmektedir. Her çağmlan sı
nıf yüzde yüz elli bine kadar ne
fer temin etmektedir. Senede 600 
den 800 bine kadar ihtiyat talim ve 
terbiye görmektedir. 

Yeni kanuna göre, ihtiyatlar her 

. istediği zaman çağırılır ve halin 

icaplarına göre, gayri muayyen bir 
_ zaman için silah altında tutulur. 

Amele hizmeti de mecburidir. Bu 

sınıfa işe yarıyan gençler elınır. 

19 dan 25 yaşına kadar kadın, er -
kek amele bu hizmete alınırlar. 

Genç kızların ve kadınların bu sı-

nıfa alınmalarına da çoktan başlan
mıştır. 

Bunlar geçit resimlerinde omuz
larında silah yerine kürek taşır -
lar. Bu teşkilatın başında Hitlerin 
en giıvendiği adamlardan Miralay 
Hirl bulunmaktadır. Askeri hiz -
metleri altı aydır. 1936 da bu hiz
mete ayrılanların miktarı 200.000 i 
bulmuştu'. 

(Devamı 6 ncı sattiada) 

o ... 
Tesadüfün karşısına çıkardığı 

her erkeği sevebilıyordu. Daha 
doğrusu hislerine mağlup o-
lan toy bir kızdı. Hasta iken 
bile doktor Tacettinin gözlerine ne 
derin, ne içli bakmıştı. 

Günler, aylar geçti; hasta kız i
yileşmiye başladı. Yeni bir macera 
ile gönlünü oyalamak istiyordu. 
Ayni zamanda hastahanenin bu 
sönük dekoru artık onun canını 
sıkmıya başlamıştı. Her gün dok -
tor geldiği vakit ne heyecanlar ge
çirir: .Sizi seviyorum> cümlesi 
dudaklarının ucuna kadar gelır, 

sonra acı bir tebessümle kaybolur
du. 

Evet bu hasta toy kız, o kırk ya
. şındaki doktoru seviyordu. İşte 

bu onun kısa bir zaman sonra u -
nutacağı veremli sevgisi idi. 

* Ilık bir bahar gecesi, doktor 
Taci ile odasında oturuyorlar. 
Genç kız canının çok sıkıldığından 
bahsederek: 

-Doktor bana kütüphanenizden 
bir roman vermenizi rica edecek -
tim. 

- Hay, hay size cAşkın alevleri, 
ni vereyim hoş bir kitaptır. 

- Çok mersi. Kimin eseri?. 
- Esat Mahmut Karakurdun?. 
Aşkın alevleri: Bu söz genç kı -

zın kalbinde ne derin bir iz bırak
mıştı. İnce parmaklarile alnına dü
şen kumral saçlarını geri atarak 
titrek bir sesle: 

- Doktor, şimdi değil, hastaha
nenizc ilk geldiğim gün sardı beni 
aşkın alevleri. Aylardır kalbimi 
kemıriyor bu acı. 

Doktor, bin heyecanla söyle -
.nen bu sözleri daha fazla dinleme
di: 

- Neler· işitiyorum. Bunları bir 
hasta mı söylüyor bana, şimdi böy-

·ıe şeylerin ne münasebeti var, bır 
buhran geçiriyorsunuz, haydi ar -
tık yatınız istirahate ihtiyacınız 

var. Gidıyorum. 
.::... Doktor gıtme, öldürürsün be

ni.. 
Sesini biraz daha titreterek: 

/lav,. ıehrlncle BeleJiqe 6inası 
Gece, sekizden sonra konuşmak, dört yüz altın frank yol harçlığı 

tütün içmek yasaktı. Ve bu yasak- vermemiş ve bu yekıinu zavallı 
lara riayet edilip edilmediğini kon- babam kabartmamış olsaydı, ye -
trola memur gardiyan Diyes lam- mek filan tedarik edemiyeceğim 

basile her yarım saatte bir odaları cihetle, bu heriflere karşı olan 
yoklardı. me\•kiim daha sıkıcı olac.ıYtı. 

Odadakiler benim, ben onların O gün, Martenetti bir başka gar-
dilir.den anlamadığımız .. ihetle ko· diyanla dışarı çıkıp döndü. Avde-
nuşrnanın zevkini bulamıyordum. tinde sordum. Fransızaya kaçan 

Müdüriyet, ayrılacağım zaman, bk dil ve işaretle, haftanın o gü-

1 
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- - .... ! 

- Hem ne olur burada canım sı
kılıyor: beni yarın biraz dışarı çı
karsanıza .. 

- Böyle münasebetsiz şeylerden 
bahsetm\y:eceğinizi N~ded.erseniZ, 
olur. H:ı.ydi şimdi yatınız .. 
Kapı kapandı, genç kız karyola .. 

sına uzanırken gayri ihtiyari du " 
dakları kımıldadı: 

- Ne öldürücü gözler, yarabbi!· 

* Hava çok güzel, hafif bir rüz .. 
gar yaprakları okşuyor, güneş bü
tün güzelliğile Marmaranın engin 
sularında parıldıyor. Genç hasta, <Je 
doktor bağlara giden toprak yolun 
ağaçlıkları arasında yan, yana yü-
rüyorlar. Doktor ona havanın, kır
ların güzelliğinden velhasıl ha .. 
v::ıi şeylerden bahsediyor, o, müte
madiyen dinliyor. Nihayet söğüt 
ağaçlarının gölgelendirdiği küçük 
bir akan suyun başında oturdular. 
Kumral saçlı genç hasta, heyecan 
içinde ona nasıl aşkını itiraf l·de .. 
ceğini düşünüyor. Esasen bu ge .. 
zintiyi onun için istememiş mi idi; 
işte artık bütün kalbini açacaktı o
na. Gözleri yerde, elile kalbini bas

tırarak titrek bir sesle anlatmağ3 
başladı: 

- Doktor, dün geceki sözlerimi 
ne çocukca buldunuz. Bir buhran 
geçirdiğime liükmettiniz değil mi! 

Fakat hayır, hayır. Bir kalbın ri
yasız hislerini size açmak için an

cak dün geceki gibi bir fırsat belc' 
liyordum. Evet doktor, sardı beni 
aşkın alevleri; gözlerinizden kal .. 
bime sıçrayan bir kıvılcımla yatı' 
dım. Sizin karşınızda bütün benli
ğimin sarsıldığını hissediyorum,ı>etl 
o gözlerin esiriyim. Şu hasta kal .. 
bimle csizi seviyorum. bugün bit 
hastayım, belki yarın mezarlıkla " 
rın o bedbaht ölüleri arasın:ı beJl 
de karışırım. Ben hayata doyma .. 
dım; yaşamak ve sevilmek istiyo .. 
rum. 

Bir erkek eli bu sevgili kumral 
saçları okşarken, o ince parmakla" 
rile ıslanan kirpiklerini siliyordı.I· 

Doktor bır b:ıba şefkatile: 
- Kızım, bun hır insanı ·hayale 

kaptıran boş şeylerdir. Artık iyi .. 
lcşmiye başladın; bir şeyin kal .. 
madı. 

Daha hfaiC bir sesle ılave etti: 
- Zavallı yavrucuk, ne içli EeV' 

mişsin, şu ihtiyar adamı; dilerirtl 
kı bu sevgi dudaklarında kaJsırı 

·senin . .. 
Bu sözlerden sonra dakikalarcll 

(Devamı 6 ncı ~ahife.de) 
J!!!!' 

nünün ziyaretcllere tahsis edildi ' 
ğini ve kendisinin de bir arkada~•: 
nı görmek üzere salona gittiğiflJ 
anlatmağa çalıştı. Öğleye yaJ>ıtl 
kapıya gelen gardiyan ismimle bC" 
ni çağırdı. Arkasına katıldım. 11-
7.lln koridorun nihavetinf? aoğrt' 
gidiyoruz. İçime bir korku girdi. 

Sondaki kapıdan üç basanıa1' 
merdiveni çıktık. Geniş bir saioJl" 
da idim. Her köşede bir küçiık JJlB' 
sa, iki sandalye ve yer yer ko~~ .. 
şan ve ağlaşan bir insan kü.rne5~ ~ 
süngülü J·andarma erleri ... Gardı 

··t
yanı takip ediyordum. Tereddl.l 
!erim zail olmağa ve hatta ayl:ı! : 
daobcri hasretini çektiğim kala .. 
balık bir insan kafilesine kavı.JŞ 
tuğum için sevinç duymağa başlB' 
dırn. 

Kenardaki masa başında otu! .. 
mu~ ve yüzünden Türk olduğıı a; 
laşılan birisi yanında durduk. G .. 
diyan, ona üç beş kelime söyUYe

0
, 

rek nyrıldı. Elimi uzatıyordufll· 
boynuma sarıldı. ·ı111 

- Kardeşim, Türk kardcşı 
sen de buralara düştün ha? .. 

(Devamı var) 



Kadın Alimeriken 

K v k d • Amerikada meşhur insanların el ve 
ocalarınızeger en 1- ayak izlerini taşıyan bir abide 

terinin iyi koca oldukla-" ~bediyete kadi!r dikili ki!lmak 
• uzere, rekzedılen bu abıde-

rını zannedıyorlarsa ... yi yıkmak mecbuı·iyeti hasıl oldu 
• Bu acaip abide hangi meşhur insanların el ve ayak 

••• 14 suale cevap vermelerı ıazım ! izlerini ebediyete kadar götürecekti? 

Bir kadın da karılarını kızdırmak iste gen 
erkeklere dört kaide tavsiye ediyor 

Holivuttaki Paramunt stüdyo • 
larında bazı tadilat y;:,pılmıştır. 

Fnkat maateessüf cEbedıyete ka-
da: dikili 1-almak üzere~ rekzedil· 
ıniş olan bir abideyi de yıkmak i· 
cap etmiştir. Bu abidede sinema 
şöhretlerinm el ve ayatelarının iz
le .. i vardır. Bunların arasında Ru
dolf Valantino, llon Şaney, Con Bazı erkekler 

vardır ki, karıla
rını kızdırmak
tan ho~lanırlar. 
Nasıl kızdırmak 

lazım? 

Karınızın 
Canını sıkmak 
İstiyor musunuz? 

[Bu aşağıdaki yazıyı bir kadın 
yazdığına göre, ileriye sürdüğü 
hükümlerde daha isabet olsa ge • 
rektir.] 
Eğer karınızın canını sıkmak is .. 

tiyorsanız. aşağıdaki usulleri tat • 
bik ediniz: 

l - Başkalaı ının yanında karı • 
nızla alay ediniz. Fakat cevap ver- • 
ınesine musait bir şekilde hareket 
etmeyiniz. 

2 - Kannızdan bütün masrafla
rının teferruatına kadar hesabını 

isteyıniz. Aynı zamanda da neye 
ihtiyacı varsa, kendisinden esirge
m.iyeccğinizı de ilave ediveriniz. 

3 - Yalnız karınızın değil, bil

hassa bütütn kadınların güzelli • 
ğinden ısrarla bahsediniz. 

4 - Nereye gittiğinizi, nereler
de bulunduğunuzu söylemeyiniz. 

Veyahut bir şeyler uydurunuz. Bu 

suretle karınızın size karşı olan iti
>nadını da tecrübe etmiş olursu • 
nuz. 

5 - Karınız hizmetçiye bir e • 

14 sualden doku
zuna menfi ce
vap verenler ken 
dilerini iyi bir 
koca telakki ede-

bilirler 
mır verdiği zaman, siz de ona ta- ı -
mamilc zıt emir veriniz. 

Bir koca bu kadarcığını tatbik 
etsin, kadın kendisini dünyanın en 

bedbaht insanı addetmekte gecik· 
miyccektir. Bir başka kadından 
konuşulduğu sırada, ne kadar mas. 

raf ettiğini sorunuz. Sonra bu ka

dının hüsnütabiatini methü sena e
diniz. 4 numaralı kaide tatbiki 

cihetinden zengin sayılabilir. Her 

zaman ferdin istiklalinden bahse
diniz. GEç kaldığınız zamanlar e. 
ğer karınız sizi bekliyorsa: cCanım. 

sen de budala mısın, nesin? Niçin 
böyle geç vakitlere kadar bekli • 

yorsun? Ya hiç gelmeseydima: de • 
yiniz. 

Eğer size sorarsa, eşimdi çok yor
gunum, bU"ak Allah aşkına, başka 
zaman söylerim> deyiniz. Yalnız 
bu sözünüz onun uykusunu kaçır· 
mıya katidir. 

Cilbert, Şarli Şaplin, H;.rold Lui, 
G:.ri Kuper, Moris Şövalye, Mae 
Vest, Marıen Ditrih Vf'SRire gibl 
buyuk artistlerin el ve ı.yaklarının 
izleri bulunmaktadır. 

/Slrw""' 61r ••11•llır w /ilml•rJ. rol aloıelore •Arlld. tkrl•r. Yolıtız ıuna tliklcot ettiniz mi? Bega. 
perdede lcueoltlaıır 1161 1ö,Q11en ç!/tler lta1ıllcotta •neok çelı!e/erini 6irle1i;,me1cle iktifa ederler. 
~1111/crJ maltgaj denilen ine• oe ••n ı 6lr davar oartlır iti, '" oıilcane cahnelerlle 611• 6u çlftitt ancak 
/ilmin ••••uunan ~•rçi Ncl. içinde lcolan .un 'ilifrnl dohl ıalclagomu.) 

Hizmetçilere gelince, biraz lhtf• 
yatlı hareket ediniz, çünkü karınız 
hizmetçiyi kovarsa, belki ondan i • 

• Romeo ve Juliyet 
ftHll•MM•HHHHlt ........ lllNINtH,tHHHllf • ......_.llutfHlll"HNMMlflltHfltttUHllHHl•MtllHHlllllttltlllllllUIHltllHllUHlnılUf 

Bu kadın gibi . 
Yapabilirmisiniz? 

yisini bulamazsınız. 
Bu beş kaideyi tatbik ederseniz 

karınızın nazarında son derece iğ· 
renç bir adam vaziyetine dü~mıy~ 
muvaffak olursunuz. 

Romeo ve Juliet filmi şehrimize 
get;rılmiş •. e sansür heyctıne gös
terilmiştir. 

Julıet rolünde NORMA SHEA • 

Mtt•tıttHHllllHtMUllUlllllllUllUHlllllHIHtttHlllltUllHlllUllHlffltHtHtullUlftlffl ............................................. HHHffllf.._....HIHIHH"Htllht .. ltHl ........ utMINllNtlllHIHt•11t1HNMtttt1• 
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RER beyaz perdenin l:irinci ka • 
. dın artisti olduğunu İSl•at etmek· 
tedir. Rcmeo roliinde Lesli Ho .. 
vc:rd bir or:CP.stra gibi kı:>nuşuyor. 

Hulya 

iyi bir koca 
Olduğunuza 
Kani misiniz? 
Aşağıdaki suallere cevap vere • 

ceksiniz. Eğer bu cevaplarınızda 
dokuz defa chayır. derseniz, ken • 
dinizi mükemmel bir koca sayabi· 
lirsiniz. 

1 - Sofrada okur musunuz? 
2 - Yatakta sigara içer mısiniz? 
3 - Usturanızı silmeden, banyo 

salonunuzu karma karışık bırakır 
mısınız? 

4 - Karınıza cCicirn, şekerim• 
diye hitap eder misiniz? 

5 - Kendisine annenizi misal o
larak gösterir mlsiniz? 

6 - Karınızın bayram hediyele· 
rini ihmal eder misiniz? 

7 - Karınıza evvelce haber ver• 
meden, yemeğe arkadaş çaığırır 
mısınız? 

8 - Çocuklarla sokağa çıkın.ak 
istemez misiniz? 

9 - Karınız bir şeyler anlatır • 
ken, sözünü keser misiniz? 

10 - Radyonuz varsa, düğmesi• 
ni mütemadiyen çevirip durur mu
sunuz? 

. 1 ~ - Karınız yeni bir elbise giy. 
dığı zaman, dikkatinizi izhar eder 
misiniz? 

12 - Evinize kunduranızı sil • 
ıneden girer misiniz? 

13 - Başkalarına soğuk banyo
nun faziletini mutlaka kabul ettir· 
miye çalışır mısınız? 

• 14 - Evinize getirdiğiniz zati eş- J 
,· yanızı masanın üstüne atar mısı. 
nız? 

Bu filmin ~ehrimiıde ilk gösteril· 
ınesi ıçin MELEK sineması müdü
riyeti ateşlı bir surette hazırlan • 
ınaktadır. 

Johnnr Velasmuller I• 
yeni tllml 

Bütün dünyada oldu~u gibi mem
leketimizde de Tarzanın aşıkları 
çoktur. Bilhassa Amerıka yüzme 
birincisi Jhonny Wıeissmuller'in 
çe~·irdiği T . .ı\RZAN film!t-ri mem· 
lek~tımiz•n her tarafın. la emsalsiz 
bir rağbetle karşılanır. 

Bu kıynıctli sporcu ve artistin 
en son çevirdiği ve Paris, Londra 

v~ Berlin cibi büyük şehirlerde he
nüz bu hafta gösterilme~e başla • 
nıı.-:. Tarz•ın Kaçıyor Vimi 1stan-
bula gelmi~tir. İşittiğimize göre 
bu harıkalar filmi İPEK-FİLM 
ıtüdyosunda 1ürkçeye çevrilecek 
VI! pek yakında gösteri~meğe baş. 
)anacaktır. 

l•rkllara ilham veren 
k~dın 

Fransız yıldızlarından Polet nı
bo geçenlerde Nis'e gitmş.:ti, Ora • 
da ecnebi kompozitörlerınden bir 
2atıa konuşuyordu. Dedj ki: 

- Sizin bestelediğiniz son bir 
farkı vardı: cBenim saadetim yal
nız sensin!' diye bir şarkı Onu 
ban de be~endim. Tebrik ederim. 

. - Teşekkür ederim. i-lattA yeni 
bır farkı daha besteledim. 

- Siz hep zevceni:r:den mi ilham 
•lırsınız? 

- Her zaman! 
- Peki, yeni şarkınızın ismi 

nedir? 
- cHaycıtıını 7.ehirle<!in!t 
Fakat bestekar karnmı boşadı

tmı ilave etmeyi de unutmada. 



Okuyucularla 
~aş başa 1 HlKAYE 

Makedonya komita· 80!1.,anmalc 
Dogru mudur ? 

Cıları arasında 13 yıl Harbiye Sürp Agop akııretler ad-

Hastanın aşkı 
( 4 üncıl ıagfadan dnam ) 

konU§!nadılar. Uzun kirpikleri ha· 
ll nemli idL. 

,
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Eski lstanbul batakhaneleri: J 
KUMAR •• 

------------- Yeze.nı M. s. ÇAPAN 

Yangın yerleri birer batakhaneden bet
ka bir .. Y deillldlr. Kovuklarda barbut 
oynatan, eroin satan h•'8rt1t vardır. 

1"erilc "" T. M. imzuile aldığımız * - 20 - okuyııculanmııa aU bir şikayet Artık alqam olmuştu. Uzaklar· 
mektubunda ehemmiyetle dikkate 
clı7nnası gerekli olan bir mevzu1'4 
temas olunmaktadır. 

Diyor ki: cHenüz yetişen evlat
larımız üzerinde belli başlı örnek 
olacak öğretmenlerdir. Bakanlık, 

bunu dikkat önünde bulundurarak 1 

bilhassa kadın öğ:etmenlerint l 
mektep içinde ve hatta dışında say
gısız lüks yapmaktan, boyanıp süs
lenmekten menetmiş ve hele ted
ris camiası içinde en mütevazı şe
kilde bir muallime yakışan tarzda 
giyinilmesinden gayri türlü süs ve 
ziyneti kullanmajı nehy etmiştir. 

dan koyun sürülerinin çıngırak 

sesleri geliyordu. Doktor genç kı· 
zı kolundan tutarak kalktılar. Dblc-
tor eğilerek su kenarmdaki çi• J 

"Papel,, bu harabelerde çok fazla ral)bet 
bulan bir oyundur. 

K....,,.ü 6lr sei p.,,..1ı ,.,.,...,,,.,.,, .. ,.Jara Pi ılre ka1aba11 
ugaıi .,. ,.ıı,ıu. T•ld• ptlıli,../ılir. Komltacıla"" .almil gilsü,.. 
deıe Pi,,,_. ..,,,.,. ,.,.,ıer1n .U.rlıl .,.. gruda ıö~ etmlılerdir. 
Real•th, Pi,ın T6rlı ,,. .. 111,,.ıul ,WlltrNlcletllr. ( B• resim şaplctı -··-- ""' .,,,.,,.,,,,,,) 

Bundaki isabeti, yıllarCll evvel 
yetişen bizlerin hocalarımızdan al
dığımız kötü nümune ve misaller • 
le takdir ederiz. 

Halbuki henüz ilk okulun son sı
nıfına giden kı& çocuğumun fikir 
haleti üzerinde yaptığım araştır • 
malarda kadın öğretmeninden süs 
itibarile büyük pay ve cesaret aldı· 
ğını teessürle gördüm. 

İhtiyar Bulgar, dükkinını kapa- ı 
nıak üzere hazırlıklar yapıyordu. 
Yanıma geldi. Bir teY içip içmiye
ceğimi sordu. Yumurta, peynir, 
turşu, ekmek her ne varsa getir -
ınesini söyledim. Meyhaneci, kü -
çülc. büyük boş prap şişelerile da. 
lu olan tezgihının başına döndü. 
Gözüm, bir metre ötedeki masanın 
üstünde duran bir Bulgar gazete -
sine m,ti. Aldım ve okumıya baş
ladım .. Bu gazete Varnada çıkan 
gündelik (Çemomore) Karadeniz 
namında idi. İç sayfasında benden 
bahsedildiğini gördüm ve okumıya 
başladım. 

Yazan: 
M. Necmeddin Deliorman 1 

Sof~•cl1kl (l>eliormsn) j 

Şu veya bu diye ne ev ve ne ad· 
resimi bildirecek değilim. Çünku 
bu iş ferd işi değil, memleket, ktll
tür, terbiye, cemiyet işidir. 

Türkleri teşvik etmek maksadi
le Deliorman havalisine firar etti
ğimi, ve tevkif edilmeldiğim için 
emirler verildiğini bildirdikten 
sonra, aleyhime bir sürü boş it -
ilamlarda bulunan bu gazetenin 
muhakkak surette bir komiteci ta
rafından çıkarıldığına hükmettim 
ve vaziyetimin fecaatini bir kere 
daha anladım, 

İhtiyar meyhaneci Türk olduğu
mu anlamıyordu. Getirdiği §eyle
ri ben yemiye çalıprken, o, kar -
tunda duran tahta iskemliye otur
muş, alışverişizlikten, buhrandan, 
parasulıktan bahsetmiye başlaınl§
tı. Elinde tuttuğu şarap bardağı
nı yudum, yudum içiyor veVarna· 
daki üzüm bağlarının bu yıl iyi ol
mıyacağını, geçen seneden kalan 
şaraplarının çok mükemmel oldu -
ğunu söylüyordu. Ben, öyle ise ba-
na da ~arabın iyisinden bir şişe ge
tirmesini ve kendi bardağını da 
doldurmasını söyledim. Gece saat 
on ikiyi buluyordu. O, meyhaneyi 
kapamak için sabırsızlanıyordu. 
Bir münasebitini getirerek şarabı
na doyum olamıyacığını, bunun i
çin dükkan kepenklerini dışarıdan 
çekmesini ve bir parça daha konuş
ınaklığımızı arzu ettiğimi söyledim. 
Ben bunları söylerken, cebimden 
çıkardığım paralarla, bahşiş ile bir
likte masrafımı ödüyordum. Za • 
vallı ihtiyar, yağlı bir mil§teri ol
duiumu anlamıştı. Kepenklerini 
çekti ve benimle tam iki saat kar· 
fl karşıya konUftu. Her yerde ol
duğu gibi burada da küçük bir iç 
oda. ve bu odada tahtadan yapılmış 
yatacak bir yer vardı. Yaz günleri, 
Varna, deniz hamamiaruıa gelen 
binlerc:ıe •yyah ile dolup taşmak _ 
tadar. Oteller, hanlar, evlerden bat
b, her fnat bulan Yamalı, bOf 
ı&dQtl Jere bir yatak yerleptr • 
mekt.edlr. Lobntaıarm, meyhane
lerin arka tarallannda bile yata • 
cak yerler bulmak milmkihıdür. 

l':auteal aalüp ... bqmuharln 

Benim geceyi geçireceğim yatak, · 
bu maksaUa hazırlanmış bir yer 
olsa gerek .. 

Ben, ferah ferah burada sabah • 
ladım ve ertesi sabah yakın arka
daşlardan birine haber yollıyarak, 
onun evine gidip yerleştim. Bir 
gün, iki gün burada kaldım. Var
nada gizlenmekte olduğumu, beni 
araması icabedenlere bir vasıta i

le bildirdim. Fakat, i§ işten geç • 
inişti Varnadan bir vapurla İstan
bula kaçabilmek imkanlarını araş
tırdım, mümkün değildi. Varnadan 
Sofyaya gidebilmek ise büsbütün 
imkansızdı. Elime düşen İstanbul 
gazetelerini okudukça büsbdtün 
tevahhuş ediyordum. İstanbulda 
yapılan talebe toplantıları. komite
cileri tabü büsbütün kızdırmıştı. 

Bulgar hudutlarından dıprılara 
kadar yayılıp genifliyen mezarlık 
hidisesinden, Bulgariatanda komi· 
teciler tarafından kabahatli olarak 
ben gösterilmiştim. Efkin umu
miye gazeteler tarafından müthiş 
surette aleyhime tahrik edilmiş, 

resimler, karikatürler yapılmış. 
Bilhassa YU1oslav gazetelerinin 
komiteler aleyhine neşrettiği yazı. 
lar Trakya, Dobrice ve Makedonya 
çetelerini .küplere bindirmişti. Ben 
artık hapse atılmaktan, resmi bir 
mahkeme huzuruna çıkarılmaktan 
korkmuyordum, korktuğum cihet, 
her gün sokak ortalarında biribir· 
lerinin canını cehenneme gönderen 
çetelerdendi. Bunlara meram an-

. !atmanın imkanı yoktu. Binaena
leyh, hükUınet kuvveUerine tes -
lim olmayı düşünmiye başlamış -
tım. Fakat, sarıklı muhalifler Var· ı 

nada gizlenmekte olduğumu nere
den ise öğrenmişler ve gidip beni 
ihbar etmişlerdi. Sivil bir memur 
gizlendiğim yere geldi ve ceketimin 
yakasındaki resmi işareti göstererek 
beni alıp götürdü. Ben esasen ca
nımdan bıkmış bir vaziyette hük1ll 
mete teslim olmayı cana minnet 
biliyordum. Vama tevkifhanesinin 
dar koridorlu iç kapısı üzerime ki· 
litlendikten sonra, karşımda bir 
sürü .serseri. kumarcı, düşkün, ha
fif meşrep kadın ve komünistler
le karplaştım ... Varnadaki Türk 
ıençlert. benim tevkifhaneye gö • 
türiilmekte oldujumu sokaklardan 
geçerken görmilfler ve geceyi ta. 
rakolun emin ve müsterih bir ye. 

(l>eıHanı var) 

Dünyanın hiç bir yerinde kadm 

muallime, değil mektebinin içinde 
hatti dışında da laubali yaşa,vı~ 

hüriyeti verilmemiştır. Bu peda -
gojik bir lüzum ,.~ insanlığın yıl
larca tecrübelerile tedris sistemle· 
rinin başına alınmış umumi hir 
terbiye hedefidir. 

Ben, bazı bayan öğretmenlerm 
bu laübali hareketlerini süse ve bo
yannmağa ayırdıkları ehemmiyet~ 

gözümle müşahede etmiş biriyır,1. 

Gönlüm istiyor ki artık bu işde en 
küçük bir müsamaha bile yapıl • 
masın!• 

SON TELGRAF - Okuyucu • 
tnıaıın ifaduine giire vereceğimiz: 
1ıikiim, Kültür ldarainin ihtimam 
ve itiusı cıleJlhine oZacaktır. Ôğ - 1 
retmen, kadm wya ~1ce1c obun. I 
bncliaini nLidıtta vakfeden bir 
anut, bir babam çok üıtünde 
bir ı.a.aıt!let .. itina ile Jcenciiıini 
talebaiu "1cf etwNA Ucttm edetl 
bir iuaiır. a. feclGk.trialc değil 
omuılarıu aZdı§ı yükıek memle -
ket ve Kültür vazifesinin ilk ve en 
büyük ıartı ve va!jıdır. 

Biz de iateriz ki çok yerinde olan 
bu fikdyeıe göre uter böyle öğ -
retmen olıun, ister olmasın, mut -
taka •ıkı bir kontrol ihmal Hilme-
melidir. 

( 4 lncü •alalfeden deoam) 1 
Alrnanyanın hazari ordusuna bir 

göz atarsak, şu rakamlarla karşıla
şırız: 

Fili hizmette bulunan ordu (20· 
22 yaşında erkekler) 1,100.000, ta -
lim ve terbiyelerile uğraşılan ih· 

tiyarlar 100.000, amele ordusu (19 
25 yaşında olanlar) 200.000, kışla -

larda bulunan polis JruvveUeri 
100.000 ki, ceman 1.500.000. 

Bu son rakam asgaridir. Bu ye
küna hava İnüdafaa kuvveUeri, as
keri tayyare kuvvetleri dahil de· 
ğildir. 

BAŞ KUMANDANLIK 
Şimdi de Alman baş kumandan

lığı teşkilatına bakalım: 
Almanyanın bütün askeri kuv . 

vetlerinin baJında kara, deniz ve 
hava kuvvetleri yüksek kumanda
nı sıfatile bizzat Hitler bulunmak
tadır. 

Fakat Alman orduları erkanıhar
biyesl hakikatte doğrudan doğru 
ya §imdikl Harbiye Nazın Mar~ 
şal Von Blomberg'in emri altında .. 
dır. 

Nazır, Almanyanın bütün askeri 
teşkilitımn kumandanıdır. Üçü baş 
kumandan emri altındadır. Kara 

' hava ve deniz kuvvetleri baş ku 
mandanları ... 

Şimdiki halde kara orduları baş 
kumandanı general Von Friç, ha· 
va kuvvetleri baş kumandanı Ge
neral Göring, deniz kuvvetleri baş 
kumandam Amiral Riderdir. 

Bu üç general, harp zamanında 
askeri harekatı nazırın emirleri ve 
mes'uliyetf altında idare edecekler
dir. 

Almanyada bir tek mareşal var
dır, o da Harbiye Nazırı Von Blom
berg'tir. Hitler, 1 nisan 936 da ken
disini bu mertebeye çıkarmıştır. 
lt14 te harp ilin edildiği zaman, 

çeklerden bir tane kopardı. \ - •o 
Kıza uzattı: 1 

- Bak n& kadar güzel bir kır çi- · 
çeği ... 

Hasta kız uzun uzun doktorun 
gözlerine baktıktan sonra çiçeği 
aldı: 

-Hakikaten çok güzel, sizden 
bana ilk ve son hatıra olsun, dedi. 

Geldikleri yolun ağaçlıkları ara
sından hastahaneye döndüler. De • 
mir parmaklıklı kapıdan girerler
ken genç kız doktora yaklaştı: 

- Sizden bir ricam var. Bu gün· 
kil konuşmamızı kimse duymasın. 

- Buna kat'iyyen emin olabilir· 
siniz. 

* Vaziy@tin fena bır şekil ala.:t-ığı-
ltt düşünen doktor Tacettin, on -
dan uzak kalmayı ve unutulması 
için Sıhhat Bakanlığına bir istida 
yazarak başka bir hastahaneye 
naklini istedi. Ve bu isteği kabul 
olundu. Onu Ankara hastahanele· 
rinden birine tayin ettiler. Doktor 
hasta kıza hiç Allaha ısmarladık bile 
demeden hastahaneden ayrıldı, er• 

• tesi gün arkadaşları onu Hayd:u -
paşa garından uğurladılar. 

* 
Hasta kız doktoru bir hafta afü. 

" medi. Bir gece hemşire y~mf>Jti 
getirdiği zaman, doktorun ne:-edc 
olduğunu sordu: 

- Doktor Tacettin mi? Onu An
karaya tayin ettiler bir hafta evvel 
gitti. 

Bu haber, onun bütün ümitleri· 
ni kırmıştı. Şimdi bir öksüz çocuk 
kadar yalnızdL Bu hastahanede o· 
nu seven, onun sevdiği hiç kimse 
yoktu. Günlerce düşündü. Her ge
ce hıçkırıklarla andı onu .. Artık e
rimiş bitmişti bu hasta kp; ... 

* Bir sabah ser tabip ve baş hem-
şire odasına girdikleri zaman 
onun kumral saçlı başım koydu • 

ğu yastıkta kırmızı kan lekeleri 
göz yaşlarının ıslattığı küçük bir 
mendil, ince sülün parm:ıkları a • 
rasında bükülmüş o bahar günü • 
nün hatırası bir ckır çiçeği11 göz -
leri kapalı benzi sap sarı. hareket
siz bir vaziyette buldular. 

130 uncu piyade alayında yüzbaşı 
idi. Cepheden donduğü zaman 7 n· 
ci kolordu erkanıharbiyesi zabit -
)erinden olarak dönmüştü. İkinci 
Marn muharebesine iştirak etmiş
ti. 1920 de kaymakamlığa, 1925 te 
miralaylığa, 1928 de lcvalığa terfi 
edilmişti. 30 ikincikanun 1933 te 
HiUer kendisini Harbiye Nazırlı -
ğına tayin etti. 

General Von Friç de Alman or -
dusunun dikkate değer simaların
dandır. Baron Von Friç Umumi 

harpte Lüdendorfun erkanıharbi -
yesinde çalışıyordu. Harpte yara 
almıştır. 1924 te kaymakamdı. 1929 
da bir topçu alayı kumandanlığına 
tayin edildi. 1931 de bir süvari fır
kasının başına geldi. 1932 de Ber
Hnin üçüncü askeri mıntakası ku
mandanlığına tayin edildi. 1 şubat 
1934 te erkAnıharbiye reisliğine. 
1935' te başkumandanlığa geçti. 

Yeni Alman ordusu tamamile 
gençle_ştirilmiştir. 56 yaşından yu
karı general yoktur. 

• Alman kolordusu üç fırkadan 
müreklreptlr. Bundan başka kolor
duya bağlı diğer teşekküller var -
dır. 

İki grup halinde ağır topçu alayı, 
zırhlı otomobilleri, mitralyözlü mo
tosikletleri, zırhlı otomobille~·P. kar
şı topla mücehhez antişarlar, Mi
nen vederler, motörlü istihkam 
taburu, radyolu, telefonlu irtibat 
müfrezeleri ve saire ve saire ... 
Şimdi de bir piyade fırkasına ba

kalım: 

Bir piyade fırkasında üç piyade 
alayı, iki topçu alayı (Biri sahra. 
diğeri ağır), bir süvari keşif kolu, 
bir molesiklet bölüğü, bir ağır ma· 
kineli tüfenk bölüğü, bir istihkum 
taburu ve muhtelif diğer teşek "* 
küller vardır. 

Almanlar ordulaıında bilhassa 

Eroin kaçakcısı cmalıt nı bu • 
ranın kovuklarında, taşların ara
amda saklar, müşterisine buralar
da randevu verir, piriz satar, bu 
harabelerde de çifte klğıtlı esrar 
sigarası tellendiren fan il ere rast
lamak mümkündür. 

Bir takım papelciler, buralarda 
pusu kurmuş, soymak için adam 
beklerler. Yangın yerlerinde de 
barbut oynatan, mano alan, pasata 
kesen kumarbaz)ar, şerirler, serse
riler vardır. 

.Papel. nedır? 

.Papelcilik• neye derler? .. 
cPapeh üç taen iskambil kağt • 

dile açık bir şemsiye üstünde, ya
hut toprakta oynanan bir nevi ku· 
mardır. Bunda şansın yeri, kıyme
ti yoktur, her oynayan muhakkak 
kaybeder. Kazanan daima bir ki
§ldir: 

- Papelci!. 
Oyunu oynatai:ılar, btr takım kül

hanbeyleridir. Bunlar (3) adet is -
ltambil kağıdını ellerine alarak et
raflarına toplanmış halka gfü:tc -
rirler. Kağıtların biri ya (papaz), 
ya (kız), yahut (aso) dur. Öteki i
ki kağıt ta boş, suratsız, yedili ı::e· 

kizli nevindendir. Uç kağıdı, sal -
lıyarak, biribirinin içine geçirmek 
suretile açık bir pmsiyenin, yahut 
toprağın üstüne atarlar. Kapalı dıu· 
ran kağıtların üstünden papazın, 
kızın ve yahut asonun .Uç kağıttan 
birisi hangisi ise- bulunduğu yeri 
gösterene, (20) kuruşa oynarsanız 
(40), (50) kul'Uf korsanız (100) ku
ruş vereceklerini söylerler, ve ka
ğıtları atarken, oyunun icap ettir
diği şekil ve hüner dairesinde de
lil. açık, papazın atıldığı, gittiği 

yeri, sizin görebileceğiniz bir ter -
tiple atarlar, o derecede ki, papaz 
sağda mı, solda mı ve yahut orta
da mı görür, elinizi uzatarak: 

-;- İşte papaz budur! 
Dıyebilirsiniz. Ve hükümleriniz· 

de aldanmaısınız, gösterdiğiniz ki· 
ğıt: 

- Papaz! dır. 
Bu derece basit bir oyunla bire 

karşı iki kazanmak, sizin de hoşu
nuza gider, oynamıya başlarsınız. 
Fakat, ne kadar oynasamz, kazan
manızın imkanı yoktur. 

Kabil değil, papazı bulamaz, ka
zanamazsınız. 

Papelcilerin bir de tavcıları var
dır. Bunlann vazifesi seyircileri 
heveslendtnnek, oyuna tahrik et· 
mele ifln: 

- Papaz bulma! .. 
Oyununu oynamaktır. Bu adam

lar, papelcilerin oıiağıdır. Fa'kat 
alikasını belli etmez, safdil bir a
dam gibi hareket eder, (3) lirası -
na oynar, papazı bulur, (6) lira a
lır, (5) lira kor, (10) lira kazanır, 
hiç kaybetmez, çiinldl; oyunun hi
lesine o da vakıftır, papazın gitti
ği yeri bilir ve bulur. 

ateşin tahrip kudretini arttırmış· 
lardır. EvveJce on buçuk kilomet -
re~ kadar endaht yapan 77 ilk top-
lar hemen hemen kaldırılmıştır. 

Şimdiki topların ateı sahası 12 ki-

lometreyi geçmektedir. 150 lik ha
vanlar eskiden dokuz buçuk kilo -
metreye endaht yaparlardı, şimdi 
on iki kilometre~ kadar ateş ede
biliyorlar. 

Ağır topçu da son derece mü • 
kemmel bir hale gelJrilmiştir. 380 
lik toplara gelince, bunlar şimdi 
72 kilometreye kadar ateş açabil
mektedirler. Yani Fransız sahilin
den İngiliz sahillerini döğebillr • 
ler. 

Hulasa; bir Alman fırkası hali 
hazırda en korkunç taarruzi cüzü
tamlardan biri haline getirilmiştir. 

Tav yolundat 
Ökse hazır! 
Seyircilerin içinde bir iki zaval

lı, üç bq safdil ökseye düşer; pa
pazı bulmaya çalışırlar. Fakat ka
bil değil bulamazlar, ceplerinrlP.11 
paracıklar: 

- Uçar!.. 
Papelcilcrin ceplerine: 
- Aktarma! .. Olur. 
İstibdat devrinde, İstanbulun he• 

men her köşesinde, bilhassa yük • 
sekkaldırımda papelciler şemsiye
lerini açarlar, halkı soyup durur -
lardı. Bunların tuzağına, ekseri .. 
yetle Anadolulu neferler, kaldı .. 
rımcı arnavutlar, Bolulu aşçı ya
makları, İspirler düşerler, parala
rını kaybederlerdi. 

Hüriyetin ilanından sonra da, 
memleketimizde papel- papaz kaç
tı oyunu biitün faaliyetile devam 
etti. Bilhassa harbi umumi ve mü
tareke yıllarında şehrin kalabalık 
semtlerinde, Yüksek kaldırımda 
Tophanede; Yenicami avlusunda, 
Yenişehirde, Kasımpaşa taraflann
da papelcilik geniş faaliyet sahası 
buldu. 

Bugün, sokaklarda, köse başla -
rında şemsiyelerini açarak bir ta
kım zavallıları ökseye dil§ürmek 
istiyen papelcilcre nadiren rast -
layoruz. Polisin çok sıkı takibin • 
den korkarak, bazıları şehirden 

dışan çıkını~. bazdan da yangın 
yerlerine sinmişlerdir. Faaliyet 
gösterdikleri mıntakalar buraları
dır. 
Yangın yerlerinde barbut oy .. 

natan adamlar da vardır. Bunlar, 
küfeci çocukları, hırsızları, yan .. 
kesicileri bir bodrum köşesine dol
dururlar, oyun oynatırlar, mano a
lırlar. İçlerine bazın, bitirimlerde 
zar sallayan kumarbazlarla, fend
bazlar da karışır, oyun oynarlar, 
üç zarla çocukların, hamalların pa
.ralarını çalarlar. 

Üç zarla barbut şöyle oynanılır~ 
Hilekar oyuncu, evvela meyda

na atılan tem1z zarın birisini -zar
ları tetkik edlyormUf gibi yapa
rak- alır, onun yerine aynalının 
tekini kor, ötekini de avucunun i
çinde saklar. Bunlann biri (iyi), ö
teki (katü) dür. Zarları kendisi 
atarken, hangi sayı lhımsa, o sa
yı gelecek zarı öne sürer, ö • 
tekini b8f parmağının boğum kıs
mında saklar, böylece atar. Bun .. 
larla oynachğı zaman, kaybetme
nin ihtimali yoktur. 

Kendi elindeki zarı karşwndaki· 
ne vermek llzıın geldiği zaman. 
karşısındaki atarken, zarlar tav .. 
laya, barbut masasına, yorgalllll 
üstüne, toprağa dü§meden hemen 
kar§ılayıp avuçlar; 

- Kestim! 
Diyerek tekrar ona jade eder, tş. 

te o sırada san'atini yapmış, yer • 
deki zarın birini çabucak alarak,~ 
!indeki un onun yerin kavan~ 
etmiştir. 

- Kestim! 
- Zarı baştan, yeniden at! 
Manasına kullanılan bir tabir • 

dir. 

Uç zarla oynıyanlar, cıvalı zarı 
yalnız avuçlarında, parmaklarınııı 
aralarında saklamazlar, bazan da 
ağızlarında, pantalon paçalarında 
gizlerler. Oralarından alavere ec:1er· 
ler. 

Ağzına zar saklamak istiyen d
ki f entbazlardan Bursalı Artinill 
başından şöyle bir vak'a geçnüştil': 

Artin Sirkecide kahvenin bifİJl"" 
de, Rumelili bir adamla tavla 01· 
nuyor, cıvalı zar kullanarak para
sını çalıyordu. Adamcağız kaybet• 
tikçe şüpheledi; İstanbul oyuncıı-

( D•vamı var) 



~----------.;.;;;;;-=--~--=:;......._..:,-~:c-'1-·~ ! Sibirya 
SüUeymalfilDlfil s.aıraıyaırııdeı ~ : Demiryolu çift 

KUOCS KO~ILAR_m_,J_~_ ı Hatoluyor 
ikinci hattın ın,ası az 

zamanda bltirllecek 
1937 senesi zarfında Sovyet U-

2akşarkı demiryolunda ikinci bir 
hattın inşasına başlanacak ve Ma
verayısibirya demiryolu bu suret -
le az bir zaman sonra çüt hat ola
rak işliyecektir. 

T f ·k N 4 Yazan : M. Necdet Tunçer e rı a o: 
Yahudiler bir mahzende toplandılar. Ef rayimin 
babası: "Filisfinin ve Si yon oğullarının hürr~yete 1 
kavuşmaları için, Sü~eyman! tahtından devırme

liyiz /,, dıge bagırdı. 
Sovyet Uzakşarkı demiryolunda 

ikinci bir hııttın inşası, ikinci l)eş 

yıllık ptanın demiryolu faaliyeti 
:faslının en mühim kısmını teşkil 
eylemiştir. Son üç buçuk sene i
çinde Krımskaya'dan Kabaravsk'a 
kadar olan kısım üzerinde 2200 ki· 
lometrelik ikinci hat döşenmiştir. 
Halen döşenmesi lazım gelen kı -
sım Kabarovsk-Voroşilov kısmı -
dır ki burada esaslı işlerin mühim 
bir kısmı bugünden bitirilmiştir. 

( Sahra) yı nasıl 
kandırdllar ? 

Efrayim, Ş onun sev· 
gilisini kandırmak üzere 
•aray av·u .. u:ıa gidiği 

zanı1n, !:>üleymaa şehri 
gcımeğe çıkmıştı. 

b 
Efrayiıo, sahraya ha

cr j?Önderdi. 
Sahra, Ef.rayimi görün

e b.ıhçc~ c koştu. 
- Yeni bir mücevher 

mi g tir din, Efra im ? 
- Evet, gelmışken scnı 

de S?Örınck istedim. l;ım· 
de eski bır üzuntu var, 
Sahra l Suleymanın dün· 
ku Öğiıtl~rinden sonra. 
sana borcunu bağışla
mağa geldım. Biliyorum 
ki bu p \ray, sarayda 
kaldığın müddetçe öde· 
Yemiycceksin 1 
Seni şerefsiz bir insan 

o arak yaşatmdk isteme• 
dim. Alacağımı sana 
bağ-ışlıyorum. Fakat, bu· 
na karşılık senden ufak 
bir yardım istiyeceğim : 
Ş1onu Amonlular üzerine 
göndermemek için, ne 
mümkünse yapacak ve 
onu kandıracak.;ın 1 

(Sahra) nın erkek ka~d~ş~ çok tehlikeli 
bir btdavı ıdı •• 

Sahra iri siyah gözlerini açtı: 
- Ne diyorsun .. Şaon harbe mi 

gıdiyor? 

- Haberin yok mu? 
- Hayır. Biz dışarıda olup ?i ~r.-

leri nereden bilelim. 
- Bu işe dışarıda değil, içerHc 

karar verilmiş. Hiıkümdar, Şaon-
u Amonlular üzerine gönderiyor. 

- Bunu yeni duyuyorum sen .. 
den. Şaon benden hiç bir işini sak-

lamazdı. Bu işi neden sakladı aca
ba? .. 

- Sen kıskanırsın diye! .. Belki 
giderken, sadece bir Allaha ı.smar
lndık diyecekti. 

sahra sarayın nüfuzlu kadın -
larından biri idi. Bu haber .f~na 

halde canını sıkmıştı. 

- O beni burada yalnız bırakıp 
bir yere gidemez, dedi. madem ki 
onun gitmesini istemiyorsun! ben 
de söz veriyorum: onun burada 
kalmasına çalışacağım. 

Ernyim guldü: 

- Buna muvaffak olursan, Ku
düs yahudilerl sana ayrıca çok de-

ğerli bir hediye sunacaklar! ~a -
lürn ya, burası insana kırk yıl kal
nıaz. Süleymanın sarayına girip 
Çıkan kadınlar sayısızdır. Yarın 
len de onlardan biri olabilirsin! 
Göıden düşünce kapı dışarıya atı
lırsın! o zaman elinde ve kemcri:-ı-
de Paran bulunur.. anlıyorsun :;a, 
ııeni zengin yapmak istiyoruz; e -
cer bu işi yaparsan! 

Sahra hem sevindi.. hem de 
canı sıkıldı. 

- - Siz bu işi bana bırakın! diye-

!!91is romanı: 20 

· rek iç avludan bir yılan gibi süzü
lüp gitti. 

Efayim bu muvaffakıyetli ko 
nuşmadan sonra saraydan '\ıktı. 
yahudi mahal lesine geldi.. ilk ün
ce babasına müjdeledi: 

- Sahrayı avucumun içinC' al
dım. Bana söz verdı. Şaonu Ku -
düsten bir yere gğndcrmemeğe ça
lışacak. 

- Seni aldatmış olmasın? .. 

- Kabil değıl. Sahra yalan söy-
lemez. Çok dürüst bir kızdır. Hat-

ta Şaonun kendisine bu işi haber 
vermemesinden hiddetlendi bile .• 

_ o halde bu kıza başka işler 

de gördürebıleceğimizi umuyo -
rum. 

- Ne gibi? .. 
ihtiyar yahudi, manah bir te • 

bessümle oğlunun yüzüne baktı: 
_ Yahudileri tam bir hüriyete 

kavuşturmak için, Sülcymanı tah

tından devirmek .. 
Efrayim birdenbire şaşaladı: 
_ Süleyman, Hebron dağına 

benzer, baba! Hebronu devirmek 
mümkün olur amma.. Süleymanı 

tahtından uzaklaştırmak bilmem 
ki mükün müdür? 

_ Şimdiye kadar hangi hüküm -

dar, tahtında ebediyen oturabil -
miştir? Hepsi de ya ecelilc ölerek, 
ya öldürülerek ayrılmışlardır taht

larından. 
_ Yani ne demek istiyorsun, 

baba? Süleymam öldürmeyi mi 

düşünüyor:. un? 
_ Milletimizin hüriyete kavuş

ması için bunu düşünmek hak -

Karanllkta bir ışık 
1 

y .=zan : Edgar Vala& 
Çeviren: Muam~er Ataıur 

Bir saniye dtişünerek ilave etti: 
. - Lakin şunu da söylemek istc

:run B' k d · ır aç ıamandır aramızdaKı 
ostıuğu unutur gibi davranıy"\. -:unuz. Halbuki, benim sizin dost

d~ğ~nuza ne kadar ehemmiyet v::>ı:· 
ığırnı takdir etmiyorsunuz. 

ta; Nedense benim de acaip bir 
ltibıatı~ var. Sonra bilirsin~ı k;, 
li ar aleınierile ülfetim pek azdır. n: :oracaktım? Bu güzel katiben:z 
llizd adar zamandan beri hizm~ti • 

l{ e bulunuyor? 
_ kara sanki tavandan ilham al -
·•ıa · . 
karı ıstıyormuş gibi, gözlerini :m-

Ya kaldırdı: 

h - nurunuz b k d"rt ..l ... ayır .. a ayım, o ... ııcır~ .. 
"er b·uç aydan beri! Çok münev -
&ıs b·ır kız. Bu işlerde mütehas -

ır nıüesaese tarafından hana 

tavsiye edildiği için kabul et••·rı. 
Rumcayı da gayet iyi konuşup yaz
ması bittabi pek hoşuma gitti. 

_ Deseniz ya, siz bir hazine keş-

fetmişsiniz. 
_ Doğru söylediniz. Marilbon 

Rudda bir aile pansiyonunda otu
ruyor. Dostları yok. Gecelerini o
dasında yalnız g~Jriyor. Hutasa, 
hakıkaten hürmet edilecek bir kız.. 

T. x. Y'unanlıyı istifhamkar bu 

bakışla süzdü. 
_Niçin bütün bunları bana söy-

lcmive lüzum görüyorsunuz? 
-·Sizi bir zahmetten kurt.ırmak 

için ... Çünkü mer~kınızı .~~tmin .et
mek için bütün bunları ogrenmıye 
çalışacağınıza emin bulunuyor • 

dum. 
T. x. bir kahkaha salıverdi: 

kımızdır, yavrum! Sen daha tec -
rübesiz bir gençsin! Filistin ya -
hudilerini hüiriyete kavuşturmak, 
ancak Süleymanın ölümile kabil 
olabilir! ve bu işi Sahraya kolay -
!ıkla yaptırabiliriz. 

* 
Yer altında bir toplantl 

Baba, oğul bu işe karar verdik
ten sonra Kudüste kendilerine ta
raftar toplamağa başladılar. O ge
ce şehrin (Şark kapısı) önündeki 
yahudi mahallesinin yer altındaki 
mahzenlerinden birinde toplandı -
lar. 

Bua ayağa kalktı: 
- Oğlum Efrayimle ~ ürüdügü -

müz bu teh1.ikcli yolda bizi takip 
ettiğiniz için, (büyük yarın) a ka
vuştuğumuz gün hepiniz yiiksek 

mevkilere geçerek memleketin 
mukadderatına hakim olacaksınız! 
Bugün yapacağımız ilk iş: Sahrayı 

altın ve inci ile tatmin etmek ola -
caktır. Bunun için de paraya ihti -
yacımız vardır. 

Bu demiryolunun çift bir hale 
getirilmesi, Sov) et Uzakşarkmın 

ekonomisim!e mühim inki a.1lar 
doğuracaktır. 

Bu uzun hattın çift bir hale ge
tirilmesi için bliyük calışmnlarda 

bulunmuştur. 197 bidayetine kadar 
bu yolda 63-5 milyon metre mıka
bı hacmında toprak tesviye edil" 
miş ve 870 bin metre mik'iıbı hac
mmda da duvarcılık işi yapılmış -
tır. Ayrıca bin kadar da köprü in
şa edılmiştir. 

ikinci hattın döşenmesi keyfiye
tınden bilistifade, bütün hat aynı 
zamanda bır kere daha gözden ge
çirilmiş ve icabeden tamirat yapıl
dığı gibi bir çok yenileştirmeler de 
vücuda getirilmiştir. Bu esnada bir 
çok işçi evleri de y:ıp1lmıştır. 

a or 
-.---

Bayam f amyor musunuz?. 
Müsabaka komitesi hazırlıklarını lccck cevaplar çok ciddi 'c ti-
bitirmiştir. Müsabakaya 1 Nisanda 

başlıyoruz. 1 Nisan gıinü gazete -
mizin müsabaka sütununda basa
cağımız bayan resmini heyecanla 
bekleyiniz. Nisanın birinde neşre
deceğimiz ela numaralı resmi ta
nımak için şimdiden hazırlanınız. 

cbayam tanıyor musunuz?> suali
ne mutlaka doğru cevap verrniye 
çalışınız. 

tiz bir itina ile tasnif edilecek, ka
zanan dereceler ıgay et bıtnraf bır 

şekilde tayin olunacaktır. 
Hediyelerimiz arasında şunlar 

vard1r: 
l - Kadın eşyası ve zineti, 
2 - Erkek eşyası ve levazımatı, 
3 - Ev eşyası '\: e levazımatı, 
4 - Para mükafatı, 
5 - Muhtelif hediye ve müka -

fatlar ..• Dedi. Efrayim, babasının peşin
den söz aldı .. Sahrayı nasıl kan -
dırdığım söyledıkten sonra: 

11ınnııı1tuıuııııuuııtııı111ııtı 11111ıı111ııııııııtıııuı11111nııın.u111111 

Müsabakamız, Nisanın otuzuncu 

güı1ü nihayet bulmuş olacaktır. Bu 
müsabakamıza iştirak edl!bilmek 
için en az .yirmi resmi tanımak 

lazım.dır. Bu suretle 500 okuyucu
muza çok zengin hediye ve müka
fatlar vereceğiz. 

Derece alacak 500 okuyucumuz 
sıra ile, bu hediyelerden birine kn
w~caklardır. 

- Güneş bundan sonra bizim de 
sırtımızı ısıtacak .. Bizim loş köşe-

lerimize de ışık salacak. Bugün de
ğılsc yarın, yarın değilse öbürgi.ın 

biz de saraylara ve hazinelere sa
hip olacağız. Sahra bize bunu va -
detti. 

Dedi. 

Bundan sonra, söz Tamaraya in
tikal etmişti. Bua uzun sakalını 

. kaşıyarak bağırdı: 

- Tamara bir rüya uydurarak 
Süleymanı kandırdı.. Şaonun A -
monlular üzerine gitmesi, İsrail 

Tramvaydan 
Atlı yanlar 

1 Bir lira verecek 
DUn birçok ceza kealldl 

Zabıta, tramvaylar harekette i
ken athyanlar hakkmdaki kontro
lünü daha sıkı bır hale getirmıştir. 
İki gün evvel, tramvaylara atlıyan 
çocuklar yakalanıyordu. Dün, bir 
çok yerlerde, atlıyan buyuk yaşta 
yolcular da tutulmuş ve bunlar -
dan derhal birer lira ceza kesılmiş
tir. zabıta kontrola devam ctmek
tedır. Para cezasının tatbıkinin at
lama hadıselerınin önu,ııe geçece
ği ümıt edılmektedir. 

Resimler sıra numaarsile neşre -
dilecektir. A~ğıda nümunesını 
koyduğumuz müsabaka kuponunu 
doldurarak poşta ile ve cMüsabaka 
memurluğu> adresine göndermek 
lazımdır. 
Müsabakamız, sizi hem alakadar 

edecek, eğlendirecek; hem de zen
gin hediye ve mükafatlar kazandı
racaktır. 

Hed·y~'•rlm,z 
Derece alan okuyucularımıza 

vereceğimiz hediye ve miikifatla
n hazırlamış bulunuyoruz. Bun -

Kimin reslmlerlnl 
basaca§ız? 

Neşredeceğimiz 30 fotoğraf ta • 
nınmı~ bayanl9.rm, her gün gaze
telerd,, gördüğ•inüz maruf kadın -

ların resimleridir. Resimlerimizin 
kime ait olduğunu anlıyabilmek i
çin, zekünızı, lıdızanızı işletec"k
siniz. Biz : 

l - Tarihteki m~hur ka.cln -
Zar, 

2 - Zamanımızdaki meıhur ka-
dınlar, 

3 - Sinema ve tiyatro artistle • 
ri, 

4 - Diplomat kadınlar, 
5 - Alim kadınlar. 
Arasından istediğimiz bir baya-

hi.ıkümdarı için tehlikeli olacağını 
soyledi. Suleyman da Tamaraya 
söz verdi. Şımdilik Şaon bu yol -
culuktan vaz geçmiş görünüyor. 
Fakat, ben Tamarayı bizim ıçin, 

Sıyonlular için tehlikeli görüyo -
rum. Tamara Süleymana satılmış 
bır cariyedir. Ona çok bağlıdır. 

Bugün bizim dediklerimizi yapı -
yor .. Bize bağlılık eseri gösteriyor 

,--------------= lar arasında çok nadide, şık ve kıy-
j R A D Y Q 1 metli eşya ve mükafatlar vardır. 

nın resmini basacağız. Ve siz, bu 

resmin kime ait olduğunu bulacak· 
sınız. Cevap verirken, bu bayanın 
isminin evveline meseli cKimya i
limi>, csinema artisüa diye yu • 
mak lizımdır. 

L Müsabakamız, sizi zengin edebile-
cek, ihtiyacınız olan bir eşyaya si-

--~Ô!f'l2'•l•e-ne•ş•r•i >•a•t•ı: ______ .... 2i kavuşturacaktır. Hediye ve mü-

fakat, yarın bizden ayrılması. bizi 
ele vermesi muhtemeldir. Ben Ta
maranm halinden ve sözlerinden 
şüpheleniyorum. Süleyman, yarın 
Tamarayı bir genç maiyet zabitile 
evlendirirse, Tamara büsbutiın 

bizden uzaklaşmış, bizden ayrıl • 
rnış olacak. 

Alçak tavanın altında toplanan 
Siyonlular hep birden yumrukla
rını sıkarak bağırdılar: 

- Tamarayı öldürmek güç bir 
iş değil ya. İhanetini görürsek, o -
nun da kanını akıtınz. 

Kudüs yahudileri Tamaradan 
haklı olarak çekiniyorlardı. Çün -
kii, Tamara Sahra kadar dürüst ve 
sözünde durur bir kadın değildi. 

(Devamı uar) 

Oturabilir miyim? 
Yunanlı bir koltuk uzatı ve po

lis amiri rahatça koltuğa gömül -
dü: 

- Kara, dedi, sizin cidden hA.ri
kulade denecek bir zekanız var. 

Genç Yunanlı hayretle ziyaretçi
sinin yüzüne baktı: 

- Her halde ziyaretinizin rebe
bini anlıyabilecek kadar 2eki de -
ğilim. 

- Halbuki gayet basit .. Siz Lon
dranın kibar sosyetesine m'!nsup 
bir çok zevatı tanıyorsunuz. Acaba 
Ledi Bartolomef'i de tanıyor mu
sunuz? 

- Evet, pek iyi tanırım, 
- Acaba neden Londradan ale-

liıce]c hareket t.ttiğini de bi1iyor 
musunuz? 

Bu sefer de Kara bir kahkaha sa
lıverdi: 

- Amma da sordunuz ha! dedi, 
Beni artık Ledi Bartolomef'le bu 
kadar sıkı fıkı mı zannettiniz? K~m
disini tanırım deyişim, bulundu -
muz cemiyetlerde biribirimizc te
sadüf edişimizden ibarettir. 

T. X. sigarasının .küllerine ba-

12,30 plakla Türk musikisi, 12,50 kafatlarımız mütehassıs bir he -
h.avadis. l3,0S Mubtelıf pllk neş- yet tarafından seçilmiştir. Ge -

r•y;~~.!: ~:;iyatı= Müsabaka kuponu nümunesi iste budur: 
Sa l 17 konferans Üniveraite-!en 

nakleninkı"lpdersleri MahmutEsat Son Telgrafın Müsabaka Kuponu 
Boz.kurt. 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 Eminönü Hal~evi sosyal yar
dı.m fubesi namına bayan Şüküre 
Nıhal (cemiyetçilik namına ıosyal 
yardım), 20 oelma ve arkadaşları 
tarafandan Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20,30 B. Ômt-r Rııa tara
fından arapça söylev, 20,45 Cemal 
Kamil ve arkadaşları tarahndan 
Türk musikisi ve halk ~ar~ıları. 
saat Ayan, 21,15 Şeh!r tiyatrosu 
operet kısmı ( .üks hayatın 2 inci 
perdesi), 22,15 ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün programı 
2 2,30 plakla .!ololar, opera ve ope: 
rt"t n •rr"hrı. 21.')() c;n,. 

karak: 

- Yıok, yok, dedi, siz kendisini 
o kadar iyi tanıyorsunuz ki, hatta 
Ledi Bartolomef'in imzalı senet
leri bile sizde mahfuz bulunuvor 

Kara şaşırır gibi oldu: ~ . 
- Hangi senetler? diye sordu. 
- Efendim, kendisine para ik-

raz edildiği zaman, mukabilinde :ı
lınan imzalı senetler ..• 

Kara cevap vermeden, yazıhane
sine- doğru yürüdü. Çekmeceyi aç
tı ve içinden bir anahtar çıkardı. 

Polis amirinin yanına gelerek: 
- İşte kasamın anahtarı, dedi, 

buyurunuz, kendiniz, açınız. Ledi 
Bartolomef'in bende senetleri var 
mı, yok mu, anlarsınız. Galiba siz 
beni bir rnürabahacı yerine ko -
yuyorsunuz. 

- Zinhnr! böyle bir düşünce ka
t.yen aklımdan gC'~mcmiştir. 

Fakat Yunanlı zorla anahtarı şu
be müdür muavininin eline ver -
mek istiyordu: 

- Sizden çok rica ederim, şu a
nahtarı alınız, kasayı açınız. Bana 
öyle geliyor ki, siz her halde Ledi j 
Bartolomef'in hastalığı ile benim· I 

~~----~------------------------------------------N o. : 1. ------
Bu Resim-------------- nln 

fotoQrafı oldJğunu bildirlrım. 

ADRES: 

------------·---- .. -·--·-·-····· ----· 

tarafımdan yapıldığını zannettiği • 
niz bir mürabaha muamelesi ara -
sında münasebet görüyorsunuz. 
Şüphelerinizin ne kadar yerinde 
olmadığını anlamanız için, ricamı 
kabul etmenizde bilhassa ısrar edi
yorum. 

Bir polis memurunun verilmiş 
bir emir olmadıkça, başkalarının 
hususi kasalarını açmıya hakkı ol
madığı halde, T. X. bu ısrar karşı -
sında anahtarı aldı, elinde evirdi, 
çevirdi, sonra sahibine iade etti: 

- Bu anahtar, odanızda bulunan 
meşhur kasanın anahtarı mıdır? 

Kara gülümsedi: 
- Hayır, dedi. Bu anahtar be -

nim burada bulunmadığım bir gün 
buraya gelip açtığınız kasanın a
nahtarı değildir. Pek fila kabul e
dersiniz ki, ben o kasanın yerini 
çoktan değiştirdim. Fakat eger ~·~
ni kasamı da görmek isterseniz ... 

T. X. ayağa kalkarak: 
- Elbette! dedi, sözünüzü.1 dC'ğ

ruluğunu isbat edecek bir delil 
görmek ve mahcup olmak isterim. 

Kara k;pıya doğru yürüdü ve ka
pıyı açtı. 

İMZA 

Son derece nazikane bir tavır 
la: 

- Müsaade ederseniz, yolu ben 
göstereyim, dedi. 

Koridoru yürüdü, tam karşı ta
rafa gelen kapıdan içeriye girdi. 
Bu oda geniş ve büyük pencereden 
dökülen bol ziya içinde apaydın -
lık bir odaydı. Pencere dış tara • 
fından demir parmaklıklarla em
niyet altına alınmıtşı. 

Yüksek şöminenin ateşi, odayı 
adamakıllı ısıtmıştı. 

Kara dedi ki: 
- Siz yine bunu benim tuhaf • 

lığıma verirsiniz. Fakat ben neden.. 
se, sıcak yerden hazzederim. 

Yatağın yambaşında yeşile bo -
yalı büyük kapı görünüyordu. Ka
ranın bahsettigi kasa işte burada 
bulunuyordu. 

- Buyurunuz, dedi, benden um
duğunuz bütün esrar işte bu yeşil 
dolap kanadının arkasında bulu -
nuyor. 

Bunu söylcrk n de tekrar nnelı
tarı polis amirine uznttı. 

T. X. dedi ki: 
(De1'8mt """J 
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HAŞARAT UY ANMADAN FAYDA 
iLE YU VA-LA -RINI TAHRiB EDiNiZ 

. 
Geçen sene gibi bu sene de sinek afetine ve hUcumuna ve haşaratın iatilAsına maruz kalmamak için ,ımdlden FAYD ve pompasne yuvalar1nı temlzleylnl• 

------------·--------- -- ·- -
Ankarayı ziyarete hazırlanınız 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 

Kömür 
Sergisinde 

En kullanı ş lı, en i ktb:ıdi, en ucuz ve 
memlekete en fayda iı te~ hin aleti se- ı 
çilecek ve Tilrkiye~e kullanılmasmı 
tamim için kolaylıklar gösterilecektir. 1 

He an .clı~ alsı~ kur\ulursur.ı;ı. B1a~w; n.eroe tenni c;ÖndürJr mahveder. kanı. ağrıyı deı:hal keser. 

SiNiRE NElıRO~ CEMAL 
t 

Eııı c:a!siı i a<tır. Hafakana. ıcesc:ürlc i.;ayılaniııra 20 damlası hayat verı r. Evlerınııde mutlaka bulundurunua.. 

Kömürle işleyen vasıtaıarm en iyi va B K S ! 
en elverişlisi . teshil olunacaktır. • • - · 

ROMATiZMAY·A Pi MANOL 

A-çılış ta!ihi 

İstanbul Dördüncü İcra Memur
luğundan: 

Ayşe ve Leonidanın Emnıyet 
Sandığına birinci derecede ipotek 
olup (8518) lira kıymeti muham • 

mineli Galatada Kılınçali mahal -
iesinde Medrese sokağında eski 

12-23 yeni 18 No. lu mukaddema ka
gir salhane halen bekar odalarını 

havi demirhanenin satılmasına ka
rar verilmiştir. Mezkur gayrıınt>n-

. kulün hududu: Bir tarafı Nasıra 
dukkanı Vangel ve mukaddeme. 

Panço elyevm Nasıra ve Muharrem 
fırını bahçesi ve Yakovidi Kigo ve 

AnBon Panayot dükkanı ve diğer 
l -

tarafı Kasap Nuri ve Mehmet Ha-

san dükkanları ve diğer tarafı Ki
l~mli. · hnnesi ve Kılınçalipaşa ca • 

m.iı :ıylusu ve Perükıir Ahmet dük· 
kanı ve bir tar ü yol ile mlıhdut· 
tur Evsafı: IS numaralı kapıdan 
girildikte kaldırım, bir avlu, bır o-

da merdiven başında bır oda ve 
mutfak birinci katta bir sofa uze
rinde 4 oda bir mutfak arka kısmın· 
da toprak bir avluda tulumbalı 
bir kuyu ıki ocaklı bir dcmırhane 
ittısalinde zemini malta bır oda Ü· 

zerınde harap odu bır heliı eskı mez
baha mahalli oluup elyevm zemını 
malta iki göz mahal ve yine avlu 
üzerinde üzeri talaş bır sundurma 

Ü~ ütm tkle rı gel~~ arkil StiliCl lannı. si ~ atik, bet ve diz atrılarıru dcrh:ıl 2cçirir. Vucudu kızdınr. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
jj,. , tire t.u ursunuz • • Bel f.ev şek liğ•n• f~çirir, v ak~hiz ih tiyarlı yıınlara gera;lik ve d inçlik v;:r :r. Yalrm.: ismine dik kat. 

nrnhallı arka sokağa çıkan hır met
hal ve yıne eskı mezbaha mahalli 
olup elyevm denurhrıneôır. Bu kıs· 
mın çatısı ahşaptır. İçinde elektrik 
"ardır Umum mcsahası 626 m2 O· 

lup bundan 396 hına ve 22 m2 a\\ 

ludur Mezkur gayrımenkul tapu 
kaydı üzerınden tamamı açık art • 
lırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya 

iştirak edecek; müşterjlerin kıyme· 

tı muhammencnın % 7,5 nısbetin
de pey akçesı veya mılli hır ban • 
kanın temınat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. Arttırma şart· 
namesi 17 /3/937 tarihıne müsadif 
Çarşamba gunü dairede m ahalli 
rr.ahsusuna talik edilecektir. Bi • 

rınci arttırması 5/5/937 tarihine 
musadif Çarşamba günü dairemız. 
de ;ıt 14 ten 16 ya kadar icra edi· 
lecek, bırınci arttırmada bedel. kıy
metı muhammenenın % 75 ini bul
duğu takdirde tüste bırakılır Aksi 
takdirde son arttırmanın teahhü • 
dü bakı kalmak üzere arttırma on 

le sabit olmıyan ipoteklı alacaklar
la dığer alakadaranın ve irtıfak hak· 
kı sahıplerinın bu haklarını ve hu· 

su sile faız ve masarıf e dair olan id
dialarını ilan tarıhınden ıtibaren 

20 gün zarfında evrakı müsbıtele· 
rıle bırlıkte dairemize bildırmeleri 
lazımdır. Aksi takdırde hakları 

tapu sicillerile sabıt olmıyar..lar 

satış bedelınin paylaşmasından ha· 
ı riç kalırlar. Müterakim vergi. ten· 
vıriye \'e tanzifiye ve dellalıyeden 
ibaret olan belediye rüsumu ve va
kıf ıcaresı bedelı muzayededen ten· 
zil olunur. 20 senelik vakıf icaresi 
tavizi ise müşteriye aittir. Daha 
!azla malUmat almak istiyenlerin 
934/959 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve tak • 
diri kıymet raporunu görüp anla • 
yacakları ilan olunur. (1591) 

Okul Kızı 
Ok\11 Kızlarının yıllardır bekle· 

d ikleri biricik k ız mecmuasJ 
15 Nisanda çıkıyor 

beş gün daha temdit edilerek 20/5/ 1ı••••••••••••••-
937 tarıhıne müsadif Perşembe gü· 1 Gö z Hekimi 
nu saat 4 ten 16 ya kadar dairede 

yapılacak ikinci arttırma netıce · 1 Dr. Şükrü Ertan 
sınde en çok arttıranın üstünde bı· 1 Cakalotlu Nuruosmaniye cad. 
rakılacaktır 2004 numaralı icra ve 1 Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 
iflas kanununun 126 ıncı madde- 1 yanında) Te efon. 22566 

sıne tevf.ıkan hakları tapu sicilleri- '••••••••••••••mlll 

1 
Türk Hava Kurumu 

BOYOK P.IYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

fi ınLı keşide 11 

Büyük 
ik ramiye ~ 

Nisan .. 193 7 dedii. 

• l iradır. 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle ( 50.000 ve 200.000) 
liralık iki ·adet mükafat vardır .. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N C 

937 günü ak,amına kadar biletiil i 
değiştirmı, bulunmahdtr. 

Bu tarihten sonra b ilet üze• 
rindeki hakkı sa k ıt olur .. 

Eyup İcra Memurluğundan: 
jMukerremın, Mahmut Şevket 

ve Abdülkadır ve Hi.ıriyyetin şayi
an mutasarrıf oldukları Otakçılar 

Namazgah sokağında kain olup kıı· 
p1SLndan gın!dikte Malta taş dö -
şr:lı hır korıdordan sonra tahta bir 
sofa ü.zenndeki ikt bı.iyuk bir küçuk 
oda ve taş doşelı bır mutfak ve bir 
hela merdivenle çıkıldıkda bü -
yük hır sofa üıerınde ikı buyuk o
da ve bir sandık odası ve bır hela 
ve kuyuyu ve P.şcarı musmireyı havi 
bahçeli ve 13,75 metr~ murabbaın· 
da tamire muhtaç ahşap har.enin 
ve Cebecibaşa (Savaklar) sokağın
da kiıın olup kapısından gırıldıkde 
toprak koridor, üzerınde küçuk bir 
oda ve bir kuyulu mutfak ''e mer· 
dıvcnlc çıkıldıkta sol tarafda bır 

'f.Jdll ve bir hela ve keza 44 basa • 
maklı merdıvenle çıkıldıkda bıri 

ufak biri bi.ıyük ıki oda ve bir san· 
dık odası ve eşcarı müsmıreyı havi 
bahçeli 287, 58 metre murabbaında 
alt katı muhtacı tamır 10 numa -
ralı ahşap hanenin ve Otakçı başı 
cami sokağında evvelce 33 numa -
ralı hanenm şımdi sokağa cepheli 
ve bu cepheden dıvarla çevrilmiş 
14:81 metre murabbaında arsanın 
şuyunu izaleleri çinaçık arttırmaya 
çıkarılmışdır. Bu gayri menkuller. 
den 55 numaralı hanenin kıymeti 
muhammenesi 662 ve 10 numaralı 
hanenin kıymeti muhammenesı 690 
ve arsanın 106 lıradır. Şartnamesi 
12-4-37 gi.ınünden itibaren di -
vanhaneye asılacaktır 23/4/937 ta· • 
rihine müsadif günü saat 14 den 16 
ya kadar satılacaktır. 

Arttırmaya girmek için konan 
kıymetlerin yüzde yedi buçuğu nis· 
betınde teminat akçesi alınır. Bi· 
rikmiş vergi vakıt icare hissedar -
lara rusumu dellciliyesi mi.ışteriye 

aittir. Birinci arttırmadaki kıyme

tin yüzde 75 şi bulursa müşterinin 
üstünde bırakılır aksi halde en son 
arttıranın teahüdü yerinde kalmak 
üzere arttırma 15 gün daha uzatı· 
lır 10/5/937 tarihine rastl<syan 
günü saat 14 den 16 ya ka -
dar iha!ei katiyesi icra edilec.eğin· 
den ipotek sahibi alacaklılar ile. 
dij er &lacaklılaruı lı'Ufak hakkı sa-

hıplerının gayri mcnküller i.ızc -
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa daır iddalarsnı musbıt cv
raklarıle bırlıkte 20 gün içinde 
daırcmızc müracaatları nksıt tak
dırde hakları tapu sıcillerılc sabit 
olmadıkça paylaşmndan harıç ka
lacakları ve fazla malümat ıst<.'yen
lerin dairemizın !}37 /327 numaralı 
dosyasına muracc:ıatleri ıliın olu -
nur. 

TASHİH 
İstanbul Di:irduncu İcra Memur -

luğundan gondcı ılcn ve gazetemi
zin 12/3/937 tanhli nüshc:ısının se
kjzınci sa~fasında çıkan Emnıyet 

Sandığına ait açık arttırma il:i -
n"ında .işbu gayrı menkule> deni
lecek yerde •işbu menkule> den il· 
mış "e yin~ maltız ocak ve fayans 
lavabolu denecek yerde mcthallc 
lavabolu denilrruşfü. Tashih olu • 
nur. 

İstanbul Dôrduncü İcra Memur
luğundan : 

Ahmet Milhat ve Nur Kemalin 
Emnıyet Sandığına birınci derece
de ipotek olup yeminli üç ehli \'U· 

kuf tarafından tamamına (2031) 
lira kıymet taktir edılen Beyler

beyinde Bostancıbaşı Abdullah a
ğa mahallesinde Fıstıklı soka ~ 

ğında eski 32 yeni 54, 56 numaralı 
bahçeli ahşap evın satılmasına ka
rar verilmıştır. Hududu: sağ tara
fı Mehmet hane ve bahçesi sol ta-

rafı kırk merdiven sokağı arkası 
Fıstıklı caddesi on tarafı Orta so
kak 1le mahduttur. Evsafı: Altın

da bodrum dıvarı kagir üst katları 

ahşap olaı:ak dört kattır. İki yan 
tarafının ve arkada bahçesi vardır. 
Katlara iki yan tarafından merdi
venle çıkılır. İki kısım olup arka
sında kapı vardır. Her iki tara -
fın zemin katında: birer taşlık bi

rer oda birer hela ve bo<;lruma ait 
birer merdiven olup bodrumda kö
mürlükler vardır. Birinci katta: İki 

oda bir salon bir sofa iki hela var
dır İkinci katta: Üç oda bir salon 
bil' sandık odası iki hela vardır. Bi

naııın cephesinae ortada bir çıkn;a ı 
yan tarafta ikinci katta diğer bir ! 

~ıkma vardır. Kaplaması tamire 
muhtaçtır. Bahçesinin etrafı dıvarh 
muhattır. Bahçede erik, ce\·jz a
ğacı ve bir ocak ''ardır. Mcsahası: 

Umumu 910 nı2 olup bundan IH 
m2 hina zemini ve kalanı bah -
çedır. İşbu gayrımc.nkul tapudaki 
kaydı üzerinden açık arttırma va
zedilmiş olduğundan 5/5/ 937 tari· 
hine müsc:ıdif Çarşamba günü saat 
14 ten 16 ya kadaı dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttır· 
ma bedeli kıymeti muhammcncniıl 
~;, 75 ni bulduğu takdirde müş -
tcrisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 

takdirde en son arttıranın taahhü
dü baki kalmak üzere arttırma 15 
gün müddetle temcht edilerek '20/5 
937 tarihine müsadiC Perşembe 

günü saat 14 ten 16 ya kadar kczıı 
dairemizde yapılacak ikinci açık 
arttırmasında c:ırttırnıa bedeli 
kıymeti muhamme.nenin "ô 
75 ni bulmadığı takdirde sn -
tış 2280 No. lu kanun ahk:imına 

şindir. Arttırmaya iştirak etmke is· 
şindir. Arttırmaya iştirnk etmek is
teyenlerin kıymeti muhaınmene -
veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları .lıi· 
ıımdır. Hakları tapu sicililc sabit 
1llnuyan ipotekli alacaklarda diğer 
aliıkadaranın ve irtifak! hakkı sa -
h)plerinin bu haklarını ve bıısu -
s:ıe faiz ve masarifc dair olan id .. 
dİalarını evrakı müspiteleri ;le bir· 
lıktc ilan tarihıncien itibaren ni· 
hayet 20 gün zarfında birlikte dai
remiz<! bildirmeleri lazımdır. Ak • 
si takdirde hakları tapu sicililc sa· 
bit olmıyanlar satış bedelinin pay· 
!aşmasından hariç kalırlar. Müte -
rakim vergi, tcnviriye, tanzifiytt 
ve dellıiliyeden mütevellit beledi· 
ye rüsumu \'e vakıf ic:ıresi bedeli 
müzayededen tenzil olunur. 20 se ... 
nelik vakıf icaresi tavizi ise miiş -
leriye aittir. Daha fazla rnallımat' 

_alm.ak isteyenler 17 /3/937 tarihin
den itibaren herkesin görebilmesi 
i~n ..dairede açık bulundurulac::ık 
arttırma şartnamesi ile 934/ 2777 
No. Iu dosyaya müracaatla mezkUt' 
dosyada mevcut vesaiki gö:-ebH~· 
cekleri ilan olunur. (15~0) " 

~ 

Dr.- Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtahassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadal' 
istanbulda Divanyolunda (104) n\J" 

maralı hususi kabinesinde hasta .. 

larını kabul eder. Salı, cumarte.sl 
günle:·i sabah t9.5 - 12• saatleri hll" 
k iki fıkaraya mahsustur. Muayen~ 
hane ve ev te!~fon: · 22398. Kışlı.IC 
t~lefon: 210-14. 

------------------------"""""""'~ Sah.ıbi ve umumi neşriyatı idare edeı> 
Başmuharrir 

E.lzzet 
Basılcbil yer: Matbaal Ebud>'9 


