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Lolldra 16 (Hususi)- Irak I:..ş
; ekiu Nuri Said Paşa, bugünler
b e Kabireye de uğradıktan sonra 

•• Vi ayetinde 
e' in Tatmini 

Tayyare Kaçakcıl ığ ı 
uraya gelecektir. 

1 
N Uti Said Paşa Londrada top

anacak olan yuvarlak masa kon
feransmda Filistin Arahlarmın 
davasını müdafaa edecektir. 

Hükumet İcabedenHer Yerde 
Ekrem K öniğ'i Arıyor 

Konferansa iştirak edecek Arab 
nıurahJıaslan Kahirede toplanmıı
lardır. Şu günlerde Londraya ha
reket edeceklerdir. Amman mu
rah~aslan Londraya gelmişlerdir. 

Mebus ve Avukat Vasfi Reşid 
Telefon Hadisesini İzah Ediyor 

Royter ajaıısının aldı'" haber-
ler ·· ,.. 
. e gore, Arab mahfelleri Filis -
tın konferansında baz 1 
dayan b. ı esas ~· an ır plarun müzak ini 
-lı.-r . eres 

~ış etmektedirler. Irak Baş • 
vekılı Nuri Said Paşa bu p!Jlnı 
müdafaa edecektir. 

Bu konferansta Mısır mümessil
lerinin İngilizlerle Arablar ara -
sındaki meselelerde mühim bir 
rol oynıyacakları zannedilmekte
dir. 

Anadolu Ajansının Röyterden 
naklen verdiği malumata göre 
m .. 

uzakere edilecek plilnın esaslan 
şunlardır: 

ih 1- Suriye, Filistin ve Erdeni 
d liva eden ve merkezi Emir Ab-

ITBk Başvekili Nuri Said Paşa 

• 
lnönü'nün 

Stadyumdaki 
Tetkikleri 

Ankara 16 (Hususi muhabiri -
mizden) - Reisicumhur İsmet Ullahın idaresinde Şamda bulu

nacak olan büyük bir federal A-
rab de 1 İnönü dün öğleye doğru stadyoma 

v eti ihdas edilmesi. 
2- FT . gelmişler ve orada paraşüt kule-

nı .. ı ıstın mandasının on sene 
s:dd.~tıe tngiltereye bırakılması. sinde yapılmakta ola.ı tecrübe ta-
nubnıuctdet zarfında Filistinin ce- !imlerini bir çeyrek ~aat kadar 
nı Undaki Necidde bir Yahudi alaka ile takib etmişl~rdir. 
B ernleketi tesisine çalışılacaktır. Reisicumhur dönüşte İstanbul 

Ununla beraber Yahudi müha- meb'usu mütekaid K.lnmkarabe-
~:~~ti ~ilistinin. diğer bölgelerin- kirin Kfızımözalp caddesindeki e-
berı n~fusun yüzde otuz beş nis- vine uğrıyarak bir miıddet kal -

ıne indirilecektir. dıktan sonra köşklerine avdet bu-

'"- (Devamı 6 ıncı sahifede) yurmuşlardır. 

Tayyare kaçakçılığı ve imza tak
lidi ile suçlu Ekrem König'in ge
rek Fransada, gerek bulunabile -
ceği diğer ecnebi memleketler -
deki taharrisine dev ~m olunm~lt-
tadır. 

İstanbul müddeiumumisi vası • 
tasile Ankara miıddeiumumlli • 
ğine gönderilen ve gazetecilerin 
ifadelerini muhtevi bulunan dos
yanın da tetkikine başlanmıştır. 

Ekrem König'in tevkifi ve Türki
yeye gelmesi geciktiği takdirde 
Ankarada mevkuf bulunan Hari
ciye Vekiı.lcti memurlarından Ru
hi'nin muhakemesi tefrik olunup 
davanın rüiyetine başlanacaktır. 
Diğer taraftan Ekrem König'in 

vaktile bir yazı dolayısile Son P•s
tanın sahiblerinden Ekrem Uşak
Iıgil'le tahrır müdürü merhum 
Tahiri Ankaraya davet ederek 
tazyik ettirdiği iddıası arasında 
bir telefon vesilesile avukat ve 
meb'us Bay Vasfi Raşid'in de adı 

geçiyordu. 
Bay Vasfi Raşid bu hususta a

tideki izahatı ile hadisenin ken
disine müteallik kısmını aydın -

!atmıştır. 

Bir Genç Kadın Gece, Sokak 
Ortasında Tecavüze Uğradı 

Emellerine Muvaff :k Olamayınca 
Zavallı Kızı 6 Y er~nden Bıçaklad ı la r 
Dün gece K t Vaso kanlar içinde yere düşün-

es ocamustafapaşada ni eve kadar götürmesini rica e - . d sa; rleikngiz bir hadise olmuş, mi- m!ş ve beraberce yola çıkmışlar- ce mütecavızler kalçmışlar ır. 1 
r ten 4 • d.. k 

1 
Hadise yerme ge en memur ar 

b · • vıne onme te o an dır ır genç kadın .. .. k .k. · tehlikeli suretle yaralanmış olan 
ki . , onune çı an ı ı Vaso ile Kazım yolda giderler-
. Şı tarafından it . d t h Vasoyu hastaneye kaldırmışlar -

lık li a ı yerın en e - ken, :1allerinden sarhoş oldukları . . . d 
e surette b akl K dır Yapılan tahkıkat nelıccsın e 

dının h ıç anmıştır. a- anlasılan iki adam birdenbire ön- · ı E 
•. ayatı tehlikededir. • Vasoyu yaralıyan_ a_rm _nver ~e 

B:ad !erine çıkmıştır. Bu ınerhul yol k Jd t bıt ısenin tafsil'\ > Saim adında iki ışı o ugu es 
R:o a ını yazıyoruz; kesenler, Vasoyu kolundan yaka- d b h k r ı 

hal camustafapaşada oturan Mi- edilmiş, her ikisi e sa a a a § 
kı-zı v lıyarak karanlık sokağa doğru sü- k 1 t 

se aso, dün akşam ayni ya a anmış ır. . .. 
90 mtte Demirci Osman sokağında rüklemiye başlamışlardır. Hiıdisenin sebebı hen uz anla-
lial~~rn_araJı evde kiracı bulunan Vaso bir aralık bunların elinden şılamamıştır. Fakat bu cina;;etin. 

b 
oglu Kazım ism;nde b. h kurtulmuş ve l rvad ederek kaç- sadece bir sarhoşluktan mı ılerı 

ahın . . ır a - B .. . . . . k 
t
. ın evıne misafirlig<e gı·t . _ mıya başlamıştır- unun uzerıne geldiği, yoksa eskı hır kın, ıs -
ır Vas b mış b b'l · · 1 nıuş 0 urada bir müddet otur- iki adam bıçaklarını çeker~k Va- kançlık ve aşk se e ı e mı ış en-

d 
_ ve eve gitmek için h 

1 
sonun peşine düşmüşlerdir. Niha- diği belli değildir. Zabıtanın tah-

ıgı z azır an-
dan :,man, vakit geç olduğun _ yı.-L arkasından yetişerek genç kı- kikatı hadisenin esrarını mcyda-

' sahibi Kazımdan kendisi- zı 6 yerinden bıçaklam~lardır. na çıkaracaktır. 

l\teb'us, profesör ve avukat 
Vasfi Raşid 

Bay Vasfi Raşid'in izahatı şu

dur: 
•- Tarihini unuttum, yalnız 

vaktin bir akşam üzı.-ri olduğunu 
hatırlıyorum. Ekrem König bana 
geldi, tasrih edeyim. Meb'us Vasfi 
R3'1ide değil, avukat Vasfi Raşide 
geldi. Elinde Son Posta gazetesi
nin bir nüshası vardı. Bu nüsha
dakı hikayenin kendisini tahkir 
için yazılmış olduğur.da!l emin bu
lunduğunu söylüyordu, vekaletini 
almak.lığımı ve bir dava açmak -
Jıgımı istiyordu. 

c\Iurr,a'!eyh· bundan sonra bir 
avukat , azıhanesinin bir klimk
ten farklı olmadığını; nasıl bir 
doktor muayenehanesine cismi 
yaralılar gelirse, avukat yanına 
da ya başını, ya hürriyetini, ya
lıud ikisinden de kıymetli olan 
haysiyetini kurtarmak üzere ge
lindiğinı söylemiş ve sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

•- Gazetedeki yazıyı okudum. 
Mückkilimin lehine hüküm vere
medim- (Parasile değil mi) dene
mez. Ben davayı açabilmek için 
kanaat getirmeliyim. Aklımda 

kald.ğına göre Ekrem König'e, ya
zının kendisi için yazıldığından 

nt.'Cl en şüphelendiğini sordum: 
- Havuz - Yavuz iıjine karışmış 

adamdan bahsolunuyor. Bi de re
sim var. Resim benim resmimdir, 
dedi. 

Ekrem König'e Havuz işine ken
disinden başkalarının ismi de ka
rışmış olduğunu, b'-mun dava aç

(Dcvamı 6 ıncı sahi(ed") 

1 F ranko Orduları Kat'i 
Zafer Peşinde 

Milis kuvvetleri bir siper arkasında ateş ediyorlar 

Londra 16 (Hususi) - Son ge
len haberler, Franko kıt'alarının 

' 
şimalde sol cenahın, Lerida'dan 
Barselona üzerine yürüdüklerini 
ve ehre girdiklerini teyid etmek
tedir. 

Kn .,lan\ ~ lıükfımcti, bütün ~
]eri merkez! hükUmete devret -
miştıı. B~~vekıl Negrin ve Ha
riciye Nazırı Selvaya müstesna 
oJmak üzere, hükumet Valansi • 
yaya gitmeğe hazırlanıyor. 

Franko kıt'alarının Barselona -
ya girişleri çok heyecanlı olmuş
tur. Şehirde büyük bir panik gö
;.e çarpıyordu. Hayat durmuş, şe
hir yepyeni bir çehreye bürün -
müştü. İşgalden az evvel, yeniden 
o•ian altına alınanların sokaklar-

dan geçişi vaziyetin vehametini 
hatırlatıyordu. Kadınlar ve ço -
cuklar kışla kapılarında topla -
narak silfıh altına alınan erkek -
!ere ağlıyarak veda ediyorlardı. 
Diğer taraftan, Frankocular, 

TaıTagona'yı işgal ettikten sonra, 
şarkda ilerlemeğedevam etmek -
tedirler. Reus adını tsşıyan mü
him bir mevki de işgal edilmiştir. 

Hükumet kuvvetlerinin Madrid 
ve Stramarura'dan yaptıkları ta
arruzlar hakkında yeni malılmat 
alınamamıştır. 

Frankocuların 22 birıncikanun

danberi ilerledikleri ve işgal et
tikleri sahalar büyü:.O haritalar 
halinde bütün Avrupa matbua -
tında göze çarpmaktadır. 

Franko ordusunun son günlerde 
yeni zaferler temin etmesi bir kı-
11m Avrupa merkezlerinde büyük 
bir sevinç, bir kısmında da büyük 
bir endişe uyandırmıştır. Franko
culann kat'i ve nihai zaferi temin 
etmek üzere olduklan yolundaki 
havadisler, alakadar mütehassıs

larca bir kehanet telakki edil • 
mektedir. 
Diğer yandan cumhuriyetçile • 

rin başkumandanı General Miaha 
ordunun kuvvei maneviyesının 

sağlam olduğunu, hlçbir iaman 
Frankoya teslim olmıyacaklannı, 
Katalonya cephesindo? Frankonun 
ilerlemesine bililtizam müsaade 
edildiğini, aksi takdirde çok za
yiat verileceğini ifade etmektedir. 

Zehir ligaz 1Macar Hariciye Nazırı 
Kursla rı BuSabahBerlineGeldi 
Başlıyor 

Devamsızlık Edenler 
Ceza Görecek 

Maske takmış bir işçi yük 
taşıyor 

Şehrimizdeki kazalarda zehirli 
gazden korunma kursları bu ak
şamdan itibaren açılacaktır. Her 
kazada açılacak kurs sayısı şöyle
dir: 
Beyoğlu; 5, Fatih 5, Eminönü 5, 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hitler'le Görüşülecek Meselelere 
Büyük Bir Ehemmiyet Veriliyor 

Berlin 16 (loiususi) - Macar 
Hariciye Nazın Kont Çsaky bu 
sabah saat onda Berline vasıl ol
du. İstasyonda Alman Hariciye 

Nazırının Hitlerle bugün yapa -

cağı mülakata hususi bir ehemmi
yet atfedilmektedir. 

Bu mülakatın, bilhassa, Maca
ristanın anti komintern pakta gir
mesini müteakıb y,;.ıJJıJJnası ve 

Hitler - Bek ve Çem~erıayn - Mu
solini mülakatlarından sonra ol

maoı, Avrupanın umumi vaziyeti 
bakımından hususi bir ehemmi
yeti haiz olduğu ileri sürülmek • 

tedir. Kont Çsaky'nin Hitlerle ne
ler görüşeceği bütün teferrüatile 
ve gizli noktalarile malılm olma

makla beraber, orta Avrupa me
selelerinin bilhassa son zaman -

larda Macar - Alman münasebet
lerini karıştırın~ olan Ukranya 

meselesinin görüşüleceği anlaşıl

maktadır. Macar Hariciye Nazırı 

bu mesele etrafındaki Leh, İtal

yan ve İngliz noktai nazarlarına 
tamamen vakıf bulunmaktadır. 

Macar Hariciye Nazırının Berlin 

Kont .;saky ile göriişecek olan 
Uitler 

mülakatında mühim esaslar üze
rinde noktai nazar teatısi yapı • 
lacağı ve bir takım gizli kar2rlar 
üzerinde durulacaih soylenme' 
dir. 
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Sun'i 
Benzin 

İ mali 
TUZ HİKAYESt 

HAYLİ UZUNDUR 

B 
ir doktor, bir gazetede yaz
dığı tıbbi makalelerinden 
birinde, okuyuculara şöyle 

bir sual soruyor: 
- Nekadar tuz yemeli?. 
Tuz muhakkak ki insan vücu -

düne çok lazım bir gıdadır. 
Şu tuz kelimesinin nekadar çok 

manaya geldiğini ha1ırlıyor mu -

sunuz?. 
Mesela pahalı bir şeye: Tuzlu 

deriz. Çocukken yaramazlık etti
ğimiz zamanlarda, büyükler bize: 

- Ağzına tuz, biber koyarım ha. 
Diye bizi korkuturlardı. Bir söz 

gelişi, karşmıı:zdakine: 
- Tuzlayayım da kokma, deriz. 
- Birisine kızarsak: 
- Tuz gibi paramparça ol. 
Diye beddua ederiz. 
Azılı kadınlardan bahsederken: 
- Kocasının ensesinde tuz pi-

şirir, deriz. 
Nihayet, bir fikre iştirak için: 
- Bizim de çoroada tuz\ınıuz 

bulunsun, deriz. 
Benim aklıma gelen tuz hika

yeleri bu kadar .. Üst tarafını siz 
tamamlayın .. Tuz bahsi uzundur. 

ADALAR İÇİN BİR 

KOMİSYON YAPMALI 

Şu Adaların su hikayesi de bir 
türlü halledilmiyen derdlerden 
biridir: Yıllardanberi dinler, duru
ruz. Şimdi de şu tasavvur varmış: 

- Tanklarla Adalara su taşına
cakmış .. 

Bir zamanlar da, Adalarda ar
teziyen kuyıılan açılması tecrü -
belerine girişilmişti. İstanbulun 
en güzel sayfiye yeri sudan mah
rumdur. Adalara su temini işi için 
artık bir komisyon teşkil etmek 

1 
KOÇUK l 

___;..H..;.;..A...;;B=E;;...R;.,;;;;L:.=E:.;.R..;__ 
Yeşilay gençlik kurumunun 

8 inci kongresi dün yapılmıştır. 

Kongrede içki aleyhine bazı 

nutuklar söylenmiş ve bilahare 
idare 1',:!yeti intihabı icra edile
rek profesör Fahreddin Kerim 
Gökay riyasette ipka olunmuştur. 

* Köstence ve Berline gidecek 
ve dönüşte Ballı:an memleketle
rine de uğrıyacak olan Üniver -
site talebesinden mürekkeb 40 ki
şilik heyet dün Basarabya vapu
rile hareket etmiştir. * Efganistanın Moskova büyük 
elçiliğine tayin olunan Ankara 
elçisi Sultan Ahmed Han yeni va
zifesine gitmek üzere şehrimize 

gelmiştir. 
-. 

* Yedikulede 300 bin lira sar
file bir lastik ayakkabı fabrikası 
kurulacaktır. * Yanan adliye sarayının an
kazının biran evvel kaldırılması 
için Vali ve Belldiyte reisi Lutfi 
Kırdar emir vermiştir. 

* Dün saat 18 i 55 geçe Ktrşe
hirde 2 saniye devam eden şid -
detli bir zelzele olmuştur. * Suriyede hududumuz yaki -
nindeki Hori Berkamber köyünde 
eski bir rekabet yüzünden bir ha
dise çıkmış ve 5 kişi ölmüştür. 

zaman• geldL O zaman hiç olmaz
sa, bu işin J.Mından kurtuluruz. 
Komisyon tetkik eder, durur .. 

İKİNCİ NEVİ 

EKMEK ÇIKIYOR 

Belediye, ikinci nevi bir ekmek 
çeşnisi vücurle getirmek üzere ha
zırlanıyor. Muhtelif halitalar ya
ptlm~, muayene ediliyor. İkinci 
nevi ekmek daha ucuza satılacak. 
İnşallah birinci nevi ekmeğin ba
şına gelenler, bu yeni tip ekmeğin 
başına gelmez. Çünkü birinci ne
vi ekmeği cinslere ayırmak lazım 
gelse, denebilir ki İstanbulun her 
fmnı ayrı bir ekmek cinsi çıka
rıyor. Birinin rengi, lezzeti, kak.u
su ötekine benzemiyor. 

FAZLA l\lÜCEVIIER 

l\lERAKI VARMIŞ 

Dünyanın en kıymetli mücev
herlerinin, kıymetli taşların Hin
d.standa bulunduğu malümdur. 
Hindistanda yaşıyan insanlar mü
cevherlere karşı çok dilijkündür -
!er .. Herkes kıymetli inciler, züm
rüdler, yakutlar, pırlantalar, el
maslar takar, t~tırır .. Bu mü
cevher iptilası son zamanlarda 
o kadar artmış ki, bu moda ve ip
tila ile mücadele etmek ihtiyacı 
hıssedilmiş, ve bunun için bir ku
lüb teşkil edilmiş .. Bu kulüb, hal
ka; fazla mücevher iptilasının za
rarlarını propaganda ediyormuş .. 

Bu işe bizim aklımız ermedi. 

Bu Yolda Ciddi 
Çalışmalara Başlandı 

Petrolün harb ve sulhde haiz 
olduğu büyük ehemmiyetinden 
dolayı her memleket karboran ih
tiyacını temin için milli kaynakla
rına göre bir petrol siyasetıi tayi
nine mecbur bulumnaktadır. 

Memleketimizde, benzine ispirto 
katılması hususunda tecrübeler ya
pılmağa başlanmış olup alkol ka
baran imaline muktazi tesisat yap
mış olan Çengelköy fabrikası ben
z ne karıştırılacak ve benzin ye -
rine ikame edilecek maddeler hak
kında bir broşür neşrctnıiştir. 

Fabrika kimyageri Hamdi Ya -
falı oğlu tarafından kaleme alınan 
bu kitabda modern karbonlar ha-
iz olması lazım gelen evsaf zik -
redildikten sonra alkol - karboran 
meselesi tetkik edilmekte bütünlü 

şistlerden ve asfalılardan benzin 
istihracı maden kömürü vasıtasile 
sun'i benzin yapılmasına dair pek 
kıymetli malıimat verilmektedir. 

Eser muhtelli memleketlerde 
karboran meselesini teşrih ettik
ten sonra memleketimizde de ya

pılabilecek işler hakkında malii -
mat vermektedir. 

Fazla mücevher takmak neden 

zararlı olsun? Mesela bizde böyle Memurlara 
bir mücadeleye lüzunı var mı?. 

Fazla takacak bir şeyimiz yok ki Şubat Maaşı Ne 
takalım .. Demek o insanların ma- \ 

ıı. mülkü var, parası var ki süs- Vakit Verilecek? 
leniyorlar .. Kim ne der, kim ne 
karışır?. 

AHMET RAUF 

Şehitlikleri 
• 

imar Cemiy eti 
Kongresi 

Şehidlikleri imar cemiyetinin 

senelik kongresi dün öğleden son

ra Eminönü Halkevinde yapıl -
mıştır. 

Evvela idare heyeti raporu o

lfunmuş, buna nazaran geçen se
neki varidatın 18 bin 498,5 liraya 

baliğ olduğu anlaşılmıştır. Cemi

yet: geçen seneki faaliyeti sıra -
sında, Edirnekapı şehidliğindcki 

yolları esaslı bir surette tanzim 

Kurban bayramı, ayın 31 inci 
salı gününe tesadüf etmektedir. 

Bu münasebetle, memurlara her 
ayın 1 inci günü peşinen veril -
mekte olan maaşın bayramdan 5 

gün sonra tediye olunacağı anla
şılmaktadır. Çünkü, kurban bay -

ramı tatili cuma gün.i akşamına 
kadar devam edecekt•r. Cumar -

tesi ve pazar günleri <ie devair ka
palı bulunacak, ancak 6 şubat pa
zartesi günü sabahı i~e başlana -
caktır. 

Kanunen ayın 31 inLi veya 30 

uncu günü maaş ver:neğe imkiın 

olmamakla beraber memurların 

bayramda büsbütün parasız kal
mamaları için avans suretile te
diye yapılması düşünülmektedir. 

• 
ve tesviye etmiş, 89. müstatiı yap- Ank r - Ista bul 
mıştır. Ayrıca 750 lira sarfile şe- a a ll 
hidliğin yanındaki kulübe güzel y olculugv u 
bir mescid haline ifrağ olunmuş
tur. 

Dünkü tolantıda yeni yıl vari
dat bütçesi 14 bin 305 ve masrafı 

da 14 bin 225 lira olarak kabul 
olunmuştur. 

Bundan sonra cem;yetin eski 
idare heyeti takdirle ipka olun -
mutşur. 

* Marsilyada büyük bir aile 
faciası olmuştur. Ansızın çaldıran 

bir genç, kardeşile karısını ağır 

surette yaralamıştır. 

İstanbul - Ankara yulculuğu -

nun kısaltılması için u hatta oto
ray işletileceğini yazmıştık. 

Devlet Demiryolları Umum Mü
dürlüğünün ısmarladığı otoray -

!ar yakında şehrimize gelerek iş
lemeğe aşlıyacaktır. Bu suretle 
şimdilik, Haydarpaşadan Ankara

ya 10 saatte gitmek kail olacak; 
ileride u mesafe 8 saate de tenzil 

olunacaktır. 

Otoray yolcularından eksprese 
nisbetle az bir zam alınacaktır. 

GÖKYÜZÜNDE 
Cemil başını kaldırdı: 
- Kapıdan görünen peder miy-

di? 

AŞK YARIŞLARI 
No 9 0 

- Ev-et, evet ... Ben pek iğren
dim bu sosyeteden. Bilmem bütün 
ııosyeteler böyle midir? Bilmiyo
rum.. Görmeden hüküm vermek 
insafrn:lıl< olur. 

Reşad, içeriye giren iş sahibleri-
le konu~mağa başlamıştı. 

Mühendis Cemil yerine oturdu. 
Artık işe dalmışlardı. 

Cemil, önünde serilmiş büyük 
bir haritanın çizgilerini çiziyor
du. Saçları dökük, dalgın ve si
nirliydL 

Bir aralık Reşadın babası ka
pıdan göründü: 

- Meşgul müsün Reşad? 
Reşad, babasının sesini duyun-

Yazan: bkendcr F. SEBTELLI 

ca yerinden fırladı: 
- Bir emriniz mi var? Buyu -

run .. 

Bay Necmi oda kapısında dur
du: 

- Girmiyeceğim .. İşim var. Sa
na birşey söylemek isterim. Öğle 
paydosunda odama uğrayıver, ol
maz mı? 

-Peki baba .. 

Bay Necmi hızlı hızlı yürüye -
rek üst kata çıktı. Reşad yerine 
oturdu. Fakat çok heyecanlıydı. 

- Acaba ne var? Babam bu-
raya ge!mC'ldi. 

Diye düşünerek tekrar işite meş
gul olmağa başladı_ 

- Evet babamdı .. 

- Genç adammış .. 
- Bizi hazan kardeş sananlar 

da vıa-dır. 

- Kardeşten farkınız yok. 
Cemil başını önüne iğdi. 
Öğle paydosuna kadar konuş 

madan çalı~tılar. 

Reşad, babasının odasına girdi
ği zaman masanın önünde iki baş 
gördü: Necıpi, Tahir .. . Yanyana 
oturuyorlardı. 

Necmi, Reşadı görünce: 
- Gel oğlum, dedi, evde konu

şamadığımız bir hayırlı meseleyi 
burada konuşuverelim. 

Tahir ayağa kalktı.. Reşada yer 
göstererek elini sıktı. 

- Nasılsın yavrum? Yeni va -
zifenden memnun musun? 

- Henüz bir şey söyliyemem .. 

p o L •• 
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Ve .• Mahk e mele r 

O Gece 
Eğlenmek 
istedim .• 
içimdeki Sıkıntıyı 

Gidereyim Derken, 
Başıma Bu Geldi 

A 
sliye dördüncü ceza Jııikimi 

>"UçLulardan, önce eıı yU§lı 

olanı sorgu.ya çekti: 
- Siz gece, 8,5 dan sonra sine

manıza 12 yaşından küçük çocuk
ları kabu.l etmi§siniz. Bu. hareke
tinizin u.mu.mi hıfzıssıhha kanu. -
nu.na aykırı olduğunu. bilmiyor 
mıydınız? .. 

Suçlu., Hilal sineması sahibi 
Şükrü Yüzüak, hakimin bu su.
aline şöyle cevab .verdi: 

- Hô.dise geçen şeker bayra -
mının üçüncü günü rcreyan et -
mişti.. O gece sinemamıza deh -
şetli bir tehacüm vaki olmuştu.. 

Aşağı yukarı 800 den fazla bilet 
satmıştık .. 

!ki tarafta bulunan diğer suç
luları, Ziya ile Hanifeyi göste -

Küçük 
Çucuğun 
Katilleri 
Muhakemelerine 

Ba lıkesirde Nakzen ve 
Yeniden Başlandı 

Bundan iki buçuk sene evvel 
Bigadiçte muallim N azifin üç bu
çuk yaşındaki çocuğu İlteıi; ebe
veynine olan kinleri yüzünden 
boğazlıyarak bıçakla feci bir şe -
kilde öldüren celliid Halil oğlu 
Kasun 30 sene hapse ve arka -
daşı Mustafa da 10 yıl hapse mah
kum olmuşlardı. 

Bu karar temyiz mahkemesince 
nakzlunmuştur. Bunun üzerine Ba
lıkesir Ağırccz mahkemesinde ev
velki gün davaya nakzen tekrar 
bakılmağa başlanılmıştır. 

Bu celsede müddeiumumi Ka -
sım ile Kara Mustafanın idamla -
rını taleb etmiştir. Muhakeme bu 
talebi kırbul etmiş ve her iki ka -
tili idam cC'lasına mahkum eyle
miştir. 

Kağıt ve 
Sellüloz 

Fabrikaları 
Yakında Makinelerin ; • 
Montajına Başlanıyor 

İzmitte Hummalı bir faaliyetle 
inşası devam eden kiığıd ve sellüloz 
fabrikalarının çatıları da ikmal o
lunmuştur. Yakında makinelerin 
montajına başlanılacaktır. Fab -
rikalar yarımda 400 - 500 memur 
ve amele alabilecek bılnlar için 
müteaddid yemek salonları ile 
banyo ve li\vaboları havi buluna
cak olan büyük bir kantin binası 
inşası da kararlaştınlmış ve he -
men tatbikata geçilmiştir. 

Köy İşleri 
Cenevrede Toplanacak 

Konferansa Biz de 
iştirak Edeceğiz 

Temmuzda Ceac vrede ·köy iş-

leri• hakkında beynelmilel bir 
konferans toplanacaktır. 

Bu konferansa hükl.ımetiır'1z de 
iştirak edecektir. 

Bu maksadla Dahiliye Vek,li'e -
tinde, Ziraat, Sıhhat ve İctınıai 
Muavenet, İktısad ve Maarıf Ve
kaletleri murahhaslarından m;; -

rekkeb bir komisyon teşkil altın-

Ayrıca Kasımın babası Celal muştur. 
Halil ile Emine, Zehra ve Ümmü Komisyon ilk toplantısını hafta 

rerek: ' 

- Bunlar, çocuklarıle beraber 
kalabalıktan istifade ~derek si -
nemaya girmişlerdir .. Eğer onları 
çocuklarile içeriye girerken gör
seydim, tabii bunun kanuna mu
halif bir lıareket olduğunu. bil -
diğim için, kendilerini kat'iyyen 
içeri almazdım. Şu.nu. da ilave e
deyim ki; Sinemamızın kapısın -
daki müstahdemler de muhakkak 
onlann yanında çocu.1<: bulundu
ğunun farkına varmamı§lardır. 

ismindeki kadın maznunlar da 15 içinde yapacak ve lüzumlu vesi-
şer sene hapise mahkum olun _ kalan hazırlamağa başlıyacaktır. 

muşlardır. --+--
Kararın tefhiminden sonra Zeh- Sür'atli Motörler 

ra; davacı muallim Nazife döne-

rek: Nihayet muradına nail ol - y aptJrJlacak 
Deni~bankm Yalova - staıı.bul 

dun! d~e bağırmıştır. 

Hô.kim suçlu. Hanifeye sordu: 
- Siz bayan, gece çocukla be

raber sinemaya girmenin yasak. 
olduğunu. bilmiyor muydunuz?. 
Kadın yanındaki üç dört Ya§ -

Zarında tahmin edilebılen, yav -
rusunun saçlarını okşıyarak lıd

kime cevab verdi: 
- Hayır bay h<ikim, bilseydim 

tabii gitmezdim. O gere içimde bir 
sıkıntı vardı. Belki biraz eğleni

Büyük bir dinleyici kütlesi, bu 
meraklı muhakemeyi heyecanla 
takib etmiştir. 

---<>-
Yüz Liralık Ampul 

Çalmış 1 
Karaköyde, elektron mağazasın

da memur, Halid oğlu Ali, ayni 
şirkette müstahdem Eminin ar -
diycden ampul çıkarırken yüz lira 
bar etmiş, Emin ompullerlp bP
raber yakalanmıştır. 

rim, zannile sinemaya gittim. Gi- Dükkan Soymuşlar 
şeden bilet alırken, bu zat da gişe Sabıkalılardan katil Receb, ero-
memuru.nu.n yanında oturuyordu.. inci İsak oğlu Meyofah, yeni pos-
Çocuğu. her ikisi de kucağımda tane karşısında Celalbey hanında, 
gördü ve eğer bana; •Çocukla 13 numaralı dükkanı soymuşlar 
içeri girilemez• deselerdi, tabii ı ve kaçarlarken, zabıta tarafından 
ben de sinemaya girmekten vaz yakalanmışlardır. 

geçerdim. Halbuki on!ar bir şey ============ ===
söylemediler. Bileti aklım, sine-
maya girdim. Fakat biraz sonra 
bir polis memuru tarufından dı

şarıya çıkarıldım. 

Reis suçluya döndü: 
- Bakın, sizin çocuğu. kucağın-

gördüğünüzü iddia ediyor, ne 
dersiniz? 

- Yalan söylüyor, efendim. 
Üçüncü suçlu. Tayfur oğlu Zi

ya da şu. ifadeyi verdi: 
- Ben de gece sinemaya ço -

cuk götürmenin memnu. olduğu
nu. bilmiyoroum. Bilet alırken be
nim de çocuğum yanımda idi. Hat
ta bu. zat bana bileti keserken ço-

Malum ya yeni başladım bu işe .. 
Reşad tereddüdle oturdu. 
Necmi söze başladı: 

- Reşad oğlum! İki arkadaş bu
gün seni düşündük. Bilirsin ki ben 
seninle her zaman arkadaş gibi 
konuşurum.. Seni çok severim. 
Burada senin bekar kalmanı teh
likeli görüyoruz. Tahir eski arka
daşımdır. Büyük kızını çok iyi ye
tiştirmiş. Sen de İsviçrede tahsi
lini tamamladın. Tesadüf bizi Ta
birle yine burada birleştirdL Bu 
tesadüften ben de Tahir de mem
nunuz. Çünkü ben Suna gibi bir 
gelin bulamam. Tahir de .. 

Tahir, Necminin sözünü tamam

ladı: 

- Evet ben de Reşad gibi bir 
damad bulamam. Her ikisi de ev
ladımızdır. Sizi baş göz etmeğe 
karar verdik, yavrum! 
Reşad, leb demeden leblebiyi an

lamıştı. Esasen babasının zihnin
den neler geçtiğini de evvelce 

cuğu da gördü. 

Hilal sineması sahibi Ziyanın 

bu. ifadesine şöyle itiraz etti: 
- Ben sinema sahibiyim, gişe

de oturup bilet satmam. Esasen 
bizim bu. i§ için tahsi sedilmiş me
murumuz vardır; biletleri o satar. 
Yalnız arada sırada gişe memu
runun işlerini kontrol için ~işe

de bulu.nurum .. ve o akşan: , si
nema pek kalabalık olduğu için 
ihtimal yine gi§ede idim. 

Duruşma bu. ayın yirmi dördü
ne bırakıl<lı. 

MEHMET HlCRET 

keşfetmiş gibiydi. 
Reşad birdenbire müşkül va

ziyete düştü. 

Şimdi babasına ne cevab vere
cekti? 

Suna için yüreği titriyor, onu 
candan seviyordu. Fakat, arka -
daşı Cemile de söz vermişti. Ce -
milin onu ne derin bir aşkla sev
diğini biliyordu. Ona söz vermişti. 
Suna ile Cemilin birleşmesi için 
yardım bile edecekti. 

İşte şimdi hakikati söylemek sı
rası gelmişti. 

- Baba, dedi, İstikbalimi ala -
kadar eden bu kararınıza boyun 
eğmek vazifemdir. Sunayı ve muh
terem ailesini yakından tanıdım. 
Bilhassa Sunanın yüksek bir tah
sil ve terbiye aldığından da emi
nim. Fakat bu işlerde sevginin de 
mühim rolü olduğunu söyleme -
me müsaade ediniz. 

Bay Tahir atıldı: 
- Kızımın sizi delice sevdiğini 

ve İstanbul - Adalar hattı için al 
masmı kararlaştırdığı 3 seri mo
tör bugünlerde ısmarlanacaktır. 

İdare ayrıca 2 yeni vapur ve 2 

araba vapuru da sipariş edecek
tir. 

Bundan başka yaş sebze ve 
meyva nakli için de 3 frigorefik 
vapur temin olunacaktır. 

Garaj Yolsuzluğu 
Belediyenin Fatihve Tophane 

garajlarındaki suiistimal tahki -
katına devam olunmaktadır. 

Ayrıca garajlarda bir de fenni 
bakımdan tetkikat yapılmaktadır. 
Fenni tedkikata memur olan üç 
kişilik heyet raporunu bugün Be
lediyeye verecektir. 

56 ıncı Yıl Dönümü 
Bugün yüksek iktısad ve ticaret 

mektcbinın 56 ncı yıldönümüdür. 

Bu münasebetle mektebde saat 
17 de bir tören yapılacak ve tö
renden sonra bir ziyafet verile -
cektir. Ayrıca akşam da Perapa
las otelinde bir danslı çay verile
cektir. 

Taşla Başından 
Yaralamışlar 

Hayri isminde bir adam, Şeh

reminin, Selçuksultan mahalle -
sinde oturan Avniyi başından taş
la hafifçe yaralamıştır. Yaralının 
müracaati üzerine suçlu yakalan
m~tır. 

sezmemiş olsaydım, bir kere de 
onun fikrini almağa lüzum gö -
rürdüm. Onun kalbini yakından 
okuduğum için, bu meseleyi si
zinle kararlaştırdıktan sonra, Su
naya güzel bir sürpriz yapmayı 
düşündük. Sen onu hiç düşünme, 
yavrum! 

Reşad haşını önüne eğmişti. 
Necmi, oğlunun bu karardan 

hiç de memnun olmadığını göre -
rek, hayretle sordu: 

- Yoksa senin kalbinde baş

ka bir arslan mı yatıyor? 
Reşad başını kaldırdı: 

- Hayır, baba! Ona karşı be
nim de zafüm var. Bunu itiraf e
derim. Fakat, Sunaya başka biı 

talih var .. 
Tahir kaşlarını çatarak: 
- Kim olursa olsun, dedi, ben 

kız babası değil miyim? Kızımı 
yüz kişi istiyebilir. Fakat, hm 
onu istediğime verırım. Buna 
kim mani olabilir? 

<Devamı var) 

Roma' da Açık fikİI 
Teatisi 

Yuan: Ahmed Şükrü ESill 

Diplomatlar arasındaki gör~' 
!erden sonra neşredilen resıııı 
liğlerden miına çıkarmıya ç" 
mak muamma halletmeğe pe: 
zer. Fakat bu defa Roma gilf. 
melerinden sonra ne~redilell 
tebliğde, bir cümle, eksiıdigıtı 
zarı dikkati celbetmektedir. 
da daima her tebliğde yer f 

cfikir mutabakatı• cüınlesI 
Görüşmeler esnasında ,tarJl 
fikir mutabakatı. nın mevcıı' 
duğunu kaydetmiyen pek aı 
mi tebliğ neşredilmiştir. il 
tebliğinde böyle bir cümle l 

tur. Hazırlanması için eperct 
zun bir zamana ihtiyaç göS1 

bu kısa tebliğde thali hazırı!' 
mühim meselclcrile ki imP" 
torluk münasebetlerinin te11 

edildiği kaydedıldikten sonrJ 
rüşmelerin .açık bir fıkir tel 
ile neticelendiği ilave edilrııl' 
tedir. 

cHali hazırın en mıihim fll 
leleri. arasında Frans,z - İ~ 
ihtilafının da görüşüldüğüne 

he yoktur. Gerçi Fransa bll ı' 
lenin bir görüşme mevzuu t 

e~mesine muarızdır. Fakat f!' 
sanın itirazını, bu cüml("nin 
ettiği dar manada almam:ıl' 
Fransa, İtalya ile kendi aras 
ihtilafta Çcmberlayn'in hal>e( 
!ünü ifa etmesine, Fransadal' 

yaya teklif götürüp, ita!~ 
Fransaya teklif getirmesine 

. 1 J 
olmamıştır. Yoksa Italya i e 

sa arasındaki münasebetler~" 
rüşme mevzuu dışında bıf8~ 
ması akla gelir iş değildir. 

Bununlaberaber, İngiliz dl 
adamlarının, bu noktada ftf' 
rencide edecek herhangi har 
ten kaçındıkları da aşikardı! 
vas ajansı tarafından verilell 
haberde deniliyor ki: 

cFransaya karşı olan İtal)'ı 
leblerinin görüşülmesinde C 
tinin ismi bile geçmemiştir. 
sen Fransa hakkındaki itaiı" 
lehleri, İtalyan nazırları tar' 
dan anlatılırken, İngiliz naı' 
yalnız dinlemek ve bu mescll 
İtalya ve Fransayı alakadar 

tiğini, İngilterenin işe karıf 
hakkı olmadığını bildirme~" 
tifa etmişlerdir .. 

Bu, Roma görüşmelerinin • 
yukarı, doğru bir hikayesı 
gerektir. Esasen bu İtalyan · 

sız ihtilafına karşı İngiliz dl 
adamları tarafından göstt 
ihtiraz, Londrada iken b3şl' 
Çemberlayn, Roma ziyare 
<şahsi temaslar, silsilesind~ 
ret olduğunu ve herhanııı 
meselenin halline çalışman10 

his mevzuu bile olm,yacağtf 
vam kamarasında söylediği il 
tukta tebarüz ettirmişti. tıs 
Fransa arasındaki ihtilaf lı~ 
lendikçe bu ihtiraz da arttı· 
berlayn Fransanın hasS~ 
korumak noktasına o der~ 
bemmiyet vermiştir ki fr . 
gıyabında İspanya meseıesı,ı 
rinde de İtalya ile müz8~ 
girişmekten çekinmiştir. b 
meselesi hakkında denili~ 
clngiliz nazır !ar:, bu ıne 
Frankoya muhariblik ha!ttı'r 
rilmesi bahsindeki İtalyaıı 

natını daha ziyade dinleıı' 
dir .• 

Dişile lsı rrfl 11 

Bir köylü elinde balfa ile •r::. 
derken bir köpek iızerlD• ~/ 
tsll'ır. Köylü de baltasını " 11 1ı 
köpefl öldürür. Sahibi bunun ııt 
dan tutup jandarmaya rotıır 

jandarma der ki: ~"' 
- NlçlD baltanın saplle il' 
Köylü de: Köpek beni d1' "/ 

Kuyrutu ile lllll'S&yılı , beD d:; 

sapı ile vururdum cevablfl1 
-

Jf 
İsi. Kı" orta o~• 
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Etibankın Faaliyeti 
Kömür ve Maden 
istihsalatımız 

Yeni Yılda Ehemmiyetli 
Surette Çoğc:lt.hyor 

1" ömür istihsalatımızı arttır-
1" mak üzere yeni tedbirler 
tır. alınması kararlaştırılmış • 

e - Keban kurşun madeninin 

işletilmesi. 

Bundan başka Kuvarshan ba
kır madenimizde istihsal olunan 

bakırlar; dünya piyasalarında pek 
büyük bir rağbete mazhar, oldu-

~Mayıs 937 denberi Ereğli kö
~ !eri işletmesini ele almış o -
b~ .Etıbank idaresi bu m~seleye 

hı Yük bir ehemmiyet atfettiği gi• ğundan burada da istihsalat art-
a:yrıc tırılacaktır. t a; yeni yıl için hazır !atlığı 

ı::::.Yet programında şu esasları 
ıt etmiş buulnmaktadır: 

a - Kömür havzası istihsalAtı
nı arttırmak 

b - Mur~! bakır madeninin 
ioletUmesi, 

•·ıc -:-- Divrlki demir yataklarının 
.. etUmesi 

d • 
- Bo!kardağ kurşun ve altın 

Ya.tnklarının işletilmeye konulma
ııı, -

Ayrıca; Değirmisaz kükürt ma
deninde bu sene içinde geniş mik

yasta hazırlıklar ve yeni tesisat 
yapılması da kararlaştırılmış bu
lunmaktadır. 

Bu suretle yeni yıl içinde ma-

den istihsalatımızda geçen sene -
ye nazaran pek büyük bir dere -

cede tezayüt görüleceği kuvvetle 

anlaşılmaktadır. 

Kapalı Çarşı 
Tehlikede mi? 
Esnaf Belediyeden Bazı 

Bulundu Dileklerde 
~ apalıçarşıda dükkan sahibi 
1" olanlar; burasının günden 

güne sönmekte olduğunu 
~~ bilhassa iç kısımlardaki dük-
dn!arının 1 d . . 

kaldığını .ay ar anbcrı kıracısız 
mekte .. bu:'~enaleyh vergi ver
etmişle~kilat çektiklerini iddia 

Bunlar· b ı eli deki ' e e yenin çarşı için-
ta Yolları t~mlr edere_1< ve hat-
. ~sfaıta çevırerek yenıleştirme

•ını ve çarşıda dükkan açanlara 
teshi!At gösterilınesinı istemekte
dirler. 

Diğer taraftan belediye de çar
tının vaziyetini tetkik ettirmiş -
tir. 

Hububat 
İhracatı 
Artıyor 

h 
Son günlerde memleketimizden 

aı-· 
b ıç memleketlere yapılan hu -

Ubat ih racatı artmaktadır. 
BilJı t assa Almanyaya mühim mik-
arda § h" · .. film e rımızdcn buğday gonde-

ektedir. 

li:zcü 1 kil nı e son olarak 2 milyon 
0 buğday daha gönderilmiştir. 

AYrıca Mersinden ve Ege mah-
•ullerinden d .. h. "kt d e mu ım mı ar a 
lrpa ih 

racına başlanılmıştır. 

SovanJarımıza karşı da Alman
Yadan v di' b" e ger yerlerden büyük 
ır rağbet vardır -- . 

- -

Bu tetkikte, tamire muhtaç bazı 

kısımlar görülmekle beraber bun
ların hıç bir tehlike teşkil etme

diği anlaşılmıştır. 

Yalnız anayolların parke veya 

asfalt döşenmesi belediyece de 

arzu olunmaktadır. 

Bu işin ilk tahsisat bulunduğu 
zaman yapılması kararJaştırıl -
m1ştır. 

Bu suretle evveHi (Beyazıt -

Nuruosmaniye) istikametindeki 

ana cadde ile Mahmutpaşadan bu

na amut gelen cadde parke veya 

asfalt olarak yapılacaktır. 

Yollar 
Tamir 

Ediliyor 
Istanbul kazaları dahilinde acil 

tamire muhtaç yolların tamiri i
çin 50 bin liralık yeni bir tahsi -
sat bulunarak muhtelif kazalara 
tevzi oluunduğunu yazmıştık. 

Bunun üzerine, Halk Partisi 
kongrelerinde yolların tamiri hak
kında izhar olunan temenniler de 
nazarı dikkate alınarak muhtelif 
semtlerde tamir faaliyetine ge -

çilmiştir. 

Belediye reisliği ahiren bu hu
susta tekmil şubelere bir emir 
göndererek tamir işinin bir an ev
vel ikmal olunmasını ve tamirine 
başlanan yolların birer listesinin 
belediye reisliğine gönderilerek 

-

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 45 

t:sirci b . . taf . . u earıyeyı Sultan Mus-
ta.na ~~ın getirtmişti. Liıkin, taht

uştukten sonra elinde kal -
;:::ştı. Bu derece yüksek fiatı bu, 
ko;gaşalık zamanda öyle kolay 

oay bulamazdı. 
d ' bıliyordu. Muhakkak Alem
g:~ Mustafa Paşa ile Ruscuktan 

•en bu zoı>balar nek d .. ··ıt·· 
Patı 1 a ar guru u 
deb r ı et •!er, çok geçmeden deb
Yet eb ~e saltanata kapılarak niha
lcr· ır gun kahyaları ve bende-

ı esırc· k ,,.;ı. 
1 

1 onaklarına üşüşerek 
"~e cari · almak . ye ve genç iç oğlanları 
kecek! ıçı? avuç dolusu para dö-
Fakae~dı. Bu muh~kkaktı. 

t, ne de olsa her devirde 

ııu:•n: .M. ~aır.i KARAYEL 

olduğu gibi yeni gelenler ilk ic

raatlarile halka emniyet ve isU
kamet telkin etmeleri usulJeııcliı 

Şimdiye kadar dev !etin başına 
geçip de akıl ve muvazenesini 
kaybetmiyen kaç vezir vordı. 

Esiı"ci hanımefendi bu keyifle 
salonun uzun sedirlcrmden birine 
yayılmış çubuk çekiyordu. 

Halayık içeri girıJı. Bir genç 
kızın kendisini görme..: istediğini 

söyledi. 
Hanımefendi çok haris yaman 

bir kadındı. Öyle herkesi huzuru
na almazdı. Dedim ya; bugün key

fi yerinde olduğundan her nasılsa 
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Gözü Kör Olası Şey! 

E 
krem König'in mahud 
sahtekirlık ve rezaletin -
den bahsediyorduk da, ar-

1 Yaş Meyva İhracatımı~ 

Kontroldan Sonra 
Portakallarımız 
Çok Beğeniliyor 

ilaçlar 
Hakkında 
Bir Karar 

kadaşım bir saniye ve ... derin de
rin gözlerimin içine baktı ve ken
di kendisine muhakemesini yapan, 
hükmünü veren bir ifadeni.Jı. hazır
lığı içinde; 

- Gözü körolası ıeyl. 
Dedi. 
-Nedir o?~ 

Bilhassa Almanyaya İhracatımız 
Ehemmiyetli Surette Artıyor 

Bakkal ve Tütüncülerde 
Aspirin Dahi 
Satılmıyacak 

Asprin vesaire gibi hazır ilaç -
!arla baş, diş, grip, nezle ve em
sali hastalıklarda kullanılan i!Aç
ların bakkal ve tütüncü dükkan
larında satılması bazı cihetlerden 
mahzurlu görülmüştür. 

Diye sordumı 
- Blnhhh··· 
Diyerek ve: 
- Hfıli anlamadın mı 

Der gibi tekrar uzun ve kes -
kin bakışlarını ııözlerime bağlı

yarak: 
- Parrrrrra 
Dedi ve .. ilive etti: 
- İnsanı hem rezil, hem de 

vezir eder •. Derler, doğrudur! 
BtlRHAN CEVAD 

Esnafın 
En Mühim 

lhti1acı 
Urfalıların Bir Dileği 

Urfada çıkan bir gazete, küçük 
esnaf arasında anket açarak, es
nafın en mübrem ıhtiyaçlarııu 

sormuştur. Bu ankete verilen ce
vaplardan alınan netıceye g "re, 
Urfa esnaflarının en ziyade üze
rinde ehemmiyetle durdukları ve 
muhtaç olduklarını söyledikleri 
bir esnaf b~nkası ve esnafla ya
kından alakadar olan ve her su
retle halkın hissiyatını idare et -
mesini bilen, yüksek bir enerjiye 
malik bulunan bir ticaret ve sa
nayi odası heyeti temsiliyesinin 
teşekkül etmesidir. Gerek böyle 
bir teşekküle ve gerek kendileri
ne küçük küçük krediler temin e
decek bir esnaf sandık veya ban
kasına pek çok muhtaç oldukla -
rını tekmil esnaf müştereken ifa
de etmişlerdir. 

Küçük sanatkarların küçiik tez
gfıhları i..'t.E'rinde, endüstrimizin 
büyük temelleri atılmakta oldu -
ğu cihetle, artık esnaf kazancının 
yüzde seksenini büyük sermayeli 
mutavassıtlara kaptırmamak is • 
tememektedirler • 

Hülasa, Urfalı esnaf, Urfada bir 
esnaf bankasının vücude getiril -
mesi ile bir çok ihtikarın önüne ge
çileceği gibi, bilhassa ecııebi te -
baası olan ve Urfada !>ulunan ya
hudilerın rekorunu kırmış ola -
t ıklarım kuvvetle ifade etmişkr
dir. 

---o-

Polis Enstitüsüne 
Talebe Alınıyor 

Ankara Polis Enstitüsüne ya -
kında yeni talebe alınmasına baş
lanacaktır. 

· Enstitüye İstanbul polis kad -
rosundan ve diğre şehirlerden bir 
çok memurlar gideceklerdir. 
Bunlların arasında komiser ve 

serkomiserler de bulunmaktadır. 

faaliyet hakkında da peyderpey 
malı'.ınıat verilmesini bildirmiştir. 

bir hüsnü tesadüf eseri olarak 
gözdeyi salona kabul etti. 

Gözde; hakikaten talihli bir 
kızdı. Yüzlerce arkadaşı boğul -
duğu halde o, ilıilıi bir kuvvetle 
kurtulmuştu. Ve yine ilahi bir 
kudretle esircinin huzuruna ka
bul olunuyordu. 

Gözdeyi ölümlerden kurtaran 
ve buralara kadar sürükleyip ge
tiren kuvvet ve kudret ona Os -
manlı tarihinin sahifelerine gire
bilecek vekayi ve hiıdı.atı hazır
lamağa fırsat vermiş bulunuyor
du. Kimbilir bu ölümlerden kur
tulan gözde, ve Alemdar Mustafa 
Paşa inkılfıbına kurban olan ikbal 
düşkünü yarın için ne belalara 
alet ve \•asıla olmuş olacaktı. 

Belki de; onu denıze, ölüme, me
zara sürükleyenleri güzelliğine, 

şuhluğuna ramederek bir gün 
hepsinin fevkinde rol oynıyacak
tı. 

Ne ise; gözde iyi bir saray ter-

U ç dört senedenberi Dörtyol
dan Almanyaya portakal ih
raç edilmekte olduğu ma -

lumdur. Geçen senelerde yapılan 
sevkiyatın partisine göre yüzde 
7 ile 40 arasında çürük vermekte 
bulunması portakallarımızın u -
zun yolculuğa dayanıklı olmadı
ğı hakkında iddialara vesile ver
mişti. 

manyadan bildirildiğine göre bu 
yolda yapılan portakallarımızda 
ancak yüzde 3 ve ikinci sevkiyat
ta da yüzde 2 çürük çıkmıştır. 

Diğer taraftan bazı hazır ilaç -
!arın gündelik gazetelerle yapı -
lan reklamlarında mevcut cşu ve 
bu hastalıklalrın ilaçlalrıdır. kay
dının kaldırılması da Etıbba Oda
sı idare heyeti tarafınaan karar
laştırılmıştır. 

Bu vaziyeti gözônüne alan İk
tisat Vekaleti portakaiların sevk
leri sırasında kontrola tabi tutul
ması lüzumunu hissetmiş ve ge -
çen sene yapılan etüd ve tecrü -
beler üzerine vekalet kontrolör
lerinin iştirakile bu sene Dörtyol
dan yapılan portakal sevkiyatını 
sıkı bir kontrol allına alınmış -
tır. Büyük bir kısmı standard 
sandıklar la sevkolunan bu kon -
trollu portakallar Almanya.ya 
memnuniyeti mucip bir şekilde 

varmıştır. 

Alakalı ve resmi makamlara Al-

Etıbba 
Odası 
Salonu 

Gittikçe R ~ ğbete 
Mazhar Oluyor 

Cağaloğlunda açılan cEtibba o
dası kütübhanesi• her yıl daha bü
yük bir rağbete mazhar olmak -
tadır. 

23/4/939 da açılan kütüphaneyi 
geçen ay sonuM knd,,r 28 bin 126 
kişi ziyaret etmiştir ki bu vasati 
olarak günde 33 kişi demektir. 

Kütüphanede mevcud eserle
rin sayısı da gün geçtikçe artmak
tadır. 

Halen mcvcud eserlerin sayısı 

6200 e baliğ olmuş bulunmakta
dır. Kütüphane idaresi, kendisin
de mevcud mükerrer kitablardan 
hastane kütüphanelerınc gönder
mek surctile onları zenginleştir

mek:cdir. Ezcümle bu kere de 
Erzurumda kurulmuş olan Ma -
reşal Fevzi Çakmak hastanesinin 
kütüphanesine 121 es'r gönder -
miştir. 

Ayrıca Fatih Halkcvi kütüpha
nesine de - vuku buhn talcb üze
rine - 234 eser hediye olunmuştur. 

-<>--

imzalar Pula Tabi Değil 
Şimdiye kadar milli bankala -

rımız tarafından verilen teminat 
mektuplarınrn iadesinde; mek • 
tubu verenlerden imza alınmak
ta ve bu imzalar damga puluna 
tabi bulunmakta idi. Dün Maliye 

biyesi gördüğü için usul ve teş • 
rifata ve bir hanımefendiye ya • 
pılacak merasime vakıftı. Fakat· 
bu bilgilerini ortaya koymak a: 
vanaklık olurdu. Ve karşısında _ 
kine şüphe verebilirdi. Her halde 
acemi ve hıçbir şey bilmiyormuş 
gıbı davranmak lazım geliyordu. 

Nitekim, öyle yaptı. Hanıme _ 
fendinin huzuruna gelir gelmez 
Adalı Rumların terbiye ve mera
sim tarzını taklid eder(k el pençe 
dıvar durdu. 

Esirci hanımefendi karşısına 

dıkılen dilber ve genç kızı görün
ce, elindeki çubuğunu yere bı • 
raktı. Gözlüğünü taktı. Boynunu 
uzattı. Atpazarında iyı bir kısrak 
alıcısı gibi bir tavırla muayene 
ve dikize koyuldu. Şaka değil, 

biraz evvel Mısır valisine yedi bin 
liraya sattığı cariyeden yüz göm
lek daha güzel bir kızdı. 

Aman Allah; bu dilberi kendi 
kendine ayaklarile buraya kadar ı 

Bu sene İspanyadan Almanya
ya sevkedilen portakallarda yüz
de 25-30 derecesinde çürük bu -
Junması ve geçen seneiere naza
ran Türk portakallarında hemen 
hemen hiç çürük bulunmaması a
lıcıları çok memnun etmiştir. 

Almanyalı alıcılar memleketi
miz için çok faydalı bir netice 
veren bu sevkiyatın aynı zaman
da Türk portakalların.n dayanık
lı ve uzun seyahate mütehammil 
bulunduğunu da meydana koy -
duğunu söylemekte, standard 
sandıklarla sevkiyat yapıldığı ve 
kontrol sıkı surette devam ettiği 

takdirde Türk portak:.ilarının dış 
pazarlarda değer fiyatlarla dai -
ma satılabileceğini ilave etmek
tedirler. 

Çeşme 
Sahilinde 

Define 
İlk Araştırma!ar 

Müsbet Netice Ver med 
Çeşme sahıllerinde ve kara su

larımız dahilinde batmış olan es
ki bir gemi içindeki milyonlarca 
lıralık muhteşem bir cicfineyi çı

karmak üzere araştırmalara baş
landığını yazmıştık. 

Çeşme ile Ilıca arasındaki sa
hillerimizde asırlarca evvel de
niz harbleri ve fırtınalarda batan 
gemilerin içinde bulunan bu de
fınelerin altın, gümüş ve zikıymet 
eşya ile mühim miktarda parayı 
ihtiva ettiği alakadarlarca kuv -
vetle temin olun ı ıaktadır. 

İlk araştırmalarda henüz bir 
şey bulunamamıştır. 

Fakat mevsim münasebetile de
nizde büyük fırtınalar olduğun • 
dan araştırma faaliyeti muvakka
ten tatil olunmuştur. 

Bunun üzerine şehrimizden 

Çeşmeye giden dalgıçlar ve aray
cılar tekrar buraya dönmüşlerdir. 
Araştırmalara yaz mevsiminde 
tekrar başlanacaktır. Bu işle meş
gul olan tüccar Mahmud Alanyalı 
şimdiden şehrimizde yeni arama 
ekipi teşkili hazırlıklarına baş -
lamıştır. 

Vekaletinden alakadar !ara gön -
derilen bir emirle badema teminat 
mektuplarının iadesinde alınacak 

imzaların damga pulundan muaf 
tutulduğu tebliğ olunmuştur. 

hangi kuvvet ve kudret yolla -
mıştı. Acaba ne istiyordu? 

Yoksa; bir Rum zengininin kızı 
idi de kendisinden bir şey mi da
nışmağa gelmişti,. 

Her ne olursa olsun esirci ha
nımefendi bU kıza göz koymuştu. 
Muhakkak ne yapıp, yapıp bu kı
zı binlerce lira !eda ederek elde 
etmelıydi. 

Esirci hanım, muayene ve kon
trolunu hayretler taşan etvarile 
yapıp bitirdikten sonra sonrdu: 

- Kızım ne istiyor•un? 

- Kimsesiz olduğumdan ya • 
nınızda kalmak istiyorum. 

Diyince, esirci hanımın ağzı ku
laklarına varmıştı. Bu da ne idi? 
Hemen olduğu yerder. ayağa kal
karak kızın yanına geldi ve sağ 
elini omzunun üzerine koyarak 
munis bir sesle: · 

- Peki amma; senın kimsen 
yok mu? 

-Yok .. 

Oda; bu hususlar hakkında 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve -
kiıletine müracaat etmiş ve es -
babı mucibesi ile bildirerek bak
kal ve tütüncü dükkanlarında 

katiyyen ilaç satılmasına müsaa
de olunmamasını istemiştir. 

--0--

Hatay 
Rejisi 

Suriye Rejisiyle 
Alakasını KE s ~i 

Hatay reji idaresi, sene başın
dan itibaren Suriye rcjısile olan 
aliıkasını kesmiştir. 

Bu suretle Hatay rejisi müsta
kil bir müdüriyet halıne gelmiş 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Hataylılar; Tür
kiyenin nefis tütün v~ sigarala -
rını içmek istcdikleri:ü ve diğer 
inhisar mamulatımıza da hah~ -
le talip olduklarını b:ldirmişler -
dir. 

--o--

Köy Bütceleri 
Hazırlanıyor 

Bütün köylerimizde yeni sene 
bütçeleri hazırlanmaktadır. Bu 
bütçelerin bir an evvel tertip o
lunarak tasdik için gönderilmesi 
Dahiliye Vekaletinden dün vila
yete bildirilmştir. 
Diğer taraftan • köy • mek

tepleri- için lazım gelen tah -
sisatın da bütçelerde ihmal olun
maması ve bu paraların mübrem 
olan bazı ders levazımatının te
mini de köy !ere tamim olunmuş
tur. 

--o--

Gümrü~ Tahsilatında 
Eelediyeler Hissesi 
Gümrük tahsilatından Belediye

ler hissesine ayrılan eylül, teş

riniecvel ve teşrinisani aylarına 

aid 2 inci 3 aylık tevziatın Dahi
liye Vekaleti tarafından Beledi
yeler bankasına yatırıldığı ala -
kadarlara bildirilmiştir. 

Bu tevzidta; İstanbul Belediye
si hissesine 177 bin 793 lira, Anka
raya 29 bin 687 lira düşmüştür. 

En az hisseyi de ~7 lira ile 
Tunceli vilayeti almıştır. 

- Nerelisin? 

- Midillili ... 

- İs tan bula nasıl gelebildin?. 
- Hemşirelerimden birinin yel-

ken kayığile ... 

- Ne vakit geldin?. 
- Şimdi ... Bir saat ancak var. 
- Burasını ve beni nereden öğ-

rendin?. 

- Hemşirelerimden., 

- Onlar ne biliyorlar ki .. 

- İşitmişler... ve beni buraya 
kadar birisi getirdi. Kimsesiz ol
duğumu bildikleri için size ilticamı 
muvafık buldular... Ve bir yere 
cariye olarak verilirsem müslü -
man ve Türk olarak haytımı, na
musumu kurtarabileceğimi na -
sihat ettiler ... 

Esirci hanım k11,1 l u sözlcrıne 
bayılmıştı. Allah bugiın ona neler 
ihsan etmiyordu. Sevincinden ak
lına halel gelecekti. 

(Devamı var) 

Acele istimlak 

Y a~hş .. h~s~bın Eağdacldan 
donduğunu hepimiz biliriz. 
Şehir stadının Yenibahçe

dc yapılması kararla~tırılırken, bu 
işin yanlış olduğu söylenmişti. Fa
kat, kime anlatırsın?. 

Nihayet, gazetelerin verdiği ha
bere göre, timdi, bu fikirden vaz
geçilmişfü. Şehir ıtadı Dolma -
bahçede yapılacaktır. 

Yenibahçe, şehrin merkezine 
uzaktır. İstanbul Ycnibahçe taraf
larına doğru değil, Beyoğlu tara

fına doğru toplanıyor. Bu bakım· 
dan, stadyomun Y enibahçcde ya
pılması hatalı idi. 

Şimdi bir mesele var: Vaktile 
ıtadyom Ycnibabçede kurula -
cak diye, bu civardaki arsa ve bos· 
tanlarda bir sürü istimlaklar ya
pıldı. Pahalı pahıılı bir çok arazi 
satın alındL Bu geniş istimlak sa

hası şimdi ne olacak?. Buralara 
harcanan paraları kim ödi~ ecek? 
Belediye, vaktile istimlak ettiği 

bu arazide şimdi marul ziraati mi 
yapacak?. 

Sonra, bir mesele var; Acaba, 
vak tile, Bdediy<'m ız, henüz stad
yom inşaatının tahsisatını bile te
min etmeden, şelıir pliinı ~:apt1n1n• 
dan, şehir n1litehassı,larının (i • 

kirleri alınmadan, alakadar spor
cular dinlcan1edcn, istiınlfakc ale· 
lacele neden başlamıştı? Arkasın
dan kovalıyan mı vardı?. 

İstimlak yapılalı, paralar öde -
neli J-ıllar var. İşte, hila o geniş 
arsalar bomboş duruyor. 

Bu paralara a•ımamak, bu ace
le istimlak işine şaşmamak için 
insanın çok vurdum duymaz ol • 
nıası J&znn. 

REŞAD FEYZi 

Etiket 
Kontrolu 

Pazarlıksız satış kanunu tatbi
katında halkın aldanrnamasınJı v 
bu suretle kanun beklenen ınye
yi temin için ticaret odosı me~ur
!arından mürekkeb bir heyetin 
de, fiat etiketlerini kontrol etme
leri İktısad Vekaletince muvafık 
görülmüştür. 

Bu memurlar, piyas~da yapa -
cakları tetkikler neticesinde pa

zarlıksız satış kanununa tabi muh· 
telif eşya ve maddelerin toptan 

ve peraknde satış !iatlarını tesb!t 
ve belediye kontrol memurlarını 
bundan haberdar edeceklerdir. 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

ihmal Edilen Bir İş 
Fallbde, Carµmbada oluran bir 

okuyucumuzdan aldıtımız bir 
mek.tubda, bü.tun o muhlU ab.kadar 
eden bir menua temas ecjllmeh
ıe ve ezcümle tö1le dcnilmektrdlr: 
«- İki aene evvel. Yavuz belim 

eaddeslııl, Eslıi Ali- lramvay 

J'Olun& bafluan 7enJ bir 701 acıl

ması ma.ksadUe m1nJ kulübelerin 
ve bazı ahfab evlerJn yılulma..11;ına 
dair ica.b eden lstimlıikln yapılma
sı için muamele cereyan etınLt ve 
netice t.akarrur etmişti. Fakat iki 
&enedeuberl bu " llımaJ edilmlş
llr. 

Halbııl;.I butün bu Çarşamba, 
Sullan Selim molıitl halkı tram
vaydan lstllade t>debllmek Icln 
Çarµ.mb:ı.dan yüruyerek. n ....... 
şafaka mektebi önünden. Fatih 
ıramvay durak 7erine kadar &it
mek mecburVetfndedlr. Bu ise, 
orta y~rüyüşle, aş:ıtı yukarı 20 
dakikalık bil' 7oldur. Ba yazın 
haydi ne .... takal luşm bir fe
J;lk.eıtir. 

Bilhassa, mektebe c1drn çoeuk
ıarımız lcin ıo1, 7az, ak.'4.m, sa.
balı bu yolu 7üriımek cok cetln 
bir vaziyettir, 

Bu mektubu J'amıakla bütün 
bu muhit balkının dcrdlrrlne, di
leklerine tercüman oldufuma ta
mam.ile kanJ buJnnuyonım. Eu
st>n karar verilmiş bu lstimlılke 
bir an f'vvct başlanarak ,. 
. lim .a.avuz 

Se ' Eskl AHpaşa Y01wıun ya-
ın.lma!Clle C&...,..mbahlann bu m~
kul vastyetteu, lı:urt.anı:mac;1nı a1i
kadarlardan df'rin la7&•la.rla dllt'-1 
rlm.» 



4ı-8O1' TEL Q il A P-16 Z inci Klnun 1931 

1 İspanya'da Kan Gövdeyi Götürürken... \ IMerakl1 Şeyleri 
Cebhe Gerisinde Kadınlar da ::tiRMUMLARININ 

HÖK 
Açlık Mücadelesi Yapıyorlar 
1 ile Aras nda: Herkesin Vazifesi Kendine

1 

M 
eter clçeklerln dili oldutu ırtbl 

mektub nrflarının üzerine ko

nulan mühür mumlarının da 

kendilerine mahsus bir dill varmq. 
Bunu, resmi bir vesikadan öğreniyo
ruz. Ölüm baberlerlai bildiren mek -
hıb za.rflarına sl.Yah. dütün davetiye
lerine de beyaz balmumu 7apıştırma .. 
nın çok eski bir idel olduğunu bili • 

Tango Çalıyordu 

Göre Taksim Edilmiştir 

İngiliz Muhabiri Neler Anlatıyor? 
H 

illu1metçi İs
paoya top -
rak !arın da 

tetkikat yapan bir 
İngiliz gazetesi 
aıuhabiri tesadüf 
eylcdi~i enlere -
san bir vak'ayı 

şöyle anlatıyor: 

Frans!Z hudu -
dundan geçerek 
Barselona doğru 

o:omobil ile gidi -
yoraum. Yanım -
da yiyecek pek çok 
şey vardı. Sigara 
da pek boldu. Bu 
kad~r bolluğa ma
lik olduktan sonra 
BaNelona gittiğill\ 

ıııaman herkesi ken 
dimden nasıl mem-

Kadın otomobil! böy~ durdurmUJtu 

nun edeceğimi düşünüyordum. 

Yolda giderken ileride bir jandar
maya benzettiğim birisinin bana 
işaret ettiğini gördüm. Fakat biz 

İspanyada kendimizce şu kaide
ye riayet ediyorduk: Yolda bize 
işaret eden kim 'llursa olsun dur
mamak!. Bize ışaret eden adamın 

Hükumetciler Palear 
' 

Zırhlısını Nasıl 
Batırmışlar? 

ispanya Hizmetinde Bulunan Bir ıngilizin 
Anlattığı Enteresan Malumat 

11alear böyle batm4tı. 

O 
spanyarla Cumhuriyet hü· 
metinin deniz işlerinde ça
lışarak ilti sene İspanyada 

kaldıktan sonra İngiltereye dö 

Dedi. Yıldız: 

nen İngiliz Marşal Londra gaze -
telerine şayanı dikkat şeyler an
latmıştır. 

(Devamı 7 inci sahifedl l 

elinde tüfeği yoktu. Onun için biz 
de yolumuza devam edebilirdik!. 

Fakat ben buna rağmen yine 
durmuştum!. Adam otomobilin ka
pısını açtı. Kendine eşyalar ara
sında bir yer bularak geçti, be -
nim yanıma oturdu. Bu eli tü -
fekli bir adam değildi. ~'akat elin
de büyük bir kutu vardı. Bir ka• 
dındı!. 

Bana dedi ki: 

- Siz Baf'elona gidiyorsunuz 
değil mi?. Tekrar yolumuza de
vam ediyorduk. Başımla tasdik 
ettim. Gözümle yola, biraz da bu 
kadma bakıyordum. Sırtında ko
yu renkte sade bir elbise, ayak
larında da eskimiş bir çift yük -
sek ökçeli ayakkabı vardı. Yirmi 
yedi yaşlarında, dudakları boyalı, 
iri siyah gözlü bir kadın idi 

Bu kadın şehirden uzağa gide
rek köylerden ucuz fiatla yiye -
cek tedarik etmek üzere bir çok 
kadınların her gün yola çıktığuu 
anlatıyordu. Fakat köylerde de 
herşey pahalı idL Mesela Barselon 
şehrinde 8 peçeta fiat konan bir 
şeyi gidip köylerde aramak !Azım 
gelince 50 peçeta vermek lazım 
geliyordu. Barselonda yiyecek şey
lere narh konuyordu. Fakat yl -
yecek bulunmuyordu!. 

Bir kilo tuz alabilmek için ka
labalık bir halde beklemek la -
zım geliyordu. 

Sonra elindeki büyük kutuyu 
göstererek: 

- Bunun içinde, dedi, yumurta 
ve patates var. Hepsine 1,500 pe
çeta verdim. 

Kendi kendime düşünerek res
mi fiata göre bu kadar peçeta 15 
İngiliz lirası demekti. Bununla 
alınan şey pek azdı!. Kadın dedi 
ki: 

- Oh, öyle düşünmeyiniz! Pa
ranın hiç kıymeti yoktur. Biz iyi 
para kazanıyoruz. Çünkü bizim 
ailede herkes fabrikada çalışıyor. 
Silıi.lı, cephane fabrikasında da ak
rabamwdan 5 kişi var ki ayda 2,000 
peçeta ücret alıyor. Bazan bu pa
ra artar. Fakat ben cephane fab
rikalarında çalışmam. Benim işim 
yiyecek tedarik etmektir. Aile -
mizde herkesin bir işi vaTdır. Bu 
işi de bana vermişlerdir. Hafta • 
nın çok günlerinde böyle köyleri 
dolaşarak yiyecek aramakla ge
çiriyorum. 

- Peki, sizin gibi gidip dolaşa
mıyanlar ne yaparlar? 

- Siz Barselonda bulunmadınız 
mı7. 

-Bulundum. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

7ordu.k. 
Fakat, dofnısa nişan meklublarma 

menekte renl'l. akşam yemetl için l'On-
derilen da,·etlyclere kahve rencl, qk 
mektublanna kırman J'&kut veya 
zümrild, teessürnamelere lı:o7u renkU 
balmumular ;rapışhrıldılmt bllmi1or
duk. 

Dahası var: Mavi renk vikaye, 111:0711 
7eşll serzlneşe, siteme deli.Jet ecıı.yor· 
m,.._ 

Taahhildlil mektublara yapıştırılan 

balmumular kızıldır. En ziyade ü.mid 
Yeren. hoşa l'idf'R de bunlardır. Çünkü 
ekseriyetle içlerinden .,.. bir cet, p 
da blrka9 banknot çıkar •• 

BODUR VE BiÇİMSİZ 

AGAÇLAR 

japonyada bahçıvanlık çok milte -
nkkldlr. Seyyahların anlattıklarına 

l°Öre Japonlar, istedikleri afaçtarıu boy
larını uıattıklan gibi, lstemediklerlnl 
de bodur bırakmanın usulünü çok iyi 
biliyorlarmış. Birçok ataçlan. sun1 
vasıtalarla büyümekten allkoyarlar -
mq, bunlara carlb ırartb şekiller de 

•erlyorlarmışı. Çiçeklerin renklerlnl de 
değl.ştlrJyorlarmıısı. Ai'açların bodur 
kalması için, daha fidan iken d'lllarını 
büküyorlar. blrlblrlerlne ceclriyor
la.rm1'. BunJar sarllll.f dolaş OIUJ'or
lar, büyümüyorlannış ... 

REYACANLI HAVADİS 

NEDllt?. 

Amerika pzetelertntn, baflahk rt
salelerinln rezaletlere verdikleri ehem
miJ'el maUlm. Böyle blrşey haber aldı
lar mi, hemen kocaman harflerle, bi
rinci sahifenin cöze çarpacak yerlerine 
razarlar. Okuyucuları he-1ccan içinde 
bırakmak için mcsele7I ham etmek
ten de çeklnmHlcr. 

Adi btr haberle, heyecan hmuJe ce
U:rccek bir haber arasındaki fark ne
dir? 

İşte bunu, suelecUer kralı J. Pülll
cer ook bot bir fekUde anlatıyor: 

cBir muhbir; bir köı>etln 110ka1r.tan 
l'eçen bir adamı ısırdıflnı 7azarsa bu, 
adi bir haberdir. Fakal bir insanın, 

bir köpefl ısırdıfını haber verirse bu, 
çok mühim ve heyecanlı bir haberdir.a 

BU DA BİR REKOR 

Son devrln icadı olan birçok 1D•
klneler, tayyareler, radyolar lnsanlan 
sinirli yaptL Herşe:vl ı-abuk öi'rerune-k, 
az zamanda almak btlyorlar. l\leseli, 
mektubları yirmi dört saat cecikli mi 
asabiyetleri artıyor, şlkiyet ediyorlar. 

1919 senesi temmuzundaki ıu h:idl· 
seye bb uframııt olsaydık ne derdik? 
İşte posta muamelitmcla bir alırlık re
koru: 

Fransada Sen Orusten köyünde o
turan dö Sen adlı bir adam, 15 ha'Zlran 
185'1 de Klermon Ferada, hastahane 
sokağında 7 numarada oturan karısına 
bir mektub yazıyor, postaya veriyor. 

l\lad.am dö Sen mektubu alınıyor, 

neden sonra ölüyor. 
Fakat, geçen haziranın 15 inde blr 

posta müvezzii, hastane sokağındaki 7 
numarah a.partunana •eliyor. kapıcı 

7a soruyor: 
- Madam dö S!n burada mı? Ken

disine bir mektub var. 
Kapıcı, Madamın 18 sene evvel ve

fat ettlfl cevabını veriyor. Ktzı, l\la
dam L. 1t çafırıyor. 

Bu mektub bu kadar sene nerede 
kaldı? Bu meçhul.. l\falüm olan şu: 

110 kllometroluk mesafeyi tamam 82 
senede kalelınesL Şu halde ayda 148, 
l'ünde $ m~tro, saatte de 20 aantimetro .. 

Bu da bir atırlık rekoru delil mi? 

L 
apa IApa klr yağıyordu. Ge
cenin saat yirmi ikisi ol -
muştu. Sara Taksimdeki a-

partımanının önünde otomobiline 
bindL Araba sessiz kayıyordu. 

Caddeler tenha idL Elektrik ışık
ları altında, karın yağışı, bir ke
lebek düğününe benziyordu. 

Sara, birkaç dakika sonra, To
katliyan önünde araba~mdan inmiş 
ti. Daha bir saat evvel kavaför'de 
yaptırdığı güzel başını, kürk man
tosunun yakasına saklamağa ça
lışarak, adeta zıplar gibi, otelden 
içeri girdi. 

Bu gece, cdul kadınlan hima
yecemiyeti. nin balosu vardı. 

Sara, gardrobda mantosunu bı

raktı. Üzerinde ipekli dantelden 
koyu mavi, dekoltesi fazlaca bir 
tuvalet vardı. Açık bal renginde
ki saçlarının itinalı bukle !eri ara
sındaki gölgeler, yüzünün ince 
hatları, göğsünün düzgün ve be
yaz inişi, yürüyüşündeki hariku-
11tde tempo, ona, daha çok bir kra
liçe edası veriyordu. Sara güzel 
olduğunu, bu gece baolda, en gü
zel kadınlardan biri olduğunu bi
liyordu. Bunun içindir ki, man • 
tosunu gardiroba bıraktıktan son
ra, yol üzerindeki, kırmızı kadi • 
feli dış salonun sat't yaldız kenarlı 
endam aynalarında dakikalarca 
kendisini seyretti. İnce, uzun, ma-

nikürlü parmaklarının, oozmak- [ 
tan korkan hafif temaslarile, saç
larının kıvrımlarını, kaşlarının 

tl n ni uzun uzun muayeneden 
geçirdi.. 

;:,ara, artık salona girebil!rdl 
Fakat, aynanın önünden uzakla
şırken, dönüp, iki defa daha, tek
rar tekrar boydanboya seyret -
mekten kendisini alamadı. Bil -
hassa, aynanın önünden sonuncu 
çekilişinde, gözleri bir lahza kris
talın üzerine takılınca, çıplak o • 
muzlarının ve sırtının yandan gö
rünüşüne, bizzat kendisi de fev
kalade hayrandı. Tatlı bir gurur 
ve memnuniyet duydu. Yüzünsie 
bir gizli saadetin hazzı vardı. 

Artık, ağu ağır yürüyerek salo
na girdi. Caz, Saranın on sekiz ya
şını hatırlatan, eski fakat ürper -
tici, reahvet verici bir tango ça
lıyordu. 

* 
Sara, ayni zamanda, cdul kadın-

ları himaye cemiyeti. nin nüfuz
lu azasındandı. Kendisi de dul bir 
kadındı. Henüz yirmi sekiz yaşına 
yeni basmış olmasına rağmen, ko
casından ayrılalı üç yıl olmuştu. I 
Zengin bir avukatla evliydi. Bu 1 
avukatı, işine çok düşkün, evde 
geceyarılarına kadar tomar tomar 
bir takım evrak arasında bunalır· 
casına çalışmakta olmasından do-

- Darılırlar bayanım .. İş vak.timiz dedi, yürü
mek istedi: 

Güney: 
- Ben doktora söylerim. Ne yapayım canım 

sıkılıyor. Bıktıın artık yatmaktan ... YOS 
- Ş~tım doğrusu. Hiç de böyle olacağını dü

şünmezdim. 

Dedi ve bir saniye daldı. 
Yıldız bilgisini daha çok anlatmak ister gibi 

sözünü sürdürdü: 
- Ne diyorsun bayanım? Bu adam para kor -

kusundan şimdiye kadar evlenmemiştir. Ben dört 
yıldır buradayım. Ayağındaki ayakkabı değişme -
miştir. Pençeletir pençeletir onu giyer. Ayağındaki 
çizgili pantalonun on yıllık olduğunu bilenler var. 
Her gün giymecesine belki de daha eskidir. Siz bu 
kadar gündür burada yatıyorsunuz. Hi9J>ir gün kı
lığını değiştirdiğini gördünüz müT. 

Diye sordu: 
- Benim hastalığım için sen ne duydun?. 
- Hiç bir şey bayanım. 
- Doktorlar hiç bir şey söylemiyorlar mı? 
- Sormadım. Onlar da söylemediler. 
Bu başlangıçtan sonra ikisi de uzun uzun 

konuşmaya başlaclılar. Yıldız anlatıyordu: 
- Burası Mısırlı Atiyenin konağı imiş. Atiye 

büyük sr.vaş içinde ölmüş. Çocukları, torunları 
Mısıra gitmişler, oranın zenginleri imişler. Büyük 
oğlu Prens Safaettin küçük oğlu da Prens Rıza 
Başarükneddin. Ben de bütün bunları büyük ba
bamdan biliyorum. Kendisi bunların yanında ve 
bu konakta uzun zaman ahçıbaşılık yapmış. O 
anlattı. 

Onlar ç~ kilip Mısıra gittikten sonra konak 
bir kaç yıl tütün deposu olarak kullanıldı. En son, 
ki altı yıl oluyor. Satılığa çıkarıldı, bizim Bay, 
doktor Fazıl aldı, işte bu yurdu yaptı. 

- Bu yurd demek Fazılın kendisinin?. 

No. 45 

- Evet kendisinin. 
- Hiç ortağı filan yok mu? 

- Hayır. Doktor çok zengindir. 
- Çok iş yapıyor mu bari?. 

- Ne diyorsun bayanım. Tek yatak boş de-
ğil. Bütün servislerde yetmiş yatak var. Yetmişi de 
dolu. İçlerinde gündeliği on beş lira olan yataklar 
var. Operasyon, liiboratuar, röntgen bakımları pa
rası da ayrı. Acaba sizden kaç lira alacaklar?. 

- Hiç birşey konuşmad>k. Fazıl hastalığımın 
ne olduğunu araştırmak için beni yatırdı amma kaç 
lira alacağını hiç söy lemedL 

Yıldız gülümsedi: 

- Size böyle yapmış. O çok cimridir. Yurdun 
dört odasını ayn bir ev gibi bölmüştür. İkisinde ken
disi oturur, ikisi de birisi bekleme, birisi bakım o
dasıdır. Gündelik hastaları oraya gelir, giderler. 
Çokları yurdun, doktorun olduğunu bile bilmezler. 

Yazan: ETEM İZZET BENICI: -------
Kesesine sel gibi para akar, çıkarmıya gelince beş 
parayı verirken eli titrer. 

- Bu kadar parayı ne yapacak sanki?. 

- Ne yapacağını kimse bilmez. Yerytızıind!: 

bir kız kardeşi, bir de onun çocuğu var. Onlara da 
metelik sıçratmaz. 

- Demek bu kadar para canlı?. 
- Para canlı da liif mı bayanım. Para için Ö· 

lür. Bizi, bütün işçileri; doktorların hepsini burada 
su parasına çaolıştırır. 

- Bari kendisi yese, yazık!. 
- Yiyemez. Eğer bir gün paralar ı koynunda sa-
rılı ölü bulunursa hiç şaşmamalı.dır. 

- Oysam bu kadar cimri olduğunu hlç göster
mez de .. 

- Göstel'mez, göstermez amma nekesin neke
sidir! 

Güney dudaklarını ısıra ısıra: 

Güney birdenbire huysuzlandı: 

- Aman Yıldız artık söyleme, ıçıme fenalık 
geliyor. Bu kadar para canlı adamlardan iğrenirim. 

Dedi. Koridorda zil çalıyordu. Yıldız: 

- Dışarıda kimse yok galiba. Zil çalıyor. Ben 
gideyim! 

Derken yeni birşey bulmuş gibi sözüne ekledi: 
- En aşağı yarım milyon lirası vardır .• diyor

lar. Hem de hep altın lira biriktirirmiş! ! 
Ve Yıldız bunu söyler söylemez getirdiği su 

bardağını eline aldı, odadan dışarı çıktı. 

(J)HllDU ftl') 

1 Yazan: BEŞAD FEYZİ J 
layı lstememiştl Sar~ ihmal edil' 
mişti. Genç kadın ihmal edilijt 
nasıl taamhmül edebilirdi?, Nihr 
yet ayrılmışlardı. 

* 
Genç kadın, esans, alkol kokU · 

larile buğulanmış sıcak salonda. 
başdöndürücü bir zevk içinde, a· 
deta koldan kola uçuyor, gittikl" 
mahmurlaşan gözlerinin parla~ 
kadife güzelliği yarı baygın bd 
hale geliyor, ince, kıvrak kahk8" 
halar atıyor, dans ediyordu. 

Vakit geceyarısıru bir saatteıı. 
fazf.a geçmişti. Sırra, artık sarbol 
denebilecek kadar keyifli ve ııef 
eli idi. Bol bol konuşuyer, berkd 
iltifat saçıyor, hoşuna giden gelll 
erkeklere karşı, artık hislerini s'1 
l.tyamıyordu. Onlara ya bir tı' 
kım imalı kelimelerle, ya gıcıl<il 
yıcı gülüşlerle, ya oynak hare • 
ketlerile, yahud da, dans eder ' 
ken, kendisini tamemen bıraJc•· 
teslimiyet ifade eden sarılışla!~ 
cesaret ve ümid veriyordu. 

* Yarım saattenberl Saranın bil' 
hassa mütemadiyen o genç ınu ' 
harrirle dansettlği, kimsenin f!' 
zündeıı kaçmıyordu. Fısıl ~ 
tatlı tatlı, gülüşerek bir şeyler 
konuşuyodardı. 

(Devamı 7 inci sahife!; 

YABIN .J 
U,30 MUzllı (küoilk orkestra - f'" 

Necib Aşkın). 
13 Saal, a.laıu, meteoroloji Jılıf 

ıert. 
1 13,10 Mildi< (küçllk orteştraı>JJI 

Yamı). 

IS.ti - 14 Ttirk müzıtı - Pi. 

1357 Hicri ' 1354 nuoı: 
Zilkade İkincikaııuo 

2S 3 / 

1939, Ay 1, Gün 16, Kasım 70 
16 lkincikinun PAZAR'ft:SI 

Vakıtler Va11tl Ezaoi 

sa. da. sa. o· - ._. 
GÜDl!f 7 23 2 j9 

öa1e 12 24 7 18 

ikindi ı4 sı 9 Ab 

( 

"\ 
ı 

k 

s· 
ın 

ğı 

ın · 

se 
ka 
tu 
Ya 

dil 
iiz 
sıı 

Aqam 17 05 12 oO llııy 

Yata ıs 44 ı ,1 

lmaak s ıt " 



• 

S-- 1 O Jlf T 1 L O R A • - 16 ! inci Kinu 1931 

l
1 

__ B::.;u~l:.;~;.;ta=n~b;.;u;.;;l;.;;d;.;;;;;.;n~E~n~_!~t-a_n_te_n_e_l_er_:_2_.I Yirminci Asrın Leyla 
ile Mecnunu! Dilenciler Derdi! •• ~ı~: ( ~l 

Çahşırlar Kaç 
Vardır? 

Dilenciler Nasıl 
S • nıf Dilenci 

·r ~ı~~ -np~\ AŞK DEDIGIN BÖYLE OLUR 
~-::1'-.ôil~-:-..c.. m-r-1 ı: ay y a.r e ci li k Kadında O~u 

Ôğrendı 7 hafta Aç Kaldı. Y ıne 

G eçenterde bir 
havadis gö

tı zihne çarp • 
· İstanbulda di-

len ·ı cı er artıyor -
nıuş ve bu artış 
karşısında ted 
b' -ll'ler alınıyor 
muş. Bu sözler 
karşısında gözü -

~ün önünde can-
.nan tip yalnız 

hır s f ını ın sem 
bolü de - . ld' gı ı. 

Gece gu"nd" h uz, 
er zanıan ve her 

Yerct .. e karşınızda 
~Ordüğünüz bu 
Uısanlar tabii ha
Y?t Şartlarının hi ... 
bıri Y 

. ne uymıyan 
kl:nselerdir. 

lstanbulda di • 
len il kıs c er birkaç 

illa ayrılırlar: 
1 - Mendil se

renler. 
2 

- Satıcılığı 
Vasıta olarak kul
lananlar. 

k 
3 

- Tahriri müracaatlarla para 
0Para.n1ar. 

01
4 

- Küçük çocukları vasıta 
" atak kullanıp kendilerini gizli
,,enıer. 

h ~5 - Dilenciliğin bir nevi hasta
gına tutulanlar. 

. Bu kadar bol ve çeşidli dilen
cın · 
k'l ın bulunduğu İstanbulda bir 

kı ornetroyu Paranızı eksiltmeden 
atedebilir iz . . k' sen eızden bahtıyarı 
ınıse olamaz ç·· · unkü her adımda 

Yukarıda sıraladı~ 
Si.zd . gını.ız eşhasın 

en bır kısım tahsilat icra et
tnelerine • ğı ?nani olamazsınız. Kuca-

nda henüz memeden kesilme -
tniş bir çocuk taşıyan yırtık elbi
~eli kıptı silsilesinden pişkin bir 
adının peşinize takılmasından 

tutunuz d .. 1 . .. li _ a goz erı gormez, e a-
Yagı tutmaz ihtiyarlara kadar 
ieşid Çeşid dilenci nümunelerinin 

t
aarruzundan maddi zayiatla kur
Ulın y 

b aga mahkumsunuz. Hele o 
atak kad .. "kl" kl v k ar sumu u çocu arın 

~ a te, mahalle uymıyan çirkin 

b.~arıarı İstanbulluların asabını 
U.sb·· ·· utun bozuyor. 

a * dil el~diye; birçok işler arasında 
encue . 

'Üzer· rı de ortadan kaldırmayı 
sıı ıne almıştır. Fakat bunu na

Yapacak? 
~ .. 

kü ÜfUsu içinde mühim bir ye-
t.an: tutan dilenciler her gün İs· 
tahsi~l halkından bir kaç yüz lira 
on etmektedirler. Bu paranın 
lan Par~ Yirmi para yolu ile top
nı:asue beraber bir de tahriri 
ı_ acaatıarla yekuna ilave edi
'l:n rniih · un bir meblağ vardır. 

?fasrL ÇALIŞIYORLAR? 
bUencu · . . •n- erın çalışma şekıllerı 

t.n 
1 ayrıdır. Bunlan bana anla -

1-n ~~ bu işte salfilıiyet sahibi o-
lr zat dedi ki: 

-ailh bulun assa cami ve eski İstan-
~n .. 

1
sembolik sokaklarında ya

ltıen:~ gede kışın saçak altında 
}'olcuı serip muayyen saatlerde 
ekser· ardan para toplıyanların 
tı:nd 1~~ kucaklarında ve yanla
dur~ı ır iki küçük çocuk bulun
~ bir~- Bunların günlük kazan-

lirayı geçmez. 
~rkek d. 

\)e alili . ilenciler arasında sakat 
lt .. t..._ 

1 
erın akşamları mahalle 

~he erind ita w e geç vakte kadar 
gıd OYnad.ıklan .... lm .. ı·· 
Öld.. . goru uş ur. 

serveı~erı zaman geride mühim 
<lil er bırakan dilenciler men-

serenlerdendir 
l<apı ka · 

lbek to pı dolaşıp bilhassa ek-
cı d Phyan dilencilerin kazan-

a aı d Y•1 o 

<>larak k egı Q.ır. ~atıc~lığı vasıta 
§Uıda f' ullanan dılencılerin ha -
öteber· lrkete, iğne gibi lüzumsuz 

ı sata k satan b n adınlar ve çiçek 
bitb· 

1 
eyaz Ruslar gelir Bunlar 

ır eril h. . . 
trlıyan e ıçbır münasebeti ol-

şekiilf~r.Je d'l 'l'k • •ı ı encı ı yapar-

1 Yazan: MURAD KAYAHAN 
Ha piste Kaldı Yıllarca Bekledi 

- Evet, kömürcü geldi. Fakat 

nasıl anladın bunu? .•• 

ıar ve en az aldıkları para beş ku
ruş le yüz paradır. 

Ancak umumi kazanç itibarile 
bunlar az kazanırlar. Bunlardan 
başka asıl faaliyetlerinin önüne 
geçilmesi çok müşkil olan k ibar 
dilenciler vardır. Yakından veya 
uzaktan tanıdıkları parası olan 
kimselere mektublar yazıp sık sık 
iz'aç ederek para koparırlar. Bu 
mektublar ekser iya şu mealdedir: 

c- Beyefendi, siz bellti ben -
denizi hatırlıyamıyacaksınız. Ben-

deniz sizin eski ve çok yakın ta
nıdıklarınızdan ve himmetinize 
mazhar olan memurlardanım. 

Fa.kat ani bir felaket yuvamı 

başıma yıktL Çoluğum çocuğum 

yokluk içindedir. İhsanınıza inti· 
zar ediyorum ... 

Bu mektubu alanlar evvela e
hemmiyet vermezler. Fakat her 
gün iki üç defa bu şekilde rahat
sız edilmek ve merhamet hisle • 
rinizin tahriki bu şekilde bir yar· 
dımda bulunmanızı mecburi kı
lar. 
Yalnız bu müracaat bir defa ile 

kalmaz ve işte o zaman sinirleri
nizin bozulması hiçten sayılır. 

Küçük çocukları ileri sürerek 
para kazanan bazı adamlar vardır 
ki bunlar geceyarılarına kadar 
10 yaşlarını geçmiyen ve bilhassa 
kız çocuklarından müteşekkil di
lenci ordularını eğlence yerlerine 
sev kederler. 

Çocuklar ellerindeki bir iki ka
remelayı satmayı bahane ederek 
çeşid çeşid yalanlarla bilhassa içki 
masalarından para toplarlar. So
rulacak suallerin cevablarıru ev
velce ezberliyen küçük dilenci
ler kendilerine bir şey sorulduğu 
zaman (ki ekseriya bu sual se
nin anan baban yok mu şeklin -
dedir.) 
Boyanıarını büküp: 

- Babam yok. annem de hasta 
kuru ekmek bile bulamıyoruz. 

Derler 

(Devamı 1 inci ıahifedcl 

$llO:ı4Y-

ŞANT A J 

- Anne, eğer şeker almazsan 
kalabalıkta sana büyük anne, di
ye hitab ederim ..• 

- Sen de benim gibi yap! Açık 

!ilimleri kocana dürbünün tersile 

seyrettir! •.. 

Buna 
Ne 

Dersiniz? 

Paris'de Bir 
Facia 

90 Yaşında Bir Koca 
80 lik Kansından Aynldı 

L 
ondranın boşanma dava!a
rıle meşgul olan mahkeme
sinde 90 yaşlarında bir ko-

Y 
i.rminci asrın en büyÜk aşk 
roacerasL Herhalde bu asır
da daha pek çok aşk mace

raları oluyor. Fakat bunun gibi 
fedakarllk. duygularının parlak 
bir surette kendini gösterdiği bir 
macera işitilmemiş olacak. 

Vak'a malum: Genç bir İngiliz 
genç bir Rus kız~ ile sevişmiş, bir
birlerile evlenmişler, fak.\ sonra 
delikanlı Rusyadan çıkmış, karısı 
orada kalmıştır. 

Brian Grover ismindeki İngiliz 
şimdiye kadar Rusyaya giderek 
sevgili kansını görmek istemiş i
se de buna imkan bulam(lmışttr. 

Genç kadının adı İleana'dır. Bu 
ayrılık beş sene sürmüştür. Ni
hayet İngiliz gizlice Rusyaya git
meğe karar vermiş, bu kararını 
filiyat sahasına çıkarmıştır. 

Fakat bu aşk macerasının muh
telif safhaları vardır ki Londra 
gazeteleri şimdi bunları anlatmak 
için sütunlarını açmışlar ve bu 
asırda böyle metin, devamlı bir 
aşkın parlak nümunesi diye bu
nu gösteriyorlar. Aşkta sebat ve 
metanet gösteren bu çift için da
ha ziyade ayrı yaşamak mümkün 
olamıyacağı takdir edilmiş, niha
yet kadının kocasını takib ederek 
bundan sonra birlikte yaşamaları 
mümkün olabilmiştir. 

Rusyadan çıkarak Lehistana ge
len bir karı koca macerasını orada 
kendilerkıden dinlemek üzere top
lanan meraklılar sayısızdır. İngi
liz ga.zetelerinin de Varşovadaki 

Keııdi Cezasını Kendi 
Veren Bir Serseri 

canın 80 yaşlarındaki karısından 

ayrılmak için ettiği müracaat ka
bul edilmiş ve boşanma kararı ve

rilmi§tir. Sir Frank muhitinde ta
nınmış biT adamdır. Müracaatinde 
karısının aklına halel geldiğini ve 

artık iyileşemiyeceği anlaşıldığı 

cihetle ondan ayrılmak istemiş -

tir. Mahkeme bunu kabul etmiş 
ve ihtiyar çiftleri ayırmıştır. 

Danteı1i Kadın 

Mendilleri 
pulların tırtılları 

Casus/arca Cok 
' 

l'danalıŞeylerdir 
r on zamanlarda casuslardan, 

' ce.::;c :.luktan çok bahsedil
.,.j miye başlandı. 

Polbln t4harnyaı ue ıatkik4t yapıyor 

P arisde, Mezon Diyö soka - ı 
ğında bulunan bir otel sa
hibinin karısı sabaha kar-

şı dJşarı fırlıyor, biraz ileriden ge
çen bisikletli pollslerjn yanına gi-

diyor: 
- Aman, diyor, :,·etişiniz.. Bi-

r az evvel eli silahlı bir adam gel
di cMariçya Mippo'nun odası 
hangisi, gösteriniz..... dedi. Ote~
mizde bu namda kimse olmadıgı 
cevabını verdim. Kocam da ayni 
sözü tekrar etti. Fakat, son derece 

heyecan içinde bulunan bu ya -
bancı birkaç el ateş etti. Sonra 
merdivenleri dörder dörder ine· 
rek çıktı, gecenin karanlıklarına 
~aldı, gitti. 

Polisler, mahalleyi dolaşıyor -
lar, arıyorlar, fa]qlt şüpheli bir 
kimse göremiyorlar, karakola dö
nüyorlar. 

Birkaç dakika geçiyor. Bir ka
dın geliyor: 

(Devamı 7 inci sahif ede) 

Az Para 
Değil 

•ı ngilterede Pretviç'de şi _ 
meJ'l(füer amelcsindcn biri 
Ceymıs Con isminde 73 yaş

larında bir adamın evinde yatıp 

kalkmakta imiş. İşçinin karısı ile 

20 yaşlarındaki oğlu da o evde

dir. İhtiyar ... -fa.mın karısı bundan 

yedi sene evvel hastalanmış, işçi .. 

nin karısı hastaya çok iyi bakmış

tır. Kadın nihayet ölmüş, fakat 

ihtiyar adam işçi ailesini yanın
dan ayırmamıştır. Geçen gün ih

tiyar adam ölmüş, vasiyetnamesi 

açıldığı zaman bıraktığı 52,000 İn

giliz lirası ile 8 de evi işçinin ka

rısma terkettiği anlaşılmıştır. 

Yaşı Mani 
Değilmiş 

A 
ınerikada Blomington'da 73 
yaşl~rın~a Ka.tcrin Rnl1"n
son ısminde hır kadın şim

diye kadar bir türliı he. ... uı vı:;

renememiş olduğunu düşünerek 

939 senesinde mutlaka bunu öğ

reruneğe karar vermiş, büyüklere 

mahsus olan bir meketebe yazıl -

m~tır. 

Buna da sebcb Amcrikada, Al
manyada, Ç~koslovakyada bir çok 
casusların yakalanmasıdır. Ca -
suslar nasıl çalışırlar? N c gibi hi-

f ukandan aşağı sua ile: Tır -
tıllarından istifade edilen bir pos
ta pulu, Takma gözü çıkartıp böy
lece altına icciğıd korlar, Kibrit 
kutuları çok i§e ya.rar. 

Meşhur Fransız casusu olup şimdi 
tayyarecilik yapan Mart Rişar 

lelere müracaat ederler?. 
İşle herkesi merakta bırakan da 

budur. Aşağı satırlarda bir kıs
mını anlatmak istiyoruz: 

Casusların, aralannda muhabe
reyi temin için müracaat ettik -
leri hileler pek çoktur. Bunlar en 
çok posta pullarından istifade e
derler. Kenarlarındaki tırtılları, 

istedikleri gibi keserler, sonra 
yazılan kağıdın üzerine koyar • 
lar, okurlar. 

Gözünün biri takma olan bir 
casus, ince bir kağıd üzerine kü
çük harflerle yazdığı raporu, bu 
takma günün içerisine koyup sak· 
hyordu. 

Kibrit kutuları da casusların 
çok işine yarar. KibritlE:rin uç -
larını kesereler ve bun;arıa bir 
alfabe vücude getirirler. Tehlike
sizce muhabere ederler. 

Takma di§lerinin damağı ıtltına 
gizli raporları, haberleri saklıynn 
casuslar da pek çoktur. 
Kadın casusların Ç')ğunun e • 

linde görülen küçük dar,telaU 
mendillen hemen hepsi birer 
şifre anahtandır. 

C:ısusların düğmeleri de dik ~ 
kate değer. Bunlar, ortasından i
lliye ayrılıru§, üzerine jtizli ve mü-

muhabirleri İleana ile görüşer 
ondan bizzat macerayı dinlem · 
ler ve Londraya yazmışlar 

Kadın diyor ki: 
- Beş senedir onu bekliyor 

dum. İş çıkarsa gidip çalışıyor 
dum. Çok defa da parasızdmı. 
ra!ımdakiler bana çok saf blr k 
dıın olduğumu söylüyorlar. Da 
genç iken başka bir kocaya ,. 
mamı tavsiye ediyorlardı. Niı 

yet ben de kendi kendime şöy 
düşündüm: 

- Benim. artık öldüğüme hü 
metsin. Beni unutsun!. dedim. 

Ümidsizlitde bım_s. kıarar ve 
miştirn. E~r benim öldüğü 

hükmederse o da artık serbest k 
ltr diyordum. Ona daha evvel 
çok mektublar yazmıştım.. Fak 
sonradan düşündüm ki artık 
ni öldü. diye hükmetmesi iyi ol 
cak. O gelecek mi, gelmiyec 
mi!. diye bir kartın üzerine cev 
diğerinin üzerine de chayır• ya 
mıştmL Bunlarla fala bakarak k 
ümide düşer, kah yeise kapıl 

dım. Yılbaşında da •evet• ceva 
çıktı. Demek bu sene. ü.mid p 
liyebiliı:dim. Kanunusaninin 4 U 
cü giinü beni müddeiumumilik 
ren çağtrdılar. Bana kocamda 
gelmiş mektublar olduğunu sö 
lediler. Halıbuki kocam hapisa 
nede id i. Fakat birşey öğrenem 
dim. Tekrar eve geldim. Mosk 
vadan kırk beş dak.i..ka uzakta b 
köyde altmış beş yqlannda b 

(Devcımı 1 tncl ıahifede). 

Takma Göz v;. 
İğreti Damak 

·Altına saklana 
Ve İşe Yarıya 

Kibritler 
hlm bir haber yazılmıı, kapan 
mıştır. 

Anahtarlan da keza. Bazan d< 
liğine, sigara kağıdı üzerlne y 
zılı raporları saklarlar. 

(Devamı 1 inci •ahif ed.G) 

Yukarıdan aşcığı sıra ile: lıjTeti 
diş çıkaTtılır, damağın altına kağıd 
yerleştirilir, Kadınlann da.nteUi 
mendilleri mutlaka oir fifTedif, 
Çok meşhur bir ca.suı, Matmazel 
Doktor. 
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Tayyare Kaçakçılığı 
(1 lnd ıahif!'den denm) 

mağa kifi gelemiyeceğini söyle

dim. 
- Sen davayı aç ben fotoğrafı 

bulur, gösteririm, dedi. 
- Açamam, dedim. 
Açamazdım. Çünkü bu davaya 

hem inanmıyordum, hem de ken
dilerilc dost olduğum adamlara 
karşı dıava kabul etmek istemi -
yordum. 

Binaenaleyh hem hasta müek
kili teskin etmek, hem de tanıdık
larımla görüşmek için telefon et
tim. Arkadaşlarıma telefon et -
mek hakkım değil midir? O da
kU<ada telefonu açan avukat Vasfi 
Raşid de değildi. Hasma karşı bir 
fey söylemek hakkım değiW.ir. 
Onlarla mahkemede konuşurdum· 
'l'elefon eden meb'us Vasfi Raşid 
te değildi. Sadece bir tanıdığıma 
hltab ediyordum. Ve telefon mu-

Haleb Vilayeti 
Ve Türkiye'nin 

Tatmini 
(1 lnd ıahlfeden devam) 

3- Fransız - Suriye muahede -
sile tesis edilmiş olan Lübnan cüm
huriyetlnin Fransız mandası al
tında kalması. 

4- Türkiyenin eeki Haleb vi
IAyetinde tatmin edilmesi. 

(SON TELGRAF - Bu pllinın 
~as!arÜıdan olan dördüncü mad
dedeki: ·Türkiyenin. eslti Ha\\b 
vilayetinde tatmin edilmesi> cüm
lesinden sarih bir mana çıkarmak 
bizce mümkün değildir. Röyter a
ja.ıısının verdiği ve Anadolu ajan
ıının da naklebtiği bu mühim nok
ta etrafında, şimdilik müsbet veya 
menfi bir fiklr beyan etm"k için 
elimizde hiçbir sarahat ve malQ
mat yoktur.) 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

haveresı sırasında yanımda müek
kilim de vardı. Kendilerine so~ 
dum: •Böyle bir yazı çıktı. Bunda 
kasdedilen birisi var mıdır?• 
. Hayır, dediler. Ve resmin kat

lyyen Ekrem König'in fotoğrafı 

olmadığını ve bir Fmnsız mecmu
asından iktibas edildiğini söyle -
diler İyi ki telefon etmişim. Bu 
suitefehhüınün zail olmasına yar
dım etti. Ekrem König yanımdan 
ayrıldı. Davasını kabul etmedi -
ğimden dolayı biraz dilgir olmuş 
gibiydi. 

İşte benim bu hadisedeki rolüm 
bundan ibarettir. 

Bu hadisenin daha sonralarına 
aid bazı tafsilatı ben de bugünler
de gazetelerde okudum. O gün -
den sonra Ekrem König'i de, Ek
rem Uşaklıgili de ,merhum Tabiri 
de gördüm. Hiçbirisi aralarındaki 
bu suitefehhümün müteakib saf
haları hakkında bana bir tek ke
lime söylemediler.• 

Zehirli gaz 
Kursları 
Başlıyor 

(1 inci ıahifeden devam) 

Beşiktaş 2, Bakırköy 2, Beykoz 1, 
Eyüb 1, Üsküdar 2, Kadıköy 3. 

Kurslar, geçen sen~ olduğu gi
bi, mekteb, Halkevi veya Parti 
salonlarında açılacaktır. Akşam 

açılma saatleri, her kazanın kay
makamı tarafından tayin edile -
cek ve her yerde, haftada mun -
tazaman üç kurus yapılacaktır. 

Her kursda bir saat ders görüle
cek ve devamsızlığı görülenlerden 
para cezası alınacakh!J 

Bu akşam, kazası dahilindeki 
kurslar faaliyete geçmiş olacak -
tır. Kursfann ne kada~· devam e
deceği hakkında kat'! karar ve -
rilmemiştir. Ancak mayıs nihaye
tine kadar devam ettirilmesi dil -
§Ünillmektedlr. 

--<>---

Yüksek Tahsil 
Talebesine Müsaade 

Edilecek 

Roma'da Açık Fikir 
Teatısi 

(2 inci ıayfadan devam) 
İngiliz nazırları, Fransa ile İn

giltere arasındaki münasebetleri 
korumıya çalıştıktan gibi, ita! • 
yan devlet adamları da Almanya 
ile İtalya arasındaki münasebet
leri korumaya hususi bir itina 
göstermişerdir. Bu görüşmeler es
nasında İtalyan devlet adamları, 
Romada Alman büyük elçisini bir 
kaç defa kabul ederek kendisine 
görüşülen meselelerin mahiyeti 
hakkında ma!Unıat vermişl.,rdir. 

Bu da Londranın Par;si düşün -
düğü kadar Romanın da Berlini 
di.ışündüğünü anlatmaktadır. 

Hulasa Roma görüşmeleri bü
yük devletler arasındaki müna -
sebetlerde bir değişiklik husule 
gelirmiş değildir. İngiltere ile 
Fransa arasındaki tesanüd sağ -
iamlığını muhafaza ettiği gibi, 
Berlin - Roma mihveri de kuv -
vetinden bir şey kaybetmemiştir. 
Roma - Berlin mihverine resmen 
iştirak etmeğe karar veren Ma -
caristanın bu kararını Roma gö
rüşmelerinin sonuna doğru illin 
etmesi de manidardır. İtalyan -
lngiliz dostluğu namına yapılmış 
bir tezahür olarak Roma ziyare
tinin muvaffakiyctinden şüphe 

edilemez. Fakat o kadar. Diğer 

sahalarda her şeyi olduğu yerde 
bırakmaktadır. Yalnız İngiliz na
zırlarının bir nokta üzerinde ıs -
rar ettikleri anlaşılıyor: Aradaki 
ihtiliıflann sulh yolile hallinde. 
Bu nokta da tebliğde şu yolda ifa
de edilmektedir: 
cGörüşmeler esnasında İtalya 

ve Büyük Britanyanın müessir 
surette sulhun idamesini istihdaf 
eyliyen politikaya devam azmi 
bir kere daha müşahede edil • 
miştir.• 

İtalyan gazetelerinin neşriyatile 
tezad teşkil eden bu ifade yeni 
bir muamma değil de İtalyan si
yasetinin samimi izahı ise, bu sulh 
müjdesi bütün Akdeniz devletle
rini sevindirecektir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Bu gece §ehrlmlzin muhtelif 
aemtlerindeki nöbetçi eczaneler 
ıunlardır: 

Ankaradan öğrenildiğine göre, .İstihraç ajanlarının yardırr:; ile 

İstanbul ciheti · 
Eminönünde (Beşir Kemal -

Mahmud Cevad), Alemdarda (Sır
n Rasim), Kurnkapıda CBelkis), 
Küçükpazarda (Hasan Hulüsi), 
Fatihte (EmUyadl), Eyübde (Ari1 
Beşer), Bakırköyde (İstanbul) ec
zaneleri. 

yüksek tahsil gençleri, mekteb - Eterlı yağların işlenmesine dair u -
illerin spor kulüblerinde oynama- "''; hakkındaki ihtira için alınm'5 o 
maları hakkındaki karardan hariç ~ı. 4 Nisan 1937 tarih ve 2401 >:ıu . 
tutulacaklardır. Bu husustaki mü- maralı ihtira beratının ihtiva etti
saadenin yakında nliıkadarlara 

bildirileceği anlaşılıyor. Son ka -
rar, kulübleri hayli sarstığı için 

ği hukuk, icadın mevkii fiile kon -
ması için, bu kerre başkasına icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla 

bu haber, sevinçle karşılanmıştır. bu hu~usta fazla malumat edinmek 

Beyoflu ciheti: 
İstlklAI caddesinde (Matkoviç), 

Tünelde CVingopulo), Galatada 
(Yiçepulo), Taksimde (Kemal Re
bül), Şi§lide (Pertev), Hasköyde 
(Barbud), Kasım paşada (Vasıf) 

Beşiktaşta CVidin) eczaneleri. 
Kadıköy Yeldeğirmeninde (Üç

ler), tl'sküdarda (Merkez), Sarı
yerde (Asaf), H"y'beliadada (Halk) 
eczaneleri. 

Mide, barsak ve iç hastalıkla;:ıı 
muayenehanesi ı 

Dr. Y. Hallacyan 
Takrim (eski Talimhanede) A.ı,_ 

dillhak H4mit caddesi, Sabi •a 
apart. No. 12 daire No. 4 

!Askerlik işle~! 
Fatih ka1makamJıtmd&n: 

1- 316 - 329 (dahil) dofvmlular -

elan henüz aevkedllmt'mL, islim piya

delerden yoklama kaçafı, bakaya, sak

War ve numarasız, 

Z- Bu doiumlular k5.fl l'elmedifl 

takdirde 330 doiumlutarın piyadelerin

den kur'a sıra numarasile ikmal tdJle. 

cektlr. 

3- Bunlardan bedel vereceklerin 

bedelleri 20/ il. kanun/939 cuma •ü
nü ak!l1amıoa kadar alınacaktır. 

4- içtima ve sevk C'iJnü Zl/ İkinci 
Kiinun/939 sabahı saat 9 dur. 

~ Tayln olunan içtima l'UDÜDde 

mlikelleflerlo •ubede bulunmaları met· 

ruUur. Gelemlyenlerln askeri mahke-

ileSABAH OGLt: ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

dişlerinizi fırçala yınız 

kuila:ıınız 

KOLINOS ,ezzeti hoş 
anıiset>ıik 

DIŞ MACUNU 
dişleri inci 

ııibi par 

lataı Koli
noıu dünyada milyonlarca zevat ıeve ıcve kullanırlar. Tupün 
mu hleviyatı teksif edilmiş olduğundan uzun müddeti;: lbtiyacıoı:ıı 
temin eder. Büyük tüpü 40, küçüıı: tüpü 2.2,5 kuruştur. 

isteyenlerin Galatada Aslan han 5 
inci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
r~·lemeleri iliin olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Kuyu açmağa mahsus matkap 
tabancası• hakkındaki ihtira için 
ıçn alınan 21 Mart 1935 tarih v~ 

1~97 numaralı ihtira beratının ihtı
va ettiği hukuk bu kerre başboıne 
devir veyahut mevkii fiile konmak 
için icara dahi verilebileceği tek 
lif edilmekte olmakla bu hususta 
!.zla malumat edinmek isteyenle -
r;n Galatada, Arslan han 5 inci kat 
1 • 3 numaralara müracaat eyleme 
:eri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Müteaddit tekerlek idareli -r.o -
törlü vesaiti nakliye. hakkm laki 
ıcat için alınmış olan 15 Şubat 1Y37 
iarih ve 2330 numaralı ihtira bera
•ı ; ın ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut mevk;i fi
ile konmak için icara dahi verilebi
leceği teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla malumat edinmek is
tiyenlerin Galatada Arslan han 5 in
d kat 1 - 3 numaralara müracaat 
~vlemeleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cUzvi civa terkiplerinin istihrn 
lı• hakındaki ihtira için alınmış o
lan 16 Mart 1937 tarih ve 2403 nu -
maralı ihtira beratının ihtiva et -
ı ;{!i hukuk bu kerre başkasına de
vir veyahut mevkıii fiile konmak 
için icara dahi verilebileceği teklif 
edilmekte olmakla bu hususta faz. 
la malumat edinmek isteyenlcrır. 

Galatada, Arslan han 5 inci kat 1-
3 numaralara müracaat eylemeleri 
illin olunur. 

Taksim Stadında : 
Galatasaray 

Hilal İle 
Berabere 
Taksim stadyomunda Galatasa

ray la, Hilal arasındaki maç, Şazi 
Tezcanın idaresinde yapıldı. Ta
kımlar şu şekilde sahaya çıktılar 

Galatasaray: Osman - Llıtf;, 

Adnan - Musa, Bedii, Ekrem -
N ccdet, Süleyman, Cemıl, Bodori, 
Mehmro. 

Hilal: Murad - Akif, Muaml"'er
Mustafa, Zeynel, Salim - Lütfi, 
Hakkı, Rüstem, Haluk, İbra'ıim. 

Oyuna Galatasaray başladı ve 
ilk bir hücumda büyük bir fırsat 

kaçırdı. Galatasarayın hücu?nun

dan kurtulan Hilalin soldan ) ap
tığı bir hücumu korner ile niha
yetlendi. 
Sağdan çekilen korneri Hilıil 

merkez muhacimi Hakkı güzel bir 
kafa vuruşile üçüncü dakikada 
gole ç"virdi. 

Galatasaray bu sayıdan sonra 
oyuna hakim oldu. 

Bir aralık bu çemberden kurtu
lan Hilal, sağdan yaptığı bir hü
cumla merkez muhacimleri vası
tasile güzel bir fırsat yakaladıysa 
da kal<>ci Osman büyük bir meha
retle bu tehlikeyi atlattı. 

Kolaylıkla hücum fırsatı bulan 
Galatasaray bütün hatlarile Hilal 
kalesine inerek beraberlik sayısı 
için iş sıkan hücumlarına başladı. 
Kontrolsuz, şütsüz, isabetsiz bir 

oyunla çırpınan Galatasaray hü
cum hattı 44 üncü dakikada N<>c
detin attığı penaltı ile betfberliği 
temin etti. Devre 1-1 berabere bitti. 

İkinci devreye bu müşkül va
ziyetten kurtulmak için çok hızlı 
başlıyan Galatasaray ilk dakika
larda gene bir fırsat kaçırdı. Bi

raz sonra Hi!fıl müdafaasından 

kurtulan top boş bırakılmış olan 
Galatasaray müdafaasına kadar 
geldi. Osmanın yerinde bir mü
dahalesile Hilal ikinci bir fırsat 

kaçırdı. Bu tehlikeyi atlatan Ga
latasaray hem hücuma geçmiş, 

hem de Cemili geri alarak Adna
nı ve Musayı hücum hattına, Lut
fiyi muavin hattına alm•ştır. 

Soliç Bodorinin saka.tlanm~sı 

dolayısile yapılan bu değişiklik 

Galatasaray hücum hattına biraz 

can vermişse de tamamile müda
faaya çekilen Hilil kalesi adım 
atılmaz bir hal almıştı. Yavaş ya
vaş büyük bir tazyik _altında ka

lan Hilal, vakit geçirmek ve za
man kazarunak için topu dışarı 

atıyor, bu arada N <>cdet ve Süley
manın z.oraki oyunu üstüste. fır

satların kaçmasına seb"b oluyor
du. Oyun bu suretle 1-1 berabere 
bitmiştir. - ' 

-()o-

Dünkü Kır Koşusu 
İstanbul Atletizm ajanlığı ta -

rafından tertib edilen İstanbul kır 
koşusu dün Şişli ile Tuğlaharman
ları arasındaki 6000 metrelik yolda 
yapılmıştır. İstanbul takımını seç

me mahiyetinde yapılan bu müsa
bakada Galatasaraydan İbraMm 

20,51 dakikada birinci, Demirspor
dan Hüseyin ikinci, Beşiktaştan 
Artin üçüncü olmuştur. İkinci ka
tegoriler arasındaki musabaka 
3000 metre idi. 

Neticede Pera kulübünden İzale 
11.52.1 dakikada birincı, Kemal 
ikinci, Hüseyin üçüncü olmuşlar· 
dır. 

Ankara'da Lik Maçları 
Ankara 15 (Hsusl) - Lik maç

larına bugün devam edilmiş, De
mirsporla Galatasaray karşılaş -
mıştır. Demirsporlular ilk devre 
3, ikinci devre de 2 gol yaparak 
5 - O galib gelmişlerdir. 

Lik Maçlarında Puvan Vaziyeti l ' Fener Stadın~ 
Takımlar Oyun 

13 
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Beşiktaş 

Fenerbahçe 
Galatasaray 
Beykoz 
Vefa 

10 3 53 13 36 
13 
13 
13 
13 

Hilal 13 
Süleymanlye 13 
İst. Spor 
Topk•pı 

13 
13 

10 
9 
6 
6 
3 
2 
2 

3 

2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 

1 
1 

4 
8 
8 
9 

10 

52 
36 
31 
23 

20 
12 
19 
14 

10 
13 
25 
23 

42 
35 
40 
47 

35 
34 
28 
28 
21 
20 

19 

19 

Beşiktaş Vefayı 
4 - O Mağlup Etti 

Oyun Baştan Sona Kadar 
Beşiktaşın Hücumlariyle Geçti 
Haftanın en mühim maçı Be -

şiktaş - Vefa takımları a::1sında 

Şref stadında oynanmıştır Takım

lar sahaya şu şekilde çıktılar: 
Beşiktaş: Mehmed Ali - Taci, 

Hüsnü - Bülend, Feyzi, Şevk"t -
Hayati, Rıdvan, Booii, Şeref, Eş
ref. 

Vefa: Aza.t - Saım, Vahid - Se
fer, Lütfi, Namık - Adnan, Abduş, 
Şükrü, Mehmed, Goro. 

Oyuna Vefanın hücumile baş -
landı. 

İki tarafın zaman zaman yaptı
ğı hücumlara rağmen oyun mü -
savi bir şekilde devam ederken, 
Vefa gene soldan güzel bir ini§ 
yap:ı. Kale önünde topu yakalı
yan sağiç, topu Mehmed Alinin 
eline attı. 

Hücum hattının birbiri üzerine 
yaptığı hücumlardan birinde Be
şiktaş müdafii topa yumruk vur
duğu için penaltı oldu. Fakat Ve
falılar bunu dışarı attılar. 

Vefanın bu tehlikeli hücumları, 
B<>şiktaşı müdafaa oyununa mec
cur ettise de Hüsnü ve Mehmed 
Alinin güzel oyunu sayesinde dev
re sıfır sıfıra bitti. 

İkinci devreye hakim bir şekil
de başlıyan Vefa, biraz sonra bu 
hakimiyeti Bcşiktaşa verdi. 

Ofsayd vaziyetinde topu yaka
lıyan Beşiktaş merkez muhacimi 

yedinci dakikada hafif bir şiltle 

ilk golü takımına kazandırdı. Bu 

sayıdan sonra hemen hücuma ge
çen Vefalılar sağdan bir korner 
kazandılar. Hüsnü mükemmel bir 

kafa vuruşile bu tehlikeyi atlattı. 

Yavaş yavaş hücumları büyü -
ten Beşiktaş 23 üncü dakikada 

Hayati vasıtasile ikınci sayıyı yap
tı. Bu sayıdan evvel Hayati hend

bol yaptı, fakat bu maçta nedense 

hiç koşmıyan hakem Tarık P"k 
bariz olan bu hatayı görmooi. 

İki sayıdan sonra oldukça rahat 
bir nefes alan Beşiktaş, \ıirbiri ü
zerine hücum yapmağa bw;ladı. 

Vefa kalecisinin topu, yumruk
la Beşiktaş muhacimlerinin önü

n" kadar vurması n"ticesi 28 inci 
dakikada Eşref üçüncü sayıyı yap
tı. 

Tamamilc ambale olan Vefa 31 
inci dakikada Şereften güzel bir 

pas alan merkez muhacimleri va
sıtasile dördüncü golü yedi. 

Oyun sona kadar Beşiktasın bir
birini takib eden hücumiarile geç

miş ve neticede 4-0 Vefanın mağ
lübiyetile bitmiştir. 

• • • • • 
Yurtta Atletizm 
Faaliyeti Başladı 

Muhtelif Spor Bölgelerinde Elde 
Edilen Neticeleri Aynen Yazıyoruz 

Yurdun her tarafında atletizm 1 

kış faaliyeti başlamıştır. Bolu böl

gesinde geçen hafta kır koşularına 

d"vam edilerek aşağıdaki neti -
celer alınmıştır: 

4500 metre büyükler arasında 

yapılan yarışa 16 atlet iştirak işti-! 
ralc etmiştir. Bütün musabıklar j 
yarışı muvaffakiyetle bitirmiş -
!erdir. Neticede, Mustafa. Ceylfuı 
17 dakika 55 saniye ile birinci, Ha

san Pomak 18 d. 45 s. ile ikinci, 
Ahmed Tanyer 19 d. 55 s. ile ü
çüncü olmuşlardır. 

2500 metrelik küçükler yarışına 
iştirak eden 19 kişi koşuyu bitir

mişlerdir. İbrahim Kutlu 9 d. 11 bi
rinci, Seyid Ali Lokman 9 d. 6 s. 
ikinci, Haydar Tan 9 d. 9 s. üçün
cü olmuştur. 

Bu yarışları halk büyük bir a
llika ile takib etmiştir. 

Elde Edilen Neiiceler 

1938 - 1939 mevsiminde, İstan
bul - İzmir - Ankara bölgeleri iz
mirde; Sıvas - Adana - Konya -

Kayseri bölgeleri Kayseride; Ba

lıkesir - İzmit - Afyon - Eskişehir 
bölgeleri, Esk~ehirde toplanarak 

6000 metre üzerinden kır koşu

ları yapacaklardır. Bu müsaba,. 

kalara her bölge üçer kişilik ta

kımlarla i§tirak edeceklerdir. Bu 

bölgelerde şimdiden hazırlıklara 
başlanmıştır. Bu çalışma koşula
rının neticelerini bildiriyoruz: 

Eskişehirde mesafe 4500 metre 
idi. 5 atlet koşmuştur. 

I. Sırrı Çetin Eskişehirspor 18 

d. 43 s. 2/5, II. Ali Hergüner Es
k.işehirspor 18 d. 48 s., IlI. ·Behzad 
Akdeniz Eskişehirspor 18 d. 50 s., 

IV. Emin Balta Eskişehirspor 19 d. 
V. Hakkı Arıcı Eskişehirspor 20 d. 

Kocaelide 4500 metrelik yarışa 

altı atlet iştirak etmiştir. I. Galib 
Koşar 16 d. 21 s., JI. İbrahim Bo-

yal 16 d. 21 s., III. Kemal Tuna, 
IV. Hüseyin Koşar, V. İbrahim 
Altepe, VI. Ragıp Eren. 

Ankarada iki mesafe üzerinde 
yapılmıştır. Küçükler yarışı 2500 

metre idi. 16 atlet iştirak etti. 
l. Remzi (A.G) 8 d. 59 s. 6:10, 

II. İsmail (D.SJ 9.04.8/1, UI. Ma
hır (A.G). 

İkinci yarıs 4800 metre idi. Bu 

koşuya 28 kişi girdi. I. Mustafa 

,!.D.S) 16.41 6/10, II. Ali (M.G) 
17.33. 4/10, III. Halil (D.S) 

~--

İkinci Küme Maçları 
Şeref stadında yapılan ikinci 

küme maçlarında Boğaziçi, Orta

köyü 4 - 1 mağlub elmıştir Fener

yılmaz da Davudpaşayı 2 - 1 yen

miştir. Eyüb de Gala a Gençleri 
.atletizm hareketine dahil olan 3 - 2 mağlub etm :~tir 

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

B eyk oı 
Topkapıyı 
7 ·O Yend 

Beykoz, Topkapı aras· 
müsabaka Kadıköy stadınd• 
pıldı. Talebelerin oynamaJllP 
zünden Topkapılılar saha. 
kişi ile çıkmağa mecbur J<aı.; 
Takımlar sahaya şu şekilde~ 
diler. 

Beykoz: Kandili - Bahadır 
Jid - Mehmed, Mustafa, G 
Turhan, Sadeddin, Şahab. ~ 
Kiızım. 

Topkapı: Abdülkadır - Jl 
Sabahaddin - Ali, Kamil, JI 
Yunus, Ziya, Salahaddin, 9 

Oyuna Beykozluların hile' 
başlandı. Daha ilk dakikalaıt 
kim bir vaziyet alan Beykol' 
Topkapı kalesi önünde ıoplİ 
!ar. İşi tamamile müdafaa< 
ken Topkapı sağdan ve 
birbiri üzerine hücuııılar ' 
Beykoz karşısında büyük bU 
lukla tutunuyordu. 

Bidayette ilk golü çıkarsO 
kozlular hücum üsıüne hiiı:ıf 
parak ilk devrroe dört sa)'! 1 

yaptılar. 

Devre 4 - O Beykoz lehin1 

İkinci devre biraz dahS 
oynıyarak daha fazla gol < 
meğe çalışan Topkapı bir fil 

mukavem.,tten sonra üç SC 
ha yiyerek maçı 7 - O ka)~ 

Fenerbahçe 
İstanbulspo~ 
8-1 Yendi 

Günün son müsabakası f 
bahçe ile İstanbulspor art' 
yapıldı. 

Takımlar sahaya şu J<Dd 
çıktılar: 

Fencrbahçe: Hiisam<>ddil' 
bib, Fazıl - Reşad, Ayten,~ 
za - Fikret, Esad, Yaşar, 
Semih. 

İstanbulspor Ali - All, fi 
Nejad, Orhan, Tarık - İhf 

san, Salfıhaddin, Samih, 81 

Oyuna pek durgun bir 
başlıyan Fenerbahçeliler b 
det hayli zorluk çekti!er· 

Fenerlilerin lam bir ha~ 
altında olmasına rağmen 

~ 

bulspor büyük bir mııltl 
gösteriyordu. Yirm, brş d 

kadar devam eden bu mıı1" 
yavaş yavaş gcvşemeğe 

Fikretin kornerden güzel b 

ile başlıyan bu sayıyı sırP" 
şar, Şaban ve gene Fik1''1 

düncü sayısı takib otti. 
Devre bu suretle 4 - O fi 

lehine bitti. 

İkinci devre Fenerb'~ 
sayı adedini gene Fıkrcti~ 

banın attığı gollerle sekiıf 
çıkardılar. 

Oyunun sonlarına doğr~ 
kalesi civarında iyi bir ~ 
yapan İstanbulspor, 5019~' 

nın kuvvetli bir şütile ye/ 
yı!arını yaptılar. 

~ 

Federe Ohnıt-' 
Klüpler 

Taksım stadı tarafını!'~ 
edilen federe olmıyan 1 

arasındaki maçlar çok )ı 
olmuştur. 

Birinci mı.isabaka peri 
' kurt takımları arnsınaJ " 

maçı 4 - O Pern takımı Jc' 
Şişli ile Galatasyor J';t 

pılan ikinci ma~ı 4 • l 
mı kazandı. 

l 

ıı 
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1 Numaralı Halk Filosu 
BiiJWt Darbele Osmanlı • Rus denh kuvveUerl ara· 

SUıcla Xaradeniı:de ppılall carpışmalan ve 1lmdJ7e 

kactar 7&zdmamı1 deniz muharebeleri.nln no&Ian. 

Eserin h.azırlanmasma not ve vesaik Vermek suretile 

yardım edenler: Amiral Vasıf, Albay Tevfik, Şükrü 

Pala, Remzi Çakıcı, Cevad Toydemir, Şi!re kAtibi 

1 Binbaşı Ihsan. 
Her hakkı mahfuzdur. 

Tefrika Numarası : 6 
Yozan: Rahmi YAGIZ __ _, 

Dedi. 

Enver bey, bu ikinci telgrafın 
kısa olan muhteviyatını hemen 
oracıkta, miftah 1.. ·· e d a uzum gorm • 
Ş~n halletti. Kumandana verdi. 

ifre Şundan ibaretti: 

Ereğli Liman muhafaza 

kumandanlığı 

Donanmayı Hümayim ku -
mandan lığına 

Ranaı hattı ile ( ı) salı il ara • 
Bında dai • . l d .. 

mı sıperde bu unan U§· 
man tahtelbahirinin muzir faali
!l~tleti devam etmektedir. Bu 
Ctimlede h n olarak Zonguldaktan 

areket eden İ dincik vapuru dil.
Çarı t 
d·ı aarruz olmU§sa da garke • k: m.~den baştan kara etmiştir. f. 
1. 9Un zarfında batırılan yelken
:ı ve takaların sayıaı ( 4) de baliğ 
maktadır. Tedbir ittihazı zım -

nında berayı malUmat arzolunur. 

Ereğli Liman muhafızı 
Yüzbaşı 

Otto Seidman 

1 Soşon bu şifreyi okuyunca kaş-
garını çattı .. Biraz evvel tam bir 
ururıa Y d aver Enver beye yaz -

1 
ırınak üzere verdiği emri hatır-

ıı:~· Bu telgraf o emri tamamen 
d Zedecek bir vesika IJlahiyetin· 

eydi. Ereği' lim z ı anının muhafa-
O~ına memur Alman yüzbaşısı 
ğ 0 Seıdman tarafından verildi-

~e bakılınca amiralın ağzını a
ç tek kelime söylemesine de ma

~al kalmıyordu. Mesele apaçık bir 
akikat şeklindeydi. 

t 1':nver bey bu şifreyi de ''!"'•k
an sonra amiralın söylediği ce -
vabı Yazrnağa gitmemiş; yeniden 
ernır verm . . . 

Fakat S 
esını beklemışti. 

yerde oşo~, Yeni emir verecek 
etti: evvelkı buyuruğunu tekit 

Siz, biraz evvel söylediğim. 
cevabı Yazın. Hazırlayın. Bana get· . 
1:'.'ın. İmzalayıp derhal nezarete 
&ondereceğim! 

. Bu Vaziyet karşısında bir şey 
~0Y~emiyen Enver bey, üzüle üzü
e amirinin söylediğini yazmağa 

~ıtti. Masasının başına geçtL Ka
~dı, kalemi aldı. Söylenilen tez
b ereyi Yazmağa çalıştı. Türk bin· 
aşısının bir türlü eli varmıyor, 

Alınan amiralının söylediğini ya
~illn1Yordu. Tehlike apaçık ve gö
~on" 
ın .. unde iken, bu yazılacak olsa 

g Uhiınrnat ve asker dolu üç Türk 
eınis· . 

k tnın yalnız başına denize çı-
n:rılznası akıl karı değildi. Fakat 

13
Yapabilirdi? 

ahrıye Nezaretine gidip te: ·--nly) Kanal hattı diye, bir de -
' zın t 

Zedil am ortasından geçtiği far-
eıı mevhum hatta denir. 

R. Y. 

No.48 

OJ .. İğrenç bir adam olmuştu. 
tu l<dryoladan fırladı .. Balkona koş
h ·· Oooh .. Hava .. Ciğerlerini temiz 

ava ile d ld s · ·· · b o urdu. erın ruzgar 
"aşını hafifletti, içindeki şehvet 
,anardağı -·k· n su unet buldu. Bur • 

Undan girerek ciğerlerini dola
§an hava içinde kirli olan ne var
:~t tekrar bunu zifir halinde dışarı 

ı. 

Balkonda ne kadar kaldı, bil -
nııyordu. 

l<end' · 
g... ısıne gelip geriye döndü-

" zarna M n eral odada yoktu. 

* Eskiyi un t • . . u mak uezreyım· ye-
nı bır b • 

B aza ın çarklarına takıldım. 
Utada Merala raslasaydım rahat-

- Amiral ııifreye bu şekilde 
cevap verdi. Fakat Karadenizde 
tahtelbahir tehlikesi mevcuttur. 
Hatta tezkerenin cevabı yazılır -
ken aldığımız ikinci bir şifrede 
İdincik isimli bir vapurun taarru
za uğradığı, 2 gün zarfında tam 
4 yelkenli ve takanın tahtelbahir 
!er tarafından batırıldığı bildi • 
rildi! diyemezdi.. Binbir mahru
miyet içinde muharebe eden im· 
paratorluk ordusunun bu kadar 
mal ve canını muhafazasız denize 
açmakla amiralın ne düşündüğü
nü kestiremiyen Enver bey iste
miye istemiye Soşonun emrettiği 
cevabı hazırladı. İmzalanmak ü
zere amirala götürdü. 
Soşonun maksadı bambaşkay

dı: 
Sivastopolda saklanan amiral 

Kolçağın iki kruvazör bir destru
yer hrkasından mürekkep deniz 
kuvveti; Yavuz ve Midilli ile ken
disine 10 defa üstün bir kudrette 
bulunan Osmanlı donanmasile 
karşılaşmaktan çekiniyor; böyle 
bir karşılaşmada Kolçak perişan 

olacağını kestirerek daima uzak 
kalmağa çalışıyordu. 

Osmanlı donanması !stinyeye 
gelince Sivastopoldan hareket e
den Rus kruvazör ve destruyer • 
!eri Ünye, Fatsa, Trabzon ve di
ğer limanları topa tutuyorlar; ta· 
arruzlarını ErcğJi ve Kozluya ka
dar uzatmaktan çekinmiyorlardı. 
Bu saklamba~ oyununu andıran 

taarruzlar Soşonu çileden çıkara
cak hale getiriyor. Muhteris Al -
man denizcisi hırsından köpürü
yor; Rus donanmasını açıkta ya
kalamak, kıstırmak, harap ve 
perişan etmek arzusile yanıyor, 

kavruluyordu ... 
Bahriye Nezaretinden gelen şif

re Soşonun işine yarıyacaktı. 
Amiral, İstanbulda gizli bir 

ihbar vasıtasının mevcut olduğu
na kanaat getirmiş; Kolçağın bu 
vasıta ile kendi hareketinden ta
mamile haberdar bulunduğu zan
nına kapılmıştı. Nezaretten gelen 
telgrafa, Enver beyin üzülerek 
yazdığı cevabı verirken şöyle dü-
:npıoJ.:nun§ (Uevamı varı 

Paris'te Bir Facia 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

tım; onu karşımda bulmak, yabancı 
muhitte bir tanıdığa tesadüfün 
küçük sevincinden başka hiç bir 
his tevlit etmiyecekti bende .. La· 
kin onunla ayni muhitte yaşa • 
mak berıi korkutuyor, zira Meralı 
Erenköyünden ayrıldığı, apartı • 
manında açığa vurduğu arzular 
içinde buldum. 
Şekip Sinan kocası bulunduğu 

müddetçe ona hiç bir şekilde mu-. 
kabele edemem .• \yni hareketi 
başka birisile evli olsaydı da ya
pacaktım. Evlenmemiş bulunsay
dı belki bir maceraya sürüklene
bilirdim. O da belki.. Çünkü, his
lerim sönmüş, kalbim nasırlaş • 
mşı, türlü yaralarla delik deşik 

olmuştur. 

Dilenciler 
Derdi 
(:S inci sahifeden devam) 

Bunlarla mücadele etmek hep
sinden kolaydır. Bazıları da pa -
raları olduğu halde dilenciliği bir 
san'at ve hastalık haline sokmuş· 
lardır. Bunların ıslahı müşkildir. 

Yine ayni membalardan aldı -
ğım ma!Umattan sonra dilenci der
dİ ile en kuvvetli mücadele siste
mi halkın dilencileri polise ihbarı, 
dükkan, kıraathane ve bu nevi 
yerlerin sahibleri tarafından bü
tün dilencilere müsameha gös -
terilmemesi yolile emniyet teşki
latımızın daha şümullü bir tarzda 
bu işi organize etmesidir. 
İstanbulun dilencilerden kur -

tarılması bu suretle kabil olabilir. 
Ancak bu netice yüzde elli nisbe
tidir. 

Sevmekten, kadından nefret e
diyorum artık .. 

Genç yaşımda beni bedbinleş -
tirerck , yaşamanın tadını da -
maklarımdan silen aşka. kadına 

ve alnımın yazısına düşmanım. 
Yerleşişimin hemen akabinde 

Meralı hizmetçisile evimde bul -
dum. Ne kadar kızdığımı, karşım
da bulur bulmaz gösterdiğim so
ğuk jestlerden anlamıştı. Sertle • 
şcceğimi, eblki de fena muamele 
edecğimi, gözlerimdeki, esenin bu
rada ne işin var!• ı ifade eden 
hiddetten anlamış olmalı ki, he • 
men: 

- Beni Şekip gönderdi, diye, 
asabiyetimi önlemek istedi. 

Korka korka içeri girerken de
vam ediyordu: , 

- Yerleşmesine nezaret et, bel
ki bir eksiği filan vardır, çekin
gen çocuk, söylemeğe sıkılır; hem 
kendisine yardım edin, dedi. 

Tok bir sesle teşekJ<i'< ettim. 

Yirminci Asrın 
Leyla ile Mecnunu 

(5 inci sahifeden devam) 
adamın yanında oturuyordum. Ko 
cam o köye geldi. Beni buldu. Ad
resiıni bilmiyordu .. 

Bundan sonra kocası İngiliz de 
şöyle anlatıyor: 

- Adrc'Si polisten almıştım. Fa· 
kat kaybetmiştim. Köye giderken 
karlar içinde yürüdüm. Köyde de 
bir saat kadar yine kar içinde do
laştım. Vakit gece olmuştu. Bire
vin penceresinde bir ışık gördüm. 
Başka yerde ışık yoktu. Oraya git
tim. Kapıyı çaldığım zaman bana 
kapıyı açan karım oldu. 

Brian Grover karısını bulmak 
için karar vererek İngilterede i
ken 200 İngiliz lirasına bir tayyare 
almış. bunu İŞletmeyi öğrenmiş -
tir. Teşrinisaninin 6 ıncı günü tay
yareyi almış,çalı.şarak tayyare -
ciliği öğrenmiş ve imtilıan vere
rek şahadetname almıştır. 
Yalnız başına tayyareyi kulla

nacaktı. Rus toprağına indiği za
man pasaportu olmadığını, ne 
mak:sadla geldiğini söylemiştir. 
O zaman kendisini alarak Mosko
vaya götürmüşler, oradan da Lu
biyanka hapisaneeine sevketmiş
lerdir. Yedi hafta orada kalmış -
tır. 

Brian Grover mühendistir. 931 
den 34 senesine kadar Rusyada 

çalışmıştır. İşte Rus kızı ile orada 
sevişmiş, onunla evlenmiştir. Rus
yadan ayrılırken kadın orada kal
mıştır. Grover diyor ki: 

- O zamanıdanberi hep karımı 
gidip bulmayı dü~ünüyordum. Be
nim hayatımda kaç senedir en 
mühim mesele bundan ibarettir. 
Beş sene ayrı kaldım. Öğrendim 
iti karım olmazsa hayat benim i

çin pek boş kalacaktır. İşte bunu 
anlayınca herşeyi gözüme alarak 
gidıp· onu buimağa karar verdim. 
Maksadıma erdim. 

İleana sıyah saçlı, parlak mavi 
gözlü bir kadındır. Tam Rus tipi
dir. N<>Ş'eli bir kadındır. 

Biran'ın anlattığına göre y~ 
haftalık hapishane hayatında ken· 
disine iyi muamele edilmiş, hari.c
den tereyağı, sigara gibi lazım o· 

lan şeyleri puasile aldırmasına 

müsaade edilmiştir. Pasaportsuz 
olarak gelen ve Rus toprağına i
nen tayyarecinin yalnız kaTısını 

görmekten başka bir maksadı ol

madığı anla~ılmış, ondan sonra 
her ikisinin Rusyadan çıkmasına 
müsaade edilmiştir. İngiliz gaze
telerinın cBu asrın en büyük aşk 

macerası> olarak söyledikleri bu 
hikaye böyle saadetle neticelen -
miş oluyor. 

ispanyada Kan 
Gövdeyi Götürürken .. 

(4 üncü sahifeden devam) 

- Orada halkın nasıl sıraya di
zilerek bekleştiğini, tramvayların 
nasıl dolu olduğunu, yolcuların a
rabalara asılarak gittiklerini gör
mediniz mi?. 

Yolda daha başka kadınlar var· 
dL Bunlar ihtiyardı. Yaya gidi -
yorlardı. Yanımdaki kadın dedi• 
ki: 

- İhtiyar ve çirkin kadın ol -
mak çok fenadır. Çünkü bunlar 
böyle yaya yürümeğe mecbur ka
lırlar. Genç ve güzel olan kadın -
!ar. Yoldan geçen otomobillerde, 
kamyonlarda yer bulunur!. 

Sonra bana nereden geldiğimi 
sordu. Londradan geldiğimi öğre
nince bunu pek uzak buldu. Lond
rada herhalde yiyecek sıkıntısı çe

kilmediğini söyledi. Ben de ona 
Umumi Harlı eenasında Almanla
rın nasıl şehirlere ,köylere gide
rek yiyecek aradıklarını anlat -
tım. 

Sonra genç kadın şehre gelin
diği zaman nasıl aranaeağımızı 

söyledi. Benim yabancı olduğum 

için müşkülat çıkarılmadan geçe
bileceğimi söyledi. O da benim yar 
nımdakendisini emniyette görü
yordu. 

- Hayır, dedim, bana o kadar 
güvenmeyiniz!. Eğer eşyalarımızı 
ararlarsa iyiden iyiye arıyaca.k -
!ardır. 

Kadın içini çekti. Sonra her İs
panyolun bir yabancı ile tanıştı
ğı zaman sorduğu şu suali o da 
bana sordu: 

- Ne dersiniz? Bu harb daha 
uzun sürecek mi?. 

Bana hizmet etmek için bulduk
ları orta yaşlı köylü kadının e • 
!inden her işin geldiğini hiç bir 
şeye ihtiyacım olmadığını söyle -
dim. Meral, hizmetçisine: 

- Haydi kızım, dedi .. Sen biraz 
meşgul ol, hanıma yardım et.. 

Hizmetçi kız odad~n çıktıktan 
sonra yalvaran gözlerle yüzüme 
baktı, hıçkırır gibi: 

- Sermed, bu kadarı fazla .. 
kırma beni. .. 

Dedi. 
Bağırdım: 

- Seni bir daha evime gelmek
ten menederim! 

Gözleri dışarı uğramıştı. Ağzı 

hayretin en geniş istihfamını han
çeresinden çıkan uzun bir cA• i· 
le beraber çizdi: 

- Ne diyorsun Sermed!. .. 
Her tarafım titriyordu. Yüzü

mün kıpkızıl kesildiğini, ~erimi 

kavuran hararetten anlıyordum. 
- Ne dediğimi biliyorum Me. 

- Evet, dedim, sürecek. Daha 
uzıyacak görünüyor. 

- Ben zanPetmiyorum ki daha 
uzasın. Çünkü artık bizim yiye -
cek arayıp bulmamıza da im
kan kalmıyor. Kışın yakacak bu
lunmıyacak. Evler ısınmıyacak. 
Zabitlerin dediğine göre harb da
ha ıızamıyacak. 

- Hangi zabitlerden balu;edi -
yorsunuz?. 

- Söyliyeyim: Ben g~en hafta 
yine böyle yiyecek aramak üzere 
Lerida köylerine gittiğim zaman 
yolda bana bını zabitler kamyon
da yer vermişlerdi. Onlara bunu 
sordum. Öyle dediler . 

Barselona yaklaştık. Yollar da 
kalabalıklaştı. Birçok kimseler yi

yecek arıywlardı. Muhafızların 

önünden geçerken bizi arayıp a
ramıyacaklarını merak ediyorduk. 
Fakat bir adamın etrafını alınış -

lar, yalnız onu aramakla meşgul 
idiler. Bizim otomobili görmedi
ler gibi. Biz de kolaylıkla geçerek 
şehre girdik. Akşamdı. Şehir kar 

r&nlıktı Cereyan keeilmiş, tram • 
vaylar durmuştu. Kadının göster
diği istikamette otomobili sürerek 
bir yerde durdum. Aşağı indi. Ben 
de onun eşyasını verdim. 

Teşekkür makamında: 

- Sal uda Kamarada. Y aın.i sizi 
selamlanın arkadaş!. Diyerek ka

ranlıkta kayboldu. İngiliz muhar
riri Cumhuriyetçi İspanyada zan 
edildiği kadar yiyecek sıkımısı 

olmamak Hızım geldiği fikrindedir. 
Yiyecek vardır. Fakat vesaiti nak

liye olmadığı için herşey yerli -
yerinde tevzi edilememektedir. 

ral.. Bir daha seni evimde gör
mek istemem. Buraya gelmen tür
ıu dediyoduları mucip olabilır .. 
Birbirimizi pek az ve çok resmi 
göreceğiz. 

- Sen, sen Sermed Erenkö -
yündeki Sermed misin; sen, İs • 
tanbulda dizlerime kaparıarak 

teselli bekliyen, bedbaht olduğu
nu söyliyen Sermed misin? .. 

- Hayır ne birincisi ne ikin • 
cisiyim.. Şimdi benim kalıbımda 
bambaşka bir adam var. Bu adam 
yalnız kalmak istiyor, bu adam 
aşktan, bu ada.m kadından, bu 
adam maceradan kaçıyor ... Yal
varırım sana beni bir ahlAksızlık 
uçurumunun başına sürükleme .. 
Ağlıyordu.. Oooh kadınların bu 

gözyaşları .. Sanki damlalar kal -
bimde parlıyan aleve damlayıp 
söndürdü; içim burkulmuştu. İle
ri gittiğimi anladım: 

- Sana hakaret ettim, seni e
vimden kovdum, bir kadına ya -
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Hükumetçiler Balear 
Zırhlısını Nasıl Batırdılar 

(4 üncü sahifeden devaM) 
Marşa! elektrik mütcllassısı -

dır. Haftada 10 İngiliz lirası ka
zandığı halde bunu bırakarak İs
panyaya gitmiş, hükumet kuv -
vetlerile beraber ça~ınak iste -
miştir. Bu mütelıassıstan İspanya 
Cumhuriyet hükumeti şöyle isti
fade et.ıııi§tir: Alkala Galyano is
mindeki destroyerin kumanda -
nının yanına vermi:şlerdir. 

Marşa! anlatıyor: 

Ayda 20 İngiliz lirası kadar ma· 
aş alıyordum. Orada destroyerin 
süvarisinin yanında ben de mü
şavir gibi bir yardımcı idim. Bir 
gün Cebelüttarıkın karşısında ve 
şimali Afrikada bulunan Ccata 
mevkiini bombardıman edersek 
çok iyi birşey yapmış olacağız di· 
ye. Düşünün, Almanların şimal 

denizindeki Heligoland mevkii ne 
kadar müstahkem ise burası da 
asilerin elinde öyle idi. Donanma 
kum3ndanına bunu söylediğimiz 

zaman çok manasız buldu. Fakat 
o sırada biıtün Franko gazeteleri 
Cumhwiyet hGkümetinin donan
masının büsbütün batırılmış oldu
ğunu ortalığa yaymağa başlamıştı. 

Bunun üzerine donanma ku -
mandam bizim dediğimizi kabul 
etti. 

Müstahkem mevkii topa tuttuk. 
Kaç saat üzerimize mermi atıl

dığını bilmiyorum. Fakat ben 265 
diye saydım. Ondan sonra bıra -
karak çekildik. Kartajanada da 
üzerimize de,·nnlı surette mermi 

HİKAYE: 

Tango 
Çalıyordu 

( 4 ünc;ı ı.ahifeden devam) 

Dans ederken bir aralık Sara, 
genç muharririn gözlerinin içine 
hırslı dudakları gerilerek, titre -
yerek bakmıştı. Sonra, kendisini 
artık tutamamış, fazla alkolün 
18.übaliliği ve apaşlaşan bir li -
sanla: 

- Yarın akşam saat beşle apar
tımanda beklerim.. Beraber çay 
içelim, demiştL 

Delikanlı, saadetinden çıldıra -
caktı. Saranın bu hoş edası ve gü· 
zelliği karşısında başı dönüyordu. 

- Teşekkür ederim, dedi, ra • 
hatsız ederim .. 

- Mutlaka gel canım .. Bekle
rim .. 

Sonra Sara insanı çileden çı
karan bir kahkaha attı: 

- Sözde biz de, dedi, dul ka
dınları himaye edeceğiz .. 

Genç iişık taşı gediğine koymak 
hrsatını kaçırmak istemedi: 

- Şimdilik bendenizi himAye 
ediyorsunuz, hanımefendi .. 

Diye cevab verdi.. 

Sara, başını arkaya doğru it -
mişti. Uzun kirpikli, mahmur göz
lerini bir an yumdu.. Dudakla -
rının kıvrımlarında yakın bir ha
yalın tatlı ürperişleri raksediyor
du ... 

Tango çalıyordu... Dönüyorlar
dı ... 

~---

pılması doğru olmıyan kaba mua
melelerde bulundum Meral.. Fa
kat beni mazur gör .. ne vaziyet -
te olduğumu, ne buhranlar ge -
çirdiğimi bilmiyorsun, hiç olmaz
sa tahmin et bunları .. 

Omuzlarımdan tutmuştu. Nem
li gözlerini gözlerime dikti: 

- İstedim ki, birbirimizin te -
sellisi olalım, sen de, ben de bed· 
bahtız, hiç olmazsa mahen birle
şirsek belki iki bedbaht yarı ya
rıya bir saadet ferahlığı duyarız. 

Cevap verdim: 

- Fakat bu i~ansız Meral.. 
etrafı şüphelendfririz .. düşün, ko
can .. 
Başını önüne eğmiş, ellerin• 

yanına sarkıtmıştı; mırıldandı: 

- Kocamı .. 
Başını gari çevirdi, küçük men

dili arasında burnunu bir müd -
det sıkı.; ıslak yanaklarını kuru
ladı: 

(Devamı var) 

\ 

attılar. Bu liman 80 tane Vik, 
toplarile müdafaa ediliyordu. r 
rodan doğruya bizim gcmilerir 
ze dokunmadan denize düşen b' 
balar bile patlıyarak başka tü 
tahribat yapıyordu. 

Geçen marta kadar taliimiz p 
lamıştı. DestroyerlerimiZ<kn l 
tanesi martta 70 mile yakın b 
sür'atle Majorka adasının cer 
bunda gitmeğe başladıkları z 
man muvaffakiyet kendini gö, 
terdi. Çünkü bir gece yarısı a 
ler elindeki bir kruvazorü yakı 
lamıştık. Fakat gördük ki yan: 
da daha iyi bir kruvazör var 
Bunun manası üzerimize doğ 

her biri 8 pusluk tam 24 top çe 
rilmiş oluyordu!. Artık bizim 
çin suların dibinde ebediyete 
vuşmaktan başka gidecek yol 
mamıştL 

Fakat kruvazörler ateş açın 
Çünkü bizi görememişlerdi!. İ 
saat on dakika manevra yap 
Fakat tam istimle yolumuza 
vam edemiyorduk. 
Bacamızdan çıkacak ateşin 

zi belli edeceğini düşünüyord 
Nihayet ateş ettik. Ortada 

Iunan Baleares gemisine top 
yorduk. Korkunç bir infilak o 
du. Gemi alevler içinde kaldı. 
bür gemiler bunu görünce he 
kaçmayı muvafık buldular. Ar 
larına düşerek bunları da v• \ 
için uğraştık. Bu iki gemiden 
rinin adı Kanaryas, diğeri de 
mirante Cervera'dır. 

Casuslar 
. 

(5 inci sahifeden deva 

Dahası var: Ekseri casusla 
kafasındaki saçlar tır:ış edilir, 
herler kafa tasına yazılır. Bir 
ta, on gün sonra saçlar yeni 
gelmeğe başladı mı, Casus y 
çıkar. Gideceği yere gider. B 
!ardan biri umumi harbde y 
yı ele vermiş, saçları tıraş ed' 
ce sırrı meydana çıkmıştı. 

MEŞHUR CASUSL 
Umınni harbde birçok casu 

lar türedi. Bunların en çok di 
nazarı çekeni Mata Hari adlı 
dansözdür. Bir aralık Alınan 
liahdinin, Polonyalı bir zengi 
metresi olmuştu. Almanya he 
hına çalışıyordu. Nihayet Fr 
sızların eline geçti, kurşuna d · 
]erek idam olundu. 

Matmazel Doktor ... Alman 
suslarının en kurnazı, en tehli 
!isi. 

Bu kadın çok zeki ve çok güz 
Bu sayede Alman istihbarat s 
visine çok büyük hizmetlerde 
lundu. 

İngilterenin en büyük cas 
miralay Lavrenstir. Umumi h 
de Suriyede, ve şarkdaki faali 
malUındur. Lavrens bir motos 
let kazasında öldü. 

Mart Rişar, Fransız kadın c 
suslarının elebaşısı. Şımdi ta} 
re pilotluğu yapıyor. 

Viyananın en güzel kadınlar 
dan Selli Osloender de casus 
1935 senesinde Romanyada y 
landı .. Bükreş dıvanı harbi tar 
fından 12 sene kürek cezasına 
pıldı. Bu kadın, Romen ricalin 
birçoklarını teshir etmiş ve 
çok malUınat almıştı. Şimdi 
pistedir. 

CASUSLARIN 
AKIBETİ 

Casuslar, nekadar kurnazca 
ihtiyatlı hareket etse yıne bır 
mutlak yakayı ele verir. 

Bunlar,kısa bir muhak~med 

sonra ya asılır, ya da kurşuna 
zilir. 

Umumi harde, yakalanan ca 
susları Fransızlar, Almanlar k 
şuna dıziyorlardı. İngilizler as 
yorlar, Avusturyalılar da bir 
zığa bağlayıp öldürüyorlardı. 

GôZ DOKTORU 

Dr. Murad Rami Ay 
Taksim - Talimhane, Tarlaba 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
Tel: 41 



LsoN TEL G R A F-16 Zhıdıthun 1939 

İ h. I U M .. d .. 1 .. .,.. d . j'I Selimrye Askeri il ''Zevcim, Gözlerine f 

inanmak istemiyor,, ı~İd:~~z: :a:abahçe

0 

fabrik~ınd~:e~=~~ ad~:~ta-1 Sa:~nna~n:~~~~İS· ı 
mel galvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal ve mütebakisi de en kısa S 

1
. . . d k. t·· _ . e ımıye garnızonun a ı umen 

bir zamanda kaldırılmak şartile satılacagından kapalı zarf usulıle art- birlikleri için 1500 kilo pilavlık 1000 
Bütün gö2"üs hastalık· 

!arına yol açabilir: 

İşte, Fransada Sen şehrinde Mantreuil kasa
basında Emil Zela s0kağında 17 No. da Bayan 

Wagner, böyle diyor ve ilave ediyor: 

"O. Bana: Sen 10 Yaş Gençleşmiş
sin Diyerek Hayretini izhardan 

Kendini Alamıyor ... 

Bayan Waper'in Biocelli 
yeni dld umurunu kul

lanmazdan evvelki 
fotoğrafı 

•Zevcim Jorj, bu adeta bir mu
cizedir, diyor. Filhakika iki ay ka
dar evvel, alnımda, gözlerimin ve 
ağzurun etrafında buruşukluklar 

ve çizgilerim vardı. Bugün ise bü
tün arkadaşlarım bu şayanı hay
ret tebeddüle şaşıyorlar. Onlara 
yaptığımı söyledim. Yegane cild 
unsuru olan pembe renkteki Bio
celli Tokalon kremini kullanmala
rını tavsiye ettim. Birçoklan biz
zat tecrübe ederek şayanı hayret 
semeresini görünceye kadar be
nimle alay ettiler. Fakat sonra 
bana hem teşekkür ettiler, hem 

Bayan Wagner'in birkaç hafta 
zarfında kazandığı şayanı hay

ret güzellik tebeddülünü 
gösteren fotoğrafı 

de son derece memnun kaldılar.• 
Her akşam yatmazdan evvel 

pembe renkteki Tokalon kremini 
kullanınız. Terkibinde, Viyana 
Üniversite.si Profesörü Doktor. 
STEJSKAL'in keşfi olup tıpkı in
sanın tabii ve hayati cild unsuru
nun ayni olan ve genç hayvanla -
nn cild hüceyrelerindcn istihsal 
edilen Biocelli genelik cevheri 
vardır Gündüz için de beyaz 
renkteki Tokalon kremini kulla -
nınız, cildinizi yumuşatıp beyaz
latır ve siyah noktaları eritip açık 
mesameleri sıklaştırır. 

İlkbahar mevsimine mahsus yeni gelecek 
Mallar için yerlere ihtiyacımız olduğundan 

15 SONKANUNDAN 15 ŞUBATA KADAR 
Bir ay müddeUe stoklarımızın büyük bir kısmını her yerden mü
sait şartlar ve mutedil fiatlarla elden çıkarıyoruz. 

Bütün Dairelerde mevsim sonu fırsatlarını bulacaksınız. 

Beyoğlunda B A K ER Mağaza larında 
Bir mevsim sonu fırsatı: İstenen fiat için en mükemmel cinstir. 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanl~ı 

işletme u. idaresi ilanla rı ............ ....::-. ........................... -...................... ____ 

tırmaya konmuştur. kil b ı k · · 1000 kil t e-
II- Muhammen bedeli beberi 2.50 lira hesabile 7500 lira ve % 15 k 0 lçOoOrO ak~l pırınakç. k .. ~- oz2ş01 er, ı o raz ı uru uzuın, 

teminatı 1125 liradır. 11939 c ·· ·· t 14 d . .. .. uma n u saa e azar-
III- Arttırma 20/1/939 tarihıne rastlıyan Cuma gunu saat 16 da 

1 
ki gulı k İst kplil . 

·· ş b · d ·· t kkil s t K · ı a satın a naca tır. e erın Kabataşta Levazım ve Mubayaat u esın e mu eşe a ış omıs- . . . . .. 
d 1 kt pazarlık ıçın tayın edilen gun ve sa-

yonun a yapı aca ır. k ,. . 1 .1 b" likt 
IV- Arttırma şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen şube- atte _atı temın.~t para arı e ır e 

den alınabileceği gibi bidonlar Paşabahçe fabrikasında görülebilir. S~Jımıyedekı Tumen_ Satınalma Ko-
V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 15 güvenme mısyonuna gelmelerı. (322) 

parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale günü en geç saat 15 e kadar yukarıda adı geçen 
Satış Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazım-
dır. (84) 

Cinsi 

Baskül (Kollu) 

• (Kollu) 

• (Otomatik) 

> (insan tartan) 

Şalter (2000 amperlik 
üç kutuplu 

Amper metre (2000 
amperlik 

•• 
Tartma 

Miktarı Kabiliyeti 

1 adet 300 Kg. !ık 

1 • 500 • • 

ı. soo • • 
1 • 

1 • ), 
) 

s • ) 
J 

Muham. ()/07,S 
bedeli Teminat Saat 

100 ) 

110 ) 

700 ) 15 

liO ) -960 72 ) 

500 37,50 16 

I - İdaremizın İzmir fabrikası için bir adet 300 kiloluk kollu bir 

adet 500 kiloluk kollu bir adet 300 kiloluk otomatik ve bir adet insan 

tartan baskül ile Cibali fabrikası içln 2000 amperlik 3 kutuplu şalter 

ve 2000 amperlik 3 adet amper metre şartnameleri mucibince ayrı ayn 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

A NNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki; 

çocuğu hırçınlatan sebeblerden 

birisi de apış aralarının ter ve 

ııaireden pioerek kızararak ço -

cuğu rahatsu: etmesidir. Bu iti

barla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
ile pudralayınız. Ne idi tuvalet 

pudraları ve ne de çok itina ile 

hazırlanmış pahalı pudralar 

PER T EV 
ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra bil -

hassa yavruların cildleri ve 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalannda ifrazatı nazan itibara alınarak 

gösterilmiştir. yapılmıştır. 
ili - Eksiltme 23/1/939 tarihine raslayan pazartesi günü hizaların- ------------

da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde.ki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 

IV - şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni teklif ve 

katalogları ihale gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar tütün 
fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 

vesika almaları lazımdır. 

VI - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
Win olunur. (30) 

1- Şartnamesi nıucibince 1150 kilo bergamut esansı pazarlık usulile 

satın alınacaktır. 

lI - Eksiltme 19/1/939 tarihine raslayan perşembe günü saat 14 de 
Kabataşda levazım ve mubayaat şuesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

TÜRKİYE ANONİM 

Lastik Şirketinden : 
Şirketimizin hissedarlar heyeti 

unıumiyesi alelade olarak 15. Şu -
bat. 1939 Çarşamba günü saat 13.30 
da Şirketimizin Yeni Postahane 
karşısındaki merkezinde içtima e
decektir. Mezktır içtimada bulun -
mak isteyen en aşağı yirmi beş his
seye malik hissedarların içtimadan 
on gün evvel hisse senetlerini Şir
ketin Yeni Postahane karşısındaki 
merkezine vererek karşılığında du
huliye varakası almaları ilan o -
Junur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 
1 - İdare Meclisi raporunun din

lenmesi ve İdare Meclisinin ibrası, 
2 - Murakıp raporunun okun -

ması ve kabulü ve murakıbın ibra-

Fakat bir tek 

GRIPIN 

Baş, diş, adale ağrılarile diğer ağrılan en kısa zamanda ve en 
§e.kilde dindirir. Nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve emsali 

hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İsim ve markaya dikkat. taklidlerinden sakınınız 

,.~~----------------..-ı 

mı•lif~lf'l=U~•tl 
16/İkincikıinundan 23/İkincikıinuna kadar 

kalkacak. varpurlıırın isimleri, kalkış gün 
ve kalkacakları rıhtımları. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

--<>
Salı 12 de <Tarı), Perşembe 12 de ( 
pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. 

çarşamba 18 de (Antalya), Cumartesi 18 
(Konya). Sirkeci rıhtı.mın<lan. 

pazar, Salı ve Perşembe 9,30 da (Uğur). 
Tophane rıhtımından. 

Her gün 9 da (Marakaz) vapuru sistemi 
purlardan biri, Cumarte.si ayrıca 13,30 
\Tralı:). Tophane nhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Tr 
ayrıca Çarşamba ve Cumartesi 20 de (Ülge 
Tophane rihtımından. 

Karabiga hattına Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane r 
mından. 

İmroz hattına Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımınd 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarc! a adı geçen komisyona gelm~leri 
sı, Ayvalık hattına Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 

3 - Bilanço ve kiırüzarar hesa - (Bartın). Sirkeci rıhtımından . 
ilan olunur. ·46• 

Metre mik'abı muhammen bedeli 44 lira olan takriben 10.000 met- ----- ----------------------- bının tetkiki, İzmir sür'at hattına Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından· 
re mik'abı muhtelif çam kereste 26/1/1939 perşembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. [Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları J 4 - Temettüün sureti tevzi~ Mersin hattına Salı ıo da (Anafarta), Cuma 10 da (İııÖ~ 

5 - İdare Meclisi azalarına şir - Sirkeci rıhtımından. 
ketle muamele yapmalarına izin ve- 9 Bu işe girmek istlyenlerin 21350 liralık muvakkat teminat ile ka

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 

komisyon reisliğine vermeleri laznndır. 

Şartnameler 2200 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir ve İzmir 
veznelerinde satılmaktadır. (184) 

Sayın Bayanlarımıza Bildiriş 

8 ilk ve 12 lik ambalajlarla FEMİL BACLARI yeniden piyasaya 
yetiştirilıni§tir. Her eczane ve büyük ticarethanelerde arayınız. , 

Umumi satış deposu: İstanbul Bahçekapı İş Bankası arkası 
Rahvancılar sokak 5 No. CAN LABORATUVARI. 

•-ıı:mı-lllil 

Nafia Vekaletinden: 

Semti 

Kadıköy 

• 

ıisküdar 

Kadıköy 

• 
Üsküdar 

• 

• 

• 

Mahallesi ~okağı 

Rasim paşa Çeşme 

• Nuh bey 

Se!amıali (Çamlıca) 

(İcadiye) 

Mecidiye (Faikbey) 
(mescidi) 

Rasim paşa Nakil 

Selmanağa Bostan 

• • 

Kuzguncuk 

• 

No. Cınsi 

5 Kulübe 

Aylık kirası 

Lira Kr. 

9 00 senevi 
21 • ve bahçe 2 00 aylık 

23 

5 Bostan --9 

36 Ev 

20 Ahşap ev 

2 
2 

1 
2 

2 

• 

• 

N. Taj 

76 09 (senevi 

(34 hisse 
(80 nin 

4 50 Aylık 

16 00 • 
6 50 • 

3 50 • 

4 50 • 
kagir ev 

17 147 • 4 00 • 

rilmcsi, T f f 1 Merkez Denizbank binası 424 6 
6 - İdare Meclisi azası intihabı, e e on ar• A l ı Karaköy Köprübaşı 423 

• 1 cente er Sirkeciyolcusalonu2274 
7 - 1939 senesi için murakıp inti- İ•••••••••••••İıll••llİ•••••••••.., 

habı ve ücretinin tayini. 

lstanbul 1.,elefon Müdürlüğünde 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelif eb'adda 16 kalem kurşunlu 

kablosu ile 1 kalem denizaltı kablosu kapalı zarfla eksiltmeye çı~ 
l!elsoğukluğu ve ihtilatlarına kar-

mıştır. 71 pek tesirli ve taze aşıdır. Divan-

Dr. IHSAN SAMI 
GON o KOk Aşı s ı 

tolu Sultanmahmud türbesi 2 - Muhammen bedeli (146794.20) muvakkat teminat (8590) 
No. 113 olup eksiltmesi 6/2/39 pazartesi günü saat (15) de müdülrük bı 

ı ı'~~~~~~~~~~~~~·~ı daki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 1 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektub~ 
A• karT fabrik a lar kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (14) de kadat 

lllnları k\ır komisyona vereceklerdir. 
-------------'1 4 - Şartnamesi (367) kuruş mukabilinde her gün levazım fır1' 

170 ton Toleol alınacak 
ğimizden alınabilir. (9253) 

Tahmin edilen bedeli <5~.000) lira 
-.'an 170 ton Toleol Askeri Fabri'.<a- !il•••••••••••••••••••••••••-: 
!ar Umum Müdürlüğü merkez sa -
tınalma komisyonunca 3/3/939 cu
ma günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (2) lira 1 - W.uhammen becieli yüz altmış yedi bin altmış dokuz lira alt

mış kuruştan ve n:uvakkat teminatı dokuz bin altı yüz üç lira kırk se

kiz kuruştan ibaret olup 20/1/939 tarihinde kapalı zarf usulile müna

kasaya konulduğu ilan edilmiş olan Sivas - Erzurum hattının 388 inci 

kilometresinde yapılacak olan yüz yirmi metre açıklığındaki demir köp-

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar (95) kuruş mukabilinde komisyon
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 24/1/939 dan verilir. Taliblerin muvakkat te
Salı günü saat 11 dedir. İsteklilerin Kadıköy vakıllar müdürlüğüne minatı olan (4200) lirayı havi tek
gelmeleri. (273) lif mektublannı mezkur günde saat .l{araciğer, böbrek, taŞ 

kuJT1!arından müteveılid , 

cılarınız, damar sertli!< 

ve şişmanlık şikayetler' 

14 de kadar komisyona vermeleri ve 

rüye ait mukavele projesinin köprünün Mersine getirilmes~ köprü ma- ''--~---~-ı_y_~_f_l __ p_·-~-·-·-~-··-·-· -~_A ___ _J kendilerinin de 2490 numaralı ka -
h 11 ki f . "hl . d b stan u a ı ar ıre tor ug~ u .an ıarı 2 3 dd 1 . d k" a ıne na i ve ray erşıyatına geçit verme tarı erın 2 aZJ yazı nunun ve ma e erın e ı vesa-

hataları olduğundan mezk\ır münakasa ayni şartlarla 17/2/939 tarinhı;; "emtı· ve mahalles·ı Cadde veya snka"ı N C M ikle mezkUr gün ve saatte komis -
.., 6 o.su insi uhummen yona müracaatları. ·264• 

müsadıf cuma günü saat on beşe tehir edilmiştir. Aylı2"ı * 
2. - Bu münakasaya ait evrakı satın almış olanlar Vekaletimiz De- Lira Kr. 

mıryollar inşaat dairesine müracaat ederek satın aldıkları mukavele --
. · · t h"h ı b · f · · t d "k d b"I" 1 Eyüb, Kızıl Mescit Balcıyokuşu 

prnıcsının as ı an yazı an u ~ar.ı ~sını e arı e e ı ır er. ··ro·· .. V kıl h 
Bahçekapıda Do uncu a a-

3. - Münakasaya girmek istiyenler münakasa tarihinden en az se- nın !-inci katında 
kiz gün evvel refranslarile diğer vesikalarını bjr istida ile Yek81eti-

. Davutpaşa Hekimoğ- Cami içinde 
mize vererek ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

1 
Al" 

u ıpaşa 

4. -- Münak•sa evrakını yeniden satın almak istiyenler bu evrakı Ç d 
arşı a 

sekiz yliz otuz altı kuruş mukabilinde Demiryollan İnşaat Dairesinden Kumkapı, Çadırcı 
alabJırler. Ahmed Çelebi 

5. - Bu münakasaya girmek istiyenlerden Iaakal elli metre açık- Kumkapı, Çadırcı 

l!ğında bir demir köprü imal ve montajını yapmış olmak şartı arana- Ahmed Çelebi 
cakd ır. •53l O• •9504• 

Terlikçilerde 
Cami 

Cami 

3 
12 

11 
7 

9 

Ev 
Oda 

Kütüphane 

Dükkan 
J:lodrum 

• 

10 00 
15 00 

1250 ton Nitrat dö Sut alınacak 
Tahmin edilen bedeli 100,000 lira 

olan 1250 ton Nitrat dö sut Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü mer-
kez satın alma komisyonunca 4/3/ 

5 00 1939 cumartesi günü saat 11 de ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şart -
name beş lira mukabilinde komis -
yondan verilir. 

1 00 
1 00 

Taliblerin muvakkat teminat olan 
1 OO 6250 lirayı havi teklif mektublarını 

mezkur günde saat 10 a kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 24/Ksani/939 maddelerindeki vesaikle mezkur 
salı günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmü- gün ve saatte komisyona müra -

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası dürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (236) caatları. ·263· 

URİNAL ile geçiriniz. 

URINAt 
Vücude toplanan asid • 

ve oksalt gibi maddeleri 

tir. Kanı temizler, ıe 
~ 

hoş, alınması kolaydıf· 

meklerden sonra yarJJ!I 

dak su içerisinde aJıı'P' 

lngiliz Kanıu 
Eczanesi 

Beyo ğlu - ı ~t~ 


