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İl!nlannı SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan baklrlle 

iltlfade etmiş oluriar. ---
İDARE· İLAN: Tel: 20872 

Telsraf : t.t. Son Telsraf 

F ocular: ''Bu T ay yareleri 
Bı a· ın A 1 m a dı •• Di yorlar. 
Tayyare Kaçakçılığı MerakTi Bir Salhada 
Ekrem König İstanbu ldan Kaçarken_!'asaportu Nereden Buldu 7 

Adliye Tahkikatı Tamamlanmak Üzeredir. 
İspanyaya tayyare satıp para 

kazanmak bırsi!e, Cumhuriyet 
Türkiyesinin ıerefi!e oynamağa 
yeltenen kaçakçı ıebeke&i hakkın
da, Türle adliyesinin tahkika!ı 

hayli Uerlemiftir. Haber alındığ 
na göre, bu muazzam si!Ah Ji:a -
çakçılığı taiı.klka.tı bitmek ü o
dir. 

Tahkikat sonunda, hadise bü -
tün çıkl•kJ:ığile meydana çıka -
caktır. 

Beynelmilel mikyastaki bu do
landıncılığın elebll§ısının Ekrem 
König olduğu kat'iyetle aıtlaşıl -
mıştır. Bu adam, merkezi Pariste 
Şanzelize caddeeinde Maytıover 
otelinde bulunan beynelmilel si
Wı kaçakçılığı febekesinin Tlir
k!y ajıwnı olarak vazife görmekte 
idi. 

Şebeıkeyi idare edenler arasında 
beynehnllel §Öhreti haiz bazı es
ki dlplcmatlar ve silfilı fabrika
ları §lııketleri vıı.rdır. 

Birkaç gafil tar&fından bu b@y
nel:milel kaçakçılığa Türkiyenin 
de ismi krrıştırılmıştır. Türk adli
yesi, hU.ıseden en evvel, Vaşinııtoıı 
Büyük Elçimiz Münir Ertegün ve 
Fransız hilkUmetinin ihbarları ile 
haberdar olduktan sonra, derhal 
faaJ;y.ıe g~i§tir. 

MEYDANA ÇIKAN 
HAKİKATLER 

İlk tahkikat sırasında şu nok· ı 
t.lar meydana çıkmıştıı: 1 

1- Milli Müdataa Vekilinin ;ın· 
zasının ve Vekfilet mührünün tak 
lidi. 

2- Sahte evrak tanzimi ile hü
kfunet adına mubayaaıtta bulu -
nulması. 

3- Bu mübayaatta gayrimeşrµ 
menfaat teminini istihdat edere!. 
vazife ve memuriyetlerin bu yol
da suiistlmaıli. 

Bunların meydana çıkması ile 
hem adliye, hem de alakadar Ve
kiiletler tahkikata girişmişlerdir. 

•Hariciye Vekaleti proookol şef
lerinden Ruhi, alet edilerek tan
zim olunan sahte mübayaa evra
kı, Milli Müdafaa V "4<Aletinin 
Mühürü ve Vekilin imzası da tak
lit edilerek tekemmül ettirilmiş, 

~lınması mutasavver 40 tayyare 
üzerinde Amerika ve Kanada fab
rikatörlerile bu sahte evrık va
s ıtasile anlaşma yapılmıştır. Ev -
rak burada tanzim edilirken, mev· 

Franko hüldlınetinin Türkiye 
ajaoı G. P alen2ia 

zuu bahis protokol şefi Ruhi ve 
para ile kandırıldıkları tahmin o
lunan birkaç hariciye memuru ile 
daha bir iki zatın da çalıştıkları 
söylenmektedir.• 
TAYYARELERİN MACERASI 
Amerika ve Kanadadan alınan 

tayyareler birçok macera geçir -
miştir. Verilen sipariş üzerine ha
zırlanan bir kısım tayyarelerin 
Kanadada müsadere edildiği mu
hakkak sayılmaktadır. Fakat, yi
ne bu rivayetler arasında, daha 
evvel iki buçuk milyon lira tuta
rında olan bir başka tayyare par
tisi Frankoya teslim edilmek ü
zere Kadiks limanında karaya çı
kartılmıştır. 

Bir diğer rivayete göre de, tıey
yareleri limana getiren vapur Ce
belü ttarıkta muhribler tarafın -
dan batırılın.1§ ve hadise kapatıl
mak istenmiştir. Yine diğer bir 
rivayete göre Cumhuriyetçi İspan
ya hükumetine de tayyare sat -
mışlardır. 

Franko nezdinde bulunan Fran
sız konsolosu, nereden geldiği ma
J(ım olmıyan bu tayyarelerden 
haberdar olunca, vaziyeti Fransa 
Hariciye Nezaretine bildirmiştir. 

Fransa Hariciyesi de Türkiye 
Hariciyesine malumat vermiştir. 

Ankara müddeiumurniliği bu 
ilk ihbar üzerine Hariciye proto
kol şeflerinden Ruhi ile bazı ar
kadaşlarını tevkif etmiş, elebaşı 
Ekrem König hakkında da bir 
tevkif müzekkeresi kesmi§tir. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

. :aım .......................... ı ....... . 
•Enver Pa~anın ferikliğe terfi ettiğini Şamda iV inci kolardu 

kumandanlığını yapan Bahriye Nazm, Süleyman Askeri Beyden 
öğrenince tarif edilmez bir hiddete kapıldı ... Karargahı çın çın 
öttüren Jıi! ~,~rsşla yav~ine çıkıştı : 

- /i ını göreceksin!. Haydi, durma!. Kendi 
apoletindt'}i eyıl • · · sök! Benim apoletime iliştir. Sonra 
da t~lgı-ııllİİ'ki:ikti " Harbiye Nazırma ve Mabeyne teblii' ve 
tcbfir ett,. .. :_ ·.; 
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1 Numaralı HALK FİLOSU Tefrikasından 
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Çarşamba Günü 
Başlıyoruz ·----------1 ................................ ı~ 

MACARLARKUVVETYOLLUYOR 

Çekler Macaristana Karşı 
Bir Taarruz Hazırladılar 

• 

Yeniden Çarpışmalar Qldu, Ciddi 
Muharebeler Sırasında Olenler Var 
B udapeşte 9 (Hususi)- Çek

Macar hudud çarpışmaları 
dün de devam etmiştir. 

Çarpışmalar ciddi muharebe şek· 
lini alml§, zırhlı otomobiller, ma
k ineli silahlar harbe iştirak et -
miştir. 

Çekoslovak kıtaatı ile Karpat 
Ukranyası çeteleri Nzhorod adı 

ile anılan ve hakem kararile Ma
cari.stana verilmiş olruı Ungvar 
yakınında Macar hududunu teca· 
vüz etmişlerdir. Buraya Macac 
takviye kıtaatı gönderi.!miftir. 
TAARRUZ PLANI BULUNDU 
Budapeşte 9 (Hıısus!)- Bir ç.. 

koslovak zırhlı otomobili iğtinam 
edilmiştir. Otomobilin içinde mü· 
him bir taarruz planı ile taarruza 
iştirak edecek kıt'aların isimlerini 

ATATÜRK VE İSMET İN ÖNÜ 'NÜN KURTULUŞ SAVA INDA 
ALINl\IJŞ TAR1Hİ BİR RESThlLERİ 

lnönü Zafe r inin 
Bugün Yıldönümü 

B ugün; mutlu bir giinün yıldönümüdür. 1 inci İn()nü muharebesi 
18 sene evvel bugün başlamış ve düşman 2 giın içinde mağlüb 
edilerek 10/11 Kanunusani 921 gecesi ricate mecbur bırakılnu~

tır. Milli Şefimiz İsmet İnönü'nün kumandasında şanlı ordumuzun 
kazandığı bu büyük zafer İstiklill Harbinin en parlak bir dcstam 
olmU§tur. 

YENİ HADiSELER OLDU 
havi bir liste bulunmuştur. s • d ı- t • k ı A 1 

Bu plana göre, mühim Çek kuv· u r 1 y e e s 1 a 
vetleri zırhlı otomobil~r hima • 

_yes~in=de =Ma=car=top=rak=ll•r-ına=gl=-re-,_,__~-----=:"----=- · Nu·· mayı·şlerı· Bu·· yu·· yor _ (Devamı 8 mcı sahifede) Çekoolovak köylllleri art ık böyle neı'etı detillerdir. 

Yeni Fransız Sefiri lnönü' nün 
Bu Sabah Geldi Yüksek Bir 

Sefir Akşam Trenile Doğruca 
Ankara'ya Gidecek 

Fransarun yeni Ankara büyük 
elçisi Marsegli bu sabahki eks -
presle Paristen şehrimize gıelmif
fü. Büyük elçi Sirkeci garında, 

Fransız sefaret erkanı tarafından 
karşılanmış ve doğruca sefarete 
gitımiştir. 

M. Marsegli bu akşamki trenle 
Ankaraya gidecektir. 

ROMANYA SEFİRİ GİTTİ 

Romanyanın Ankanı orta elçi
liğinin büyük elçiliğe tahvili mil· 
nasebetılle başka bir vazifeye ta
yin olunan Ankara orta elçisi M. 
Telemak dün akşam memleketi
mizden ayrılmıştır. 

Mumaileyh bareketınden evvel 
Taksim Abidesine giderek bir çe
lenk koymuştur. 

Hareketi 
Yarış Encümenini 
Himayesine Aldı 

Cumhurreısımiz İsmet İnönü 
bundan 12 sene evvel bizzat tssıs 
buyurmuş oldukları cyarış ve ıs
lah encümeni. ni; bu kere ~.ik
sek himayeleri altına almak liı l · 

funda bulunmuşlardır . 
Başvekilimiz CelAl Bayarın ti· 1 

l~n riyaset etmekte oldukları bu 
teşekkül; memlekette at neslinin ı 

ıslah ve çoğalması için yaptığ. ba
şarılara bu suretle,daha veri.nli 
darak devam imkanını kazanı.ıış 
rulunmaktadır. 

(Devamı 8 ncıda) 
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ı:surtyecie Ara11 Çeteleri bi:r hareJı:et. haıurtanıyorlar Y llZL!ll 6 da 

Muhiddin 
Arkadaşı 

Us ündağ'ın Yakın 
Eşref Anlatıyor : 

f enı Fransız sefıri Marseıli Arkadaşımız Recai Sanay'ın Bu Harikulade Güzel Röportajını 5 inci Sayfamızda Okuyun\tz. 
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--------Son Telgraf--
EYAHA!' EDEN 

ntr. DELKA.'\'LI 

SAJUJOŞJ.ARI - -AYILT:\IAK iÇiN 

Du1ve 
(etim 

Maaşları 
merikar gazete: .. r<n!n yaı:
dı,.ma göre, sPy t delı•ı 

bir genç, evl~mek ıçın se-
ya' t dellsi bır genç kız r yor -
muş. Del,kı.nlı 17 yaş•nda ıken e
vinden kaçmış. bir küçük ytl -
kenli"i!e denizlere •'ılmış D.in -
yayı dolaşmış, her uğra.lığı yerde 
.laayalindekı e•ini aram.ş .. 

Nelr r ic~ ·ı ediy rlar .. Amerfka
da bır malcıne ıcad edilmJ-t.. Sar 
hD~ları ayıltıyormuş. eki aırıı..a, 
eheri insanlar kafayı duman -
lamak. sarhoş olm.ık iç.in içki içer .. 

Yeni Usul Martta Tatlı !k 
Ediıacek 

Bu izaha~ bakınc~. bu, se7ah•t 
llell.ti değil, bir zırdeli imiş.. Ken-
4!ne ~ olarak da, her halde bir 
deli arıyor. Diiny:ıda deli kıllı -
tına icran. mı gird..ı.. ~te QU· 
lur. 

KOCAYT EVE -BACoLAllAK iÇ.lı'. 

Y'ıne Amerikad.a meşhur dul 
kadınlardan biri •kocanızı na.511 
elin.izde tutabilirsiniz• i.ııiml.i bir 
kl:tab neşrl!tntii. Galiba, bu baya
aın ağzı yanmış, tavsiyesini ue -
cerilcııizliği yüzündtn elinden ka
çırmış olacak ki. kitabında, d:ğer 
icadın arkıdaşlarlLll birçok lavsi
reime bulunuyor. Mescla, bir 
t.avsiyeslnd diyor ki: 

- Kocanız konuşurken müsaade 
ediniz o, sözünü bilirsin.. Ondan 
llOllra siz söylersiniz..• 

Tavsiyeler, hep buna ~zer 

feyler .. Hepsi de sudan .. Eğer, bu 
tavsiyeler, kocaları kar·sına ve e
vine bağlıYQrsa diyecek yok.. Bu 
Amerikalı bayan şu bızim meş -
hur darbı meseli bihniyor galiba: 
Dişi kuş yuva yapar. 

Ayıldıktan sonra, kaç para ede• 
Sarhoş. baktı ki. ayılmış.. te'rrar
dan ıçmcğe başlıyacak .. Bu :na
kıne sarhoşluğun Öniıne ~ek 

şöyle dursun, b11.ikiı;, aarl-<lıığu 

arttıracak:ır. 

EV SOYA 

Bia HIRSIZ 

Bir hırsızın muhalı:emeıt yapı
lıyor. Tamam 20 ev soymuş.. 40 
tane e şahid dinleniyoı. Bu k;dar 
şahid karşısında, hırsız hala: •Ha
yır elenelim, bu eovleri beo soyma
dtuı• der ıni, acaba? 

AŞK VE SEVDA 

SUALLERİ 

ı----·-
Bazı gazete~rde gönül rnü~k'11-

leriııe cevab veren sütunlar var. 
&r okuyucu soruyor: 

- Ah, o genci öyle seviyorum 
iti, çıldırıyorum. O katlar güzel, 
O kadar yakışıklı .. Esmer mi de
sem, ııanşın mı desem.. Ne desem, 
valWı.i bihniyoruın, Şaşırdım. 

Şimdi ne yapayını?.• 
Bu suale siz olsanız ne cevab 

verirsiniz?. Sevgilismin daha ne 
renkte olduğunu bilmiyor. A kı

zım, sen kendini şaşırmışsın.. 

AIIMET RAlW 

!KÜÇÜK HABERLE~I 
* Karadenizdeki son fırtınalar 

dolayısile şehrimize odun ve kö
mür gelmediğinden fiatlar yük -
selmiştir. Bu yükseliş odunun çe
kisinde ·50• kuruş, kömürün ki
losunda ·20• para kadardır. * Dolmaıl:ıahçe sarayı önünde 
büyük bir ıncyda.-ı açılacaktır. Ay
rıea deniz kenarında da güzel bir 
rıhtım vücude getirilecektir. 

* Ankarada bır otomobil ka
zası neticesin<le yaralanarak bir 
ay evvel hastahaneye kaldırılan 
Büyük Millet Meclisi bütçe encü
meni büro şefi Nurinin evvelki 
gii n bir ayağı kesi imi§ tir. 

Fak'at yaTiılıyı bu amelıyata 

rağmen kurtarmak mümkün ol
mamış ve kendisi dün ölmüştür. * Nevyork sergisi komiser'i -
tkıe tayin olunan Bay Nizamcldin 
JI li dün akş~m şehrimizden Nev
yorka hareket etmiştir. * Parısde açılacak olan ziraat 
ı:regisinde memleketimiz için bir 
köşe ayrılarak burada bulun mıh· 
~ullerimiz teşhir olundcaktır. * Maarif Veltileti; ekalliyet 
mekteblerinin ne suretle ve hangi 
makamlar tarafından verilmiş ka
rarlarla tesis olunduğunıı m.ıarıf 
müdürlüğünden sormuştur. * İktısad Veki.letinde bir mü
t>ayaa komisyonu kurularak dev
ltt mübayaatı ile meşgul olacaktır. 
* Amerikanın 1 numaralı h:ılk 

düşmanı Alkapon yeniden baş1<a 
bir hapisaneye naklolunmuştur. 

* Yahudi meselesi hakkında 

Amerika Reisicumhuru Ruzveltın 

Mussoliniye gönderdiği m••aj 

İtalyada dostane bir zihniyctie 
tetkik olunmaktadır. 

Şarki Erdün 
Başvekili 

Bugün Gidiyor 
Şarkı Erdün Başvekili Tevfik 

Paşa Londrada toplanacak olan 

yuvarlak masa konferansına işti

rak etmek üzere dün Ankaradan 
şehrimize gelmi§fu. 

Bu akşam veya yarın buradan 
Londraya gidecektir. 

Tevfik Paşa filistinde son za

manlarda vaziyetin azami surette 

gerginleştiğini, binaenaleyh Fi -
!istin i.şine bir hal şekli bulmak 

üzere toplanan konferansın çok 

harareill olacağını kuvvetle tah
min ettiğini söylemi§tir, 

--<>--

Fethi Okyar Gitti 
Evvelki gün şehrimize gelen 

eski Londra Büyük Elçimiz Bolu 

meb'usu Fethi Okyar Büyük Mil

let Meclisi müzakerelerine iştirak 

etmek üzere dün akşam An.karaya 

gitmiştir. 

GÔKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

• t 83 

- A" sende, dedi, o da beni 
İzmire gelcllnı geleli kaç defa sat
mı ır. Ziyan. yok ..• Onunla bu
lu~w.akla bırşey ka. betmiş ol
m~m. Fakat sız ycnı gr!diniz, ve 
bu iın rk :l.I;'-'rr!lcfan çok daha 
sempatik göründünÜ7. bana. Bu 
akşam sızden a rı '!lak ıstemem. .. 

- Buras İz rın en temiz mey· 
h~ -ıeleri, cıen binriir. Ben hemen 
hrr akşam buraya uğranın. 

Yazan: lakender F. SEBTELLI 

Herhalde burası İzmırin en kötü, 
en pis meyhanelerinden biri ola
caktı. 

- Pekiılıi, dedi, satın alacak de
t•liZ ya. Mademki her zaman u)t
radığınız bir yerdir .. oturalım. 

Cemil sordu: 

- Duble olsun kadehler .. değil 
mi? 

-- Hay hay .. 
Cemil garsona: 

- Bize iki duble getir ..• 
Diye seslendi. 

:Mütekait, eytam ve '!rar.ıllin 3 
aylılı: maaş yok!amal:ın içın y~r.i 

l'ir kanun layıhası v " ~urle gPti -
!lldiğır.l yazmıştık. 

N ulus tezk~relerıne verll..-ce1' 
L .?;truho;ı.t üzeı·Jıe yoklamasız ınk· 

c~ aln ık e.'.:asına i.;tinat eden bı• ; 
yeni usulün Marttan ıtibaren tat· 
bil< olunaca"ı anla.,<ıı.lınaktadı.:. 

Yeni usul y lnız nı'itPkait ve 
:.etimle. hakkmda cari olaca'< · 
tır. 

iaamafih uııllar için de ny'l • 
ta bazı kolaylıklar g~oterilecek • 
tır. 

---<O-·--

Bayram 
Tatili 
Hazırlığı 
Kurban bayramınd!\ şehrirniz 

Daccılık K!ubü azalarından bü· 

yuk bir grupla a;rrıca Üoıveuıte 

Rektörü Cernil B.lseı:n reisliğin· 

ae bulunan bir talebe grupu Bur

nya giderek Uludae3 çıkacak'.ar
oır. 

Dağcılı ve Kayak Federasyo • 

nu bu münasebetle büyük bir mu 

ubaka programı hazırlamıştır. 

Bu program aynı zamanda 

memleketimizin 939 birinci k!\ • 

yak müsabakalarını teşkil ede -

cektir. Program mucibince Ulu -

dağdan maada Erzurumda, G:i -
ır.üşhanede ve Kopdağı mıntalca

larında yapılacaktır. Uludağdaki 

rr üsabakalara İstanbullu kayBk· 

çılardan maada Ankaradan ve 
Bursadan da kayakçılar iştirak e
decektir. 

Müsabakalar, kurban bayr~ • 

mında, Şubat ve Mart sömest ta
tillerinde icra olunacaktır. 

Uludağdaki müsabakalar için; 

İstanbullu ve Bursa, Ankaralı ka
yakçılar arife günü dağa çıkacak

lar ve ogiinle bayramın birine; 
günü arazi üzerinde hazırlık ya
pacaklardır. 

Bayramın ikinci günü öğleden 
l'VVel bir kilometrelik •§US• mü

•abakası ve öğleden sonra da ba-

3 &nlar arasında 4 kilometrelik i
niş müsabakası yapılacalrttır. 

Bayramın üçüncü günü de bu 

klüplerin ekipleri arasında 18 ki

:ometrelik bir mukavemet yarışı 
ıcra olunacaktır. 

Bayramın dördüncü günü ise 
l:üyük Uludağ yarışı yapılacak -
tır. 

Bu müsabakalara şehrimizder 

birçok ziyaretçinin iştirak ede • 
ceği tahmin olunmaktadır. Üni -

versiteden gitmek isteyenler yir
mi beşer lira vereceklerdir. 

deh rakı ile bir sürü meze getirdi. 
Reşad birdenbire şaşaladı. 
o, ağzına rakının damlasını koy

mamıştı. 

İçki olarak biradan başka birşey 
i,miyordu. Garson bira getirecek 
s•nıyordu. 

Reşad pişkin bir tavırla mırıl
Jandı: 

- İnhisar var amma.. kulak 
verme. Bu adam halis cibreden 
rakı çeker. Çok nefistir içkisi. !n
:un beş duble kıvırdı mı bulut o
lur burada. 
Reşadın tüyleri ürperdl. 
Yeni tanıştığı arkadaşına: 
- Ben henüz rakı içmedim .. 
Diyecek olursa, Cemil kimbilir 

onunla nekadar alay edecekti! 

Sekı7, on masalı, basık tavanlı 
bir c!'lkkan. Tezgiıh başında ayak
ta kırz:..mı turpla rakı içenler Re
,adın der ıl Ö7.Üne çarptı. 

Ve arkasından gülerek il.ive etti: 
- Bu a~ mi:safirim. var. Me-

Reşad etrafına bakındı .. 

Meyhanede biraya benzer bir 
şişe göremedi. 

Ve tezgahın önünde henüz on 
dokuz, yirmi yaşlarını )?:le dol -
durmamış iki gencin büyük bir 

zeyi biraz bolca getir,. 
o t.,_a Wıı.ıwy'1ır'!W amma. •• o.- Da tepm i4ıiDde .iki. ka-

• 
1 

Ve .. Mah kemeler 

Talebenin 
Sıhhi 

Muayenesi 
Soğ·uk 

Yüzünden 
Bir Facia 

Garib 
Bir Firar 
Hadisesi 

ı
Her Ç o ~uğun Bir Sıhhat 

(,iJzdanı Olacak 
İstnabul ilk mekteplerindi! o

kuyan ~ocJklann sıhhatlerıle va-

Karın Kesafetinden 
Yoluntı K?ybE c'.en 
Zavallı Cocuk 

Svr: soğukla:d..a ı.!.ulayı Genen · 
de aciki.ı bir iaci1 olmuştur. 

Gönenin Gündoğ3n maha!le • 
~inJen Ali of(lu İbrahim ismitıde 
henüz 1~ yaşlarında bulunan oir 
n.cıL< d~g<lan odun getirmeic l -
;ere evinden dışarı çıkmıştır. Ço· 
~uk bin müşki!iıtla d~~da odın
ları kesmiş ve m..?rkebe yük.ile
rek g-..ın batarker. a&-ır ağır kövü 
ne dönm"k üzere yola koyulnıus· 
•ur. Fakat bu sırada kar, birden 
Lire müth;ş Lir tıpiy;, çevirmiş 

Ye ansızın gez g;;zü gör!Ilez ol • 
muştur. 

Küçi>k İbrahim karanlıktan ve 
l:anıı k~•afolınrlen saatlerce bı. 
l,pin:Jı altuıda yolunu kaybede · 
rek dolaşmış v~ nihayet, kôvün 
, olunu bulup bitkin ve perisar 
İ:,, rhalde evine dônebilm;ştir 

Lakin zavallı çocuk daha evi
rin kı:pısından içeri girer girmez 
) ere yuvarlanmış ve biraz soııra 
da kaskatı kesilip donmuştur. 

Oğlunun gözlerinin önünd edor.
cluğunu gören babası acı çığlı!-:lar 
ıçinde doktora koşmuşsa da ya 
plan bütün yardımlar fayda ver
memiş zavallı çocuk kurtarıla:na· 
~tır. ----Evden 

Kaçan 
Çocuk 

Kedi Gibi Duvarıard 
Tırmanmış, Ama 

Para Etmedi 
Ödemiş hapishanesuıde cür~t 

kiiranc bir firar v:ık'ası olmuşt•ır: 
Me<. ur hapishanede buluıı'r: 

hu .ızlık v;, gas•p suçlanndan 15 
sene 11 ay ve ıo gün hapse m1 lı
: :ı ın /v!agüme köyünden Kar~ 

Aptullah oğlu Kel Mehmet is • 
ın.r.de oir mahk1ım, hapishane • 
rin b .. hçesine, kımsenin bulun • 
madıgı bir sırada çıkarak bir kö
~eye sakbnmıştır. 

Kel Mehmet B·U'da!l sonra, en 
tenha bir zıtmanı kolla:mş ve ka· 
rnı:lık basınca duvara kedi gibi 
•lt manarak oradan 1<>kağa atla • 
yıp kaçmıştır. 

Aradan kısa bir zaman geç:ik
ten sorıra akşam yoklaması y•~·-
1.;rken Kel Mehmedin koğuşta bu· 
lunmadığı anlaşılmış ve d~r;ıa 1 
hvfiy~t jand rmaya haber veril-- . 
miştir. 

Buııun üzerine jandarmalar ka
~r.banın her tarafını sıkı bir su · 
:·e:te aramağa çıkmışlar ve fira -
ri mahkılmu bir tarlada yakala -
II11Şlardır. 

Kendisi hemen hapishaneye ia· 
dP olunmuş ve cezaen bir kis• lik 
J:.ir höcreye konulmuştur. 
Hakkında; hapishaneden firar 

suçundan dolayı ayrıca tak;':ıat 

yapılacak; bunun için de ayrı ce-
7" yiyecektir. 

Benzin Deposu Tutuştu 
Kerestecilerden Eyübe gitmek

te olan şoför Zekinin idaresindekı 
~094 numaralı otobüsün her .ın 

Kılırit İnhisarı müfetti§lerin • deposu tutuşmuş ise de sirayet• 
cıen Mansur Cevdet Kasdarwıır. ~ eydan verilmeden söndürüı . 
idaresindeki 641 numaralı husu- müştür. 

si otomobil Taksim bahçesi önün- Ah Ç . 
den geçmekte iken Kumbacac• çıya arpan Otomobıl 
yokuşunda 67 numaralı evde otu- Şoför Mehmet Alinin idaresin-
ran Hüsnünün oğlu olup ev.:ief\ deki 1579 numaralı otomobil La-
kaçarak Taksimde dolaşmakta o- leliden geçmekte iken Abdullah 
lan 5 yaşındaki Şerefeddine çan· i'minde bir aşçıya çarparak yara 
nuş ve muhtelif yerlerinden .)'ara- l~mıştır. 

kınd:ın al...kadar olan Maaci{ :·fü· 
düılüğü Lu hcı.;usta yeni karar ar 
vermi~tir. 

Ezcümle sıhhat muayenel~ri 
muallımlcr tarafından her sabct 
birincı dersten itibaren munta • 
;am ve esaslı bir şekilde yapııB
cak ve her talebeye bir sınr,a• 

cüzdanı verilecektır. 

Talebelerin bütün sıhhi vazi • 
vetleri; bu defterlere munt::ıza • 
man kaydolunacaktır. Ayrıca, gn ı 
ve diş ~ibi uzuvlorından rniıat~ıı 
olan tah'beler de süratle yeni '<u
rulan kliniklere gön1erilecekler 
ve muayene, tedavi olacaklar:iır. 

Türk Olmıyan 
Çalgıcıların 

Faaliye i 
Şebrimlııdeki yerli çalgıcılar ve 

orkestracıln- Dahiliye Vekiletıne 
müracaat ederek verilen hw;usi 
müsaadelerle İstaııbulun yırbancı 
çalgıcıla~la dolduğunu ve kendi
lerine bu yüztlen iş kalmadığını 

bildirmişlerdir. 

Dahiliye Vekaleti keyfiyeti İs
ta'!Ob•ı i Vilayetinden sormuştur. 

Bunun üzerine yapılan tahki -
katta şikayetin doğruluğu anla • 
şılmıştır. 

Dahiliye Vekaletinin ecnebi çal
gıcıların faaliyetine nihayet ver
mesi beklerunektedir. 

' 

--<>--

Kirayı 
A ay 
Derken 

Nişantaşında hastahane soka 
lfında 19 numarada oturan Hani
fe isminde b.r kadın polise mü • 
ı acaatla evinde kiracısı bulunaı' 
1'oltukçu Recepten kirayı is1 e -
mek için gittiğinde Recep tara -
i·ndan dövülerek ve cebinde bu· 
iunan 20 lira parasını aldık1 an 
sorıra dışarı atıldığını iddia et.mi§
tir. Zabıta Recebi yakalıya ak 
tohkikata başlamıştır. 

lamıştır. 

--<>--

Kadın Tarafından 
Dayak Yemiş 1 

Hasköyde oturan Haçator is • 
minde biri polise müracaatla KU.. 
cükpiyalede kadınlar çeşmesın . 
den geçmekte iken Nazlı isminde 
hır kadın tarafından dövüldü~ıif\a 

şikayet etmiştir. Polis Nazlıyı YQ· 
kalıyarak tahkikata başlamıştır. 

r Enver Paşa aldığı tehdid :ktubunu okurken M.ıhınud Şev-l 
ket Paşaya yapılan suikasd hareketini hatırlamış, genç ve cür'et
kii.r Nazırın tüyleri diken diken kesilmiş, titriycn ellerinden ycı'.! 
diişen mektuba korkudan irileşen gözlerle baka baka mırıldan
mıştı: 

Kartalda Bir Yangın 
Kartalda gazhane civar·ııda 

Fatma isminde bir kadının kulü· 
besinden yangın çıkmış ve kulü
be tamamen yandıktan sorıra SÖI'· 

dürülmüştür. 

Sonra masanın üstünde duran \ 
mezelerden ufacık bir kırmızı 
turp alarak tuza batırdı: 

- Fazla meze yemek midemi 
bozuyor, dedi, ben rakıyı ya turp
la, yahud beya<ı: peynirle içerim. 
Faka i, bu gece beyaz peynir ye
miyeceğim. 

Ve kırmızı turpu niçin tercih 
ettiğini anlattı: 

- Beyaz peynir içkiyi kef;er •. 

- Bu suikasd bana deiil, Osmanlı imparatorluğuna, Zatı

ıabaneye karşı yapılan şahane bir cinayet olacak!. 

Bir No. ı u Hal k Filo su Tefr ikasından 

Pek Yakında 
Başlıyoruz 

alışkanlıkla rakı içtiklerini gördü. 
•- Ben rakı içmem..• 
Demek gururuna dokundu. 
Cemil: 
- Haydi gözüm, bırer tane 9a

kıştıralım da iç11I1i2 cilô..lansın .. 
Diyerek kadehini eline aldı ve 

bir yudumda düble kadehin ya • 
rısını mi.desine indirdi. 
iyL Bu da mideyi bozmaz. İsvig
rede de rakı içer ıniydiniz? 

.:... Allah aşkına ~unu bir yu • 
dumda boşaltın da hesabı Ş&Şll'

mayalım, gözüm! dedi. Ben ikinci 
kadehi bifüdim. Sız h.ili birinci 
kadehdesiniz! 
Reşad dişlerini sıkarak kade -

hi boşalttı. 

Gözlerinden ateş çıkıyordu. 
Reşad, bu iÇki müptelasile y .. 

nşa çıkabilir ıniydi? · 
Cemil sigarasını tüttürdü: 

İngiliz ve Alnıan 
Donanmaları 

Yun: Ahıneol Şülı:rü. ESMEll 

Büyük barpttn evYe'ki entt. • 
nasyon:ı' mün:.sebetler!e bug;in· 
kü vazıtet aı·a>1nda ehemrr:ıy~ılı 
l•ır fark, harpten evvel, dcnız sı· 

J.ahlan yılr•şı, İngıliz - Alu.ıın 'il~ 
!'asebetlerinın m'hverinı te~1<ıi 
t·tlıği halde bugün böyle bır ;'a· 
,·ısın mevcud olmamasıdır. Buvil1 

h~rbden evv~lki on beş, yınnı ;e
ııenir, tarihini bılenlcr, bunu ı e
h -nm:yetini anJarlaı-. Harooen 
c..vvel gıttıkçe Almanya iehin~ <'o~· 
ı u cereyan alan bu yarış 1nr ' • 
tereyi o derece telii.şa düşiir:NİŞ" 
tı.i kı 1ngih.Jrr bır takım koınb 

' ~ t•ezonlar y:ıptılaı vebu da nihaY 
.'\ nupayı .ıart.e sürükledi. 

Sulh muahedelerile Alma··v• 
ıilahsızlaııdığ•ndan harpten scnrl 
bu sahada yarış bahis mevı:wı .ı· 

ıamazt:ı. Fakat Almanya Ver aY 
muahedesine rağrr.en, s:lahhn • 
miya karar verince, İngiltere 1ıı; 
c>ırnazsa. harpten evvelki yaru;ı • 
ı•:.n önüne geçn:~k 'çin Alman~• 
ile anlaşma'< lüz.ımunu hissetmQ· 
li. 1935 spnesi haz;rnnında İ.IT>•a· 

!anan bu anlaşma ile Alman do
ı.anmas:nın kuvveti, İng:lız ıi~ • 
nanmasının kuvveti. İng:liz d~ • 
ı,anmasına na,aran yüzde 35 olr 
rak tesbit cdur.ıiş. yalnı! Almat' 
yaya denizaltı gemllerinde mü•B" 
vat verilmi~ti. BLınunla beracrr 
Ai'Ilanya bugüne kadar bu hakt31 

istifa:ie etmemi§tir. Fakat istıla· 
ce etmek istcdıği zam~ıı İnıı;ııı 
!ıükUınetini 1'eyfiyctten hab·:da' 
etmeyi de deruhde etmiştir. 1935 
mukavelesi imzalandıi;ı zaman 
ing'.lterenin .A. tipinde • altı oU~ 
iuktan daha ağır toplarla mü • 
cehhez gemiler - on b(?Ş kruv1Zot> 
vardı. 1935 mukavelbıl~ Alm. n 
'a bunun üçte birine, yani •ı 

kr~vazöre sah'.p olmak hak.kır' 
elde etmişken. bugüne kad1r Ü• 

kruvazöıle iktifa etmişıi. Ded • 
ıaltı gemilerine gelince; 1935 rıı"' 
ı.avelesile müsavatı tanımış iken 
tu'tÜne kadar yüzde 45 nisbetin' .. 
razı olmuştur. 

Hemen şunu söyliyelim ki .>,!· 
manyanın fili surette 1935 anlaŞ" 
masından daha az ni.>bette btf 
donanmjl ile iktifa etmesi, Iııgil• 
tereyi pek ziyade memnun etm ' 
ti Ve İngiliz büklımetinın or!S 
Avrupa meselesınde Almanyn)• 
karşı uysal dananmasına şüone
siz iımil olmuştur. Almanya bun~ 
ıkide bir, İngiliz hükumetine 1ıa· 
tırlatmak fırsatını kaçırmadı~ 

8 , bi, Çemberlayn hükumeti de b~ 
vüzden duyduğu şükran hissİJ11 

İı.: I '1ment<ıda bırkaç defa tekr:ı' 
etmıştir. İngilterenin son senefet 
ıcinde Almanyaya karşı takib rt· 
t;ği siyaset, ancak bu deniz itila~ 
yözönünde tutulduğu zaman •ll" 

uışılab!lir. 

Fakat şimdi Almanya. cbir W 
ı ı kım hususi sebepler• dolayı<• 

J935 mukavelesinin kendisine '.e' 

min ettiği tonajdan istifade etm1 

ıstediğini İngiltereye bildirrri~t~ 
Bu karara göre: 

1 - Almanya cA• tipindelı' 
Jı:ruvazörlerini beşe iblağ eoe • 
cektir. 

2 - Bugün İngiliz donannıa ' 
sındaki denizaltı gemilerine ~~ • 
zar an ancak yüzde 45 nisbeti .,,)I 
olan denizaltı gemilerini yüt.d1 

yüze iblağ edecektir. Yani 1'' 
n;islinden fazlaya çıkaracaktır. 

(Devamı 1 ın<ı sahifede) 

İnsan çabuk sarhoş olmaz. Turp 
yersem, üç kadehde başım dön -
meğe başlar. İşte o zaman tatlı 
tatlı konuşabiliriz. 

Reşad bir yudwn igti.. 

Ağzının içine bir avuç cam kı
rığı dökülm~ gibi, dilini dama -
ğına yapıştırarak bir müddet mü
temadiyen yutkurulu .. Ve arkada
şına sezdirmeden bir bardak su 
içu. 

Cemil sordu: 

- Hayır. Orada rakı yoktur. 
- Ya ne içerdiniz? 
- Bira.. ViskL. 

- Viski neyse amma .. Bira da 
içkiden sayılır mı azizim? Sar -
hoş olmak için, insan en aşağı bı. 
kasa bira içırnelL O zaman da ~ 
de tecveesü eder. Buna içki içmek 
değil, hamallık derler. Bir kazan 
suyu midede taşımak.. 
Reşad o akşam ilk defa rakı içi

yordu. 

- Bugün bana dairede niçin ev-
lenmediğimi somnuştunuz. İşte 

şimdi bunu an!Bltmak sıraoı geldi 
az'izim! Ben geçen sene buna te
şebbüs etmiştim. Bizmı tahrlrat 
kalemi mümeyyizi bir gün beni 
çağırdı: •Cemil, dedi, komşumu
zun çok gürel bir kızı var. Biz a
ilece onu sana münasib görüyoruz. 
İstersen seni onunla baş göz ede
lim .. Rah&t eder ve bu sefalet.ten 
kurtulursun!• 

Cam Kırmış 
Coraiun biri mekteple bir cam ıut• 

mış. Hocası ıeliı> t\Oraeak di:re kork.ı:l" 
dan titrlyormuJi. Hoca ~f'lml • ilmih:J 
kitabııu açmış ve o çocuta hitabt.·n : 

(Yeri cöiü kim 7aph) deyince ço" 

cak tJbi7crck: 
(Ben yapmadım hocam). 

Demiş. 

Bu sOz üzerine çok kl'ıan hon.sı: 

(Ne demek sen yapmadın) de1ince: 
Çocuk yalvararak: 

(Am an bol!am b en yaptım. Amm• 
b ir daha yapmam). Demiş. - Siz de benim gibi rakıya su 

karıştırmadan içiyorsunuz .. Çok 
Cemil ikinci kadehi bitirmek 

üzere idi: 
- F"DJI bir tekı!if değil .. 

(Devamı vu) SAFİYE DOGANAY 
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Talebe ile Muallimler j Beş Yıllık Sanayi Faaliyetimiz 

Seramik Fabrikası 
Şehrimizde 
Kurulacak 

Şehirlerde 
Elektrik 

ese lesi 
Sınai Faaliyetin 

Canlandırılması için 
Tedbirler 

Müşterek Piyango 
Alamıyacak ar 
lzmir'deki Hadise 

Nasıl Oldu? 

Bir Bilet Hikayesi 

L 
imanda işleyen vapurla -
nn bilet ıımbalayao me -
murları işçi ve köylü kıya-

Icıinde veya üstü başı dökük yol· 
culara: •Ba tarafa Baş tarafa .. • 
diye sC»lenirlcr. Vapurların tah • 
talısı baş t..raftadı.r. 

Bir arkadaş di.olenıiştim: 

Bir gün vapurda alt kamaraya 
girerken önüm sıra yürüyen bir 

Bir de Zaç Yağı Fabrikası 
Yapılacak 

T alebe ile muallimlerin müş· 
terek piyango bileti alına
Jarı vesaire gibi hareketler 

3 lirasını muallim Muzafferin ver- · 
diği anlaşılmıştır. 

Bu biletlerden birine 70 bin li
ıa isabet edince muallim Muzaf. 
fer 1750 lirasını kendisi almış. St· 
r.ıl Birliğine dahil olan 30 t ~ be

ye 32 şer lira vermiş, biliıhare de; 
sınıftaki diğer talebelerin bun • 
dan mahrum kalmamaları için on· 
;.ara da altışar, yedişer lira tevzi 
t:lmiştir. 

adama memur musallat oldu. •Ba- B eş yıllı sanayileşme pro • 
balık baş tarafa!• dedi. Adam al- gramımızın tatbikine bü -
dırmadL l\lemur önledi ve sırtın· yük bir faaliyetle devam o· 

kineler de peyderpey grlmekte -
dir. 
Diğer taraftan birinci beş yıllık 

sanayi programından yalnız ese -
ramik• fabrikası inşası kalın•ş 

tır. 

Tekmil büyük şehirlerde ve ka
sabalarda oturan halkın elektrik 
.~ğına kavuşturulması için Da -
biliye Vekaleti tarafından hazır· 
!anan programın tatbikine de -
' am olunmaktadır. 

:yasak edilmiştir. 
Bu emre sebep· İzmirde Hı'..ki-' . 

miyeti Milliye mektebi üçüncü 
ıınıf talebesi ile muallimi tara -

fından müştereken alınan bile -
te 70 bin lira isabet etmesinden 
doğan dedikodulu vaziyettir • 

Geçen gün kısaca haber ver • 
diğimiz bu hadise hakkında İz · 
mir Maarü Müdürliiğü ehemmi
yetle tahkikat yaptırmış ·ve ne
ticede muallimin bu işte bir su • 
çu görülmemiştir. 

Tahkikat neticesinde; talebe -
ııin haftalık paralarından sınıf 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 
Sınıf Birliği kasasından biriken 
7 lira ile 2 bilet aldıkları, fakat 
bunun için lazım olan 10 liranın 

Evvelki gün talebe velilerinden 
birçoğu; mektep idaresine müra
caat ederek piyango para.sınır. 

ıevzi şeklinde malumat istemiş -
ler ve bazıları da Sınıf Birliğı ta
rafından alınan paranın bütün Si· 

nıfa ait olacağını söylemişlerdir. 

Arada talebeden bir kızın bu bı
lette 3 liralık hissesi bulunduğu 
iddia olunmuşsa da; bu teeyyüd 
etmemiştir. 

da şayaktan balıkçı ceket~ belinde !unmaktadır. 
yün kuşak ve ayağında yün çorab Bu cümleden olmak üzere İz -
ile ökçeleri basık yemeni bulu • mitte inşa edilmekte olan i-
nan bu adamın genç yüriinü gö· kinci kağıt ve sellü}oz , karton 
rünce •ağabey .. Baş tarafa!• de· ıabrikamızın inşaatı çok ilerle -
di. Babalık aldırmadığı gibi ağa- miştır. 

bey de aldırmadı. Jcmuru elile Bu fabrikamızın önüml.lzdeki 
hafif itti. Memur da beni omuz • Ağustosta açılma merasimi ya • 
!adı arkasından koştu. •Sana di - pılabileceği anlaşılmıştır. 

yorum be. ba§ tarafa! .. •. Temiz İzmitte inşası kararlaştırılan 
ve genç balıkçı sordu: •Baş taraf- ckaolin. fabrikas ilıe •klor. fab· 
ta ne var, karagöz mü var be .. Be- rikasının temel atma mreasim le· 
ni baş tarafa gönderiyorsun?• rınin önümüzdeki aylarda icrası 
Memur: •Burası birint:i!.• dedi. mukarrerdir. 
Balıkçı birinci mevkiin kanepe· Bu fabrikalara lazım olan ilk 
sine yerleşerek kuşağından bile - makineler şehrimize gelmiş ve 11-

Sümer Bank Umum Müdür!ü -
ğü; bu fabrikanın şehrimizde İn· 

~asını münasip görmüş ve inşaa· 
tına önümüzdeki aylarda baş • 
Janması kararşlatırılmıştır. 

Mezkı'.ir banka umum müdürlü
ğü ayrıca hır de •zaçyağ1> ve .sü 
r-erfosfat• fabrikası inşa etıı.e~ 

kararlaştırmıştır, 

Bu fabrikanın inşaatına da ya
kında başlanması için banka; ıha 

icye ait hazırlıkalrla meşgul bu· 
iunmsktadır. tioi çıkardı; •Kes de rahat et! Beni mite gönderilmiştir. Bir kısım m ~· 

de rahat bırak!• diye bir birinci 1 =============================== 
mevki bileti uzath.. z ) ) Aç k 

Memurun halini anlatamam.. e z e e 1 

63 viliıyet merkezinden henüz 
elektriği olmıyanlar da bu sene 
içinde elektriğe kavuşacaklar ve 
yıl sonunda memleketimizin her 
~.:hrinde elektrik tesisatı bulun
muş olacaktır. 

Kaza merkezlerile nahiyelC'rin 
,.e köylerin elektrik tesisatları i
çin de ayni suretle çalışılmakta· 
cır. 

5 sene için de bütün kazalarır 
elektrığe malik olması da bir ide
,;ıldir. 

Zirai Kalkınına 
Küstahlığın bu kadar şiddetli ce· s G •• 1 e 
zalandırıldığını görmedim. ahasına 1 oz er n 

BÜRHAN CEVAD 

Yardım Marifeti 

DiJer taraftan Kütahya ve Zorı
guldakta tesis edJecek büyük e
lektrik santrallarının bir an ev -
\el irışası hususunda da yapıları 
•etkikler çok ilerlemiştir. Külah· 
ya santralından İstanbul ve İz • 
n.it havalisine vcrılccek cerva 
nın kilovatının halka 60 paraya 
tevzii kabil olacağından o vaki! 
İstanbul elektrik ıdaresinin de fı
~ atları ındirmcsi icap edeceği aı -
hşılmaktııdır 

Lüzumu Olan Para 
Temin Edildi 

B fiyük ziraat kalkınması i -
çin verJ!en son kararlar 
cümlesinden olmak üzere 

memlekeitmizin 10 büyük zirai 

mıntakaya ayrıldığını yazmıştık. 

EvvelA; birinci mıntakayı teş -
kil eden Ankara; Eskişehir, Kon

ya, Afyon, Niğde, Kırşehir, Kı-y -

ıeri, Sivas, Yozgat, Çorum ve 

Çankırı vil!yetlerinde faaliyete 
geçileceğinden bu hususta icap 

eden faaliyete başlanmıştır. 

Birinci mıntaka kalkınma pla
nının muvaffakiyetle tatbiki i • 

çin 4,5 milyon liraya ihtiyaç gö • 
rülmüııtür. 

Fakat bu paranın mühim bir 

lısmı, istasyonlar, depolar vesa· 
ire suretile mevcut olduğundan 
timdi; ilk hamlede 1,5 milyon ll
ıa ile işe başlamak kabli olacak· 
tır. 

Bir yandan bu !aaliyet de;,am 
ederken diğer taraftan her mm • 

takada bütün köylülerimizin es
li usul ziraati terketmeleri sürat
le temin olunması da kararlaştı • 

nlmıştır. Bu işle; yayım memur

ları ismi verilecek memurlar mes· 

gul olacaklardır. Bunlar tekmil 

köyleri dolaşacaklar ve köylüler

le, ekıcilerle temas ederek onları 

yeni usul zeriyata sevkedip tek

ı.ik mal(lmat vereceklerdir. 

Bundan başka; her mıntakamn 

kalkınma planının ıriiratle tatbi

lri için lazım olan parayı temin et

mek üzere de mühim bir karar ve· 
rilmiştir 

Bu karara göre İdarei Husu . 

Biyeler varidatının % 20 şi ve 
köy bütçelerinin % 70 ıi bu işe 

ta1ıais olunacaktır. 

Niçin 
Tönbeki 
Yok? 

Son zamanlarda şehrimizin ba
zı semtlerinde büyük bir tömbe

ki sıkın tısı baş göstermi§!ir. 

İnhisarlalr İdaresinden yaptı • 

ğımız tahkikata göre tömbek'nin 

ıı~ bulunmasına sebep, harice ve

rilnllş olan siparişlerin gecikere:t 

gümrükten dışanya çıkarılama -

masıdır. Pek yakında bu tömb e

kiler gümrükten çıkarılarak ba· 

yilere tevzi olunacaktır. 

Diğer taraftan İnhisar İdar~sı; 

uargile tiryakilerinin zevkle<in. 

tatmin için, tömbeki paket ve 

harmanlarında yeni değişiklikler 
yapmağı kararlaştırmıştır. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 38 

- Söylediklerin münasibdir. 
İstersen bir kere de müftii tile"' 
olan Şeyhulislama danışalı""l ... 
Fakat ... 

- Ulemayı lıenam hazretler• 
belki bir çarcsm bulurlar? .. . 

_ Pekı; git Şeyhtilisliıma "lle 

seleyi anlat!. Arah Şeyhülisla • 

Yolunu tutmuştu. Babı fetva· 
mın 

eldi. ııuzura çık.tı. Ve m;;se-
ya .g , Jda arzetti : 
leyı şu ) 0 

d. hazretleii; vazıyet 
- Efen . ı Sadrazam Paşa haz. 

çok nazıktır .. hİİlllayundan yü~ 
ı~tleri hareıııı .. denin idamına 
kadar ikbal ve goz Bostancı ıl!'e· 
karar vermişJerdır. . bindiril· 
ltsinde bulunan geınıye 

xazan: M. Sami KARAYEL 

melerini emı etmiş bulunuyorlar. 
Şeyhulislıimın aklı başındaı 

gitmişti. Hiç Alemdarın ve• diği 
emre müdahale edebilir mi io:li?. 
Derhal mukabele etti: 

- Ağa hazretleri.... Sadrazam 
Paşa hazretlerinin bu emirlerim 
Efendimize arzetmek icap eder .. 
Eu iş doğrudan doğruya zatı şa

hanelerine taalluk eder esbaFtan· 
aır. 

- Buyurduğunuz gibi Efendi
n ize arzettim ... 

- Ne buyurdular? .. 
- Bir kere de Şeyhiılislam E-

!Endi.nin fi.k.ır•.iııi ahuu, tledi 
ler. 

Dökümcülerin 
Şikayeti eri 

Belediyer e Tetkikler 
YEp l1tor 

Nuruosmaniyedeki Falcı hanın

da bulunan dökümcüler dığer 

semtlerde bulunan emsali mües· 

seseler gibi aliıkadar makama baş 
vurarak faaliyetlerine devam et· 

mek müsaadesi istemişlerdL 

Diğer dökümcüler uzun sene -

!erdir, ayni yerlerde çalışmakta 

~ldukları için yalnız baca ya;ıtır

mak, dumanı etrafı rahatsız etmi· 

yecek şekilde baca vasıtasile çı • 

karmak suretile faaliyetlerine ka

nuni bir engel görülmiyerek mü

saade edilmişse de Kalcı hanın

dakiler, bu vaziyetle ilgili kanu

ııun neşrinden sonra açılmış rlük 

kanlar olmak itibarile, badem3 fa. 

•liyetlerine kanuni imkıin görü· 

Jemediği cihetle belediyece ocak

ları mühürlenmiş, o ocaklarda ma· 

den eritilmesine müsaade edilme
miştir. 

Kalcı hanında kapatılaln dük -

kanlar 7 tanedir. Bu dükkanla • 

rın sahipleri, alakadar makamc! 

kendilerine yapılan kat'i tebliğe 
ve maden eritme ocaklarının mii· 
hürlenmesine rağmen, eliin icap 

eden yerlere baş vurmakta v~ 

müracaatlarına ait muameleler 
devam etmektedir. Eski dükkan. 

Jarında çalışmalarında, baca yap-

Şeyhülislam ezildi, büzüldü. ı~ 
1•ahim idi. Padişah; Alemdara 
l arşı gelemediğinden işi kend:Si· 
rin üzerine atarak bir fetva ile 
karşılamasını taleb ediyordu 

Halbuki; işin iç yüzü hiç de 
böyle değildi. 

Fakat; Şeyhülislam müşltül 
mevkide kalmıştı. Bir tarafta pa
dişah, diğer tarafta Alemdar zor
bası vardı. Lakin; bu işte en zor
lu taraf muhakkak Alemdarin 
€ahsiyeti idi. Maazallah, küçük bi · 
muhalefet göstermiş olsa kelles' 
giderdi. Kızlar ağasına kestirme 
cevap verdi: 

- Mademki; Sultan Selim efen 
dimizin katlinde zimcthaldirler 
llluhadderatı islamiyeden de ol -
salar katilleri lazım gelir ... 

Kızlarağası Şeyhıllislamın d~ 
efendisi gibi yelkenleri suya in 
dirdiğini görmüştü. Tekrar Sı:l -
taıı Mahmudun yanına döndü. Ve 
meseleyi anlattı. 

İzmirde Verilen Il/.ü 1im 
Kararlar 

Bir kaç gün evvel Egenin muh· 
telif şehirlerinde vukua gelen zel· 
mında, Şubat ve Mart söınctr ta
zelenin bilhassa Çaııdarlıcla mü
him tahribat yaptığını yazmıştık 
Izmir valisi Fazlı Güleç hemen 
zelzele mıntakasına giderek fe -
laketzedcleri görmüş ve İzmirc 
dönünce vilayet daimi encümeni· 
ııi toplayıp alınacak yardım ted· 
birlerini tesbit etmiştir. 

Bu toplantıda Çandarlıda )'lkı · 
lan ve harap olan evlerin yeni -
den yapılması ve tamir olunma.•ı 
için vilayet bütçesinden der'la' 
5000 liralık yardım yapılması ka
rarlaştırılmış ve bu paranın mun· 

zam tahsisat olarak bütçey~ Ha -
vesi hususunda Dahiliye Vekale
tinden müsaade istenmiştir, 

Diğer taraftan Çandarlıdan alı

nan haber !ere göre zelzeleden ev· 

Kendilerine Yeni Bir 
Geçim Yolu Bulmuşlar 

Bazı açıkgözler İznıirde kendi
luine yeni bir geçım yolu bul -
ınuşlalrdır. 

Bunlar, bazı doktorlara hnsta 
oularak simsarlık ismi altında bir 
miktar para almaktadırlar. 

Fakat bu işi yaparken bazı :lok· 
1orların ihtisası aleyhinde, baz; • 
iımnın da lehinde sözler söyle • 
dikleri anlaşıldığından 6 kişi İz • 
n· ir zabıtası tarafından yaka lan· 
ınışlardır. 

Doktor simsarlarının yakın vi · 
!ayet, kaza ve köylerden İzmire 
tedavi için gelenlere kıla\·uzluk e-
derek bunları dolandırdıkları . 

;cendi menfaatlerini temin etıııi -
yen bazı doktorların aleyhınde 

bulundukları tcsbit olunmuş ve 
~dliyeye verilmişlerdir. 

Bunlardan bir kısmı otelıerde 
çalışan kimselerdir! ... 

Maama! h hu santraldan lstan 
hula ı:erilt'CCk ceryan yalnız sı

nai i tıhlakatta kullanılacakt•r. 
O vakit şehrimızin sanayi ha • 

yatında büyük bir inkılap olaca . 
ğı ve motör sanayinin, fabrika fa· 
diyetinin çok artacağı da anıaşı'· 
:naktadır 

Dolmabahçe 
Hadisesi 
Tahkikatı 

Ebedi Ştfal)ıı A!atürk'ün aziz 
naaşlarının ziyareti sırasında 11 
vırtandaşımızın ölü mü ile neti
celenen müessif kaza hakkındaki 
mülkiye müfettişleri fezlekesi, 
Dahiliye Vekaletince tetki\< olu
narak Devlet Şurasına gönderil
miştir 

Devlet Şurası deavi dairesi fez
leke ile tahkikat evra-kını bugün· 
!erde müzakereye başlıyacaktır. 

!eri yıkılmış ve açıkta kalmış o- ~-----------·------------, 
IBnlar, gôçmen evlerile halkını""' İki nazır, şimşek lıızile çektikleri tabancalarını ayni sür'atle 
müsait l '"erine tıımamen yerleş- ve ayni saniyede birbirlerinin göbeğine dayadılar .• f'emal p~ 
tirilmişlerdir. bllğırdı: 

Dahiliye Vtkaleti 5000 liralık 

tahsisatı kabul eder etmez, heme!' 

zelzele felaketzedelerine yem ev· 

!er inşasına başlanılacaktır. 

1ırmak suretile müsaade edıl:niş 
dmakla beraber maden kömüriı 

,·akıp yakmamaları belediye hey

.ti fenn;yesince tetk ik edilmek . 

1edir. Bu tetkik.ıt neticesinde m~

c.en kömürü yerine başka bi: 

§"Y ikame edilemediği takdirde 
kat'i karar verilecektir. 

Bunun üzerine Sultan Mah 
mut , derin bir nefes alarak ira -
aesini vermişti: 

- Eh! ... ne yapayım ağam? .• 
Müftii enam böyle derse, günah 
bizde kalır mı? .. 

Kızlarağası Padişahın bu söz • 
!eri üzerine boynunu büküp 0 ]. 

cuğu yerde kalakaldı. 
Kızlarağasının, bu iş için fazla· 

ra uğraşmasına sebep olan şeyler 
vardı. 

Siyahin!n, Padişah gözdeliğin
clen arda kalmış bir iki tane sev
diği vardı. Bu kadınlar da Alem· 
darın kendisine verdiği listenin i· 
çinde dahildi. 

Arap, ne Padişahı ve ne de Sey
hülisliimı tahrik edememişti. 

Hele, Şeyhıllislam ne korkak 
şqdi. Padişah da ondan beterdi. 

Hiç bunca ikbal ve gözdeler b•r 
zorbaya teslim edilerek toptan or
ttdan yok edilir miydi? .. 

Bilhassa; d.İ§i illeti boğazlanı? 

- Haydi ateşle!. 
Enver Paşa daha şiddetli bir sesle karşılık verdi. 
- Durma arkadaş •ıra sende! Meydan okuyan •cndn! 
Sadrıızam alnıuda biriken ecel terlerini kurulıyarak 

karıştı: 

-0--

Bir No. h Halk Filosu Tefrikasından 

Pek Yakında 
Başlıyoruz 

nııydı? 

Arap, Padişahın huzurundan 
eyrıldıktan sonra, aklına §U kur
nazlık geldi: 

- Kendi gözde eri yerine bir 
başkalarını Bostan iskelesine sev 
ketmiş olsaydı, ne olurdu? 

Fakat; Kızlarağasını bu kadar· 
cık bile düşünmek çileden çıkar
mıştı. Çünkü; Alemdar Mustafa 
Paşanın sert ve haşin hayali elin 
ce pala.sile karşısında tecelli et· 
mişti. 

Neuzübillılh eğer, sahtekarlığı 
yakalanırsa vücudu lime, lime e
oilerek denıze atılırdı. 

ZavaUı Arap, elinde liste ha
rem dairesine girdi. 

Vakit akşamdı. Haremi hüma -
yüna yemek tablaları geliyorrlu 
Ikballer gözdeler, kadın efendile
ri bir alay kanlı hadiselere naza
ran ortada bir fCY yokmuş gibi 
§en ve §alır idiler. , 

Nihayet; ölenler , kesilenler, er 

!:eklerdi. Kendileri kadın oldı.ğt 
ıçin her türlü kabahatlerine rağ 
men yerlerinde müstakar idiler. 

Kızlarağası; harem dairesıne 

dudakları titriyerek girdi. Ve da· 
ueleri dolaşarak şu emri verdi: 

- Filan, falanlar bu akşam hiç 
bir eşya almadan giyinmiş olduk· 
;arı halde hazır olacaklar. 
Kızlarağasının bu emri harem' 

hümayunu altüst etmişti. Her ds· 
ıreden bir feryad ve bir hıçkırık 
lesleri işitiliyordu. 

İkbaUer, gözdeler lnzlarağasnıa 
J,oşuşarak soruyorlardı: 

- Ağa hazretleri nereye gidi • 
yoruz? 

- Bilmiyorum... Sadrazamın 
tmirleri böyledır. 

- Efendimizin 'malumatı yok 
mu? 

- Var ..• 
Ağlaşmalar bağrışmalar ayyu. 

ka çıkıyordı&. 
(Devamı vu) 1 

lnt'°' amat 
PAZAR YERLERİ 

O 
stanbulda, müte\<ız.ı büteeli 
halkın en çok ahı veriş ettiği 
yer, ıehrin muayyen semtle • 

rinde kurulan baltalık pazarlar • 
dır. Bazı mıntakalarda akşam pa· 
zarları da vardır. 

Yeni Vali Lüf.fi Kınlar İstan • 
bula geldiği gündenbcri, pazar 
yerlerile bilhassa meşgul oluyor. 
Çünkü, Lütfi kırdar da anlamış
tır ki, 700 bin nüfuslu İstanbu -
!un ekı;criyeti, bu pazar yerlerin
den alış veriş eder. İtiraf etmeli 
ki, İstanbulda kilo. u 40 kuruşa 
dediğimiz elmayı . ancak beş on 
bin kişi salın alır . IJiiliin şehir 
halkı günlük her nevi ihtiyaç -
]arını pazar yerlerinden tcnıin e· 
der. Pahalı satan kasap ve ma • 
nava giden İstanbulluların mec
muu, şehir nüfusunun 50 de biri 
değildir. 

Binaenaley·h, Lütfi Kırdarın 

bilhassa pazar yerlcrilc me~gul 
olması çok yerindedir. Pazar yer• 
!erinin temizliği , buralarda sah· 
lan maUarın kalitesi ve fiatları, ü. 
zerinde durulacak meselelerdir. 

Hepimiz biliriz ve duyarız ki, 
pazar yerlerinde, bozan, çok ucu
ca salış yapmak gayrctilc, eksik 
mal, fena mal, çürük mal süriilür. 
l\Iühim bir kısım halkın alış ,·eriş 
ettiği pazar yerlerinin hrr bak1m. 
dan ıslahı çok isabetli bir hizmet 
olacaktır. 

REŞAD FEYZİ -
Elazık Meb 'usu 

Seçildi 
Elazıkda münhal bulunan bir 

meb'usluk için dün intihab ya • 
pılmıştır. 

Neticede Halk Partisi tarafın
dan namzed gösterilen Ziraat 

Bankası eski Bolu. şubesi müdürü 

Fethi Altay ittifakla ıntihab olun· 
muştur. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Korna Kılakson Ve 
Boya Meseleleri 
Ş.,l<r valaııdaflarıınudan bl· 

rinde.n a.Jdı.iuno bir mektupta I'&· 

&c&emizde bir müddet evvel :rlnr 
temas ettJ.itrnb fu men o hakkın. 
da ezcımıle !!ÖYie denllmek!Hlr: 
•- Geçen •7 Jçlnde, bir niis· 

lıaıuzda bWm en muhlm derd
lerimhden birini Judınu. B ... u 
ldU'ar halırlalmlf olmak l<ln 
mektubumun nttrint en te11iz -
den rica ederim. 

Bu d.erd blzlm boJ'a "ft korna 
veya 11.li.kson meMJesine da.l.r o
lan clilcklerim.i&dir. Yeni Jtla. l'İr
dik. 939 sene.inde olomobU al -
mak: lsliye-nlerlmi:ı çoktur. Bu ı. 

tlbarla 7enl •lauiımuı otomobil· 
ler tein şu boya m~lt.ilnin halli
ni tstiyorux. Fevk.alide ciııel bo
yan.mı, bir otoaıtıbUe .fiO-jtl lira 
rrasraf ederek yen~ b.r boya. tl.l· 

ha vurdurayornı. Bu bo;ya Yf'rll 
vasıLala.rla yapılmak itibarile Av· 
rupa boya.sının aııı:ak bt'~h.• biri 
kadar dayanmıyor. Hem dayanık
sa, hem tüı:uli bir murat. hem 
de bu boyaya verilen para harle 
me.mleJı.:ctJcre cfdJyor. 

ltliksoo l'e kome mesel ln.e 
cellnce: 

Birisi zamanmuzın son lcad -
lanndan biri; ve ikinci. i, blr ıa~
tik parca!'iiile calınan l»Uda.i LU 
fey ... Bandan maada, evvelce de .. 
1azd.ığınıı Kibl korn&1J!D bir teb- 1 
ilkeli tarafı vardır: Onu çalmak 
lçln direksiyonu tek ele bırakmak 
mecburiyeti vardır. Düşunmeli: ı 
En biçimsiz vlraJlanla, dlreksl • 
yon tek elde. Bu ldllike deiU do 
nedir? Halbuk.J cUlerJ kolun al
tında oldutu fçln kolaylıkla ca
hnabiJlyo.r. Klakslyonun zararlı 

taralı neresi!' Sesi n:U? Komanın 
sesi ondan ne kadar farklı! Dt'm 
şehrin ciirilltüc.;u yalnız b unla 
mı azalıyor? Caddeden blr yuk :ı. 
raba_~ı l'e('erken ln<>an kulıı.ı~rı

nı tıka~a yine l'Üri.i.ltüden ser,cnı 
oluyor! 

Dllt"fimb: kısaca tudar: 
Otomoblllerl aldıimu• renkte 

kuUaıu.Jım. Tak.-U oldufona 
yalnız etrafındaki pötikare!~ an
l:ıtmata kafidir. , .. klabon çal· 
mamıza mlı aade f'dil:;ln ... 

Bıitün ofOr a.rkadaşlanm adı
na, bu dileklerimizin k- bir .,.. • 
nwıda ldklk rdllm"lnl ll&Tln Va
il ve Bf>l""dl7._. ReJsi.mhdt'n dlll'
rlm.» 
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1 Akdeniz İhtilafı Ne Şekil Alacak ? 1 J Merakl1 Şeyl~rj 1 

4% SENE SONRA EVİNE 

DÖNEN ADAM Fransa Bir Karış 
Toprak Vermiyecek 

Tomas Aldeu Golba.& adJı bir adam 
bundan tamam 42 sene evvel, Albanl 
civarında kfuıkijnden çıkmış. pencere .. 
den kendisine bakan karısına: 

- Merak etme, biraz sonra gelece-
AŞK GiZLi 

' 

İngiliz Başvekili Yola Çıkarken 
Vaziyet Ne Merkezde? 

Fransa, Roma'da ltalya ile 
Arasındaki ihtilafın Mevzuubahs 

Olmasını Niçin İstemiyor? 

• 

-
1 

ngiltere Baş'l'ekili ile Hariciye 
N azuınm Roma seyahati yak· 
!aşıyor. İtalyan payitahtında 

bunun için hazırlıklar görülmek· 
te, gelecek misafirleri ağarlamalı: 
ıçin tertibat alınıyor. 

Bu seyahat ve ziyaret İtalya İ· 
çin çok mühimdir. İngilterenin Bıış 
vekili ile Hariciye Nazırı Londra 
ıle Roma arasında anlaşmayı kuv· 
vetlendirmek ve Avrupa sulhu
nu sağlamlaştırmak için Romaya 
g~liyorlar. 

Yine İngiliz Başvekilinin söy· 
!ediği bir ci:het vardır ki o da ken
disinin bu ziyaretlerden, seyahat
JerdNı hemen istediği neticeyi a
lıvereceğini beklemekte büyük 
hulyalara kapılmadığıdır. Uğra· 

şacak, bir defa görüşmekle mak
sada va<'ılmazsa diğer bir defa 
daha görüşecek, hulasa Avrupa 
sulhunu kuvvetlendirmek için hiç 
bir tedbire müracaattan geri ka· 
lınmıyacaktır. 

Fransa ile İtalya arasında başlıca ihtilaf mevzuu olan ispanyanın 
milliyetçiler lideri Franko bir merasim esnasında 

935 de Eden de Romaya gitmiş-

ti. O zaman Habeşistan meselesi 
~ılmıış, fakat daha harb başlama
mıştL İngilterenin o zamanki 
genç nazırı Romaya giderek Sin-

Grandük Vlô:dimir 
Taht Sahibi Oluyor 

Roınanof hanedanının son varisi olduğunu iddia eden Viladimir 
bir toplantıda dostları arasında 

U 
kranyayı Almanlar almak 
istiyormuş, dedikodul,arı çı

karken ortaya daha başka 

sözler de çıktı: Ukranyaya dair -
l'ivayetler arasında Grandük V
ladimir de meşhur oldu. Bu Gran
dük eski Rus hanedanının miras-

(Devamı 7 inci sahifedı:, 

Diye söylendi, kemancının önüne bir beş liralık . 

yor Musolini ile görüşmüş, Habe
şı•tan harbinin önüne geçmek is
t .. miştL Şimdi İtalyan gazeteleri 
o zamanki ziyareti de hatırlatı -
yo~lar. Eden'in o zaman bu te
şebbüsleri neticesiz kaldığını gö
rünce İtalyayı tehdid ettiğini, fa
!<at Sinyor Musolininin Habeşis
tanı almaktan İtalyayı hiç bir 
kuvvetin alıkoyamıyacağını söy
lemesi üzerine İngiliz Nazırının 
da bu mülakata nihayet vererek 
asa bl bir halde ayrıldığını yazı -
y0rlar. Ondan sonra İngiltere ile 
It alyanın arası açılmış, bu ger -
ginlik uzun zaman sürm~tür. Ni
hayet 938 nisanında yapılan an -
laşma üzerine gerginliğin ortadan 
kalkmasına uğraşılmış ise de fili
yat ve tatbikat sahasında Roma ile 
Londranın arası tamamile düzel
mek için yapılacak işler bitmiş 

d~ği:dir. 

İşte İngiliz Başvekilinin İta! -
y3n payitahtıni ziyareti sırasında 
gi\ı-üşülecek bir mesele de. herhal
de Fransız - İtalyan mün;_.ebatı
nırı bugünkü şekli olacağına şüp
he edilmiyor. Yeni gelen Avrupa 
ı;:ızetelerinde bu cihet bilhassa e
hemmiyetle tetkik edilmektedir. 

Tam bir ay oldu, İtalyada nü -
mayişler başladı, tezahürat ya -
pıldı. Fransadan yer istendi. İtal
yan gazeteleri tarafından ortaya 
at.lan sözlere bakılırsa İngiltere
nin aldığı vaziyet Roma için ümıd 
t•erici g1bi görünüyordu. Taymis 
gazetesinin Romadaki muhabiri 

(Devamı 7 inci sahifedr} 

ğim_, ' 
Demiş. Gidiş o gidiş,_ O zaınandan

ber1 gerek ailesinin, cerck zabıtanın 

yaptığı araştırmalar neticesiz kalmq.. 
Tomas'ın izini bulmak kabil olma -
mış. 

Karısı, kocasının bir gün ceJecetl 
ümidini kesmemiş, ve kökşlen ayni· 
mamıt- Her akşam, sofrayı hazırlar, 

kü(lilk idare limba.smı yakar, sokak 
kapısuım yanındaki böcreye koyar, 
sonra pencerenin önüne oturur, ken
disini beklermiş. 

Kadın, iki sene evvel ölmüt. Fakat 
komşulan, kendisini çok sevdikleri i
çin, limbayı yakıp kapımn yanma koy
makta devam etmişler .. 

Geçen hafta, 80 yaşında bir ihtiyar 
olan, saçı sakalına. karışan Tomas çı
kagelmfş. Köşkllne gJrmft. Odasına 

çıkmış, üstünü başını detlştlrmiş. Es
kiden oturduğu koltuğa oturmuş ... 

Tomaııı. nereye gittiğini, bu 42 seneyi 
nerede geçlrdlf:lnl iyice hatırhyamı -
yormuş. Yalnız KU.badan. Panamadan. 
KaUforniyadan bahsed(J'ormnş ... 

fSPANYOL NEFERİ VE 

PATLAMIYAN MERMİ 

Cepheden. omuzundan yaralı bir 
askeri se:fyar hastahaneye getirmişler. 

Asker, bir top mermisi Ue yaralan
dığını ve merminin patlamadığını, el
an da yaranın i~erlslnde bulunduğunu 
söylemiş. 

Doktorlar evveli. gülmüşler, sonra 
yaralı neferi ameUyat masasına ya -
tırnuşlar, dikkatle yarasını muayene 
etmişler ve hakikaten omuzunda 51 
milimetrelik bir top mermislnln bu .. 
lunduğunu anlamı.şiar. Yarayı açmq .. 
Iar ve bir topçu zabiti çafırmışlar. 

Zabit, büyük bir itina ile merminin 
ucundaki tıpayı çevtrmı,. ftşeğlnJ çı

karmlljl, sonra ycrJnl operatörlere terk 
etmiş ..• 

SARI YAKUT 

Yeni dünyanın da. eski dünyada ol
duğu gibi blrook ildctlerL an'aneler! 
var. Bonlan kolay kolay &erkedemi
yorlar. 

Brezilya. yalnız kahve dlyan değil
dir. Kıymetli taşların ç0k makbnJ ol
duğu bJr yerdir. 

Rlyo dö janeyro sokaklarında dola
şıldığı zaman, mesela bir şapkacı dük
kanının üzerinde kocaman bir şapka 
veya bunıı benzer bir alıl.met görüle
mez. 

Bu ali.metler, eski dünyaya mah
sus şeylerdir. Brezllyada, meslek ve 
sa.n'atıar kıymetli taşlarla gösterilir. 

Binaenaleyh sokakta gördüğünüz 

bir adamın parmağında san yakut taşh 
bir yüzük gördünüz mü, emln olunuz 
ki bu bir dlş<ıidlr. Doktorlar zümrüd, 
avukatlar kırmızı yakut, mühendisler 
cök yakut taşh yüzükler taşırlar. 

Fakat, son lktısadi buhran C"eno 
doktorları, avukattan müşkül bir va· 
ztyete düşürmüştür. Sonra. bunlar, 
parmaklarındaki bu küçük yüzüklerin 
dikkat nazarını çekmediğini Heri sü
rerek daha göze ıcıarpan ali.metler bul
mayı düşünüyortarmı.ı. 

Riyo kuyumcuJan bundan istifade 
7olunu bulmuşlar. Geno avukatlara, 
yüzük yerine, möteaddfd taşlardan ya
pılmış kravat iğneleri lekııt elmlşler. 

RENKLİ SİGARALAR 

l\olamfis ahalisinden biri, sigaraıann 
lcad olunahdanberi şeklini değiştirme .. 
dlğini görmüş ve yeni bir şekli dil -
şünmüş. Muhtelit renkli dumanlar 
saçan sigaralar ys.pmış. 

Artık bundan böyle şairler, sigara -
nm mavi dumanlarından babsedem.1-
yecekler. 

Bundan, blUıassa kadınlar ~ mem
nun olmuşlardır. Bundan böyle, du
manı, rob1arının rengine uyan sigara
lar lçmfye karar vermişler. Renkli sl
garalarm bir faydası daha var. Fikir
lerini, arzularını izhar etmek. 

Lı _Y_az_a_n_= __ R_E_Ş_AD __ F_E_Y_z_ı_j 

N amık Kazım, arkadaşı Cez
mi Kemali ziyarete gider • 

ken kafasının içinde bin bir tıjrlü 
c'üşünce ile. mücadele ediyordu 
C'ezmi Kemale her şeyi old ı~u 
gibi anlatmak lazım geldiğini ka
r&rlaştırdı. 

Kapıyı çaldı. Namık Kazımla 

karşı karşıya geı!nr.r, fikrınden 

birden vazgeçti. Bu kadar eski v'' 
~amimi arkadaşı ile arasında bir 
wğukluk çıkmasını istemivordu. 
Salonda karşılıklı oturdular. Bir 
iki dakika hoş beşten sonra, bR!t
sı Namık Kazım açtı: 

- Anlat bakalım Cezmi, dedi .. 
Kız nasıl?. 

Melfıhattan bahsetmiyor 
musun?. 

- Öyle ya .. İkimiz de vurgu!' 
değil miyiz?. Amma, itiraf etmek 
liızım ki, güzel kız .. Hele o gö,le
ı:i, bakışları yokmu?. Beni deli e
ılJcn işte onlar .. 

Cezmi Kemal susuyordu. Bira1 
ağır hareket ediyordu. Düşüncel; 
ıdi. Namık Kazım gülerek: 

- Yahu, dedi, ben şaka ediyo· 
rum .. Amma, sen hakikaten Mela
bate vurgunsun galiba .. 

Cezmi kendini toplamağa çalış
tı: 

- Yok, canım .. Alay edip ,<1.e
çiyoruz, işte .. Vurgun olacak ha
lmiz var mı?.. 
Namık Kazım ayağa kalktı 

Cezmiye doğru yaklaştı. Sesin; 
alçaltarak: 

- Benim anlı yamadığım bi • 
ııokta var, dedi... Anladık .. Bu kız 
:kimizin de hoşuna gidiyor. O da 
ikimize gülüyor. Fakat, asıl g'inlii 
kimde?. Senden mi daha çok hoş· 
ianıyor .. Benden mi?. Mesele IJu· 
rada. 

Cezmi Kemal ciddt bir tavırla 
sordu: 

- Bunu anlarsak ne olacak 
~anki?. 

- Canım, ne olacağı var mı?. 
b.nlarız. Sonra, kimi istiyorsa o 
Konuşur. Birimizden birmiz bu 
sevdadan vazgeçeriz. 

Genç çocuk, şahadet parma)iile 
kendisini işaret ederek: 

~ ' 

- Sana bir şey söyliyeyim mi. ) 
Cezmi, dedi, galiba, Melahat be
ni seviyor .. Ben öyle anlıyorum.. 
Kızma amma .. bana bakarken. da· 
ha başka türlü, mana ile dolu ııöz
'.t•rini gözlerimin içine dikiyor 
Hafif gülümsüyor .. 

Cezmi yerinde duramadı. Bir -
den ayağa kalktı .. Sinirli idi. El
lerini pantalonunun cebine s ıl<tu 
Odanın içinde dolaşmağa başla · 
dı. Sonra, birden durdu. Arkarla
şma dönerek: 

- Ben de, beni en çok sevdiltl
ni iddia edersem, ne dersin .. 

- Zannetmem .. 

- Sen zannetmezsin.. Fakat. 
hem sana bunu isbat edebilirim .. 
Melil.hat beni seviyor. Senini~ a· 
lay ediyor. 
Namık Kazımın yüzü birden

bire değişti şaşkın .bir hal aldı. 
Önüne bakıyordu. Sonra ba~ını 
~&!dırdı: 

- Cezmi, dedi, saklama, iti!"af 
et, sen Melfilıati çılgın gibi 5evi
yorsun ... Halbuki o kız bend~ o 
kadar fazla bir tesir yapmadı .. 1-
r.anır mısın hatırıma bile gelmi
~ or. Benim alay edecek kızlarını 
çok ... Hatta on gün var ki Mela -
iıati göremiyorum.. Geçen ll'Ün 
Lvlerinin önünden geçiyord m 
Aklıma geldi. Döndüm. Penc•·re· 
lere baktım. Pancurlar kapalı idi. 
Göremedim ... 

Cezmi Kemal, arkadaşının ~li -
zünü kesti: 

- Görseydin ne yapacaktın? 

- Hava o gün çok güzeldi.. Gü-
rıeşli bir kış günü.. Görseydim, 
ışaret edecktim .. Dışarı çık, biraz 
dolaşalım, diycktim .. 

- Gelcek mi idi zannediyor -
sun .. 

- Niye gelmesin, sanki?. 
Bir kahkaha attı. Göğsünü ge

r"rek: 
- Yahu, baksana, dedi, kar· 

~ında aslan gibi delikanlı var. Be
r.i beğenmiyecek de, kimi beğe
necek? .. Benden iyisini mi bu!a -
cak?. 

Cezmi Kemalin yüzü birde"lbi
re sapsarı olmuştu. Olduğu yerde 
bir külçe gibi yıkılıp kalacaktı 

~ 

Ergen kadın ı.er yandan duyulacak kadar yük-
attı, buyruğunu bildirdi: 

- Hepimizi havalandıracak bir iki parça ça-
lıver yavrum. 

Sonra yine: 
- Oı.nım, Seviınciğim ... 
Diye yanındaki kadına yaslandı, boynunu do

layan kolunu sıktı. Sevim: 

YOS A 
sek bir kahk~ha savurdu: 

- Lafla inci clur mu?. 
- Ya ne ile e:lur?. 
- Parrra ile olur? 
- Senin parı.n yok mu?. 

- Aman şekerim çok sıktın. Biraz içmez mi-
sin?. 

Dedi, şampanya 
- Yosma ... 
İdi. 
- Şekerim ... 

kadehini kaldırdı. Bu kadın: 

Dediği de Hanife ablaya bildirdiği adamdı. Es
ki saylav Tufan. 

Tufan şampanyasını bitirdikten sonra Sevimin 
yüreğe işliyen sevdalı bakışlarına tutgun tutgun 
baktı, içini kabartan bir et, sinir, erkeklik duygu. 
sile coştu: 

- Sevimciğim dansedelim. .. 
Sofradakilerin hepsi de içkinin hızı içindeydi. 

ler. Hepsinin başı dönüyordu. Hepsi de yer yüzün
deki biltün eğlenceleri bu geceki eğlentilerinde 
derlemek ve yaşamak tadının sonuna vumak isti· 
;rwlaı:~ 
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Sevim, Tufan biribirlerine dolana sarıla dans
larını sürdürüyorlardı. Bir ara ışıklar söndü. Ku -
!aklara dudakların kımıldanışındaki şapırtıların 

duygusu geldi. Sonra beyaz yerine birden çeşit çe
şıt renkler yağdıran ışıklar açıldı. Mor, kırmızı, 

mavi, sarı, ak ışıklar ... Ve salonun doruğundan a
kan bu kanma karışık, biribirine kaynıyan ışık ya~ 
muru altında Tufan Sevimin sarıldığı kıvrak göv
desini, dolgun göğsünü daha çok kendine yasladı: 

- Sevim bayılıyorum sanal. 
Dedi.Sevimin gözlerinde birden tavlı bir bakış 

yandı ve bu bakııı uzadı uzadı, Tufanın yüreğine 

aktı. Bu yüreği avuç içindeymiş gibi kıskıvrak bağ
ladı; sonra: 
- Beni kuru lılfla seviyorsun?. 

Dedi. Bu deyişte güceniklik vardı. K "gınlık 
vardı. Canı çekrn, avuc içindeki kıskıyı daraltan 
bir hız vardı. Tufan: 

Yazan: Ei'EM İZZET BENICI: 

- Peki sana re yapayım?. Seni nasıl inandıra
yım? .. 

Dedi. Sevim sanki bu sözün karşılığını veriycr
muş gibi karşıda dans eden bir kadını gösterdi. 

- Bak boynundaki inci ne kadar güzel? .. 
Tufan, o ine•> e baktı, sonra Sevimi göğsünüu 

üzerinde biraz daha sıktı: 
- Yavrucuğum senin 

incilerden daha ti.stün .. 
Dedi. 
-Laf!. 

çıplak gerdanın bütün 

- Ne söylesem laf... diyip geçiyorsun. 
- Tabii öyle söyliyeceğim. Boş gerdanın r(Ü· 

zelliğini de senden işitiyorum. 
Tufan bir sanıye durdu. Sevim de bakışlarını 

incili kadının gerdanına dikm;şti. 
Tufan ilk sözü söyledi: 
- Niçin senin incin yok?. 

Sevim, dik dık kucağında çevrildiği erkeğin 

gözleri içine baktı. Bu bakış sertlikle, acı ile, öç ile 
boyun eğikliğiniıı, sızının, yapmacığın biribirine 
katıldığı bir bakı~tı. Tufan hiçbir şey anlamamış 
gibi sözünil tazelc·di: 

- Gerçek, senin paran yok mu?. 

Genç kadın, taze kadın kanındaki bütün cive. 
!eklikle kalçalarını oynattı, gövdesini sarıldığı. 
gövdeye bir kat cı.:ha yasladı: 

- Cicim param yok amma, Tufanım var!. 
Dedi. Tufan Jı:aba, kalın sesile: 
- Kah .. kah . kah. 

güldü. 

- Tufan bütün parasile, pulile, varlığile senin 
olsun! 

Dedi, sözüne ekledi: 

- Senin de pran, inciluirı, elcilerin olur, Ye· 
ter ki, sen benim. oL 

(Devamı ar 

Sendeliyerek az ilıııı.ideki kcllU' 
~a kadar yürüdü, oturdu. Durlalı' 
farı titriyordu. 
Namık Kazım, arkadaşının hB· 

Unde.ki değişikliği farketnıişl· 
·unına geldi, elini onun omuzUll 
koydu, yavaş bir sesle: 

- Ne oluyorsun, Cezmi, dedi.
Sen Melfıhati çok seviyorsun .. ali' 

lıyorum.. benden saklama.. balla 
her şeyi anlatmağa kfi.fl gellyol'· 
Bir daha ondan bahsetmem. BU 
sözlerim sana dokunuyor. onu 
benden kısk~nıyorsun .. Mela\latl 
sana bırakıyorum .. Bir daha gö
rürsem, başımı çevireceğim.. B~ 

lenin arkadaşın, adeta karde~i : 
nim.. Bir kızı senden üstün ıııu 
tutacağım.. Müteessir olma, eeı· 
mi .. 

Cezmi, birden omuzlan sarsılır 
rak ağlamağa başladı. Namık J{t 
zım çok müşkül vaziyete düS ' 
müştü, şaşırmıştı .. Cezmi hıçkırr 
rak, boğuk bir sesle: 

- Bir daha onun evinin öniilY 
·cı den geçme, Namık .. Senden rı 

Ediyorum.. yalvarıyorum.. Geçel 

gu"n bahsettiğin o güneşli günd• ' ., 
ben Melahatle beraberdim .. O l{ıJ 
dşanımız vardı.. Melfıhatle ni ' 
sanlandım .. Namık beni affet .. sr 
~i, en yakın arkadaşımı n~aıı' 
çağırmadım.. Çağıramadım, ça ' 
ğırmak elimden gelmedi.. Be~1 

cffet .. 

Bir Tavzih 
Bandımıa Ticaret ve Sana1I ou' 
Belslll!nden: 

Gazelenlzln 11/U/938 rilnUI ve sıl 
sayılı nüshasmm üç.üncü sabUesl, döt" 
düncü sütununda mevzuu bahsedllel 
Bandınnadalr.I ihracatçı H. Haınan\(ll 

Mumaileyh, lhracawııııı: ru1ısaııı>' 
mesını. kendi &hUSU ile, bu bapta O' 
damıza vermiş oldufu dllekeesUo. UJ' 
raca' ruhSatnameslol Odama lu.nalll' 
;yüksek İktısad VekileUne iade etınış~ 

Keyflyelln lütfen &'azelenlzln •1' 
sütununda yukarıda 7azıldıiı veçbi)' 
tashihini rica ederiz. 

1 
Radyo 

Porgramı .. 
Ankara Radyos&J 

BUGtlN 

18,30 Müılk (ham pLUdar). 
19,15 Konuşma (doklorun natl)• 
19,30 Türk miizlıt: İncesu faslı ışıl 

naz faslı). 
20.ı5 Saat, ajans haberleri., meıeo' 

roloJI ve ~lraa& borsası (flal). 
20,25 Türk müzil;I: 

1- Naman Ata Şevk efza pqref!. 
Z- Dede (Hüsnü Eatm l'lbl). 

3- Tanburi Hikmet BeJ' (En .,ııf 
handenlm). 

4- Lem'I ( Şiki17el etme). 
S- Ruşen Kam (Taksim). 
- Rahmi Be:r (En &'Ülü nevbalıl 

ra.n). 
7- Mahmut Be:r (Ey servi l'ill volol 
8- Dede (Seri zütrü anberlnll. 
9- Salt Dede (Şevk efza saz seın' 

isi). Okuyan: Muzaffer iıkar. ÇaloJI 
Jar: Vecihe, Reşat Erer, Bu.şen 
Cevdet Kozan. 

21,ıo Müılk (Saksofoıılst Nihal -
sengin resitali). 

21,30 Konwıma. 

21,45 Müzik (küçült orJ<estra). 
22,45 Sinema sesi. 

%3,45 - %4 Son aJans haberleri fi 
J'armld program. 

YARIN 

12,30 Müzik (Sololar • Pi). 
13 Saat, ajans baberlt!rl ve meteot 

Ankara. 
13,10 Türk müzlH (Şarkılar - PU• 
13,40 - H Müzik (Melodiler • pi). 

1357 Hicri 1 1354 Ruml 
Zilkade B:,.incikanur. 

18 27 ---1939 Ay 1, Gün 9, Kasım 63 
9 İkincikinun PAZARTESİ --

Vc:kttler Vasati Ezani 

5d. d:ı\, sa. d. - --
Gün et 7 26 2 29 

Öğle 12 20 7 'l6 

İkindi 14 45 9 47 

Akşam 16 58 12 00 

Yatsı ıs 34 1 S8 
İmsak s 39 12 42 
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Muhiddin Ustündağın 
Yakın Arkadaşı Eşref 

"Üstündağ Benim Eski ve Samimi 
Dostumdur. Kendisirıden Bir Bonservis 
Alarak Tramvay Şirketine Götürdüm,,[ 

1 Yazan: Recai Sanay 1 

ir zamanlar, bir sabah ga,. 
zctesi eski vali ve belediye 
reisi Muhiddin Üstündaıt 

aleyhinde neşriyat yaparken, bir 
C:e asri mezarlı~ işi mevzuu bah
sediliyordu. Asri mezarlık işinde 
~ık sık ismi geçen ve Üstündağın 
~akın arkadaşı olduğu söylenen 
bir Bay Eşref vardı. Bay Eşrefi o 
vakitler gazeteciler çok aramış • 
\ar, bulamamışlar .. 

Muhiddin slündağın yakın do9• 
tu olduğunu bizzat itiraf eden 
Bay Eşref Uyguru ben bulm,.li• 
Il'Uvaffak oldum. Ve haklı bir gu
rurlA şimdi sevinç duyuyorum. 
Ray Eşrefin ismi, nelere karışma
nı ki .. Fakat, bakınız, kendisi, u
zun yıllar içinde olup biten hadı
~elet"in hikayesini nasıl anlatıyor. 

Bay Eşref Uyguru, kendi malt 
olan Maçkadaki clhlamur Palas 
npartımanında ziyaret ettim. Sa
ionda karşı karşıyız. Son günl~r
cle, bir kaldırım müteahhitliği i
~ınde yine isminin mevzuu bahg.. 
oimasından çok müteessir .. Tatlı 
Lir konuşması var .. Ağır ağır an· 
l&tı7or 

- cBu doğrudan doğruya bir iş 
'-damını baltalamak için yapıl•n 
hücurr,dur. Ve bu iddianın kirrıın 
tarafından yapıldığı da bence ma
lı1mdur. 

Bay Eşretin şerbetçilik yapuğı ıanıa edilen Köprllbaşmdalıi 
kulübeler nUıayet böyle yıkılmıştı 

masrafı dahil • 110 kur~ alıyor 
du. Ben 80 kuruşa kırdım. Bunuıı 
üzerine bu işlerin müteahhidli
[!ini de Ragıbdan bana de~tti · 
!er. O zamandanberi en ucuz ve 
en temiz ben yaptığım için Terkos 
~irketi hükfunete geçtikten sonra 
işlerini yine bana yaptırdı ve yap· 
tırmaktadır. 

Aldığım işi ticaretle başkasJna 
devrediyormuşum .. Bu da yalan .. 
kendi ustam ve işçilerim vardır. 
Ve işin asıl can noktası burada · 
ıiır: Çalıştırdığım işçi ve ustalarır. 
kamilen Türk oluşudur. Bu, se
leflerimi kızdırmış bu kızgınlık-

larını gazete sütunlarına kadar 
&ksettirmeğe muvaffak. olın~ • 
lar ... 

İşin aslı, esası araştırılmadan 
hakkımda bir takım tezvirat ta 
s&vrulmuş: ben sekiz sene evvel 
köprü başındaki kulübelerde ba
yilik ve şerbetcilik ediyormuşum 
da şimdi apartımanlarım varmış!. 

Bir defa benim, apartımanforım 
değil, bir apartımanım var: Maç
kada Ihlamur palas .. Çoluk ço -
cuğuma bir irad bırakmak i ;in 
bunu yaptırdım. Üst katında ken· 
<!im oturuyorum. Başka apartıma-

(Devamı 7 inci sahifede) 

ş A 

Romada, Vatikan sarayı mi;s -
~ahdemini arasında 12 yaşuıda 
bir çocuk var. 

Bu çocuğun vazifesi her sah:ılı 
Papayı uyandırmaktır. Yatak o
dasının kapısına gelir: 

- Haşmetli, der. Saat 7, h:ı • 
va da güzel... 

Papa da şu cevabı verir: 
- Onu bir ben, bir de Tanrı bi

lir! ... 
Bu küçük çocuk , bir gün her 

rıedense saray erkanı buzurur.da 
\ e haksız yere Papanın bir tekdi
r .ne maruz kalır. Ve intikam al • 
nuya karar verir. Ertesi gün y;ne 
kapıya gelir, bağırır: 

- Heşmetli, saat7, hava da gü
zel... 

Papa bermutat: 
- Onu bir ben, bir de Tanrt bi-

lir ..... . 
Deyince, küçük çocuk güle:ek 

ılave eder: 
- Sizin ikinizin de bir şey bil

diği yok. Zira saat 9, hava da 
yağmurlu ... 

BİR OTO:\lOBİL 

GEZİNTİSİ 

Ferit ve Necdet, karı\arile be
raber Büyükdereye bir otomobil 
gezintisine karar verirler. Dost • 
;arından Şevketi de beraberle !İ. -

r.e alırlar. Yeniköye gelince Fe -
rit, Necdetin kulağına eğibrek 

yavaşça: 

- Necdet, der. Şevketin plra
sı yok. Sen otomobil parasını ver. 
Ben de gazinodaki masrafı vere
yim, olmaz mı? .. 

- PekaUI, dediğin gibi olsun .• 
Otomobil Tarabyaya gelir. ~'e

rit, bu sefer Şevketin kulaihna 
şunu fısıldar: 

- Şevket, Feridin vaziyeti bi
ı az bozuk. Ben otomobilin para -
sını vereyim, sen de gazinodaki 
masrafı ver. Fakat, Necdet gör -
mesin, olmaz mı ... 

- Pekala, dediğin gibi olsun ... 

Size bu meselenin esasını l:ısa
~a anlatayım. Bundan 7 - 8 sene 
cv,ıreline kadar İstanbulda kal -
dırımcılık Arnav'!d kaldırımcılar 
elinde idi. Benim hakkımdaki id· 
cliaları ileri süren gazetenin ya
zısında adı geçen Mustafa ile Ra
Eiıb şirketlerin müteahhidliğini 

benden evvel üzerlerinde buhın
duranlardır. Mustafa, Tramvay 
fırketinin, Ragıb da Elektrik, Ha
vagazı, Terkos şirketlerınin ela! 
mi müteahhidi idi. 1932 sene3in
de ben Tramvay şirketine müra · 
caat ederek Mustafanm yap:ığı 

lşi daha tenzilatlı olarak üzeri
me almak istedim. Bu talebim ü
zcrıne şirket benden bir bonser -
vis istedi. Üstündağ benim eskı ve 
~amimi dostumdur. Daha zly•de 
muteber olsun diye ondan bir 
Lonservis alarak şirkete ibraz et· 
t.m. Kabul ettiler. Bana ilk de-

ski Bir Milyoner 
Tevkif Edildi 

Karısını T erkedtp Güzel Alman Kızile 
Diyar DiyarDolaşanAdamın Macerası 

Mavi Gözlü - Altın Saçlı Şuh Yahudi Dilberi 
Şimdi Ne Yapıyor? 

' ia iki, iki bin beş yüz metroluk 
Lir iş verdiler. O zaman benim 
bir ortağım vardı, Ali Bey.. Bu 
ısi onunla beraber aldık. Bir bu
ç~k sene beraber çalıştık. Sonra 
c ldü. Yalnız çalışmağa başla<lım 
Zaten, bana bu işin esasını öğre
kn de odur. 

Gelelim diğer meselelere: iddia 
edildiği gibi Muhiddin Üstün lağ 
hna ne münakasasız iş vermis
tır. ne de diğerlerinden m ,tro 
ınurabbaına 5 kuruş fazla ter~in 
etmıştir birinciai yalan, ikin:is• 
Ge hem yalan hem yanlıştır. 

BPn Tramvay şirketinin yol 
n ıiteahhidliğini alıncıya kadar 

Mustafa metre murabbaını 42 :tu
ı u~9 yapıyordu. Ben 27,5 kuruşa 
yapacağımı bildirdim. Şirkete bu · 
yük bir istifade olduğu için derhal 

Yahudi kızı Toni Masner 

b:.bul edildi. Biliihare yaptığım •1 1/A vrupa ,=azet(!eri eski bir 
de çok beğenilinte, şirket o ta - ~ milyonerin dedikodusu ile 
ribten itibaren, işlerini daima ba- meşgul bulunmaktadır. Vi-

a verdi. Bittabi Mustafa açıkta reçinski adlı eski bir zengin Ams-
~aldı. BU i~te Üstündağuı bana terd~_da tevkif edilmiştir. Eski-. 

"" t ğı iyilik hır bonservis ver~ den mükellef eofralarda yemek yı-
) 
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ibarettir. yen bu adam şimdi tevkifhanede 
rnekten T · dan sonra, erkos, Hava- pek sade bir şeyle karnım doyu-

Bun ktrik şirketleri de iş!Pri- rarak eskiden içtiği şampanyanın 
gazı, El~ iktarda fiyat kı,-dı- yerine de şimdi bir fincan kah -
ııi mühi!ll ın •erdiler. Bu şirket- veyi kafi görmektedir. 
ğım için bana '. dliğini yapan Ar- Amsterdamdaki İngiliz muha • 
Ierin müteahhl l kaldırım ba- birleri tevkifhaneye giderek o -
rıavud Ragıb açı an bbaına -kun. nunla konuşmuşlar, kendisinin tev
calarınm rn<'\re ınura 

kitine sebeb ne olduğunu anla -

mışlardır. Kendisi vakit geçmeden 

mahkemeye sevkedileceğini bek
lemektedir. 

Vireçinski Avusturya malii.m 
şekilde Almanyaya geçtikten son

ra oradan çıkarak Avrupanın baş

ka memleketlerine iltica eden Ya

hudilerden bir kızı dolandırmak
la itham edilmekte, hem de Fe

lemenk bankalarından birisi ile 
giriştiği 1,058,823 İngiliz liralık 
bir muamelede bu paraların kay-

bolmasından mes'ul tutulmakta
dır. 

Vireçinski şayanı dikkat bir a
damdır. Geçen ay Nevyorktan kal
karak Holandaya gelmiştir. Elin
de Danzig için bir pasaport var -
rruş. Yanında da mavi gözlü, al
tın saçlı şen, şuh, güzel bir kız 
kendisine arkadaşlık etmekte imiş. 

Her ikisi de Holandaya gelmiş
ler, bir müddet sonra da Vireçinski 
aleyhine müddeiumumiliğe ihbar 
vaki olmuş, bu adamın Avustur
yadan çıkmış kimselerden muhte
lif suretlerle para aldığ ı iddia e
dilmiştir. Ortaya sürülen bir isim 
vardır. 

Toni Masner isminde bir kız -
dan bu suretle 470 İngiliz lirası 
aldığı söylendiği gibi Holandalı 
bir tacirden de 704 İngiliz lirası 
aldığı iddia ediliyordu. Virçinski 
Toni Masner ile ahbab olmuştur. 

Vireçinski demiştir ki: 
- Bu kız ile tanışırım. Bunun 

akrabası Avusturyadan çıkarak 
Amerikaya gitmek imkanını bul
mak için benim yardımıma muh -
taç bulunuyorlardı. Ben de on -
!ara bu yardımı etmek mecburi
yetinde idim. Bunun için masraf 
olarak bana para vereceklerdl 

Fakat diğer taraftan da 704 İn
giliz lirası meselesi vardır. Bir a
dam da çıkarak bu parayı Vir -
çinskiye vermiş olduğunu söyle
miş ve demiştir ki: 

(Devamı 7 inci sahifede) 
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~ırlk~<ğ 
Kırallöç~ 

•• 
Kocasını Of dürttü, 18 
Yaşında Dul Kaldı 

if 
arihte ne kadar malı1rn sa- 1 
yılan vekayi var ki biraz 
karıştırınca bir çok meç

hullerle dolu çıkıyor. İskciçya Kra
liçesi meşhur Mari Stuart'ın ha
yatı da böyle- Avrupada yeni neş
riyat oluyor. 

Fakat Mari Stuart Böyle 
Değildi. Genç Kraliçe 

sa İngilt.ere tahtında da Kraliçe 
Elizabet vardı. Bakir olarak ya
şamış olmakla meşhur olan Kra
liçe Eiizabet bir erkeğe mağlilb 

olmayı gururuna yedirmemiş, aş
kın tatlı hulyalarına kendini kap
tıracağı sıralarda bunları uzaklaş

tırarak hep o gururu ile yaşamış
tır. Fak.at Mari Stuaf'\ böyle de
ğildi. 

Genç ve güzel Kraliçe mağlılb 
olmuştu. Aradan zaman geçiyor, 
Kraliçenin kocası olan Darnley 
çiçek hastalığına tutuluyor. O 
zaman aşı yok. Bir zamanlar pek 
güzel bir delikanlı olan Darnley 
artık çopur bir adam olmuştur. 
Hastalığı varken Kraliçeye ve 
daha başkalarına sirayet etmesin 

mağlub Olmuştu. 
O Erkeğini çıldı
rasıya Seviyordu 
Kacası Çiçek 
Hastalığına tu
tulmuştu. O Va
kitler Aşı da 

Yoktu • 

diye Darnley uzak bir yere götü
rülmesi, ufacık bir eve tıkılarak 
orada günlerini geçirmeğe mec
bur edilmişti. 

Fakat o zamanlar Krallar pek 
de rahatlarına düşkün olmasalar 
gerek. Çünkü Damley böyle u -
zakta bir köy evinde hastalığı ge
çinciye kadar yaşamağa mecbur 
olunca bundan sıkılmamış, sa -
raydan uzak olarak bir köyde te· 
miz hava teneffüs etmeyi büyük 
bir kar saymış oluyordu. 

O zamanlar Kralların vakit va
kit memleketi d<ılaşarak köyler(]., 
rahatsız evlerde misafir oldukla
rını gösteren valc'alar az değildir. 

Nihayet Kraliçenin kocası ar
(Devamı 7 inci sahifed~} 

İngiltere tarihinin pek malum 
sayıldığı kadar da karanlık olan 
bu sahifesi aydınlanmak isteniyor. 
On sekiz yaşında dul kalmış fev
kalade güzel bir kadın tasavvur 
edebilir misiniz? Etrafındaki asıl
zadeler hep bir takım kaba adam

lardı. Kendisi tahta çıkmadan ev
vel de Krallık tahtına çık!p inen
ler birbirlerini öldürmekle vakit 
geçirmiştir. Bili.assa Knoks is -
mindeki adam Mari Stuart :çin 
keskin bir düşmandı. Genç bir kız !=====================-====-=== 
denebilecek olan bu fevkalade ka- G A R ı B B ,. R ı c A o 
dm birçok düşmanlarla mücadele 
etmek üzere metanet ve zeka gös· 
termek ·mecburiyetinde idi. O da 
öyle yaptı. Mari Stuart metanet 
göstermekte ne dereceye kadar 
gidecekti?. Bir gün genç ve pek 
güıel bir delikanlı karşısına çıkı

yor, genç Kraliçe metanet ve 
kuvvetinin sarsıldığını hissediyor. 
Bu delikanlı güzel olduğu nisbet
te de ahmak birşey imiş. Fakat 
Kraliçe güzel olduğu kadar zeki 
bir kadındır. Bununla beraber bu 
zeki kadın bu ahmak delıkanlıyı 
sevmiş ve ona varmıştır!. 

Sarhoşları Ayıltmak 
İçin Makine Yapıldı 

• 
Bütün Sarhoşların Ayılmak 

Sayılama; Istiyeceği Muhakkak 

Artık ondan sonra Kraliçenin 
vaziyeti daha zorlaşmıştır. Çünkü 
kocası d•ima yanlış işler yapı 

yordu. Kocasının hatalarını dü
zeltmek, kocasını düşmanlara kar
şı korumak da genç Kraliçenin işi 
idi!. Mari Stuart için böyle bir ko

caya varmak kendi feci akıbetini 
çabuk hazırlamak olacaktı. Kralı
çeye sadık olanlardan bir adam 
bin tlirlü entrıkalar netıcesinde 

Kraliçenin muvafakati ile idam 
edilmişti. Bu suretle sadık bır a
damından mahrum kalmak Krıı- Muhtelif cins içki şişeleri 

!içenin de, kocasının da mevkiini k . . . 
1 

zorlaştırmış oldu. Bır kadının hoy-I d h k k. . . N evyor sergısının açı ma - 1 
1 k d .. k .. l 1 sına a a ço va ıt var. 
e an o u möıne razı o mıısı 1 F k 1 b .d . 

1 d kt ·• a a, u sergı e teşhır o u-
ne eme ı. k . . ad 

naca yenı ıc şeylerden ve bil-
Mari Stuart ahmak kocasından hassa (sarhoşları ayıltan oto -

bıkıyordu. Fakat başka bir tesa- mat·k b' k" ) d k k 
ı ır ma ıne en pe ço 

düf onun karşısına Botvel ismin- bahsolunuyor. 
de birini çıkarmış oldu. Bu adam 
bir kadını memnun edecek bir er
kekti. 

Bir kadını aldatabilecek bir er
ke-k, irade kuvveti çok sağlam o

lan, karar verebilen ve kararını 
yerine getirmeyi bilen bir erkek 
y;ne böylelerinin karşısında her 
kadın takdir duyarak mağlilb ol
makta gecikmez. İşte yeni karşı
sına çıkan bu erkek genç Kraliçe 

için böyle idi. Kraliçe Mari Stu
art ister istemez bu erkeğe mağ -
lılb oldu. Artık ondan ayrılamaz 
oldu. isk:oçyada Mari Stuart var-

Amerikan gazetelerinin yaz -
dıklarına göre Nevyorklu bir dok
tor, bir nevi ayıltan gaz bulmuş. 
.. Amerikanın büyük ve küçük 
şehirlerinde umuma mahsus te
lefon kabineleri olduğu gibi pek 
yakında birer de (sarhoşları ayılt
ma) kabineleri bulunacaıkmış. İç
kiyi fazla kaçıran, kafası duman
lanan herhangi bir şahıs bu ka -
binelerden birine girecek, kutu
ya muayyen bir para atacak, o
tomatik aletten çıkan gazi kok
lıyacak, koklar koklamaz da ayı
lacakmış. Sanki hiç içki içmemiş 

gibi... 
Bu makinenin Amerikada çok 

rağbet göreceği muhakkak. Artık 
Amerikalılar istedikler~ gibi dur
madan, dinlenmeden içebilecek
lerdir· 

İçki içme tarzı her memlekette 
bir değildir. Bu sebeble, yeni ma 
kinenin Avrupada ve bilhassa 
memleketimizde revac bulacağı 
biraz şüpheli. Zira Avrupalılar iç
kiyi en çok zevk için değil, yor
gunluğu gidermek, derdleri u -
nutınak için içerler. Kafayı bu -
landırdıktan, derdleri unutmıya 
başladıktan sonra hemen ayılı • 
vermek istemiyecekleri tabit. . 

Nwyork Polis Müdiriyeti. her 
gece sokak kaldırımları üzerlntle 
yatip kalan sarhoşları ayıltmak i
çin polis merkezlerine bu maki • 

(Devaını 1 lnct ıahilc"J 
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Frankocula r Bu 
T a yyareleri Biz 
Almadık Diyorlar 

(1 inci sahifeden devam) 

Dünkü sayımızda tafsili.tile an
lattığımız gibi, bu sıralarda Ek -
rem ·König vapurla İstanbula ge
liyor. Burada Ekrem Köniğirı ha
mileri olan bazı zevat kendisine 
vaziyeti bildiriyorlar. Müstear i
simle bir pasaport çıkartılıyor ve 
kendisinin kaçması temin olunu
yor. 

PASAPORTU KİM ~ 
ETI'İL 

Dün de kaydettiğinllz gibi, lıl
disenin en mühim ve dikkate ,a
} •n tarafı, Ekrem Köniğin bu sah
t~ pasaportunun kimin tarafından 
tf'min edildiğidir. Bu i~i o zaır.an 
yübek bir mevki sahibi olan 'IU

fuzlu bir zatın yaptığı ve böyle bir 
pasaport muamele~inin alelide 
bir insan tarafından yaptınlamı
yacağı kanaat ve fikirleri ortada 
dedikodu halinde dolaşmakta iır. 
Biz bu rivayetleri sadece kavde
C1iyoruz ve tabii herkes gibi, an
c&k resmi beyanatın aydınlata -
bileceği bu hüviyetin kim oldu -
junu merak ediyoruz. 

Ekrem Küniğin şimdi tedavi e
dilmekte olduğu Nis hastanes:n
<!e iyileşince, Fransa hükCıınetı ta
rafından Türk adliyesine te.ilim 
~dileceği zannolunmaktadır. Ek
r em Köniğ buraya getirilince ve
Ieeeğİ ifadelerin müphem bazı 

vaziyetleri meydana çıkaraca~ 

tabii teıakki olunmaktadır. Bu 
meyanda, şimdilik bir esrar per
r.esi ile örtülü bulunan pasap,rt 
ışi de aydınlanacaktır. 

FRANKO MÜMESSİLİNİN 

MEKTUBU 

Kaçakçıların, Aınerikadan Tür
kiye namına aldıklan 4Q ağır bom
bardıman tayyaresini General 
Frankoya yüksek fiatla sattık!ıın 
rivayetleri ortada dolaşırken, dün, 
General Franko'nun Türkiye mi -
messill ve umumi ajanı Julio Pa
l(ncia b~ mektub neşretmiştir. 

Bu mektub aynen şudur: 

cTürkiye hükümeti namına A· 
merikcıda tayyaTe mübayaa.sı me
ttlesine aid bütün tafsilatı bugün
J, ıi. gazetelerde al<ika ile okudum. 

Şimdilik mevzuu balııetmeyi 

müna.rib gönnediğim teferrii.ata 
aid bazı yanlı§lıkları bir tarafJ. bı
rakarak, Türkiye hüktimeti na -
mıTl4 mübayaa edilen Tawarcle
rin Ekaelan.s Genttal Franko cw
ıiusuna aid bulundukları hakkın
dcıki iddianın t amamile yanlış oI
cu~unu söylemek Uterim. 

Hüktlmetimden alm'§ olduğum 
emir ve tafsilıit üzerine bu mese
leyi Tü rk hillcümetine; satm ah
nan tayyare sayısını, irkcib lima
n;rıı, bunlan nakleden gemil..-riıı 
ısimlerini, tayyarelerın hak;.kat 
l<alde kimlere aid olduğunu vel
t~I bu ifle alakadar bütün te -
terrilatı ta&rih suretile Türk hü.
kilmetinc brn ihbar ettim. 

Bu fırsattan istifade ederek bu 
fl'esele hakkında Ankara meha -
f:li resmiyesinde JcarıılaJtı[ım 

dostane teşriki mesaıyi ue hümil 
kabulıı ıükranla yadederim. Bı. 

tr:e.<ele hakkında fazla bir feıJ söıı
liyecek tn<!Vkide bıı lunnıadıgımı 

No. 48 

Sermed, bu sözdeki manayı an· 
l&mamış göründü. Konuşmuş 

<>lmak için bir söz söylcmeğe ha· 
%ırlanıyordu, Şekipşan, koltuğu

ru çekerek ona yaklaştı· 

- Tam zamanında geldin .• Şir 
kite ait bır çok davalar ve işle• 

var. Bunları yarından itibaren sü 
ratle tetkik edin. Birçok protes

tolar, bonolar yerine getirilme -

mlş taahhütler var. Bunlan b;r 
neticeye bağlayıp İstanbuldaki 

, .e muhtelif merltezlerdeki adanı 
lanmıza talimat verelim. 

- Emredersiniz efendim!. 

Hizmetçi kahve getirmişti: 

~ ıwtııı: 
- Hanını, geliyor mu? .. 

kolayca takdir edersiniz. Lakin 
mevzııubahs tayyarelerin Gene • 
'al Franko ordusuna aid olmadık
ic. rına ve lspanya millı hükume
tinin uzaktan yakından bu işte 
uliikadar bulunmadıklarma emin 
olabilirsiniz. Bu mektubumu ga • 
zetenizde ne~etmek lutfunu esir
gemiyeceğinizi ümid eder ve pe
finen arzı teşekkürle ihtiramat• 
faikamııı kabulünü dilerim.> 

İspanya milli hükiınıetinin 
Türkiye mümessili ve 

umumi ajanı: 
JULİO PALENCİA 

Franko mümessilinin mektı. -
~una nazaran, tayyareler Fra.ıko 
ordusuna değil, Cumhuriyetçi ts
panyaya yani Barselon hükUrı e
tine satılmı tır. 

Bu suretle hadise, şimdilik a
ı ahatle ve teferrüatile malCıın ol
n.ıyan karmakarışık bir şekil al
mış bulunuyor. Tahkikatın bitiril
mek üzere olduğu su günlerde, 
Jıükümetimizin bir resmi tebliğ 

r·eşrederek vaziyeti oldu.:hı gibi 
dkan umum iyeye hild ircceği ü
midleri kuvvetle beslenmekte.iir. 

Çek - Macar 
Çarpışması 
Büyüyor 

(1 inci sahüeden devam) 
ceçlerdir. 

BİR ZABİT YARALANDI 
Prag 9 Hususi)- Dün Unguvar 

civarında Macarlar Çek hudud 
karakollarına tecavüz etmiıilerdir. 
Yarım saat süren bir musademe 
olm~ur. Bir Çekoslovak subayı 
ağır surette yaralanmıştır. 

Macar ajansı muhabiri, bir İs -
viçreli muhabir hud ud haricine 
çıkarılmıştır. 

YARALANANLAR OLDU 
Budapeşte 9 (Hususi)- Macar 

jandarması Riban adında bır tah
rikçiyi tevkif etmiş ve bu adamı 
karakola götürürken takriben 150 

kişı jandarmalara hücum etmiştir. 
Jaııdanna halkı dağılmağa davet 
etmış ve fakat taşlarla tecavüz e
den bu nümayiKilerin art< ,. tah
didi kar§ısında silah kullanmağa 
mecbur olmuştur. Beş el ateş et
~ ve üç kişi yaralanmıştır. 

• 
Inönü'nün 

Yüksek Hareketi 
(1 inci sahüeden devam) 

MECLİSİN KIŞ TATİLİ 
Büyük Millet Meclisinin ay so

r.una kadar tatil yapmadan faa -
! 'yetine deı"am edeceği anlaşJ -
maktadır. 

Bu takdirde Meclis, ay son ·nd< 
kış tatil.ne girecek ve 15 martta 
tekrar toplanacaktır. 
Hükılmetin; mayıs ayı içinde 

J\l'eclise yeni bir seçim kanlJnu 
projesi vereceği tahmın olunmak
ıPdır. 

Yaz mevsiminde yapılacak ola!! 
yeni meb'us seçiminin bu yem k?· 
run hükümlerine tabi olacağı mu
hakkak görülmektPdir. 

Yazan: Nusret Safa CO KUN 

- Şinıdi incekler beyefendi!. 
Şekip Şıın Sermede döndü: 
- Sana karımı tanıtayım .. Sen 

t1en ona bir nebze bahsettim. 

Sermed yüzünde hı'isıl olan 

pembelik üzerine! 
- Sakın merak etme diye tav· 

z.h ettı. Meseleyi olduğu gibı an
latmadim!. Ben, artık her şey' 

bitti. rahatsın değil mi? .. 
Sermed b~ını önüne eğmişti 
Kapı açıldı. 

Sermed, Şekip Sinanın karısının 
geld1ğini anladı. B~ını kaldirdı. 

Sür'atle yerinden kalktı. 
Fek ati 
Ağzı, i özleri luıd.ar açıldı, rengi 

•ııan huldi. Ne yapacal! n. ıa
şırd ı. Sı.rsıldı, ~alland> 

lngi liz ve Alman 
Donanmaları 

(2 ind sayfadan devam) 

1 

Alınanyanın. 1935 mukavele -
sile, bunları istiyebilelceği tes:im 
edilmekle beıaber, Alman hüku
metinin bu kararı, Çembcrlayn 
l:ükümetini telaşa düşürmüştiır. 

.Hususi sebeblerin> ne old $ 
bjlinmiyor. Şu ihtimaller de akla 
relebilir: 

1 - Sovyet donanmasının tak
viyesi. Filhakika Sovyetlerin oü
yük mikyasta denizaltı gemilerı 

inşa etmekte olduklan biliniyor
du. Fakat gemilerin büyük kıs

mı, Uzak.şarkta Japonyaya karşı 
kullanılmak üzere inşa ediliyor
c;u. Diğer taraftan Sovyetler, se
lı:iz bin tonluk Kirof kruvazörüniı 
lnşa etmişlerdır. Ve bu tipte diğer 
gemiler inşa edecekleri bildırıli· 

yor. 

2 .: İkinci bir sebeb, Amerika
:ı:;,n geniş mikyasta silahlanması 
olabilir. Filhakika Amerika, ta -
rihte bir misline tesadüf edil
IJliyen bir inşaat programı hazır
;amış ve bunu tahakkuk ettirmiye 
çaJı.<maktadır. Bu donanrnanm 
~ngiltereye karşı yapılmadığı aşi
};ar olduğuna göre, başka bir he
d~fi olmalıdır. Almanlar. Birle -
§:k Amerika hükumetinin lota -
liter devletlere karşı takndığı ta
,.ır karşıı;ında hazırlıklı bulunl!lak 
lüzumunu hissetmiş olabilir. 

3 - İngilterenin Müniht<>n son
ı a silahlanma temposunu hızlnş
tırması da Almanyayı tahrik et

mi~ olabilir. Bılh:ıssa İngıltercnin 
dL'niz hakimiyctil c iktifa etmeyip 
ce Avrupa kıt'asında hegemonya 

l· uran dev le titre karşı meydan c
l:umalr istermiş gibı. kara sil1'h • 

l.ı.rını takviye etme~ı, Almanyada 
kötü bir intJba bırakmıştır. 

İşte Almanyanın. 1935 itilfıfile 
temin edilen haklardan istifa.Jeye 
l<alkısmasını icab ettıren seb~b

ler bunlar olabilir. Belki bunla
r.ın bıri, ikisi veyahud da üçü bir 

arada Alınanyanın karan üze~ine 
müessir olmuştur. Fakat ser~bi 
r.e olursa olsun, Almanyanın " -

~ebbüsü İngiltereyi gafil avlanıı~
t,r İngiliz bahriyesi, Almanva, 
bilhassa denizaltı gemilerindeki 
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Fener 7-0 
Hasmını 

Mağ ab Etti 
Fenerbahçe ile, Siileymaniye 1 

rasında yapılan maça Halid GaJ 
bin idaresinde başlandı. 

larma devam ed.ilızzj ve İstan -
bulspor • Beykoz ve Galatasaray-

Vefa takımları karşılaşmışlardır. 

Beykoz ve İstanbulspor takım
ları sahaya şu kadro ile çıktılar. 

Beykoz: Kandilli - Halid, Meh
med - Fethi, Mustafa, Bahadır -

Turhan, Sadi, Şabab, İsmail, Ka-
zıın. 

İstanbulspor: Nejad • İsmail, 
Ali · Sami, Dedcoğlu, Hasan • Sa
lfilıaddin, Orhan, Tarık, Adnan, 
Ali 

Hakem İzzet Apak (Galatasaray) 
Oyun Beykozun bir hücumile 

başladı. İlk dakikalarda kolaylık-

la hasım müdafaasına yaklaş -
mağa muvaffak ola-n !Jeykıızlu • 
lar altıncı dakikada ilk gollerini 
çıkardılar. 

Fakat bir dakika sonra İstan-
bulsporlular sıkı ve ani bi<" hücum 
neticesinde Orhanın ayağil;"' b..."'ra· 
berliğı temin ettiler. 

15 inci daltikada Beyk.ozl ular 
bir korner vııruşundan Bahadı -
rın kafasile ikinci golü ve devre

nin ortalarına doğru da İstanbul
sporlu müdafiin kendi kalesine 
yaptığı bir vuruşla üçüncü gol
lerini kazandılar . 

İstanbul<porlular devrenin son
larına doğru Bcyko.llu muavinin 
on sekiz pas içinde hatalı bir ha

reketinden ikinci bir penaltı ka
zandılar ve artık bunu kaç!rma
dılar ve devre bu suretle 3-2 Bey
koz lehlııe neticelendi. 

İkinci devrode, Beylrozlu!ar 
derhal son bir hakimiyet kurarak 

devreRin muhtelif dakikalarında 
Kazımın ayağile bir ve Şahabın a
yağile de iki gol atarak maçı 6-2 
gibi büyük bir farkla kazandılar. _ .,___.. 

Galatasaray 
1-0 Vefayı 
Mağlüb Etti 
İkinci maç için ;abaya çıkan 

Galatasaray - Vefa takımları da 
başlıca oyWJ<:ularından mahrum 
bulur ı yorlardı. Vefa hücum hat
tında bilhassa Muhteşemin bu -
lunmaması bu hattı çok aksatmış
tı. 

Galatasaray takımında ise, Bü
lend, E4ak, Salim, Celal ve kaleci 
Fuad yoktu. Üç kıymetli, attlgan 

ve seri muhacimin yokluğu Ga -
la1asaray muhaci..'Jl hattını çok 
zayıfla• mıştı. 

Galatasaray: Osman - Lütfi, 
Adnan - 'Musa, Bedii, E'Krem -
Ntcdet, Süleyman, Buduri, Meh
med Yılmaz, Salalıaddin. 

Vefa: Az:rti - Vahid, Saim - Se
fer, LUıfi, Sülrymen . Adnan, 
Abdüş, llian, Şükrü, Adııan. 

Hakem: Ahmed Adem. 

İlk devre, Galat.sarayın bir 
hücumile b"'Jladı. 

İlk devre daha fazla Vefa yarı 
sahasında devam etti. 

Fakat g<!rek Galatasarayın üs
tün oynu, gerek Vefanın çıkar -
dığı birkaç tehill<cli hücum bir 
netice vermedi ve devre gol.>uz 
bitti. 

İkinci devreye de ayni zevksiz 
şekilde baljlandı. 

Hilal 3-2 
Topkapıyı 

Mağlüb Etti 

• 

Fenerbahçe stadında il:k müsa. 
baka Hilfil ile Topkapı talmnları 
arasında yapıldı. Şazi Tezcanın 

idaresindeki müsabakaya Topka
pılıların hücumile başlandi. Rüz
gar altında oynamağa mecbur ka
lan Topkapılılar, Hilfilin üstüste 
yaptıkları hücumları güçlükle 
kesiyorlardı. Gittikçe artan Hilal 
tazyiki on beşinci dakikada sağ-· 

açıklarının yaptığı birinci golle 

neticelendi. Biraz sonra Topkapı
nın ra&tgele oynamasından istifa
de eden Hilfilliler, sağaçıkları va
ı>ı asııe ikinci sayıyı da yaptılar 
ve rlk devre 2-0 Hilalin lehine bitti. 

İkinci devre rüzgarı lehine alan 
'I'opkapılıl:ır açık bir oyun yü -
zünden üçüncu golü de yediler. 

'I'opİl. " pıhl:.r, 28 inci dakikada bi
rinci, 35 inci dakika.na ikinci gol
lenni yaparak 3-2 vaziyete geldi
ler. Topkap,nın beraberlik için 

yaptığı gayretler bir netice ver
medi ve oyun 3-2 Hilalin galibi
yetile bıtti. 

A nkaradaki 
'Aacların • 

Neticeleri 
Ankara 8 (A.A)- Llk maçları

na bu hafta da Ankaragücü sta -

dında devam olundu. Havanın çok 

soğuk olmasına rağmen sahayı ol

Takımlar şu şekilde sahaya Ç~ 
1ılar: 

1''enerbahçe: Hüsameddin · I.J 
bil>, F·azı! - Esad, Ayten, Reşad 
Sem'h, Ali Riza, Yaşar, Fikrıl 
Şaban. 

::;uleymaniye: Saliıhaddin - ?l~ 
tayan, Daniş - Namı, İbrahim, lr 
rahım - Faruk, Raif, Sürey)oJ 
N eılr~t, Raui 

Oyun Süleyman>yenin hücu 
ınııe ba~ladı- Fenerbahçe müd1 

iusının kestiği bu hücumu, sııl 
.. ., .. '.:ı:rı vasıtasile yaptığı hücu!' 
takib etti .. F'enerb:ıhçe yav~ r' 
\'as •. ücumları büyüterek oyuııl 
ı-.,~ı'll oldu. Fikretten yerinde tıil 
pas •lan Şaban ilk dakikalarda bl 
rinci golü yaptı. otuzuncu da~· 
;; 'lda da Yaşarın güzel bir ,vufll 
~;:e ikinci $ayıyı y2pılar. 

Fenerin ~'Ok hak.im oyunuıı' 
rağmen devre 2-0 bittL 1.ki:ııt' 
devre rüzgar altında kalan Fe 
nerbahçeliler d:ıha canlı oynaırıf 
ğa ba~ladılar. BPŞjnci dakiksdl 
Süleymaniye kakcisinin elinde! 
kaçırdığı topu F.ı.kret üçüncü aef• 
Sı.ileymaniye kalssine soktu. 

Bu sayıda!l 'onra Fenerin hr 
kinı!yeti birdenbire artlı . 20 n( 

dakikada Şaban a\·ut çizgisi üır 
riııden çevi~diği topu eırtaıadl 
Hemen kale önüne koşa'l Es3 
dördüncü sayıyı yaptL Top Jıe! 
Sülr,ym2n.ye kalesinde oyna'll 
yordu. Bu arada Esad yirmi ııt 
şinci dakikada beşınci ve birJ 
sonra Şaban altmcı golü yaptıJ,l 

Tamam ' le Sülevmamye kald 
Önür.de oynanan maçın 38 inci dt 
kikasmda Fikretten pas alan 'it 
şar yedinci ve son golü yaptı· O 
yun bu suretle 7-0 Fenerbahçen' 
galibiyetile bitti. 

dukça kalabalık bir futbol merak- ;------------"' 

müsavat hakkından istifade der- A tletizm Müsabakalan 

Galatasaraylılar, devrenın orta
larına doğru Jehkrine bir penaltı
dan da .istifade edemediler. An • 
cak devrenin 42 r.ci dakikasına 
kadar bütün gayretlerini sarfe
derek beraberliği bozmamağa ça
lışan Vefalılar, müdafilerinden bi
rinin kornere atmak istediği topu 
kendi kalesine sokıması neticesi 
ma.~lüb vaziyete düştüler. 3 da
!Glra sonra oyun, bu suretle neti
.,.ırndi ve Galatasaraylılar hasım 
müdafiinin kendi kalesine attığı 

golle bu tadsız ve zevksiz oyun -
dan 1-0 galib çıktılar. 

!ısı doldurmuş bulunuyordu. İlk 

oyun, Galatasaray ile Güneş ara

sında yapılacaktı. Fakat, Güneşli

lerin gayrinizami bir kadro ile sa
haya çıkr.ıaları üzerine, Galata • 
saraylılar yaptıkları b:r seromoni 
ile hükmen galib ilan olunmuş

tur. Bundan sonra iki takım ara
sında hususi mahiyette yapılaıı 

karşılaşma da, çok zevla;iz ve he
yecansız bir karşılaşmadan sonra 
15-0 gibi büyük bir farkla Gala
tasarayın galibiyetıle neticelen -

Suriyede 
İstiklal 

Nümayişleri 

~e. İngilterenin donanma teşJ..ı•a
bnda esaslı değişiklikler yapmak 

mecburiyetinde kalacağın ı b'I -
Cirmiştir. Herhalde Almanya, sa

ı ih olarak bir haktan istifadeye 
teşebbüs etmiş olmakla beraber, 
bu teşebbüs, 1ngiliz efkiin unıu
miyesinde yersız ve manasız bir 
barışın başlangıcı tesirini yap ":. 
ınıştır. 

Belki de Almanya İngilter"auı 
bir takını siyasi konsesiyonlar 
koparmak için bu teşebbüsü ilerı 
bürmü.>tür. Çünkü Almanlar, de-

1".Z hakimiyeti yarışının, İngil -
tere için en hassas bir mesele ol- I 
ciuğunu bilirler. Fakat bunun Al
manya için tehlikeli olan bir Mk· 

t2.Sl, İngilizleri uysallaştıracağı 
: erde kuşkulandırıp harbden ev
v~lki gibi, bir takım geniş kom • 

Linczonlar yapmıya sevketme -
ündedir. 

Çünlü: 
Zar~ı.'>ında gördüğü ger.ç kadı!!, 

Şel::p Sinanın karısı, Meralrli. 

ı.:erd.l cıe şaşırmıştı. Aynı :.;cr
.n• c,n vaziyetindeydi. L:ik'n " 
k<nJ•fini pek çabuk topladı, Sc~
ıw ~~ doğru bir iki adım atar• 'ı: 
elini uzattı: 

- Hoş geldiniz efendim!. 
Sermed biıla ayakta, şaşkın vr 

· mütereddid duruyordu: 
Şekib Sinan: 

- Otursanıza! 

Diye ihtar etmeseydi, Meral, a • 
lıenkdar fakat titreyen sesile: 

- Rahatsız olmayınız efendiır" 

Demeseydi, bu taşlaşmış vazi -
:. eti daha bir müddet muhııfaza 
edecekti. 

Demek Şekib Sinan Meralin lto
c..,,,ydı! 

Lakin tesadüfün bu sürprizi çok 
rorkunçtu. 

Meralle ayni muhitte bulu '! -
11 ak .. 

Oo .. Sermed bunun imkAns•:ı: • 

İstanbul Atletizm ajanlığı ta
rafından mekteb ve kulüb takını

lan arasında tertib edilen, gülle, 
disk ve ciri.d atma müsabakaları 
dün Haıydacpaşa Jiseııi sahasında 

yapılmıştır. 

Gülle atma: Arat: 13,08, Yavru: 
11.44 . • 

İkinci kategori: Mehmed <Hay
darpaşa): 12,00, Suad (Üniversite): 
11,54. 

Üçüncü kategori: Muammer 
(Kolej): 12.73. 

Disk atma: Arat: 38.55. Yavru: 
34.22. 

Üçüncü kategori: Ali (Ünlver
s>te): 30.74, Sabahaddin (Şişli Te
rakki) 30.03. 

Cirid atma: Melih (Beyuğlu Halk 
evi): 52.65. 

Üçüncü kategori: İhsan <Şişli 
Terakki): 43.28. 

iığını anlıyordu. Yapacağı ilk iş, 

birkaç gün sonra bir bahane b.ı
iarak buradan uzaklaşmak olm'l· 
;ıydı. 

Meral tekrar kendisine sempati 
gösterdiği takdirde pek ,müşkül 

1'ır mevkide kalacaktı. Şekib Si
ı an bunun farkında olmasa b:le, 

Senrıed bu insanlığın bütün vasıf
,ı.rını şahsında toplamış ad~rna 

1.arp böyle bir ahlaksızlıkta bu
lunamazdı. 

Buraya kaybettiği kendini lıul
mağa, ba~ını dinlemeğe gelm'iti. 
Şundı yine ömrü günü Meralle 
mücadele etmekle mi geçecekti? 

Havadan, sudan konuşuyc·r -
ıı.rdı. 

Meral, pek az lafa kanşıyor. dir.
ıı>meği tercih ediyordu. Bunun se
oobi de şuydu: Gözünü kırpın .. -
can Sermede bakıyordu. 

Genç adam, genç kadının ~'z
lerinde parıldıyan ışıkların, k en
C' .sinekadar gelen huzmeleri ıçin· 
ceki manayı sarih olarak anlıyoı .. 

--0---

Bugünkü Müsabakalar 
Askeri lıseler arasında yapıla

cak iutbol ş:ınıpiyonasının n ;hai 
• oyunu bugün Şeref stadında ya
pılacaktır. 

Birinci oyun saat on •buçukta 
Bursa lisesile Deniz Hari> okulu 
ve lisesi ara.~ında yapılacaktır. 

Final maçı Kuleli ile Maltepe a
rasında olacaktır. Aradaki puvan 
dolayısile Maltepe maç·ı kazanırsa 
şampiyon olacaktır. 

Kuleli kazanırsa puvanlan n::iı
savi olacağından oyun tekrar edi
lecektir. 

ou: Meı-al, ayni sempati ile d,p
dolu, yeni bir macera kapısına 

ı:nahtar sokacak bir arzuda go-
1 ünüyordu. 

O gece Sermedi bırakmad• lar. 
Genç adam biran evvel k<?ndi 

kendisile haşhaşa kalmak için caa 
~tıyordu. Fakat Şekib Sinanın ıs
r&rı, bu ısrara eklenen Meralın 

ı.rzusu onu bütün bir gün ve gece 
azab içinde kıvrandırmıştı. Bir 
aalık Meralla yalnız kaldılar. 
Şekib Sinan bir iş için dı§ın 

çıkmıştı. Sermed başını kaldırıp 
Merale bakmağ3 ve konuşm~ğa 
cesaret edemedL 

La kin Mrea1 kocasının oda •a 
bulunmayışını bir fırsat sayr.ııştı: 

- Semıed bu ne tesadüf! 
Dedi. 
Sermed t.ok bir sesle cevaıb ver

di: 

- Pek iyi bir tesadüf değil Me
ral! Bu oyuna devam l!'\meli, yek
diğerimizi taruııııyormuş gı'bi 

davranmalıyız. (Devamı var) 

~tir 

İkinci maç, Harbiye - Gençler
b'.rliği arasında yapıldı ve bu da 
5-0 Gençlerbirliğinin mağlübiye • 
tile bitti. 

Gençlerbirliği, bugünkü oyunu 
kaybetmesine rağn::en ilk devre -
nin 15 dakikasında çıkardığı çok 
düzgün bir oyunla Harbiye kale
sini birçok defalar müşkül vazi
yetlere soktu. Fakat, çamurlu sa
hada, elde edilen fırsatlardan is
tifadeyi layıkiie beceı;emiycn mu
haciınleri yüzünden gol yapama
dı. 

Beşiktaş : 2 - Pera: 2 
Şeref stadında karşılaşan Be -

şiktaş - Pera t:ıkınılan maçı çok 

har:ıret1i olm~tur. 

Neticede iki takım 2-2 berabere 
kalmışlardır. 

Beyrut 9 <Hususi muha.biriııı•' 
den) Dün Suriyenin birçok şt 
hirlerinde Suriye istiklali lehinıl1 

ve Fransız - Suriye muahedesinıl 
terki aleyhinde büyük nümayişle' 
yapılmıştır. 

Şam, IIaleb, Humus ve Hamnd1 

bütün mağazalar kapanmıştır. 
Bilhassa yüksek tahsil gençlt' 

rinden ve liselilerden mürekkel 
kalabalık kafileler Şam svkaklİ' 
rında büyük tezahilrat yaparP 
Suriyenin liran evvel istiklale ~ 
vuşınasını istemişlerdir. 

Halebde de 600 lise taleb&< 
halkı siyasi nutukları diJ)leıııV 
üzere öğle zamanı camiye gitıııl' 
ğe davet etmiştir. 

Diğer taraftan Ale,·iler ara ,•il' 
C!öki galeyan da çok büyümüsıOf 

Her tarafta Alevi çetelerile J 
oarmalar arasında musademe'I 
cereyan etmekte çeteler posta ' 
r a balarına ve karvanlara teca'~ 
C:e bulunmakt~dirlar. 

Bu suretle Dürzülerin istil<ı,11 
l•areketi Suriyenin zararına ol' 
rak inkişaf etmektedir. Çünkü e' 
Yelce Suriye ittihadı taraftarı oll 
Dürzüler şimdi kendileri de ı s 
t•klal istemektedirler! .. 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

diş'erinizi fırçala vınız 
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No. 69 Yaran: RAll!lfİ YACIZ 

n~ --0 Osmanlı onanması Maı·mara'da 

Fransa Bir Karış 
Toprak Vermiyecek 

mada Frı.nsa ile ft;.lyanın arasını 
lıulm.ı.1; .çin ç1lışacak değildır. 

Fin3.l'sıyal ';.'aymis gazetesı de 
P.aşvek.Ln Roma seyah•«i dola • 
)ısile ~unlan yazıyor: 

7 - SON T g L G it A F - 9 ı !ıh.: Kanun ım 

Eski Bir Mi yoner 
• 
1 Tevkif Edil 

(5 lnct sahifeden deva"') 1 
- Vir&;in.s~~i b:ınkacılart t.anır. 

Hepsi ile münasebeti vardır. Ken
dısıne bu pa ayı verdim iti beni 
de yanına a~5ın diye. 

çıkararak A.merikaya katldr 
ttirmek meselesi kolay d.•ğıldi. 
reçinski bunun içiıı pasaport 1 

Ha sedilmiş V azıyette Duruyor 

( 4 Ü'1CÜ Mhlfedetı devcıf'!) 

tarafından y~.ılan maliımatta da 
hgilter~ııin ahuış olduğu ırti • 
yatkdr vaziyPti'l İtalyan!orı ü • 
nide d'.işürd:::ğii meyda•rn ~ık•:·oı 
'e Ronıada d. şöyle dü.~ü<tülcıüvü 
ı:nl .~ılıyordu: 

Baııvekil herhalde füımads Fran- Bunun üzerıne Amsterdam ad· 
!iyesi tahkika:I\ girışmiş. diğer bir 
mesele daha oı taya çıkmıştır. 1,174 

İngilız liralık b·r Ç· k Vireçiı.s"-i 
tarafından bır eğlence yerının sa
hibine verilmi~•ir. Bu eğleııce ye

ri AmsterdamJadır. Orada mavi 
gözlü, altın saçlı güzel bir kız var
dı. Bu artist kı •ın kendisile bera

ber Amerikaya gHmA ine müsa
ade etmesi içın o yerın sahibine 
Vireçinski böyle bır çek vermiş
tir. 

zım olduğunu söylemişti. Fa 
kendisinin pek tanınmış bir ad 
olması haset.:.ıe her türlı1 •nrt 
!arın ortadan kaldırılabi.t u:; 
söyliyerek kızın emniyet ve it 
madıııı kazanmıştı. Nıhayet 

karıda geçen parayi tedarık e 
meleri li-ım oldu~unu kıza hi 
d.ren Vıreçıns~i bu bin tUrlü m 

küıatla tedarik edılerek keııd · 
ne yollanan parayı elde ed r 
mez işin rengini detiştı•mlş 

Artık Toni M;;snerin ~kraba>ı 
Avusturyadan çıkararak Am• 
kaya götürmek balu.i kapa 

tfi Osmanlı Donanması.,ıdan 
TarafLarın1 Mayin Tarlaları, 

Bir Müfreze Bu 
Torpil Hatlar ile j 

İtaly2 istPdikl~ri'ı! ıstlyebil;r. 
Ç'ekos:ovık •a buhranı sıra! ırın<la 
da Almar.ya istediğini lst•"<i. f:\j. 
ı-1yPt sulh·ın J.orunması i(n b
giltere aı ayıı g;rdi, Alma ıyd lat • 
mi:ı cdilJı. 

s1 namına pozarl>ğ1 girişmek 'li· 
yetin.!e değildır. Çeınberlayn İs

panya ml".iclesini S.nyor MuS<>li
n! ile derinden derine konuşac•k
tır. İtalyanın lsn•nyadaki müda
halesi meselesi yeniden konuşu -
!acaktır. S.nvo. Musolinınin ane
mi müdahale p.ılilikasını kuV\·et
lendirmesı ümtu. ediliyor. 

. !J 
ad 
·r~ 

Mııhafaza Altına 
- Aman, biraz deha di,. ni sık 1 

mukavemet et! Eu cepheye faıl1 
ehemmiyet verıyo•, yen· bir l.a~r

ruz planı hazırlı.foruz. 1 

Alabilirdi 1 
Se:aniği denbJen tehdıd yclu'1ıı tıfliği gerekse yeni d~ni• sergü • 1 

Şimdi <le İtalya istiyaruğ •ni is
tiyccek. Yine sulhun lcurı.nması 
lazıın gele•·eği için İnp,iltererıin ta
va..•utu iıe rncs~ıe halıcdilecek. 

Fra• sa ikna eJ,ı, cek. italya da is
t·~diğ'ini eld~ CC:r~ek. 

dıişün>nıiştü. ıeştler'1ıe atılamıyac"k kadar pe· 
llu yapılabilir miydi? :nkendc ve hurda olduğu için l· 

Dcyli Ekspres gazetesi de diğer 
taraftan şöyle diyor: 

Kılıklı teşyi ve tavsiyeleri B•tl· ı 
gar umumi karargahına mües5·r 
olmamağa başlamıştı. Alman er

kfuııharbiyesı. " lanik cephescni 
bir tedhiş hare' .etile korkutm3 k, 

Osmanlı • Alrrıan irtibatını kese
ceği sırada klndi ric'at hattının 

tehlikeye düştüğünü gö$termelr 
rnaksadile bir gösteriş yapın~ğ, 
l:öylece Frarsız taarruzunu d'..l~· 
durmağı, bu fırsattan, oyalayış•11n 
ıstüade edeı k, Prusya ve Galiç
ya cepheleri .. den çekeceği kuv • 

vetleri Selanık cephes;ne taşıma
gı, Bulgar orc!usunun lakviy~iıe 
mukabil taarruza geçerek bura • 

da kötüleşen durumu ıs! h etnwpi 
h&rekatın seyrini lehiıruze çevit 
ıneği tasarlıyordu. 

Buna v~ril~ek cevap evvf'la tıJyan cionanm1sile bıle karşıl.•ş-
\"aziyetc, s•>nra elJeki kuvvete, da- )haklan mahrum bulunuyord•ı. 

Bunun içın de, Boğazdan g!~
lice çıkacak bir deniz harb mi•'· 
rc·zesinin Mondurosa kadar uza~.an 

bir baskınla İmroz ve Tenados • 
daki düşman müesse$alını tah -

rib, buralarını taş taş üstünde bı
rakmıyacak bir bombardıman!a 

ha sonra da <1.kdenizdeki lı13ilıE. Alman karargahı urıumısınin 
ve İtilaf de"letl~ri dorıaııması • ı~nsibi ag'ebi ihtımal şoylc bi• 
nın durı:rr.una b.ığl.;ydı. plıi..1a isnnad ediyordu· Osm,nh 

Bunlan t~ker tekeı şerh e<le - corıanmasınuan bır mu!reze bu 
1.:m: <tr!lfl•rını m•:rn tarlaıarı, torpil 

Evvela, umumi vaziyet tama- lıatları, ı...lı:clba'ıir ağları ve k~-
men aleyhımt7e idi. Karada, or- r~kol m ·,rr~zdcri!e mulıafaza al-
dular her )'crJc toprağa giımül - tınJ a:~11 d'1;:nan dcnıl kuvvct-
rrüş mevzi muharebeler:ne ko • ,.·ıine l.ıaskrn yaµtı:ctan sonı·• <r.v· 

yulınuş, karşıhklı ateşin tehdidi vaffrkiyet elde edilirse, Avustur-
;:ltında ne ilerlemek, ne de gerı- ya donanması acemi ellerle idare 
!emek sistemlerini tervic etrri • edılen ve muharebe kabiliyeti sı-
yen mütevazin kuvvetleı ara • fırdan lıaşka bir şey olmıyan ttaı. 
unda zımni bir mütareke şe!clı- tan donanmdsın. karşı faik mev-
ne girmiştL kie çıkacak ve .. O zarı2 n Selanik 

Denizde: Osmanlı İmparatorlu- cephesınm der.izden tehdid,, it-
ğunun el:ndekı hafif donanma Is- t'sal ve ricat hattının kesilmesı 
t~nbul sularile Marmarada hap • •uretile Fransızları telaşa di..şü. 

$€dilmiş iekilde duruyor, boj!:~ · rı:rek kabil olacaktı. 

zın dışı, birer kale he:;betile •,o Bu sakat ve bır tada oyunun-
kıt'aya serpılen, etı aflarını tür- C:a düşc~i b~klem,ğe benzer ihti-
iö ölüm tchditlerile muhafaza al- mol nedtn.e Osmanlı umumi ka-
tına alan İngiliz donaı1masnıın r.'rgiıhın• muvaıık göründü, ka-
muhasarası altında bulunuyo.·du. lıul edildi. Donanma kumandanı 

Avusturya • Macaristan lnı~a- Amiral Paşoviç Pa~Jya bir huruc 
r&torluğunun Triyeste'dcki do • planı hzarılaması emredildi. 
ı•snması da gerek materyalın ha tıı~vaını var) 

Güzel Erkeğe Grandük V adimir 
• 

ec up ra içe .T ahJ atiib; o·uyor 
tarihin daıma çalışan manevi mal / (4 üncil sahifeden deva,,ıj (il incl sahifeden deva~) ı 

tık iyileşıneğe yüztutmuş ve bir 
ikı gün sonra saraya dönebilecek
tı. Kraliçe de kocasının yanına 
gelmiş, onu alıp götürecekti. Karı 
koca arasında herşey son dt\ece 
nezaketle cereyan ediyor. Fakat 
bır. akşam Kraliçe kendi yetiştir
dığı kızlardan bır· ın· ın· d .. • .. _ , 
mak .. . . ugunu o.-

kemesi uğraşıyor. Mari Stuart ko
casını öldürtmüş mü idi?. 

- munasebetile oraya gideceği· 
nı soyliyerek atlarını hazırlatıyor 
ve yola Çtkıyor. Birkaç saat sonra 
bır infilak işitilmiş, Darnleyin yat
makta olduğu küçük evceğiz ber
hava olmuştu!. 

Bundan üç ay sonra da Mari 
Stuart Botvel ila evlenmiş olu • 
Yordu!. 

Bu hiıdısat 1567 senesının ilk 
aylanııda oluyor. O zamanki Av
rupada bu vekayi uzun uza
dıya münakaşa edilmiş, me· n • 
lekette aylarca bunun dedikodu
su sünnüştür. Daha sonraları Ma
ri Stuart kocasını öldürmüş ol • 
ın la maznun olarak muhakeme 
C<Mıvor. Bu cinayette Botvel'in 
de teşviki görülüyor. Fakat bu • 
ralarda tarih şaşırıyor. Çünkü Ma
ri Stuart'ın evlenmeden evvel 
Bot\•e! ile aşıkane bir münasebe
tı var mıydı? Belli değil. Onu 
.ta lır ediyordu. Fakat kendi ko
casına hıyanet edecek kadar onun
la herhangi bir münasebet tesis 
etm:ş miydi? Meçhul!. 

O zaman protestanlarla kato • 
!ık. r Jrasırıda şiddetli kavgalar 
o' \ ~r. Mari Stuart da Papanın 
el e c.yı; cak olm~ diye aley
h sovk miyen şey kalm·yor
dı. 

Ortaya çıkan diğer bir vesika
ya göre Darnley yattığı evin ber
hava edilmeı;i suretile ölmemiş, 
belki de kendini muhafaza eden 
adamları tarafından üzerine hü
cum edj~ek suretile boğularak 
ölmüştür. Bu adamlar da Botvel
in adamları İmiş. 

İsyan ilerlemiş, Kraliçe mağlüb 
olarak asilere esir düşmüştü. A
siler Botvel"in adamlarını yaka
lıyarak onlara birçok şeyler söy
letmişler, Kraliçe aleyhinde türlü 
isnadlar icad etmişler ve Kraliçe
nin kocasını öl.dürttüğünü de id· 
dia etmişlerdir. 

Ondan sonra Kraliçenin başı u
çurulmuştur. Mari Sluart'ın Akı
beti çok acıklı olmuştur. Bu güzel 
kadının başı kesilmiş ve hayatına 
o suretle nihayet verilmiştir. 

Lehinde, aleyhinde pek çok şey 
söylenmiş, dostu kadar düşmanı. 
düşmanı kadar da dostu çok olan 
meşhur tarihi simalardan biri de 
bu güzel kadın olmuştur. 

Protestanlar bu katolik Kraliçe
nin aleyhinde birçok •vooika• çı
karmışlar, ortaya sürmüşlerdir. 

Katolikler de bilakis dünyada Ma
ri Stuart kadar faziletli, kocasına 
sad>k bir hıristiyan kadını pek az 
bulunacağını iddia edegelmişler

dir. Uzağa gitmeğe ne hacet?. 
Bu mı.istoona kadın, aradan üç yüz 
elli sene geçtiği halde bugün de 
yenidtn Avrupada kendisinden 
bahsettiriyor!. 

B ıt n bu karışık iddıalardan Selim iye As kert 1 
h n5 dogru olduğu b'..lgun de 

a: ... ~ııar yor. Satınalma Komla· ' 
/ihaye. Kralıçe Mari aleyhine yonU İIİİnl&rl 

. n !ıare ·etı başgöstermiş, Kra- ııı..-------------11 
ıs•~ f d . • c i!Si.J ,1 tara m an esır edilmi.ş-
lıç 1. k bundan sonra bir takım 
tır. Ar ' "tublar, yalancı vesika
s~hte ~·edilerek Mari Stuart'ın 
!3r tertıb ıeımek için çok şey-

i 1t:ır 
hat.rasın . tir· 
!er söv Jenır.ıŞ • z elli sen»lik vu

İşte tarn uç yu r tazeleniyor, 
. d" te1'T3 ~- . . 

kuat şım ı •av- ıça 
IHlılı ÜI 

Orhani:yede bulunan topçu taburu 
için 13/1/939 Cuma günıi saat 14 te 
42 kalem elektrik malremesi satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 276 
lira 27 kuruştur. İsteknlerin pazar
lık için tayin edilen gün ve saatte 
kat'i tem.lnat paralarile bır l.i.kte Se
limiyedeki Tümen .&&tınalm.a koınie-
7 s plmskrt. cl7lo 

çısıdır ~ kendisinin bir gün Rus
yada Çar olacağını söylemekte • 
dir. Eski Rus imparatorluk hane
danı alan Romanofların eski AI-
man imparatorluk hanedanı olan 
Hahenzolrn ailesi arasındaki ya
kınlık gitgide artmaktııdır. Eski 
Alman imparatorunun torunu o
lan Sesil Viktoryayı geçenlerde 
Grandük Vladimir alacaktır. Gran 
dük daha yılbaşı olmadan evvel 
Almanyaya gitmiştır. Bu seyahat 
etrafında neler söylendığini o 

zaman •Son Telgraf• yazmıştı. 

Rivayetlere göre Grandük bu ay 
Berlinde Her Hitler ile görüşe • 
cekti. Halbuki kendisi o zaman 
Berline gitmesinin sebebi oradaki 
kız kardeşlerini görmek için ol • 
duğunu söylemiştir. Grandük Vi
Iadimir'in Ukranyaya istikla.J. ve
rilirse oraya Kral olmasını bu
günkü Almanya istiyormuş diye 
söylüyorlar. Grandük ise bqnla
rın asılsızlığını ilan etmiştir. 

Prenses Sesi! Viktoryaya gelin
ce;. eski Alman imparatorunun to
runu olan bu Prenses, eski Alman 
Veliahdının en küçük kızı de -
mektir. Eski Alman ve Rus im-
paratorluk aileleri ar.asındaki mü
nasebetler bu suretle bir ka~ daha 
artmış oluyor. 

Garib Bir 
İcad 

(5 incı sahifeden devam) 

neden birer tane koymayı j-im.-
den kararlaştırmış. 

Hakikaten Nevyorkta ve bü • 
yük şehirlerde geceleri yüzlerce 
sarhoş, kaldırım üzerine sızar ka
lır. Bunları polis merkezlerine gö
türürler. İçlerinde, yirmi dört sa
at ayılamıyanlar, kendine gele
miyenler ol ur. 

Amerikalılar bu makineden çok 
istüade edecek. Makineyi icad e
den doktor da az zaınan sonra mil
yonerler sınıfına dahil olacak, 

A.meri:kalılarm içki içişleri bize 
~ ~nzemez. Viski, kanyak, rom, 

İl'· .:ı:in 1erd, Londranın ihtiyJt
lı lıir vaz:yet aldığı görülüyordu. 
Halbuki lngiltere il" 'r~nsı ara
$Jndak1 Jerin an!ai'-or .. a ne olacak~ 
tı? Fransar.ın elintle bulunan b:.r 
takım yerleri !ı?lyı isterk~n ln
g•lt~t" hiç sesinı ç kamııyacak 
mıydı? 

Çemberlavn Sinyor Musolinl • 
den şunu istiyecek: 

İtalvar.ın İspanyada kalmak ni
yeti olmadığına dair teminaL 

Buna muk3bil Sinyor M.ıwlıni 
de Frankoy3 muharib dc~let hu
kuku verilmes:ni isti:·ecektir. 

Çemb.,rla:;·n buna karşı muka
vemet edecek ve l.panyadaki l•al
yanlar çekilme·len hu~u kabul et
mek mü.mk'Jn olmadığını söyli;ı e
cekt!r. 

Londra anlattı ki İtalyanın ar
zuları karşLanda Fransa;a ınüza
herette İngiltere gec-ikmiyecek • 
ti: diye. "'akat daha ka~ "i harekl!tl 
tabıidir ki Fransa h-.kümeli gtis
t~nr.iş oldu. llir karıı yer:n kim
seyp verilemiyeceğini söyliyen 
Fransa icabında der' al k~ndini 
nıüd~faa için kuvv~te de mür2ca
at ed002ğiııi an!attı. Bunurı üzPri
ne vaziyet değişti. Ort3lı ~, ksnş
tıran giirültülcre nihaycl vermek 
üzere mühim bir a<lım atılmış ol
du. 

Eski Başvekii Loid Corc'un ga
zetesi olan Kr nikl gazetesi il» iş
çi fırkasın•n gaL'<.'lesi olan Th>yli 
Herald de Fransa ile İtalya ara· 
sında herhangi bir tavassut te • 
şebbüsünde bulunmanın İng;liz 
Başv~kilı için kabil olmıyacağını 
yazıyorlar. 

Şimdi yeni gelen Avrupa ga7~
telerinde görülen şayanı dikkat 
mahi.mata göz atmak s•rası geldi. 
İr.giliz B1şvekili ile Haricive Na
zırının Romayı ziy2rel günleri 
yaklaşırken Fransız Başvekili Da- 1 

ladye de dostu İngiliz Baş\•ekili 
Çemberlayn'e haber göndı·rcrek 
Romaya gittiği zaman İtalya ile 
Fransa arasında herhangi bir 
tavassut teşebbüsünde bulunma
masını rica etmiştir. 

Sinyor Musolini ltalva - Fransa 
gerginliğmdc İngiliz Bl~vckilınin 
hakem olmasanı istiyormuş. Hal
bukı İngil:.z gazetelerinin nesri
yatı gösteriyor kı Çemberlayn 
böyle bir rolü üzerine alrıak ni
yetinde değildrr. Çünkü Fransa -
nın noktai nazarı daha ilk gün • 
denberi kendini göstermiş, açık 
surette belli olmuştur. Frnnsa bir 
karış toprak veremiyeoeğini ilan 
ettiği günden sonra artık Paris ile 
Roma arasında herhangi bir ta • 
vassut icrasına lüzum kalmamış
tır. Çünkü Fransanın noktai na
zarınca orta.da Fransanın topra -
ğı:ıa tJallük edecek bır mesele 
kalmam ş demektir. Fransa kendi 
topraKlarını kendi müdafaa ede
ceğine emin bulunuyor. 

Bu surı•tle görülyor ki Franoa 
hüküm eti bir tarafta'' hizım ge
len yerlerde askeri tedbirler alır
ken diplomatlık cephesinde de 
müessir surette harekete geçmiş 
oluyor. Bir iki hafta evvel Roma
daki Taymis muhabiri lng!ltere
nin ihtiyatkar bir vaziyet gös>ter
mesi karşısında İtalyanların ümi
de düştüklerini yazarak Fransa • 
nın yalnız kalmadığını bir an ev
vel göstermek için İngilterenin 
artık müphem vaziyeti bırakması 
liızım geldiğini söylüyordu. Şimdi 
İngiliz gazMelerinin yazdıkları ise 
daha çok manalıdır. Londra gaze
telerinin fikirleri şunda toplanı

yor: 
İtalyanın iddiaları karşısında 

Fransa alacağı vaziyeti kendl ken
dine tayin edebilecek haldedir. İn
giltere Akdenizde bugünkü vazi
yetin muhafazasını istiyor. Fakat 
hiçbir zaman İngiliz Başvekili Ro-

Fakat İtalya ile İngiltere ara
sındaki münasebat nereye vara • 
cak?. Londra ile Roma arasında 
hakikaten esaslı bir dostluk vü • 
cude gelmiş olabilecek mi? 

İngiliz matbuatmın son yazıla
rından ı;ckan net:ce şu oluyor: 
İspanyadan İtalyan gönullüle • 

rinin çcıkilmesi meselesinde in • 
giltere ısrar edjyor. Roma ile 
Londra arasında dostluğun kuv
v<tlenmesi için herşeyden evvel 
İtalyanın gerek İspanyada ve ge
rek İspanyaya tabi oıan diğer yer
lerde gözu olmadığını fiiliyat sa
hasında da göstermesi lazım ge
liyor. Bunun için de İ:panyadaki 
İtalyan gönüllülerinin çekilmesi 
ilk şart olarak ileri sürülüvor. 
dilmeleri tebliğ olunmuştur, 

Muhiddin Üstündağ'ın 
Yakın Arkadaşı Eşref 

(5 inci sahifeden devam) 

nım yok. Ancak yalnız müteah -
lı!dlik beni geçiJıdirmiyeceği içın 
binalar yaptırıp karla satıyorum 

Ticaret bir suç mudur? ZenJin 
bir adam memlekete, her haldL 

daha faydalı bir uzuvdur. 

Eminönündeki şerbetci dükka-

cin ilh.. içkileri karma karışık i
çerler, sonra da körkütük olur, 
sokaklara düşerler. 

Bizde içilen içkiler rakı, bira ve 
şarabdır. 

Doktorlar, •şarnb mutedilane 
içilirse ruhu neş'elendirir, kalbe 
ferahlık verir .. • derler Hakikaten 
yemekte bir iki kadeh şarab iç
menin faydası vardır. İnsan, şöy
le çakır keyif olur. Ne.ş'clenir, et
rafındakileri de n~'elendirir 

Bir ata sözü var· •İçen, daima 
içecektir!.• der. İtidal ıle içelim. 
Bu yenı icad makme) i de Ame
rikalı dostlarımıza bırakalun, 

nı lse Cemal adında bir tanıdı • 
ğa aitti. Gider otdrurdum. O ku

lübeler yıkılıncıya kadar yine Ce
mal işletti. O tarihte benim, Ba
lıkpazarında Helvacı sokağında 

10 numarada cBiga Nakliyat am
barı.m vardı. 92lden 932 ye ka
dar bu işle mşşgul oldum. Bu da 

ıakiplerım tarafından savrulmuş 
bir tezvirdir. 

Mülkiye müfettişlerinden bu i
şin tahkiki isteniyor; buna ~ok 
memnun oldum. Araştırılsın, so
rulsun, cevab verelim, görıilecek 
ki ben iddia edildiği gibi metre 
murabbaına başkalarından fazla 
para alarak değil, çok noksan fi. 

yatla iş yaptığım için, bu işi ay
r.i şerait!e beceremiyenler tara
fından tezvirata uğradım .• 

Bay Eşref Uygur sözünü bitir
mişti. Daha başka şeyler sorma
gı düşündüm. Fakat kendisin' 

~·ormamak, üzmemek için vazgeç· 
tim. Veda ederek ayrıldım. 

Vireçinski tcvk! f edildiği za
man para ede.:ck hiçbir ;;eyi bu

lunmamıştır. Hok.r<atl'tl dünya pi- 1 
yasasında şöhrH ~l:ıbi ()lan bu j 
milyoner birzarrıa:ılar, 934 sene • 
sinde Landrada evlen rken karı • 
sına 100,000 İnı,~liz lınlık mrıcev

herat hediye etm•şti. Şımdi ise o 
mi'yonlardan ortada bizley gö • 
rülmLZ olmuştu. Üzeri pırlantalı 

bir haçı kalmış. ı,ınu da yattıi!ı o
telin sahibine vererek hesabım 

temizlemiş, es <i :nılyoner bu su

retle bedbaht bir halde Amster • 
dam tevkifhanesine götürülmüş
tür. 

Dığer tarafı an Amsterdam po
lis müdürü Vireçinskiye dair şun
ları söylemiştir: 

-- Vireçinsk~nin karısı şımdl İs· 
veçte, Stokholmc!edir. Vireçinski 

tevkif edildiği gündenberi bir çok 
mektublar alınmaktadır. Bu mek

tublar karısından gelmekte, ka • 
dın daima para istemekte, kocası 
da göndermektedir. 

Vireçinski tevkifinden bir gün 
evvel noter vasıtasile bir vasiyet
name yaparak karısına 10,000 ln

giliz lirası bırakmı~tı. Vireçinski 
iki ay evvel Amsterdama geldiği 

zaman şehrin en mükemm~l ote
line inmiş, pn 11'Ükemmel !okan -
talara giderek yemek yemişti. Gel

diği günden tevkif edildiği güne 
kadar geçen zaman zarfında işte 

hep böyle parlak bir hayat sür • 
müştü. Vireçinskinin kendisine 
böyle birinci sınıf otel ve lokan

talarda göstermesinin en bıiyük 
sebebi de daima zengin adamlar
la, piyasaya mensub bangerlerle 

temas imkanlarını elde bulundur
mak için idi. Vireçinski bu suret

le meşhur sarraflarla, para adam
larile tanışmış, onlarla beraber iç
ki içm~ti. Vireçiııskinin öyle bir 

takım projeleri vardı ki bı.:ııları 

o tanıştığı bangerlere, para sanib
ltrine anlatarak: 

b>ılunm:ı.ktadır. 

Toni Masner Aınstndarrda 
r..çinskinin tcviuf ediidiğını d 
yar duymaz ağlamağa başlam 

tır. Çünkü kend.sini ve akraba 
sını kurtaracak olan ada:n di 
lanıd•ğı ve inandığı bırısinın b 
şına böyle bir akıbet gelmesi ge 
kızı çok susnıı~f.ır. 

Bu suretle dolandırılmış old 
ğunu da anlayınca uğradığı fe! 
ketın büyüklüğünü daha acı b 

surette anlamıştır. K•z 3rtık k• 
tarmak istediği akrabasına ka 
vuşacagındaıı ümidini kesecek b 
hale gelmıştir. 

Diğer taraftan eski milyoneri 
karıst şimdi Stokholmde pek f 
kir bir nıahallde ufacık bır od 
da oturmaktadır. 

Kadın ke~.!i· ini l'ôrcn gazet 
c:kre şunları söy lcmiştır: 

Kocam brıı. 937 senes.nd 
bırakıp kaçtL Buradan Holanda.\· 
gitti. Ben de gittim. Orada kendi 
sini gördüğüm zaman yar.ında bi 
de mavi gözlü, sarı s çlı güzel bı 

Alman kızı vartlı. Bu kız bir .ık 
tristL Olsa olsa ancak yirmi Ylli 
Iarında vardı. Kocam işte o kız. 
beraber Holar.dayı bırakarak A 
merikaya gitmiştir. Birlikte bü 

tün Amerikayı dolaşmı,, ır. Bo 
bol paralar sarf etmişler N ıhaye 
tekrar Holandaya, Amsterdam 
döndükleri zaman Vireçınskı tcv 

kif edilmiş. Sarı saçlı, mavi gözlıi, 
yirmı yaşındaki Alman artısı de 
doğruca İsviçreye gitmiş!. 

İşte şimdi Stokholmde fakir bi 
mahallede, tek bir odaya kapana 
rak oturmak mecburiyetinde ka 
lan kadın da kocasına dair bildık 
Ierınl böyle anlatmaktadır; 

Diğer taraftan Vireçinski de ver 
diği üadesinde demiştir ki: 

- Benim birçok İngilizlerden 
tanıdığım vardır. Bµ İngil<tlerde 
bir kısmına da paralar verdım. 

Kendilerinden alacağım vard·r 

Fakat kimler olduğu soruldugu 
zaman şu cevabı vermektedır: 

- Alacaklılarımı hatılıyamı • 
yorum!. 

- Zengin olmak, büyük büyük 
servetler kazanmak işten bile de
ğil!. demiş. Fakat yukarıda ısmı 
geçen Toni Masner ismindeki Ya
hudi kızın vaziy..tine gelince: Bu 
kızın akrabasını Avusturyad.an 

Demek oluyor ki Vireçinski ver
diğini almamak üzere vcrenlcr
denmiş!. 

. TiYATROLAR 

İstiklal caddesinde 

Şehir Tiyatrosu 
KOl'>IBDİ KISMI 
Buakş•m ?.O,JO da 

(MUM SÖNDÜ) 5 teblo 

• 
Taksimde 

Ertuörul 
Sadi Tek 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERAT 

.su sedleri tesbiti> hakkınd3k: i
cat için alınmış olan 16/2/933 tari'-i 
.,., 1582 numaralı ihtira bcratl'ıın 

iııtıva ettiği hukuk bu kerre ha• • 
k•sına devir ve yahut mevkii fiile 
kanmak için icara verilebi,e< r '.! 

\rklif edilmekte olmakla bu ht• • 
tıısta fazla malümat edinmek iste
yen'crin Ga!atada, Arslan han 5 ı~d 
h t 1 - 3 numaralara müracaat <v
lcır.eleri ilan olunur. 

TiYATROSU ----------~ 
(Bu g~e) 

HİSSEİ ŞAYİA 
Vodvil 3 perde 

Yakında 

(İNSAN MABUT) 

* 
Halk epereti 

Bu akşam 
Saat 9 da 

Yeni operet 
ÜÇ YILDIZ 

Macar balesi 
Yakında Mahmud Yesarinin 

MODERN KIZLAR 
operetini bekleyiniz. 

GÔZ DOKTORU 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
Tel: 415oJ 

TURAN 
Tiyatrosu 
San'atkar Na~id 
Cemal Sahır 

birlcş•g: 

Bu gece 
İki oyun birden 

KOCA İSTERİM 5 P. 
YAVRUM KOMİSER 1 P 
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btanbul komutanlığı ~ 
Sabaat.ıa Komiıyoıı• ILblan [ ) N K 1 
Kadıköy askerlik şubesi şartna- D E N 1 Z B A 

mesi mucibince keşif cetveline göre -::=:==-
' tamir ettirileceğinden açık eksilt- 1 ~ 
me ile ihalesi 11/2. Kan. 939 çar - Vapurların kalkıt gün ve aaatler , 
ıamba günü saat 14,30 da yapıla• I 9-İkincikinundan 16-İkincikanuna kadar kalkacak ; 
caktır. Muhammen keşif bedeli a~ı 1 vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 
lira 49 kuruştur. İlk teminatı 28 li- kalkacakları rıhtımları 
radır. Şartnamesi ve sairesi bedeli I Karadeniz hattına Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (Güney-
mukabilinde inşaat şubesinden ve-

1 

lrilebilir. İsteklilerinin ilk teminat su). Pazar 16 da (Karadeniz). Gala-ta rıhtı-
mından. 

makbuz veya mektublarile 2490 sa- ı 
1 yılı kanunun 2-3 üncü maddelerin- Baırtın hattına Çarşamba 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de 
1 de yazılı vesikalarile ihale günün- (Anafarta). Sirkeci rıhtımından. 
den en az sekiz gün evvel vilayet İ2mrit hattına Pazar, Salı ve Perşembe 9.30 da <Uğur). 
nafıa fen müdürlüklerinden alacak- Tophaıne rıhtımın.dan. 
!arı vesikalarile beraber Fındıklıda Mudanya hattına- Her gün 9 da (Trak) vapuru sistemi vapur-

Dikkatiniz Rica Ederiz 
Kendinizde veya çocuklarınızda, halsizlik, kansızlık, hazımsız· 

!ık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun ve makat kaşınması, 
ishal, oburluk, başdönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir 
halleri, gece korkuları mı hissediyorsunuz? Bu gayritabii haller, 

vücudünüzde solucan bulunduğuna alamettir. Derhal (İSME'l' 
SOLUCAN BİSKÜVİTİ) alınız. 
İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ barsakluda kan emerek yaşı· 

yan ve üreyen muzır hayvanların en birinci devasıdır. Büyük ve 
küçüklere itimadla verilir. Kutuların isinde kullanış tarzı yazılı· 
dır, okuynnuz ve çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten 
veriniz. 
Her eczanede fiatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 

Bir GripiD almadan evvel 

ıztırabm ve atrmııı en pcl
detlisini en kolay ve çabuk 
ve en ucus ceçirmenln ça
resi bir kate GRİPİN almak· 
br. Mideyi bozmaz, böbrek• 
leri ve kalbi yormaz. 

komutanlık satınalma komisyonuna 
l getıneleri c9406· 

1 Seliıniye kışlas!daki Haydarpa
şa hastahanesinin şartnamesi mu -
cibince keşif cetveline göre heHlları 

Aldıktan beş dakika sonra tamir ettirilecektir. Açık eksiltme 
- ile ihalesi 11/2. Kan./939 çarşamba 

' günü saat 15 de yapılacaktır. Mu-

lardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 da (Mara
kaz). Tophane rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Mara
kaz), ayrıca Çarşamba ve Cumartesi ~ de 
(Mersin). Tophane rıhtımından. 

Karabiga kattma - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtı· 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına -

mm dan. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdaremiz hat bakıcıları ihtiyacı için 800 adet takım çantası aç• 

eksiltme suretile alınacaktır. Eksiltme 27 /l/939 cuma günü saat 15 1 
B. Postahane binası birinci katta P. T. T. Müdürlüğünde müteşekkil 

lım Satım komisyo.nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3360 li 

muvakkat teminat 252 liradır. İsteklilerin olbaptaki mühürlü 1'Ümııt' 

şa!'!naıme ve sairesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırırıı1 

üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük idari kaJem levazım Jul 

mına eksiltme gün ve saatinde de Ticaret Odası vesikası ve teminİ 

bir 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Gripin 
marka verirlerse _şiddetle ~ed ediııiz. 

Adana Bel diye Riy setinden: 

Karaciğer, böbrek, taş v 

kumlarından mütevellid sa" 

cılarınız, damar sertlikle ı 

ve şişmanlık şikayetler;ni ' 

URİN AL ile geçiriniz. 

' hammen lreşif bedeli 3019 lira 63 
kuruştur. İlk teminatı 227 liradır. 

ı Şartn.aıne ve sairesi bedeli muka -
ilinde inşaat şubesinden verilebilir. 
İsteklilerinin ilk teminat makbuzu 

satınalma komisyonuna gelmeleri. 
·9408· 

* Haydarpaşa hastahanesi için 70 
ton kok kömürü şartnamesi muci -
bince evsafına göre satın alınacak
t ı r. Pazarlığı 12/2. Kan./939 Per -
~embe günü saat 11 de yapılacaktır . 

İsteklilerinin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanu
nun 2-3 maddelerinde yazılı vesika
larile beraber belli gün ve saatte 

U R 1 N A L 1 
Fınd.ıklıda Komutanlık satınalı:"a 

j komısyonuna gelmclcr ı. . . "·~ 

1 DEVREDiLECEK IHTIR 

Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye 
meklerden sonra yarım 

dak su içerisinde alın-;r. 

bar-

lngiliz Kan zuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

BERAT 

<Mücef cisimlerin mücef kısım 
l2nnı genişletme usulü> hakkınrl•
k' ihtira için alınmış olan 17 Şubat 
J 934 tarih ve 1774 numaralı ihtira 
b.-ratının ihtiva ettiği hukuk bu 
~:~rre başkasına devir veyahut mc' 
!<>i fiile konmak için icara dahi ve· 
r;ıebileceği teklif edilmekte olm3k· 
ıa bu hususta fazla malumat edııı
mek isteyenlerin Galatada Arslan 
l•r.n 5 inci kat 1 - 3 numaralara rr 'ı
racaat eylemeleri ilan olunor. 

İstanbul dördüncü icra memurlu-

Pazar 9 da <Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımıo:ıdan. 
Mersin hattına Salı 10 da (Dumlupınar), Cwna 10 da (Erzu

rum). Sirkeci rıhtımındaıı. 

Telefonlar 
Merkez - Denizbank binası 

A t l 1 Karaköy Köprübaşı Cen e er Sirkeci Yolcu salonu 

42497 
44867 
22740 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 
alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte \'<> 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel meleri ilan 
olunur. c85· 

Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk 
Hakemliğinden: 

Hacredilerek mahke'IDece vesayet altına alınan mahçure Panayo
tiçeye ait Büyükderede İspanyol sokağında yeni 1. 13 No. lı ev in ta
mamı açık arttırma suretile 14/2/939 tarihine müsadif Salı günü saat 
10 da satılacaktır. Satış bedeli haddi lii.yıkını bulmadığı takdirde ikinci 
arttırması l/Mart/939 Çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. Evin 
tamamının kıymeti 2760 liradır. Telliıliye resmi ihale pulu 20 senelik 
taviz bedeli müşterisine aittir. 

Tafsilat: Mezkur ev ahşaptır. Bir zemin katı ile asma kattan ve 
diğer ikisi tam katla bir de çatı arası katından ibarettir. Sokakta iki 
kapısı varoır. 11 No. lı kapı demir prmaklıklı bahçe kapısı ve çift ka
natlı ahşap 13 N-0. lı ev kap•sı vardır. 

Zemin kat biri mermer ve diğeri malta ile düşeruniş iki taşlık var
dır. İkinci taşlığın altmda suyu tulumba ile çekilen bir sarnıç ve bu 
taşlıkta 4 dolap vardır. Bu taşlıktan zemini renkli çini ile döşenmiş 
mutfağa girilir. Mutfaktan bahçeye çıkılır. Ayni zamanda mutfaktan 
ahşap bir merdivenle yemek odasına çıkılır. 

Asma kat: Bir sofa bir aralık bir de bahçeye müteveccih yemek 
odası vardır. 

Birinci kat: Bir sofa önde balkonlu bir oda arkada bir oda ve bir 
küçlik aralıkta bir dolapla bir de hela vardır. 

İkinci kat: Önde aııkada ikişer oda bir sofa bir aralık ve mutfakla 
hela vardır. 1 

Devlet De;;;j'ryolları ve Limanları li ğu9~~~~~31 sayılı dosyada kira kar
işletme u. idaresi ilanları şılığı olarak usulen hapis edilen bir 

-----------------·--------- takım ve kıymetli hane eşyası açık Son çatı katı: Tek bir odadıT arka ve yan tarafmda dar zamini çin-

makbuzile komisyona müracaatları. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

1~'9•••• Gripten korunmak iç_in meşhur yüksek cins ---~ 

J. MARi KONTi KOLONYASI 
Kullanınız. Mikroplara tesiri çoktur ve latif limon çiçeği kokusu 

yüreğe ömür verir. Her yerde ve eczahanelerde arayınız. 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Büyük Bir Tebeddül 

Mübalağalı cMakiyaj> kalmadı 

CİLDE SüRÜLECEK GAYET 
İNCE PUDRA, TABİİ BİR GÜZEL· 
LiK VERİR. 

Deniz Levazım aatınal• ı 
ma Komisyonu hanları , .... ~~~~~~~·~~~~_., 

1 - Tahmin edilen bedeli c52000' 
lira olan 200 ton benziıı, 19 İkinci· 
kanun 939 tarihine rastlıyan peı 
şembe günü saat 14 de kapalı az~ 
alınmak üzere eksiltmeye konul' 
muştur. 

2 - İlk teminatı c38.'i0• lira o1> 
şartnamesi her gün komisyonda~ 
•260• kuruş bedel mukabilinde ı· 

lınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka ' 
nunun tarifatı dahilinde tanzim r 
decekleri kapalı teklif mektupıart 

nı en geç belli gün ve saatten ti; 

saat evveline kadar Kasımpaşad1 

bulunan komisyon Başkanlığın 

vermeleri. 

lllnları 1 
A•kerl febrlkalar 

Pa·risin şık ve kibaır kadınları, ye · ------------
ni bir moda meydana atmışlardu. Muhar.:men bedeli 52,5 lira 010° 
Onlar, bütün gün zarfında hiç par· Zeytinburnu silSh tamirhanesi ara' 
laklık izi vermeksizin şeftali çiçe- zisi dahilinde yetişen otların b.' 
ğı bir ten temin eden yeni bir pud- seneliği Salıpazarında Askeri Falr 
ra keşfetmişlerdir. rikal_ar yollamasındaki satınaırrı: 

Bu da· yeni ve hususi bir usul ile k<'mısyonunda şartnamesi ve~rıl 
, k t . t ~ en ince bir pudrayı ipekli elekten açı art ırmaya konulacaktır. rs c 

uç defa geçirilmiş ve hakikaten lilerin 4 lira muvakkat temiı.at p~· 
:trem köpüğü ile karıştırılmış pud- rasını herhangi bir malmüdürlüğO" 

d F 
kim 1 . t r.e yatırarak alacakları makbuıl1 

ra ır. • ransız yager erı. •ı:ı· 13/1/939 tarihine rastlıyan Cuı11ı 
Iından uzun araştırmalar netıcesın- .. .. t 14 t 

2490 
lı 

1 
• 

. . gunu saa e numara ta 
de elde ettıklerı bu en son usul- To- . t d'ğ· "ki b" l"k "• nunun ıs e ı ı vesaı e ır ı te l'~ 

l.nlon müessesesi tarafından imli· misycnda bulurımaları. Şartnanıf 
yazı alınmıştır. Tokalon pudrası. her gün komisyonda görülebilır. 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saati aşa

ğıda yazılı lokomotifler ve vagon bandajları 17 /2/1939 cuma günü ka

palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında ayrı ayrı satın alınacak

ve birinci arttırma suretile 14/1/939 ko açık birer tarasa varoır. 
Cumartesi günü saat onda Nişa nta- Merdivenler ahşap sofalarda muşamba döşeli daire aksamı yağlı 

parlak bir buruna ve yağlı manza- (9477) 
rnlı bir cilde nihayet verecek ve si-
ze nefis ve 8 saat zarfında cMat. 

şında Harbiye Vali Konağ ı cadde- boyalı su ve elektrik tesisatı vardır. Ayrıca bahçede kuyusu varou. 
U h 184 t bb l bir ten temin edecektir. •Fini Mat> sinde 77 /1 ııumaralı apartımanda a- mum mesa asa me re mura aı o up 80-50 metre mura.bbaı bina 

Kırık kalede yaptırılacak kalörifef 
tesisatı 

tır. 
k t t ·ı 1 ak kısmıdır. 'fokalon pudrasını kullandığınızda 

. . . . çı art ırma sure ı e satı ac ve Keşif bedeli (140000) lira oJ~O 
Bu ' ~e. gırm:k ıstıyenlerın aşağıda y~zılı mu:akkat teminat ile ka- teklif edilen bedeli muhammen kıy- İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu 4 ncü Sulh ne rüzgar, ne yağmur, ne de ter, ci: ı 

nunun tay~ ettıgı vel~~kaları ve tPkhf;erını aynı gun ve saat 14,3ry a metinin yüzde yetmiş beşini bulma- Hukuk Hakimliğine gelmeleri arttırmaya girebilme'k i""n yu""zde yedi diniziıı güzelliğini bozamaz. Sehlıar Y.ırıkkaledeky~ptfırbıfackakl kalöri!~ 
kadar komısvon reıs ıgıne vermeler lazımdı •· · 11" •· • • tt b' t ı·k tesısatı as erı a rı a ar umu • ı 1 •• u;: dkd irde satış geri kalarak ikin- buçuk pey akçesi yatırmak icab ettig"i ilan olunur. (938/165) fı'ıze ıgınızı ar ıran ır aze ı ,e ' . . . . müdürlüğü merkez satınalma )<o 

Şartnameler 485 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· ci arttırma suretile ayni yerde 17/1/ t.r cazıbe verır. 8 cazıb ve yem misyonunca 21 Şubat 1939 salı gJ" 
maktadır. (9464) 939 Salı günü ayni saatte satılaca- Nafıa v eka" letı" ıengi olan Tokalon pudrasını ıste- nü saat 15 de kapalı zarfla ihale t' 

1 S M 1 Muhaııımeıı Muvakkat Saati g"ından müşterilerin hazır buluna - yiniz ve kullanınız. 
ı . ~~ 

_________ b_ed_e_li ____ t_eminatı cak memura müracaatları ilan olu- stanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden DEVREDİLECEK İHTİRA şartname (7) lira mukabilinde 

1 - Lokomotif bandajı 
2 - Vagon bandajı 

165.204 lira 9.510,20 lira nur. (13753) komisyondan verilir. Taliplerı~ 
15 30 1- Muhammen bedeli (5100) beş bin yüz lira tutan 40 ton Trans- BERATI 

96.992 • 6.099,60 • ' Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk mnh- . . . muvakkat teminat olan (8250) Ji• * * /.emesinden : formatör yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye korunuştur. .Tekerlek çemberlerı ımalı usı..· rayı havi teklif mektuplarını me%' 

Mulımıımen bedeli 4 köşe makta'lı olduğu takdirde 14400, yuvarlak Şişlide son tramvay istasyonunda 2- Eksiltme 25/1/939 Çarşamba günü saat 15 de İdarenin Tünel ili• hakkındaki · icat için alınmış O· kOr günde saat 14 e kadar komisyc· 
makta'lı olduğu takdirde 16200 lira olan 90000 adet kestane ağacından Haydarbey apartımanında 9 numa- Başında Metrohan binasının 6 n<:ı katında toplanacak arttırma ve ek- ;ar. 24/Mart/l932 tarih ve 1388 nu- na vermeleri ve kendilerinin de 

d t kt ik kıl fi maralı ihtira beratının ihtiva etti- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde-mamul tirfon yatağı 17 /1/1939 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ra a 0 unna a en a zayı 1 - siltme komisyonunda yapılacaktır. 
ile Ankarada İdare binasında s~tın alınacaktır. ğına müptela olan Celfil Fiğen c~- . . . ğı lıuk.:Jt bu kerre başkasına dev'r !erindeki vesaikle mezkur gün ve 

lı.: Nazımın hacrıyla vesayet alt•ııa . 3- Bu ışe aıt şartname ve mukavele proJesi idarenin Levazım Veyahut mevkii fiile konmak için saatte komisyona müracaatları. 
Bu işe girırıek isteyenlerin 4 köşeliler için 1080 yuvarlak için 1215 alınmasına ve hukukunu siyant't Servisinde parasız olarak tevzi edilmektedir. icara dahi verilebileceği teklif • - (43) 

liralık mu' akkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif-
ve müdafaa etmek üzere kendisir;e 4-- Muvakkat temina1 (382,5) üç yüz seksen iki buçulk liradır. dilmekte olmakla bu hususa fa·: -

!erini ayni gün saat 14•30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri la- d;vni yerde oturan babası Celal Fi - la malumat edinmek isteyenlerin 
zımdır. 5-- Teklif mektup1'armın 2490 numaralı kanun ahkamma uygun 

Sahib ve nepiyatı idare eden 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
' 

fenin vasi tayinine 24/12/938 hri · Gala tada, Arslan han 5 inci kat 1 - B41 muharriri 

ETEM İZZET BENİCB 
1arpaşada Tesellüm ve Svek Şefliğinden dğıtıJacaktır. (9552) 

Hay- iunde karar verildiği ilan olunur J olarak ve eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine veril- :1 numaralara müracaat eylerrıeleıi 
-·· • · (938 - 1039) miş bulunması lazımdır. 068) ilan olunur. Bon Telpaf Matbauı 


