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İtalya, 
Yeni -
Seçime 
Girerken 

,... -Geçen her gün içinde bı-
raktığımız iz ve eser bize 
yarının ne olabiltteğini bu
günden tayin eden kudret 
kaynaklığını ve rehberliğini 
ifa eylemektedir. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Şimdi 

Fransız hudnduna koşan hpanyol mültecııerı 

-
Avrupa En Nazik 
Günlerini Yaşıyor 

Koma G <Hususi)- Büyük faşist lr.ons i dün burada toplan
nıı lır. Konseyde ınühim siyasi mevzulann hilraretle g'"rtişilldüğ!l 
anlaşılmaktadır. Mu oliııi bcyudmilel v3%İyet hakkın® izahat ver
miştir. Kon,eyd~n sonra neşr~dilen r mi lehli d n anla ıldığına 
göre, bu toplnntıda ~u karar nrilıniştir: 

(De amı 

u. 

K 
Yugoslavya Harici 
~Siyaseti Değişmiyecek 

Seçim hazırlığı memleketin her 
tarafında hararetli bir çalışma 
mevzuu halinde devam ediyor. 
Nfüayet altıncı Türkiye B. ük 
Millet Meclisi bir buçuk ay sonra 
fevkalade toplantısını yapacaktı . 

Perinyan 1 (Hususi) - İspanya 
hükumeti, Fransız hü.kfunetine 
müracaat ederek ric'3t etmekte o-

tica edecek olan cumhuriyetçi is- ----------------------------
panyol ordusu mevcudu 50 bin • 1 

Dünya işlerinin her gün biraz 
daha karanlığa gittiği ve yeni ye
ni sürprizler hazırladığı bu devre 
içinde dış işleri ve münasebetleri 
bakımından başı en dinç devlet
lerden biri ve belki de müstesna
larından biri Cumlıuriyet Türlı.i
Yesidir. Dostluklarına bağlı, itti -
!aklarına sadık komşularına ve
falı olan ve uz~n yılların tatlı v~ 
acı denemeleri ile en salim yoluna 

lan hükUmet ordusu eJradının 
Fransa.ya iltica ebnelerıne mu -
saade edilmesini resmen taleb et

mi~tir. 
Ordunun k1bul edilmesi karar

laştırılmıştır. İlk müfrezeler bu 
sabah hududu geçerek Fransaya 
girmişlerdir. 

50 BİN ASKER 
Paris 6 (Hususi) ·- İspanyol 

harbinin sonuna yaka iş tığını his
settiı·en bir hava var. Pirene hu
dudları tıklım tıklım, Fransaya il
tica eden Cumhuriyetçi İspanyol 
askerlerik doludur. Fıansaya il -

den fazladır. Ordu, hı..audu geçer l 
g mez, derhal ı;iltıhl~nnd~ tec. ~ 
rid edilm t ıı. j,p,dıye k · • 
)'apılan müzakerelere güre, İspan-/ 
yol ordU1'u şİ.ı ş~kilde I•'raıı~aya ge-j 
çecektir: E\'vela, bütün sivil mül
teciler, sonra otomob:llcr, daha. 
sonra askeri kıt'alar. 

Kıt'alar derhal silahdan tecrid 
C'dilerek. ınilralyö;ler yolun so -
!um, tüfek ve bomba gibi zati si
lahlar yolun sağına bırakılacaktll'. 

İspanyol hükCımet oonnnma -
sına mensub 8 ve 11 numaralı ge
miler Fraı \·anın Port Vendres li-_ 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
, girmiş ve ahengini tamamile al
~ış bulunan dış politikamızın ba. -
r· ız bir rahatsızlık karşısında kal- ı 

1dıkça değişmesi asla mevzuu M 1 ' 1 k - • ı e 1 ~ , lS değHdir. Fa.kat, bütün b~na eh us u lstıyen erın 
agtnen daıma muteyakkız, daıma -

!~~~~!~ ~;~~: ~:u::~:::av:!~~~ . Say ısı Hergu·· n Artıyor 
h":-· ,ve .. nıtekım de Cumhurıye\ 

Ukumeti en başta bu realiteyi d ı d v 
~~i'.'.'a gözönünde bulundurmuş, 

ütun tedbirlerini daima bu tu- Ka ın ar a ar 
~~m'.a almıştır. Refik Saydamın 
knkumet beyannamesi de bu ha
ıkati bir kere daha Türkiye Bü
~~k Millet Meclisinin şahsında 

Urk milletine izah etmiş bulun
llıaktadır. 

i ;Haricde olduğu gib~ memleket 
Ç.nde de huzur, sükün ve istik -
tarı . llıızı u:r.aklan ve yakından il-
gılenctiren hiçbir kuşkulu hadise 
Yoktur. Milli valığının ve yekpa
reli" · k gın lam ifadesi içinde memle-
k •lın imarını, sanayileşmesini, 
Y alkınmasını, refahını hazll'lamı-

a Ve kazanmıya çalışıyoruz. 
Y lledef, her gün biraz daha, iyi
tı:· en iyiye, en olguna varmak
Yük llu Ş~rtlar içinde Türkiye Bü
\1 k Mıllet Meclisi intihabının 
r a tinden biraz evvel feshine ka
k ~r Verilmesindeki sebeb ise, hü
s:~ctin Meclisde- izah ettiği esa
ru ~m uygundur ve sırf tabii öm-
1.f ntı ikmal etmek iiztre bulunan 
bıı'clis en sakin ve işsiz addedilen 
ar "''.v<imde millet in intihabına 

>.eyle A. mektcn ib•rcttir. 
ıını ne~k, yeni inlihaba girerken 

!!er~:ı cfk~r.da grrek namzı:dlcr, 
ltıtıht Mocı,sın şahs'yeti üzerinde 
•til ciır tefsirler yüriitüldüğü gö-

ll'ıcktedir 

(Devaııu 6 ıncı sahifede) 

istanbulda da meb'us seçimine hazırlık yapılıyor, defterler 
tanzinı ediliyor 

Meb'us intiha\r-ıına esas teşkil 
ed~cek olan defterler dün akşam 
tamamlanmış~ır. 

Bülün kazalar dcft,ı!erini Be
lediyeye göndermişleıdir. Yalnız 
Beyoğlu ve F d\ih kaymakamlık -
larıııdaki clefterlcrın teksiri kal -
mı.jlır ki bu i~ için dün gece de 
çalışan memurlar bugün saat 14 e 
kadar mesailerini bitirecek]crdir. 

Belediyeye göndeı ilen defter
lerin teftiş h"'yeti tarafından tet
kikine başlanmıştır ve her semtte 
bunların 10 şubat günü asılacak
ları anlaşılm.ıktadır. 

Diğer taraftan mel:."us olmak 
için parti umumi merkezıne mü-

raraat edenlerin sayı~ının artbğı 
haber verilme~ledir. Birçok ka -

dınlar da meb'usluk ıçln muracaat 
1 

etmektedirler. 
Ankaradan vuilcn malumata 

gör., 6 ıncı Biiyük Miılet Meclisin

de '30 kadar yeni sır .. a buluna -
caktır. 

Yeni meb'usların gen~ler ara -
sından intihab edileceği ve mec-

liste gonç ~alarm ekseriyeti teş
kil edeceği de anlaşılmaktadll'. 

Ta y, r.e 
Kaçakçılğı 
Davası 

Aııkara 6 (Hususi muhabirımfa· 
den) - Tayyare kaçakçılığı işin
den dolayı mevkuf bulunan Ali 
Ruhinin vekili Hamid Şevket sor· 
gu ha.kimliğine müracaat ederek 
Ruhinin c~zai mukadderatının 

Ekrem Köniğin tevkifıne mualliık 
kılınmasının adaletsizlik olaca -
ğını bildirmiş ve dav&sının tefrik 
edilınesinı isterniştır. 

Sorgu hakimliği suçlu vekili -
niıı bu talebini kabul etliği tak
dirde Ali Ruhinin n:uhakemesi 
Ankara Ağırceza m;,t,kemesinde 
görülecektir. 
Diğer tarailan Ekı em Köniğin 

tevkif edilip ı-dilmediği hakkın -
da Hariciye Vek.aletine bugüne 
kadar mahlmal gelmemi~tir. 

Deniz bank 'tan 
Bazı Memurlar 
Açığa Çı1{ıyor 
B3yramd~n l'V\<l Derizbark

ta bazı işleri tel k .{ ctnle;;r ba~~ 
lam•ş olan lktısad Vckale~i mü . 

fettişlrL'i talil günicrıoden sonra 
tekrar tetkikl<'rİll<' başlamışlar • 
dır. Heyeı in § ındiye kadar yap _ 
tığı tetkiklrrl(', tahkikat, olduk . 

(Oe\·aıııı & ın~ı . ahifr~c) 

\ 1 a iRJ Y rirken 1 

Fransız Cumhur 
Reisi Şiddetli Bir 
Nutuk Söyledi 
Parıs 6 (A.A.)- Dün Cumhu -

• riyetçi gazetelerin ziyafetinde bir 
Pt.ı tı'" ~Ö"'.rrniş olan Lebrun, ez
cümle demiştir: 

Karma karışık bir dtvre yaşı
yoruz. Müstakar hiçbir şey yok. 
Her tarafta tahrikat yapılmakta. 

Dünyanın temellerini teşkil eden 
eski beyndmikl prensiplerden v.e 
beynelmilel kanundan kimsenin 

haberi yok. Bunların yerine men
şei, bize söylendiğine göre, Neo
dinamizmde ve • lorihin zaruri te
kamülü •olar •milletlerin tabii te
mayülkrh kaib olmuştur 

Bürün bunları ısımleri ile yiı -
delmrk is: rıı: 

Hak kanunu yerme kuvvet ka
nunu. Demek ki ınsanlar, hürri
yet, adalet ve be~triyet camiası

nı ıs:ıklfıl. ıçın boş yere mücadele 
etmışlerdir. Beyhude yere ıztırab 
çekrr le ~ir ô; iP mi' 

hundaıı birkaç 
sene evvt: rrıt de:rııyrtimizin esası 

ve şerefi addedildiği halde şimdi 
bunlr.rı" ortadan kalkmasına şa

hid olroayı kabul etmeli mıyiz? 

--. 
F~ıısa, bövle bir ihtimali ka

bul edemez Demokrası esasına 

müslcnid kanunlara sadık kalmış 
mcmllketlerle hemfikir olan ve 

Atlas Okyanosunun ötesinden va
k! ol.ın davete ıcabet eden Fransa 

o 'in k ü 
Spor 

Hareketleri · 
Düu yupılan muhtelif 
maçlarııı tafsiliitını 6 ıncı 
sayfamızdıi spor sütun
larımızda ol..uyqquz. 

• 
mazide sarledLmiş gayrctknıı ne
t.cclcnni muhafaza etmeğe ve sa·

adt ti te:min ve umumi sulhu mu

hafaza edebilecek prnesiplerin an
cak bu prensipler olduğunu bü -
tün dünyay<l isbat etmeğe azmet
miştir 

Reisicumhur, diğer milletlere 
söz anlatabılmek ve onları çeke
bilmek içın kuvvetli olmak lfızım
gelmrkte olduğuna işaret etmiştir. 

Yugoslav Kral Naibi Prens Pol bir merasimde 

Belgrad 6 (Hususi) - Yugos -
lav kabine buhranı dün gece ni
hayete ermiştir. 

Kabineyi teşkile memu redilen 
Zvetkoviç muhtelif fırkalarla isti-

şarelerde bulunduktan sonra, yeni 
kabineyi kurmuş ve Lstesini dün 

akşam Kral Naibi Prens Pol'a ver
mişlır. Yeni kabinede Hariciye 

Nezaretine Yugoslavyanın Berlin 
sefiri Markovıç tayin edilmiştir. 

:'\>Ievsuk olarak alır.an haber -
)ere göre, Yugoslavyanm harici 
siyasetinde hıçbir dtğişiklik ol
mıyacaktır. 

Balkan antantına rlahil bulu -
nan Yugoslavya, Antant esasla -

rına ayni sadakatle oıığlı itala • 
cak, bütün Balkan devleUenle bır· 

likıe sulh yo:unda yürüyee<.'klır. 

Yeni Yugoslav kabmesı aza>ı

nın, bugün bir liste ilt ilan edil -
mesi bekleniyor. 

Yeni kabinıoyi tvşkİI elmegc m<" 

mur olan Zvetkoviç dün sabah 

senato reisi Koroşets, radikal bir
liğinin Sloven §efleri, müsluınan
Jarın şefi Me!ımed Spuho ve d.

ğer bazı şahsiyetlerle görüşınuş 

öğleden sonra sabık Başvekil dok

tor Stoyad.novıç ile ~wn bır mC

Iakat yapmıştır. Zvetkoviç partı
nın Belgrad bölgesin• derhal ıç

timaa davet etmiştir. 

Beş Zehir Kaçakçısı 

Yakalanan zehir lr.açokçılanndan ikiııi 

(Y cızı.n 2 inci ıahifenıızdc) 
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1 HADiSELER KARŞISINDAI 
...... ------Son Telgraf.---· 

·FACİALARIN MES'ULLERİ 

HİÇ BELLİ OLUR l\IU? -
- Gençlikte de bir mal değildin 

ya .. 

Demiş_ 

lstanbul 
Edirne 
Yolu 

o L • 
1 s 

Ve .. Mahkemeler 

K 
anlı savaş, en çetin günleri
ni geçiriyor.. Şu İspanya 
harbinin, Barselona Ilınan 

şehrinin de FrankocıılaT tarafın-

İnsanlar, ne zaman akıllı uslu 
hareket etmişlerdir ki, şimdi akıl
lansınlar.. Dünya kuruldu, kuru· 
lalı harb eksik olmamıştır. Bu, in
sanların ezeli ve ebedi ziflandır. 
Binaenaleyh daima hazırlanmak 
Lizım ... 

Çirkin Manzara Veren Gemideki Beş Zehir 
Barakalar Kaldırılıyor V / 

dan alınması üzerine, meydana 

gelen faciaların tafsilatını elbette 
okuyorsunuz .. On binlerce mülte

ci, kadın, çocuk, ihtiyar, malul, 

yaralı, aç ve perişan günlerce yü

r'O'eftk. soğuğun, karın altında 

Fransaya koşuyorlar. 

tst~bul-Küçükçekınece_veAv- n.anakcı ık Kacakcısı 
rupa şıınendi!erlerı guzergiıhında T t t t 

Bunların ne suçu var?. Bunlonn 

ıünahı neT. Bu felil:etlere sebeb 

<>!anlar kimlerdir? Hiç belli değil_ 
Milyonlarca insanın başını yiyen 

büyük harbin mes'ulleri belli ol
•wnu ki?. Ne gezer .. Herkes ka

bahati, başkasının üstüne atıyor. 
Mes'ul muhakkak ki var.. r ıkat 
kim?. 

SİLAHLANMAK İÇİN BİR 

YILDA HARCANAN PARA 

Paristc çıkan •Tan• gazetesi son 

günlerde bir istatistik neşretti. 

1938 yılında dünya milletlerinin 

sillhlara harcadıkları paranın ye
kUnu tt milyar Türk lirası imiş .• 

Dikkat edin, milyon değil, milyar. 
Bu 21 milyar lira ile neler yapıl

maz .. İnsanlara, milletlere, mem
leketlere ne hayırlı işler görülmez. 
Sanki blltün memleketlerin bütün 
eksikleri tamamlanmış mı?. Ne 
gezer .. 

Her milletin kendine göre, bir 
çok ibtiyaçlnn var. Fakat, biitün 
paralar silahlanmağa harcanıyor_ 

EL ÖPMEKTEN EVVELCE 

VE Şİl\IDİ HOŞLANIR ınsJNIZ? 

El öpmeyi sever misiniz? Ç..Cuk
ken, bayramlarda, akraha ve ı a
allılkatınıuın büyiiklerinin elleri
ni öperek bayram bahşişi aldığı

mız halde, bu i~i yine sevmezdim. 
Her el öpmeğe gidişte, içimin ya
ğı erirdi_ •Mümkün olsa da o a
damı evde bulamasam, zarar yok, 

parasını da almasam-• derdim.. 
Şimdi, böyle el 'öpüvermek, bir 
de harçlık vermek adeti yok .. Ga
liba, harçlık vermek de almalı. da 
batta, ayıb sayılıyor. 

Yalnız, şimdi, ~I bir kadın 
elini öpmek için pekala can atı
yor, sabırsızlanıyoruz. Bazı pek 
mağrur, yukarıdan bakan, ehem
miyet vermiyor görünen baynn -
!ar vardır. Şunun bir elini öp • 
sem, diye heyecanlanır, durur -
sunuz. O da, aksi gibi, elini öp
türmez .. 

Dünya ne tuhaf, istediğimiz şey
leri ekseriya vermezler_ 

BİR FiNCAN KAHVENİN 

KIRK YIL HATffil VAR 

- Bir fincan kahvenin kırk yıl 
hatırı var, derler_ 

bulunan çirkin manzaralı teneke 
evlerin kaldırılacağını yazmıştık. 

Sirk~ci istasyonuna yeni ve mo
dern bir bina yapıldıktan sonra 
şimdi alakadarlar bu harab yer
lerin bir an evvel kaldırılması fa
aliyetine geçmişlerdir. 

Bu maksatla bir fen heyeti mev
zuu bahis sahada evvelki gün tet
kikler yaparak istimlak edilecek 
yerleri tesbite koyulmuştur. 

Vekalet; istimLik işinin tama
men ikmali için ne kadar bir pa
raya ihtiyaç olduğunu sormuş ve 
kat'i tahmini rakamın bildiri! -
mesini istemif;tir. 

İstimlak mumelesinin tatbika
tına geçilmeden evvel şehirciltk 

mütehassısı Prostun bu hususta 
tanzim etmiş olduğu projenin e
sasları da gözönünde tutulacak -
tır. 

Kısa bir zamanda bu esas üze
rinde tekemmül ettirilecek olan 
istimLlk işleri sür'atle bitirilecek 
ve bu yıl içinde mezkur yerler, 
çirkin manzaralı inşaattan temiz
lenmiş olacaktır. 

Diğer taraftan İstanbul - Edir
ne ı:sfalt şosesi üzerinde turistik 
oteller yapılmakta old;;ğunu yaz
mıştık. Bunlardan ik·nci otelin 
inşasına hemEm başlaıı:I .. caktır. 
Parası Ziraat Bankasına yatı • 

rılmıştır. Pliinı. da bugünlerde 
Nafıa Vekaleti tarafından tetkik 

1 ahkikatı Yakalandı 
Müdür 

'd 1 
Men u ara Rüşvet 

Ve;:ooekti 

Sokoni Vakum gaz kumpanya
sına aid Eosen-Hongkong vapu -
rundaki kaçakçılık tahkikatına 

dün de devn:n edilmiştir. 

Kumpanyanın depo müdürü o
lan İngiliz tebaalı Maltlamar; ka
çak içki ve eııyaları kendi namına 

getirttiğini söylediğinden nezaret 
altına alınmıştır. Kendisi ayrıca; 
gümrük muhafaza memurları ta

rafından yapılan gece baskınında 
memurlara 150 lira rüşvet ver -
mekle de suçlu bulunmaktadır. 

Sahilde ve geminin kumanya am
barında yakalanan kaçak eşya i

çinde 18 sandık cin, vermut, rom 
ve saire gibi içki ile süt hulasası, 
bısküviler, gaz sobaları ve fitilleri 
de bulunmuştur. 

Depo müdürünün evinde de bir 
arama yapılmış, birçok ecnebi si
garalarile iskambil kağıtları ya
kalarunıştır. 

Hfilen bu işten dolayı depo mü
dürü ile depo bekçilerinden biri, 

vapurun 1 inci ve 2 inci kaptan
ları ve mürettebatından birkaç 

kişi nezaret altındadır. 

Bir Buçuk Sene Yııtml§, 
Hapisdeıı Yedi Çıkmış 

Beyaz zehir kaçakçılığile ş d -
detle mücadele etmekte olıı..-ı za
bLtamız dün de beş beyaz zeh ır 
kaçakçısını yakalıyarak adliyeye 
teslim etmişlerdir. 

Memurlar Kadık.öyde, Kurba
ğalıderede şüpheli vaziyette do
laşmakta olan Haşmet adında b:
rini çevirmişler, üzeri canınca 

cebinde bir miktar eroin bulun -
muştur. Yapılan tahkika~ netice
sinde Haşmetin bu eroinleri ka -
çakçılıktan bir buçuk s~neye mah· 
kum iken bir müddet evvel hapis
haneden çıkan Salimden aldığı 

anlaşılmış, Salimin evind<? yapı· 

lan arama neticesinde bir mıktar 
eroin bul urun uştur. 

Fenerde Yıldırım caddesinde 
şüphe üzerine çevrilen sabıkalı 

Uz Ahmed Nihad ve Kamilin Ü

zerlerinde birer miktar eroin bu
lunmuştur. Yakalanan beş kaçak
çı da bugün adliyeye teslim edıl
mişlerdir. 

Polise Rüşvet Teklif 
Etmiş 

NASREDDİN HOCANIN 
Bıı, kahveye karşı vercliğinıh 

büyük bir kıymettir. Hakikat böy
le midir, bilmem_ Yalnız, ben çok 
kahve içerim. Çünkü ııeveriın.

Yorulan bfamı her dinlendirmek 
isteyişte bir fincan kahve içerim. 
Günde vasati 8 kahve içerim. 

olunacak ve ru'atle inşaata geçi-ı=============: 

Dün cürmümeşhud işlerine ba
kan 1 inci ceza mahkemesinde po
lise rüşvet teklif eden Serkis is
minde bir ermeni 1 ay hapse mah
kum edilmiştir. 

-
MEŞHUR BİR HİKAYESİ 

Nasreddiıı Boca, eşeğine bini

YDl'lllllf- Bir iki defa atlamış_ Bir 
türlü hayvanın ilatüne sıçn,ya • 
D181mf: 

- Hey gidi, ıençlik hey_ de
miş.. Bir uplayışta eşeliıı üstüne 
etururdum. 

Sonra, §Öyle bir etrafına Hkın
ınış.. Görmilf ki kimseler yok.. Bu 

sefer, başını nllam•ş, gülerek: 

Benim kahn tirytıkiliiinıi bl· 
len bir arkadaş: 

- O kadar kahve içiyorsun ki, 
d edi, her fiucanm lark yıl hatırı 
kalsa, bu hatıraların altından kalk
Dlllk için ömriln kifayet etmiyecek. 

AllMETRAUF 

!erek sene sonlarına doı:ru muaz
zam ve modern bir otel meydana 
çıkmış olacaktır. 

Birinci turistik otelin inşaıu ise 
Lüleburgazda asfalt yol üzerinde 
devam etmektedir. 

Bu otelin y.ınında b:r de büyük 
sinema salonu ve binası vücude 
getirilmektedir. 

Bu otellerd~ çalışacak garson
lar şehrimizde bir kuı-sa tAb! tu
tulacaklardır. 

Vekiller 
J\ıikaraya 
Döndüler 

Bayramda İzinli 
' Olarak Gelenler 

Gidiyorlar 

Yakın 
Yurd 

Tetkiki Hem ~hrimizde bazı tetkikler
de bulunmak ve h!!ın de bayramı 

geçirmek üzere İstaııbula gelmiş 
olan Maliye, İktısad, Maarif ve 

Ziraat Vekillerimiz dün akşamki 
ekspresle Ankaraya dönmüşler -
dir. 

Bir müddettenberi burada bu
lunan Orman Umum Müdürü 
Hüsnü Yaman ile Emniyeti Umu

miye müdürü Şükrü Sökmensüer 
de hükUınet merkezimize avdet 

etmişlerdir. 

--O----

* Gümrük muhafaza başmü
dürlüğü memur !arı b;r sandık ku• 
rarak 73 bin lira biriktirmişlerdir.1 

Kurbay bayramı munasebetile 

6 gündenberi latil bu!unan şehri-

mizdeki bütün mekteb!erle resmi Bu Yoldaki Faaliyetten 
dairı:ler bu s>bahtan itibaren tek- iyi Neticeler Alınıyor 
rar açılarak memurla~ mutad va- Çocuklarımızın dahc ilk mek -

züelerine başlamışlardır. teb sıralarından itiba: en muhit -

Bayram tadlini geçirmek üzere lerin; ve muhitlerindeki tarihi a-
şehrımize gelın.iş olan binlerce nıUarla, belli başlı müessese ve 

binaları kolaylıkla t~rııyabilıne -
kişi de dünkü tren v.ı vapurlarla !er· e · d d.ğ il" 

ı v aynı zaman a ı er v a -
yerlerine dönm~lerttir yetleroeki bu kabil tarihi abide ve 

Bu yüzden dünkü trenler ve va- ~erlerle meşhur yerleri bilme -
purlorda büyük bir izdiha.m ol _ !eri için Maarif Vekaletinden 
muş ve Haydarpaşa _ Ankara ara- mekteblere verilen y1;ni direktif

ler üzerine faaliyete geçilmiştir: 
sında ilave olarak bir tren daha Ezcümle ilk tedris•t müiredat 

kaldırılmıştır. programının hayat b;lgisi ünite -

GÖKYÜZÜhDE 
rezil olurum İzmirde. 

- Haydi içelim öyleyse. 
-İçki, böyle zamanda insanın 

AŞK YARIŞLARI 
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- Bu, beni hiç enterese etmez, 
bayın:! Suna zaten benim öz kı

zım değildi. 

- Ne diyorsunuz, üvey kızınız 
mıydı?. 

- Evet ... 
- Bunu şimdiye kadar nasıl ol-

du da anlıyamadık?. 
- Bu hakıkati bugune kadar 

Suna da bnmiyordu. O benim e
lime bir yaşında gelrnlşti. Ona 
Şimdıye kadar öz kızım gibi bak
tım. Bağrıma basarak büyüttüm. 
Bugün iki acı birden duyuyorum. 
Çünkü, yalnız Melekten değil, on
dan da ayrılıyorum. Öz evladım 
gibi sevdiğim bir kızdan .. 

- Acınızın derinliğini şimdi 

Vuan: hkeader F. SE&TELLI 

ben de görüyorum. Allah sabırlar 
versin. Fakat, bunları Bayan Me
lekden hiç ummazdım doğrusu. A
radan bu kadar yıl geçtikten son
ra, geçimsizlik bahan<t;ile ayrıl

mait çok çirkin. . 
- Ne diyebilirız? Mal onun ... 

Evliid onun ... Ve o, itiraf edeyim 
ki, fikir ve anlayış itibarile ben
den çok yüksek bir kadındır, Şiın
di dünyayı anladı. Olgunlaştı ... 
Kendi ayarında bir koca aramak 
hakkıdır. 

- Ben aile işlerinde sizin ka· 
dar muhatabımı haklı göremem, 
dostum! 

-Elimde başka kuvvet yok, ba
yım! Daha fazla ileri gidersem, 

imdadına yetişen vefalı bir ar -
kau;;ştır .. İçe:im. 

• Bay Tahir bir haftadanberi o-
telde yalıyordu. Ayrılık işi mah
kemeye verilmişti. 
Reşad bir gün dairede oturur

ken, postadan gelen şu mektubu 
heyecanla gözden geçirmeğe baş
ladı: 

•Reşadcığım, 

•Yakında Tahirden ayrılıyorum. 
Muhakeme günü teshil edildi. Ya· 
rın akşam seninle buluşmak ve 
görüşmek istiyorum. Bu sefer ko
nuşacağunız yeri senin intilıab 

etmeni istiyorum. Mektubumu a
lır almaz hemen bana ya odacı ile 
ve yahut posta ile cevab yaz. Sa· 
kın buluşınanıuı uzatına, Reşad! 

Bu, ikimiz için de hayırlı olacaktır. 
Sana söyliycceğim mühim şeyler 
var .. Umarım ki, uzun uzun ko· 

!erinde her vilayet mektebleri, 
kendi viüiyetleri içer ısindeki bu 

kabil yerleri talebeltr:Je tetkik 
ederek yakın yurd tetkikleri yap-1 
mağa başlamışlardır. 

Şehrimiz ilk tedris•t müfettiş
leri de, yakın yurd tetk!klerüıe 

faydalı broşürler hazırlamağa ko
yıllmuşlardır. 

Bunun için İstanbulun bütün 
semtleri, 16 mıntakayı. taksim o -
lunmuştur. 

Her mıntakada birer müfettiş -
lik reisliği al~ında muallimlerden 
müteşekkil heyetler Kurulınuş ve 
bu suretle tetkiklere geçilınişti'r. 

Ayrıca bu 16 mınt;kanın yaptı
ğı faaliyeti gözden g~~ irmek üze
re de bir merkez bürosu teşkil o
lunmuştur. 

Her mıntakadaki he~etler, ken
di muhitlerine isabet <:ıtn bütün 
tün anıtları, binaları, yull"rı, ta -

Sergis, Kocamustafapaşadaki. e
vinde evvelki gece doğum günü 
miinasebetile tertib ettiği bir eğ
lentiyi gece yarısından 2 saat son
raya kadar uz.atmağa müsaade et

mesi için Cafer isminde bir polise 
l lira rüşvet vermek istediğinden 
bu cezaya çarptmlınıştır. 

Metresini Yaraladı 
Gümüşsuyunda İzzetpaşa soka

ğında 12 numaralı evde oturan İb
rahim adında biri henüz anlaşı -
lamıyan bir mesele yüzünden çı
kan kavga neticesinde metresi 
Sofinin kardşei Hiristoyu bıçakla 
başından, Hiristo da tırnaklarile 

İbrahimi boğazından yara laınış
tır. 

Yaralılar tedavi altına alınarak 
tahkikata başlanmıştır. 

rihi eserleri hulasa o mıntakanın !-:=============;
bütün e.saslı ve lüzunılu yerleri· 
ni yazı ve fotografl~rla tesbit e· 
deceklerdir. 

Hayat bilgisi tatbikot.crında (4-

lebe<er bu yerleri mı;.,t.ızarr, lıır 

program tahtında ziydret rde -
ceklerdir. 

Diğer taraftan bü;;, mPkteb . 
!erde muallimler coğrafya ders
lerine fazla ehemmiye\ ver~ek -
!er ve talebeler meml:oket mınta -

kalarını gösteren muhtelif fot-0 -
graflar toplıyarak albümler ya -
pacaklardır. 

nuşmak ve derdJeşmek imkanını 
hazırlamış olacaksın! 

Gözlerinden öperim.• 
Melek 

REoşad bu mektubu al!nca dil -
şünmeğe başladı. 

Mektubda wmar :,-ı k;, u'"" u
zun konuşmak ve dertleşmek im
kanını hazırlamış olacaksın!• söz
lerindeki manayı gij~lükle anlı

yabildi. 
Melek, belllydi ki, bir otelde ve

ya buna benzer husus! bir rande
vu evinde konuşmak istiyordu. 
Fakat, Meleği randevu evine na
sıl götürebilirdi? 
Reşad bir aile süsü vererek, Me

lekle bir otele gitmeğe karar ver
di.. Ve hemen sevinçle şu kısa 
cevabı yazdı: 

cSruıt altıdan sonra Belw ote· 
!inde bekliyeceğim ... • 

Reıad 

Reşad m4<tu.bu posta ile gön
derdi. 

O gün akşama kadar çalıştı. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Salmatomrukta oturan Maz
har adında bir çocuk oyun yüzün
den çıkan kavga neticesinde ayni 
semtte oturan Zeki adında bir 
genci çakı ile sol gözü altından 
yaralamıştır. * İbr.ahim oğlu Alinin bindiği 
bisiklet Topkapıda 4 yaşında Ze
kiye çarparak başından yarala -
mışt.ır. 

Cemil birkaç gündeoberi şehir 
kenarında belediyenin tamir et
tirdiği bir köprüye nezaret edi
yordu. 
Reşad dairesindeki odada yal -

nızdı. 

Ertesi akşamı beklemek .. 
Bu, Amerika yolculuğundan 

daha uzun bir mesafe gibi sıkın
tılı görünüyo>·d.u ona. 
Artık otelde uzun uzun konu -

şacaklar, derdleşecekler,, ve sevi
şec~klerdi. 

Reşad, Meleği çılgıııca sevıneğe, 

onunla yakından me~gul olmağa 
başlamıştı. 

Bu yaşta her gencin yaptığı gibi 
o da böyle olgun bir kadına karşı 
- ruhunda gittikçe artan - bir te
mayül duyuyor ve Meleği genç 
kızlardan çok daha güzel ve cazi
beli buluyordu. 
Reşadın kafasında kıvrılıp ka

lan bir istifham vardı: 
•- Acaba ben de tayyareci Ni

hadın mevkiine mi düşüyorum?!• 

Sokakta 
Yaramazhk 

Yasak 
Nakil Vasıtalarına 
Takılan Çocuklar 

Şiddetle Takip Edilecek 
Tramvaylara asılan, otomobil 

veya kamyonlara takılaıı, araba 
ve motosikletlerin arkasından ko
§an yaramaz çocukların sıkı bir 
surette polis tarafından takib o
lunmasına geçilıniştir. 

Merkezlere verilen emir üzeri
ne bilhassa mektebe gidiş ve çıkış 
saatlerinde sabah ve akşam me
murlar, cadde ve sokaklarda bu 
kabil bütün çocukları şiddetli bir 
konrola t.Ab tutacaklar ve yakala
dıklarını derhal merkeze götürüp 
oradan ana ve babalarına teslim 
edeceklerdir. 

Ayruca bu yaramaz çocukların 
mekteblerine de haber verilecek
tir. 

Bu kabil çocukların bu fena ha
reketleri tekerrür ettiği takdirde 
ana ve babaları hakkında ceza ve
rileceği gibi kendileri de muha
kemeye teslim olunacaklardır. 

Şehir Meclisi 
Bugün 

Toplanıyor 
İstanbul Şehir Meclisi, şubat 

devresinin ilk içliınaına bugün sa
at 14 de başlamıştır. 

Tekmil Şehir meclisi azaları ile 
bugün tanışmakta olan yeni Vali 
ve Belediye Reisimiz Lütfi Kırdar 
bu toplantıyı bir nutukla açmış -
tır. Meclisin bu devresinde bütçe 
müzakere olunıruyacak ve bütçe 
müzakereleri nisan içlimama bı
rakılacaktır. 

Yeni meb'us seçimi için bir in
tibah teftiş heyeti de bugünkü iç
timada seçilecektir. 

--O----

Tramvay 
Tesellüm 

Şirketinin 

Muamelesi 
Nafıa Vekaleti tarafından satın 

alınan tramvay ve tünel şirketle
rin;n devir ve teslimi işile uğra -
şan Nafıa heyeti dün paza~ ol
masına rağmen Metro hanına ge
lerek mesaisine devam etmiştir. 

Dün hesablar üzerind2 tetkikler 
yanılmış bu ;;abahtan itibaren de 
tesısat üzerindeki dev;r ve teslim 
muamelesine başlanmıştır. 

Yeni Memurin Kanunu 
Yeni memurin kanunu projesi 

ile devlet memurları ıçin bir mu
avenet sandığı tesis olunması ka
bul olunmuştur. 

• Memmurlarımız bu sandık sa
yesınde; tekaiıd kanuıı..ı hüküm -
!erinden ayrı olarak ctvletin yeni 
bir alaka ve yardımın• kavuşmuş 
olacaklardır. 

----<>--· * İstanbul gümrüklerinde son 
aylarda ithalat artnuştır. Bu se
beble kanunusani içinde gümrük 
varidatı çok yükselmiş; 3 milyon 
700 bin lirayı bulmuştur. 

Bunu düşündükçe l>eyni zonk
luyor ve tüyleri ürperiyordu. O, 
Nihadın lstanbulda yaptığı işler
den az mı nefret etmiş, az mı tik
sin.:nişli.. 

Ya şimdi? .. 

O da ayni rolü mü oynuyordu? 
Reşad, muhakeme ve mantığı 

kuvvetli bir gençti. 
- Hayır .. Hayır, diyordu, ben 

onun gibi yapmadım. Biliikis bü
yük bir feragatle sah'1.eden çekil
dim. Kızının saadetini çalmak -
tan korktum .. Onu serbest bırak
tun. 

Bu bir hakikatti R . . ad, Sunanın 
kalbile oynamamıştı. Eğer Sunayı 
izdı vaç vadile iğfale k•lkışmış ol
saydı, bu işin içinden - Cemilin 
lehine olarak - kolayca sıyrılıp 

çıkar mıydı? 

Reşad ahi.iki faziletlerin en bü
yüğünü göste:-miş. S•ınayı Cemile 
bırakarak sahneden çekilınişti. 

Bayan Meleğe gelince .. 
(Devamı ur) 

Dört Günün Tarihi 
Yazan: AhD>ed Şükrü ESMER 

Bu sene kurban bayramı, ea • 
U.rnosyonal politikanın faal bu
lunduğu günlere tesadüf etti. Bu 
faaliyeti tebarüz ettiren de hadi· 
selerde bir takım nutuklurdır: sı· 

ra ile iki defa İncilterc Buşvekl• 
ll, Alınan Führeri, Sovyet Başve
kili nutuklar söylemişlerdir. A· 
mezika Cümhurreisinin, Milli 
Müdafaa encümeninde söylediği 
sözler de Avrupada büyük bir ll' 
IDka uyandırmıştır. Bunlardao 
başka bu dört gün içinde Sovyel 
Rusya, Macaristanla siyasi mü · 
nasebetlerini kcsıniş. Romany• 
Hariciye Vekili Bclgradı ziyaret 
etıniş. Filistin konferansı gelece~ 
salı günü toplanmak için bütÜP 
hazırlıklarını tamamlamış. İspati" 
ya harbi de devam etmiştir. . .. 

Çemberlayn birinci nutkuıı~ 
Birmingham'da Kuyumcular et 
miyetinin senelik ziyafetinde sii1' 
lemişti. B&l'·ekil Birminghaın'lı 
Glduğundan ve bu cem:yetin st' 

nelik içtimaı da İngiliz ticaret h' 
yatının belli başlı hadiselerindeD 
birini teşkil ettiğinden Çember ' 
lnyn'in nutku aliika ile bekleo • 
mekte idi. Bundan başka alaks1' 
çeken d:ğer bir nokta da RomaO' 
yayı ziyaretindenbcri söyledi~ 
ilk nutuk olmasında idi. Filbakİ' 
ka Çemberlayn bu nutkunda ftD' 
manyaya yaptığı seyahafndeıı ~· 
zun ve etraflı bahsetmiş ve sııI: 
hu korumak yolundaki mesaisiD' 
anlatınıştır. Başvekilin nutku cO 

kısa şekilde şöyle hulasa edilebi
lir: İngiltere sulbperverdir. Fa ' 
kat harpten korkmaz ve bunıı.' 
için de hazırlanmaktadır. Çelll '. 
berlayn, kendisini, on sekiz ·ntl 

asrın sonl-ırında ve on dokuzııo· 
cu asrın başlangıcında Napoly•0 

ile mücadele eden Başvekil p;tt'1 

benzetmiştir ki, bu zatın, fngiltt' 
re tarihinde sulha bağlı 01ına1<l1 

beraber, provoke edildiği zaııı•' 
zafer kazanmcıya kadar harp Y" 
pan bir devlet adamı olarak yel 
aldığı hatırlanacak olursa, çeııt' 
berlayn'in ne demek istediği •0' 

!aşılır. 

Çemberlayn ikinci nutkunu /.' 
vam kamarasında söylemiştit· 
Başvekil Münib konferansındııl'. 
beri takip ettiği dış politikıı0ıl' 
bir hillilsaınnı yapmış ve bi!baS-" 
Roma görüşmeleri üzerinde dur 
muştur. Çemberlayne göre, !\fil ' 
nih'tenberi cereyan eden hiıdi~ 
ler, takip ettiği siyasetin isal><' 

··~· ni ispat etıniştir. Komada P'~r 
bet bir netice elde edi!ıned1 

doğru değildir. Roma ya gitf ği ' 
(Devamı 6 ıncı nbifcp 

Güzel Bir Müşteri 
~' SaaUerdaborl l<>zlu raflard• ~· ;· 

laharrlslle mewul ~ene, lslecli&lPI •J(I' 
muş ve kaUpçıd:ıın fiahnı sorm~tu· }d' 

ta~ı kitabın flatmı söyleyince. J1) 

lerl lr.&fl•nru kaldırdı: ı<"' 
- Bu lr.llab tein mı elli lr.urU' ti 

7orsanus, çok pahalı. hem beıılO' l 
muha.rrir olduktunu nazarı ~ ... il' 
malı, tla.ttan blr miktar lndlrmell5" 

Kllapçı: ,,J" 
- Slsla haurınn için lurlr.a bl 

""' efendim, dedi. 
Miiflerl dc.-aın etti: .,1 
- Siz benim bunca senelik •.,ti uı'' 

t.rlr.aılaşuıısıruz. Bu tadar senelik 4 pi 
luiunıu2 da nr. Bir narça dah• tc 

ili leln bana halt ver. ..~· 
Kitapçı sıermvesl pek az ola.P t ' 

bm bir parça daha fedakarlık 1' ,,. 
mata müsaid otduiunu nar:arı dit'> 
le alarak: .,ı..I 

- Pckili efendim, yirmi be.!f 

dedi. ~" 
Mllşlerl bllitasıla •evam edl1° ;ııl 
- Bundan maada ben bu •iıl<· ,r 

senelerdenberl müşlerlslylm. GidlP _.( 
mek J.çln bu kadar paııuc: eskıtttJıı ~ 

ku<· 
hesiJı bu da benim içtn bir btl •'' 

Haklann l'lıkenml7ecetfni ~6r<" 
lapçı: JJ1' 1 

- Ad•lm, tllabı al pi, u•« ,1;" 
on kwıış verryim. Yalnız dev11.0l ,J1 
Zira !liOtıunda sana çok borçlu ('.._. tıf'" 
bundan fazla veremiyeccflnl h.·lll 
ınazur ~Or. ._,, 

Muşlerl hiç lavnnı boznı-4""~ ı1 
nunl bir hakkını lsllhkalr. eıtırı" ,ııl 
müddei vu'7ellle kllabı ır.oııııi1' ,/ 
a.hp kema.JJ v&karla dtlkkind•" 

cıııı. 

Kita)')(ı da kenarda: aJll ,ıf' 
-Ucu karluldum: 01 T••' ıJ 

fiikredl7ordu. 1' .. 
Be1otıu Pa.pbakU1 

Mt1•11UDtr O, 
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Adliy.e işleri J 
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Yeni Proje Münasebetile 1 j Yasağa 
Riayet 
Lazım! 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Avukatlık Kanunu Zevk Ve Seyirci Memurların Tayin, 
Terfi, Takdir Usulleri 

Çam Ve Karikatürü 

ve Avukatlar D 
ün Taksim stadyomunda 
maç seyretmeğe gidenler 
hayretten donakaldılar. Çün

kü, seyirci namına çok az kimse 
vardı. Takımlar derme çatma idi. 
Oyunlar zevksizdi. 

Sırtta, Başta, Omuzda 
Eşya Taşıyanlar 

B 
ir okuyucum bana bir n1ck· 
tuh göndermi geçenlerde 
yaı:dığım bir makale mü -

Tali mat na meye Göre 
Staja Nasıl Tabi Olacaklar 

İstanbulspor gibi, en tanınmış 
ve şerefli bir tarihe malik olan bir 
kulüb, oyuna bile gelmemişti. 
Çünkü takım çıkaramamıştı. 

Bir Vekalet Veya Vilayetteki 
Münhale Aynı Yerden Başka 

Biri Getirilecek 

Küfecilik ve sırt hamallığı ya
sak olduğu halde ezcümle bazı 
pazar yerlerinde küçük çocukların 
sırtlarına küfe yerine birer sepet 
takarak eşya ve ötebf,ri taşımağa 
kalkıştıkları görülmüştür. 

nasebetile fikirlerini söylüyor_ 
Ben, o yaznnda, yurd içinde seya· 

hatler yapılmasının, bo~ ve mÜ· 
said vıık.itlerimizde, tatil 9\' laTJn· 
da, memleketi delaşmamızın fay· 

dalı olacağını anlatmı~tım. 

Y eni avukatlık kanunu hak - 1 
kında Adliye Vekaleti tara
fından bütün alakadarla -

ra gönderilen talimatname şehri
mizdeki bütün avuksitlara tebliğ 

olunmuştur. 

Bu talimatname; yeniden avu
katlık mesleğine başhyacak olan
lar ıçin çok mühim esaslar mev -
cud bulunmaktadır. 

Ezcümle; badaına ıvukat olmak 
istiyenler hukult fakültesini bi -
tirdikten sonra en az bir sene bir 

avukat yanında ve aynca bir sene 
de Adliye Vekaletinin tensib ede
ceği mahkemelerde staj göre -
ceklerdir. 

Avukatlık yapmak istiyenler; 
ah!iıki gidişleri hakkında iki avu
kat tarafından tanzim edilmiş o

lan bir takdirname ile nüfus ve 
llıekteb şehadetnamelerini ve ah-
1§.k beyannamelerini bulundukla
rı Yerdeki baronun reisine vere -
rek tasdik ettireceklerdir. 

Baro reisi bunların bir suretini 
Adliye Vekaletine gönderecek -
!erdir. 

Avukatlığa talib olanların bu 
müracaatları 10 gün müddetle; 
baronun veya adliyenin münasib 
bir yerine talik edilecek levha -
!arla da ilan olunacaktır. 

Bu ilandan evvel; baro reisi; a
vukatlardan herhangi birini. nam
zedin manevi vasıfları haiz olup 
olmadığı hakkında tııhkikat icra 
ederek rapor tanzimine memur e
decektir, 

ı 

Her baroda bir stajyer listesi 
bulunacak ve stajyerlEore müna -
sib zamanlarda staj konferans -
ları da verilecektir. 

Avukat namzedleri bu konfe -
ranslara muntazaman devam et
ıneğe mecbur bulunmaktadırlar. 

Baro reisleri - makbul mazeret
leri halinde - stajyerlere senede 
l5 gün izin verebilecektir. 

Avukatlar; nezdlerindeki staj
Yer hakkında her üç ~yda bir ke
re baro reislerine 112un bir rapor 
evrecek!erdir. 

. :Muhakemelerde staı yapmak is· 
~ıYenI~r, avukat yanındaki staj -
arını ifa ve ikmal ettiklerine dair 
~an- vesika~arile birlikte Adliye 

ekaletine bir istida ile müra -
caat edeceklerdir. 

.. staj merkezlerinde adliye en

~:ıııe~i katibi tarafından stajyer· 
r ıçın bir umum! dtfter tutula

caktır. Stajyerler bir buçuk ay 

lllÜddeiumumillkte, bir ay sulh 
ceza mahkemesinde, bır ay asliye 
cezada, 1,5 ay ağır ce>.ada, 1 bu· 
ÇUk ay icra dairelerinde, 2 buçuk 
ay SUih hukuk mahktm.esinde, 3 
ay 'Si' h le '' ıye hukıık veya ticaret ma • 
eıııesinde staj göreceklerdir. Ay

~ıca ceza ve hukuk işlerinde zabıt 

8.ltıblıği ve başkatiblik vazife -
ırıi ve kendilerine vuilecek tel-

kiklerle, diğer yazı iş!erini de üa 
edeceklerdir. 
İcabında sorgu hiikirnlerine ve 

icra memurlarına yardım ve ve
kalet de edeceklerdir. 

Stajyerler; vekaletini üa ettik· 
leri vazifelerden ve kendilerine 
tevdi olunan işlerden dolayı asıl 
vazife sahibleri gibi mes'ul tutu
lacaklardır. 

Devamsızlığı veya inzibati ceza 
tatbikini mucib balh\·i görülen 
stajyerler hakkında mahallin en 
yüksek dereceli hiikimi tarafın • 
dan takibat y.ıptırila~ak ve tahki
kat üzerine icabı o hfıkinı tara -
fından tayin olunacaktır. 

Stajdan so.ıra namzedin dos -
ya3ı mahalli adliye ~ncümenine 
verilecek ve oradan hir mazbata 
ile Vekalete gönderilecektir. 

Trabzon imar 
Ediliyor 

Projeler Nafıaya 
Gönderildi 

Karadenizin baş şehri olan 
Trabzonu sür'atle güzelleştirmek 
için maruf şehircilik mütehassıs· 
!arından Fransız profesörü Lam· 
bere yaptırılan mü~tı.kbel imar 
pllinınının prujeleri yafta halinde 
geçen gün gönderilmiştir. 

Mekteb talebesinin .lı:ulüblere 

girmemesi hakkındaki karar, tale
be bakımından yerinde olabilir. 
Talebe, kendi muhitlerinde spor 
yapacak, ili! Fakat, dışarıdaki bu 
lrulüblcrin hali ne olacak?. 

Eğer, bu işe, her iki bakımdan 
da mahzuru olınıyacak bir hal ça
resi bulmazsak, esasen geri, diye 
ıilriiyet edegeldiğimiz sporumnz, 
bütün bütün ortadan kalkacak .. 
Ne spor zevki, ne seyird, hiçbir 
şey kalmıyacak. 

Bilmiyoruz, alikadarlar bu me
seleye ne derler.. Kim ne derse. 
desin, biz diyoruz ki, bu },al ile 
spor feci bir vaziyete düşmiiştür. 
İnsanın yüreği parçalanıyor. 

Bt'RHAN CEVAD 

Etiket 
Koymak 
Mecburi 

Bazı seyyar esnafın ve pazarcı
ların sattıkları mallanı etiket koy
madıkları, bazı yemişçilerin ise 
okunrnıyacak derecede garib eti· 
ketler koydukları görülmüştür. 

Halbuki yiyecek ve içecek bü
tün maddelerı satanı~~ velev ki 
seyyar satış yapsal:ır da etiket 
kaymağa mecbur bulundulrlann

dan bu hususta sıkı bır itina gös
terılmesi memurlara bildiri! -
miştir. 

Verilen emirler mucıbince eti

D evlet memurlar.nın tayin, 
terfi ve ~ih!eri hakkında l 
hazırlanan yeni projenin 

bazı hükümlerini y&zmıştık. Bu 
gün de memurların yeni tayin, 
tedi ve takdir usullerini kayde
diyoruz: 

Yeni proje ile memurlar, tayin· 
)eri itibarile dört del'eceye ayrıl
maktadırlar. 

Büyük Millet Meclisi tarafın -
dan intihal> olunanbrla kanun· 
]arı mucibince İcra Vekilleri He
yeti kararile ve Cumhurreisinin 
tasdikile tayin olunar.lar: 
Kanunları mucibince vekil ve 

Başvekilin müşterek )rnrarnamesi 
ve Cumhurreisinin tasdiki ile ta
yin olunanlar; 

Kanunları mucibince Vekil, vali 
ve umum müdürler tarafından ta-1 

. i 
yın olunanlar; 

Kaymakam veya o sınıftaki sa· 
liihiyetli mak:ımlar tarafından ta
yin olunanlar. 
Açık memurluklara memur al· 

mak için en az on beş gün evvel 
ilan edilmek lazımdır. Talihler 
birden fazla olduğu takdirde mü· 
sabaka imtihanı yapmak şart ola
caktır. 

Terfi için her derec<den en az 
üç sene bilfiil hizmet etmiş olmak 
ve terfi edeceği memurluğun va· 
zifcsini yapmıya da ehil olduğu sa
lahiyetli makamlarca tasdik edil
miş bulunmak şarttır. Ehliyetler 
arasında kıdemi fazla olan ve kı· 
demde müsavi olatılar arasında 

ehliyeti yüksek olan tercih edile

cektir. 
Biı viliiyet veya dairede me -

murluk boşalınca yine o daire ve
ya Vekalet memurlarından biri 
terfıan tayin olunabilir. Bu Ve
kfilet veya daire memurları ara
sında ehliyetli ve terfie istihkak 
kazanmış olan bulundukta diğer 
Vekiılet veya daireden veya ha· 
riçten memur alınmıyacaktır. 

Memurların tayin ve terfilerine 1 
tekaddüm eden teklit ve inha mu-. 
ame:elerinin nasıl yapılacağı me-I 
murlar nizamnamesinde tasrih e-

1 

dilecektir. Nizamname haricinde 
yapılan muameleler ~liikalıların 

müracaati üzerine Devlet Şürası 
tarafından iptal ediltbilecektir. 

Vazifesinde yüksek muvaffaki· 
yet gösteren memurlara takdirna
me verilecektir. Takdirnameye, 

verilmesine sebeb olan hizmetin 
yazılması şarttır. Taıcdirnameler, 

merkezden tayin edilmiş olan me
murlara mensub olduk.lan Veka -
Jetler tarafından ve vilayet tali 

memurlarına valiler tarafından, 

resen veya inzıbat komisyonları 

kararlarına müsteni<kn verile -
cektir. 

Takdirnameler, kıdeme, ve fili 
hjzmete müessir olınıy~caktır. An-1 
cak takdirnameler, k!demleri mü· 
savi olan memurların terliinde rüç
han hakkı verecek ve bir takdir· 
name, bir cezayı ort~dan kaldı • 
racaktır. Dört nüshadan ibaı·et olan bu 

yaftaların biri tasdik edilmek ü
zere Nafıa Vekaletin~ yollanmış

tır. 

ketsiz gıda maddesi satanlara der- =======~~=================== 

Yeni plana göre; A.atürk par -
kından itibaren Cumhuriyet mey
danına doğru yepyeııi bir çehre 
almakta ve Ayasofyay:ı doğru u
zamaktadır. 3 üncü unum mü -
fettişlik mimarlarından Bay Nec
mi Ateş de profesörün yanına Pa

rise gitmiştir. 

Mumaileyh şimdi Erzurumun 
planlarını gönderecektir. 

--0----

Eminönü 
Halk evi 
Binası 

Cağaloğlunda Eminonü Halkevl 

hal 4 lira para cezası kesilecektir. 

--*-

Almanya· da Portakallarımız 
~ok Beğeniliyor 

Almanyaya gönderilen ilk parti 
portakallarımızın büyıik bir rağ
bet gördüğünü yazmıştık. 

Almanlar bilhassa Dörtyol cinsi 
portakallarımızı çok beğendikle

rinden yeni ve büyük bir parti 
Dörtyol portakalı dal'a Alman -
yaya gönderilmiştir. 

Alman tüccarları yiızde 7 den 
fazla çürüklü portaknHarı kabul 
etmediklerinden gönJP.rilen por· 
takallanmız büyük bir itina ve 
dikkatle seçilmiştir. 

binası yanındaki arsada yapılmak·ı---------------ı 

ta olan mezkür Evin yeni binası- •·------------•ı, 
nın inşaatı sür'atle d0vam etmek- H 1. f n 

1
• n 

tedir. Şimdiye kadar yapılan faa- a 1 e 
liyet sayesinde yeni Evin spor ve 

oyun salonlarının temelleri ve bi- s a r a y 1 n d a 
rinci ve ikinci kat dı;varları ta • 
marn olmuştur. Ayrıca diğer pav· 

yonıarın atılan temelleri üzerin· 

1 
Bı·r rspanyol 

de her gün devam eden duvar çek· ı; 

me işi de hızla yürümektedir. G u·· z e l 
1
• 

İnşaatın hazirana k~dar muhak· 

kak ikmal olunacağı anlaşılmak· I Çok Yakında I 
tadır. 

Yeni Sıhhi Tedbirler: 

Şehrimizin Sıtma 
Mücade ··e Mıntakası 

Geııişletiliyor 

M 
emleketimizin r..ıııbtelif mın- ı 
takalarında oUuğu gibi İs· 
tanbulda da sıtma hasta • 

lığının kökünden kurutulması için 1 
büyük bir hızla çalışılmaktadır. 

Ayni mücaJele sayesinde şeh • 

rimizin her semti de fivrisinekten 
tamamile kurtulacak\ıı. Sıhhat ve! 

İçtimai Muavenet Vekaleti sıtma 

mücadele heyeti halcıı Vekaletin 

tesbit ettiği sahalar dahilinde siv
risineklerin imhas• ·ıe yumurta
larının kurutulması ıle faaliyetle 

meşgul olmaktadır. 

Heyet memurları şimdiye ka -
dar şehrimizJe yaptıkları çalış -

malar sayesinde bilhassa Ana • 
dolu yakasının muhte!ıf yerlerin

de ;yi muvaffakiyetler elde et -

mişlerdir. 

Şimdi de Selimiyeden Pendiğe 

kadar Anado:u yaka~ının Mar · 

mara havzasında faai'.yete devam 

olunduğu gibi Şile, Bt»hane köyü 

yakınlarında Riva deresi civarın

da da mücadele yürıimektcdir. 

Ayrıca Rumeli ~afmda da 

F!orya, Küçükçekme"~ ve Kali • 

kratyada da :nücadleye girişilm~
tir. 

Diğer taraftan vila~~timizin ba

zı yerlerinde bulunan bataklık -

ların da sür'atle kurutulması ka

rarlaştırılmış• ır. 

Yalnız Şişli, Maçk~ Nişantaşı 

ve civarında da sivrisineklerin bu 
yaz fazla görüldüğü iddia olun -

duğundan bu ~alarda •·~ yeni faa

liy.?te geçilmesi istenmektedir. 

Belediye reisliği; velEov ki küfe 
ile olmayıp da sepet ve saire ile 
de olsa yine sırtta hiçbir suretle 
eşya taşınmağa müs..ade olunma
masını alaka.darlara bildirmi§ ve 
sırtta, omuzd,\ ve ba~tı. eşya ta -
şıyanlara hemen birer lira para 
cezası kesilmesini ilav" eylemiştir. 
Ayni suretle ~ırtta, 0'11uzda veya 
başt· satılacak mal thşıyarak bu 1 
şekilde satış yapmak istiyen sey
yar satıcılara da kat'ıyyen mü • l 
saade olunmıyacak bt..:olara da bi· 
rer lira ceza kesilecektir. 

Kasaba ve 
Köylerde 
Parklar 

Bütün şehir ve kasabalarımızın 
en güzel yerlerinde h.rer büyük • parkav ücude getirilerek bunların 
ebedi Şefemizin ismi!" yad olun
ması için faaliyete g.çilmiştir. 

Esasen bazı ~ehir ve kasaba -
lanmızda daha evvel vücude ge
tirilmiş olan .Atatürk parklar1> 
şımdi sür'atle güzelleştirilmekte; 
henüz bir park yapm=ış olan be
lediyeler de merkezlcrınin en mu
tena mahallerini tanzim ederek 
park halin ü~ağa koyulmuş bu -
lunmaktadırLr. 

Bu münasebetle son günlerde 
şehrimizden :nuhtelii belediye -
!ere pek çok güzel a~.ıç ve çiçek 
fidan~ gönderi1mıştir. 

Bunların .ıra~ınd.ı sarmaşık, 

bodur gül, Amerikan gülü, salkım, 
yasemin, akasya çina ve saire fi
danları bulunmaktadır. 

Ayrıca şehrimizin Arnavudköy 
ve Üsküdar semt!erin:ıeki büyük 
çiçek bahçelerinden de binlerce 
top akasya, ıhlamur ve şimşir ile 
okaliptüs ve .nüteaddid dekoras· 
yon çı~ekleri de satın alınarak 

taşra belediyl'lerine g.inderilmiş
lir. 
Diğer taraftan Londra ve La

hey sefareth3neleri j~ kolleksi • 
yon halinde muhtelif çiçek soğan 
ve ıohumlar~ göndermişler, Paris, 
Bertin ve Bern sefart!tlerimiz de 
möteaddid çi~k kolleksiyonları 

göndermek üzere bulunmuşlardır, 
---0--

Mühür Kullanmağa 
Salahiyetli Maliye 

Memurları 
Maliye memurlarır.dan mühür 

lrullanmağa saliihiyetlı olanlar a
rasına vazifelerinin mahiyetleri 
icalıı yarıda! kontrol memurla · 
rile merkez kontroloderinin de 
katılması Maliye Vekaletince ka
rarıaştırılmıştır. 

Olruyucum mektubunı:n bir ~·e· 
rinde diyor ki: 

·Bilhassa tabii manzara. ha"a, 
su itibarile öyle güzel Anadolu 

kasabaları vardu: ki, biz bu yurd 
köşelerini hayalimizde bile ta • 
sa\'vur edemeyiz. İnsan memle • 

keti gezip gördükçe, daha çok •e
viyor. İki yll evvel bir \'C•ile ile 

birkaç ay bulunduğum bir Ana· 
dolu kasabası111a hasretini, iındi. 

tatlı bir heyceaala anıyorum. O • 
Tası cennetten bir köşe i<li .. Orada 
gördüğüm çanılan dilsiinü~ orum" 

O koyu yeşillikler .. Yesil rengin 
ne demek olduğunu. gidin de o

rada göriin .. O akar ~ular, diz ho· 
yunu geçen çayırlıklar, p~patye 

örtülü yamaçlar .. Nihayet güneş 
n akşam .. O güzel Anadolu top· 

rıı.klarım gördükten sonra. bizim 

bnradak.i Ada çamlarından iğrenç· 

lik geldi .. Bunlar çam değil, kari

katür .. Yahıı7., ne var ki, ~urdu

mnzun her güzel köşesinde. c\·i • 
nizde imiş gibi istirahat edemez • 

siniz. Çünkü, bugünkü haynt !j'llt

lanna uygun yaşama vasıta ,.e im
kanları yoktm.• 

Okuyucumun mektubundan hu· 
lisatan aldı6'UD bu satırlar, mülıinı 
bir noksanımıza temas ediyor. Biz 
de eksik olan bugünün yaşama va. 
sıtalarıdır. Yani rahat, modern o· 
teller n paru;iy nlardır. 

Temiz bir oda, temiz bir kar "" 
la, bir banyo, temiz hazırlanmı:ı 
bir yemek, radyo .. Daha bir süriı 
sayabileceğiniz bu vasıtl\l r, bu
gün artık bir lüks değil, bir ha~·at, 
bir sıhhat sanırctidir. 

Kalkıp, güzel bu yurd kö, e. ine 
giderken: 

- Nerede yatıp kalkacağım, ne 

yiyeceğim, diye diişünmcnı~liyiz .. 

&EŞAD FEYZİ 

Birimizin Delf1i 
Hepimizin Derdi 

Pendik 
Belediyesinden Bir 

Şikayet 
Taksim llwaierriler caddbinde 

U D,,_...,. Muaıı Nusret Tez. 
can aclinda bir okayucumnr.dan 
.e:rıe Mr -lllb aldık: 

·- l'encllaie -~ sokatınd• 
1 No. b niıe .-.... Ya.nra mü-
badil va •~lerlndea Abmel 
lominde bir aUal>am ..ar. Hen0& 
ana lıa.ramcb. ika yetim, bu de
fa D .m.sınm öhiınü De öksüı: ka
in ba ,..a11 - ayaimdan sa
kat ve bem de uda kaz.ancı on 
lirayı ceçmi7<a Jı;ilçuk bir balıkçı 
kalııvesloJ lşk&me.kte ve bu a
yetle ancall kanuru: doyurabil -
mektediF. Ayal k67ün sakinlerin
den Bayan İkbal adındaki hala-
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r · k · 1 l • b ] t 1 1 likali lcab eden mirasın ve ~k 

1 
bula cemeyleyip ittim senedim net cnmege aş amış ı. Çünkü Alemdar Mustafa Paşa dan ceblerini dolduruyorlardı. 
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evvelden bu bul! halanın her na-

ZOR BALAR Sultan Mahmuda tasdik ettirdik· Durmadan ortalığı kasıp ka - adeta Padişah gibi saltanat sürü- Şaka değil; devlet ve millet sıı.a eliııe c~n baba halıkının 
ten sonra keyiflerini çatmıya baş· vuruyorlar, h.?r paralıyı Sultan yordu. Birçok devlet ışlerini re- mahvolmuşken bu zorba başı, İs- f tahalı.kuJı;a ıçtıı""" samanda Kar-

l J 
Jamışlardı. Her birerı kellesi ke- \ Selim katili addederek soyuyor - .sen görüyor, Sultan Mahmudu se- tanbula girerek kell..,ter uçurmuş, lal sulb mahlı.cıııeaine müruaatl 

, Padişahlar hal' etmiş taht ve taç- b b'I ı SA l TA NA Tl sile.~ bir vezirin sarayına yerleş· lardı. yirci vaziyette bırakıcordu. nkl olmıııısa da maruz fakru hali 

mı·ş cümbüş eyliyorlardı. B t Padişah l ' .. k Al d K b' b • sc e ı e mahkemea a lstllzam ey-aş a 0 maı< uzere ÇO em ar amerta 2 oyun eg- !ar kurmuş koskoca bır veziri a- ledlil maaarırın ı.mın edil•m•m•· 

""· 63 
b .- Hiç ben arslanımı bırakıp 

U ıhtiyara gider miyim? 

b - Ben de tstanbulu bıralnp hiç 
u "'' hı , az kafalı herifle Mısıra yoJ· 
nır ınıyıın? 

deı_şin garibi, bu iki ~ift de bakire 
gıld' Oğl ı. Cananı, esircı hanım kız 

an an kız biliyordu. Halbuki, o, 
asının kız 'd' c 1 ı ı. 

li'ak ariye de, Canan gibi kadındL 
-· at cariyenln kadm oldug"unu ... .;ı,ır · 
M cı hanım biliyordu. Llıkin kızı 

ısırJı 
ll'ıak ?'a satarsa onu bakire yap· 
carf .:ıçten~i, Güvercin kursağı ile 
di ~ Yı ınuk~mmelen bakirelen-

tebilirdi. 
l:sir .. 

cııun tanıdığı ebe hanım 

Hak için bağırıp ç•ğıran, ehli geçmeden bütün İstanbul halkı miş, siliihlarını ve kalbini teslim 'd. y 1 • ıinden ,._,, 1a1ı;11ıı dava lıDki-zam ı ı. a nız vezirı azam değil, 
ırza tasallut eylediğinden dolayı sızlanmağa başlamıştı. eylemiş, haremden çıkmaz hale ı nı baıuııamam,.ıa. 

vaktın Padk;ahının fevkinde sa • 
kelle uçuran, kadını mahrem bi· Rusçuk yaranının lıtanbula gir- gelmış· ti. '-"'·kı Binaenaleyh ba unıretln ldı • 

k ah . b' k d d Hatta ço- filu ran bir ~ahsiyet idi, 
pe m ır ır a ın ı. k: len Alemdar Mustafa Paşa, sarayı diği günlerde sevinen İstanbullu- Kamertab, günügününe efen - vinl ma>sacıııe bir fakriıhal llmü-
cuk doğurmuş kızlan bile ırn - 'ği Amma, okuması yazması yoktu. haberi cıkartıp aclllyerc milıalıe-

bümayunda kase dolusu yedı lar şimdi zor:ıaların elinde ezilip disi Vahid efendiden &ldığı emir 1 · •-rı senm farkedemiyeceği şekilde gü· bundan ne çıkardı? .. Kimse ağız re co•~ ım .. ı zunıunda Karla! 
amberli macundan sonra nefsini duruyordu. Kabakçı Mustafa ve mucibınce Alemdarı çileden çı kaYIJlakaml"-A--

vercin kursağile bakire kılıyor • - açmadan del,iğine girmiş suspus ' ... ~~ muhavvel ar-
du. Hele bu işi ameli manda ih· tutamaz olmuştu. avenesinin yerine gelen bu türe- karmıştı. Afyon, amb:r, çubuk, oturuyordu ya... zuhall Pendllı lıeıedlyeslnre meskut 

İstanbulda beş on esirci pazarı di halıiskiırlar halka göz açtırmı- şarab çekmeğe ve içmeğe başlıyan bıralr.ıldıiı ve bu ıuıreııe ıruıtduri-
tiyarlara yutturmak hiçtendi. * yeti cihetine &1dlldttı antaoılmak-

Binaenaleyh; cariycy! kahyaya veyahud konağı varken yüzle'.:e yor;ardı. Alemdar artık eski dağ deviren Mısır kıihynsı, konnktan çıkıp tadır. Halbuki; dlter taraftan Pen-

gu .. I gı'bı· kız og"lan kız gibi okuta- baliğ olmuştu. Yeni gelen ve hu· Her biri bir tarafa sinmiş olan zorba değildi. . . h b' dik beledlyesibazı hal ve vakii •e-
y · ·1e İsta b ı 1 Ik b D ı · ı · k k h t gittikten sonra esırcı anımı ır , 

bl.lı'rdı'. kfımeti elde ooen Rusçuk yaranı enıçerı r n u ıa ının u ev et ış erı or u ve va şe rinde kim<eler için bilitereddud 
l 1 d · t' • d d k k' düs,·ünce almıştı. Acaba, i<e nere- 1 . 1 

1 bol keseden paralar ssçarak güze sız nnmasın an ıs Hl e e ere içinde idare olunuyordu. Her ım ..., ve eemmu adli müzaheret llmü-
Nihayet kahya efendi hazrete- d d 1 it d k" ük' 1.. Al d 1 h' d den başlamalı idi. haberi vrrdi'I ve 00·,··ııkıe 1 1, .•• 

k k b ']d' I kat ayak cariyeler satın alıyordu. urma an e a ın a!'l or u - em ar ve yaranı a ey ın c en • w 
ri kona tan çı a ı ı; a • hal Çok geçmedı' K · · nai muamelede lnıl"•du•u •.··ene 

Ç k d debdebe ve sal· yorlardı. ufak bir fısıltı yapını< olsa der · :ı~naz esırcı, - • •• 
)arı geri geri gidiyordu. o geçr;e en ' ökrenihnı.llr.• 

t t b 1 t Rusçuk zorba Sultan Mahmud hnlkın ve Ye- kellesi uçuruluyordu. Bu gibile - planını çizdi. Cariyen,.1 yerine e-* ana aş amış ı. • Okuyucumuzun bu meklubunu 
l ku k Olan keçeküliih- niçerilerin dedikodusundan istifa- re de söylenecek liif hazırdı: !inde bulunan kızlard,,n birisini 

Alemdar Mustafa Paşa ve ya- arının p uru · nazarı dlkkale aruderek ke>·fiye. 
ki 1 meg"e dey' kalkmış•ı Adan·ıl•rı vasıta - Sultan Selim Aleyhtarı.. tenbihatı mahsusa ile r,",lunun koy- ıın d h-Lı ram her birerleri birer mühim ]arı altın vara a çe\rre en " - . .. • " ne erece - kate yakın olup 

1 · .. .. t il'hları al sile Yenieeri ileri gelenlerini kö- Alemdarı kurtarıcı ve haliiskiir nuna ver""ekti. olmadıfınıa tahkllılnJ I< b mevkie geçtikten, Anadolu ve düğme erı gumuş en, s a • ' ve a mm 
.. .. k km ı dan ziy ru" klüyordu. namile göklere çıkar~nlar durma· (Devamı var) yapılmasını alilıııdarlardan dRerl• 

Rumeli zorba bı~Iarını da 1st~a~n:- ..L~tın:.:;_~v:e~gu~m:uş:.,::;a ::.:::a~3~r::.:_..:__·_!_---..:_ __________ :__ __ __: __ __::._ ___________________ ..!...::=:=:::::::::::::::::::·-:L. 



1 Kat'i Zaferden Sonra .. 1 
-·. 

- ~ , M~~aklJ Şeylerl 
VE ispanya'da Krallık 

Kurulacakmış. 
Yegane Namzed : Eski Kralın Üçüncü 

Oğlu Don Juan'dır 

Müstakbel Kral Bahriyeden 
Yetişmiş Müstaid Bir Gençtir 

Yaktile r rarıko Kendisine 
Heticeyi Bek 1 emesin i Nasıl 

Tavsiye Etmiş 

1 spanyada Franko galib ge
lir de artık dahili harb bi
tecek olursa krallık tekrar 

kurulacak diye türlü ihtimaller
den bahsediliyor. Bu takdirde ki
min kral olacağı meselesi vardır. 

931 de Cumhuriyetin ilan edil
mesi üzerine tahtından, tacından 
ayrılan eski Kral on üçüncü Al· 
fonso artık kral olınıyacakmış. 

Şimdi en ziyade kendisinin 1s -

panya tahtına namzed diye bah
sedilen Alfonsonun üçüncü oğlu 
Don juandır. İspanya tahtına ve-. 
liahd diye görülen bu Prens şim
dı }'irmi beş yaşlarındadır. Ken -
dtsi 913 de haziranda, yani Umumi 
Harbden bir sene evvel dünyaya 
gPlmiştir. 

Genç Veliahd Juon ile karısı eski Fransız 

prenses dö Borbon 
hawıdımından 

BEKLENMİYEN BiR 

İngiliz gazeteleri şimdi bu İs
panyol Prensinden çok bahsedi
yorlar. Çünkü Don juan küçük
tenberi İngiliz terbiyesi görmüş, 

•çük yaşındanberi denizi sev -
ıniş, denizciliğe çok merak etmiş-

HADiSE: 

Rusya İle Almanya 
Arasında Müzakereler 

Başlıyor 
Almanya, Bu Suretle İhtidai 

j 
• Gibi Mühimmat Satarak 

T 
aymis gazetesınin Berlin -
deki muhabiri tarafından 

yazıldığına göre Almanya 
arLık kendi komşusu olan bitaraf 
devletlerin vaziyeti ve vazüesi ne 
olauğını sormakta ve Avrupa -
nın arkında takih edeceği poli
tikada bu komşuların da kendisi 
ıle le!jrlki mesai etmesl lazun ge
lecP~ini söylemektedir. Bu itibar
la Alman diplomatları Varşovada 
ve a:·ni zamanda Moskovada faa
liyete girişeceklerdir. 

ti L'sela Almanyadan Rusyaya 
bırtlca.ret heyeti gıdeceği söylen
mektedir. Demek ki Rusya ile Al
matı) a arasında bir müzakere baş
lıyor demektir. Diğer taraftan 
Hitlcnn yaveri yüzbaşı Vidmanın 
uzakla~tmlması gibi şeyler harici 
polit kad:ı müessir olacak, başka 
devletlerle anlaşınıya taraftar gö-

Madde Bulabilceği 
Para Kazanacak 

( Deoonıı 7 inci ıahlfede) Sovyet Hariciye ko . . L't . fi mısen ı vıno 

tir. Onun için bu Prens bir bahri· 
ye zabiti olmuştur. 

Kadiks' bahriye mektebine gir
diği zaman diğ~r arkadaşları olan 
talebe kendisine söz söylerken 
esen• diye hitab etmekten çekini
yorlar, kralın oğlu olmak itibarile 
fazla bır hürmet gösteriyorlardı. 
Don juan mektebde müsavat la
zım oldutunu düşünerek kendi
sine emir verileceği zaman da böy
le htirmetle lisan kullanılması u
sulünü kaldırmış. 

931 de Kral Alfonso tahtından 
indirildiği zaman gP..llÇ Prens da
ha bahriye mektebinde bulunu -
yordu. O zaman mektebd~n al.
narak Cebelütlarıkta bir torpido
ya verilmiştir. Ondan sonra Don 

juan İtalyaya, Fransaya, İngllte
reye gitmiştir. İspanyol Prensi 
İngiliz donanmasına girmek is -
temiş, müracaati kabul edilmiştir. 
İspanya Kralının büyük oğlu 

ağzından burnundan kan g~h·rek 
hasta düşmüştür. Bunun ii?.erine 

Alfon90nun ikinci oğlu veliahd o:
muştur. Üçüncü oğlu ise bir İngi
liz zırhlısı ile Hindistana gitmış
tL Prens Hindlstanda gezmiş, zen
gin mihracelere misafir olmuş, sıt
maya tutulmuş, fakat bu sırada 
babasından gelen bir telgrafta şu 
mühim haber veriliyordu: 

Prensin ikinci büyük kardeşi 

gönül verdiği bir kızla evleniyor
du. Halbuki bu kız Kral haneda
nına mensub olmadığından İ• -
panya Prensi bunu alınca her tür
lü haklarından vazgeçmiş oluyor
du. Onun içln veliahdlik de üçıın
cü oJtla kalıyordu. 

(Devamı 1 inci sahlfeie) 

MUAŞEllET EDEBLEııJ: 

Bul maqeret edeblerl vardır ki 
ı bunlara rJa7e$ etmemek hemen her 

,.erde kabalık addolunar. 
Me9eli, sofra.dasın ıs, çorb& ıncak. 

tJflOJ'IP • iyemeulnb. lllullaka bira• 
b'' ' .lnb, sotusun. Ekmeli. bı .. 
çak..- ...... mele hakkınız :roktur. El lle 
koparacaksmız; evveli 7emefJn1zl, IOD 
ra ekmeli atwuza at&caksmtL Ell kes
mek tein de bıç:ıiı &at, ~talı da sol 
ellnlze alacabmız. Kemikleri üzerin
de kal&D et parçalarmı elinizle tutap 
kemlrebllfrb'lnlz. faka~ tavuk ve7a pl
Uo kemi!! olmak 9arllle-

Sonra. ekmej:t, yemek su7ana, sal
çaya batırnıak cala defli. Sala.tayı kes· 

mek de ö: lo-· 
Yemek >'erken bıçatı atız& sOtUr

mck, şu veya bu :remeitn nefasetin
den. lezzetinden balısetmek de dotru 
değU. 

Bunlar, bilinen •e tatbikinde ihmal 
olunan "'yler dekli mi?. 

SAGm - DİLSİZLER. 

Normal bir bançerelerl vardır. Dll
slıdirler, yanl söı sö11lyeme-ıler. Çün

kü ne bir ses Ltltlrlf'r, ne de bofazın 
her bir mahrecinden fıkan muhtelif 

sesler arasındaki farkı anlarlar. 
Gördüklerl teYlerln lslmlerlnl de blt

mr-zler. İptidai anular, hisler, sevk 
ihtiyaçları. ıztırab lıhar ederler. Fakat 
bunları anlatamazlar. 

BİR MiLYAR ALTIN 

Tamam 322,580 kllo aj;ırlıfıntb ve 
16 metri mikibı hacmindedlr. 

Bunu. 3 milimetre kutrunda bir tel 
farzedJnlz, kürelarzı bir baştan bir 
başa sarmara kili rellr, 

1 milyar altını nakletmek l«;:ln 64 yük 
val'onu ister. 1 nıllyar altın erlUJlrse 
tabii boyda 22 insan heykeli J'•Pllır. 

1 
Radyo J 

Programı 

Ankara ~adyosu 
BUGtıN 

18,30 Program, 
18,35 Türk müzifl, halk tıavalarL 

19 Konuşma. 
19,15 Türk müziif (fasıl heyeıt: 0..

tenigi.r sab:ı lash). 
ZO Ajans, meteoroloji haberleri, zl- • 

raat bol'S.lSı (flat). 
20,15 Türk müzlil (Klasik program). 
1- ~man Giray ilan - Bayatiaraban 

pqre"i. 
2- Sadullah At• - Ba:ratlanban bi

rin<! besle 
3- Sadullah Ala - Bayallaraban i

kinci ~ste. 
4- Sadullah Ata - Ba:rallarabaa a

lır sema. 
5- Reşad Erer: Keman takslmL 
6-- Arll Be7 - l\tuhayyer ptkı: Hu

marı yok. 
'1- Lem'I .. Bayatiaraban tarkı: Ba

ka.sız hüsnün. 
il- Dede Elendi - Ba:ratt: Kartıdaıı 

yar &'Üi• &'Öle. 
9- Lem'! - Ba:rallaraban >ıarkı: Cot

mam o mebveşln. 
10- !lfahmut Celileltln paşa- Kar

eıfar şarkı: Vahı meyusl. 
ıı- Sadullah Ata - Bayatiaraban: 

Yürük semai. 
12- Elem Efendi - Ba7allarabaa: 

Sat: semaisi. 
21 l\temteket saat a,.an.. 
Zt K.onuşma. 
21.15 Esham, labvllit, kambiyo -

nukut borsası (flat). 
21,30 l\lüdk (oda müdfl). 
22 llfü.tk (küçük orkestra 

Neclı> Aşkın). 

23 lllüdk (<azband - Pi). 

- Şef: 

23,45 - 24 Son ajan• haberleri ve 
yarınki prorram. 

YASIN 
12,30 Procram. 
12,30 Türk müzlfl - Pi. 
13 l\1rmlrket saat ayarı. ajans, me

teoroloji haberleri. 
13,10 - 14 Müzik (küçük orkestra -

Şrf: Necip A!jkm). 
Va.ryete procramı (tanl'olar. vals 

ler, tokstrotlar, saire). 

• 

YALNIZ ADAM 

ir yaz Büyükadada Hüse -
yin Niyazi ile tımışmıştım. 
Hüseyin Niyazi elli yaşla -

rında, orta boylu, şişmanca, saçla
rına fazla ak düşmüş, hoş sohbet 
bir zat ldL 

Bir gün iskeledek.l cTeyzeha -
mm. da dondurma yiyorduk .. Hü
seyin Niyazi: 

- Yarın sabah fakirhaneye ge
lin de beraber birer sütlü kahve 
içelim, dedi.. Ben isk~leye bile çok 
inmem .. Bu akşdm bir ilaç almak 
için eczaneye kadar tıeimiştim .. 

Hüseyin Niyazi, köşkünü bana 
tarü etmişti.. Ertesi sabah Nizam 
caddesinin sonunda, dile yaklaşır
ken, sol tarafta büyük bir köş -
kün demir bahçe kapıgından gi
riyordum .. Hüseyin Nıyazi, bah
çede çiçeklerine su veren bahçi -
vanın başucunda duruyor, ona bir 
şeyler tari[ ediyordu. Beni görün
ce samimi bir sevinç gösterdi.. 

Güzel tanzim edilrr.'fy çiçek tarh
larının arasından gttt•rk~n. bin 
bir güzel koku ile içtmde bir fe
rahlık duyuyordum. S•rmaşıkla
rın kol attığı, az ileridt!ki kame -
riyeye doğru yürüdük. 

Burada temiz örtülii bir masa, 

1 Yazan: REŞAD FEYZi 

- Kaç senedir çiçeklerle uğ -
raşırsımz?, 

Muhatabım. sanki, ~'Ok zor bir 
sual soruimuş bir mekteb talebesi 

1 
- gibi, birdenbire, adeta kızardı .. 

geniş, rahat dört hasır koltuk va,
dı. 

Adanın en güzel sabahlarından 
biri idL Hüseyin Niyazi ile karşı 

kar~ıya oturmuştuk .• Uzattığı si
ııaraını yakarken, yeni dostum 
bahçivana seslendi: 

- Ahmed .. Şu Veli dayıyı ça-
ğır.. • 

Hüseyin Niyazinin yüzündeki 

Onda bir şa5kuılık gorüyordum .. 
Dudakları kımıldayor, fakat, bır 

şey söylemiyordu. 
Bir müddet gözünü benden a· 

yırdı. Heybeli açıklarına doğru 

denizi seyrediyordu .. Sonra, bana 
dönerek: 

- Bu bir uzun hikii.yedir, dedı, 

sabah, sabah başınızı ağrıtır, siz• 
rahatsız ederim. 

Ben, daha çok meraklanmış • 
tını: 

- Sizi üzecek bir hatıranızı 

dinlemek istemem, dedim ... Kal· 
binizin bir yarasına dokunmuş o~ 
maktan korktum .. 

Hüseyin Niyazi, sevimli hare
ketlerile: 

- Yok canım, dedi, bizde artı~ 
kalb kaldı mı ki, yarası olsun.· 
Yaş geldi elli üçe .. 

Önüne bakıyordu. Bir müddei 
ikimiz de susmuştuk. 

Bizi derin düşüncemizden, ka· 
meriyeye doğru yaklaı;an kumla" 
nn üstündeki bir ayak hışırtısı u· 
yandırdı.. Köşk sahibi dönüp ba~· 
nuştı: 

- Ha. geldın ml Veli Dayı.. au 
sabah sağdığın sütten bize birer 
sütlü kahve yap .. Okkalı olsun. 

Veli dayı: 
- Başüstüne diyerek acele u· 

zaklaşm~tı. 

(Devamı 7 inci sahlfecl1) -

ARKA AGRISI 
kırışıklıklard~, gün görmüş, sene- Arkanızda ağrı hlssettiğiniZ ıf, 
!erce yaşamış, hazan bir ruh ıztı- man uğuşturmadan yııvaşça sıo 
rabı çekmiş bir insanın hayat hi- an's Linıment sürünüz. Derhal ır 
k" .. 1 . dı ııJ ayesı ız erı var " davi edici, sıhhi ve tatlı bit sıcak 

Kendisile tanışmamıza sebeb de, hissedersiniz. Ve ağrı bir kaç dal>~ 
dondurmacıda otururken, bir çi- ka zarfında zail olacaktır. VücU. 
çek bahsinın açılmış olmasıydı. <iünüzde bir rahatlık, bir çevik1'

1 

Orada bana: ve dinçlik hiı;sedecekslnlz. 
- Ben çiçeklere meraklıyım - Romatizma, lumbago, burkulııt' 

dır. Bahçemi bir gün teşrü eder- zora gelme, bere veya ifrat dere" 
seniz, görürsünüz, demişti. yorgunluktan ağrıyan mafsallar '~ 

Hakikaten, HüseyiJı Niyazinin ya adaleler ~loan'sın ağrıları ıes;.ıı 
bah~esinde, o zamana kadar gör- eden muessır kudreti karşısı , 
mediğim türlü türlü ı;içekler var- derhal iyileşir, ağrılara karşı ıce~. 

d . · · ht t l lmıtlc · · el ' dı. Tabiatin binbir renginin bu ınızı ta ı em ne a ıçın ti' 
tında daima bir şişe S!oan'• .ııuW 

kadar toplu ve yanyana bulunu- , ğu 
1 

k de' 
h · t . durunuz. Sloan s u şluru a.ra J· 

şunu, ı~ sey~e '!1.emı~1im. ğil, ağrıyan yere az miktarda 1ısf . .ı 
Huseyın Nıyazıye, bahçesini çe sürülerek istimal ed!:diğl için 1"' 

methettım. O, memnuniyetle gü- · idarelidir. Sloan's tesirini kat'i 91' 
llimsedl. Sordum: 

- Fakat bizdeki de ne ceoıarct!. - Bu beş yüzlük bana. İki yüz de arkadaş için 
v~rirsin. Oda kapısını üstüne kilitler, arkadaş: •bun
lar sabaha kadar kalacakln, göz altındadırlar. Sa
bahleyin karkol götüreceğiz. diye kapının önüne 
bırakırım. O da bir iki saat sonra gider .. dedi. 

Suad bunu istemedi. Korkuyordu. YOS A 
- Niye?. 
- Ya bir belalısına çal.sak?. 
- Kim. Hangisi, bu budalaların karakola git-

meyi göze alır. Heri[ bir düşünüyor, dünyayı şaşı
rıyor. Ucunda kepazeliğın kepazeliği var. Arkasın
daki ceketi verir de yine karakola gitmez. 

Ll.N_.l_ ME~_ 
- Şimdi hep beraber karakola gidiyormuşuz.. 

gibi çıkarız. Sokakta ayrılırız .. Hem otelci de şüp
helenmez, size de söz gelmez!. 

Diyordu. Selma: 
- Ben gece yar1'1 nereye çıkarım?. 
DedL Suad: 
- Sen yalnız kal Ben çıkarım.. 
Cevabını verdi. Saim bir başka önerge yaptı: 
- İkin'\!in de çıkmasına lüzum yok. İsterseniz 

arrı ayrı odalarda yatarsınız. 
Selma: 
- Bu lyj-.. 
Dedi. 
Suad Saimlıı gözü içine bakıyordu. Saim yine: 
- En iyisi böyle .. 
Deyince Suad: 
- Peki g~zel amma kardeşim. Artık ben otel

de rahat edemem. 
Dedi, ilave elti: 
- Selma kals:n flPn gi,Jeyım. Bir moıör bıı· 

• 
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luroam doğru İstanbula giderim. Bulamazsam nasıl 
olsa çamlarda sabahı ederim. 

Saim: 
- Nasıl isterseniz öyle yapın .. 
Dedi, onlar da: 

- Güle güle. Yine görüşürüz. Artık dostuz. 
Dediler, aynldılar. Saim dışarı çıktığı vakit, 

arkadaşına: 

- Hüviyet vesikaları var. Biz onları uyandır
dık, rahatsız ettik, onlar da bizimle alay ettiler, 
oyaladılar. 

Dedi Metrdotele de: 
- Çorbacıya esen. İşleri düzgün tutuyor. Müş

terileri iyi, güzel, temiz amma daha çok özenli 
olun hal. 

Diyerek arkadaşile sokağa çıktılar. 

Sokakta Saim arkadaşının kolundan tuttu, ken
dine sıkı sıkıya çekti: 

Yazan: t.'TEM İZZET BENlCJı ----·---· 
- Dostum, yüz elli yukarıdan, 100 beş numa

radan, 25 doktordan, 30 üç numaradan, 10 yedi nu
maradan, 700 de fabrikatörden. Voli buna derler. 
Ben hesabı şaşırdım. Sen say. 

Arkadaşı hemen cevab v~rdi: 
- Oooh, ben sen söylerken ne olduğunu say -

dım. Bin on beş lira. Beş yüz yedişer buçuk düşü
yor. Yürü .. Şimdi tüymenin çaresi. 

- Fakat, insanın gerçekten, •zabıta! ahlakiye 
başmemuru• olacağı geliyor. Amma para çıkıyor 
yahu ... 

- • Zabıtai ahUlkiye bSıjmemuru metelik al • 
maz. Senin gibi kaşarlanmış dolandırıcı olmalı ki, 
böyle svedalıları soysun soğana çevirsin. 

- Ada otelleri de amma kalantor!arla. doluy • 
muş be?. 

- Tabii oğlum. 1stanbulun parası yaz geldi mi 
Adalarda yeniyor. 

- Fakat, günün birinde bir de sahici polise ça
tarlar da para vermeğe kalkarlarsa vay başlarına 
gelene!. 

- Aldırma .. 
- Şimdi ne yapacağız?. 
- Hemen tüyeccğiz. 
- Motör var ını acaba T. 
- Kayıkla bile olsa karşıya geçelim. 
- Buradaki komiser açıkgözdür. Sabahleyin 

enseler bizL 
- Sabıka mı arıyorsun blzdeT 
- Neyse sen şimdi onları bir tarafa bırak da 

hem savuşalım, hem de şu paraları bölüşelim. 
- Ulan ne oldun, yangından mal mı kaçırıyor

sun?. 
- Yavrum sen gözden sürmeyi çekersin. He

rüleri dolandırdığın gibi benim de beş yüz papeli 
de kıvırır gidersin. 

~ 

1357 Hicri 1 1354 Ruıııi 
ZİLHİCCE 1kincikanıııt 

16 2~ .J> 

--;;9, Ay 2, Gün 37, Kasıın gl 
6 Şubat PAZARTESİ_..,. -- 1 1 . 

Vakitler Va.ati Ez•"' 
SL da. ... d. - .-

G«!tıeı • 7 05 ı 34 

Öğle 12 28 6 ;7 

İkindi ıs 15 ' 40 

Akp.m 17 31 12 ()/) 

Yatsı i9 05 
J ,, 

1zııAk 5 26 ıt sS 
...... 



u 

J 
r 

1 İstanbuldan Enstanteneler; 5 J · ' 

Sulu Süt Nedir? 
lstanbullu Gıda Diye Afiyetle 

Çeşme Suyu içer •. 
,., -Y-a-zan_ :_MUR __ A_T_ KA_;Y;..ABAN ___ , 

B 
ilmem ki şu güzel şehrin ne
si eksik değil? 

Yolu yok, ışığı yok, ves&
iti nakliyesi yok .. hulasa hiçbir şe
yı olmıyan bir şehirdir. Burası 

binlerce halkın gıda, rahat ve yo
rulmamak yüzü görmiyen tali -
hine katılan bir derd daha -var. 

Süt!.. 
Üç harfin ortaya getirdığ: bu 

muazza mkelime zavallı İstanbu
lu yıllarca kıskaçları içinde ezmek 
tedir. Karnının ortasındaki kır -
tnızı kuşağın üzerindeki koca •ha
lis süt• yaftasından bile tanınmı
yan bu göğümler içerisindeki süt 
benzeri mayi bilmem daha nelere 
sebeb oluyor? 

Süt! ... 
Bir kilogramında muhtelif gı

daları bir araya toplıyan ve şifa 
suyu; İstanbulda mikropiaşmış -
tır ve kabahat İstanbullunundur. 

Çünkü İstanbul eli kolu bağlı 
olmadığı halde bu gayrisıhhi mad· 
deyi eli değdikçe içer, hem bir 

. sarhoş, hasta ve Aşık gibi ... 

• Süt derdibir kaç günlük bir me-
sele olsaydı mesele kalmazdL Çün
kü birçok mikroplara karşı mua
fiyet elde eden İstanbullu sütten 
korkar mı hiç?. 

20-25 vatandaşı bir çırpıda ze
hirliyiveren tehlikesiz C!) bir gıda 
ve çoluk çocuğun yegane yC'meği 
olan bir maddenin bu kadar başı 
boş bırakılması bilmem doğru mu-

içi S1' dolu, fakat hali. süt damgalı süt güğümleri 

dur?. Bir mandıracı, bir sütçü ve 

her gün süt alan üç şahısla görüş
tüm. Mandıra sahibi diyo;: k•: 

- Biz bir göğüm süte blr kilo 
su katarız. Bu bir mecburıyettır. 

Böyle bir mecburiyetin kt•ra -
metini bilmediğim için sordum: 

- Süte su katmak neden mec· 
buriyet oluyor!. Kilo farkettir -
ınek için mı?. 

- Hayır. Bir güğümde bir kilo 
suyun bize bırakacağı kiir 10 ku
ruştur. 10 kuruş için sütü bo~ -
mak olur mu?. 

Fakat biz sütün daba iyi olma
sı için bunu yaparız. 

Fakat satıcılar bizden aldıkları 
süte yüzde atmış su katabilir. Bun
dan tabii biz değil satıcı kar eder. 
Bizim ne suçumuz var! Satıcıla-

' 

rın sattığı sütü biz kontrol ede
cek değiliz ya ... 

Biliyor mwunuz! Biz; satıcı • 
!arın sulu süt satmaları yüzünden 
zarar ediyoruz. Bizim bu işte zara
rımızdan başka kabahatimiz yok

tur. 

* Seyyar satıcı sütün kendisi ta-
rafından bozulduğunu işitince bir
denbıre hiddetlendL Hiçbir şey -
den haberi yokmuş gibi. 

- Süte kim su katıyormuş. Ben 
mandıradan aldığım gibi dağıtı
rım. Bu adam bir nevi slit bayii 
de sayılabilirdi. 
Yanında beş altı çırağı vardı. 

Ben sütün suyla nasıl karıştığını 
sordukça o sinirleniyor ve liifı 
değiştirmek lstiyord<L Halbuki 

(Devamı 6 ıncı sahi!edt' t 

VAK'A FRANSADA BiB -~ARETJ'E GEÇİYOR: 

B üro §efi, katiblerden birine 
çıkışıyor: 

- Böyle devam ederse va· 
zifenizi değiştirmek m~cburlye • 
tinde kalacaını. Zira, bütün gün 
uyuyorsunuz. Uyuduğunuz bir şey 
değil, horluyornunuz. Horultula -
rınız da, yandaki odada uyuyan 
direktörü uyandırıyor.~ 

ACAYİB ŞEY!. 

- Tıraşını yan kaldı!." 
- Niçin?, .. 
- Ustura kesmiyor! ... 
- Acayib! Nasıl ohr bu? .. Da· 

ha beş dakika evvel, sardalya ku
tusunu açtım. Pekala kesiyordu-

TEHLİKELİ VAZİFE: 

- Cesur muyum? (lna ne şüp
he ... Altı arslan öldürdlirn, altı 

defa düello ettım. 

- Ala ... Şu halde rica ederini, 
eve kadar git, karı.rnA bu akşam 
geç geleceğimi, birlikte yemek yi
yeceğimizi söyle, gC'l... Bütün 
masraflar benden. Güzelce kafa
ları çeker, yemeklerimizi yer, son
ra da bara gider, eğleniriz ... 

NE GÜZEL HESAB: 

Sigorta memurlarından biri şe
fine rniiracaat eder, k!rk sekiz saat 
izin alır, gider. ve bir hafta sonra 
gelir. Şef kızar: 

- Bir haftadır neredesiniz? 
- Bana kırk sekiz saat izin ver-

diğinizi unuttunuz mu? ... 

- Evet, fakat siz bir haftadır 
yoksunuz. 

- Yanılıyorsunuz şefim ... Ben 
günde altı saat çalışıyorum. Se -
kiz kere altı kırk sekiz yapmaz 
mı? ... 
Şef düşünür, nihayet: 

- Doğru. der, hakkınız var ..• 

Ve Hem Dolandır c 
Olürken Dedi ki: "Yaptıklarıma Nadim Değilim Yalnız 
Esef Ettiğim-Tek Şey · MahkOm Olarak Ö:mektir. 

Af tın, E:mas Sahibi Olmak Artık Neye Yarar.,, 
. . 

N apolyon muharebeleri dev· 
rinde ordulann merkezden 
uzaklardaki faaliyeti, mu -

1l<lberatın betaeti1 ve bu yüzdım 
~kan karışık lıklar. ~o.bıta teşki-
tınnı yoksu=luğu dikkat nazara 

cıl 1n 1"'12:.!a Ante!om Kole'nin hayat 
Ve > _ naceralannın hakıkat oldu • 
~una inanmakta güçlük çekilir. 

albuki bu serserinin hayatı ta· 
lihe ge~miş bir hakikattir. 

Bu entere•aıı vak'atft karileri
"'İze hikaye ediyoruz:. 
tl A.ntc-lın Kole, 1785 B~ley'de doğ

u. Babası askerdl RE n ordusun· 
da ··ı rı clı.i. Az soııra anası da keder-
den hayata gözlerini kapadı. Ço
cuk, 9 yaşında iken yetim ve klın•e . 

• ~ 1 '- !taldı. Büyük babası kendl
•ın b· ı aldı, yumruk ve tc•katıa ter-

LJ'eye başladı. Onu, habası gibi 
llSker Yapmak istiyordu. 
c:fcx:uk, dayak yernı:kten usandı. 

nun birinde kaçtı, Şalon'da pa
~aı bulunan amcasına iltica etti. 
ll aaı·ın_azdan evvel, baba dostları
b "luracaat etmiş. hepsinden az 
• C(''k'"• İ la ' ödıinç para aln.ıştL şte do-

lldıı·dığı ilk para bu oldu. 
r Cenç Kole, amcasuıa h,". gö· 
Unrnnk · · .. 

lın ' ıçın, rühban .ınıfına da-
rı olmak arzusunda bulunduğu-
u l>tiyled' '{ ı. 

\r aşlı papaz, çok memnun oldu-
te;b Yeğ~nini, müridı,,rinin yedi 
• ıyE:sıne verdi. Fakat küçük a· 
4Qc~n , 
ı.ı b. az sonra kiliseden kaçtı, es-
ne dır asker olan .bir amcasının 

z ıııe 't t' ' Iteri gı ı . Bunun deliiletile as-
hşın llıekte~ girdi. Ve on dokuz 
\ 8• h da doplorna aldı. Antelm. 

zab·t • ı , ltfilı rahib kıyafetine 

, 

Hem papaa, hem genemi hem dolaııdınc> Kole hapishanede 
iıttlmüTlden evvel bir gün 

giriyor, §Unuıı. bunun itamadını, 
emniyetini kazanıyor, dolandırı· 
yordu. 

Kole alayı ile Cenovaya gönde-

rildi. yaralandı, Napvh hastanesi
ne yatırıldL Yarası tehlikeli de -
ğildi. Fakat, askerlikten çoktan 

usanmışlL 

Alaydan kaçtı. Kasert manastı

rına iltica etti. Az sonra, rnanas· 
tır r amma iane toplamı ya memur 
oldu. 

Rabih Kole, topladıi;ı paralan 
saklıyor. Bunlarla güzel elbiseler, 

atlar, arabalar satın alıyordu. Bir 
de köşk tutmuştu. Mııteadd ıd hiz

metçileri vardı. Arası:a, zabit kı
yafetinde Romaya gidıyor, Papa· 
!arın şehrinde büyük bir hüsnü 
kabul görüyordu. 

Kardinal Feşin sarayın oturu -
yor, en kibar salonlara girip çıkı

yordu. Fakat Kole bu tarzı hayat
tan bir şey anlamıyordu. Kardi • 
nalin dostlarından bir bankerin 

10,000 egü altınını çaldı. Sonra ku
yumcusuna müracaat elti. Ondan 
da 60,000 franklık miı~evher aldı 

' ceblerini doldurdu, sessizce sı -
vıştı. 

Sahte bir isimle Lugano'ya yer
leşti. Irad sahibi bir adam gibi ö
mür sürüyordu. 

(Devamı 7 inci salıifed<' 

Halifenin 1 
Sarayında 

1 
Bir lspanyol 

Güzeli 
Ç.Ok Yakında 

1 

Kadın lSpor Ve VücudGüzeİüği 

S
on ıtamanlarda dünyanın ber tarafında ka· 
dınların spora karşı rağbeti gün geçtikçe art
maktadır. Filhakika spor sağ'-:n bir dimağ 

naslb vilcudile tanumııı flıtiranlarından biri olup 
bu tenasübü muhafaza için yaptığı günlük idma11 
hareketlerinden birini göstermektedir. 

ve sağlam bir vücud yaratmak için en iyi bir va
sıta olmakla beraber vUcud güzelliğinde ve tena
sübünde birinci derecede rol oynıyan bir ilmildir. 

Ortadaki kışın büyük bir hızla yapılmakta olaıı 
kayak sporlarına giden Amerikanın iyi ve tan~ 
bir ailenin genç bir kızıdır. 

Yukarıda resmimiz Uç muhtelif mevzuda spor
la uğraşan kadınları gö !ermektedir. 

Nihayetteki kız., yine Amerikanın en maruf bh 
sirkinde çalışan bir genç kızın glinllik beden ha
reketlerinden birini unlandırmaktadır. Bunlardan sağdan birincisi Holivudun miile-

~(adınların
Rüyaları 

/A
merıkada Virjinyada dok -
tor Çarles DıyPros bir kon· 
ieransta şöyle diyo: 

Kadııılarla erkcklerın gördüğü 

rüyalar birbirinden çok farklıdır. 
(Devamı 7 inci sahifedt! 1 

İki Sevdalıdan Biri .. . 

Oldü, Fakat Diğeri 
Yaşıyor!. 

Halbuki Böyle mi Söz Vermişlerdi ? 

L
ondra gazetelerinde şöyle 

bir muhakemenin tafsilatı 

var: Leonar Celiko isminde 
yirmi üç yaşlarında bir genç on 
dokuz yaşlarında Silviya adında 
bir kızı öldürmekle maznun ola
rak ceza mahkemesine getiril -
miştir. Delikanlı ile kız geçen ma
yısta nişanlanmışlardı. Yılbaşı 

yortusunu birlikte geçirmişler, fa
kat yortudan hır iki gün sonra genç 
kız nişanlısından bir rnektub al
mıştır. Kız çığırılan yere gitmiş
tir. Fakat o gün delikanlı polise 
müracaat ederek kızın öldüğünü 
vhaber vermiştir. 

Delikanlı maznun o\ırak tev
kif edilmiş, son.ra kefalete boğ -

lanmıştı. Mahkemede demiştir ki: 

- Benim sevdiğim bir kız var
dL Her ikimizde birer şişe bulu
nuyord<L Eğer sevdiğim kız ken
disindeki şişenin içindeki madde
yi içecek olursa ben de kendi şlie
mln muhteviyatını içecektim. Ken 

dislle konuştuğum zaman bana ha 
yattan şikayet ederdj. Ben de ken
disini teselli etmeğe çalışırdım. Fa 
kat vak'a günü şişeyi ağzına gö

türerek yarısına kadar içil Ben 
elinden almağa uğraştım. Ştşeyı 

kurtardım. İçinde kalanı de be,ıı 
içtim. Kız blından sonra kendisi
ne malik değildi. 

(Devamı 7 inci nJılf..UJ 

Delice ıe vi§tiklen ıaman <mu vaıa<jınacı ooy le cıuşun.uyordu. 
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Ve Fransa 
acaklar mı? 

(1 ind ıahifeden dc.ö"am) 
•Geronenin işgalile bütün Katalonyanın bundan böyle Bolşe

vik istilasından lrurtulduğu bir tarihte toplanan büyük faşist kon· 
seyi kahraman İspanyol muha:riblerile lejiyonerlere hararetli sela
mını ııünderir ve faşizm gönüllü kuvvetlerinin, dava Frankonun 
werile netkelenmeden, bu davayı terketmiyeeeklerini herkese 
bildirir.• 

İtalyanın, İspanyada, Frank.onun kat'i z:nferini temin edeceği 
anlaştlınaktadır. Ve bu zafer elde edilmeden, İtalya, yardımını kes
miyeeektir. İspanya mulıarebel.,.,i bitmek üzeredir. 

HiikUmetçi ordu da Fransaya kaçıyor. Şimdi, İtalya, Fransa •· 
rasıııdaki gerginlik en lıid bir şekle girmiştir. İtalyanın şimdi Fran
sadan ne istiyeeeii merale ediliyor. 

İspanyada Frankonun zaferini temin ettikten soma, MtısGlini 
nasıl bir ses çıkaracak? Fransadan neler istiyeeek?. Bir harbi göze 
alacalı. mı?. Fraıısa ne cevap verecek?. Cenubdan faşist İspanya, 
tuktan Almanya ile çevrili bulunan Fransa, İtalyanın istediltleri
ne nasıl mukabele edecek? 

Bütün bunlar, önümüzdeki günlerin en mühim siyasi sürpriz

im olacaktır. 

Hükometci Yeni 
Seçime 

Girerken 
ı ıspanyol Ordusu 
1 Kaçıyor 

(Birinci sayfadan devam) 
Beşinci Büyük Millet Meclisin.. 

den altıncıya kimlerin intikal e
deceğini tayin ve tesbit mümkün 
olmadığı kadar kimlerin ve ne 
:miktarda yeni azanın Meclise gi
receğini §imdiden tahmin etmek 
de ayni şekilde yersiz ve imkan
sız olur. 

Eskileri seçecek ve takib edecek 
olan divan; Reisicumhur, Başve
kil, Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreterinden müteşekkil bir di
van olduğu gibi yeni namzedleri 
tesbit ve tefrik edecek olan heyet 
de yine o olacaktır. Bu itibarla 
Milli Şef !nönünün yeni namzed 
listesi efkiırı umumiyeye bildiril
meden önce yeni meb'usların kim
ler olacağı hakkında söylenebile
cek her söz zayıftan aşağı bir ihti
mal olmaktan ileriye geçemez. 

Ancak, iktidar mevkilnin yeni 
lntihaba girerken tek veçhesinın 
Cumhuriyet Halk Partisi progra
mına bilakaydü şart sadakatten 
ibaret bulunduğundan zerre kadar 
şüphe edilemez. Memleketin bu
gününü ve kazandığımız en küçük 
ve en büyük nisbetler arasındaki 
bütün inkıliibları. zaferleri ve 
varlıkları kendisine borçlu bu • 
lunduğumuz Cumhuriyet Halk 
Partisi program! hiç şüphe yok Jıi, 
memleketin bugününe de yarını
na da daima hikllrı olacak ve.. biz 
bu ana kaynaktaki ruh ve ışıkla 
daima kendi benliğimizi ve ener-
ji:m.izi besliyeceğiz. 

Bunun içindir ki, 
- Ne olacak?. 
Diyenlere verilecek en kestir -

me ve lı.esin cevab ifade etmiye 
çalıştığımız anlayış içinde sadece 
şu olabilir: 

- Geçen her gün içinde bırak
tığımız iz ve eser bize yarının ne 
olabileceğıni bugünden tayin eden 
kudret kaynaklığını ve rehberli
ğini üa eylemektedir. Dün, bu -
gün ne idiysek yarın da o olaca
ğız ve.. o hırs, o enerji, o dina
mizm ile inkılabın çağlayış ve iler
leyiıjini inhirafsız nesilden nesle 
feyizle sürdüreceğiz. 

ETEM İZZET BENİCE 

Denizbank Tahkikatı 
(Birinci aayfadan devam) 

ça tekemmül ederek son safhaya 
r.elmiştir. 

Birkaç güne kadar, Denizbıınk
da bazı muamelenin tetkik, Satie 
iş. ve vapur siparişi meselesi ta -
mamen tavazzuh ettirilerek rapor 
hazırl2nacak ve derhal Vekalete 
gondcrılecektır. 

Denlzbank ve Dcnız Ticaret Mü
dü rlüğündc tetkikler yapmış olan 
İi<tırnd Vekili Hüsnü Çakır, dün, 
D •.• zbank Umum Müdi.<.·ü Yusuf 
Zı a Erzinle hır müddet, son şek-
1.nı • .lan Dc.1izbank kadro ve büt
ç<sc bakkmda görüşmüştür. 

Den.zbank memurlarının maaş 
ve sicilleri esaslı surette tetkik o
lunarak yeni kadro ihzar edilmiş
tır Haber alındığına göre, Deniz
ban kla bazı memurların maaşları 
azaltılmış ve ba7.ılarının da açığa 
çıkarılmı, oldukları anlaşılmaJrıa

dır. 

(Birinci sayfadım devam) 

manına sığınmışlardır. Vapurlar
da 30 kadar zabit ve deniz müste
şarı vardır. Ayrıca hükı'.ımetçi or· 
duya mensub 16 zabit gelmiştir. 

Bauylis - Sür - Me• arazisinde 
4000 İspanyol askeri Fransaya gir
mek için müsaade beklemektedir. 
Bunlar müsaade gelince temerlrüz 
kamplarına yerleştihlecek!lerdir. 

Cumhuriyetçi ord..ınun ric'at 
etmekte olan 50,000 kadar askeri 
Perthus mıntakasında Fransa hu
duduna muva,;alat etmişlerdir. 

REİSİCUMHUR KAÇTI 

İspanya Cumhurrei5i Azana ge
ce Perpignan'dan geçmiıj ve siyasi 
pasaport alar•k Parbe kaçmıştır. 

Azanaya ailesi efradı da refakat 
etmektedir. Bunlar d ı birkoç oto
mobillt' hududu geçmışlerdir. 

Cumhurreisinın k"çır.~sı. kendisi
nin ve umum•yet itibarile Cum -

huriyetçi siy~si şahsiyetlerin, Baş
vekil Negrin tarafındzn derpiş e· 
dilen müdafaaya müzaheret etme
ğe amade olmadıkları manasına a· 

lınmaktadır. Cumhuriyetçi hüku
met erkan ıarasında, bu noktadan i 
büyük bir görüş farkı vardır. 

İspanyol Mesai ~; azırı Mois 
Regas da gece FransıL hududunu 
geçmiştir. 

Negrin kabinesinde devlet na
zırı olan Giral da Cumhurreisi A · 
zana ile birlL'lrte ParlS€ kaçmıştır. 
Nazır Campanys'da Fransaya geç
miıjtir. 

On iki avcı tayyare,inden mü -
teşekkil iki hükumet filosu da 
Fransada Salvaza tayyare mey • 
danına inmiştir, Üç hükümet tay· 

yaresi de İllasno'da Fransaya in
miştir. Tayyareciler, Franko filo. 
lan önünde kaçmağa mecbur ol -
duklarıru söylemişlerdir. 

Cumhuriyetçi İspalıya Başvekili 
Negrin ve diğer hükı'.ımet azası 

tayyare ile Katalonyadan Valan· 
siyaya hareket etmışitrdir. 

FRANKOCULAR İLERLİYOR 

Franko kuvvetleri ,Jerlemekte 
devam ediyor. Her saat bir mühim 
merkez daha işgal etr.:.ektedirler. 
Franlto tayyarek;i g~e Katalon
ya ile civarını bombı.:dıman et • 
mişk:rdir. 700 ölü, 80•1 yaralı var
dır. 100 kada" ev haıelı olmuştur. 
Yine Katolonya cephesinde 3000 
kadar esir almışlar, hazı mühim -
mat fabrika ve depola' ını, iki hava 
topJ ve tank ele ge~ırmişlerdir. 
Ayrıca dört Curtis t::ıyyaresi de 
düşürülmüştü:. Figaeras da Fran
kocular tarafından i~.;al edilmiş
tir. 

İspanyada harbetrr.ekte olan 
gönüllü İtalyan tayyarecılerinin 
kumandanı Tümgeneral Bernes . 
cona, Mussolini tarafından İtalyan 
hav.ı kuvvetleri tümgeneralliğine 

terfi ettirilmiıjtir. 

Z AY i 
Şahsıma ait nüfus tezkuemi 

zaycttim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hiikmii yoktur. 

Arabkir Cücügin köyü 
Mehmed otlu Mustafa 

(2 inci sayfadan devam) 
mizde ltalya ile dost idik. Roma
dan daha samimi dost olarak geri 
döndük. Fransız • İtalyan müna
sebetlerinin normal olmamasın • 
dan müteessiriz. Buna İspanya 
harbi engeldir. 

Bu nutkun dikkate layık olan 
noktası, hem Fransızlan, hem de 
İtalyanları memnıın etmesidir. 
Fransızlar, İngiltere ile Fransa 
arasındaki tesanüdün ehemmiye
tinden bahsettiği için memnun 
kaldılar. İtalyanlar da İtalya ile 
Fransa arasında bir harp çıkarsa, 
İngilterenin hu harbe karışacağı
na dair bir söz söylemediği için 
sevindiler. Filhakika nutuk her 
iki tefsire de müsaittir. Anlaşılı
yor ki her iki memleketin mat
buatı nutuk içinden işine elveren 
sözleri alarak onıın üzerinde iş

lemiş. Diğer taraflarını da bırak
mıştır. 

• •• 
Nazi telinin nutku, Almanya

da milli sosyalistliğin altıncı yıl
dönümü münasebetiyle söylen • 
mi§tir. Bitler, alb senenin bir ta
rihini yaparak, milli sosyalistlik
ten evvel, Almanyanın zayıf ve 
perişan bir halde bulunduğunu 

anlattıktan sonra bugünkü kuv • 
velini tebarüz ettirmiştir. Filha
kika geçmiş beş yıl içinde Al • 
manya silihlarunış, Ren nehrinin 
boylarını askerleştirm'ş. Avus • 
turyayı ilhak etmiş. Südet Al • 
manlarını milli hudutları ıçme 

alarak Orta Avrupada hegemon
ya kurmuş. Bugün Avrupa mii • 
vazenesinde imparatorluk Alman· 
yasından daha büyük bir kuvvet 
üade etmektedir. Fakat herkesin 
merak ettiği nokta, Almanyanın 

bundan sonra bu kuvvetini nere
ye doğru tevcih edC"ceği meselesi 
idi. Nutukta bu nokta üzerinde 
sarahat yoktur. Yalnız Hitler Al
manyanın söınürge istedi~ini söy
lemiştir. Sonra Bol~cv"kl;k her • 
mutat, hiddetli ve şiıJ<let!i sözle
re hede( olm ~tur. Bitlerin, bir 

harp halinde Almanyanm İtalya
ya yardımda bulunacağı hakkın
daki sözleri her t~rafta aliıka u
yandırnuştır. Fakat radyo haber
lerine bakılacak olursa, İtalyaya 
yardım hakkındaki bu söder, nu
tuktan sonra zabıt haıı:ırlanırken, 
azıcık değiştirilmiştir. Şöyle ki 

nutukta yardım mutlak olarak va
dedilmişken, zabıtta ideoloji ih
tilaflarından çıkacak harp diye 
İtalyan matbuatının nutuk üze -
rinde ehemmiyetle durmasına 

mini teşkil etmemiştir. Bu mat
bnat artık, İtalya ile Fransa ara
nnda çıkacak bir harpte Çember
layn'ia nntkundan İngiltereyi bi
taraf ve Bitlerin nutkundan da 
Almanyayı kendilerile müttefik 
bir vaziyette görüyorlar. 

• .. 

Taksim Stadında: 
Galatasaray 

Hila:i 9-1 
Mağlub Etti 

Dün Taksim stadında Galata
saray - Hilal takımları karşılaş -
mışlardır. Takımlar a.~ağıdaki kad
rolarile sahaya çıkmışlardır: 

Galatasaray: Osman - Lutfi, 
Adnan - Musa, Bedii, Ekrem · Nec
det, Süleyman, Cemil, Saliihaddin, 
Sarafim. 

Hilıi!: Murad · Akif, Muamrner
Cevdet, Zeynel, Salim - Lütfi, Ni
.ko, Hakkı, Mustafa, Hüstem. 

Hakem: Tarık. 
İlk akım Hiliı.llilar yaptılar. Ga

latasaray müdafaası Lu hücumu 
keserek topu muhacimlerine gön
derdi. Galııtasarayın mukabil hii
cumu on sekiz pası üzerinde leh· 
!erine bir serbest vuı uşla netice
lendi. Fakat atılan şüt Hilal ka
lecisinin elinde kaldı. 

Oyunun ilk on dakikası müteka
bil hücumlarla geçti. Gnlatasa -
raylılar onuncu dakikadan itiba· 
ren tedrici bir surette oyuna hü· 
kim olmağa başladılar. Bu haki -
miyet on beşinci dakikadan itiba
ren çok kat'i.bir şekil almıştı. 

Nihayet yirminci dakikada Ga
latasaraylılar Sarafimin isabetli 
bir vuru şile ilk golleı mi çıkardı
lar. Beş dakika sonra bunu Sa -
Jahaddinin yerden bir şütle yap -
tığı ikınci gol takib etti. 

t.Jstüste yapıl~ bu iki gol üç 
hafta evvel Galatasar~yla berabe
re kaldıkları için kfltdilerinden 
pek emin bir şekilde sahaya çık
mış olan Hilallıları ~ınirlendir • 
mi§ti. Bu vaziyet ka?.,ısın dafazla 
gol yememek için sert bir tabiye 
ile tesadüfi bir oyun oynamağa 

başl adılar. 

Fakat Sarı · kırmızı••lar bu müd
det zarfında tam biı hakimiyet 
tes's etmiş bulunuyorlı:.rdı ve her 
hücum, Hilal kalesi ;çin bir teh· 
like teşkil ediyordu. Nitekim o
tuzuncu dakikada Sarafim, iki 
müdafii atlat1rak üçürıcü ve kır
kıncı dakikada Cemil dördüncü 
golleri çıkardılar ve devre 4 • O 
Galatasaray leh.ine neticelendi. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci devrenin daha ilk daki

kasında Galatasaray hücumunu 
kasdi bir favulle kesmek istiyen 
Hilal müdafii hakem oyundan çı· 
kardı. 

Galatasaraylılar bu devrede o
yunu tamamen bir tek kale şek
line sokmuşlardı. Fakat geçen Hi· 
lal maçında yaptıkları gibi, hep 
Hilalın nısıf sahasına dolmuyor, 
açık bir oyun oynamıyorlardı. 

Devrenin baştan nihayete ka
dar devanı eden bu ezici hakimi
yet muhtelif Jakikalarda semere· 
!erini verdi. 

16 ncı dakikada Necdet güzel 
bir hücumla beşinci, ~ nci daki
kada on sek.iz pas yakınında Ga
latasaray lehine virfürı bir favul 
neticesi Ekremin havadan bir vu
ruşunu yine Necdet hia ile ağ • 
lara takarak nltıncı, yırmi altıncı 
dakikada Necdetin güzel bir or
talayışile Süleyman yedinci, bir 
dakika sonra Sarafim köşeden bir 
vuruşla sekizinci ve L•tuz yedinci 
dakikada Cemil müd~faayı atla • 
tardk Galatasaraym dokuzuncu 
gollerini çıkardılar. 

43 üncü dakikada 'J.filallılar leh
lerine verilen pena1Ld2n yegane 
gollerini yaptılar. Bu suretle iki 
;'•kika sonra oyun Gaiatasarayın 
9 - 1 galibiyetile bitti. 

bilir ki şimc!ilik yanaşmıyatağı 

...... .. 
Puvan Vaziyeti Karardan Sonra 

:~· 1 Hiç Takım 
Lik Maçlarında 
Takım 

Beşiktaş 

oyun galip beraber 

13 3 
13 2 

Mağlup 

1 

Attığı 

59 
66 

~ Fener bahçe 
Galatasaray 
Vefa 
Beykoz 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

11 3 2 
8 3 
7 3 

50 
32 

Yediği 

13 
12 
18 
24 
30 

41 
35 
33 çıkaramıyar 

Hilfil 
Süleymaniye 
Topkapı 

1 İstanbulspor -
4 2 
3 3 
4 
3 2 

10 
10 
12 
11 

2( 

16 
17 
21 

55 
43 
58 
46 

26 

25 
24 
23 1 

Haftanın En Mühim Maçı 

Beşiktaş Vefayı 1-0 
Mağliib Edebildi 

Dün Bu 
Takım da 

Oyunda 
Fırsat 

iki Her 
Kacırdılar 

Haftanın en mühim maçı olan 
Beşiktaş • Vefa takın.ları arasın
daki müsabaka Şeref stadında ya· 
pıldı. 

Takımlar sahaya şu şekilde çık
tılar. 

Beşiktnş: Mehmed Ali - Tacı, 

Hüsnü - Feyzi, Bülen 1, Hüseyin -
Hayati, Rıdvan. Soldur. Şebab, 

Eşref. 

Vefa: Azad - Vahid, Saim· Sefer, 
Lütfi, Süleyman · N<c'b, Abdüş, I 
Şükrü, Mehmed, Gar.ı. 

H akem, Galatasaraydan Suphi 
idi. 

• 
tulmak ıçin muhtelif çarelere baş 
vurmuş ve bu sefer de Hüsnü hü· 
cum hattına, Soldur merkez mu
avine, Feyzi de müdafaaya geç • 
mişti. Bu değişikliğin ilk şa!}kın • 
Jığ1 içinde Vefa iki mühim fırsat 
daha kaçırdı. Hele müdafaadan 
Hüsnünün uzaklaşması Beşiktaşı 
daha müşkül vaziyetlere soktu. 
Yirmi ikinci dakikad~ Soldur gü
zel bir sayı yaptıysa da hakem 
bunu da ofsayd saydı. 

Yirmi dördüncü dakikada Vefa 
aleyhine bir korner oldu. Haya
tiden gelen topa Rıdvan hafif biı: 
kafa vurdu, topu yakahyan ka • 
leci hatalı bir tutuş neticesinde 
topu kendi k~ndine lçeri aldı. 

Kulüpler 
Lik maçlarının birınci devrede 

tehir edilen oyunları dün Taks· 
ve Şeref stadlarında yapılmıştır. 
Kadıköy stadında yapılması Jt 

zım olan Fenerbahçe - İstanbul· 
spor takımları arasındaki müsa • 
baka İstanbulsporun t~kım çıka• 

ramaması yüzünden yapılmamıı 

ve Fenerbahçe bu maçı hükmen 
kazanmıştır. 

Beden terbiyesi ur.ıum müdür 
lüğünün talebe ve askerler hak' 
kında verdiği karardan en ziyadl 
müteessir olan İstanbulsporlul aJ' 
bu karardan sonra dünP kadar çt 
balaya çabalaya tak•m çıkarını 

lar, tekaüd oyuncularla bu ane 
kadar dayanabilmişlerdir. 

Senelerdcnberi çok temiz hare 
ketlerile dr:vamh bir faaliyet göS' 
teren bir kulübün likten çekil ' 
meğe mecbur kalmış olması şa· 

yam tees.5lirdür. 
--00--

İkinci Küme Maçları 
İkınci kume takım!.ırı arasın 

Şeref stadında öğleden evvel ya
pılan maçlarda Kasımpaşa, Bo • 
ğaziçbporu 9 - O yenınıştir. 

Küragümrük takımı sahaya ge 
mediğindcn Anadoluhısarı takı 
hükmen galıb grlmiştir. 
Kadıköy sl.ıdıııtla y~pılan Fen· 

İlk hücumu Bqikt .. yaptı. Ve
fa, bu hücumu muavın hattında 

ltnti ve hemen soldan hücuma 
geçti. Oyunun yirmi dakikası hep 
Vefanın birbirini tak ·b ed~n hü
cumlarile geçti. Vefanın sol taraf· 
tan yaptığı hücumlar temadi et
tiği için Beşiktaş, muavin hattın
da değişiklilı yapmaga mecbur 
kald. ve Feyzi sağa, Hüseyin sol 
muavin yerine geçtils:. 

• Beşiktaş yaptığı bu tek sayıdan neryılmaz · Davudpaşr. maçını ' 

· Beşiktaş bu vaziyttten sonra 
düşlüğü müşı:ül vaziyetten kur
tulmuş ve me:.·abil hücumlara 
başlamıştır. 

Otuzuncu dakikada kaleci Meh· 
med Ali, muhakkak b•r sayıya gli
zel bir plonjon yaparak mani oldu. 
Otuz beşinci dakikad'< Beşiktaş 

sol içi güzel bir şiltle gol yaptıy· 
sa da ofsayd sayıldı. 

Hakemin verdiği bu karardan 
sonra Beşiktaşlılar sinırli bir şe
kilde oyuna devam ettiler, devre 
bu suretle sıfır sıfır~ berabere 
btti. 

İKİNCİ DEVRE 

Beşilltaş bu devredA! mutlak bir 
netice al:mak için fazla gaym ııar
fetmeğe bafladı. Vefalılar biraz 
daha tophı. oynamağı tercih etm~ 
olacak.lıur ki daha ziyade müda -
faaya ehemmiyet wrmeğe başla
dılar 

Beşinci dakikada Beşiktaş ka
!esi önünde büyük fırsat yakahyanı 
Vefa, ınuhalııkak bir gol kaçırdı. , 
Bir müddet on sekiz yarda çiz • 
giler içinde dolaşan Vefalılar ya
kaladıkları fırsatlardan istifade 
edemediler. 

Beşiktaş, müşkül vaziyetten kur-

•• 

sonra Şehabı da geri aldı. Son da- Feneryılmaz kazanmıştır. 

kikalara kadar iki taraf fırsat ka- Be koz: 3 _ To kapı: 1 
çırmış ve oyun da 1-0 Beşıktaşın Y P c-
lehlnebıtıniştır. Beykozla Topkapı h.kem Ne 

detin idaresin c Ser ·f st dınd1 

karşılaştılar. Oyuna başlandıktı 
bir ~z sonra Topkapılılar Tahsin 
ayağile bir gol kazamiılar. Bu f 
le Eevkozlular frikik'cn attıkla~ 
bir g~lle mukabele ettiler. OyV~ 
birbire devanı edcrk•:n hnkeıı' 
Topkapı aleyhine pen:.ltı cez~~ 
verdi. Bahadır Penaltıyı kaçırd• 
Beykoz Eşref vasılasile bir gol 0 

ha ;;tarak birınci devreyi 2 - 1 g 
lib bitirdi. 

---0--

Liseler Arasındaki 
Müsabaka 

İstnabul Atletizm monitörlüğü 
tarafından tertib edilen Liseler a-
rası Kros müsabakası kala.balık 

bir atlet grupunun iştirakile dün 
Şiıjlide 3000 metre üzerinde ya • 
pıJdL 

Baştanbaşa heyecanlı geçen bu 
krosun teknik neticeleri şunlar • 
dır: 

Ferdi birinciliği: 
1 Abdullah Haydarpaşa L. 
2 Ahmed San'at M. 
3 - Habib İstanbul L. 
4 Gazi Haydarpaşa L. 
5 Vladiınir Rober Kollej 
1 Necmi Deniz Lisesi. 
Takun itibarile vaziyet: 
1 Haydarpaşa Lisesi, 
2 Rober Kollej, 
3 İstanbul Lisesi, 
4 Deniz Lisesi. 

Kolu Kırık. 
Dün Taksim stadyumunda Ga

lataspor • Bozkurt! takımları ara
ıuıdaki maç esnasında Galataspor 
oyuncularından Meh:nedin topa 
fıı.ıfa vurması yüzünden düşerek 
sol kolu kırılmış, Beyoğlu hasta· 
nesme kald l ılmıştır. 

İkinci devrenin on jkinc;i da~i· 
kası.eda bir gol daha atan BeY • 
kozlular maçı 3-1 kazandılar-

İstanbul Sporun KoogreJ 
lstanbulspor kulübü başkarılı' 

ğındau· 

Kuliı
0

bümüz;,m mutad seneli} 
kongc..ıi 18 şubat 1939 cumarteô' 
güniı saat 15 de lı:ulüb lokalin~ 
toplanı.cağından azanın teşrifler 
rica olunur. 

Kongreye Davet 
Kadıköyspor Trnlübü başkaP 

lığından: ıP 
12/2/939 paıııır giln'1 saat 10 

kuliıbümiuün sen_eli1' konı:'"~ 
yapılacağından tarıhl mezkül' 1 
bütün üyel<1rin kulüb merkeZ1~ 
bultmmalan rica olu;.ıur. / 

Sulu Süt Nedir~ 
1 ( ~ inci •a.hi feden ete" ı~. 

mandıracının temizliğin ilk b.ııı ~ 
fini bile tanımıyacak kadar pıs ı' 
lan mandırasında pis güğüıf1 1eol' 
dolan kuyu suyunun nasıl sii1 

duğunu biliyordum. . 2~ı 
Mandırada bir kilo siıte .r 

"I ' gram su konur. Seyyarlara su ~I' 

ile SABAH OGLt: ve AKŞAM 
renler de bu süte 250 gram su ii' 
tınca bir kilo siıt ile yarını ~ ff 

Her yemekte-o sonra muntazaman 
diş'erinizi fırçıllavın1z 
"' . ..,. _: : - . . . . . . ~ ~· . 

suyun birleşiği olan ve biz tst;,, 
bullularca normal sUt diye de!' 
bul edilen acayip gıda mad 
meydana geliyor. 

Amerika Cümhurreisinin hayli 
dedikodu yapan sözler·, milli mü· 
dafaa encümeninin gizli bir içti
maında söylediği için şümul ve 
manaları hatta söylenen sözlerin 
mahiyeti sarih olarak anlaşılmı

yor. Esasen bu sırada yapılan bu 
gizli encümen görüşmeleri etra· 
fındak i yazılara pek inanılamaz. 
Geçenlerde Hariciye encümeninin 
bir içtimaında güya Amerikanın 
Londra sefiri Kenedy, Avrupada 
ilkbaharda harp çıkacağını söy • 
!emiş. Bu sözler sonra tekzib edil
di Fakat sefire atfed'len mühey
yiç sözleri bin kişi okumuşsa tek
zibi on kişi ok.,muştur. Şimdi de 
Milli miidafaa encümeninde güya 
Ruxvelt: •Amerikanın hudutları 

Fransadan başlar• demiş. Malüm
dur ki Baldvin de b'rka~ sene ev
vel İngilterenin hudutları Ren 
nehrinden başlar demişti. Bu iki 
vecizeyi bit araya getirerek bir
çok gazeteler, İngiltere, P.-;ınsa ve 
Amerika arasında bir itt..faktan 
bahsetm "ye haşladılar. Halbuki 
Amerikanın böyle bir kombini! • 
zona girmeye haıu olmadı~.rı nlU· 

hakkaktır. Ruzvelt şüphesiz Av· 
rupada Demokrat devletlere mü
temayildir. Onlara Amerikadan 
silah satılmasını teşvik ediyor. 
Sonra totaliter devletlerin Ame
rilı:an demokrasisi için tehlilı:e teş
kil edebileceklerine kanidir. Ame
rikayı silôhlamaktadır. Fakat A
merikanın Avrupa devletleriyle 
siyasi ittifak akdelıniye yanaşa • 
eatı çok ıüphelidir. Hatti dene • 

şüphesizdir. Buna en büyük engel ,---------·-----------------
de Umumi harbin Amerikada do- Devlet Demiryolları ve Limanları 
ğurduğu hayal sukutudur. Bu • 
nunla beraber, Alman ve İtalyan işletme U. idaresi ilanları 
liderleri, demokrasi rejimlerine 

1-----.i:..-----------·--------
* ~I 

- Sütçünuz mü? Allah .. · Jıl 
diyeyim bilmem ki? Su mu yoiW 
süt mü, içiyoruz farkında d~~ t • 
Zaten aldığımız sütün kesili'ed" 

karşı yaptıkları açık ve şiddetli 
hücumlarla Amerikayı Avrupa 
devletlerinin kolları içine atmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Amerika ile işbirliği bahsinde İn
gilterenin ve Fransanın en büyük 
ümitleri de bundadır. 

Muhammen bedeli 228000 lira olan 60000 adet meşe cari h4; tra
versi kapalı zarf usulile 20/2/939 pazartesi günü saat 16 da Sirkecide 
9 işletme binasında eksiltme komisyonu tarafından satın alınacaktır. 
İsteklilerin kanuni vesika ve 12650 liralık teminat ve tekliflerini ihtıva 
edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline ka· 
dar komisyona vermeleri 18zımdır. Şartnameler 1140 kuruş mukabilın
de Ankara, İzmir ve Sirkeci nzneleriııd.o>n v""ilmekteılir. (646t 

. JT'' 
mesi adet olduğundanberı_ J 
lerimiz hilesiz süt yüzü gorJl1

111
eJ 

Bu derdi kökünden hal~e~iP' 
için evvela mandıraların plS~ 
mandıracının ahlakını, satı 
mikrobunu temizlemekle il' 
lamalıyız. 
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Hem Papas, Hem 
General Ve 

Hem Dolandırıcı 

Rusya İle Almanya 
Arasında Müzakereler 

• 
Fi L- O 

Tefrika Numarası ı 24. Voz~n: Rahmi YACIZ 

Top Sesleri Halkı Heyecana 
Düşürmüştü 

Yavuz'un Kurtulun Aral Süvarisi Takibinden 
Telaşla Vak' ayı Anlatıyordu 

Rus kruvazörünün topları sus- !adım. Gemiyi bütün hızile yola ı 
mış, denize atılan, ölümle pençe- koydum. 
leşerek sularla boğuşan mürette- Dubrovni.k arkamda kalmıştı .. 
batı can havlile Türk gemisine O da benim hareketimi tatbik et-
doğru kulaç atıyordu. Fakat Türk ti. Düşman zırhlısının bütün top
gemısi düşman kruvazörüne a • !arı üzerimize konsantre edilmiş
borda edecek kadar yaklaştı. Ateş ti.. Ard arda gümbürdeyen salvo
takibi Aralı kovalarken denizde- ları etrafımızda bir tufan mey • 
ki n:ürettebat Yavuzun erlerinin dana getiriyor, denizden fışkıran 
insanca hareketlerile denizden sular güverte!erimizi sırsıklam e-
devşırildi... Yavuzun istimbotu diyordu. 
Rus gemisine yanaştı. Güverte ü- Bu cehennem yarışı 10 dakika 
zerınde, süvarinin yanında bek - kadar sürdü, birdenbire arkamda 

Dubdovniğe ç~vlrirken varda ban
dıra geldi, rapor etti: Kumandan! 
dedi, Dubrovnik isabel almış, bat
ma!( üzere imiş .. Yardım istemem, 
düşman zırhlisı benimle meşgul
ken siz firara d0 ·am edin. ~n o
nu oyalarım! İşareti geldi! 

Dubrovnik süvarısı yarbay 
Savorun bu yerinde tavsiyesini 
tatbik ettim. O, battı .. Ben kaç -
mağa muvaffak oldum .. Türk zırh
lısı şimdi liman ağzını tutmuş o

lacaktır. 

(Devamı var) !eşen yaralı Rus zabitlerini Yavu· bir çatırdı d:.ıydum. Dürbünümü 
za taşıdı. Süvari yarbay Nikola .,.;;~~==~==~====~============= 

~!:!:r~:~n~~:r~:~~:r~~ı~ ispanyada Kralhk Kurulacakmış! 

(5 inci sahifeden deva-nj 

Fakat bu garib adamın bir hu
yu vardı. Çalmadan, dolandırma
dan duramıyordu. Sinirleniyordu. 
Uykusu kaçıyordu. Eroin, afyon 
tiryakileri gibi kriz geçiriyordu. 

Büyük terzilerden birine, ko
nağında hususi bir müsamere ter
tib ettiğini, dostların..n bir kame
di oyruyacaklarını söyledi. bir ge
neral üniforması, birt.eşrifıt mü
dürü elbisesi, bir rahib cübbesi 
yaptırdı. Bun !arı çaıılasına yer -
leştird!. Arabasına bindi, şehirden 
uzaklaştı. 

Sahte zabitin kurlıanlarmdan 
birinin şikayeti üzerine jandar -
malar peşini takibe b~ladı. Ni
hayet arabaya yetiştik-r, durdur
dular. Kapıyı açtılar. Bır zabit ye
rinene görsel~r iyi. \aşlı, kamil 
bir piskopos, tatlı bir ı:esle: 

- Ne istiyorsunuz, evladlar! ..• 
Diye soruyor. Jandarmalar ne 

diyeceklerini şaşırıyorlar. Ezile -
rek, büzülerek: 

- Hayır duanız, muhterem pe
der!. .. 

Diye çekiliyorlar. Kole rahat • 
ça yoluna devam ediyor, Fransa
ya geliyor. 

ziyafette hazır bulunuyor. Şam • 
panyalar içiliyor.. General, pür 
neş'e hatıralarını anlatıyor. Zi • 
yafetin sonuna doğru salonun ka
pısı açılıyor, iki jandi.rma içeri 
giriyor. Bunlardan biri, elini ge
narilin omzuna koyarak: 

- Kanun namına sizi tevkif e
diyorum!. .. 

Diyor. Hazır bulunanlar şaşırıp 
kaliyor. Büyiik serseri, macera 
hayatında ilk defa olı.rak yakayı 
ele veriyor. Sorguya çekiyorlar. 
Kale, sorulan suallere cevab ver
miyor. Adliye, hakiki hüviyetini 
bir türlü teshil edemiyor. Vali 
Herol, bir ziyafet tertih ve bütün 
eşrafı davet ediyor. Bunların için
den birisinin sahte generali tanı
yacağını zannediyor. 

Kole'yi viiayet ma!<arnına ge
tiriyorlar. Mutfağın yanında kü
çük bir kilere kapatıyorlar. Az 
sonra geldikleri zaman kileri boş 
buluyorlar. Kole kaçmış, gitmış .. 

Kole adi bir dolandırıcı değildi. 
Zevk için çalardı. Ba~kalarını do
landırmaktan, paralarını çekmek
ten hoşlanırdı. Daim~ kıyafetini 

değiştirirdi. Sonraları bir itira -
fında: cK.ıyafetine girdiğim adam
ları kendim zannediyordum• de • 

Süvarinin başı açık, ceketi par- (4 üncü aııhifeden det1af'\) liabdi diye tanınan genç Prens 
Fakat, Gap'da arabadan üçün

cü bir şahıs iniyor: Siyasi sebeb
lerden dolayı Napoliden sürül -
müş fakir bir papas .. 

1 miştir. 
ça ııarça, kan lekelerile örtülü bu- Fakat Don juan bu telgraf; ba- si BV mbmbm yüyüyüyüyüyüyü 
lunuyor, başında da alnını saran basından aldıktan sonra İngil:z vaktini boş geçirmiyerek ilerisi i-

. beyaz ve üzeri kanlı bir sargı gö- ı - ' donanmasındaki işini bıra~:ır.adı. çin bir devlet adamı o maga ua -
ıe çarpıyordu. Yangından kurta- Muhtelif gemilerde çalış!p nih:ı- zırlanıyor. Franko isyan ettiği za-
rılmış bir manken duruşile bat - İs k yet deniz ihtiyat zabiti olarak ter- man o da panyaya geçere onun 
ma '.< üzere bulunan gemisinden his edilmiştir. yanına gitmek istemiş ve adını ve 
ayrılmak istemiyen Rus deniz yar· İspanyada vaktile Don juan ;s- kıyafetini değiştirerek İspanyaya 
bayı Savof kıçüstü dikilen Dub- d ğ minde bir delikanlı varmış. Genç gidebilmiştL Yalnız oraya var ı ı 
rovmk'le beraber Sivastopal su • k d 1 ı zaman tevkif edilmiş ve Prensin 
!arına gömüldü... a ın arı çok seven ve on ar ta -

rafından çok sevilen bu delikanlı tevkif edildiği telefonla Frankoya 
Aral pürheyecan Sivastopola nın adı artık masallara geçmiş-.ır. bildirilmiş, o da telefonla hudud 

gelmiş, görülmemiş bir hızla li - Şimdi Alfonsonun üçüncü oğlu • haricine çıkarılmasını emretmiştir. 
mana girmiş, top, seslerini duya- nun adı da Don juan olmak itiba- Fakat bu telefon konuşması o -
rak ayaklanan, rıhtıma üşüşen rile 0 eski İspanyol delikanlısını !urken Prens de bekliyordu. Bu-
halk ve Ülneranm sual dolu göz- hatırlatıyordu. Hakikaten bu Prens nu işitince telefonu eline alarak 

Gap piskoposu; bu zavallı pa
pazın macerasını dinliyor, haline 
acıyor ve Kole'yi nezdine kabul 
ediyor. 

Kole burada da rahat durmuyor. 
İtalyan peskoposu kıyafetine giri
yor. Nisde birçok kimseleri do -
!andırıyor. Nihayet kapağı Parise 
atıyor. 

Bu garib dolandırıcının tuhaf 
bir hali var: Fakirlere, muhtaç 
kimselere yardım etmek... Eline 
geçen paraların çoğunu bunlara 

!eri. önünde demirıemış· tL 
V A 

boylu boslu bir delikanlı idi . !Jo· konuşmak isterken Frankonun veriyor. 
ıs mira! Somotof istimbotla 

Ar l
• nanmadan ayrılarak artık Lond- şöyle dediğini işitmiştir: İşte bı·r ••"eserı.· 

a a ko§lu, gemiye çıkar çıkmaz ~ rada oturmağa başlayınca genç ve - Ş1mdi sabxediniz. Memleket Kole, General Kont Borone ün-
nıerdiven başında rastladığı süva- güzel kadınların teveccühü"" ka- sizden ilerisi için çok hizm_et bek-ri T f vanı altında harbiye nezaretine 

oşe e sordu: zanmak pek lrolaydı. Fakat ~aya- liyor. Kendinizi o zamana sakla - kendini tanıttırıyor vo? Katolıınya 
- Ne var kumandan?. Dubrov• nı dikkattir ki İspanyanın veliah- yınız. ordusunun ıslahına memur edili-

lıik nerede? Topsesleri nedir? dı denilen bu Prens akıllı, fikirli, Lakin veliahd bekliyordu. Te- yor. Sonra: cOrdu zabitanından 
T~f heyecandan boğulur gibi bir delikanlı idi. Türlü macera - lefonda yine ısrar etti: istediği mümtaz zabitleri maiye -

anlattı: lara kendini kaptırmaktan koru- - Ben deniz zabitiyim. Kanar- tin.o almasına, harbi)·~ nezareti 
- Yavuzla karşılaştık! muştur. Prensten bahsedea İngi- ya zırhlısı sizin emrinizdedir. Ben veznesinden, lüzum gtirdüğü ka-
- Nerede? liz gazetelerinin yazdığına gnre oraya gideyim. dar para çekmesine .... salahiyet 
- Liman ağzında, limandan he- genç Prens zekasını, sıhhatını ko- Franko yine reddediyordu. O - veriliyor. 

llıen 20 mil açıktaL rumak ve bir gün iş başın.< ı:e- nun için veliahd ile asi kumandan İn.anılmıyacak şey, diyorsunuz 
- Sonra!? çerse sağlam, akıllı bir adam ola- beraber çalışamadılar. O zaman değil mi? Fakat hakikat bu ... 

Nihayet, yine yakayı ele verdi.. 
Fakat bu sefer kaçıp kurtulamadı. 
Beş sene hapse mahkum oldu. 
Müddetini ikmal etti, çıktı. Yine 
dolandırıcılığa başladı. 20 sonteş

rin 1820 de y!ne yakı.ldndı. Cina
yet mahkemesine verıldi. 20 sene 
kürek cezasına çarpıldı. 

Kole, mahpus bulunduğu Roş -
ror hapishanesinde hatıralarını 

yazdı. Burada da dolandırıcılık -
tan vaz geçmedi. Hatıralarını iki 
deh, başka başka tabılere sattı. 

Hapisten çıkacağı sırada hum· 
maya tutuldu, hastaneye yatırıldı. 
Eski papaz, general, dolandırıcı 

şu sözleri söyliyerek gözlerini ka
padı: 

- Yaptıklarıma nadim değilim. 
Yalnız esef ettiğim bır şey var; 
Mahkum olarak ölmek... Hapis
hanede can verdikten sonra altın, 
elmas sahibi olmak neye yarar! .. • 

Kadınların 
Rüyaları 
(S inci sahifeden deva"I) 

- Sonra amiral, düşman ge - rak zamanını beklemek yolum• Franko ona beklemesini söylemiş- 1812 Rusya seferi akim kalmış, 
misi bizi evvela Kagol zannetmiş. tercih etmiştir. ti. Prens de bunun üzerine geri - ordu bozulmuş. Napuiyonun he· Kadınların gördüğü rüyalar tet-
haüf sis içinde hüviyetini tesbit Genç Prens 935 de Romada sin geriye Fransa hududuna gitc nüz neye karar vereceği malıim kik edilince en ziyade gördükleri 
•dememiştik Bir mile yaklaşınca Prenses Marya Borbon ile evlen- mişti. Şimdiye kadar bekledi. değil Ko!e gibi bir dolandıncL şeylerin şunlar olduğu anlaşılır: 
~~nun ~avuz -~lduğunu gördük. miştir. Bu Prenses eski F:an>ız Acaba bundan sonra ne olacak?. serseri ıçın tam fırsat... Renkler, musıki sesleri, güze:lik, 

rdenbıre boy le muazzam bir Kral hanedanı olan Borbon • ı!~- General, - hemen homen hakiki fevkaladelik, heyecanlı vak'alar, 

~<>hlike ile karşılaşan insanların sindendir. Zaten birbirlcrile ak- İki Sevdalidan general - olunca, ilk ı•vvel bir er- kabuslar. Erkekler de rüyaların-
uşcceği hayretle: raba oluyorlar. Küçük y~tanberi kanıharbiye heyeti teşkil ediyor, da bunları görürler. Fakat kadın· 

h Vis Amaril Somotoİ sert bir el birbirlerini tanıyorlardı. Şimd: bi- Biri Öldü, zabitlere nişanlar veııyor, ziya _ lar erkeklerden ziyade bunlada 
areketile süvarinin sözünü kesti: ri kız, diğeri erkek olmak i.zere !ellere riyaset edıyor ve teftişe me~guldür. 
- Teferrüata, ihtisaslara lüzum iki çocukları vardır. Prens ile Fakat Digv eri çıkıyor. --------------

Yok .. Kısa, çabuk işi anlatın! Prenses Romada sade bir hayat ••• Hareketind~n evvel harbiye vez- YENi ESERLER 
- Başüstüne komodor: Ne di- geçiriyorlar. Bir apartıman katın- (5 inci sahifeden deva,,..) nesinden 20,000 frank alıyor. Son-

Yordum .. Eveti Yavuzla karşıla • da oturuyorlar. Prens daha evvel Müddeiumumi her iki nişanlı- ra Avinyona gidiyor. Kolordu san-
A"cılık, Atıcılık ve 
Balıkçılık Mecnıtın8ı 

§ınca düşman gemisi ışaretle: Belçikaya gitmiş, orada makine nın böyle birer şişenin muht.vi- dığından 115,vOO frank Marsilya-
- Staper ediniz! mühendisliğini tahsil etmiş, son- yatını içmek için sözleştiklerini, dan 200,000 frank, Nims'ten de Necib Sela markadaşıınızın üç 

z· Emrini verdi ... Türk zırhlısı bi- ra İtaly.ada da ulümu siyasiye mek- böyle bir sözleşmenin cürüm l<'Ş- 30,CSO frank alıyor. yıldanberi neşretmekle olduğu 
~ tutmak esir etmek istiyordu... tebini bitirmiştir. Hem siyasi ta- kil ettiğini söylemiştir. Bunun ü- Monpe!i:e'ye gidiy.,r. Sabahle- (Avcılık, atıcılık ve balıkçılik) 
t ~nu !~pamazdım. .. İşaretler rihi bilir, hem de riyaziyatia meş- zerine muhakeme başka bir gü yin muhafız kıtaatına geçid resmi mecmuasının 33 üncü nüshası çık-
a n edılirken dönüşümü tamam- gul olur. Görülüyor ki İspanya ve- ne bırakılmıştır. yaptırıyor. Gece, şeretıne verilen mıştır. 

·~ ~ ,,,,.. ,.,,.,... ""'""'""'""'"""""'""'""'""'-""""'""'""'""'""'"""""'""'""'"""'~~..,,,,,,,,,,""'"""...,.~ ...... ---,_=-"'-""-.,,..,_,.........,,,,,,,,"";..,....-::--::-~~:--~~~~...,,,~....,,,,,,,,.,,,,,,,..,,,,,,,,""'""'"""'""'""'""'""'""'""'""'""" 
düzün en büyük ıztırabla en bü- l 
yük olmak istidadını gösteren sa-ı 
~deti birleştiren sürprizlerini dü-1 
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MELODRAM! 

Şckip Sinanm kardeşi .. 
Ve bir deııiz faciası. -

h Serıned sokağa çıkmak üzere 
tıı azıı-Janıyordu. Elbisesini değiş -
n ış, .çıkardığının cebindekileri ye
l~ gıydiği elbisenin ceblerine yer-
Şlırıyordu. 
İstanb 1 &iin.. u a muvasalarının ertesi 

ğ une rastlıyan güıı tatil oldu
Undan d. 

gunl _ ınle.nmiş seyahat yor -
fası ~gunu gıdermişti .. Kalbi, ka· 
fiil . a rahattı. İcliıl ,.ızılarına sü-

ınuş bir merhemdi. Kararını 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

eve gelip haber ven.liri zaman 
kıyametler kopmuş, annesi, ba
bası kardeşi, J anet müstesna hep
si sevinçlerinden birb;rlerini teb
rik etmişle{di. Babası bilhassa bu 
izdivacın lüzumuna ı. &ni bulunu
yordu. Oğlunun geçirdiği gönül 
bunranını yakından ı..ıliyor, men
fi neticelerini hesablıyarak üzii -
lüyordu. İclôlı da ya}.ından tanı
dığı için Sermedin k~rarından iki 
katlı saadet duymuştı... Ertesi gün! 
annesinin, İcıa.Ilere gitmesi ka - 1 

rarlaştırılmış, geç vakitlere kadar 
bu mevzu etrafında konuşulmuş
tu. Bu haber evde bu bayram ya
ratmıştı. 

Sermed bir kelime ile mes'uddu.j' 
Yataıtına uzandığı zaman, gün-

1 
şünüyor, hazan kalbi sızlıyor, ha-
zan bu sızının yerinı geniş bir 
iç rahatlığı alıyordu. • 
Belmayı bu vaziyetle görüşün

den nekadar müteessır ise İclalle 
bir dakika içinde verdiği karardan 
o nisbeette seviniyordu. 

İcliıli alıp ( ... ... ) ne götürecek-
ti. Oradaki küçük faht sevimli 
yuvada herkesten uzak. başbaşa 

asude bir hayat yaşıyacaklardı. 
Sermed, hayalinde ~üslediği bu 

düşünceler içerisinde neş'eli ıslık 
çalarak giyiniyordu. İç cebinden 
Şekib sinanın kardeşine verilecek 
mektubu çıkardı. 
Şimdiye kadar üzerini okumak 

lüzumunu duymamıştı. Bugün 
uğrıyacağı için adrese bakması 

lazımdı. Zarfı çevirdı. İki kelime 
gözünde diğerlerinden ayrılarak 

üzerine pertevsiz tutulmuş gibi 
t<;yüyüve.=dilcr. Bu kelimeler: 

• 

Belma ve Suadiye, idi. Kelimeler 
gibi Sermedin gözleri de büyüdü. 
Düşmemek ıçin karye.laya dayan
dı. Eelma, Suadiye .. "frkrarladı: 

- Blma ... '>uadiye .. 
Zarfın üzerindekıle. ı tamam o

lar~k okuyunca şu mi.ıthiş haki • 
katle karşılaştığını aııiadt: 

Beima Şek,b Sinaıı.ı1 kardeşi 
idı. 

Sermed beyninden vurulmuş _ 
tu. Bun tesadüf namzcd olduğu 

saadetini de yıkabilircJ« Nasıl o
· ıur ca alıp onu ( ...... ) ne kadar gö
türebilirdi? Iclıl.1 Be imayı tanı _ 
yordu. Bundan türü! manalar çık
maz mıydı? .. 

Bütün bunlardan sarfınazar, 
Belma müstakbel sa~cietinin ü • 
zerinde bir gölge olacJktı. Onun
la ııyni muhitte yaşamak .. Zaruri 
nazeket ve ahbablık Jcomedileri 
oynamak.. Oo.. Sermed bir anda 
bulduğunu sandığı saadeti yine 
bir &nda kaybetmişti. 

Ne yapacağını bilmez bir hal-

de odada bir aşağı bi, yukarı do
laşıyor, tırnaklarını dişliyor, ba
şını k~ıyor, yumruklarını sıkıp 

avuçlarına vuruyor, dudaklarını 

tereddüd içinde ısıra:·ak bir ka • 
rar vermeğe çalışıyordu. 

Ne yapacaktı? 
Ne yapması lazımdı? .. 
hk aklına gelen şey bu izdivaç

tan vaz geçmek oldu. 
Bunu on anda zihnınden tar· 

detti. 
Saadetini nıçın yıl<dCaktı! 

Artık onun yoluna feda edilen· 
ler yetmez miydi? .. 

Düşünccsinın ikincisi makuldu. 
( ..... ) ne gittikten sonra bir ba
hane bularak istifa toer, oradan 
uzakl~ırdı. 

En müasibi .buydu. 
Hayalleri yarıyarıyıı kaybol • 

muştu. O güzel yuvada, İcliılle u
zun müddet kalamıyucaktı. ( ...... ) 
sakın bir yerdi. Her tıirlü gürül
tüden uzaktı. 

(4 üncü mifeden deva•r ' 

rünen ~leri siyaset sahasın -
dan uzaklaştırılması suretinde tef
sir edilmektedir. 

Taymis muhabiri Mareşal Gö -
ringin de eyllıldenberi işlerin ida
resinde gitgide ehemmiyeti azalan 
bir vaziyete sokulduğunu ve hi
len Almanyanın politikasını ta
mamile Hariciye Nazırı Fon Rib
bentropun idare etmekte olduğu· 
nu ilıl.ve etmektedir. 

Onun için Almanyarun harici 
siyasetinde büyük bir faaliyet gö
rülecektir. Fakat bu f91!liyetln 
şark veya garb tarafından hangi -
sine doğru kendini göstereceğini 
söylemek daha erkendir. İspan • 
yada Katalonyanın Frankonun e
line geçmesi Almanyanın İtalya 
ile birleşerek İngiltereden ve Fran
sadan müstemleke istem<!Si için 
müsaid bir fırsat olacaktır. Fakat 
Fransa ve İngiltere mukavemet 
gösterecekler ve bu suretle Ber
lin - Roma mihverinin politikası
na bir darbe indirilecektir. Ancak, 
Roma ile Bedin ne pahasına olur
sa olsun işi nihayete erdirmek is
terlerse o zaman vaziyet değişe
cektir. En az mukavemet hattı şar
ki Avrupada görülmektedir. 

Almanlar ile Ruslar arasında 
müzakere bahsine gelince; Mos -
kova müzakerele;i ticari ve iktı

sadi bir mahiyette olacaktır. Bu 
bahis ile meşgul görünen Avrupa 
gazetelerinin verdiği tafsilata gö
re müzakerelerin gayesi şu nok
talarda toplanmaktadır: 

1- Alman ve Rus ticaretinin her 
sahada yayılması; 

HiKAYE: 

2- Rusyadan mevaddı iptidaiye 
almak. Yani Almanyanın harb 
malzemesi yapmak üzore istediği 
mevaddı iptidaiyeyi Rusyadan da· 
he. çok tedarik etmesi; 

3- Yiyecek maddelerinin Rus
yadan daha ziyade alınm!lSı; 

4- Rusya ile Almanya ara.,.n
daki aJiş verişlerde Alman ır.sr • 
kının alınıp verilmesi. 

Moskovadan Avrupa gazetele • 
rine bildirild!ğlne göre, salahı • 
yettar Rus mehafili şöyle demek

tedir: 
Alman fabrikaları Rusyadan 

verilecek silah ve mühimmat sıpa
rişleriııi kabul etmeğe hazırdır. 

Bu siparişler verilirse ehemm. -
yetli bir nisbette olacaktır. Hatta 
temln edilerek söylendiğine göre 
eğer Ruslar isterse Almanya tara· 
fından yapılarak Rusyaya tayya· 
re de gönderilecektir. Şunu da i· 
lAve etmeli ki bırkaç aydanbtrı 

Rus askeri mecmua ve gazteele -
rinde birtakım Alman silah fab
rikalarının i\5.nlan göze çarpmak
tadır. Almanyanın Mosko\·a sefi
ri Fon Şulenburg bir müddetteıı
beri Rusyadan ayrılarak memle· 
ketine dönmüş bulunuyordu. 
Şimdi anla~ılıyor ki Alman el· 

çisi hemen Moskovaya giderek va· 
züesine yeniden başiıyacaktır. 

Eğer Moskovada Alman murah
hasları ile Rus hükumeti erkiını a
rasında cereyan ed<'Cek müzakere
ler neticelenir de yukarıda birer 
birer sayılan noktalarda anlaş -
ma temin edilirse Moskova - Ber
l!n münasebatı bundan sonra pek 
şayanı dikkat bir safhaya gire -
ceğe benzemektedir. 

YALNIZ ADAM 
(4 üncü ıahifeden deııa•n) 

Hüseyin Niyazi, ~ iızünde bir 
şeyler anlatmak istiyen sabırsız 
insanlara mahsus bir heyecanla 

dedi ki: 
- Bu koca köşkü, bahçeyi gö

rüyorsunuz, değil mi!. 
- Evet.. 
- i;;te, ben burada yalnız ya -

şanm .. 

Yerimde doğrulmuş, onun me
raklı hayat hikiıyesiı:.i daha iyi 
dinlemek için adeta kulağımı dört 
açmıştım. 

O devam etti: 

- Bir Ahmed var .. Hem bah -
çıvanımdır. Hem de 1<bşk bekçisi.. 
Bir de bu Veli dayı vardır. Hem 
hizmetçi, hem uşak, hem ahçL. 
Her şey .. ve bir de ben .. Sözümü, 
sizin sorduğunuz bir >Ua! üzerine 
getireceğım .. Yani Ç'çek merakı 
üzerine .. Ben evvelce hariciye me
muru idim .. Senelerce yabancı 

memleketlerde dolaştım.. Evli 
idim .. Karımı çok seviyordum .. 
Zaten sevişerek evlenmiştik. Çok 
mes'uddum .. On üç sene evvel ha· 
bam ölmüştü .. Başka kimsem de 
yoklu. Bir miktar par:ı da kalmış
tı. Dışarıda dolaşmaktan bıkmış, 

yorulmuştum .. Memu"ivetten çe
kildim .. Karımla beraber bu köş
ke yerleştim .. Yaz kıj Adada o -
turmağa b~ladık .. Aradan iki se
ne geçtL. Başıma bir felaket gel
di.. Suzan - bu karımın ismidir -
bir yaz, komşu köşke taşınan genç 
bir adamla s.ovişti.. Hiçbir şeyden 
haberim yok .. O zaman Suzan 35 
yaşında idi... Bir gec~ eve geldim .. 
Hizmetçi Fatma, hanımın olmadı
ğını, bir mektub bıraktığını söy -
ledı. Mektub yanımdadır. İşte si
ze okuyayım .. 

..Hüseyin, 
Aşkın, ne demek olduğunu sa

na izah edecek değilim.. Üç ay -
dan beri çılgınca sevd .ğim adam
la kaçıyorum .. Beni afjet- Hüse -
yin, ba.ı.a danlma.. Teselli bul 
kendine .. Biliyorum, beni çok se
verdin.. Allahıı ısmarladık .. • 

Suzan 
Beynimden vurulmuşa döndüm. 

Odama çıktım.. Sabab kadar gö
zümü kırpmadan ağbdı.m .. Suzan, 
Suzan diye haykırdı~.. Karımın 
bu yaptığını bir türlü aklıma sığ
dıramıyordum.. Çünkü. o da beni 
çok seviyordu. Suzan, bunu nasıl 
yapabilirdi? Onu bu kadar vic -
dansız görmek çok a~rıma gitti. 
İzzeti nefsime dokundu.. Demek. 

senelerce, onu tanıyamamı~tırr . 
Onunla on iki sene vardı ki be
raberdik.. O. böyle şeyler düşüne
bilir miydi?. Ruhunda böyle bır 
alçaklık var mıydı?. Bir türlü tah
lil edemiyordum.. Fa~at. muhak
kak ki ani bir buhraıoa kapılmı -
tı .. Ani bir kalb mcğlübıyetine 

uğramıştı.. Çünkü o vı.kte kadar, 
kendisinden en küçük bir şüpl:cm 
yoktu .. Onda, bana k;,rşı en ufak 
bir soğukluk görmüyordum .. Bana, 
evine tamamıle bağlıydı. Çocuğu 
muz yoktu .. Bütün se•gimizi bir
pirimize ve çiçeklerimize vermış
tik. Ben ayda bir kere bile İstan
bul.ı inmezdim .. O, bır yere git
mezdi.. 

Bu feiaketten sonro. hastalan • 
dun .. İki ay hasta y~ttım .. Belki 
çıldıracaktım .. Fazla l:.ır asabiyı. 

gelmişti. Adeta kendimden kor 
mağa başlamıştım .. Suzan nere e 
idi?. Hiç bir haber alamamış. iı..ni 

öğrenememiştim.. Albümlerde. o
nun resimlerine bakur, ağlardım .. 
Bazan bu resimleri küfür edenk 
yere atardım .. Bazan oa, bu re -
simleri bağrıma basa•, öper· 

- Suzan, Suzan, dı~·e inlerd ,, .. 

Aradan bir yıl geçti. Biraz ken 
dime gelir gibi oldum. Daha ma
kul düşünebiliyordum Artık o -
nun bu namussuzluğunu tamamıle 
takdir etmiştim .. Oııd.m nefret e
diyordum.. 

Bütün resimlerini y~ktım .. On
dan hiçbir hatıra bırakmadım .. 
Hayata karşı kin besl~mege baş
ladım. Yalnız Suzand.n değ;L b · 
tün kadınlardan sof:umuştum .. 
Hizmetçi Fatmayı da kogdum .. 
Gördüğünüz bu Veli dayıyı ı:l -

dım .. Günlerimi bahçeme, çıçck
lerime verdim .. Şimdı rahatım .• 
Evımden içeri hiçbır kadın gır -
mez .. Oh .. Kalb üzüntüm yok Ben 
de dışarı çıkmam .. lfa' ta ı.skeleye 
bile inmem .. B:ızan, çok zaruri ış
ler için binde bir ine: .;:,ı. Kım•c 

ile görüşmem. Senede ik de "ı 
bayramlarda İstanbu.a incrım .. 
Üsküdara geçerim.. Karacaaıı -
medde, babamın mezarını ziyarc! 
ederin1 .. Her .dyaretııı.de, bahçem
deki çiçeklerden yapılmış birer 
büketi babamın mezı.rma bırakı
rım .. 

Şimdi, kadınların h!ç bir şey.:ıe 
hası~t değilim .. Ne sevgilerine, ne 
yüzlerine, ne seslerin~. ne şefkat
lerine.. Onların hiçbir şeyini a
ramıyorum .. 

RC81ld Feyzi 
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f j İnhisarlar U. Müdürlüğünd~f 
Ekılltmenln 
Şekil Saati 

, . ~ :... ·;,; . ~ . ; 

Cinsi Mikdarı 

f' Tahmin edilen bedeli (30.000) li-
ra olan 10 ton nikel askeri fabrika-

Moham
m~n Be. 

Lira 

Teminat 
akçesi 
Lira 

Ia: Umum Müdürlüğü merkez sa- Cibali F. için tahta 532 M3 22001 1650 K. zarf 15 
tınalma komisyonunca 27 /3/1939 Paşa bahçe • • SOO M3 13200 990 • 15,30 
pazartesi günü saat 15 de kapalı . . . . . c· r - İdaremizde mevcud şartname ve eb'ad hstelerı mucıbınce ı-
zarfla ihale edilecektir. Şartname b li f ~ik . . C'b 1. t lim rt"l 532 t e P••ababre f~b 
1 !. 50 k uk b'l" d k a auı ası ıçın ı a ıye es şa ı e me re v ~, , ~ -

( ) ıra uruş m a ı ın e o - . . . ·ı 
. . . . . rıkamız ıçln 300 metre mik'abı tab ta ayrı ayrı kapalı zarflarla eksi t-

mısyondan verılır. Tahplerm mu - . 
kk t 

. t 1 (?250) 1. me suretıle satın alınJraktır. 
va . at ~ına 0 an - ıra!1 ıı _ MuhaDlJ)'len hedellerile te minaı akçeleri hizalarır.da gösteril-
havı teklif mektublarını mezkur · 

·· d t 14 d k d k · miştlr. 
gun e saa e a. ar. . omısyonao HI _ Eksiltme 15.'2/939 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizala-
vermelerı ve kendılerının de 249 

ıl k 2 3 dd 1 
. rında yazıh saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 

say ı anunun ve ma e erın- . kt 
d k ' 'kl ezıru .. tt Alım komısyonunda yı.pılaca ır. 

e ı _ ~esaı e .'.° r gun ve saa e ıv _ Cibaliye aid şartname ve listeler 110 kuruş mukabilinde ve 
komısyona muracaatları (731) .: M"' 

Paşabahçeye ald olanı parasız olarak her gun Levazım ve ubayaat 
'#- şubesinden alınabilir. 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK v _Münakasaya işfüak etmek istiyenlerin kanuni vesaıki, teminat 
İNŞAAT akçe>ı makbuz veya banka bektubunun ve ayrıca kapalı fiat teklifle-

Keşi! bedeli (29.320) lira olan yu- rini ihtiva etmesi laurn gelen kapalı zarfların münakasa gününde ek
karıda yazılı inşaat askeri fabrika- siltm~ saatinde birer s:.at evveline !:ada: yukarıda adı ge~Pn komisyon 
!ar Umum Müdürlüğü merkez sa - reisine makbuz mukabDinde vermeleri ilan olunur. c7!7• 
tınalma komisyonunca 24/2/939 cu- * * 
ma günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (1) lira 
(47) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliblerin muvakkat te
minat olan (2199) lirayı havi teklif 
mektublarını mezkiır günde saat 
14 d2 kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 24J<l numaralı 

kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve

Cinsi Mikdarı Muhammen %7,5 te· Eksiltmenin 
bedeli mııati 

Lira Kr. Li. K. şekli saati 

Dekovil malzemesi 3 kalem sif H. paşa 4600 -
Muh. mürekkep ve 2200 kilo 2190 -
vernik 

345' - Açık 14 

Baskül (100 ki) 
Eczayı tıbbiye 

1 adet sil 
75 kalem 

800 -
643 -

164 25 • 14,30 

60 - • 15 
48 23 • 15,30 

saikle muayyen gün ve saatte ko- I - Cinslerile mikdarları yukarda yazılı malzeme açık eksiltme 

GRİ PİN 
varken lu ııt.raba 

katlanılır mı? 

Baş, dış ağrıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellit bütün 
ıstırapların başlaınasile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANm. 

Fena renkte bir pudra, yüzü

nüze korkunç bir makyaj ma'l

zarasmı verir ve sizi olduğu -

nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte l-ir 

pudra intihab etmenin vegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafınJa 

bir renk ve diğer tarafında bas
ka renk pudra tecrübe etmek

tir. Bu tecrübeyi hemen bugiin, 
size parasız olarak verilecelr 

yeni ve cazip renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni cCild renkleri. (Kromosko'l) 
tabir edilen en son ve modern 

bir makine vasıtasıle karıştı

rılmıştır. Sihramiz bir göz 
tam ve kusursuz bir incelikte 
renkleri intihab eder. 

misyona müracaatları. (732) usulile satın alınacaktır. 

1 pBuAsihRramAlzSyelnZı· J '#- II - Mulıamnıen bedelleri muvakkat teminatları hizalarında gös-
l49 kalem ııte§e mukavim muhte- terilmiştir. 

•pudra n&k1eri• lif tuğla ve ha'çlar ihalesinin tem- III - Eksiltme 16/2/939 tarihine rastlıyan perşembe günü hizala-
' tecrübe edilebilir. dit edildiği hakkında: nnda yazılı saatlerde Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım 

T hmin edilen bedeli (151.170) komisyonunda yapılacaktır. _ .. . ... 

En seri, en tesirli, en kat'~etic~ 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat ve Grıpin yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz .. --
karıştırılmıştır. Bu sayede pud· lira elan ve 27111939 Cuma ""'-ü IV - Şartnamelerle listeler parasız olarak her gun sozu geçen 
ranın saatlerce sabit kalmasır.ı .,~. b d ı bT 

saat 15 te kapalı zarfla ihale edile- iiU e en ama ı .ır. . . . . . . . j 
temin ettiği gfüi pudranın cil- • . I u· edilmi l 

149 
V _ Dekovıl malzemesı eksiltmesıne gırmek ıstıyen firmanın fıat- . 

cegı evve cc an ş o an . . f'll · · d · ı · · j din yağlı tabii ifrazatını mas • k 1 At uk . htelif sız tekliflerim, vere<:ekleri malzemenın pro ı erını , etay resım erını 
setmesine ve bu suretle cilcıin · a el m beşe 

1 
mb akvun m~rül .eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum müdiir-1 

tuğ a ve arç ar u erre go en ksilt . b 'l k 1 · t kliI 1 
kurumasına ve sertleşmesine vı· 1.. b" l{)/Ş b t/939 C lüğü tuz fen şubesine vermeleri ve e 'meye gıre ı ıne çın e -uzuma ınaen u a uma . . .. 
blnnetice buruşuklukların zu. .. il t 15 k 1 fl !hal !erinin kabulünü mutazammın bır vesıka almaları lazımdır. (625) gun saa te apa ı zar a e 
buruna da mani olur. Her vakit edilr>cektir. İhaie A.nkarada Asken * *' 

Karaciğer, böbrek, taş vt 

kumlarından mütevellid san· 

cılannız, damar sertlikleri 

vı.1 si şn1anlık şikayetlerini~ 

URİNAL ile geçiriniz. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 

bir yüz görünmiyecektir. Toica

lon pudrası, imtiyazlı bir us•ıl 
dairesinde cKrema köpüğü. ile 

krema köpüğile karıştırıl=ş 

meşhur Tokalon pudrasını kul

lanınız ve birkaç gün zarlınd1 

teninizde yapacağı caz.ip tekem
millü görünüz, dalına kutularır 
üzerir.deki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun reru< 

intihabında tereddiid ettiğiniz 

de lfıtfen İstanbulda 622 No. 
posta kutusu adresine (Toka 
lon pudrası 7) rumuzile vaki o

lacak talebde size memnuni -

yetle muhtelif renklerde nü -
munelik altı ufak paket pudr < 

göndereceğiz. 

' 

Vapa1rların Kalkış Gün ve Saatleri 
6 - ~ubatatan 13 Şubata kadar kalkacak 

vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatlf'ri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz_Salı 12 de (Ankara) Perşembe 12 de (Güneysu), 
lıa!tına Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
Hartın _ Ç:ırşamba 16 de <Antalya). CumartC'Si 18 de (Ülgen). 
lıafl:ıı:ı Sırkcci rıhtımından. 
j,, ıit _l'azar, Salı ve Perşeınhe 9.30 da (Uğur ) . Tophane 
lu • tııı.ı ı .htııl" ; 'l da ı .. 

l 'l•ı laıııa ile gü 9 da (Trak) vapuru sıstemi vapurlardan 
hattım& hıri, Cumartesi ayrıca 13.30 da (Morakaz). Tophan 

rıh tımından. 

Ban·I rma _Pazartesı, Çarşamba, Cuma 8,15 de (l\iarakaz), ayrıca 
luıt·ıı:ı Çar~amba ve Cumartesi 20 de (Saadat). Tophane 

rıhtımından. 

Kar:ıbi;;a _Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 
haltına 

A, rnhk 
ı,;ıuıııa 
iıın·o1. 
h·ııtı 'ili 

Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesı 15 de (Bartın). 
-Sirkeci rıhtımından. . 

-Pazar 9 da <Tayyar). Tophane rıhtımından 

Fabrikalar Umum Müdarlüğü bina- I - Şartnamelerine ekli listede cins, eb'ad ve miktarı yazılı muh
sı içinde toplanan satınalma komis- telıf renkde 2800 adet bobin sigara kağıdı açık eksiltme usulile satın 
yonunca yapılacaktır. Şartııame (7) alınacııktir. 

lira (~6) kuruş mukabilinde mezkfır II - Mulıammen bedeli beher milimetresi 2.20 kuruş ve tu,tarı 

komisyondan verilir. Taliplerin mu 1280.40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 
vakkat teminat (8808) lira (50) ku- III- Eksiltme 14/2/939 tarihine raslıyan salı günü saat 14 de Kaba- 1 

ruşu havi teklif mektuplarını mez- taşda levazım ve mubayaat şubesindeki alıın komisyonunda yapıla

kfır günde saat 14 de kadar komis- caktır. 1 

yona vermeleri ve kendilerinin de TV- Şartnameler parasız olarak her gün söz(i g,.çen şubeden alına- 1 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde- bileceği gibi nümuneler görülebilir. 1 

!erindeki vesaikle mezkfır gün ve V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
saatte komisyona müracaatları. güvenme paralari!e birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 

(557) ilan olunur. (516) 

* 521 lira 35 kuruş muhammen be· * * 
delli 4745 adet küherçile çuvalı 7 /2/ I - Şartnamesi mucibince 1500 kilo Kazein kola aç.k eksiltme usu-
1939 salı günü saat 14 de Salıptıza- Jile satın alınacaktır. 

UR NAL 
Vücude toplanan asid ,_,-"""lo}I 
ve oksalt gi.,ı maddclcrı er: 

tir. Kanı temizler, lead· 

hoş, alınması kolaydır. Ye -

ıneklerden sonra yarım b:ır· 

-lak su içerı.- ınde alll" .r. 

lngiliz Kan uk 
rında Askeri Fabrikalar yollaına- II - Muhammen bedeli beber kilosu sif 50 kuruş hesabile 750 lira Ecza nesi 
sındaki satınalma komisyonunda a- muvakkat teminatı 56.25 liradır. 1 

çık arttırma ile satılacaktır. İstek- m _ Eksiltme 9/2/939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de i B v ı ı t b · 
!ilerin muvakkat teminatı olan 39,5 Kabataşda levazım ve mübayaat şubesinde alım komisyonunda yapı- 1 evrgı'J • S an LJ 

1 

liranın herhangi bir Malmüdürlü- lacaktır. ll•••••••••'iill•-- ••••••m:1:11ıs::ı•~rı.-;;' 
ğüne yatırılarak alınacak makbuz TV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alı- İSTANBUL EKMEK YAPICILAR C&'1İYETİNDEN : 

1 ile o gün ve saatte Komisyonda bu- nabilir. 

1 Junmaları. Çuvallar her gün Komis- V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-
1 yanda görülebilir. Çuvallara güm- venme paralarile birlikte yukarda adı geçen koınio;yona gelmeleri ilim 

1 
rük rüsumu verilmiyecektir. c470>. olunur. (442) .... 
1 
İstanbul komutanlığı ı Cinsi Mikdarı Muhammen B. Ofo7,~ Te. 

1 _.:•tınalma Komlıyona llAıılan Tutarı mi nalı 
LK. LK. 

1 Çatalca müstahkem mevki için 
potrel demir çubuk n saire satın Taktir cihazı için 31 kalem 
~lınacaktır. Açık eksiltme ile ihale- montaj malzemesi 
si 23/2/939 perşembe" günü saat Teknik aliitı 20 • 

550,- 41 25 

1258, 10 94 35 

Ekıilt•ııenin 
şekli Saati 

Açık 14.30 

Açık 15 
15.10 da yapılacaktır. Muhammen 
kıymeti 8020 lira 37 kuruştur. İlk 
teminatı 602 liradır . Şa:tnamesi her 

I- Dıyarbakır fabri kası taktir cihazı ıçın satınalınacak bakır, çe
lik, gaz boruları, çelik gaz Flanjları; Valf Rakor gibi 31 kalem malzeme 

Cemiyetimizin 1938 yılına aid muamele ve hesablar•nın ve ça ""'' 
tarzlarının umumi heyeti karşısında tetkiki ile idare he. ·e!inin ıbr'" ' 
talimatname mucibince idare heyeti azasının nısfının yeniden seç i ın:• · 
için umumi heyetin 24/1/939 tarihindeki toplantısıncla ekseriye~ ha> 1 

olmadığından tekrar toplantının 10/2/939 Cuma günü saat 10 dJn J2 ' 
kadar yapılacağından kayıtlı azamızın Cemiyet hüviy <-l cüzdan lar ... bıf• 

likte Cemiyet Merkezine gelmeleri rica olunur. 

Nafıa Vekaletin eı.: 
Sıvas • Erzurum hattının 363 ınd kllometrcsinde vapılr cak ~ 

ve 17/2/939 tarihinde münakasaya konulan 120 metre aç ık ıgı r.da k i d • 
mir köprünün mukavele projesinin 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu sah .! 1 1 

ile şarap Jaboratuarı için de 20 kalem teknık ahit şubcmızdeki listeleri 
gün komsiyonda görülcbilır. İstek - sehven eksıltme şartnamesine ve eksiltme şartnames . n in 15 ine sah'' mucibince ayrı ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
"-'+e~in ilik tlem2inat m~kbuz veya il- Muhammen bedellerile mu\t.lkkat teminatları hizalarında f':i de sehven mukavele projesine raptesılmış olduğundan işbu ,.,h' 
mc .. tup ari e 490 say.lı kanunun 1 t ı alak. adar!. ara teb.liğ ve m~zkur mu.·nakasa. evrak_ mı satın al a. J"r .: b~ 
? •· dd 1 · d 1 · yazı mış ır. ahii l ı·~ - ve ~ ma e crın e yuı ı vesıka- III Eks' l 1 9121939 t 'h" 1 b .. - h. s e erı yerlerıne kovmak suretıle vakı sehvı tashıh etm<·luı ı ~ . · ı tmc er arı ıne ras ıyan perşcm e gunu ıza-

1 
• 

lari!,, beraber Fındıkl:rla komutan- larında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin- 0 unur. •179• " 6ı. / 
!ık .;alınalma komisyoı.una gelme -
leri. deki alım komisyonunda yapılacaktır. ISTANBUL BAKKALLAR ve MÜ'S TAHDEMİNİ CEMİY.CTİNIJi"::"oi: 

<
720> IV- Listeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. • · * V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 Cemiyetimızin 193U senesı me.aisi netayici ve hesab .tmııı t 'K••1 

Ayazagada süvari binicilık oku- güvenme paralarile. birlikte yukarıda adı _geçen komisyona gelmeleri ve idare heyetinin ibrası ile değiştirilmesi talim~tname icn ' JsP 
!unda yapılacak harici elektrik tesi: ilan olunur. (514) 1 bıan idare heyetinin nısfının yeniden seçilme-si \'e 939 yılı c;.ı.·'" ı 

R 1~ ııir 1otÜ- · • 
11!1 • I -Pazar ll de (Izmir). Galata rıhtımından. 

ral uttıua 
«·r-iıı Sa l ı 10 da (Kon~a). Cuma 10 da (İnönü). 

il ııtıııa - rı l ımından. 

satının açık eksiltme ile ihalesi JGI • - - -- - tarzı hakkında umumi heyet huzurile yapılacak topla.,tı \"C miı'~r.c-
1 Şubat/939 Perşembe günü saat 11 1 rede Cemiyete kayıtlı bilcümle esnafın sıbhi muayene cüzdanıar".C 

d~ yapılacaktır. Muhammen keşii Deniz Levazın_l Satınalma Komisy0nu ilanları birlikte 10/2/939 Cuma günü saat 13 den 15 e kadar Tiliı..<'dc B~b·· 
Sirkec; bedeli 800 lira 38 kuruştur. İlk te, caddesinde 10 No. lu esnaf cemiyetleri bınasındakl cemiyet idare n1Cl'' 

minatı 60 liradır. Şartnames: ve sa· ·· kezı"nde hazır bulunmaları ı·ı· ı 
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iL·rke,r, ) Denizhaok binası 

At .. •ııtalar ) Karaköy Köı,rühıışı 
Sirkeci Yolcu Salonu 
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Sahıp ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM iZZET BENiCE 

Basıldıi;'1 yer: SON TELGRAF Matbaası 

M. M. V. Deniz levazım satınalma komisyonundan: an o unur. 
saircsi bedeli mukabilinde inşaat şu- 1 _ Tah.min edilen bedeli 11355 lira olan ve şartnamesinde yazılı 

. besinden verilebilir. İsteklilerinin bulunan altı cins borunun kapalı zarfla eksiltmesi 22/2/939 tarihine İSTANBUL TERZİLER, KUMAŞÇILAR ve HAZIR 
· ık t · t kb kt b LER CEMİYETİNDEN: ı cmına ma uzu veya me u - rastlıyan çarşamba günü saat 14 de vekalet binasında müteşekkil ko-

' larile beraber 2490 sayılı kanunun misyonumuzda icra edilecektir. Cemiyetimızin 193S senesi mesaisi netayici ve hcsab~tının tetJ<Iİ<: 
2 - 3 maddelerinde yazılı vesikala- 2 ~ Şartnamesini almak istiyenlerin her gün komisyona müra- ve idare heyetinin ibrası ile değiştirilmesi talimatname icabındı~ 
rile ihale gününden en az sekiz gün caatları. olan idare heyetinin nsfının yeniden seçilmesi ve 939 yılı çalı~"', 
evveline kadar vilayet nafıa fen 3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin belli günde eksiltme saatinden tarzı hakkında umumi heyet huzu rile yapılacak toplantı "e miiZ8 ~~,. 
müdürlüklerinden alaoakları vesi- bir saat evveline kadar 851 lira 62 kuruşluk ilk teminat ve kl\lluni bel- rede Cemiyete kayıtlı bilcümle esnafın sıhhi muayene tüzdanınr~Ji 
kalarile beraber belli gün ve saatte gelerini havi kapalı teklif zarflarını makbuz mukabilinde komisyon birlikte 10/2/939 Cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar Türbede B001 .ll' 

Fındıklıda Komutanlık satınalma ba~kaniı«ına vermeleri. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez caddesinde 10 No. lu esnaf cemiyet leıi binasındaki cemivet mcrkezı 
komisyonuna gelmeleri. (6531 ,19, (71) de hazır bulunmaları ilan olunur. 


