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Refik 
Saydam'ın 

Nutku 

t Balkan Antantı Konseyi Bugün 
Saat 16da Bükreşte Toplanıyor 

•• 
Refik Saydam'ın dünkü 
nutku bu hakikatin en yeni 
ve mütebariz bir ifadesi o
luyor. 

Karışık Hadiseleri Onünde Dünyanın 
Balkanlar Daha 'Yau:ıı: ETE~l İZZET BENİCE 

Başvekil Refik Saydam, dün 
llalkevlerinin yıldöuümünün kut
lulauması miiuasebetile çok nıli
hiııı bir nutuk söyledi. Bugünkü 
llabah gazetelerinde metni çıkan 
\re diiu radyo ile bütiiD memleket 
halkına bldirilen bu nutkun Hallı:
e\lleri prensipi ve hedefi üzerin· 
dek; inandırıcı ve izah edici de
Cerinden başka en büyük bir hu
SUsiyeti de yaşıyan millet.. mef
hnıııuna ömeklik edişidir. 

Kuvvetli Bulunmalıdır 
Hariciye Vekilimiz V ~ Metaksas Beyanatta Bulundular 

~~~~~~~--~'--~-.~~·.-~._,,,--. 

Ebedi Şef Atatürk ile birlikte 
Saınsuu'a ayok basan ve o günden 
bugüne kadar ihtilal \le inkılabın 
hiitüu safhaları içinde faal bir va
liye( ifade eden Relik Saydam, 
Yİrın.i yıllık bütün aktiv inkılab 
denemelerinden sopra hükümct 
llles'uliyetini de üzerine almış bir 
•.. 1 

Ue ii devlet olarak en genç ve.. 
dinç bir inan ve imanla nutkunda 
fUnları söylüyor: 

. •Asırlarca çekilmiş felaket ve 

ıbcıar devirlerini bu millet yurd- General Metaksas bir seyahati esnasında 

İngiliz gazeteleri bu se

ferki Balkan antantı konseyi 

toplantısının her zamankin

den daha çok alakalı ve 

mühim olduğunu yazıyorlar. 
Bıı "g ıristanın da şimdiye 

kadar aynı politikayı takib 

ettiğiuitebariiz et tirİJorlnr. 

Bulgari.ıtan yakm bir gün
de antanta mutlaka dahil 
olacakhr. .. 

daşların ölçüye sığmıyacak kan 
:~llerile silip götürmüştür. inin- Bükreş 20 (Hususi)- Balkan Antantı dev- pada büyük bir dikkat ve alaka ile takib edilmek-
~Pçı vaafıınızm manası da şudur: Jetleri Hniciye Nazırları buraya geldielr. Balkan tedir. Balkanlılar, bugün, türlü beynelmilel siyasi 

b 
ebnı Yaptığınıız inkılabları göz- Antantı Konseyi bu akşam saat 17 de burada ilk hadiseler karşısında daha çok sağlam ve birleşik 

e e .. · · . 
gınuz gıbı daima koruyaca • toplantısını yapacaktır. Bu toplantının bütün hazır· vaziyette bulunmaktadırlar. 

ız· h 
• ern de Türk cemlyetınl m.. Wdan Uıa.uıl eclilmiftir. Romanya Hariciye Naaın Yarın, konferan;m jkinci toplnntısı yapılacak· 

deniyette en yüksek oeviyeye er· Kafenko blrafmdan buııtın ötleyia mJsaru Barldye tır. Baıv kll Yinl Arman Kaknnke yarın Barl-
ditınek için gerek.irse başka inkı- Nazırları ıerefine mükellef bir öj"le ziyafeti veril- ciye Nezareti bftınında büyük bir öğle ziyafeti ve-
labları yapmakda teredd;id etnıi- mi~tir. recekllr. Öğleden sonra, konferan ın üçüncü top-
Yeceğiz. Bu inkıliiblar bizim için Biikreş, misafir Nazırlar şerefine, baştan başa lantısı yapılacaktır. 

1 Büyük Millet Meclisinin bir toplantısı 

Meb'usluğa Müracaat 

• kadar hayatidir ki, bunların Ö· dost Balkan devletleri bayraklarile donanmıştır. Yarın gece, Bükreşteki Yunan sefarethanesinde A nkara 20 (Hususi muhabirim izden) _ Cumhuriyet Halk partisi 
j"trıini Büyük Milli Şefimiz İsmet Misafirler yollarda balk tarafından şiddetle alkış- bir gnla ziyafeti verilecektir. Ziyafetten sonra, Kral merkezinde, müracaat etmek le olan meb'us namzedlerinin evra· 
Lnönü'nün şu sözlerinden daha lnnmaktadır. Balkan Antantı Konseyinin bu seferki sarayında verilecek konsere gidilecek, Kral Karol kını tasnif etmek üzere ihzari komısyon mahiyetinde bir büro 

E enlerin ayısı Bine 
Kadar Yükseldi 

'"UvvetJe ifade edecek söz söyle- l=to~p;;;la;;;•;;;•t;;;ıs;;ı;,,;;,ya;;;;Jn;;ız:;,;B;=al=k=a=n=la=r=d=a=d=eğ;,,i=l,=Lu=··=tiı=·n=A=vr=u=-==k=o=n=s=e=r=es=n=a=s=m=d=a~N=a=z=ır=l=ar=l=a=g=o=·r=ü=şec=e=k=tı-=·r=. =D=e="='=m~6=d=•J kurulmuştur. baş sekreter Ziya Arkantın idare ettiği bu ışler için her 

~ekte güçliik çekerim: •Türk mil- Es k •. den namzede mahsus talebnameler dol durulmaktadır. Talebnameler ge-

detini az zamanda büyük bir me- r SU R İ y f D f KARI (! I K l IK l AR , f nal başkanlık divanına gônclerilm ektedir. 

~:~et seviyesine yükseltmiş, 1 " Te ka u·· d Seçilecek meb'us sayısı kat'i O· --1·--1-----E--k--,.---ı 
milletine en kısa yoldan te- !arak 422 dir. Yeni tasnife göre, en ta yan r anJ 

~~~:~.;~~~:~~~ı:ıa~~~~~;:: Şam Sokaklarındaki Olanlar ;1:kİ~=~~:·ıdç~-arz:k~~~i::1ız~rr Harb Reisi 
ar kalb ve vicdanımızın en aziz 14, Konya 10 mebus çıkarmaktadır. 

Nafıa 
Vekili 

Geliyor 
Metro handa 

Merasinı Yapılacak 
Ankara 20 (Hususi muhabiri -

mızden) - Tramvay ve Tünel i
darelerinin Nafıa Vekaleti tara -
fından resmen işletilme tarihi o
lan 1 mart 939 da Metro hanında 
merasim yapılacaktır. Bu merasi
mi açmak üzere, Naba Vekili Ali 
Çetinkaya önümüzdeki hafta için
de İstanbula gidecektir. 

Tramvay ve Tünel idarelerinin 
devir ve tesellüm muamelesi için 
27 şubata kadar mühlet veril • 
miştL Elektrik işleri umum mü· 
dür muavini ve şirketler baş mü
fettişi Sürurinin riyasetindeki te-

l 
sellüm heyeti bu işi evvelce tah· 
min edilen müddetten bir hafla 
daha önce almak üzere bugün bi· 
tiyor. 

Tramvay şırketinderı bozuk alı
nan şebekenin bir m lv'ln !.. a ar
file tamirine d rl> 1 ha J, nm sı 

kararlnştınlmıştır 

Vergil r 
BirMikdar 

• • 
ınıyor 

varlıklarıdır.. • 1 d B. ç k Ankara 20 (Hususi muhabiri • Yeni mecliste kadm meb'uslar T rablusa Gitti ~-"ftfö~uu··~nteu··rnemı"nkıJBaa· şbveu··kzeı"lriın.n,deyküiksteek- Nu·· mayış er e ır o mizden) - Eski tekaiıd kanununa Sa)"lsının ve cırnllıyetier mcb'us 
q• göre tekaüd edilmiş olanların fev- sayısının şimdikinin ayni olacağı Napoli 20 (A.A.) _ İtalyan ar· Maliye Vekili Fuad Ağ-ralı 

ı.;nı'::,~e cümlelerine en kuvvetli Arab Kanı Akıyor kalade tahsisatlarına bir miktar söylenmektedir. dusu erkii"ıharbiye r~isi Mareşal Ankara 20 (Hususi muhabırl _ 
IÖ 1 . u_eyyede halinde katarak zammedilmek suretile terfihleri • Meb'us namzedliği ıçin bugüne Bacloglio dün Trablusa hareket et· mizdcn) - Vasıtasız bütun ver • 
11• y ed.ığı bu nutuk Tiirk milleti- nin temıni imkanları araştırıl • kadar müracaat edenlerin sayısı miştir. gileri bir araya toplıyan kanun 
l .•n ve Türk inkılabının mahlu- D ş hben polıs Cemil Mardamın otomobi • (Devamı 6 ıncı sahifede) sekiz bine yaklaşmıştır. Bu mü • Hendaye 20 (A.A.) - Şımdiye projesine aid listeler ve vC'rgı nıs-ıyeti hay ı· ı· d d • Şam 20 (A.A.) - r. _e . • h bl . d h i 
lı d ' a ıye ı ve ayan ıgı ı ı t f e linin etrafını alan nümayişçileri racaat sa i erı arasın a er mes· kadar Frankist spany:ıya takr (ıen betleri Maliye Vekaleti tarafın!ian 
~, e ' enerji kaynakları itibarile • d t dabr'Itmak mecburiyetinde kalmış- K 1 S A C A !ekten ve iş sahasındar. birçok 55,000 milıs avdet etmiştir. Bun- hazırlanmıştır. lı r t der taraftarı müfrit er e ıs ı a • 1 1 
q ıne t den Başvekil Cemil !>ıar am . a • -------------
lllillet ~a~~ed kuvvetli, zinde bir raftan olan mutedil nasyonalıstler tır. Polis, müfritler birliğinin bi- vatandaşlar vardır. Bılhassa dok· !arı nakleden son hususi dört tren Bütün vatandaşları 2 J§kadar c-

lııdır, ın e bulunduğunun iza- dün kabinenin istifası dol~yısHe 1 nasına nasyonaliı;tler tarafından Her şeyde ve Herkesin torlar, avukatlar, mütekaid gene- cb=t-=ııı=iı="n=b=u=r=a=y=a=g=e=lm=i=şt=i=r·========'=D=e=v=a=m=ı=6=ın=c=ı=s=a=h=i=ıe""'d=·=> 
s., . nu· mayı·ş yapmışlardır. Numayış taarruz edildiği esnada bir kere Fevkinde Kanun ralkr ve subaylar fazladır -~ı gür •ıkan t • il "kt"f G h"f d l et~· • • yap ıgı e ı ı a 1 1 • ve (Devamı ıncı sa 1 c e ıl Temyı·z mahkemesın· den. Dev • •qıye esnasında müsademe er o mu~ Tiirk ink ahının ve iktidarı-

liyen n, daima yapacağını da söy· - b 1 nın mücadele hedeflerinden biri Jel ı;>ürasınd n ve muhasebat di· 

lıaınıe ~il:~tlerdir ki, yaşıyan ve. B e ş ı· k t a ş ı s t a n u de ·keyfi hareketlere, karar- vanından da bazı mlıracaatlar var-
dir. a ınde bulunan milletler- ~-r. 

Jara, arzulara kar~ı· ınücaC.e- u..ı 
'l'iirı. ııı·ıı . ş • Jcdir. Gümriıkler muhafaza komutanı •'Yan.,,,.,; eti, muhakkak ki, ya- F t~ 1 mpıyonu Bir medeni insanın beşeri, General Scyfı tekaüdlüğünü istc-

~"""etı·ı. etlerin en genci ve .. en u lJ o a fikri, ıiyıW hakları o medeni miştir. Generalin yeni intihabd~' 
---. ısı bulunuyor. k parti namzedler list-... -de goru·· -

Franko İle 
Müzakereler 

ilerliyor 
llurg0 2 \> ord 8 O (A.A.) - General 

ana ·ı 
llıüliık ı e Berardı arasındaki 
dar 

8 
.• at s~at 18,30 dan 19,15 e ka

Sonra Urınuştür. Bu mülfıkattan 
illet General, Farnko ve hükü
selon erkiinile görüşmek üzere Bar· 

ll a hareket etmiştir. 
erard S . 

~aret · • aınt ve BJraduc ne • 
ın Y"k ' \>ida.ı, u sek memurları Ginez 

'l'ebcd ont Casa Rojas ve Juan 
Oti!e .. k 

llıişierd· muza ereye devam et· 
ır. • 

Saat 21 
'.eviOtı de müzakereler henüz 

etmekte idL 

Lik maçları diin bitti. Beşiktaş t~kımı İstanbul Fu~~ol .~ampıyonu 
oldu. Yukarıdaki resim, şampiyon takımı gösteriyor. Dunku spor hare

ketleriııin tafsilatını altıncı sahifemizde okuyunuz. 

cemiyeti uran ,.e yaşatan ka- =.w 

nunlarıa kefaleti altında oldu- leceği haber verilmektedir. 

&una ıöre keyfi hareketin bir 
örneğini öireıımek iJterseuia 
size bugünkü ıazetelerin mah
keme haberleri siitunundau şu 
satırları aynen nakledeyim: 

• Ancak hıidisey» polis me
murunun keyfi hareketi sebeb 
teşkil ettiğinden verilen ceza 
ortadan kaldınldı ..• 

Bu misali keyfi \.l' kanuni iki 
hareketi bir arada ifade eden 
en ,·azıh ve miitebariz bir h3· 
yat sahnesi olduğu için nok . 
!ettik. 

Kosdimiz sadece bu ve.il" ile 
bir kere daha inkılabın şu düs
turunu gözönüne koymaktadır: 
Herşcyde ve herkes için bu 

misal ve.. daima herşeyin v.e 
herkesin fevkinde kanun!. • • 

İnönü'nün 
Albaylara 

Çay Ziyafeti 
Ankara 20 (Hususi muha • 

birımizden) - Cumhurreisi
miz hmet lııönü ~·e rcfikala· 
rı tarafından, şehrımizde t•u· 
zifedar olan ordu mensublar • 
dan albaylar ve aıleleri l 
akşam Çankayada verilecek 
çaya davef edildiler. Saat 17 
de yapılacak olan bir toplaıı••. 

1 
da Reısicumhur daveılilc · f 
kabul edecektir. 

SARAYINDA 
Biri panyol 
T ARİrtİ ROf~ANI ı--Ya-zan-: C-E-LAL_C_E_N_G_IZ-., 

Gazetemiz için hazırlanan Bu heyecanlı 
Harb, İstila, Aşk ve İhtiras romaı şimdiye 

kadar çık:ın romanların en güzelidir. 
BU ROMANDA: 

Halife Abdülmelik'in Meşhur Veziri 

HAC C lı 'ı n 
Kesik insan haşfonııdım }apılmı rıııııt:1.zam lıir kulı•ııiıı 

tepesine sevgili ini na.ıl kaı:ırdığuıı - Bir ~ınt·uuı 
seyreder gibi - göreceksiniz ! 

Yarın aşiıyoruz: 
cıSON TELGRAF" da Okuyunuz. 



S- SON I' I& L G • A. P -20 f V B A T ı• 

1 HADiSELER KARŞISINDA~ 
--------Son Telgraf-· --

KİMSE HAYATINDAN 

MEl\INUN DEGU.. 

S uriye halkının isyan ettiğini 
gazeteler haber veriyor. Su

riyelili!r de istiklal istiyorlar. Son 
günlerde epeyce çarpışmalar ol
du. Bir hayli kan döküldü. Dün -
yaya ne oldu böyle?. Kimse, ha -
!inden memnun değil .. Herkesin 
gözü bi rbaşka yerde . İnsanlar da 
öyle değil mi?. Gözümüz, hep kom
§lllllUZUn hayatında, yaşamasın -
da, giyinmesinde, kuşanmasında.. 

MEB'USLUK iÇiN - - -MÜRACAAT EDENLER 

Meb'usluk için namzetliklerini 
koyanlrın sayısı giin geçtikçe ar
tıyor. Bini aşmış, diyorlar .. Ne de 
çok met'usluk sevdalısı varmış .. 
Her isteyeni meb'us seçmek Jazım 
gelse, Millet Meclisi aza adedini 
birkaç bine yükseltmek 18.zım.. 

Yeni intihab arifesinde namzed 
listesi ilan edilince, kimbilir, şim
diki bu kendi kendilerine namzed 
olanlardan kaç kişinin yemekten, 
içmekten iştihası kesilileek.. 

BİR TİRYAKİNİN 

CENAZE MERASİl\lİ 

Dünyanın en meşhur tütün tir
yakisi olan bir zat gt!Çenlerde öl
müş .. Bu zat Holandalı Van Kles 
imiş .. Bu adam, ömrü müddetince 
dört ton tütün içmiş.. Bıraktığı 

vasiyetnamede diyormuş ki: •Ce
nazeme gelecek olanlara ilti pipo 

\ 
KUÇüK 1 
HABf:RLER 
ı~-

* Dahiliye Vekaleti, her me -
murun bir gaz maskesi edinmeğe 
mecbur olduğunu bir taıni.mle vi
layete bildirmiştir. * Şehirlerimiz arasında hava 
seferleri yapmak üzere 1:.ir şirket 
hükCımete müracaat etmiştir. 

* Beyazıd meydanının açılması 
için yıkılacak dükkanların istim
lfiltine 50 bln lira 18.zım olduğu an
laşılmıştır. * Edebiyat fakültesi tarih do
çentlerinden Akdes Nimet Balı -
kesir lisesi tarih muallimliğine ta
yin edilmiştir. 
* Müteveffa Papa Pi için dün 

Beyoğlunda Sent EsprJ kilisesinde 
bir ruhani ayin yapılmıştır. 
* Maarü Vekaleti orta tedrisat 

ve =lek mektebleri muallimleri 
arasında yeniden bazı nakil ve 
tayinler yapmıştır. * Nafıa Vekaleti bazı memur 
ve mühendisleri yeniden terfi et
tirmiştir. * Artin, Karabet Leon ve 11-
yazar adında dört kumarbaz Sa -
matyada Sancaktar Hayreddin ma
hallesinde Süleymanm kahve -
sinde kumar oynarlarken suç üs
tünde yakalanarak mahkemeye 
sevkedilmişlerdir. 

İstişare Hey' eti 
Toplandı 

Ankara 20 (Hususi muhabiri 
mizden)- Beden ıerbiyesi umumi 
müdürlüğü istişare heyet: tugıin 
toplaııarak r.azırlanan bazı karar 
projeleri üzerinde görüşecektir. 

ile elli gram tütün dağıtılacaktır. 
Tabutumu takib edenler durma
dan tütün içeceklerdir. 

Bu zatın vasiyeti aynen yerine 
getirilmiş.. Cenazeyi taklb eden
lerden biri şöyle anlatmış: 

- Hepimiz pipolarımızı can ve 
gönülden çekiyorduk. Binl..rce kişi 
idik. Etrafa öyle bir duman yayıl
dı ki nihayet sis ortasında gibi 
birbirimizi göremez oltiuk! .. • 

Bu cenaze merasimine ne bu • 
yurulur?. 

İNSANLAR İKİ DEFA 

DÜNYAYA GELİYORLARMIŞ 

Viyanalı tanınmış doktorlardan 
Kolisko isminde bir zat, bir insa
nın bir sene fasıla ile yeniden 
dünyaya geldiğini iddia etmekte
dir. Doktora göre, evvelce kadın 
olan, ikinci defa erkek olarak dün
yaya geliyormuş. Bu kadarla da 
bitmiyor. Evvelce fakir olan, ikin
ci defada zengin, kaba ıse ince 
ruhlu olarak tekrar dönüyormuş .. 

Bu doktorların iddiası doğru 

mudur, dersiniz?. İçinizde cinsi -
yetinden memnun olmıyanlar var
sa, bin sene sonrayı beklesinler .. 
Fakat, fakir olup da halinden 
memnun olmıyanlar, zenginleş -
mek için, bin sene nasıl beklerler, 
orasını bilmem .. 

Zengin olmak için, biz, piyango 
günleri olan ayın on birinci günü
nü bile zor bekliyorub. 

AHl\lED RAUF 

Fatih Kızılay 
Şubesindeki 
1700 Lira 

Kızılay Fatih kaza şubesi kong
resi, dün saat 14 te Fatih Parti 
binasında yapılmıştır. Fakat fev
kalade heyecanlı müna~ aplar o
lan bu kongre. ikırıa! ed:ien•.,yer<'k 
gelecek haftaya kalını.ıtır. 

Okunan hesab rap1JrJnd.ı Kı
zılay Fatih kaza teşkil.at:nın E~n 

bir yıllık çalışmalarından La!ıse

dilınlş, fakat, bu arada bır te\•diat 
ihtilafı yüzünden mevouJ gıbı gö
rünen bin yedi yüz kus~r !i~·a nıık

san meselesi hakkınria umumi 
merkez müfertişledn~e tabkıkat 

yapılmakta olduğu da kaydedil -
miştir. 

Rapor reye konulmuş, bu he
sab meselesi ve dığer bazı işler, 
hararetli münakaşaları mucib ol
muştur. Salonda bulunanların Kı
zılay azası olup olmadıkları yo -
!undaki iddialar, yeni Lir yokla -
ma yapılması teklifJe karşılanmış, 
fakat bu şerait içinde ne yokla -
mıya, ne de kongreye devama im
kan kalmadığından toplantı gele
cek haftaya bırakılmıştır. 

---<>-

Bir Edebiyat Kamusu 
Yapılıyor 

Maarif Vekili Hasan ili Yücel 
bir Türk edebiyatL kamusu ted -
vinini kararlaştırmış, bu mak -
sadla bir de encüı: en kurulmuş -
tur. Encümen İstanbul Üniversi
tesi islam tetkikleri enstitüsü mü-

GÔKYÜZÜ,..DE 
AŞK Y ARIŞL ~RI 

Nu 120 

Yalının yolunu tutarak Rumeli
hisarına doğru yürüdu. 
Reşad yolda gıderken: 
- Demek ki, Perihan, Nihad

dan ayrılıyor ... 
Diye söyleniyordu. 
Kendi kendine konuşa konuşa 

yalının önüne gelmişti. 
Ortalık epeyce kararmıştı. 
Reşad yalının kapısını çalına -

dan, pencerede oturan Meleği gör
dü. 
Reşadın yeni nişanlısı: 

- Nerede kaldın. yavrum? Göz-
lerimi yollarda bıraktın .. 

Diyerek bahçeye koştu. 

Reşad içki içmiş gibi sersemdi 
Dumanlı gözlerini sevgiline çe-

virdi: 

Yazan: bkender F. SERTELLi 

- Geç mi kaldım, Melek? 
- Vallahi geç kaldın .. Seni pen-

cerede bu kadar beklediğimi ha
tır lamıyoruro. Her zaman güneş 
batmadan dönerdin eve! 
Reşad şapkasını çıkardı: 

- Yolda üzerime bir fenalık 

geldi.. Beni yatağıma götür. Biraz 
uzanayım ... 

Ve Nişanlısının koluna girerek 
merdivenden yukarı cıkmağa baş
ladı. 

- Başımı yastığa koyarsam, 
belki hafiflerim .. 

- Ne oldun böyle birdenbire 
Reşadcığım? 

Bilmiyorum!. Birdenbire yolda 
fenalaştım. 

• 

Maden 
Suyu 

Mese~esi 

PO L s • 
1 

Ve .. Mahkemeler 
.- ' " .... ~....,....,. ·~ .. _ . ~- ., ·•' . .._ ......... ,,, 

Yeni Tedbirler Alınıyor 
Memleketimizin ekser yerlerin

de bulunan •maden suları• ndan 
tamamile istifade olunması ve 

Balkan memleketlerile şarktaki 

komşularımıza ehemmiyetli .u -
rette maden suyu ihracatı yapıl
ması için yeni tedbirler alınacak
tır. 

Bazı yerlerde yalnız muhittekl 
mahdud bir kısım halkın istifade 
edebildiği maden suları memba -
larında bunun için modern tesısat 

yapılacağı giti •Kızılay• ın eıın
de bulunan beynelmilel bir şöhret 
almakta olan •Afyon. maden su
yu membaında da istihsalatı art

tıracak tesisler yapılacak, •Ulu
dağ• maden suyu için de ayni su
retle çalışılacaktır. 

Bu suretle fazla maden suyu el
de etmek kabil olacağından 1937 
senesinde 562 bin 163 tondan iba

ret olan umumi inaden suyu is
tihsalatımızın bu yıl 1 milyon to

nu da geÇileeği ümid olunmak -
tadır. 

Sahillerimizin 
Sıhhi Müdafaası 
Yeni Kararlar Alındı 

Arslan Payını 
Kendi Almış 

Emniyeti Suiistimal Eden 
Muallim Aleyhine Muhtelif 

Da,alar Açıldı 
Yılbaşı tayyare piyangosunda 

İzmirde Hakimiyetimilliy~ mek -
tebi 3 üncü sınıf talebelerine 70 
bin lira isabet etliğini; fakat bu 
bileti elinde tulunduran mezk\ır 
sınıf muallimi Muzafferin; piyan
godan hissesine büyük bir miktar 
ayırarak geri kalannını talebeler 
arasında taksim ettiğini yazmış -
tık. 

Bu kere İzmir Cumhuriyet müd
deiumumiliği Muzaffer hakkında 
bu münasebetle yaptığı tahkika
tını bitirmiş ve kendisinin •tale
benin emniyetini suiistimal• su -
çile asliye ceza mahkemesne sev
kine karar vermiştir. 

Diğer taraftan talebe velilerin
den bir çoğu da bu taksime itiraz 
ederek •arslan payını!• kendine 
ayırdığından dolayı muallim Mu
zaffer aleyhine mahkemeye mü
racaat etmişler ve şahsi dava aç
mışlardır. 

kacamıyaca ğını . . 

Anlayınca .. 
Dün Tophanede yakayı ele ver-

Sahillerimizin s>.hhl müdafaası mek üzere bulunan bir sabıkalı 
hakkında beynelmilel sıhhi anlaş- esrarkeş üzerinde bulunan csrar-
maya iştirakimiz hükumetçe kabul !arı yutmak suretile imha etmek ; 
olunmuş bulunmaktadır. istemiştir. 

Bu proje ile hudud ve sahilleri- Hadise şöyle olmuştur: 
mizin sıhhi müdafaası çok kuv- Tophanede devriye g<!Zmekre o-
vetlendirilmiştir. lan polis memuru sokaktan geç-

Bu anlaşma; bir esas mukavele mekte olan Karabaş Dereboyu so-
ile bir de layihadan ibarettir. 5 kağında 34 numaralı evde oturan 
kısımdan mürekkeb olan muka- sabıkalı Mustaia oğlu Rızanın va-

ziyetinden şüphe ederek çevirmiş
vele; muhtelif kısım ve fasıllara 

tir. Rıza polisin ihtarı üzerin.; sa
ayrılmıştır. 

ğa sola takınmış kaçamıyac3gım 
Birinci kısım anlaşmada dikka- anlayınca cebinde bulunan büyük 

te alınan tulaşı.cı hastalıkiar111 ha- bir parça esrarı ağzına atarak yut
ber verme muamelelerini, gemile- muştur. R•.za derhal hastaneye 
rin harekeleri esnasında liman - götürülerek midesi yıkanmış ve 
!arda tatbik olunacak tedbirleri yuttuğu esrar parçaları çıkarıl -
yabancı memleketler limanları mıştır. Rızanın evinde yapılan a-
müdavatına konulan tedbirlerin rama neticesinde de 15 gram ka-
tebliğ muameleleri; bulaşık liman- dar esrar bulunmuştur. 

!ardan gelen ticaret ve yolcu eş- J-:============::;·ı 
yası hakkında tatbik olunacak mu-

ameleler; bir memleketten çıkan 
muhacirler, veba, kolera, sarı 

humma, lektli humma, ve çiçek 
hastalıklarına karşı konulacak ted
birler hakkında hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

3 üncü kısım ise; hacı gemileri, 
4 üncü kısım; Mısır bahriye ve 

karantine meclisi hakkında bazı 

hükümleri ihtiva etmektedir. 

dürü ordinariüs profesör Şera -
feddinin riyasetinde edebiyat fa
kültesi metinler şerhi doçenti Dr. 
Ali Nihad Tarlan ve edebiyat mu
allimi Rıfkı Melı'.ıl Meriçten mü
rekkebdir. Encümen çalışmalarına 
başlamıştır. 

KISA POLiS 
HABERLER! 

* Sirkecide oturan HüS€yin a
dında biri tir para meselesinden 
çıkan kavga neticesinde Mustafa 
adında birini taşla başından ya
ralam•.ştır. * Karagümrükte oturan paçav
racı Cemalin 10 yaşındaki oğlu 

Pepe Edirnekapıda tramvaydan 
atlarken düşerek başından yara -
lanmıştır. * Şoför Enverin idaresindeki 
2668 numaralı otomobil Samat -
yada Davudpaşa caddesindeki e
vinden çıkmakta olan Ayşe adında 
bir kadına çarparak muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. 

O Banim Babam 
O 

... , , 
egı ı•ı 

« Nüfus Kôğdıma Babamın 
Adı Yazılacatı: Yerde, Onwı 

İsmi Yazılmış. )) 

G
• eçenlerde bir adliyeci ar

kadaşım şöyle derd yandı: 
- Mahkemelere, hazan öy

le acayib, öyle tuhaf insanıar ge-
lir ki, onları sorguya çekenlerin, 
aldıkları cevablar karşısında asa
bileşmemesi, sinirlenmemesi için 
fevkaliide sabırlı -0lmaları Jazım
dır. 

Mesela kendilerine sorarsınız: 
- Kaç yaşındasın? 
Düşünür, düşünür, sonra cevab 

verir: 
- Büyük kışda annemin kuca

ğında üç aylıkmışım .. Artık işin 

yoksa, bay veya bayanın yaşını 

hesabla ... 
Davacıdır: 

- Kimden şikayetçisin? dersin .. 
Put gibi durur .. Sualini tekrar-

larsm. Nihayet dudaklarını aralar 
ve ancak kendisinin işitebileceği 

t.ir sesle, 10.tfen karşılık verir, bir 
ısim fısıldar. 

- Derdin nedir? Sualıne, b'şını 
önüne eğer ve sadece: 

- Hiç! ... der. 
- Canım, hiç olur mu?!. Elbette 

buraya bir iş için geldin! 
- Evet. 
- Peki, söylesene! 
- Siz halimizden anlarsınız! .. 
- Allah Allah ... Canım biz ka-

hin miyiz derdini bilelim. Anlat 
ki meseleyi öğrenelim, haklıyı, 

haksızı ayıralım, ona göre karar 
verelim .. 

Saf saf yüzüne bakar: 
- Allah büyüktür, elbette hak

sız olana cezasını çektirir .. 

Arkadaşım derin derin içini çe
kerek, sözüne devam etti: 

- Velhasıl azizim, öylelerile 
karşılarız ki, onları söyletmek, 
derdluini anlamak için neler çek
tiğimizi ancak biz biliriz. 

* Altıncı hukuk hiikiıni, sualini 
tekrar etti: 

- Söylesene kızım, Abbas kim?. 
Demindenberi, başı önünde, dü-\ 

şünen davacı Yaşar, koyu kestane 
renkli gözlcrile hô.kime baktı, fa
kat yine bir ~ey söylemedi.. 

Hfilrim sezinlemişti. Kaşlarını 

çatlı ve bu defa biraz sertçe sor
du: 

- Senin dilin yok mu kızım? 
- Vaaar!.. 
- Peki var da, ned,en cevab 

vermiyorsun? 
- Düşünüyordum .. 
- Neyi? .. 
- Abbasın neyim olduğunu.. 
Kadının birdenbire yüzü güldü .. 
- Hah .. · Şimdi hatırıma geldi, 

işte ... Ve sözlerine ekledi: 
- Abbas neyim oluyor, biliyor 

musunuz? Efendi babamın, kız -
kardeşi kızı Sultanın oğlu .. 

- Babanın adı ne? 
- Hangisinin? .. Şimdiltinin mi 

Mudanya 
Mütareke 

Müzesi 
Proje Müsabakası Bitti 

Mudanyada, mütarekenin imzıt 
olunduğu şimdiki mütareke ın•i .. 
zesinin önüne büyük bir abide di
kileceğini yazmıştık. 

Bu münasebetle açılan müsa -
takaya 10 dan fazla proje gönde
rilmiştir. 

Güzel san'atlar akademisindeki 
mütehassıs heyet; bu projelerin 
tetkikini ikmal etmek üzeredir. 

Gönderilen projeler arasından, 
büyük zaferimizi ilk defa iti!M 
devletlerine resmen tanıtan tarihi 
mütarekeyi ve onun kahnrnıaıu 

Milli Şef İsmet İnönünün \"arlı -
ğını tamamen canlandıracak kabi
liyette olanı seçilecek ve •müta
reke abidesinin inşasına bir an ev
vel başlanacaktır. 

• 
lzmir 

Turistik 
Yollar 

İzmir Vilayeti dahilinde yaptı
rılacak olan turistik yolların inşa
sına aybaşından itibaren başlana
caktır. Şimdiye kadar Türk ve ec
nebi 4 büyük inşaat grupu bu in
şaata .resmen talip olmuşlardır. 

Turistik yollar için 1 milyon 200j 
bin lira sarfolunacak, münakasa 
avın yirmis:nde kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

Vilayette Bir Toplantı 
Yapıldı 

Vali ve Belediye Reisi LO.tfi Kır
dar bugün vilayette, şehrimizdeki 
resmi daireler rüesasını içtimaa 
davet etmiş ve saat 10,30 da top
lanılmıştır. Vali, toplantıya işti

rak eden zevattan kendi iş ve fa
aliyet sahalarına aid ayrı ayn ma
lCımat almış ve ilerisi jçin bazı 

hususa\ hakkında kendilerine di
rektifler vermiştir. 

soruyorsun? 
Hiıkim gülümsedi. 
- Hayır, asıl babanın adını? 

- Veli ... 
- Peki, nedir derdin? 
- Nüfus kağıdıma, babamın is-

mi yazılacak yerde, yanlışlıkla 

annemin şimdiki kocasının adı ya
zılmış. 

- Yani Abbasın değil mi? 
- Evet. 
- Peki, ne çıkar, bundan? .. Ve-

li yazılmamış da, ALbas yazılmı§! .. 
Varsın öyle kalsın! 
Yaşar itiraz etti: 
- Hayır, hayır, dedi. Neden Ab

bas benim babam oluyormuş?!.. 
Hem nüfusum düzelmezse, baba
mın mirasından da istifade ede -
miyeceğim .. 

Reis güldü: 
- Ha .. Şöyle söylesene, dedi. 

Demek davanın asıl sebebi bu 
imiş ... 
Kadın da tebessüm etti: 
- Öyle değil amma, haydi öyle 

olsun! .. 
MEHMED HİCRET 

- Bebekten buray, kadar yü
rüdün .. Yoruldun. Ben sana oto
mobille gel demiyor muyum? Ne
den yaya geliyorsun? Ya karan
lıkta yollarda düşüp kalsan .. 

cevab alamdaığına ıizülmüşsün! 

Çocukluğu bırak .. Melekciğin sen
den hiçbir şey istemiyor. Sen sa
dece gül, neş'elen ve ben kulağı
mın dibinde yalnız senin sesini 
duyayım. Bu saadet yeter bana. 

zuktu. Acaba yine sokakta bir si- da yatıyorlardı. İşte bayan Pa -
nir buhranı mı geçirdi?! kizenin kesik kesik öksürükleri.. 

- Keşke yollarda düşüp kal -
saydım ... Keşke Azrai!in pençe -
sinde kolayca can verseydim ... 

Melek delikanlının boynuna sa-
rıldı.. 

Yakasını çözdü .. 
Yatağa yatırdı: 

- Bu ümidsizliğe, bu ye'se se
beb ne, Reşadcığım? Neden üzü
yorsun kendini? Eğer şirketten 

menfi bir cevab aldınsa, canın sağ. 
olsun. Aç ve parasız değiliz ya. 
Yalıda yan gelir otw·ursun! İş a
yağına gelinciy~ kadar İstanbula 
bile inmezsin! 

Melek, Reşadı ilk defa böyle 
meyus görüyordu .. Alnına kolon
ya sürdü .. Bileklerini, şakakla -
rını uğuşturmağa başladı. 

- Haydi uyu biraz, ar•lanım! 

Anladım ki, sen şirketten müsbet 

........................................... 

. ......................................... . 
Reşad ertesi sabah yalıdan öğ

lene doğru çıktı. Melek o gece ya
lıya bir saz heyeti ile birçok mi
safirler davet etmişti. Yeni koca
sını ahbablarma tanıtacaktı. 

Akşam oldu .. Güne.j battı.. Hi
sar mezarlığına koyu mavi göl
geler düştü. Deniz birden sakin
leşti. 

Ve misafirler akın etmeğe baş
ladılar. 

Saz heyeti de gurubdan önce 
yalıya gelmişti. 

Reşad hala meydanda yoktu. 
Melek: 
- Onu keşke bugün İstanbula 

bırakmasaydım, diye söyleniyor
du, kabahat bende oldu. Asabı bo-

Gece .. 
Saat on bir. 
Reşad Yeşilköyde, yengesının 

köşkü önünde dolaşıyordu. 
Köşklerin lambaları sönmeğe 

yçıllardan gelip geçen yolcular sey
rekleşmeğe başlamıştı. 

Reşad yavaşça köşkün bahçe -
sinne girdi. 

Küçükken dibinde Perihanla 
beraber oynadığı büyük dut ağa
cının gölgesinde sindi. 

Uzaktan şen sesler duydu. 
- Cahidenin kahkahası.. Belli 

ki, yeni kocasile bahçede oturu
yor ... 
Reşad bu sesi duyunca içini 

çekti. 
- Benden başka herkes şen .. 

Jierkes mes'ud. 
Biraz sonra Perihanın odasın

daki ışık söndü. Onlar yine ana 
kız.. Iztırabın yalnızlığın koynun-

Bir ayak sesi.. Ve Reşad: 
- Yengem odasına yatmağa gi

diyor. 
Diye mırıldandı. 
Parihanın odasındaki, bahçeye 

bakan pencerenin pancuru yavaş
ça açıldı .. 

İlkönce birbirini takib eden hıç-
kırıklar .. 

Ve sonra derin bir sessizlik. 
İşte Perihan! 
Reşad bir yarasa gibi incelerek 

dut ağacmın gövdesini! yapışınıştL 
Perihan ipekli beyaz geceliğinin 

içinde melekler kadar saf ve ma
sum görünüyordu.. Gökte ışıldı

yan aya bakarak bir şeyler mırıl
danıyordu. 

Reşad Perihanın söylediklerini 
duymamakla beraber, onun gece 
yarısı, karanlıkların koynunda ne
den gözyaşı dökütğünü biliyor, 
talihsizliğine nasıl ağladığını ızö

rüyordu. 

Silah Y c: r ;şı 
Ymn: Ahmed Şükrü ES!\tr,ı; 

Büyük devletlerin bütün iktı • 
sadi faaliyet!erı artık lıarb için b1 

zırlanmak etrafında temerküz el 
miştir. Kurulan her fabrika, deniJI 
indirilen her gemi, insa edilen hl 
k:lometro yol, yalnız bu bakund:ıl 
tetkik ediliyor. İngiltere, ge>'o 
sene silahları için üç yüz kırk .ııı;) 
yon İngiliz lirası Sdrfetmiye k• ' 
rar verdiği zaman, biitün dün11 

bu müthiş rakam önünde şaşırıl 
kalmıştı. Halbuki İngıliz gazetele 
ri. ııelecek sene İngilterenin si : 
lfilıları için sekiz yüz elli beş rıı" 
yon İngiliz lirası sarfedeceği01 

yazmaktadırlar. Harb hazırlığın 

genişliğini bu rakam da izah ed· 
mez. Bu, yalnız doğrudan doğrO~ 
ordular, donanmalar ve hava fil 
!arı için sarfed:lecek olsn parsdı 
Bütün bir milletin totaliter Jı 
hazı:clığı için yapılan maddi fe · 
dakarlık para ile ölçülemiyece1 

derecede geniş ve şümul1üdür. 
Fransa, tayyare kuvvetlerini 1 

msiline çıkarmak kararını verıı' 
bulunuyor. Fakat bunu kendi ~ 
şına yapamıyacağınd·m Amer;ı· 
dan tayyare satın almaktadır· ll" 
velt tarafından teklif edilen ırı•· 
hiş bir harb tahsisatını milli n 
dafaa encümeninden geçiren ;. 
me:ika hükumeti, yalııız Fran" 
ya c' jil, İngiltereye ve Holand' 
ya da tayyare satılınasına mıı>'1 

fakat etmiştir. 

Siliıh yarısına Avrupada tıs! - ' ya, Uzaksarkta da Japonya b', 
mıştır. Bu yarışın her halde : 
safhasından Almanya mes'ul ı• 
dedilemez. Çünkü siliilılarııı0 

tecrid edilen Almanya, karşı 13 

rafın da silahlarını azaltması i, 
1933 senesine kadar bekJeırıi•. 
Bu seneler içinde başt:ı Franf' · 
mak üzere, diğer Avrupa del'1· 
leri, Almanyayı silahsızlanrn• > 
feransızlarile avuttular. Ni!Jı 9 · 

Almanya bu teşebbüslerden P 
ce çıkmıyacagını anlıyarak S· 

sızlanma konferansını terkettl' 
ı;ilihlanmıya başladı. Beş seııe 
çalışmadan sonra Almonya I< 

en Kuvvetli ordusunıı 

muş ve büyük tayy .ıre filoları 
şa etmiştir. Şimdi de k.endisıP · 
e\·ve! silahlanan iki otoriter o· 
letle - İtalya ve Japonya - iŞ ~ 
!iği yapmaktadır. Demokrat 0 

Jetler, yarıştageri kalmamalC ,, 
silahlanma temposunu hızlaı~· 
ınışlardır. İşte bugün iki ceP~ 
rasında böyle bir silah yarı 
şahid olınaktayız: Bir taraft3 

giltere, Fransa ve Amt'rika. d
1 

taraftan da Almanya, JapoP~ 
İtalya. 

Bugün her şeye rağmen, d~ 
rat devletler cephesi sılalı f 
romdan daha kuvvetlidir. 

\ 
karşı taraf büyük hamleler · 
makta olduğundan demokrat 

•r' !etler cephesi de yarışta gc 
mamıya karar vermiştir. , 

Böyle bir yarışta demokr8~1 
!etlerin, diğer tarafı gerid• ;ı 
ması lazımdır. Çü~kü pars ~~ 
!arın elindedir. iptidai ıı1, 

sıt;r 
bunlardadır. Bu tarafın va ı 

ll' çok boldur. Almanya, itıı · 1, 
Japonya, artık ellerindeki ıı1 
vasıtaların müsaid olduğıı .~~ 

(Devamı 6 mcı sa/ 
- 1 

Parihan bu feci akıbete, b; .. 
ta dul kalmağa sevkeden se,oı' 
araştırmağa lüzum v~r nı1\i 

··ıcı Genç kız. tayyare ile go ,J'' 
çıkmayı bir saadet te!akk1 ıc,Jl' 
maceraperest bir adamın 
rına atılıvermişti. ıeıl~ 

Perihan, biraz daha be.!< d ı~ 
verdiği sözü tutarak, Rc~3eP; 
reden dönünce onunla evl ,> 
elbette ikisi de mes'ud oıac ç r 

Sözünde durmayan ge~i 
hem Re•adı hem de J>.erıd 1 

vetmişti. ş 11 

Evet.. İkisi de mahvolıtıU3P · 

mekti. Gökyüzünde başlıl'uıl 
güzel yarış, nihayet yer :erj)I 
bir facia ile bitti. Reşad. ce~' 
pencere dibinde o gece şaltıf' 

. getirdiği viski şişesini bO. o'' 
ğacı" ~ 

cıya kadar içmiş ve a !:>')il 
de kendinden geçerek 58 

dar bahçede ayazlaınl§t~.' ti' 
Ertesi sabah bu köşJcııP 

sinde Reşadı ölü buldula!· 
-SON-

\ 

t 

\ 
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h 
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MAARiF iŞLERi 
esleki edri ata 
h ~mmiyet Ver"liyor 

Her Tar afta Meslek 
Mektebleri, Usta Çırak 

Kursları Açılacak 
1\R emleketimizde mesleki ted-
1.YI risata büyük ehemmiyet 

verildiğinden her tarafta 
ıneslek mektepleri ve usta; çırak 
kursları açılacağını yazmıştık. 

l\1:ezkiır mektep ve kursların 
llerelerde açılacağı hakkında ya
kında Maarif ve İktisat Vekalet
ler; tarafından müştereken bir ka
rar verilecektir. 

Yeni mektep ve kursların idare 
ile ders hususları Maarif Vekale
tince görülecektir. 

ve usta kursları açabileceklerdir. 
Bu kabil mektep ve kursların 

açıldıkları mahallerdeki iş yer • 
!erinde çalışan çıraklar; haftada 
en az 5, en çok 8 saat ders görmek
le mükellef tutulmuşlx·dır. 

Çırakların mektep ev kurslara 
devam ettikleri gün ve saatler de 
iş zamanından sayılacak ve ke~di
lerine yevmiyeleri tamam ven -

lecektir. 
Bu suretle en iptidai bir küçük 

sanat zümresinde bil.> cahil hiçbir 

t OKUMA ZEVKi j 
1 

T 
Yazabilmek 

erlH~ eci İsmail llaJ.kı Bal
tacı oglu şöyle diyor: 
•- Dikkat ettiniz mi, dok-

tor, mühendis, z.irnatçi, kimyager 
olanları.ı bazıları şöyle derler: 
•Bu raporu, bu kararı, yalıud bu 

mektubu siz yazın; siz edebiyat

sısmız!• 

Maarif Vekaleti 
Bu Hususda Yeni 
Tedbirler Alıyor 

Bu da ne demektir?. Edebiyatçı 

olmıyanlar iyi türkçe yazamazlar 
demektir! Halbuki, herkes türk -

çeyi iyi ve güzel yazmağı öğren-

Her Şeyden Evvel Bütün 
Kütübhaneler Modern Bir 

Şekle Sokulacak 
melidir.• M emktep ve okuma çağında ı 

bulunan gençlerle hayata 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu neka-

alılmış olmasına rağmen da
dar güzel söylüyor. Dili i)i bilml- · ima mütalea ihtiyacında bulunan 
Yen, iyi yazan1ıyan, iyi konuşnmı- ahı;;Ia . k. t.. h ele e 

ş rı umumı u up an r 
yan in·"'11, diğer bilgi şubelerin - celbetm•ğe s·alışan ve bu suretle 
de nasıl muvaffak olabilir. Mera - memlekette okuma zevkini art -
mını nasıl anlatabilir?. tirmak isteyen Maarif Vekaleti bu 
Çocuklarımıza iyi yazmasını, hususta yeni tedbirler almağa ka

güzel yazmasını da öğntclim .. Dili rar vermiştir. 

iyi bilmek yalnız gramer 1ıocası- Vekillet bu hususta bir aydan-

da bulundukları Jcaydolunmakta 
ve kitap okuyanların aded;ni ço
ğaltmak üzere her şeyden evvel 
İstanbul gibi büyük bir şehirdeki 
kütüphanelerın ya yıkılarak veya 
esaslı ilavelerle yeni baştan yapıl
maları istenilmektedir. 

Esasen Maarif Vekaleti de bu 
fikirde bulundı.:ğund<n şehrımiz-

. de süratle modern ve muazzam bir 
kitap saray} inşası kararlaştırıl -
rnıştır. 

~vletçe açılacak olan mektep 
ile kurslarından başka; ayrıca; 
lIUsıısi İdareler, Belediyeler, Ti -
earet odaları mahalli küçük san
atlar birlikleri ve hususi şahıs -
!ar da, - Maarif Vekaletinin mü
Baadesile - meslek mektebi, çırak 

çırak kalmıyacaktır. . . . . Bt'llBAN CEVAD 

nın edebiyatçının vazüesi değil - beri muhtelif mütehassıslara şeh- j 
dir. rinıizin muhtelif kütüphanelerin-

1 
de tetkikat yaptırarak buralara 1 
devam edenlrei.n sayılarae tahsil 
ve yaş itibarile vaziyetlerini tes
hil ettirmiş; ayni zamanda bunla
rın dilek ve mütalaalarını da al
dırmıştır. 

Mektep ve kurslarda bılgılerınıı'. --------------ı 

Şimdiki kütüphaneler gibi tek 
ve karanlık bir salondan ibaret ol
ınıyarak müteaddit geniş ve mo
dern salonları, rahat ve temiz o
turacak yerleri bulunacak olan bu 
kitapsarayının Beyazıttaki umu
mi kütüphane yerindo? yapılması 
düşünülmektedir. 

~AT FAALiYET: 

arttıracak olan çıraklar da kolay-
lıkla ustalığa terfi edebilecekle -
rinden hüki'ımet ; bu kararile çı
rakların istikballerini de temin 
etmiş ve kurtarmış olmaktadır. 

Evlenenler 
Çoğalmıya 
Başladı 

Bu Artış Bilhassa İzmir, 
Mersin ve i~tanhulda 

Görülüyor 

Bu tetkikler neticesinde bir ra
por hazırlanılmasına başlanılmış
tır. 

Öğrendiğimize göre bu raporda; 
istanbuldaki hemen bütün kütüp
hanelerin dar ve karanlık bınalar-1 

Bunu diğer kitapsarayların in
şası takip ed(cck ve bu suretle 
peyderpey İstanbulun bütün tari
hi kıymeti olan kütüphaneleri ise 
a 'nen saklanacaktır. 

Eğitmen 
KUfSU 

3 üncü Devreler 
Açılıyor 

Nisanda 

Köy Iülerimizin okumasında ve 

her türlü bilgilerinin arttırmasın

da kendilerinden büyük istifade

ler temin olunan eğitmenlerin sa
yısının arttırılması için bir çok 

yerlerde yenı kurslar teşkil olun

muştur. Bu yeni kurslarla eskiden 

mevcut olan kursların 3 üncü dev

relerinin Nisandan itibaren açıla

rak faaliyete geçmeleri kararlaş

tırılmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere Trak

yanın eğitmen ihtiyacını temin e
decek kursun bu sene Alpulluda 

tesisi muvafık görülmüştilr. ~dir

nedeki eğitmen okulu müdür ve 

muallimleri de Alpulluya naklo

lunmuşlardır. 

Bu sene; Kocaeli mıntakasında

ki eğitmen kursu da; Arifiyede a

çılacaktır. 

Diğer taraftan İstanbuldan eğit

men olmak istlyenlerin müracaat

larının kabulüne de Maarif Mü

düı.%ğünde devam olunmakta -

dır. 

Müracaatçılar isim ve adresleri

ni kaydettirmekte ve kendilerine 

verilen fişleri doldurmaktadırlar. 

KONUŞMAK 
skiden tatlı sohbetli insan
lar vardı. Bir me.-liste olıtr-
dular mı, saatlerce onlan 

zevkle dinleyebilirdiniz. Bugün 
artık konuşma bir ııan'at, bir hü

ner olmaktan çıkmı tu. Bunun 
belli başlı sebebi, deiişea i~timai 

hayatımızdır. Uznn -- konu -
şacak vaktimiz var mı' .. O..ğil sın 

ccmi)'·et için, batta, i -1 ... rintiz etra. 
fında bile, şöyle r.hat rahat ko -

noşm$ vakit bulamıyoruz. 

Hayat şartları, geçinme kan:-u

su, herkesi, sabahın en erken saa

tinden, geç vakitlere bdar uğ-

raştırıyor, koşturuyor. 

Bu konuşamamak >ırni i:ı·~n

forda konu abilmek kabili!·t·tiui 

bittabi inkişaf ettiremiyor. Dik -

kat ediniz. Bu hal ~aul<1ra da 

sirayet etmiştir. Küfiik, kırık dö

kük cümlelerle '2zıyorn:&. 

Bugünün in. anlarından ~oğu, 

karşıaındakileri zevki dinlet<tek 

kadar belagatli söz .Oylcıni~orlar. 

Konuşmaları ile, hatta (abııcak 

canmıız. sıkılıyor. 

Eski •hoş sohbet•, •nüktedan•, 

•meclisi ira• diye tuif ~ttiğimiz 

tipler, yavaş yavaş oranından ek

•iliyor. Gittikçe, bu hal, bir •İfa

dei merama muktedir• olamamak 

vazi~·etini doi';uruyor. Çünkü, her 

şey gibi, iyi, güzel ve düzgün ko· 

nuşabilmck de bir lccrilbe, bir e

tüd ve alışkanlık meselesidir. 

Süper Fosfat ve Asid 
Sülfirik Fabrikaları da 

Yapılacak 
'7 eni ve modern bir limandan' modern bir elektrik santralı inşa 

{ h<l§ka Çatalağzında yeni veJ olunacaktır. 
büyük inşaat yapılması ka- Bu işlerde çalışacak mühendis-

Mevsim münasebetile son aylar
da şehrimizde evlenenlerin saym 
çoğalmağa başlamıştır. 

Ezcümle Beyoğlu ve Fatih ev -
lenme memurluklarında dün; bir 

gün içinde 30 dana fazla çiftin ni
kah muameleleri yapılmıştır. 

Hak 
Ban ası 

Maarif 
Cemi ye • 

1 

Esnafa 
Yardımları 

Mühim Başkan Memleket 

Meyve 
İşleri 

İnkişaf İçin Y enı 
Tedbirler Alınıyor 

İyi konuşan insanlar cemi et
lerin lüzumlu bir takım lllll<Urları

dır. Yeni yetişen çoc:ullanınızı iyi 
1 konuşmağa alıştırmalıyn. 

tarlaştırılrnıştır, Bu inşaatın ba _ ve ustaların ikametlerine tahsis 
Ştnda süperfosfat ve hamızıkib _ edilece kolan 5 binanın inşaatına 
rıt •as d .. u· b 1 ıl t 1 su ırik. fabrikaları gel- aş an mı~ ır. 
lnektedir, Bundan başka Çatalağzı iştas -

Bu hususta UZUn müddcttenberi yonu ile Gelik ocakları arasında 
lnahallinde müteadiit gruplar, evvelce kapatılmış olan Karadut 
Ve tnÜhendislcr tarafından yapı- kömUr ocaklarının da yakında 
lan tetkikler ikmal olunarak icap Etibankça işletılmesl kararlaştı -
eden projeler hazırlanmıştı. rılmıştır. 

Bu büyük fabrikaların inşasına Etibank bunun için de 6 büyük 
l,ı,_ k h bı'na ı'nşasına ba•lamı•tır. Bu bi-~ • içinde başlanması ço mu - • • 
te- l nalar da Nisan ayı içinde b;\miş "''e görülmektedir. 
..;Yrıca Etibank tarafından da olacaktır. 

Bu Sene 
Zeytinyağ 
Bol ve Ucuz 

t' Bu sene memleketimizde zey -

lııyağ mahsulünün çok bol ve 
neı18 1 o acağı anlaşılmaktadır. 

!)'· 
•ger taraftan zeytinyağlarımı· 

~tn iYTğ· · 
1 ı ı ı ve temizliği harıç mem-

heketıerde de takdir edilerek mü
ıın . 

sıparişler verilmeğe başlan
llııştır 

Bıı 
t ll'.leyand,a Mısırda da zey -

t:Yağlarırnız çok rağbet bulmuş-.. 

Avlanmak 
Mıntakaları 

İstanbulda ve !staııbula tabi ka

zalarda av hayvanı vurulabilecek 
yerler vilayet av komisyonu ka

rarile tayin edilmiş bulunmakta

dır. 
Buna rağmen son günlerde bazı 

kimselerin; muayyen mıntakalar 
h-rıcirdc: kaçak ol:ırak :.vlandık
Jarı haber alınmıştır. 

Bunun üzerine icap eden taki-

bata geçilmiştir. 
Kaçak avcılar ht m•m yakalana

cak ve kendilerınden 5 liradan 501 

C: liraya kadar derhal ceza alınacak· 
"'· eçen hafta içinde sabunluk ol- t 
··~~.. ~ 

tiıı llzere Mısıra 18 bin kilo zey- 1---------------ı 
~ağ gönderilmiştir. tinyağlardan yeni bir parti hazır-

Ayni artış İzmir, Mersin gibi bü
yük şehirlerimizde de görülmek

tedir: 

izmirde yalnız son bir ay içinde 
110 çlfl evlenmiş, Mersinde ise 15 
çiftin nikAh muameleleri yapıl -
mıştır. 

Diğer taraftan evlenmek üzere 
müracaat eden bazı fakir kimse -
ler ; bir kaç lira masraf olduğunu 
öğrenince müşkil vaziyete düş -

mektedirler. Bu sw·etle; evlenme 
kağıtları masrafları tamamen kal
dırıldığı takdirde izdivaçların da
ha çok artacağı anlaşılmaktadır. 

-<>----

İş Ka.~unu Bü~ümlerine 
Riayet Etmiyenler Var 
İş kanunu hukümlerine göre 

fabrikalarda çalıştırılan işçiler 

hakkında bazı defterler tanzımi 

lazım gelm~ktedır. 

İş Dairesi müfettişleri; bu def
terlerin ve işçilere ait beyanna -
melerin tanzim edılip edilmediği 

hakkında fabrikalarla iş yerlerin
de teftişler yapmaktadırlar. 

Teftislerde; iki fabrikatörün bu , 
defterıı:rden ve beyannameler -
den ba'lllarını yapmadıkları gö -
rülmüş ve kendileri AsUye Ceza 
muhakemesine verilmişlerdir. 

Dokunuyor Dahilinde Etüd Yapıyor 
Küçük sanat erbabının ve esna-ı Türk Maarif Cemiyeti merkez 

fın muhtaç olduğu kredıyi kolay- başkanı ve Urfa mebusu B Refet 
ca temin etmek meselesile esaslı . . · _ 

Memleldetimizde meyveciliğin 

inkışafı içın yapılan ~alışmalar a

rasında hastalıklı meyve ağaçları-1 ,_ I' kt' t V ı Ülgen; cemıyetc a.t muhtelıf mu-surette meşgu ow.n ısa e - . . . 
k!ıletl; bu hıı;ıusta yeni k çük san- eBSeselerı ~ormek .ve tetkıklerde nın temizlenmesine de büyük bir 
atlar \ nununa miihim hıikümler bulunmak üzere hır seyahate çık-
konmuştur. mıştır. 

Halk Bankası bu sureUe küçük Halen İzmirde olan Refet Ülgen 
sanat erbabile esn fın ihtiyacını cemiyetin oradaki kızve kek ta-, 

ehemmiyet verilmektedir. 

Bu münasebetle muhtelif vil!ı

yctlerde meyve hastalıklarıle mü-

tamamile temin edclıılecektir. !ebe yurtları ile lisesini görmüş ve cadele kursları açılmıştır. Kurslar 
Aynca, Maliye ve İktisat Vekd-1 bu müessese!erin inkişafı için i-

1 
halen faaliyetlerıne devam etmek

letlerinin müştereken lüzum gör- cap eden tedbirlerin alınmasını tdirler. Bunların çok büyük is-
dükleri halde ; sermayesinin yüz- karralaştırmıştır. ı tifadeler temin olunmaktadır. 
de elliden fazlası devlete ait olan M ·1 h d B · 

umaı ey ora an ursaya gı- Ezcümle yalnız Sivas vilayeti i-
diğcr bankalar da küçük sanat er- decek ve bilahare de lstanbula g<'- · . d 
babına kredi açabileceklerdir. lecektir. çın e 100 binden f;ızla hastalıklı 
Diğer taraftan İktisat Vekileti; meyve ağacı kurtarılmıştır. 

Diğer taraftan Maarif Cemiye-
küçük sanatkar ve ev ve el san- ı· · h · · d b" ··k b" ı b Diğer taraftan dağlarda ve hali 
atkarlarının muhtaç bulundukları ının şe rumz e uyu ır ta e el 
model ve desenleri teknik bir bü- yurdu ile bir lise tesis edecegi yerlerde bulunan yabani meyve a
ro vasıtasile hazırlıyacak ve kii.- başkanın şehrimize g~lmesınin de ğaçlarının aşılanması faaliy tin
çiık sanatlarla el ve ev sanatkar- bununla alakadar olduğu söylen - den de büyük faydalar temin o -

!arının inkişafını kının edecek o- mektedir. I lunmaktadır. Bu suretlr de şimdi-
lan neşriyatta bulunacaktır. -o-- ye kadar 10 binden fazla meyve 

-*-· 
Sivas [rzincan Ha•tın~a 

Açılan hta yanlar 
Sivrı, • Erzincan haltının Div -

rikiden sonra; Dazlak, Çaltı. Ba -
gı~ta.ı \'e llıca ••la yonlarını ih
tiva eden 65 kilometrelık yeni bir, 
kısmın da işletme~e <çıldığı Nafia' 
Vekaleti ıa:afından diın vi1ayete 1 

bildırılm;ştır. t 

itim Aııa 

Kitapları 
Yüksek tahsil talebeleri ile her

hangi bir ilim şubesinde ihtisas 
tahsili yapmak veya bir mevzu
da tetkiklerde bulunmak istiyen
lerin ilk baş vuracakları a!'a ilim 
kitaplarından muhtelıf yabancı 

dillerde ne~rolunmuş eserlerin 

ağacı kazanılmıştır. 

Türkçeye çevrilmesi işine Maarif 

Vekaletinin emrile Üniversite ted

ris heyetince başlanmıştır. 

Bu suretle; ilk olarak 6 eser ik

mal olunmuştur. 

Vekalet dün bunları bir tamim

le bütün mekteplere tamim etmiş

tir. 
~ hafta içinde, yemeklik zey - !anmaktadır. 
~-- ----

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

rzoRBALAR J 

L SALTANATI! 

- Evet! ... 
_ Nekadar oldu buraya geleli? 
_ Eh. birkaç ay var .. 
_ Kim getirdi. Adamlarınız 

mı? 

- Evet efendim. 
_ Hiç evvelce İstanbulda bu -

!unmuş mu? 
.l'oo, 77 Yazan: 111. Sami KARAYEI. - Hayır, yeni geliyor .. 

l!aın· _ Türkçe biliyor mu? 
l.iı 1d efendi; adeta korkmuş- ve ne yapacağını bilmez hale gel- _ Biraz Rum şivesine çalar su-

b·ı rct·f dcğıl b~şına bir beliı gele- mışti. rette iiadei rr.eram edebiliyor. 
~<rler'· ~atta kafasından şu fi . Hanım efendi; güler yüzle ve· _ Çok güz~!... 

bıle g t· yerden temennah kandilli selam-
...._ eç ı: _ İsmi ne? 

• J\.cab !arla efendi hazretlerini !daldığı 
~ıs n.; .. a; Esirci h~nım ken - _ Canan koyduk .. 
1 uı.,, derin hayretten uyandırdı: 
t daı· ,;Ye mi bastırıyordu? A- _ Eskl ismi ne imış? .. 

'- .,1 _ Nasıl buldunuz kızımı? ~ .11,. ustafa PaşJ tarafından _ Mari.. 
' ~ııılan b' llamid efendi; ne söyliyeceğini ki f !ık 0ıı r..ı 1 ır casus mu idi? Ola- Hamid efendinin a ına ena -
"' ~r n,f.a?. şaşırmıştı. İyi demiş olsa, deme- gelecekti. Bu derece martaval ve 
'. t .ıe~,~, hazretleri kuşkulandı. miş olsa bir türlü idi. . . uydurma şey olur muydu? .. Bu 
,, .• ..., l1 Nı·hayet·, cüret ve cesaretını top- V d M 1 ~· J 'V~ • •en"i soldu. Bir şey kız ne Adalı idi· e ne e ora L. 

' • ·""ez uldu lıyarak: Bal gibi şenk ara idi Kızla konuş-
b,, ş~k "•ıııın'. 

0

Hamld efendinin - Çok güzel Allah bağışlasın... mağa karar verdi. Ve sordu: 
~anııed ın halıne sevinmişti. O Nereden aldınız bu dilberı... . - Kızım, kaç yaşındasınız? 

bir lisanla: 
- On sekizden biraz fazla .. 
- Seni buraya kim getirdi? 
Canan, efendi hazretlerinin bu 

sualinden cesaret alaraJ.- manası

nı tefsir etmekte güçlük çekmec.IL 
o, anlamıştı ki; efencii hazretleri
ni üzen şey esirciye nasıl gelebil
mişti. Derhal anlatmağa başladı: 

- Ben Adalıyım efendim_ Ba
bam anam öldü. Öks:iz ve yetim 
kaldım .. Oradan bir Rum yelken
lisine binip kaptanla İstanbula 
geldim. Kaptan tanıdık bir adam 
olduğu içi.n .beni esirci hanıma 

1 
kadar getırdı. Yanı, kendi kendi
me geldim efendim. 

C.1niın, bu lafları söylerken, e
sirci hanım görmeden eund!sine 
bir göz işmarı atmağı -la unut -
madı. 

Hamid efendi, yavaş yavaş lşi 

kavramıya başlamıştı. Herhalde 
bu kız kimse bilmeden kurtulmuş 
ve Rumlar vasıtasile esirciye ııeı-

miş olabilirdi. Şevk aranın ken -
disine hiyanet etmesine imkan 
yoktu. Esirc:den ne olur ne olmaz1 
şüphelencbilirdi. Fakat; Şevk a -
ra kat'iyyen bu işi yapmazdı. 

Herhalde esirci hanımın bil • 
mediği bir şey vardı. Şevk araya 
karşı suallerini çoğaltmağa bat -
!adı: 

- Kızım; kaç aydır burada ol
duğun halde seni almak için hiç 
bir müşteri çıkmadı mı? 

- ..... . 
- Neye susuyorsun? Cevap 

versene? 
- Hanımefendi bilirler .. 

Esirci hanım söze başlamıştı. 
- Efendi hazretleri bu kıza çok 

müşteri çıktı. Hatta; Mısır ktı.ıı -
yası bana vereceği paradan başka 
kendisine de on bin altun tediye 
etti. Lılkin, Canan İstanbuldan bir 
yere gitmiyor. Onun l'stemediği 

bir yer daha var. O da sarayı hü
mayundur. 

- Sarayı hümayun mu? 

- Evet, sarayı hümayuna sa -
tılmamasını talep etmektedir. 

- Neden? 

- Bilmem, bir takım bahane -
ler ortaya sürerek istemiyor. 

- Ne gibi? 

- Sarayı hümayun dedikodulu 
bir yerdir. Gözde ve ikbal de ol
sam sonu yoktur, diyor. 

- ······ 
Efendi, esirci hanımın bu lii!ı 

üzerine susmuştu. Cevap verme
mişti. 

Fakat; kör düğümü çözmüştü. 

Herhalde esirci hanımın birşey -
den haberi yoktu. Kurnaz ve şey
tan Şevk ara nasılsa hayatını kur
tarmış, buraya düşmüştü. 

Hamid efendi, kızı bır iki defa 
daha süzdükten sonra, gitmesine 
müsaade etti. 

(DeYUDI nr) 

REŞAD FEVZi 

Şap 
asta/ığı 

Bazı yerlerdeki çift tırnaklı ha ·

vanlarda görülen mevzii ·~ap 

hastalığının ted!avisıne "1ıemmı
yetle devam olunmaktadır. 

Bir yandan mü.:ad<'I memur -
!arı Icab eden tedbirleri alırlarken 

diğer taraftan buralardaki halkm 
ve çocukların sıhhatıni koruma] . 
üzere de süllerın kaynatılarak sa
tılması kararlaştırılmıştır. 

Ezcümle Balıkesırde ve Balı -
kesre tabi bütün naluye ve köy

lerde kaynatılmamış sııt sa•ışı) -
sak edilmiştir. 

Köylcrdekı sutlcr iJıtıyar he) et
leri nezareti altında ka) naW -
makta ve ondan onra •cvk 'ey, 

istimal olunmaktadır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Tıramvay'ann 

Y atıpğı Gürültü 
Aksaray tramvay dt-peısu eh.·a· 

nnda oturan bir oku,.11emnu~ !'&

uyor: 

c&nım e\ lm Alr.SU'al' tnunva:r 
deposu yanında.dar. Buiiia iN c::i· 
varda oturanla.na Wr ıpüııeli •ar
dır. Her sabah 5,30 ... lliba~a. 
cvlerimlı.de ul·ku o.rumalr müm~ 
kün deilldlr. Çünkii. ldett tıka• 

ca.k arabaların bpm.aın önunde 
büyük bir ririiJtii Ue m•ayenesl 
başlayor. Bir su,rultiWi.r. cidl1or. 
Bu silrüllli _, Oi,31 a kad.v d -
vam eder. Bir kere .,....... m.1. 

arlık uyumanın lmltiaı yoktur 

C.tte. herkesin en ıauı u7ku aa.a~ 
ünde \'f' depo dahilinde ara.balAnn 
ıou.l)'cne ('dilm . ı hlı.un &ellrken 
depo memurları hft' •edense kapı
ları.m.u.m eni.uıde ve ~de ya
pıyorlar. GÜJ'Wtü ile milcadele 

için Bclcdirenin bir d< &al!m.Lina
me~l \:ardır. Bu t.alimat.nameye 
a pn Şt'kllde. Aksaray tn.ınvay 

deposunda da qı r 1o:lau kon~. 

bütün civar halkı. raba&snhltan 
ve Qkusm.laktan k~r. 

Bil işle aliladar -....ıann 

1nı biın-u ~emin 

oldıatama oö~le- lol 1 • lı...ı ıyc:du kı; kızın glizelliği - Adalı efpndim... Ca"na'n, yarı Rum şivesine çalar 
•·.:ıınua f 1 • 

• endı U•>ı.up kalmış j_ __ ~A~d~a..:_ı _m_ı. _______ _: _______________ ~----------------------------------------~-----~-'-_.._ ...... _~.._~-"-' ...... 
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1 939 da Neler Olacak? 1 
Berlin - Roma Mihveri ilk 

Hamleye Nereden Başlayacak? 
. --· 

1 Meraklı Şeyler) 
YAYA GfDENLERE DE 

FENER TAKILIYOR. 

• 

HÖK VIE 

Aralarında İh'i'ilAI Var : Af manya Evvela Şark 
Meselesinin Ha[lini, İtalya Akdeniz 

işlerinin Hallini istiyor 

A 
merlkalılana prabetlne bir ntı
mune daha: K olomblyada, Ka

rolln beledlyesl seyr üsefer teli. 
kalabalık 7tiıünden v uk ua relen ka • 
zalarm önünü almak lcln blr çare d ü .. 
tüomü.t ve otomobil lere, 1a1a yürü • 

7enlere mahsus 7enl blr 7Urü1Uş ta
llmalıı&mesl tanzim etmlf. M 

ŞUPHE 
elıihat, odanın ta karşı kö
şesindeki koltuğa oturdu. 
Bacak bacak üstüne attı. Fi-

1 1 
diğinden fazla vnrdı. l"akat. ond• 

Yazan: REŞAD FEYZİ bir iştihasızlık başlamıştı .. Ah ' 

med karısının bu hallerine b3kr 
yor, büyük bir üzüntü duyuyor 
du- Bir çok fikirler. genç adaıı>~ 

• 

Fakat ilkbaharda Mutlaka 
Bi r Şeyler Ola cak 

İngili7 Erkimıharbiye reıı.ı 
General \'iscont Gort 

H 
er sene bahar ayları ıçın po

litıka alemınde tı.irlü tahmin
ler yurütcnler olduğu gibi 

korkunç kehanetlerde bu.unanlar 
da az değildir. Artık İspanya da
hili harbi duracak, o taraf yatı
§acakt•r, diyorlar. 

n kat Almanya ne yapacak!. 
Blınun lem Avrupa matbuatının 
• '. r ııda ortaya bı.r takım tah-

lehistan'ın ~e~oslovakya'nm _ 
A~ıbetine Uorarnasırıa 

lınkaJ Var mı 1 
A lmanya Şark 

Tarafından Kendisini 
Emniyet Altına 
Almak İstiyor 

Oerlin, Her Şeye Rağrren 
ltalya 'ya Müzaheret 

Edecek 
minler atılıyor. Bu arada AJınan
yanın 939 programının ne oldu -
ğunu gösterecektir, diyorlar. Al
manya ikı yoldan birini tutacak. 
Ya Ukranya işıni ele alarak bunu 
neticelendirmek istiyecek, yahud 
da İtalyaya sonuna kadar yardım 
etmeyi, Romanın •iyasetlne mü
zaheret göstermeyi tercih edecek. 

Son zamanların vukuatı göster-

Dedikodulu Bir Miras Meselesi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İhtiyar Papasın 
Milyonları Kime Aid 
1 htıyar bir katol k papası öl

mü , büyük bir miras bı -
rakmı.ştır. İht;yar ltaly'..ı.n 

papasının bıraktığı servet 2,000,000 
lngiliz liras•dır. Bu parayı almak 
ıçın Vatikan ile beraber ihtiyar 
papasın İ o.al yada akrabasından 300 
kişı davacı vardır_ Papas Umumi 
harbın çıktığı 914 de ölmüştür. 

Pa kuç isll'ındck l'>tıyar papas 
pek sade bir surette yaşamış, git
gıde scrve;i artarak parasını da 
Anı~rikada bir bankaya yatı.rmış
tır. Para hiila Amel'ika bankasın
dadır. Babası bundan birkaç ay 

e\'Vel ö:müştür. Papasın bir yeğeni 
vardır. Bankadaki paranın 50,000 
tngiliz lirası papasın yeğenine ve
rilecektir. Fakat geriye kalan pa
ranın kimlere verileceğini tahkik 
ederken mcı;cle büyümüştür. İh
tiyar papasın uzaktan. yakından 
ne kadar ekr:ıba..ı varsa şimdı mi-

(Oevamı 6 ıncı sahifede) 
l\filyonları etrafında dedikodu oı ıı.n 

ihtiyar papa' 

Genç kadın bir taraftan eldivenlerini eline gE~ 
çiıi,Tken bir tarr.ftun da bu sorguyu karşıladı: 

İngilterenin yeni Milli .Müdafaa 
Nazırı Lorıl Chatfıchf 

dı kı Almanlar, ba~ka memleket
lerdeki Qkalliy-etlerin hukukunu 
munafaza gayretiıe işe girişerek 

vaziyeti kendi lehlerine hazırla -
mak politikasını takıb ediyorlar. 
Şimdi Almanyanın etrafındaki 

komşu memleketlerde birçok a
kalliyetler vardır ki bunların hu
kukunu müdafaa etmek suretile 
ortaya atılmakla Alman poilikası 
birçok taraftar kazanacağını he
sab ediyor. 

Söylendiğine g re l:;u sene de 
AJmnya bu yoldaki faaliyetini da
ha arttırarak şu davayı müdafaa 
edecektir: Her millet kendi mu
kadderatına kendisi bakim olma
lidir. 

Bu arada Lehıstanda birçok akal
liyet vardır. Bunların hukukunu 
müdafaa için Almanyanın ortaya 
çıkması Lehistanın dahili vazi -
yetıni sarsacak, ilerisi için birçok 
tehlikelere yol açacaktır; diyor
lar. 
Ukraynanın muhlm bir parçası 

Lehistanda olduğuna göre her mil
letın k~ndi mukadderatına ken
di sahih olması düsturu müdafaa 
edilınce Ukranya halkı da kendi 
kendilerini idare etmek istiyecek
lerdir. 

Bu suretle Lehistanın dahili va
ziyeti zorlaşacak, o zaman Ber -
linden Varşova~·a bir nota gönde
rilerek Lehistanın elinde !:;ulunan 
Yukarı Silezyanın Almanlara aid 
olması hasebile AJmanyaya iadesi 
istenecektir O zaman Lehistan 
buna ne dıyecek1. Geçen eyh'.ılde 
Çekoslovakya kendisinden istenen 
yerler içın ne demişti? Nihayet is
tenen şeyleri vermcğc razı olmuş-

(Devamı 7 inci sahifede 1 

• Bu talimatnameye cöro l'ece .. • 
kakta yaya olarak dolaşanlar ellerinde 
reflektor vaılfeslnl surmek üzere bir 

CUtte 'Yt7& kocaman bir beyaz mtD• 
dU b ulunduracaklar, Bu tedbir kili 
•elmezse aayın seyru-ıefer •efl, yaya el· 

denlerl~ sırtlarına birer k.Uçuk fener 
asnu7a dave& edecekmft-

DİKKATI.E BAKMAK ÖLtJJ\flt 

İNTA<; EIH:R Mİ! 

- Kanadalı Fre• Arbo, Peni J{aq•an 
kalllı mldtrT. 

Bütün tahldlf'r şöyle söylüyordu: 
Eve&, oldurdutune cmlntı.. Frrd ı 

katlidir!.. 

Fakat bu dulru mu)du? Bu katil vak.
ası cıdden ~rarlı de,tll miydi?. 

Bunl;arın Ud<\i de Ulkl avcı•u idi. 
Kahvede oturur, cüzrl gu.ı.f'l kODUlfUr
ken; 

- Ben d;aha nipnc17w. 

- J:layır! St-n detll. ~nim •• 

Diye baıd ıyan dU mi.lnaka.psı nf'ti· 
ceslnde du.rlloya karar Yf'rmi lerdl. 

Dtiello df",) lnrf' sakın, kantı karşıya 

.-eçeceklet, tabancalarını ('f'kt-crkler, 
blrblrltrine akş tdf'ctkler zannetme· 
)·iuJ;c , 

Bu. bUı.bütün ba>ka, tlmdly• kaıbr 
hlo cörühnemt1 usulde bir düello_. 

İki ha:tım. bir masanw ba,uıa otu .... 
racakla.r, cozlrrlnl blrblrlerlnln ,.ö.ıune 
dikecekler, dikkatle bakacaklar, kun 
evvel &"iizkapaklaraoı indirir, Onune ba
karsa ırulflub addolnacak-

Bu l'&rib mut adrle esnasında kah
ve-de bulunanlar oyunlarına bırakmq
lar. drrin bir ıiküt lçhıde düe-lloc:ulara 
bak.nuya batlam1 la.r. 

İkJ hasmı, rO.ılerfnl acmı-lilar, blrblr
lerlne yi1ttek gibi blkıyorıar. Sani .. 
J'eler, dakikalar l'r(:lTor. 

l.Slrdeobire Ptrsl ltı,., oturdufu aan
daly~e-n J'l'tt ynva.rhını1or, kahve 
ın ü.4terUerl ara!',uıda bulunan blJ' dok
tor kotu1or, Dibini dlnli1or: 

- ÖlmllşL 

Db'or. Fttd matruı a n t" cOtsU.niı ka-
b&rlı7or, u d lüyor: 

- Benimle iddia edenin hali budur!. 
.&lahkeme, dikkatle bakmanın Olümü 
lntao ed"Ceit naurf1eıılnt kabili eı -
mtyor. 

- Pf.'n:I llart kalb . t"klt-slnden öl
miqtür di7qr ve Fr edln bf'raattııe karar 
ver iyor. 

GARİB BİR BAHS 

Yu.-oslavyahnın biri, dostlarından 

blrblle bahse l'irl~mJ,: Wç bir SÖZ SÖ7· 

le-medrn, hlC'blr klm.c;e ile konuşmadan 
Z0,000 kilometro yol rldecek. B3hst ka· 
zanırsa 650 dolar a lacak, kaybederse o 
kadar vrrttek. 

Yuı-oslanah bale 1 kaunmtt. Yol
da ı.ımıı.. ile kon~ıruurıış_ Otellerde, lo 
kanı.&larıl:ı., kah elerde bütün lskk· 

lerlııl kiftda yazarak temin etmq. 651 
doları a~ Fakat bunu a lmak i('ln 
de alh misil fasla para sarl•lmlf. Akıl 

mu b n!. 

. ,ı ______ _ 
'. L 

İSTANBUL'uu 
EN LÜ\ÜK 

E" ıJOUERN 

E 
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kirlerini daha hararetli müdafaa 
etmeğe karar vermiş insanlara 
mahsus bır ciddiyetle: 

- Köy hayatını sevmiyor mu
sun, Ahmed, dedi.. Güzel bir köy, 
hiç de fena bir yer değildir. Sen 
de yorgunluktan, başını dinlemek 
ihtiyacından hah.ediyordun .• Gü
zel, sıhhi bir köy bizi yeni bir ha-

.: 

yata kavuşturacaktır. Temız ha
va. yeşil kırlar, sessizlik. Bol gı

da .. Seninle her sabah, güneş do· 
ğarken yola çıkarız... Uzun, fai
deli yürüyüşler yaparız. Yalnız

lıktan, canının sıkılmasından 
korkma_. Kitapla ını Alırsın .. Rad
yomuzu götürürüz. Üç ay ızin ve 
tatıl müdddetıni böyle hır koyde 
geçirmek her halde çok faydalı o
lur. Apartımanlardan bıktım ar· 
tık .. Şehirden, insanla•dan. kala • 
balık ve gürültüden !·açmak, u -
zaklaşmak, tabiatın sadeliği ve 
sahte olmıyan güzelliği ve sami
miyeti içinde dinlenmek istiyo -
rum.. Sonra, biliyor musun, bizi 
asıl rahat ettirecek ~ey, etiketsiz
liktir. Merasim yok .. Etiket yok .. 
Saat kaydı yok.. İs f)mediğimiı: 
hoşlanmadığımız insanlarla ko • 
nuşmak, yüzlerine gülmek mec
buriyeti yok .. 

Ahmed, karısını dikkatle ve 
hayretle dinliyordu. Melahatın 

bu köy hayatı hasreti nereden çık
mıştı? .. Melahat, yazın sayfiye i
çin gittikleri Suadiyeye bile ta • 
hammül edemiyen bir kadındı. 
Şehrin daim! velvelesi, genç ka- _ 
dının sanki gıdası idi. Melahat, bl
Iakis çok samimiyeti seven bir in
sandı. Ondaki bu aksülamel ne
reden doğuyordu?. 

Ahmed, gülerek karısıııa dedi 
ki: 

- Melahat, gayet samimi sciy
lüyorum.. Senin, doınlndenberi 

müdafaa ettil!in köy fikrine kar-

Doktor 

şı hayranım .. Asıl köyü, sadeliği, 
her şeyde temizliği istiyen beniın
Ve bugüne kadar, büıün hislerin, 
ltiyadların ve telakkilerin ile, ba
na muarız vaziyette olan sendln
Şimdi, bu değişikliğin nereden çı
kıyor!. Hayret ediyorum-. Hem 
de hoşuma gidiyor .• 

Melahat dalııın dalgın, kocası· 

l}I dinlıyordu. El•ni şakağına gö
tardü: 

- Fena mı, dedi, her halde ha
riku!Ade guzel bir hayat surece • 
ğiz.. Bılhassa, seni d~nüyorum .. 
Fevkalade dinleneceksin.. Değil 

mi Ahmed.. i derhal yap -
malıyız.. 

Mevsım, ilkbaharın son günleri 
idi. Mayısın sıcak hava>,, istan -
bulu bastı.rmak üzere idL Ahmed 
ile karısı karar vermişlerdi. Uç 
gün sonra, Taksimdeki apartıman
dan, Polonez köyüne taşınacak -
lardı .. Yalnız gideceklerdi. Apar· 
tımanda hizmetçiyi ve Ahrnedin 
annesini bırakacaklardı. 

• •• 
Polonez köyüne geldiklennden 

Ahmed çok memnundu. İlk sa • 
hah kalktıkları vakit, hemen dı· 

ş:ırı fırladılar. Etrafta bir çiçek 
ve nemlı hır yaprak kokusu var
dı .. Güneş burada ne kadar güzel
di.. Kuşlar ötüyordu. Fakat, Me
liıhatta, Poloneze geldiklerinin 
daha ilk günü büyük bir değişik
lik olmuştu .. Böyle bir seyahate 
kocasını teşvik eden Melahat, şim
di, adeta müteessirdi, durgundu, 
hüzünlü idi.. Hatta, gülmüyor -
du, konuşmuyordu bile .. Hep yal
nız kalmak, düşünmek ihtiyacın
da idi. Ahmed karısmın bu hali
ni farketmedi değil.. Fakat, anla
mamış görünmegi ilk günler için 
faidel! buldu .. Melahatin, apartı

manda iken medhede ede bitire- ! 
mediği sıhhi gıdalar, burada L~te-

-. Yo .. Hiç kimse ile. Fakat, işlerim var. Baf
ralı ile yine bit· başka gün buluşuruz. Ben sana 
vaktini bildiririm .. 

Ve bunu sfiyler siıylemez: 
- Haydi esenle kal 

y s 
- BaŞkalarının hep o gözle görmelerini ne ka

da~ ısterim .. 
Diye, sözüne ekledi: 

- Sevgilim, sen bcninı ıçııı dünyanın en gilzel 
kadını ın. Ve hakikat te bu. Fakat, demin de sôy
lediğını gibi ba{kalarının seni hep çirk;n görmele
rinden ho~lanırım. 

l 
1 

Dedi. yürüJü. Madam hemeıı. 
- Güle güle. 
Dıyor, hem d · 
- Ah seni kahpe alı_. Kımbilır, ne çıkarın var 

ki, böyle konu uyorsun_. 
Diye onu uğurluyordu_ 

YAKACIKTA BALAYI 

Noterden çıktılar, yurda gittiler, tebrikleri ka
bul ettıler, oradan doğruca valizlerini aldılar, Ya
kacığa gittiler. Bir aydır Yakacıktalar. Otelde otu
ruyorlar. Arab&larını da geçirdiler. Düzgün bir ha
yat sürüyorlar İkisi de sabahleyin erkenden kal· 
kıyorlar. Du., kahvaltı altyorbr. Bir s~at yürüyor
lar, otele donuyorlar Dinleniyorlar. 

Öğle yemcğlnı y.yorlar y.,,ıiden uyuyorlar. İki 
buçukta kalkıy rl Sonn yine gczm~ğe çıkıyor-
lar k ı:' ~ ' r Bir ıy lçirde iki kere İs 

tanhula e\ dışç. , Fa7.ıl yur•I Er 

No. 77 

çok İstanbulda dörder saat kaldılar, bir vapurla iİı
dilcr, yine bir vapurda buluştular, beraber döndü
ler. Hayatları h~p bu program, bu duz .. n ve bu se
vişme içinde geçiyor. Fazıl çılgın bir aşık. 

- Karıcığım .. 

Dediği zaman ciğerlerınin sökülüp ağzına gel· 
dığın! duyuyor. Güney çok şen, çok sevimli. Ağır, 
tartılı, fakat, coşkun bir sevgi ile kocasına bağlı gö
rünüyordu. Öğleden sonraki saatleri daha çok in
san gözlerinden uzak küme küme ağaçlar altında 
baş başa, dudak dudağ;l geçiriyo•. Fazıl: 

- Canım karıcığım. 

Derken damarlarında son kalan gençlik etki
lerinin hepsini birden ayaklandırıyor, yirmi beş 
yaş ger.ye gi mck. o iştaha, o varlık, o coskunlukla 
karısını sevmek istiyor ;e kendi kendisine söyleni· 
yor: 

Bek dim bekleoiiın amnıa tuı nayı gözünden 

]{azan: E'lD l iZZET BENICS 

vurdum. Tanrı bana son gürlüğü verdi._ 
Ve .. hep bir kaybın acısını duyuyor: 

- Yirmi beş yıl geç kaldım!, 
Yine böyle bir gün bir fundalığa kendilerin! 

saklamışlar, oturuyorlar, sevişiyorlardı. Fazıl: 
- Karıcığım, her gün seni daha güzel buluyo· 

rum. 

Dedi, bir s;;.niye durakladı, yine sözünü sür
dürdü: 

- Bu güzel bulmak değil de, daha başka bir 
şey. Her gün sende yeni bir güzellik, bana gizli kal· 
mış bir güzellik bulup, çıkarıyorum. 

Güney rengini gece karanlığından çalan siyah, 
keskin, cilalı gözlerini doktorun bakışlarına ·bağla
dı: 

- Sana öyle geliyor .. 
Dedi, ilave etti: 
- Benim ne güzclLiğim olacak: ıcı ... 

Güney, güneş yüzüne dağılan pembelikler için
de uzun, fıkır fıkı.r, fıkırdıyan bir gülüşle cevap 
verdi: 

- Yo. Bu kadarını istemem. Kıskançlık sınır 
içınde kalmalıdır. Hiçbir kadın çirk:n görünmek is
temez doğrusu_ Ben de öyle. Kadınlığın övüncü bu
dur. 

Doktoı- yine: 
- Yooo .. Ben istemem. Bana güzel, başkalarına 

çirkin .• 
Diye yarı şaka, yan ciddi Güneyin sözünü kes

ti. O kendi düşuncesinde israr etti: 
- Ben hiçbir vakit göze çirkin gelmeği iste -

mem. Kocam beni daha başka türlü, bütün güzel
liklerimle gören adamdır. Fakat, dışardan bakan 
bir çıft erke'> gözü de gördüğü kadın için güzel.. 
diyebilmelidir, 

(D•••mı •ar) 

zihnini bı.r kurd gibi yiyordu. ,. 
radan hır hafta geçmişti. Meliııı' 
gezmeğe gittikleri kırlarda, çayır 
!arda, çayı.rın üstüne oturııı'* 
papatya falına bakıyordu. Ahllltl 
az ileride bir kannca yu\•asııı' 
başına geçmiş, hayvancıklann ~ 
sıl durmadan çalıştıklarını. Jil 
çocuk saffetıle seyrediyordu ... 
aralık başını kaldı.rdı. Kansın•· 

- Melahat diye sesle:ıdi
Melilıat o kadar dalgındı ~ 

hiç duymadı. Papatya falı ~ 
kadını niçin bu kadar fazla 
gul edebiliyordu?. 

Ahmed, sankı kalbinden vur' 
muştu_ İçinde müthiş bir ıstı 
hissetti: ılk defa bugün, karısı' 
dan şüphe etmışti.. GünlerdeP 
ri, genç adamı saran endişeler 
gün, kat'! bir kanaat haline 

mi~ti. t)ı> 
Ahmedln gözleri doldu .• 

uzun karısına baktı. 
• •• 

:Melihatın en yakın ark• 
bir mektup aldı. Evveli ş•şıl' 
Zarfı açınca, hayretl.ı Melih1 

el yazısını gördü. Genç kadı~ 
uzun mektubunda arkad 

(Devamı 6 mcı aahift ıl' 
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[Şehrin İçinden R!portaj lar ... 1 1 ş A_ K A , , Ne v y o r k 'u n ye r a l t ı 
Et, Ekmek Meseleleri Gibi ·:::.:":::.. ... lBarlarındaRenkliDuman 
.Bir deSinemaMeselesiVar l;ir misal olarak şu kibar, ıık ba

yanı zikredel.ıiliriz. 

lst anburlu!arın Yegane Eğlencesi Olan 
Sinemalara Daha Rahat Giriiemez mi7r 

Bayan, ahbablarından birini zi· 

y<ırete gidiyor. Kucağında mini -

minicik, yumuk yumuk; kadife tüy 

lü bir köpek var. Soruyorlar: 

- Köpeğiniz ne güzel. .. Herhal
de çok pahalı olmalı? 

1 Yazan: Recai Sana7 I 

Z aman zaman ortaya çıkan 
büyük ufak, ehemmiyetli e· 
hemmiyetsiı •mesele. ler 

Cibi, şu son günlerde, bir pazar 
&?nü sinemaya gidip iyi kötü bir 
fılnı görmek, buna muvaffak ol· 

llıak (!) da az çok bir mesele olup 
Ottaya çıktı. Bunun nasıl bir cme
&ele, olduğunu pazar günü, bir 
•uıemayıt .,idip, şöyle hoşca bir 
Vakit geçirmek itiyadında olanlar 
lıilir. 

- Zannederim.. Çünkü kaybe
den, bulup getirene 50 lira mü -
katat vereceğini Uiıı etmişti. 

İLERİDE GÖRÜRSÜN: 

Karaköyde, şık bir bayan, mini 
mini yavrusunu elinden tutmuş, 
karşıya geçmek istiyor. Fakat, bi 
raz evvel, bir otomobil birini çiğ 

nemiş. Büyük bir kalabalık var. 
Çocuğu elinden çekiyor: 

- Yürü, diyor. Bankanın önün 
den tramvaya binelim ... 

- Dur biraz, anne! ... 
- N,, n? ... Geçen hafta, böyle bir csinema· 

Y1 girl!bilmek sergüzeştini!• ben 
de Yaşadım; ve anladım ki, pazar 
llÜn'i sinema gör~ek, sinema sey· 
retmek için katlanılan külfet, 
hakikaten bir derd olmuş: Su der
di, ekmek derdi, et derdi gibi bir
fey!., 

Her pazar halk sinemalarda maalesef böyle sıra bekleşiyor - Çğnenen adamı göreceğim! .. 
- Haydi yavrum yürü ... Beyhu 

Pazar günü saat birde evden 

çıktım; saat dörtte bir yere git • 

mek icap ediyordu. Eh .. dedim .• 
ikide sinemaya gidersem dörtte 

çıkar söz verdiğim yere giderim. 
Hem taliim varsa, belki iyi bir 

filme rastlarım da, şu iki saatimi 

-.......========---============-==========I 

12 Vaşında 1 

bir Muharrir 
Simdi Herkes Ondan 

Bahsediyo r 
H erkes ondan bahsediyor: 

Lonı'ranın en kıbar ailele -
. rinden birine mensup Mi

&'.8 Joan Penelop Cop~. Sör Den
li! ve Leydi Cope'un henüz oıı iki 
Yaşında bulunan küçıik kızı ha· 
~· -!arını yazmış ve kitap şek -

nde bastırmış ... 

1 Misis Penelop Cope. Hampşlr' -
de Kraliçe Elizabet devrine alt 
muhteşem bir şatoda doğmuş, bü
yümüştür. Bu şatoda kibar ve 
sevimli hayaller dol~ır. 

de pek faydasız geçirmemiş olu- 1 

rum... ı 

En yakın sinemanın yolunu tut
tum, on dakika sonu Şehza • 
debaşındayım. Saat bir buçuğa 
geliyor. Rastgele bir sinemanın 
kapısından içeri girdim; fakat da· 
ha ileri gidemedim, hemen kapı
nın eşiğinde kaldım. Kadın, er -
kek, çoluk çocuk. göğüs göğse; 

burun burna bir kalabalık ... Bir
kaç dakika ben de oracıkta bek· 
lcdim, belki biletini alan içeri gi-
rer de, ben de gişeye yanaşmağa 
ve binnetice içeri girmeğe fırsa: 

bulurum diye ... Büsbütün dışardan 
gelenlerin hücumu (!) ile ara yer
de sıkışıp kaldım. 

Ben, pek mücadele~!, itişip ka
kışmayı sevmem amma, merak et
tim. Gişeye kadar sokulmağa, va
ziyeti sorup araştırmağa karar 
verdim. Birkaç dakikalık müca -
deled"" sonra bu kararımı mev
kii talbika koyabildim!. 
Gişenin önündeyim ... Gişe m&-

de vakit kaybctn'ıiyelim, Eve gi
dinciye kadar daha bir çoklarına 
tesadüf ederiz, görürsün ... 

MAIIKEMEDE: 

Hakim - Bu mağazada hırsız • 
!ık etmenizin sebebin! söyler mi
sini,.., 

M;,.znun - Fakat, bay hakim{ 
Kabahat bende değil. Mağazanın 

camekanlarında: cSerbetsçe giri· 

lir. bir şey salın almak mecburi 

değildir .... diye birçok afişler var 
dı ... 

KARAKOLDA: 

- Ne cesaret bu?,. Polis memu· 

ru vurulur mu?,. Yazık değil mi 

bu adama, evli, dör~ de çocuğu 
var. 

- Kabahat sizde... Taklbime 
bekAr bir memur tay in edeydiniz. 

AHÇI KIZ 

muru bilet kesmiyor, oturup si· _ Nişanlımı mutfa~'a kabul et-
garasını tellendiriyor ve karşısın

-
da, sardalya kutusundaki balıklar meme müsaade edecek misini, ba· 
gibi birbirine geçmiş halkın nasıl yan? .. 
melül melül birbirine bakıp bek- - Nişanlın kim? .• 
leştiğini, sıkılıp bunalıp renkten - Henüz bilmiyorum. mahalle 

Renkleri Elbiselerinize, Hu!yalarınıza 
Uygun Duman Çıkaran Sigara ları 

Her Yerde Bulabilirsi r1 iz 
Birdenbire Lambalar Sönüyor, 

Bu Güzel Ve Şı!< Kadının 
Panik Oluyor Fakat Biraz 
Kaçırıldığı Görülüyor Ve 

Sonra 
• •• 

Al Sana On Bin Dolar, Sür, Şoför 

Turunculara Bürünmüş Turuncu 
Duman Çıkaran Sigarasını Barda 
Böyle içiyor Herkesi Çıldırtıyordu Itüçük muharrir, kendisini zi

Yaret eden gazetecileri kabul t
llıiş, Uzun uzun görüşmüş, ve: 

Ailesi, bu ecdaddan kalma ma· 
likaııeyi satmak mecburiyetinde 
kalmışlar. Küçük kız şatoyu, bura
da geçirdiği tath hatıraları bir ı 
deftece kaydetmiştir: Sütninesini, 
verilen ziyafetleri, kopeklerinl, 
kedilerini, sonra, arasıra çıkıp do- 1 

!aşan hayalleri birer birer tasvir 1 
etmiştir. 

renge girdiğini, tatlı tatlı seyre- delikanlılarile daha tanışmadım!. 

diyordu. I=========--===.,..======-=----=========-==-======== 

S 
on celen İncillzce pınte • 
terde N evyodt yeraltı ba ita - Her gün saat altıdan yediye 

dar Yazı yazarım ve Çin mü
rekk b' 
L e ınden başka bir mürekkep 
"'Ulla 
Ilı nnıaın. Hatıralarımı neşret-
~ niyetile yazmamıştım. Ba -
IÖ ın dostlarından birisi, ismini 

Ylemck istemediğim büyük bir 
llıuharı" la ır, haberim olmadan bun-
~ aşırmış ve bir tabie vermiş ... • 

t ir eaınııeri, bizzat küçük muhar· 
1iı . tarafından yapılan bu kitap 
,... ~terede büyük bir rağbet gör-
~1uşt ·· . 
aı41t Ur, Zıra, İngilizlerin en çok 
hı- <ıdar oldukları şeylerden ba-

... t!r. 

Bu şatoda, yeşil saray ünifor -
masile salonları dolaşan hayallere 
sık sık tesadüf olunuyormuş. 

Bu aralık bir ihtiyar kadınla, 

8 • 10 yaşındaki çocuğunun elin
den tutup çekerek: 

- Durun bakayım ... Yürü oğ-
lum yürü ... Aa .. Üstüme iyilik sağ
lık, nasıL yer burası böyle? .• Öff.. 
Nefesim daraldı .. Ayağım kırı -
laydı da gelmez olsaydım ... Ha • Büyüklük Merakı Ve Sevgi Duvarlarda resimleri asılı bu· 

lunan dedesi, dedesinin dedesi ha
zan, çerçevelerin arasından can· 
lanarak iniyorlar, salonlarda, so
falarda dolaşıyorlarmış. 

Misis Penelop, her gün oyunla 1 
vakit geçirecek yerde, küçük m~
sasının önüne oturuyor, (Hampşır , 
Hatıralan) nı yazıyormuş. Bu e- 1 
ser ıayesinde büyük bir şöhret ı 
kazanmış. Kitap bir gönde bın 1 
beş yüz nüsha satılmış. Bu müna• 
scebetle tertip olunan ziyafette, 
•debiyat, güzel san'atlar alemine 
mensup üç yüz kişi bulunmuştur. 

fazanallah,. nefesim tıkanıvere

cekti. Hücceten (Füc'eten) dü • 
9üp ölüvereceğim ... Dur bakayım 
ayol dur, çekil önümden ... 

İhtiyar kadın gişenin önüne so
kuldu. Komşu kapısını çalar gibi 

7 inci Edvard Zamanında Geçen Vak'a 

Küçük kızın, bu ilk muvaffa -
kiyetin sırrına kapılıp eser yaz • 
makta devam ed:.0 etmiyeceği he·ı 
nüz malüm değildir. Belki de yi~e 
sevgili köpekleri, kedileri ve çı

çekleri ile meşgul olur ... 

-

önündeki cama vurdu: 
- Hişşşt ... Bana baksana yav

rum, iki bilet Vl'r iki. .. Al şu pa
ranı. .. 
Gişeden verilen cevap: 
_ Saat 3 de ... Şimdi girilmez. .. 
Kadın yüzünü kırıştırarak: 

_ Neye girilmezmiş? Parayla 
değil mi? Birde girerim beşte gi
rerim, keyfim misin?. Hiç te böy
le şey görmedim .. İnsan parasiyle 
rezil oluyor! .. Haydi yürü oğlum, 
yürü gidelim burada, bu mahşer
de üçe kadar beklenir mi hiç? İn
sanı hafakan boğar Allah koru -

SUil··· 

İhtiyra kadın kalabalık arasın-

den. yine itişe, kakışa çıkark:n, 
ben de, yanımdakilerden blrıne 

sordum: 
_ Niçin ilçe kadar beklemek 

icap ediyor?. . . . 
Bu sorduğum yirmılık bır deli-

kanlı idi, cBıçkın• şive ile şu ce
vabı verdi: 

_ tçerdekller filmi gorüp çıka· 
caklar da, sonra bizim sıramız 

gelecek, bizi alacaklar! .. 
Gördüm ki bıçkın delikanlı, si· 

nema zevkinin bu garıp, bu çekil
mez meşakkatini de tevekkeli be· ı 
niınsememış ... 

(Devıımı 7 inci ıııhifede) 

1 
ngiliz gazetelerinden biri 

eski zamanlarda olan ve Lond· 
ranın kıbar alemini meşgul 

eden dedikodularla harbden son
ra İr.giliz paytahtında görülen 
vak'alar arasında bir çok fark· 
!ar görüldüğünü yazarak tet
kikata girişiyor. Eski zamanda 
deyince pek uzaklara gitnı ğe lü
zum yok. Ancak otuz kırk sene ev
velki devir. Kraliçe Viktorya za
manına kadar uzanmağa da lü • 
zum yok. Yedinci Edvardın zama
nı. O zamanki İngiltere ile şimdiki 
arasında pek büyük bir fark oldu
ğu malüm. Herşey esaslı surette 
değişmiştir. Bir kere Kral yed inci 
Edvardın şahsiyeti Avrupada pek 
tanınmış, daha Velıahdlık zama
nında iken Prens dünyanın her 
tarafım dolaşarak kendınl sev -
dirmişti. Yedincı Edvard Kral ol
madan evvel kendini böyle her 
tarafa sevdirmeğe muvaffak ol· 
duğu gibi onun seyahatleri esna• 
sındn birçok da para sarfettiği 
söyleniyordu. Halbuki kendisinin 
tahsisatı muayyen olduğundan 

bunun haricinde Veliahdın fazla 
para sarf etmesi kcnd isini J;irçok 
müşkülata sokuyor diye rivayetler 
dönüyordu. YPdinci Edvard Fran-

( Deva mt 7 inci .ahi/ed() 

1 

randa eeçcn bir hadiseye ait 
pyet enteresan bir röportaja te
sadüf ettik. Ehemmiyetine bU.
bunu olduğu cibi nak.lediyenız: 

Tango bitmişti. Şen, şakrak kah 
kabalar, sigara dumanlarile, Ji -
vanıa ve alkol kokularile dolu ko
caman salonda akisler husule ge
tiriyordu. 

Oyuncular masalarına oturuyor
lar, garsonlar, gümüş kovalardaki 
~mpanya şişelerini çeviriyorlar, 
soğutmıya çalışıyorlardı. Köşed&
ki yer Kontuann önündeki, yuk • 
S<>k sandalyelerde birçok kıbar 
erkekler, g\lzel kadınlar otu• 
du. Caz yeniden başladı 

Çiftler blril;irlerine aıkı su,, •. 
nlarak dönmıye başladılar. Saat 
on bir, Boğucu bır sıcak var. 

Burası, Nevyork kibarlarırun gü
nıin her saatinde toplandıkları lüka 
bir bar ... Solda, tenhaca bir kö
şede oturan iki erkek pmpanya i
çiyorlar, konuşuyorlar, Birisi, a
rasıra etrafına bakıyor: 

- Henüz gelmedi!. 
Dıyor. Güzel bır kadın sıçnyor, 

kuyruklu pıyanonun üzerıne çıkı
yor. atlı bır sesle şarkı soylem ye 
başlıyor, caz da kendisıne refakat 
edıyor. Alkışlar, sürekli alkışlar. 

Bu sırada kapı açılıyor, çok şık 
bır kadın ıçerı gınyor. Caz susu
yor, herkes kend sine bakıyor U
zun boylu, mı.itenasib vücudlu 
genç bır kadın Üzerınde turuncu 
saten bır rol; var. Sırma gibı sarı 
saçlarının üzeruıde pırlanta bır 
ığne parlıyor. Yavaşca ılerliyor, 
Ortada, dans yerinın kenanndakı 
masaya oturuyor. Macera anyan 
bırkaç erkek bakıyorlar, selıint • 
lamak ıstıyorlar. 
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Bal n Antantı 
Konseyi 

Bugün Toplanıyor 
(Birinci sayfadan devam) 

Çarşamba günü öğleden evvel 
konferans mesaisine nihayet ve
r 'CCktir. Çarşamba gi.inü, Bükreş 
sefirimiz Hamdullah Suphi Tan
rıüver scfarethanemizde bir öğle 
zıyafeü verecektir. Öğleden sonra 
da Yugos'av elçiliğinde bir çay 
ziyafeıı verilecektir. 

Ça.l?mba aqamı misa.fu Na
zırlar Bükreşten memleketlerine 
hareket edeceklerdır 

Bütün Romanya gazeteleri Bal
kan Antantı Konseym!n bu sefer
ki toplantısına geniş sütunlar a
yırmaktadırlar. 

HARİCİYE VEKİLİMİZİN 
BEYANATI 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sara
coğlu Bükreşe giderken, Ruscuk
ta Bulgar ajansına beyanatta bu
lunarak demiştir ki: 

- Bulganstandan geçerken hak
kıında gösterilen saıniın.i hüsnü 
kabulden ziyadesile mütehassis o
larak bu güzel hüsnü kabulden do
layı derin ve büyük şükranımı bil
dirm<>k isterim. Muhterem Başve
kiliniz Dr. Köse İvanof ile temas
ta bulunmak fırsatını elde etti -
ğimden dolayı çok memnunum. 
Bugünün meseleleri üzerinde bu 
derece sarih fikirleri bulunan sa
mimi bir devlet adamı ile tanış -
mak, berüm için büyük bir sevinç 
teşkil etmiştir. 

Balkan milletleri, uzun bir sulh 
devresinin semerelerini toplama
ğa başlamıştır. Sulhun umumi bü
yük bir kıymeti haiz olduğu mu
hakkaktır, fakat .sulhun bilhassa 
Balkan memleketleri için ehem -
miyeti fevkaladedir. Bu sulhun ve
rimli neticelerinin her sene daha 
ziyade fazlalaşacağından kat'i su
rette cıninlm. 

Türkiycnin enternasyonal mü
nasebetlerde daha büyük bir a
hengm vücud bulmASını gör -

mekten başka bir arzusu yoktur. 

METAKSASC SÖZLERİ 

Yunan Başvekilı ve Hancıye 
Nazırı General Metaksas Belgrad
dan geçerken, gazetecilere şu be
yanatta bulunmu~tur; 

•Birbirlerile dost ve müttefik 
olan Yugoslavya ve Yunanistanı 
alıi.kadar eden bütün meselelerle 
ve dıger müttefiklerimiz olan Ro
manya ve Türkiye ile ltımad esa
sına müstenid teşriki mesaimiz 
bahsinde aram!Zda tam bir noktai 
nazar birliği bulunduğunu müşa· 
hede ettik_ Si7.e peşin olarak te -
m1n edebilirim ki pazartesi günü 
Bükreşte aktcdil ek olan Balkan 
antantı konseyi dôrt dost ve müt
tefik devletin sıkı tesanüdünü ve 
tam ittihadını bir kere daha te
yid edecektir. Tamamile mem -
nun ve mutmain olduğum halde 
gidiyorum ve dikkate sayan te -
rakkilerıni müşahede Mmek bah
tiyarlığına na.il olduğum güzel 
pa 1ahtınızdan çok iyi intıbalar 

götürüyorum.• 

--<>-

Suriye'de 
Karış klıklar 

o E 
(4 ü..,.ü aahlfcden dev<ıl'l) 

Nihal, Polonez köyünden gelen 
şunları yazarak sözüne nihayet 
veriyordu: 

cAhmedle sevişerek evlendim .. 
Onu hala seviyorum.. Vicdanlı; 

namuslu bir erkekli:. Hatta, o
nun, bır çok erkeklerde göreme
diğim sayısız faziletlerinden do -
layı, içimde bır hürmet bile du
yarım.. Ahmede karşı ihanet et
mek değil, böyle bir fenalığı ak
lımdan bile geçirmem.. Bence, 
bu bir namussuzluktur. Mektubu
mun ba ında uzun uzun anlattı
ğım g;bi, apartımanda komşumuz 
olan o kadın avcısı Necdet, hare
ketlerini, teşebbüslerini çok ıleri 
götünneğe başladı. Artık ondan 
bıkmıştım.. Rahatsız oluyorum .. 
Ahmed, bir şey hissedecek, diye 
ödüm kopuyordu. Halbuki, orta
da hiç bir şey yoktu. Necdete kat
'iyyen yüz vermiyorum. Fakat, 
bize gelip gitmeği sıklaştırıyor, 

bahaneler bularak, Ahmed yok -
kcn d geliyordu: 

- .., e tapınıyorum, sizi çil -
gınca sevıyorum, diye ilanı aşk 

ediyordu. 

Bu hal iki aydır devam ediyor
du .. Necdet yakışıklı bir adamdır .. 
Fevkalade zeki ve sempatiktir. 
Kadın avcılığı dıllere destandır. 

Bu hususta bin bir mahareti ve 
hilesi vardır. Onu her zaman red
dediyor, gayet soğuk davranıyor
dum .. Fakat, bir gün, bu adamın 
akla gelmez bir dolabına düşmek
ten korkuyorum .. İlk günler ehem
miyet vermiyordum. Fakat, son
ralan: 

- Şu adamdan nasıl kurtul -
sam, kat'i olarak onun ümidmi na
sıl 1rusaın, diye düşünmeğe baş
ladım .. Daha sonraları: 

- Şu Necdet meselesi ne ola
cak?. Bu ışi acaba ne yapayım? 
diye dılşlıruneğe başladım. Ve 
yalnız sana itiraf edcyım ki, ha
zan, aklıma geliyor, irade ve hıs
lerimin gün geçtikçe erımekte ol
duğunu, içim ürpererek anııyor

dum. Bu bir felaket do urdu. 

Ahmede ihanet edemezdim .. Ke'l
dı kendimden müthiş korkmağa 
başladım. Kendime itimadım kal
mamıştı. Necdet n, b:r roman gibi 
devam eden sôzleri, tı-sirsiz kal
mıyordu .. 

Karar verelim. Buradan derhal 
çıkıp gitmeli id . Ahmedi ikna et
tir işte bunun için Polonez kö

yüne geldik .. Buraya gelince. ha
yatımda bü;uk bır d ğiş kl"k ol
du .. Bir öksüz gibi ruhu da bır 

heyecansızlık h etmeğe başla -
dım .. Necdeti düşimmemeğe ça
lışıyorum .. Fakat, b ndeki bu ta
havvül kocamın göziınden kaç -
mı yor zannediyo: um.. Za\-allı 

Ahmed, k;mbilir, ne azab verici 
şüpheler içindedir. Bilmez ki ka
rısı Melahat, ona, ölüncıyc kadar 
sadık kalacaktır. Fak~t. ben bu 
hakikati Ahmede nasıl anlatabi- 1 

lirim?- Ona bu işin hakikatini hiç 
bir zaman anlatamıyacağım .. Fa
kat, bütün varlığımh onu bugün
kü şüphe ve azabından kurtarma
ğa çalışacağım.• REŞAD FEYZl 

Vergiler Bir 
Mikdar iniyor 

Silah Yarışı 
(2 inci sayfadıın r'evam) 

hadde varmış bulunuvoılnr. Her 
üç devlet de •harb .ktısad.yatı. 
içinde yaşamaktadır. Diğer taraf
tan yapılan büyük maddi feda - j 
kiirlıklara rağmen, d ,mck at dev
Jz,ler cephesi yorulmuş olmaktan ı 
çok uzaktır. İngiltere, ot /riter dev
letlerin bugünkü vaziyetlerine 
düşmeden sil:ihbrını daha yirmi 
mısli arttırabilir. Amerıka bu ba
kımdan demokrat devletlerinden 
de daha müsait bir vaziyettedir. 
Demek oluyor ki silah yarışında 
zaman demokrat devletlere yar -
dım etmektedir Gelecek sene de
mokrat devletler bu senekine na-ı 
zaran daha faik bir vaziytte bu -
lunmalı. Ve gelecek seneye naza
ran da ertesi sene daha büyük ) 
nüfuz temin etmeli. Bu vaziyette 
otoriter devletler ne yapacaklar? 
Karşilarındaki celphenın her gün 
daha ziyade kuvvetlenmesine kar
şı ellerini kollarını bağlayıp se -
yircı kalacaklar mı? İ~te sulh için 
en büyük tehlike bundadır. Bü -
yük harbi tacil eden bir mesele 
de siliih yarışında müselles itiliif 
devletlerinin müselles ittifak dev
letlerine tefevvuk etmeleri kor -
kusu idL Almanya ve Avusturya, 
bılhassa Rusyanın sılahlanmasın

dan korkmakta idiler. Rus - Japon 
harbinde çok sarsılan Rusyanın 

1917 senesinde silahlarını tamam
lamış olacağından ve bundan son
ra da Alcesiras konferansında 

Fransa ta aiından ve Bosna Her
sek'in ilhakı .sırasında da Rusya 
tarafından gösterilen uysallık yr>
rine. Almanyaya ve Avusturyaya 
dayanılacağından korkulduğu i
çindir ki müselles ittifak devlet -
!eri, bundan evvel karşı tarafla 
hesablaşmak ist<-mişlcrdir. 

Filhakika bugünkü silah yarışı 
harbden evvelki silah yarışının 

bütun hususıyetlerınl haizdir. 
Harpten evvel de her iki taraf 
münhasıran müdafaa !çın hazır -
!anmakta olduğuna ınanıyordu. 
Bugün İngiltere ve Fransa mıi -

dafaa ıçın hazır IanJıklannı iddıa 

ediyorlar ve bu memleketler hal
kının buna sanumi ol.ırak man - • 
dığına şüp ıe yoktur. Fakat görü
lüyor ki Almanya da buna inan -
maktadır. Evvelki gün Korespon
des Diplomatik adlı resmi gazete 
bu bahis üzerinde şunları yazmak
tadır: 

.Bu propaganda (silahlanma 
pn pagaııdası) yalan olarak uto -
rıter devletler tarafından b:r ta
arruz tehdıdi mevcud olduğu ileri. 
sürülerek yapılmaktadır. Ha.buki 
otoriter devletler b5y'e bir teşeb
büsü akıllarıııd•n bile geç rme -
mişlerdir .• 

Bu sözlerm hayrete layık olan 
noktası şudur ki, •otoril<'r• deni
len devletlerden birı - İtalya -

b-şistana karşı b:r harb yapmış 
bulunuyor. Ve şimdi de gazeteleri 
başka bir harb tehdid savurmak
tadır. Digeri - Japon - büyük bir 
harb yapmakla meşguldür. Üçün
cüsü de silaha sarılmadan bıle ol
sa, her halde harb tehdıdile iki 
zafer elde etmıştır. Garib bir alem 
içınde yaşıyoruz vesselam' .. 

Beşiktaş 
Bey kozu 

4-2 Yendi 

ı • Lik Maçlarında Puvan Vaziyeti • ı Vefa Dün 
4 .. O Ga ib 

Oyun 

18 

Galib Berabere Mağ:üb Att:ğı 

69 
Yediğ"İ Puvan 

Beşiktaş 

Fenerbahçc 
Galata-;aray 
Vefa 
Beykoz 

Galatasaray - Fenerbahçe ma _ Süleymaniye 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
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1 81 
2 52 
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13 
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35 
45 
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41 
36 
31 
30 
28 

GI • 
1 

Vefa, Suleymaniye takımları C. 

18 3 z 13 19 5( 

ı8 3 ı 14 8 4.5 

şından, neticesi itibarile daha mü-· Hilal 
hiJn ve şampiyonanın birincisini 1 Topkapı 
tayın edecek olan Beşiktaş - Bey-

11 ts~.anbulspor 20 1 
koz maçı da dıln Şeref stadında Guneş ıı yapılmıştır. 1 ___ , ________________ ,.;.._..;;;;,._...;;.:,.~ 

Şeref stadında karşılaştılar. r 
kımlar şu şekilde sahaya çıKtı 

Vefa: Zühtü - Saım. Vahıd S 
fer, Lütfi, Süle) man - it.san, Ab· 
düş, Şükrü, Mehmed, Karab t. 

Takımlar 15,10 da şu kadrolarla D •• F b h -ı 
s~:~~k;~~,t~~~li-Hüsml, Taci - un ener a çe 1 e 

Süleymaniye. Sureyya - D ı 

Ruhi - İbrahim, 1brahım, Buı 
leyman. 

Hüseyin, Bedii, Feyzi _ Hayati, Galatasaray l _ l 
Rıdvan, Suldur, Şeref, Eşref. 

Beykoz: Safa - Halid, Bürhan -

Naim, Halid, Nedret, Mı;z ııcr, 

Süleyman. 
Hakem· Şazi Tucan. 

Mustafa, Mehmed. Galib - Tur B b K 
han, !;aıd, Şehab, lsmail. er a ere a 

Hakem: İzzet Muhiddin. 

Oyuna Vefalılar b3şladı. He • 
men Süleymanıye alesinc ınen 
Vefalılar.. derhal b hfil<ıını) el 

O~·una Beşiktaşın hücumile baş
landı. 28 ınci dakikada Beşiktaş-
lıla'1n bir hücumu neticesinde 
Rıdvan.n bir plase vuruşile oyun
da ilk gol yapıldı. Otuz beşinci da
kikada B<'Şiktaşlılar, Hayati vası- J 

!asile ikinci gollerini çıkardılar. ı 

Devre bu suretle 2-0 Beşiktaşın ı 
lehine bitli. 

İkinci devrede her iki takım da 
sıkı bir oyun çıkarıyorlardı. İlk 1 
dakikalarda gayretli oynıyan Bey
kozlular, 6 ıncı dakikada Baha - ı 
dırın ayağile ilk gollerini attılar. 

Beykozluların sıkı oyunlarile on 
dakika daha devam etti. Fakat • 
yirmi beşinci dakikada tekrar ha
kimiyeti temin eden Beşiktaşlılar, 
otuzuncu dakıkada Rıdvanın ka
fasile üçüncu gollerini yaptılar. 

Beykozlular, yedi dakika sonra 
Şehab vasıtasile bu gole muka -
bele ettikr. Fakat hiikimiyetlerinil 
devam ettiren Beşiktaşlılar 40 ıncı 
dakıkada Hayat nııı verinde bir 
kafa vuruşile dördüncü gollerini 
de çıkararak maçı 4 - 2 kazandı
! Bşikta bu suretle bu senenin 
lik şampiyonu oldu. 

---Ot>--

İstanbul futbol şampiyonluğu
nun son müsabakaları dün Tak
sim ve Şeref stadlarınJa yapıldı. 

İki devre olarak yap•l~n maç -
la:ın ilk devresinde tehir eJil~n 3 
haftalık maçlar da y:ıpıl:-ııı~ ve Be
şiktaş kulılbü 1939 - 40 senes: İs- • 
tanbul şampı,yonu olmı.ıştur. 1 

Dün Galata~arayla F~rı•"rbaııce

nin son karşılaşması dn zrv:. li ve 
heyecanlı oldu. Beden terbiyesi 1 
umumi müdürlüğü tarafından ve
rilen karar üzerine iki ay ceza a

lan Fenerbahçed~n Fikret bır ay I 
cezalı olan Galatasaraydan Ad -
nan bu maçta oynamıdılar; buna 
mukabil İzmirli Basri Fenerbah
çede oynad1. 

Her iki takım sahaya şu şeklide 
çıktılar: 

Galatasaray: Osman - Lu!li, Ce
mil - Musa, Nobar, Ekrem - Nec
det, Süleyman, Bedii, Boduri, Sa
rafin. 

Hakem: Tarık. 

Fenerbahçc: Hüsameddın - Ya
şar, Lcbıb - Muzaffer, Ang.lidis, ı 

Reşad - Fazıl, Esad, Alı I,ıza, Bas

ri, Naci. ı 

Bulgar Takımı Perayı FENERİN GOLÜ ı 
d M w l A b E • Oyuna Fener bahçe çok sür'atli 

a ag u th b:r şekilde başladı ve ilk hucum 1 
Bir '1Ün evvel Şişli takımını 4-3

1 

Galatasaray kalesine kadar indi. 
m" 1% eden Bulgar takımı dün N~cinin çektiği şütü, O,man yum-1 

ikinci maçını Pera takımile yaptı. rukla kurtardı. Topu hemen a - 1 

Bulgar taKımı dunkü maçta daha j yaklarına geçiren Feıınlıler ani ı 
güzel ve canlı bir oyun göstermiş- olarak ikinci bir hücum yaptılar. 
tir. Osman bunu da güçlükle kurtar-

Oyun baştan sona kadar heye - dı. F'enerbahçe muhacimlerinin ö-· 
canlı olmuştur. Bulgarlar ilk dev- nüne düşen topa bir k fo vuran 
reyi 2 - O galib bitirdıler. İkinci Ali Rıza ilk dakikalarda Fener • 
dev're tahmin edilmiyecck derece- bahçe hesabına maçın ilk golünü 
de sür'atli ve güzel oynandı. Bul- yaptı. 

gar takımı mütcadJid fırsatlar ka-j--------------ı 
çırmış ve bu arada bir de gol ye- Karagümrük takımı da 4-0 Da-
miştir. Beraberlik için yapılan çe- vudpaşayı mağlüb etti. l 
kişme nte:ce vermemiş ve maç Taksim stadında yapılan Ana-
2-1 Bulgar takımının galibiyetile doluhisar - Beylerbeyi arasındaki 1 
bitmiştir. maç da 4 - O Hidar takımının ga-

fkinci Küme Maçları libiyetile bitti. 

Taksim ve Şeref stadlarında i
kinci küme maçları da yapıldı. 

Şeref stadında Galat~ Gençlerle 
Boğaziçi maçı 2-1 Galata Genç -
!erin galibiyetile bitti. 

Bu suretle ikinci küme B grupu 
şampiyonu da Anadoluhidar takı

mı olmuştur. 

İkinci küme şampiyonluğu için 
Anadoluhisarla Kasımpaşa takıJl}

ları iki defa maç yapacaklardır. 

ihtiyar Papasin Milyarları? 
ancak onun kanuni ve hukuki şe
kildeki mirasçılarına, yani akra
basına vereceğini söylemektedir. 

GALATASARAYIN GOLÜ kurmağa başladılar. Süleym.,nı) 
27 inci dakikada ilcrı doğru bir müdafaası çok mukavemet edi · 

pas yakalıyan Galatasaray merkez yordu. Bu mukavemet on bC§ da· 
muhacimi Bedıi on sekiz çizgisi kika kadar devam etli, On altır 

)'.:akınlarında güzel bir şüt çektı. dakikada Abduş Vefanın J!k go· 
Hüsameddin plonjen yaptığı hal- !ünü yaptı. Bu sayıdan sonra vef 
de bu beraberlik sayısına mani o- tam manasile oyuna hfıkım ol • 
lamadı. Bu golden sonra Gala - muştur. 

tasaray daha rahat oynamağa baş- Otuzuncu dakikada Mehmrd. 
!adı. Devrenin sonun~ doğru Na- geriden aldığı bır pasla ikinci ,·e 
cinın güzel bir şutu Galatasaray bıraz sonra uzaktan cektığı bU 
kalesinin heme'1 ke-ıarından dışa-ı şütle üçüncü golü yaptı. 
rı gitti. İkinci devrede Sülcym:.nı) e~ • 

Devre 1 - 1 berabt-re bıtti. ; ter arada sırada hücum yapars~ 
İKİNCi DEVRE zaman zaman hakim oldularsa dı 

Fenerbahçe oyuna yıne sür'atli bir netice alamadılar 
ve korkulu hılcumlar'a başlad1y- 25 incı dak,kada, kalccinın Jıa • 
sa da Galatasaray iyi bir müda- tasından istifade ede.ı Vefalılar 
faa ile ilk devredeki vazıyete düş-: dördüncü ve son s-yıL.mı )JP • 

memışti. lar. Netice bu suıctle 4 - O Vd 
Galatasaray merkez muhacimi- lehinde bitti. Vefa da bu ga!ıb • 

nin durgun ve adeta, sahada hiç yetten sonra lik dördfın, üsi.ı ol 
y ·k gibi ortalarda sallanması :nü- muştur. 

dafaadan çok güzel y~dım gören ---0--

hücum hattını felce ugratmasına 
sebeb oluyor, da' .ı Zl\'ade Fener
bahçe müdafaası üzerine yükle -
nen oyu~ golıuz geçivordu. f 

fstanbulsporun 
Kongresi 

Dır Galatasaray hücumundan 
Fener bahçe aleyhine bir l orner ı 

oldu. Top Fenerb hçe kales, önü
ne düşerken Fener müdafil topu 
elile kcstL On üçuncü dakikada 
Galatasaray •ehine bir penaltı ol
du. Beraberliği bozacak olan bu 
penaltıyı atmak için Galatasaray
lıların hiç bir•nde cesaı et kalma
mış olacak ki, fer at, ben atayım 
derken Nobar çekti. Süt dır.,ğe 

çarp:ırak geri geldi ve Galatasaray 
mükemmel bir gol fırsatı kaçırdı. 

İstanbulsporlular yaptıkları . e 
J.k kongre rmde son ka arla 
çok zarar gormclerım.ı ve t ııı' 
çıkaramam:ılıırına rağmen k J • 

bun faaliyctinı tatil etme e ,., 
1 ker.dilerıni beden terbıycs 3 

nununa uydurmak için tedO P 

mağn ıttifakla karar vermısle 
Geçen senenın ıdarc heyı ı ' 

murakabe raporları okunarak 
bul 011.<nduktan sonra yen ınt 
batta gene eskı başkanlarıle ô 

heyetlerini iş başına geçirm ,~ ~ 
dir. 

Dün Yapılan Kır 
Koşu u 

Halkevi tarafınd tut.b rıl 
kır koşusunun uçuncu;u dun Jl 
beliadada yapılmı~ ır. 

Müsabakaya otuı atlet g.: 
müsabaka bır kategori olar•~ 
pılmıştır. 

Mesa!e 5000 metre idı. Mu ı 
kalarda alınan dereceler Şl'' ·'8 

dır: 

Sonlara doğru Galatasaray a
leyhine, kısa bir zaman içinde üç 
korner oldu ve bu vazivetten .son
ra gene Galatasaray hücumlara 
başladı. Galatasaray kalesi önüne 
çekilen Fenerbahçenin diiştüğü 

müşkül vaziyetten istifade edecek 
kadar bol fırsat bulduğu halde ya 
aceleden, yahud da h ' ız pas
lar yuzünden mümkı.:ı olduğu 

kadar kendi oyununu bozuyor, ka
rışık bir şekilde yapıbn hücumlar 
da bir netice vermiyordu. 1 Halkevinden: R11.a, bırin<" 

Top ~'enerbahçe kalesi önlerinde Galatasaraydan: İbr3him, il< 
iken oyun 1 - 1 berabere vaziyettej Haydarpaşadan: Alıdullah· 
bitti. çüncü. 

Dr. Hafız Cemal 
(L0Kl1AN HEKt f) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104. 

Muayene saatleri : Pazar hariç 

hergiin 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2.5 fıkaran. Tel: 22398 
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(TARLA KUŞU) 

1 

.. , ................ ,,,,,, 
En 

mükemmel hediye 
Bir MOVADO saati 
Erkek - Kadın - Altın ve Jlf~l,ı 

15 sene ı:arnali 

, osMAN.iAKA~ 
ıı> 

GALATA: Bankalar eaıldf'Sl 
ıe· 

47 Voyvoda Han 

min kat 

BEYAZIT: Üniversite 



FİL. o 
1efrika Numarruıı ı 35 V.:lzan: Rahmi YAGIZ 

Farzetki, SeninDediğini Yapalım 
Açlıktan ölelim Değil mi ? .. 

Karşı Vaz Geçip Koymaktan 
Yatarak Nicin 

Arka 

• 
Ac Kalacağız 

• 

Ustü 

Şeklindeki deklarasyonu umu
llıi bir tehalükle kabul edilmiş, ta
ka sahibleri milli üniformalarını 
giyinmiş, muntazam h<ıyetler ha
linde asmalı kahvede toplanmış
lardı. 

Tufan kaptanın sözleri niha -
ret bulunca Dursun Ali reis aya
~a kalktı. 

h Siyah elbiselerinin içinde sade 
. •Ybet kesilen bir tavırla arka
aaşlarını tahrik edecek, Rus do
nanmasile boy ölçüşecek vazife
Ye davet için söze başladı: 
b - Arkadaşlarım: Muhatcbe 
aşladı başlıyalı en çok zarar gö

~e.n bizleriz ... Her tarafa yardım 
~ın c~nımızla, malımızla mcmle
t et hızmctine atıldık. Eli ''!Ch 
~tan delikanlıforımız, üç g<jnlük 

llüveyler, taze yavuklular, çocuk 
~ağından yeni çıkmış oğlancıklar 
~VUlun ilk tokmağı ile erzakla
! 1

. ~eyaz omuz torbalarına yer
ı.{tırıp şubelerine koştular ... 

•mleketin korunması için hiz
~et etmeğe can attılar .. Aı·kala -

d ncta kalan annelerini, kız kar -
eşle .. 1 le rını, layat arkadaşlarını hü-
Utnete emanet ettiler. 

lar Bu harp, şimdiye kadar olan -
le a .. rıUımet okutacak bir kan dö
k~culuk ile sürüp gidiyor.. Hü -
ge met, cephelerde uğraşmaktan 

rıye göz atacak halde değil. 
Bili · 

t rsınız tarlalarımız kısır 
opra· • 

Ye gırı_ıız verimsiz, sade fasul-
ın vaktınde yetiştittn birazda 

ısıra yer veren bir topraktır. A
sıl hayatımızı ticaretle, deniz ti
~aretinin vasıta ve komisyoncu -
Uğu yapmakla kazanırız. 

to Son hiidisele.r bu kazancımı.~ı 
\}dıt ve tahdıt edıyor. İşte, bu
d Uk Şairlerden birinin (1) söyle
~ığı gibi iki elimiz kendi başımı
~~ Çaresine bakacak! Motörleri
y ~i, takalarımızı, mavuna ve 
Y:c k:nlılerimizi b:r araya toplı
ğı/gız... Moskofa karşı çıkaca -

Saı·h k lla .. 1 iıhya Dursun Ali kapta-
ıtıraz etti: 

lt - Ha bu aklı kim verdi size ... 
lta0skofun toplu, bombalı, demir 
ıı~lı gemilerine bizim şu tahta 
llu Çalarıle mi karşı koyacağız? .. 
lıız~u Çocuk bile düşünmez .. Aklı-

70 başınıza toplayın. 
lıın ~arça taka Rus donanması
daJıi~ır gemisinin karşısında beş 

l'r ada tuzla buz olur. 
Yay ır kaç kişi birden Salih kah

a çıkıştı: 
zı;::_ Sen kendine nasihat ver 111-

··"'al 

liı;:- »asihat değil.. Hakikati söy
,orurn 
]) . 

itti ~:sun Ali kaptan elile umu
sukuta davet eden bir işaret - --

~ Cl) Tevfik Fikretin •Ey dipdi-
tııey;t ik" 1 b" b • · d" ltıısl' . ı e ır aş ıçın ır.• 

~ııı ı~aret ed:yor. R. Y. 

1'o.69 

~usa d . 
ın a esı pek geç wrildi. Ser-

g ~et, Belma ile karşılaştığı zaman 
larııç kadının güzel gözlerinin ağ
~. aktan kızarmış buldu· hala 
~lrtfk ' 
~n. 1 

fer; nemli idi. Belki de bu 
<den .. 1 . 

dis· • goz erını kurulall\ak, ken-
~a,'.lıe bir çeki düzen vermek için 

.. ısın 
ı geç açmıştı. 

8<:lınanın ilk sözü. 

.._ !'<için geldin• 
oıd ··· 

u. Bu •ual Sermedi şaşırttı: y: Gelmememi mi istiyorsunL 
<J~la ~ 

liy• rnaga geldim .. Bir şeye ih
cın var mı diye .. 

~y~ 1;arını yalnız bırakmama
n ... 

l!elınanı .. .. b n yuzunc akt ı. Hayır, 

yaptı. Salih kahyayı, ona ~evap 
verenleri susturdu, sonra kahya
nın ileri sürdüğü endişeyi umur
samaz bir soğukkanlılıkla ona 

sordu: 
- Rus donanmasının topları 

bizi peri~an edecek mi demek is
tiyorsun? 

- Öyle değil mi ya kaptanı 
- Hayır öyle değil! 
- Neden? 

( l>namı varl 

Nevyork'un Yeraltı Barların( a 
Renkli Duman 

(5 inci sahifeden de~um} 
Fakat o, hiçbirini görmüyor. 

Sanki etrafına bakmıyor bile ... 
Çorabları, iskarpinleri, muslin 

mendili, uzun eldivenleri, hep tu
runcu. Kadınlar, biribirlerine: 

- Bir sinema yıldızı olmalı .. 
- Hayır! Değil, bir Prenses ... 
- Belki de petrol kralının kızı. 
Diyorlar. Erkekler, yiyecek gibi 

bakıyorlar. Genç kadın, bunlara 
ehemmıyet blle vermiyor. El çan
tasından zarıf bir altın tabaka çı
karıyor, tırnaklı turuncu boyalı 

dudaklarından çıkan renkli du -
manian havaya üflüyor. 

Her taraftan alkışlar başlıyor 

Ve uzun müddet devam ~diyor. 

Kadınlardan bıri yerinden kalkı
yor: 

- A, diyor. Ne olursa olsun, gi
dip bır tane istiyeceğim ... 

Çünkü, renkli duman saçan si
gar~ o zamaııa kadar hiç görül
memiş birşey. 

Şişman ve sonradan görme bir 
kadın bağırıyor: 

- Her kaça olursa olsun mutla
ka bir paket alacağım. 

Barmen, elini tezgahın üzerine 
vurdu; 

- Sükut, dedi. Madam birşey 
söylemek istiyor ... 

- Ben, dedi. En büyük sigara 
fabrikası Vilson kumpanyasının 

rnümessiliylm. Buraya, renkli du
man saçan son moda bir sigarayı 
tanıtmak için geldim. Yarından 

itibaren bütün tütiıncü dükkan -
Jarında renkleri, elbiselerinize, 
hulyalarınıza uygun duman çıka
ran sigaraları bulabilecrksiniz. 

B:r alkış tufanı, bir kadın: 
- Yaşasm yeni moda ... Matma

zele bir likör veriniz ... 
Şık bir Mösyö: 
- Bir şişe şampanya da benim 

tarafımdan göiürünüz. 
Birdenbire lambalar sönüyor. 

Salon zulmet içinde kalıyor. San
dalyeler, masalar devriliyor, caz 
çalıyor, herkes gülüyor. Fakat bu, 
kloroforma benziyen koku ne7 
Yangın mı?. Kadınlar, büvük bir 
korku ile kapıya doğru gitmek is
tiyorlar. 

Yazan: Nusret Sofa COŞKUN 

bu kıskanç bir sitem, istihza de

ğildı .. 

Genç kadın muhat•bının ko -

nuşmasına meydan vermedi: 

- Ağladım Sermed.. Vapur 

kalktıktan sonra üst güverteden 
sizi seyrettim. Sen kolunu onun 

omuzuna aktıştın. İkinizin de yü
zünde mes'ut birer tebessüm İs
tanbula veda ediyordunuz. Birbi

rinize ne kadar da yakışmıştınız. 
İçimi çektim: 

- Kaybettiğim saadet! 

Diye mırıldandım; amma bunu 

söylemeğe hakkım var mı; bunu 

bilmiyorum .. Kıskanmadım . Emin 
ol.. Sen bu saadete layık bir in-

Direktcir bağırıyor: 
- Telaş etmeyiniz ... Birşey de

ğil. Sadece bir Kur sirtüv; .. !?ım
di geçer. Caz, ne duruyorsun çal
sana ... 

Caz çalıyor. Az sonra l.iımbalar 
yanıyor. B:risı soruyor: 

- Nerede o?. 
Herkes Misis sigarayı arıyor. 
Kaybolmuş. Acaba nereye git -

ti. Masası boş. Yerde ipekli men -
dili ve kuşağı. Biraz ötede pırlan
ta iğnesi, ve bir kaç il:ne bulunu
yor. 

- Kangsterler kaçırdı. Polise 
haber veriniz. Patron merkeze te
lefon ediyor. Beş dakika geçmiyor, 
polisler geliyor. 

- Eller yukarı!. 

Şehir haricinde, sür'atle yol a
lan lüks bir otomobilin içinde gü
zel bir kadın baygın, şık bir er
keğin diz eri üzerinde yatıyor. Er
kek, sarı saçlarını okşıyarak: 

- Ne güzel kadın-. 

Diyor. Otomobilde iki erkek da-
ha var. En yaşlısı soruyor: 

- Sigaraları aldınız mı?. 
- Evet ... 

- İyi muvaffak olduk. 
- Patron memnun kalacak. Çün-

kü bu sigaraların sırrını öğrendik. 
Biz de yapabileceğiz .. 

- Ya polis?. 
- Polise ne?. Birşey mi kırıldı? 

Cinayet mi oldu?. 
- Doğru ... Ya bu kız?. 
- Biraz ileride, yol kenarına 

bırakıveririz. 

- Yazık değil mi?. Kırda bı -
rakıvermek doğru değil... 

- O halde nasıl istersen öyle 
yap!. 

- Evime götüreceğim •• 
- Evine mi?. 
- Evet ... 
Ve şoföre bağırdı: 
- Stop!. 
İki adam yere indiler. füıvelver

lerini çektiler. Uçüncüsü, şofö -
rün kulağlna mırıldandı: 

- On bin dolar var, sür ... dedi 
ve şiddetle kapıyı kapadı. Otomo
bil, 100 kilometre sür'atle Floride 
doğru uçuyordu. 

sansın! insan sevdiklerinin bah
tiyar olmasn:ı ister. 

Sermed başını önüne eğdi. 
_ Sen de mes'ut ol Belma! 

DedL 
Genç kadın mahzun mahzun 

başını salladı: 
_ Demek sen de beni seviyor -

sun! Saadetimi istediğine göre .. 
Sonra içine çekerek başını ka

maranın penccres!ne doğru çe -

virdi; 
_ Fakat ben ayağına gelen sa-

adetlerin kıymetini bilmiyecek 
kadar nankör bir insanım. 

_ Hayat bu Bclm~·. bilinmez. 
Belki ben senin için, sen de be • 
nim için birer saadet vesilesi ol
mıyacaktık. Demek böylesi daha 
hayırlı imiş. 

- Belma elini uzattı· 
- Hayırlı olsun!. Haydi karı· 

nı yalnız bırakma Sermed .. İhti
yacım olursa seni rahatsız ede -

rim. 
Vakit gece yarısını geçmişti. 

[Kibar Aleminde Büyü k ük 
Merakı Ve sevgi 

r:S inci sahifeden devwı) 
sayı ve Fransızları çok severdL 
Puise sık sık gider, tiyatro mev
simlerini hiç ihmal etmezdi. Bir 
kere yine böyle Par ise giderek 
Frnr.sız paytahtının en mükellef 
otellerinden birine misafir olmuş
tu. Bir sabah giyinerek bir 
gezinti yapmak üzere otel -
den çıkarken kapının önün -
de bir kalabalığın beklediğini 

gordü. Yolun üzerine dizilenl<:>r 
hep iyi giyinmiş adamlardL Bun
lar şapkalarını çıkararak eğili -
~ orlar, İngiltere Veliahdını selam
lıycralrdı. 

Prens bunlardan hiçbirini tanı
mıyordu. Fakat hepsine ayrı ay
rı sdamlar vermiş, hepsine güle
rek mukabele etmiş, yoluna de
vam etmek istemiştir. Fakat gari
b: ~u ki bu kalabalık onu bırakmı
yor, arkasından geliyordu. Yanı
na sokularak ona birşeyler anlat
mağa kalkışanlar çoğalıyordu. 

f'rcns bu tanımadığı adamlar ken
d. ltrini Prense birer birer takdim 

Yeni Kral hastalandığı cihetle taç 
giyme merasimi tehir edilmiştir. 

Fakat bu yüzden de iki nişanlı

nın arası açılmıştır: Yüksek ta -
bakaya mensub asılzade bır kadın 
ve kocası Lordun ölmes-Je dul 
kalmıştı. Fakat kendisinden yaşça 
küçük bir erkeği sevmiş, ona var
mak istiyordu. Dul kadın asılzade 
olduğu için Kralın taç giyme me
rasimine davet edilecekti. Fakat 
sevdiği adam öyle asılzadelerden 
değildi. Bu itibarla yalnız kadın 
davet edilecekti. Halbuki kadın a
sil olmıyan bir kocaya varacak o
lursa artık davet edilmek imtiya
zından mahrum kalacaktı. 

Onun için kadın sevdiği adama: 
- Kral taç giysin, merasim bit

sin, ondan sonra nikahımızı kıy
dırırız!. 

•:ı~erek ona pek ehemmiyetli bir 
şe\"ler ~öylemek istiyorlardı. Prens 
yoluna devam etmek isterken ni- ı 
bavet bunlardan biri kendisine 
nirkart uzatmış, bunu gören di
ğerleri de ceblerinden kartlarını 

çıkararak müstakbel İngiliz Kra
lına vermeğe başlamışlardır. 

Diyordu. Kralın taç giyme mera
s.mini arlık •abırsızlıkla bekliyen 
b:ı kacl·n, nihayet Yedinci Edvar
dm h:ı..,lalandığını, or.un için mc
rasımın daha birkaç hafta için te
hır e<lıJdiğini öğren•nce pek üzül
ın':ş, ,.aşırmıştır. Ancak hatıra şu 
SUE ! gt:Jiyor: 

- ?leden varacağı adama var
nı.;. Gr da mutlaka Kralın merasi
.r.ir.i iıckliyor?. 

Çünkü bu kadın ayni zamanda 
o karlar merasime düşkün bır za
v~ılı imiş ki Kralın taç giyme 
merasimini saraydan gelecek bir 
davetiye ile gidip görmek imtiya-
7•nı bir türlü feda edemiyordu. 

Çok geçmeden Vehahd işi an
ladı. Bunlar meğer Avrupanın en 
ileri gelen sarrafları ve yahud o 
sarra!lar namına hareket eden 
vekilleri idi ki ing:Jiz Veliahdının 
Pariste çok para harcettigini du
yarak eğer paraca sıkıntı çeki -
yorsa kendisine bir yardımda bu- ı 

lunmayı düşünmüşlerdi! Veliah
dın para ihtiyacı olduğuna dair 
dönen bir takım rivayetler üzorine 
bu sarraflar da harekete geçmiş
lerdi. Bunların birisi Berlinin en 
tanınmış bir bangeri idi. İngil -
tere Veliahdını görmek için Pa
rise gelmişti. 

Diğer biri de Viyananın en zen
gin bır ~arrafı imiş. O da bu mak
sadla F ransaya gelmlştL 
Eğer Prens razı olsaydı hemen 

istediği kadar borç parayı bula
caktı. Avusturyalı ve Almanyalı 
ve saireli sarraflar da böyle dü -
şünmüşler: Hiç kimse kendisine 
teklif edilen borç parayı rt!ddet
rnez!. Halbuki bu tecrübeyi daha 
evvl P•ris sarrafları yapmışlar, 

müstakbel İngiliz Kralına müra
caat ederrk kendisine bol bol borç 
vermeyi teklif etmişlerdi. Veliahd 
bu!l.arı kat'i surette reddetmiş, 

iak;;t Alman ve Avusturyalı ban
~~rler bu tecrübede geç kalmış -

Bu sefer kocası olacak adam bu 
l-bar kadına sormuş. 

- Nikahımız ne vakit olacak? 
- Kral taç giydikten sonra bu-

nun gününü tayin ederiz. 
Adam ses ç•karmamış. Fakat 

:ııhayet Kral iyileşmiştir. 26 tem
muz 1902 de de Yedinci Edvard 
tı.ç giymiş, bu merasime o kibar 
••c asılzade kadın qa davetli ola
r"k gitmiştir. Tabii yalnız olarak. 

Bundan b:rkaç gün sonra dul 
n dm müstakbel kocasına büyük 
bir müjde verir gibi şöyle diyor: 

- Artık kararımı verdim. Ge
z, cek ay nikih merasimi yaptı -
r•-lını. 

Fakat alacağı kadın derecesin -
de a.sil ve kibar olmamakla bera
ber artık bu merasim düşkünü dul 
ile evlenmesi bu kadar uzam~ ol
dırJundan dolayı neş'csi kaçmış 
olan erkek l:,u müjde karşısında 
sevinç göstermeğe lüzum görmi
yerek şöyle cevab vermiş: 

- Teşekkür ederim. Fakat te
essüf ederim ki fikrimi değiştir -
dirn. Artık evlenmek fikrinde de
f.ilim!. Kadın herşeyi anlamış, çok 
tP,~süf etmiş. Fakat sevdiği erke
ği !:-u kararından vazgeçirememiş. :arcır. 

füoraydan merasim ıçin gelcce.< 
O zaman Paris zabıtası daha 

da\·utiyenln hatırı için bu izd,. 
dikkatli olarak misafir Veliahdın 

vacı geciktiren kadın bir davel,.,A 
etrahna böyle kendisinin tanımı.· • • 

yi:zünden sevdiği erkeği feda rt· 
d:;ı ve görüşmek de istemed.ği miş oluyordu. Belki neticenin l .ı 
adnm!arın sokulmasına mani ol-

na varacağını bilmiyordu. Fakat 
mak tizere tedbirler almağa lü -

erkek daha ince düşünmüş, mc',,m görmüştür. 
rasim davetiyesi bekliyen bu ka-Yedinci Edvard kendisinden ge-

rek İngilterede ve gerek ingilte • dının kendini böyle !eda ettiğini 
re haricinde çok bahsedilen mü- görünce bunu hazmedemiyerek 
hirn bir şahsiyet olmuştur. An _ bu suretle intikamını almıştır!. 
nesi Kraliçe Viktoryanın ölüm GÖZ HEKİMİ 
üzerine artık Kral olduktan sonra Dr. Murad Rami Aydın 
taç giyme merasimi yapılacağı za- [ Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 
man Londranın kit , r aleminde caddesi No. 10 Urfa aprt. 
türlü türlü hadiseler olmuştur. Tel: 415~3 

Gemi hafif dalgala~ üzerinden 
sekerek ilerliyordu. Karanlk, yıl
dızsız, esintili bir gece .. 

Yolcular çoktan uyumuşlardı. 
Birden vapurun baş taraf.ında 

feryadlar yükseldi. Bur.u koşuş -
malar, gürültüler takip etti. 

- Yangın var? .. 
Bu müthiş haber bir an içinde 

geminin en dip köş lerine kadar 
yavıldı. Uyku scrsemliğile neye 
uğradıklarını şaşıran yolcular, 
güverteye fırladıkları zaman ge
minin baş tarafını alevler içinde 
buldular. Yangın baş ambardan 
çıkmıştı. Sür'atle yayılıyordu. 

feryadlar alev lcrin yanısıra yük
seliyor. Yolcular şuursuz bir te
laş içinde oradan oraya koşuşu -
yorlardı. Yangını bastırmak müm
kün olamıyordu. 

Tehlikenin arttığını gören sü -
vari cankurtaran sandallarının 
hazırlanmasını ve geminin baş • 
tan kara etmesini emretti. 

Vapur çok açıkta idi. Alev !er 
rüzgarın yardımile gemiyi sarı
vermişti. Rüzgar bir yel,ııaze gibi 
vapuru ateşliyordu. Bu vaziyette 
karaya gidinciye kadar baştan a
şağı yanacaktı. 

Süvari eline tabancasını almış
tı: 

-E vvela kadınlar, çocuklar, 
sonra ihtiyarlar .. Erkekler geri! 

Süvari, diğer kaptanlar, tayfa
lar, vaziyetin vehametini kavn -
yan bazı yolcular yangının sür'at
le önüne geçmek için azami gay-. 
reti sarfediyorlardı. Gökyüzüne 
doğru kızıl alevler, siyah sular ü
zerinde kırmızı renkli yılanlar gi
bi kıvrılıyorlardı. 

Önüne geçilemez, dmehşetli bir 
panik b~lamıştı. Bağırışmalar, 

Diye barbar bağırıyordu. 
Yolcular cankw·taranlara hü

cum etmişlerdi. Herkes birbirini 
çiğniyor, çocuğunu kaybeden a
nanın, annesini kalabalık arasın

da bulamıyan çocuğun, yekdiğe· 

r inden uzakta kalmış karı, koca, 
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939 da Neler 
Olacak? 

( 4 üncü sahifeden deva'll l j 
tu. Lehistan da öyle mi yapacak? 
Bu yüzden L~histanla Almanya 
arasında bir harb çıkmasına ihti
mal verilmemektedir. 

Ukrayna meselesi bu suretlı• AI
manyanın dilediği ~ekilc!e h.:ıiie

dilerek Almanyanın maksadı ha
sıl olduğu farzedildikten sonra 
vaziyet şöyle mütalea edilıyor; 

Fakat Almanya 11e Lehistanın 
arası açılacak. Geçen sene Lehli
lcr Çekoslovakyanın taksİ.\:i sı

rasında Teşen mıntakasını ele 
geçirmişlerdi. Bu sefer bu mm -
takayı Lehlerden alarak tekrar Çe
koslovakyaya iade etmeğ! vade- ' 
ceklerdir. Demek ki Çekoslovakya 
da Lehistana karşı Almanya ile 
beraber olacak. Diğer taraftan da 
Lehistan Ukranyasında isyan çı
kacağı cihetle burada da Lehlerin 
işi zorlaşacak. Böyle olunca Le -
histan kendisine dost olmıyan üç 
kuvvet arasında kalmış olacak. O 
zaman Lehistan ister. istemez ken
di idaresindeki Ukranya muh -
!ariyet verecrktir. Ondan sonra 
Rusyanın elinde bulunan vnsı 

Ukranyada tahrikat yaparak bü
yük Ukranya devletini vücude ge
tirmek için çalışılacak. 

Lehistaı.dan korkulmak için bir 
sebeb kalmıyacak. Lehistan al'" 
tık Almanyayı tehd'.d edecek hal· 
den çıkacak, bu suretle Almanva 
kendisine pek emin bir vaziyet İe
min ettikten sonra faaliyet saha -
sını genişletecek, Berlin - Roma 
mihveri hesabına İtalyaya mü

essir surette müzaheret göstere -
cektir. 
İtalyanların Tunusu isted:klerin 

den bahsediimiyor mu? A, na" • 
yanın müzahe, tile İta.yan politi
kası Afrikada daha vası bır saha 
bulacakmış. Yine şunu da ı!ave et
meli ki burada da rarbetmek rr.t v 
zuu bahis değildir' Ber:in - Roma 
mihveri burada l'"'aksadına harb
siz olarak varacakt:.r İtalyan ,., 
Alman hava km·vetle"nin Fra'!
sanınkine üstün olduı;tınu göstc -
rerek Fransad n stenen ey,nr e'
de edilmesi kolay olacakm•ş. Bütün bunların tasaV\'llr ve tah

mın olduğunu tekrar etmcğe lü -
zum olmasa gerek. Takip edJen 
maksad ile bunun etrafında hatı
ra neler geldiğini göstermesı iti
barile bu tas~ vvurl rdan, talım.n
lerden bııhsed.hyor. Yoksa ta -
savvur besl€mekle maksada filen 
varmış olmak arasında ne kadar 
fark olduı;tınu herkes bilir. 

Bütıin bu işkr n vakit olacak, 
939 st'nesini!'l r:ı ,t' mevsirrler~:ıe 
sığd:rılacak? Bunun cevabı:--. da 
veriyorlar. 

1- Leh~tanla olan mesele ılk
baharda olup bıtccekmiş, 

2- D.ğcr işi r de yaz ve sont.a
harda başarılaca1<..'11ış!. 

Almanyanın maksadı Avrupa
nın şarkından taır ım.. cm· ol
duktan sonrad:.r kı İtalyay tam 
manasile b!r müz hcr.t gös r -
ınektir. Halbuki İ alyanm r.:- ·sa
dı ise bır an evve: kendi maksad
larını temin ıcin Al anyanın rr ..ı
zaheretin. elde e:mek, Alman po
Mlkasın, bu sc.re.le garb devi t -
inine karşı faaliyete getire r k 
FransJmn el.nde01 birşeylcr al -
makt,r 

111alüm olan bırşey vorsa o da 
Almanyanın büyiik bir Ukranya 
devlet. vücude getırerek bunu 
kendi ittifakı altına almak ve bu 
suretle büyük bir rol oyn&.mak is
ted:ğ:dir. 

Yalnız şu bır iki aydır bu bahis 
etrafında biraz susulmuş gibiydı. 
Çünkü söz sırası daha ziyade İtal
yanın Frnasadan nerelerı istediği 
bahsine gelmiş bı:lunuyordu. 

Et, Ekmek 
e 

(5 inci 8ahifeden devr r.: 
Oradan çıktım. Başka bir sıne

ma yok değil ya, başk ına gide
rim, dedim. \'e öyle .vaptım. Di -
ğerlerine gittim. Yıne tıylc.. Ka
labalık .. Tıklım tıklım... Üstelik 
bunun beklenecek yeri d" cyok. 
denecek kadar dar ve küçiik oldu
ğundan, sinema meraklıları tram
vay yo.u.na k._ r s r.lip, serpıl -
rnişler ... Hoş lstıınbul halkını bu 
•balık istifi. ne & n~lerdenbcri 
Tramvay şirket ıılıştırınış•ır Am
ma. ne de olsa •hoşça vııkıt geçır
mek için•. bu azab yenir yutwlur 
şey değil doğrusu ..• 

Oradan da çıktım, başka bir 
semte başka bir sınemsya, oradan 
da ümidi keserek bır dığerine ı:ıt
tim. Nihayet bu sonuncuda da ay
ni kalabalık, ayni hengame oldu
ğu halde gişede de bir faaliyet gö
züme ilişti: bilet kesiliyor ... De
mek, içeri girilebiliyordu. Sokul
dum: Gişenin önündeki vaziyet, 
ekmek kıtlığında halkın fırınlara 
yaptığı hücum ve savlete pek ben
ziyen bir manzara arzediyordu! •• 

Bu aralık bir şey daha gözü
me çarptı: 
cKarınca kararınca• derler. 

kardeş haykırışları birbirlerini 
hercümerc arasında arayışları çok 
feci bir manzara meydana getir -
mişti. 

Ezilenlerin, yuvarlananların, 

sandallara hücum edenlerin kor
kunç çığlıkları kulaklara tırmalı
yor. Yüzlerce insan dar bir saha 
içinde kaynaşıyordu. Sermed ılk 
gürültüde uyanmıştı. 

Kamaradan fırladı, salon kapı- , 
sından henüz daha yeni yüksel -
meğe başlıyan duman ve biraz da 1 
aleş gözüküyordu. Tekrar kama· 
raya koştu. İclal de uyanmıştı. 

- Ne var Sermed? . 
Sermed, karısını korkutmamak 

için, heyecanını göstermemeğe 

çal~arak: 

- Galiba dedi, baş tarafta bazı 
eşyalar ateş almış.. Söndürmeğe 

uğraşıvorlar. Her ihtimale karşı 

hazır olalım!.. 

Genç kadın fena halde kork -
mu~tu. 

(lffuau •·ar) 

Herk s yorga" !la gore ay '!ı

nı uzatın •. bunu yapm.ıyı b 1 -
me elb •tc bir nıc~ıyetti.:, .
mi balkon .ılıyor, k"mı bırıncı, k -
misi de ık nci lstıy r. G i ve ı ... 
ci me:vk. pa,..3sı vcrıp ıkl!lCı b lct 
istiycn lerc gişeden v~r:lc cev p 
şudur: 

- İkinci vok! 
Pel •• , birıncı n • k yer \' r 

Şurd yoıt, y rı saat s 
ra 

Diıılet. ğım 'jU mı: ha\ ere) c r, 

zaran, yarım s t s rır . a 
bo<abcak, yeniden bırınc, ik r , 
balkon ve sairey sev r alı 
c '<tı. O 1- ldC' rrıç n bir, cı. b i
ken \11\Tar. da ikinci cyok. '- )rJ 
yahut yok deniyordu .. 

Düşündüm, ta~ındım, hndi ken
dıme: 

- Kimbilir, dedım. , ticaret 
meselesı. bu chiknıctind n su 1 
olunmaz! •... 

Bu cikınci yok!• lhtnnna muta
vaatia, birınci bır bilnt alıp koy
nuna koyduktan sonra, o mahşe· 
ri kalabalıkta ezılerck buram bu
ram ter dökenler. lıaşmetlü sine
ma hazretlerinin! huzuruna kabul 
anı saadetıni bekliye dursunlar, 
ben ,zararın neresinden dönulür
se, karı orasıdır!• darbı mcs 1 nce 
artık bu bir günluk s;ııema ser -
güzeşt.nden bir nn e\•vel yakamı 
sıyırmıya karar verdim. 

Ne dersiniz, bundan sonra, tre
ne yetişir gibi sıneıruıya vctış -
mek, aksi takdırde chos bir vak ı. 
geç rmek için, •pek nahoş• ıntt

zar s:ıatlerındc, ecel teri dökm k 
mecburiyett var. Mesela, üç mat -
nesıne girmek isterken, kazara, 
üçü on geçeyı> kaldınız mı• vay 
halinıze! .. . . . 

Bu usulü Beledıye mi çıkardı, 
yoksa sinemacıların bir buluşu 

mu! Her ne hal ise, doğrusu bu 
usuli:n bir fevkalade tarafı var, 
var amma bunu alkı lıyacak tek 
ferde rastlıyacağımı zannetmiyo
rum; yani bu cfevkalıide• lığinl 

halkı rahatsız edişinde ve insaf
sızca cvaklt öldllrilşünde. ara ·• 
m ak ıcap edıyor l 
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l. yumuşatır. kırgınlık, ürperme hisseder 

" Her yerde etmez hemen bir kaşe Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
Poker Traş Bıçakla- G r •. p •. n· 
rını lsrarla isteyiniz. 

Karaciğer, böbrek, taş vt 

kwnlarından mütevellid san· 

cılarınız, damar sertlikleri 

~<'! şişmanlık şikAyetlerini ı ' 

URİNAL ile geçiriniz. 
••••••••••••ı•••••••••••••••ıi lalınız, rahatsızlığınız h·cmen geçer 

20 - Şubatatau 27 Şubata kadar kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacuklan rıhtımlar. 

UR iNAL Türk Endüstüri 
Ve Tecim 

1 
Karadeniz Salı ı2 de (Ankara), Perşembe 12 de {Giineysu), pa· 
hattına -zar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtırı;ıından . 

Gayri 

Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri· 

tir. Kanı temizler, lezzet~ 

boş, alınması kolaydır. Ye -

ıneklerden sonra yarım blr

dak su içerisinde alır>)!". 

lngiliz Kan2uk 
Eczanesi 

Bevcğlu - lstanbul 
. 

Menkul Satış ilanı 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

A. Ş. İdare Meclisinden : 
Türk Endüstri ve Tecim A. Ş. hissedarlar heyeti umumiyesi 

9 Mart 1939 Perşembe günü saat on birde Ankarada Yenişehirde 
Karanfil sokağında kain hususi dairesinde sureti adiyede toplana
caktır. Şirket esas mukavelesi mucibince laakal yüz hisseye malik 
hissedarların, hamil oldukları hisse senedlerini veya bunu müsbit 
vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Ankarada Şirket Merkezin
de iş, Ziraat Bankalarına veya Sümer Banka tevdi ederek birer 
dühuliye varakası almaları rica olunur. 

RUZNAME 
1- Şirketin 1938 senesi mumelat ve hesabatı hakkındaki mec

lisi idare ve mürakipler rapor !arının okunması ve tasdiki. 
2-- 1938 senesi bilanço, ili ve zarar hesaplarının tasdiki ve 

idare meclisinin ibrasL 
3- 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hak

kında karar ittihazı. Gri~in 

Hartın Çarşamba 18 de <Antalya), Cumartesi 18 de (ÜJgerı) 
hattına Sirkeci rıhtımından. 
İı:mit Salı 9.30 da (Uğur), Perşembe ve Pazar 9.30 da (Tay· 
haltına yar). Tophane rıhtımından. 
MuJanya _Her gün 9 da (Trak) vapuru sistemi vapurlardan bıii 
hattıua Cumartesi aynca 13.30 da (Marakaz). Tophane rıb· 

tımından. 

Band·rma_Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de <Marakaz), ;ı.y· 
hattına rıca Çarşamba 20 de (Bursa) ve Cumartesi 20 dt 

(Antalya). Tophane rıhtımından. 
Karabiga _Salı 19 da (Bartın), Cuma 19 da (Bursa). Tophan' 
hattına rıhtımından. 
İmroz 
hattına 
Ayvalık 
hattına 

_Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 

Çarşamba 15 de <Mersin), Cumartesi 15 de (Saatle l 
-sirkeci rıhtımından. 

ızoıir @Ü• _Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
rathattına 

Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Dumlupınar) 
Sirkeci rıhtımından. Mersin 

Hattma
Telefonlar : 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 1162 lira kıymet tak- 4- 1939 senesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri. Baş ve diş ağrılar •.. ~, gripe, soğuk Merkez ) Dcnizhank binaıu 4.?497 
dir edilen Kasımpaşada Seyid Ali Çelebi mahallesinin eski Dut yeni 5- Meclisi idare azasına Ticaret Kanununun 323 ve 324 üncü algınlığına, romatizmaya karşı 
Badulla sokağında eski 41 yeni 30 sayılı sırf mülk bir tarafı halen maddelerinde yazılı salfıhiyetlerin itası. en tesirli ve hiç zararsız ilaçtır 

Acentalar ) Karaköy Köprübaşı 42362 
Sirkeci Yolcu Salonu 22740 

Müh. ·· d Aldanmayınız, Rağbet gören her kayıkçı Mehmed Aşık Ağa menzili ve bir tarafı mukaddema • ur ar , YENİ BİLET SATIŞ GiŞELERi 

1 
- ı ı şeyin taklidi ve benzeri vardır. 

Ali Efendi ve halen Tatar Mehmet Ağa menzili ve bir tarafı rabii tari- Devlet Demiryo11arı ve Limanları ·ı GRiPİN yerine ba~ka bir marka 
kiiını ile mahdut bir bab hane 3456/270.0 sehimi Muharrem oğlu.Hikmet. . 

ve 3456/766 sehimi de Kaplan kızı Halime uhdesındc olan mezkur gayrı T icıletme U. idaresi ilanları _ · ~=ver=i.rI:~:rs:e:ş:id:d:ctı:e:rc:d:ded::in:iz. 
Muntazam posta seferleri yapan vapurlarımızla seyahat edece~ 

yolculara tır kolaylık olmak ve .zdiham vukuuna mahal kalmamalt 
üzrre bilet satı~ r,isckri arttınlmı.ştır. 20 Subat 1~39 Paz:ırtesi gıı· 
nürden ıt.barer fa Ly l• iı cak oları satış ·erlenle buralar· 
da sa• ıı cak l •)erın cıns ve ıı vil<rı a~., :ıa y.ız, lıdır : 

menkulün evsafı aşağıda yazılıdır. 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı 

Bodrum katı: Hari~len kuyusu olan bir oda bir bodrum. 
muhtelif cins vagon yedekleri ayrı ayn ihale ed.lmek suretile 7 Nisan 

Zemin katı; Bir sofa iki oda bir mutbak bit kuyu bır hala. 1939 Cuma günü saat 15 de sıra ile Ankarada İdare binasında kapalı 
Birinci kat: Bır sofa bir hala dört oda olup içinde borçlu oturmak- zarfla satın alınacaktır. 

tadır. 
Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile 

Hududu: Tapu kaydında ve yukarıda yazılıdır. . .. kanunun tayin ettiği veskaları ve teki flerini ayni giin saat 14 e kadar 
Sahası: 112 metro murabbaı olup 67 metro murabbaı hına mutcba- ,Komisyon reisliğine vermeleri !azı mdır. 

kisi bahçedir. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Halihazır vaziyeti: Harab bir ev ve bahçedir. Haydarpaşada tesellüm ve sevk şeflığinı.ien dağıtılacaktır. llvJ 
Evsafı . Hududu ve sahası yukarıda yazılı gayri menkul satışa va-

zedilmiştir. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 25/2/939 tarihinden 

itibaren 938/3779 No. ile İstanbul dördüncü icra da iresinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 

fazla malumat almak istiyenler işbu şartnameye ve 938/3779 dosya 
numarasile memuriyetimize mıiracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak içın yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir kankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. <Madde 124) 

E siltme EHaoın cmsi 
No. sı 

1 

2 

3 

Mıkoarı 

Tekerlekli dingil, dlngıl ve komple 
bojiler. 

Bu va tagresler 
gressörler 

ve ltampon 

K.epı makarası, Menot, tampon 
tası, tampon, cer kancaları, koşum 
takımları ve teferrüatı. 

19 

59 

Muhamme~ Movak. 
1:.edeli kat teminat 

Lira Lira 

22000 1650 

15600 1170 

82400 5370 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer al5kadarlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarım hususile faiz ve masrafa 1 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinde~ itibar~n yirmi . gün içinde ev:, l':'"'_._ ________________ .,,.,,..,.,.._.., ___ .,,..ı 
rakı müsbitelerile birlikte memuryetımıze bıldırmelerı ıcab eder. Aksı İstanbul Belediyesi İlanları 
halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma-
sından hariç kalırlar. 

4 _ Gösterilen günde arttınnaya iştirak edenler arttırma şartna- Motörlü nakil vasıtaları için tedarikıne lüzum görülen 112 kalem ye-
mesim okumuş ve lüzumlu maltimat almış ve bunları tamamen kabul dek parça 620 lira tahmın bedelile açık eksi!tmeye konulmuştur. Lls

etmiş ad ve itibar olunurlar. tesile şartnamesi LcvaZ'm Müdürlüğünde görülebılir. !stakliler 2490 
5- Gayri menkul 27 /3/1939 tarihinde Pazartesi giinü saat 14 den sayılı kanunda yazılı vesika ve 46 lır 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 

16 ya kadar !stantul Dordüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldık- veya mektubıle birlikte 28/2/939 Salı günü saat 14 buçukta Daimi En-
tan ~onra en çok arttırana ihale edılir. Ancak arttırma bedelı muham- cilmende bulunmalıdırlar. (892) 
men kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış ıstiyerın alacağına rüç- 'ı * * 
ha . ı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul Feriköyündeki 17 inci okulun tamiri 989,41 ]ıra tahmin tedelile a-
il~ temin edilmiş alacaklannın mecmuundan fazlaya ç_'.kmazsa en ço_k çık eksiltmeye konulmuştur . Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mü-
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gun daha temdıt .. .. • .. .. .. . . . . . 
e<l l k , 1939 t ·h · d S lı ·· ·· t 14 d 16 k d i t b 1 durlugunde gorulebılır. lsteklıler 2490 sayılı kanunda yazılı vesıkadan : ere il, 4 arı ın e a gunu saa en ya a ar s an u . . . . . .. .. _ 

- d.. - · 1 ğ d d tt b d ı · t · t · · 1 başka en az 500 lıralık bu ışe benzer ış yaptıgına daır Nafıa Mudurlu-dor uncu ıcra memur u u o asın a ar ırma e c ı sa ış ıs ıyenın a c.- 1 _ . . . 
~ ·· h 1 d'ğ 1 kl 1 b . k 1 .1 t · d'l ğund<n alacakları fen ehlıyet ve Tıcaret Oda..ı V<s ıkalarıle 74 !ıra 20 

c=ı~ına ruç anı o an ı er a aca ı arın u gayrı men u ı e cmın e ı .

1 

. _ . _ . 
miş al~cakları mccmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin kuruşluk. ı_ı_k temınat makbuz ~e~a m~ktubıle bırhkte 23/2/939 Per
yüzdc 75 ini tutmak şartile en çok arttırana ihale edilır Böyle bır bedel ı şembe gunu saat 14 buçukta Daımı Encumende bulunmalıdırıar (754) 
e.de edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna tevfikan ı X 'f. 
geri bırakılır Yollar şubesine ait 12 şer tonluk Gren ve Avalinkportcr silindirle-

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhııl veya ve- rinin tamiri 804 lira tahmin bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshoiunarak kendi- şif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü ıebilir. istekliler 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be- 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 60 lira 30 kuruşluk ilk teminat mak
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on buz veya mektubile beraber 24/2/939 Cuma günü saat 14 buçukta Dai-
bcş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. mi Encümende tuiunmalıdırlar. (758) 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hl'sab olu
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

• * 
Hal binası dahili deniz ciheti ikinci katta 68 No. lı ardiyesiz yazı-

hane 240 lira senelik muhammen kira ile üç sene müddetle kiralan-7 - Alıcı arttınna bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har- .. . 
. . ı·k kıf t · bed ı· . ih 1 k 11 mak uzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür-

cını yırmı sene ı va avız e ını ve a e arar pu arını vernııye 
1 

.. _ . _ , . . . . • 

YENİ BİR TEN 
GÜZELLİGİNE 

doğru atılacak 

JADIM 

Buruıuklar ---· iule edilebilir. 
Viyana Üniversitesinden bir Proft!JÖr -
Biocel - Tabir ettikleri Gençlitıo (';o

:ıip bir uawn.ınu lu:şfetmittir. Bu 
tevber halihatırda peube renkteki To
lc.alon kremi teı .. ibiade mewcuttur , 
Cildin bu yegiae ua.uruau ak.taml•n 

yıtmazd•a eYYel tatbik ediaiı 
sis uyurken. o ; cildinizi 

··~~._betler ve paç!e,tirir . 

ı.e, nermi n •e 
lt•dife gibi yumı;111k •e siyah nokta· 
ludan kurta.rm•lı içi• her Nbah be· 

JU Renk.deki Tolc:aJoo 
Kremİ•İ ıürüaüı. 

Semeresi ~-•.,..:::;::...;, 
ıayet emin •e 
memnuniyet bahtc:hr. 
40 yatlarında rörünebilirl•r· YatlD 
izlerini ıidirerek bir Genç lr:ıum r'i· 
el cildini ikame eder. Cildin uuuru 
olan T okalon kreminin temrırul ... 
7a11ıı hayrettir. Memnun kalmayaalar 
parunu rcri alabilirler. 

1.- Karaköydeki acentalıkta; Butiin hatlar için kamara b>" 
Jetleri. 

2.- Gala ta nh tımında Deniz Ticareti binasına bitişik giı}eJer· 
de: Bütün hatlar için güverte biletleri. 

3.- Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara havzasi\f 
İmroz hattı postaları için kamara ve güverte biletleri. 

4.- Sirkeci yolcu salonundaki gişelerde: Mersin, Ayvalı!<. 
Bartın hatları için kamara ve güverte biletleri 

Fotograflı gidiş - dönüş ve halk biletleri almak istiyenlerin: 
vapurların hareket günlerinden bir gün evvel müracaat etmeleri 
menfaatleri icabındandır. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünd;;;1 
M ılın cinsi 

Süpürge 
Üzüm kes. 
Bıç. 

• 
Mikdan 

~000 adet 
10 • 

Cibali F. Ahçılığı işı 

Muha'.ll-
men B. 
Lir ı Kr. 

341.25 
350.-

Muv•k· Eksiltme sa al' 

kat Te. şekli 

Lira Kr. 
----- --

25.59 Pazarlık 1s.so 

26.- • 16 ...... 

I- Cibali fabrikası memur ve amele lokantası ahçılığı 
müddelte eksiltmeye konmuştur ve mevcut nümun<ıler mucibınce ) 
karıda yazılı iki kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll- Eksiltme 7/3/939 tarihine raslıyan Salı günü yukarıda Jı·· 
lannda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat ŞubesiP 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. . 

IJI- Şartnameler, yemek fiat listeleri her gün sözü geçen şut# 
alııaacağı gibi nümuneler de görülebilır. 

IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 5" · 
güvenme ve ahçılık işine iştirak edecekler 300 liralık depozııolsr 
yukarıda adı geçen komısyona gelmeleri ilan olunur. .990• 

'

Jandarma genel komutanlığı Ankara sabnalııl' 
Komisyonundan 

1- Bir metresine üç yüz kuruş kıymet biçilen vasıf ve orne · 
uygun kırk bin metre kaputluk boz kumaş 4/3/939 Cumartes• P 
sı.at onda kapalı zar! usulile satın alınacaktır. J:' 

2- Şartnamesi altı lira karşılığı komisyondan alınabilecek ola" 
eksiltmeye girmek lstiyenlerin (7250) liralık ilk teminat ve şartnaffl 

yazılı belgeleri muhtevi teklif zarflarını belli gün saat dokuza 11sd· 
komisyona vermiş olmaları. (446) (915) .1 

----------------------------------------------------------__,, 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyenu iıanlar• 
mc-cburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tazifat ve tellaliye resmi~- lugund~ g<;. uıeh ı r. J s t c kıı l c 54 liralık ılk temınat makbuz veya mek
dcn mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid 1 tub le bıriik'.c 23/2/~3~ t'erşembe günü sat 14,30 da Daimi Eniümende 

olmayıp Arttırma bedelin~en tenzil olunur. İşbu gayri menkul I bulunmalıdırlar. (778) l--------------- ı 1--------------------------' 
vukarırla gösterilen tarihte Istanbul dördüncü icra memurluğu odasında -----------------------------! DEVREDİLECEK İHTİRA M. M. v. Deniz levazım satınalma komisyonundan: 
islou •• an ve ııöstc rilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan Jandarma genel komutanlığı Ankara BERATI . ,.,f 
1 938/3779 cDuvar . in. şaatı_n_da hususıyeh 1 1 - Tahmin edilen bedeli 11355 lira olan_ ve ş.artnamesınde ·ı~· 0 ı.nıır. satınalma komİs'-"O'.lundan r•· 

Gümrü:< muhafaza 

İstanbul Satınalma 
genel koınutanlığı 
Komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza teşkilatı için 7 kalem gamsele malzemesinin 
21/2/939 salı günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tahm,ni tutarı 296 !ıra 35 kuruş ve ilk teminatı 23 liradır. 
3 - Şartname ve ' ıs:esi komisyondadır. Görülebilir. 
4 -- İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni ı 

ve •wdru, ır . .-.c Galata eski ith~lat gümrüğunclı:ki kom!syona gel• 
n:e.cri 0020) 

J hakkındakı ıcat ıçın alınmış olan 1 bulunan altı cins borunun kapalı zarfla eksiltmesı 22/2/939 ta. ~ 
25 Şubat 1939 tarih ve 782 numara- rastlıyan çarşamba günü saat 14 de vekalet binasında mütcşekk•1 

lı ihtira beratının ihtiva ettiği hu - misyonumuzda icra edilecektir. . 
1 - Bir tancsıne dört yüz altrr.ış kuruş kıymet biçilen vasıl ve ör

neğine uygun bin dört yüz Tulga 21/2/939 salı günü saat onda pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alıııal:.ilccek bu pazarlığa ka
rışmak is•iyenlcrin 483 liralık teminat ve kanunda yazılı belgelerle 
belli gün ve saatte komisyona baş vurmal·rı (531/1049) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharnri 
ETE:\1 İZZET BENİCE 

Ba•ıldıı:t yer: SON ThLGl~.U' Matbaası 

kuk bu kerre başkasına devir ve 2 _ Şartnamesini almak istiyenlerin her gün komisyona pıPr 
yahut icadın mevkii fiile konması ! 

1 . . . d h" ·ı b"I .. t k caat arı. d 
ıçın ıcara a ı ven c ı ecegı e -

1 

. . . . .. . atin 
ı .f d"I kt ı ki b h t 3 - Eksiltmeye gırmek lstıyenlerın bellı gunde eksıltme sa .., 

ı e ı me e o ma a u usus a . . . . ni ır 

f 1 !• t d" k · t• nl bir saat evvelıne kadar 851 !ıra 62 kuruşluk ılk tem.mat ve kanu az a ma uma e ınme ıs ıye e - ı.I) 

rin Galatada, Aslan han 5 inci kat 1 gelerlni havi kapalı teklif zarflarını makbuz mukabilinde koJJ' 
1-3 numaralara müracaat eyleme-! başkanlığına vermeleri. Postada olacak &ecikmeler kabul ediJmeı 

!eri ilan olunur. .19. (71) 

, 

• • 


