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SAVI: 665 YAZI ELEFON: 20827 
İstanbul Caialoilu Nuruosmaniye No. M En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

BU GAZETE 
İltanbubm en çok satılan haldld 

U:pm sazetesidir 
11Anlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan bakklle 

istifade etmiş olurlar. 

İDARE - İLAN: Tel: 208 72 
Telgraf t. Son Telıırllf 

Tayyare Kaça kçı l ığı 
, 

r' Adli ye, Baş veki1 i m1zin Emirlerini 
ifa için Hare k ete Geçti .. 

iı Hic Bir Suc Cezasız Bırakılamaz Ve 
' ' 

Bırakılmıyacaktır, Kanunlarımız Bütün 
Kifayet Tedbirleri ile Mücehhezdir. Dünya i şleri ~trafında mühim müzakerelere ıann e olan Rom'!ya ~ır bakış 

Görüşmelerı E. König F ransada Bulunamadı 
Vaşington Elçiliğimizden 

Evrakı ve Tafsilatı 

Yeni Tahkikat 
Geliyor 

~A nkara 12 <Hususi Muhabirimizden) - P arti Meclis Grupunun 
toplantısında Başvekil Celil Bayar'ın irad ettiği nu tuk her ta· 
rafta büyük bir alaka ve memnuniyet uyandırmıştır. Sayın 

Celal Bayar'ın bilhassa, •suiistimal, yolsuzluk• gibi umumi efkarın 
daiına nefretle karşıladığı içtimai mevzuun izahı üzerinde yaptığı tah· 
lil ve bu nevi hadiselere karşı Cumhıniyet Hükumetinin daima aman· 
sız ve insafsız olacağı hakkındaki beyanatı fevkalade müessir olmuş
tur. Başvekilin: 

•- Mücrimleri yakalamak, cezasını vermek en esaslı işimiz
mizdir. Herhangi bir yolsuzluğu ezmek bizim için kat'i bir esastır. 
Bu memleketin suüstimaller yüzünden çektiği namütenahi azab
lar kilidir .. • 
Mealindeki cümleleri bilhassa Parti Grupunda ve efkarı umumi

Yede şiddetle alkışlanmış ve Cumhuriyet Hükıimetinin rejimin fazilet, 
ismet, kanun. siy ve ferağate verdiği yüksek kıymetin enerjik ve di· 
namik mahiyette en kuvvetli vesikası sayılmıştır. 

• • • • • 
aşington'un Tezkeres i İm za 
eselesinin İç Yüzünü ildirecek 

krem König bakkındakı 

tahkikat normal seyrini ta
kib etmektedir. Sahtekar -

ktan başka birşey olmıyan bu 
ıidise yakın zamanda neticele -
E!cektir. 

Bugün bu hadisede yegane nok
n kalan taraf, bu sahtekarlığı 

apan Ekrem König'in ele geçe-
em · · esı ve ondan bu hususta iza-

at alınamamasıdır 
:ük~etimiz Ekrem König'in 
. esı ıçın Fransa hükfuneti nez
~de teşebbüste bulunmuştu. 
.. ransa hükfuneti tarafından 
onderilen cevabda König'in Fran
. hududları dahilinde olmadığı 
ildırilmiştir. 
. i.ğer taraftan Vaşington elçi -
ğ ımizden de bugünlerde bu 
esele hakkında y eni tafsilat 
im . b esı eklenmektedir. Bu ara-
! sipariş için fabrikanın çektiği 
grafa Hariciyenin verdiği ce
b da bell olacaktır . 
Bu suretle telgraftaki imza ile 

{Devamı 6 ıncı sahifed~) 

Tayyare sahtekarlığını yapan 
Ekrem König 

Orta 
Anadolu'da 

Zelzele 
ispanyada : Hemen Her Günlük 
• Bir Hadise Haline Geldi 

rbı Hangı Taraf m~~~;~~ı~ş1e~~s~ mh:h::::~:n: 
K 

• dl' zelzeleler her gün gibi devvm 

azan'yor etmektec\jr. Geçen cuma gilnü 
~3.06 da 3 saniye 23.21 de de 1 sa-

londra 12 (II ·) 1· niye devam eden iki zelzele olmuş-
ususı - span • 

~ıı harb bütün şiddetile devam tur. Bu zelzelede Mucur kaz m· 
Y'' " İki taraf da tebliğlerinde ıım Bahçecik köyünde 21, Dalakçı 
m ınuv.Jı.ffakiyetler kazandık- köyünde de 1 evin duvarları çat-
ır., bildiriyorlar. Bu, Roma mii- lamıştır. Cumartesi günü saat 3.30 
creleri üzerine tesir yapır.,J>-. c?a bir saniye devam eden bir zel-

. çevrilen bir siyasi manevra zele olmuştur. Pazartesi günü de 
kki ediliyor. 12.43 de ve 13.38 de yeniden ıki 
akikatte harbin kimin lehine z<lzele olmuşsa da bir hasar y~p-
işaf ettiği hakkında ataşenııli- rnamıştır. Evvelki gün Arapsun 
lerin raporu bekleniyor, kazasında da 4 saniye devam e

Filistin' de 
Üsademeler 
Şiddetlendi 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

den bir zelzele olmuştur. 

Çekler'le 
Macarlar 
Arasında 

(Yazısı I ıncı ıahifetle) 

Başvekilin Çok Mühim Roma 
Beyanatı 

• 

Devam Ediyo;· 
rı emlekatin Suiistf maller Bütün ihtilaf ı Mese elerin Bir Uzlaşma ve Anlaşma 

Yüzünden G9k! iğ i r~amütenahi Yo~i.e .a[in l 1 ·an O u~ OJmad öı Bugünkü 
Azaplar Kafidir· · ~ı ı T eması ardan l on r a Be 11 i o 1 a c ak 

A 
nxara 11 (A. A.) - C. u. 

Partisi Meclis grupu lıeyeti 
umumiyesinin lC/1/939 ta

rihli toplantısına ait olarak dün 
verdiğimiz haberde Tiaşvekil Ce
lal Bayarın i<aıfo.eri hulasaten 
kaydedilmiş bulJOlll vrdu. Bugün 
bu beyanatların t~ı.ı metilenrini 
aynen neşrediyoruz: 

Başvekil Celôl Eayor (İzmir)
Arkadaşla:, -.~~.:.n b.:n~ haziran a
y~ zarfın<la Hariciye v-._kilin1iz size 
be; ndmilel bir tayy a ı" kaçakçılı
ğından bahsetmişti. Bugün ayni 
nıevzua avdet mecburiyetini duyu-
yor•ız. Müsaade buyurursanız bu
nun konuşmalarının ve miiz•kere
sinin diğer işlere tercihan ruzna
meye alınmasını rica ediyorıım. 
(Hay hay sesleri). 

(D~vamı 6 ıncı sal::i!et!e) Başvekil Partide nutuk söylüyor 

1 Suriyelile~:Mütemadiyen Nümayiş Y ap7yor 1 -
Suriye~de Fransız 
Aleyhdarlığı Gittikçe 

Şiddetleniyor 

Fransız Başvekil muavini Şotan Fransanın Afrika müstemlekesi' 
erkinile görüşüyor 

(Yazısı 6 mcı •abüede) 

• 
Dün Mu sol ini Bu Meseleler Hakkında ita/ya· nın 
Tali!blerini Söyledi. ugiin Bu Yolda Karşılıklı 
Fedakarlıklar Ya ılarak Hal Şekli Aranacak 

L ondra .l~ (Hususı ) - Uun P. ~ p.ırltlk 

sırr~t~c kar.şıbıan İnı:iliı_ ~.ızırl ı il~ • u
solını ve Cınno nrc..sındakı ıla .. t tl n al. .. 

şam saat 18 de ynpılntış, lir buçu s at cfilT'ıuşttir. 
Uuıumjyetlc znwı dildiğinc görl' c1 'nk i t ... -

masta Fransız - İtnlJ.a iJı t i ! .lfı Akde niz. ın<s les i. 
İspanya işi l ' C" uıuunı i ~· et Hibaril o i tnl anın ı ! lli 
eitıelleri hakkında Romanın on a«Mri t lehler. i ilı 
til'a etnıck üzere .i\IusoJ: n inin izahatı Uln1e ni , 
Avrupada sulhun del'amlı surt•tt e tes i~ i i r;i•ı lüti in 
muallak meselelerin hal H killr ri ne cıln hilereğ i 
hakkında kısaca he-r nı c:; rleyc tcn1as olunarak nıii-

ı 1 

<l ve le ı cfl,. ü. rda bıılunulnıu~tur. 

İkinci ve esas içtima bugün yapılacaktır. Bu
gün daha ziyade Çcmbcrlayn konu~arak ve dün lr· 
m ll!l edilen meseleler hakkında kendisi ~ahsi k:ın:ı-
· tlerin i, İı · giltere dcl'IC'tiııin noktai nazarını ,.en~ ni 
2a nıanda Paris - Londra blokunun kararlarını an
fo tacnktır. 

;llütekabil fcdakıirJıl,Jarla sulhu kurtarmıva 
inıkiın olup olnıadığı ancak bugünkü ıniikilenıeİ "' 
rin sonunda az çok belli olacaktır. 

Siya~i müşahidlerin kanaatlerine göre Roınadn 
(Devamı 6 ıncı sahifed~) 

Milli Şef imiz 
Başvekilin 

Köşklerinde 

Beş Zehir Kaçakçısı 
Daha Yakalandı 

Reisicumhunw. • lsrr:ct 

İnönü dün akşam AnkaMcU 

şehir içinde bir gezinti ycp· 

mışlardır. lsmet lnönü bu ge

zintilerinden avdetlerinde ~· ,• 

saat yinnide B<ı§veki! Ceıa ı. 

Bayarın evine uğrıyarak e
peyce bir müddet orada h:
mışlar ve Başvekilinıizle gÖ· 
rü.şmü.şlerdir. 

Komisyo'1"uf uk 
Kalkiıktan 

Sonra .. 
Komisyon Kurulmak 

Üzere 
{Yazısı 6 ıncı sahilede) 

ikisi Bunlardan 
/ Kadındır 

Yakayı eıe veren ka~akçı !ardan ü~ü bir arada 

gemici Sükymandan aldığı an -
Jı;şılmış o da yakalanmıştır. Ya
kalanan beş kaçakçı da bugün ad
iiyeye teslim edilmişlerdir 

-=======-========~-

Barem Eayihası 

Bu Gün Çekilen Tayyare 
Piyangosunda Kazananların 
Listesi Altıncı Sayf amızdadır 

E mniyet müdürlüğü ikinci 
şube k aenkçıhk kısmı me 
murları dün de ikisi kadın 

olmak üzere beş beyaz zehir ka
ı:2kçısını yakalyıarak adliyeye 
teslim etmişlerdir. Unkapanmda 
oturan Kiryakiçe namı diğer Me
lek ile oğlu Piç Osman ve ayni 
evde oturan Safiyenin esrar ka
,akçılığı yaptıkları haber alın · 
rnış ve dün bunların evlerinde ya
pılan arama neticesinde merdıven 
~Hında saklı 89 parça ve Safiyenin 
ııdasında büyük bir kutu içinde 
de 79 parça kaynamış esrar bu • 

· lıınmuştur. 
Diğer taraftan Tepebaşında rı

turan Melih isminde biri eroin 
solarken suç üstünde yakalan -
mıştır. Yapılan tahkikat netice -
sin de Melihin bu eroinleri sab ıkalı 

Devlet memurları ve banka ·e 
mümasil müesseselerde çal• ş. r 
memurların maaşlarının bareme 
tabi tutularak verilmesi hakk•ı•da 
hazırlanan layiha ile zabitan '~ 
askeri memurlar hakkındaki ye
ni barem kanunu layihaları mü
zakerelerinin şimdilik tehir olun
ması hakkında kuvvetli bir ce -
reyan mevcuddur. Bu takdfrd~ 
bu 3 Jayiha Büyük Millet Medi • 
ı inin mart içtimaında müzakere 
olunacaklardır. 
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jHADiSELER KARŞISINDAI! Tramvaydan 
--- - ---Son Telgraf. 1 Aflanıak 
:NİŞANLANACAK 

GENÇ IUZLAil 

A 
lrnanyada nişanlı kızlara f!!V 

işlerini öğretmek için hu -
' susi bir mekteb açılmış. Ni-

şanlı kızlar, bu mketebde altı haf
ta okuyacaklar. Yemek pişirme, 

ev iktısadiyatı, el işleri, çama,ır 

yıkama ve ütüleme, çocuk bakı
mı, hastaya bakmak ve saire öğre
tilecekmıi • 

Böyle hır mektebin ne kadar çok 
fayda vereceğini bile söy lemege 
lüzum yoktur. Fakat, bizim me
rak elliğimiz şudur: Acaba, mü -
teaddid defalar nişanlanan kızlar 
da bu mektebe gidecekler mi?. 
Yoksa yalnız, ilk nişanlanma za
manında gidilecek, ondan sonrası 
içın, yalnız diploma gösterilmek
le mi iktif edilecek?, 

SUDAN BAUİSLERE 

SIRA GELDİ 

Sabah refikimiz de artık dün-
de_nbt'ri havadan, sudan bahset -
meğe başladı. Daha evvel kend ine 
maluıus tefrikaları vardı. Mehmed 
Akı!e çatanlara cevab ve saire ... 
Düııdcnberi bu tefrikalara her 
nedense birdenbire nıhayet veril
d .. 

Dün bir fıkra okuduk: On bir 
kuruşa bir bardak iyi su, dıye şı
kiıyet ediliyor. A, birader hava
dan sudan bahsetmek en tehlike
•ız ıştir amma, bu kadar da sudan 
yazı oıur mu?, On bir kuruşa İYİ 
SU nerede?. İyı suyu bulsak on 
bir kufUf vermeğe dünden razı
)'IZ. 

KILIBIK OLAN 

KOCALAR KİIULERDİR? 

Bir kadın adliyede kocasmı tab-

1 

kir etmiş, hemen yanın saat son
ra da mahküm olmuş. İyi ki bir 
çok kılıbıkların evinde iki.şer şa
hid yok .. 

O zaman bütün kadınlar mah
ktim olurdu. Hemen Allah cum
lemizi, karımızla konuşup rr.una
kaşa ederken, tesadüfen dahı olsa 
bizleri iki •ahid huzurunda bu -
lundurmasm.. :rşey değil, öyle 
atıp tutan babac&nlar vardır ki, 
tam ev erkeği dersiniz .. Halbuki, 
iki şahit birçoklarının, evde ne 
kılıbık olduğunu meydana çıkarır. 

KAPLANLARI VURAN -AR~LANLAR K.İ,'1? 
Urlada avcıların yine bır kaplan 

vurduklarına dair gazetelerde bir 
havadis okudum. Vakit vakit gar
bi Anadolu ~ehir ve kasabaların
da bir kaplan avcılığ•ndan bah -
sedilir. Bu kar,Janları vuranlar 
hangi arslanlardır, bilmiyorum. 
Fakat, sonra, işin dedikodusu ya
pılır. 

Hayır, efendim, vurulan kap -
lan değildir, bu civarda kaplan 
yoktur. Bu, olsa olsa kaplanan 
benziyen sırtlan azması bir mah
lüktur. denir. 

Neticede hikaye, münakaşa U· 
nutulur gider. Bu sefer vurulan 
acaba hangi cins kaplandır? der
sınjz .. 

ÜÇ KAZA 

YAPA.'\' OTOMOBİL 

Bir otomobil, üstüste üç kaza 
yapmış .. Hay yaşa .. Üç kaza fena 
hır rakam değil .. D mek kı biraz 
daha gayret etse irnış yarım dü
zineye çıkaracakrıış.. Hrrkesın 
elinden bir kaza çık:ır. hu otomo
bi!in elinden üç kaza çıkmış .. 
Haydi bereketli olsun .. 

AHMED RAUF 

jKüÇüK HABERLE~' 

• 

* Filuıtinde tedhiş harel.etı 
1ıenişlem.if!ir. Dün birçok Arab 
ıdama mahküm olmuştur. K>.nlı 
ınüsademeler devam etmektedir. * Devlete aid matbaaların An
hrada toplanması hakkırrlaki 
~ •nunun 2 inci müzakeresi diın 
Büyük Mıllet Meclisinde yapııa -
lak bu kanun kabul olunmuştur. * Macar - Rütenya hududundıı 
dun de yeni hadiseler cereyan et
miştir. * İngilterenin Ankara büyük 
.?lçiliğine Sir Hughes Mont!!1 -
mery'nin tayinine hükıimetimizce 
ağreman verilmiştir. * Amerikalılar ilkbaharda Av
ı upada bir harb olacağını iıi.'ia 
ermektedirler. Amerikanın L m
dra sefir! de bu iddiayı teyi-I e
derek diln : cHarbe hemen han• 
1• nmahyıE!. demittir. * Üniversite Arkeoloj i enıt: -
tüsü bu IÖmetıtr tatilinde Hat.ıya 
1'ir tetlı:llı: ııeyahati t ertib etm ;7~ır. 
* Maarif Vekileil Üniverııf t•. 

c.üi liaan tedrisatından memnım 
değildir. Banun için Vekllet tı -
n;versite.re bir tamim gönde~ -
miştir. * Eıaniyet sandığı 70 yaş·n.ı 
r.ırm!ftir. 

* Fatihdeki A tpazarı TopÇ'l -
lara naklolunmuştur. Edirnekapı 
ı .rıcindeki yeni mahalde kn•ab
i:k hayvanlardan başka hayvan. 
!ar satılabilecektir. 

* Milli Müdafaa Vekaleti de
r.iz müsteşarı Albay Hüsnü dun 
Almanyaya gitmiştir. 

-o--

Maarif Müdürü 
Değişecek mi? 

İstanbul maarif müdiJrü Tev
fik Kutun orta tedrisat umum mü
dürlüğiine tayin olunacagı •ty
ienmektedir. 
İzmir Maarif Müdürü Alı Rı

~•run da İstanbul maarf mii -
diirlüğüne getirilmesi mevzuu 
bahsolmaktadır. 

Af dan istifade Eden 
Bir mahkum 

H atay devleti umumi af ilan 
utiği için dün İstanbul Ağırc~za 
muahkemesi Hat.ayda Saffet is
minde birini öldürmekle maznım 
bulunan ve bilAhare İstanbul ha
pisanesinden kaçtıktan sonra ya
l<alanan Tevfiği serbest bırak -
mıştır. 

GÖKYOZO~DE 
AŞK YARIŞLARI 

Nr. 86 

Reşad yatağın içinde taş gibi 
lussız yatıyordu. 

Annesı o •tunun kalbini d,nle -
dı: 

- Yavrumun "Üref(i kop cak 
gıl:_ çıı.rpıyor .. Ama- bir doktor 
çağıralım. 

R ad bır tıir!ü ayılamıyordu. 

Yazan: İskender F. SERTELLi 

Nesr,::ı merdivenlerden atlıya
rak sokaga koştu. Eczaneye gitti 
ve bir doktor bularak hızlı hızlı 
ev~ aö, d .... 

, 'esrın doktorla birlikte kapı -
dan girerken, karşıki evin pen -
ccresıncıcn Suna'nın sesini duy -
du. 

Necmı. oğlunı.'ı bu halde gôrün- -Ne var kardeşim, böyle ko-
cc ümidsızlı e düştü .. Nesrine: 1 şıırak nereden geliyorsun• 

- Haydi kız.m, ded • l:öş'başın- N esrlnln gözleri ağlamaktan 
daki eczaneye ·oş .. Bır doktor al, 1 kıpk>rmızı olmuştu. 
getır hEmen. Doktor yol gosterdikten sonra, 

1'esrin kenıiini guçlükle tutu - pencereye döndü. 
yordu. İçkıye bu kadar 'lüşman - Ağabeyim has1alandı .. 
01211 ağab~vısı nasıl el ıçnıi ti Dedı Başka birşey söylemeden 
böyle kerıJıni karbcdinc.ye J,a- keri girerek sokak kapısını ka

padı. dar!.-

Yas3k 
Bu Karar Yine Şiddetle 

Tatbike Başl .t11d1 

Son gunlerde tramvaya atlı -
yanlaraı ve tramvay ka·'1darının 
çoğaldığı görüldüğünden Bekdl
:;e reisliği şubelere emir vererek 
memurların bu hususta lir.mı ge
len takyidi ısrar ve ehell'r.:ı! elle 
göstermeleri lüzumunu bi!d..r -
miştir. 

Bunun üzerine iki üç gündür 
tramvaya atlıyanlar tekrar >ıd -
detle takib olunmıya başlanr.ıış

lardır. 

Bunlardan cl05• kuruş ceza a
lınmaktadır . 

Te~errüründe cezanın arttırıl

ması ve tramvaya atlıyan mektep 
çocuklarının hem ailelerine, hem 
de mekteblerine haber verilmesi 
de kararlaştırılmıştır. 

Riyaseticumhur 
Dairesi 
Teşkilatı 

Riyaseticumhur dairesi teşki -
Jüt kanununda bazı değişikli ,ler 
y"pan layiha Büyük Millet Mcc-
1ısi enciırnenlerinde son şel~11ni 

r.lmıştır. 

Yeni !Ayihaya göre: 
A - Hususi kalem müdürlüğü 

tir müdürle dört" katihden m;; -
ıı:kkebdir. Bu kalem mahrem mu-

• ha berelerle uğra~ır. 
B - Yazı işleri müdürlüğü de 

ı müdürle 4 katibden ibarettir >e 
l u kalem umumi muhabereler!e 
l•ğraşır. 

C - Başyavere maaşlarından 
tnşka ayda 200 lira tahsisat, }a
"erlere 50 lira verilecek ve b1şta
l;ib 400 lira alacaktır. 

-0--

Ticaret Odası 
Meclisi 

Ticaret odası idare meclisi dün 
'oplanmıştır. 

Bu içtimada evvela 939 bülçEsi 
tasdik olunmuştur. 

Bundan sonra kadrolar Üz•crin
ce görüşülmüştür. Dünkü toplan. 
tıda yeni meclis azaları da u.ti -
hab olunmuş; yalnız bunlardan 
·:efat eden bir azanın yerine ye. 
r.is igetirilmiştir. 

Oda bütçesi görüşülürken bil -
hassa ticaret borsasının yeni büt
çesi münakaşalara yol açmıştır. 

Ezcümle borsa idare heyeti a
zaları için konulan 5460 lira hak
kı huzurdan biraz fedakarlık ya
pılması istenmiştir. 

Buna borsa umumi kA!ibi ilıraz 
ederek her içtimada idare heyeti 
azalarına verilen 10, idare heyeti 
reisine takdir olunan 15 lira hakkı 
h uzurun bilakis az olduğunu söy
lemiştir. 

Süngercilik şirketi müdürü Ah
med Hamdi buna mukabil borsa 
idare heyeti azalarının hakkı hu
zurlarından fedakarlık yapma -
larını istemişse de buna bir kar
şılık çıkmamıştır. Neticede bütçe 
olduğu gibi kabul olunmuştur. 

Suna bu iki kelimeyi duyunca 
ı,.encerenin önünde buz gibi do
nup kalmıştı. Ağzını açıp birşey 
söyliyemedi. 

Doktor Reşadı muayene edi -
yordu. 

İlk önce kalbini dinledi: 
- Çok içmiş, dedi. Hemen bir 

acı kahve pişiriniz. Alkol çarpıntı 
yapmış. 

Sonra Bay Necmiye döndü: 
Oğlunuz bir daha bu kadar 

içerse, kalbi durabilir. Yazıktır. 
Genç, fakat zayıf bünyeli bir ço
cuk. 
Reşadın annesi titremeğe, N es

rin te krur ağlamağa bijşladı. Re
şad ın yedi sekiz yaşlarında bir oğ
lan kardeşi daha vardı. Bereket 
vel'!iin ki, onun birşeyden haberi 
yoktu. Reşad yatarken, o mekte
be gitm~ti. 

Nesrin hıçkırarak ağlıyordu. 
Necmi: 
-Kızım, merak etme! Bir şey 

yok.. Doktor ileride gelecek bir 

p sı • 
1 

Ve .. Mahkemeler 

Dişçil.k 

Yapan 
Berberler 

Ben 
Kar ... mı 

• • 
ıslıyorum 
Zina Daves ı Açtığı 

Zaman 0 1a Kızgı rm•ş 

A 
ltıncı ııukuk malıkemc"' 
mübaşiri elınde eJamı li:»tl·si 
oldugu halde mahkeme scı- j 

ıo,,undan çıktı ı,e ses.nin bti.tiı.:-• ı 

kı.vı:eıile bağırdı . 

- Mevlıid, Muneuveecr!_ 

Mahkeme salonuna önde sıyalı 
mantolu, orta yll§lı bir kad,,.fa, 
c.nu takiben hal ve vaziyetindeıı 

pek saf oldtıgu gör;ilen yine orVi 
yaşlı bir adam girdi. 

1 
Hcikim, ilkönce Met'lüda sorciw 
- Sen karından ayrılmak ısti

y•rsun, değil mi? .. 

Mevlüd birkaç sa11iye hakımiı. 

8<>Tttsuna ceuab vermedi. Bu ırüd
det zarfında, siyalı gözlerini Ö"'.Ü· 

..e dikerek diişundü .. Sonra bcı

rını kaldırdı, hakime baktı: 

- Hayır, ben karımdan mem
t unum, ondan ayrılmak istemi -
yorum. 

I!cikım hayretle: 

- lyi amma, sen aynı zamandtı 
zina daı-a" da açmışsın' .. 

- Evet .. 

- Peki, hem karından ayrıl -
mak istemiyorsun, hem de z;•ıa 

daı:anıı var, bu nasıl olıır?! 
MevlUd hiikimin bu soru.ıına 

;öyle ceı•ab verdi: 

- Ben öu davayı açtıgım za -
man Münevvere kızgındım. F~kc:t 
wnra bu kızgınlığım geçti. Şir.1<h 
artık ondan ayrılmak istemiyo 
:um .. 

Reis Münevvere dondu: 

- Sen kızım, bu adamdan bo
{anmak istiyor musun? .. 

- E~·et bay hakim, bu adamdan 
muhakkak ayrılmak istiyorum. 
ununla artık bir dakika bile ya
§tyamam. Kendisile evlenelidcı·

tEri ban·ı iyi bir gün göstermedi. 
Olur o!rn.ıız şeylere kızıyor, elıcrıı
miyetsiz bir hadise onu öfkelen
diriyor. Beııimle kavga ediııcr. 

.Acı sözlerle bana hakaret ediyor 
ve bütün bu yolsuz hareketleri 
"Jetmiyormuş gibi bir de: cBo~ka 

, rkeklerle münasebette bulunu -
ııor diye iftira ediyor. 

Kadın sııstu, bu sırada kin 11c 
nefret lıis!erile parıldıyan gi;zıe

rile kocasına sert sert baktı, son
ra tekrar hakime dönerek yalva
ran bir sesle: 

- Bu adamla asla yaşıyamam; 

beni ondan kurtarın! .. 
Dedi. 

Mevlüd ile Münevverin bu İJ• · 

cle!eri kafi görülerek, zina daı;ası

mn da neticesini öğrendikt.en soıı

ra, karar vermek için duTU§fflanın 

bit' başka güne bırctkılmasına lra· 
rar verildi. 

tehlikeden bahsediyor. 
Diyerek kızını teselliye çalışı -

yordu. 
R adın annesi de çok üzgündü. 

Ağlamamak için kendini güç tu
tuyordu. 
Acı kahve geldi. Fakat, bunu 

Reşada nasıl içireceklerdi? 
Reşadın babası bir kaşıkla oğ

lunun ağ2ına kahveyi akıtmağa 
başladı. 

Re~ad yavaş yavaş esniyerek a-
yılıyordu. 

Necmı bir daha seslendi: 
- Oğlum. Haydı aç gözlerini! 
Reşad birdenbire gözlerini u -

ğuşturarak uyandı. Sersem ser -
sem etrafına bakındı ve karşısın
da bütün ev halkını görünce şa
şırdı. Başını yastıktan kaldırdı: 

- Ne var, anne? Neden to~ -
landınız odama? 

Doktor cevab verdi; 
- Oğlum, hafif bir çarpıntı ge

çirdiniz. Merak edilecek bir şey 
yok. Fakat, sakın bir dalıa bu ka-

Şahid 
Kadınların' 

Tevkif i 
Çünkü Ya lan İfade 

Verrr. işler 
Dün adhytde iki şahid kadın 

tevkif ol.- -nuştur. Beyoğlunda 

oturan H arufc isminde bir kadın 
dostu Rız~n;n kendi evinden bazı 
eşyalarını ça d ğını iddia etmiş ve 

bunun .~:n 2 i~ci sulh ceza mah
kemesin e müracaat etmiştir. 

Dün n.uhakemede Saniye ve 
Cemile L~m..nde iki şahid kadın 

dinlenm:stir. 

Bu kadınlar Rizanın eşyaları 

çalc •nı gormediklerinı söyle -
mişlerdir. 

Halbuki ilk tahkikatta verdık
leri ifade okununca orada herşeyi 

söyled:klcri, •eşyaları Rizanın 

çalıp gittiğini gördük!.• dedık -
leri anla~ılmıştır. 

Reis kendilerine doğruyu söy
lemelerini ihtar ve tenbih etmij
se de kadınlar mahkemedek' ifa
delerinde ısrar etmişlerdir. 

Bunun Ülcrıne müddeıumumi 

her ikisin.n de tevkiiın. taleb et
mi.şt.r. 

Neticede bu taleh kabul ve ıki
si de tevkif olunmuştur. 

Kızı 
Vermemişler de 

Ondan 
Geçen hafta PırJnççi köyünde 

Halil isminde birını öldüren Ah

med, Resul, Mustafa, Mehmed ve 
Kaya ismindeki 5 şerirın yaka -
!andığını yazmıştık, 

Çingeneler dün Eyüb mahke -

mcsinden İstanbul adliyesine gön
derilmişler ve 4 üncü sorgu fıa -
kimliğine verilmişlerdir. 

4 üncü sorgu hakimliği dün 
bunların sorgularını yapmış ve 
5 nin de mevkufiyet hallerinin 
devamına karar vermiştir. 

Bunların arkadaşları ve şeriki 
cürümlerı olan Niyazi ve Etem 
isimlerindeki iki firarinin yaka -
!anması için de ayrıca her taraf!l 
emir verilmiştir. 

Bunlardan Ahmed dün kendi
sile görüşen bir muharririmize ei
.. ayetin sebebini şöyle anlatmıştır: 

- Arkadaşımız Kaya; Halilin 
kızı Penbeyi seviyormuş. Kendi

sinden ist,emiş, fakat vermemiş ! .. 
Bunun üzerine genç kızı kaçır -

mıya karar verdik. Bursadan bu· 
raya geldik. Halilin evine girdik 

Or~da bir boğuşma oldu. Ben 

sonra Halili kanlar içinde gör -
ı'iim .. Vurulduğunu bilmiyorum!• 

dar çok rakı içmeyin! Bünyenizin 
içkiye tahammülü yoktur. Sonra. 
hasta olursunuz! 
Reşad, başucunda toplanan ai

lesinin ağladığını, babasının da 
bu hiıdiseden çok meyus olduğu

nu görünce utandı ve biraz dü -
şündükten sonra· 

- Beni affediniz, dc'Cli. Bu, ilk 
ve son içkim olacak_ Bır arka -
daşın aklına uydum .. Bana zorla 
içirdiler. 

Doktor vizitesinı aldıktan sonra 
odadan çıktı. 

Ve giderken Reşadın. babasının 
kulağına fısıldadı: 

- Oğlunuzun kalbini çok zayıf 
buldum. Her ihtimale karşı bu -
gün yataktan çıkmasın. Yarına 

kadar istirahat etsin. Akşam üst!! 
ılık su ile bir banyo alırsa vücudtt 
dinlenir. Yarından sonra da ağzı
na bir kadeh rakı koymamasını 

tt'nhih ediniz. Hayatı tehlikeye 
düşer. 

Doktor ııittıkten sonra, Reşadın 

Yasağa Rağmen Hala 
Çalışanlar Var 

"""r'"' ızın bazı semtlerindeki 
berberlerin yasağa ve bu husus-

- .. ı cm ... .ı.Lre rağmen h3.ld 
gizli gizli diş çektikleri ve dük
kanlarında sülük ve s.ııre bulun
durdukları görülmüştür. 

Hatta bunlardan bazılarının giz
lice evlere giderek hacamat bile 
yaptıkları ve kan aldıklarından 

şüphe olunmaktadır. 

Şiddetle memnu olan bu halle
rin kal'iyetle önlenmesi için esaslı 
harekete geçilmiştir. 
Dükkanlarında diş çektiği ve

ya sü,ük ve saire bulundurduğu 
görülen ve berberlikten ba~ka 

•cerrah• !ık ile de uğraştıkları 

anlaşılan berberler 1 inci defa
sında ağır cezaya çarptırılacak

lardır 

Bu halin tekerrıirü halinde el
lerinden •berberlik• vesikası a
lınacağı gibi dükkanları da kapa
tılacaktır. 

Şüpheyi 
İzale 

Etmis ! 
' 

Evvelki gece İran sefarethane-
sine 'l d otomobil kapalı bulunan 
garaıdan soka .ı ç•karılmış bir 
raldc bu\ınmuş,u. Evvela bunun 
b.r h rsız ığa teşebbüs zanned.1-
mi,. fakat sonradan bu, un scfa
retha• c şo örü Polun ınarıfeti ol
du,!u ..,nlaşılnııştır. 

Birkaç gt.n evvel Fransız te
baıısm1'3n olan şnfor Poıun va
zıyet,ndeıı ve bazı hallerinden 
~üphc edilmiş ve garaj anahtarı 
elınden al•ıımıştır. Şoför Po! ken
disinden iı.piıe edildığini aaja -

yınca bu şüpheyi gidermek için 
evvelki gece kilidı kırmak sure
tile garaja girmiş ve otomobili so
kağa çıkarıp bıraktıktan sonra e
vine gitmiştir. Şoför Pol suçunu 
itiraf etmiş ve hakkında tahki -
kata başlanmıştır. 
~ 

Hastahane 
Bahçesinde 

Öldü 
Şişli çocuk hastanesinde teda -

vide bulunan Balıkesirli Osman 
oğlu Said isminde bir köfteci ta· 
mamile iyileşmiş, hastaneden çık
tnak üzere bahçeden geçerken ü
zerine fenalık gelerek düşmüş, 

biraz sonra da ölmüştür. Yapılan 
muayene neticesinde Saidin kalb 
sektesinden öldüğü anlaşılarak 

gömülmesine izin verilmiştir. 
---o-

iki Teneke Tahin 
Çalmış 

Üsküdarda Kirkorun tahin fab
rikasında çalışan Osman oğlu 
Kadri fabrikadan iki teneke tahin 
çalarak savuşurken tutulmuştur. • 

annesi tekrar odaya girerek, dok
torun söylediklerini Reşada tek
rarladı ve oğlunLI yataktan çıklll" 
madı. 

Necmi hala evden ayrılıp işinin 
başına gidemiyordu. 
Reşadın annesi biraz sonra oda 

kapısını yavaşça kapıyarak sofa
ya çıktı. 

Nesrin: 

- Ağabeyim, nasıl anne? 
Diye sordu. 
Neeminin karısı: 

- Uyumasını, rahat etmesini 
söyledım, dedi. Yorganı üstüne 
çektim. Öğleye kadar yatsın. Ben 
de muUağa inip bir çorba pişire
." im ağabeyine .. 

Necmi çay masasının başında 
siı:ıara içerek asabını yatıştırmağa 
çalışıyordu. 

Kapı çalındı. 

İnce bir kadın sesi. 

<Devamı v ar ) 

l'azan: Ahmed şükrd 

ltalyadan gelen habe 
ko tarafından yapılan s 
nin de neticesiz kaldığı 
\:,ırakmamaktadır. Fra 
<ı•faki talihsizlik de he 
talihsizliğe benzemiştır: 

ihtılali üç generalin ko 
dur Sanjurjo, Goded ' 

camındaki bu üç general, 
m · nde halk cephesi ko 
kuzanır kazanmaz, bıı· 

iktidarı ellerine geçırme 
lıüs etmişlerdi. Bu teşe 
vaffak olmayınca, askc 
başladı. 

Sanjurjo, bir müddet 
yaredcn düşerek öldü. 
iıükümetçiler tarafından 
ülerek idam ed:Jdi. ve 
~.ırada üçuı:cü old ğu il 
ı eri harekatın ve sonra 
vol faşist devletinın baŞı 
İ'akat ihtıliılin İtalyan '1 

"ardımı olmakE.1L1n mu\ 
;;,asına ımkan yoktu. Es 
konun tarafını iltizam 
~;anyollar da çok değild~ 
ıhtilali Faslı arabların, 

k ıt'alarının ve Alman ıe 
~erının yardımile b 
Franko bu y:rrlıma .mu; 
ğu için a•kerı harekatı, 
sık sık değişen siyasi ' 
dekı icaplara uydunnı)" 
•almıştır. Son hamle de 
yasi düşünce ile ) apıl!ll 
t. !iz Baş·,ekili Çembc 
ıumdur kı, Mussol 'll 
Romaya davet edilm.iŞtL 
ır,•selesı, Musso!ini ıle q 
:ayn arasındaki görüşııı 
< hemmivetlı mevzuunıl 
('ecekt!. • Mussolini bir 111 

teri, Frankorıun muharı 
.uırının tanınmasında ıstf 
:-,ordu. Eğer Franko, bil 

1 
tın arifesinde bir zafer 
bilseydi ve hatta ümid 
gibi, Katalony-•yı işgal 
Mussolini mahmisi içir. 
temin edebilirdi. İşte Jıll 
ıledir ki Franko İtalyaJl 
rının yardımile KataloP· 
hesinde büyük bir taa~ 
ıadı. 23 ilkkanunda bıır 
arruz, ilk güıiler inkişaf 
beraber, tedricen zayıf~ 
hayet hamle bütün kU 
fdtiği bir sırada bu def~ 
çiler Estramadura cepb j1 
k•bil taarruza geçtiler. 
<nuzun bir bilançosu 
olursa, Frankonun faıl~ 
gal etmeğe muvaffak 
kar ise de faşistlerin ~ 
hedeflerine varama~ 
şılmaktadır. Galib ih ~ 
İspanya harbi yine de! f 
kuya dalacaktır. Fakat 
lenin uzaması, gerek 151" 
ve gerek İtalyadaki d~ 
bakımından tehlikeli lf'. 

C.iı-. İspanyada FrankO ti 
bir takım komplolar ııı ~ 
l:arılmıştır. İtalyada d• ıı' 
ı.:zaması yüzünden be1 

ııuniyetsiıliğin gittikçt 
olduğu bildirilmektedl 
tsarruzun da akım kal r 
rıne, artık Frankonurı 

cilde İtalyan yardımı!lı 
~eksizin muvaffak olrı' 
kan yoktur. Büyük öl~ 
dım demek, kuvvetli 1 
}arının tekrar İspanya) 
mektir ki, İtalya, tngıl 
c'ettif(i iti!Mtan sonra 
vurdımı kolay kolay 1' 
. (Devamı 8 IDCI ~ 

AKiLLi KÔ, 
Bir ko,·Iu oi;lunu P;ıti~ 

deriyor, % s('nr .sonra ..,, ~ 
b~l tahsil dt'rtt"" lal ô 

1 
en" fr:ın ll("A okuyan d r 

- ogıum fran .. ıı.cadJ 

denir! ' 
Cvl'Uk ••~ırır .. Yutk ~ 1 " 

den bire: ı/ 
- şe,.· ..• .Ka:ı:mas)on 
- Pc-kl, ~a k uretr" 

- Ona da kurl'k,,.,rvl 

- Anl,.ıldı .. O hald:v-
ve kurf'ks)·onn al da bl 
raJı. dt"r. 

Kurlulu 
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Valinin Tedkf ki eri 
Esnaf işleri 

Su, Süt, Ote!, Garson 
Ve Diğer Esnafa. 

Aid Mese eler 

.. 
\,~~· 
{. .~. 
~:. -. . . . . .· ; . 

EREGLI LIMANI 
•:\!illet• vapuru Ereğli lima -

nında battıktan sonra, bu lima • 
nm ıslahı ve temizlenmesi lşi 

mevzuu babsoluyor. •Hizmetten 
çekilmiş ihtiyar bir denizci• İm· 
zasile bir mektub aldık. Bu oku
yucumuz, Ereğli limanının te • 
mizleome işinin nasıl yapılabi • 
leceğini izah ederek hulasatan di
yor ki: 

1 Devlet Ziraat Kurumunun Faaliyeti 

Et Fiatlerini 
Yükseltmemek için 

Yeni Tedbirler 
Şehrimize 

Koyun 
Sür'atle İki Bin 

Getirtiliyor 

Mezad 
Salonuna 
Rağb t 

Üsküdarda da Bir 
Şub~ Aç lacak 

Beledıyenin mcşat s..lc .• u::ur. 
rördüğü rağbet her y.l t.r k.tt 
daha artarak devam etmektedır 
Pilhassa bu saıonuıı ev eşyası ;·e 

ı ücevherat kısıınlar.nda en çnk 
ıruamele olmaktadır 

OTOMOBİLE BİN 

U 
muıuı yerlt·rdt!; uın111111 ua
kil vasıtalJrmda olıırup 

ıuılkn1asın1 p k azımız bi
liriz. Kendi rahatınıız i~in, ba~ka
brınm rahatsız olma ma ehem
miyet "VermcyiL Bunu du:ünnıc .. 
y iz bile ... 

D llnkü nüsahamızda Va\· \'e 
Belediye Reisi Lütfi K:r • 
darın esnaf hastahanesı ,.e 

l:snaf Cemiyetleri Bir!e5•.k i ::are 
merkezini gezdiğini bildirmiştik. 
Bugün, esnaf teşekkül!Hi bl§ • 
}anlarının Valiye, dünku terras • 
lurı esnasında, nelerden bahset-
1lklerinl ve ondan neler dilecU;c · 
lnin. tafsilı\tile yazıyon:z: 

yerlerde dökümcülerin lı:apah'dı

ğını, dükkanlarının açıimasına 

müsaade edilmediği gibi, dükkan 

;çmaları için başka bir yer de gös 
tarilmediğini söylemiş, bu yü< -
den bir çok aile sahibi esnafın 

çok kötü bir vaziyette b ılunduk
larıru anlatmıştır. Bunun üzerı • 
1'e, Lütfi Kırdar vilayet' geln.e

lerini ve işlerini bizzat tetkik e
ôeceğini beyan etmiştir. 

•Ereğli limanında batan gemi· s on günlerde, meıbah?da, 
lerin tonajı <200) bini geçer. Ba- canlı hayvan fiyatları,.,Ja 
tan bu enkazın içinde hnrbden bır yükselme hasıl olmuş -
evvel ve büyük harb esnasında t.ur. Bu vaziyet karşısında ce'ep-
düşman tarafından batırılan ge- !er, bittabi toptan et fiy~tlarııı., 
miler de vardır. p.rakendcci kasaplar da 'lera1':en-

ranına mimi olmak üzere eldı- slcl: 
darak bulundurulacaktu 
Hayvanların burada barındı • 

rılması için mü;ait bir ağıla H tı
l aç olduğundan, Kurum bir ıııüd
dettenberi böyle bir yer ~rama« 
!a id!. Bu yer de temin edi'.ııiş 

olduğundan, gelecek hay,·anlar 
ıçin ağıl sıkıntısı çekilmıyccek • 
lir . 

Geçen sene bu ay !arda yapmn 
ı: uamelelerle bu senenin ayni ay
lan arasındaki alış verişlerde t-ü
~ ük bir yükselme görülmiiştiir. 

Trnın :ı. ·!arda, otobüslerde dık
kat ediniz. l\lescliı. iki kı,ilik bir 
kanapede sizden e\ ,-el bir yolru 
oturmuştur. Bnşka da yer yok. 
Siz de gidip onun ~·anına otura· 
caksınız. Fakat, bu nıc\·hul zat. 
iki kişilik knnapcdc o ~ek ilde ot ur 
mu~tur ki, si:ı.in onun )·nruna o
turmanız asla kabil değildir. An
cak, kanapcnin kenarına ilişcbi -
lirsiniz ve arabanın hafi[ bir sar
suıtı~ınJa, yere diişıncniz nılim -
kiindür. 

Bu gemi leşlerinin içinde kur· c;e et fiyatlarını yükseltn.ek ci.'.1•· 
tarn1a ameliyatı vasıtasile az za- tine gidecekleri için, D~vlet Zi-
manda ve az masrafla çıkarılabi· ıuat Kurumu buna karşı tedbi! ai-
lecek gemiler de vardır. Diğer • ınıştır. 

Birleşik idare merkezi bin·,•m· 
da tekmıl esnaf ccmiyet:erı baş 

l·anları sıra ile maruzatta bulun
ırıuşlardır. 

SUCULAR 

Sucular cemiyeti başkJnı, şclı· 
ıımızde menba suyu ad le satı~a.'l 
:ular hakkında söz söyliycrek su· 
J~ın kanşık olduğunu iyi su di· 
ye satılan sulara yarı yarıya ya
bcncı su katılması pek mümkHr. 
r:duğunu ve içtiğimiz suların elf· 
refından katiyyen emin C'lamıya· 

GAı:~.JNLAR . 
Garsonlar ku,su nıesele:,~ e-

1'cmmiyetle mavzuu balısolır. ·ş· 

ı,uson yetıştırmek bak:mmdc.n 

hunun çok lüzumlu bir i~ oldu[::.ı 

gorü!.nüş ve böyle bir kursun ku
rulması ve bılhassa ameıi t, tbl
k~tının yapılması için en müna · 

"P yerin belediye lokantası ol • 
duğu görı.Ciülmüştür. Bu huHs
·~ da bir an evvel faal.yete ge;'l

mesi Lı'.ıtfi Kırdar tarafından ten
rip edJmiştir. 

Ieri ise yapılacak masariCi koru· Kurumun evvelce de yazd•~ı-
maz ve ankazından istifade edile· ır.ız gibi, muhtelif yeri ·rde sır! 
mez. Bu ankazın temizlenmesi ise hayvan beı;lemeğe tahsis cdılmiş 
güç ve uzun zamana nııitevakkıf· r!ft!ikl 0 rl \'ardır. Et piy <Sasıı.da 
tır. Limanm temizleme işi müte- höylc bır yükseLş olunr ı de 
ahlıidlere verilecek olursa beş altı nal, icap eden yerlere h~:ıer !!'::n· 
senede ancak tcınizliyebilirler. acrere'< 2000 kadar koyun g~tır-

Ilükiımetimizi lıu isi kendi uh- !'im sıııi temin etm:,tir. 

Ziraat Kurumu halihaz:rda, top 
ton et firatını diğer toptancı ce • ı 
!rplerdcn 5 ila 7 kuru. noksanır.a 
koyduğu cihetle, pera'<et>deri .-<a· 
saplar Kurumdan p•lı: çok r:cm
ı·ı.n kalmakta ve Kuı ~M g !gide 
hndisirc daha çok milştcrı tem n 
'debi!.~cktedri. 

. Bu hal İstanbul gibi geniş ve 
ciağnık bir şehre bir mezat ~:; -
!onunu naz geldiğıni göstermek!~ 
\'e ikinci bir mezat salonuna i!1 
tiyacı bütün şitldetile hı.~etti~ -
ıı.ckledir. Bunun uzeri=e, dentz 
u•ırı verl~rde ot;..rup tn eşv:ı 1 • ' . 
mak vey.ı satmak isteve-.er i\'Jn 
Uskudar scmt.ntle tiılı bır me~at 

,9Jı;nu a\ılması duşun•..mekte • 
c..ir. 

Bu suretle; b lhasH ev -:'~yak· 
ımı satnıak ıçin o h walıd Jtu • 
J c.nlar nakli ve müş .. ü!:ıtını .;ek
ıriyeceıdcrd r 

Yanınızdaki zat, ~izin bu vaıi· 
yetinizle asla alakadar d<ğildir. 
O, kendisi rahattır. Eğer asabi 
mizarda iseniz, i;,rz ızı a(ıp bu 
~ol arkadaşıncz:ı biTŞe lrr so) 1 • 
mek istersiniz. :ile ela: 

- Müsaade ederseniz, ben da 
otur&)'Im, dersiniz. 

desine nlnrak ~z zamanda ve az Bu koyunlar de:hal yoıa çıka
masrafln çıkacak gemileri kurtar. rılarak, yakında şeh,,.ımiz göııJe 
nıa omcliyatı ,·asıtasile çıkarttık- ı'.leccktir. Kurumun bu sur~tıe 
tan sonrn, istifade erlilcmiyccck O· kendi çlitl:klerindcn celiıedec•ğı 
lan diıı.tt gemi enkazlarının omur- Jroyunlar daha ziyade bir et buh· 

Bu yıizc'en kendilcrırın nı:.ıta

wrrır oldu uııu iddiJ eden cc!Pp· 
!er heye•ı herüz Aıık radan d 
n.emiştir. Bır kaç r-~ .~ k~d.1r 

Diğer taraitan mev'-·ut mezat 
rı.lonunn;;.n buyıi ı..; 1 mcı.. '" ge
n , •ilıT esi imkan rı clJ tetkık 

< ıunm ktad r 

O, size dik k bal.ar. Ş 'le kı· 
mıldar gihj olur- Fnk.ıt \:erinden 
kalkı 'lZ. l~ğcr, .)İne nsabını:ıa hi· 
kinı ol :ımaz, bu s fc r d : 

dnnmEic~·ı rnuhtemelic'iı· 
gaJarına ii~er metro 1·ası1a ile di- 1 ==~=====~====================~ 

- Il:ı3 ın1, yrrc diişcttğim, bi· 
raz toplanırs.ınız İ\ i olur. 

• cğımızı subrın doldurulduğu ve 
mühürlendiği yerlerde sıkı kon • 
•, ol!ar yapılmak ve icap Pden t~ı
b'ri almak suretile bu su ihtika • 
r.nın önüne geçilmesi lüzumı•nu 
tebarüz ettirmiş ve Sıh'lıye mü
dliriyeti tarafından acil tedbiıJPr 
ılınmakta olduğu cevab.nı a' • 
ııuştır. 

HAll!AMCILAR 

namitli bombaları yağdırarak sa. 
lıildcn bir <'lcldrik batarya ı va
sıtasil.- ıınıp lıalindc patlattırarak 

ınezkiir g<"ıni enkazlarını birer bi-
Hamamcılar cemiyeti haşk,ını; rer denizin dilıindekl kumluğa ve. 

evvelki gün gazetemizde çı':an ya çamurluğa ı:öm'e hilir (ün li 
l'eyanatını aynen arzetmı.' ve yir patlıyan bombaların açtık! çukur· 
mi aydır hamamcıların b•.' ytlzde1> lar lilakal dört beş metre derin· 
routazarrır olduğunu, halktan ayrı liğindedir. Bu suretle ankazlar de. 

Mektebe 
Gönderilmiyen 

Cocuklar 
' 

--<>---

Gazete 
üvazzHerinin 
Elbiseleri 

Diye c;özc has!arsarnz hu d f1 
yol arkadaşınız, ,ız, ıı ıbturı J n· 
par. 

-Rahatsız olu.) orsanız otonıo
lıille gidiniz .. JJurnsı ııınunıi n:ıkil 
vasıta ıdır. 

Verilecek cc\'ab yoktur. Fakat, 
onun son ciimlc~i Çflk parlaktır. 

Onun nnlavı~ıııa gi;rc. unıuıui na
kil v«sıtası dcm~k. ~ nlnız o zntın 
rahatını temine yarı~·an \"3sıf~ı 
dcn1cktir. Başka kim"<' rney·zuu 
bahis değildir Rr:SAD .FFY21 

TERZİLER VE KUTUCULA r.. 
Terziler ve kutucular cemiyeti 

başkanı; gerek elbise dıKenlPrın 

a<rekse kutu yapanların hast.!.k-
1• olınasile, hastalık mikrobunun 
f<'ker kutuları ve elbise!t'rle hal· 
I-a sirayeti intaç eckcek bır v1 ~·
yet ihdas etmekte olduğ;ınu, b'.· 
uıaleyh bunların, gıda madd •le
li satan esnaf gibı sıhhi muayene 
cüzdanı almak mecburıyetinde 

olmalarını, bu ~ususun sıhl-ntı 

tımumiyeyi alakadar ettiğini an· 
.atmıştır. 

Lütfi Kırdar, bunun, yeni 1'e
lediye talimatnamesi y~pılırkrr. 
dahil edilmesini münasip görm'i;;
tür. 

SÜTÇÜLER 

Sütçüler cemiyeti başk~nı; dert· 
lerinin çok uzun ve şün,ullü nl· 
duğunu, bir yazı ile Vilayet ma· 
kamına bildireceklerini sıy!er.ıiş· 
tir, 

OTELCİLER 

Lütfi Kırdar, otelciler cemiye
ti başk«nına, ote Je-•n ıs:Ahı \'e 
t•snifi içın ver!len projen in hJ • 
Jen nerede olduğ·ınu sorrı ş, baş

J:a'1, İktisat miıdti• yctııırle bu • 
!unduğu"u ve bu ı ın b ı:n e\'· 
\'el bir netıc,yc bagl.ınrr.ası l't • 
<umunu anlatr- ~ ve b dıyer· 0 

ye,. yıl b~tçe rec: .ntle bı.. iıın 

görüşü mcs. mu~Jsıp gö. ilmü~ • 
1 tir. 

MADENİ SANATKARLAR 

Madeni sanatkar:ar ~emiycti 

başkanı; Kalcı ha~mda ve diğer -

olarak kendilerine hiç bir tenıi- nizin dibindeki çukurlara gömül· Bu Hususta Yeni Tedbirler Alınıyor !at yapılmadığını izah etmiştir. dükten sonra enkazın bulunduğu 

i ı'.ıtfi Kırdar belediye b:itçesın- sahaya dalı:ıç indirerek denizin - stanbulda mektep çağına rnak suretile tahsilleri körletılrnıi 
cı~n fedakiırlık yapılmak suretile dibi muayene edilir. Şayed bu 1 geldiği halde henüz mck • olan çocuklar da tesbıt olunarak-
yakında kendi,l_erine ien;··lô.t ya· enkazdan tamamile gönıülemeyip tebe gitmeyen veya meı< • lardır. 
pılacağını bildirmiştir. gemUere engel olacak ve demir· tep zamanında hariçte vakit ge • Ayrıca mektebe mukayyet nl • 

!erine ilişecek enkaz kaldıysa el çiren çocukların sıkı bir sur€t!e oukları halde ders saatlerinde Bundan maada bütün cemiyet 
k karineler, ve seyyar moçolalar takip olunmalan için faaliyete ı::e- mektep harici yerlerde, sokaklar· reisleri küçuk sanatlar anurıu • 

1'un bir an evvel Kamutavdan çı- vasıtasile çıkartılarak karaya atı- çilmiştir. d:ı. sinemalarda, park ve bahçe 
lır-· Çocukları ilk tahsil çağına gel- ;erde aörülen çocuklara da n; -kaılmasının billımum e~naf isiı1 ., 

~ . Bu likrl alakadarların dikkat c'ği halde bunları mektebe gcin- om buralara geldikleri sorulacak-büyük faydalar temin etlece6ını , 
söylemişler ve Vali ve Belediye gözüne koyuyBo~~HAN CEVAD dermiyen aileleri mahalle mü • tır. 

..,,. ıı essillcri ve zabıta tesbit ede -
Feisi Lütfi Kırdardan bu husu,. ı-------- __ _ cektir. Bu suretle mektepten firar et· 

ta yüksek alaka ve tavassutlannı A tatuH rk ıneği kötü bir adet hükmüne ge· Bu meyanda ilk tahsil yaşının 
ı ica etmişlerdir. lirmiş olan yaramazlar la, hayh .. 

· geçmesine ebeveyni tarafindan 
ESNAF HASTAHANESt ftçmeslne rağmen ebeveyni ta • iar zabıtayı daima karşılarında 

An ldl 
ı&fından hiç mektebe gönderil _ bulacakları gibi, içlerinde oku -

Lütfi Kırdar esnaf hastanane
s'.nin senevi ve aylık masrafını 

doktor ve memur maaşlarını, ve· 
•air hesabatını inceden incPye 
tdkik etmiş ve buranın gerek es· 

ı.&f için daha faydalı, ge•ek ayni 
masrafla daha geniş mikyasta fa· 
diyette bulunmak için yanın•. 20 
• 25 yataklı bir pavyon ilave e•l!l
rrıesı lüzumuna ehemmiyetle i~a· 
ır:t etm.;.-s "·r. Bunun üzer 'ne a'A -

l·adarlar izahat yererek, esasen 
ı.,ayen l bu olduı;.ınu, cemiye•Jc. 
ı n bu s eki butçelcrindc'l yJr· 
d; n teşkıliitı fasiıııa mıih m "'lık· 
t~n.J para ayırarak evvela bira · 

ı ı!' sa ın alc'lm le iş başlıva • 
c aklarını Lutfı K r a•a beyan e 
,. rek kard, r ~.n yard "!l ve • · 
laka ·3r•~ı rıca etmekte oldukıa· 
nnı bildırmışlerdir. 

Lı'.ıtfi Kırdar, den öı:;Ieden scrıra 
l'elediyedc mc<gul ol;:ıustur. 

meyerek başka işlere mesela çı- ma hevesi ve ilim aşkı olduğu 
k eya mu .. stahde ı·· ·ı nalde ana ve babaları tarafından Ebedi Şefimiz Atatürkün yapı- ıa v m ıge ver: -

lacak anıd kabirlerine aid rap~r· miş olan çocuklar; kısa bir müd· ~ektep yerine çıraklığa, işe ııf.n· 
!arın tetkiki bitmek üzeredir Ra- elet mektebr gönderildikten St>D• derilen çocuklar da tahsile kavu· 
ı;orlara istinaden mahallen yapı· '• tahsilden alınarak işe konul • şocaklardır. 
lan tetkikler parti grupunun ö:;ü-

~~~zdeki içtimaında görüşülecek- Eminönü n de kiralarda 
Kııvvetle söylendiğine gö., a· 

md kabir için en münasib yer ola
rak muhafız kıtaatı karargaı:ının 

lulıındu~u sırt görülmektedtı 

Tahlif Edilen Mebuslar 
Bu1iik .Millet Meclısın d · .ıkıı 

içt ıaır.d.ı ) eni meb'ı.slarımızdan 
Fcthı Okyar .ı Reşad Muammu 
oğlunun intihab mazbatal:ırı c· 
kunmuş ve her ikisı de and iç -
ınişlcrdir. 

Bundan sonra bazı ticari an • 
1o malar kabul ve tasd•k olun • 
ır. uştur. 

ihtikar mı Yapılıyor ? 
E minönü semt'nde'·i dukkan

ların yıkılrr ı;ı. lan ""nra 
B..ılı:cpazurı, Ye:ııı~ ve cı -

varında büyük bir dı ; kkan ki:ası 
.!ıtikarı l>aşlıyaruk hal,'n bu'l~n 
:ıütün şiddetile l •am etıııckte 
GI .cığu ~liıkadarlara şık<lyet o • 
ıunmu~tur. 

İddiaya göre bu ycr!crcle es • 
J.ıden 15 · 20 liraya tı·tulab len 
r1çük bir dükkA'l için şlmdi 80 

100 lira ki•a istcnmektcd r. B" • 
ıdarda yen C: n dıikkiın çmaak is· 
teyenlcr bu parayı verr. ~ğ n~ı 

olsalar l>ıle yıne kendU~r' kı:>l,y 

ko!.ıy b:.. dukkanların ıç'oe g ' rı,. 
rremektcı.lirler. 

Çünkü. aynca bir de 'ıu dük -
: anlar için c300 - 500. l•ra bva 
pı:.rası talep olunmaktad•" . 

Şikayetçiler; kiranın :, üks•'. -
!"'esini nisbeten tabii kar>ılamAk'a 

;.;..:..:::.;-....... ~- ;;;;.;.,;-;;;;.;;. ____________ ..., 
Jr!em .•. Yalnıı; i~minizi ve ad- ı 
ı·esinizi bana verirseniz bir gün 
~ıze iyilik edebıleceğım vadede • 
riın. 

Sona layık değil amma, ku~ura 
bakma... dedi. 

ıır. Haydi siz benım dedıgımi 

dinleyiniz ... Parmağınıza yü,ii • 

ğünüzü takınız ... Hatta; size şu
nu da tavsiye ederim. Yüzükleri· 
nizi küpelerinizi parmaklarınız • 

dan çıkarınız .. Görülmiyecek bir 
yerinize saklayınız.. Adaya bir 

Rum gibi açık ve saçık olarak çık· 

manız doğrudur. Sizden kimse 
şüphelenmez o vakit .. RumcJ da 

l ıldiğiniz için istediğiniz yerde 

yaşıyabilirsiniz... Allah muinıniz 
v!sun ... Yaşmağını, !eraceni bır 

tohça yapıp yanına alayım acme 

ne olur ne olmaz onları bana da 
imakma denize at giderken ... İç 

elbiseleriniz iyice kurudu, saçhrı
ı·ızı da d.:zelttiniz mi her şey yo. 

Junda dell'.'ektir, detlL 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 41 

Ya, sonra ben ne yaparım! .. ! 
- Korkma; nasıl olsa ge!Pcek 

balıkçı!ann bir s~ndalı ıle adaya J 

geçeblllrı:..n .. 

- Pckı, bunlar sandalın ne:e
de dem zler mi sonra? 

- Daha iyi ya ... Sandalı da!g:t· 

lar sürukl.yerck g •tUrr üş der
"''-'? .. ve aç olarak burada kal • 

dı:h ı soylcr in .. Bir gün gelir de 

bana da sor .. rlars ben de de-ıiz. 

de us rı l • s "' l/uld '11 b; 1-

dım ada~·a çıktır, deru':l .. Dı su 

re· ıe hem ben' kurtarmaktan m i· 

tev llid mes'ıı.lıy tt.,n :ıurtulur -

zuan: M. S..mi KARAYEL 

rnn ve hem de ben sahili sela -
mete erişmiş olurum. 

- Çok güzel... Size bu iyiJ:ğı 
yapmak isterim... Fakat sonra, 
!iz ne ynpacal:sınız? 

- Ü!"il!:.nı ctuşi.inmeyiniz ... Ben 
lir Rum gı bi başı açık adaya gfre· 
ceğ•m ... Rumca bild Jm için ken
dimi tanıtmJdan kurtulmam ko
lay olur ... 

- Fak t; beni ele vermiyece • 
i(inıze yemın etmen.zi rıca ede
rim. 

- Hay.ılımı kurtardığınızdan 

dola ·• minnettanm ve yemin e

tlerim ki; sizi kat'iyyen ele ver-

- Size korkmadan ve emniyet 
t!derek ismımı verebilirim ... İs • 
mim İstavrodur. Babamın ismi 

Panayot biz balıkçıyız.. Aaada 
her kime sorsanız bilirler .. Kayı
ğımı size teslım ediyorum. 

Gözde, bir an için düşündü. Par
mağında ve kulaklarında kıymd

tar yüzük ve küpelerin bulun • 
duğunu hatırladı. Mücevher~.tı · 

nın yerli yerinde olup olmadığını 
yokladı. 

Kızın parmağında iki pırlııata 

yfü.ük \'e kula ında gayet kıy • 
mettar bir çift pırlanta kupe var· 

dı. Bun:.ırdan birisini iswvroya 
loahşiş ol.ırak vermc1;. duşıir.c: .... 
pa ·magından yüzolgıi çıkardı. İs
tavroya ı.;zatarak: 

- istavro, al bu hedıye mi .•• 

İstavro, gayet merd ve insan 
idi. Mülahaza bile etmeden tok 
gözlülükle şu cevabı verdi: 

- Matmazel, hele o yüzıiğü 

parmağınıza takınız ... Ne olu:, ne 
olmaz ... Hayata yeni gelmiş gih! 

~daya çıkacaksınız. Kimsesizsiniz. 
l u üç buçuk mücevherle hay3 • 

tınızı kurtarabilirsiniz. Ben, er
keğim nasıl olsa hayatımı kur:a. 

rırım ... Fakat, sizin için öyle de· 
ğil.,, 

Kız İstavronun bu sözlerin: ka
bul etmiyerek ısrar etti: 

--· Al, çok rica ederim alınız ... 

Beni düştlıuneymiz. , 

- Hayır; alamam siz ban ı iyi· 
ı;k yaprr ak istiyorsanız bı!iJ,are 

hayatınızı kurt2rdıktan sonra, 

)2pınız .. Çünkü bunlar siz'rı ha

yat ve namusunuzu kurtaracak • 

Kız, İstavronu'l nasihat'erini 

cin1 emışti. Ne ırerd dchka= lı idi. 
Eoylc b.r erkeğe fak r d• . o.Is& ı 
gonül verilmez nuvu • Gc c..nın 

Bir Örnek Olacak 
0Kl'1TCL'LARDIIZIJAS T. 1 ~TİJI. 
LİYE: 

İltifatı.nıı:ı ~ekkur edt'rfm. Mfk 
tubunuıu l azı i"lPrl mudurwıe ver""L ı 
BuıunkiJ cazrll~mizin tı:Bi.rimJı.la il r .. 
di» sUtunund:ı nt'.Şrcdilmi tir. 

Dahiliye Vekalet.ndc:: verilen 
emir üzerine şehrimizde gazete 
r üvezzilerinin kıyafetleri tan:dır. 

olunmuştu. Son günlerde bazı 

Müvezzilerin önlıiksüz veya gay
r.muntazam kıyafetle satış YlP· 

il .... 
tıklan görüldüğünden tekmıl mü-===========~;;,;;;,. 
vezzilerin Avrupada olduğu fi- Şirketi HııyrİJC TopJantı~i 
bi yeknesak bir kıyafet sahibi ol-
malarının muhakkak temim ka- Şirketihayriye heY.etı umunıı -
r•rlaştırılmıştır. y~sı bugün fevkal.ldc olar k s 

Bu kıyafet, dizlere kadar inen l 4 de içtima akl< 1 ecektır. 
kurşuni bir göğüslük olacaktır Bu toplantıda Şirketilıayriy• 
Ayrıca pek küçük yaştaki ço- Boğaziçinı şenlendirmek i~i" a-

cuklara; tramvaylara inip biner pacağl bir yeni plaj isın mıisa. de 
ken veya kalabalık yerlerde do- !stenecck ve ve ayrıca yeni bt1· 
laşırken kazadan korunmalaruıı ıaaba vapuru yapılması içın b 
temin için ana ve babalarının tah· :cım gelen tahsisat t&leb olur l 

k k 
c~ktır. 

r.ri müsaadeleri alınmadı ça at- ı------,------
iyyen müvezzilik yaptırılmıya • 
caktır .. 

Lerabcr; bu hava parasır. bır 'ır

>ı.t ve ıhı.kar vesilesi addelrr.••kte, 
r~yritabii bul!'laktadırlar 

Ayni suretle Bahçckap• ve Sır
i<cci civarında da dükkiıc kırala

ıında yü'<selme çok artn. ı tır. 

Al kadarlar yapılan şıktıyeller; ı 

lhemmiyctle karşı. mı • r k·ra· 
Ju. c~i vııziyet ·'~ şirr.dık hal· 
l< r;..,i m'1kayc eve tetkık etr.- ef;e ı· 
l,aşlamışl:ırdır. 

Bu tetkik netice inde; üzun • 
buz yere \'e fırsat kolhyarak dük
! an!annın kiralarını artt.rdığ (lO· 

• ülenler hakkında kanuni mua -
:nele yapılacaktır. 

k:ı.lbi bir an için yanıp tutuşmuş
tu. Küçük yaştanberi afyon yut
muş babası yerinde bir Pad:Şahla 

düşüp kalkmadan hiç de zev'< al
mamıştı. Üste de bu vahşi ve c&
ı avar ruhlu insanların el'rıde 

her gün ölüme ve kahra doğru 

fiden bir hayat vardı . Evet, deb
debe, saltanat her şey yerind~ idi 

lakin gönül rahat olmadıktan 
~onra bu debdebeli yapmacık ha· 

~-attan ne çıkardı? Balıkçı hıav
ro bütün bu saltanat ve haşınr:t n 
fevkinde merd ve asil ruhlu bır 

ddika.ılı idi. 

Gözde, gözlcrinl İstavronun ka
m gözler ne c!ık1"lŞ hulynsın, de
rinleştirdikçe, dırdeştiriyordu 

lstavro, kızın bu d lgın lı.ıFn. 
.br ar ev\'el k :nek ~e onu ad J 3 

,vollamak içın heyer , gc~ır y r
du 

CD vamı \•ar) 

Birimizin Derdi 1 

Hep im izin DErdi 1 
Kadıköy Ve Üsküdar 

Tramvayları 
Geçenlerde c.:. " dz.dc t ,u-

dar ıram, ayları ha kmda bı y .. 

ı:ı " mıştı. Okn:rucubrmı· da 
T. Fatlhli lın:ı:ı.lı b r z:ıt hu mc-v 
1.ua dair bize bir mcktub l'Onde-r .. 
di. Aleklubu dofrıı bir lah lı
klrteri ihUva ctml'Sı d lar ıJr, 
bul tan n rediJ. onız. 

OkU)"U("umaz diyor ki: 
«lll"r elin cue nlzde haJkın 

t<"klıkJerinc t<"rcümaıı oldutunu
zu cort.ı)'ortJm. Bu:-un d('- zavallı 

t\,.kt.ıdar tram\a.vları ı>cl< ranh o .. 

1 

J:ır.;,1.k t~rih edtU ·or. liaklkattc 
ziyaıu ı:n~~cle~i ('ul~_.fc<·i, Fnk.lt k:ı
blli telafıdir, ('unku bu l1at ziyan 
deiil. bilakis kir f'df'r, Uep bt-ra· 
bt>r ziyan aebeblnln araştınlnu ı 
Jcab edh•or. Cünkli mu~. mil
lidir. Bakınız: 

I- Bostanrı - !'loda - Gazhane 
tarafl:ırında (':ılı~an arabal r ce .. 
ce üat bire kadar Ba.ilarbafın -
daki deı>0ya ceUrh·r .. Ve ilk araba 
tf'krar saat Uc butukta yine sefere 
cıka.nlır. Eier Kadıkoyde bir 
hangar olsa hem mate1"3 rl Jaırrıa
lanıuaz, hem dl": füzuli rf'rt- ·3n r
frdUmrz. '!\lcsel : Kadıknydr bo .. 
şalau tUai) o caraJı ~u işe ar r. 

Z- l\filyunlarra ıarıır hep fi:ıt
ların ''ıiksek olup h!t 1 kuı raibet 
et.mcmesld i r. N J ti'klnı ccten.lf'rdc 
h('r kı ... und:ı yapılan tenıilattan 
hem Jd re. hem d halk kazandı. 
Kadıkoy halkına nlsb•U< t k d 
halkı d ho hklrdir. Ka:!ıko 

l !'iku r 11 inci mt"\'kl ıo kuru · ı 
llay a - 1 k 8 ıı2 ku 
nı r.ıda n ı ok. 

lkklen1 c l rl açık. Asılı bir 
sc ru harr.l • tarife J yok. fi\ t
J rre beki~ tram, v yok. \ rUıa
sıl 1 le d;ı vanın bu 
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• lngiltere - Vatikan Arasında 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 Meraklı Şeyleri 
KASPOTİ1'"İN KIZI VAHŞİ 

HAYVANLAR MÜREBBiYESİ 

HÖK 
P rot es tan Nazırlar Katoliklerin Ruhani 

Reisini Niçin Ziyaret Ediyorlar ? 
S 

on Çariçenin mahremi meşhur 

Raspotlnln kızı 1\-larya Greco

rlevna reçenlerde Amerlka7a 

rllmlşllr. 
DAKTiLO 

Papa Londraya Bir Mümessil 
Gönderecek 

R 
omaya giden yabancı hü -
kılmct reislerinin İtalyan 
payitahtını resmi surette 

ziyaret ediyorlarsa hangi dinden 
olursa olsun Va tıkana giderek Pı:.. 
payı ziyaret etmeleri artlk kai -
de sıras. a geçtı. 

Onu' .çin geçen mayısta Hitler 
c - H mayı zıyareti esnasında Va-

= 

!ikana uğrıyaeağını tahmin eden
ler az değildi. Fakat bu t hminler 
doğru çıkmadı. 

Şimdi Papayı ziyar.et bahsi ta
zelendi. Acaba İngiliz Başvekili 
ve Hariciye Nazırı Vatikanı zıya
ret edecekler mı? 

Bu sual etrafında uzun 
ya tahminlere g:r smeğe 

uzadı

lüzum 

kdeniz Muvazenesi 
Yine Tehlikede mi? 

Büyük Devletlerin Deniz Kuvvetleri Ne 
Kadardır Muhtemel Bir Harbde Ne O:abilir? 

İngiltere 

Tayyare • 2.000 
Asker (haza.) 205,000 

Zırhlı kruvazör faa. 15=474,750 T. 
Zırhlı tezgahta 5=175,000 1. 

'.l'ayyare gemisi fa. 6=115,350 T. 
• tezgahta 5=114,000 '.i.". 

ruvazör faaliyette 59~510.73.'i T. 
• tezgahta 17=126,0511 T. 

Torpido faaliyette 166=211,267 T. 

• Tezgahta 25=43,72/ T. 
Denizaltı faaliyette 53-=54,895 ·ı•. 

• tezgahta 15=15,56:! T. 

İtalyan filosu tamamile AKde
nizde bulunmaktadır. Buna ra,t. 
men Fransızların mecmu ıw~ et
ıe·rinden % 40 ı, İngilizlerin de 
% 50 si sulh zamanlarında Akrle· 
ııizdedir. Bu da birçok sebeblrr -
den ileri gelmektedir. Üssü t.ahri
depo, ilah .•. 

Fransız deniz kuvvetleri iUye 
<yrılmıştır: Akdeniz ve Atla:ııik 

r 

Fransa İtalp 

800 2,200 
560,000 550,000 

6-=137,145 T. 4=90,354 1'. 
3 96,500 T. 3=150,000 T_ 
1=22,146 T. • 
1=19,000 T . • 

19=144,502 T. 22=160,159 T. 

• • 
70=116.317 T. 110=111,267 r. 
9=17,650 T . 24=27,56~ T. 

75-=72,709 T. 93=69,32" r. 
5-=4,983 T. 12=10,362 T . 

filoları ... Her an ve saatte Atlan • 
tik kuvvetleri Akdenize girecrlc v' 
faaliyete geçebilecek vaziyettedir 
sındaki münasebatın fevkalade 

Akdnizde İtalya ile Fransa •:a
gerginleştiği şu sırada İngil' 0re 

Fransa ve İtalyanın bir harb vu
k uunda çıkarabilecekeri kuvvet
leri gözden geçirmek faydadat' 
rali olmasa gerektir. 

. 
' 

İngiltcrenin Akdeniz filosuna mcnsub bir zrrhlı 

kalmadı. İngiliz devlet adamla • 
rının Vatikanı mutlaka ziyaret e
decekleri anlaşıldı ve bu vesile 
ile yapılacak parlak merasimin 
programı da tayin edıldi. 

Vatikan ile İngilterenin arası 
son derece iyidir. Onun için İn -
gilız Başvekil ve Hariciye Nazırı
nın Papa on birinci Pi tarafından 
kabul edilmeleri yalnız bır neza
ket muamelesinden ibaret kalıru
yacaktır. 

Bugiin Komada bulunan İngiliz 
Başvekili Londrada tatil günü 

sporunu yaptıktan sonra 
evine dönüyor 

Evvelce de Çekoslovakya me -
selesinde Vatikanın almış olduğu 
vaziyet sulhu korumak yolunda 
Çemberlaynin faaliyeti ile çok 
uygun gitmiş, bu suretle Londra 
ile Vatlkan arasında bir teşriki 
mesai olmuştur. 

İngiliz devlet adamları da Pro
testan oldukları halde katolıkle

rin başı olan Papayı ziyaret et
mekten gerı kalmıyacaklardır. 

Vatıkan da Londra hü\<umeti 
ile devamlı surette iyi münasebat
ta bu.unmak arzusundadır. Vati
kan tarafından Londraya Papa 
namına bır vekil gönderilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Katolik kilisesi ile protestan 
İngiltere arasında uzun zamanlar 
gerginlik devam etti. Sonra mü
nasebatı tesis etmekle beraber yi
ne uzun zamanlar soğuk zail ol· 
madı. Şimdi ise münasebatın bu 
kadar ileri gitmiş olması pek ma
nalıdır. Londrada Papa tarafından 
daimi bir vekıl bulundurulmasına 
karar verilmiş olması Vatikanın 

İngiltere ile dost olmağa verdiği 

L\.ı kızı da yanındadır. Marya ve 
Tltanya .• Kocası, Beyaz Ruslara men
ıub bir zabit idi. İhtUat esnasın~a Rus .. 
yada öldü. 

l\larya, babasının katUI Prens Yu .. 
supov aleyhine dava açtı, birçok uf
raşh, fakat birşey yapmıya muvaffak 

olamadı. Tazminat da alamadı. Hal
buki Prensdrn 25 milyon frank ta
leb ediyordu. 

Nihayet, hayatını temin etmek için 
çalışmak mecburiyetinde kaldı. 1932 
de kı ·Jık sirkte sahney6 çıkb. Sonra 
Bcrllnde, Vi1anada ve Budapeştede 
oynadı. 

Şimdi de, NevYorkta, Brodve,. cad
desindeki Renlinc biraderlerin slrklle 
bir muka,•ele lmıatamı,. 

- Rt'nlinK blradt-rlerin sfrklle A -
merikanııı biati.in büyük şehirlerini do
la$acatım. Yedi ay ieln mukavele y3.p

hm. Gösterecellm numaralar sadedir: 

Binicilik ve ffus dansları .• Belki ileri
de hayvanları da terbiye edeceğim. 
Fakat ayılarla asla... En ziyade be

J'a7. renkll atları severim. Cünkü bir 
kadın kostümü beyaz atların \iz.erinde 
çok iyi görünür. 

Amerika slrklerl, Avrupa slrlclerln
den da.ha çok büyük. Sirkten çok hoş
lanırım. Cünkü hayvan.lan severim.. 
Sonra hayvanlarla çalışmak, insanlar
la çalışmaktan daha kolay, daha ~f
JencelldJr. 

l\larya Grecorlevnanın bir müddet 
sonra Hollvuda l'ltmlyecetı, sinema 
•lrketlerJnden blrfle bir mukavele ak
detmlyecetl ne malftm. İster misiniz, 
ı-ünUn blrfnde vahşi hayvanlar mü .. 
rebblyesl, bir sinema yddıu olsun_ 

MlZIKACINTN KURNAZLIGI _, _____ ..:..,: 
Vak'a Parls operasında l'tclyor: 

lıfızıkacıJardan biri. müdilrü ,-ör -
mek istiyor. Bir türlü muvaffak ola· 
ma:vor. Bir gece oyun esnasında, mü
~·:_ .. • ' ·ı.," ·ıınflı. bulunduiuna emin 
olarak &'fdfyor. Odacı: 

- l\lüdUr burada değil. .. 

- Affedersiniz, bürosuna rtrer .. 
ken l'Ördüm. 

- Ilayır! Yauıhyorsunuz. 

- llatti 1\laarU Nazırı da beraberdL 
Odacı inkar edemlyecek bir vazı -

7ete düşüyor: 

- Evet, diyor. Fakat. yanlarına c-1-
remez~inlz. Çünkü süvare kıyafetfndtj 
detllsinlz. 

MtZıkacı cevab vermeden odacının 
üzerine atılıyor. Sırtından fırakuu ç1 .. 

karıyor, kendi ceketini ona t:iydlrJ .. 
yor ve odaya dalıyor. 

Bu C'Ür'et nazırın ve müdüriin boşu
na gidiyor. İsteğini derhal yerinf'I ge .. 
tlriyorlar. 

87 GÜN SÜREN 

BİR UYKU 

İnsan yorulunca yatıp uzanmak, ra
hat bir uyku çekmek ister. llakfkaten 
bütün bir gece rahat bir uyku uyu _ 
mak kadar vtıcudü, dlmafı dinlendiren 
bfrşey yoktur. Bunu hepimiz arzu ede
riz. Fakat, 87 l"iln uyumayı asla ... 

Halbuki l\lad1m Silvlya Veber adlı 
43 yaşında ve Uç çocuk anası bir ka
dın uykuya yatml'f, tamam 8'7 gün gö

zü.nü açmadan uyumuş. Kadın, normal 
bir !'iurctte uyanmış. Sanki akşamdan 
yatmıli gibl. .. 

REŞAD FEYZİ 1 ._ ____ _ Yazan: 

amdi İhsan işi ilerletm!~ti. 
J:{araköyde büyük bir haıı 
içinde, geniş bir daire k.i

:ıılamış, mükellef bir yazıhane v~ 
büro vücude getirmişti. Birkaç 
katibi, daktilosu vardı. Erzak mü
teahhidliği yapıyordu. Daha or 
~ene evvel, kahve köşelerinde pi
ııekler, dururdu ... İşsiz, güçsı.:.1. bor 
adamdı. İnsana Allah bir keu 

- Yürü ya kulum, diyince .. 
Yürüyor. 

Hamdi İhsan da böyle olmuştu. 
Evvelce, Tarlabaşında ayda seka 
liraya dar ve pis bir pansiyon o
dasında otururken, şimdi, Aya•pa
~ r.da yüz lira kira vererek mo:lıarn 
bir apartımanda ikamet buyuru
yordu. Hususi otomobili, rad.vJ.u, 
~elefonu, aşçısı, hizmetçisi va~d . 
Bir giydiğini bir daha giyme~d;. 

Hamdi İhsanın bir de güzel 
metresi olduğunu tabii bulur~u

r.uz. Evet, onun harikulade g!.iz2i 
t.ir de metresi vardı. İsmi: Suzan.. 
Bin lira verdi, manto yaptırdı. 

Hamdi İhsan Suzanı çok sNi
yordu. Suzan da sevilmiyP .·ek 
mahluk değildi. Şık, işveli bir ka
dındı. Hamdi İhsanı çıldırlıy• ··du. 
Genç adam, onun için hayatını ve-

.rirdi. 

Yalnız, son günlerde yazıh~ ıe · 
de bir mesele olmuştu. Bir g'.in 
Suzan, ani olarak yazıhaneye l:ğ· 
ramıştı. Hamdi İhsan masas11ı.n 
başında oturmuş, küçük bir kutu
tlan bonbon yiyordu. Büror.un 
daktilo kızlarından biri de kır • 
~ısında ayakda duruyor, o da !-ıon
tJonlardan atıştırıyordu. 

Suzan odadan içeri gırıııce, 

rlamdi İhsan biraz şaşırmıştı. Dal,
Uoya dönerek: 

- O kağıdı, dediğim gibi iki 
~rnpyalı olarak sür'atle yazarsa -
nız .. Haydi çabuk .. Çeyrek sqatP 
kadar bekliyorum ... dedi.. 

Daktilo kız hürmetkar bir s1-
Jam vererek dışan çıktı. Odas·n. 
gitti. 

Suzan ayakda bekliyordu. Kaş
larını çattı. Sonra, gülümsemcg~ 
çalışarak, Hamdi İhsana: 

dedi.. Bayan daktiloyu demek §E!

kerle besliyorsunuz .. 
Sonradan birden ciddileşti· 
- Hamdi.. Doğrusunu söyliye· 

yim mi? .. Bir daktilo ile bu k~.:!ar 
yüz göz olmağı aklım almaz Ri
ca ederim benden saklama .. ll:ı 

kızla aranda mutlaka bir şey vdr 

Hamdi İhsan yerinden ok git>i 
Jırladı. Suzanın yanına geldi El
lerini tuttu: 

- Sen çıldırdın mı, cicim, d~dL 
Seni unutarak bir küçük dakLilo 
ıle mi kor yapacağım? .. Böyle bır 
~eyi düşünmen dahi, benim iu<ti 
rıefsime ağır gelir .. 

Bu sahne bu kadarla kaldı. Su
zan: 

hone bulur, terslerdi. 
Tam bu sırada kapı tekrar ~ 

.-uldu. Daktilo Nimet içeri gır~ 
Elinde yazılmış kağıdlara IIa~ 

lhsana uzattı: 

- Hazır fendim, dedi ... 

Hamdi İhsan kıza sert sert bJ 
tı.. Hazırlanıyordu. Bir şeyle' . ' 
söyliyecekti.. Fakat ne söylesi~-
kızcağızı nasıl takdir etsin? .. JJf 
sebeb bulmak lazım .. Hem itııı' 
yüzüne bakıyor, he mde bir si' 
beb icad etmek için zihnini yo 
ruyordu. Baktı, baktı .. Kızın ı;ıif 
!erinin içine dikkatle baktı .. l'li 
rr-et de şaşırmıştı. Hamdi İhsal 
kendisine ilk defa böyle dikt<atf 
bakıyordu. 

Genç adam yerinden kalktı. f. 
73 yakl~tı. Şimdiye kadar yiil 
ne iyice dikkat bile etmediği 1'· 
metin nekadar güzel, çıtır .J'~ 
Lir kız olduğunu ilk defa bull.''1 

farkediyordu. Hamdi İhsanın ' 
zündeki asabiyet geçmişti' NiJ 
caha çok yaklaştı. Gülümsüyord 

(Devamı 7 inci sahifeıl11 

1 Rady~orgrarnJ 
A nkara Radyosll 

BUGtlN 

18,30 l\Iüzllı: (efıencell plaklar)• 
19,15 Saat, ajanı haberleri, mrıı"' 

rolojl, ziraat borsası (fiil). 
19.25 Türk müzltJ: Saz eserleri ~ 

ıarkılar ve türJnder. 
1- Peşrev. 

2- Saz semaisi, tarkılar. Okut-' 
lılahmut Karındaş. 

3- Saz semaisi, 
4- Udi Alımel (Yeler ceşmaıııııl' 

••ydcylcdin). 

5- Şahane &'Özler) türkü. • 
6- (K:ıranfll oylum oylum) tür• 

Türk müziği: Calanlar: Refik Fe~ 
Fahire Fers:uı, Kemal Niyazi Seybo" 
E. Kadri. 

20 Konuşma (hafl:ılık spor ııaat!I· 
20,15 Türk müzi&I: İncesaz faslı: (.ti 

cığar. Okuyan: Tahsin Kar.oku~. ~ 
laular: IIakkı Derman, Eşref K•o.ı· 

Hasan Gür, Ilamdl Tokay, Basri Cflrl' 
21 Saat, esham, tahvilat, kamblto' 

nukut borsası (fJat). 
21,15 Konuşma. 

- İşin en doğrusu mu?. Ben de bugünkü yaşa
ma tarzlarına bakıyorum da kızın gidişinde bir de
ğ~iklik olmasından korkuyoruın. Hanife kadın, se
nın anlıyacağın Safiye bir gün pır deyip te el.mden 
uçtu mu ben ölmüşümdür. Bundan ödüm kopu -
yor. Onu gebertirim de yine elimden kaçırmam. 
O kazanacak, ben yiyeceğim. Bu, böyle, anladın mı? 

( Deı•amı 7 inci sahifede ' 

I<endio;;inf tedavi eden doktora key
fiyeti anlatınca ilk evvel inanmak Is· 

tememif. Sonra hayretten kE"ndini ala .. 
m:ımış. l\ladam SiJvlya uykuda bu

lundu.(u sırada blreok maruf doktor .. 
lar celmişler, muayene etmi1ler, bun

lardan hjfbirl, bu .-arlb hastalıf1 teş
his edememiş:, mahiyeti hakkında da 
bi~ey tiöylemrmişlerdlr. - Beyefendi bu ne samimi ve·. 

sunu karşıladı: 
1 

21.30 lllüzlk (Rlyasell Cumhur F[,t" 
e===-==""' monik orkestrası). Şef: PraetorJuJ.. 

23,30 l\lüzlk (harıt plaklar). 

Dedi ve: 
- Sözüm sende kalsın ... 
Gibi parmağını ağzına götürdü. 
- Suss!. 

Boralı 

n 

Günlerin Eşiğinde 

ŞAPKASINI DÜZELTİRKEN 

Ergen kadın uzun uzun aynaya bak!L Kaşla
rını, kirpiklerini, yüzünün boyasını, dudaklarının 
allığını bir kez daha gözden geçirdi. Sonra, şapka

sını giydi, düzeltti, kendi kendisine: 
- Bitti. .. Güzel! 
Dedlkten sonra mantosunu giydi, 

- Of, bugün bin türlü işim var. 
Bankaya gideceğim .. 
Tufana telefon edeceğim. 
Işığı arıyacağun! 

~öylendi: 

y s A 
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Kurk mantomu alacağım. 
Beşte Tokatliyanda olacağım. 
Daha birçok işlerim var!. 
Mırıltıları bitti. Bir dakika düşündü. Aynada 

bir kere daha kendisine baktı. Yüzünde güzelliğıne 
kıvanan serpme bir tatlılık yayıldı. 

- Artık çlkabilirim ... 
Dedi. Odada yapayalnızdı. Ve bu, onun iki yıl

danberi herkesten gizli tuttuğu odası idi. Burada 
zengin bir gardrobu vardı. Başını dinlemek, göz • 
!erden uzak kalmak, kendi kendisine düşünmek 
için geldiği oda burasıydı. 

Odadan çıkarken: 

-Hah .. Eğer çeki almayı unuttumsa boşu bo
şuna bankaya gidecektim. 

Dedi. Çantasını açtı, baktı. Aradığı çek için • 
deydi. 

- Çantamda beş yüz lira var. Bana yeter. Bu 
iki bin beş yüz lirayı hiç bozmadan bankaya bıra-

kırım. 

Diye söylendi ve eşikten adımını dışarıya atar
ken, sanki yanında birisi varmış gibi, açık açık ko· 
nuştu: 

- Amma enayiyi nasıl sızdırıyorum?. Bir çır
pıda iki bin beş yüz lirayı aldun. 

Ve daha yüksek fırıldandı: 
-Y~asın enayiler!. 

Enayiler olmasa akıllılar nasıl geçinirler?. 

BAKIM EVİNDE 
Doktor bir hastasını uğurlarken bildirdiler: 
- Güney bekliyor. 
- Buyursun .• 
Dedi. 
Birkaç saniye 

r-ısındaydı. 
sonra Güney \ oktorun kar-

- Oo, nasılsın küçük bayan?. 
Genç kız yüzüne dağılan alımlı bir kızıllığın 

güzelliği içinde boynunu kırarak doktorun sorıru-

- Her vakitki gibi doktor. 
- Hiç değişiklik yok mu?. 
- Yok ... 

- Son verdiğim ilaçları bitirdin mi?, 

- Bitirdim. 
Doktor bu karşılama önünde durakladı. Sanki 

kendi kendisini suçlu çlkarıyormuş gibi: 
- Bu kadar denemeden sonra hiçbir değ~iklik 

olmasın .. Nasıl şey bu?. 

Ve sordu: 
Yine yalnız bıl§ ağrıları mı? 
- Evet. 

- Yeni bir ağrı, sızı yok mu? 
- Bir b~ka yeriınde ağrı, sancı filan yok. llk 

size anlattıklarım artarak sürüp gidiyor. 

Doktor, birşey söylemeden, yazı masasının ba
şına gitti, defterde son bakıma kadar verdiği ilaç
ları, dinlecrrıti ve durguladığı şeyieri gözden geçirdi: 

- Bu yönden yapılacak bir başka iş yok!. 
Der gibi ellerini uğuşturarak genç kızın yanına' 

geldi: 

- Kızım, bu yoldaki denemelerimiz de, sına· 
malarımız da sonunu buldu .. Ben bu işin içinden çı
kamadım!. 

(Dennu var) · 

23,45 - 24 .Son ajans haberleri ;I 
yarınki program. 

YA!!IN 

13,30 Müzik (müzikhol parçaıarı>-
14 Saat, ajans haberleri ve me~ 

;\.nkara. 
14,10 Türk müzlfl (Pi). 
15 • ıs.;ıo lllüzlk (operetler • p i)· 

1357 Hicri 1 1354 Runıl 
Zilkade Borinc~anut 

21 --
1939 Ay 1, Gün 12, Kasım 66 
12 İkincikauun PERŞEMB~ -- 1 
Vakıtler Va$ ıl Ez .. , ı 

!d, d:.., sa. d. --- -
Güne§ 7 25 2 25 

Öğle 12 22 7 -ıı 

İkindi 14 47 9 46 

Akşam 17 01 12 00 

Yatsı ıs 37 l 37 

tmsaJı: ' 39 
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f_B_u_1_~_ta_n_bu_ld_a_n_Enstanteneler • • • 1 
avagazı Elektrik H 

Lambala.rının 
Cenkleştiği Yol 

GEVEZE PAPAÔ-AN: 

Feridin bir papağanı var. Ge -
veze mi geveze. Çenesi bir tıirli: 
durmuyor. Bayan Fatmanın e 
~e geldiğini gördü mü başlıyor 
bağırmıya: cGün aydın, Baylll' 
l!'atma ... Nasılsın, iyi misin? .. • 

Süyalhl üncüDceır 
IE:lf sancesü 

Pre_nses!n Mücevher Gibi lşıldıyan Güzel Gözleri 
Bir gün Bayan Fatma, bu zeki 

papağanın yumurtasından bir ;ki 
tane vermesini Feridden rica e
diyor. 

Denizin Darinliklerine 
Canavarlarla Boğuştular 

/cin inci Avcuları • 
• Daldılar Korkunc 

Yeni lstanbulda Göreceğimiz Şeylei 
Ne Zaman a Kadar Yapılacak? 

O 
stanbul; bizim bildiğimiz, 
şimdiye kadar ahengine a
yak uydurduğumuz bir şe-

hir... Bizans surlarından kübik 
apartımanlara varıncıya kadar bü
tün san'at eserlerini ve bina ga
ribelerini hududları içinde toplı

yan bu koca şehir gençleşmiye 

heveslendi. Bozuk Arnavud kal
dırımları, hesabsız yangın yerle
ri ve.. karanlık sokakları yavaş 

yavaş tarihe karışacak. 

1 Yazan MURAT KAYAHAl' 1 
Hem biliyorsunuz ki yakında 

yapılması istenen kapalı durak
ların yerleri bir türlü tesbit edile
memiş ve Prost planının tatbikini 
beklemek mecburiyeti hasıl ol -
muştur. .. 

Birbirine yaslanmış ahşap evler 
ve daracık, çamurlu bir sokak ... 
Bu İstanbulun sembolü olmuş bir 
mahalle tipidir. Yüruyoruz ça -
mura saplanmamak, düşmemek i
çin pek dikkatli olmak l.izım. Göz
lerimizi kapatıp bir saniye durup 

şöyle düşününüz şehir planı tat -
bik edilmiş ve siz geniş bir asfalt 

üzerindesiniz. 
Bu yolu da geçtiniz. Daha baş

ka bir tipte başka bir sokak İstan
bul ışıksızlıktan feryad ederken 
bu yolda elli metre ara ile asılan 
elektrik lambalarının yanın~a bir 
de havagazi ışığı yanıyor. Hayret 
etmek istemiyoruz. Çünkü burası 
İstanbul şehrinin bir sokağıdır. 
Bu çeşitli enstantaneler arasında 
dolaşırken şarkın esrarlı buhar 
dumanından birkaç adım ötede 
bulunduğunu sanırsınız. Halbuki 
elektrikle havagazi Jambalarının 

rekabet ettıği yan sokaklar garba 
akar ve öyle o\m&kla bu koca şe
hir efsanevi bir İstanbul olur. 

(Devamı 7 inci sahifeclı: 1 

Bir müddet sonn ferid, küçük 
çocuğile dört yumurta gönde•! • 
yor. 

Çocuk yolda giderken düş;i • 
yor, yumurtalar kırılıyor. Baba
sından azar işitmemek için bir 
kuşçu dükkanına giriyor, papağar. 
yumurtası büyüklüğünde dört 
: umurta satın alıyor ve Bayan 
Fetmaya götürüp veriyor. 

Yaşlı kadın, bunları derhal ku· 
iuçka makinesine koyuyor. İkı 
hafta sonra yull'urtalarda!". bi.· 
!;elan kuşu, bir ispinoz, bir ka • 
ııarya ve bi rsaka kuşu çıkm•stı·. 

Bayan Fatma, son derece s;niı

lenir, Feridin evine gider. Papağar 
~endisini görünce bermutad: 

- Gün aydın! Bayan Fatma ... 
Nasılsın, iyi misin? ... 

Diye bağırınca yaşlı bayan· 
- Sus, sürtük... Senin nekada• 

çıık kocan varmış! ... 

l\lEKTEBDE: 

Tarih tabü hocası talebeden bi
rıne sorar: 

- Filin hususiyeti neresinde • 
dir? ... 

- Neresinde olacak ... Büy-ik
lüğünde ... Zira, kaybedilmek im
kanı yoktur. 

~~AK ŞEY Mİ BU? 

Ferid, arkadaşını görünce r.: -
~~nlısından şikayete başladı: 

- Ne oldu? Aranızdan bir şey 
mi geçti? ... 

- Dün gece baloda dans bili
yor musunuz, dıye sordu. 

- Peki, bunda kızacak ne var? . 
- Sorduğu zaman beraber dam. 

· «diyorduk. 

ski zamanlarda Bağdad ha
lifelerinin sara)·larında ge
çen şe)·ler yapılan işler bin 

bir gece masallarını andıracak 

mahiyette hepsi birbirinden ga
rib ve enteresandır. 

Son gelen Fransız gazeteleri 
bunlardan birisi hakkında bir ya
zı yazn1ıştır. Bu ~·aztyı ehen1mi .. 
yetine binaen aşoğı~·a a:yncn ya· 
zıyoruz 

•Halifeni!l güzel karısı Ar 'la, 
sara. kumisyoııcusuru'l d.ıkkam 

önünde 2•abasından i::-dı ve içeri 
girdi. Bu sırada, inci avcısı Amri 
geldi, Bahreyn'de avladığı fevka
lade güzel siyah bir inciyi kuyum-, 
cuya gösterdi. 

Güzel kadın, inciye hayretle 
baktı, ve kuyumcuya: 

- Bana, dedi. Buna benzer bir 
inci daha bulabilir misini? .. 

Kuyumcu, inciyi aldı. E\·irdi, 
çevirdi. Sonra bir kadife yasdı -
ğın üzerine koydu. Ellerini ka
vuşturdu, uzun uzun baktı, sonra: 

- Sultanım, dedi. Dünyada bu
rıun bir mislini bulabilmenin hnL 

kanı yoktur. Amri de, kuyunıcu
nun sözünü tekrarladı: 

- Arayınız... Bulursanız sile 
sekiz bin altın vereceğim ... 

- Sultanım ... Benden, güver -
c:n yumurtası büyüklüğünde 2\ım 
rüd isteyiniz. Kaplan gözü par -
lıyan sarı yakut isteyiniz, gece, 

Müstakbel İstanbul planı ha
zır. Eminönü meydan1ndan işe 

başlandı. Taks.mle Harbiye ara
sında muazzam binalar inşa edi
lecek. Bu işlerin hepsini gözden 
geç.rince her İstanbullu ferahlı
yor, artık rahat edeceğini düşü
nerek haklı bir sevinç duyuyor. 

Geçenlerde uzunca bir münaka 
şa mevzuu olan yol mu? Yoksa 
konservatuar mı? Bahsi de İstan
bulluların yeniliğe ne kadar he
vesli olduğunu gösterir. 

:oos~ 
Bill 

diğin 
le Olur .. 

Beyazıd meydanında açılaca • 
ğını ve büvük bir Üniversite ma
halles; ku;ulacağı havadisini tabii 
ok ussunuzdur. Boğaziçi tam 
bir cennet olacak, bütün İstanbul 
YJ • "'ı ·apılacak ve gece koca şe
hir ış•klar içerisinde yanacak.-. 

Bütün bunların yapılmasına he
nüz bir haftasını harcadığımız 1939 
Yılında başlanıp en yakın zaman
da bitirilecek. Ve İstanbullu; 1s
ta~bul ıçerisinde gezerken en bü
yük ~uşüncesi şehri daha fazla 
güzelleştirmt'k olacak. 

* Rüyan•n hakd<at olduğu her za-
rnan vaki d• , ]dır amma ınşallah 
bu günlerde duydlıj!umuz rüyam
sı havadisler hakikat olur. 

Geçenlerd~ şehir içinde uzunca 
bir dolaşma yapayım dedim. Yal
nız seyahat etmek guçlüğünü bil
diğ.rn ıçin bir arkadaş buldum ve 
0 ldtkça kalabalık bir tramvayla 
Yolculuğumuza başladık. 

Yolların darlığı daha ilk anda 
kenctinı göstermıye başladı. Aza
ınet[ı tramvay arabası çan çanını 
ottıire öttüre kağnı arabası gibi 
ağırlaşarak yürümiye yeltendi. 
fr•kat birdenbire durdu. Ne ol
d ı;ıu belli olmıyan bir sepeble 
Y ~türnesi icab eden bir vasıtanın 
duruvermesi bütün yolcuların yü
reğini ağzına getirdi. Acaba kaza 
rnı? Halbuki hadise basitmiş. Bir 
otornobi! müşterisini indirmek i
çin durmuş. Durmuş amma cad-
de · -nın darlıgından tramvayın bir-
denbire fren yapıp herkesi heve
cana düşürmesıne sebebiyet v~r • 
rniş olması kolay kolay affedilir 
bırşey değil. 

Ayni nakaratın tekrarı ile epey
ce Yol almıştık. 

1 
Hava yağmurlu, arasıra şiddet

enen • .,, sagnak etrafı altüst ediyor. 
'rarnvay . t l k k ıs asyon arında beş da-
li ı adan elli dakikaya kadar b.?k-

Ye_n yolcular büyük bir sıkıntı 
Çe-kıyorlar. 

o 
1Arkadaşına iyilik Yapmak /cin 

' 
h üyük Haydudun Tuzağına 

Düşen Kadın! 
Haydut Hapishanede Kalb Sektesinden Öldü 

ınCTika haydudları arasın· 

A da scnclcrdcnbfrİ ~l·ndini 
tanıtlı~ı kadar Amcrıka za

bıtasını, atlliyesjni 'c g~ı.t~tcu ... rıai 
çok .:ncşgul ctnıiş bir adaın ınah· 
pus bulundu~'U yerde kalb sekte
sinden geçenlerde ölmüştü. Gas· 
ton l\ll'ans isınindcki bir nıahkll
mun öldüğü hcnıen duyuln1uş ve 
her tarafa bildirilmişti. Fakat vü
cudü ortadan kalkmakla lakırdısı 
da hemen nihayet bulacağa ben· 
zemiyor. Çünkü bu adama dair fe. 
ci birçok hatıralar vardır. Dirisi 
kadar ölüsü de gazeteleri meşgul 

ediyor. 
Casusluktan katilliğe kadar her 

çeşid cürüm ve cinayeti işlemiş O• 

lan l\lcans şimdiye kadar ancak 
iki defa mahkum olmuştur. 

Kendisi evvela Amerikada za
bıta hizmetinde bulunuyordu. Fa
kat sonra anlaşıldı ki Amerika • 
nın haydudları ile soyguncuları 

ile elaltından ortak olmuş, onla
rın menfaatine çalışarak kendile
rinden yüz binlerce dolar almağa 
başlamıştır. İşte bunun üzerine i
ki sene hapse mahkum edilmiştir. 

Bu mahküümiyeti bitirmiş, çık
mıştı. Meşhur Amerikalı tayyare
ci Lindbergin çocuğu haydudlar 
tarafından çalınarak öldürüldüğü 

pek feci bir cinayet olan, tüyleri 
ürperttiği zamanlar Means da sah· 
neye çıkarak işe karışmıştır. Lind· 

bergin çocuğu birdenbire çalın -
mış, bu duyulunca ortalığı bir 
heyecan kaplamıştı. O zaman bu

nun uya~dırdığı heyecan yalnız 

Amerıka.ılar arasında kalmamış, 

bütün dünya matbuatı bu feci 
vak'a ile meşgul olmuştu. 

İşte bu heyecanlı zamanlarda 
V·şington Post ısimli Amerika ga
zetesinin başmuharriri Elvin Lean 

·in karısı Lindberg ailesile müna
sebeti dolayısile çocuğun çalın

masından çok müteessir bir halde 
iken bir gün bir mektup almış, 

mektubda aşağı yukarı şunlar ya
zılı imiş. 

Ben hapısaııede bir adamla ta
nıştım. Çocuğu kurtarmak için 
yardım edebilcektir. Bunun üze
rine bir adamın teklifi ile ben de 
çocuğu çalmış olanlarla müzake
reye giriştim. Eğer 20,000 İngiliz 
lirası verilecek ol ursa çocuk kur
tulmuş olacaktır. 

Mektubu yazan Means'dan baş
kası değildi. Bunun üzerine Va _ 
şington Post gazetesi ba~muharri-

( Devamı 7 inci sahifede) 

Azuı baydud Gaston l\leans 

lsutıın paraınrı üstüne başmn 
harcayan genç kadın 

Meğer 
Tecavüze 
Uğramamış 
Kadın Paraları Tuvaletin .. 

Sarf etmiş 
-·---

Sonra Kocasından 
I o : muş da Yalan 

Soylemiş 
P\.~'1 adJm Loren adlı, 19 ya~•a-
1 .., I rında bir ka_dının 30 ilkka-

nun gccesı saat doku 'da 
kocasını beklerken iki kişin.r: te
cavüzüne uğradığını ve dolab1 tı
kılarak 3,500 frank parasının a
lındığını yazmıştık. 

Kadının kocası, Paris belea]\·e•i 
memurlarından Lo,l'cn mütec-a~v1z· 
-L~ "leyhine polıse şikayette bu
ıunmuş. Mesele adliyeye intikal 
etıniş, sorgu hakimi, tecaviıziin. 

uydurma olduğuna kanaat getire
rek genç kadını sıkıştırmış. Ne
t:cede hakikati itiraf ettirmiş. Ma· 
dam Loren demiştir kı: 

- Evet, bütün bu macerayı ; eıı 
uydurdum. Ne yapayım. Kocımın 
parasını sarfctmiştim. Bunu ~·e -
ı ine koya bilmemin imk:ını yoktu. 
Kavga çıkmasından, evimizir> bo· 
zulmasından korktum ... 

(Devamı 7 inci sahifede) 

• 

O Gü:el Gözler Tatlı 
Bakışlar Ne CanlarYaktı 

.-andil gibi ışıldıyan kırmızı Sey
iJn yakutu isteyiniz ... Yüzlerccsııı! 
E yaklarınızın altına dökeyim. t'a· 
kat, buna benzer bir inci iste -
meyiniz. Çünkü gökteki but•ın 
yıldızlar yere düşse bunun e~inı 
bulmak kabil değıldır. 

Bir canavar ..• Yanına geldi, guğ-
• unun ıilerine yapıştı, ellernt' ıe 

, yaklarile viicudünü sardı. Fa.ı

g&r bağıracak bır halde degıl. 

Siddetle imdad ipini çekti. 5,.,. 
dHlda bulunan arkadaşları b;f lt!h 

!ıkeye maruz kaldığını anladıl ır, 
•Ür'atle yukarı çekmeğe başı•dı
ıur. Bin müşkülatla ve baygı ı l>r 
halde yukarı çıkardılar. Bütfin 
'Jcudü yara ve bere içindre ic.ı. 

Uç gün sonra kendine gelen l' an 
ı ar, istridyeleri açmış ve bunla
rın birinin içinde, o vakte kadar 
eorı.ilmemiş bir siyah inci buld.ı. 
"e yüz altın mukabilinde Preo • 
J\:eşeb.e sattı. 

Kuyumcu bu sözleri söylerken 
Anuba, ince peçesinin altında!! bır 
inciye, bir de ayakda duran A.'Il. 
riye bakıyordu. 

- Bu adam sizin köleleriniz -
den mi? .. 

Amri mağrurane başını kaldır
dı: 

- Ben, dedi. İnci avcısı Am -
riyim ... Hür ve serbest bir ada-
mım .. . 

- Amri. .. Yirmin bin altın ka
•anmak ister misin? ... 

Bu fakir kıyafetli delikanlının 
bu kadar büyük bir teklıfe karşı 
kayıdsız kalacağını aklına gcttr
medı. Amir ciddi bir tavırla. 

- Bana, dedi. Ölüp ölmeme;c 
istediğimi sorunuz ... 
tiyorsunuz? ... 

- Anlıyamdım. Ne demek :s-
- Bahreyn adası körfezındc, 

ıki yüz kulaç derinliğinde büvi;k 
hır beyaz mercan yığını vaı."r'ıı. 
İnci avcularının en meşhuru Fan
gar gençliğinde bu yığının üze • 
rinde buna benzer bir inci bulau:ı 
Bu inci, Prens Meşeb'in hançeri
r-in kabzasını süslemektedir. Faıı
g~r. o vakittenberi bir daha ll'er
l~n yağınının bulunduğu yerde 
c<enize dalmadı. Hatta üzerinde,ı 
bile geçmez. Hatırına geldiği za
manda rengi sararır, vücudü b~§
t~n aşağı titrer. 

Anuba merakla sordu: 
- Ne görmüş orada? .. , 
- Fangar denize daldığı zan.ar. 

mercanların üzerine duştü. 1) ,.ı 

\e elleri sıyrıldı, kanlar akm~;(a 
taşladı. Buna rağmen kopardığı 
v:rmi sedef kabuğunu belind~ki 
!-eten torbaya koydu. Bu sırad.ı, 
:'ondaki mercan yığınına benzPı 
bır cismin hareket ettiğini ve ken
clisine doğru yaklaştığını gör.ıü. 

Halifenin karısı: 

- Ala, dedi. Mademki bu \r.·\. 
Jc.rin bulunduğu yeri biliyorsun. 
f;>u halde dalar, canavarı öldiı•ür, 
bunun bir eşini bulur, bana g~ -
tirirsin ... 

- Fokat, ihtiyar bir annem v.ı.ı 

Maişetıni ben temin ediyorıı n. 
Sonra nişanlım. Nişanlım da yc
tımdir. Benden başka kims•\ı 

yoktur. Hayatımı beyhude !eh· 
ıikeye koyacağım. Çünkü Okva . 
n usta buna benzer l>ir inci düc 
yoktur. 

Anuba, yaşmağının altındaı 

dikkatle Amr iye baktı, sonra· 

- Yarın saat beşte saraya o:ıel. 

Dedi. Amri, ertesi gün en yı:n 
elbiselerini giyindi. Halifenin sa 
rayına gitti. Bahçe kapısının 
nünde bekliyen dilsiz bir arat 
köle kendisini karşıladı. Sultanu 
dairesine götürdü. 

Anuba, ipek örtülü bir dive. u 
uzanmıştı. Yüzü ince bir tül iı 

ôrtülü idi. Arab köleye gitme .u 
:~aret etti. Arab, yerlere kadM e 
ğlldi ve gitti. 

- Şöyle yanıma yaklaş! ... 
Amri iki adım ilerledi, yere d 

t_,iiktü. 
- Tabiatin, biribirine tamam 

lenzer iki .ne! yaratamıyac~~ıı 
ı~ylemiştin. Bak~. 

(Devamı 7 inci salıifec!~ 

1 SERVETE KONA BİLMEK f ÇİN j 

Otuz Beş Yaşına 
Kadar Bekliyecek ! 

I• ~gilterede genç bir delikan
lı babasından kalan Lord -
luk unvanı ile beraber 65 bin 

İngiliz lirası servete malik olmuş
tur. Lord Selsdon unvanını alan 

bu genç ancak yirmi beş yaşla • 
rındadır. 

Fakat vasiyete göre bu paraya 

ancak 35 yaşına girdiği zaman sa
hih olacaktır. 

Zengin adam başka bir işde ça

lışmakta ve söylediğine göre haf

tada 4 İngiliz lirası ücret almak

tadır. Genç Lord şimdiye kadar 

ç;,lıştığı işi 'Jırakmıyacağını söy-
• !emiştir. 

65,000 İngiliz lirasının büyük 

bir miktara varan faizi genç Lor

dun eline geçmektedir. 



• 
6-llON T.ILGaAP-12 lbıdlUnanUllf 

Tayyare Kaçakçılığı Suriyede Fransız Tayyare 
Aleyhtarlığı Gittikçe Piyan Başvekilin Çok Mühim 

eyanafı 
\1 inci sahif'!'den devam) 

Hariciye Vekilımiz ve Adliye 
Vekılimiz şimdiye kadar bu İf 

hakkında tebeyyün eden ciddl ve 
hakiki ~aft.ayı size resmi bir şekil
de arzedeceklerdir. Yine sizın va
sıtanızla vasıl olunan hakiki ve 
resmi safhayı mıllete bıld rmek 
niyetındeyız. Yakı'lda muhake -
meye başlanacak ve tabiat.le mah~ 
keme aleni olarak cereyan ede -
cektir. Maksadımız milleti ten -
virdir. Onun herhangı bir şeklı 
bence makbuldür • 

Bundan sonra !\dliye ve Hari
ciye Vekilleri dün hü!ilsasını yaz
dığıt!'tz beyanatta bu.unmuşlar -
dır. Bu beyanatı müteakip Baş -
veki. tekrar kiırsuye gelerek a
ıağıllaki sözlerile ızahatına de -
vam etmişt.r 

ELDEKİ DEI İLLER 
•Arkadaşlar, vak'a ın h.ıkıki 

ıekli iıe sureli resmive ve bakı -
kiycde bugün del..ıler ıs mat e 
derek vnsı. olduğu r t •eyi AcJi
ye ve Hariciye Vek li arkadaşla
rım ızah ettiler. Bunlar tekrar e
diyorum, bugün elimiz geçen de- ı 

llller üzerinde vasıl olunmuş Pe- l 
ticelerdir. Yarın eğer e·.ımize kat'i 
bir neticeye varabileceı< bir delil 
keçerse, onun üzerınde bızi yürü
mekten menedecek hiç bir kuvvet 
yoktur. 

l\.Iemlekette bunun kök budak 
salmadığı, ancak birkn~ kimsenin 
hariçten gelen cereyana, menfaat 
saikasile tabi olarak bu fezahati 
işledikleri anlaşılmaktadır. Bunun 
yuvası, beynelmilel bir büyük şe
beke olmak üzere hariçtedir. 

Adliye Vekilinüı izahatını ve 
Cumhuriyet müddeiumumisini 
dinledim. Verilen malumattan an
ladığıma göre, ad.iyenın kanaati 
burada ~aklı olarak ku !anılan 
mühürlerin hariçte imal ed lerck 
memleketimize getirildiği merke
zindedir 

ffÜKÜMET CEPHESİNDEN 
Bizim, hJkumct c!'phesınden bu 

ve buna benzer büyük veya kü • 
çük bir iş teessüriimiizü mucib 
olur. Yalnız vazife noktasında 
mücrimi yakalamak ve cezasını 
vermek en esaslı işimizdir. Bunun 
üzerinde yürüyoruz. Bunun üze • 
rinde yürürken takdir buyurur -
sunuz ki, şu şahıs veya bu şahıs 
gibi bir tefrik yapmadan mücrimi 
cezalandırmJk azmimiz, gayet sa
mimi ve kat'idir. 
Eğer heyeti umumiye şimdiye 

kadar hHkômctin takib ettiği tar
zı banketi tavzihe muhtaç yeya 

yaptığımız işleri n.mal crlt!bılec('k 
bir tıı•·siyedc bulunmak imkanını 
ve arLusunu gö tcrir c onları da 

EN Mt!Hbf VAZİFE 

Arkadaşlar, herhangi bir suiis
timali biıyük veya küçük herhan
gi bır yolsuzluğu ezmek bizim i
çin kat'i bir esastır. Bunun ya • 
nında ayn· ehemmiyetle dikkat e
deceğimiz bir nokta daha vardır: 
Masum olan insanların şerefini 

speküle etmeğe meydan bırakma
mak. (Alkışlar) 

Hükumet, bu iki ucu ayni has
sasiietle gözetmek \'e korumak 
nıecburiyetindt'dir. Kendisini bu
nunla mükellef hilmcktedir. 

Arkadaşları..,ın sözlerınden an
lıyorum. Bazı matbuatımızın bil
hassa bu mesele üzerindeki neş -
r•satı mzarı dikkatlerini celbet
m ştir. Bu, bonım de nazarımdan 
kaÇ"'.'1adı Size ŞL"'lc' ı ikı fıkra oku
yara ·m ve bu fkr~yı okumaz -
dan t vvcl ıliıve c!'. ylm kı, tayya
rek in İstanbu!J eeım.ş veya gcl
merı1iş o.ma~ .. VC' buna benzer i· 
ıralı ve yz. ut yani ncşrıyat ü
zerinde deği!ıM Bur_ n lıer za -
m·n yapılabilir ve her z~ an t s
hıh olun~bilir adi işlerdir. Fakat 
şah !ara ait olun me :clerdc ka
lem a!- .lılerimi~ ıı fücd nb 0 ri di_<
kat ettikkrı n:ıktalar3 bundan 
sonra u~'rn buyük ha o siye! gos
terecek"crıl"ı umid ederim. 

M.,,; le şuc! 'r: O!<uyorum: 
"\rapur i~tanhula g"(!:lirken ya. 

kalandığı takdirde birçok "rarın 
ortaya ç-ıkacağn\dan korkan ve o 
Lan1an ınühiın \'C ~·iiksek bir nt<'V· 

ki i~g.ıl cd<'n Lir zat i tanhula 

,::c1 ıai~ ve Ekr<'ın Köuiğ'i linıana 
getiren gen1i,_ e .. ·~kleşarak nıiis • 
tt'ar bir namla hazırlattığı bir pa
saportu Ekrem König"c vernıi:-o ve 
Romanı a tarikile tekrar Avrupa
ya gitn1csini tenıin eln1iştir.• 

Görüyorsunuz, ıb~relcr ne ka
dar kat'id.r. •hazırladıo değil ·ha
zırlattığı• dıyor. ·Temin etmıii -
tir• diyor. 

İkinci fasıl: 
•Ronıan)'a zabıtası Ekrem Kö· 

nig'jn elindeki pasaportun müs • 
tcar olduğunun farkına \'arn11ş ,.e 

fakat yine tavassut eden biiyiik 
niifuzlıı adamların tesiri ile ken
disini serbest bıraknıış.tır.• 

Nazarı dikhtımi celbeden di
ğer bir mesele: 

•HadiseJe şimdi meb'ıısluk ya
pan bir kaç kişinin de adları ka
rışmaktadır.• 

Bu yazıları çıpl.k ve mücerret 
olarak ok•1yar her kari kiMı kar
şı na gct,rmek is .vc"sa getir;r 
ve yüzurü göztıı " b vaı, bu n<'!'
riya ın tesirir.den kendi•' i kur
tara' 'ecek hçbır şal: yoktur. 

GİZLİ 1\ LA'.\JAZ 

tabiati!c din!cmcğe 'c irrn ctnıcğc Bu kadar kut 1 ifadedt: bı .. •unan 
hazırız. (llra,·o seslerı). şuur alıibi ,.e l:;ı~ ıy ı sahibi 
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l'ep.mız uz c· .: rdır m lı damın çok kıınelli del llerc 50• 

hay.ılın iç Y•- v h · il!'. ın lıib elması ı.iz ıııdır. Bınacnaleyh 
son devresı. e y 1 "'1ı bul ' - Adli~ Vel,il' ad ını be, _ 
ye; :ı...z. En çu. şer : I!' zı ıya- b,-.r Cunıhuri\ t t ınüddcjul.1un1h;;i 
ca ı; bır a y ' E, r hert ıngi nı davcı ederek bıı ) r.zııı yazan-
bır g<ı.fle'le bıınun K sdı ol :I • 1 larnı nıiitalleasınn ıııiiracaat edil· 
nı ı ilttı .. i Juşu }O Jm \'l' ınrsini ,-c bir muhbır şckl de is~ 
hatıra ge~i nr.y~~.ım. Bey, bır ticvab edilmcsıni kendilerinden 
lht.mal ta. a!T' le gayrı var.'tır • istedim. Bunu yapntaklardır. (Al-
fak 1 herhang bir gaflet s.ika- kışlar). 

&ile şcr!'fımizi leh ıkeye düşure - Arkadaşlar, Iıay1ıta fezahat 0 • 

bılmek bilhassa bizim için, h·ma- !arak !ı.çbır ş: _,.. g!.ZI, "'almıya-
katin en bi..yüğüdür. Bız. elımize cağıra onı.n olabılirsir .z. Ittılaı-
gelc~ vak'ayı kanunlarıMızın bi- rr.ıza ,·a;ıl olan her suç ertesi gün 
z çızdiği hudud dairesinde hal - sizni malınızdır. Hiıkim sureti 
letmeğe kendimizi muktedir gö • kat'iyede sizsiniz. Bu memleketin 
ruyoruz. Adliye cihazımız emni- su.ist,maller yiizüncıen çektiği na-
yet!e ve rorIT'al şekilde işlıyor. müıenahi azablar kafidir. 
Ümid ed•yoru= ki, Fransa lıüku- Hepim!z temiz kalmak ve tcIT'iz 
meli bu mücr:nl' bize tesl•m et - kalanların şerefini korumak mec-
mPkte daha \ok gc kmivecektir burıye•ınde.ı·ız.• (Alkı<lar) 

................... ~~ 

UeSABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

diş'er'nizi fırç~layınız 

Vaşingtondan 
Gelecek 

Cevap 
cı inci sahifeden devam) 

cevabdaki tmza karşılaştırılmış 

olacaktır. Bu suretle halen mev
kuf bulunan Hariciye memurla
rından Ruhi'nin .de bu hadise ile 
alaka derecesi tesbit edilmiş bu
lunacaktır. 

. Maamafih Ruhi bu işi sırf bir 
dostluk eseri olarak yaptığını ve 
b iprara almadığını iddia eyle -
mektedir. 

EKRE:\f KÖNİG KİMDİR? 

Son sahtekarlık işinde baş rol 
oynadığı anlaşılan Ekrem König 
hakkında verilen yeni malilmat 
şudur: 

Şimdi aşağı yukarı elli yaşın- ı 
da bulunan Ekrem Köngi eski Os
manlı paşalarından Müşir Hamdi 
Paşnnın oğludur. Babası ölünce 
tam bir mirasyedı hayatı yaşamış, 
az zamz.nda bu scrvetı eritmiş ve 
daim~. mesll'ksiz ka -:ıışt.r. 

Çoğalıyor 

B eyrut 12 (Hususi) - Suri
yede vaziyet hiç de iyi de
ğildir. Hemen her yenle 

dükkanlar kapalı, halk heye"aı' 

ve asabiyet içindedir. MemkkeLt~ 
yeni karışıklıklar çıkmasından 

korkulmaktadır. Bütün Suriyede 
Fransaya karşı yapılan düşmanca 
nümayişler gittikçe çoğalmakta 

ve genişlemektedir. Bu nümayış· 
!erde hazan şiddetli sözler söy • 
lenmekte, Suriyenin Fransız 

mandasından kurtulması icab e· 
deceği bilhassa ve şiddetli müda
faa edilmektedir. 
Diğer taraftan memleket dam

linde Suriye hükumetinin icraa~:

nı beğenmediği cihetle hükumete 
karşı vaziyet alanlar d:ı var:iır. 

l3u arada bilhassa Lazkiye halK, 
ayrı bayrak çekmeğe ve Şanı ],ü
kumetıne itaat etmemeğe filen tc
~ebbüs etmişler, Fransız hü":•1 -
meli buPn kar§ı icabeden vazı -
yeti al~ ştır. 

• • 

ALİ KOMİSER NE DİYOR~ 

Beyrut 12 (A.A.) - Ali komiser 
Gabriel Puauks, radyo ile neFe

dilmlş oan bir nutkunda Fra'lsa
mn kendisine tevdi edimiş olan 
manda vazifesini sonuna k8dar 
ıfa etmeğe yani Suriye ile Lüb • 

~anın müstakil birer devlet ola
rak tedrici surette inkışaflarını 

teshil eylemeğn karar vermiş ol

duğunu beyan etmiştir. Muma • 
!leyh, sözüne devamla şeyle de· 

miştir: 

·Fransa, hiçbir zaman uhdesin

dekı mandayı kat'i bir formül te
lakki etmemiştir. Fransa, sadece 

Suriyenin samimi dostluğuna ta
!ibdir ve Suriyeye ona has olan 
milli hayatı temıne çalışmaktadır. 

Fransanın Suriyede mevcud:yeti 
Surıyen.n mülki taınamiye inın ve 

ist kliılinin yegane müessir zama
nıdır. 

• • 

osun 
Kazanan Talilile 

15 000 1

5670 4727 372ü0 17743 11622 

' 

2265ü ~0279 3V/~2 25342 25495 
• f k . 23342 15935 39190 6385 181'i6 

Lıra ramıye Kazanan 31026 35~24 86~2 r 902 19352 

16202 
Bu numaranın son iki rakamı 

ile nihayet b'!1an biletler 20 lira, 
yani 1/10 biletler 2 lira amorti 
kazanmışlardır. 

10,000 
Lira Mükafat Kazanan 

34334 
3000 

Lira Kazanan 
38265 

30703 32892 12984 1553ô 16205 
41120 36997 21964 5129 14679 
19840 21882 27798 8976 23466 
21573 27979 28229 8969 31105 
33292 29342 30817 10575 32218 

1698 33224 9109 36621 10606 
2760 29012 1427 22461 20343 ı 

• • 
6504 31239 34045 9641 1058 • 
6351 29842 37473 37Q29 29473 

12611 3580(, 2R 1 Ol 18990 5972 2 
25671 6324 29:ı33 11916 7123 
13418 4282 2l642 25302 31639 
19386 29836 12991 

30 LİRA KAZANA ·LAJ\ 
1588 37256 22435 16604 31408 -

19957 12025 4997 15196 5738 
10962 13396 31495 23371 29439 
37215 30436 30479 17126 32631 

1000 Lira 
20741 

Kazananlar 28.J281.,1ın ı ,49 l:ı~rn 355,6 

16542 4862 22690 277 ı7 5905 10~6 
~4275 25857 3574 1J220 33853 J 

Umumi Harbde ihtiyat zabiti 
olaraı< ıştirak etmiş ve bır Alman 
kumandanına yaverlik yapmış • 
tır. König adı da o zamandan kal
mıştır. Mizacı itibarıle sert ve ha
şin bir ad !ndır. 

k 
500 LİRA KAZANANLAR 34134 32007 29761 8216 30422 S: 

Makl.tıeye 1 r erir en : 1643 38166 18053 3937~ 23~10 5507
1
12930 30249 8293 7594 3656" 

" 1 
18236 13437 31877 21731 7994 23369 31603 675 38227 20816 39925 

Ekrem Hamdi, 924 senesinde 
evlen:'liş, bir sene sonra da Mengiı 
adında bir kız çocuğu doğmuş • 
tur. Fakat bir müddet sonra ilk 

14178 35612 5275 25703 17167 395a3 IW22 712!; 11455,. 

T · 8 · · Fı·ı·ıstı·n ve Erdu'"n 200 LİRA KAZANANLAR 8615 33017 21751 lil619 29276 aymıs, urıyenı ı 31524 9431 18497 27935 8057 38838 532 11135 27575 36577 12C 
2743 12286 2489 20238 412 17748 16786 421 23:!30 325:!2 1009·1 

1 
. 
1 1. .1 

. n 1• lstı· yor 25357 28405 10445 14616 22701 . 624 6268 36921 844.5 23234 24193 0 ır eş li'I ffiBS! 21219 37762 14933 28796 16194 33p,23 21s12 no 25401 Ju~aa 21523 ~ 
13032 15419 35157 26012 6762 22502 32368 19011 16762 21510 19314 

kansının üzerine ıkınci bır kadın Londra 12 (Hususi) _ Tirnes ;;a2etesi, siyasi mehafilde sanc,ısyon 
almıştır. yapan bir makale yazmıştır. Titre" Suriye meselesinden bahsederken 

Ekremin ikınci karı,.ndan da F•cnsa, t•ksim siyasetine devam e!Ukçe halledilmemiş meselel~rin 
Hamdi Can adında 12 yaşında bir '11Ua!lak kalacağını yazıyor ve ı:'urı ye, Filistin ve Maverayı Erdün 
çocuğu vardır. R:vavete göre, şim- arosındn ~sırdide ittihadın tes.is:nı ıavsiye ediyor. 
di her iki çocuğu da Pariste bu-!============================= 
lunnıaktadır. Çekler'le 

Macarlar 
Arasında 

16298 23159 19089 31860 35427 252o:! 2842 704 ' 
100 LİR,\ KAZANANLAR 209n6 19440 17024 19:!~5 30676 

25372 24107 36710 26152 ll656 5753 3065:! 36762 14210 33607 23181 1 
7194 38987 2940 27799 31010 24020 10194 18075 24~42 15228 7549 

32516 14186 8584 36318 1121 29624 33627 34172 :ınos 2:ı984 22584 
14532 19316 15444 23263 9108 17602 3821 9093 38468 18275 16297 . 
397l1l 6987 12384 20238 13394 116 37594 12907 2547 4768 817!1 ' 
39077 11273 16745 14442 5121 33093 19736 11093 16569 Hl884 33739' 
34301 16688 16363 31730 6321 5494 22055 14583 424 16972 3807 ; 
33464 16270 399 33614 4450 12792 25373 28647 

50 LiRA KAZANANLAR 20000 LiRALI l\lÜKAFJ\1 

Filistin' de 
Müsademeler 
Şiddetlendi 

Kulüs 12 (A.A.) - İngilız kıt ;a ı 

Akim Kalan Taarr~z çetesile şurada burada do~aşm2kta 

5626 27789 4506 35323 25121 6966 En soıı ç<'kilen ve kırk ki>i ati 
Budapeşte 12 (A.A.)-- Resmen 14886 726:ı 10381 840'.l 3201 O 222911 da taksi~ı edilen 20 bin liralılı 

bıldirildiğine göre, bu ayin 10 un- 30674 25400 2669 30493 2631 141 yiik miikifatı a~af:ıd:ıki nu(l)~ 
cu günü saat 21 de Çekoslovak kı- 23421 16303 8895 2:1122 214.14 11478 J..azanmışlardır: 

(2 ınci sayfadan devam) olan asilerin reisi Ari! A bdürı ez

rnkın ~ulunduğu yeri keşfett'kten 

sonra şiddetli bir taarruza geç • 

mişlcrdir 

taatı, Barkasza adındaki Macar 5443 3527 26726 11498 25646 18722: 31256 250;l7 85:JR 14222 1951~ • 
kasabasına karşı ate~ açmışlardır. 32062 23797 33756 187 IU150 36472135844 36633 39335 38879 19522 
Ateş, Macar ırtibat zabıtinin te - 32366 38464 37217 39466 12868 26344' 39041 34982 11568 4:·,H9 3496'ı 

ıün kısası, Çemberlayn - Musso -
lini mülftkatının arifesinde, f 

~ist liderinin vaziyetini kolayı,. 
tırmak için yapılan son taar-uz, 

tamamile makus şekilde neticP _,_ 
miş ve Mussolininin vaziyetini J,c,
ıaylaştıracağı yerde bunu bü•biı-

lefonla vaki müracaati üzerine 3794 38894 13419 5:ıw 34507 38954 1 48411 4576 9242 19966 'J 
kesilmiştir. 13966 10631 37165 25461 2281:1 38230 15526 27711 14888 36555 :ı060.q 'I 

Bu hücum, saatlerce devam et

r,iştir. İngiliz kıtaatı, asileri iha

ta etmişlerse de asıler kordonu 

yarıp kaçmağa muvaffak olmuş

lardır. Her ikı taraf mühim Zd -

~·iat vermiştir. 

Macar hükumetı, Budapeştede- 22363 19807 37380 13919 1!958 18759 2542 17204 555 39655 32816 
ki Çekoslovak sefareti nezdınde 17116 19072 17739 17879 22:l43 26982 14438 22079 J.'i76:ı 10206 
şiddetlı hır protestoda bulunmuş- ';'L=========================,# 

1 Ün zorla~tırmıştır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERAT 

tur. 
PRAG NE DiYOR? 

.Mücef cisimlerin mücef kısım -
ı<rını genışletme usulü. hakkıncfa
k · ilıt.ra ı~ n :ılınmış olan 17 Şubat 
1934 tarih ve 1774 numaralı ihtir?. 
bl·ratır il! iva ettiği hukuk bu 

Hayfada gün battıktan sonra 
;şık yak1lması ve sokaklard' ge

zilmesi yasak edilmiştir. Asller, 

Hayfada iki polise taarruz etmış

ıer ,.e bunlardan birisini öldür -

Prag 12 (A.A.)- Macarlar, Ber
vinkos yakınında ateş açmışlar -
dır. Macarların eı:dahtı, takriben 
bir saat devam etmıştır. Macar -
!ar, bir ağır ve ikı hafıf mitral -
yöz kullanmışlar ve bombaları at
nıı.lardır. 

rnü')'1 erdir. 

Nablusta inzıbat kuvvetlerı 
Yakalanan Yankesici 

~·rrrr. ba kasına dc\•ır vevnlı"tt nı.\ 
;-: L le k . nı k iç ı icara dahi l'l 
•:!elli' e ı te lif edi:-:. k•c olm~k 
ı· t· .ıst f -ı l"' ' ,.,,-t ec.l ı

rnı 1
{ ... ev r 1 r ıı Ga~.:ıt'!'ldJ ..A .. rı;:1arı 

ı • 5 c' k •: - ~ nuıraralar• rr ı·ı 
ı ca t c m !eri ilan d ne 

. rt.ı. ılmı·:ır. l3u s hircle gec~ ta

ı~s.udunıı tem..rı için zabı a 1a

tafırdan kuvve lı projektörler is

t•'J.aLne başlanıl ıst.r. 

Muharrem adında bir sab?kalı 
El!".ladağında oturan seyyar s.ıtıcı 
Nazmiyenııı cebinden para canta
sını ça.ıp savuşurken yakalan -
mıştır. 

Roma Görüşmeleri 
(1 inci sahifeden dc<ram) 

İspanJa. Akdeniz meseleleri için birer hal şekli bu
luııaLilecek l'ran a ile ita!~ a arasındaki ihtilafın 
bertaraf t'ı!ilmesi de Hitlerin tavassutile yapılması 
muhtemel yeni bir dörtler konferansında kafi bir 
şekle bağlanabilecektir. 

Mcıııel, Ukranya ınesclelcri le orta Avrupadaki 
siyasi ve iktısadi vaziJelc ve Berlin - Roma mihve· 
rinin diğer taleblerine aid tekliflerin de Romada 
mevzuu bahsolacağı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan bir Fransız - İtalyan müsellah 
ihtilafı vukııbıılduğu takdirde Almanyanın İtalya· 
ya müzaheret edeceği hakkındaki iş'ari vaziyeti 
daha ziyade ııazikleştirmiştir. 

Maahaza Mareşal Göl'İng'in bugünlerde Ro -
rna) a gidrreği ve ınüzakeratı tnkib edeceği sanı! -
mktndır. 

Diğer taraftan bu ayın rn unda Belgraddn Al
mnn, Ldı, )lacar ve Yugoslav Nazırlarının yapa -
cağı toplantı da l\lünih, Roma müznkerelerinin bir 
devamı tclal.kiolunı:naktadır. 

RO:IIA NE I1üşÜNÜYOR? 

Parls 12 (AA.) - Romadaki siyasi mehafil, 
İtalyanın mutafobatını terketmemeğe azmelIT'iŞ 
ve bu hususta Almanyanın mlizalıeretıni temin 
e)lemış olduğur·ı işaret etmektedırler Bu !"'•ha
fı!, DU\c'nin lta~ytnın Djıbout. ile Fransız Soma-

1 

lisindeki arazi:,,:.e ve cenubi Tur!J.IS hududunun t;s
hikine mütealli1< mutalebatına İngilterenin n.ü • 
zaheret etmesini temine uğraşacağını ilave eyle
mektedirlr. 

Parisin salahiyettar mehafilinde Çember • 
layn'in Mussolinıye ve Papaya İspanyada eski 
Kral Alions'un büyük oğlu Don Juan lehine sal
tanatın iade edihresini ve bu maksadla İspanya 

ihtilafına müdalıa!ede bulunulmasını teklif etnıi§ 
olduğu söylenmektedir. 

Ayni mehafil, Fransız ve İngiliz devlet adam
larının salı gün Ü Fransa Hariciye Nezaretinde ı;,o· 
rüştükleri sırad~ General Frankoya muhariblik 
hakkının tanınmamasında ittifak etmiş oldukla • 
rını ilave etmektedirler. 

Fransızlarla İngilizler, İspanyadaki İtalyan 
muhabirlerinin g~ri alınması takdirinde İngilı1ler 
tarafından İtalyava ticari krediler açılması ve ık

tısadi fevaid tem;n edilmesi hususunu derpiş et
mişlerdir. Maamı<f;h bu meharil, Mussolininin ha
lihazırda mevcu(I olan askeri kuvvetler muva?e • 
nesınln İspanyol rumhuriyetçiler! lehine değişme
sine müncer olı.caJ; herhangi bir teklifi reddede
ceğ;ni iliı,·e etmc1'tedirler. Bununla beraber Du • 

çenin Çembrlayı.'in Don Ju·:ı lehine saltanatın 
iadesi !çın bir tavassut yapılması teklifim kabul 
etmesi muhtemeldiı. 

Komisyonculuk 
Kalktıxtan Sonra 
A nkara 12 (Hususi muh• -

birimizden) - İcra Vcldl
leri hcyetıp ıı devlet mu -

bayaalarında kem yonculuğu ıl-

lstaııbııl Manifaturacılar t•f 

ı"ıfıyecıle- Mustalıdemıni Cefl' 

Başkaı,/ığındıın: 

Z/ Kamınusııııı/939 tanlıincl1 

:1"dilen sc11elık kongremızde 1 

"UEI hasıl olnıııdıcjından 1JI 
roııgre•mı 17 / Kcinunu.•anı/ 9f. 

ı ;hine tesad.if eden Salı gun• 
1!i da Beyoqlunda Sakı •a 
1 ·c,1h·ıad1 aparıtm '" ın 1 ~ 
"1or1 datTc,,ındekı Cem.ye ım 

1 
ı·e ıııde al·ded'leı et nd 1 

tır 
l'IC'Zkıtrda lizalcrımı.ın lı ı ••!/ 

ga eden karan halk aras ".!<fa de

nn bir mcmnunıyet U} and ... .,..- ış 

Bütün Vek5letlcr bu karar ü- ı rı knlanle bere:' er yeımcıerı 
::c•rine mübayaalarıııı te'Iliıı içııı ı ıAıınur 
«endı içlerınde teşki15tlar vü ııdo Tfozııameı müzakerat. 

;ıct'fmeğe başlamıştır. Bu araıla 1 I - Nızamnamemı.;rı !leni ' 

İktısad Vekaletine bağlı mue5se- miyetler kanununa gore ıadi~ 
relel' dt.', hususi kanunlarla te .. ;: • • f"P1ntyet t'arıdat ı1 e 11ıal' 

f ,.,.;n tetkıkı. 
şekkül etmış olanlar da dahil ol-

.1 - 1939 sene.mıın büıçesin1' 
ılPğu halde mühim ihtiyaçlarını 

Joğrudan doğruya fabrikalı; rla 
yapacaklardır. 

Küçük ihtıyaçla ve fabrikalarla 

C:ıJ.:;. 

4 - lda1e heııeti seçimi. . __../ 

Beşiktaı Sulh icra l\frınurl• 
temas kabil olmıyacak talı sıp:ı - Jaıı. 

r:şler Vekaletin takdirile olac~k Bir alacağın tem ın için 1ıac' 
tır Gerek bu sıparışleri şimdiden t na alınan Halı, vesaır eşya l 
tanziin etmek ve ge.rek bunldra 91\ı) Perşembe günü saat 14 t 

~id usul ve kaideleri tetkik ve tes- ya kadar İstanbul sandal b d 
l:it etmek üzere Vekalete ba[,lı ı'Jde açık arttırma su•eülc f 
ınüesseslerın mümessilleriııe>eıı } ' çevrilecektır. Mahcuz eş.P 
ır.iıesseselerin mümessiilerwder.'.° nı...ti yüzde yeti?' ş beşi bulıf 

takdirde 21/1/93!! Salı· gu'nu 
lar için mümessil\er seçi!ır.eğe 

• ii °' yerde saat 14 ten 16 Y9 
başlanmıştır Bu komısyon pek ya-

1 
.k . 

J.ında faalıyete geçecektir. ı ;ncı artı1rması Japılacakt dr 
r• ıırın bütün vergıl r kel'.' 

DEVREDİLECEK İHTiRA 
BERATI 

nıt olmnk u<.ere ayn. ııi.ın ve 

lı. de sozü g çen be ' ~ c!• r 
" rula k .. ' .Tekerlek çemberleri imali usı.· ·• ca ı:-emur.ı mtır~ 

.. 1 .• n olur ur (13839) 
lu• hnkkındak icat için alınmış o·ı===========_. 
:ar. 24/Mart/1932 tarih ve 1388 n•ı· cı ne te olmakla b ı 

maralı ihtıra bcratınır ihtıva et'i- la malü at cc. nm<'k i<t 

[:ı lıukuk bu kerre başkas,n dev r Galatada, Arslan h n 5 
v~yahut mevkii fiile kcr..,ak 1 n ı nı; a'ara 

kara dahi verilebılecegı ıeklif e -1 iJan cbnur. 



1 Numaralı Halk Filosu 
Bü1u.lr. Harbde 0~1lllı - Rus 4enlz kuvvetleri ara

sınd.a Karaıl ~izde 7apılan ç&rplflDalan ve timdiye 

kadar 1azılm.amq deniz muharebelerinin notları. 

Der hakkı mahfuzdur. 

._ __ Tefrika Numarası : 2 
'

-;:;;in haz.trlanma.sına not ve Veillik Vt"rtılC'"° ıtllretile 
y;ı· dlm edenler: Amiral Vasıf, A1bay Tevfik, ŞUtı !"'.l 

f'eı: la. Remzi Çakıcı, Cevad Toydemir, Şifre kltibi 

1 Binbaşı İhsan. ._J 
Y .Jze n : Rahmi ): ACiZ 1 

Donanma Günlerden Beri ihracı 
Himaye Manevralarında idi 

r 

Dost Dediğin 
Böyle Olur 

;s inri sahifede" dera~:) 
rinin karısı meseleyi gayet n • .!h -
rem tutarak bu işe atumı.ş, kPndi 
sinin pek kıymeti n1ii.iLevheratını 
götürüp rehin koyarak ~tenen na
rayı tedarik etmiştır. Mektuplaş
ma neticesinde kadına Means ha
kikaten Lındberg'in çocuğunu çal
mış olanlaru: adamı ve bu pa -
rayı verme!< .en baska da çare ol
madıı'.;ına kanaat ı:elıu4tır 

Amerıka :ıdliye5i işe vazıyed 

e.'l'liş. Aranan adam meydana çık
mış. M~ans ç::.buk ele geçmi~tir. 

Fakat bu haydud son derece cür
etkiir olduğu için tel5ş elmiyerek 
kendini müdafaa etmiş, hakikaten 
Lindberg'in çocuğunu kurtarmak 
iç,n ça.ıştığını iddiadan geri kal
mamıştır. 

Proje Üzerinde Tetk ikler Yapılıyor, Korsanın 
Muvaffakıyetle Başarılması Tetbirleri Alınıyordu 
. Amiral Dörobek korsa projesini daki 17 tahtelbahirlik filotilla da batıncıya kadar durumunu l'l'U - J 
'>Yle hazırlamıştı : Boğaz ağzına geldi. Kumkale ci- İ.afaza etti... 1 

Nihayet hir yerac buluşmak 

kararlaştır>ll"'ış ve ba~m•ıharri -
rin karısı l!v,000 lng iiz lirasını 
banknot olarak ı:etırrr,4 ,ir. Üç ki
şi varmı"Ş: Başmuı arririn karısı, 

haydudlar namına vasıta olan Me
ans ve bir de ka.olik papas. Bu 
papas hem şahıd olmuş. hem de 
her !ki tarafın ilimad edebileceği 
bir ruhani ddJm olmak ıtibari:e 
çocuğun kurtarılması işmde hiz
met etmeğ' 5.madc ım·ş. Fakat pa
ralar teslim edilmı.ş, aradan gün
ler geçmeğe baş:amış olduğu hal
de Lındbergın çocugundan hila 
hıçbir haber gelm nuşfü. 

Umumi Harb<lcn sonra intihab 
edilen Cumhur Reı:i Harding da
ha clôrt senelik muddetini bitir
m~den vdat etm.şti. Bu ö.üm vak 
ası Amerikada bırçok dedikodular 
uyandırmış, ortaya aslı e.ası bel

li olmamakla beraber pek meraklı 
rivayetlrrin çıkmasına yol aç -
mışt işte herkes bövle meraklı 
rivayeti r dönıip dolaşırken orta· 
ya bir kitab çıkmıştır. Bu kitabda 
Ame ıl;. Cum~ur Reisi Harding'in 

ölümü esrarengiz olduğu ilerı sü
rü. rek kendı,.~ n ôldürulmüş ol
duğu lddia edımişti . Bunu yaza
nın da Mcans olduğu anbşılmış

tır. Bu kıt bda sö_vlen~n şeylerin 
aslı C!Sas• olsun. olmasın, herkesin 
merakl..ı okuyacağını duşuncn ibu 
adam kıtabı çıkarmJkla çok para 
ko2anmıştır. 

Kölıı Elizabet, King Corc, İrre- varında dalmak üzere Amiralin 12 saat suren dıiello iııı:'fü 
s•ztibl. Enfleksbl, Enqikatbl ve h~rcket emrıni bekledı. zırhlılarından çoğunu hasara u~· 
Gloec-ski'den mürekkeb 6 birinci Şafakla beraber Boğaz ağzına ratmı~. Brödek'in deniza.t ge.;•-
•ınıf hattı harb gemisi!e takviye gelen korkunç itı:.A [ donanması d,ni ikmale uğraştıgı sırada B·· -
C'dilecek olan Akdeniz donanma-ı- şoylece tertib edıJ.. . {'azın Anadolu sahilini takib ~c..en 

ı ı üç frrkaya ayrracak; müllıalc Hücum hattında: King Corc, KS- ikinci hücum hırfası gemilerin -
beş gemilik Fransız frrkasile bir- in Elizabet, Ağamemnun, Lord den İrresistibl 11 numaralı torı.ı·J 
likte buyük bir deniz taarruzun.ı Nelson, Enfleksıpl. mıntr kasının mayinlerine ı:ar': -
geçecekti. Taarruz esnasında, o Hücum hattının ihtiyatı Fransız mış, fena halde hasara uğrıyarak 
•ırada henüz Maltaya gelmiş olan fırkasına verilmişti: Golva, Şar- H Türk güllelerınin tahribkiır 
l..apitcn Teodor Brodey kuman leman, Didero, Jandark, Sufren. nehşetı altında geri çekilecek vlan 
dasındaki 14 İngiliz ve 3 Fransız Bu hatlardan hücum hattı 11 Enfleksibl'in yerini al;ıcak yerde 
tahtelbahırinden mürekkeb filo numaralı torpıl mıntakasının bu- rı.rkaç dakıkada batmış, Boğa,•n 
t.llayı da forse sırasında denizaı- Junduğu Kaleburnu ile Tezçiftliği derinltklerine gömülmüştü. 
tından Boğazı geomeg· e, ~farma - F h Öğleden sonra hücum hat .. nı , arasında bulunuyor; ransız i -
raya girmeğe sevdecek, harekatı tiyat hattı da Eskikale ile Ômer ttkviyeye gelen ikinci hücum ~r-
tav. vareler de, Türk istihkamla - ed tası gemilerinden O~ean'ın da • kaptan tepesi arasını işgal i -
rJe tabyalarını bombalamak su- yordu. ikr tutar yeri kalmamış, gem: biri 
retile kolaylaştıracaktı. Bunların bir mil gerisinde Ma- <'nkaz baline gelm:şti. Agamem -

. f'Un bir direğini kaybetmiş Ruin, Donanma, günlerdenberi 1.orse 
ve ibract himaye n1anevral:ı:-ile 
meşgul bulunuyordu. Dörabek 
General Hamilton ve tahtelbahır 
filotıllası komodoru Brodey le bir
likte proje iızerinde tetkikler ya
pıyor, bu korsenin muvaffakiyet
le başarılması için her türlü ted
bıri gözden geçiriyordu. 

Amiralin korkusu Boğaz tab -
yalormdandı BJndan evvel ba -
ıefinin yaptığı 18 mart korscle a
kamete uğramış, tabyalardaki 
Ttirk topçularının kiiınata mey -
dan okuyan gülleleri; iz ev
lerınden mürekkeb koca Eiliıf 

devletleri donanmasına bir adıno 
vltırmamış; bunları hırpalarr:ış. 

batırmış, harabeye döndürmüş ve: 
koıseyi yarıda bıraktrrmıştı. 

İngiltere bahriyesinin en ustc 
amırallerinden sayılan Dörabek 
kendi harekatının da bir evvelki 
!<o"eye benzememe$ı için pliınlı 

b;r taarruz sistemi tasarlamağa 

uğraşıyor; muvız:ffakiyetin ancak 
bu suretle elde edileceğine kani 
bulunuyordu. 

o~manlı donanmasını hesaba 
katmağa lüzum görmüyordu. Köh
ne materyelden mıirekkeb bu do
nanma açık denız muharebelerine 
esaret edemiyecek kabiliyette bu
;, nuyor. Boğazın dar sahasmda 
ise vücudüne lüzum dahı görül
müyordu. 

Dörobek 18 nisana kadar bütün 
hazrrlıklarını tamamladı. 11 ni -. 
sanda Akdeniz filosuna iltihak e
den 6 gemi ile birlikte son bir ma
nevra yaptıktan sonra 17 nisan 
cuman günü gecesi Maltadan ha
reket eden asker yüklü trans -
parlar 18 nisan sabahı Bozcaada 
civarındaki Eşek ve Tavşan ada
ları ara..ına geldiler; burada giz
lendiler. Brodey'in kumandasın -

No. 16 

Y•şı bır şehir gibi elektrikl. r ya 
r..ıyor, ( •... ) kasab ı sanKı vıi-

1 ca evvel kurulmuş, cskı bı; §·· 

hr ı a' ndcyd Her taraft' gcnı~ 
r dd le•, bu c ıddcler n boyu .ı· 
ı el kt ık lôırba:Jrı gözıiküyur
dı.. En TCrı plarda kalan dağı ·ırı 
ve bu. kel daı'!lar.cı etckıcrindi'kı 
d .oçhkl;ırı seçiyordu. 

!';ev mlı bı• yerdi burası .. 
-· Ne fay<la, diye soylendi. Pek 

az kalacat:ını ı 

BalKona yası ndı. 
Oc . D •;n h " f 1 ~ · ır r.' es adı. Saç-

ı. "nı · akac, b • elle dağıtıp. ~t
rın n fc, nı y·'ziınde dolaş:,•an 
~ı•zgiir hır Parça daha ferahla: • 
·• 1~ ır onu. 

jestık .le Svıfüur zırhlıları ikın-
cı hattın önculüğünü yapıyor, Ka- Elizabet'den başka her gemi nıüt-
ranlık: man ile Morto limanı ara- lıiş hasara uğramıştı 
sında duruyor. En arkada Yenge- Fransız ihtiyat hattındaki ge -

4~ıler de perişan bır vaziyette 
ans, İrres.sjbl, Albıon ve Ocean 
d~n mi.irekkcb ik.nci hücum hat-
tı ihtiyat kuvveti teşkil ediyordu. 

Amiral Dörobek Kilin Elizabete 
Amiral forsunu çekmişti. Muha -
rebeyi buradan idare edecekti. 
Tavşan adaları arkasında duran 
Teodor Brodcy'in tahtelbahir fi
lotılhisı da nteş başlar başlamaz 
harekete geçecek, Kumn:ale ön~ 

1 r.n lince dalacak ,denu: it n
dan Bogaz gcçıd.ne başlıyacaktı. 

Günün ilk ışıklarıj üzerinde bın· 
lcrce kahramanın topraklara gö
mülerek diışman saldırı~lı.rırı 

karşılamağa hazırlanan Ç~na:,ka

le sırtlarında belirirken müthı- b;r 
gürültü, 50 ye yakın dehşetli gemi 
;.opunun birden infilakından do· 
[ian kulak yırtıcı bir patlama yeri 
gökü sarstı. Bu cehennem saıvo -
r.unun şehri selamlayışına tabya· 
ların bütün topları birden karşı
lık verdiler. Gökyüzü bacalardan 
çıkan siyah dümanlarla bunlara 
ekli top ve mermi dümanlarınıu 
~islerile örtüldü. Korkunç bır çe
l;k yağmuru altında uyanan şehir, 
Çanakkale sırtlarındaki siperler
de dÜ§man bekliyen erler bu ölıim 
kasrrgasına omuz silkmekle mu 
knbele ettiler. Forse bu suretle 
başladı. Dardanos ve Orhaniye is
tihkamları birkaç daki ka içinde 
yangın yerme döndüler .. P arça -
lanan top namluları, yanıba'jın• 
vıkılan cans ız Türk kahramanla
;ına mezar taşı oldu ... Bu ku duz 
düşman saldırı şı var gayretile kar
şı koyan Türk topçularının devam
lı ateşlerile ilk dakikalarda dur
duruldu. Karşı lıklı bir topçu dü
ellosu şeklin i alan muharebe gün 

Yazan· Nusret Safa COŞKUN 

Bırctcn sılkınıyor •. 
Ark. ında bir ayak sesi, der· 

ken halle n kdpısın. •akırda~ı;:ı 

c0

U} ulu ·or 
Ark• dak Mcraldir. 
Göz rı de:•şctle büyüyor: 
- Ne işın var burada? .. 
Genç kadın parmağ.nı ducıak-

larına götürerek: 
- Sus! 
İşaretı veriyor. 

Gözleri süzülmüş, rengi sarar -
nııştır. Bariz bir heyecanın kö -
,üklediği gi\ğsünü ellerile ba»tı 

;ıyor. 

- Rica ederim sert davraıınıa 
bana Sermed.. Yalvarırım.. Ç )lr 
fena.ı~m' 

idi: Didesv'in rıltı bacasından iki;; 
7ırh güverteye yuvarlanmış, Gol
;at'ın ve,at taret• parça parç• ol
ıruş, baş tareti de işe yara,,.,az 
lıale gelmışli. 

Şarlman ile Jandark'ın güv:r
telerinde kan gövdeyi götürüuı; 
tam isabetlerle delik deşik o'.an 
teknen in zırh güvertesindeki ,, -
lııklardan kan dereleri sızıyor, 

pbrçalanmış insan vücudleri k!fık 
<lökilk gemi ve si!Ah enkazı ile 
kucak kucağa yatıyordu. 

(J)e\'amı v ar) 

~
1!1111 Tepe başında 

~
~111 Şehir Tiya trosu 

DRAM KISMI 
Buakş•m 2(1,$0 da 

{ASl\fODE) P. 5 
1stikl5.I cadd~sinde 
KOMEDİ KISMI 

(MUM SÖNDÜ) 5 teblo 

* Taksimde 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
{Bu g'l':e) 

HİSSE! ŞAYİA 
Vodvil 3 perde 

' 

* Halk epereti 
Bu akşam 

Saat 9 da 
Yeni operet 

ÜÇ YILDIZ 
Macar balesi 

Yakında: Senen in en şen operetı 
MODERN K IZLAR 
Yazan: M. Yesari 

Balkonun parmaklığına ilışı -

~ror. 

Hatırladın mı?.. Senelerce 
evvele elele dönelım. Sen afacan, 
,•apkın bir delikanlı, ben başında 
ırnvak yeli esen mcs'ud bır gt•nç 
kız. Bir gece odana, biıyle bır ~,al
kondan girdımdi ve sen beni ku 

caklıyarak ind:rmıştirı. Gözleri· 
mi kapıy~l'\im Sermed .. Aynı de
~or içı .deyim şimd Seninle b•ş
başayız. i'k ve son defa b~r.! kol
:Srının arasına alıyorsun' Oo~h .. 

Meral, gözleri kapalı, başı nr
hsına atılmı~. rüyada gibi, ş·ir 

nkur gibi konuşuyordu. 

Sermed bu cür'et ve cesaretten 
!' .. şkın dıli tı..tulmuştu sankı ... 

- Bu ne cesaret Meral! d.ye
l ıldi .. Kocan! .. 

- Korkma .. Odalarımız ayrı • 
dır. 

- Bir tesadüf .. 
- Hayır, o ayda ancak bir kere 

c daları mızı bırbjrıne bağlıyan 

Parayı veren kadının bunun ü
zerin merakı artmış, bu ı~l sonu
na kad:ır götürmek için çalışma
ğa karar vererek faali' ete geç -
miştir. Ba!'imuharrirın kafısı C'l-a
dan oraya, hnydudların i~. üze• :e
de olduğunu zannederek Am•rı· 
k•nın muhtelli yulenf'. do.aşı -
yordu Dır kere de Mcksık.ly , ı::t

m. , fakat bir netıce elde ea ·me
mişti. 

Bir rnin başmt.. arı rin kar"
yine hır mektub a! ... u..-.. Bıı sefl!r 
de 7,000 İngiliz !ırası ..stenmış. 
Çocuğun bulunacağı temin edil
miştir. 

A~t..ık şıiphesi kalmaml§lL Ka
dın müthı~ bir dolandırıcılık t..ı

zağır.a düşt 'ğüııü anlamış, işi hü
kumete haber vermıştir. 

Lindbcrr,'in çoo:.ığunun çalın
mas vak'as ve bu arla ın L u işe 
karı~mas. ç.:>k sonrad 1r 

BLr ya ka l.:ır .}'JZıl !t 'l ~ v~~r -
dw anl sılabi' r kı A"'erıkdl Ya
şı tT >n P > gazc~r<sinirı b-ı 

harr. 11 n k ırıs t r ~f 11da k to-
1 k p1p n a 
rar 1 rn (" h 

cugunu çalmış 

a Vt rilrr 

' r 

0 1an 

olnn haydııdlJrın 

e!.1.ne t mcın t ' ~1. ans tu un 
üzerin tam on beş sen ha'l e 
mahkum olmuş ve Am r 1-0 .,.n 

İl lıPois'd e'< Spriııgf idd hnııisa'!e
sınde kalb ektes ~a n ölmuştiır. 

Siyah inciler Et anesi 
(5 iııci sahifeden devam) l 

Dedi ve elile yüzündekı tülü 
çekti. 

Amri, hayretten dondu, k• '<"ı. 
Sultan kendisine bir çift g·. ,ıe 
b&kıyordu. Güzel bir çehrenın .;öz 
~ukurlarında iki siyah pır<aıııa 

parlıyordu. 

Amrirıin gözleri kamaştı. S..ıl

tan siız •Öylemek istedi. Jo•akat 
Amri ellerini uzattı ve boğuk b>r 
sesle şu sözleı·i söyledi: 

- Bahreyn'in derinliklerine da
lacağım. anımı dökeceğim, ca:ıınıı 

feda edeceğim. Ruhumu, kalb'.mı 
burada bırakığım gibi vllcudiımü 
c.e canavarın kolları arasına k>ll a
ırncağım. İstediğiniz inciyi bulup 
getireceğım. 

raya gıtti, Sult..ıc.n huzuruna çık
tı . Anuba hth ve ruh okşayıcı bır 
sesle: 

- Nasıl, dedL Muvaffak l•IGutı 
mu? ... 

- Evet ... Cana\•ar üzerime sal
dırdı. KanıJiı içti. Fakat kendıs: ıu 
öldürdüm ve muhafaza ettıği h"· 
zineyi aldım, getirdım .•. 

Dedi veaçı k istiridyeyi uzattı. 
Içerisinde, evvelkinden daha gi;.
~el bir siyah inci vardı. 

Sultan esvınçle bağırdı: 
- Soyle, ne istiyorsun ... F.lli 

b•n altın yetışir mi? ... 
Amri, dizlerinin önünde yere 

çöktü: 

Sultanım, altınlarınız smn 
olsun. Arnri altını ne yapacaı< .. 
Siz onun ruhunu, kalbini aldınız. 
Zavallı avcı, sizin muhabbetı 11;ze 
lilyık değildir. Bunun için ölu rı.:i 
tercih eder ... 

Dedi ve hançerini kalbine sgp
ladı. 

Ertesi gün, seher vakti sanda
lına bindi. Bu incilerin bulunduğu 
yeregeldi. Denize daldı. Eline !!~· 
çen istridyeleri torbasına dol -
durdu. Tam yukarı çıkacağı sır .. -
da gözüne büyük bir istiridy~ ilı§
ti. Bunu da koparıp almak istPdi. ı-------------
Fakat, canavar üzerine saldırdı. 
Boğmaya çalıştı. Amri uğraşıyor, 
kendini kurtarmıya çalışıyordu. 
Bir aralık belindeki hançeri çı
;ı:ardı, canavarın iki kaşının orf.a. 
sına sapladı. Yukarı çıktı, dııstü 
ve bayıldı. Birkaç saat sonra ~a-

kapıyı açabilecek kudrettedir. 
Meralin ağzından dökülen ke

ligelerin cümle halindeki manası 
,her şeyi açıkça anlatıyordu. 

Fakat hayır, Sermed bunu an
~:ımamış görünecekt . Öyle .) eptı. 

- Meral beni müşkül mevkide 
Lırakmamak istiyor.an derhal o
dana dön 

- Bır şartla• .• 
- Çabuk söyle. 

Burada" kaçmak kararuı • 
c'an vaı geçeceksin! 

- Sebeb! 
Ben öyle istiyorum! 
Senin bütün isteklerin beni 

~ok müşkül mevkilerde brrakı • 
)Or. 

- Sana, seni rahatscız etmiye
reğime söz vereceğim! 

- İnanamam! 
- İnan .. Ayni hava içinde ya-

ı,yahm. bu kadar da bana klifL. 
Meral ağlıyordu .. 
Bu bir aşk mı, bu bir sinir mı, 

TURAN 
Tl1atrosu 
San'atklr N 1tid 
Cemal Sal"r 

birleş•gı 

Bu gece 
(İKİ YÜZLÜ KADIN) 3 pe~de 

lı~ bir isteri nöbeti mi, bu bır si-i 
nır ıztırabı mı, bu bir tatmin e

dilmemiş bir ktadın vııcudllniin 

fırtınası mı, bilinmez. Biri, ikisi, 
belki hepsi.. 

Sermed, onu teselli etmek lü
zumunu duydu. 

Ellerin ituttu genç kadının. 

İkisi de gayri ihtiyari titredı:.. 
.a.er. 

Sermed, bedbahtım! Hatır • 
:.ıyor musun, bir müddet evvel 

de sen ayni vaziyette idin! I>tıra
bın hıç olmazsa benimkine ölçil 
r,Jsun! 

- Anlıyorum Meral! 
- Sen sevdiğin bir inııanın ar-

h.sından ağlıyordun. Ben n& için 

ıığladığımı bilmıyerelc ağlıyorum 

Sermed. Sebebsi3 .. Hayır, aebeb

•iz değil! Mes'ud hissetmiyorum 

kcndiml. Niçin b&nde:n kaçıyor • 
~un bu kadar! .. 

7- ~ON TZ L Git AP- 12 2 inci Kanan ım 

ı ı ·ıtere - Vatikan 
ünasebatı 

(4 üı.cü •ahijeden deııaT'I) 

ehemmıyeti gösterdıği gibi lngi
liz lıükiımetinın de Papa ile mü
nasebaLı ilenelmesi lngilterede 
buıuııan kaıoıikieri memnun ede
cek mahiyettedir. Katolik olan in
giltz!erden papas yetiştirmek ü -
zere Vatikaııda mekteb de vardrr. 
Bu mektebın müdüru olan Mon
senyör Godfrey Londraya tayin e
dilecektir. 

Çemberlayn ile Haliiaks'ın Va
tikanı ziyaretleri ayın 13 üncu cu
ma günü vukubulacak ve kendi
leri Papanın askerleri tarafınaan 
se!amlanacakıar ve Papa misaf.r
Jerini hususi kütüphanesinde ka
bul edecektir. Katolik kilisesinin 
başı olan Papanın yanında pro -
te;tan lngilterenin Başvekil ve 
Harıcıye Nazırı bir muddet ka:.dık
tan sonra bugünkü Avrupa dip -
lomatları arasında pek meşhur 
bir sima olun Papanın llarıcıye 

Nazırı Kardinal Paçelli'yı ziyaret 
edeceklerdir. Kar<linaı icab eder
se hemen 15.tinct- bir nutuk söy
ler, liızım olursa alnı 'lca. icab ~ 
derse fransızca, luruI!' görülü"se 
ingilizce nutuk söy.emekte tered
düd etmez. Çünkıi bu dillen ha
kikaten bılir. 

( 5 ıci saJııjedcn deva·n,! 
H r buının •n'at ve tar~'ı kıy

mctl ıı e Ö\·11nduğun1üz camıler, 

şdırv~nlor ve saraylar etrafları
nı ören korkunç oruİnceK ağları 
içınde n kodar huziınlü bir mana 
ifacı. edıyorlar. Vakıf canulerın 

tam,rinı Be edıye orumeek ağla
rının tcmizlcnmesıni taahhüt etti. 
Hıç şupııe yok x. bu taahhutlcr 

yerınde ve en iyi şeltlile yapılmış 
olarak göl"i ecek, daha doğrusu 
onları bız görec~ğız. 

1'-
Siı1"ması, tıyatrosu, kabare ve 

gazin<>su bol, temiz, ucuz ve iyi 
hır Istanbul İsta'!bulluların ha • 
yaLnde canlandırdığı bir takım 
isteklerdir. Yeni İstanbulda bültin 
bunların tamamlandığını görece
ğimizı müjdeliyorlar. 
Yenı İstanbulda göreceklerimi

zi d~iinurken, şimdiki 1stanbulu 
enstantanelerle sıraya koymak ko
lay olmuyor. Çünkü bu İstanbul 
Asya ile Avruplnın kucaklaştığı 
yerde kurulmasına rağmen su -
yu, yolu, daha doğrusu hiç bir şe
yi olmıyan bir şqhir halindedir. 

Karanlık, çamurlu sokağa sapan 
her şehirlimizin sıhhatinden, ze
kasından tam manasile emin ola
mıyaruz, elektrikle havagazi !Am
basının çoklaştığı mahallede otu
ranlar gibi... 

l ·Ha.lkevlerinde 
"hrtmini BalkeYinden: 

Evimldn fanfar kolu çalq ma ırüa

lerl ı>erııembe ve pasarı .. ı sllnlerl •
larak ayr, lmıştır. Kadrosunu l'en.lf.let
tı;::!l d en y"nlden kaydolmak b U7en • 
lerln her cün fototrat Ye nitua ki.tıt
lan Ue Er sekreterlQine mü.raca.atlan. 

- Böyle lazım Meral! 

- Sana ihtiyacım var Sermed . 

- Benim de" Fakat düşün ki" 

- Anlıyorum bunda benim he-

sabıma kocama ihanet, kendine 

kariı nankörlük hissesi çıkarıyor
wn. Haksızsın diyemem.. Ne 0 • 

ıur biraz beni düşunı Seıı.i sevd•
ı;.mi hatırla. 

- Anlıyorum Mernl. Sen sevi· 

yorsun" Fakat beni değil yavrum! 

ı::~n genç olan her erkeği seviycır

~un! Biraz evvel kocanın ayda Lir 

!!ere oda kapısını açabildiğini itı
raf ettin! 

Genç kadın ba~ı onıine eğ • 
miştı. 

- Doğru_ Fakat her genç er
lıeği sevmiyorum. Kocama hıç ilıa
~:nt etmedim. 

Bu mülakat da bittikten son. 
Çemberlayn ile Lord Haliiaks 
gilterenin Vatikan nezdiııde b 
lunan elçisi tarafından şerefleri ı 

verilecek ziyafete gideceklerdi 
Bu ziyafete Kardinal Paçelli c 

davetlidir. Papanın Hariciye N' 
zırı ile olacak mülakatlar kısa sı 
recektir. Fakat görüşülecek şey 
az sözle ve ç~k mana ile konuş 
muş olacaktır. 

Alma:ıya ile Vatikanın ar 
çoktanl1eri açıktrr. Avusturya 
Almanya tarafından alınması 

zerine Almany~ın katolik nüfu 
27,000,000 ki§iye çıkmıştır. Kat 
lik kiiisesine karşı çoktanb 
Almany la bir mücadele açılm 
trr. Bununla beraber resmi mü, 
sebatı kesmeyi Berlin hükum 
muvafık görmedı. 

Şu son zamanlarda Berlın 

Vatikan arasında yeniden büy 
bır had.se çıktığı goriı.medi. 
zamanlar mürıaseb tın kesılec 
bıle söylenre ~ ise de Vatikan d• 
lomatları eski an'anelerine ria) 
ederek münasebatı kesmek mes' 
liyctın almadılar Berlin hıiklı 

meli de hunu yapmay.nca arod 
ki gergııı.ığe rağnıcn resmi şek 
de miı"asebot devanı edıyor. 

B;-c ıı, N -n~t har ımlade ht~ 
ı a gıtmıştL D ha çok yanına s 
kuldu. N nayet dayanamıdı. 
zııı kırnuzı yana ına hafif 
:ıske v.ırdu. Sonra, goı;st.nti tu 
mak istedi. 

- Kız, sen güzclınışsın?. 
Nimet fıkırdıyarak gcrı çek 

n'ek istedi. Yarı cıddi yan şa~. 
- Yapmayınız Hamdi Bey .. 

c·a ederım .. 
- Kaçma canım .. G 1 şöyle 

nıma.. Seveyim sem bıraz.. 
Nimet birden kaşlarını çat 

Yüzünü duvardan tarafa çev.ı-e 
- Biraz e\-vd gelen o kil 

mantolu şık han:m lrim.i.? .. de 
J:!ır deha o buraya gelirse, sız 
nızken dünyada odan•za güm 

Meğer Tecavii 
Uğramış! 

(5 inci •ahifeden dev:ı 
Sorgu hakimi kadının halire 

cımış. Fakat elinden ne gelir. 
çi bu, karı koca arasında hrrs 

sayılmaz, kanunen de bir ceıı 
•. üstelzim değildir. Fakat, za 
tayı, adliyeyi işgal cürmile m 

kemeye vermiştir. Fransız ce 
kanununun 224 üncü maddesı 
dbince 6 günden bir aya ka 

hapis cezasına ve 16 franktan 

tranga kadar para cezasına c; 
pılacağı muhakkaktır. 

Toplantılar 

İstanbul m illi sanayi biri.iğ 
,den: 

Nizamnamemizin 12 inci ma 
tine göre 27 / 1/939 cuma günü 
15 (on beş) de Birlik merkezı 
Adiyen yapılacak heyetı u" 
~ e toplantısına sayın azanın 

rflerini dileriz. 
Ruzname: 

1) Senelık mesai raporu 

2) Senelik hesab raporu 

3) Nizamnamenin bazı ah 
mında 3512 sayılı kanuna gor 
pılaeak tadılat. 

• 
Eminönü Halkev<n~~n' 
l - 12 lkinc'kdnun pcr• 

13 ikncikıinun cuma ve 14 ıkı 

kanun cumartesı akşamlan 

20,30 da Evimizin Cağale>glu 
merkezinde gösteril şubemiz ( 
l'ifc) piyesıni temsi! cdecektrr 

• Eminönü Halkevinden: 
Bugün saat 17.~0 da Evi 

Cağaloğlundakl merkez salo 
da Macar profesörü J.uı Ban 

rafından Macar halk m u 
l:akkında bir konf~rııns verı l 
ve bunu Bayan Höflör'ün v 
bir şan konseri takib edecek 
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· ~ • .Emlak ve Eytam Bankasından: Gayrimenkul Saıış İlanı 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

1 

GRİ PİN 
Varken Bu lztıraba 

Katlanılır mı ? 

Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellit bütün 
ıatıra.plann başlamasile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

f En seri, en tesirli, en kat'i netic~ 
fcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat ve Gripin yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle redde<liniz .. 

İ .aisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 25000 kilo bel 

ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabile 14750 lira 
muvakkat teminatı 1106-25 liradır. 

III- Eksiltme 16/1/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve mubayaat şubesindeki iılım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV ·- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabıleceği gibi nümııne de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 guvenme 
parası makbuzu veya banka teminatı mektubunu ihtiva edecek olan 
kopalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (9485) 

* * I- İdaremizin Paşabahçe fabrikasında mevcut 3000 adet müsta-
mel galvaniz ve saç bıdon 500 adedi derhal ve mütebakisi de en kısa 
bir zamanda kaldırılmak şartile satılacağından kapalı zarf usulile art
tırmaya konmuştur. 

II- Muhammen bedeli beheri 2.50 lira hesabile 7500 lira ve % 15 
teminatı 1125 liradır. 

III- Arttırma 20/1/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteşekkil Satış Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV- Arttırma şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen şube
den alınabileceği gıbi bıdonlar Paşabahçe fabrikasında görülebilir. 

V- Mühürlü teklü mektubunu kanuni vesaik ile 7o 15 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu thtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale günü en geç saat 15 e kadar yukarıda adı geçen 
Satış Komisyonu Başkanlığına makbuz mul<abilinde verilmesi lıi.zım-
>iır (84) 

~likdan 

440 adet 15.840 M3 
135 > 3-921 > 

135 • 3.510 > 

10 23.271 > 

• • Ölçii.~ü 

400 >(c0X30 
400><28X0,026 
400X25X0,026 

Esu No. Yeri No. su Nevi 

435 Eyüp Şahsultan mahallesi 48-50 Fıçı imalathanesi 
eski Bahriye ookağı 

Sone ·~·icası 
1. L. 
420.-

Dep oıito 
T. L. 

63.-

775 Bakırköy Sakızağacı ma - 50,50/1 Sinema v• 480.- 72.-
hallesi Asmalı sokak 50/2 bahçeli gazino 

Adresi yukarıda yazılı gayri mı:ıikuller açJlı:. arttırma usulile kiraya verileeektir. İhale 23/1/939 

pazartesi günü saat ondadır. istekli lerni bildirilen gün ve saatte depozito akçesile birlikte şubemize gel-

meleri. c237· • 

T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. TAS AR R U F 1KRAM1 YE P l AN 1 

32.000 Lira Mükafat 
Kuralar: !Şubat, 1Mayıs,1 Eylül 26Ağusfos 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 
............................................. ~ 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 Lira l ık = 2.000 L ira 
5 .. 1000 .. = 5-000 L ira 
8 ,, 500 ,, = 4.000 L ira 
16 ,, 250 ,, = 4.000 L) ra 

60,, 100 ,, - 6-000 L ira 
95 ,, 50 ,, - 4.7 50 L ira 

250,, 
435 

25 ,, - 6.250 L ira 
3 2.000 

Bayan Sadiyenin sandığımızdan 1 21P9 hesap No. sile aldıgı 1700 lira~ 
:rnrşı birinci derecede ipotek edip v-.desinde borcunu ödemediğinder. 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No- lu kanunun 46 cı maddesinin 
matufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Fatihde Kıztaşında 

eski İskenderpaşa yeni Hasanhalife mahallesinin eski Kıztaşı yeni Sa
rıgüzel Çütekumrular sokağında eski 83 yeni 47 en yeni 36 No- lu 
kagir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 

girmek istiyen 276 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan 

birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle 

belediye rc!imleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellfı!iye rüsumu 

1 

borçluya aittir. arttırma şartnamesi 16/1/939 tarihinden itibaren tetkik 

etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacak· 
tır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dos-

11 y~sında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bu~l~ı tetk.ik ederek. satı
' lıga çıkarılan gayrımenkul hakkında her şeyı ogrenmış ad ve ıtibar 
olunur. Birinci arttırma 10/3/939 tarihine müsadif cuma günü Cağa

loğlunda kii.in Sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Mu-
1 vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geç-
miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak 

1 

şartile 28/3/939 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni 
saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 

1 arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
1 ::iı:kadar ve irtifak hakkı sahir!•.ri r>•n bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

1 evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu su-
1 r etle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma-
lumat almak istiyenlerin 938/1215 dosya numarasile Sandığımız hukuk 

[işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olumu· 

* * DİKKA T 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipoteı< gostcr
mek istiyenlere tahmin ed!len kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak 

1 usulüne gör· kolay!ık ~-m•E•k•t"'ed"'i_r_. __ 2_1_~_) ----------

11 Dev _et Demiryolları ve Limanları ı 
1 

ışle ma u. idaresi ilanları _ 
I . Muhammen b~deli 110010 lira olan 28950 adet meşe cari hat traver-

T. / ş Bankasına para yatırmakla, yalnız para ısı kapalı zarf usulıle 21/1/939 cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 

1 

işletme binasınca eksıltme komisyonu tarafından satın alınacaktır. Bu 

biriktirmiş olmaz aynı zamanda talihinizi de ışe fficmek istiyPn!erin 6750.5 lira muvakkat lEminat ve nafıa ehliyet 

d 
. / / v~sikas;le clığeı: vesıkalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni 

enemış 0 ursun uz.. /~un mat l~ R kadar. komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler Anka-

~~;;~~~~~~~~~~ı·a, İzmır \e S.rkecı veznelerınde 550 kuruş mukabilinde verilmekte _ 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet .... an ığı 

Müdürlüğünden: 

.....:: <lir- •31• 

1 
ishınbul komuta 1lı 71 1 

~atınalma Komiı101u llh!!~ l Adana 1 iy R - ~se in en: 
1 - Buz nakline mahöus bir adet buz nakliye kamyonu açık eksilt

me suretile satın alınacaktır. 

Bay Mhalin 21828 hcsab N0. sile Sandığımızdan aldığı 400 liraya 
ka•.şı birinci derecede ipotek euip 'adesinde borcunu ödemediğ;r.den 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesının 
matufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Beyoğlunda eski Ka

merhatun yeni Çukur mahallesinin eski iki kuyulu yeni demirbaş so
kağında eski 23: yeni 25 kapı. 36< ada. 17 parsel No. lu üç katı kagic b:r 

katı ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
-.ırmek istiyen 216 lira pey akçesı vPrecektir. Milli bankalarım11.dan ,, 

İhale gijnü talibi çıkmıyan Harp 
l\kademisiııde yaptırılacak tamıı·a· 

tın pazarlıkla ihalesi 19/2. Kan/939 
perşembe günü saat 11 de yapılacak-

2 - Muhammen bedeli iki bin beş yüz liradrr. 

3 - Muvakkat teminatı 187,50 liradır ve bir gün 
ğına yatırılması lazımdır. 

evvel malsandı-

~hlı~mmen keşif bedeli ınq~, 
i.ı adır. İlk teminatı 83 liradır. Şart 

1 
4 - İhalesi ikincikanunun 16 ıncı pazartesi günü saat on beşte 

Belediye encümeninde yapılacaktır. 
r. mesi ait olduğu şubesinden be -
deli mukabilinde verilebilir. İstek- 5 - Şartnamesi Belediye yazı işleri müdürlüğündedir, İstivenler 

oradan para'tz alabilirler. • 
J:lerinin ilk teminat makbuzu vej·a 
rnektupla!'ile 2490 sayılı kan·.ınur 6 . - Talipleriı'. ihale günü teminatlarile birlikte muayyen saatte 

Beledıye encumenıne müracaatları ilan olunur. c29• 
~ 3 üncü maddelerinde yazılı ve;ı- -~:;;~:;;;t;-;::::;;;-t;;;;;:;:;:;-::--·;-...:...:.:==--..:::.:.: ____ _ 
l:darile ebraber belli gün ve saat- DEVREDİLECEK İHTİRA 

, Memur Aranıyor birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle t~ Fındıklıda komutanlık satınalma BERAT 
komisyonuna gelmeleri. (226) 

•Su sedleri tesbiti. hakkındaki i-

* cat için alınmış olan 16/2/933 tari'ı 
İhale günü talibi çıkmıyan İs - "<! 1582 numaralı ihtı'ra beratının 

Bir bayan memur aıına ..... :.ık 
tır. Mısır çarşısının yaı• ı.da 
Maakulyan Hanında 2 - 1 "" _ 
maraya müracaat. 

tanbul Komutanlığı birlikleri için üıtiva ettiği hukuk bu kerre ba< -J •••liliiıliıiiiiiiiiiiiiiii.••••-= 
:,'artnamesi mucibince evsafına g'l· kasına devir ve yahut mevkii fiilc'!l••••••••• - -
re 700 ton kok kömürü satın alına- konmak için icara verilebileceği " 

caktır. Pazarlkla ihalesi 16/2. Kan/ !Pklif edilmekte olmakla bu hu - : A G A R A N 
:::a~:~r~rtc:;u~:~::t ::;~~~a :::oı~ ;.~~~~r::~aı::~~~trs~:~n;::\ ~~~; '. S A Ç L A R ; 
!"adır. İlk teminatı 1103 lira~ır. h t 1 - 3 numaralara mürncaat ey

belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu 

borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 10/1/939 tarihinden itibaren tetkik 

etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacak

tır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dos
yasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satı

lığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar 
olunur. Birinci arttırma 2/3/939 tarihine müsadif perşembe günü Cağa
loğlunda kain Sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 

icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geç-
1- Yukarıda eb'ad ve miktarı yazılı 23.271 metre mikabı tahta k k l k miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü b3 i a ma 

!Qmeleri ilan olunur. 
Şı·rtnamesi her gün komisyon~e. ı:< ı--------------

açık eksiltme usulile satın alınacaktır. " .•. o .. tı'le 20/3/939 tarihine müsad;f pa1artcsi günü aynı mahalde ve &vni " Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk .f-lıl-riilebilir. İsteklilerinin ilk ter.ıinaı 

II- Muhammen bedeli beher metre mikabı 39 lira hesabıle 907.60 saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrımenku. en çok l")ı,kbuzu veya mektuplarile ~~~O ,:imliğinden: 
lın ve muvakkat teminatı 68.07 lirad:r. arttır•nın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicıllerile sabıt olmıyan sı.·ıılı kanunun 2-3 üncu" mad~cle ca~de .• i • " Kadıköy Muvakkithane 

III- Eksiltme 13/1/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15.45 de "':kadar ve irtifak hakkı sahifleriıı;n bu haklarını ve hususile faiz ı"r.de yazılı vesikalarile be·ab~r ~~ numarada mukim iken hal~n i-

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya- r ve masar;fe dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gür, içinde lclli gün ve saatte Fındıklıda J{0 - ~ametgfılu meçhul Edip Salimc· 

pılacağından istekLlerin tayin edilen gün ve saat'te adı geçen komisyona evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu su- rnı.ıtanlık satınalma komisyor.una Enver vekili Refi Oralgan tara -
ll l b ·t ı ı;rlmeleri. (227) 

gelmeleri ilan olunur cl67• retle haklarını bildırmemiş olanlarla hakları tapu sici erı e sa ı 0 - fmdan aleyhinize açılan 39 lira 'ıô 
--------------lmıvanlar satış bedel n;n paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma- * kuruş alacak davasının cari I?'ul•a-

1stanbul Üçüncü icra Memurlu • ın'srafıle 20 lira ücreti vek,ıet•Jt ıu·~at almak istiyl•nlerin 928/726 dosya numarasilc Sandığımız hukuk 'o"aşkışlada yapılacak tamirat 1 

d 
· ~.emesi neticesinde: İkametgah;nı-

·•n an: tansiline müteallik olan hi~:On rla-. ı'şlerı· •ervisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. J" 1 13 1 , ~·n uzumu o an çeşit yapı mal- 110 meçhuliyeti hasebile ilanen ve 
Bayan Donna Namer: :remizin bu dosyası ile infaz e:lıl Jf Jf · k z mesı satın alınacaktır. Pazlrlığı usulen tebliğ. olu.nan d_avetiye vel 
Ortaköyde Taşmerdiven Kı.\ ıkçı me üzere yukarıda adresi yazılı i n i K KAT '2.:l/2. kan/939 Pazartesi gun" u" oa.'t 

t "h b' · ı - " •ıemin davetıyesınc ragmen ır.al' ·' 
~k'ak 36 numaralı h_:ınede mukim 1'~me ga ınıza. ır__şe.vn_ yap_ı. P :, a- Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster- !J.3~ ~a yapılacaktır. isteklileriııir l<~meye gelmemiş olduğunuzdan 
ıken halen ıkametgahı meçhul: r,--mamasına aıt g_on~erıl_e~ •cra e'." mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak .lellı gun ve saatte Fındıklıda Ko • . h . d "kül . 
İstanbul Maliye muhakemat mü- r.r!e de şerh verı\:lıgı gıbı mezkur ·u~·ulüne göre kolaylık gösterrrtkted r. (217) t !ık t im 1 ıivecce yemın en nu Ptm:ş 

·>6 28 l b' b '- ·• r~u an sa ına a komisyonuna e'mı·ş addinize ve mu"ddeabih ntuz 
lirıyeti ile aranızda cereyan °d~n - · numara ı ır ap ·ıarn ve ar- -------------- pelmelerL (228) 

maa arsa bir bap haneyi ts,-ail s,ı,ın hazine namına muamell'yi lstanbu l Defterdarhğıdan: ciukuz lira elli altı kuruşun 15/3 9~~ 
:olur Nan.erden istikraz eyle:ti • t-~~ciliyesinin üası için !!tnderileıı 
ıniz 3200 lira mukabilinde vefaen ı~ra emri tebliğ edilmer;,•ş ve tebli-

Muhrnrnen k ı ymeti 
L K. 

1500 f.< tın ilfınen icrası için de usulü hu- Kasımpaşada Gazi Hasanpaşa mahallesinin Tersaneka· 
·rağ edüp bilahare istikraz ')lıı - k' 

~·ı ıyenin maddei mah•usuna göre pısı sokag"ında eski 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16 yenı 6, 8, 10, 9, 
ıın para!lın tamamen ödenır>esine 
e kısmen İsrail Rolur Namer': ia- ııüküm hakime iktiran •tn•iş oldu- ıı, 13, 15, 17 sayılı yedi dükkan ile bekar odalarını müşte- KUMRAL ve SiY AH 
P!en ferağtan imtina olunmasın;. ğımdan işbu bir ay müddeti h:vı mil evin 75/120 payı cparası peşin ve nakden veya mübadil 
ıebni açılan davanın sonunda ve _ .ıa ntarilıinden itibaren bir ay >n 'iu- ikinci tertib tasfiye vesikası ile mahsup edilecektir-• 

det içinde işe başlıyarak muam~ ~ 'l • _ dk" .. d • dk" ah lles' ·n yen· Set 607 50 

t:rihinden itibaren yüzde beş faiz 
ve yüzde on ücreti vekaletle birlik

te sizden tahsiline ve (696) kı.:rıış 

J.trç ve masarifi muhakemen;r. si

'" tahmiline kabili temyiz olmak 
üzere 28/9/938 tarihinde karar \/e-
rilmiş olduğundan işbu hüküm J.j., renkte sıhhi saç boyaları • 

dır. İNGİLİZ KANZUK 
Wsasının tarihi tebliğinden itiba · ECZAHANESİ \n karara maliye muhak~!ra·'. ldtırmek Hizımdır. İşe başlam~z ~e sunavu _oyun e .•• rnavul oy 9m/80a ını ı . 

,fidür iyetinin itla tarihinin 21 /5/ 
1 

. . . . . . sokağında eskı 23 yenı 8 sayı ı cvın payı •parası peşın 
,, ııame eyı bıtırmezsenız ıcr.ı 'c kd " 5 f · l' h · t h ·1· ·1 

''2 olmasına ve bu suretle ı'adeı ' • k ve na en veya I" an ı azıne a vı ı ı e•. • ı •ös anununun 30 uncu mad:ksin 
ıı hakeme talebin in de miidıietin - de yazılı hükümlerin tatoik _.ı.,n:- Yukarıda yazılı gayrimenkul h isseler inin açık arttırma ile ayrı 
e bulunmasına mebni 1snil ile a- c•ğı icra emr inin tebliği makqm1 • ayrı satışları on gün uza tılmıştır. İsteklilerin 19/1/939 perşembe günü 

•n zdaki 25/5/931 tarihli iınkmt!nJ r.a kaim olmak üzere bir ~y m 'Od • saat 14 de ;, 7,5 teminat makbuzlar ile Milli Emlak .Müdürlüğünde top-
aline l625l kuruş mulıakemc cdle ilan olunur. l3S . 2~ 11 ıanan komisyona müracaatları (M) (254) 

Her banyodan sonr • saç nız 

Bu tekle 

Briyantin 
girerse 

Pertev 
Onları düzeltmeyi temin eder 

ı·~n müddeti kanuniyesi zar'ında BEYOGLU _ İSTANBUL 

•emyizi dava etmediğiniz takdirde •••••••••••••-' 
1 ükmün kesbi kat'iyyet edeceği lıü 

kiım hülfısasının tebliği mak~rnına 

kaim olmak üzere yirmi gün m l.d-
d<>tle ilan olunur. (938-207) 

Sahib ve neşriyatı idare edm 
BQ.f muharriri 
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