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En ıon Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

BU GAZETE 
btaab111Jua .. rok atılan baldkJ 

alqam cuetesidiı 
bhıannı SON TELGRA.F'a yerenler 
en çok okwwı bir vasıtadan bakkile 

istifade ttmif olurlar. 

iDARE • İLAN: Tel: 20827 
TeJsraf : ht. Son 'telpaf 

Milli Şef ismet inönü 
Gençliğe Miihim Bir 

Busabah Universitede 
Hitabe irad Ettiler 

------lllllİıı-

C um hu r reisi OnbinlerCe · Vatandaşın önünde 
Gençliğine Yeni Ve Kıymetli Direktifler Verdiler. 

MiLLi ŞEF iSMET INONO BU SABAH ONIVERSiTEDE GENÇLIGIN OMUZLARINDA TAŞINO\ 
·' ' • • Busabah saat 10,15 de 
Milli Şef İsmet İnönü'nün 
Üniversiteyi şereflendirme• 
lcri büyük ve emsalsiz te
-zahürata vesile oldu. Üni• 
versite bahçesini dolduran 
binlerce gen : 'e lleyazıd 
meydamnda bulunan sayı
sız vatandaşlar, İnönü'nü 
fiddetle alkışladılar. 

Cumhurreisi otomobilden 
indikleri vakit, kendileri 
Tl rk gençliğinin omuzla
rında taşındı. 

Gençlik Milli Şefimizi 
görmiye doyamıyordu. 

Gençliğin 1\lilli Şefe gös• 
terdiğ yakmhk, bağlılık ve 
saygı görülecek Şt')di. He
yecandan, sevinçten gözleri 
yaşaranlar az değildi. 

Jılflll 19! ~ &aaG thd._enltede tetkBI lm.t yapıyorfal' .Milli Şef dershanede talebe aramada den ~orlar 

Şef'iri Universiteye 
Şeref Vermesi Coşkuıı 
Tezahüre Vesile Oldu 
Bütün Gençlik: ''Yaşa, Sağ Ol-,, 
Diye Var Kuvvetile Bağırıyordu 
f\ A illi Şef İsmet İnönü bu sa· 
1 Y I bah saat J0,15 de otomo -

bille, İstanbul Üniversite • 
ıi:ıı şerefitmdirdiler. Büyük Şefin 
Universiteyi ziyaret etmesi genç· 

llk ve münevverler için hakiki bir 
bayramdı. 

Milli Şefin teşrifini daha evvel· 
d~ öğren~ Üniversite talebesi 

\ıe kesit bir halk tabakası, daha 
~kenden Üniversite bahçesini, 

' 
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İnönü'nün 
Dünkü 

Tetkikleri 
biin öğJeye kadar sarayda 

istirahat eden Milli Şefimiz, 
Öğleden sonra «ıtomobille ve 
araba vapurundan istifade e
derek 'Oskücbra geçmişler • 
dir. Kadıköyünde ikamet e • 
den hemşireleri Bayan Seni
hayı evinde ziyaret eden Mil
li Şefimiz avdette Modayı 
teşril ederek oradan Sakarya 
ınotörilo saraya dönmüşler -
dir. ."- · 

Cuınhur Reislmiı.._ . yarından 
İtibaren İstanı· kazalnnna 
gitmeleri muht 'eUlir. 

Reisicumhur u.zi.ın muh-
terenı refikalaııt Bayan İnö -
n·· 

u, dtin akşPm· Tcpcbaşı şe-
b· ~ 
ır tiyatrosunu· teşrif ederek 

localarından temsili sevret • 
~lerdir, • 

Beyazıd meydanını doldurmağa 

başlamıştı. Saat onda bütün bah -: 
çe ve meydan on binlerce genç ve 
vatandaş tarafından hıncahınç bir 
halde doldurulmuştu. 

Reisicumhurumu:zun otomobili 
saat onu çeyrek geçe Üniversite -
nin iç kapısında görününce, her 
taraftan tufanı andıran bir alkış 
koptu. Gençlik: 

- Yaşa.. Sağol.. diye bağırıyor
du. 

Bütün meydan alkış Ve! 4yaşa> 

seslerile inliyorau. 
Milli Şefimizin r!'bhtlerinde 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak ve di· 
ğer zevat bulunu) or<ht 
ÜNİVERSİTEDE KARŞILAMA 

Üniversite kapısında Cumhurre
isini Rektör Cemil Bilseı, fakülte 
dekanları. profesörler karşıladı. 
Cumhurreisinin gençliğin bu iç· 
ten gelen tezahüratından çok mü
tehassis oldukları anlaşılıyordu. 

Otomobilden indikten sonra, 
gençliği daha yakından görmek 
arzusile. talebenin teşkil ettiği 
safların önünden geçtiler. 

Bundan sonra, içeri girildi. Rek
tör Cemil bilsel, Üniversite işleri 
hakkında bazı izahat verdi. Milli 
Şefimiz, Üniversite vaziyeti ile 
yakından alakadar oldular ve ve
rilen izahatı dikkatle dinlediler; 
Sınıfları ayrı ayn gezen Milli Şef, 
her sınıfa girişlerinde büyük al -
kışlarla karşılandı. 
Müteakıben, istirahat için sa • 

lona geçildL Cumhurreis~iz, sa· 
londa bir müddet istirahat ettiler 

(Devamı t mcı aa.bileCle) 1 

Jlilli Şef lnönO ıençlDE vasmd• 

Şef lnönll bir dershanede bahat auyorlar 

'Üniversite bahsesiııi dolduran ıençlik 

Bir Kadın /frankocularltalyadan 
Kocasını Yüz Çevirip 
~:s~e~~~~e~ı ingiltereyeY aklaşıyor 
Bıçağı Saplıvon · u 

Dün akşam Kadıköyde genç bir 
fırın ... nelesi, elektrik cereyanına 
kapılarak ölmüştür. 

Üsküdarda da genç bir kadın 
kocasını bıçakla vurmuştur. 

Her iki hadisenin tafsilatı şu

dur: 
Kadıköy-de Muvakk:ithanede 

Mehmed Emln'in Kars pastacı 

fırınında hamurkarlık yapan Ya
kub oğlu İbrahim dün akşam Ü· 

zeri hazırladığı pastaları fırına 

verirken, fırının içini iyice göre
mem.iş, seyyar elektrik lambasını 

fOevam' 6 ıncı sahif PQı!) 

1 KISACA 1 
Abide Değil Abideler ... 
İstanbulu susuzluktan kurtara

cak olan Vali ve Belediye Reisi
nin adına bir .. şükran abidesi· 
dikmeyi videdenleT var. 
Yangında, el yiiz yakam~da, 

t.anyCHta, çamaşırda terkos mus
luğunun barbara ye.Tine su ver· 
diğini gören İstanbullu belediye 
rehi adına yalnız bir abide değil, 
muhf \ k beş ffJ\de, OD abide, 
yüz abide 'Ye.. abideler dikmiye 
hazırdır. 

Fakat, ne yazık ki bütiin bu 
nezirler mesela Sultanhamamm
da susuzluğun rüzgarla elele ve
Tip piyasanın 5,000,000 Urasını 

kül etmesinin önüne geçemiyor. 
Bunun mes'ulü kimdir ki, önce 
onun adına bir utanç abidesi di
kelim, sonra da kurtarıcı namına 

. abide ve abideler rekzeyliyelim. 
Birini görmedikçe, öbürünü de 

göremiyeceeiz aaliba?! 

• • 

İtalya ve Almanya İspanyada 
•• 

Bir Us Bile Temin Edemiyecekler 

lL 
ondra 6 <Hususi)- Avru
pada siyas~ vaziyet kar:ş · 
maktadır. Italya, İngilt -

renin silahlanmasından endişe c~
mektedir. Bir İtalyan gazelP.ı;i tn
gilterenin bütçesinden bahsettik
ten sonra Çemberlaynin •müza ~ 

kere yolile barış• formülünün 
•korkutma yolile 1 ıarış> formülü· 
ne çevirmekte gecikmiyeceğin\ 

kaydediyor ve diyor ki: 

•- Şimdi mühim bir nikbinl•k 
dalgası görülmekte ise de bu nık· 
binlık şüphelidir.• 

İspanya hükumet filosunun ıs
yan ederek General Frankoya il
tihak ettiği ve tiraz sonra §ehir 

halkının ve sahil toplarının da bu 
harekete iştirak ettikleri ve fil~1-
nun bütün hüküm_etçi gemilere 

beyaz bayral:t çekmeleri için bir 
ültimatom gönderdiği haber ve
rilmektedir. 

Fakat biraz sonra verilen ha • 
berde hükumetçilerin elinde olan 
şehri tekrar işgal ettikleri ve te
mizleme hareketine de 8aşladık· 
ları bildirilmektedir. 

Frankist filoya mensub bazı 

gemiler derhal Kartacaya hare -
ket etmiştir. Bütün hükCımetçi fi
lo Kartaca limanında bulunmak
tadır. İsyan hareketleri henüz 
durdurulmarmştır. 

Şehir civ:1rında muharebeler 
cereyan ettiği haber verilmekte
dir. 

FRANKONUN SÖZI.ERt 

General Franko İtalya ve Al - -

manya münasebeti hakkında şun
ları söylemektedir: 

•- Evvela şunu sarih bir su· 
rette söyliyelim ki ne İtalya, ne 
de Almanya, ne İspanya topr<ık· 
farının herhangi bir kısmını, ne 
de İspanyada askeri üsler tesisi
ni istememiştir. Dünkü düşman· 
Jarımız bizimle teşriki mesai et
mek istedikleri takdirde, İspanya 
Avrupada kendisine düşen me~-

<Devaını 6 ıncı sahift'de) 

Sultanhamamı 
Yangını 
Tahkikatı 

SuJtanhamamı yar~1n10a 

aid tahkikata bu sabah da de
vam edil.mittir. Tahkikata 
vaz•ıyed eden müddeiumumi 
muavinlerinden Necati J>u 
sabah baz.ı maiaza sabibleriai 
tekrar dinlemi~tir. 

Y mıgının nereden çıktığı 

kafi olarak tesbit edileme: -
miştir. İtfaiye su sıkma amr
liye;ine el'an devam etmek
tedir. 
Yangın Ata Refik hanında 

uyuyan bekçilere göre föıt 1 
katfoki trikotaj fabrikasında• 
çıkmıştll'. Fakat fabrika sa· 
hiblcri iş yerinde kat'iyyeu 
ateş bulundurulmadığına gö
re yangının bitişik K~anta • 
pulos hanından çakmış olma
sını iddia etmektedir. 
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HADiSELER KARŞISINDA~ 

L.. ------Son Telgraf-· --
Ttl'CUD AGRILARININ 

SEBEBLERİ NELERMİŞ? 

A
,.. limin biri uzun yıllar tet

ltlkler yapmış, nihayet an
lamış ki, vücudümüzün her 

hangi bir yerinde duyduğumuz 

u:tırablu kimyevi bir maddeden 
ibaretmiş.. Mesela karnımız ağ -
rıdı, değil mi?. Bu bir kimyevi 
sıadde imiş.. 

Pekila, bunun ne faydası var? •. 
Siz ıztırabm kendisini giderebi -
liyor musunuz?. İster kimyevi ol

sun, ister fiziki olsun.. Bu doktor
l&r l!imler de garib mahlılklar .. 
Ağrıyı kesmez, bir takım isimler 
takarlar .. Sebebier icad ederler .• 

YENİ şAiRiN -KALBİ NEREDE!. 

Şair Orhan Seyfi, edeb;yat a
kademisi anketine verdiği cevab

da, yeni şairlere şiddetle hücum 
ediyor. •Yeni şairler bize kalbi 
yerine nasıruu gösteriyor.. Diyor. 

Orhan Seyfi de tuhaf konuşu • 
yor. Bizim bildiğimiz Nasır, ııyak
ta olur .. Yeni şairler ayaklarını 

mı kaldırıyorlar?. Kalt.lerini gö~· 
termiyorlarmış .. Kalbde gö=ü!c -
cek ne var ki?. Ciğerci diıkkıin -

laruıda asılı kalbler var_ Or~ya 
baksanıza.. 

BATTAL GAZİ 

TEFRİKASINA DAİB. 

Bir gazete, yeni b •r tefrika il:l.n 
ediyor. ·Battal Gui. bu ısmı bıl
miyen, duymıyaıı v~r r.ııdır!.?. 

Seksen defa kitabı çtkml{, d:ık • 
san defa tefrikası y:ı.zılmıştır. Ne 

yaman Battal Gazi imi!j ki, haJa 
yazılacak tarafları var. Acaba, di-

yorum. şu •Battal Gazi• tefrikası 
yazmak ne vakit battal olacak?. 

MUAŞERET KAİDESİ 

DERS KONAC.l'KIIDŞ-

Mekteblerde talebeye ldabı mu
aşeret kaideleri öğretileceğıni ga
zetelerde okuduk.. Böyle bır der
se lüzum var mı, bilmiyoruz .. Es
kiden, belki lazımdı.. Fakat, şim
dikl çocuklar, bugünkü modern 

hayalın bütün muaşeret kaide • 
!erini hepimizden iyi bilıyorlar. 

Çünkü, sinemalar, maşallah, şam
panya içmekten tutunuz da, su
vare, resmi kabul, dans, misafir 

ka!;ulü, konuşma, muaşıka, hep
sini, bütün tafsilatile öğreniyor
lar .. Yalnız, ben bu havadise se

vindim.. Anlıyorum ki talebenin 
sinemaya gitmesi artık yasak e • 
dilecek.. O zaman, doğrudur .. Mu

aşeret kaideleri talebeye ders o- 1 
!arak öğretilmelidir. 

ALTIN ELBİSE 

KF.ŞFI NASILMIŞ?. 

İngiliz gazetelerinin yazdığına 
göre, Londralı bir alim, mensucat 
sanayünde mühim bir keşif yap
mak üzere imiş.. Altın madeni 
istenilen mensucat maddesine ko
laylıkla tatbik edilebilecekmiş .. 
O zaman,kadınlarımız, altından 

yapılmış, çok ucuz elbiseler giye
bileceklermiş .. 

Bu havadis Lrşısında doğrusu, 

korktuk .. Şimdiki tuvaletler bile 
ateş pahasına .. Altın elbiseler kim 
bilir, kaç liraya çıkacak.. Neka • 
dar ucuz olursa olsun, nihayet, 
bugünkü kumaş elbiEelerden de 
ucuz olmaz ya.. Bu işte de yine 
kocalar yandı .. 

AHMED RAUF 

IKüÇOK HAHERLE~I 

Köy 
Okulu 

1 ş i 

1 p o L • 
1 sı 

Ve .. Mahkemeler 

Metruk Tekkelerden 
İstifade Edilecek 

İstanbul Maarif Müdürlüğü 
köyleri mektepsizlikten kurtar -
mak için her semtte Evkafa ait 
metruk binaların tamir edilerek 
kullanılmasını istemektedir. Mü
dürlük keyfiyeti Maarif Vekô.le· 
tine bildirmiştir. Maarif Vekale
ti Vakıflar Umum Müdürlüğü ile ı 
temas edecek , her k:ıza ve köyde 
bulunan metruk tekkelerin İstan
bul Maarif Müdürlüğü emrine ve
rilmesini istiyecektir İstanbuhın 
köylerinde bir çok tekkeler mev· 
cuttur. Vakıflar Umum Müdürlü· 
ğü bu teklife muvafakat ettiği 

1 
takdirde İstanbul NaCla Müdür • 
lü~ü mevcut tekkeleri tesbit ede· 
cek planlı tamirine geçecektir. 

Allah Düşmanımı'.Maslakda Yine Bir 
Düşürmesin ! Otobüs Devrildi 

-- A 

Şair Mehmet Akifin 
Eniştesi Ô'.dü 

Merhum Şair Mehmed Akifin 
eniştesi, Halet Arslaııgilin babası 1 
ve Feyzi Arslangjlin kaynatası A.I 
rif Hikmet Çobanoğlu dün irtihal 

. b .. K k 1 
etmiştir. Cenazesı uguıı os a ; 
caddesindeki evinden kaldırıla - ı1 rak cenaze namazı öğle namazını 
müteakıb Fatih camii şerifinde 1 

kılınacak ve Edirnekapıd r m~r ' 
hum şair Akifin kabrinin yanında 
makberesinede Allahın ralım~ - . 
tine tevdi edilecektir. Merhum hu
kuktan ve Darülmüallimini aliye
den mezun idL Birçok muallimlik· 
!erde bulunmuş, birçok güzide ta-1 
!ebe yetiştirmiştir. Mevla rahmet i 
eyliye. 

Bu Ub'llrSU7l Yeri Ôlünciye Hendeğe YuvorlaJJaD Arabada 
Kadar Hiç Unutamıyacağım 18 Yolcu Vardı 

B irinci Sulh Ceza Reisi maz
nun Hasana: 

- Soyadın ne! 

Sualini sorduğu zaman, genç a
dam yüksek sesle cevap verdi: 

- Unutmaz. 

- Hapishaneyi mi? 

Hasan acı acı gülümsedi: 

- Evet bay hak im. O uğursuz 

yeri hakikaten hiçbir vakit, ölün

ceye kadar unutmıyacağım, unu

tamıyacağım. Bir acemilik yap -

tım, içeriye tıkıldım, fakat orada 

neler çektiğimi ben bilirim. Allah 

düşmanımı hapishaneye düşür -

mesin! 

- Neden mahkumsun? 

- Hiç canım, ehemmiyetsiz bir ' 
sirkat meselesinden. On bir ay hü· 

küm yedim. Dokuz aydanberi ya- , 

lıyorum. Yakında çıkacağım .. 

- Siz. Receı;le, hap:Shanede bir

birinizi bıçaklamışsınız. Bu hadi- 'ı 
senin sebebi nedir? 

- Hapishanede eroin satan Ab· 

dullah isminde bir he if vardır. ! 
Hani şu veznedann katili. Ben 

keyfiyeti müdüre haber verrüm ve 

onun mahpuslara eroin sattığını ,. 

söyledim. Abdullalı bu meseleden 

dolayı bana muğber oldu ve beni 

öldürmesi için, Recebi leş\'ik etti. 

Taksimle Yenimahalle arasında 
işliyen 3006 numaralı otobüs on 
sekiz yolcu ile Yenimahalleye 
doğru giderken Mecidiye köyü 
civarında Mahmud adına birine 
çarpmış, bu esnada otobüs ile 
Hendeğe yuvarlanmıştır. Yolcu -
!ar arasında yaralanan yoktur. 
Mahmud vücudünün muhtelif 
yerlerinden yara almıştır. --
Sevdiği Kadını 

öldürdü 
İzmirden bild!riliyor: Deniz • 

banktan Osman isminde bir genç 
kendisinden yüz çeviren Mürüv
vetin zorla evine girmiş, kadının 
yanında bir erkek bulunduğunu 

görmüştür. Sarhoş genç, bıçağı· 

nı çekerek kadının kalbinden can
sız o]arak yere sermiştir. Mürüv

vetin imdadına kopn Necmiye, 
Hidayet, Şükran ve Ayten is -
mindeki kadınları da yaralıyan 

katil bir müddet sonra yakalan
mıştır. 

Ateşte Yanan Kadın 1 

Mimar 
Sinan'ın 
E ' . 
ser~erı 

Tarihi abidelerimiz bundan 
sonra müzelerle vakıflar idaresi
nin müştereken göstereceği faa
liyet sayesinde tamir edilecektir. 

Büyük Türk mimarı Mimar Si
nanın Fatihde yaptığı meşhur ca· 
mi ile bu camiin müştemilatın -
dan bulunan mezarlıktaki bazı 
kıymetli mezar taşları ve Iahid -
!erin tamiri için faaliyet başla -
m!ştır. Şehremininde Sarayl:.os
tanı denilen Mevlanekapı üzerin
deki Acem camiinin tamirine baş
lanacaktır. 

Camiler tamir edilirken etra • 
fında birer meydan vücude ge
tirilmesine de çalışılmaktadır. 

Vakıflar mimarlığı, etrafında 

meydan açılab ilecek camilerimizi 
tesbit etmektedir. 

İşçiler İçin 
Nizamname 

Yakında Çıkıyor 
1ş dairesi çalışmalarına devam 

etmektedir. Kendisine iş arıyan

lar vilayet, parti ve !;elediyeye 
müracaat edenler doğruca iş da
iresine gönderilmektedir. 1ş dai
resi bu gıbi müracaatlara meh
meemken çare bulmaktadır. İş 
kanununun kusursuz olarak tat
bik edilebilmesi için evvelce neşri 
icab eden iş ihtilafı nizamname
sisinin bir an evvel Meclisten çı
karılması icab etmektedir. Ala • 
kadarlar bu hususta lazım gelen 
yerlere başvurmuştur. 

Nizamnamenin şu günlerde teb-

İngiltere ve Sovyetler 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Avrupa, büyük harpten evvelki 
kuvveıler muvazenesine doğru 

yürüyor: Büyük harbden evvel, 
Almanya. Avusturya ve İtalyayı 
breaber abrak müselles iılüakı 

kurmuştu. Buna karşı önce 1894 
senesinde Fransız - Rus askeri ittİ' 
fakı imzalandı. On sene sonra da 
İngiltere cSplendid isolation• si· 
yasetinden ayrılarak Fransa ile 
meşhur 1904 itilafını akdetti. Ve 
İngiltere bu köprü üzerinden yü· 
rüyerek 1907 senesinde Rusya ile 
anlaştı. Bundan sonra da müselld 
ittifaka karşı müselles itilaf ta -
mamlanmış oldu. 

Bugün de an tikomintern pakt 
ismi altında eski müselles ittifak 
kurulmuştur. Hatta harbden ev • 
velki kombinezona nazaran daha 
mülesanid görünüyor. Sonra U· 
zakşarkta Japonya da bu kombi· 
nezona dahildir. 

Diğer taraftan Fransa ile So\I' 
yetler arasında 1935 senesinde İıll' 

zalanmış bir misak vardi. Fakat 
İngilterenin bu Fransız - Sovyel 
misakına karşı vaziyeti müpheı!l' 

di: İngilizler o zaman buna itiraı 
etmemişlerdi. Fakat bunu pek hCl 
da görmediler. Anlaşılıyor ki Al· 
manyaya karşı takib edecekleri 
cyatıştırma. siyasetinin muvaffa' 
kiyetinde bir engel teşkil edece · 
~ni düşündüklerinden buna karıı 
soğuk davrandılar. Münih Çem • 
berlayn tarafından icat edilen 1JO 
yatıştırma siyasetinin tatbikinde 
en ileri bir merale tehşkil edi • 
yor. İngiltere ve Fransa tedricen 
anlamaktadırlar ki bu yatıştırına 
siyaseti Almanyayı ve İtalyayı 

yatıştıramamıştır. Şu halde tek • 
rar muvazene siyasetine doğru te
mayül başlamıştır. Sovyetlerin 
böyle bir muvazene sisteminde eı 
büyük ağırlığı teşkil edecekler'!l1 

Şüphe yoktur. Bu sebebledir ki ııı· 
·~ 

giltere - Sovyet dostluğunu te.'11· 

* Bek'le, Gafengo, Grenguvar 
Polonya Hariciye Nazırı ta • 
rafından Romen Hariciye Nazırı 
,erefine verilen ziyafette teati et
miş oldukları nutuklarında Po • 
lonya - Romanya ittüakı ve dost
lu , ıu son derece medhüsena et
mişıerdir. 

* Londradan bildirildiğine gö
re Yahudi murahhaslarının bu
gün Filistin konferansını terke • 

decekleri haber verilmektedir. 

1 

KISA PCLIS 
HABERLERi 

1 * Ali oğlu Mehmed adında biri 
Çarşıkapıda Saidin dükkanından 
yumurta dolu bir sepeti çalınış, 

savuşurken yakalanmıştır. 

O gün ziyaret günümüzdü. Ben 

beşinci koğuşun kapısı önünde bu

lunuyordum. Busırada Recep ko· 
ğuştan çıkarak, üzerime hücum et

ti. Ve elindeki manga! ayağından 1 

yapılmış bıçağı sol omuzuma sap

ladı. Yere yuvarlandım. Recep 

tekrar üzerime doğru yürüdü. Fa-ı 
kat bereket versin , İhsan ismin

de bir zat yetişti ve beni bu mer

hametsiz adamın elinden kurtar

dı. 

Şehremininde Saraymeydanın· ı 
da oturan Fatma adında genç bir 

kadın odasında başını yıkamak- 1 
ta iken maltızdan sıçrayan kıvıl- ; 

cımdan etekleri tutuşar~:.. muh • J 

telif yerlerinden fena halde yan· \ 
rrn5:tır. Fatm:ı Haseki fıas:..3ne~ıne l 

kaldırılarak tedavi altına alırunış-1 
tır. 

Arkadaşını Yaraladı 

liği beklenmektedir. Bu nizamna
meye göre iş verenlerle işçi ara
sında Ç!.kacak herhangi bir ihti
lafın ilk tetkik mercii, İ!j dairesi 
mıntaka amirliğidir. Eğer yine ih
tilô.fın halline çare bıılunamazsa 
o zaman mahallin en büyük mül
kiye amirinin reisliği altında teş
kil edilecek heyet bu işe baka • 
caktır. 

etmek için adıM atmış gibi göril· 
nüyor. Demokrat devletlerle Sol" 
yeller arasında bir iş birliği teııı·· 

· ni, avam kamarasında gerek ışç• 
partisi meb'!!sları. gerek liberaJlel 
ve batta Çurçil gibi muhafazaJ<lır 
!ar tarafından ısrarla istenmekte 
idi. Fakat şimdiye kadar Çeınbr' 
!ayn hükumetini bu noktada te 
reddüde düşüren iki amil vardı: * Bazı Yunan firmaları hüktl· 

metimize müracaat ederek yaban 
domuzu almak istediklerini bil -
dirmiŞlerdir. 

* Yüksek ticaret mektebi ce -
miyetinin yeni idare heyeti se • 
çilm iştir. 

* Etrüskte bozuklukları tetkik 
eden komisyonda ihtilaf çıkmış
tır. 

* Hüktlmet mülhak bütçeyi 
Büyük Millet Meclisine vermi!jtir. 

* Salıpazarında bir süt fahri· 
kası inşası takarrür elmıştir. 

* Bütçenin tatbikine haziran
da başlanması, bazı yeni iddialara 
yol açmaktadır. 

* Yugoslavya ile aramızdaki 
afyon müzakerelerinde bulunacak 
heyetimiz Belgrada mütevecci • 
ben yola çıkmıştır. 

* Çiııde vaziyet japonlar al.ey· 
hine dönmüştür. 

* Alman iktısadiyatının bu -

günkü halini te. . üz ettiren Göb

bels Alman milletinin tenkidle -

rine cevab vermekte ve kabahati 

eski idareye yüklemektedir. 

* Amerika bu yaz seyahat 
maksadile dört harb gemisini Av

rnpayo gönderecektir. 

* .rede düğün hazırlıkları 

devam etl]lektedir. Halk sevinç 
içindedir. 

* Londrada yeniden teth :• ha· 
reketleri olmuş, bir yangın ı.. v.ıı· 

bası keşfedilmişt ;r. 

* Uzunçarşıbaşında 61 numa
ralı Agobun marangozhanesinden 
s. \ ıaha karşı yangın çıkmış, ma
rangozhane kısmen yandığı hal
de itfaiye tarafından söndürül • 
müştür. 

* Şoför Halidin idaresindeki 
2200 numaralı otomobil Fatihde 

Mahmud kızı Mualliya çarparak 
muhtelif yıvlerinden yaralamış

tır. 

Hafif enin Sarayında 1 

1 Bir ispanyol Güzeli , ___ _ 
Tarihi Roman: No. 14 

Haccacın tahammülü kalma • [ 
mıştı. Hakikatten bqka bir teY ı 
söylemiyen bu zavallıları yere ya
tırarak: 

- Şimdi •ize adaleti cöıterece
ğim ! 

DedL Elindeki meşhur kamçı
sını sallayıp, delikanlılara elli • 
şer kamçı vurdu. Bundan •onra 
muhafızlarına şu emri verdi: 

- Bu asileri şuradaki meydan
da teşhir ediniz ve niçin dayak 
yediler diye soran olursa (ha!ile
nin Jşine karıştıkları için, Hac -
cac lrendjleri.ııi dövdü.) deyiniz. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Delikanlıları bitap bir halde 
silrükliyerek meydana çıkardılar .. 
Halk üşüşmeğe ve soruşturmağa 
başlayınca, başucundaki muha -
fızlar, aynen Haccacın sözlerini 
tekrarladılar. 

Zaten Haccacın Medineye ge • 
lişinden ürken Medineliler, elleri
le yüzlerini kapayıp: 

- Allah bu felaketten !;izi ko
rusun ... 

Diyerek meydandan kaçl§ffiağa 
başladılar. 

Osmenın annesi ceaur bir ka -

* Beşiktaşta Yenimahallede 
Ce rizlik sokağında 12 numaralı 

evde oturan 20 yaşlarında Aznif 
kızı Refia sokak kapısının önünü 

süpürmekte iken kapının üstün
de bulunan taş üzerine düşmüş 

- Fakat sen de onu öldürmek 

Beşiktaşta Şenlikdedede oturan 

Ahmet ile kardeşi Cemil öteden
beri arası açık bulunan ayni semt· 

te oturan Kemal adında birini 
mul•,elif yerlerinden yaralamış
lardır. 

her iki ayağından ağır suretle ya
kasdi ile yaralamışsın! 

ralanmış Beyoğlu Belediye has -
Bı- Karadenizdeki Fırtına tanesine kaldırılarak tedavi allı

na alınmıştır. 

* Kamil oğlu Salih adında tir 
hırsız Sarıyerde meyva ıslah istas· 

yonuna girerek öteberi çalarken 
suç üstünde yakalanarak adliyeye 
ver imiştir. 

* Ortaköyde Simon apartıma
nmda oturan Eminin hizmetçisi 

Ayşe çamaşır yıkamak için yak· 
tığı maltızdaki kömürden zehir
lenmi!j, baygın bir halde hasta -
neye kaldırılınıştır. 

* Üsküdarda Pazar sokağında 
oturan Abdullah kızı Zehra oda-

sında yaktıtı mangaldan zehir -

lenınlf, !_ıastahaneye kaldırılmış

tır. 

- Yok canım, iftira ediyor. 

çağı elinden almak isterken, 

kendi kendini yaraladı. 

o Dinmedi 
Karadenizdeki müthiş fırtına 

el'an devam etmektedir. Seneler
nuş. yoksa başkasından mı almış? denberi sık sık vukua gelen faci-

- Tabii kendisi yapmıştır. Çün- alardan ürken gemiciler, gemile
kü hapishanede kiırbilir iş giırmi- rini Büyükdereden öteye götür-

- Recep bıçağı kendisi mi yap-

ye karar verirse, o gizlice bir man

gal ayağı tedarik eder ve onu bı- 1 

çak şekline sokar. Ne yaparsın, o

rası hapishane!. Dışarıda olsan, 

bıçakçılara gider ve oradan iste

diğin, beğendiğin bıçağı alırsın. 

Hapiahaneye bıçak sokmak inıka

nını bıılamadığzımız için, biz de 

onu kendimiz imal ediyoruz. 

M. HİCRET 

memektedirler. Fırtına tamamen 
hafüleyinciye kadar gemiler Bü

yükderede demirli kalacaktır. 

Her türlü faciaların önüne ge -
çilmesi için denizbank lcab eden 
tedbirleri almıştır. Tahlisiye is
tasyonlarına yeniden ihtiyat kuv
vetler gönderilmi§tir. 

Hava rasad istasyonlan günün 
muayyen saatlerinde hava raporu 
neşretmektedir. 

Tavuk Fiatı 
Alabildiğine 
Yükseliyor 

Almanya memleketimizden 
mühim miktarda tavuk çekmek

tedir. Bu yüzden tavuk fiatları a
labildiğine yükselmektedır. Di • 
ğer taraftan mühim ihrac madde· 
lerimizden birini teşkil eden yu
murtalarımızın tavukların müte
madiyen harıce gönderilmesi yü
zünden azalacağından korkul • 
maktadır. İspanya hadiseleri yü
zünden yumurta ihracatımız a

zalmıştL Bunu tavuk ihracı ile 
telafi etmek kabil olacağı ileri SÜ· 

rülmektedir. 
Köylü gittikçe fazla tavuk ye

tlştlrmeğe çalışmaktadır. Yalnız 

bu arada yumurtacıLğı!ruzı da hi
maye etmek zaruri olduğundan 

yumurtlıyan tavuklarımızın gön
derilmemesi imkanları aranmak -
tadır. 

1 - Yatıştırma siyasetinin mil' 

vaffak olacağı ümiq ediliyordO· 
Sovyetlerle İngi it:'re arasında b 
İ!j birliği, Almanyayı yatşıtırac' 
yerde kışkırtacaktL , 

2 - İkinci bir sebeb de ideo1°l' 
meselesi idi. İngilteredeki koli • 
servatör partsinin konservatof 
zümresini teşkil eden Çemberla' 
Halifaks ve arkadaşlan, koınil!I 
Rusya ile sıkı temasta mahzurı.ıl 
görüyorlardı. 

dındı. Oğlunun dayak yedığin ı ı 
duyunca valinin evine koştu. Hac
cac evin taraçasında oturuyordu. 
Kapıda ağlıyan bir kadın görün
ce, nöbetçilere: 

- Kadın olmasaydın, şimdi se
ni de o serseriler gibi yere serer
diın. Haydi, çeneni tut ve bir da
ha halkı valinin aleyhine kış -
kırtmağa yeltenme! Yoksa canı

nı cehenneme gönderirim ... 

nun olan senden başka kimse yok- cacı birdenbire korlwbnUftU. 

Münih Çemberlayn kin bir ~; 
yal sukutu olmuştu . Almanya b 

lamıştır ki yatıştırma siyaseti lıı' 
rümiyecektir. İdeoloji meseıesı f 
gelince ; gariptir ki 1907 senc>'.( 
de liberal İngiltere ile Çarlık !!' 
yası arasındaki anlaşma imzı;lf 
nırken de ayni mesele ayni har'!" 
retle ortaya çıkmıştı. İngiliz U J 
ralleri çarlık Rusyası ile İ!j bif1. 
yapmak istemediler. Fakat b~~ 
ları Sir Edvard Grey kancll'~~ 
Rus mürtecileri de İngiltere · 1 
anlaşmakta mahzur gördüler. ll~~ 
ları da İzvolski kandırdı. Ve e~jı 
sene yedinci Edvard, Reva!~ 
Çar ile öpüştüğü zaman her ~~ 

memleketin umumi efkirı ~ 
dostluğu tabii buldu. Daha gar 1 - Bırakın, gelsin .• 

Diye bağırdı. Osmarun annesi 
Hacc3cın huzuruna çıkınca: 

- Senin hiç insafın yok mu? 
dedL Benim oğlum dayak yiye -
cek bir insan mıdır? Sahabenin 
ev!.idlarını tecavüzden koruya -
cağın yerde, onları dayakla nu 
karşılıyorsun? 

Haccac itiraz ve hakarete hiç 
tahammül edemezdi. bu sözler o
nu çıldırtmağa kafi gelmişti. Der
hal kamçısına sarıldı: 

- Sen, Halifenin en yüksek sa
lfilıiyeti haiz olan bir kumanda -
nına ders nrmeğe mi geldin? 

Diyerek kadıncağızın üzerine 
yürüdü ve yüzüne, daha sonra da 
omuzlarına iistüste ile kamçı in· 
dlrdL 

DedL Osmanın annesi kamçı 
darbesinden yılmamqtL. Yum -
ruğunu sıkarak Haccacın üzerine 
yürüdü: 

- Beytullahı tahrib ettiğin yet
miyormuş gibi, şimdi de Medi -
nelilerin başına bela olarak nu 
geldin, hain! Beni öldürebilirsin .. 
Fakat, bakikati örtemezsin! Se
simizi ve ıztırabımızı sen duymu
yorsan, Allah elhette görüyor ve 
duyuyor. ·Medineliler mazlum in
sanlardır .. Her ıztıraba tahammül 
edecekler. Llkin, senin tahakkü
mün altında yaşamak zilletine 
katlanmaktansa, ölmeyi tercih e
derler. Haydi, muktedirsen, bü
tün §ehir halkını kılıçtan geçir. 
Çünkil, Medinede validen mern-

tur! 
Diye haykırdı. Haccac ö"'u:ün

de ilk defa bir kadın tarafından 
tahkir ediliyordu. Osmanın an -
nesinin o kadar gür sesi vardı ki, 
evin taraçasında bağırırken, so -
kakla kalabalıktan geçilmez ol • 
muştu. Herkes: 

- Var , un Ümmü Osman .. 
Diye bağrışıyordu. Haccac bu 

SE?'.:leri duyunca dayanamadı.. 

Kamçısını alarak sokağa fırladı 

ve muhafızlarile beraber, halkı 
kamçıla.J1'ağa başladı,. Osrnanın 

annesi bu arada taraçadan atlı • 
yarak kaçmağa muvaffak ol -
muştu. 

Medinel!ler o gün sokklarda e
peyce taşkınlıklar yaparak, Hac
caca ve onun adamlarına küfür 
ve lanetler yağdırdılar .. O gün 
şehirde güneş batmcıya kadar SÜ· 

ren bu kargaşalık arasında zalim 
valinin vurulduğu haberi Hac -

• •• 
MEDİNE VALİSİNİ KiM 

VURMUŞ! 

Akşamüstü Haccacııı &damlan 
fciıre yayıldılar_ Valiıtin katilinl 
aramağa koyuldular. Vali göğ -
sünden bir hançerle yaralanmıştL 
Yarası ağırdı. Haccac, valinin ya
nına sokuldu: 

- Seni kim yaraladı? diye sor
dıı. 

,, 
1894 senesinde Fransa ile Rll · 
arasındaki askeri ittifak imzal~ 1 
nacağı sırada bu ilci meınl•~e 
belki de daha derin bir ideC1~ 
farkı ayırmakta idL Bir il111 

marşı telô.kki edilen Marsi1"1 

(Devamı 6 mcı sahif•0'
1 

Vali can çeki!jiyordu.. Son tir 
gayretle gözlerini açarak: !-------------:: 

- Abdullah bin Zübeyr'in ye
ğeni vurdu ... 

Diyebildi. Başı omuzlaruun ÜS· 

tüne düştü.. 
Ve öldü. 
Demek ki, Mekke muhasara -

sında ölen Hicaz valisi Abdullah 
bin Zübeyr'in yeğeni - Mekkenin 
fethinden sonr.a - Medlneye kaç
llUIU. 

NE KALIR? 14~. 
Murat meklebe :reni ıreımt:;ll· 

alllm sordu: ,•' , ... 
- Oflum, Murat, 1ana o~ if7' 

verseler Te bunlardaa dördiıJUO 
~ :reaen ırerlye ne kalU'!.. d)I': 

- Yııltlıs kabuklan nıır, eteı>;,ıı 
lieA '°'' ıı.e.I 1 a NOIİll' 



Halicin Temizlenmesı 
Bunun için ecnebi Bir 

Firmaya Müracaat 
Edilecek 

Atatürk Köprüsü 
Hazırlıkları ilerliyor 

Yeni yapılmakta olan Atatürk köprilsil 

H aziranda Belediyeye verile
cek beş milyon lira ile ne
ler yapılacağı Belediye Re

isliği laralından tesbit edilmiştir. 
Projeler yakında tasdik ettiril -
mek üzere Nafia Vekaletine gön
derilecektir. 

Belediye hükumetten göreceği 
Yardımla yapılacak işlerin tesbi
tine şehircilik mütehassısı Prost 
§ehrimize geldikten sonra başla
nacaktır. İkinci planda Halice bü
Yilk ehemmiyet verilecektir. 
Alalürk köprüsü Ağustosta biti
rilmiş olacaktır. Atatürk bulvarı 

da ilk planda inşa edilecektir. Gü
zel bir köprüye kavuşacak olan 
Halicin temizliği ve etrafındaki 

yolların tanzimi ile biran evvel 
meşgul olunması zaruridir. Bele
diye Halicin temizlenmesi için 
Denizbankla teşriki mesai etmek 
istemektedir. 

Memleketimizde mevcut deniz 
vesaiti ile Halicin temizlenmesi 
imkansız görülmüştür. Avrupada 
bu gibi işlerle meşgul olan büyük 
firmalarla temas zarureti vardır. 

Bu husus da aynca tetkik edi -
lecektir. 

EKMEK MESELESi 

Hileli Ekmek Satışına 
• 

Mani Olmak /cin 
Tedbirler 

ikinci Ve Birinci Nevi Ekmek Satan 
Fırınlar Ayrılacak 

H alka ucuz ekmek yedirmek ci nevi ekmek ucuzlatıldıktan ve 
için Beledıye·le tt'Şl-il edi- halka yedirilebilecek hale konul
len ekonomi istişare hey - duklan sonra ayrı fırınlarda pişi

eti henüz tetkikatını ikmal ede - rilecektir. Birinci nevi ekmek ya-
ll'.ıemişlir. pan fırınlarda ikinci nevi ekmek 

Ucuzluğa ikinci nevi ekmeğe pişirilemiyecektir. Belediye, semt 
Verilecek veçhe ile başlanıruş ve semt fJrınlardan bir kısmını bi • 

l?ıüteaddit nünmnt>lo,r },azırlan - rinciye, bir kısmını da ikinci nevi 
lrııştı. Nümunele~ üzPrirde yapı- ekmek yapmıya mecbur tutacak
Lın tetkiklerde ucuz ıkinci nevi t 

ır. 

e!<mek kalitesi bir tiirlü elde e- Hileli ve eksik ekmek konlrolu 
diiememi~ tir. Ekonomi heyeti yapan memurların ekscrisı ekmek 
muhakkak surette ekmek fiyat -
1 ışın. · den anlamıyanlardır. Belediye 
arını indirmek isted iğinden tet-

kik bunları yer yer f ı rınlarda çalıştı-atına devam etmei<tedir. 
Hı.~Ji ekmek satışlarına da ni- rarak ekmek pişirilmesi ve hazır

h:ıyet verilecektir. Belediye ikin- !anmasını öğretecektir. 

Dertlerimiz Arasında 

M 
illi Şef İsmet İnönüne der
dini döken '1atandaşlardan 

bi"r ikisi de iş kanununun 
tatbil:ı•tından doğan nok><ınları 

söylediler. 
İşçinin sıhhati, işçinin rahatı 

temin edilmiyecek miydi?. Me -
ğcr, sekiz saatlik mesai, işçiyi da
ha ziyade mağdur elmiş. işçilerin 
sıhhatlerine ve içtimai si~ortaJa
nna aid talimatnameler de henüz 
çıkmadığı için, hu taraftan da, iş
çinin sıhhati ile henüz alakadar 
olunamıyormuş.. 

İş kanunu, söylendiği gibi, isçi· 
nin zaranna oldu ise, bu kanonu 
derhal değiştirmekte gıecilune -
ıneli! llenüz çıknlıyan ta!imatna
melerin de biran evvel çıkmasını 
temin etmclL 

Bl'RHAN CF.VAD 

Zührevi 
Ha t 1lıklarla 

Mücadele 
Yeni Dispanserler 

Açılacak 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekaleti zührevi hastalıklar mü
tehassıslarından ve mrıruf Alman 
profesörlerinden Alfred, memle -
ketinıizde zührevi hastalıklar hak
kında bazı tetkiklerde bulunmak 
üzere bir sehayale çıkmıştır. 
Diğer taraftan Sıhhat ve İçti -

mai Muavenet Vekaleti; zührevi 
hastalıkları memleketimizde ta -
mamaile yok etmek için esaslı ve 
yeni tedbirler almaktadır. 

Bu maksatla muhtelif yerlerde 
yeni dispanserler açılacağı gibi 
zührevi hastahanelerdeki yatak 
miktarı da sür~ıı.. -:oğaltılacak -
tır. 

Teknik 
Müşavirler 

f TÜRKKUŞU İŞLERİ 1 

Uç Ay Talebe Niçin 
Gönderilmiyor 

• • 
Bu Memleket isinin Halli /cin , . 

Vekalete Müracaat Edildi 

TüTkkuşu gençleri bir antTenman esnasında 

T ürklcuşuna bir türlü rağbet) 
artmamaktadrr. Türkku -
şu Umum Müdürlüğü Ha -

va Kurumu vasıtasile Maarif Ve-' 
kaletıne bir muracaat yapıruştır. j 
Bu müracaatta talebeler arasınd:ı 
Türkkuşu teşkilatının yapılması 

için esaslı tedbirler alınmasJ is -
tenmektedir. Türkkuşunun faali
yet zamanı Nisan, Mayıs ve Ha -
ziran aylandrr. Halbuki bu aylar

da mekteplerde imtihan hazırlık
ları başlamaktadır. Mektep mü
dürleri talebeleri derslerden geri 
kalmamaları için bu ay !arda baş- , 

ka mesai ile meşgul olmalannı is
tememektedir. Halbuki Türkku -
şu teşkilatı gençleri memleket mü 
dafaası işinde Maarif Vekaleti 
ni Türkkuşu Umum Müdürlüğü 

ile beraber çalışmağa davet et -
mektedir. 

Gençleri daha fazla miktarda 
bu işe celbetmek için Hava Ku -
rıımıı bu s~pe Yesilköyde bir 
kamp açacaktır. Yeşilxöy kampı-

na A brüvesi almış gençler ışti 

rak edecek ve B brüvesi alacak
lardır. Bilahare bu gençler İnönü 
kampına giderek C brüvesi imti
hanlarını kazanacak ve Ankara
daki motörlü mektebe devam et
miye başlıyacaklardrr. 

Türkkuşunun şubeleri Anka -
ra, Adana, Edirne, Bursa, . İzmir. 
Konya İstanbul vilayetlerinde bu
lunmaktadrr. Yeniden Balıkesir, 

Gaziantep, Denizlide birer şube 

daha açılacaktır. 
Balıkesir, Antep ve Denizliden 

iki yüz genç bu yaz İnönü kam -
pını ikmal ettikten sonra yerleri
ne dönecekler ve oralarda kuru
lacak Türkkuşu şubesınde mual
lim yardımcısı olarak çalışacak -
!ardır. Ve bu suretle de bu iste
nilen üç yerde Türkkuşu şubeleri 
esaslı bir şekilde teşekkül elmiş o-1 
lacaktır. 

Bu sene kamplarda 260 dan faz
la pianör, 40 dan ziyade motörlü 
tayyare kullanılacaktır. Türkku -
şu talebe miktarı bin beş yüzdür. 

MAARİF iŞLERİ 

Türkce • 
Mek eplerde 

Beden Terbiyesi Umum Mü -

dürlüğü Futbol Federasyonunun T e d r ı· s a t l 
teknik işlerinde müşavirlik et -
mek üzere bir komite seçmiştir. 

Bu ko'."~te ~akında baş1ı:acak o- Kuvvet/endı·rı·lecek 
lan Millı Kume maçlan uzennde 1 

tetkikler yapmaktadır. Bilhassa 1 M aarif Vekaleti mekteplerde- cak fenni yazılar, muasır Türk e-
müsabakaları deplasmanlı olup ol- ki Tü' k l dr ' tın b.. d b' t d ki · · , r çe e ısa a u - e ıya ın a çocu ar ıçın veya ço-
m~.ası _mevzu~ balı!; · ""' •kladrr. yük ehemmiyd vermek - cuk seviyesinde yazılmış güzel 
Muşavır komıte, m ' 3:'1 

le- tedir. Maarif müfettişleri mektep- parçalar, muhtelif sahalarda ça -
ferruat. üzerinde. ~aplıı; ı .etkıkl~ !erde yaptıkları tetkiklerde Türk-! lışıruş ve başarılar göstermiş şah
rı bugunlerde. bıtırerek neticeyi çe tedr:salına yarıyacak kitap sa- siyetlerin bayatı ve meslekleri 
tesbıt edecektır. yısının pek az olduğunu tesbit et- ' hakkında yazılar bulundurula -

---<>-- mişlerdir. Mekteplerde Türkçe ki-\1 caktır. 
K k taplanndan başka Türkçe tedrisa-

lSTa tını takviye etmek için bir çok ki- Zeytı"ncı"lı"k 
ll .ıf b taplar basılaca'ktır. -

ıv.ıü ayaası Yeniden yazdııılacak okuma ki- Nizamnamesi 
Ziraat Vekaleti hayvan nesli - taplarında mevcut aile hayatına 

nin ıslahı için tedbirler almakta ait parçalar, masallar, meraklı ser 
ve bu huııuslaki faaliyetine devam güzeşller, seyahatler, hayvanlara 
etmektedir. Bu itibarla İngıltere- naballara ve tabiat hadiselerine 
den kıs! ak mübayaa efülmesine ait meraklı yazılar, memleketin 
lüzum görülmüştür. içtimai hayat ına \'e labıi güzel -

Ziraat Vekalet., kıs :ak müba - liklerine aıt lavs:yeler, muhtel f 
yaa etmek için İngi ltereye bir keşif ve ihtiralara ait me:aklı ya-
heyet göndermek üzeredir. zılar, çocuklarda alaka uyandıra- 1 

Ziraat Vekaleti zeytincilik hak-1 
kındaki kanunun tatbik şeklini 
gösterir bir nizamn:ıme projesi 
hazırlamıştır. Bu nizamname pro
jesi üzerinde yapılmakla olan son 
tetkikler ikmal edilmek üzeredir. 
bugünlerde Devlet Şiırasına sev
kolunacaktır. 

3-SON TELGaAP- 6 •Aa'l' u. 

Yolcular 
Neler 

Getirecek 
Bu Husus~a Yeni Karar Ahn~ı 

Memleketimize gelen yolcula
rın birlikte getirecekleri yolcu eş
yaları hakkında Gümrük ve İn -
hisarlar Vekaleti yeni kararlar al
ıruştır. Bu kararlara nazaran Ba
kanlık bu kabil resme tabi eşya -
!ar içfn bir tip tahkik var~k~sı vel 
tahsil makbuzu kabul etmıştir. 

Bu m:Ucbuz varakalar, yalnız 

yolcu ve seyyahların yanlarında 

getfrecekleri eşya ile yurdumuz
daki pazarlarda, sergilerde, pana- , 
yırlarda satın alınan eşya resim- ' 
!erinin tahkik ve tahsilinde ve 
gümrük resmi elli liraya kadar eş
yalar için kullanılacaktır. Veka -
Jet bu makbuz ve varakaların İs
tanbulda ve Islahiyede ekspres ve 
konvansiyonel trenleri, Rados ve 
İskenderuı... uğrayan Denizbank 
vapurlan, Edirnede Çörekköy, 
Nusaybinde Nusaybin pazarlari • 
le İzmir enternasyonal fuarında 
kullanılmasını tesbit etmiştır. An-ı 
cak buralarda kullanılacaktır. ı 

Veka.Ietçe, ayrıca inhisar res • 
mine tabi bazı maddeler de tesbit 
edilmiştir ki, bunlann haricinde 
kalan , '\ğer maddeler gümrüklere 
geldiği takdirde memlekete as -
kulmıyacak ve musadere oluna
caktır. 

Meclis Reisinin 
Çankırı'da 
Tetkikleri 

Meclis Reisimiz Abdülhalik 
Renda dairei intihabiyesi bulu -
nan Çankırıya giderek halkla te
masla bulunmuştur. Vilayet, par
ti ve belediyeyi ziyaret eden mec
lis Reisimiz şunları söylemiştir: 

- Çankırıda bütün memleket
te olduğu gibi her zaman mev -
eud bulunduğu şekilde birlik, i
man ve inan buldum. Halkla yap
tığım konuşma memlekette gör
düğüm manzara bana bu kat'i in
tıbaı verdi. Bu birlik ve inanç 
tezahiirü Çankın hakkında her 
hangi birşey ilavesine lüzum bı
rakmamıştır zannederim. 

İmar is~eri Da~a Sür'atle 
Görülebilece~ 

c;;; lrlezeFV 
KARAVANA 

Ç anakkale harbinde, dftt -
man tarafı, yeraltmdan mO. 
temadiyen lağım açıyor. 

Türk siperlerinin altına kadar iler
liycrck, dinamit koyuyor. Sonra, 
patlatıyor. Bu lıiğım facialarında 
kurban giden ürk çocuklarının 
sayısı az değildir. 

Bizimkiler de ıay,n kaLıyorlar. 
Fakat, düşman tarafının ha iSllS 

iiletleri var. Y~raltındaki en kü 
çük faaliyeti, Lu alet istikametile, 
merkezile haber veriyor. Bizim 
tarafın .tçtığı liağınılarm tesiri hi
çe iniyOT. 

l\lctlmedcikler, düşman lagım
larının bir iki dersiııden sonra, o
turup nüşünüyorlar. Nasıl tedbir 
almalı? 

Ne erkanıharb, ne mühendis, 
hatta, ne de okur yazar olmıyan 
Mehmedcikler, düşmanın en mo
dern se1 dinleme aletelrine k~rşı 
ayni vazüeyi görecek bir alet bul
makta gedkmiyorln. 

Bir iki gün sonra, siperleri ge
zen Türk zabitleri, f(lyle bir sah
ne görüyorlar: 

Bir karavana! terıı çevrilmiş.. 

Toprağa intıbalı ettirilmiyerı'k 

bir iki küçük t.ı parçası üzerine 
olurtulmllf.< ,Mehmedciklerdçn 
biri yere Y•tmq, luaravananın ü -
serine kulağını koymnş. dinliyor. 

Ters çevrilmiş luaravana, düş
man lıiğım faaliyetini, en hassas 
fizik aletleri bdar ırüzel haber 
veriyol'. 

Bu bv uş, olnmwn" Türk çoeu
ğıınun muhakeme ve zekasının • 
seridir. 

Çanakkaledekl karavana uoulü 
bir şaheserdir. 

İşte size, mekteh kitablarına ko
nacak ve Mehmedciklerin :ı:eka 
ve kabiliyetlerini gösteren bir 
misal_ 

•Ten karavana• hııtırasını gü
zelce yazdırınız. Mekteb kitabına 
koyunuz. 

Yeni nesli, Mehmedciği ve bil
hassa muharebe meydanlanndaki 
Mehmedciği daha iyi tanısın .. 
Yarın hir hafka ıııisal yazaca-

ğını. 

REŞAD Ff:YZI 

Müşterek 
Neşriyat 
Tahsisatı 

Dahiliye Veklileti; bu sene köy 
bütçelerine müşterek neşrii'at i -
çin tahsisat konulmasını ve bu 
tahsise tın başka işlere sar olun -
mamasını vilayete tebliğ eylemiş
tir. 

Belediye, istimlak kanununun 
imar işlerini geciktirdiğini Nafıa 
Vekaletine bildirmiş ve bir proje 
göndermiştL Bu proje henüz ka
nun şekline girmediği için t.irçok 
yerlerdeki istimlak işleri uza -
maktadır. ı-----~~~-~~~·~· 

Bebekle lstinye arasında yapıl
ması takarrür eden yoldaki is -
timliik muameleleri kanunun 
muğlaklığı yüzünden bir türlü 
tekemmül edememekte ve inşaa
ta başlanamamakladır. 

Rumelihisarı mezarlığı onun
de açılan kısımla Tokmakburnun
da Emirgana ve Baltalimanından 
Rumelihisarına kadar olan saha 
bu yolun mühim bir kısmını teş
kil etmektedir. Bu kısımda asfalt 
yol inşaatına bir an evvel başla -
nacaktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Müşkülat mı 
Çıkarı!mış ? 

Bir lilenln on- mııfmda o
lkadufunu bildlrea lılr elı:.oyan
maıdan aJdJiıma bir mektupta 
eacümle fC)yle bir tJkiyette bu
lunulmaktadır: 

""====""',...,..,..--==="""""""""==~==o--=,,_="""""~~"""""'======-"'---=--· ~~--=---:->~--=.......,=-:-.,-,, __ =--'""-"""""'-=~-"""-~- ~-=.,,,..,.~~""""'-""'~""""""""""""'""""""~"""""""""'--
şündüğüm "e canımın sıkıntısı - Aman Paşam; affedersin. ni- ı şünüyorsun? Bundan sonra; böy-1 

•- TayyareeUJle merakım ol
duiu ve bu mesll"ie kaqı duy .. 
dutum alil.a1ı mcmJekeUm na
mına hömu .istimaJ rtm.if olmak 
için tayyarcc.illie intisabı karar
JaştU"dım ve bu kar11.r1D11 ta&blk 
&&hasma ko:ımak irin cTürtku-
911• na 7a.:ulmak Is.ere müracaat 
eltim. Benden lwı&i amıfla ol -
duğuma dair bir ..ıı.a lolencll. 
Bunu. mekteb miidiiriinden alıaü: 
leln bir ba7U ...... lmı. Bana 
miqlıiiW eabnldar. Bondan ma
ada, baba sllıl talebeler, Turk
katana drlw •••pmı orada 
yııplıiı loln. kmdl mektebine a
ım- Adet olan ıt lira kamp 

lierellnl - k:ab eder. Fa
bl _.leb, lalelıenla luunpile a
lllu.da.r olmNhfıı halde bu para:rı 
IR&rla laieylp ıılmalılaclır. 

l SALTANATI 

- Canım efendim; seni düşün-' 
lrıek t en başka ne derdim olur be
ıı i ·m ... 

- Teşekkür ederim Paşam ... 
<'akat ; seni üzüntülü görmeğe ta
hammül edemiyorum .. Kes ka -
fala~ını bu Yeni çeri zorbalarının .. 
l'ııı haytaların vücudünü ortadan 
kaldırmaktan başka çare yoktur. 

- Benim karşımda zorba daya
nır mı? 

- Hiç şüphe yok ... Fakat; bu 
akşam derdin olduğu muhakkak .. 
\r 0 ksa; ulema denJen va bazlar 
lııı seni sıktı? 

- Hayır ••• 

Yazan: 111. Sami KARAYEL 

- Nedir ya? 
Alemdar; yavaş, yavaş gevşi • 

yo:·du. Hemen, hemen söyliye -
cekli. 

Kamertab; billur bardağı şarap
la doldurdu. Efendisine sundu. 

Paşa; diya, doya çekti. Ve göz
desinin nedenine cevap verdi: 

_ Ne olacak? .. Vidin Valisi de
necek herıf başına Yeniçerileri 
toplıyarak benim yurdum ve yu

vam olan Rusçuk üzerine yürü • 
meğe başlamış .. Buhaddini bilmez 
herifi bütün kuvvetlerile beraber 

kökünden yok etemliyim. .. Dü • 

bu... hayet d : şi illeliyim. Aklım ermez. le mühim işleri sana danışaca -
_ İJahi Paşam ... Seni üzen ve Fakat, bu suretle hareketiniz çok

1 
ğım ... Halbuki; Ramiz Paşa. Ket-

ıstıraba sevkeden bu mu? .. halalı olur... hüda Ahmet bile bana bu fikri ve-
- Bu ya!... - Neden? rememişti. Söylediklerin doğru -
_ Hiç böyle beyinsiz herife kı- - Hiç Serez Voyvodasına eM- dur. Fakat; İdris Paşanın üzeri-

°zıhr mı? Üzerine kuwet sevke - niyet edilir mi? Ne olur, ne ol • ne hangi kuvveti sevketmeliL 
derek bir anda kökünden s!lip sü- maz... Belki, Serezli İsmail bey Yeniçeri gönderemeyız.. Sekbanı 
piirüvermek lazım. maiyyctile İdris Paşayı tenkil e- Cedid teşkilatı da daha yenidir. 

_İşte, ben de bu herifi ibret ol- debflir ... Ve Rusçuğu kurtarır.. Balkan dağlarında harekata alış
sun diye en kahhar bir surette ez- Liik'n. bilahare, bu herif de 0 ha- kın değildir. Ne dersin? 
mek istiyorum. valiyi kendi hudutları meyanına - Çok kolay ... 

_ Yapmalısın? ... Haddini bil- ithal etmesin .. . Ve gaile daha zi- - Kolay mı? 

dirmelisin?... yade büyümesin?··· - Evet; çok kolay ... Kendini -
_ Yapacağım ... Yarın harekete Alemdar; Kamertabın verdiği zin emniyet ettiği kuvvetleri gön-

geçeceğim. .. bu fikir üzerine olduğu yerden to- dermelisiniz ... 
- Ne suretle? parlanmış, ayağa kalkmıştı. Sar- - Mesela? 
_ Serez Voyvodası İsmail be- hoşluğu filan kalmamıştı. Gözde- - Burada emniyet ettljpniz 

ye bir emir vereceğim. On beş bin sinin söyled ikleri doğru idi. Her- ayanlar var. Mesel5 ; Boşnakağa 
kişilik bir kuvvetle üzerine yü • halde İsmail beyi kuvvetlerile gibi dilaver ve ct:ngaver sadık bir 
rüleceğim... Rusçuk üzerine yollamak ati için ~1>endeniz ... Maiyyetile Vidin üze

Kamertab, Paşanın bu ifşaatı- tehi keli olabilirdi. Kamertaba hi- rine yürür ... Bu haberi alan İdris 
na karşı derhal .vaziyet aldı. Ve taben: Paşa da derhal Vidini ve canını 
zekasını toplıyarak şu suretle mu- - Aferin sana kız! .. Benim mü- kurtarmak için yerine gelir ..• 
kabele etti: şavirlerimden çok mükemmel dii- - Aferin sana Kamertab! Ya-

şa!.. Bu fikrine diyecek yok ..• 
- Şimdi gönlüm rahat etti. E

ğer, ehemmiyet verip te bu işi 

sana söylememiş olsaydım. Çok 
yanlış bir hareket yapmış olacak
tım. Dediğin doğrudur. Ser.ez a
yanı, İsmail beyi Rusçuk üzerine 
yollamak tehlikeli bir oyundur .. 
Sonra; bu zorba büsbütün başımı
za bela kesilir . .Yarın ilk verece
ğim emir şudur: 

- Boşnakağayı çağınp on beş 
bin atlı maiyyetlle Vidin ve Rus
çuk üzerine sevketmek olacak ... 
Gel, şimdi seni seveyim. Hem de 
canı gönülden ... 

Kamertab; keyiflenmişti. Alem
dara dediğini yaptırtmıştı. Yarın 
sal::llh .,rkenden Hafid efendiye 
haberi yollamalı idi. 
Geceyansına kadar gözdesile 

eğlenerek şarap içen Alemdar, ra
hat ve huzur ile Kamerlabı koy
nuna alarak yattı. 

CDe•Hnu var) 

NeUce itibarile dll•ilm ....,.,., 
Türlı.Jı."'11 ırlbl meınlekel namma 
hayırh ve fa)'"dalı bir mektt ,e 
&irmek laUyea talebelere '>ek -
teblf'r uaaai :rard.mu cönermell 
ve kampını Tiirkk ulfllDda yaptıh 
leln ikinci bir clkamp P&l'LI•• a
lmmamalıdır. Bu yalım benim 
başımdan &e\'<OI bir valfa detll, 
bölün lalebeler leln a;ımldlr; bl
ııaenale7h Maulf VeliWllnln 

Duan dlklıııltDI oellwl lal rJoa ......... 
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SAN LÖKtlÇİO CUJ\Uluıtin:Ti 1.-.gi terenin 
Bir oktaina 

enı 

zarı 
D 

ördüncü Ferdlnand, 1189 da Na• 
poll clvarmda bir adada San 

Lılküçlo adh küçUk bir Cilm· 

hurlyet tesis etti. Otuz kadar allcyl 
buraya yerleşlirdl. Kendisi ipin bir 
sa-ray yapttrdı. 

Si N Si AŞK ' • 
Avrupa da Umumi Eir Anlaşma 

T cm in Etmek 

939 Yazında 
Hadiseler 

Yeni ve Mühim 
Ola "alc ? • 

mı 

--

---~------i l,ISLER 
ltaha.11• 
Ru6 • 
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Akdenizde deniz üslerini ve huşlıca ticaret yollarının geçtiği uııntakalan gösterir harita 

1 spanya dahili harbi artık bi
tiyor, İngiltere ile İspanya a· 
rasında münasebata başlan • 

dı, diye memnun olan Londra ga
zeteleri bundan sonrası için orta
ya bir takım tahminler koyarak 

iV ÜHİtJl BİR ZİYARET 

nikbin hesaplar yürütmekten ken· 
dilerini alamıyorlar. Başvekil 

Çemberlayn'in bundan sonra ne 
gibi hedeflere doğru faaliyet gös
tereceğini tahmin eden Sandy 
Ekspres gazetesi bunları sıraya ko-

Fransa Cumhurreisi 
• 
lngiltere'ye Gidiyor 

l\tösyiı Löbrilıı bir res mi kabul esnnsında 

F 
ransa Cumhur başkanı M. 
Löbrün İngiltere Kralı Ma
jeste altıncı Jorja iadei zi-

yaret için bu ayın 23 
draya gidecektir, 

ünde Lon-

. 

yarak 4 noktaya bölüyor. 
Birinci olarak ehemmiyet veri

lecek nokta İspanya ile .İngiltere 
arasındaki ticaretin eski haline, 
yani Umumi harpten evvelki ha· 
le gelmesi için çalışılacaktır. İn· 
gilizler bundan sonra İspanyada 
iktisadi işlerde birinci derecede 
bir rol oynamak istiyorlar. 

İkinci mühim nokta olarak 
Londranın elde etmek istiyeceği 

şey şudur: İspanya ile İngiltere
nin arasındaki siyasi milnasebat 
öyle bir derecede iyi olmalı ki 
Akdenizde İngilteren in ötedenbe
ri almış olduğu üstün vaziyeti İs
panya hükümeti tamamile takdir 
etmeli, bunu anlamış olmalı . 

Bu cihetler temin edildikten 
sonra İngiliz Başvekilinin varmak 1 

isted i ği bir gaye de şudur: Al • 
manya, Rusya gibi devletlerle bir
likte Avrupanın irilı ufaklı mem· 
leketleri de dahil olduğu halde 
birbirine bağlı ticaret misakları 

aktetmek. 

Bunun i9ın İngiltere tarafın -
dan teşebbüsata geçilmiştir. Çün
kü İngiltere hükümeti t icaret he· 
yetini göndererek muhtelif m.em· 
leketlerle müzakeratta bulunu • 
yor, bulunmaktadır. 

Dördüncü olarak ileri sürülen 
nokta şudur:· Silahların azaltıl -
ması, ademi tecavüz, komşuluk 

münasebatının iyileşmesi gibi mü· 
him esaslara istinad etmek surcti
le siyasi bir takım muahedeler 
aktedilecektir. 

İşt ebütün bunlar hazırlandık • 
tan sonra da bütün dünya devlet
lerinin iştirakile umumi bir kon· 
ferans toplıyarak mevcut ihtilat
ları görüşmek, halletmek işi ka
lacaktır. (Devamı 7 inci sayfada) 

Yeni Cümburlyetln tebean hep bir 
örnek elbise l"lyfyorlardJ. DeUkanhlar 
ve kız1ar karılarını ve kOt'alarmı ser
bestçe seçiyorlardı. Drahoma yoktu.. 
Yrnl evlllerln ikametine mah~nıs ev 
kral tarafından yaphrıhyor. döşetlll

yordu. Vasiyetname mulil de kaldınl
mışhr. Çünkü veraset yoktur. Ölenle
rin malları, yetimler sandıtına kalı -
yordu. l\l:ıtemde yasaktı. Çiçek aşw 
ınecburi idi. Kabahat f~leylp mahke
meye düşenler, vatandaşhk hakkını 

kaybediyorlardı. Yortu e-ünlerl cenç
ter askeri bir ceçld resmi yapıyorlar-

•"''· Müsavat sistemi üzerine teessüs eden 
bu küçük CümhurJyet uz11n müddei 
yaşadı. Tebeası 800 e çıktı. 

cPUBLic RECORD OFFİCE• -
İnrlHerenln milli evrak hazlneslne 

l 'erilen islmd:r. Geçenlerde J"Uu.ncıi 

~ene.si kutlanm11tır. 

(l\tilli evrak hazinesi), 1838 de tesis 
oJunm~tur, Evvelce kıymetli ve tarihi 
vesikalar 50 büyük ambarda aklanır· 
e ı . Bunlardan blrJ de (Londra kulesi) 
nin altında ldL 

Şimdiki bina, Londrada Şamer Lan 
dadır ve Nco-Gotik &anında yapıl 
nıl!ltır. 

_BtiKREŞT~OKUZ TEDHİŞÇi 

TEVKİF OLUNDU 

Bükr" divanı harbi demlr muhafıı
larda.n dokuz kl~l)'l muhakeme etmi.t
llr. 

Bunlara birden sekb; seneye kadar 
hapls cezası verilmiştir. Üçü beraat el· 
mittir. ~lahküm1ar ara.suıda bir avu
kat. bir doktor vardır. Dlierlerl ta
lebedir. 

İNSAN GÖZÜNÜN BUGÜNE 
ICADAR ÖCRENEIUDİCİ 

SAHNELER 
TABİATIN EN MUAZZAl\I 
KORKUNÇ HADiSELERİ 

NEFİS BİR AŞK'ın 
l\lACERA ŞAllESERİ 

25 senedenberi 
3 Büyük Sinemada l;irden 

gösterilecek olan 

İLK FİLM 
8 Mart Çarşamba Akşamı 

MELEK'te 
(Fransızca nüshası) 

9 Mart Per~mbe Akşamı 

İ P E K ve S A R A Y' da 
Türkçe sözlü nüshası 

yerlerinizi evvelden aldırınız 

Telefon: MELEK: 40868-
İPEK: 44289 • SARA.Y 41656 -

,. 
• 

lr akşam üstü Köprüden va
pura bındim; Emirgiında 

bır ahbabın ziyaretine gi
diyordum. Kalabalıkta birisi omu
zuma dokundu . Dönüp baktım: 1 
eski bir tanıdıkla karşılaştım. Ken
disile samimi bir arkadaşlığıb<ız 

vardı. Uzun bir hasretin heyeca· 
nile elini sıkarken sordum: 

- Yahu nerelerde idin? Kara
batak gibi görünmez oldun? Yo
lunu, izini kaybettim .. Sen de bizi 
aramaz sormaz oldun ... 

- Haklısın azizim, fakat! an • 
!alırım ... Bilirsin ki seni severim· 
İstanbulda olsaydım eğer kapın; 
aşındırırdım ... 

Salona girdik. Bir köşeye çe • 
kildik. Vapur pek kalabalık de
ğildi. Arkadaşımın çehresi bir 
hayli değişmişti; zayıflamış, göz
lerinin altı vaktiden evvel kı • 
rışmış ve çukurlaşmış... Hadise
lerin kendisini hırpaladığı ilk ba
kışta anlaşılıyordu. Bir aralık 

sordum: 

- Anlat bakalım Necmi, de • 
dim, senin başından bir takım ha· 

( Yazan: Recai Sanay 1 

diseler geçmişe benziyor. Sözle
rin ve halin bunu ifade ediyor. 

Necmi çok saf bir gençti. O ka
dar saf, o kadar mahcub ve sıkıl'" 

gandı ki, yabancı bir mecliste ve

ya kadın karşısında konuşurken 

renkten renge girerdi. Benim ken
disinden bahsetmem de onu biraz 
düşündürdü. Fakat •ıeni mahrem 
bir dost olarak tanıdığı için der· 

dini dökmekte mahzur görmedi. 
Anlatmağa koyuldu: 

-tiç sene evvel İzmite gittim. 
Orada bir memuriyete tayin edil
mıştıın. işim ve rahatım iyi idi. 
Az zamanda bir takım ahbablar 
edindim. Bunlar arasmda bir genç
le çok sıkı fıkı dost olduk. Uzat
mıyalım, bir akşam beni evine da
vet etti. 

Bu arkadaşın iyi kalbli bir an
nesi, bir de kız kardeşi vardı. Bü
tün aile çok samimi ve sevimli in· 
sanlar. Kız kardeşi güzel, fidan 
gibi terütaze bir kız, fakat, o ka· 
dar zayıf, nahif, o kadar ince, na· 
rin bir vücudü var ki. .. Bu genç 
kız, ilk görüşte, serbest tavırları, 
pürüzsüz ve ahenkli konuşması, 

olgun bir nezaket çe:çevesini aş
mıyan dürüst ve hesaplı hareket· 
!erile bende çok iyi bir intiba bı
raktı. 

Bundan sonra, arkadaşımın ıs

rarile sık sık, beraber eve gider, 

Bunların hepsi lilf .• - Peki karıcığım .. Senin için her türlü özve• 
tenliğe hazırım! .. 

Diye "coşkun bir silkinme yaptı, kansını ku· 
cakladı, ve .. Onun güzel vücudunu kullarının ge
Di~liğine doldura doldura yatak odasından çıktı! YOS A 

Diyor, ve o yalvardıkça 
koşuyordu. 

bu daha çok sarpa 

Beliti bu yalvarmalar, karşılıklı konuşmalar, 

çekişmeler, gönül pazarhkları bir saatten artık 

sürdü. Güney; rengin{ güneşten, 'güzelliğinl ba

hardan, gözlerini geceden alan bu güzel, en güzel, 

şen, kıvrak, diri kadm b1ğlıyan, vurgun eden ba· 

kışlarını doktorun gözleri içine doldurdu, keskin 

bir deyimle: -

Sofradaydılar. Fazıl: 

- Hınzır h.izmetçi. 

SOFRADA 

Diye kendi elile yemekleri hazırlamış, ısıtmış, 
salatr.ları yapmı' getirmişti. Şen, yaptıklarını ba· 
ğışl.ıtacak sözleri Güneyi oyalıyordu. Ve: 

- Bak karıcığım, şu yemeklerdeki tat nasıl 
değişık1. Elim değince başka türlü oldu hepsi!. 

Diyor, salatayı öğüyordu: 
- Bu salatayı benden başkası yapamaz. 
Güney bir aralık yine suratını astı, sesini de-

ğiştirdi, gl:cenik gücenik söylendi: 
Sana hiç güvenim yok .. Fazıl!. 

Doktor, dun;p dururken Güneyin yine böyle 
birden değişmesine üzüldü: 

- Neden?. 
Beni hiç sevmiyorsun. 
Bunu da nereden çıkardın!. 

Beni sevsen bu yaptıklarını yapmazsın. 
Ne yaptım ki?. 

No. 91 

Konuşmaları sürdü. Guney daha çok gücen· 
gin bir ses ve tavırla söylüyordu. 

- Bugün yaptıkların sevgisizlikten doğan 

şeyler, seven adam bunların hıçbirini yapamazdı. 

Doktor, kansını yatıştırmak, yani bir aytaş· 
maya fırsat vermemek için çok aşağıdan alıyordu: 

- Sevdiğim için yaptun. İlgisizlik sevgisiz • 
liktlr. Seven her şeyi görür, her şeyi izler, her 
§eyden kendisine göre bir anhm çıkarır. 

Güneyin, güzel kadının ~eceden ışığını alan 
koyu siyah, parıltılı gözleri ..!o:.tnru'l t.akışlarına 
takılmıştı. Sesi titriyordu. İç:ndcki agulu lıislcrın 
kızıllığı sanki yüzüne vuı·m•ı;jtu. Gucengın y:ne 
söylendi: 

- Hiç hiç doktor. Ne söylese11 bo~. Beni sev
miyorsun. Gel geç bir karekterin var. :>ann ı;ü • 
venmiyorum. Bugün böyle yaptın. Yarın d.1 her 

hangi bir şeyi bahane edecek, belki ~ büsbütün 

Y•:un: E'lEl\I lZZl."l sENtca ___ .. __ _ 

beni bırakacaksın. 

Doktor, sofrada yıldırıma çarpılmı.ş gibi bir-
den yerinden fırladı: 

bir 

- Nasıl olur bu söylediklerin Güney? 
Güney soğukkanlı idi. Gözlerini ı:leğişmiyen 

noktaya durgulamıştL Cevab verdi: 

- Basbayağı. Benden bıktın. Öyle olmasa 
bugün yaptıklarını bana nasıl kıyar da yapardın? 

Doktor yeniden yemeği, içmeği unuttu, peçe

teyi önünden çıkardı attı, karısının yanına geldi, 
diz çöktü yalvarrr ~ ara l;aşladı: 

- Karıcığım.. 

Bu son olacak .. 

Bir daha görmiyeceksin. 

Gibi biribirinl izleyen bir sürü lakırdı söyledi 
Doktor yalvardıkça Güney: 

- İnanmam., 

- Özverenliğini göstermek içi ıı öyle ise sa
na bir önerge?. 

Dedi, sözüne ekledi: 

- Taksimdeki apartunanını bana bağışla .. 
Doktor birden: 

- Hangisini?. 

Dedi. Fazıl'ın burada biribirine eşit, Atatürk 

anıtının karşısında iki apart!.Inanı vardL Güney, 

sorunun inceliğ:ui kavramamış gil;i sonsuz bir 

gevşeklik ve rahat nefes alışı içinde: 

İkisinin de tapusu bir desi! mi?. Tabii bir 
arada benim üzerime çevirırslıı. 

hemen her akşam, beraber otu
rur, konuşur, eğlenirdik. 

İşin acıklı tarafı, bu genç ar
kadaşın, işi, kazancı. bu aileyi ge
çindirmeğe müsait değildi; ve bu· 
nun için ince, fidan vücudlu genç 
kız çalışmağa mecl;ur oluyordu. 
Bir terzinin yanında çalışıyor, al· 
dığı haftalıkla annesini, hatta çok 
zamanda boş, işsız kalan ağabe
yisine bakıyor ve evini idare edi
yordu. 

Bu aileye ve dolayısile bu kıze 
karşı hislerim gitgide derlnleştt 

Bu ger.7 kıza içimde bir sevgi du· 
yuyordum, bu öyle bir sevgi idi 
ki, anlatamam ... Dostluk, arka • 
daşlık ve aşk ... Fakat, her şeyden. 
hepsinden fazla hürmet, derin. 
sonsuz bir hürmet hissi. .• 

Onun parlak gözlerinin derin • 
Iiklerinde okuduğum mana, ba· 
na karşı duyulan ketum bir ala· 
kanın ifadesi idi. Bunu seziyor • 
dum. Fakat, benim tam zıddım o· 
!arak mahcub ve pısırık olmıyan 
bu genç kız da, nedense. gözlerin· 
de okuduğum alakayı sözle ifa· 
deden çekinmiş, karşılıklı duy • 
gularımız, aramızda derin bir hür• 
metin yarattığı derin süküta gö· 
ıpülüp kalmıştı. 

Bu saf ve samimi hava içinde 
ay !ar ve yıllar geçti. 

(Devamı 7 inci sayfadll) 

1 
Hadyo ·ı 

Procram~ 

Ankara Radyosu 
llUGtlN 

1 ~.35 - Müzik (llalll müzik • Pi.). 
19 - Konuşma (Doklorun u.alll. 
19,15 - Türk müztfı (Halk musi• 

kisi: Tanburacı Osman Pehlivan .. Tak• 
dlm ve lşUrak eden: Sadi Yaver Al.&"' 
man.). 

19,40 - Türk nııtnttl (Su eaerlert 
ve oyun havaları). 
Hakkı Derman, Eşref K.adrl, ııasaa 

Gür. llamdl Toka,.. 
21 - Ajans. meleoroloJl haberleri. 

Ziraat borsası (llat). 
zı.ıs - Ti.ırk müılfl: (Klasik pror· 

ram). Küme oJtuyuculan (Koro). 
Calanlar: Vecihe, Reµt Erer, Fahire 

Fersan, Refik Fef'!iian, R~en Karn. 
Cevdet Çağla, Cevdel Kozan, Kemal 
Nlrazl Seyhun. 
İdare eden: Mesut Cemil. 

1- Tanburl Cemli .. Bayatl peşrevi. 
2- Bekir ata - Duse:vni beste. 
3- Şevkl bfı-.y .. llüscynl farkı -

Nedir bu !taletln. 
4- Şevki bey • Dliseynl ,arkı 

Gülzara nazar kıldım. 
5- Rahmi be,. .. Bayati. ara.ban ,ar .. 

ru • Bana seyran ccmalindlr. 
6- ı:.em.cnce taksimi - Kemal Nl· 

J'&Z.i s. 
7- Hfuıeyin ~adtltlD • Arol bayaıt 

farkı • t-lilcessem ru.h~un tlmsall an .. 
sıu. 

8- Rahmi be7ln • Hisar "'rkı • Bit 
nevclvansm. 

9-- Kara lsmaıı ata • Hüseyni n,,. 
kış yürek lf!Dlal • Gönilller ufrıısıı blt 
J'&rl blaman.. 

10- Su semaisi. 
!1 - Memlekel su& aJVL 
!1- Konu.-&. 
zı.ıs - Esham. lahrit11 bmbb'• • 

nukul borsası (fiyall. 
21,25 - Neşeli pıitdar • L 
Zl,3' - Müzik (Kliçlllt erl<tslra ı 

Şef Necip Aşkın). 
!Z,JO - Miiıdk <Oı>treller), 

23 - Mlb:ll< (Caabandl. 
23.45-24 - !;on &Jam haberleri. .. 

J'&rmkl proıram. 

YARIN 

IZ,35 - Türk mlialfl • Pi. 
U - Memlekel ıaal aun. aJalllo 

mtleoroloJi habtrlerL 
U,15 - Konwıma (Kadııı oaall • 

Pi.) 
13,30-14 - Mlhlk 

ram • Pi.). 

1357 Hic:i 
MuharrPm 

14 

1354 Runıl 

Şubat 
21 

-~~~~......;.~~~~-'~ 
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1 1 
Vakitler Vanti Ezani 

c:a. rlıt. iL d. --- -
Güne, 6 28 12 ·24 

Öğle 12 26 6 21 

ikindi 15 38 9 33 

Akşam 13 o 12 OJ 

Y•tsı :9 33 1 30 

lmsalı 4 s:ı 10 45 



S-SON' TELft RAF- 6 MART ltst 

1 Lokantacıların Dilekleri Mi' nasebetile 

Eski Türk Mutfa~ Yavaş 
Ya v a ş Sönü yor 

ı_ş_A __ K A_ı Paris, Şık Kadınların 
Cennetidir! 

YERİNDE BİR TEŞHiS Esk i Yem ekler Güzel San'a tl ar 
Şubesine Girecek Kadar Nefis İdi 

Doktor - Kanınız bozuk, ba
yan ... Kaç yaşındasınız? ... 

Bu Seneki 
Şıkfl k ve 
Zer afet 

Modası Çok 
Par~ak 

01acakm1ş! 

- Otuz beş ... 

1 
Yazan: ı - Su halde yalnız kanınız de -

Osman Cemal KAYGILI ğil, hafızanız da bozuk ... 

~·-·-
~ 

ORİJİNAL BiR ADAM 

• 

D 
ünyanın en şık, en zari! 
kadınları Paristedir. Denil
se hata edilmiş olmaz. 

Pariste, her mevsım birçok mü
sabakalar tertib olunur: Güzellik 
müsabakas', şıklık ve zarafet mO.
sw!:.akası, otomobil musabakası, 
ilfilı ... 

K aç gündür, İstanbulluların 
derdlerini ve dileklerini, 
evliıdlarına düşkün ve va-

vımız, öyle ahçılı, ocaklı ve her 
gün tatlılı, tuzlulu, baklavalı, bö
rekli, dört başı mamur başlıyan 
evlerden değildi. Fakat, ne de ol
sa rahmetli anacığımın, bu küçü
cük evde, özene bezene pişirdiği, 
kendine mahsus, bazı öyle ye -
mekler vardı ki bunların tatları, 

tuzları hala damağımdadır. Me -
seliı: Onun, ramazan akşamla -

rında, çorbadan sonra yenmek ü
zere, sahanda yaptığı maydanoz
lu 1:.ir kuşbaşı kebabı vardı ki o, 
bu fani dünyadan göçüp gittikten 
sonra ben o kebabın eşine bir da
ha hiçbir yerde ratlayamadım. 

Galiba bu enfes ve yedıkçe in

sanın iştahi açılan kebab Egin işi 

lıir kebabdı. Vakıa, annem Eginli 

değildL Fakat, o bu kebabı, 

vaktiie Eginli ve varlıklı bir aile

den öğrenmişti. Sonradı.n, hatla 
bundan beş, altı yıl kadar önce, 

ayni kebabı, annemden gördüğüm 

ve aklımda kalabildiği tarzda ben 

kendi elimle yapayunl demiş ve 

bir hayli uğraştığım halde onu, 
bir türlü becerememiştim. Yine 
onun yaptığı bir düğün çorbası, 

bir keşkek, bir domatesli pilav, 
bir taze bakla, l:.ir bumbar, bir 

mücver, bir patlıcan kızartması, 

bir hurma tatlısı, bir lalanga, bir 

gözleme, bir yoğurt, bir kuru pey
nir vardı ki bunl~rın hepsi de 

hani Lokman hekimin ye! dediği 
şeylerdi. 

- Ne o, kışlık şapkan yokmu ? .. 

Bu seneki şıklık ve zarafet mü
zesinin çok parlak olacağı söyle
niyor. Bunun için Büyük sarayın 
salonları tahsis edilmıştır. 

Bilhassa (şıklık ve zarafet) mü
sabakasına ııştirak ıç;n Amerika
nın, İngilterenin birçok kibar ve 
şık kadınları Parisc gelmiştir, 

Bunların içinde San Fransisko -
dan, Melburn'dan, hatla Şanghay
dan gelenler bile vardır. Parisin 
büyük otelleri, yer bulunmıy~ -
cak derecede dolmuştur. 

- Var. fakat yaza saklıyorwn. .. 

kllr bir baba şefkatile dinlemek
te olan Cumhur Reisimize derd 
Yananlar ve dilekte l:.ulunanlar a
rası-ıdan, eski bir lokantacı, artık 
Yavaş yavaş ahçılığımızın sön -
inekte olduğunu ve bunun için 
ınemlekette bir ahçı mektebi açıl
:.ası lazım geldiğini söylüyordu. 

ır zamanlar, cihana şan salmış 
Olduğu söylenilen o pek meşhur 
'r"• urk mutfağının, ben biraz son-
larına yetişir gibi olmuştum. Va
kıa, 0 zamanlar bizim hakir e -

Halbuki bugün İstanbulun pek 
meşhur, pek gözde lokantaları is
tisna edilecek olursa öteki lokan
ta ve ahçıların pek çoğunda he
men, bu saydığım yemeklerin hiç 
birinde, ayni lezzeti değil, ayni 
lezztin yarısını bile bulamıyoruz. 

Ben şimdi burada uzun uzun 

(Devamı 7 inci sayfada) 
- Nasıl teyze, kfıçük Uoğlası 

tanımıyor nıusunuz? 

.bııg;;nkii Vatikan ıarayı bahçesi, Sen Piyer kilisesi ve Papanın muhafızlarından bin. 

VATüK~N a 
a 

Saray, Senpyer Kilisesi, 
• 

Müzeler, idare Tarzı, 
Eski ve Yeni Devirler 

P apaların ikametgahı olan 
l 'a.iıcan sarayı) Romada -

.. .ır. Ve (Sen Piyer) gö • 
~llld~ğü yere, İmparator Kas -
t· ntının emrile yapılmıştır. Dev
ltı en büyük kılisesi idi. 

ıı;.s inci yüz yılda Kostantinin 
d zl!ıkası bir çok tadilata uğra
>' l. 5 inci Nikola binayı yıktırma
~ a ve yeniden yaptırmaya kP.rar 
;rdi. İnşaat uzun sürdü. 

f lk evvel, Yunan salbi şeklinde 
b 'Pılnıası takarrür etmişti. Bila
d a~a Rafael, selefinin p!Anlarını 
eg,Ştirdi. 

, (Sen Piyer) in meşhur kubbe
P:l (Mikel Anj) tarafındar. ya
ttı dı, Portik dahil olmak üzere u
k· '1luğu 211 metredir. Yüksekli
~1.~41 metre 50 santim. Kubbe, 
ltt ı e kadar 132 metre 50 santim 
"a ıfaındadır. Kilisede 778 sütun 

1 rctır. Bunun 229 u mermer, 533ü 

kireç taşından, 16 sı bronzdur. 44 
mihrab, 396 heykel mevcuttur. 
Bunların 105 i mermer, 161 i kireç 
taşından, 90 ı mermer kaplı, 40 ı 

bronzdur. 
Vatikana, kilisenin soluna ba -

kan büyük kapıdan girilir. Vati
kan sarayı ve Sen Piyer kilisesi 
440.000 metre murabbaı bir ara
ziyi işgal eder. 55.000 metre mu
rabbaı üzerinde muhtelif binalar 
vardır. 

Papa, Vatikanın hakimi mutla
kıdır. Valiyi bizzat kendi tayin 
eder Bunun maiyetinde bir çok 
memurlar bulunur. Sarayın ve ki
lisenin idaresine vali bakar. 

Vatikanda bir de mahkeme var
dır. Sarayın asayişi, asilzadeler
den mürekkep muhafızlar tara -
fından temin olunur. 
Papanın maiyetinde 70 kardi

nal. 6 piskopos, 50 kardinal nam-

zedi bulun ur. 
Papanın hususi dairesi 1450 de 

yapılmıştır. 18 inci yüz yılda bü
yütülmüştür. 

Vatikanda bir de müze vardır. 
Bu müze, dünyanın en zengin mü
zelerinden biridir. Ve birkaç kıs
ma ayrılmıştır. 

(Mısır müzesi), 1839 da 16 ıncı 
Greguvar tarafından tesis olun
muştur. Altı salondan mürekkep
tir. Birinci salonda beş lilhıd var
dır. !sanın doğuşundan 11 asır ev
veline ait olan tahta üzerine ya
pılmış bir resim çok kıymetli bir 
san'at eseridir. İkinci salonda 
heykeller teşhir olunmuştur. Bun
lardan, 2 inci Ramses'in anası -
nın heykeli dikkat nazarı çeker. 
Diğer salonlarda Mısıra, Mısır i
lahlarına ait birçok eser vardır. 

(Pio Klemantino) müzesi: Yu
nan - Roma eserleri. Pidyas·ın 

\JUpıterı !. (Minerva) nın yarım 
heykel~ ilh ... 

(Şiromanti mü.zesi): Papa 7 in
ci Şiromanti tarafından tesis edil
miştir. 60 daireye ayrılmıştır. 300 
metre uzunluğunda bir koridoru 
işgal eder. Duvarlar suluboya re
simlerle süslüdür. 5,000 den faz
la çok kıymetli bir yazı kolleksi
yonu vardır. 

(Etrüsk müzesi): IS.36 da 16 ın
cı Greguvar tarafından açılmış
tır. Sekiz salondan mürekkeptir. 
Etrüsk devrine ait eserler teşhir 
edilmiştir. 

Şamdanlar galerisi, halı galeri
si, harita galerisi, yemek san'at
ler galerisi baha biçilmez bir çok 
eserleri havidir. 

Vatikan sarayında meşhur res
sam Rafaele ait bir çok kıymet
li tablolar; hazinesinde kıymetti 
mücevherat vardır. 

Ge~nlerde yapılun otomobil 
müsabakasını Monya Goya kazan
mıştır. 

Otomobil müsabakasında ara basının ve kıyatellnln ı:uzellitt 
ile Lirinciliği kazan an Monya Goya 

onmarter Cinayet· 
alo Patlıyan Tabanca.c 

1

1f!aydutlar Reisi Yere Serilivermiş 
G e~en pazar ak~amı Fransa- . ı;ıa _Dastük'ıin arkadaşlarından üç / Balodan sonra 4 arkadaş büfeye 

da Monm.ırter. de merasını ı kışı daha gırmışti. gitmek için toplandılar. Fakat, 
salonlarında lıır balo veril- Yeni gelenler Jatto diye anılan 1 dışarı çıkarlarken Dastük'ün eski 

mişti. Fakat tamamen bır hal Jan. ~ero, Jan Batıst Doposi ve mübareze şampiyonlarından Bel-
balosu olan bu eğlcntide aileler Robı ıdı. livrer'e rastladı, onunla konuşa• 
arasındaki samımiyet göze çar - Muhıtin en acar çapkınlarından rak ilerlemeğe koyuldu. Önden gl 
pıyor; cazın güzelliği, gülücükler, üçünün baloda bırleşmelerı ora- den üç arkadaş reıslerinin bu ge-
neş'e tezahürleri, birbirlerine sa- lakılerin teliişını arttırmağa se- rı kalışına kızdılar, Joro Dastük'e 
rılan çiftlerin şarkılarile salon oeb oluyordu. uç dort defa seslendi: 
tam bır neş'e havası içinde çalka- Herkes Robi'ye yan gözle bakı- - Bizimle geleceksen yuru, 

nıyordu. yor, bırbirlerine anlatıyorlardı. yoksa biz gidiyoruz!. Böyle kap-
Salonun seyirci yerlerine otu - - Rabiyi gormüyor musunuz? lumbağa gibi yürüyeceksen ben 

ran yaşlı kadınlar, anneler, baba- Çapkın yine sahnede .. Binbir a- yanından ayrılıyorum. 
lar tebessüm bakışlarını coşkun paş macerası sıraları!lda Marsı·l- J ' l - oro nun acele edişine hak ve-
eğ enen gençliğin im:endirici top- yada yediği bir kurşunun kulak · k 
luluğunda hoşnutlukla gezdirı· _ remıyen es i mübare:<e şampiyo-

arkasındaki izi nasıl -ia belli olu- n ı · · d ld D ·· k yorlardı. u çe e reısın en ayrı ı. astu 
yor? Burada iki aylık bır de mah- neş'ell bir tavırla arkadaşlarına 

~ce yarısına doğru salonun bu kümiyetı" vardı. Onu da ikmal et- ak! · y aştı, soylendi: 
neş'e havasını bozan ufak bir ha- miş demek! H 
dise oldu: Sahada zorlukla kımıl- - aydi çocuklar, hep birden 

Dans sırasında bir ara Robinin bir şarkı söyliyelim! 
danan çiftlerin arasında sert ha - yanına sokulan Astek sordu: 
reketlerle dans eden ve apaşca el - Daha acıkmadın galiba?, 
tutuşu ile göze çarpan birisini Robi cevab verdi; 
işaret ettiler: 

- Nasıl oluyor da bu koca Mar
sel Dastük kızlarımız;n arasında 
bulunuyor? .. Niçin bu adamı bu
raya soktular. 

Marsel Dastilk, ebeveyninin ga
yet mazbut seciyeli ve temiz ol
masına rağmen en fena itiyadlar
la müştehir olmuş bir çapkındı. 
Sarhoşluğu, kavgacılığı dillerde 
destandı. Para kazanmak için ça
lışmaz, sefahet yuvalarından, ser
best kadınlardan aldığı haracla 
geçinirdi.. Henüz 29 yaşında iken 
muhii tnin çapkınlar elebaşısı ke
silmişti. İşte, bu hıiviyeti dolayı
sile Marsel Dastuk'ün balolarda 
bulunuşu ihtiyar anneleri endişe

.,-e düşürüyordu. 
Marsel Dastük çocukluğundan • 

beri haşarılıkla meşhurdu. 
Dastük'ün ilk hırsızlık ve ma • 

cera meseleler! Monmarter'de 
kend'ni gös:·~rdl. sonra sırasile 

Lriv'de, Parlste, Bordoda, Mar -
silya hatta Tuloz'da hikAye tar • 
zında sövlenmeğe başladı. 

• •• 

- J ora ile beraber benden ay
rıldığınızdan beri ağzıma çöp koy
madım. Sizinle yediğim yemekle 
duruyorum, Gar büfesinde bır 

şeyler bulacağımı umuyorum a
ma, balodan sonra hep beraber o
raya kadar gideriz ... 

• .. 

Gecenin sessiıliğl içinde Mar
ya bulvarında dört apaşın şarkı
sı aksettL. 

Bir ağızdan söylenen şarkı: 
- cDünyanın en güzel tangosu, 

senin kollarında oynadığım tan
godur!. 
Bu mısralar nihayet bulurken 
neş'eye son veren bir patlama du· 
yuldu. Arkasından da Dastük tıp-

(Devamı 7 inci sayfada) 

Saat bire doğru b•lodakilerin 
heyecanı fazlalaştL Çünkü salo -

lliuföeyl milteakıb vak'a mahal llnd9 yapılan tahkikat, köşedeki 
ıııaktul haydud lar reisl 
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Şef'in Universite'ye 
Şeref Vermesi Coşkun 
Tezahüre· Vesile Oldu 

(1 inci sahif~den devam) 
ve yine Üniversite işleri etrafın
da alakadarlarla görüştüler. 

Bu sırada, Üniversitenin önü, 
bahçe, Beyazıd meydanı, İsmet 
İnönünün hitabesini dinlemek iş
tiyakile sabırsızlanan gençlik ve 
halk tarafından tamamen hınca
hınç bir vaziyette doldurulmuştu. 

Bundan sonra Milli Şef, Rek -
tör odasının yanındaki büyük sa
:onu teşrif ettiler. Büyük salonun/ 
bahçeye bakan üst penceresi önün
de tertibat alınmış, hoparlör te -
sisatı hazırlanmıştı. 

Aziz Şefimiz, salonun pencere
sinde görününce, bahçeyi doldu
ran gençlik tarafından şiddetle al
kışlanclı. 

- Yaşa.. Sağol.. diye bağırıyor
lardı. 

MİLLİ ŞEF SÖYLÜYOR 
Biraz sonra, radyo ile bütün 

memlekete ve hoparlörlerle de 
bütün Üniversite bahçesindeki ve 
Beyazıd meydanındaki gençliğe j 
ve vatandaşlara yapılan hitabeyi, j 
Büyük Şef söylemeğe başladılar. 

Sık sık alkışlarla ve cyaşa• bay -
kırışile kesilen bu hitabe yirmi 
dakika kadar devam etti. 

İNÖNÜ'NÜN NUTKU 
İnönü nutkunda: 
•İstanbnl ÜniveısitesİD.İ», kıy

metli mensublan: 
İstanhnla gelişimde beni sami

mi)letle selamladınız. Bu günde 
Üniversitenin müesseselerinde ya--ı 
kından gördüğüm, memleket ve 
millet için ümidlerle il.olu olan 
çalışmaları bende iyi intıbalar bı
rekh. Size teşekkürlerimi ve tak
dirlerimi söylemek isterim. 

Bilirsiniz ki Cumhuriyet İstan
bnl Üniversitesinin mükemmel ol
ma'iını rejimin ilk gününden iti

baren emel edindi. Muhtelif isti
kametlerde saminıl gayretlerden 
sonra Üniversitenin bugünkü şek

li teessüs etmiştir. İlim seviye -
5inde tedrisat malzemesinde İs -

tanbul Üniversitemizin kıymeti,.. 
ne umumi olarak güvenebiliriz. 
Cumhuriyet bü.kümeti yeni An
kara Üniversitesini tedrican mey
dana getirirken İstanbul Üniver
site eksiklerini de durmadan ta
mamlamağa çalışacaktır. 

Fakat asd mühim olan nokta, 
Üniversite mensubu talebemizin, 
istikbal için verdiği teminattır. 

Kız ve erkek, Üniversiteli arka
daşlarımız; çalışkanlıkta, ideal
de, ahlak ve karakterde Türkiye
nen sağlam istikbaline en inan
dırıcı delil olmak mevkiindedir -
ler• demiştir. 
İnönü bundan sonra nutkuna 

şu şekilde devam etmiştir: 

Genç Üniversiteliler. 
Moraliniz ve karakteriniz, bü

yük Türk milletinin yiır~t;ıni ü
midlerle dolduracak g-.i .z. örnek
lerle kendini göstern.cklcdir. Tür
kiyenin istikbali üzerine teşhis 
koymak istiyen yabancılar, tah -
sil çağında bulunan gençlerimizin 
ahlak ve karakterindeki sağlam -
lıktan ders almalıdırlar. 

Bu toplantıdan istifade ederek 
İstanbuldaki sayın vatandaşlan -
ma da teşekkür etmek istiyorum. 
Vatandaşlarım, üç dört gündür, 
muhabbetli muhitlerinde beni 
bahtiyar etmişlerdir. Bir bakışta 
sade görünen mevzulara temas e
derken istifade edebilmemi temin 
edecek ciddi bir dikkat ve sami
miyet göstermişlerdir. Halkımızın 

her tabakasile memleketin her kö
şesinde doğrudan doğruya aradı -
ğırn bu temaslar, benim için çok 
istifadeli, hatta çok zevkli bir 
usuldür.• 

Mühim Bir Nokta 
Şefin saat on birden itibaren bü
tün İstanbul ve Türkiye halkı ta
rafından dinlenilen bu nutukla
rının metnini maatteessüf Ana -
dolu ajansı gazetemizin intl§ar 

saatine kadar ytiştiremeıniş ol -
duğu için ayrıca okuyucularımıza 
veremiyoruz. Filhakika radyonun 
bütün vatandaşlara naklettiği bu 
değerli nutku bizim de radyodan 
aldığımız notlarla neşretmemiz 

mümkün olmakla teraber bu şe
kildeki neşriyatın Büyük Şefin 
tarihsel nutkundaki büyük ehem
miyet dolayısile resmi metne na
zaran, bir sehiv ve hatadan salim 
kalamıyacağmı da yine okuyucu
larımızın takdirinden beklemek 
mümkündür. Dünyanın vasıl ol
duğu bu sür'at devrinde Anadolu 
ajansının bermutad gösterdiği 

kamplumbağa - ajans rekabetin
de ne kadar ileriye gittiğini bu 
sebeble bir kere d.;ı.ha gözönüne 
koymak da hiç şüphe yok ki ala
kadarlar için ayrıca bir dikkat ve
silesi olabilir. 

frankocular İtalyajan Yüz ~evirip İn9iltereye Yaklaşıyor 
(Birinci sayfadan devam) 

kii tizzat kendi gayretile elde e
debilir .• 

Burgos 6 (A.A.) - Rasyon -

Nasyonalin bildirdiğine göre Cum

huriyet filosu Kartacadan meç -

hu! bir semte hareket etmiştir. 

TUNUSUN HAZIRLI(';I ARTTI 

Tunus 6 (A.A.) - General 

Auguste Nogues, dün Tunusa gel

miştir. Mumaileyh, umumi vali 

Erik Labonne ve Tunus kıt'aları 
kumandanı General Amedee Blanc 

tarafından karşılanmıştır. 

General ,Nogues, dün Labonne 

ile birkaç kere görüşmüştür. Ge

neral, refakatinde General Blanc 

olduğu halde bugün cenubi Tu

nus ekspresile teftişe gidecektir. 
Salı günü de tayyare ile Fasa ha
reket edecektir. 

Labonne da Souset ve Safaksa 
gidecektir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangos-u 

İngiltere ve Sovyetler 
(2 inci sayfa.dan devam) 

ilk defa olarak Rusyada çalınması, 
Fransız donanmasının, bu ittifa
kın imzasından kısa bir zaman ev
vel Kronştad'ı ziyareti esnasında-! 
dır. O zamana kadar Rusyada ça
lınması memnu olan bu marşı, Çar 
ikinci Nikola, bu ziyaret vesilesile 
ayakta dinlemişti. Demek ki bir 
devletin emniyeti meselesi mev -
zuu bahsolduğu zaman, çok ehem
miyetli olı.n ideoloji ihtilafı dahi 
arka plana geçmektedir. 
Avrup~ polıtikasının yeni isti -

halesi karşısında konservatör İn
giltere, komünist Rusyaya doğ -
ru yaklaşmak ihtiyacını hissetmi
ye başlamış gibi görünüyor. Ge -
çenlerde İngiliz Hariciye Vekili 
Lord Halifaks, Londradaki Sovyet 
büyük elçiliğinde verilen bir su
vareye gitti. Büyük harbdenberi 
bir İngiliz Hariciye Vekilinin ilk 
defa olarak Sovyet elçiliğine git
tiği bu vesile ile tebarüz ettirildi. 
Sonra İngiltere hükumeti Mas -
kovaya bir heyet yollamıya karar 
vermiştir. Gerçi bu heyet Alman
ya da dahil olduğu halde başka 

memleketlere de uğrıyacaktır. Fa
kat İngiliz gazeteleri en çok Mos
kova ziyereti üzerinde durmakta
dırlar. Hatta bazı gazeteler, diğer 
memleketlere yapılacak olan zi -
yaretin, Moskova ziyaretile istih
daf edilen gayeyi gizlemek gibi bir 
politika oyunundan ibaret oldu-. 
ğunu iddia edecek kadar ileri git
mektedrler. İnglterenn en nüfuz
lu iktısad ve maliye mehafilleri
nin fikirlerini aksettiren Ekono -
mist bu mesele hakkında diyor ki: 

cBelki de Moskovaya gidecek 
olan Bay Hudson'a bütün mana -
sile diplomatik denecek bir vazi
fe verilmiyor. Fakat Kremlin ile 
Dovning Street arasında doğru -
dan doğruya temas tesis edilmiş 
olmasının herkes tarafından bi -
!inmesi faydalıdır. Menfaatleri bir 
asırdanberi biribirine bugünkü 
kadar uygun olınıyan iki büyük 
devlet arasında mukarenet tesis e
dilmiyeceği hakkındaki kanaat lü
zumundan fazla devam etmiştir.> 

Her halde son zamanlarda Ber
lin - Roma mihverinin tazyiki al- • 
tında Sovyet - İngiliz mukarene-

' tine doğru bir temayül hissedil -
mekl el •.. Ancak bu ehemmiyetli 
bahiste bir ihtimale işaret etmek 
istiyoruz: Bunun Almanya üze -
rinde tazyik yapmak için bir ma
nevra olması da daima muhtemel
d'r. Eunun içindir ki son hükmü 
vermezden evvel, hadiselerin in
kişafını beklemek lazımdır. 

Bir Kadln--
Kocasını 
Bıçakladı 

(Birinci sayfadan devam) 
eline alarak içeri bakmak ister
ken, bir elinin çıplak tele do -
kunmasile cereyana tutulmuştur. 

Genç hamurkar feci ihtilaçlar 
içinde derhal ölmüştür. 

ELİ BIÇAKLI KADIN 
İkinci hadise de şudur: 
Üsküdarda Sultantepe yoku

şunda oturan Necati ile karısı Ne
rimenin arası bir müddet evvel 
geçimsizlik yüzünden açılm·~tır. 

Dün akşam her vakitki gibi ka
rı koca arasında başlıyan kavga, 
birdenbire büyümüş ve Neriman 
eline geçirdiği bıçakla kocasını 

muhtelif yerlerinden yaralamış-

Matbuat 
Takımı 
Mağlüb 
Pera Takımı 4-1 

Galib Geldi 
Matbuat takımı dün Taksim 

stadyomunda Pera takımile bir 
müsabaka daha yaptı ve bu kar
şılaşmada 4 - l gibi mühim bir 
farkla mağlub oldu. 

Matbuat !akımı, Şişli takımına 

karşı oynayan kadroyu taşıyordu 
ve ilk devreyi şiddetli esen rüz -
gar altında oynadı. Peralıların, 

rüzgardan da istifade ederek yap
tıkları. bir seri akın bir netice ver
meden atlatıldıktan sonra Sedad, 
oyunun ilk golünü yapmağa mu
vaffak oldu. Fakat Peralılar, ilk 
devrede biri Penaltıdan olmak ü
zere iki gol atarak 2 - 1 galib vazi
yette sahadan çıktılar. 

İkinci devrede rüzgardan isti
fade edileceği ümid ediliyordu. 
Fakat bu ümid, boşuna çıktı. Pe -
ralılar, 2 gol daha yapınca gazete
ciler takımının mağlubiyeti ta
hakkuk etmiş oldu. 

Fatih sulh ikinci hukuk mah
kemesi satış memurluğundan: 

Hatice, Muzaffer ve Mehmedin 
şayian mutasarrıf oldukları Şeh

remininde Macuncu Küçükhamam 1 

Vezir sokağ•nda yeni 27 eski 116, 
118, 120, 122, 124 Na. lı sağ tarafı 

7 harita No .lı mahal, arkası 5660 

No. lı mahal sol tarafı 5 harita No. 
lı müfrez arsa cephesi 15 metre
lik tarikle mahdud 460 lira mu
hammen kıymetli ev izalei şuyu 

zımnında açık arttırma suretile 
13/4/939 tarilline müsadif per
şembe günü saat 14 den 16 ya ka
dar mahkeme taşkalıbinin oda -
sında atideki şeraitler dairesin
de satılacaktır. Muhammen kıy

metin % 75 ni bulduğu takdirde 
o günü ihalesi icra kılınacak, bul · 
mad ğı takdirde en ~0.1 artt:ranın 
taahhüdü baki kalnı:,l< surel"le 
28/4/939 tarihine müsadıf <.:uma 
günü ayni saatte ve !IY''' mahalde 
arttırmaya devam olunacaktır. 

1- İşbu gayrimenkulde gayri 
müseccel hak sahihlerinin tarihi 
ilandan itibaren 20 gün zarfında 
vesaikile teraber müracaat etme
leri lazımdır. Aksi takdirde bun
lar paylaşmadan hariç kalırlar. 

2- İştirak edecekler % 7 /50 
nisbetinde pey vermeğe mecbur
durlar. 

3- Arttırma bedeli peşinen ve
rilmek lazımdır. Bedeli ihale:" 
müşteri miadında vermez ise iha
le feshedilerek gayri menkı<! ye
niden arttırmaya çıkarılır. y,, iki 
ihale arasındaki fark ve ;._,rar 
müşteriden bilahüküm alınır. 

4- İhale tarihine kadar o!~n 
bilcümle vergiler hissedarlı>::: ve 
% 2,5 de!laliye ile 20 senelik ev
kaf taviz bedeli müşteriye aiWr. 

5- Şartname herkesin gö"elı:

!eceği surette bugünden itibaren 
açıktır. Fazla malumat istiycnl•· 
rin satış 118 No. ile memur!yet!
mize müracaatları li\zımdır. 

118 

Beşinci Keşide 11 - Mart -
939 dadır. , 1 tır. Necati hastaneye kaldırıla -

1-

rak tedavi altına alınmış, kanlı 

bıçağile yakalanan Neriman ad
liyeye teslim edilmiştir. 

E üyük f~ram iye 50.000 liraiır. 
Bundan ~aşka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) Liralık iki 

adet Mükafat vardır .• 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etn1eyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyanga
nun mes'ud ve bahtiyarları ar:!sına gir
miş olursunuz ... 

1 Şile [~azası Malmüdürlüğünden: 
1- 20 Mart 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on dörtte 

Şile Malmi:'1U.düğünde müteşekkil Eksiltme Komisyonunca 

ihale edilmek üzere 5,999 lira 84 kuruş keşif bedelli hükiimet 

konağı tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Mukavele, eksiltme, tayındırlık işleri genel ve hususi ve fenni 

şartnameleri proje keşfi hulasası ile buna müteierri diğer ev

rak parasız olarak görülecektir. 

3- Muvakkat teminat 450 liradır. 

4- İsteklilerin hemen 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına, ek

siltme tarihinden sekiz gün evvel müracaatla Nafıa Müdürlü

ğünden almış olduğu ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarını iha

le günü saat on ikiye kadar Komisyona ibraz eylemeleri ıa-

zımdır (1476) 

İstanbul Muhteliti 3-
Dün Galib Geldi 

l'Tamşuvar 
Zevksiz 
Oynadı 

Dünkü Mac Evvelki Günden 
Dünkü Maç Sıfıra 
Sıfır Berabere Bitti 

• 
Daha Zevkli Oynandı 

Htanbul mıntakası tarafından ı hücumlarda bütün şiltleri dışarı 
tertib edilen Ankara - İstanbul atıyordu. İstanbul takımının bariz 

Ankarada yaptığı iki maçı da 
kıaybeden Romanyanın Tamşvar 

takımı dün uzun seyahatinin son 
maçını Şişli, Pera kulüblerinCı İs
tanbul muhteliti namile çıkan 

karışık bir takımlle yaptı. 

muhtelitleri arasındaki maçların 
ikincisi dün Taksim stadyomun -
da büyük bir kalabalık önünde 
yapıldı. 

Ankara takımı: Necdet - Ali 
Riza, Nuri - Keşfi, Hasan, Nusret
Atclul, Fikret, Gündüz, Haşim, 

Hamdi. 

İstanbul takımı: Mehmed Ali -
Lutfi, Hüsnü - Musa, Angelidis, 
Yusuf - Necdet, Naci, Boduri, Şe
ref, Diran. 

Hakem: Ahmed Adem idi. 
Ankara takımı rüzgarı lehine 

aldı, oyuna İstanbul takımı sür
atli bir hücumla başladı. Ankara 
takımı, derhal topu yakalıyarak 
soldan bir hücum yaptı, kaleye 
atılan şütü Mehmed Ali tuttu. 
Rüzgarla beraber kuvvetli hü -
cumlar yapan Ankaralıların ikin
ci bir şütünü Mehmed Ali gene 
yakaladı. Bu iki tehlikeli hücu -
mu atlatan İstanbul takımı mer
kezden yaptığı bir hücumla An
kara kalesine kadar indi. 

Boduri mühim bir fırsat yaka
ladı ise de tereddüdü yüzünden 
topu kaleciye kaptırdı. 

İstanbul takımının sık sık yap
tığı hücumlardan hirinde Boduri 
Musadan aldığı pası dokuzuncu 
dakikada nefis bir sol vuruşla go
le çevirdi. 

İstanbul takımı rahat ve güzel 
bir oyunla her hücumda Ankara 
kalesine kadar iniyordu. Dirandan 
gelen topu, Necdet kale önünde 
yakaladı ve teliışı yüzünden mu
hakkak bir sayı kaçırdı. 

Rüzgarın yardımile daha kolay 
hücum yapan Ankaralılar Ham
dinin müessir oyunile İstanbul 
kalesini zorlamağa başladılar. 

On teşinci dakikada Hamdi to
pu ortaladı. Haşim güzel bir kafa 
v-uruşile Ankaranın gölünü yap

tı. 

Oyun berabere vaziyete girin
ce Ankara takımında daha fazla 
bir canlılık göze çarpıyordu. Ham
dinin mükemmel bir şütü direğe 
vurarak geri geldi. Bu garib şüt 
Ankaranın muhakkak kaçan bir 
golüdür. Ankara takımı bakim 
bir vaziyette oyuna bir müddet 

devam etti. Buna rağmen İstan
bul takımı daha düzgün ve bil -
hassa hesablı oynuyor. Geriler -
den topu söken Şeref, hafif bir 
sürüşten sonra Dirana pas verdi. 
Hemen her hücumu tehlikeli olan 

Diran kısa bir sürüşten sonra ha
rikulade bir şiltle yirminci daki
kada topu kalenin sol zaviyesin
den içeri soktu. 

İstanbul takımı rüzgara rağmen 
hiıkim bir vaziyete geçti. Bodur i
den pas alan Şeref mükemmel bir 
şüt çekti. Necdet plonjonla bunu 
yakaladı. İki taraf da karşılıklı 

sık sık hücum yapıyor. Şerefen 

pas alan Diran yerinde tir şüt 
çekti, top direğin kenarından dı
şarı gitti. Devrenin sonlarına doğ
ru İstanbul takımı ikisi soldan, 
biri sağdan üç korner attı ise de 
hiç birinden istifade edemedi. 
Birinci devre 2 - 1 İstanbulun ga
libiyetile bitti. 

İKİNCİ DEVRE 

Ankaralılar sahaya çıkarken 

takımı değiştirmiş, müdafaadan 
Nuriyi, hücum hattından da Ha
şimi takımdan çıkarmışlardı. İs
tanbul takımında hiç tadilat ya
pılmamıştı. 

Şeref şahsi bir hücumla bütün 
müdafaayı atlatan bir gayret -
ten sonra beşinci dakikada İs -

tanbulun üçüncü golünü yaptı. 

Üstüste hücum fırsatı bulan İs -
tanbul takımı Nacinin şayanı hay

ret derecede kendisinde toplanan 

hakimiyeti karşısında Ankara ta

kımı biraz favüllü oynamağa baş
ladı. Bu arada Ankara kalesi ci

varında yapılan favül üzerine M:ı
sa güzel tir frikik çekti ise de 

Necdet bunu cidden meharetle 
tuttu. 

İstanbul takımının bocalaması 
fazla sürmedi. İstanbul hücum 

hattının çalışmağa başlaması ü

zerine oyun tekrar Ankara kalesi 
üzerine yüklenmeğe başladı. Di

randan Necdete gelen top kuv -
vetli bir burun vuruşile direğ, 

yalıyarak dışarı gitti. 

Otuzuncu dakikada Bodurinin 
yaptığı golü hakem ofsayd saydı. 
Üstüste atılan korner, frikik ve 

şütlerden birçoğunu Necdet fev
kalade fedakaııane hareketlerle 

iade etti. Devrenin sonlarına doğ
ru kısa bir zaman dolu yağdı. Top 

Ankara müdafaa içinde iken oyun 
3 - 1 İstanbul takımının galibiye
tile bitti. 

--o---

Kasım paşa: 1-A.Hisar: 1 
Birinciliğe terfi maksadile iki 

defa karşılaşması lazım gelen bu 

iki takım geçen hafta hem lik, hem' 
de şild maçı için karşılaşmışlardı. 1 

Geçen hafta yaptığı maçı 1 - O ka-
1 

zanan Ksımpaşa, dün yaptığı i- l 
kinci karşılaşmada 1 - 1 berabere 

kalmıştır. Kasımpaşanın bir ga -
libiyeti olduğu için ıkinci kiline 
şampiyonu olarak birinci kümeye 
terfi etmiştir. 

Kendi köşesinde devamlı bir 
faaliyet gösteren Kasımpaşa ku -

lübü birinci like terfii dolayısile 

tebrik ederizz. 

Bu takımda İngiliz, Çekoslo -
vak, Yunan ve Rus tebaasından o
yuncular da vardı. Her uğradığı 

yerde üstüste maç yapmak mec • 
buriyetinde kalan Romanyalı fut· 
bolcuların oyun esnasında koşma!' 
bile istemedikleri belli oluyordu. 

İlk devrede İstanbul takım rüz
garı lehine almıştı. Takım biraZ 
yanlış tertib edildiği için hücum 
hattı bir türlü netice alamadı. Kır~ 
beş dakika sil ren kuvvetli bir taı· 
yika rağmen oyun sıfır sıfıra be
rabere bitti. 

İkinci devre İstanbul takımı 
iyi oynamağa başladı. Nobarııı 

merkez muhacim oynaması birço~ 
fırsatlann kaçmasına sebeb oldU· 
Rüzgara rağmen İstanbul takıJnl 
hiıkimiyeti m:.Oafirlere verdi. 

Bir aralık üstüste dört kornet 
oldu ve bunların hıç birinden is· 
tifadeedilemed.i. Devrenin orta· 
larında Bombino mükemmel bir 
şüt çekti, fakat müdafi büyük bil 
fedakarlıkla bunu km:tardı. 

İstanbul takımının gol yapama· 
masırta Rumen kalecisinin de fev· 
kalade iyi oynaması sebeb oJdtl· 

İkinci devre tamamen İs tan bul 
takımının hakimiyeti altında ge· 
mesine rağmen oyun sıfu· sıfıra 

bitti. 

Beylerbeyi : 4-Galata 
Gençler: 3 

İkinci ilk takımları arasında Y11 

pılan şild maçında Beylerbeyi. 
Galatagençleri 4 - 3 mağlub ede' 
rek tesfiyeye uğratmıştır. 

'~ . ' . ' ' , . . .. ·--"' . 

ile SABAH OGLE ve AKŞAIJ 
Her yemekten sonra muntazaman 

diş!erinizi fırçalayınız 

Çünkü ASPİRİN senelerdenbe'i 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ıı~' 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilM 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olmak içi~ 
.lütfen markasına dikk.:ıt ediniz. 
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FİL. o 
Tefrika Numarası : 49 vazon: Rahmi YACIZ 

Hava Karaıılık, Etraf Kapalı, 
Gün Bulutlu id i 

• 
Sessizliği içinde Top Gürültüleri Gecenin 

Dehşetli Akislerle Sürüp 
Arkadya mürettebatı topu acele 

" ' orttüler. Birbirini çiğneyerek ka 
sare kapağından içeriye doldular. 
Düşınan gemisi çarçabuk suda 
daldı, Karadenizin enginlerine 
doğru av arıya arıya seyre koyul
du ... 

'l'eğmen Sami 2 ölü 13 yaralıdan 
nıürekkeb zayiatını yanına alıp da 
bölük mıntakasına geldiği zaman 
1 •burun telefonu çın çın ötüyordu. 
1 <enç teğmen telefonu açtı, Şile
'•en tabur karargahından bizzat 
lcuınandan soruyordu: 

- Alo .. Burası Şile sahil mu -
lıafaza taburu üçüncü bölük ka
rargahı .. Ben müliızim Sami.. 

- 'l'abur kumandanı İbrahim.. 
Sarni Efendi.. Boğaz topçuları bir 
(üşnıan tahtelbahrinin sizin mın- 1 lakanızdaki İrva kayalıklarını t()-ı 
Pa tuttuğunu haber verdiler. 1 

- Zayiatınız var mı? 
- Var efendim! 
- Ne kadar? 
- 13 yaralı, iki şehid! 

Bu son kısa cümle tabur ku
l'tıandanını hayrete düşürdü. Yaşlı 
binbaşı aklının almadığı bu raka
mı tekrarlıyarak inanmak iste -
l'nediğini gösterdi. 

ta yatıp kalkan emirberine ses -
lendi: 

_ Hüseyin ... Hüseyin ... 
Sesine karanlıkta akseden ken

di sadası cevab verdi.. 
Top gürültüleri gecenin sessiz

liği içinde dehşetli akislerle sü • 
rüp gidiyor, işin ne olduğunu an
lamak, icabederse tertibat almak 
vazifesile mükellef bulunan bölük 
subayı emirberini uyandırmağa 

çalışıyordu. 

Ayni zeminlikte yatan yüzbaşı 
Etem Efenı:li de top seslerile göz
lerini açtı, gemici fenerinin titrek 
sarı ışığile aydınlanan toprak o• 
dada Sami Efendiye seslendi: 

- Sami Efendi.. Sami Efendi .. 
O da sesine cevab alamayınca 

kalktı, giyindi, dışarı çıktı. Kapı
nın önünde emirberini arıyan Sa
miye rast geldi. Sordu: 

- Sami Efendi.. Nedir bu top 
sesleri? 

- Bilmem yüzbaşım .. Ben de 
ona uyandım. Dışarı çıktım .. Bi
zim neferi arıyorum. 

- Yerinde yok mu? 
- Yok galiba! 
- Toplar çoktan mı atılıyor! 
- Eh .. 3 - 4 dakikadır sürüyor. 

Gidiyordu 
- Bölüğü silah başına edelim .• 

İçtima mahallinde bek!iyelim. 
Kendi posta, karakol ve müfreze
lerimize telefonla soralım. Hatta 
tabura hem malumat verelim hem 
de istizah edelim. Beliti onların 
malumatı vardır. 

- Evet.. Öyle yapalım. Haydi 
sen bölüğün yattığı zeminliğe gi
diver de onları silah başına koş
tur. Ben de telefonla araştırma-

!ara başlıyayım., 

- Olur yüzbaşım! 
Sami karanlıklara daldı, ilerde, 

sahile yakın geniş zeminlikte bu
lunan bölüğe doğru koştu. 

Daha evvel de başlamış olsa ge-
- Nasıl? 13 yaralı iki şehid mi?\ rek! t l><'Vıtmı "Varl 
- Maalesef evet kumandanım! ===========-==================• 

Bölük zeminliğinin kapısına ge
len teğmen kapı nöbetçisini tüfe
ğine dayanmış. oturduğu yerde 
uyur buldu .. Şaşırdı, kızdı. Hid -
detle neferi omuzlarından tuttu, 
sarstı... Nöbetçi gözlerini bile 
açmadı, horultusuna devam 
etti.. Samı biraz uğraşıp da 
nöbetçiyi ı~yandıramayınca ko
ğuş vazifeisni gören zeminliğe 
daldı, neferlerin teker teker kar
yolalarını dolaştı .. Bütün bölük 
derin bir uykuya dalmış, bir türlü 
uyanmıyor, ölüm uykusuna yat
mış soğukkanlı mahlUklar gibi ne 
bunlara fayda etmiyordu. 

- Nasıl olur bu? Meydan mu- E k. Tu··rk M f ... hare~sine giren bir bölükte bile s ı ut agı 
bu miktar da istiksar edilecek bir 

takaındır. y y s •• •• 
,- R:ayalar şrasındıı bi.rdenb~_re av aş av aş on uyo :r 

e.eşe maruz kaldık efendıın. Duş-

(5 inci sayfadan devam) ır.an mermilerinden ziyade taş 
P.?'çaları, ufalanan kayalar tah-
tıoat yaptı... il:lunun 1>1ebeblerini arıyacak deo-

ğilim! Bu, neden böyle oluyor a-
f \re .. 'l'eğınen Sami hadiseyi şi- caba? Bu ciheti san'allarmda ehil 

1 •lıl bir rapor tarzında tabura an- ve mahir olanlar pekala bilirler. 
~t.tı, Yaralılar arasın.fa hadisenin[ Yalnız, benim bildiğim şu ki İs-

Usebbibi, 65 lik Davud çavuş da tanbuldaki ahçılık gün günden 
~<lı'dı. İhtiyar muharib hastaneye zayıflamakta gibidir. Hem, bu hal 
)' •ldırılacağı sırada gözlerini ha- yalnız ahçı dükkanlarında, lo -
V Uta Yıımdu .. Yaptığı hatayı kanı kantalarda değil, birçok evlerde 
e hayatı ile ödedi... de kendini hissettirmektedir. 

11 ,!Iarbiye Nezareti Şile taburunun Eskiden Bolunun Mengen ka-
lı; gradığı bu taarruzu hayretle sahasından yetişen öyle ahçılar 1 
\> arşılamakla beraber kendisine vardı ki bunların pişirdikleri ye-/ 
;rilen vazifenin tamamen yapıl- meklerin çoğu, adeta güzel san'at- ı 
t asına çalıştığı zehab,na kapıldı, lar şubesine gir~cek k_adar. güzel ı 
t tıver Paşanın bu taburları da ve nofis şeylerdL Bugun bılmem 
~l>lıeye göndermek tasavvurlıın ki koca İstanbulda kaç taoe Men-

e:..dana geldi. genli usta ahçı kalıruştır? Bun -
t Bir akşamdı ... Teğmen Sami ge- ~ ırdan geçtik, hatta, bugün İs
le >"&rısına doğru denizden duyu- tanbulda eskisi gil:.i, öyle zenaat
la~ lop seslerile karyolasındao fn:- !erinde mahir olan fasulye piyazı, 
ır · Çabuk hareketlerle kilotunu pilaki, ciğer kebabı ustaları bile 
t;Ydl, çizmelerini çekti, zeminlik- pek kalmam1ştır. 

11 d14arı çıktı. Geçende Hakkı Süha Ge:ı:ginle 
bu.~ava karanlık, etraf kapalı. gün birlikte, şöyle tam ağız tadile bir 
teırı ~tlu idL Teğınen Sami kendi ~kembe çorbası yemek için ne 
~liğine civar ufacık bir oyuk· kadar dolaştık ve en sonra onu ne 
~ ~ .., ....... .,.,,,,,.,, ....... ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,._, 
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ıı~llrJunda bir müddet ellerini 
led·ŞlUrdular, bir çok sözler geve

;ler. Meral durmadan ağladı. 
•v*i yavaş kendime geldim. 

<İııı.._ Niçin İclıllin ölümünü sakla-
iz' · 

ı.~11 • ~orıunu Şekib Sinan cevab
""ılırdı: 

~ı~ Böyle lazımdı delikanlı .. A
&ar asta idin, bu haber seni çok 

Sa bilirdi 

Yazan: Nusret Sala COŞKUN 

rısını kaybetmiş oluyor. Keşke bu
nu bana hastanede söyleselerdi. 

Beni yalnız bırakmalarını rica 
ettim. Sükılnete ihtiyacım vardL 

Söylenilen bu söz bir iğne gibi 
beynimi deliyordu. Doktordan 
başka hepsi çıktılar. Meral çıkar
ken yaşlı gözlerini gözlerime dik
ti. Hıçkırarak: 

- Üzülme Sermed, kendini ha-
rab etme! 

kadar güçlükle bir yerde bula -
bildik. 

Cumhuriyetten önceki, o birbi
rinden kötü, birbirinden felaketli 
günlerin yıkmış, bozmuş olduğu 
birçok güzel, nefis, temiz zenaat· 
!erimiz git.i o canım, dillerde des
tan ahçılığımız da bir hayli sar -
sıntılara uğramıştır. 

Kaç gündür, İstaobulluların 
derdlerini ve dileklerini, evlad -
!arına düşkün ve vakur bir baba 
şefkatile dinlemekte olan Cumhur 
Reisimize derd yanan lokantacının 
ahçılarımıza bir mekıeb açmak 
fikri doğru mudur, bunu kestire
mem. Yalnız, diğer düzeltilmekte, 
yenileştirilmekte, ilerletilmekte o
lan birçok işlerimiz gibi ahçılı -
ğııruzın da mekteble, kursla, us
talar ve mütehassıslarla ve bugün
kü yeni icablara, asri usullere uy
gun olarak es.ki parlak haline ge
tirilmesi ve bir vakitler dillerde 
destan olmuş olan Türk futfa -
ğınır:. tekrar bütün ağızları ken
dine imrendirmesi zamanı artık 

pek uzak değildir sanırım. 

ağzımdan mektub yazmış.. Facia 
esnasında elim sakatlandığı için 
yazı yazamıyor, bir dostuma dik
te ettiriyormuşum gibi .. 

İclalin ölümünden, hemen ha
berdar olmuşlar .. Bana gelen mek
tupları okudum, annem gelmeğe 
kalkmış. Şekib Sinan ağzımdan 

buna lüzum olmadığını yazmış .. 
İstanbula çağırmışlar, yine Şekib 
Sinan buna cŞimdilik doktorlar 
müsaade etmiyorlar• teklinde kar
şılık vermiş. 

Geçirdiğim buhrandan sonra 
biraz kendime gelince, kendim! 
toplayıncıya kadar annemin gel
mesini istedim. 

lngilterenin Yeni 
Bir Nokta· Nazarı 

(4 üncü ıayfadan devaın) 

Bu meseleler ticari ikti
sadl 1ahalarda milletler arasında 
alış verişi kolaylaştırmak mesele
leridir. Mevaddı iptidaiye mesele
si de bu sıradadır . 

Çemberlayıı mümkün olduğu 1 
kadar sür'atle bu gayekre varma
ğa çalışacakmış. Fakat İtalya ile 
Fransa arasındaki ihtilaf da İngi
liz Başvekilini düşündürmekte -
dir. Ciboti ve 'l'unus meseleleri 
yüzünden bu ihtilafın bir gün şid
detli bir dereceye vararak ortalı
ğı karıştırmasının önüne geçlle -
cektir. 

Şimdiki halde mevzuu bahsolan 
şey Fransa - İtalyan ihtilafının 
şiddetli bir safhaya girmesine ma
ni olmaktır, 

Bu yaz meşgul olunacak mühim 
bir mesele de İngiliz - Rus ticare
tinin inkişafını temin etmektir. 
Bunun için milyonlarca İngiliz li
ralık bir ticaret mevzuu bahsolu
yor. Bunun için de iki taraf ara
sında her sene için bir ticaret mu
ahedesi yapılacaklır. Ondan son
ra Londta ile Moskova arasında 
siyasi bir anlaş_maya varılacaklLr. 

lın üçüncü oğlu Don Juan İspan- , 
yaya kral olacaktır. Fakat Avru
pa matbuatını diğer meşgul eden 
bir hadise de İtalya Hariciye na
zırının Lehistan payıtahtını ziya
ret etmesi ve Kont Ciano'nun Var
şovada bulunduğu günlerde Leh 
talebenin Almanya aleyhine nü
mayişler yapmasıdır. Bu nüma -
yişlerde İtalya aleyhine doğru -
dan doğruya bir hareket yoktur. 
İspanya Cüm'huriyet hükumeti 
tarafından ise Genreal Frankoya 
karşı mukavemette devam edildi
ği malumdur. Madridden Avrupa 
gazetelerine vel'ilen ma!Umata gö
re halkın kuvvei maneviyesi yük
sektir. Cümhuriyet hükı1meti Baş
vekili Negrini ile diğer nazırların 
Madride gelip gitmeleri, orada 
toplanarak konuşmaları halk ü
zerinde iyi tesir yapmakta ve Mad
ridin yeniden payıtaht olduğunu 

düşündürerek ahalinin kuvvei ma
neviyesini yükseltmektedir. 

İngiltere hükumeti evvelce 
Frankonun yanın bir mümessil 
göndermiştir. İngiliz sefiri Cüm
huriyet hükumetinin yanında idi. 
Şimdi vaziyet değişmiştir. Artık 

Franko hükumeti İspanyanın ha
kiki hükumeti sayıldığı için İn -
gilterenin elçi olarak yollıyacağı 
sefir Frankonun yanına gidecek, 
fakat Cümhuriyet hüki:meti nez
dinde de bir İngiliz mümessili 
bulunacaktır. 

'f-1011 !!LGlt.ı- 6 MA ST un 

HiKA YE: 

' • SİN Si AŞK 
(4 üncü sayfadaıı devam) 

Dört ay evvel, genç kız hasta
landı. Ağabeyisi de işsiz. Bir müd
det evde yattı. Doktor, ilaç temin 
ettik. Hiç bir taraftan gelirleri 
yok, kendisi de çalışmadığı ıçın 

evlerinin vaziyeti büsbütün bo • 
zuldu. 

İşin daha kötü tarafı, bu k!Zın 
hastalığı ince hastalıktı; kendisi 
bunu öğrenmiş ve biliyordu da ... 
Annesi ve kardeşi, hastalığın bir 

hayli ilerlemiş olduğunu ve evde 
tedavisi kabil olamıyacağını bil -
dikleri için, kendisine, İstanbula 
götürerek bir sanatoryoma ya -

tırmağı teklif ediyorlardı. Fakat 
o, bütün ısrarlara karşı koyuyor, 
gitmek istemiyordu. 

Bu vaziyette araya ben girdim. 
Baoa çok itimadı vardı. Hastane
ye yatmanın kendisi için çok iyi 
olacağını, az zamanda iyileşece • 

ğini söyledim. Bu vadide uzun u
zun telkinler yaptım. Nihayet ra
zı oldu. İslanbula getirdik. Sana
toryoma yatırdık. Annesi, ağa • 
beyis' yine İzmitte oturuyordu. 

Bana gelince, beni, bu genç kızın 
ardından sevki tabii gibi bir kuv
vet İstanbula attı. İki aydır bura
dayım. Arasıra kızın ziyaretine 
gidiyorum. O fidan gibi ince vü
cud, büsbütün eridi. Bahar yüzü 
soldu. Yalnız solmıyan, kararını- 1 

yan tek şey gözlerindeki parıltı. 
O ne sönüyor, ne de azalıyor ... 

Dostuma sordum: 
- Genç kızda bu hastalık ev -

velce de varını imiş? .. 

- Varmış ... Sonradan alevlen
di ve kendini gösterdi, vahimleş
tL 

- Bu kadar bağlı olduğun bu 
kıza niçin sevgini itiraf etmedin? 

- Edemedim. Buna mahcublu
ğum ve daha ziyade hürmet his
lerim mani oldu. Çünkü, ilk aliı· 

kam saygı değer bir arkadaşa kar
şı duyulan duygulardan ibarettir. 
Bı.ı sonradan farkına varmaksı -
zın değişti. Fakat bu duygula -
n cinsleştirmek, maddileştirmek 

mümkün olmadı, yapamadım bu
nu ... 

Bu arkadaşı biraz teselli ettim. 
Cözlerini gözlerimden ayırma -
qan beni sükOt içinde dinled;, Va
pur iskeleye geldi. Bana adresini 
verdi. Ayrıldık. 

Kendi kendime düşünüyordum: 
Ne sinsi bir aşk! Evet, sinsi... 

Bu iki gencin kalbinde yıllarca 

gömülüp kalan, itiraf edilcmiyen 
bu aşk ancak bu kelime ile ma
nalandırılabilir... Fakat, bu ke
lime, daima. bir ckötülük• ifa -
desile kullanılmıştır; halbuki bu 
macerada ne asil, ne mukaddes 
bir mana taşıyordu ... 

RECAİ SANAY 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Fakat İspanya meselesinin bun
dan sonra başka başka safhaları 
görülecektir. Frankonun hükume
ti artık İspanyanın hakiki hüku
meti olarak tanındıktan sonra İn
giltere ile İspanyanın münasebatı 
da Londranın istediği şekilde yo
luna girince acaba İspanya tahtı 
meselesi nasıl neticelenm;ıı ola
cak?. İspanyanın eski kralı On 
üçüncü Alfons mu, yoksa oğlu mu ı 
tahta geçirilecek?. Sandy Ekspre
sin tahminlerine göre sabık kra-

Fakat Avrupa matbuatını meş
gul eden diğer bir keyfiyet de İ
talya Hariciye Nazırının Lehistan 
payıtahtını ziyaret etmesi ve Kont 
Ciano'nun Varşovada bulunduğu 
gnülerde ne görüşülüp kararlaş -
tırılınış olduğudur. 

He<:ıp 
Nn. 

Gayrımcnlulu.ı yeri Nevi Dnsya No. 

Monmarter Cinayeti 
(5 inci sayfadan devam) 

kı çivisi sökülmüş bir bebek gi
bi iki büklüm oldu, hay kırdı: 

- Ah .. mel'un V ... Beni vur -
du, yandım! 

Bunu ikinci bir silah sesi takip 
etti. Tabanca gürültüsü sessizliği ı 
parçalarken kaldırımlarda koşan 
ayak sesleri duyuldu. Birkaç da- 1 
kika sonra da yolun üzerinde Das
tük'ün kanlı cesedinden başka 

hiç kimse kalmamıştı. 
10 dakika sonra devriye gezen 

iki polis cesedle karşılaştılar. Bu
nu önce sızmış bir sarhoş zanne
derek kaldırmağa uğraştılar. El
lerine bulafan kandan ürperdiler, 
kalktılar ... İş anlaşıldı. Bu, Mon
marter'in apaşlar kralının cesa
diydi. 

Cesed, karakola kaldırıldıktao 
sonra saat 3 de vak'a yerine so
kulan iki gölge cinayete ait bazı 
izler araştırmağa koyuldular ... 

Nokta bekliyen iki polisten bi
ri arkadaşına seslendi: 

- Aaa .. Bak J ero ile Deposi. .. 
Burada ne arıyorlar?. 

Ve .. iki serseriyi çevirdiler. ar
kadaşlarının ölümü etrafında sor
guya çekildiler. İkisi de bir şey 
bilmediklerini söylediler: 
Maaınaflh bunların vak'a ma

hallind~ görülmeleri şüpheli teliik
ki edildL İkisi de karakpla geti • 
rildiler, orada sıkıca istintak edil
diler. 

Komiserin sorgusu iyi netice 

de görünce düştüğü teessür haki
katen derin oldu. Onlara uğradı
ğım felaketin bıraktığı yadigarı 
yazmamıştım. 

- Sargılar ne zaman çöriilecek 
Sermed!.. 

Diye sorduğu vakit: 
- Hiç bir zaman!w 

Cevabını verdim. 
Hayretle: 
- NiçinT 
Dedi. 
- Çünkü yüzüm yerinde yok!. 
Ellerile yüzünü kapadı. hay -

kırdı: 

- Ne diyorsun Sermecl? .. 
Gözlerim yaşardı. 
Ellerimi avuçları içine aldı: 

- Zavallı Sermed.. 
Mırıldandım: 

verdi. Hala heyecandan titriyen 
Jan: 

Balodan dönüyorduk. Önümüz
de, aralarında Dastük de olan 4 
kişi yürüyordu. Birden bire bir 
silah patladı. Dastük yere düştü, 
dört kişi koşarak kaçtılar. İçlerin
den birinin elinde hala namlusun· 
dan duman çıkan bir tabanca bu
lunduğunu gördüm. Başka bir şey 
bılmiyorum. 

Dedi. 
Diğer şahidlerden mübareze 

şamp\yonu Bellive.rer'in ifadesi 
üzerine karakola getirilen Deposi 
ile arkadaşları sıkıştırılınca iş 

meydana çıktı. Bunlardan Jero, 
Dastük'ü öldürenin Robi olduğu
nu, kendisinden çaldığı tabanca 
ile bu cinayeti işlediğini anlattL 

Diğer arkadaşları ne kadar sı
kıştırıldı ise de katil sebebini bir 
türlü bilmediklerinde ısrar etti
ler. Serseriler arasında ezeli sü -
kut kanununa sadık Kaldılar. 

Maamafih, vak'anın akabinde 
arkadaşlarının birinin yanına ka
çan ve oradan da belirsiz bir sem
te savuşan Robi, işi arkadaşına 

şöyle anlatmış: 

- Dastük, sevdiğim bir kadım 
öldürmüştü. Onun intikamım al -
dım. 

Robinin polisteki resimleri ço
ğaltılarak bütün ·polis merkede
rine gönderilmiş ve katilin yaka
lanması için her türlü tedbirler a
lınmıştır. 

- 1.hülıne, ne yapalım, dedi ... 
Sağsın ya! .. Müsald bir vakitte 
Avrupaya gider, pekila yüzünü. 
düzelttirebilirsin!.. 

Ağlarken, gülümsedim: 

- Maalesef Avrupada da ye -
dek parça bulunamıız. Tutturula
cak yer biİe kalmadı. 

Janet eve bir parça hareket ge
tirmişti. Annemi kencl:isinl gön
derıneğe ikna ettiğini söyledl 
Üzerime titriyor .. Onu burada her 
zamankinden mes'ut hissediyo -
rum. Beni sıkmadan meşgul edi
yor. 

792 Beyoğlu Çukur mahallesi tarlataşı 
caddesi eski 200 yeni 218 numaralı 

ev Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mah

kemesi 933/46 

Bankamıza ipotekli olup Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke
mesince yukarıda numarası yazılı dosya ile 14/3/39 salı 29/3/39 çar
şamba günlerınde açık arttırma ile satılacak olan gayrimenkulü alan
lara arzu ederlerse bankanın gayri menkul mukabilinde mevzuatı dahi-
linde para ikraz edebilir. (1459) , · ~ 

m~ 
Vapurların hafta l ık hareket tarifesi 

6 Marttan 13 Marta kadar 
Kalkacak vapurları n lslmle rl, kalkış gUn 

ve saatle ri ve kalkacakları rıh tımları 
k•rade.nl~ h•ttına 

Bertıft hattlna 

Mudanya hattına 

Bandırm• hattın• 

Katablg• hattın• 

lmroz hattına 

Ayvalık h•ttına 

izmır SGrat hattına 

••r•ln b•ttsn• 

izmtt hattına 

- Salı 12 de (Cumhuriyet), Perşembe 12 
de (Karadeniz), Pazar 16 da (Güııey
ıu). Galata rıhtunından. 

- Çarşamba 18 de (Ülgen), Cumartesi 
18 de (Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

- Her gün 9 da (Trak) sistemi vapur
lardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 da 
(Sus). Tophane rıhtımından. 

- Puarte;I, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus), ayrıca Çarşamba 20 de <Antal
ya), Cumartesi 20 de (Ülgen). Topha
ne rıhtunından. 

- Salı ve Cuma 9da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazar t da (Tayyar). Tophane nhtı
mından. 

- Çarşamba 15 de <Saadet), Cumartesi 
15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

- Puar U de (İmıir). Galata rıhtımın, 
dan. 

- Salı 10 da (Mersin), Cnma 10 da (Sa
dıkzade). Sirkeci rıhtımından. 

- Perşembe 9.30 da (Tayyar). Tophane 
rıhtımındaıı.. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfimat aşağıda te
lefon numaralan yazılı acenteden öğrenilir. 

Karakliy acentalığı 

Galata acentalığı 

Sirkeci acentahğı 

Köprübaşı 42362 
Deniz Ticareti Müd. binası 
altında 40133 

Yolcu Salonu 22740 

YENİ BİLET SATIŞ YERLERİ 
L - Karaköydeki acentalıkta bütün hatlar için kamııra biletler. 
z. - Galata rıhtınuAda Deniz ticareti binasına bilişik gişeler

de: Bütün hatlar için güverte biletleri. 
3. - Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara havza

sile İmroz hattı postaları için kamara ve güverte biletleri 
f. - Sirkeci yolcu salonundaki gişelerde: Mersin, Ayvalık, 

Bartın hatlan için kamara ve güverte biletleri. 

le~eı. acı golümsedim. Felfıket -
S;ı~kikatıer gibi uzun müddet 
ita aınaz. Bir gün meydana çı
<le~ değil mi?. Hem de böyle eıı 

Diye yalvarıyordu. 
Gözlerimi kapadım. 
Belına niçin gelmemişti?" 

• • • 

Ağır bir hastalığa tutulan za
vallı annem, gelemiyecek bir hal
de bulunduğu için, Matmazel Ja
neti yola çıkarmışlar. Daha evvel 
haberdar olsaydım, gelmemesini 
yazacaktım. Fakat buna imkan 
olmadı Janet ( ...... ) e geldi. 

- Birkaç defa zavallı, birkaç 
kere bedbaht Sermed! .. 

Bazan bana roman okuyor, İs
tanbuldan bahsediyor. Kendi ken
dimi düşünmeme imkan verme
meğe çalışıyor; etrafımda perva
ne gibi dönüyor. El'ıin bana bağ
lı olduğunu görüyorum.. Sen de 
:ı:avallısın Janet! .. 

Fotoğraflı gidiş - dönüş ve halk biletleri almak irtiyenle
rin vapurların hareket gnlerinden bir gün evvel müracaat et
meleri menfaatleri lcabındandl!'. 

IZMIT POST A SI lt tli bir şeklide .. 
liılı: astanede yüzünü kaybederek 

lltı ~avallı adam, evinde de ka-

Bugün Janet geldi 
Benim hastanede kaldığım müd

detçe Şekib Sinan aileme benim Beni yüzüm gözüm sargı için- , 

Düştüğü teessürün göz yaşını

dan Ummanı içinden kurtulma • 
ğa çalışarak: 

İstanbula &itmiyeceğiml" 

(Devamı YU') 

Yalnuı bu haftaya mahsus olmak üzere 7 Mart Salı günkil 
fmıit hıttı pos tası yapdmıyacaktır. 
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Grip, Nezle, Kırıklık ve Ağrıların Tek ve Kat'i ilacı 
Havaların Bir SnQuğa Bir Sıcağa Dönmesile Hastahklara Ve Ağrılara En Çok Maruz Bıraktığı Bu Günlerde 

• 1 Beni Günlerdir 

Düşüren Bel, 

Yatağa 

Mafsal 

Kaşeleri Yegane Tedbir 
Ve İlaçtır 

ve Romatizma Ağrılarını: 

RiPi Nezle mi Oldunuz? 

G R i Pi N Alınız 
Baş ve diş ağrılarınız mı var ? 

G R i Pi N Al;nız 1
1 

Kullanmak Suretile Kolay ve Çr k 

1 Çabuk Bir Zamanda Geçird:m 

GRİP İN Sizi kısa zamanda sıhhate, raha'a kavuşturur 

Kalbi ve mideyi yormadığı için günde üç taneye kadar Alabilirsiniz 
Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır, GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddet e redde J .iz 
,. .. • ~- • , •• '. W' 1 

Tra§ olduktan sonra 
krem sürmeyiniz. 

POKER 
Tra§ bıçakları cildi yumuşa

tır ve yüzünüzü pamuk gibi 
yapar. 

ve 

- . . ~ . ~:--.~. . . . . -

ADEMi İKTİDAR 

bel gevşekliğine ~arşı 

Her Yerde POKER traş bıçaklarını ısrarla isteyiniz. 

HORMOBiN j'-Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobl ,) .1
1 

Karaciğer, •böbrek, taş vı. 

kumlarından mütevellıd s:ı•.

cılarınız, damar sertlikleri 

\~ şişmanlık şik§vetler'ııı' 

URINAL ile geçirinız. 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

işletme u. idaresi ilanları 
: .............................................. ~ ..................... -~ 

lsim, miktar ve muahemmen bedellerile muvakkat teminatları 

aşağıda yazılı olan 2 liste muhteviyatı muhtelli malzeme 21/3/939 salı 

günü saat 15,30 dan itibaren ıırasile kapalı zarf usulile Ankarada idare 

binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat te

minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a lıadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (141) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

satılmaktadır. (1427) 

Nu. lım.i 

1 Bezlrler (3 kalem) 

Miktarı 
Kg. 

115000 

:ı 1.lstübeçler, minyon dö plomb ve ok5it 
dö fer (4 kalem) 100000 

İstanbul Defterdarlığından : 

Mu ham• 
men B. 

L ra 

62050 

28250 

Mııv,kkall 

T mi ıat 
T. L 

4352,50 

2118,75 

MJham 
me1 

aenelik 
kıra Lira 

kira 
mıd· 
deti 

Ahıfelebı manaııesınin Balıkpazan 

hanı altında 80 sayılı dükkan 

sokağında Nevşehir 

Ahıçelebi mahallesinin Balıkpazan sokalında Nevşehir 
haru altında 4 sayılı dükkan. 192 

Büyük çarşıda Sahaflar kapısında 23 sayılı dükkan. 12 

1 

1 

1 

Yukanda yazılı dükkanlar hiza! arı.nda gösterilen muhammen kira ve 
müddetler üzerinden ayn ayrı kiralanması ~i 28/2/939 tarihinden iti
baren bir ay içinde pazarlıkla yapılacaktır. İsteklilerin % 7,5 teminat 
akçelerile beraber 28/3/939 salı günü saat 14,30 a kadar Milli Emlak 
Müdürlüğünde toplanan komisyona müraeaallarL (M.) (1470) 

Sahip ve neıriyatı idare eclen Ba~muharrirl 
ETEM izzET BDllCE 

Buılcbiı yv: SON uı.c;au llııtNw 

İstanbul Asliye Mahkemeleri 
Birinci Hukuk Dairesinden: 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 

tarafından Beyoğlunda Kuloğlu 

sokağında Zovikyan apartımanın
da Aram Zovikyan ile 1stan bul 

Caferiye hanında ve Beyoğlun -
da Sümer ve Taksim sinemalan 
sahibi Cevad Boyer aleyhlerine 
açılan ve Beyoğlunda Çağlıyan 

gazinosunun bedeli icarından 1410 
liranın tahsiline mütedair bulu
nan davada müddeialeyhlerln ha
lihazır ikametgahlarının meçhul 

olduğu, kendilerine gönderilen 

dava arzuhali suretlerinin, müba
şirleri tarafından verılen meşru

hat ile bila tebliğ iade edilmesin-

~----------.-ı 
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j 

Cıııaı Mıo<uarı Muıı. b. "ıo l!> 
beııerı Tutarı Temınol 

L. Kr. Li. Kr. L;. Kr. 

Etı-.Slıl.ı.c ıı n 
teldi ve saati 

Boş bobin sandığı 1500 A. - 65 975 - 146 25 Açılı arttırma 16 
1 - Mart 939 tarihinden AğusW>s 939 gayesine kadar Cit.ali fabrika

sında birikecek ısoo adet bo§ bobin sandıltları yukarıda yazılı aekılde 1 

satılacaktır. 

11 - Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizasında yazılmıştır. 
111 - Arttırma 16/3/939 tarihine rastlıyan perşembe giinü hizasında 

yazılı saatte Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesmdeki satı§ komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün Cibali fabrikasında görülebilir. 
V - lsteklılerin ~rltırma için tayin edilen gün ve saatte % 15 gü· 

venme p'l.l'alarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. • 1158• 

* * den anlaşılmakla ilanen tebligat I - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası şişe yıkama atölye 
icrasına karar verildiğinden da • ve üzüm ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi mucıbince 
vaya karşı bir ay zarfında cevap kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
vermeleri için mahkeme divanha- II - Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 854.02 liıadır. 
nesine asılan dava arzuhali su • III - Eksiltme 17 mart 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

. . . . . . 115,30 da Kabata§da Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki AllDl Jr.omisyo-
retlerının kendılerıne teblıg edil· nunda yapılacaktır. 

miş sayılacağı ilin olunur. iV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
(15687) Levazım ve Mübayaat §Ubesinden alınabilir. 1 

TiYATROLAR 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 7500 liralık bu gibi ~Jel' 
yapını§ olduklarını gösterir vesikayı ihale gününden 8 gün evveline 
kadar umum müdürlük inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehli· 

•- yet vesikası almaları lazımd1r. 

iM ,,.tiklal caddesinde vı M'"h .. ı·· t kl"f kt ııı • • - u ur u e ı me ubu nu kanuni vesaik ile 5 el maddedP 
j! Şehır Tıyatrosu yazılı f_enni ehliyet vesikası% 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban-
. KOMEDİ KISMI ka temınat mektubunu ıhtıva edecek kapalı zarfların ihale günü en geç 

••~ Ruakş•m ?.'1.JI) la saat 14,30 a kadar mezkfu- komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
(BİR MUHASİP :ANIYOR) 4 P.l vermeleri 13.zımdır. •1278• * * 

teminatı 

Ura 
115000 247'1.43 70 330~ 

·=· ' Halk @pereti Cınsi Adet ~ı:~amme:edeB 
Bugün Hl da, akşam Kr. Lira 
9 da (ŞİRİN TEYZE) 

Beyaz çul (başı bağlı) Macar baleti 
(Kilosu) CTakriben) 

i Ş T E 

Briyantin 

PERTEV 
ile alıştırılmış bir 

Saç Tuvaleti 

UR iNAL 
vücude toplanan asid üril< 

ve oksalt gibi maddeleri er!· 

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye • 

ıneklerden sonra yarım !J3r· 

-lak su içerisınde ahr>.r. 

lngiliz Kan uk 
Eczaıesı 

Ee 1 rğ' ı - l stın b:ı' 

GÖZ HEKİMİ Diş Tabibi 
Dr. Murad Rami Aydın Ratip TürkoğhJ 

Taksim • Talimhane, Tarlabqı ırt9 
AdrH: Sirkecide Viyana oteli • caddesi No. 10 Urfa aprt. 

birinci kal No, H s• 
fel: 415~3 Hoa:rene -ıı: Öilcden sonra l~ 

yapılan münakasada teklll olunan fiat haddi l/iyik görülmediğinde' 
pazarlıkla mübayaası kararlaştırılmıştır. aP1' 

n - Pazarlılı 7/111/939 tarihinde saat 18,30 da Kabataşda Jev 
müdiriyet t:.inaaı alım lıomisyonunda yapılauktır. . °" 

HI - Taliblerin teminat akçeluile birlikte belli &ünde JıoıaJJ.l' Pek yakında! ZOZO Dalmu 
Halk Opentinde I - Yukarıda yuılı sullar lçlıı 27/11/9» Wihbıde Jıapah ıwila plmeleri ilb olıuııu. (ı.OS) 


