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en çok okunan bir vasıtadan hakkile 
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Cumhurr eis i Mussolini D ünyaya Yeniispanya 
Bir Sürpriz mi Yapacak? Ortadan Kayboldu 

Safhaya 

"İtalyan Milletinin ileri Atılması Meçhul Bir Semte Doğru Barselon' dan 
fcin Tek Bir Emir Kafidir Hareket Eden Azana Nereye Gitti? 

' ' ' Kanlı Muharebeler En Şiddetli Girdi 

Mussoiini Faşist A[eyhdarlarına, Abdal, Diyor 

Dünkü Lik 
Ma çl a rı 
Tafsilatı 

,, -·---.. <'tıe 
Stu•ıı r, Tak8im, Şereş 
L .. ın.. ~rıncla, Ankara ve 
lİ(•yıı· e D ü ıı Yapılan 
tıı ı:ı t.'Canlı Lik Maçları-
4.ltı Tafsiliitmı Lı1tfen 

ncı Sa .C Sii tı:ı 1 Y nınızcla Spor 
ı.ı."- il lll'ıtnızcla Okoyn-
~ ______ ı 
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İtalya Yugoslavya'yı 
Kazanmak istiyor 

-
Kont Ciyano'nun Belgrad' daki 
TemaslarındanNe Netice Cıktı? 

' 
Bclgrad 23 (Hususi) -İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano ile 

Yugoslav Baş,·ekili Stoyadinoviç arasındaki siyasi müzakuelcr 
neticelenmiştir. Kont Ciano'nun, yanına tercüman bile ahnadan 
Yugoslav Başvekili ile yaptığı gizli görüşmelerin neticesi Avru
pada mühim akisler uyandırmıştır. Fakat, bu mülakatlardan, 
İtalyanın istediği gibi parlak neticeler alaınadıf:ı i!.-ri siirülmek
tedir. 

Fakat, hu mülakatlar hakkında ne'?J"cdilen resmi tebliğde 

deniyor ki: 

1 KISACA 1 
'-----ı 

Al Gömlek . 

Çırağan sarayının ve yanındaki stadın Jcuşbakışı görünüşü 
Satiye şirketi gidcrayuk 106 

bin liralık binayı 250 bin liraya 
Denizbank'a satmış. 

Başvekil Celal Bayar dün ak
şam eksprese bağlanan hususi va
gonla Ankaraya dönmüştür. Ce
lal Bayar, Ülev vapurile Haydar
paşaya geçmiş ve istasyonda Lon-, 
dra sefirimiz doktor Tevfik Rüştü 1 

Aras, Vali, Emniyet d'.rektörü, İs
tanbul komulanı, Üniversite Rek
törü ve kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından uğurlanmıştır. ' 

Başvekil. dıin öğleden sonra 
Vali Lı'.ıtfi Kırdarı Perapalas ote
linde kabul ederek muhtelif şehir 
işlen etrafında izahat almıştır. 

Saat 15,30 da Lı'.ıtfi Kırdarla bir
likte Vilayete gelmiş, buradan Va-. 
Ji ile birlikte Sultanahmede gide
rek hükumet dairelerinin kuru -
lacağı sahada tetkikler yapmış -
tır. Daha sonra Topkapı sarayını 

ve Sarayburnunu gezmiştir. 
Başvekil bundan sonra Çırağan 

sarayına giderek tetkikler yap
mıştır. Çırağan sarayının asri bir 
otel haline getirilmesi, bunun için 
de lflzımgelen tamiratın yapıl -
ması mevzuu bahsolmaktadır. Baş
vekil bu tetkiklerin siir'atle bi -
tirilmesini istemiş, ba>ı direktifler 
vermiştir. 

Tevfik Rüştü Aras 
Yarın Gidiyor 

Londra büyük elçiliğine tayin 
edilen eski Hariciye Vekilimiz 
doktor Tevfik Rüştü Aras yarın 

, akşam şehrimizden mahalli me
muriyetine müteveccihen hare -
ket edecektir. 

Nafıa Vekaleti elektrik işleri 

için kullanmak ihtiyacında . 

bulunduğu bu binayı şimdi is
tinıliık yoluna gidiyor. 

Satiyenin 147 bin lira farkla 

ve kiırla elinden çıkardığı bu 

bina satı~ındaki açıkgözlülüğü: 

- Kabahat al gömlektir. Ya 

yenden, ya yakada!' çıkar .. 

Fehvasınca m<'ydana çıktı 

amma bu 147 bin lira ne ola
cak? 

Satiyenin kursa/;'lnda mı ka

lacak, yoksa devlet hazinesine 
dönecek mi?. 

Davanın püf.. noktası işte 

budur. •• 

Londra 23 (Hususi) - Ville 
Nuever mıntakasında cumhuri -
yetçiler şiddetli bir mukabil ta -
arruza geçmişlerdir. Bu şehir et
rafında çok şiddetli muharebeler 
olmaktadır. Katalonya cephesin
de kanlı muharebeler devam e
diyor. Hükı'.ımetçilerin kütle ha -

1 !inde yaptıkları seferberlik mü -
essir olmağa başlamıştır. 

Baroelon şehri diin >abahtan -
beri 9 defa bombardı'11an edilmi:j
tir. Boml:>ardımanlar Nr defa 16, 
bir dL!a da 12 tayyare !le yapıl -
mıştır. Bomb~rdımanlm dan şim • 
diye kadar yüzlerce yaralı ve bir 
çok ölü kayd,'dilmiştir. Bombar -
dunanlar esnasında Barselon'a et 
ve buğday getiren İngiliz Marner 

(Devamı 6 meı sahifede) 

500,000 
Güzel Kız 
T 1 

Almanya'da « İman Ve 
Güzellik » Teşkilatı 
Drest 23 (A.A.) - Havas ajan

sının muhabiri bildirıyor: 

Alman gençliği şefi Baldur Von 
Sehirach, dün cimanve gfu:ellik• 
ismi altında vücude getirilen yeni 
genç kızlar teşkilatının ilk teza
hürüne riyaset etmiştir. Bu teş
kilat 11 yaşından 18 yaşına kadar 
olan genç kızların kültür fen 

' ' san'at ve ev işleri öğrenmelerini 

istihdaf etmektedir. Bu teşkilata 
500,000 genç kız intis&b etmiştir. 

M AKİ NE YE VERİRKEN: 

1spanyadaıu harbde hücuma kalkan Franko piyadeleri 

250 Bin Liraya 
Al ına n Bin a 

F/A~'6.ıaklıdaki Elektrik Binasına 
Konan Kıymet 106 Bin Lira 

Deru.obank tarafından 250 bin 
liraya satın alınan Salıpazarında
ki Satie şirketinin eski deposunun 
pek yüksek görülen fiatı hakkında 
şehrimizde tahkikat yapan ko -
misyonun raporu Ankaraya gön
derilmi§ ve tetkikine başlanıl -
ınıştır. 

Diğer taraftan elektrik şirketi 

umumi müdürü Kadri Musluoğlu 
dün gazetelere bir mektup gön -
dermiştir. 

Mumaileyh bu mektubunda· ı 
' mevzuubahis binanın elyevm e-

lektrik idaresinin işgali altında ] 
bulunduğunu ve içinde külliyetli 

miktarda elektrik malzemcsi ol -
duğunu bildirerek bunun elektrik 

idaresi tarafından satın alınma -
sının kanuni bir zaruret olduğu

nu ilave ve istimlak muamelesi -
nin 106 bin lira takrllri .laymetle 

tamamlandığını beyan e :lrte -
dir. 

Bu muamelenin rereyan1 sıra
sında Salıpazarı bınasımıı Dcniz

bank tarafından -satın aluır.:-ü ü
zere olduğunun ögrenile ı key

fiyetten Nafıa Vekaletinin haber
dar edilmiş olduğu da mek!ubda 
kaydedilmektedir. 

FransaMuhasara1 Satışda Edilmeğe Doğru 1- •f d ' 
Yaklaşıyormuş Istı a e 

Kadınlardan 
Ediyorlarmış 

Boncour Mühim Bir 
Nutuk Söyledi 

Romorar•in 23 CA.A.)- Sulh 
lehınde tertib edilen bir miting 
esnasında bir nutuk söyliyen es
ki başvekil ve hariciye nazırı jo

seph Paul - Boncour, •Fransayı 
muhasara etmek siyasetinin kat'i 

merhalesi> addettiği ademi mıi -
dahale prensipinin yanlışlığından 
bahsederek •ecnebi kuvveUerinin 

müzah~retine nail olan asilerle 

mücadele etmekte bulunan mun
tazam bir hükumetin silah satın 

almak imkanını veren• hukuku 
düve' kaidelerinin tatbikini iste -
miştir. 

Hatib, netice olarak demiştir ki: 
•Demokrasiler bir kere daha 

diktatörlüklerin kötü darbelerini 

bertaraf etmekten ve bizi alaka
dar eden bu meselede muhasarayı 

yarmaktan aciz bulunduklarını mı 
gösterecekler? 

Her boyun eğiş bizı bu muha
saraya yaklaştırıyor .• 

Dört Kilo Esrar Bulundu Sekiz 
Yakalandı Kacakc ı 

• • 

Tutulan zehir kaçakçılarından : F aik, Salih, Enver 

Beyaz zehir kaçakçılığile aman
sız bir mücadeleye giri:jmiş olan 
emniyet müdürlüğü ikinci şube, 

kaçakçılık kısmı memurları, dün 

de, üçü kadın olmak iizere, sekiz 
beyaz zehir kaçakçısını yakala _ 
yarak, evlerinde ve üzerlerind~ 

(Devamı 6 meı aahifedc: 
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BİN SENE EVVELKİ 

İSTANBULUN HALİ 

i stanbulun tarihi hakkında bir 
etüd gözüme ilişti. Muharrir, 
bin sene evvelki İstanbulun so-

kaklarının nasıl olduğunu anla 
tıYQr. Bin sene evvel İstanbul so

kakları çok dar, yamru yumru 
imiş .. Binbir lisan konuşan birçok 

insanlar bu dar sokaklarda gü -

rültü, patırdı ederler, kaynaşır, du
rurlarmış .. 

İ§te bin sene evvelki İstanbu -

!un manzaraaı.. Bugünkü İ.stan -

bulla ne farkı var, diye düşün -
düm.. Bulamadım.. Siz ne dersi-

. ? 
nız .. 

AÇlKGÖZLÜÖÜN 

BU DERECESİNE PARDON 

Şu tramvay şirketi de, amma a
çıkgöz nesne imiş .. Hükılmet, şir

keti satın alacak, malum.. Şirket 

bu arada, bütün borçlarım da hü
kılmete devretmek niyetinde imiş. 

Allah Allah.. Pek>i, şirketin şim -
diye kadar kazandığı milyonları 
neden devretmiyorlar, acaba?. 

Babalarırun en akıllı evlidları, 
vaktile İstanbula gelip bu tram -
vay şirketini mi kunnuşiar, der -
.. ' sıruz •. 

ALAN RAZI, VEREN 

RliZI OLDUKTAN SONRA 

* Kızılay cemiyeti şubatın 
11 inci günü Ankaracia vereceği 
St!nelik balo için tanınmış san'at
k;ir Tino Ronsiyi angaje etmiştir. 
Mun.!!'ıleyh şehrimizde bı,· kon • 
serverecektir. 

tetkik, tahkik edilecek M var, an 
lıyamıyorum.. 

Alan razı, veren r.azı .. Ortada 
kandırma YQk ki.. 

BİZ DE SÜR'AT 

~RINDA YAŞIYORUZ 

İngiliz gazetelerinin verdiği şu 
havadise bakınız : Bir İngiliz ıay 
yarecı, saatte 600 kilometre slir'at
le uçan bir tayyare ile Paris! '"· 
Londraya 41 dakikada gelmiş .. Pa
risle Londra birbirine bu kadar 
yakın iki şehir oldu .. 

Biz de arasıra, sür'at asrındayız, 
diyoruz. Fakat, bu sözü, biz değil, 
onlar söyliyebilirr .. ~am üzeri 
bir tramvaya biniyorsunuz; Sirke
ci<!en Şişliye bir saatte gidiyor • 
sun uz .. 

Hey gidi sür'at asrı hey .. 

FAKAT BÖYLE SÜR'ATİN 

BİZE LÜZUMU YOK 

Geçenlerde, Londra mahkeme
lerinde, bir günde 469 boşanma 
davasına bakılmış .. İngiliz gaze -
teleri bunu bir rekor olarak kay 
dediyorlar. Ne diyeceksiniz, bu da 
sür'at asrı icabı.. Aman, böyle 
sür'atin bize lüwmu yok .. 

SARIŞIN KADINLAR 

HOŞA GİDİYORMUŞ 

Gazeteler ne tuhaf şeyleri ha
vadis diye, yazarlar .. Cenuiıi A
merika erkekleri sarışın kadın -
!ardan hoşlanırlamuş .. 

Peki amma, bu da bize derd mi?. 
Yahu, biz nelerden hoşlanıyoruz .. 
kimsenin yazdığı, çizdiği yok .. Şu 
Amerikanın her şeyinde bir fev -
kaladelik görüyoruz, vesselam .. 

AHMET RAUF 

Sıv~ta kanlı bir cinayet ol -
muştur: 

Hayat 
Pahalılığile 
Mücadele 
Ticaret Odalarının 

Çalışmaları 
Ticaret Odaları, hayat pahalı -

lığına karşı mücadele mevzuu Ü· 

zerinde çalışmalarına devam et -
J11ektedir !er. 

Muhtelif maddelerin yükselme
sine saik olan amiller tetkik o -
lunarak bunların ortadan kaldı -
rılması için alakadar makamlar 
nezdinde teşebbüslere girişilmiş

tir . 
Diğer taraftan muhtelif madde

lerin toptan ve perakende satış

ları da Ticaret Odaları tarafından 
günü gününe takip edilerek lis -
teler tertip olunmaktadır. 

Bunlar; hayat pahalılığı bahsi· 
ne ve her maddenin muhtelif şe
hirlerdeki fiyatlarının mulır · -
sesine yarıyacaktır. 

--o---
Halk 

Tipi Radyolar 
Posta , telgraf ve telefon mü

dürü Şerafeddin beyanatta bulu
narak radyo ithal ve satışının bir 
inhisar altına alınmıyacağı ve 5 
lambalı halk tipi radyoların as
gari 10, azami 30-35 liraya satı -
lacağını söylemiştir. 

Nafia Vekaleti pek yakında bu 
kabil radyoları A vrupadan getir
tecek ya kendisi post:ı, telgraf ve 
telefon merkezlerinde satacak ve
yahut ta bilvasıta satışa çıkara -
caktır. 

Badema orta mektep şahadet -
namelerinin puldan muaf tutul
ması kararlaştırılarak bu karar 
dün Maarif Müdürlüğüne tamim
le tebliğ olunmuştur. 

Ayni tamime göre tasdikname 
lere de, şahadetnamelere yapış -
tırılan pulun yarısı yapıştırıla -
caktır. 

-<>-

* Merkez Bankası ~>'<i umum 
müdürlerinden Bay Salahaddin 
Çam Ctnevrede afyon kongresi 
azalığına seçilmiştir. 

* Efganistan maarif müsteşar
lığına tayin olunan maarif nou -
fettişlerinden İsmail Hikmet bu
gün 'iehrimizden hareket ?decek
tir. 

Sıvasın Kayadibi nahiyesinin 
Kartalca köyünde oturan ~ir is
minde bir adam ile karısı Hatice 
üç kişi tarafından boğularak öl
dürülmüştür. 

Katiller, saf karı ve kocayı, Ha
ticenin sar'a hastalığını kesmek 
üzere 50 altın lira mukabilinde 
büyü yaptırmağa ikna etmişler 
ve söroe büyü olarak da; evvela 
erkeği, sonra kadını bir direğe 
bağladıktan sonra: 

Fakirler İçin Aşhaneler 

* İstanbul - Ankara ara5 nda 
yapilmakta olan 3 üncü telefon 
hattile Çorlu - İstanbul arasın • 
daki yeni hat pek yakında bite -
cektir. 

* Et toptancıları yine zam 
istemektedirler. Bu yüzden mez
bahada hayvan kesimi azalmışıır. 

* Bir müddettenbtri Alman -
yadı bulunmakta olan ~iraat u -
mum müdürii Bay Hayrı bu sabah 
şehrimize dönmüş ve saat 9 tre -
nile Ankaraya hareket etmiştir. * Taksimde Gümüşsuyundaki 
mühendis mektebinde yeni bir ya
takhane binası ile bir mutfak ya
pılmıştır. Yeni binada (450) tale- ı 
be için yer ve ayrıca mütalea sa-

- Şimdi, ikinizin de boynunu
zu iplerle sıkıştıracağız Nefes a
lamıyacak bir hale geldiğin za -
man şu muskayı kalburun için -
deki 50 altına üfleyeceksiniz. Bü
yü bu suretle tamamlanacak!..• 

Demişlerdir. 

Aşir ile Hat,i.ce bu şekilde bağ
landıktan sonra; boğazlarını sa -
ran ipler merhametsizce sıkılarak 
öldürülmüş ve büyücü katiller 
paraları alıp kaçmışb.rdır. Jan -

darma vak'adan biraz sonra üçü
nü de yakalamıştır. 

!onları da mevcud bulunmakta • 
dır. 

GÖKYOZO"DE 
AŞK YARIŞLARI 

r.~ 97 
Bir sabah Reşad evden çıkınca 

Beyler sokağının ağzında Suna -
nın annesile karşılaştı. 

- Eyvah.. Şıındi ne yapaca -
ğı.oı?! 

Reşad tereddüdle ilerledL Ba -
yan Melek çok şık ve zarifti.. So 
kakta yürürken, onun Suna ka
dar yetişmiş bir kızı olduğuna hıç 
kimse in.anmamı. 
Sunanın annesi şen bir sesle Re

şadı önledi: 
- Uğurlar olsun Bay Reşad.. 

Göriinmez oldunuz artık? Bu ka
dar erken nereye böyle? 
Reşad hürmetle başını eğdi ve 

,ı:ıç kadının elini sıktı: 

Yazan: lskender F. SERTEI.ıJ 

- İşe gidiyorum. Vallahi, ba -
bamın bu muzipliği beni dostla -
rımın yanında da mahcub ettı. İz. 
mıre gelir gelmez başıma yo -
rucu bir iş sardı.. Gözümü aça 
mıyorwn. 

- Hakkınız wr! Evlerimiz çok 
uzak .. Birbirimizi görmemize im
kan yok. 
Reşad bu istihzaya dayanamadı: 
- Kabahat benddir .. İtiraf e -

derim. Fakat, tesadüfler beni çok 
~ırtmış, hatta sersemletmiştir. 

Ne demek istediğimi aınlıyacak ka
dar yüksek ve ince bir zekaya ma
liksiniz. Fazla birşey söy !ememe 
müsaade etmiyeceğinizi umuyo -

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunmakta olan evko.! başmüı;jü
rü bugün şehrimize dönecektir. 
Başmüdür; inşaatı ikmal olu -

nan .1'.:yllbdekı fakirlere mahsus 
aşhane kadrosile diğer evkaf iş

len hakkında umum müdürle te
mas etmiştir. 

-<>-

"Deli Y orgi,, nin 
G emisi 

Geçen gün, Sirkeci rıhtımında 
bağlt iken bir infilak neticesinde 
bat&n cDeliyorgi• isimli balıkçı 
geınısine aid tahkikata bugün de 
devam olunmuştur. İştialin hangi 
sebebden ileri geldiği henüz an • 
!aşılamamıştır. 

Cerrahpaşa hastanesine kaldı

rılmış olan yaralıların sıhhi vazi
yetleri iyileşmektedir. 

rum! 
Sunanın annesi o gun o kadar 

şirin, o derece güzeldı ki .. 
Reşad bu sözleri söy !erken, bir 

aralık gözleri genç kadının gözle
rine takılıp kaldı .. ve titredi. 

Bu titreyişin manası neydi? 
Reşad neden sarsılmıştı? 

Bu anda Sunanın hayali gözü
nün önünden geçti. 

Suna, annesinin yanında o kadar 
cılız, o kadar sönük kalıyordu ki.. 
ve gözlerini birden yere indirdi. 

Sustu. 

Bayan Melek gülümsedi: 
- Pekala. Ben de susacağım. 

Ne demek istediğinizi anlamakla 
beraber, madem ki anlamış gibi 
görünmemi istiyorsunuz .. Öyle ol
sun. 

Reşad ayrılmak istedi: 

- Başımı kaşımağa vaktim yok 
vallahi. Size kar~ı çok kusurum 
var. Bay Tabiri de ziyarete gele
medim .. 

PO L i s 
Ve .. Mahkemeler 
. .! J .... .. ~ .. ... - - l , · •• : ·... • • • • • 

lnebolu Vapuru [ 
Faciası · 

Muhakemesi 
Temiz Kararı Kısmen Tasdik 

Kısmea Nakzetiti 
Bundan birkaç sene evvel İz -

mir limanına bir gece vakti girer
ken batan İnebolu vapuru faciası 
muhakemesi sonunda kaptan 
Mehmed Ali hapse mahkiım o -
lunmuştu. 

Temyiz mahkerııesi bu hükmü 
tasdik etmiştir. Yanlız; ayni hük
me göre, kaza esnasında bir ço -
cuğu ölen İstanbul polis memur
larından Necmeddine Denizbank 
idaresinin 1000 lira tazminat ver
me:;i hakkındaki karar nakzolun
muştur. 

Bu münasebetle evvelki gün İz-, 
mir Ağırceza mahkemesinde bu 
cihetten davaya nakz~n tekrar ba-1 
kılmağa başlanılmıştır. 

Bu celsede Necmeddinin vekili 
avukat Vehbi de hazır bulunmuş
tur. 

Muhakeme; kaptan Mehmed A
linin kaç sene idare hizmetinde 
bulunduğunun ve hizmet müddeti 
içinde herhangi bir ihmali görü
lüp görülmediğinin Denizbank u
mum müdürlüğünden sorulup taz
minat için ona göre yeni bir ka
rar verilmesini kararlaştırmıştır. 

Denizbank umum müdürlüğü 

bu cihetlere cevab verdikten son
ra muhakemeye tekrar devam o
lunacaktır. 

KISA POLiS 1 
HABERLERi ·--* Ahmed oğlu Ali adında biri 

Kadıköyde İbrahimağadan geç -
mekte olan tramvaydan atlamak 
istemiş yere düşerek başından ya
ralanmıştır. 

Bu Bir 
Teşhis 
Hatasıdır 

Çünkü Parayı Çalan Ben 
Değilim, Adam Resme Baktı 
Dolandırıcıyı Bana Benzetti 

- Hani sen bana söz vermi§ -
tin, bir daha mahkemeye gelmiye
cektin? ! .. 

Suçlu Arap Sabri önüne baktı 
ve gayet yavaş bir sesle: 

- Bu sefer kabahatim yok Bay 
hıikimciğim!. isterseniz, evraka 
bakın bir kere ... 

Sultanahmed ikinci sulh ceza 
Reisi, evrakı gözden geçirdi, son
ra sw;luya: 

- Anlat bakalım, Sabri, dedi. 
Şu Gülhane hikayesini.. İhtiyan 
nasıl dolandırdın? .. 

- Ben masumum Bay hıikim. 
Dinim hakkı için ki, masumum .. 
Bu sefeT hiç suçum yok .. Bir yan
lışlık yüzünden geldim buraya. 
Herifçi oğlu, Emniyet Müdürlü -
ğünde sabıkalıların resimlerine 
bakarken, kendisini dolandıran a-ı 
damı bana benzetmiş ~'e : cPara
mı çalan bu adamdır·• demi§. 
Halbuki ... 

Maznun boynunu büktü: 
- Halbuki ben onun parasını 

çalmadım. Bu bir teşlıis hatasıdır. 

Umumi 
Sığnak 
inşası 

Memleketin Her 
Tarafında Faaliyete 

Geçildi 
Hava taarruzlarına karşı pasif 

korunma kanunu mucibince ~a 
edilmesi lazım gelen umum! sı -

ğınaklarm yapılmasına İzmirde 

ve karsta başlanmıştır. Bunlardan 
bir tanesi İzmirde ikmal olun -
muştur. 

Şehrimizde de sığınak inşaatı -

na önümüzdeki günl~rde başla -
nacaktır. 

Evvela bazı müesseseler tarafın

dan yapılacak olan bu sığınaklar 
bir tip ve bir örnek üzerine tesis 
olunacaktır . Şehrimizıie içcisi çok 

olan her fabrika da muhakkak a

mele ve müstahdemlerle memur

ları için icap eden büyüklükte sı

ğınak inşa ettirecektir . -
Sular İdaresi 
Çalışmaları 

T edkik Ediliyor 
Sular idaresinin muamelfıtını 

tetkik maksadile Nafıa VekB.leti 

şehrimize bir heyet göndermiştir. 

Bu suretle idarenin •Terlros şir
keti> nden sonra yaptığı ıslahat 

faaliyeti de tebarüz edecektir. 

Bu hususta hazırlanmış olan bir 
plim mucibince şebekenin ıslah 

ve tevsiine mütemadiyen devam 
olunmaktadır. Ezcümle 936 sene

sinde yani cterkos şirketi• zama
nında 21 bin 530 abone varken bu 

yıl abone sayısı 22 bin 666 ya ba

liğ olmuş ve bunlara cl4• milyon 
99 bin 752 metre mikabı su ve
rilmiştir. 

çaldılar!.. diye söylenmeğe baş -
!adı .. 

Adam, bizden şüphelendi ve ön
ce Avramın, sonra da benim cep
lerimi aradı. Fakat bulamayın -
ca, şaşkın şaşkın yanımızdan ay -
rıldı, gitti. 

* 3051 numaralı otobüs evvelki 
akşa.J1l Şişhane yokuşundan çık

makta iken şoför Şevkinin idare
sindeki 2821 numaralı otomobile 
çarparak mühim surette hasara 
uğratmıştır. 

Hıikim evrak arasındaki müd -
dei ihtiyarın ifadesini okudu: cO 

1 
gün, Gülhane hastahanesinde yat
makta olan kızımı ziyarete gitmi§
tim. Bahçede bir kanapeye otur
muş, içeriye çağırılmamı bekli -
yordum. Bu sırada, yanıma, orta 

-11aşlı sonradan isminin Avram ol
duğunu Öğrendiğim biY adam gel
di. Ve benimle konuşnıağa b"§la
dı .. Söz arasında nereli olduğumu 
sordu. Ben lnebolulu olduğumu 
söyledim. O yüzüme hayretle ba
karak: , Ya öyle mi?.. • dedi. 
cHemşehriyiz desene .. Ben de 1-
neboluluyum.·• Biz bu zatla. tat
lı tatlı konuşurken. yanımıza ba
şında fötr şapka, üstünde yeni ve 
siyah bir elbise bulunan tahminen 
otuz yaşlarında, siyah saçlı, kara 
gözlü, siyah ve kesik bıyıklı, es- Eve geldiğim zaman, cebimdeki 
mer bir adam geldi.. , yirm; beş liranın yenııde yeller 

* Küçükmustafap~şada oturan 
Remzi adında biri sokaktan geç
mekte iken Arslan adında bir ço
cuğun attığı taşla başından ya -
ralanmıştır. ' 

* Karagümrükte oturan Meh
med oğlu Tevfik adında biri Sir
kecide şoför Cemalin kamyonun
dan bri lastik çalıp savuşurken 

yakalanmış adliyeye verilmiştir. 

* Tahtakalede Rızapaşa arsa -
sında topaç çevirmek yüzünden 
çıkan kavga neticesinde 14 yaşın
da İsmet adında bir çocuk bıçak
la arkadaşı 13 yaşındaki Aliyi ba
cağının iki yerinden yaralamıştır. 
Ali tedavi altına alınmış İsmet ya
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Bayan Melek birdenbire kaş • ı 
!arını çattı. 

- Bırakın canım şu adamı. Siz 
beni ihmal ettikten sonra onun 
lfıfı mı olur?! Tahir sadece Suna
nın babasıdır .. Anlıyor musunuz? 

Hakim suçluya baktı: - estiğini gördüm. Ve bunun üze-
rınc polise müracaat ettim.• 

- ihtiyarın tarif ettiği zat, zan- , 
nedersenı sensin, değil nıi? 

1 
Arap Sabri itiraz ettı: 
- Hayır beyim. B;r defa ben 

fötr şapka giymem .. 
Reis gülümsedi: 
- Fakat İ§ başında giyersin, ca

nım! .. 

- Sonra ben esmer de değilim. 
Bana Arap Sabri, derler. 
Hılkim ifadeyi okumakta de -

vam etti: 
cl\{eğeT bu adam, Avramın ar

kadaşı imiş.. Yanımıza oturdu. 
Şuradan, buradan konuşmağa baş
ladık .. Fakat bir aralık yanımıza 
sonradan gelen zat, ceplerini ka
nştırarak: 

- Paramı kaybettim, paramı 

pırdadı.. Fakat bir şey söyliye -
medi. 

Bayan Melek şehevi bir bakışla 
Reşadı süzdü. 

- Beklerim ... 

Reis, mfuid<uı:ıı ifadesini oku
yup bitirdikten sonra , maznun 
Sabriye döndü: 

- Demek ihtiyarın tarif ettiği 
adam sen değilsin, öyle mi? .. 

- Vallah ben değilim, bu san -
attan artık vazgeçtim ... 

- Hangi sanattan? 
- Yankesecilikten. Artık doğ-

ru dürüst bir adam oldum. 

Sabri bir zavallı hali takındı .. 
- Fakat bir insanın adı çıkma

sın, bir keTe .. işte böyle sebepsiz 
yeTe mahkemelerde sürünüyoruz .. 

Sabrinin suçu sabit olmadığın
dan, serbest bırakılmasına karar 
verildi. 

Mehmet Hicret 

ramadığı gayri ahlaki bir hadise 
olarak, daima nefretle karşıladığı 
halde,, şimdi lıu hadisenin kahra
manı kendisi mi olacaktı? 

O halde Yeşilköyde Perihanı al
datan ve annesi Pakize ile gizlice 
sevişen Nihadın ne günahı vardı? 

İspanya meselesinin, artık 
hlid bir devrine girmiş butuııd· 
ğuna şüphe yoktur. Geçen aY 
yirmi üçünde İtalyan kıt'a! 
run da iştirakile başlıyan Kati 
lonya taarruzu, bütün hızile d 
vam etme-kte ve hükümetçiler 
ri çekilmektedirler. Katalo~ 

oepheeindeki tazyiki hafifletııı 

için hükfimetçi kıt'alın taraf 
girişilen taarruz netice verme 
miştir. Franko bu cepheden Y' 
pılan taarruzu önlediği gibi, I{ı 
talonyadaki ileri hareketine 
devam etmiştir. Taragona'nın 
galinden sonra Katalonyada hiJ 
kiimetçilerin ellerinde kalan ı. 
rak, Barse !ona ile etrafından 
rettir. Bu şehrin de düşmek -
bulunduğu bildirilmektedir. 

Katalonya Franko'nun eline 
çecek olursa, lıiikiımetç! İspanl 
nm Fransa ile muvasalası bi.isb' 
tün kesilecektir. Bu cephede st' 
best kalan askerlerini Valansi, 
ve Madrid üzerine sevkederel< 
keri harekatı nihayetlendirebil1 

cektir. 

Şimdi böyle bir ihtimal kıı! 
şısında herkesin sorduğu sual 
dur: Franko zafer kazandıJ.<I 
sonra vaziyet ne olacak? Fr~n 
sada ve İngilterede sol cenah ıİi 
reler bu zafere mani olmak il 
son bir teşebbüs yapmışlardl1 
Karışmazlık politikasının kat'İ 
liisı karşısında lıiikumetçi tar• 
fın yardımdan mahrum bıraıol 
mamasını istemektediı !er. Fa~ 
İngilteredc bu istek parlameıı~ 
ya bile götüriilemedi. Baş,·e• 
Çemberlayn, parlamentonun i\ 
timaa çağırılınası içın muıııi 
parti lideri Atli tarafından ar} 

sıra iki defa yapılıın teklifi reel,.. 
delmiştir. Binaenaleyh İngilte" 

' işçi ve liberal zümrelerin hiil<" 
metçiler hakkındaki sempatilcl' 
gazete sahifelerinde çıkan yaf) 
la.ra inhisar etmiştir. 

Fransaya gelince; gerçi rne>' 
burada parlamentoya aksettirO 
miştir. Ve günlerdenberi yapJf 
müzakere, göstermiştir ki bjj) 
metçiler hakkındaki sempati ).,. 
nız sol cenaha münhasır değild 
Fakat Fransız hükumeti kıı!~ 
mazlık siyasetinden ayrılınııf 
tehlike görüyor. Binaenaleyh Jı' 
şeye rağmen, bu siyasette de 
etmeğe karar vermiştir. Gerçı · 
nüz, hükiımet namına son söı 
lenmemiştir. Haricıye Vekili 5' 
ne, harici politika üzerinde ti 
lerdenberi devam eden müııV 
şaya salı günü cevab verece~!' 
Fakat bu cevabın mahiyeti Jıll 
günden anlaşılmıştır. Hakikgt 
dır ki, Frans3, harekatın bU ~ 
hasında, Katalonya hududlııl' 
açsa da hükumetçileı· kazanııı' 
İngiltere hükumeti, Franl<O~ 
zaferine geçen senedenberi 
olupbitti nazarile bakmakta 
Görülüyor ki şimdi cie FraP 
hükiımeti böyle bir neticeyi } 
bul etmiştir. 

Bu şartlar altında, gerek Fr .r 
da ve gerek İ ngilter~de Ffl'.;( 
zaferinden sonra İspanya vat». 
tinin alacağı şekil, umumi e~t 
aliikadar eden en ehemrniı' 
mesele halini almıştıı·. Bu, bil' 

raftan Franko ile kendisine · 
dım eden iki dev !et arasııııll 
münasebetlere, diğer tarattın; 
Frankonun iki demokrat de' 
karşı takib edeceği siyasete lı" 
lıdır. 

Reşad şaşkın şaşkın genç kadı
nın yüzüne bakıyordu. 

Reşad elini, ateş kaynağına düş
müş gibi, birden çekti. Benzi sap
sarı olmuştu. İstanbulda iken bu delikanlıyı ne- ----------

- Sizi şe_refimle temin ederim 
ki bu sözünüzden hiç bir mana çı
karamadım. Galiba geceki ser -
sem!iğim hala devam ediyor. 

Bayan Melek birden bire Reşa
dın elini tuttu: 

- Evimizde hakim benim .. Aile 
reisi benim .. Onu bu mevkie ge
tiren, adam sırasına geçiren de 
benim. Dahası da var: Ailemiz ol
dukça zengindir .. Bu servet de be
nimdir. Evimize gelirseniz, Tahire 
·değil, bana saygı göstermiş olur
sunuz! 

Reşadın vücudünü korkunç, ya
kıcı bir ateş sardı .. Dudakları kı-

Genç kadının: - Beklerim .. Sö
züniı cevabsız bırakmak istemedi. 
Gözlerinin içi güldü. 

Ve bir kelime ile ccvab verdi: 
- Geleceğim ... 
Ayrıldılar 

* Reşad o sabah dairesine gider-
ken, tatlı bir riiya içinde yaşıyor 
gibi, gözleri baktığı yeri görmü
yor .. Beyninde: cBeklerim ... Ge
leceğim ... • kelimelerinden başka 
bir şey işlemiyordu. • 

Bayan Melek, Reşadı büyüle -
miş miydi? 

Reşad. sevdiği bir kızın anne
sile sevişmeyi havsalasına sığ~ı -

den tayib etmışti? Bugün kendiai 
de Nihadın mevkiine düşerse, Re
şadm o maceraperest gençten ne 
farkı olacaktı? 

Yürüdü .. 
Öksürdü. 
Gözlerini kırpıştırarak etrafına 

bakındı. 

- Kimseler yok .. 
O kendisini birinin takib etti -

ğine zahib olmuş ve yüzleşince: 
- Sen ne utanmaz adamsın! 
Diyecekmiş gibi korkmuştu. 
Belediyenin büyük mermer 

merdivenlerinden çıkarken yüreği 
titriyordu. 

(Devıwu var) 

Top Afm iŞ 
Adamın biri Şahldllt• esi~ 

Fakat hidi.seyl yalnız kulakıaıt ;ı 

lçln, hikJm olmaz, vara ~trnffl f.f, 
bunun üzerine ..ıtld k u.lYor· ..,, ' 

,~,. 

dan çıkarken blr &op ati.Yor. tıı ' 
damı çafırıp ne 7aphn utan:Ol,ı j 
J'Or. Kıırn&& adam lsllllnl blf'1'j 
hiç diyor. Hıildm pür ıtrll f' 
haltı ltuıatımıa ı,ıııım. derk•• 
l"ÜUI bir cevabla: Mademki 

1alnız lşlllln para olmoz 411°" 

blanbuı Oedlltp,._.. -~ 
IOkalt No. U 8 . "' 
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Memurlar Kanunu 
Proje Encümenlerde 

Tetkik Ediliyor 

inzibati Cezalar, Vezifeler 
Yaşama Tarzları 

Memurlar kanununda yeni 
tadilat yapılacağı ve bu 

. hususta hazırlanan proje
ltiıı encümende tetkikine b8flanıl
dığını yazmıştık. 

.. Bu huausta aldığımız malUınata 
gore proje çok mühim esasları ih
tiva etmektedir. 

1 
Ezcümle askerliğe yaramıyan -

ar da memurluğa alınacaklardır. 
Orta tahsili bitirmiş olmak me

llıur)uk için esas bir şarttır. Fa -

kat; vazife isteyenler arasında; 
ilk tahsilden daha yük.sek malu -

llıata sahip olanlar bulunmadığı 
taka· 
dır. 

ırde, bunlar da alınacaklar -

Devlet teşkilatında bütün me

llıurların vazifelerine ve hususi 

Yaşama tarzlarına ait hareketle
rin; takip etmek üzere bir umu

ıııt sicil dairesi teşkili zaruri gö
riilrnüştür. 
Şu kadar ki, bu l§i kolaylıkla 

başara.bilmek için; ilk adımda; 
Yalnız bir kısım memurlar için bu 

Usu) tatbik ve yavaş yava• diğer 
bii - • 

tun memurlara da teşmil olu-
nacaktır. 

· AYnca projede tayin ve terfi i

;iıı olduğu gibi tahvil muamele -
leri ve tahvil sebepleri; ın'zıba1 
~ezaiarı, inzıbat komisyonları, 
"1enıurların mezuniyet ve hasta
lık) 
la arı, memurluktan ayrılma şart-

rı, memurların yapamıyacakla-
: .. hareketler vesaire hakkında da 
ukiiınler mevcut bulunmaktadır. 
l!:ıciimıe inzıbat cezaları için 

l erece derece şu cezalar tesbit o
ınnıuştur: 

ı - İhtar, memuru vazifeır.dlde 
dikkate davettir. 

2 - Tevbih, memurun muay -

yen bir halinden dolayı muatebe 

olunmasıdır. 

3 - Maaş kesmek. Memurların 

almakta olduğu paranın 15 gün -

lüğüne kadar kesilmesidir. 

4 - Sınıf indirmek, memurun 

maaşça bir dere~e aşağı indiril -
mesidir. 

5 - Azil, memurun 2 aydan 1 
seneye kadar hizmetten uzakla;ı
tırılmasıdır. 

İkiden fazla azi~ cezası gören 
memurların mazuliyet müddetle
ri ne kadar olursa olı;un; hakla -
rında; tekaüt kanununun 13 ün
cü maddesi tatbik olunacaktır. 

6 - Memurluktan çıkarmak; 

memurun bir daha devlet hizme
tinde kullanılmamak üzere işten 
uzaJdaştırılmasıdır. 

Yeni projeye göre, vekfilet in

zibat komisyonları, vilayet inzi
bat komisyonları ve kaza inzihat 
komisyonları isimlerile üç nevi 
komisyon kurulacaktır. 

Bu komisyonlar ; derecelerine 
göre memurlar hakkındaki ceza
larla meşgul olacaklardır. Vila -
yet inzibat komisyonlarının ka -
rarları; hiç bir tasdike iktiran et
meksizin infaz olunacaktır. 

Kaza inzibat komisyonlarının 

kararları; daire amiri tarabndan 

itiraz halinde; vilayet inzibat ko
misyonunda ve vilayet inzibat ko
misyonlarının kararları da itiraz 

halinde vekalet inzibat komisyo
nundai vekilet inzibat komisyon
ları kararları da Şurayı Devlette 
tetkik olunabilecektir-

~""""========================~================ 

j.'"'ürkiye, Av Turizmi 
Kurulabilecek Bir 
Memlekettir 

Beynelmilel Avcılar Kulübü Reisi Böyle 
Söylüyor 

Ş ehrimize geldiğıni ve An -
ll karaya gittiğim yazdığımız 
si"'YneJıııilel Avcılar Cemiyeti Re
l Dıtkrok; memleketimizi avcı -
ığa çok .. . bur 

d 
musaıt bulmuş ve a-

a b' ır av turizmi kurmanın çok 
ııı . 
s_usait ve mümükün olduğunu 
0Yleıniştir. 
E:end· ısi bu maksatla; Ankara-

da . l"k 
ı a 

8 adar makamlarla temas -
arda bulunmaktadır. 
lli!atı ,,_. are oradan tekrar şehri -

·"ııe d" onecek ve buradan Mar -
llıara . 

,,,,__ Sahıllerine giderek tetkik-
--

!erde bulunup yine Ankaraya ge
çecektir. Mumaileyh bu ikinci An
kara ziyaretinde hükumetimizle 

bazı esaslar tesbit olunacaktır. 
Beynelmilel avcılar cemiyeti 

reisi, bilhassa ekinlere zarar ver
mekte olan yaban domuz -
!arının çok olmasından isti
fade edilebileceğini ve yaban
cı avcılara yeni kolaylıklar gös -
terildiği takdirde; buraya bir çok 
avcıların gelebileceğini; bunların 
da memleketimize pek çok para 
bırakabileceğini de beyan etmiş

tir. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

.... o. 52 
l!atta· . 

l!Ölgeıı ' Padişıihın hukukunu 
"iic e bırakacak bir de senet 
llıay~de getirerek bir hatlı hü -
!uz n ıle tevsik eylemişti. Nü -
tan ;.e hükmü elbette Padişah -
taııat'~ade cari idi. Aııanatı sal -
illi; ç ~c böyle bir nüfuz ve hük
hoyıee b:ınezdi. Tarih, o ana kadar 
ll.ıenaı ır şey kaydetmemişti. Bi
Yaıı. eyh .ı\l~ındar il;r olarak a-

.,.ııı teh!'k 
llııştı. 1 ~ basamağına bas -

lluııuııı 
llas1 ı il a beraber; ~izall)ı Cedit 
Ya Cdiiga edi!dise yin~ öylece ih
deden mek ısteniyordu. Müced -
li~ı ile au:er_ Yazılıp Levent çift -

auıuı: M. liaınl KARAVEL 

!anıyor H.epsine yeknasak aba 
dizlik ile tozluk giydiriliyordu. 

Fakat; Alemdar Mustafa Pa -
şanın arzusile Nizamı Cedit ve 
asakiri şahane tabirleri kaldırıla
rak bunlara Sekban namı veril -
di. Evvelce bunları nbaşlarına bos
tancı paratası giydirilır iken A -
lemdar zorbalarının başlarına giy
dikleri şubara konuldu. Şobara; 

Arnavutların giydikleri bir nevi 
küliih idi. 

Alemdar Mustafa Paşa; Yeni -
çeri ocağını Süleyman Kanuni 
devrine muvafık bir hale getir
mek için meclisi vükelaca ittihaz 
olunan kararı tatbika başladı. 

Amman Gürültüsüz 

O n yıl sonra çocuk konuştu -
ğumuzu, biz çocuğlm oku
duiunu anlıyamıyacağız 

Diye endi'" edenler var. Tabii, bu 
dil gibi çok mühim bir ilim ve 
etüd meselesi olduğuna göre saü 
hiyettarlar karşısında hüküm ver
mek bize dü§lllez. Konu§lllak ve .. 
yumak, yazdığını okumak ve an
lamak luırşılılı:lı bir ihtiyaç oldu

j'una ve muasır medeni cemiyet

lerde de bunun en şamili, en ko
layı tercih edildiğine göre tabiat 

hiç fiiphe yok ki daima zamanın 
ve tasfiyenin müttefiki olacaktır. 

Bizce, ne telişa, ne de gürültü
ye ihtiyaç yok. 

Aman gürültüsüz! 

BL'RHAN CEVAD 

Havaların 
Gitmesi 
Fena 

iyi 

Çünkü Ağaçlar Çiçek Açmak 
Üzere Sonra Bir Kış Olursa 

Berşey Mahvolacak 

Uzun yağmurdan fıonra; şehri

mizde hemen hemen yaz mevsi
mini andıran güneşli günler baş
la~tır. 

Ziraatçilerimizin söy ledikle -
rine göre; İstanbulda bu güneşli 
ılık günler 10 - 15 gün kadar da
ha devam edecek olur~a meyve a
ğaçları çiçek açmağa başlıyabi -
leceklerdir. 

Halbuki önümüzde daha Şubat 
ve Mart gibi ckapıdan baktırıp ; 
kazma kürek yaktırabilen kış ay
ları mevcuttur. 

Binaenaleyh havaların; bu mev
simde, böyle sıcak ve güneşli git
mesi bilahare yeniden soğuk ha
valar başladığı takdirde ağaçların 
ve çiçeklerin çok al~yhine ola -
caktır. 

Bu takdirde önümüzdeki yıl; 

meyve mahsulünün çok az ol -
ması tehlikesi mevcut bulundu -
ğundan ve diğer bir çok şehir -
!erimizde de havalar İstanbulda
ki gibi güzel, güneşli gittiğinden 1 
bahçe sahipleri havaların bu vazi-\ 

J Meclise Verile1!}' eni Bir Kanun 1 
Deniz Mahsulleri İşi 
Disiplinleştiriliyor 

Balık İstanbul Ve İzmirde 
Konserve Fabrikaları Yapılacak 

Şehrimizdeki alakadarlara ge
len malumata göre au mahsulleri 
kanunu Büyük Millet Meclisine 
sevkolunmuştur. 

Bütün balıkçıların ve deniz mah
sulleri ile uğraşanların merak ve 
alaka ile bekledikleri bu kanunun 
Mart içinde Büyük Millet Mecli
sinden çıkarak mevkii tatbike ko
nulacağı anlaşılmaktadır. Kanun 
mucibince meydana getirilecek o
lan deniz mahsulleri müessese -
!eri arasında yaptırılacak balık 
konserve fabrikalarından biri-

Fakir 
Doktor 

Yok 
İhtiyar Doktorlara Yapılacak 

) ardım Tezkerelerinde 
Bu Kelime Yasak 

İhtiyarlıyarak yardıma muhtaç 
bir vaziyete gelen doktorlara E
tıbba Odası tarafından yardım o
lunmaktadır. 

Bu yardımlar münasebetile ya
zılan tezkerelerde veya yapılan 

neşriyatta bu kabil doktorlar i -

çin fakir kelimesinin kullanıldı
ğı görülmüştür. Bu münasebetle 
Etıbba Odasına bakteriyoloğ İh -

san Sami Garan tarafından bir 
takrir verilmiştir. Bu takrirde 
fakir kelimesinin badema hiç bir 

doktor hak.kında kullanılmaması 
istenmektedir . 

Etıbba Odası idare heyeti, bu 
takriri müzakere etmiş ve tek -
lifi kabul ederek - velev ki yardı
ma muhtaç vaziyete de gelmiş ol
sa bile - hiç bir dokror hakkında 
fakir kelimesinin kullanılmama
sını kararlaştırılmıştır. 

-*-

nin İstanbulda ve diğerinin de 
Ege şehirlerinden birinde olaca -
ğı kuvvetle tahmin olunmakta -
dir. Esasen; İktisat Vekfileti ba -
lıkçılık mütehassısları bu mevzu
u şehrimizde de tetkik etmişler
di. İstanbul ve civarında mevcut 
bütün dalyanlar da ıslah olunacak 
ve balıkçılarımız bir teşkilat al -
tnıda toplanacaklardır. 

Bu suretle balıkçıların terfihi 
ve balıkçılığın modern bir şekle 

sokularak inkişafı için de yeni 
tedibrler alınacaktır. 

lzmirde 
Kız 

Enstitüsü 
Kültürpark Yolunda 

Yapılmasına Kanır V<'rildi 
Memleketimizdeki kız enstitü -

)erinin sayısını arttırmak için fa
aliyete geçmiş olan Maarif Veka
leti bu cümleden olmak üzere İz. 

mirde 250 bin lira sarfile yeni ve 
modern bir enstitü inşa ettirmeği 
kararlaştırmıştır. 

Kültürpark yolu üzerinde ve 
Erkek Lisesinin yanında yapıla

cak olan bu yeni binanın teme -
!ine ait 32 bin liralık ilk tahsisat 
İzmire gönderilmıştır. 

Yeni bina ayrıca; akşam oku -
lu ve sipariş atelyelerini de muh
tevi olacaktır. 

Bunu diğer vilayet 
rinde yeni enstitüler 
takip edecektir. 

merkezle -
kurulması 

Bu suretle yakın bir zamanda 
muhakkak her vilayet merkezin
de bir kız enstitüsü bulunacaktır. 

yetinden endişeye düşmüşlerdir. Memleketlerine 
-0----

Hatayda Yeni Yaptıracağımız 
Konsoloslu~ Binaları 

Hükumetimiz İskenderunda in
şa ettireceği konsolosluk binasın
dan başka ayrıca Antakyada da 
bir başkonsolosluk binası yapma
ğı kararlaştırmıştır. Bu yeni bina 
için Anlakyada belediye bahçesi 
münasip görülmüştür. Yeni bina
ya on bin İngiliz lirası sarfolu -
nacak ve inşaata önümüzdeki ay 
başlanılacakhr. 

Konya 
Müzesi 
Müdürü 

J{onya müze müdürü Yusuf 
Akyurt, bazı mühim meseleler 
hakkında Maarif Vekfıletile te -
mas ederek ~ehrimizc gelmiştir. 

Yusuf Akyurt, müzelerimizi ge
zerek, bilhassa İslam eserleri ü
zerinde tetkikat yapmaktadır. Bu
rada bir müddet daha tetkikat i
le meşgul olacak ve Konyaya av
det ederken ikinci tarih sergisi 
için bazı müretteb ve lüzumlu 
eşyayı da alıp götürecektir. 

Yeniçeriler kışlalarda oturur 
ve uliıfe ile geçinir asker olduk -
ları halde müruru zaman ile ade
ta esnaf ve rençper olmuşlardı. 
Orada burada balık, lımon, seb -
ze satarlar ve hamallık ederlerdi. 
Ekserisi de amele ve dülgerlik e
derlerdi· Ortada Yeniçeri diye ni
zama bağlı bir şey kalmamıştı. 

Fakat; ulufelerini bir nevi irat 
ve akar hükmüne koyarak alıp 
satarlardı. Bu sebeple bir çok ha
kiki Yeniçerilerin evlatları ve 
torunlarını ulufelerini ötekine be
rikine satarlardı. 

Alemdar Mustafa Paşa, ver -
diği kararla dahili defler olan 
kulluk neferatı, kr.rakullukçu, 
kışa! ihtiyarları gibi hizmeti fili
yede bulunanlar müstesna olmak 
üzer<: sair uliıfe sahi[Jlerinin el -
!erindeki isimlerin ilgasına dair 

idi. 
Alemdar Mustafa Paşa; Yeni -

çeriler hakkındaki bu kararile 
şahsı için ikinci bir tehlike çanı 

Giden 
Profesörler 

Şehrimiz Üniversitesinin sö -
mestr tatili münasebetile bazı ) 
ecnebi profesörler; mezunen mem
leketlerine gitmişlerdır. 

Diğer bazı profesöıler de bu 
fırsattan istifade ederek memle -
kelimiz dahilinde muhtelif tet -
kik seyahatleri yapmağı tercih ey
lemişlerdir. 

Bu cümleden olmak üzere or
dinaryüs profesör Lavert ve Ec -
zacı mektebi profesörlerinden La
vert , Doktor Kunt Rodendorf'da 
Ege havzasına gitmi~lerdir. 

çalmış olmuştu. 

Sultan Mahmut, Alemdarın bu 
kararını haber alır almaz, derhal 
enderun ricalini topladı ve fikir
lerini aldı. Ömer ağaya sordu: 

- Ömer ağa; vükelanın bu ka
rarına ne dersin? 

Ömer ağa; çok zeki ve umur 
görmüş bir halde biri idi. Biraz 
müliihazadan sonra, Padişaha şu 
cevabı verdi: 

- Padişahım; çok güzel ve ah
makça bir karar ... 

- Neden? 
- Çünkü; Yeniçerileri kudur-

tacak ve isyana sevkedecek bir 
karar da ondan ... Mülahaza bu -
yurunuz, Yeniçeri u!Ufelerini kes
mek onları ekmeksiz bırakmak 

demektir. Bu ha~ İstanbul ve taş
ra halkı arasında dehşetli ve u
mulmadık dedikodu yaratabilir .. 
Binaenaleyh; zatı şahaneleri bu 
kararı tasdik ederken her ne pa
hasına olursa olsun Yeniçeriler i
çin bir açık kapı bırakırsanız çok 

. Diğer taraftan İskenderun kon
solosluk binası inşaatı için de ye
di bin yedi yüz İngiliz lirası ay - • 
rılmıştır. 

Bu binanın inşaatı münakasaya 
çıkarılmışsa da talibi zuhur et -
mediğinden inşaatın paazrlık su-' 
retile yaptırılması kararlaştırıl

mıştır. 

iyi etmiş olursunuz ... 
- Peki; bu açık kapıyı nasıl bı

rakabiliriz? 

- Gayet kolay ... Bir kere; A
lemdarın verdiği kararı ilan et -
meli ... Yeniçerileri ve halkı bu 
kararla galeyana getirmeli .. Bil
iihare ; tasdiki aliye geldiği za -
man zatı şahaneleri şu suretle bir 
kaydı ihtirazi vücutlandırmalı -
sınız ...... 

•. .. Rençper ve saire esnaftan 
olup hizmeti filiyede bulunmıyan 
Yeniçerilerin ulUfelerinin IBğvo
lunmayıp... kırk gütı zarfında . 
gümrük varidatından nısfının te
diyesi, kırk gün zarfında esami ve 
u!Ufe senedi ibraz etmiyenlerin 
haklarından mahrum edilip def
terlerden isimlerinin ref'i ... 

İradesile; Yeniçeri kullarının 
elde etmiş olursunuz. Ve bu suret
le esasen Alemdar Mustafa Paşa 
ve taraftarlarına karşı isyankar 
vaziyette bulunan Yeniçerileri bir 
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inhisar 
Suçları 

Hangi Suçların Af Olunacağı 
Dün Bir Tamimle Bil1iril~i 
Kaçakçılıktan başka bazı inhi

sar suçlarından dolayı para ceza

larının affolunması kararlaştırıl

mış ve bu karar dün Başvekalet
ten vilayete tebliğ olunmuştur: 

Bu suretle; 790 numaralı kanu
nun 19 uncu maddesile 23 üncü 
maddesinin nakil tezkeresi olmak
sızın ispirtolu içkiler kanununun 

7 ve 5 inci maddelerinde; tuz ka
nununun 18 inci maddesile 20 in
ci, 24 ve 35 inci maddelerinde ya

zılı fiil ve hareketlere terettüp e

decek cezalar için; inhisarlar ida

resi; gümrük ve inhisarlar veki
linin muvafakati! ehükümden ev
vel kat'ileşıniş olsun veya olma
sın; hükümden sonra sulh oluna

bileceği gibi; bu cezaları takip ve 
t.ahsJden de vazgeçebilecektir. 

150 
Çeşid 
•• 

Uzüm 
Memleketimizin muhtelif mın

takaiarında yetişen üzümlerin 

cinslerile bunlar hakkında Ziraat 

Vekaletinin bazı malumat iste -

diğini ve bu mcyand.ı İstanbul 

ve civarında yetiştirilen üzümler 

hakkında da ayni tafsilatın Ziraat 

Müdürlüğünden de sorulduğunu 
yazmıştık. 

Vekaletin istediği ma!Uınatın; 

gönderilmesine muhtelif yerler

de peyderpey başlannuşlır. 

Yapılan tetkiklerdt; memleke

timize; mahsus üzıim çeşi tlerinin 

adedinin 150 yi geçtiğı anlaşılmış
tır. 

İstenilen malumatın hepsi Ve
kalete geldikten sonr,, hemen tet
kik ve tasnif işine başlanılacak -

tır. Bu suretle memleketimiz ü -
zümlerinden yemeklik, şaraplık, 

kurutmaya elverişli ve ihracata 

yarıyanlar ayrı ayrı t~sbit ve tas
nif olunacaktır. Nakliye vasıtala

rına yakın olan mıntakalarda bu

lunan üzümler ihraç tipi olarak 
ayrılıp ıslah olunacaktır. 

Mo~ern Mu~afaza Kulü~esi 
Yaptırılacak 

Denizbankın yeni yaptırmakta 
olduğu antrepolardan açıkta kal
mış olan gümrük muhafaza kulü
besinin yerine ve bu antrepo ile 
gümrük binası arasında; modern 
bir muhafaza kulübesi inşa olun
maktadır. 

Bu bina ile gümrüklerin önün
de, Denizbank önündt olduğu gi
bi, buraya da parmaklıklar yapı
lacak ve güzelleştirilecektir. 

kat daha fışkırtarak ezilmesine a
çık kapı bırakmış bulunursunuz. 

Dedi. Sultan Mahmut, Ömer a
ğanın fikirlerini şayanı kabul bul
muştu. Ve bu suretle Alemdarın 
kararını tashih eyledi. 

Yeniçeriler; Padişahın bu su -
retle hareketini memnuniyetlı· ka
bul etmişlerdi. 

Yani; Sultan Mahmut ve ende
run ricali durmadan Alemdar 
Mustafa Paşa ve hempaları aley
hine alttan alta tahrikat yapıyor
lardı. 

Hoş Alemdar ve hempaları da 
halkı aleyhlerine teşvik edebi -
lecek her türlü rezaili icradan çe
kinmiyorlardı. 

Kadın ve kızanlarla hamam ii. -
lemi ... Orman sohpetleri ve ge -
zintileri gırla gidiyordu. 

* Alemdar, asakiri cedidenin ay-
rıca bir ocak itibar edilerek bun
dan böyle asakirl Osmaniyenin 

Neş'eli İnsanlar 

A vrupalılar, şark milletlerı 

için neş'csiz, gülnıeyen in
sanlar, derler. Şark dekoru 

ile kahkaha, gülüş, tebessüm, bir· 
birin uyınıyan zıd sahnelerdir. 
Şarkta, daha ziyade tevekkül, dur 
gunluk, düşünce, ağırlık, inziva 
ye.r alır .. 

Biz, geçen asırların tesirile, dur· 
gun bir terbiye altında yetiştik. 

Yeni nesli nq'eli, güler yüzlü ye

tiştimıek mecburiyetindeyiz. A -
bus bir çehre sempati dejril, anti
pati yapal'. Neş'e]i insan, rnuhi • 

tine kendisini çabuk sevdirir. Dik
kat ediniz, şen adamlar ho~umu
za gider. Onları uaun müddet din 
leyebiliriz. Ağır, suratlı bir insan 
canımızı sıkar. 

Bele, bugünkü hayat şartları, 

geçinme tıır.n, iktısadi zaruretler, 
zaten bizi, sabahtan akşama ka • 
dar kafi miktarda ) ormakta, Üz· 
mckte ve sinirlendirmektedir. 

İnsanların çok fazla çalı~mağa, 
yıpranmağa mecbur oldukları bu 
de\irde, eskisinden daha çok neş
eye, gülıneğe ihtiyaçları ,·ardır. 

Neş'c sıhhatimizin de ttlısınu ... 
dır. Neş'eli cemiyetlerde, insAn -
!arın verimi daha fazladıT. Şen, 

sıhhatli adam daha iyi çalı~abilir. 
Şehirlerimnde neş'e kaynak . 

larını, eğlence vasıCalarını arttır· 

mak lazımdır. 
REŞAD FEYZİ 

Teşvikisanayi Kanunun~a 
[saslı T adi~at Yapılıyor 
İktisat Vekaleti tcşvikı sanayi 

kanununda esaslı ve geniş mıkyas
ta tadilat yapılmasını kararlaş -
tırrruştı.r 

Bu maksatla; Vckalelın alaka
dar dairelerinde icap eden hazır
lıklara başlanılmıştır. 

Yapılacak olan değiş!klik,er sa 
yesinde; şimdiye kadar muhtelif 
kanunlarla sanayi erbabına le -
min edilmiş olan meıı faatler ve 
kolaylıkların da saheları genişle
tilmiş olacaktır . 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Dfrdi 

Bakkal Dükkanında 
Neler Yok ki : 

Bir okuyucamua J'&m.yot:' * 
c- Bir ook dü .. kiınla.r, kı:ndl 

mesleklcrUe a.tilr.ası olmıy.an bin 
bir türtü ıte7 •tmaktadırlar. Jlle
sdi bir bakkal dUkkinınd:ı, ha
zan neler ltulu11muyor.. &:ılm 

Be1oilu11da manay dukü.aıll\c-var. 
Ka.r:şu:eda bhyiü. sermaJf'li bir 
ba.k.kal dllkü.ru bulunuyor ki ak

la ı-eJen laer ~7 bulundutu cibl 
dii.kki.n1ında bulunan butü.n mey

va çcşidferl de vardır. 

Bu dukkin daha luks bir lCr 

oJdufu için bcndf"n fazla mt"yva 
alu;ı 7apmakbdır. Hem içtri 
hcrhanKi bir teY almak i('ln Clre-n 
klm.ıı;;c rözüne 111,ln(·c meyva,·ı da 
oradan alıveriyor. 

Bu haJ iatanbuJon bUtün f'Stla -
fında vardır. Mewıa a ıJ . ebcu
\-akmın sarar ıormt'mtsi i('in ka
saba sebze saitınnamalıdır. llf'r 
esna/ kendi saha.~t dahUindr mal 
satma.JıdJr ki dlğerlC'ri bu yuJ:dtn 
n.rar rörmesin. Bu ha..~U.."UD sa 
yın beJedtyenııldn nazarı dlkka 
Une aned.il:metlnl rica ederim.• 

sekiz ocaktan mürekkep olmasını 
tahtı karara aldırdığı gibi sekizin
ci ocak olan eekbanı cedit ocağı

na dahi tuğ tabi ve alem ita ey
liyerek ocağa bir şekli istiklal 
verdi. Yeniçeriler böyk bir oca -
ğın te§ekkülünden daha ziyade a
lev aldılar . 

Sultan Mahmut; sekbanı cedit 
ocağını tutuyordu. Bir yandan da 
Yeniçerileri eline almıştı. 

Diğer taraftan Yeniçeri ortala
rına mensup fakat askerlik tali 
matına gayri vakıf b;r çok deli 

kanlıların sebzevatçı, hamal, ka -
yıkçı vesair san'atlara dühulden 
evvel sekban veyahut kalyoncu 

yazılarak askerlik vazıfelerınl ta
lim ve ifa ettikten sonra ıcrayı 
san'ata mezun olmaları keyfiyeti
ni de tekarrür etmiştı. 

Alemdar bu .lıararile bütün Ye
niçerilerin hoşnudsuzluğunu üze
rine celbetrni§ıi. 

(Devamı var) kudar kışlalarına yol -
--!.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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1 Orta ve Şarki Avrupa İşleri 1 11 MeraklJ Şeyierj 
SEYYAR DANS SALONU HÔK VE -Almanya 

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

Dost:uğa Rağmen, Bu İki DevJef 
Ar as ı nda 1'1ua llakta Ola n 

Bir Çok M esele ler Va r 

H 
lnd mülümanlan; bazı feıallk .. 

lerde, blllıassa 4üiün &eceleri 

..-öveyl e&mle cötttrür ve l'ell
rlrken (tablırevan) kullanırlar. Bun -
ların, kücül< 1enar odalardan farkı 
:roklur. İçlerinde dellluuılılar, &ene kıs· 
tar Mızıka plM'lar, tarkı sörlerler, 
4anıı ederler. 

HEDiYE 

Almanya, Lehistanııı Bitaraflığını 
T emin Edebilecek mi? 

!A 
lmanlnn Okranyayı ele ge
çirmek niyetinde oldukluı 
ortaya çıkınca Lehistan c!a 

bir taraftan Rusyaya, diğ~r hı·a( 
tan da müttefiki Fransaya yak • 
la mak içm hararetli bi" faaliyete 
gırışınişti. Fakat geçenle.-d~ Le -
histan Hariciye Nazırı Almanya. 
ya kadar resmi bir seyah•'. yaptL 
Ehemmiyetine binaen me•asimle 
karsılanan bu ziyaretle Avrupa 
gazeteleri de fazla meşgul bulun· 
makta ve bu ziyaretin neticeleri 
tat> ı l ve tcf;ir edilmektedir. 

· · mdi de Alman Hariciye Na -
zı Varşovaya gidecektir, Fakat 
r n 1 olarak Leh Hariciye Nazın 
9"'> de Berlı~i ziyaret E'tmişti. 

Ş n li Alman Hariciye Nazırı da 
. '. da V. r<-. vaya giderse bu res· 

mi iyareti iade etmlş olacaktır. 
Bu suret' . A:manya olsun, İtal

ya ılsun Leh..s .an ile münasebet
lerini son derece iyileştirmek iste
mektedirler. Le!ı.stanın coğrafi va
z:yeti gözönüne getirilince mev -
kı.nJeki eherrmiyet derhal•anla -
şılmaktad-r. Rusya ile Almanya a
rasında bulunan Lehistan Avru-

• 

• 

Alınan Hariciye lliazın Ribbentrop, Almanyanın ıarkta serbest kalma
sını temin eden Alman · Fransız paktını imzalamak üzere Parise 

gittiği zaman İsta syonda karşılanırken 

panın ortasın<ia ve şarkında bü -
yük bir rol oynıyacak halde de -
ğildir. Bu itibarla gerek Alman -
yanın ve gerek İtalyanın Varşova 

ile iyi geçinmek yolundaki arzu -
!arı anlaşılmaktadır. 

,~emberlayn'in Yeri~e 
Kim Gecebilir? 

Lehıstanla Almanya arasındaki 
meseleler az değildir. 934 de Var
şova ile Berlin arasında bir an -
!aşma imzalanmış ıse de şimdiye 
kadar iki aradaki meseleler hal • 
ledilmlkten uzak kalınl§tır. İki ta
rafın birbirine hiç olmıyan men
faatleri \.T3rdır. Bu menfaatlerin 
aykırılığı devam ederken devam

Tablırevan) lar, seki• kuvveUI Hind
u bama! larafmdan omuzda tqınır. 

BENİ SEVEN, ARKAMDAN GELSiNI. 

Ba IÖ•il ilk defa ıı<l7llyen klmt-

On dördöndi :rib 7ılda :raıı17an 

Fillp dö Valua ... Flandr seferine karar 
verdlfl uman baaıl baronlar, mevsl .. 
mln a:ecllflnl Deri ıürdiller, lllru eı. 
Uler. kral;; orda. amum kamaudan.ı 

GoU,.e dö Şatl7on'ln re,.tnı sordu. y .... 
h bmandan: cBlr harbi kaunmalı: lcln 
iyi ven kötil bava .ıeıu. ceoarel ve 
metanet ister! .• • dedi. 

Bu &as üzerine Kral atana blncU, Ju .. 
hcmı cekll, ve bııjırdı: 

- Beni seven arkamdllll selalal-

BİLYALARA DAİR 

Bll)'a 07DamJJ'&a kıs Ye erkek '9"' 
cu.k var mıdır!'. Düetoa adlı bir mu .. 
harrlr, 1111: bll7alar111 J'UV&rlak çakıl 

laşlanndan oldutnnu ve İmparator Ö· 
tüstüıı eslrlerlle beraber 01nı7arak ef· 
leııdfjinl söylii7or. 

Blldlflmh J'UT&rlak ve parlak bU -
yalar sonradan yapıJmafa başl&nmlf .. 
tır. En Pul bl11a yapan memleket 
Holandadır. Kilden imal olunan İn&'Ul• 
bUyaJar pek iyi defildlr. BllJ'&lar, mer
mer tozwıdan 7apı1ır, fınnlantt, parla
itlır, büyliktüklerlne cöre tasnif olunur. 

Dt!NYANIN EN 

TEMİZ l\lİLLETİt. 

Danimarka ırazete.lerlnden biri, bir 
milletin lenılzllfl, kulland'1'ı sabu • 
nun a1:1.ılı veya wklufu Ue ölçWdil ... 
tünü söyledikten sonra bir de lıılatls

tik neşredi,Jor. 

Bu meslekctqa l°Öre, dün7anm en 
lemh milleti Holandalılardır. Zira. a
dam başına senede 14 kilo as ~m ~· 
bun kullanıyorlarmış._ İklncllltf, 9 
kilo sabunla Amerlk.ablar kaıuuyor. 
Sonra sırasUe Danlmarkalılar, Belçl -
kahlar, Fraruuı:Jar, inrUlzler ve Al ~ 
mantar ccltyor. 

En az sabun sarfedeıı memlt:keUer: 
Sovyet Rusya, Polonya.dır. Atbanı b:ı -
•ına 2 kilo .... Bu hususta rekoru ka7.a-
nan1ar da Çlnlllerdlr: Adam ba1uu. 
ayda defU, senede 200 &ram ... 

Bıı Şimdiden Bütün İngilizleri 1\loşgul Ediyor 
lı bir anlaşma nasıl elde edilebilir Dt!NYADA NEKADAR Nt!FUS VARt 

dıye çok düşünülmüştür. Onun -------------

Başvekiller Yetmişine Gelince Çekildiği Hald ~ 
ÇemberlaynDaha Yerinde Kalmak Kararındadır 

Harbiye Nazırı Bor Belişa ta til esnasında boks yapıyor 

aşkasının yaşını hesab et • 
mek hoş g~rülmez amma ye
ni sene girdi gireli Avrupa

da devlet adamlarının yaşlarını 

hesab ederek ilerisi için tahminler 
yürütenler vardır. İşte bir haftalık 
Lorıtlralı gazete Başvekilin yaşın
dan bahsediyor. Ç{omberlayn on 
hafta sonra yani ilkbahacda 71 ya
şına ~iriyormuş. Bu münasebetle 
Basvekilin bugün nasıl çall§tığına, 
nasıl faaliyetini hfila muhafaza 

ettiğine dair demalfımat veriliyor. 
Fakat en mühim mesele İngiliz 
Başvekili çekildikten sonra yerine 
kimin geleceğidir. Başvekil ya -
şının artık yetmişe gelmekte ol -
masına rağmen kendisini pek sağ
lam buluyor. Onun için daha bir 
kaç sene ikti.dar mevkiinde kala
rakçalı.şabileceği kanaıttindedir. 

Fakat buna rağmen Başvekil bir 
gün yorgunluk duyarak çekilmek 

(Devamı 6 mcı sahüede) 

için hiç olmazsa on senelik bir an
laşma yaparak bu müddet zar • 
fında bütün ihti.!Mlı noktaları hal 
etmek çareleri aranması için 934 
muahedesi vücude gelmişti. Ve bu 
muahedenin oldukça faydası gö
rülmüştür. Çünkü daha evvel Le· 
histanla Almanyanın arasındaki 

gerginlik yüzünden bu iki devle • 
tin bugün yarın birbirlerine silah 
çekecekleri zannedilen günler ol
muştur. 

Bugün ise Avrupanın ortasında 
yeni bir muvazene tesis etmek lü
zumu şıddeUe kendini duyurmak
ta, Lehistan da böyle bir zamanda 
kendi hayati menfaatlerini düşün
mektedir. 

Okranya meselesinin artık or • 
talığı nekarlar meşgul ettiğini söy
lemeğe lüzum yoktur. Birçok ri
vayetler dönüyor. Fakat daha Al
manyanın bu meseleyi ehemmiyet
le ele alarak kendi istediği gfüi 
halletmeğe karar verdiğine hük
medilememektedir. Lehistanın Ok
ranya meselesinde Almanyanın 

menınun olabilecek gibi müsaid 
(Devamı 7 inci eah!feıfo) 

Dünyada mevcud nüfusun umumi 
yekünu 1927 de 2 mllyar 134 milyon 
idi. Geçen sene 18 tnllyon kadar art
mqtır. Yani yüzde 1.'1 ... 

Bunun nısfından fazlası Asyadadır. 

Wndlstanda 375 milyon, Çlnde de 450 
milyon nüfm vardır. 

Avrupanın nüfusu, Sovyet Rusya da
hil olmak şarttı~. 397 ml17ondur. Bu-
nun 97 milyonu Almanyada., •'7 mil -
yonu İngUterede, 4-3 milyonu İtal:rada, 
4Z milyonu Fr.ansad&., 35 milyonu da 

Polonyadadır. 

SAKS MAREŞALİNİN KUVVETİ 

Fontönay kahramanı Mareşal dö Saks 
son derece kuvvetli blr adamdı. 

Bir l"iln yolda rlderken atının nal
larından biri düştü. İlk tesadüf eltlfl 
bir nalbandın önünde durda, nalb&nda 
sordu: 

- Nallanruz satlam mıT ••• 

- Ona. füpbe mi var?~· 

- Ver bak.ayım bir taueslnl ... 

Dedl Nalı eline alclı, ellerinin ara
ımda sıkt.ı, bir simli kırar gibi kırdı. 
Nalband h&1'relle bslt17ordu. Mareşal 
cütdü, ve kendisine blr albn verdl 
Nalband, parayı aldı. dikkatle baktı , 

sonra iki parnuıllle lklJ'e llJ'trdı: 

- Mareşal, bo altın kalp! ..• 

Cevabını verdl 

Osman Cevdet, 
cumartesi gün 
len öğleyin, 

şirketteki işinden 

çıkınc.., mağaza -
ya uğrardı. Ora
dan, ertesi gün 
buluş1cağı sevgi
gilisine bazı kü
çük hediyeler se
çerdL Bazan, bir 
küçük şişe esans, 
bazan bir çor1<p, 
hazan bir şarap a
lırdı.. Mağazanın 

Osma:ı Cevdetln 
alış veriş ettiği kı
sımda. tezgahta 
bulunan sarışın, 

mavi gözlü genç 
kız, artık delik.an· 
lıyı tanımıştı. Os
man Cevdet da.
ha kapıdan girer
ken, genç kız gü-
lerek karşılardı. 

Aylarca Osman 
Cevde: abone ol
muş gibi, her cu
martesı bu dük

kandan sevgilisi
ne biz hediye sa
tın alırdı. 

Tezgah tar kız 

konuşkan, güler -
yüzlü. fıkır fıkır, 

sıcak kanlı bir 
mahlı'.ıktu. Deli

karılııun, bu ufak 
tefek kadın eşya
sını, bir kadına 

hediye götürdüğü
nü anlamaktıı. ge
cikm~mişti. 

Ar adan aylar, 
haftalar. geçmi§
ti. Os'.Tlan Cevdet, 
sanki, tezgah tar 
kızla artık ahbap 
olmuştu. Genç iişık, dükkandan 
girince, büyük bir hüsnü kabulle 
karşıl.anıyoniu. Tezgil.h·tar kızla 

teklifsizde olmuştu. İlk defa bir 
gün, sarı saçlı, mavi gözlü kız his
lerini saklıyamamı.ştır. Vitrinden 
bir küçük el çantası çıkardı. Genç 
müşterisine beğendirmeğe çalı

şıyordu: 

- Bu çanta, şimdi çok moda, 
dedi .. Bayram da yakın .. Bir ka
dına en iyi hediye ole.bilir .. Her
halde sevgilinız çok memnun ka
lacak .. 

Osman Cevdet, bu sözleri bü
yük bir heyecanla karşıladı. Bil
hassa, bir sevgili sözL onu çok 
mütehassıs etmişti: 

- Sevgilim olduğunu nereden 
biliyorsunuz?. 

- Belli değil mi, Beyefendi?. 
He:: hafta uğrayıp bir şey alıyor
sunuz.. Anlıyorum ki bunlar bir 
kadına hediye gidiyor 

Osman Cevtlet elindeki kırmızı 
çantayı evirip çeviriyor, tetkik e
diyordu. Sordu: 

- Kaç liraya?. 
- On liraya .. 
- Çok değil mi?. 

- Biliyorsunuz pazıı.rlık yok .. 
Eskiden olsaydı, size bu çanta için 
on beş lira diyecektim. Nihayet 
on ik liriaya almağa mecbur ka
lacaktınız .. Fakat, çok iyi maldır. 
Rengi, deseni, derisi çok iyidir. 
Hem şık, hem sağlam birşey .. Gö 
receksiniz, sevgiliniz ~ok memnun 
kalacak .. 

Tezgahtar kız bir an durdu; sah
nede rol yapan bir artist edasile: 

- Size bir şey söyliyeyim mi, 
dedi, bu çanta size uğur getire
cek.. düşünmeyiniz.. Alınız.. Gö
receksiniz, o genç kadın sizi daha 
çok sevecek., Size daha çok bağ
lanacak .. 

Bu sözler, Oman Ccvdetin ho
şuna gitmiyor değildı.. Ağzı ku
laklarına varıyordu. Derin derin 
de düşünüyorJu. On lira pek az 
bir para da d~ğildi.. Nasıl verme
li idi?. Yarınki gezme, sinema pa
rası ile berabe:, bu hafta ona bel
kide yirmi liraya patlıyacaktı. 

sonra ipin ucunu kaçırdı mı,yeni 
aylık çıkıncıya kadar sağa sola 
borç etmek lazım gelecekti. Daha, 
bunun gelecek haftası da vardı .. 
Sevgilisini alıştırmıştı. Her hafta 

Babalık k•sa:k;~,~~ti:.~:....,...,,...,...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...,.._;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=i~'"'"'!!'!'!!~Y~os::m:a~:!ll!I!!•..,.!!!!!!!!!!!!!~-"'-!!!!!-"'~-.-.... """"""!!!!!~._..... 
- Eğleneceğiz. y· • , o s A -Ben hastalandım. İçki dokundu galiba?. 
- Ben kalBmam. Diye ağıza başladı, ve en sonunda: 
- Öyle bir kalırsın ki!. - Haydi git yat.. 
- Gerçekten kalamam. Gece sözüm var. Buyruğunu aldı. Babalığın eğlencesi yerin -
- Ren söz filin tanımam. deydi, Yosmayı unutmuş, sağında solunda bir sü-

- Olmaz ki... No. 5 2 Yuan: ETEM İZZET BENICK ••••••••• rü yosma vardı! 
Babalık kızdı: Yos.na ;•ini yo1una koydu, sessizce odadan 

- Kes dedik ya. İşte bu gece buradasın! Fakat, terslik etme de bu gece şu yağlı aveli sız- "" 
- E, kes... sıvıştıktan sonra mantxısunu kaptı, hemen sokak Yosma Hüseyinin kızı.dığını görünce yumuşa- dır ayım. 
Yosma aldırmıyordu: kapısın<""ln fırladı, ilk karşılaştığı arabaya atladı: 

mağa başladı. Aşağıdan alarak kandırmağa çalıştı: Hüseyin, pos bıyıklarına elini attı, kaşlarını 
- Kesil !Cek gibi değil. Ucunda elli papel var - Çek Bursa sokağına!. 

ha.balık. Be .ki de artar, eksilmez. - Peki babacığım. Dediğin olsun. Ama, söz çattı: Hem gidiyor, hem de kendi kendine: 
verdim. Oradakiler de beklerler. - Olmaz dedik a .. Olmaz .. 

- Bu .gece de para kazanma. Ben hakkımdan lı 1 - Elli dedim ama, yüz elli papel Arkası nasıl 
_ Adam gönder, sav onları! Yosma bin dereden su getirmeğe ça ştı. Ya - Is l' 1 Tuf ki 

vazgeçtim. Otur adamakıllı bir eğlenti yapalı.m. vardı. yakardı, serteldl, yumuşadı, diklendi, gev· o a ge ır · - anın yo uğunda bu da kötü değil. 
Rccııb, Mahmud, Ali, Nedim, Bedri ve kızlar gele- Kimi göndereyim, kime göndereyim? Diyordu. 

şedi ... Hiç birisi son vermedi. En oonra kendi ken-
cekler. Sen de kalırsın. Geleceklerin her birisi şinıdi kimbilir nerededir? disine: Yosma Bursa sokağındaki evin önünde araba-

-Yemek, meze filan hazır mı?. Büyiik bi. l.oplantı yapılacak, önceden sözleşildi, _ Ben yı'ne dan indi. Dört numaraya çıktı. Daha apartımanın 
işimi bilirim moruk ... 

- Hepsini ısmarladınL A:bdullehtan gelcek. Bol hazırlıklar oıuu. akşama da gideceğiz. Hem benim- Ded' kapısının önünden içerdeki saz ve şarkı sesleri 
ı, sustu. k 

meze, bol içki, bol eğlence. Bu gece içimden böyle kisi yaman bir parça. Yağlı kuyruğun en yağlısı. ulağı dolduruyor, arada bir nara halinde: 
bir eğlence koptu. Hepsine de söyledim. Hiç güceııdirmeğe gelmez! CANIM ÇİFTE TELLİ _ Canım çifte telli! .. 

- İyi, güzel siz eğlenin. Ben de parasını kJı.. Hüseyin: Gece yarılanmıştı. Bağırtıları ve el şakırtıları işitiliyordu. 
zanmağa gideyim! - Benim keyfim böyle istedi gitmiyeceksin. Hüseyinin başı bulutlandı. Yosma: 

- Para var. Yeter. Bu gece benimsin.. Konuklar da bardak bardak rakı içiyor, eğle- - Eğlence yolunda ... 
- Ama, bugünün yarını da var. Dedi. ni~rlardı. Hepsinin yanında birer kadın da bera- Dedi, kapıyı çaldı. İçinden de pazarlı.ğı yapı-
Babalık kızmağa b&§ladı, sert sert söyledi: - Ben her ııece, her gün, her saat seninim. ber gelmişti. yıordu: (Devamı var) 

ı_Y_azan __ =_•_EŞ_AD_F_E_Y_z_ı __ J 
küçük de olııa, bir hediye götür 
meği adet edinmişti. 

Tezgahtar kız, durmıyor, tatlı 
tatlı ne diller döküyordu. Deli· 
kanlı çok yumuşaml§!L Faka4 
belli idi ki, parayı fazla bulmlli 
tu. Müşteriyi lı.a(ırmamak için: 

- Fiyatlar maktudur. dedi,. Sı 
ze bu malı daha aşağı '·ermeğl 
isterdim. Fakat, mümkün de0 ıl. 

• Size ancak §un uyapabilirim. Pa 
zarlık yok.. Sadece yiızde on ıs 

k.onto yapayım.. Dokuz liraya alı· 
nız .. Çok ucuza, en iyi bir mal alı• 
yorsun uz .. 

Bu teklif karşısında, 0sma 
Cevdet dayanamadı: 

- Peki, sarınız, dedL. 
Dokuz lirayı bayıld:. Çanta 

aldı. İçinde büyük bir huzur va! 
dL Çok mes'uttu. Sevgılisi, kı 

.bilir, çantayı görünce, ne kad 
sevinecekti. BU.yük bir sürpriz 
Jacaktı. Genç kız çantayı eline ' 
lacak, bakacak, aynada se;vrcd 
cek, büyük bir haz duyacak! 
Sonra, Osman Cevdetir. boynun 
atılacak, onu ~apur şupur öpe 
cekti. 

* Osman Cevdet, o günden soP 
ra, bir daha mağazaya uğran1a 
oldu. Tezg8Jıtaki sarl§ın, rııa• 

(DevBll'ı 6 mcı sahifede) 

1 Rady~rogramJ 
Ankara Radyos&I 

BUGt!N 

18.30 Proırram. 
18.35 Mii>lk (dan& saaU • Pi) 
18.15 Konuşma (Doklorun saatli• 
u.ıo Türk mii2ıtl (fasıl heyeti - ı 

rqık proırram) 

20.15 Ajans, meteoroloji habcr1<'1 

alraal borsası (flyal) 
20.30 Tiirk Muzlfl (klisik proır' 
1 - Neyzen Osman dede - Muh•''' 

J'er sünbüle peşrevi. 
2 - Varda Kosta Abmed ata - pı 

bay7er Sünbüle ,arkı. 
3 - Selim - muha7yer sünbult-

b - En concal nazik. . 
4 - Rlfat Bey - kürdili hlca•~' 

-"' - Bu tebl ricadan dil. ' 
5 - ..... - kürdllJ hicazkir ,artı.: 1 

roneanm etrafıru &lmış. 
6 - T. Ali efendi - Suzu dll ~·r•' 

Yandıkça ol dili suzan. 
7 - Semşeddln Ziya - Şe1ıJ1a• f"' 

kı - Ey habmau. kanmayan. 

8 - Rahmi Be7 - Bayati ••'~' 
Gül hazin sünbul perlııan. 

9 - Şevkel Be7 - u .... k pr~I , 
Gülzare nazar kıl. -· ,_ 

21.00 Memleket saat ayan, Tu.rk 
zift devam. 

10 - Milstezal - Hasretle bu --~ 
il- Kalender - BJr phı sUeill~ 
lZ- Divan - Ok ırlbl hoplar b<'•:ro 
13- Divan - San yıldız, mal"l 1• 
Küme okuyucuları tarafından. (1 
Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer. ıı:, 

Fersan, Cevdet Kozan, Ru1en 1' 
Kemal Niyazi Seyhun. 

Zl,15 Konuşma. 
21,38 Esham, lahvUit, umbl1' 

nukul borsası (flal). .,ı 

21,40 Müzik (küçük orkestra • • 
Necip Atkm). .ı 

22.SO Müzik konllflll&lan (C'' 
Memd uh larafmdao). f 

23,45 • !4 Son aJaM haMrltrl 

YA!llN 
U,30 Proğram. 

12,35 Türk müsltl - Pi. "' 
13 ?\femleket saat a7an. aJaDS• 

teorolojl haberleri. .,1 
13,10 - 14 Mii21k (mublellf ,.nı 

plillar). 

1357 Hicrt 

1 

1354 Run1
' 

ZİLHİCCE İkincik8nıl~ 
2 10 / 

İ939. Ay l, Gün 23, Kasım ~ 
23 İkincikanun PAZARTf:!' --
Vakıtler Vasati Ez•~; 

sa. da. sa. O. --- 2 sa 
Gün et 7 18 

Öğle 12 26 7 ı' 
İkindi 14 S9 9 A6 

Akşam 17 13 12 oO 

Yatııı ıg so ı '6 

1maaır ' 3 
11 ,ı 



l __ is_t_a_n_b_u_l'_d_a_n_E_n._s_t_a_n_ta_n_e,._ .. l_e_r_:_4 ___ ı 

Vesaiti Nakliye Derdi! .. 
Köprüyü ·Yürüyerek mi, Yoksa 
T rcmvayla mı Geçmek Hayırhdır? 

1 stanbulun çlle dolduran hal· 
kı bilir misiniz neden yor -
ı:undur? .. 

Faua çalışmaktan mı?, gezme, 
eğlenme haddini aşmalııtan mı?. 
\' 

0 ksa istirahat etmesınl bilme -
diğinden mı yorgundur. Daha bir 
:k şeyler hatırımıza gelebilir. 

&kat mühim sebepleri bir türlii 
hatu·Iıyamazsıruz. Fattat size ve· 
ril 
d. l!cek cevap yabancınu değil-

r. 

* d Bir akşam üstü Karaköye ka· 
ar bütün İstanbul tarafındaki 

traınvay istasyonlarını ziyaret et
llıeniz kabil olabilse ve yine Ka· 
rak · 
k 0Yden Taksime ve Kabataşa 

1 
adar uzanan yılankavi demiryo

. un iki tarafında rastlıyacağınız 
ınsan kümelerinin arasına karış
sanız, duyacağınız kelimelerin bi
~er balyoz gibi sert ve ağır olduk
a~ıru kabul edersiniz. 

be Is_tan_b~lu tramvay denilen ucu· 
. nın ıç ınde macun haline gir • 
llı_'.'kren başka bir şey yapamaz. 
;.Uııkü senelerdenberi nasırlaşan 
d~eud~ daha fazla itiraza müsait 

ğıldır. Ellerinde paketler, yor
gunluğu ebedileşmiş yaşlıca bir 
~rkeğin akşam üstleri evine gide-
ılınesi ;çin liizım olan vesaiti en 

az y le . ~run saat bekler. Ve bu bek-
i Yı~ rahata kavuşmak değil ilde· 
ba kabir azabına intizar addedile-
ılir E . .. ü d · mınon nden :lılaçkaya gi-
"0ek bir İstanbullu zaten tram

ı b" .,, ınmek için azami fedakılr· 

• 

• 

lığa katlanmış demektir. Bunun· 
la beraber İstanbul halkı birbir
lerini ite kaka istif haline doldu· 

ğu tramvay arabasında saatler· 
ce seyahat edebilecek kadar piş
:kinleşmiştir. 

Maazallah İstanbullular evleri 
ile çı:.Iıştıkları daire arasında mun

tazam bir vesaiti nakliye ile se
yahate mecbur kalsa (bana öyle 

geliyor ki) rahatsız olur ve .. ezil-
mek ihtiyacı hisseder... 1 

* İstanbul derli toplu bir şehir 
olmadığına göre vesaiti nakliye 
işinin de iyi ~ekilde tknzim edil

mesi icabeder. Halbuki bugünkü 
vaziyet tamamile aksine; birkaç 

bozuk tramvay, iki üç hurda oto
büs ve .. zorla yüzebilen vapur • 

iki Komşu Arasında Dava 
M evzuu Oldu 

... Modem bir çif tlikte arıcılık 
tıgu· 
ğ ız gaze-telerinde okundu -
ın ~ göre Londradaki istinaf 

llıeşg:l keınest şöyle bir dava ile 
llu1·<i olarak kararını vermiştir: 
llıı.n e arı kovanları olan bir ada
lı artları 
ahçes; uçmuş, lrom~usunun 

&ıılh ın: gldıp konmuş. Köydeki 
Vay1 d" kemesinin hakimi bu da-

ırrled · • · '"n k ıgı zaman arı sahibi-
lcoınıı entli arılarını böyle bitişik 
hı .unun bahç "nd .... 
"Yab·ı esı e gorup ta -
~ne kı eceğinı düşünmüş, bunların 

ent1· · 
ilısunu ısıne gelebileceği, kom-
lieesin n bunları zaptetmediği ııe
lıaksız e ~arınıştır. Dava sahibi 
~ . gorülınü~tür 
"'~nd · k ' · 

lıUkıneı: endinın haklı olduğuna 
duiiunu ~ve arıların sahibi ol -
dellıiştır: ıa eden adam ise şöyle 

İ8!~~nBkoınşularımdan müsaade 
· :fhçesine girerek arılara 

bakmağı söyledim. Arıları topla • 
yıp alacaktım. 

Bunun üzerine komşumdan şu 
cevabı aldım: 

- Sen benimle ancak işin olrlu
ğu zaman konuşuyorsun öyle mi? 

Çünkü her iki lromşunun aralan 
bir zamandanberi açık olduğu an
laşılmıştır. Arı sabnbinin bu mü
racaatinden bir gün sonra komşu 
gelerek arıla-rın bahçenin bir ta
rafında toplu olarak bulunıdukla
rını, eğer görmek isterse başka ta
rafından dolaşarak oraya girebi -
lcceğini söylemiştir. Fakat göster
diği tarafa gitmek için başka bi • 
rinin tarlasından geçmek Iılzım 

gelmiştir. Arı sahibi demiş ki: 
- Ben başkasının tarlasından 

geçemezdim. Bana asıl gidilecek 
yoldan geçmeme müsaade etme -
diği için ne oraya gidebilirdim, ne j 

r ,... 
l . . 

!\~ 
\ 

lar .. İşte İstanbulun vesaiti nak
liyesi.. 

Diyebileceksiniz ki bu arada 
bu kadar var, bunları beğenmez
seniz otomobille gez. Sözü bana 

söylersiniz ama İstanbula dinle -
temezsiniz. Her yerde, umumun 
her işi hakkında böyle mütalea 
yürütebilseydik dünya harita ~ 

sını tanımaz devirler ve memle
ketlerin tarihi diye bir şey duy
mazdık. Şüphesiz ki İstanbul yol
larının bugünkü hali vesaiti nak
liyeye bazı yerlerde sekte ver • 
mektedir. 

E\vela yolları. sonra vesaiti in
tizama koymak fikri belki bu sö
zümüzü bir katre rutubetlenme
sine yardım eder. 

* Bilhassa akşamları ve sabah iş 
saatlerinde kolsuz, bacaksız bir 
pehlivan ve güzellik kraliçesi 
karşımıza dikilen bu koca şehrin 
'rnli cidden tuhaf ve daha doğru-

l manasızdır. 

Durak yerlerinde yağmurlu, 

karlı günlerde hazan saatlerce o
tobüs ve tramvay bekliyenler bu 
yüzden hasta olmak tehlikesi ge
çirmişlerdir. 

İstanbulluların en büyük şika
yeti tramvaydan başlar. Bu sız

lanma Haliç vapurlarına, sandal
larına kadar uzanır. 

* İstanbulun nakil vasıtalarının 

azlığı halka birçok müşkülat ve 

zahmet vermekte olduğu inkılr 
kabul etmiyen bir hakikattir. Bi
naenaleyh; nakil vasıtalarının tek

sirine, intizamına ehemmiyet ve
rilerek İstanbul bu derdden kur
tarrlmalıdır. 

de arılarımı görebilirdim. Bunu 
söylediğim zaman r Jıayet kendi 
bahçesine girmeme müsaade ettL 

Ben onu takib ederek arıların bu
lunduğu tarafa gittim. Fakat ben 

gidinciye kadar arılar uçmuştu. 

Bunun üzerine öbür komşu de -
miştir ki: 

- Bundaki yanlışlık kendisine 
aiddir. Arılarını tophyabilirdi. Bu
nu ihmal etti. 

Köydeki sulh hakiminin verdiği 
karar arı sahibinin lehinde değildi. 

Komşunun bunların kaybolma -
sına sebeb olduğu iddiası kabul e

dilmiyordu. Arı sahibi bunu görün
ce davayı istinaf etmiş, iş de Lon

draya gelmiştir. Loııdradaki istinaf 
hakimi şu kararı vermiştir: 

- Arı binek veyahud çift hay
vanatından sayılamaz. arıyı mal 

olarak saymak için onları kuvanda 
ve binin yanında hul·ınması lii -

zımdır. Eğer bu 
sindeki kovanda ,'. ;c· ıı başka biri 
gelerek arıları alırsa o zaman böy

le bir dava görülebilir. Uçan arı -
!arın bir daha dönüp gelmemiş ol

masından komşunun mes'uliye • 
tine hükmedilemez. 

Arıları kaybeden adam bu ka
rardan memnun olmamış ise de 
sesini çıkarmadan çekilmiştir. 
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l_ş_~,_KA_f Her Şeyden önce 

MAYMUNCUK VERMİŞ·· 
- Oğlun bir kahvehane açmış. 

Geçen gün gördüm. Çalışıyor, ka
zanıyor. Sermayiyi sen mi ver · 
din? ..• 

- Evet, maymuncuğu verdim. 
Bundan iyi sermaye olur mu?." 

KRİZ 
- Karı-mm para krizi tuttu? ... 
-? ... 
- Evet; para istedi, vermedim 

nu böyle olur! ... 

AHLAK BAHSİ 
Yolda gıderken yarım lira 

bulsan, ne yaparsın? Sağlar nu
sın? ... ' 

- Ob! Hayır ... Sinemaya gi • 
derim. 

iki 
Kardeş 
Arasında 

Y irmi yedi senedenberi bir -
birlerini görmemişle<". Yir -
mi yedi sene evvel kardeşini 

bırakarak İngiltereden Yeni Z-
landa giden Tepet isminde bir İn

yılbaşında Londradaki kar
de~i Roberte oradan telefon etmiş, 
konuşmuştur. 

Yeni Zelanılın Yamın.er Snon 
şehrine yerleşmiş, zengin bir çift
çi olan bu adam telefonda şöyle 
demiş: 

Anamız İngiltere nasıl? Ara • 
ınızda 11,000 mil mesafe var. 

Sekiz dakikalık telefon muha • 
veresi sırasında iki kardeş birbir
lerine mümkün olabildiği kadar 
hallerine dair mali'>mat vermişler· 
dir. 

Kendinizi Tanıma/ısınız! 
Sesiniz Neye Delalet Eder, El Sıkmanızdan Ne 
Anlaşılır, Hakiki Bir Dost musunuz, İyi Bir Zevce 
misiniz, iyi Bir Koca mısınız? Nikbin Bir İnsan 

mısınız, Kıskanç mısınız, ve Nihayet İyi 
Bir Aile Reisi misiniz? 

işte Bu Suallerin Cevablarını 
Okuyup, Müşküllerinizi Halledin 
G eçcnlerde bu sütunlarda 

uzun ve ilmi bir tetkik mah· 
sulü olarak bir yuı yu -

mış, kendinizin ve karşınızdaki 

insanların nasıl olduklarım, seci
ye]erini, meziyetlerini öğrenme .. 
nin daima mümkün olabileceğini 
ilave eylemiş, bu yolda bir bayii 
tafsilat vermiştik. 

Bugün de bu yolda bir etiid 
mahsulü olan yeni bir yazı yazı
yoruz: 

SESiNiZ NEYE 
- --

DELALET EDER 
Sesiniz kuvve1li ve sert mi• .. 
Sağlam fikirli ve seciyelisiniz, 

demektir. 
Sert ve gayri muntazam mı 1 Be

deni kuvvete delildir. 
Yüksek, gür ve keskin mi? .. 

Kibirli, azametli, hadid mizaç, he
men hemen titiz, hırçın, nadiren 
memnun ve daima etrafınıza taan 
yağdırmadan hoşlanır bir adam -
sınız. 

Müessir, samıahıraş mı? Say -
gısızlıkla, küstahlıkla dikkat na
zarı üzerinize çekmek ıstiyorsu -
nuz ve eflliı wnumiyeyi hiçe sa
yıyorsunuz. 

Tatlı ve parlak mı? Hayırhah ve 
müşfiksiniz. 

Zayıf ve gevrek mır .. Kibir ala
meti. .. 
Eğer hazin ve nalAn ise tesir u-

El sıkış tar zınız böyle mi? 

ğişmeye meyyal bir mizaca delil
dir-

EL SIKMANIZDAN 
NELER ANLAŞILIR 
Gevşek ve biraz dermansız mı? 

Bünyeniz zayıftır. Ufak bir şey· 
den müteessir olmak, cesaretini-

!et eder. Bu gibllerin dostluğu -
nun ve samimiyetinin devamın • 
dan emin olaıblirsiniz. 

İngiliz usulü, yan vermek bi
raz açık ve aşağıdan verilen ve 
sıkılan el serbest bi rmizaca, ce
sarete delalet eder. Bu gibıler, 
her şeye rağmen hayatta daima 
her şeyden çekinmek, ihtiraz et
mek ve daima müdafaaya hazır 
bulunmak lazım geldiğin! her -
kesten daha iyi bilirler. 

HAKiKi BiR DOST -MUSUNUZ 
Kederli olduğunuz zamanlarda 

bile dostlarınızın muvaffakiyeti
ni haber alın~a seviniyorsunuz? 

Bir dostunuzun kederleri•u te
selli etmek için, gitmek mecburi
yetinde bulunduğunuz bir zıya

fetten, bir davetten vazgeçiyor -
musunuz! Kendinize ait iyı h ı r ha 
ber aldığınız halde btından kat
•!yyen bahsetmiyerek evvelii dos-

(Devamı 7 inci sahifed< 

Hem Doktor 
Hem Çiftçi 

Yeni Zelanda giden kardeş zen
gin olmuş ise de Londrada kalan 
da bir ticarathanenin katLbi olarak 
yaşamaktadır. Arada büyük fark 
var. Telefon parası 5 İngiliz lirası
drr. Bunu V · ıi Zelanddaki zengin 
çütçinin verdiği anlaşılmıştır. Evinize &elince çocuklarınızla böyle ce meşgul olan bir aile reisi misloh? 

Kral Beşinci Corc'un 
İtimadnamesini Nnsıl 

Kazanmış 'l 

Nihayet 
Muratlarına 

Erdiler 
İngilterede Grover isminde bir 

mühendisin macerasını bir iki gün 
evvel yazmış ve İngiliz gazeteleri
nin bu macerayı yirminci asırda 
eşi bulunmaz bir aşk vak'ası diye 
anlattıklarını ilılve etmiştik. Yeni 
gelen İngiliz gazetelerinde okun
duğuna göre bi·r\>irine senelerce 
hasret kalan bu karı koca şimdi İn
giltereye gelmişler ve geçen per
şembe günü Londrada nikaJı da • 
iresine giderek tekrar kendilerini 
karı koca olarak kaydettirmişler. 
Bu suretle İngiliz kanununa gö
re de nikahlanmışlardır. Rusya • 

yandırır, gözyaşı döktürür. Fa -
kat pek az samimiyete ve saffeti 
kalbin yokluğuna delalet eder. 

Hatta, saf görünerek başkala

rının saifyetinden istıfadeye ka
dar gider. Gittikçe yükselen bir 
ses hiddet ve tehevvüre çabuk ka
pılma alılmetidir. Gittikçe azalan 
bir ses zaafa, ufak bir mania kar
şısında cesaret ve metaneti kay
betmeye işarettir. 
Kısa aksaklı, mutedil ve ağır 

bir ses kumandaya temayüle, e
ğer aksaklar sürüyorsa itaate me
yil Ye inhimaki bilfiirir. 

Sesiniz hazan çok sert, hazan 
da çok yumuşak mı, her an de -

da nikahlandıkları zaman orada
ki İngiliz konsolosuna kaydettir -
memişler, sonra da beş seneden
beri ayrı kalmaları hasebile şim -
di her ikisi de İngiltereye gelince 
ilk işleri bu nikılhı İngiliz kanun
larına göre de kaydettirmek ol -
ffiU§tUr. 

zi kaybetmek ka:biliyetindesiniz. 
Eliniizn yalnız iki veya üç par

mağını nu uzatıyorsunuz? Bu, is
temiyerek bir el sıkıştır. Samimi
yetsizliğe, ehemmiyet vermeyi -
şe, hodbinliğe alamettir. 

El sıkarken, elinizı muhatabı
nızın elinden yüksek mi tutuyor· 
sunuz? Bu medahinlerin, dalka
vukların el sıkma tarzıdır. Hoşa 
gitmek istiyenler böyle yaparlar. 
Yapma tavırdan hoşlanan kadın
ların, kadınlaşmış erkeklerin el 
sıkmaları böyledir. 

Eli, uzatır uzatmaz geri çek -
mek hodbinlik ve hasislik alilme· 
tidir. 

Size uzatılan eli, iki elinizle mi 
tutup sıkıyorsunuz? Bu hararet
li, ateşin bir mizaca, şevk ve ga
leyana, tehalük ve heyecana işa
rettir. 

Uzatılan eli, avuçl&.r birbirine 
yapışacak derecede tutmak ve ha
raretle sıkmak samimiyete delıl-

Y etmiş beş yaşlarında Zitzet 
geçen gün Londra ınahke -
mekrinden birinde kendi • 

sine sorulan suallere cevab verir-
ken şöyle demiştir: 

- Ölen Kral Beşinci Corc umu
(Devamı 7 inci sahifede) 
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Çemberlayn'in Yerine 
Kim Geçebilir? 

İspanya Ve Devletler (4 üncü aahifeden deva"') 
isterse yerine en münasib biri ol
mak üzere kimi kabul edbilecek?. 
İşte İngiliz gazetesi bu me;eleyi 
kurcala.maktadır. İngilterede u -
mumi harbe gel.inciye kadar yaşlı 
başlı devlet adamlarının uzun müd
det iktidar mevkiinde kaldıkları 
gÖC'ülüyordu. Falı.at harb olup bit
tikten sonra başka bir devir açıl
mış oldu. İngilterede §U S()n sene
leri artık yetınlt yaşını geçlll.İ§ 
Başvekiller görillmA!'Z olmuş Mil
leti umumi harbe ba~laıdığ. zaman 
BaşvekAlette bulunan Aı;kit 64 ya
tına geldiği zaman çekilmiş. U -
mumt haıtı b8f]adık.tan aonra Baş
vekllete gelmiş olan Loyd Corc da 
69 yaflllda iken İf başından uzak
laşmırtır. Ondan sonra gelen Bo
nar Lav da çekildiği zaman 65 ya

gün ıçın Çemberlayn in çekilmesi 
ibtimaıli mevzuuıbahs değildir. Çün 
kü Başvekil hem kendini daha çok 
çalışacak kuvvet ve kabiliyette 
görüyor, hem de başlamı:ş olduğu . 
işleri neticelendirmeği düşünüyor. 

(2 inci •ayfadan devam) ş 

Fransada ekseriyeti teşkil eden ere f Stadında . 
bedbinler şöyle düşünüyor: Fran- 1 

~~-------------------------------· Lik Maçlarında Puvan vaziyeti Fener Stadında : 

şında imiş. 

Makdonald de Başvekfiletten çe
kildiği zaman 69 yaşında idi. Ye
rini Baldvin'e bırakarak çekilmiş, 
Baklvin de çekildiği vak.it 70 ya
şına gelmiş bulunuyordu. 

Acaba İngiliz devlet adamları 
için 70 yaş böyle çekilmek zama -
nı mıdır?. Bugün muayyen olan 
birşey varsa o da böylece İngiliz 
matbuatının yaş meselesile meş
gul oluşudur. Çemberlayn'in ye -
rine kimin geçeceği ? Bu sual ü
zerine bugünkü İngiliz devlet a
damlan birer birer hatıra geliyor: 

Hariciye Naz:ırı Lord Haliiaks? .. 
Hayır, diyorlar, o Iordlardand:ır. 
Başvekil Avam kamarası azasın
dan olacak, yani meb'us. Avam 
kamarasından gelecek bir Başvekil 
icabında orada söz söyliyecek ve 
ınil'let vekillerine izahat verecek, 
muhalif taraiın itirazlarını dinle
yecek. O halde Çemherlayn'in ye
rine bir meb'us getirmek lazım. 

Maliye N az:ırı Sir Con Simon? .. 
Bu da olmuyormuş. Çünkü Çern
berlayn şlmdilti Maliye Nazırının 
kendisinden sonra Başvekil ol -
ma.ıını muvairk bulmuyormuş. 

Bu da mıthafazaktir fırkasının ida
resi için böyle düşünülüyormuş. 

Dabiliıye Nazırı Samoel Hor ge
lecek diyorlar. 

Fakat tekrara lüzum yok ki bu-

Bu arada hatıra başka b.ir isim . 
daha geliyor: Eden? .. Bu genç na
z:ır artık İngiliz kabinesinden ay -
rılmış oldu. Onu sevenler kendi
sinin tekrar kabineye gireceğini 

ileri sürmekten geri durmuyorlar. 
Halbuki böyle bir ihtimal pek u
zaktır. Çünkü Eden ile Çember -
layn arasındaki nok:tai nazarlar 
blriıirine uyar gibi değildi. F.den 
çekildi. Çemberlayn harici poll -
tikayı tama.mile eline almış oldu. 
Başvekil İtalya ile müzakereye gi 
ri§ti. Almanya le konuştu. Hu -
!asa harici politikada faal bir rol 
oynadı. 

ko zafer kazandıktan sonra,_ken- =-------------
disine yapılan yardıma mukabil B • kt 
İtalyanın ve Alınanyanın ittüakı- eşı aş ==~~~çe Of!n G!!b Ber:bere M:klOb A:t•ğı y!!iği Pu~:an / İhtilaf h 

Bugünkü kabinenin şayanı dik
kat azasından biri de Harbiye Na
z:ırı olan Hor Balişa'dır. Yahudi 
iken hıristiyan olmuş bir ailenin 
çocuğu olan Hor Belişanın adı da 
İngiliz adı olmadığı görülüyor. 
Haı'bden sonraki devirde Hor Be
lişa genç y.ıt§ında çabuk terakki et
miş, meb'us olmuş, nihayet kabine
ye girmiştir. Harbiye Naz:ırının 

çok faal olduğu söyleniyordu. Fa
kat muhalifleri ona tayyare taar
ruzuna karşı müdaiaa toplarını 

tamamile hazırlayıp yerleştirme
diğini söylüyorlar. 

Bununla beraber Hor Belişa 
tarafından parliimento açık oldu 
ğu zaman muhaliflerine cevah ye
~tirmeğe çalışırken yılbaşı tati
linde de Fransaya giderek dostla
rına misafir olmaktan geri kalmı
yordu. Hor Belişa geçenlerde Fran
saya giderek Alsasta kış sporları 
yapmış, bir Fransız fabrikatörüne 
misafir oldu. İngilter~nin genç 
Harbiye Nazırı bir taraftan böyle 1 
kar ve kış eğlencelerini sevdiği 

kadar boks yapmağı da severmiş. 
Hor Belişa'nın Alsasta misafir ol
duğu dootu ile boks oynarken alın
mış bir resmi İnğiliz gazetelerinin 
politika ile spora ayni kudrette e
hemmiyet veren sütunlarında az 
ehemmiyetli bir yer almıyor!.. 

na girecek ve 1talyaya, Fransadan 

istediklerini temin için yardımda H • 1 A ı • 
bulunacaktır. MussoJir,', Roma gö- 11 a 1 

Galatasaray 14 10 3 1 39 14 37 

~~oz !! ! ! ! : : ~! Bir Maç rüşmeleri eomaaında Çemberlain'e 

İspanya meselesi nlhayetleninciye 4 o y d • 
kadar Fransa ile müzakereye gi- - en 1 

İııtanbulspor 14 3 1 9 21 '1 !Z 

Şeref stadında yaptlan Beşik- =P~~:mye !! : : ı! ~: :: :~ yapı 1d1 rişmiyeceğini söylememiş miydi? 
Frankonun zaferinden sonra Fran
sa çember içine alınm"I§ olacakt:ırı 
Şimalde Almanya, şarkta İtalya, 
cenubda da İtalyanın müttefiki 
İ~panya. Karadan çember içine 
alındıktan ve denizden imparator
luğu ile muvasalası tehlikeye düş
tükten sonra, İtalya, böyle bir 
Fransanın karşısına geçerek, iste
diklerini dikte edecektir. 
Diğer taraftan İngilterede ek -

seriyeti teşkil eden nikbinler şöy
le düşünüyorlar: Franko bir defa 
zaferi kazandıktan sonra İtalya -
nın aleti olmaktan çekinecek ve 
bütün devletlerle iyi münasebet 
tesis etmek çarelerini arıyacak -
tır. Bilhassa İngiltere ve Fransa 
ile iyi geçinmek mecburiyetin -
dedir. İtalya, kendi emellerine 
alet olmak için İspanya üzerine 
tazyik yapmıya kalkışırsa, 1''ranko 
ile arası açıl:ır. O zaman Franko, 
kendisini İngilterenin ve Fransa
nın kolları arasına atar. Bundan 
başka bir ihtimal daha vardır: 
Franko zafer kazandıktan sonra 
da İspanyada karışıklık nihayet
lenmiş olmıyacaktır. Çünkü bugün 
İspanyada Frankoya ) ardım eden 
iki sağ unsur vardır: Biri Falan -
gist denilen faşistler. Diğeri de 
kralcılar. Bunlar. sol cenah züm
relere karşı Frankonu:ı bayrağı al
tında toplanmışlarsa da zafer ka
zanıldıktan sonra biribiriyle bo -
ğuşmıya başlıyacaklar ve İspan -
ya yeni bir anarşi içine atılmış o
lacaktır. 
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tılTarz::::~ ::~;a e§U :!:i~d:· çık-Galatasaray Beykozu İzzet Muhlddinin idaresi altınd• yapıldı. İstanbulısporun hücumilt 
başlıyan oyunda SüleymaniyeJiltl 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Taci, 3 ı M "" I A b Et • yavaş yavaş hakimiyeti elde ett~ 
Hüsnü - Ziya, B~lend, Feyzi - Eş-. - ag u tı !er. 
ref, Soldor, Bediı, Rıdvan, Hayati. Bir aralık bu hllimiyetten Jı:\lt' 

HilA.1: Murad - Akif, Muammer- tulan İstanbulsporlular sıkı bü • 

Zeynel, Lutfi, Salim - Kemal, Haftanın Bu En Mühim Lik cumlara başladılar. 
Mustafa, Halük, Cevdet. İstanbulspor sağaçığının orta • 

Hilal bu maçta on kişi ile oy- Macı Çok Hevecanlı Oldu lvaır.dıdğıı·. topu soliç Hasan gole çe-
namış ve takımın en iyi oyun - • J 
cusu Hakkı maça gelmemiştir. Bu- Haftanın en mühir.1 maçı olan rayın bariz hakimiyeti altında Devre iki tarafın karşılıklı bil" 
na mukabil cezalı olan Şeref de Galatasaray - Beykoz maçı dün geçti. cumlarile l - O Süleymahiynin a· 
Beşiktaş takımında oynamamıştır. Taksim sladyomunda yapıldı. Ta- İkinci devre iki takım da çok Ieybine bitti. 

Beşiktaşın hücumile başlıyan kımlar sahaya şu şekilde çıktılar: sür'atli bir şekilde başladı. İkinddevre Süleymaniye ta • 
oyunda Hilal birdenbire müda - Galatasaray: Osman - Lütfi, Ad- Sağdan muntazam, soldan bo - kımında birçok oyuncuların yet· 
faaya çekildi. nan - Musa, Nobar, Ekrem - Nec- zuk hücumlar yapan Galatasaray leri değişmi§ti. Bu yüzden boıııl 

Büyük bir gayret serfederek oy
nayan Hilal, Beşiktaşın soldan 
yaptığı bir hacumu kesemedi ve 
Rıdvan 14 üncü dakikada ilk sa -
yıyı yaptı. 

33 üncü dakikada Beşiktaş firi
kiktcn Soldorun şütile ikinci go
lünü yaptı. 

Bu sayıdan biraz sonra Rıdvan 
Beşiktaşın üçüncü sayısını yaptı. 

Devrenin sondakikasında Soldor 
Beşiktaşın sol golünü yaptı. 

Devre 4 - O Beşikt~ın lehine 
bitli. 

ikinci devre Beşiktaşın 
miyetile başladı. 

haki -

Hilalın kuvvetli bir müdafaa 
oyunu tutturması maç üzerinde 
ciddi bir tesir yapmış ve ikinci 
devrede iki taraf da sayı yapa -
madan oyun 4 - O Beşıktaşın ga -
libiyetile bitm i ştir. 

det, Boduri, Cemil, Bedii, Meh - sayı adedini arttırmağ:ı gayret e- oynamağa başlıyan Sıileymaniye, 

med Yılmaz. derken iki oyuncunun sert çar - adeta İstanbulsporun çemberı i;I' 
Beykoz: Kandilli - Bahadır, Ha- pışması neticesi hakem Galatasa- n egirdi. 

lid - Mehmed, Mustafa, Şaid - Tur- raydan müdafaa oyn1yan Cemili İstanbulspor sağaçılan vasıla • 
han, Mikrob, Şahab, Galib, Kazım. de sahadan çıkardı. sile ikinci sayıyı yaptılar. oyu~ 
Hakem: Ahmed Aden• (Kasım - .İki tarafın dokuzar kişi ile kal- sert bir şekil aldığı içm hakeın ~ 
paşa). dığı bir sırada oyun gittikçe he- taraitan iki oyuncu çıkardı. :Bit~ 

Oyuna rüzgar altım düşen Bey- yecanlı bir şekil aldı. Galatasaray sonra İı;tanbulspor müdafilerindel 
koz başladı. müdafaasının ileri açılmasından biri sakatlanarak sahadan çı!<!J. 
Yavaş yavaş tazyiki büyüten istifade eden Beykoz, ani bir hü- Süleymaniye oyunun sonıarırı• 

Galatasaray, Bediinin soldan or- cumla Galatasaray kalesine ka - doğru penaltıdan yegane sayılr 
taladığı lopa yerinde bir kafa vu- dar indi. rını yaptı. 

ran Bodur! vasıtasile otuzuncu Kaleye çekilen hafıf bir şütün Oyun 2 - ı istanbulsporun gs' 
dakikada Beykoz kalesine soktu. bloke edeceği yerde yumrukla libiyetile bitti. 
Galatasarayın ilk sayısını yeni - karşılıyan Osman, topu Beykoz İstanbulspo rbu maçta üniver 
den yaptığı bir hücum takib etti. muhacimlerinin önüne kadar at- sitede talebe, ayni zamanda ıne' 

Boduri ile Cemilin müşterek bir tığı için bu hatalı kurtarış yü - mur olan üç oyuncuycı oynatınıf 
hücumu topu kale yakınlarında zünden bir gol yedi. tır. 

tekrar Cemile geçirdi. Her fırsat- 2 - 1 vaziyete giren Galatasaray Süleymaniye itıraz ettiğinde~ 
ta hücum yapan Cemil Beykoz sür'atli hücumlara başladı. bu yüzden İstanbulsporun bük • 
müdafaasını söke sök" peşine tn- Necdet, soldan gelen topa uzak- men mağlub add~dileceği sarııl ' 
karak ikınci golü 33 üncü dakika- tan bir sol vuruşla Galalasaraya maktadır. Fakat kat'i kararı Jlt' 
da yaptı. Bu esnada topu bloke et- üçüncü sayıyı hemen kazandırdı. den Terbiyesi Umum Müdür!~ 

verecektir. 

Italya Ve Yugoslavya 

Görülüyor ki her şey, zaferi 
takıb edecek olan vaziyete bağ -
lıdır. Fakat eğer İngilizler, Fran
kodan teminat almamışlarsa, bu 
generalin, zafer kazanır kazan -
maz, İtalyaya ve Almanyaya yüz 
çevireceği şüpheli görünüyor. Her 
halde şu söylenebilir ki hükümet
çilerin mukavemetleri kırıl:ır kı

rılmaz, Avrupa muvazenesinde 
·yeni bir sarsıntı hissedilecektir. 
Avrupa sulhu için, İspanya mese
lesinden doğan en büyük tehlike
nin bu sarsıntıda ol:luğu a.-ıla -
şılmaktad:ır. 

Bazı İkinci 
Küme Maçları 
Oynanamadı 

mek için atılan kaleci Kandilli sa- Oyunun sonlarına doğru geri -
katlanarak oyundan çıktı. Beykoz !erden götürdüğü topa güzel bir 
müdafii Halid kaleye geçti ve o- vuruş yapan Necdetin yüzde yüz 
yun bu sayıdan sonra daha sert bir golü topun direğe vurmasile 
bir şekil aldı. Devrenin sonlarına geri geldi. 

Fenerbahçe 
8-0 T opkapıyı 
Mağlfıb Etti 

(1 inci sahifeden devam) 
•Yine bu münasebetle, İtalya ve Yugoslavya arasındaki eko

nomik münasebetler, dikkatli bir incelemiye mevzu teşkil etmiş
tir. İki ekonomi bi:tbirinin mütemmimi olduğundan bu sabada iki 
btikCimetin vücud bulması için temaslannı arttırmayı kararlaş
tırdı.klan geniş ve büyük inkişaf iınkiuıları bulunduğu müşahede 
olunınU§tur.• 

Romada çıkan Giornale d'İtalia gazetesi, pek yakında Yugos
lavyaya ulı:erl •i{larişler için bir İtalyan grupu tarafından yarım 
milyar li:tetlik kredi açılması hakkında bir neticeye vanlacağını 
tahmin etmenin çok kolay hirşey olduğunu yazmaktadır. 

İtalyanın, bir takım iktısadi menfaatler göstererek, Yugos
lavya Ue olan yakınlık ve dostluğunu arttırmak lüzumunu his 
ettiği anlaşılmaktadır. 

Satış d ı Kadınlardan 
(1 inci aahlfeden devam) 

bulunan dört kiloya yakın esrar
la beraber adliyeye teslim etmış
lerdir. 

Kadıköyde, Mısırlıoğlu soka -
ğında oturan İbrahim adında bi
rinin uyuşturucu maddeler ka -
çakçılığı yaptığı ve b•ı işi bilhas
sa kadınlar vasıtaslle kolaylaş -
t:ırdığı haber alınmış ve kaçak -
çılık memurları tarafından teda

rik edilen muhbir vasıtasile 250 
gram esrar satarken suç üstünde 
yakalanmıştır. İbrahimin evinde 
yapılan arama neticesinde de e -

vin muhtelif yerlerinde saklan -
mış 300 gram esrar bulunmuştur. 
İbrahimin suç ortağı olan Naile, 
Latife ve Server ismindeki ka -
dınlar da yakalanmışlardır. 

İsi ifade Ediyorlar 
BU DA BAŞKA 

Galatada Çığırtgan sokağında 

oturan Halil İbrahim oğlu 

Faik, Musa oğlu Salih ve 
Mehmed oğlu Enverin esrar ka -
çakçılığı yaptığı hab"r alınmış, 

dün bunların oturdukbrı evde 
ani olarak yapılan arama neli -
cesınde iki buçuk kilo esrar ile 
esrar tartmağa mahsus terazi ve 
üzer !erinde de bir miktar esrar 
bulunmuştur. 

BU DA ÜÇÜNCÜSÜ 
Salmatomrukta sebze Bostan 

sokağında oturan Mustafa oğlu 
Kamil adında bir marangoz kır -
!arda esrar içerken yakalanmış -
tır. Kamilin üzerinde de ceviz bü-ı 
yüklüğünde bir esrar parçası bu
lunmuştur. Yakalanar. kaçakçılar 
adliyeye verilmişl,rdır. 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemektt"n sonra muntazaman 

diş1erinizi fırçalayınız 

HİKAYE 

HEDİYE 
( 4 ünc;j wıbifeden devam) 

gözlü kız merak etmiştı. Acaba, 
delikanlı hast.ı mı, başına bir fe
laket mi geldi, diye düşünüyor
du. Ayni zamanda, m:ıgaza da bir 
müşteri kaybet.mışt.i. K:ırmı -
zı çanta genç aşıkın başına u -
ğur getirecek yerde, uğursuzluk 
mu getirmişti. 

Aradan üç dY kadar geçmişti. 
Tezgahlar kız, Osman Cevdeti u
nutmuştu, bil<! .. Yeni müşterileri 
ağırlamağa ç~lışıyordu 

Bir akşamd., mağnzanın ke -
penkleri indirildi. İşçiler, palto
larını, şapkalarını giymi§ler, bi
rer birer evl~rine gıdiyorlardı. 

Sarışın, mavi gözlü ttzgiihtar kız 
caddeye çıkmış, Galatasaraya doğ
ru yürüyordu. Birden Osman 
Ce1Tdetle karşılaştı. İkısi de bir
birlerini tanır.'llşlardı. Genç kız 
ad~la büyük bir hasretle, delikan
lıya doğru koştu. Elini sıktı: 

- Nasılsınız, sizi kaybettik .. 
Arlık gelmez oldunuz .. Çok me
rak ettik.. Osman Cevdet içini 
çekti: 

- Maalesef mağazanıza uğrı

yamıyorum. Çok meşgulüm.. İş· 
!erim biraz frl<laca de .. 

- Kırmızı çanta uğursuz mu 
geldi? . Arlık hediyekrinizi ne -
reden alıyorsunuz?. Sevgiliniz ne 
yapıyor, nasıl?. 

Osman Cevdet önür.c baktı. Mı-
rıldandı: 

- Artık he~iye almıyorum ki .. 
-Neden?. 
- - Kırmızı ~anta 'lOn hediyem 

ddu .. Sevgilimle evlendim .. 
REŞAD FEYZi 

İkinci küme maçlanndan Ka
sıınpaşa, Ortaköy takımları Şeref 
stadında karşılaşacaklardı. Beden 
TePbiyesi Umumi Müdürlüğünün 
son kararı yüzünden Ortaköy ta
kım çıkaramadığı için Kasırnpaşa 
hükmen galib ilan edilmiştir. 

Ayni sladda yapılan Eyüb -
Galatagençler arasındaki maçta 
Gaiatagençler takımı 1-0 galib 
gelmiştir. 

Kadıköy stadında yapılan Da
vutpaşa - Anadolu arasındaki mü
sa-baka ise son karar dolayısile A
nadolu takım çıkaramadığından 

Davutpaşa hükmen galib ilii.n e

dilmi§tir. 
Anadoluhisar - Beylerbeyi ara

sındaki müsabakada ise Hisar ta
kımı 3-1 galiıb gellll.İ§ tir. 

-0---

Bir Yugoslav Takımı 
Gelecek 

Yugoslavya şampiyonu B. S. K. 
futbol takımı Kurban bayramın. 
da üç maç yapmak için Galat&;a
raya müracaat etmiştir. 

Galatasaray, son karar dolayı
sile zayıf düştüğünden yalnız ba.
şına kuvvetli bir ecnebi takıınile 
maç yapacak halde değildir. Baş
ka kulüblerle müştereken muh
telit takını çıkarmak imkanı bu
lunursa ve Beden Terbiyesi U
mumi Müdürlüğü de izin verirse 
muvafakat cev.abı verilecektir. 

Kasımpaşanın Kongresi 
Kasımpaşa Spor Birliği Baş -

kan lığından: 
Birliğimi.zin yıllık kongresi 29/ 

1/1939 pazar günü saat 10 da top
lanacağından bütün üyelerin gel
meleri rica olunur. 

Ankaradaki Maçlar 
Ankara 22 (Hususi muhabiri -

mi2ıden)- Bugün ilk maçlarına 
devam edildi. Ankaragücü, Gala
tasarayı 5 - 1, Del)'lirspor Harbiye
vi 5-2 md]Qb ettileJ: 

doğru hakem Beykozdan Kazımı Oyun 3 - lGalatasarayın galibi-
biraz çıkardı. İlk devre Galatasa - yetile bitli. 

• • • • • 
Pazar Lik Maçları j İzmirdeki Maçlar 
Taksim stadyomu tarafından İzmir 22 (AA.)- Li.k maçları-

na bugün de devam edilmiştir. 
tertip edilen pazar !iki maçlarına İlk maç Üçokla Yamanlar a.-asın-
dün devam edilmiştir. Kurtul'!§ - da yapılmıştır. Biı'birlerile güzel 

Arnavütköy arasında yapılan maç a.nlaşan Üçok forvetleri birinci 

sıfır sıfıra berabere bitmi§tir. Pe- devrede beş ve ikin\\i devrede de 
sekiz gol atarak maçı ikiye karşı 

ra ile Galataspor arasında yapılan 
on üç sayı ile kazanmışlardır. Bun-

maçta i.se Galataspor kendi kale- dan sonra Doğansporla Alsancak 

sine attığı tek gol ile mağlüb ol- karşılaşmışlar ve 2-2 berabere kal-

muştur. ınışlardır. 

İspanya Cümhrreisi 
(1 inci sahifeden devam) 

gemisi batmıştır. Frankocular Ale
aya da bir hava hücumu yapmış
Iardıı. Şehre 50 bumba atmışlar, 
52 kişi yaralanmış, 20 ev yıkıl -
mıştır. 

YENİ BİR SEFERBERLİK 
B•ı sabahtan itibaren bütün Bar

selonda ticaret ve endüstri mües
seseleri tatil edillllİ§tir. 55 yaşına 

kadar bütün erkekle_ı:..bu sabah -
dan itibaren gönüllü yazılmağa 

başlamışlardır. Kadınlar da as -
keri makamlara müracaat ede -
rek kendilerine verilecek işleri 
yapacaklardır. 1920 yılı sonbaha
rında doğmuş ve halen 18 yaşın
da olan gençler de askere alın -
mışlardır. 

Madrid şehrinin boşaltılmasına 

devam edilmektedir. 100 bin ki§i 
dün şehirden dışarı çıkarılmıştır. 

Bunlar muhtelif mıntakalarda 

ziraat işlerinde çalışt:ırılacaklar -
dır. 

dan meçhul bir semte doğru haı
reket etmiştir. Zarınedildiğine 

göre, Azana Madride veya Va -
liins'a hareket etmiştir. 

Barselon 23 (A.A.) - Cumhu
riyet kıt'aları Sitges'e girmiş olan 
Frankistleri koğarak Villamevaya 
Geltru civarına kadar sürmüşler
dir. 

Müthiş Bir İnfilak 
Oldu 70 Kişi 
Kurban Gitti 

Tokyo 23 (A.A.)- Tokuoka e
yaletinde kfün Miyadaşo maden 
ocaklarında bir infilak vukubul
muştur. 70 kişinin bu kazaya kur
ban gitmiş olmasından korkul
maktadır. 

İlk imdad ekibleri altı maden
ciyi kurtannağa ve beş ceııed çı

karmağa muvaffak olmuşlardır. 

Burgos'dan verilen bir haberde, 1 
Fransadan cumhuriyetçilere mü- 11._H_a_l_k_e_v_le_r_in_d_e _ _. 
himmat sevkine başlanmak üzere 
olduğu iddia edilmektedir. 

CUMHURREİSİ NEREDE? 
Cumhuriyetçi İspanyol mah -

fillerinde dolaşaıı bir şayiaya gö
·re, Reisicumhur Azana Barselon-

Eminönü Balkevlnden: 

25/1/939 Çarşamb& &'ününden 111 -

buen Evimizde blr İtalyanca kursu 

aeılaeaklır. C~ba rünlerl sut 

(19.30) dan (20.30) zr. kadar devam 

e<leeek olan bu kursa yazılmak latl -

Kadıköy stadında son maç fr 
nerbabçe ile Topkapı arasında D~ 
nandı. 

Fenerbahçe: Hüsameddin - . 
zıl, Lebib - Ali Rıza, AngeJidit 
Esad - Reşad, Şaban, Yaşar, fi)° 
ret, Niyazi .. 
Topkapı: Abdülkadir - Hıris1~ 

Salahaddin - Veçhi, Tahsin, sşr 
det - Sabri, Salahaddin, Osırı~ 
Ail, Yunus. 

Hakem: Refik Osman Top. , 
Fenerbahçeliler ilk dakikalar 

dan itibaren hakimiyeti eueril" 
alarak Topkap1 kalesine yerle~ 
ler. Daha bir dakika geçmcrıı 
ki Fikret yakından ifa golü al: 
Topkapıhlar sıkı bir defans o~ . 
nile mukabele ediyorlar. J{alef 
cileri birkaç güzel kurtarış )'8 

Fakat topu 18 pes çi.zgisindell rf 
karamıyorlar. Soliç oynayan si 
ret bu vaziyetten istifade ile ~ 

şiltlerle üstüste iki gol daha ::,. 
35 inci dakikada da Yaşar u il 
tan sıkı bir vuruşla Fenerin d 
düncü golünü yaptı. Birinci d 
bu netice ile nihayetlendi. ~ 

İkinci devrede, Topkapı /1 
sahasında oynayan top beI<Iİ 
iyi oynamasile devrenin 23 ~ 
dakikasına kadar kaleye ıc 

1 
girmedi. Fakat bu anda Fil<ı' 
güzel çektiği firikiki Reşad ~ 
fasile tamamladı. Fenerin ııeı·. 
golü. Hakem Topkapıdan bit I 
yuncuyu sabadan çıkardı. f~ 
liler sıkı hakimiyetlerıni d f'r 
ettiriyorlar. 65 inci dakikada 
ret beklerin hatasındnn altıncı, 
lü attı. 70 inci dakikada Ya~ar c 
şiltle 7 inci ve Şaban 84 nncıl f 
kikada 8 inci Fener gollerlrı' ·t 
tılar. Ve Fenerbahçelilcr bO 

maç imtidadınca ttek kole o~"'; 
!arı bu maçtan 8 - O galib çıl< 

fil< ' yenlerin iki add ve•ik& folokrı> ıı"' r 

tikte Evimiz bürosuna mUra~prr ../ 
Uk dersin riin ve saatlnde dr,.,,. ' 

hazır bulunmaları rica ohaouı 
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Yavuzun O Zaman Biricik Kusuru 
Fazla Duman Çıkarması idi 

Karadeniz Boş Kalınca, Yavuz İstinyede İken 
Ruslar Derhal Akına Çıkıyorlardı. 

İ•kele ve sancak bordalarına ı seyre devama başlamtşlardı. ı 
;.~rleştlrilen ikişer ağır makineli Sarı Etem kaptanıu bubir gün 
llfek ve kaptan köprüsünün iki bir gece süren sükunet sinirleri-
~çl~1:'1a konulan iki Maksim tü- ni biraz yatıştırmtştl. Süvari Sa-
dı !ı ıle sil&hlanma işi tamamlan- bAh çayını erkenden kalkan kay-
~ .Gece bastırırken alınan bu makam Saim beyle beraber kap-
la t.ibatla içi rahata kavuşan a - tan köprüsünde içiyordu. Bahis 
it~ kumandanı kaymakam Saim yine döndü dolaştı. Karadenizde-
l'lıha ile yemeğini yedi. Bir tür- ki Rus deniz kuvvetlerine dayan-
~ SÜkıi.net bulmıyan, teessürü dı. Etem kaptan izahst veriyor -
diıınıiyen Etem kaptana da temi- du: 
ııat 

verdikten sonra kamarasına - Yavuztın kudret: Rus do -
Çeltiıdi, derin lıir uykuya daldı. nanmasını yıldtrmağ". kati geli-;ece arızasız geçti . yor. Buna karşı Ruslar b~ka bir 

. lem kaptan kamarasına çekil- sistem tutturdular: 
~· fakat gözünü kırpmadan sa- Karadeniz boş kalınca, Yavuz 
t <ıhı. etmişti. Kafasındaki kurtın- İstinyede iken akına çıkıyorlar. 
u, kalbindeki önseziş zavallı sü- Rast geldikleri gemi, yelkenli, ta-
~rıye uykuyu haram etmişti.. ka hatta mavunaları batırıyor, e-
ı ~k transporiarı kar.al hattı ü- sir ediyorlar. Yahut da hatırı • 
lt'nde ışıksız birer karaltı ha- yorlar. Zonguldağa, Kozluya ka-

llde Uerlerk~'l bizzat Kolçak ta- dar geliyor, bu kömür havzasını 
;~ından se_~k. ve idare edilen Ro- top:ı tutuyorlar. Yavuz denize a-
P kruvazoru de av arıyan bir çılınca var kuvvetleri!<' kaçıp Sı-
ıı ~s &avletile suları yarıyor, ka- vastopola kapağı atıyorlar ... Ka-
So~ hattını mihver tutarak sağa radenizdeki muhareb~ tam bir e-
l 

8 
rota tebdillerile haber veri- sir almaca oyununa döndü. 

: nasker yüklü transporları araş- - Ateşliyim! 
rıyor, durmadan ilerliyordu. Diyen, kaleden çıkıyor, bir a-

llı lColçak bütün tedbirlerine rağ- kın yapıyor, geri dönünce öteki 
ben Yavuzun korkusıle hali iş- taraf akına çıkıyor .. Sonra işin 
v 

88 
. gelmişti.. Rogal'ın mutad fenası Rus tahtelbahirlerinin yap-

,,_lfdiyaıarı bir misli arttırılmış· tıkları i•lerde .. Btınlar Karadeni-
'"Uht lif ' ..,, 
\r . e rasıdlara yalnız şu emir zi adeta haraca kestiler ... Rastla-
erıımişti: 

dıkları gemiy ~ basıyor !ar torpi -
ııı; U~.u~t~ kesif bir siyah du - doyu, veriyorlar ateşi soluk al -
lıab gorülunce derhal Amirala dırmadan suyun dibine indiriyor-
~r verilecek! (1) Iar ... 

d. lÇak geceyi uykusuz geçir - - Peki Almanlar t-urayA tah-
ı. o 

tefüahir göndermedıler mi? 
- Kimbilir Beyefendi.. Sözde 

iki de Alman tahtelbahiri varmış 
ama.. ne gören var nt de izine, 
eserine tesadüf eden! Sade işidi

yoruz! 
- Saim bey bu tehlike karşt· 

sında omuzlarım titretti.. Elleri
ni açtı. Tanrıdan yalvr..rdı: 

- Yarabbi :ıen bizi bundan lro
ru! .. 

Saim bey bir aralık aşağı gü • 
verteleri dolaştı. Makineli tüfek
lerle topu göıden geçırdi, sonra 
tekrdr Etem k.lptanm ; anına, kap
tan güvertesine tırmaııdı. 

Kaymakam !n~rdiv,..ı-!n son ba
sar..dğıı •• çıkarken fü.hriahmerin 
pruva çanaklığında bultınan ra
sıd yüksek sesle Etem kaptana 
rapo. etti: 

- Sancak baş omuzluğumuzda 
bir düman süttınu görünüyor .. Çok 
siyah .. Harb gemisi dümanına ben
ziyor! 

Bu rapor, Etem kaptanın yüre
ğini ağzına getirdi. Telaşlı bir ta
vtrla megaoonu kapadı. Rasıda ses
lendi: 

- İyi bak.. N ekadar mesafede 
onu da tahmin et! 
Rasıd yeni malumat vrirken 

kaptan dürbününe sanldı; söyle -
nilen istikamete baktı, düman sü
tununu gördü. Bu reis ufukta ka
lan bir mahrutu andmyor. isti -
kameti de geminin üzerine doğru 
çe-vrili duruyordu .. 

(Den.mı Yal') 
l<: · muzunda !Aciverd kaputu, 
d~01'un kumanda köprüsünde, 
ra en tekerleği ile pusulanın a
lJ.ısına yerl~tirdiği b'..r şezlonga 
1• anmış, Karadenizin siyah ufuk

Almanya - Lehistan 
•tını .. 

h gozden geçire geçire saba-
1 etınişti. 
cı· 

du un doğarken artık yorgtınluk 
ita Ytnıya başlıyan Ru• Amiralı 
nı:arasına çekilmeğe, biraz uza· 
suv~s:ırahat Plmeğe karar verdi. 

rı kaymakam Aleksiyef'e: 
he.._ Şüpheli hır rasad vukutında 

.:?en bana haber verin! 
•enbihi · lcild· nı verdi, istirahate çe-

ı .. 
l'' fıltJ\ı.rk transp0rları günün ilk ı-

rtntrıle beraber yolun üçte bi
liı bo al..ır giib olmuşlar, Zongulda

~e doğru 
it~ Y avuzuıı o zam<ın biricik 
Jta"'n ru fazla ve kesif duman çı
foııra~ndaydı. 36 ocağı birden 
l'ıın edilince bacalardan fl.§kı
liird ~'11.'1\<ın çok uzaklardan görü
IÇi 'il.. Kolçak Yavuzu tanımak 
~ ~~em~, duman gorülünce i
lni·ı · ınerı emrini rıuıdlara ver-

.. ı. lt y ........ . . 

~o. 53 
~lÜhe · 

t~ ltdıs Kenana azami dere-
•- surat .. «<lar . . gosterdiğiın, bırçok de-
8ıltıcı ıstıskaı ettiğim halde yine 
lt;ıtıa ~Y.aretıerine devam ediyor. 
daın 11 Uroya hile vakitli vakitsiz 

Yor . 
b•ıno~k · Benıan surat asışımı 

.._ Se a bır şekilde tevil ediyor: 
neş'elı dnı~ ~ir derdin var ... Hiç 
lesen egılsın! Kuzum bana söy-
b e, nıç· 
eıgin ın bu kadar hayattan 

Ve d" .. 
Cevab uşuncelisin!. 

itip s. vermiyorum. Lakin Şe-
. ınan 

rır ka &)'ağını denk al, bu he-
iı rının 
ti~n b' ayaklarına dolanmak 
/\.cab ır yılandır. 

a Merau ik az etmeli miyim? 

l>uıelt • • 
ı:ı.. ille: 

un Çıkan 
kısmın üçüncü sü-

(4 üncü sahifeden deva"" ı 

bir vaziyet alıp almıyacağı me -
selesi Alman Hariciye Nazırının 
Varşovaya gitmesinden sonra an
laşılacakltr. Fakat şimdi bütün 

söylenen rivayetlerden çıkan hu -
!asa şu olmaktadır. Lehistan daha 
orta Avrupa meselelerinde yep -
yeni bir vaziyet almamış yani he

nüz Almanya ile beraber olmıımış
ttr. İngiliz gazetelerinin bu mevzu 
etrafında ehemmiyetle yaulıkla
rına göre Almanya tarafından Le

histana temina.t verilmiş ve Dan
zig, Mcmcl meselelerini hemen ya
kın bir zaman zarfında halletmek 
niyetinde olmadığını Varşovaya 

bildiTmiştir. Diğer taraftan Ok -
ranya için de teminat verilmiş ve 
bugün bir kısmı Lehistanın elin

de bulunan Okranyada yapılan 
tahrikatta Almanyanın tesiri ol

madığı söylenmiştir. 

939 senesi zarıfnda Avrupada 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

tununda: •benim düşiinceme gö
re, yaptığımı, yahud yapmak için 
düşüıxlüğüm şey ahlaksızlığın ta 
kendisidir• şeklinde çıkan cüm • 
leler yanlış çıkmıştır. Şöyle ola
cakttr: 

•Benim düşünceme göre yaptı
ğımı, yahut yapmak için düşün
düğü şey ahlaksızlığın ta kt!ndi -
sidir.» 

Bu yanlışlığı düzeltir ve özür 
dileriz. 

* Bakı iki gün sonra .. 
Şu dakikaya gelinciye kadar ni

yetim gitmemiktıi. Bir bahane bu
lacaktım. Yalancıktan hastalana
caktım, ne yapıp edip Kenanın ve 
Şekib Sinanın elinden kurtulacak-

yeniden bir takıın ha.diseler çıka
bilir. Bedinin arzusu Lehistanla 

iyi geçinmek ve yeni hadiseler 

karşısında Lehistanın bitaraf kal

masını temin etmektir. Hatta iki 

tarafın münasebatını daha ziyade 
emniyet altına almak için 934 mu

ahedesinin müddetini uzatmak da 

ha.tıra gelmektedir. Fakat 944 se

nesine kadar Almanya ile Lehistan 

arasındaki ihtilaflar bir türlü hal

ledilemez de buna rağmen yine 
muahedenin hükmü tazelenmek 

cihetine gidilirse mevcud !htilB.f

lar yine olduğu gibi kalacak de -

mektir. 

1 YENi ESERLER 1 ---
Eski valilerden muharrir Sü -

leyman Kani İrtem, Tilrk keman
keşleri adlı güzel bir eser neşret
miştir. 

tım. LB:kin bu akşam yemeğe Şe
kib Sinana ,davetli idim. 

Uzun zamandır evine gitmedim, 
ancak mühim işler bahanesile, o 
da pek kısa makamında zitaretine 
gitmem nazarı dikkatini celbet

miş! 

Çağırdı ve çıkıştı: 
- Delikanlı bu yakınlarda se

ni kaybettik. Gözükmüyorsun ar
tik. Gçen akşam refikaya bile söy
ledim. Acaba Sermed Bey bir şe
ye mi alındı, gücendi, diye burada 
bize en yakın senin olman laztm! 
Böyle sni d ayda yılda bir görür
sek bizim halimiz ne olur? Seninle 
kavga edeceğiz galiba•. 
Rahatsızlığımdan, işlerimin çok

luğundan bahsettim. 

- O halde bu akşam yemeğe 
gel de kusurunu bağışlat! 

Dedi. 

Gittim.. Bu sefer arzu ederk, 
bilhassa Meralle karşıtaşmağı isti
yerek gittim. İlk fınıatta -ona Ke-
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Her Şeyden Önce Kendinizi' HerÔ Doktor, 
Tanıma ınız Hem Çiftçi 

(5 inci sahifeden devanı) 

ltınuzun saadeti veya felaketi ile 
mi meşgul oluyorsunuz?. 

Sakat veya üstü ve başı gayri
muntazam fakat kalben, fikren 
yüksek bir dosttınuzla sokağa çı· 
kıp dolaşmak klbirinize doktın
mıyor mu? .. 

Kederli bir dostunuzun yanın
da bulunduğunuz strada aldığıntz 
sevinçli bir haberi, onu daha zi
yade müteessir etmemek için sak
lıyor mısınız? .. 

Piyangoda büyük ikramiye ka
zanan bir dostunuza hased eder 
misiniz, etmez misiniz? ... 

Kor yaptığınız ve evlenmek ta
savvur ettiğiniz bir kızla, dostla
rınızdan biri kor yapar ve evle
nirse, her ikisine karşı kalbiniz
de kin besler misini<, beslemez 

. . ? 
mısınız .... 

Ödünç para almadığınız dost
larınıza ihtiyaçları olduğu za -
man ödünç para verır misiniz 
vermez misiniz? ... 
Randevularınıza, söı verdiği -

niz saatte gelir misinız? 
Dostlarınızın size tevdi ettik

leri strları saklıyabilir misiniz? 

de, kolaylık olur diye ayni yeme
ği pişirip sofraya koymuyorsa -
ruz. 

- Sabahları kalkınca hemen 
saçlarınızı düzeltiyor, yatak hali
nizi değiştirmiyor ve geceleri ya
tard:en yüzünüze krem sürmüyor· 
sanız. 

- İstediğiniz bir şeyi yaptır -
mak için hastalık bahane ederek 
surat asmtyorsanız. 

- Sizden on beş yaş daha bü
yük olduğtınu ikide hır yüzüne 
çarpıruyorsanız. 

- Kocanızın, ayni zamanda a- 1 
şıkı, dostu ve mesai arkadaşı ise-

niz. 

iYİ EIR ZEVC 
MI-İNİZ? 

İyi bir koca mısınız? Bunu ya
pa biliyor iseniz, evet ... 

- Karınızın namına gelen mek
tupları açıp okumak merakında 
değilseniz. 

- Üçüncü bir şahrn önünde: 
cAh ! bu kaynanalar ne başbell
sıdtr Hele benimki .. , demiyor
sanız, 

- Kazaen bir vazoyu ktrdığı -
ruz zaman: cKırılan b:r vazo ol
stın. Başımıza gelecek kaza bu -
nunla defoldu .... mu c' yorsunuz? 

- Seyahatte bultınan veya bir 
iş için taşraya giden kocanızın 

avdetini sabırsızlıkla bekliyorsa
nız? 

' - Dostunuzdan mektup alma
dığınız zamanlar; herhalde bir işi 
olmalıdır. Yıı2mava v:.kit bula -
mamıştır ... dlyorsanıt. 

- ocanız iiınden çı urıldığı za-
man: c.a.Sa '- dL ... 4 ... ı . ıt v..... ...ı.-

na layık degildi.. .. diye kendisi
ni teselli edebiliyorsanız. 

- Taşrada bulu.nan akrabala
rınızdan birisi misafir geldiği za
man: .iyi olduda geld:niz. Evimi
ze ~~nlik getirdiniz. Herhalde u

. zun müddet kalaclliınız, değil 

mi?.... diyorsanız. 

- Piyangoda kazanmadığınız 

halde her k~ide yine biletinizi a
lıyor ve çıkmayınca: cZarar yok! 
Gelecek keşidede çıkar ... • diye 
teselli buluyorsanız. 

- Bu suallere verilen cevapla
rın on (Evet) olması trun bir ka
yıtsızlığa delıllet eder. Yedi (E
vet), sizinle beraber yaşamak hoş
tur. (Evet) !erin be~ten aşağı ol-. 
maaı nikbin olmad1ğınıza alame-
tidir. 

Bu suallere (Evet) veya (Ha· 
yır) cevabını veriniz. Bir kağıt 
üzerine işaret ediniz. Sonra top
layınız. On iki (Evet) mi etti? 
Hakiki bir dostsunuz. Yedi (Evet) 
de ıyidir. (Evet) !er beşten aşağı 
oldu mu, siz kimseye dost ola -
mazsınız. Dostluğunuza güvenile
mez. 

- Radyoda, yalnız sizi al.ô.ka -
dar eden şeyl..!ri dinlemiyorsanız. 

- Güzel bir yemek pişirdiği ı 
veya sofrayı süslediği zaman tak
dirkar bir söz söylemesini bili -

J KISKANC MiSiNiZ " yorsanız. 

- Yeni bir cop giyindiği veya 
saçlarına kovaför yaptığını gö -
.rünce: cNe güzel olmuş, ne kadar 
yakışmış! ... > Jiyorsanız. 

İYİ BİR ZEVCE 
MiSiNİZ? 

Btınları yapabilir iseniz evet, 
aksi takdirde .. 

- Mütemadiyen kocanıza cNe 
düşünüyorsun? ... > diyı· sormıyor
sanız ... 

- Aile hayatındaki ufak tefek 
mübayenet hissiyat ve efkarı doot 
larıntza anlatmıyorsantz. 

- Ukalalık taslamadan, lüzum
suz şeyler söylemedeu nazik ve 
zarü görünebiliyorsanız, 

- Aile bütçenizi, kocanızın ka· 
zancına göre tıınzim ed<'biliyorsa
nız. 

- Habersiz getirdiği misafir· 
leri güler çehre ile karşılıya.bili

yorsanız. 

- Kocanızın hoşuna gitmiyen 
çok kısa ve çok dekolte robları 

giymekten vazgeçebiliyorsanız, 
- Hayatın ıcabatından olan u

fak tefek gaileleri, kasavelleri 
neş'c ile ve gülerek kabul edebi
liyorsanız, 

- Kocanızın işlcrir.e müdaha
le etmiyor, ve kendisine nasihat 
vermeğe kalkışmıyorsanız, 

- Kederli, meyus ve düşünce
li zamanlarında kendısini teselli 
etmeyi biliyorsanız, 

- Sporu sevdiği için b!l§ına 

kakmıyorsanız. 

- Elbiselerini, boyun bağla
rını bizzat intihap etmek iddiasın
da bulunmıyorsanız. 

- Gülünç itiyadlanna, merak
larına ve matyalarına karşı sabtr 
gösterebiliyorsanız. 

- Lüzumlu ve lüzumsuz para 
sarfetmesine karşı sükut edebi
liyorsanız. 

- Haftanı nmuayyen gün !erin· 

·- Sabahleyin işinize giderken 
her şeyi karma karışık bırakıp 

ı cİşi ne, düzeltir ...• dLmiyorsanız. 
- Arasıra, tV işlerir.de kendisi

ne yardım ediyorsanız, 
- Sofrada, .)'&takta kitaP. ve ga-

' zete okumuyorsanız. 
- Yabancılar önünde, evlen -

menin bir cinnet olduğundan bah
setmiyorsanız. 

- İşinize v ~ya siy asi vekayie 
ait bir şey so:duğu zamna: cBu 
senin işin değildir. Kadınlar ne 
anlar bundan? .... demiyorsanız. 

- Kendisine bacı d.ye hitap et
miyor-sanız, 

- DostlarııJ.c. 1C ·ile kendi-
sini mukayese etmi;,f'rsanız. 

- Bekarlık haaytınızdan has -
r.etle bahsetmıyorsanı~. 

- Şişmanladığını, çehresinde 
çizgiler husule gelmiye başladı -
ğını söylemiyorsanız. 

- cErkekler ne kacıar yaşlan
sa yine kadınlara ni9bctle genç -
tir .... diyerek kalbini kırmıyor -
sanız. 

- Sigaranızın küllerini yerlere 
siEmıiyorsanız. 

- Yaşını oelli edt'(;ek hatıra

lardan bahsetmiyorsanız. 
- İsim ve düğün günlerini ha

tırlıyarak kıymetli veya kıymet
siz bir hediye ile gönlünü alıyor
sanız. 

- Çocuklarınızın önünde ken
disini azarlamıyorsan.z. 

NİKBiN MiSiNiN ? 
- Pirzola veya kızartılan her

hangi bir yemek yapınca: cAdam 
sende! Beis yok ... Gider lokan -
tada karnımız dıoyurur, sonra da 
sinemaya gideriz.. veya cİsabet 
oldu. Şişmanlamama yardtm e • 
der... mi diyorsunuz7 

nandan çek nme.sıni söyliyecektim. j 
Bunu çok lüzumlu buluyordum. 

mütebessim bir çehre ile gozu -
künce rahat bir nefes aldım. 

Niçin? .. 
Evveliı, Meralin Şekib ~nanın 

karısı oluşundan dolayı, bu bana 
düşen bir borçtu. 
Saniyen 

Bunu kendim de pek izah de • 
miyorum. Merali eskiden tanıdı
ğtm bir kadın oKluğu için mi? Kıs
kanıyor muyum? .. Yoksa birinci 
de bir bahane, hakiki sebeb bu 
mu? .. 

Ne olur•a olsun içimi bir kurd 
yiyor, Kenan, Merali mağlub ede
cek diye ödüm kopuyor, uykula
rım kaçıyor, mütemadi bir endişt 
kafamı sisleyor. 

Şekib $inanın evine gittiğim za
man Meralin yine çıkmamasından 
korkuyordum. Ney.;e korkduğu -
ma uğramadım. Birkaç dcfadtr ya
nıma gelmediği için bu sfer de gi>
zükmiyerek nazarı dikkati celbet
mkten çekinen Meral, biraz sonra 

İş, yalnız kaldığımız bir anda 
hmen vaziyeti ona anlatmağa kli'
lıyordu. 

Bu ikazımı nasıl kar~ılayaca -
ğını bilıniYQrdurn. Fa.kat ne şekil 
telakki ederse ebiin söyliyecek
tim. Btına kendimi mecbur görü -
yordum. 

İkimiz de gayet tabii idik. Ye
mekten evvel, ymekte, yemekten 
sonra uzun uzun konuştuk. O da 
Şekib Sinan>a beraber, kendile -
rini aramdığımdan, sık sık gel -
mediğimden şikayet etti. Bu şi -
kiıyetler iştirak etmiyen yalntz an
nsiydi. 

Yemek henüz yenmişti. Tekrar 
misafir odasına döndüğümüz za -
man onunla yalnız kalmak fırsa -
tını bulmuştum. Şekib Sinan elle
rini yıkıyordu. Bilmiyorum anne
si neredeydi. 

- Meral sana bir ş~y söyliyece-

1 
- Kocanızın ceplerini karıştır

dığrn.ız oluyor mu? ... 
- - Kocanıza gelen -.·e üzerinde 

hususi işareti bulunaıt mektupla
rı açıyor, sonra dd<.katsizlikle, 
dalgın.ıkla açtığınızı iddia edi -
yor mısınız? ... 

- Sizinle evlenmeden evvel 
tanıdığı bir kızla ve) ı. kadınla 

giıriıştuğü ve onlardan bahsetitği 
vakit kalbinizde bir ıztırap duyu
yor mısınız?. 

- Güzel bulduğun" söylediği 
kadınlara kötü nazar'., bakıyor 

mısınız? 

- Bürosunda bulunup bulun
madığını anlamak içiıı ikide bir 
ehemmiyetsiz bahanele. le telefon 
ediyor mısınız?. 

- Bürostında değilse, akşam 

eve gelince uzun uzun sorguya 
çekiyor mısınız? 

- Güzel buiduğu bir kadın için: 
cEvet,güzel, fakat, çok bayağı ...• 
diyor mısınız? 

- Lokantada, karşısındaki ma
sadd güzel bir kadın olduğtınu 
görünce yerini değiştirmeye ic
bar ed'y r mısınız?. 

- Eve gelen ahbaplarınızt çir
kinlHmı:ltn ni seçiyorsunuz?. 

- Akşamları geç kalırsa, bir 
!<azaya uğraması ihtimalinden zi
yade: •Mutlaka bana ihanet edi
yo7. Bir kadınla beraber kimbi
lir nereye gitti? .... diye mi düşü
nüyorsunuz?. 
Eğer bu suallere verecegınız 

(Evet) cevapları onu l•ulursa aile 
haıatınızın cehennemden farkı 
yoktur. Beş ıEvet), normal bir 
kıskançlığa, dtirtten atağı (Evet) 
de, kocanıza ;<arşı hi~ muhabbe
tiniz olmadığına delalet eder. 

İYi BİR AİLE REİSi 
MiSiNiZ? 

Bunları yapıyor iseniz bilate -

ğim! 

Dedim. 
Gözlerinde bir ümidin ampulle

ri yandı. Bir adım yaklaştı. 
Gözlerinde sevinç, üınid kadar 

mrak da vardı. Çabuk söylememi 
bekliyen sabırsız bir intizar da btın
lara karl§ıyordu. 

- Mühendis Kenandan bahsede
ceğim! 

- Evet!.. 
- Bu adamla fazla Jaübali ol -

ma, yüz verme .. Biraz ahUila;ız bir 
adama benziyor. 

Sukutu hayale uğradığını, ben
den belki diğer şeyleri istemediği 
için gözlerindeki parlaklığı kay -
bettiğini görüyordum. L.ô.kin bu 
ikazımdan da bir ümid parçası çı
karmıştı'. 

- Şimdiye kadar hiç bir fena 
hareketini görmedim. Maama!ih .. 

Başını önüne eğdi: 
- Madmki sen söyle istiyor -

sun, peki!.. (Devamı varı 

(5 inci sahifeden deua.,.) 

mi harb esnasında 1915 de Fran
saya gitmiş ve orada bir gün attan 
düşerek sakatlanmıştı. Derhal tel
grafla beni çağırttı. Kralın yanında 

kalarak kendi6i:ni iyi ettim. Kral 
Corc beni 90k eskidıın tanırdı. 
daha Veliahd iken1909 da yine 
böyle düşerek sakatlanmıştı. O za
man da kendisini ben ıyi etmış ve 
beraber yatıp kalkarak Veliahdın 
yanından ayrılmıı.mlıjtını. Son za
manlarda Kral rahatsız olduğu za
man beni çağırtırdı. Kralda bana 
karşı bir emniyel ha ' ıl oımuştu. 
Bu yüzden sarayın hekımleri si
nirlenirdi. Fakat benim hakika -
ten Krala hizmet ettiğimi ögren
dikleri zaman bir ·ey diyemiyor -
lardı. Kral bana bir hatıra olarak 
büyük ptrlantadan bır ığne ver -
miştir. Bunda kendi ismınin ilk 
harfi de vardır. 

Yine ontın tarafından verilmiş 
bir de sigara kutusu vardır. Zitze< 
kırık ve çıkık iyi etmekte, bazı 

rahatsızlıkları yalnız kendisınce 

malüm usullerle tedavi ctmekte 
usta bir adam olduğunu bu suretle 
mahkemede anlatmıştır. 

Fakat neden mahkemeye gel -
miş .. 

Geçen gün bir adam onun bo • 
yunbağındırki kıymcttar pırlanta 

iğneyi aşırmak istemiş ve yaka -
lanmıştır. Şimdi mahkem~>de bu 
adamın davası görülmekte ve ır.az
nuntın hakikaten o gün o hırsız
lığa teşoolıüs eden adam olup ol
madığı Zitzer'den sorulfl'aktadır. 

İstiklal caddesinde 

Şehir Tiyatr "su 
KOMEDİ KISMI 

Buakş• m W.JO da 
(OOLUMUZ) 

* Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
Taluıimda 

(Bu !r"'e) 

AKTÖR KiN 
Beynelmilel meşhur eser 

Yakında (İNSAN MABUT) 

piyes 4 perde. 

* TURAN 
Tlyatr 111u 

Bu akşam 
Halk gecesi 

Cemal s..ıı ir ve 
ve arkadaşları 

Ceyhanlı Çoban 

PASKAL l'omedi 1 perde. 
Localar 100. Her yer 20. Paradi 10 k. .. 

Halk epcreti 
Bu akşam 

Saat 9 da 
j Beklenen operet 

(Modern kızlar) 
Yazan: M. Yesari 

reddüt evet, aksi hal,k ... 
- Zevcenizin, sizd,•ı ziyade ço

cuklarınızla meşgul olmasını ta· 
bii görüyorsanız. 

- Gece yarısı, çocuklarınızın 

ağlamaııile uvanınca hıddetlen1p 
bağırıp çağırmıyorsarm. 

- Geceleri evde. çoluk ve ço· 
cuğunuzla vakit geçi.ı:mekten hoş· 
!anıyor, zevk ,ılıyorsanız. 

- Çocuklarınız gezıo eğlensın, 
hava alsın diye yazls.:ı sayfiyeye 
götürüyorsanız. 

- Çocuklarınızla. ı·ocuk gibi 
oynuyor. oı:ları eğlendırmcye ça
lışıyorsanız. 

- İstedikleri oyu.ıcakları, az 
sonra kırıp parçalıyacaklaırını 
bildiğiniz halde, alıp getinyor • 
sanız. 

- On beş yaşına geldikleri za
man, küçük bir bebek muamelesi 
yapmakta devam etrr.iyorsanız. 

- Onlara rıfk ile, tıpkı bır dost 
gibi muamele ~diyors~nız. 

- Kendilerini hayat Sİ!-lortası
na koydunuz 'se. 

- İstemedikleri, hoşlanmadık
ları bir mesleğe intisab'ı teşvik ve 
bunda ısrar etmiyo sanız ... 
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bütün ıztırabları teskin eden 

GRIPİN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

~ bımııla sı:yaha.tte, evde her zaman vanını2da bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. icabında günde 3 kaşe alı
nabilir. İsmine dikkat, taklidlerinden sakının1~ ve Gripin yerine 

başka bir matka verirlerse şiddetle reddediniz. 

T. iŞ BANKASJ'nın 
939 K. TASARRUF IKRAMI YE PLAN 1 

I 

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

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

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 Liralık = 2.000 Lira 
5 .. 1000 .. = 5-000 Lira 
8 ,, 500 ,, = 4.000 Lira 
16 ,, 250 ,, = 4.000 Lira 

60,, 100 ,, - 6-000 Lira 
95 ,, 50 ,, _ 4.750 Lira 

250,, 
435 

25 ,, - 6.250 Lira 
32.000 

T.iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para 
biriktirmiş olınaz aynı zanıanda talihinizi de 

denemiş olursunuz. 

\_inh __ ::-~.r-ı ı_a_r_u_. _M_ü_du_·· r_Iiı_· :-b:-~-de_r_ı: --:1 Her sa hah 
300 adct 7,&00 M3 400 X 25 X 2.6 
300 • 8,736 • 400 x 28 x 2.6 

ı - Yukarda eb'ad ve mikdarı yazılı ceman 16.536 metre mikabı 
kereste açık eksiltme usulile sabrı alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher metre mikabı 38.50 lira hesabile 
636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 

HI - Eksiltme 28/1/939 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
Kabat~ levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
cağından isteklilerin % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (468} 

Meşhur 

Markalı en asri, en sağlam 

sandalya, koltuk, portmanto, 
portatif masalar, sinema 

koltukları 

Rekabetsiz fiatlarla garantili 
olarak satılmaktaiır 

1 
Resmi daireler, mekteb, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve 1 
kıraathaneler tercihan DİNOS markayı aramaktadırlar. 

AVRUPA hezaren sandalya naturel 175 ve koltuğu 2'75 1 
kuruştan itibaren müessesemizde satılmaktadır. 

ADRESE DİKKAT: ç.akmakçılar Küçük Yeni 

Haıı No, 13 Telefon: 23377 

daha genç 
Görünüyorum 

PARISTE: 
Bayan Grebert diyor ki: 

cUyanır uyanmaz, hemen el ay
nama sarılıyor ve yüzümdeki bu-, 
ruşukluklarımla çiz- ı 
gilerimin günden gü-
ne kaybolduğunu ke
mali hayretle görü
yorum. 

Bir hafta zarfında mucize denecek 
bir tarz.da gençleşip güzelleşmeme 

cidden şaştım. Bütün arkadaşlarım 
buna nasıl mu\'affak olduğumu so
ruyorlar ve beni candan tebrik edi-
yorlardı. 

Vapurların Kalkış Gün ve Saatleri 
23 / İkincikiinundan 30 / İkincikanuna Kadar kalkacak 

vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz 
hattıoa 

Bartın 
hattına 

İzmir 
hattına 

Mudanya 
hattına 

Band·rma 
hattına 

Salı 12 de (Ankara), perşembe 12 de <Güneysu), 
pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
Ç'!rşamba 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ül
gen). Sirkeci rıhhmından. 

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

Her gün saat 9 da <Trak) vapuru sistemi vapur
lardan biri, Cumaııtesi ayrıca 13,30 da (Marakaz). 
Tophane rıhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Marakaz), 
ayrıca Çarşamba 20 de (Ülgen) ~ Cumartesi 20 de 
(Antalya Tophane rıhtımından. 

Karabiga 
hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 

İmroz 
hattına 

Ayvalık 
hattına 

İzmi sürat 
hattına 

Mcı:sin 
hattına 

Pazar 9 da <Tayyar). T<>phane rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Mersin}, Cumartesi 15 de (Bar
tın). Sirkeci rıhtınuıdan. 

Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 

Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Sadıkzade). Sir
keci rıhtımından. 

Telef onlar : 

-İlkbahar me\simine malısın yeni ~decck 
Mallaı·A için yerlere ihtiyacımız olcluı;'l!ndan 

15 SONKANUNDAN 15 ŞUBATA KAD 
Bir ay müddetle stoklarımızın büyük bir kısmını her yerden ın 
sait şartlar ve mutedil fiatlarla elden çıkarıyoruz. 

Bütün Dairelerde mevsim sonu fırsatlarım bulacaks 

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

latanbul Nafiııı Müdürlüğünden: 
25/1/939 çarşamba günü saat 14 de İstanbulda Nafıa müdürlüğ .. 

(2200) lira keşif bedelli Heybeliada verem sanat.oryomu birinci pa 

na ilave edilen kısımda yapılacak çatı tecridi işi açık eksiltmeye ko 

muştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırbk işleri genel, hususi ve fenni • 

nameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak daire 
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (165) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhüdde (1000) liralık bu işe benzer iş 

tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İı;ta 

vilayetinden eksiltırne ta·rihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 

yılına aid Ticaret odası vesikalarile gelmeleri. (128) 

Karaciğer, böbrek, taş ' 
kul'llarından mütevellid sa 

cılarınız, damar sertlikle 

ve şişmanlık şikayetler;n 

URİN AL ile geçiriniz. 

UR 
Vucude 

ve oksal 

• 

JA 
acldeleri e 

tir. Kanı t~.nizler, lezıe 

hoş, ahnrna.sı kolaydır. Ye 
ıncklerden sonra yarım bl 

dak su içerisinde alımr. 

lngiliz Kan?U 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbu' 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü .anları 

Kıymeti 

Lira Kr. 

5117 50 

Pey parası 
Ura Kr. 

383 82 

Kurnkapıda Kadirga limanı caddesinde yeni 53 ve eski 77 ~o

Pertevniyal vakfından 2047 metre mur®baıııda bulunan arsa iJe 

arsa üzerinde mevcud kahvehane binası 15 gün müddetle ve kapalı 
usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 6/2/939 pazartesi günü saat 14 de icra edileceğinden ıJl 
!erin eksiltme ve arttırma kanunu ahkamı dairesinde % 7,5 nlsbe 

pey akçelerile teklif mektublarını muhtevi zarfları muayyen 5331
1 

evvel komisyona vermeleri ve başkaca izahat almak için de her 

öğleden sonra mahliilat kalemine müracaatları. (412) 

Satınalnıa Komiıyonu llhları llAnları 

TÜRKiYE 

IZILA Y CEM YE İNDEN : 
1 Bu usulü tatbik etmi1 olan bin

lerce kadınlar, bir harta zarfında 

birkaç yaş gençleşmiş ve buruşuk-

MERKEZ 

ACENTLER 

1 
İstanbul komutanlığı ı1 r A•kerı fabrlkal•' 

Denizbank binası 42298 Çatalca müstahkem mevkii için 1 521 lira 35 kuruş muhaırune~1 ) Karaköy Köpı·übaşı 4·2362 180 tane yeşil fincan, 180 tane civa- delli 4745 adet küherçile çuvalı 

Hastanelerimiz için diktırilt ~k hasta abalarında kullanılmak üzere: 

metr.e kumas 
' 

5.500 

luklarla çizgileri tamamen kaybet
mişlerdir. Alimler, bumşuklukları
mızın ancak ihtiyarlamağa başladı
ğımızda meydana çıktığını keşfet-' 

m•,lerd r Çünkü cild :htiyarlayın- · 
(Yerli veya ecnebı malı) satın alınacaktır Talihlerin numuneyi ca bazı hayati cevherlerini kaybe-

g mek ve teklıfte bulunmak üzere 24/1/939 salı günü saat (15) e der hı cıldi besleyıp kuvvetlendi-, 
kadar Yenipostane karşısında Kızılay İstanbul deposu d.rektörlü- riniz. Hemen tazeleyip gençleşir., 

işte Viyana Üniversitesi profesör- ı 

~ 
ğti ne müracaatları. 

!erinden doktor Stejskal'in şayanı' 

u=============;;;;;;;;;~~~~=;;;;;;;~~lhayret keşfi olan ve BIOCEL tabir 
.: redilen ve genç hayvanlardan istih-ı 

ALMANYADA YAPILARAK 
300 defa çalmakla bozulmadığı 

Tecrübe ile sabit olan 

TÜRKÇE GRAMOFON PLAKLARI 

Memleketimizin tanınmış okuyucularının muvaUakiyetle okuduk- ı 
ları en güul şarkıları yalnız POLYDOR plaklarında bulacaksınız 

Granıofonculardan ısrarla isteyiniz. 

sal edilen cild hüceyreleri hülasası, 

1 
bugün pembe rengindeki Tokalon 
kremı terkibinde mevcuttur. Her I 
:ıkşam yatmazdan evv~l tatbik edi-
niz. Siz uyurken cildinizi besleyip 1 

gençleştirir. Ve buruşuklukları gi
derir. Bir hafta nihayet:nde on yaş 
daha gençleşmiş göı üneceksiniz. · 
Gündüzleri de beyaz rengindeki To

kalon kremini kullanınız. Siyahi 
noktaları erfür, açık mesameleri 
sıkıştırır ve birkaç gün zarfında en 
esmer ve sert bir cildi beyazlatıp 
yumuşatacaktır. 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Soıı Telı:raf Matbaası 

iiimm:m:::mmmmaı•ıaİİ)•S•i•r•k•ee•i•Y.moıiılciiııul.isalmİİoİİnİİİuiı...;2;2;.;7~4~0;.:ıta, 52 tane kelebeklı rabıt vidası, 1939 salı günü saat 14 de Salı 
180 tane demir kaim mesnet ve ba- rında Askeri Fabrikalar yoJl!V 
kır tel vesaireden ibaret 8 çeşit mal sındaki satınalma komisyonuııd1 

zeme satın alınacağından ac;tk ek - çık arttırma ile satılacaktır. 1 -ürk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Dörjüncü keşide 11 - Şubat-939 dajır. 
Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 

adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyang0-
nun mes'ud ve bahtiyarları aresına gir

elursunuz. .• 

siltme ile ihalesi 9/Şubat/939 Per-ılilerin muvakkat teminatı olaJI 
şembe günü saat 10,30 da yapıla - liranın herhangi bir IVıaJmiid 
caktır. Muhammen kıymeti 3614 Ji- ğüne yatırılarak alınacak ııı• 
ra 45 kuruştur. 1 ile o gün ve saatte Komisyond' 
İlk teminat 371 liradır İsteklileri _,lunrnaları. Çuvallar her gün J{C~ 
nin ilk temin'!t makbuzu veya mek-ıy~nda .. görülebili.r. Çuvallara.~ 
tuplarile 2490 sayılı kamın un 2 ve, ruk rusumu vcrılmıyecektır . 
3 üncü maddedeki yazılı vesikala-ı ıJ ~ 
rile beraber belli gün v~ saatte Fın- Mide, barsak ve iç hastalı ' 
dıklıda komutanlık satınalma ko - ' muayenehanesi 

1!1isyonun~geım~ri. <35&ı> (311ıj Dr. Y, Hallacya~ 
Karadeniz boğazı komutanlığı i- · 4 

çin lüzumu olan 700 kilo vakum ve 1 Taksim (eski Talıınhanedel 
200 kilo Gres yağı satın alınacak- dülhak Hamit caddesi, sa 
tır. Pazarlığı 26/2.Kan/939 perşem- apart. No. 12 daire No._!., 
be günü saat 11 de yapılacaktır. ~~~~~~~::::~=~~ 
İsteklilerin belli gün ve saatte Fın- alma komisyonuna gclmeJcrt 4 dıklıda komutanlık 5atınalrna ko- (360) ( 

misyonuna gelmeleri. (359) (471). * Bl * 33 tümen birliklerindeki )ı, 
Komutanlığa bağlı birliklerin natı için lüzumu olan 40 toıı tJ 

hayvanatı için lüzumu olan 90 ton satın alınacaktır. Pazarlığı t 

yulaf satın alınacaktır. Pazarlığı KAn/939 perşembe günü ~sa r' 
26/2.KAn/939 perşembe günü saat da yapılacaktır. İsteklilerııı v'> 
10 da yapılacaktır. İsteklilerin bel- gün ve saatte Fındıklıda ıcaof 
. . !ık satınalma komisyonun 

Jı gün ve 1aatte komutanlık satın- !eri. 1361) (4?3). 


