
SA 

SAYISI HER YERDi: l -- 1 
it U':R·U18 1 

Şuba· t 1939 
·c UMA 

YAZI İŞLERİ: TELEFON: 20827 
i.tubul CaialoiJu NaruOlm.&Di)'e No. M En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

t 
BU GAZETE 

latanbulun en çok satılan hakiki 
akJ&ID ıırazetesidir 

1ıln!arını SON TELGRAF'a verenl eı 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

1 atifade et~ oluriar . .._ ___ , _____________________ ,_: 

-~---

iDARE • İLAN: Tel: 208.27 
Telııraf : İst. Son Telpaf 

Akdeniz Rekabeti Ciddi Bir Safhaya Giriyor 
Fransa da Diğer Dış Denizlerdeki 
Derhal Akdenize Davet Etti 

italya'dan Sonra 
Harb Filolarını 

Almanlar, Demokratların Si_lahlanmaları Karşısında Ateş 
Püskürüyorlar d BiZi GAFiL AVLIY AMIY ACAKLARDIR,, Diyorlar 

• • 
Balear ve 
Minorka 
Adaları 

.(! • 

f. 
' 
• 

·' 

Balkan 
Antantı 
Konseyi 

Hey' etimiz Bu Sabah 
Ankara'dan Geldi 

--

Yedi Kişinin Yaralanınasile 
Neticelenen Bir Otomobil Kazası 

.(Yazı.si 1 18CJ ıabifecle! 

• 

Dnizbankın Etrilsk vaplll'U 

Bulgaryadan 14 sporcu, burada l Bunlardan yedisi enterruısyonaj 
maçlar yapmak üzere bugün §eh· 
rimize gelmişlerdir. maçlara i§tirak etmi§ olanlardır . 



---------------_-__ -_-____________ - -=- -------=---~----~-~ - - ~-------_---~-~ _-___ -- - - - ---- - - ----
- • _...__-:..==._:~;._-:;:::_":__ ·- - ---- -- ___.. - - - - - - - -- - - --- - -~ - - - -- -- - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -

2-SOlf T•LG• A•-17 I V 8 AT ltll .... 

jHADiSELER KARŞISINDA~ 
--------Son Telgraf,..., --

ET İŞİNDE AÇIK 

BİRKAÇ SUÇ VAR 

/A 
rtık işlerin gizli, kapaklı ta
rafı kalmadı. Kasaplar ce
miyeti idare heyetinden bir 

zat, et narkından dolayı, halkın 
nasıl aldatıldığını, zarara sokul -
duğunu açıkça söylüyor. Yani, bu 
ı" , türlü türlü hilelerin nasıl ya
rıl lığını açıkça izah ediyor. Şim
di bizim anladığımıza göre, orta

da et pahalılığı gibi bir iktısadi 
meseleden t.aşka, bir de hılekarlık 
gibi bir zabıta, adliye hadisesi var. 
Et işinde, menfaati olan birkaç 
kodaman ve paralı tuieylinin, bu 
memlekette yaşıyan milyonlarca 

vatandaşa pahalı !Dal satmak için, 
devlet müesseselerine bile müş
külat çıkardıkları aşikardır. Bun
ları, adliyeye teslim etmek la -
zımdır. 

BİR MANDA İLE KOSUŞT'UK, 

BİZE NELI-.:R \. LATUOR? 

Evvelki gün, bir manda, kesil
mek üzere mezbahaya götürülür
ken, birdenbire azmış, ;:nni ko • 
pararak kaçmağa başlamış ... Sa
atlerce yakalıyamamışlar. Nihayet 
Hlıcıoğlu civarında hayvanı ta • 
banca ile öldürmüşler .. 

Mandanın ö:üınünden birkaç 
dakika evvel bir muharririmiz, bu 
talisiz hayvanla görüşmek imka· 
nıru bulmuştur. Mandanın beya -
natı şudur: 

- Beni mezbahaya götürüyor
lardı. Kaçtım.. Çünkü ben artık 
oraya gidip bıçak altına giremez
ciıın .. Çünkü, benden evvel oraya 
gidenlerden duyduğumuza göre, 
mezbaha modern ve temiz bir mü
es:;ese değildir. Birçok ıslah edi
lecek tarafları vardır. Bundan 

1 
KOÇUK 1 

_H_A_B_E_R_L_E_R_ 
* Yeni Macar kabinesi, İmredi 

kabinesinde Maarif Nazırlığı ya • 
pan Kont Teleki tarafından teşkil 
edilmiştir. 

* İç ticaret umum müdürü dün 
Ankaraya gitmiştir. 

* Yeni kadro ve bütçenin ha -
zırlanması dolayısile Denizbankta 
nısfı verilmiyen maaşların müte
baki kısiinlarının da tediyesine 
başlanmıştır. 

* İtalyan konsolosu, dün Vali 
Lutfi Kırdan ziyaret etmiş ve ken
disini pazar günü ]imanımıza ge
lecek çaya davet etmiştir. 

başka, biz, mandaların izzeti nef
si'l'ı.ze ağır gelen bir nokta var. 
Bizi mezbahada kesiyorlar .. Ka • 
sap dükkanlarına dağıtıyorl~r. 

Satılığa çıkarıyorlar. Fakat, hiç· 
bir kasap: ·Burada manda eti sa
t1lıı • demiyor. Bizi, koyun etle.. 
rile kar.ştırıp kıyma yapıp /i~ !e 
satıyorlar. Bu izzeti nefsimize do
kunuyor. Biz o kadar adi bir hay· 
van mıyız?. Bizim de şahsiyetiırız 
var ... Bizi neden manda diye 3at

mıyorlar .. Arkadaşlarla konuştuk, 
karar verdik: Artık mezbahaya 
gitmemeğe karar verdik. Bun
dan sonra, bütün arkadaşlar 

böyle hareket edeceğiz. Tabanca 
kurşunu ile öleceğiz, fakat, şerefi
mizi kurtarmış olacağız, mezba
haya gitmiyeceğiz. Biz:m bu şika· 
yetimiz çok eskidir .. Belki hatır
larsınız, geçen sene de Eyübde 
bir arkadaşımız kaçmıştı .. Her se
ne bir iki arkadaş kaçar ... İnsan
lara, bilhassa kasaplara söyleyi
niz. Sayın İstanbul halkına, bizi 
de göğüslerini gere gere satsın

lar.. Neden çekiniyorlar.. Kosko
ca İstanbulda, bizim de etimizin 
yenilir bir gıda maddesi olduğunu 
herkese ilan etmek istiyoruz. Lut
fen bunu gazetenize yazınız .. Kork
mayın biz doğru söyleriz. Sonra, 
doğru söylediğimiz için de, ertesi 
gün tekzib etmeğe kalkışmayız.• 
Mandanın derdleri daha çoktu. 

Fakat, daha fazla konuşamadık .. 
Muharririmizin anlattığına göre, 
tam bu sırada, arkadan, elleri bı
çaklı celeblerin koşarak geldiğini 
gören manda, hemen tabanları 

yağlamış, kaçmağa başlamış .. Mü
lakat da yarıda kalmış.. Fakat, 
sonradan duyduk ki, zavallı man
da, bir tabanca kurşununa kur • 
ban gitmiş .. Şerefli bir ölüm değil ., 
mı ... 

AHMED RAUF 

Acı Bir .. 
Olüm 

Arkadaşımız Halılk Cemalin 

kainpederi polis komiserJ:ğ.nıif,n 

mütekaid Mahmut! Jün vefat ~L

miştir. 

Cenazesi bugün saat 11 tl(, Bü

yükadada Altınordu caddesinki 
eviden kaldırılarak Büyükada me

zarlığındaki aile makberesine def

nedilmiştir. 

Merhuma Tanrıdan mağfiret di

ler ve arkadaşımıza ve ailesine 

beyanı taziyet dileriz. 

* Hal idaresi kantar memurla- K 
rından Ragıb zimmetine para ge- UTOaZ 
~::t~~ iddiasile iş~en el çektiril • Kaçakçılar 

* Eski mektebi hukuk mual • Avrupa trenlerinden banliyö 

timlerinden Ali Sacid, heyeti tef- trenlerine aktarma suretile küçük 
tişiyeye müracaat «!erek mü•ta- paketler içinde ve küçük çocuk • 
kil meb'usluk için namzedlığınin 

!ar vasıtasile kaçakçılık yapıldığı 
konmasını istemiştir. 

anlaşılmıştır. Bu işle uğraşan şe-* Eski eserleri koruma cncü • beke tutulmuşur. 
meni ;iün valinin de işt'rakile mü-1-------------
zelerd? mühim bir l.:>plantı yap • 

mış, ~'hri:ı imarı en~srnd1 san'at 
eserleıinin vaziyetl•m hakkında 
görüşülmüştür. 

* Dahiliye Vekaleti Hususi ka
lem müdürlüğüne seferberlik şu
besi müdürlüğünden Celal tayin 
edilmiştir. 
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Reşad arkadaşının elini sıkarak, 
masanın önündeki koltuğa oturdu. 
Başıma gelenleri bilsen, hem gü

ler hem de ağlarsın! 
- Şimdilik ağlamağa niyetim 

yok. Gülecek tarafını anlat da din· 
liyeyim. 

Reşad başını sallıyarak gülüm· 
sedi: 

- Cahideden nasıl ayrıldığımı 
biliyorsun, değil mi? 

- Duydum .. 
- Kimden? 

- Cahidenin annesınden~ 
- Nerden gördün o acuzeyl? .. 
- Bir gün Köprü başında rast· 

!adım. Senin arkadaşın olduğumu 

Yıwın. lakendw r. &E&TSLLI 

unutmamış. Beni yoldan çevirdi .. 
Dostun varmış .. Bunun için Cahide 
senden nefret etmiş. 

- Doğrusunu söylemiş. Ben de 
o hadiseden sonra, babamın Sıvas
tan İzmire tahvil edildiğini gaze
tebrde görünce, vapura atladım, 
İzmire gittim. 

- Baban geldi mi oraya? 
- Şüphesiz. Bir ay kadar onun 

yanında idim. 
- Diğer üç ayı nerde geçirdin? 
- İstanbulda .. 

- Aşkolsun sana. İnsan üç ay-
• danberi İstanbulda bulunur da 
bir kere uğramaz mı? 

- Mahpustum azizim• Sorma 

Modern 
Pazar 

Yerieri 

l P O L • 
1 S[ Tramvay 

Ve Tünel 
Ücref'eri 

Ve .. Mahkemeler 

Belediye Yeni ve 
Mühim T edhirler 

Alıyor 

Sen Bu işin 
Adamısın! 

Hamamda lnf il 8İ 
Hadis asi 

Ucuzlatı!ması fçin 
Tetkikler Yapılıyor 
Tramvay şirketinin Nafıa Ve • 

kaleli tarafından satın alı~aııı 

üzerine yapılacak olan ilk işler 
meyanında bilet ücretl~rin'rı in
dirilmesi meselesi de bulunmak
tadır. 

Şehrimizin muhtelif yerlerin -

«Dilim TutuUu, Şaşkına 
Döndüm, Sesimi 
Çıkaramadım ! .. » 

deki pazar yerlerinin zeminleri 
derhal ve muhakkak betonla çev
rilecektir. Bunun için nekadar 
paraya ihtiyaç olduğu tetkik e -
dilmektedir. Bu münasebetle; bazı 1 
semtlerdeki pazar yerlerinin de
ğiştirilmesi ve daha müsaid yer· 

kinci sulh ceza reisi Salahad· 
din Demirelli gülümseyerek, 
suçlulardan Haydara: 

!ere naklolunması da muhtemel 
görülmektedir. 
Diğer taraftan pazar yer !erinde 

satış yapan ve kasabalarla, köy • 
!erden bizzat mal getır~n bazı kim
selerin şehir fiatlarınnı fevkinde 
fiatlarla satış yaptıkları görül • 
mektedir. 

Halbuki pazar yerleri; bilhassa 
köylülerin ve seyyar esnafın ge
tirdikleri maddeleri ucuz fiatla 
satmaları düşüncesile kurulmuş 

olduğundan Belediye reisliği bu 
gaye ve maksadın kaybolunmama
sına bilhassa dikkat edilmesini ve 
sıkı kontrollar yapılmasını bildir
miştir. 

Pazar yerlerinde bazı esnafın 

mallarını pis kerevetler, kirli çu· 
vallar ve hatta kullanılmış gazete 
kağıdları üstüne yayarak yere dök
tükleri ve böyle satış yaptıkları 

görüldüğünden bununla da müca
dele edilmekle beraber; pazar yer
lerinde tekmil esnaf için munta
zam kerevetler yaptırılması; bun
ların ucuz bir ücretle satılması ve 
ya kiraya verilmesi de muvafık 
görülmektedir. 
Ayrıca kız için; Avrupada ol • 

duğu gibi üstü kapalı pazar yer· 
leri yapılması da esas itibarile ka
bul edilmiş olup bu da mühim bir 
mevzu olarak ele alınmaktadır. 

Uyusturnc! Maide\er Hakkınia 
Sınnat Ve~ületini Kararı 
Memleketimizde uyuşturucu 

meddeler iptilası ötedenberi hü -
ktımetçe alınmış olan kanuni tcd
birkr haricinde herhangi bir fev· 
kalade karar alınmasına lüzum 
göst.!r€Cek derecede yayılmış de
ğildir. Bu itibarla bu maddeler Ü· 

zerinde sıhhi ve ahdi bakımlar • 
dan müraka.be icrasına memur o
lan Sıhhat Vekaletince bu husus
ta yeniden bir takım tedbirler a
lınması ve tecrübe kampı açılma
sı düşünülmemektedir. 

---O--

Üsküdar Adliye 
Binası 

Üsküdar adliye binasının yapıl· 
masına bugünlerde başlanacaktır. 
Bina 150 günde teslim edilecek ve 
49 bin liraya malolacaktır. 

-<>---* Beyoğlunda Ş~hidmuhtar 
caddesinde Melek apartımanı ka
pıcısı Derviş misafir olarak gittiği 
talimhanede Yalova &partımanı 

kapıcısı Ömerin elbise ve 5 lira 
parasını çalarak savuşurken ya • 
kalanmıştır. 

-
başıma gelenleri.. 

- Hayrola .. Birini mi tokatla • 
dın? 

- Yok canım. Benim kavgacı 
bir adam olmadığımı sen pekiiJA 
bilirsin! Bir kadının eline esir 
düştüm. 

Yılmaz gülmeğe başladı: 

- Cahid enin annesi y dlan söy
lememiş öyle ise. 

- Canım, dedi. Sen l;u işin ada· 
mısın! Niçin inkar ediyorsun? Hır
sızlık, dolandırıcılık suçu ile hiç 1 
değilse, bir kaç defa benim karşı
ma geldin .. Sonra burada seni ta
nırnıyan, bilmiyen adliyeci yok • 
tur, zannederim. Daha yirmi beş 
yaşında yoksun amma, maşa! • 
!ah (!) başardığın işler yirm: beşi 
geçti. Genç yaşında meşhıır ( ') 
oldun, sabıkalı ünvanı~ı kazan • 
dın!.. 

Hakim sol elini yumruk yaptı, 
çenesine dayadı: 

- Bu hadisenin kahramanının 
da sen olduğuna emmim. Hsydi 
bakayım, şunu itiraf et de, bize 
müşkülat çıkarma .. 

Demindenberi, başı önünde ol· 
duju halde, süklınetle reısi dinle
yen maznun Haydar, ağır ağır ba
şını kaldırdı, siyah gozlerini ha· 
kime dikti ve: 

- Yalan söy liyecek değilim ya, 1 

bay hakim?... dedi. 
Ve sözlerine ekledi: 
- Namussusum ki, benim bu 

işle alakam yoktur. 
Hakim tekrar güldü. Dudakları

nın hareketinden bir şey söy !emek 
istediği anlaşılıyordu. Fakat vaz 
geçti. Sadece müstehzi nazarlarla 
suçluyu süzdü. Ben Salahaddin 
Demirellinin bu bakışlarında şu 

ifadeyi okudum: j 
- Allah içi nnamuslu adamsın!. 
Bu sırada, müddi bakkal ömer 

tarafındarı, mahkeme kapısında 

bulunduğu bildirilen, karısı Zey
nebin şahid sıfatile dinlenmesine 
karar verildi. 

Zeyneb meseleyi şöyle anlattı: 

- Hadise esnasında, dükkanı • 
mızın üstündeki odada oturuyor· 
duın. Bir aralık kulağıma bir ta
kım sesler gelmeğe ba~ladı. Dik • 
kat edince, bu seslerin aşağıdan, 
dükkandan geldiğini anladım ve 
derhal döşemedeki büyücek delik
ten aşağıya bakmağa başladım. 

Dükkanda ... 
Maznunlardan Haydan işaret 

ederek: 

- Yalnız bu zatı gördüm. Par -
maklarının ucuna bas• basa çek
meceye doğru yürüyordu. O gün 
kocam şeker almak için hazırla • 
dığı 40 lira 25 kuruşu bu çekme • 
cenin üstüne koymuştu. Haydar 
parayı aldıktan sonra, yine gayet 
yavaş adımlarla dışarıya çıktı. 

Ben de pencerenin yanına koştum. 
Ve oraya vardığımızda, Haydarla 
arkadaşının bir sokağa saptığını 
gördüm. 

Hakim suçlu Nasriyi göstererek, 
§ahide sordu: 

- Haydarın arkadaşının bu ol· 
duğunu iyi biliyor musun? 

- Güzel mi bari aldıf(Jrı kız? 

- Çok güzel. Eşi bulunmaz bir 
kadın. 

- Kaç yaşında? 
- Otuz beşle kırk arasında. Fa· 

kat, bir genç kıza değişmem onu. 
Yılmaz yan gözle arkadaşını 

süzdü: 
- Dul mu aldın? 

. - Evet. Beni sevdi.. Kocasın -
dan ayrıldı. 

- Anladım .. Anladım .. Kadın
cağızı baştan çıkardın desene! 

Patlıyan Borulıır Göbek 
Taşını Havaya Uçurdu 
Evvelki gece Edirnede Tavuk 

pazarındaki TahtakaJe hamamın
da bir infilak hadisesi olmuştur: 

Bu hadiseye hamam külhancı
ları tarafından o gün fazla yakı • 
lan maden kömürünün boruları 

fazla tıkaması sebeb olmuş ve bu 
tazyikten dolayı patlıyan borular; ı 
göbek taşını havaya uçurmuş • 
!ardır. Büyük bir talih ve tesadüf 
eseri olarak infilak esnasında ha· 
mamda kimse bulunmadığından 

büyük bir kazanın önü alınmıştır!. 
- . 

KISA POLiS 
HABERLER. 

* Yeniköyde Kürkçıi Faık so
kağında oturan Mehmed Ali oğlu 
Abdülhamid adında bir aşçı Yeni· 
köy iskelesinde Savanın kahvesin
de oturmakta iken üzerine fenalık 
gelerek düşmüş bira< sonra da 
ölmüştür. Yapılan muayene neti
ceı:inde Abdülhamidin kalb sekte
sinden öldüğü anlaşılarak gömül
mesine izin verilmiştir. * Ak.sarayda Cerrahpaşa cad -
desinde 4 numaralı kahvede da -
ma oyunu oynamakta olan Akif 
oğlu Seyfi ile İsmail oğlu Süley
man oyun yüzünden çıkan kavga 
neticesinde birbirlerini yarala • 
mışlardır. * Şoför Hamdinin ıdaresindeki 
1558 numaralı otomobil Davud • 
paşada kucağında kardeşi Hakkı 

ile geçmekte olan Arif kızı Hik
mete çarparak her ikisini de ya· 
ralamıştır . * Fatihde Kırkçeşmedc Bıı::aalı 
Tahir sokağında oturaıı Halide a· 
dında bir k.ıdının ipek kumaş ka
çakçılığı yaptığı haber alınmış 

ve dün ani olarak evinde yapı 

Vekalet tramvay bilet ücretle
rini tetkik ettirmektedir. 

Bilhassa talebe ve ikinci mevki 
halk biletlerinde ucuzluk temini 
imkAnı aranmaktadır. Ayrıca; bir 
biletle aktarmalı seyahat usulü 
bu ır.eyanda hallolunacaktır. Di· 
ğer taraftan 2 inci mevki de 100 
para olan Tünel ücrelleri de pek 
yüksek görülmüştür. 

Bunun 60 para veya 2 kuruşa 
indırilmesi de çok muhtemel gö
rülmektedir. 

Bu hususlar hakkında pek ya
kında kat'i bir karar verilecektir. 

Dn1mabahçe 
Faciası 

Muhittin Üstündağ, Salih Kı
lıç ve arkadaşları hakkında Dol
mabahçe izdihamında 11 vatan -
daşın ölümü ile neticelenen mücs
sü hadi~eden dolayı Dahiliye Ve
kaleti müfottişleri tarafından ya
pılan tahkikat evrakı Devlet Şu
rası ikinci dairesinin gördüğü bazı 
noksanlar yüzünden ikmal edil -
mek üzere Dahiliye VekiılrVne 

iade edilmiştir. 
---O--

Belediye Teftiş Heyeti 
Takviye Ediliyor 

Belediye, halk hizmetlerinin la
yıkı veçhile ı • p görülmediğini 
zabıtai belediye talimatnamesinin 
hakkile tatbikini kontrol etmek 
ve halkın menafiini gözetmek mak
sadlle belediye teftiş heyetini tak
viye etmiye karar vermiştir. 

lan arama neticesınde 7 top ipliği ---o-
kumaş bulunmuştur. Halide ad- 335 lilerin Yoklaması 
!iyeye teslim edilmiştir. Kadıköy Askerlik Şubesine men-

Kadın tereddüd etmeden cevab sup yerli 335 doğumlu erlerin de -
veıdi: vam eden ilk yoklamaları 15/Mart 

- Tabii, ka~•rlarken gördüm. 
- Peki, dükkUıını~a hır,-ızın 

girdiğini gördün de ne diye bağır
mudın? .. 

Reisin bu suali maznun Hay
dan memnun etmişti: 

- Öyle ya, dedi. M•dernki, beni 
parayı çalarken gördün, niçin, 
chırsız var!• diye bağırmadın? .. 
Kadın kısa biran dlişündü, sonra 

cevab verdi: 

/939 da bitecektir. Bu erlerin nü -
fus cüzdanı ve dört vesika fotoğ -
rafile birlikte şubeye gelerek yok -
lamalanru yaptırmaları ve yokla
masını vaktinde yaptırrnıyanlann: 
ceza görecekleri ilan olunur. 

Bir Davet 
lstcınbu! M üddeiumumiliğinden :ı 

İstanbulda bulunduğu anlaşılan 
Kastamonu Hakim namzedi Hakkı 

- Ne bileyim, ben? .. Dilim tu· Gencoğlunun acele memuriyetimi
tuldu, şaşkına döndüm, sesimi çı- ze müracaat elmesı. 
karamadım! .. 

Haydar bir masum hali takı • 
narak, hakime yalvardı: 

1 TOPLANTILAR j 
- Rica ed~rim, bay bakim! Bu (Pertevniyal Lisesinden Yetişen-\ 

kadın yalan söylüyor, bize ütira ler Kurumu) nun senelik kongresi, 
ediyor, sakın onun sözlerine ina- önümüzdeki Cumartesi günü saat 
nıp, bizi mahkum etmeyin!-. (15) te Ak.saraydaki Lise binasınd 
Duruşma karar vermek için baş·ı· topldnacaktır. Bu toplantıya Lise • 

ka bir güne bırakıldı. nin şimdiye kadar mezun olan bü • 
M. HiCRET tün gençler davetlidir. 

katle Reşadın yüzüne baktı: 
- Birdenbire o kadar sersem· 

ledim ki.. Kulaklarıma inanamı
yorum. Dur bakalım, ilkönce hü
viyetini teshil edeyim: Sen gerçek
ten Reşad mısın? 

Reşad kahkahayla gülmeğe baş· 
!adı: 

- Belki Reşadın bir benzeriyim. 
Hele iyi bak yüzüme! 
Yılmaz, arkadaşının omzuna VU· 

rarak, yüksek sesle bağırdı: 

sonra kendisine eliıni uzattım. 

Halbuki Nihad, Perihanı da anne
sini de avlamıştı .. Biliyorsun ya! 

- Ey, otur bakalım. Senin bir 
şeyden haberin yok galiba! 

- Sigara kutusunu uzattı: 
- İzmirde hiç gazete alma • 

dm mı eline? .. 
Reşad sigarayı yaktı: 
- Ne söylemek istiyorsun? Doğ· 

rusu ya, ben İzmirde muntazam 
gazete okumağa vakit bulamadım. 

- Ya burada? tstanbula geleli 
üç ay oldu diyorsun? 

lngiltere ve Arap!ar 
](uan: Ahmed Şükrü l;:S.'tit:I& 

Filistin meselesi üzerinde Lon· 
drada İngiltere ile Arablar ara • 
sında yapılan görüşmı:ler, gelm~ 
büyük harbin ilk scneieri ıçinde 
İngiltere tarafından /.rablara ve
rilen söze dayanmıştır. Arablar, 
Osmanlı İmparatorlu;:una karşı 
ayandıklarına mukab•l, İngilte,e
nin, kendilerine istıklaı vadettiğıDi 
iddia etmışlerdir. İngiliz nıurah • 
hasları ise, Arablarla temas eden 
Sir Henry Mac Mahon'un mek • 
tublarından böyle bir mana çıka• 
rılamıyacağını ve çıkarılsa b:Ie 
bu zatın salahiyetini ıccavıiz et ~. 

t.ğıni söylem.şlerdir. Şimdi şer~ 
Hüseyin ile Mac Mahon arasınd:ı' 
ki mektubların neşredilmesine 1:r 
rar verılmışt:r. 

Bahis mevzuu olan muharebe, 
Mısır fevkalade komôseri, Si! 
Henry Mak Mahon tarafından Ş~ 
rii Hüseyne yazılan bir mektub~ 
başlamıştır. Mısır fevk;:,.liıde ko · 
miseri, Osmanlı İmpçratorluğıl 
harbe girmezden evvel Şerii IW 
sey:n ile temasa başlamış ve in1• 

paratorluk harbe giru.ği takd~ 
nasıl hareket edeceğini kendisin· 

·1e den sormuştu. Şerif bu vesile ı 

baştan savma cevab , ·ererek ta.' 
ahhüde girışmekten çekinmişti 
Fakat İngilizler teması muhafs 
ettiler. Ve harb başlaJıktan s • 
Şerif ile tekrar miızakereye baı 
!adılar. Garıptir ki bir tarafta~ 
Mısır fevkalade komiseri. şer 

ile müzakereye girişm :ş iken, d,. 
ğer taraftan Sir Percy Koks 4' 
İbnissuud ile temasta idi. Anls1 
lıyor ki İbnissuudun endişesi, ır 
gilterenin yardımile, Şerıf !P 
seynin, bütün Arabistana ha1' 
olması m.selesi idi. İngilizler 1" 
noktada İbnissuuda teminat ,er 
diler. 

Fakat Sir Percy Koks bu teıı'' 
natı verirken Mac Mahon da ff 
rif ile anlaşmıştı: Şerif HüsC) 
15 temmuz 1915 tarihinde ril 
Mahon"a yazdığ bıir mektubd• l 
manlı İmparatorluğuna karşı 
rab ayaklanmasının şartlarını 
dircli: Şerif, 37 derecenin cenub~ 
na düşen memleketl:rL'l J<eP 
~aresi altında müstakı! oJına~ 
istiyordu. Şerifin tayin ett:ı'.;• r 
dud içinde İskendeı-u.n, Bire'r! 
Urfa, Cizre ve İmadiy ~ de va 
Mısırfevkaliıde komiseri, 30 aW 
tos tarihli cevabında hududl:ıl 
tayıni zamanının henüz geııneJl 
ğini bildirdi. Fakat Şerif hud~ı 
ların tayininde ısrar <·dince ~ 
Mahon, 24 ilkteşrinde cevab '~ 
di. Bu cevabda lskenderunun. 
ra b olmadığı bildıriliyordu. 1''~ 
enaleyh İskenderun ve mınta~ 
har ıc kalmak ve şu şartlara l1' 
olmak Üıere, İngiltere Arab ııl' 
lcketlerinin istikı3lini tanın" 
vad,aiyordu: ; 

l - İngillerenin Fransaya 
şı giriştiği taahhüdlere zarar 

memesi, -
2 - Mukaddes makamların 

cavüzden masunluğu İngiltere 
rafından garanti edlimesi, 

3 - Arabistanın ihtiyaç! 
uygun bir devletin kurul~~ 
İngilterenin yardımından jSl 

edilmesi. 

4 - Arab devletlerinin Y1,ı İngiliz mütehassıslarını kU1 

ması, ~ 

5 - İngilterenin Bağda_t '.': ,ı 
radaki hususi menfaatlerlll1 

raplar tarafından tanınınııS'•, 1 
Vak tile İngiltere hükilıl'~~ 

seyine karşı bıı taahhüde ı:.ıJ;j 
ken, Fransayı V11Ziyetten )1Z ~ 
daı etmemişL• ~. Bır müdd~'..Jt 

(Devamı 1 mcı ııaJıW J 

- Orası yalandır. Ben buradan 
giderken, Cahideden başka bir ka· 
dınla tanışmıyordum. Sergüz,•4 -
tim İzmirde başladı-. B ırayn u • 
nunla beraber geldik. Aylardan • 
beri Boğaziçinde bir yalıda baş • 
başa yaşıyorduk. 

- Yok canım- Bilik:S o beni baş
tan çıkardı. Kızını elimden aldı .. 
Başkasına verdi. Lakin kendisi 
kızından güzel. Onu o kadar se
viyorum ki.. 

- Bir insan dört ay içinde bu 
kadar değişir mi bey yahu? Neler 
söylüyorsun sen? Daha bundan 
dört ay önce, Nihadın yaptıklarını 
şiddetle tenkid eden sen değil 
miydin? 

- Burada da bir tenbellik çök· Q d 
t

.. .. . ra an u uzerıme .. 

- Bal ayı.. Öyle mi? 
- Evet. Fakat henüz evlenme· 

dik. 
- Ne zaman evleneceb•niz~ 
- Ancak üç ay sonra: 
- Demek bal aylarını evlenme-

den yaşıyorsunuz? 
- Öyle icab e_diyoı·. 

Yılmaz masaıun başından kalk· 
tı: 

- Neler söylüyorsuf\ yahu? Ak· 
hm durdu birdenbire. Adeta kar· 
~ımcid Reşad değil, Nihad konu -
şuyor sanıyorum. 

Ve gözlerini uğuşturarak dik • 

- Hakkın var, Yılmazcığım! ve 
şimdi ben, Nihadın da bu müddet 
zarfında değişebileceğine inanı • 
yorum. Fakat, seni temin ederim 
k'i, ben onun gibi ikisini birden 
aldatmadım.Kızının başkasile ev
lenmesine yardım ettim. Ondan 

- Bal ayı yaşıyan insanlar hep 
öyledir. Dıinya işleri!<> alakadar 
olmazlar. 

- Ne var, ne yok? Söyle baka· 
hm .. 
Yılmaz gülmeğe başladı: 

- Ayol, Nihad Berlinde yer • 
leşti. Eski karısı Margr.ritle bir • 
leşmiş yine. 

~1111&1 nr) 

Çocular bir ııiln HoeııT' # 
... &7allkablarıaı alıp ı._.ı 
cıa pk-ean• lli1Jemlller0 .,.ı 

Bo<a da &J'allalllMm' el 

at- ı;dı:mala ~ • 
- o.--•ıar __,_.. at' 

mu • ,...,,, Jzo' '#• o» 
- Hou belki oradan öle 1 --- .,,.,,~ 

KadlrS"a Cömertler 
Jlablb 



ki ibtillsı, Sebebleri, 
Zararları Se t Ve 

Hafif içkiler 

Muharrir Osma Cemal 
Kaygılt Bu Hususda 

Ne .Diyor? 

Asfalt 

C 
alalejlunda ;yapıla JUi 
-ı.ıt JQa Wdmm .. 
..... ~.pıula ltir ...._ 

ne pPn1L Asfaltm •• adar 
Mt8 dÖfmtUi'IDi o saman farke-

tlecmW& KU11rma......., •
~ .... - 'blrildlldleri 1-
.... itap ~. Ba ldl_. ............ '*ki, ln-
..., .. adalm ••beaiDlla WJI 
~ llQnde ...... , •• 

Gld••lrılte ...... w.n... 
Vak .. __...,,......... sllç 

...... teati 111 ·- ......... 
..,_-. Yailamlaltlrllaftda, 
..... Caialolluadül asfalttan _,.._ .... 

1 ~a-k1ıJı;:§İd~r~~i 
Şehrin imarına 
iştirak Ediyor 

Valde Hanı, Şi,hane Apartmanı 
Memur Evleri Maelesi 

E Ykaf tdansi harap bir halele 
bulunan kat getirmiyen .. 
bratmı elden çıkararak 

yerlerine ,ehfrleıi ~ y~ 
Di binalar in§asm• karar vermif 
ve bu karamı tatbikine şehrimiz· 
de de bqlamşıtır: 

Yeııipoatane kaqaiuıda yapıl-

rek en 1üzumla .,_l,ade nbf • 
mamları tesis etmeli ete muval* 
görülmii§tür· 

Aynca Ulelide harikzedelAa 
apartımam &illi FbrlmiziD 'bul 
,ederilMle btlyük ve mlleft .,.... 
tnnanlar yapılarak bmı1arm 
bir ücretle memurlara ve fakir 

&alulAN CSV AD JD88l karar}lftırılaıı yeıü. :ve bü-
N eme lAzım, cak§amcılart 

dan demiyeyim.. Fakat cak· 
pmol•r• romanı müellifi 

ve kaygılı mizahçmıız değerli mu-
harrir' Osman Cemal'ln ıu rüı ı-----------1 Jik Valcie hanı binul için yıkı • 

Uc Uz 
lan dOlrklnlann yerler! temfzlen-

haJQ ~· ftriJmelll de d .... 
nülmektedir. 

bahsinde ne dÜfÜlldiiğilnü, ne :Ü· 
JUuatta bulunduğunu, dojrusu çok 
Dlerak ediyordum. 

Dün matbaamıza geldL Oturdu, 
konuşuyorduk. Fırsat bu fırsat, 
IÖZii hemen anket bahsine dök • 
4Dek1ıelı tabii im ff11 olamaz, diye 

"""'4iaf1 nd .. t um ve IOl'dum: 
- 'Ostadmı, bilmem bizim -tll 

1çkı anketi allkamza tekti mff, •• 
$ia ne denbıb, tu aert içkiler bl
chrıbna1ı mı? 

O, mevzuun eh~ ıa -
:; bir ciddiyetle ve hiç mizaha 

Çblıyan bir eda ile cevap verdi: 

19..ı-=-~ biı hUIUlta söyliyecek
~&mı. ıeçemene, yine sizin ıa-
~ ç,kmıı ve tam 120 &iiJıde 
~ olan. cAJrpmcal1r• WrJ -
-.... llJ'hmitU• R•lrmm ft 
bUna benziyen bitin ..t IÇldle
~ zararlarmuı tekmil mostralan 
... dandadır ... 
..... albi ...,..., ••• 
~~~ler, llaptaneler. 

'ft benim o tefrika-
:,~11m b!r ço\ zavallı u~ 
2ılr1n ~bunun lzerbıe, bu 

mı kalkmalı mı, lraJJrmamah 
.eMbı t.ıailr et • 

Omrec-ISaıa* . ..,.,.. .......... 
hakm}!Jr oı. ... 
-Bu~,..-· .. 

ki wil .... '* flırk ...... __ , 
- Bu h.-ıt& fu]a bir eıtidiim 

oJııuchll lçbı fala biqey l&yli
~ bununla beraber 
,_ Delil ananda bafka .... 
lerin Jmllunldılun da llJliJm -
leri duyuyoruz. 

- lçklab etJenti )'8Pllama• mı? 
- Bumm cevabı dıiiıdiinci ce-

vabımda tamamlle verilmiftir. 
- ~ alııpneda en ııiJAde a

mil ,,. -~ ola .nedir? 
- İçkici arkada 

Maarif Vekili Baan Ali Yicel 
Jılurjf Jfiıdirl8line bir tamina 
gôrıclereret ,ent Bljik JliDet 
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Et lfi 

Devlet Ziraat tşletmeJerl Jtu • 
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mile ~ liıl~~·· 

ZORBALAR 
SALTANA Ti 

lt6j' ıilekteplerlnde tay kamı • 
nunun ne pkilde belletBecell Ma
arif VekUetin4len IOnalmut\ur. 

Vetilet buna ~ ~ 
s mmfli ket~ 1 iin
eii smıflarmda lıaftacb Z Hat o-
tutuıan ~ talebeye p · 
tenlii'ün mubattat •kadar kay 
bmmU ~e1eı1n1a ae belletil
mesuıi bildirmiltir. 

an atlar 
Kanunu 

lllnda ,. llill 
lleiisiill 

BilUin emaf Urafmdan bir -
~ milzetere w kabul oıu...-
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lfli. 
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HDIK LÜKSENBURG DÜKALIGI fiainan Adasının iş ali 
Muvakkat mi, Değil mi? 

Avrupalılar Diyor ki: ''Eğer Japonya Orayı 
Üssülhareke Yapmazsa, İşgal 
t"1uvakkatse Mesef e Yoktur. ,, 

G 
eçen 29 ıtonkinuu da, Grandil

te• Şarlot'un dofumunun yıl • 

di>nwnü, ayni J"ü.nde Luksen .. 

burl:' Dükahfı lstlkJi.JJnlD J'Üıüncil se-
nesJ kutlandı. 

Bu kUçuk memleket, nice 7ü.ı; 1ı1-

tar muhtelif devletlerin haklmlyell at .. 
tında kaldı: Borconyahlar, İspanyol
lar, Avusturyalılar ve FTansıı.lar.-

Kıskan ına k ihtiya c ı 

Japonya, Cenubi Çinde Yeni 
Bir Harekete Hazırlanıyormuş 

LA 
vrupada birçok meseleler 
ortalığı meşgul edip durur
ken Uzak Şarkta olup bi

tenler ıçin pek de alaka gösteril-
miyor. F'akat Uzak Şarkta ecre -
yan eden vukuat da çok mühim
dir. 

J1ponlar bir an evvel harekatı 
bitirmek hususundaki emellerini 
r:dc edememişlerdir. Çünkü Çin 
Başkumandanı Mareşal Çan Kay 
Şek hala mukavemet gösteriyor. 

Fakat japonlar Çinin cenubun
a .. leni bir hareket yaparak işi 

•onuna vardırmak ve Çan Kay 
Şek'in yeniden kuvvetlenmesine 
meydan vermemek için bu ha -
rckete bir an evvel atıltnayı lüzum
lu gördüler. 

.. " . . . 

111. DIST.\'\ 
c 

j 
ff 

İşle Çin Mukavemetini kırmak, 
Çan Kay Şek tarafına haricden 
yardım edılmesine mani olmak i
çin şimdi Japonlar cenubdaki Hai
nan adasını birdenbire işgal et -
miş oluyorlar. 

Japon işgaline ugnyan liaınan aaası ve ou aııaıtan cerıut>ı ı,:ıne 
bir bakış (ada X işaretli yerdir) 

Fenni Bir Hata : 

Bu adanın vaziyeti itibarile Ton-

1'in körfezine hakimdir. Bu itıbar-

Bir Virgül Noksanı 40 
•• 

Koyunun Olümüne 
Sebeb Oldu 

oen'de bir çiftlik sahibinin 
~ koyunu hastalanır cel -
bolunan baytar, hayvan -

t:ırı muayene eder, barsaklarından 
rahatsız olduklarını, içtikleri su
yun içerisine Sulfat di küir ko -
nulmosını tavsiye eder, bir reçete 
yazar bırakır, gider. 

Çiftçi, baytarın tav·.:yesini ye -
rtne getirir. Ertesi günü koyun -

ların hepsi ölür. 
Zabıta yaptığı tahkikatta reçe

tenin yanlış yazıldığını görür. Ha
kikaten baytar dalgınlıkla 66.5 
gram yazacak yerde 665 yazmış. 
çiftçi de dikkat etmeden on misli 
fazla ilacı koyunlara ıçirmiş ... 
Dalgın baytar, mahkemeye ve

rilmiş ve koyunların bcdelıoi taz
M:..1e mahkı1m olmuş .. 

la bıt taraftan Fransızların elin
d •ki Hindiçiniyi, diğer taraft3n da 
Hong Kongda İngilizleri düşün -
:!ürüyor. 

1.~nun için bugünlerde Avrupa 
~!eri ne kadar ehcmmiyelli görü
" '•, se görünsün Uzak Şarkta ce
!'C_\'on eden hadiseler Fransızları 
lı.p,ılizleri ayrıca meşgul etmek -
ten geri kalmıyor. Hindiçini ile 
t'cnubi Çin limanla rı arasındaki 
der.iz ticareti bu adadan kolayca 
kontrol etmek kabildir. Sonra İn
gılizlerin elindeki Honk Kong ile 
f.ır.ıgapor aras~ndaki deniz yolu 
d.ı bu adadan tamamile tarassud 
•İlına alınabilir. Görülüyor ki 
ı 1 "nyanın işgali yalnız japonlarla 
Çinliler arasında l:.ir mesele olup 
kalacak değildir. Bu itibarla ja -
ponya ile İngiltere ve Fransanın 
münasebetlerinin bundan sonra 
ne şekle gireceği düşünülüyor. 

Hanyan adasının Çinlilerle Av
rupalılar arasındaki münasebat 
noktasından vaziyetine gelınce; 

1897 de Fransa ile Çin arasında 
imzalanan bir muahedeye göre 
Çi'l l:ükiımeti Hainan adasında 
dığer bir devletin yerleşmesine as
la razı olmamayı taahhüd ediyor
du. Hindiçini Fransızlarda olmak 
itibarile bu adanın da başka el
lere geçmemesi Fransızlarca çok 
ehemmiyet verilen bir nokta ol
muştu. Sonra 1907 de Fransa ile 
japonya arasında aktedilm~ baş
k• l.ıir muahedeye göre de Çinin 
evvelce Avrupa devletlerine karşı 
giri~miş olduğu taahhüdata sadık 
kalmasına japonlar ses çıkarını -

Vatcrıo muharebesinden sonra eski 
Dukahk, bUyük Dükahia çıkarıldı ve 
llolandanın himayesine verlldl. Belçika 
Ue Holandanın ayrıh.şından sonra Du
kalık, lstlklii.llnl hazırladı ve 1839 da 
ilan etli. Fakal hakiki lstlklill ancak 
1867 deki Londra konferansında kabul 
olundu. Ve kofll'rede bulunan devletle
rin himayesi altına alınd ı . 

t912 de. Dükahk bir kadının ellne 
•~U: 4 üncü. Klyomun bilyıik k ı:ıı 

Grandü.şes l\larl Adelald 18 haziran 
da. Dükaltk tahtına olurdu. 

Alman ordutan 1914 de Lükıı:enbur
cun blLaranıfuıa ehemmly"t verme -
diler ve bu sakin memleketi <ıltnedl
diler. Umumi Harbden sonra Dükahk 
d~hlJlnde muh~tıt ırkdan olan ahali 
arasında karı.şıklıklar çıktı. Arşldilifes 

l\farl Adela.ld terki saltanat , ... ıu. Bir 
manashra çekildi. Yerine küçtik hem
•lresl arlot ceçtl. Ylrml aenede.nberl 
lcrayi hükümet ediyor. 

DELiLER ... 

Parlsll bir mühendis, 11enelerce müs
temlekelerde çalışmış, servet yapmıya 
utra,mııı, buna muvafrak o1ama.dık

lan batl..A. üstelik blrtok hastalık kap
mı1. 1\lemlekeUne dönmek mecburi .. 
reUnde k:ılml!J. Günün birinde karı .. 
101n1, lkt cocufunu öldürüyor, kcndbl 
d<", merdıvrndt"n lnttken dü~Uyor, e
llndekl sil.;..h ate$ alıyor. ~kan kurşun 
beynine isabet ediyor. ölüyor. Bu ha· 
vadisi okuyunca filphesb: t:Dellnnq!.1t 
diyorsunuz. 

EVeL. dell ... Fakat klmcte bunun far ... 
kına varmamq, klm.•e, bo adamın de
Urdlflnl anlantamlJt .. 

Alimin biri, ıözte cörülemlyrn uıuv
larm filmini almak it!ln bir makine ı .. 
cad etmiş. Bakalım zihinden ce<ıen fe7"' 
teri ne zaman tesblt edecekler?. 

Jferhatde dell lerln d.lmafındakl hile .. 
relerle normal adamların dlmafındakl 
ter ara. ında büyük bir fark var. 

Delilerin hemen htP!I saldırmaz, fe ... 
na.ilk yapmas. DeJIJertn hepsi al.kollk 
delildir. Şuna buna akıl ötreten, 101 
ıöc;tercn ve akli, zckisı ile tanılan bir 
adamın bir ay sonra akıl hastaneı'llne 

yahrıldılını t:ııtttnre şaşırır, ha7ret 
ederiz. 

A ile dm.tlarnTU7d&n bir bat an ya .. 
karıda söylediğim ı:lbl bir z.ılla ov
Jenmf"k üztre bulunuyor. Bunun mu
vafık oJmadıtını . iyice d~ünm~lnl. 
lhUyath davranm:ı~ını tav!lll:re ettftl
mtı vakit ne cevab verdi bll lyor mu .. 
ıunuz: 

- Artık detl dtill. Sonra, kendisinin 
bu hail hoşuma gidiyor. ne yapayım?. 

Ne denir ... Kadınl<lr normal adam • 
ları pek sevmezler, daima kahraman .. 
tardan hoşlanırlar. 

GARİB BİR PL'L 

Amerika po'ita idaresi ('Ok prlb bir 
ıerl pul çık:ırm11hr, Bu putla.rm üıt · · 

rinde faydalı bi1Klltr, yaınlmaoçı kolay 
yf'mekltrin tarifi bulunmaktadır. 

Bu putlara, f'n çok kadınlar rafbet 
s~termrkte lmlşlcr. 

yacaklardı. 

Fakat japonlar, artık Uzak Şark
ta ken<!ılerinden başka üstün bir 
devlet bulunmasını kabul etmi -
yorlar ki Çinin eski taahhüdleri 
olmadığını düşünsünler. 

Fakat Hainan adasının işgali 

üzerine japonya ile diğer alaka
kadar Avrupa devletleri arasında 
yeniden meseleler çıkacağı Tokyo 
hükumetince malumdur. Onun i
çin Japon hariciye nezareti Ha i
nan adasının işgali Fransa ile mev
cud ve yukarıda bahsedilen mu -

(Devamı 1 inci sahifed( ı 

• 

Un ç senelık evli ta.ıler. Birbır
lcrine itimadları vardı. İki
si de genç ve gt.izeldi. Mi -

zaçları ve zevkleri de yekdiğerine 
o kadar uygundu ki.. Karı koca 
mahsus tabirile tam: .Tencere yu
varlanmış. kapağını bulmuş ! ..• 
halınde idiler. 

Sevişerek evlenmişlerdi. Fakat, 
hiçbir zaman birbirlerini kıskan
mamışlardı ve kıskanmıyorlardı 

da ... Sevgileri ilk kuvvetini ve 
şiddetini muhafaza e:miş miydi? 

Hayır .. Onların evlılik hallerin -
den böyle bir mana çıkarmak doğ
ru olmazdı; çünkü, kavgasız, gü
rültüsüz bir hayat yaşıyorlardı. 

Onları. meseıa. so!rad3, yemek 
masası başında karşı karşıya ye
mek yerken görenler, henüz bal 
aylarını yaşıyan hır çift olduk -

!arına hükmederdi; konuşurlar, 

gülüşürler, şakalaşırlar. En küçük 
manasile iki arkadaş, iki sevgili J 

gibi... 

İkisi de hayati hadiı;eleri, sosye
tenin icablarını gayet geniş. her 
şeye müsaid ve serbest düşünü -
yorlardı. 

Kadın, istediği z:aman, istediği 

yere çıkıp gider, erkek, evinden 
hiç bir vakit hesab sormazdı. Ka
dın da kocasına ayni ~uretie hare

ket ederdl Hayatın tatlı, sihirli 
musikisine, ayni tempo ile ayak 
uyduran bu genç erkek ve genç 
kadın birbirlerine verdikleri bu 

Dedi. Nesrin: 

~ 

müfrit serbestiyi bir tE'k kelıme ile 
izah ederlerdi: İtimad!.. . 

* Erkek, aynanın karşısında saç-
larını tararken birden &aatine bak
tı: 

- Oo .. Daldım, az kaldı unu -
tuh da geç kalacaktım. 

Giyinip hzırlanmakla meşgul 

olan kadın lıikayd bir tavırla sor
du: 

- Nereye gidiyorsu!ı Naci? .. 
- Bir arkadaş yemeğe davet 

etti de .•• 
Kadın yine kendislle m~şgul, 

başını çevirmeden: 
- Hangi arkadaşın~ .. Ben ta -

nıyor muyum? 
- Hayır. tanımazsın .. Filhakıka 

birçok arkadaşlarımı tanırsın am
ma, bununla henüz tanışmadın. 

maamafih belki bir gün davet e
deriz de tanışırsın. 

Erkek pardesüsünü giyerken ka
dın da tuvaletini bitirmek üzere 
idi. Kocasına: 

- Naci akşama pek erken gel-
me .. 

- Neden? 
- Ben de şeye gidiyorum ... 
- Kime? .. 
- Şu... Şey c8J'lım .• Hani sen 

tanırsın ... 

- Kim, ne bileyim. Ağzından 
bir isim çıkmadı ki. .. 

- A .. Dur .. Dur .. Sen tanımaz
sın .. Sahi, onu tanımazsın.. Bir 
arkadaşım .. Çok iyi bir kızd.ir ... 

Diye Nesrinin kolunu yeniden çekti, sıcak, iç 
alevinden kavrulan avuçlarında sıktı, çevik bir a
tılışla Nesrinin boynunu l:,o~ kalan koluna dolamak 
vr .. dudaklarını dudaklarına çekmek istedi. Nesri
nin rengi birden değişti, kıpkırmızı oldu, sesi tit
redi ve .. Serteldi: YOS A 

- Deli misin çocuk. Şımdi sırası mı?. Öyie hır 
şey söylesem inadına zorla vermiye kalkarlar, Ba
bam beni öldürür de yine sana vermez. 

Diye Feridin bu sözlerini karşıladı ve devam 
etti: 

- Bırak beni dıyorum. 
Ve .. sözlerine ekledi: 
- Demek, sen de bütün erkekler gibisin! 
Ve sil'.ındi, kolunu Feridin alevli, güçlü, kıskaç 

gibı kavrayan elinden kurtardı. 
Bu . ı:ır karşılama karşısında Ferit şaşırdı, dil 

t~•tkunhığuna uğradı: 

- Bağıııla N esrinciğim!, 
Diyebildi. Suçlu, en ağır suçlu bir adam gibi 

yüreğinde sızı duyuyordu. Nesrin, daha artık bir 
gücenginlikle sözlerini yürüttü: 

- Ben yalnız ve sadece seni kalbim, hislerimle 
'' v ı } orum. Seni de öyle sanıyordum. Oysam neka
d•r aldanmı.şun. 

Ferit kekeler gibı cevab verdi~ 
- Yine öyle. Her vakit öyle. Belki sadece, bu 

duv .larımt b:r öpucükle de koyultm~k. nğdala -
mak ıs;edim. O kadar. Değışmış hiçbir şey yok ki.. 

Nesrin kırı gınlığ•nı, kızgınlıği"lı, gücenıkliği

nı alıkoyan bir bakışla Feride baktı baktı 

------No. 74 
- Ben evleneceğim güne kadar seninle ne ö

püşmek, ne de bu yolda bir laf etmek istemem. 
Dedi. Ferit buna katlandığını, katlanacağını 

anlatan bir anlamı bakışlarına vere vere: 
- Peki sevgilim, bu son olsun. 
Dedi ve .. Sordu: 
- Peki amma, ne vakit evl~ceğiz?. 
Nesrin, yine barışmamış gibi duruyordu: 
- Bilmem .. 
Diye, omuzlarını silkti. Ferit boynunu büke 

büke: 
- Yapma N esrinciğim, bir daha ne ıstersen 

onu yapacağım, nasıl istersen o olacak. 
Dedi, yalvarışlanru çoğalttı. Yenıden yürü -

meğe başlamışlardı. Nesrin: 
- Söz mü?. 
Diye Feridin bu güvenini berkitmek istedi. 
O da çekinmeden: 

l'ıwuı: E'l EM lZZET BENICK ---·- -· 
- Evet ... 
Dedi ve .. Sorgusunu tazeledi: 
- Ne vakit evleneceğiz?. 
Nesrin: 
- Çoğu gitti, azı kaldı.. 
C€vatını verdi ve .. Sözünü sürdürdü: 

- Babam az çok yola yattı. Senin halı teci
meni ikide bir gelip gidiyor, nişan yapalım, diyor. 
Amır.a ben ne anneme, ne de babama hiç yatk•n 
görünmediğim için pek kesip atamıyorlar. Geçen 
gün anneme açık açık söyledim: Beni bu adamla 
evlendirmeye kalkarsanız, düğün günü başımı a
lır giderim. dedim. Annemle epeyce atıştık. Bana 
soruyor: Sevgil.n mi var• Bir §eyım yok amma 
bu adama da varmam, dedim. 

Ferit: 
- Neden söylemiyorsun? 

daha iyi güveyi mi bulacaklar. 
Var .• de. nenden 

- Hepsinın ayrı ayn sırası gelecek.. Bekliyen
ler kaybetmezler. 

Sonra bir bakışta canını içinden söküp kendi 
göz yuvalan içine alacakmış gibi Feride baktı, 
!:.aktı. 

- Yeter ki, sen beni sev. Çok sev ve .. bekle .. 
Dedi. Ferit bütün açıklığı ve içliliğile: 
- Sev l;orum Nesrin... Deli gibi, basta gibi 

ı seviyorum. 
Halimden de anlamıyor musun? 
Diye uzun uzun onun gözleri içine baktı ve .. 

Sö.züne ilave etti: 
- Ben aşkı senden tattım, sevdayı senden öğ

rendim. Hiçbir erkek benim gibi scvmemı.şt•r ve 
sevmiyecektir. İnanır mısın, sen benim vaı-lığımın 
içinde, öz benliğimde yaşıyan biri oldun. Senin 
hayalin gözlerimde olmasa, gözlen:m kapanmaz, 
sen.n sesın kulaklarımda olmasa kulaklarım işit

mez, ıçimde sen olma.san Nesrin bu Ferit olmaz .. 
(Devanu var) 

1 Yazan: Recai Sanay 1 

En iyi, en sevgili arkadaşım ... 
- Peki erken gelmem .. Gelmem 

amma sen de çok geç kalma sa:un! 
- Hayır, hayır .. 
Erkek şapkasını giydi, kapıdan 

çıkarken: 

- Çok geç kalma~ mi? 
- Olur. gayret ederim. 
- Allaha ısmarladık ... 
- Güle güle!-
On beş dakika sonra genç kadın 

dı giyinip, süslenip evden çık -
mıştı. 

* c. ...... pastan esine giren genç 
kadın etrafına bakındı. Aradığını 

bulamayınca içerki sa!ona doğru 
ilerledi. 

Naci masalardan birine otur · 
(Devamı 6 mcı sahilede) 

l ı Hady~rogramı 1 

Ankara Radyosu 
BUGtJN 

18,35 Miıdk (bir ltonserlo - Pi). 
19 Kontı.tma (haf Lal ık spor scr,:i,;;O• 
19.lS Turk muzıil (incc.-.a:ı heyeti "' 

Şt-hnaz fasla .. Celil Tok.ses, llakkı Uet• 
man. Eşref Kadri, Hasan Gıir, ifa.mü! 
Tok"J, Ra.>rl Ufler). 

ZG Ajans. meleorolojl haberleri. '.lln"' 

al bonası (fial), 
20.15 Türk muzlfl, 
ÇalllDlar: Refik FerDD, Fahire Ft"r~ 

san, K. Nl;raı:J Seyhun, Eşref Kadtl. 
Okuyanlar: l\hhmud K.arlnda.,, S-"' 

fi.re Toka1. 
1- t;mln Ah - Suzinak PetrevL 
ı- Şükrü Osman - Suzinak tarl<l' 

(l\lüpleli:rl derıl olan). 
3- Udi Ahmed - Sll21nalt prkl : 

(!\lehi içinde). 
4-- ,ı\.hmet R~lm - Suzinak. .. ,,,: 

(Pek revadır sevdlilml. 
ı- Fahire Fen.an - Kemt ntt tabı.oslı 
6- GUllxar halk türkU.ü - (SlneJll' 

de bir tutuşmuş), 
7- Sadetlln Ka:rnak - MuhaJ'Tcl 

türkü: (işle seni seven). 
6- Tanburi Cemli - Muha:t'J'er .,ı 

semal•I. 
- Salihatlln Pınar - Nlbavenl ,,.... 

kı: (Jtaı.a yaşıyor). 

10- ı·di Jlasan .. Nihavend şar~: 
(llatırımd:ın hlc çıkmı). 

11- S3df'tlfn Kaynak .. 
(Ba(rıma taş basa:rdım). 

2 t • Jırmlt·ket saat ayarı. 
Zt Konu$ma. 
21.15 Esham, lahvilill, kambiyo 

nukut borsa.'iı (flat). 
21,30 ~Jilılk (rad7o orkestrası - şer 

U. Frrlt Alnar). 
22,30 ;\lüzlk (hafif müzikler, oprre1' 

ler ve- sa lt'e - Pi). 
ZZ,45 ~lüzlk (Cozband - CIKıuı.J."' 

t.01 orkcstnsı). 
Z3.45 - 24 Son aJaııs haberleri f' 

~annkJ Pn>l'Tam. 
YA..'IIN 

13.35 Mi171lt (Cazbaııd - Cl&'an, J>"' 
ıo, orkestrası). 

ı.a. l\lem1tket saat aJ"an, meıeorotJ 
a,J.ltı:t tııberlerL 

14,10 Müzik (datı? müzlft). 
15 - 15,30 Türk müzıtl. 

Çalanlar: Fahire Fenan, Kelli< ttl' 
AD. 

Okuyanlar: Nrcml Rl:ıL 

1- Tanbnrl Cemil - Dlcazki.r pıf' 
ıcvL 

1 
ı- Udi Cem il - Dlcaüi.r p rl<l 

(U,.ıkmı sana dil). 

3- Arif Be:r - Hlcazkl.r -la: < ~' 
çd ey conca sat~rk). 

4- Lıltrı Bey - Hlcaüir p rla• <ili' 
na noldu &"Önü! 4&dOlmUJ'Or). 

5- Refik Fr"an ~ Tanbur talı:, "' 
6- Arif Be:r - Hlraıtltar -kı: (Gııl' 

dü afıldı 1tne ciil :-üır: l ü). 

7- Rakım - Hlcukir prla: (fi'>' 
ledlm fecre kadar). 

8- Saz semai L 

1357 Hic<I 
ZİLHİCCE 

27 1 

1354 Runıl 

Şubat 
4 

1939-;-Ay 2, Gün 48, Kasım t 02 
17 Şubat CUMA 

1 1 
Vakitler Vu1ti Ezani 

'"· da. ••• d. 

Güneş 6 51 1 o6 

Öğle 12 ~8 6 4J 

İkindi 15 25 9 40 

Akşam 17 46 12 co 

Yatsı ;9 17 1 31 

İmsak 5 14 11 ~9 
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Gö sudaki Sandallarda 
Fer a c e 1 i K a d ı n.I ar 
Arab Eacıt Karşısında Efpençe 

Oturuyor, Dere Sandalla Do:u 
r "•7 •n· REŞAD FEYZİ 1 

ski, gün görmüş 1stanb~llu 
dostuma, geçc!l gun yıne 
yemekte tesadüf et.tim .. 

- Eski İstanbulun köşe buca
ğından anlat bakalım, dedim .. Da
ha neler vardı .. 

Dostum müteessir ı;•;rünüyor • 
du. Endişeli bir tavırla: 

- Yıllar var ki Anadoluhisarı 
taraflarına gitmemiştim, dedım .. 
Ccçen gün. güneşli bır havada, öğ· 
leder..sonra, bir vapurla Hisara ka· 
dar gittim. Bir ahbabı ziya.ret e
decektim .. Gittiğim yerde biraz 
hoş beşten sonra, Göksu tarafları· 
na doğru, beraberce g<'zmeğe çık· 
tık .. Bir de ne göreyim, kocaman, 
tnadeni bir bina .. Bunun ne oldu· 
~nu sordum .. Fabrika dediler .. 
bir halat fabrikası imış .. Çok ca· 
IUm sıkıldı .. Boğaziçiniıı en güzel 
Yerlerinden biri olan Gök.suya 
fabrika kurulur mu? .. 

Son senelerde duyuyordum, gü
zeı Boğaziçi, bilhassa Anadolu ya-
kası, gaz depolan, fabrikalarla 
doldu, diyorlardı. Gözumle bu hali· 
görünce müteessir oJ.Jum .. Boğa
ziçi, dünyanın en güzel sayfiye ve 
llıesire yeridir. Boğaçizinin havası, 
bilhassa yazın , eş:;iz bir hazinedir, 
Şımdi, eski Göksu deresi alem • 
le · · rını hahrladım .. İstibdadın son 
seneleri idi.. Ben o devre yetiştim .. 
lvreşru ti yet il:lrıından on sene ka 
dar evvel.. 

Boğazın guzeı yer"mn den Göksu deresi 

gördüm .. Acıdım .. Esk! günleri ha·l 
tırladım .. Her karışındı. bin bir ha· 
ttra vardı .. Hey gidi ı:ünler, hey 
dedim .. Dili olsa da, ~öylese .. İn· 
san, bilhassa gençliğinin geçtiği 

yeleri unutamıyor. Eh, o zaman, 
kadın nedir, bilmezdik.. Ferace, 1 
tüller altında da olsa, bir kadını 
sandalda giderken göımek, bütün 

zevkimizi teşkil ederdi. Güzel, 
süslü bir sandal.. İçir.de bir ka
dın .. Karşısında dadısı veya arab 
bacısı el pençe oturmuş .• Bu de • 
kor ve sahneler, o zaman bizim 
için şairane şeylerdi. 
Boğaziçinin şıiri ve güzelliği u

nutulmamalı, ihmal edllmemeli • 
dir, 

ŞAKA 

·---------------~ BİR MAC.AZADA 

- Şu gıimüş çatal ve bıçaklar· 
dan üçer düzüne gönderiniz. 

- Peki mösyö ... 

- Şu kerpetene bcnziyen kü-
çüle şeyler ne? ... 

- Şeker maşası! ... 

- Şeker maşası mıT Neye ya· 
rar bu? ... 

- Şekerleri, el dokundurmadan 
almak için ..• 

- Çok pratik şey. tl'; düzüne de 
ondı.n gönderiniz! .. 

BALAYI SEYAHATİNDE: 

Yeni gelin, trenden inerken ko· 
casır,a: 

- Aman, der. Yem evlendi • 
ğimizi anlamasınlar ... 

- Peki öyle ise çantamı, basto
numu al... 

MAZERET Mİ BC? 

Müdur, yazıhaneye geç gelen 
daktilo bayana çıkışıyor: 

- Yemeğe gidiyorum, dediniz. ı 
Dört saat oldu, nerede idiniz? 

- Sokakta bıiyük bır kalabalık 
vardı. 

- Sebeb? ... 

- Birisi bir lira dü§ürmÜş de ... 
- Bundan size ne? ... 

- Kalabalık dağılsın diye bek-
lemek mecburiyetinde kaldım. 

- Ne diye beklediniz, geley • 
di.ıiz. 

- Gelemezdim, çünkü lira, aya-
ğımın altında idi. 1 

GÖZ HEKİJ\IİNİN 

111UAYENEHANESİNDE: 

- Rica ederim, bay doktor, şu 
gözümdeki çöpü çıkarınız. Zira 
gözümü kırpmaya mecbur oluyo
rum. Bunu gören erkekler, ken • 
dilerine yapıyorum sanıyorlar, 
peşime takılıyorlar. 

Bu sırada muayene!ıaneye giren 
dör tbeş erkeği göstere:-ek: 

- Bakınız, buraya kadar geldi· 
!er. . Göksuya arkadaşlarla gezmeğe 

gıderdik . O zaman, henüz bıyık • 
ları yeni terliyen bir mekteb ta
lebesi id:m. 

Cöksu deresi şimdi adamakıllı 
dolmuş .. Kayıklar, o eski değirme
nin önüne kadar gidenııyorlar bile. 
lialbuki derenin ta içlerine kadar 
sandallar gıderdi .. Sandal sonra
dan çıktı .. Daha eskiden kapıylnr 

~~IFilçgJÜIFil AüH~H~tr · ı 
V~ ~~fr©lIFU©lff'D. 
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Uygunsuz Kadınlar Nasıl 
Takibe Uğrarlar? 

-*--
Fransız Ahlak 

Zabıtasının Enteresan 
Ç~lışma Şekli 

S 
on gelen Fransız gazetele
rinden biri, Fransız zabıta! 
ahlıikiyesinin çalı. ma şekli 

ve uygunsuz kimselerin yakalan
ma tarzı hakkında giizel bir rö• 
port~j yapmı~tır. Çok enlere.an 
bulduğumuz bu röportajt aynca 
naklediyoruz: 

cZabıtai ahliıkiye, sık sık bas • 
kınlar yapar. Eğlence kadınları • 
nın bulunduğu otel.e~: apaşların 

devam ettikleri kahveleri ve bar
ları basar. Vesikasız bdınları. sa· 
bıkalıları, hüviyeti meçhul serse
rileri yakalar, kefalete rapteder. 
Bu suretle b:rçok lıırsızhkların, 
fenalıkların önün~ goçmek ister. 

.Zabıta ahlakıye !>ürosu şefi, 

bir ı;ün evvel telefon h bir baskını 
yapılacağını haber verdi. Ve er • 
tesi sabah tam saat sekizde Voşar 1 sokağının köşesinde beklememi 
söyledi. 

cFakat geç kaldım. Randevu ye
rin~ ga!diğim zaman ,J i 5 geçiyor
du. Komiser ve maiyeti gelmiş • 
!er g tır _,.!erdi. Tabıi, beni bek -
liyecekler değiller a .. Şuna ve 
buna sordum. Gitlikl~ri yeri öğ
rendim. ll1obilyeli od• kiraya ve
ren ~vin önünde yetştım. Beni gö
rünce: 

- Gel, dedi. Şu evi basacağız, 
araştırma yapacağız. 

Kapı açıktı. İçeri girdik. Ev sa
hibi, bizi müşteri zannetti. Güle
rek kar~ıladı. 

- Zabıtai ahliıklye .• Defter • 
ler'.Ilizi gösteriniz ... 

Ahlıik zabıtasının takibine u~ nyaıı bir Fransız dilberi 

söz alabılmenin imkanı yoktur. 
Buna cesaret edenleri aman ver
meden öldürürler. Katili de bu • 
lunmaz." 

cBunların çoğu ust.ı yankesici
dır. İki üç kişi birden çalışırlar. 1 
Kalabalık yerlerde dolaşırlar. Göz
lerine kestirdiklerinin yanına so- 1 
kulur, bir aralık cüzdanını, saatini 
aşırırlar. Yanlarındaki güzel, şık ı 
bir kadına verirler. 

cParis çapkınlarının, kadın ti
careti yapmakla da çok para kaza
nırlar. Kimsesiz, para.sız kızları 

kandırırlar, tehdid ederler. Uzak 
şarka, cenubi Amerikaya gönde
rirler Umumi evlere 'atarlar. 

cBaskınlarda yakalanan kadın· 
!ar polis müdirıyetine götürı..lür. 
Muayene olunur ellerıne birer ve 
sika verilir, bırakılır. Hasta olan· 
!ar da hastaneye göndtrilir ...• 

Gerdanlığını 
kaybetmiş 

Kadın şaşırdı. Deft~rlerı verdi. 1 • 
Bu sırada biz, diğer sivil memur- F k t 1 1 1 d 
!ar beraber yukarı çıktık. Birinci j a a ş 1 n ç 1 n en elerde 

Çıkmışf 
katta büyük bir sofa, sofanın iıze-1 
rine açılan on kapı. .• 

Neler 
G

eçenlerde 
Londra g~- r ~----~-----------,., 

Vardı. Boyalı, süslü kayıklar .. De- H • t • K l ı u k l 
red~:_kürek çekecek yer kalmaz - l z m e c l l z a r a ş a a r 
dı. Goksu mevsimi haziranda baş- ' 

Tak! Tak! ... Kapı açılıyor Genç 
bir İtalyan delikanlısı kağıdlarını 
gö"teriyor. Usulü dairesinde yan
daki odada bir kadın, bir erkek 
var. Geceyi geçirmek ıçin gelml§
ler. Kadının vesikası, muayene 
kağıdı yerinde ..• 7 numaralı oda
da tek bir kadın var. 

zetelen kıy
metli bir g ~'dan· 
lığı kaybolan r ir 
kadının mahkc • 

!ardı Bılhassa mehtablı geceler, 1 }' •ı D h / El' J E' .J. •l b •l • Sayılı gc~eler olurdu. Bir iki meh- yası tası e er a ue Ul e l ır 
labcta Kanlıca koyu safa~• y.<ı,,ı • 
lır<1ı ş · d d' · ımctı o kayıklar nere e ır, 
bıJınıyorum .. O ka:lar !azla kayık 
Yok .. Göksuya, ta Modadan., Ka
dıkoyünden kayıklarl.ı gelirlerdi. 
SQfarethanelere aid hususi kayık
~r da gelirdi. O zaman harem, se
aııılık vardı .. Kadınlar ayn ka -

Ylklarda erkekler ayrı kayıklarda 
;.ıul'du .. Kadınlar ipekli feraceler, 

1 llller, maşlahlar içinde oturur • 
ardı., Her tarafları k ıpalı, yalnız 
~Ozleri görünürdü. Mısır mevsimi, 
Ş ~rkesin elinde bir mısır olurdu. 

l§man bir mısırcı vardı. Göksu
ll4n Sahilinde kazanı kurar, x~bab 1 . t"' de ateşi hazırlard!. İşler yo -
~'nda gitti mi, arada lıir, kendisini 
enıze atar, yıkanır, çıkardı. Mı • 

~ır~ıııın kendisini denıze atması o 
~~'•anın bir eğlencesi, bir sürprizi 
ını.' 8-nra. bir sandaı g\ır -
r u-ıuk .. İçinde bisikletin pedalla-
1 ıııa benziyen bir makine gibi bir 
bey oturtmuştu .. O zamana göre 
~ adeta motörlü bir deniz vası
letı' ı~ .. sandalını içinde, bisik -
,_ e gıdıyormuş gibi, derede iler 
"'tdı l 
ıı· "· Ierkes hayret!e seyreder-
t~l 0 

_zaman deniz motörleri gö -
ıı.,uş §ey d • ·ıd· G" egı ı. 

otıı Oksu Ô.JemJeri çok kibar, nezih 
ziy::ıı. Buraya, İstanbulun daha 
lıı..- e Yukarı tabakasma mensub 
;nıarı gelirdi.. 

iııdhaha ziyade halk tabakası ka -
G .aneye giderdi. 

ltad Oksuda alemler gcceyarısına 
ar de G otd vam ederdı.. eceyarısı 

Za~ mu, herkes evin~ çekilirdi. 
Itatın n, bu saatten so,ıra derede 
lled ak zabıta tarafından da me-

li<rdi. 
ı::ı,ren 

lırct 1 :n suyu tcrteınızdi. bakı -
Geçen gun gittığiın zaman 

Kendilerine "Hintli Fakir,, Süsü Veren İki Amerikalının 
Londra'da Çevirdiği Dolablar 

1 
ngilterenin paytahtı dünya
nın her tarafından gelen 
gidim çeşid çeşid adamların 

uğradığı cesim bir şehir olduğu i
çin vukuatın da türlüsü görülmek
tedir. Fakat İngiliz polisinin dos-

yalarındaki vukuatın umumi harb
den sonrakilerıle uzun seneler ev
velki devre aid olanları arasında 
pek büyük farklar vardır. Bir İn
giliz gazetesi bunu tetkik etmek
tedir. 

Bundan otuz kırk sene evvelki 
devirde, YPdincl Edvard zama -
nında Londrada birinci derecede
ki kibar ta.bak~ı meşgul eden ba-

zı vukuat olmuştur ki Lunlar İn
giliz paytahtını aylarca uğr3Jjtır • 
mıştır. 

Böyle vukuat sırasında okunan
lardan biri de şudur; 
Londranın en kibar tabakası • 

na mensub genç ve güzel bir kız 
kendi yaşında bir delikanlı ile se
vişiyordu. Kızın annesi olan kadın 
Londranın en kibar kadınların • 
dan biridir. Henüz ne yaşlanmış, 
ne de güzelliğini kaybetmiş bir 
dul Ana ile kız arasında büyük 
bir ihtilat vardır. Çünkü kız sev
diği delikanlıya varmak istiyor
du. Annesi buna razı olmuyor, 
kendi akrabasından çok zengin, 
fakat yaşlı mevki sahibi bır a· 
damı ileri sürüyordu. 
Kızın kulağına şöyle birşey ge

( Uevumı 1 ınci aahiJedeJ 

Kız, Annesi
nin IU en fi 
Hareketine 
Karşı Bir 

Tedbir 
Düşiiııürken 

- Bu saatte adam uya'1dın • 
lır mı? ..• 

- Kağıdlarınız? ..• Nerede ça • 
lışıyorsunuz? ... 

- Barlarda dansözum! ••• 
- Hangi barda? .• 
Cevab yok. 
- Haydi, giyin ... Eeş dakika 

müsaade, polis müdiriyetine kadar 
gideceksin ... 

cBir başka odada beyaz bir ka· 
dınla Amerikalı bir unci var. İri 
yarı, pehlivan gibi bir adam. Zev
kinin yarı kalmasınd~!ı rr.-itevel
lid bir hiddetle polislerr: ı, <'tl' ır. 

c Yukarıkl katta, ve•ikası7. on 
kız. kadın yakalanmış. Heı-<, lı:ı· 
susi otomobille polis müdiriyetine 
götürülüyor. 

cKomiser, içlerinden birini gös
tererek: 

- Şunu gördün ·mü, diyor. Ay
lardanberi arıyoru7., bir türlü ele 
geçirememiştik ... 

.Baktım, esmer, yakışıklı ve son 
derece şık bir delikanlı. Ucu yal
dızlı sigarasını asabi parmakları 
arasında sıkıyor, Küllerini silki • 
yor. Komiser ilave edıyor: 

- Bu şık delikanlı, kokain ka
çakçısıdır• .. 

meye rnü:ata:ıt 

ctt.ğini yazıyorlar 

dı. •Son Telgraf• 
bunu o zaman hu-

• !asa ederek an • 
ı latmıştı. Misis Do· 

roti ismindeki ka
dın tr>.hkemede 
yaşı sorulduğu 

zaman 39 oldu -
ğunu söylemiş, fa. 
kat sonra 42 ya
şında olduğu an
laşılmıştır. Bu ka· 

dın güzellik mü
esseselerinden bi
rine gitmış, ken • 
disi zaten çirkin 
olmamakla bera • 
ber daha güzel ol· 
mak için müra • 
caat etmiştir. 

Oraya gittii>i za· 
man gerdanl!ğını 

çıkarmış ,çantası

na koymuş, fakat 
sonra gerdanlığın 
kayb oldu ğu nu 
görmlıştr .. Güzel
lik müessesesi her 
füdü mes'uliyeti 

ilt- üzerinden almaş, 

Paris çapkınlarının muhitine nihayet kadının 
cMıliyÖ• derler. Burada yaşıyan • gerdanlığı orada 
ların muayyen bir işi, p.eliri yok- kaytettiği sabit o
tur. Buna rağmen güzel giyinir _ lamadığından mah 
ler, pahalı sıgaralar ıçerler Yük- keme masrafları 
sek ve lüks lokantalara, barlara da kendisıne yl.ık
devam ederler, güzel kadınlarla 1 lenerek dava su-
d .. ı k kut etmiştır. uşer er, alkarlar, çok para sar .. 
federler. Bu paraları r.eredcn mi Gerdanlık 3,500 
bulurlar• Bu bir sır değildir. Ka- İngılız lırası kıy
çakçılıkla ... Bunu zabıta da bilir. meti:!ae imiş. 
Bilir amma iş üzerinde yakalıya- Yirm, sene ev -
madığı için bir şey yapamaz. ve! Morison Is • 

·Miliyö. mensubları biribırle- minde ve 47 yaş· 
l'ini ele vermezler. A •ızlanndan (Devamı 7 incıdc) 

()ilzcllik ce gençlik tadiuınaa oıa,. ıcaa 11 



6-IOJf t'SLG&.&J'-1'7 ŞUBAT tt3t -
Almanlar ve Silahların 

Tahdidi Meselesi 
(Birinci sayfadan devam) 

bir kerre daha tetkik ey !emekte
dir. 
Gazeteler, her şeyden evvel İn -
giliz silahlanmasının Parisde u -
yandırdığı coşkun sevinçi kayde
diyor. 

Alınan gazeteleri, HıtlerJL lıı34 

de siliıhların umumi olarak tah -
didi hakkında yapılan tell!iflerın 
yarb devletlerince k1hul ed:lme
miş olmasına ve b;:!·.ass:ı ng!lız 

Eiliıhlarının Çembc:lavn'ııı m!l · 
nih dönüşünde arttırılmıya baş -
lamasına teessüf ediyor. 

Berliner Börsen Zeitung İngil -
gilterenin silfilıların tahdidi husu
sunda bir anlaşma akdine daima 
hazır olduğuna dair İngiliz ricali 
tarafından yapılan beyanatı kay
dettikten sonra diyor ki: 

Hitlenn bu yolda, yaptığı mü
teaddid teklifleri hatırlatmakl,a 

il<tifa edeceğiz. Siliıhlanma husu-

Balkan 
Antantı 
Konseyi 
(Birinci sayfadan devanı) 

dekiler Haydarpaşadan 8,45 va -
purile şehrimize geçmi§ler, do{'.;ru 
Perapalasa inmişlerdir. 
Şükrü Saraeoğlu yarın akşamki 

Semplon ekspresile şehrimizden 

hareket ederek Filibeye gidecek, 
orada Bulgar Başvekilile görüşe
cektir. Bulgar B:l§vekili hususi 
trende ve Bulgar topraklarında 

Hariciye Vekilimize refakat ede
cektır. Şükrü Saracoğlu Rusçuk 
yoWe Bükreşe gidecek ve pazar 
akşamı Bükreşte bulunacaktır. 

MATBUAT HEYETİ 
Bükreşte toplanacak olan Bal

kan Antantı matbuat kongresine 
iştirak edecek olan murahhas he
yetimiz pazar günü Transilvanya 
vapurile Köstenceye hareket ede
ceklerdir. 

YUNAN BAŞVEKİLİ BELGRA.DA 
GİDİYOR 

Sel§.nik 17 (Hususi) - Yunan 
Başvekili yeni Yugoslav BS§ve -
kilile tanışmak ve görüşmek ü
zere yolunu değiştirerek Bükttşe 
Belgrad tarikile gitıneğe karar 
vermiştir. Başvekil Belgrada ha
reket eylem.iştir. 

KONSEYİÇTMAI 
Bük:reş 17 (Hususi) - Balkan 

konseyi pazartesi günü ilk toplan
tısını yapacaktır. İçtima ruzna
mesinden başka kabul resimleri 
ve diğer merasim programı da ha
zırlanmıştır. 

l lsta\~ul Babdiyesi lla lan 1 
Senelik muhammen kirası 144 

lira olan Kad• köyünde Cağ[erağa 
mahallesinde Şair Nefi sokağında 
bağ mahalli ve ahır bir sene müd
detle kiraya verilmek üzere açık 
artLırmaya konulmuş ise de belli 
ihale gününde isteklisi bulunma
dığından arttırma 27 /2!939 pazar
tesi gününe uzatılmıştır. Şartna-

HALiFENiN 

sunda İngilterece alınan tedbirlere 

dair Fransız gazetelerinin yaptığı 
neşriyat bunu Amerika Reisicum
huru Ruzveltin siyasetinin bir ne-

ticesi olarak telakki etmektedir. 

Fransız gazeteleri, üç büyük de -
mokrasi arasında bir blok te~kili 
lehinde yeniden propagandaya 
başlamışlardır. İflas ederek Müni

be müncer olan eski bloklar siya
seti yeniden diriltılmek isteniyor. 

Lokal Anzeiger de şöyle yazı -
yor: 

İngilterenin hattı hareketi bü
tün manasile militarisliktir. Her 

halde demokrasilcrın uğradık.lan 
siliıhlanma humması hakiki siya -

setlerini gizl~mek için söy lıyegel
dikleri sulhculuk sözlerile taban 

tabana zıddır. Ancak, demokrasılcr 
şu bir tek noktada aldanıyorlar: 

Tehdid ettikleri d-evletler gafil av
Ianmamışlardır. 

Yeni 
Vapurlarımız 
(Birinci sayfadan devam) 

kikat yapacaktır. 
2 - İktısad Vekfileti fen heyeti 

reisi Abdurrahimin reisliğinde ye
di mütehassısları mürekkeb ko -
misyon. 

Bu komisyon, Etrüsk vapurun
daki kazan ve muvazenesizlik iş
lerini tetkik edecek, bu hataların 
tekerrürüne meydan verilmemek 
üzere icabeden tedbirleri sür'ati 
alacaktır. 

3 - Amiral Casıfın risliğinde 
beş kişilik komisyon. 

Bu komisyon da İngiltereye ye
ni sipariş edilen gemilerin fiat 
mukayeeslerini yapacaktır. 

4 - Eski deniz subaylarındas 

Rahminin riyasetindeki 4 kişilik 
heyet. 

Bu heyet, İstinyede 6 aydanberi 
yüz yirmi bin küsur liraya tamir 
olunan ve tamirinden müsbet bir 
netice alınamıyan •Cumhuriyet. 
vapurunu tetkik edecek, tamir 
§artnamelerini gözden geçirerek 
İktısad Vekiıletine bir rapor ve
recektir. 

5 - Denizbank teftiş heyetin
den üç zattan mürekkeb komis -
yon. 

Bu müfettişler, Haliçte Fabrik« 
ve havuzlar otuz beş bin liraya 
tamir edilen Hizmet romorkörü -
nün vaziyetini inceliyccek, romör
körün tamirden sonra matlub tek
nik evsafı gösteremeyişini scbeb
lerini tesbit edecektir. 

6 - Maliye mükttiş! Faik ile 
İktısad Vüiıleti başmüfettişi F~v
ziden mürekkeb heyet. .. 

Bu heyet, Fındıklıdaki Satie 1 

binasının satınalma muamelesi et
rafındaki tahkikatla esasen meş - ! 

guldiir. 

mesi Levazım Müdürlü{(ünde gö
rülebilir. İstekliler 10 !ıra 80 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarıda yazılı 
günde saat 10,30 da Daimi Encü- 1 
mende bulunmalıdırlar. (1044) (B) 

Bir İspanyol Güzeli 
T ARİHI ROMAN 1 Yazan: CELAL CENGİZ 1 

Gazetemiz için hazırlanan Bu heyecanlı 
Harb, İstila, Aşk ve İhtiras romanına 

iki üç güne kadar b.lşlıyoruz. 
BU ROMANDA: 

Halife Abdülrnelik'in Meşhur Veziri 

C C A C'ı n 
Kesik in..an haşlarından yapılmış muazzam bir kulenin 

tepcııine eovoilisini nasıl kaçırdığını - Bir si.nema 
seyreder gibi - göreceksiniz 1 

Sabırsızlıkla Bekleyiniz .. 

Balearve 
Minorka 
Adaları 

(1 inci salıif~den devam) 

temadiyen çoğaltılmaktadır. 

İtalyanın Akdenız haricindeki 
bütün gemilerini anavatan filosu

na iltihaka davet etmesi, bütün 
mezun zabitleri çağırması karşı -
sında Fransa da tertibat almak -

tadır. Bu arada Uzakşarktaki harb 
gemilerini, H.indiçiniyi Japonyanın 
tehdid ey lem esine rağmen Akde

nize çekmeğe karar vermış ve bu 
hususta Uzakşark filosu kuman -
danlığına icabeden emirler veril -
miştir. 

Diğer mühim bir mesele de İtal

yanın İspanyaya ald olan ve valc
tile Frankoya yardım iç:n ışga. et

mış oldu~ Balear adalarından 

çıkmamaya karar vermiş olması

dır. Bu suretle İtalya Akdenizde 

tamamile hiıkim bır vaziyete geç
mcktedır. 

Mayorkadan sonra Frankoya .e:e
\'E'n Minorka adasında da el ll'ı'l

<lan İtalyanın nüfuz tesis ı>yle -

:nesinden korkulmaktadır. 

---<>---

7 Kişinin Yara~anmalına Sebeh 
Olan Otomobil Kazası 

Dün gece saat 2 raddelerinde ha

fif atlatılan bir otomobil kazası 

muş sarhoş bir şoföriin idaresinde· 

ki bir otomobil bir elekt:::.. dıre~.
ne çarpmış, yedi kişi yaroıanmış
tır. Kısıklıda oturan Mahı:ııu-i Ne

cib adında bir şoför dün akşam 

evine avdet ettiği misafirl~rlr :· -
hayli içmiş saat 2 ye gcl.ı:~i sıra

da bunları evlerİr'e götürr.:e1': •>in 
1570 numaralı otomobil il~ y;ıJa 

çıkm,ştır. Otomobil tıam·ıı:;• ca.i
desine çıktıi;ı sırada sa .. hoş hir 
halde bulun~n Necib dlr k<'Y<•na 

• 
hakim olamamış ve bır d,•ktr:k 
direğine çarpmıştır. Otomobil /,a

sara uğr"1Jllij şoför Mahmud :-le -
cib ile otomobilde bulunan Renızi, 

İkbal, Süleyman, Fatmı:. ve k:zı 

Hikmet ve Sabri kızı Altan ne 

surette yaralanmışlardır. 

1 panya 
işleri 

(1 inci sahifeden devam) 

tir Bu teşebbüsler menfi bir ne -
tice verirse Franko harben bütün 
İspanyada hakimiyetini kuracak
tır. 

Reisicumhur Azana da kan dö-
1 

külmesinin aleyhinde balunrr,ak\a 
Vf: dPrhc l Frankv : ;e .:ınlcıçıl::.~a~:nı 
istemektedir. 
Neğrin ve Miyaha bu vaziyet 

karşısında daha ziyade mukavc -
meli imkansız telakki eylemekte 
fakat şerefli ve makul bir şekilde 
Frankoya teslim olmanın yolunu 
aramaktadırlar. 

Bu hususta İngiltere ve Fran -
sanın tavassutlarile bir h~l şekli 
bulunacağı sanılmaktadır. 

İNGİLTEREDE BİR NÜMAYİŞ 

Londra 17 (A.A.) - İçkı partisi 
milli meclisi ile sendikalar meclisi 
General Frankonun tanınması a
leyhinde 26 5ubat için büyCk bir 
nümayiş tert.bıni kararlaşı.rmış

lardır. 

Paris 17 (A.A.)- Azana, bazı 
İngil z şahsiyetleri vasıtaslle aşa
ğıdaki üç şarta müsteniden Ge
neral Frankoya teklifü:rde bulun-
muştur: 

İngiltere ve Araplar 
(2 inci sayfadan devam) 

da Yahudilere Filistini vadetmiş -
tir. Demek oluyor ki İngiltere bu 

Arab memleketleri ÜZ(>rinde, iki 
veya üç tarafa değil, ayrı ayn dört 
tarafa karşı ve biribirini mütena

kız olmak üzere, taal\hüde giriş ~ 
miştir. 

Karibdir ki bu dört tarafın her 
biri yalnız İngiltere ile kendi ara
sındaki anlaşmadan haberdardı. 

Bu sırada İngiltere için bır dü -
şünce vardı: Harbi kazanmak .. 

Dört taraflı taahhüdün izahı bu

dur. Fakat İngiliz politikasının da
ha çok hayret verici safhası harp 

bittikten sonra bu taahhüdlerin 
icrasına sıra geldiği zaman görül

mektedir: anlaşma ile Fransaya 
tahsis edilen Musul'u İngiltere, 

A\·rupada Almanyaya karşı yar
dım pahaçına kendisi almıştı. He
sab sormıya kalkışan Şerif Hü -

seyini, İbnissuudla tepeleterek A
rabistandan kaçırmış, ve Arab 
memleketlerinin mukadderatını da 

kendi bildiği gibi tayin etmiştir. 

nız avazım •• ın • 1- Ecnebi kıt'alannın geri alın- ı De - L t I 1 
ması, K .. , 

2- Mukabelebilmisil tedbirleri m1ı1 omlsyonu llln.a~ 
ittihaz edilmesi. l - Tahmin edilen bedeli (86700) 

3- İspanyol milleti mukadde - lira olan (1000) ton motörin 28/Şu
ratı hakkında karar verirken her bat/939 tarihine rastlıyan Salı gü
türlü ecnebi nüfuzundan azade nü saat 14 te kapalı zarfla alınmak 

bulunması. ı üzere ~ksiltmeye konulmuştur. 
Başkumandan Miaj3"nın Fran- 2 - Ilk teminatı (5585) lira olup 

ko ile mütareke akdi için müza- şartnamesi her gün komisyondan 
kereye girişmesi muhtemeldir. (434) kuruş bedel mukabilinde a

Spor 
Mükellefiyeti 

lınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim ede -
cekleri kapalı zarfları belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Ka-

(l inci sahifeden devam) sımn2sada bulunan komisyon baş-
tır. Bu toplantıda beden terbiyesi kanlığına makbuz muk•bilinde ver
kanunun tatbiki hakkındaki ni - meleri. (751) 

zamnamcsi mi.ızakere edilecektir. ı---------------1 
1940 ma.i yılı sonuna kadar tat

bik dilecek olan bu nızamnameye 
göre spor mükellefiyeti 12 ile 23 
yaş arasındaki erkeklere inhisar 
edecek ve 22 - 25 arasındaki er -
keklerle, otuz yaşına kadar olan 
kadınların spor kulüblerine gir -
meleri şimdilik ihtiyari tutula -
caktır. 

r. f z c 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MtJTEHASSISl 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri : Pazar hariç 
hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesı 

12 - 2,5 fıkaraYa. Tel: 22398 

HiKAYE: 

Kıskançlık İhtiyacı 
(4 üncü sahifeden de•.'am) r 

muş, gözleri yolda... Birdenbire 
karısını karşısında görünce hay -
ret ve heyecandan rengi attı. Ol
duğu yerde irkildi. 
Kadın, bir suçluyu suç üstünde 

yakalıyan mahir bir polis hafiyesi 
tavrlle: 

- Naci, ne arıyorsun burada?. 
Naci kekeleyerek: 
- Hiç ... Şey ... Şey canım ... 
- Kimi? .. 
Nac. ışi başka türlü tevil etmek 

çaresini bulamayınca, cyavuz hır-ı 
sız ev sahibini bastın~!• kabilin -
den, horozlanarak örtbas etmeğe 
karar verdi: 

- Ha .. Dur .. İyi ki 2klıma geleli, 
sen, sen ne arıyorsun, burada? .. 
lşin ne' Böyle pastacı dükkiınla
rmda ... Aman yarabbi!.. 

- Önce ben sordurr., sen cevab 
vereceksin .. Evet, sen de, ben de 
görüyoruz ki ortada gızlenen bir 
hakikat var; birbirimizden gizle -
diğimiz bir hak,kat ... Her ikimiz 
de bunu itiraf etmezsek eğer, der
hal yuvamız yıkılacak. 

- Ben söy !ersem sen de söy li
yecek misin? 

-Evet .. 
- Yalan! 
- Söz veriyorum .. 
- Yemin et ... 
- Vallahi! .. 
- Pekı söylüyorum .ı halde: Ben 

buraya bir kadınla buluşmağa gel
dim' 

- Ya .. Demek benim üzerime 
ha ... Utanmadın mı? .. 

Naci telaşla: 
- Dur canım acele etme, anla

tayım ... 
- - Ne anlatacaksın' İhanetinin 

hikayesini mi? 
- Yo · gözüm çıksın ki ihanet 

filan yok .. Hiç tanımadıi:,'llD, yü
zünü bile görmediğim bir kadın 
bu ... 

- Yalancı! İnsan yüzünü gör
m Cl-ı.• kadını gelır de burada bek
ler mi? 

- Dinle. bak, nasıl oldu anla -
tayım: Tanımad1ğ1m Lir kadın -

dan bir mektu b aldım. İçinde de 
bir resim ... Bu mektubu öyle ya
nık, öyle tesirli yazmış, ban;:ı öyle 
derin, hararetli bir aşk iliın edi
yor ki, yine o mektubda verdiği 

rendevuya icabet eder<k buraya 

İstanbul 4 üncü 1cra Memurlu -

gelmekten kendimi alamadım. af· 
fet karıcığım, fena fıkirledeğil

Ona güzel bır nasihat verip gi -
decektim ... Ha .. Şimdi sıra sana 
geldi. Sen kınıinle bulu<mak için 
geldin buraya (ani bir hiddetle) 
ha. Söyle bakalım. 

- Kim nle buluşmağa mı gel • 
dim? Seninle ... 

- Masalı bırak. 

- Sana gelen mektub kırmızı 
mürekkeble yazılı değil mi? 

? ... 

- İçindeki resım, vesika resmi 
büyüklüğünde ... 

- ?! ... 

- Hiç hayret etme iki gözürıt· 
Biraz sakin ol.. 

- Peki amma sen r,erden bılı· 
yorsun? 

- Sana o mektubu yazan benill' 
- Sen misin? .. 

- Sana kerdim kadar eı:ııındııl' 
Hiç bir şeye karışını; er, kontrol 
etmiyordum. Sen c',0 beni ıüzU ' 
mundan fazla serbest bırakmış • 
tın. Bu hal bende son zamanlarO~ 
bir vesvese uyandırdı. Acaba rı•I 
beni kıskanmıyor. İtimadı oiduğ" 
içın mi7 Yoksa ... Acaba ... Zih'luıı' 
bir cacaba!?t musallat oldu. ;<ı· 
hayet seni denemek istedim. BJ 
başkusına yazdırmak suretile btl 

mektub çaresine baş vurdum. G 
düm ki sen de diğer erkekler g 

. bl' bir erkeksin!.. Ve anladım kı. 
zim gibi bütün ömürlerini bir ı· 

• 1 ısı arada yaşamağa mecbur o an. 
için k1ökanmak .. ve .. tecessüse ı 
tiyaç var. Kıskanmad:rn aşk da 

1 
b "ht• ~1d mu yor insan u ı ı: acı ıç 

derin bir boşluk halinde hissedi' 
yor.Bırakalım bu başı boş haY3u 
ve bu kayıdsızlığı .. Sen benl J<1 

kan .. Hatta bana tahakküm 
Ben de sana mukabil \'azifem 

ıııı~· payım.,. Bunu istiyorum .. 

ihtiyacım var! f 
Naci, dalgın, hafif içıni çeke t 

- Doğru ... Haklısın ... ded•· 

* Bu serbest hayat içinde, bil ~. 
karı koca birbirlerini hiç ald 1 

mamışlar mıydı? .. Kinıbıllr . f' 
kat, o günden sonra, evlilik lı '

1 

tında kıskanmak ihtivacınn. 

ta, biraz da tahakkü~. Jüzurııuı 
inandılar ve birbirlerine b3ğ 
kaldılar' 

Yeni Eserler: 

T. C. ZiRAAT BA KASI Evvelce Galatada Kalafat yerin - 1786 da TÜRKİYE 

de odun iskelesinde Yanaki fabri - Geçmi§ asll'mrda memleketirı' 
kasında tesviyeci iken halen adresi 1 gelmiş olan ecnebi seyya~ 1 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihblll'SU tanrruf hesablarmda en az 50 lirası bulunanlara oenede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pliruı gör.e ikramiye dağıtılncaktır: 

4 Acled 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 5GJ » 2,000 • 
4 J) 250 JI 1,000 
40 )) 100 J) 4,000 • 

100 )) 50 ,, 5,000 • 
120 )) 40 I> 4,800 • 
160 )) 20 • 3,200 " 

DİKKAT: Hesalılarmdaki paralar bir sene 
takdirde % 20 (azlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşaiı düpnlyenlere lkramlye çıktılı 

Kur'alar senede 4 dela, 1 Eylül, 1 Blrincikin un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

/
meçhul bulunan eski Kandilli va _J • Türkiye seyahatnameleri ~er' 
puru sahibi Harilansa: adı altında dilimize çevirmege ' 

İstanbul Maliye Muhakemat Mü- lamış olan Reşat Ekrem Kor~ 

dürlüğü vekili avukat Hurşit Sünni serinin 3 üncü kitabı olan J..tl 

1 Nişancıoğlu dairemize mü:-acaatla, Gravernin Türkiye seyahat ne~ 
. ~ 

!
Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk mah- sini ~ukarıdaki isim altında 

kemesinin 24/10/935 tarihli ve 935/ retmı~tır. 

1154 sayılı ilamile 25 liranın 17/7/ KÖY EGİTMENLERİ 

935 tarihinden itibare:ı ~; 5 faiz, D R .. k cdd" F h. (K .. v Ü r. u n ın et ı, oJ 
% 5 ücreti vekalet ve 256 kuruş ma-

1 
. uh 

1 
•. 
1 

k ,.., 
. men erı) m tar arı > , ı · ,. 

sarifi muhakeme ve ıcra masrafla- !arı ıçin cKöyiimun Doktoru• ' 

rile birlikte tahsili zımnında daire- le çok istifadeli Lir kitap ncşı<' 
mizin 937/3959 sayılı dosyasile ta- rek büyük bir ihtıyaca k~rşı ·<' 
kip talebinde bulunarak dairemizce miş bulunuyor. __,/_ 
namınıza tanzim edilip ikametga - ___________ .. 

hınıza gönderilen İcra emri arka - ait olduğu mahkemeden icran•~ 
sına mübaşiri ve mahalli polisi ta- rl bırakılmasına dair bır karıır 
rafından verilen meşrubatta, ika - tirmcdikçe cebri icra yapıl&C~ 

metgiıhınızın meçhul bulunduğu yine bu müddet içinde mal b.;I 

bildirilmiş olduğundan icra emri - nında bulunmanız ve bulunrıı3· , 

nin bir ay müddetle tarafınıza ila - nız hapisle tazyik olunacaS1~1 

1 

nen tebliğine karar verilmiştir. hakikate muhalif beyanatta b~ 
İşbu ilanın neşri tarihinden iti - nursaruz hapisle cezalandırıl•' ı 

baren bir ay içinde borcunuzu öde- ruz tebliğ makamına kaim olfll5 
·r 

mez, tetkik merciinden veya tem - zere icra emri tarafınıza bı...ı:! 
3""1•') 

yiz veyahut iadei muh~keme yolile müddetle ilan olunur. 9. ' 

•• 

ile SABAH OGLE ve 
Her yemekte-o sonra muntaz.ıın.ın 

diş'erinizi fırç:ı.lavınız 
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1efrika Numarası : 33 Y.-3zeın: Rahmi YAGIZ 

Marmaraya Giren İngiliz 
T ahtelbahirlerinin Faaliyeti 

Amiral Düşman Eline Düşürdüğü Gemilerin 
Hesabını Tutmaktan Başka Bi~ Şey Yapamıyordu 

O gece tekrar toplanan düşman 
donanma süvarilerinden mürek -
keb kortrak sahil bombardıman
larUe tahtelbahir hucıım ve taar
fUz\arının veçhe ve programını 
tesbit ettL 

-3-
Trabzon, Rize, Ünye ve Fatsa

nın düşman donanması tarafın -
dan bombardıman edilişi istan
bulua tel~ ve heyecan uyandır
llıtştı. 

Marmaraya giren İngiliz tahtel
hah.ır!erı sarayın önüne kadar ge
liyor, demir yerindeki Osmanlı 
donanmasına hücum ediyor, Mar
?narada nakliyat yapılamıyor, u
muını karargah akla gelmedik zor
luklarla karşıla~ıyordu. 

Enver Paşa Soşonu sıgaya çe -
kerkcn artık bu Amiralden do -
nanınaca istifade kabil olmadığını 
anlamış, fakat Alman karargahı 
u_muınısinin tesiri altında kaldığı 
Cihetle Soşona bahane bulmadan 
'-tlatınak imkanını aramağa ko
~·ulınuştu. 

_J\nıiral, Karadenizde düşman 
~!ine düşürdüğü gemilerin hesa

ı unutulduktan sonra başka bir 
terane tutturmuştu (1). 

Cl) Bundan cvvt'lki 11-f:lmuıra 
ateşler · · d ıçın e ve Akdeniz kıyıla-
tuıda, E. 13 lefrikalarımızda So
'!<>~la Enver Pa'!ll arasında geçen 
~.unakaşa1ar aynen ve geniş öl-
ude Yaztlmı tı. R. Y. 

Enver Paşaya verdiği iki muh
tırada ezcümle şöyle diyordu: 

- G1?rek Marrnaradaki düşman 
tahtelbahir faaliyetini durdur -
l"ılak, gerekse Karadenizde Rus do
~anınasını Sivastopola hapsetmek ı 
•Olay ve basittir. Fakat eldeki 
llıateryalın noksan ve iş göremi
i.ecek kabiliyette oluşu umumi 

L·~rargıihça bazı munzıım ted -
ırıe · t rın, sahil muhafaza kıt'aları 

l~ilatı ihdasile Marmana ve 
Y radenizde tahtelbahir taharri
r atına iştirak edecek milis müf
h ~lert teşkili keyfiyetinin der
i~ Ve sür'atle yapılmasına bağ· 

r. 

ıı!:nden istenilen vazifenin ya
~u ası, halkın maneviyatını, hu
lıur "e. iç ferahlığını tesis edecek 
\'Ulı: tdbırlerin alııımasından sonra 
§ah ua gelecek en ufak hadiseden 
ta~~ tnes'ul olmayı kabul ve 

J;: Ud ederim . 
ras nve~ Paşa Soşonun muhtı -
~tr\ tn.ı dıkkatJe okudu, Amirali ça
rıı tı, uzun boylu görüştüler. Ve-

en k . 
>'et; ararda Soşa.nun mes'uli -
lııı latnanıen yüklenmesi için sa
ltiı. llı.U}ıafaza kuvvetlerinin teş -

tn.e karar ildi li:ld ver . 
~I°<! e ~vcud kuvvetler cephe
•ub taksım edilmiş, İstanbuldaki 

ayları . . 
l'ı!r n unmrları dahı nexa-
~n eınrile ellerinden alınmıştL 

•iy:eı- Paşa, Amiral Soşonun tav
c'8i e ve kendi tetkikleri neti
""' ilde Sahil muhafaza efradını 
""'Sta'-'--
'":"' nefrrlerden ta 93 mu
~ lllden artakalmış ak saç ve 
tııış hiznıet çağını çoktan aş -
tıı~t~ rnuhar:blerden teşkil et-

ıo 
~d ;:ııcu. kolordu kumandanı E-
llıeın aşa bu teşkllıitın itmamına 
~~ildi: 

b11r1 Paşa iki ay ~inde bu ta
li:ııv:ın teşkilini t&mamladı, işi 

:ı;: r Paşaya arzr 'ti. 
11 Ufak ·· b r'!sl!e rut elisi çavuş tezke -

'ahiı terhis edilmiş olan bu yeni 
llı~t tn','ha!aza kıt'aları efradı 
•evk~~. mahallerine sür'ı:l.le 
h'faı:a ildiler. İsimleri •sahil mu
~en taburu. damgasile tevsim 
Yete Yeni teşkilat hemen faali-
a l?\!çtL 
unıarıı 

an asıl mühim vazife ile 

tavzif edilen taburlar, birisi Ka
radeniz Boğazında, merkezi Şile 
!ıafaza taburu kumandanlığı, di· 
ğeri de merkezi Bursa olmak üzere 
Mudanya sahil muhafaza tabur 
kumandanlığı idi. 

Yeni teşkilatın idaresine amel
manda mütekait subaylar memur 
edilmişlerdL Yalnız her tabura 
faal ihtiyat subaylarından birer 
de subay ilhak edilmişti ki, bun
lar taburun erkiinıharbiye hiz -

metini ve kumandanın tabiye mü
şavirliğini görmekte idiler. 

Kavaktaki tabur 4 pi ·aae bölü
ğünden mürekkebti. En genci 55 
yaşında bulunan bu tabur Şilede 
ki l~argt.Jıınd •. ı d~anda, ei -
varda, Şileye müihak köylerde tö
lük merkezleri ihdas etmiş, esas 
vazife itibarile de sahil muhafaza 
hizmetini deruhde etmiş bulunu
yordu. 

fDevamı varl 

Zengin Aileler 
Esrarları 

Ve 

(5 inci sahifeden deLum) 
liyor: Hindlstandan Londraya iki 
falcı gelmiş. Bunlar herkesin i
çinde olanı biliyor, söylüyormuş. 
Sonra da istikbalinin ne olacağını 
anlatıyormuş!. 

Genç kız Hindli falcıya gitmiş, 
hakikaten sarıklı, esmer, sakallı 
iki adamın kendisini, beklemeğe 
hazır olduklarını görmüştür. Yal
nız bunlardan biri diğerini gös -
tererek kıza diyor ki: 

- Sizin öğrenmek istediklerL-ıi
zi söyliyecek olan budur. Fakat 
kendisi İngilizce bilmez. Ben ter
cümanım. 

Asıl falcı olduğu anlaşılan ve 
ingilizce bilmediği söylenen ft'!nd
ll tercüman da kıza şöyle diyor· 

- Adınızı söyleyiniz. Bunu i

yice anlatmazsanız hal ve istik
baliniz için size hiç birşey diye
mem!. 
Kız çekiniyor. Mensub olduğu 

aileyi belli etmek istemiyor. Fa
kat adını söylüyor. Falcı bunun 
üzerine anlatıyor: 

- Siz genç bir erkeği seyjyor
sunuz. Bu genç bir san'atkardır. 
Fakat anneniz razı olmuyor. Ken
di akrabasından yaşlı, fakat zen
gin bir adam var. Sizi ona ver
mek istiyor. Annenizle bu adam 
mektuplaşıyorlar. 

Sonra Hindli gözlerini kapıya
rak bu mektubların bazı pek mü
him noktalarını da kı21 söylü • 
yordu. Kız ş~ırmış, anncsile o 
adam arasındaki münasebeti gös
teren birtakım şeyler öğrenmişti. 
Falcı şunu da ilave ediyor: 
_Hatırınız da mı!. Son bir ay 

zarfında bu adam size yedi defa 
yemeğe geldi. 

Bu da doğru idi!. 
Kız bir miktar para vererek 

çıkıyor, doğru eve dönerek anne
sile şiddetli bir münakaşaya tu
tuşuyor ve falcının dediklerini an
latıyor. Kibar ve güzel dul kendi 
mektublarının nasıl bilindiğini 
merak ederek bundan korkmağa 
başlıyor. O heyecanla falcıya gi
diyor, fakat Hindli öyle şeyler 
söylüyor ki kadın geldiğine ve 
sorduğuna pişman oluyor. 

Falcı tam iki İngiliz altını alıp 
susuyor. Fakat şunu da ilave e
diyor: 

- Kızınızı vermek istediğiniz a
dam çok zengindir. Siz o adamla 
uzun zaman beraber yaşadınız. 
Şimdi de kendinize damad etmek 
istiyorsunuz. Borç namı altındıı 

bu adam size şimdiye kadar çok 
para vermiştir. 
Kadın şaşkın bir halde kalıyor. 

Fakat bu iş duyulmakta gecikmi
yor. Londranın kit.ar tabakası alt
üst oluyor. Her gii.zel kadının bir 
çok sırrı, her çapkın kocanın gizli 
tutmak istediği türlü macerası 

vardı. Hindli falcı bunları ezber
lemiş gibi söyliiyor, okuyordu!. 
Bundan sonra falcının talii açıl -
dıkça açıldı, onu susturmak için 

sarı sarı İngiliz liraları yağmağa 
başlıyor. 

Tahmin etm~sinizdır ki bu iş
te falcılıkla, istikbali keşfetmekle 
bir münasebet yoktu. Uzun zarnan 
çalışılarak toplanmış, muntazam 
surette hazırlanmış dosyalar var
dı!. Fakat mahud Hindlilerin Hin
distanla hiçbir aiakaları olmadı

ğını belki keşfedemediniz. Evet. .. 
Bu iki adam Asya toprağına ayak 
bile basmamış, iki kurnaz Ame
rikalı idi ki şekil ve kıyafetleri 
nı ona göre düzelterek kendileri
ne Hindistandan gelmiş birer usta 
fa.lcı süsü vermeğe muvaffak ol
muşlardı!. 

İki Amerikalı birkaç sene evvel 
İngiltereye geliyor, Londranın bi
rinci sınıf kibarları arasında neler 
olup bittiğini etrallı surette tah
kik ederek pek mükemmel malu
mat ediniyorlar. 

Kiliarlann esrarını en iyi bi
lenler vardı: Hizmetçi .kızlarla u
şaklar!. 

Kimsenin ehemmiyet vermediği 
uşaklar, hizmetçiler o konaktan o 
konağa gidip gelirken bildikleri 
birçok da gizli şeyleri beraber 
getirip götürürler 

İki Amerikalı işte bu membaı 
işleterek zengin olmanın yolunu 
tutuyorlar. İki üç hizmetçiyi ele 
geçiriyor, onlara mühim kazanç
lar gösteriyorlar, gitgide şebeke 
büyüyor, ondan sonra Londranın 
kibar konaklarına girip çıkan bu 
hizmetçiler vasıtasıle ına!Umat bi
rikiyordu. Fakat şunu da ilave 
etmeli ki bu hizmetçiler, uşaklar 
öyle olur olmaz takımdan değildL 
Çünkü kendilerine verilen işi son 
derece meharetle gören, gizli mek
tubkın açarak onların gürel.ce 
suretlerini alabilen kimselerdi!. 
Bu malıimatı ıyice birilrtirdikten 
sonra iki Amerikalı İngiltereden 
uzaklaşarak Fransaya gitmişler, 
bir müddet sonra tekrar Londra
ya geldikleri zaman artık dosya
larını açarak işe başlıyorlar. 

Nihayet Londra zabıtası bu 
Hindlilerle meşgul oluyor. O dev
rin meşhur bir sivil polis müfet
tişi olan Frank Fröst bu falcıların 
peşine düşüyor. 

Tahkikat neticesinde bu anla
§ılıyor: Sözde falcı olan iki Ame
rikalı pek usta birer hırsızmış!. .. 
Geceleri Londranın kibar konak
larına giriyorlar, temin ettikleri 
uşakların, hizmetçilerin yardımi
le en gizli çekemeceleri bularaı< 
açıyorlar, fakat ... 

Evet fakat "lmas, mücevherat 
' para almıyarak yalnız gizli mek· 

tubları yakalıyorlardı. Ondan son
rası kolay!. İşi falcılığa dökerek 
herkesin esrarını saltlama.k baha
nesile paraları çekmek!. 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
'l'aksirrı - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
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-IFD mUer Q VoOdo~Dcaır - --
Korkusuz Şövalye'nin Maceraları 

• • 
Bu Film B1lta 
Girmemiş Vahşi 

Ormanda 
Alınıyor 

Y eni ve tarihi bir filim çev
riliyor. Bu filmin ismi cOr
manlar hiıkıimi korkusuz 

şövalynin maceralar!> dır. Fiilin
deki eşhas şunlardır: 
Korkusuz şövalye ... Erol Frin. 
O. dö Havilan ...... Leydi Marian 
Bazil Rabon ...... Lord Gisbur 
J. Hüntcr ... Arslan Yürekli R.şar 

Şimdi mevzuunu kısaca anla -
talım: 

Vaktile çok cesur, çok iyi yil
rkli bir haydud vardı. Yorkşir or
manında karargah kurmuş, neka
dar işsiz, güçsüz se~ ri, haydud 
varsa başına toplamıştı. Yoldan 
gelip geçenler! soyuyorlar, yiye
ceklerini, paralarını alıyorlardL 

O devirde, yani 12 incı yüz yılda 
bir asılzadcnin önünü kesmk, bir 
papazı soymak büyük bir cürüm 
addolunuyor. faili b.l.i muhakeme 
diri dirı yakılıyordu. 

Macerala1ını naklcttiğ;miz kor
ku ·uz şovalye buna ehmmiyet bi
)· vermiyordu. Bu ddden büsbü
tün başka hır haydud idi. Asil bir 
aılenln çocuğu olmamakla bcra -
ber halinde, tavrında büyük bir 
asalet ve necabet vardı. Sonra çok 
mahir bir ok atıcısı idi. Aldığı pa
ralan maiyetinde bulunanlara ve
rir, kendi hisse.sine dii!jni de kim
sesizlere, faki:-lere dağıtırdı. 

Korkusuz Şövalye, Kral Arsan 
yürekli Rişarın hayranı idL Rişar 
Haçlılar ordusile Kudüsc gitmişti. 
Esir düştü. Ve Almanyanın muz
llın şatolanndan birine hapsolun
du. Bu sırada kardeşi, yurdsuz 
prens Jan kendisine vekfilet edi
yordu. 

Korkusuz Şövalye, p:ens!n me
zalimine karşı isyan ettL Bu sebcb
le c.ormana çekildL Tab 1 hükü - ı 
meli tanımıyor. vergi vermiyordu. 

Bu sırada asil bir kızla sevişiyor. 

Bir yıldız mahkum ue masum rolüwu 

Leydi Marian ... Kız ailesini ter - 1 
kedıyor, ormanda sevgiUsi ile j' 
beraber yaşıyor. Prensin maiye -
tinde bulunan asılzadelerden biri 
de kıza sevdalı ... 

Ormana geliyor. km almak is
tıyor, Korkusuz Şövolye ile dü

llo ediyor, yaralanıyor. Fakat ŞO· 

valye de yakalanıyor zincire vu

ruluyor, salbcn idama mahküm \ 
o uyor. 

Fakat, Arslan yüttkli Rfşar e
sartten kurtuluyor, ıı ı rr.lekcline 
geliyor. Korkusuz şövalyeyi ser -
besi bırakıyor, ve Leylı Marian'la 
ev indiriyor. 

1 

İşte bu tarihi filmin mevzuu bu. 

Şınıdi bunun filme na•ıl alındı 

hakkında biraz mahlır~t verelim: 1 

Fil.m, Kaliforniyanın balta gir-1 
memiş ormanlarından birinde çev-

rilmıştir. • 

Sinemacılar Holivuddan büyük 
bir kafile halinde hareket etmiş -

lr. Önde 150 beygir gidiyormuş. 

So:ua yıldızlann hususi araba -
lan Erzak yüklıi on kamyon. Fi
güranlar da bıiyük otokarla.ra bın
dirilıniş. 22,000 parça eşya, -0,000 

ok, 200 araba dolusu şya, silah. 
kalafat ve saire ... 

• • 
İsmi 

Bahar Olan 
Güzel 

Bir Yıldız 

F 
ransız tiyatro v:J sinema ar
Lstlerinın en marufların • 
dandır. İsmi gıbi de guzel-

dir. (Prcntan) fransızcada ilkba
har demektr. Hakikaten, Yovn'in, 

sarı ipek gibi saçları ~har gune
şini hatırlatır. Seyjmli san'atkar, 

kend •slle gorüşcn bir gazetce•ye: 

- Biliyor mu anu. derr. •ır. 

Geceler• hiç SC'kaga ı;ı'<'"fla!::'l Ka

barr., dans·,'!' bi d m b;r "y

dır. Sıgara içmem, da-ıs da etmem. 

Kır hayatına, açık havnd2 ya • 

ş '!lıya bay-Jm . Ob! İnsan ne

fes aldıkça c. eri rı ı;af hava ile 

dolar. Geceler. ya.ak c•damın pcn
cerderinı açar, o) le yatarım. O • 
dam yeşıl "fr çayıra nazırdır. 

Stüdyonun boğucu hn~ası brnl çok 
yoruyor. Fakat ne çare ..• 

- Sonçevırdiğinız (t'ç vals) fıl

minin gorduğu r:ıgbctten me-nnun 

musunuz? •• 

- Pek tabii değıl m • ... 

1 Kü ~Ü k Sinen a H:ılıe.rlcri .1 
TEODOR ŞALIPE.'< 

111 .hur muı:annioin oğlu Teo· 
dor, llolivuda gilmi lir. Anna sı n 
ve Alen Marşa! ile beraber 1, .r 
film çevirecektir. 

KAT DÖ NAGİ 

Kat dö Naı;i Bcrlinde çe~irdiği 
(Vagon - Salon) iilmiui bitirdik
ten ve Romada geçen seneki (kü· 
çük kadın) filminin ilk gihtcril • 
m inde hazır bulunduktan . onra 
Parise avdet elti. 

Kat dö Nagi, bir müddet htira 
hat ettikten sonra (Nis) c gide
cek, yeni bir film çevirecektir. 

Gerdanlığını Kaybetmiş! Uzak Şark Hadisele. · 
(5 inci sahifeden dev~ n: 

Iannda bır zengm Dorotıyl çıldıra 
sıya sevmiştl Niha ,,. ı. almış 
ve ou üç bin beş y.a L.ra..ık ger
danlığı ona hcdıyc etmı,.ır. En 
güzel cinsten 95 tane ınc:.si olan 
bu gerdanlıktan başKa , -n J,ye '3· 

dar bu kadının daha birçok kıy
ın.·tlı müce\1ı -a ı k.ıybolmuş, 

y•!,ut çalınmı~tır. Evknd.kten bir 
s~ne sonra 18,000 İng!lız liralık 
nı:lcevheratı kaybolmuştur. Bu 
mıicevherat sigortalı imiş. O za
man ,:garla kumpanyası parayı 

vE'nnemiş, iş mahkemeye düşmüş, 

f>;..at zengin Morison davadan bı
karak karısını bundan vazgeçir
ı •. i, ve ona yeniden başka mücev
herat almıştır. 

Doroti vaktile dikişçilik ederek 
gündelikle geçinen bir kız iken 
UmumJ Harbden sonra zengin Mo
rısc.n ile tanışmış ve onun tarafın
dan şiddetle sevilerek alınmıştır. 
Niklıh günü Dorotinin esvabı bq
tan ayağa kadar mücevheratla do
nanmıştı. 

Zengın Morison ikinci defa ola
rak evleniyor ve oo~dığ:ı karısı
nin yerine ~k genç bir kız alı
yordu. O zamandanber; yirmi se
ne geçmiştir. Bu arada zengin •

dam sevgili kansını mücevherata 
garketmiştir. Zengin Morison ile 
genç karısı anısındaki bu macera 
bir gün hiç iyi olmıyan bir suret

te neticelenmiştır. Çünkü arada 
geçimsizlik başgösl<'nniş, nihayet 
mahkemeye gidilerek !128 de bun
lar aşağı yukarı on senelık m~ 
terek bir hayattan sonra birbir
lerinden ayrılmışlardır. İşte Do
roti böylece dul kalmış, genç ve 

güzel bir kadındı. Zengin Morison 
931 de tekrar evlenmiştir. Nihayet 
934 de 61 yaşında olduğu halde öl
mii~!ür. ~nç ve güzel kadın :ren-

gın, fakat ynşlı kocasın n ay
ı-ıldık:.&n lir ser.c l'orırc1 ı;cnç bır 
yüzbaşıya varmışt.r. 

!129 danbtri o unla beraber ya-
1.smış, fakat karı koca on sene be
ıaber yaşad..ktan sonra geçen gü -
mahkemeye gıdrrek birbirlerın

-!cn ayrılmışlardır. 

İşte Dorot!nın da ya ı bu mü
nasebetle mc ·dana çıkmış, du! ka

dın sahne hayatına atılarak artist 
olmak isteml.şt:r. Onun için daha 

güzel görünmek m ksadile gü
zel'ik müessesesine müracaat et

miş, orada da kıymetli gerdanlı -
ğını kaybetmiştir. 

Doroti bundan yirmi sene ev
vel dikişçilik ederken de hulya
aında hep aktris olmak emelini 

beslermiş. Bunun için tiyatro sa
hi.l;lerine müracaat etmiş, fakat 
gt'!lç kızın sahnede muvaffak oh

'lileceıt,ne dair bu adamlara en:
niyet gelmediği için kendis.ni ;,.,. 

bul etmemişlerdir. Bundan ümidi
m J:r~en Doroti bir kolayını bu
brak Londranın kibar kad·ııları 
ar.ıs.na sokulmuş. gitg:de k:bar 

muhlac: kalarak nihayet zerııin 

.forh•n ile tanışmıştır. M·1r'~'?r, 

harb ~snasında İngiliz ordu$..:ntla 

yi.:ks~k rütbeli bir zabıtti. hr.rt.
den çok evvel bir Lordun kızı ile 
evlenmişti. Fakat harb başlama

dan karı .koca birbirlerinden ay
rılmışlardır. Harbden sonra da 
Morison genç w güzel Doroti ile 

tanışarak onunla evlenmişti. İşte 
şu son günlerde Londra gazete
lerine büyük bir dedikodu mev

zuu olan hakiki bir hikiyenln hu
lasası. 

Bir zamanlll mücevherat içinde 
gezen Doroti şimdi geçinmek için 
sıkıntı çeken bir dul kadından 
başka birşey değı1miş. 

(4 ünMi ıııJıifeden dev'lM) j 
ahedeyi bozan gıbi b· r şey diye 

1 
karşılanamıyacağını ileri sürüyor. 
Eshden yapılmış r.JUahedeleri 
ş=di türlü turlü tefsır ederek va
ziyeti her taraf kendı lehine ola
rak d \'alT' ettırmek ıstiyor. 

Fakat bunların ıddı.ııları şudur:' 
Haman adası harkde Çankayşck ı 
ordusuna sil:'ıh ve mühimmat gön

risı ıçın bu hem İngil!zlerı, hcnı 
Fransızları daha diişiindurmuş o
lacaktır. 

Çine gelince; Çanknyşekın mu
kavemet kuv,·etleri da{il'k araz . 
ye çekilınışler, orada kcod ler -ıı 
koldylıkla müdafaa ederek hr JI 
de uzattıkça uzatmak istıvorl 

Bu suretleTokyo hük:lmetınır 
zorlaşmaktiıdır. 

derenler içın bır us.uillareke olu- ----·--- -----
yordu. Buna nihayet vermek içh 
adan•n l ... 1 n lünım görülmıiş

tür. Bundan anlaşılıy Jr ki Japon
lar Cen "' ·~ınde büyük bir hare
kete geçere>< Çankay kin muka
vemetini kırmak ve Cın harbine 
artık nihayet vermek istiyorlar. 
Bu maksada varmak için Hainan 
adasını işgal etmek lazım gelince 
artık daha ziyade teretldüd etme
mişlerdir. 

Yeni gale'! Avrupa gazeteleri 
Hay!lAn meselesini tetkik ederek 
diyorlar ki: Asıl mesele Haynan 
adasının işgali muvakkat midir, 
yoksa Japonlar oraya bir daha 
çıkmamak üzere mi gırmişlerdir!. 
Çindeki harekatı neticeleı.dirmek 
için mi bu adayı işgal ediyorlar, 
yoksa bundan sonra oranın deniz 
yollarına ha\ı:jm olmak ı:naksadile 
Ha.inan'ı üssü bahri yapmak mı 
istiyecekler? .. Muvakkat bir za
man için kaydile burası işgal e -
dilmiş ise Japonlarla Avrupalı -
lar arasında büyük b!r i,1t·latin 
devam etmesine lüzum !'' rtilmJye
bilecektir. Japonya bu 'u-usta te· 
minat verecek, diğer taraf Jl bu
nu kabul ederek Çin harekatı. bit
tikten sonra adanın tabliye. n• 
beklemekten başka yapacak iı 

aklmıyacaktu. 

Tepe başında 

'
11 
Şehir Tiyatrcsu 

1., DRAM KISMI 
Rual<ş•m W .111 la 

(BİR lİSAFİR GEWi) 
İstiklıll caddesinde Kom u nı 

Bu akşam 20,30 da 
YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 

* Halk eperet i 
Bu akşam saat g da 

(ESKİ HAMAM ESKİ TAS) 
Yakında Macar Balesi. 

* TURA!\'. 
Tiyatrom 
Bu akpnı 

Okuyucu Burhan 
gecesi 

SJ.hibınin Sesı 
Ba;; mugannjye>I Fikriye. hu ne 
İzmirde ses müsabakasında birin
ciliği kazanan Melahat, Ertuğrul 
Sadi Tek, İsmail DümbülHı ve 
arkadaşları (Se) Atila Revüsü. 
.Milli ayak oyunları. Cwnartesi 
matiııWnden itibaren Hamlet. 

ZAYİ - Tıb Fakültesinden 934 -
Fakat bu nikbin olanların hesa-

935 de aldığım hüviyet cüzdanımı 
bıdır. Bir de bunun aksi vardır. kaybettim. Yenisini alacağımdan 
Japonlar adayı bırakmazlarsa o - eskisinin hükmü yoktur. 
rada üssübahri tesis ederlerse ile- 1082 No.lv Tvran Aılııman 
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PASTİL KATRAN HAKKI Öksürükleri kökünden 
keser tecrübelidir. 

T. C. 
Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri 

Traş olduktan sonra cil
dinize krem sürmeyiniz 

~ ,. .. 
: 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine iki yüz yetmiş beş kuruş kıymet takdir edilen 

altmış iki bin metre kışlık erat elbiselik kumaş 1/3/939 çarşamba gü
nü saat onda kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli 13000 lira tutan -i adet otomatik tartan w 

otomatik kaydeden müteharrik ve her defasında 100 Kg. tartan kantar 

ve tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 28/2/939 Salı günü saat 15 de idarenin Tünel başında 

PO R K ER~ Traş bıçaklan cildi yu
muşatır ve yüzünüzü 

pamuk gibi yapar 
Metro Han binasının 6 cı katında toplanacak arttırma eksiltme komis- traş bıçaklaı;ını 

2 - Şartnamesi sekiz yüz elli üç kuruş karşılığında örnek parça- yonunda yapılacaktır. f Her yerde p OK ER •@rurıa izteyiniz. 
sile alınabilecek bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 9775 liralık teminat !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!:~~ 3 - Bu işe aid şartname, mukavele projeleri idarenin Levazım Mü-
karşılığı banka mektubu veya vezne makbuzu ile şartnamede yazılı ve-
saiki muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat dokuza kadar komis- dürlüğünden parasız olarak tedarik edilebilir. 
yona vermiş olmaları. (409) (810) 4 - Muvakkat teminat 975 dokuz yüz yetmiş beş liradır. Orman Koruma Genel Komutanlığı 

5 -Teklif mektublarının 2490 sayılı kanun ahkarmna uygun olarak İstanbul Satınalma Komisyonundan : 
İnhisarlar u Müdürlüg" ündeıı· 1 5 -Teklif mektublarının 2490 sayılı kanun alıkfunına uygun olarak 1 - Orman koruma genel komutanlığı eratı ihtiyacı için 4899 adel 

• • ve eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine makbuz mukabi- N.o lu madeni şapka işareti 24lİO sayılı kanunun 46 maddesinin A fık· 
I- İdaremizin Çamaltı tuzlası için alınacak 2 adet Dizel lokomohl !inde verilmiş bulunması lazımdır. •870• rası mucibince pazarlıkla yaptırılacaktır . 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 2 _Pazarlığı 24 şubat 939 cuma günü 14 de Galata Mumhane cadde-
Muhammen bedeli sif İzmirde c5400> lira. % 7,5 muvakkat temina- si Alemdar hanındaki Orman Koruma Satınalma komisyonunda yapı-

tı 405 liradır. Y ı Il - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15,30 da lacaktır. 
~/ Kabataşa Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı- 3 - Şartname ve nümunesini görmek üzere talihlerin her gün m<" 

/ / .• lacaktır. sai saatlerinde komisyona müracaatları. •1028 
• •" 

1 
III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alJ-

• nabilir. 
1 rV - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız tekliflerini 
ve detay resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü Tuz Fen Şubesine berayı tetkik tevdi etmeleri ve tekliflerinin 
katulünü mutazammın vesika almaları JBzımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V• 7,5 güvenme 
parası makbuz veya banka mektubunu ve münakasaya iştirak vesika
sını ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar yani nihayet saat 14'30 a kadar mezkilr komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. cl035> 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Komisyonundan : 

Satın alma 

1 - Bir metresine yirmi iki kuruş kıymet biçilen iki yüz seksen 
bir bin elli metre yeni vasıf ve örneğine uygun çamaşırlık bez 2/3/939 
perşembe günü saat on beşte kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 310 kuruşla komisyondan alınabilecek olan bu ek

siltmeye girmek istiyenlerin 4341 lira 55 kuruşluk teminat banka 

mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını 
belli gün saat on dörde kadar komisyona vermiş olmaları. (412 813 

Emekli, Dul ve Yetim maaşları 
iskontosu hakkında. 

İstanbul Müskirat Amilleri Cemiyetinden: 
İstanbul müsltirat amilleri cemiyeti umumi hey'etinin 24/1/939 tari· 

hinde toplanacağı ilan edilen içtima ında ekseriyet hasıl olmadığından 'tJ. 
şubat 939 çarşamba gününe bırakılmıştır. Cemiyet mensullarının mez: 
kür günde saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Belediye civrında babıall 
caddesinde 10 numaralı esnaf cemiyetleri binasındalti cemiyet idart 
merkezinde cemiyet cüzdanlarile beraber bulunmaları ilan olunur. 

RUZNAME: 1938 senesi muameltıt ve hesabatının tetkiki ve idart: 
hey'etinin ibrası, 1939 senesi mesai tarzı hakkında müzakerat ve ittihaı' 
mukarrerat edilmesi, nısfının tebdili icabeden idare hey'etinin yenidell 
seçilmesi. 

G O Z E L L i G 1 NI Z 
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Bil'umum maluller 20 Şubat 939 Pazartesi günü 
Fatih Askeri 21 • • Salı • • Fatih Mülki 22 • • Çarşamba • 
Eminönü Askeri 23 • • Perşembe • 
Eminönü Mülki 24 • • Cuma • 
Kadıköy, Bakırköy 25 • • Cumartesi • 
Üsküdar, Eyüb 27 • • P azartesi • 
Beyoğlu, Beşiktaş 28 • ' Salı • 


