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t BU GAZETE 
lstanbulun en çok satılan hakiki 

ak~am gazetesidir 
1ıanlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakk!le 

istifade etmiş oluriar. 
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İstanbul Cağaloğlu Nunıosmaniye No. 51 En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

İDARE - İLAN: Tel: 20872 
Telgraf : İst. Son Telgraf 

BugUnkU P r i Grupunda Adliye ve Harici 
Vekillerimiz Tayyare Kaçakçılığı Meselesin 

BiitUn TeferrUatile izah Edecekler 
Ekrem Köniğ'in iadesi Hakkında Fransa Hükumeti 

Nezdinde Yapılan Teşebbüse Cevab Bekleniyor 
Adliye Vekili Meseleyi Bizzat Tetkik 

Etti, Alakadarlardan İzahat Aldı ve 
BaşveKilimizle Görüştü 

• • 
Dahiliye 
Vekilinin 
Beyanatı 

f ayyarelerden Dördüncü 
Partinin lstanbula 
Götürüldüğü Ve 

Hadisenin O Suretle 
Meydana Çıktığı 

Doğru Değil 
İspanyollara tayyare satmak 

suretile yapılan kaçakçılık meııe
lesi hakkındaki tahkikat ilerle • 
mııkte ve vaziyet gün geçtikçe 
tavazzuh eylemektedir. 

937 yılının yazında başlıyaıı ve 
sekiz ay önce adliyeye intikal e
den bu mesele hakkındaki dosye 
yeni Adliye Vekili tarafından dün 
bizzat ve inceden inııeye tetkik 
edilmiştir. 

Vekil bu hususta Ankara müd
deiumumisi Baba Ankan'dan da 
icıab eden izahatı almıştır. 

Bugün Pırrti Grupunda izahat 
verecek olan Adliye Vekilimiz 

Tevfik Fikret Sılay 

Saa !erce bu işle uğraşan yeni 
Adliye Vekilimiz bilahare Baş -
vekil Celal Bayar'ı ziyaret etmiş 
ve bu mesele hakkında elde etti
ği neticeyi ve kanaa' ni izah ey
lemiştir. 

DOSYADA KİMLER VAR? 
V ktile Ankara müddeiumumi

ligı ile birinci sorgu hakimliği ta
rafından yapılan adli tahk~kat ne
ticesınde meydana getirilen bu 
dosyada bu suçla aliikadar hiçbir 
Yeni veya eski Vekilimizin veya 
meb'uslarımızın adları yoktur. 

Bu hususta bir gazetenin yaptı
ğı imalı neşriyat gayrivaki ve sa
mimi olduğu gibi çirkindir de. 

Yalnız Ankara müddeiumumi
lığinin iş'arı üzerine İstanbul ad-

r 

Tayyare kaçakçılığı hakkında ııaze tecilere i2ahat veren Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sek reteri Refik Saydam 

liyesi dalına kirli ve karışıl< i§· 
lere girmi§ olan Ekrem König'in 
sık sık temas ey ]ediği bazı kim
selerin ifadelerini almış ve bun
ları Ankaraya göndermiştir. 

TAHKİKATA GÖRE 
VAZİYET NEDİR? 

Tahkikatın birinci safhasına gö-
1'8 vaziyet şudur: 

1- Henüz mahkemeye veril -
ııtiş hiçbir suçlu yoktur. Yalnız 
Ruhi mevkuftur. 

2- Ekrem Köniğ'in tevkifi hak
kında muhtelif devletler nezdin
de yapılan teşebbüslere h~bir ce
vab alınmamıştır. 

3- Sahtekarlığın beynelmilel 
bir şebeke hesabına yapılıp ya -
pılrnadığı da henüz teshil edilmiş 
değildir. 

4- Ekrem Köniğ'in tevkifi bir 
müddet uzadığı takdirde mevkuf 
Ruhinin muhakemesinin tefrik su
retile ayrıca muhakemesine baş
lanması muhtemeldir. 

FRANSA'DAN CEVAB 
BEKLENİYOR 

Ekrem Königin bir otomı!ıil 
kazası neticesi Nisde bir .hasta -
ncoe yattığı ve orada tevkif er!ı.1-
diği hakkındaki haberler henüz 
teeyy:id etmemiştir. 
Kaçakçılık cürmü adi bir cü • 

ıümdür. Fransa ile de aramızda 
bir iadei mücri '.?!in mukavele na 
mesi vardır. Binaenaleyh Fran -
satla olduğu kuvvetle muhte'Jlel 
bulunan Koniğ'in Fransa hükii -
metince tevkif edilerek memle -
ketimize iade edilmesi tabii gö-
ı iilmektedir. 

Bu hususta hükumetimizce va
pılan teşebbüse Fransadan henüz 
cevab gelmemiştir. Bu cevab ge
iınce vazi) et tevazi'.ııh Ptmiş cla
cakıır. 

GÖNİG DAHA NLER YAPMI5? 
Söylenildiğine göre Ekrem Kö· 

nig Parisde çalışan beynelmılel , 
bir ailAh kaçakçılığı şebekesine 

dahil bulunmakta imiş. 
Hatta bu şebekeye mensub a

vantür bir Fransız ile vaktile şeh
rimize gelmiş ve Şık sinemasının 
yanında bir apartıman tutarak 
nwn müddet oturmuşlardır. 
İspanyaya satılması kararlaş • 

tırılmış olan tayyareler işi bu a
partımanda görüşülmüş, proje -
!eri çizilmiş, işe başlanmış ve h9t-

Bugün Parti Grupunda izahat 
verecek olan Uariciye Vekilimiz 

Şükrü Saracoğlu 

ta bu apartımandan idare edil • 
miştir. 

TAYYARELERİSTANBULA 
GÖNDERİLMİŞ Mİ? 

Fabrikanın parasını peşin al • 
<lığı tayyare siparişlerinden ilk 

• 
üç partiyi Marsil\'ada Türkiye 

(Devamı 6 ıııcı sılhifede) 

j Kat'i 
Zafer 
Günü 

Yeniden toplanmalan mevzuu bahs olan dörtler 

Birinci lnönü muharebesi 
on sekiz yıl önce dün ba~la
mt§tı. Fakat asıl zafer 11 ik'n
cik<inunda kazanılmıştır. Fa
ik düşman kuvvetleri iki 
gün devam eden ~iddetli bir 
muharebeden sonra Cumhur
reisimiz ve ve mim Şefimiz 

lnönü'nün mahirane idaresı 
altındaki kahraman Türk or
dusuna karşı mukaı•emet e
demiyeceğini anlamış ve M -
11 gecesi ric'ate b~!amışıır 

ıÇemberlayn, Paris Yolil 
Roma'ya Hareket Etti 

·spanya Me 1 

1 ti ka Halledilecek Japonya 
Sovyetler 
Arasında 

Duçe, Çemberlayn'den Ne İstiyeceğini Tesbit Ett 

Balık Avı Meselesi 

ı Fransız Kabinesi Bu Sabah 
İle Görüşülecek 

Toplandı, 
Meseleleri 

Çemberlayn ve 
Tesbit Etti 

Halifaks 

Tazeleniyor mu? L 
ondra 10 (Hususi) - E•~

vekil Çemberlayn ile Ha -
riciye Vekili Halifaks ile 

ıefakatlerindeki zevat bu saLah 
Altınok ekspresile Parise hnr•ket 
Hmişler, istasyonda hükümct er-

kanı, meb'uslar ve birçok dost -
ları ile kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından uğurlanmışlardır. 

Çemberlayn ve arkadaşları 17,40 
da Parise varacaklar, orada tam 
bir saat kalacaklar ve bu müddet 

zarfında Fransız nazırlarile di;ıı -
) a vaziyeti hakkında görüşecek
lerdir. 

Paris 10 (Hususi) - Fransız k 
oinsi Çemberlayn ve Halifili ıle 

(Devamı 6 mcı sahiferlı· ı 

Tookyo 10 (A.A.)- Sovyet hüku
meti, şimdiye kadar Japonlara ait 
olup müddeti münkazi olan bü
tün balık avı bölgelerinin şubat 
ayı zarfında müzayedeye konula
cağını Japonyanın Moskova bü
yük elçiliğine lt>bliğ etmiştir. 

~==~====:=====ı~~================~==~J R ak 1 , __ O_r_t_a_v_e_Ş.;;..a_r_k_i_A_v_ru_;p_;a_M_e_s_e_ıe_l_e_ri_ 

Partiye 
Giren 

Meb'uslarımız 

Aleminde Kral Karo) ve Pren 
Cinayet Pol Neler Görüşüyor ?ı 

Bir Esnaf Kıskançlık 
Yüzünden Bir Kadını 

Ağırca Yaraladı 

Müstakil saylavlardan GP~eral 
Ali Fuad ve General Ref p+ Hnlk 
Partisine girnnek ve Parti saylavı 
olarak çalışmak arzıı.un1' ızhar 
etmişlerdir. 

Genel başkurca bu muracaat tas 
vib olumnuştur. 

Dün akş: m Kadirgada bir hiı -
oise olmuş bir seyyar satıcı kı; -
kançlık •üzünden bir kadını bı-

(Dc:-vamı 6 ıncı sahift ~. ı: l 

Yarın Baş-ıyoruz 
--0--

1 NUMARAL ı HALK FiLOSU 
- -er--

Bu Meraklı ve Heyecanlı Tarihi Deniz 
Tefrikamızı Mutlaka Takib Ediniz. 

Eserin hazırlanışında vesika, rcsin11 not, nıallınıat verenlerle 
n1uharririn baş vurduğu biblografi mcınurlar şunlardır: 

Donanına erkftnından (o zamanki bahriye nezareti ınüstc • 
şarı) Amiral Vasıf, miralay Tevfik, Şiikrii Pala, Remzi Çakıcı, 
kaymakam Nahid, binbaşı l\fuzaffer, binbaşı Saim, miralay Ce
vad Toydemir, donanma şifre katibi binbaşı İhsan. 

Bahriye nezaretinin resıni V("SİkalaTı, Osmanlı harekatı bah
riyesi: Cild 1 - 8, Salnamci bahriye, Risalei nıevkutei bahriye, 

Karadeniz Rus donanması komodoru Amiral Kol~ak'ın yaveri 
binbaşı Kiri! Kiyor~iyef'in hatıra defteri. 

Polonya, Hitler'in Tekliflerini 
Ediyor mu ? Kabul 

R oma 10 (Hususi)- Kral 
Karo! ile Yugoslavya hü -
kümet naibi Prens Pol an-

sıııda cumartesi günü başııyan 

m..iza1<crelcr gayet mahrem ve 
hafi bır şekilde hala devanı et -
nıektcdir. 

Peştcodc Macar - İtalyan müza
kerelerini ve Almanyanın orta 'l(e 
şarki Avrupadaki son vaziyet ve 
teşebbüsleri ve Bek - Hitler mü
lakatı ve nilıayet Roma müzake
releri arifesinde vukubulan b .. 
mülakata siya.si mahfellerde hü
yük bir ehemmiyet verilmekte -
dir. 

İki ut'vlet reisi arasında yapı 
lacak müzakerelerden sonra Mı
caristanın Yırgoslavya ve Roman· 
ya ile olan münasebatı ve Almau • 
yanın Tuna siyaseti karşısında a
lınacak vaziyete dair pek mühim 
ve yeni bazı kararlar verileceği 
anlaşılmaktadır. 

Roma 10 (Hususi)- Bertesga
dende Hitler - Bek arasınrla ce· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Orta Avrupa işleri için mühim 
temaslar yapan Yugoslav naibi 

PTens Pol 
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HADiSELE KA~ŞISINDAjj 
~--------Son Te rraf-. --· 

HANGi lŞLE - --

B 
ele.iiye kooperatifind~ de 

olsuzluk yapıldığına dair 
V .Ji Lülfl Kı rdan bir ilı -

bar valı.i olmı.t, .. Kooperatif mü -
dürıi ışter. ı.tzdklaştınlmış ve ~an

kiJ..;.ta b.v;lann.:ş. Ne de çok yol
su::luk ihbau :>luyor .. Bir türlü 
aklım em1erli, gıtti. Bu muhbiri 

sadıitlar ~imı.l'ye kadar n,rede 
irnjşier araua!. s.,.yın Valimiz ışe 
başbdı ba.;lıydlı , hergfı:ı hir yPıti 

• püri;zlü iş çıkıyor .. Bütün bunlar 
bir~r meşgale .. Belediye reisill\iz 

ş~hrin yolsu,lukları ile mi •ığra
~cak, yok:.a )OU~rı il., mi?. 

O KADAR UZUN 

BOYLU DECIL 

Ben bu sütunalrda hadiseleri e

lime alıp, yan litife, yarı ciddı, o
kuyucularımla b&şb~a decd.l~ -
yorum.. Dün, bi raıhdaş: 

- Yahu, dedi Şu t.:ıyyare ka -
çakçılıtı ~ine ne dersıtı!. Bir iki 
feY de onun için yazsana.. 

DilckaUi dik.katli yüzüne bak
tıın, güldüm: 

- O bizde yok, ded.iın.. Bizden 
paso.. 

Sonra, kendisine şu fıkrayı an
lattım: 

İki yolcu bir handa ~ ol-
muşlar. Bid sormuş: 

- Adın ne?. 

Beriki cevab vermiş. 
-Musaaaa ... 

Öteki gülerek: 

- Benim adım de Musa amma, 
demiş, o kadar ı.tzun boylu değil. 

KAÇ KÖYDEN -KOVARLAR~. -
Geçen gün bu sütunlarda bir ya

zı yamt!ftım. Doğru sözden kim
se hoşlanmaz, demiştim .. Bir oku

yucum bana gönderdiği mektubda 
diyor ki: •O yazınızı büyük bir 

le7.Zetle okudum. Bu vesile ile ak
lıma bir darbı mesel geldL Türk-

~ 

cede: DC>ğru söy:ey<ni dok:ız köy
den kovarlar, deri..,_ 

Bı..ıun manası nedir!. Neden 
dokuz köyden kovuyc-rlar da on 
köyden kovnıuyorlar .. • 

Bu .ayın okuy.ıcum' cevabım 
şudur: Çünkü, (J adam onı: cu kö
~e geiJiğı zaman. artık al<lıl'ı na
~ma toplamış ·ıc ;-alana nlışmı~tır. 

l>1'LİKANLI NE 

CEVAB VERMİŞ!. 

G çen gün Lir arkad1s sinemaya 
gitmiş.. Karanlıkta güç hal bir yer 
bı.ıluı> oturdukl .ı sonra, şöyle bir 

s:oğına, soluna bakmış.. bir de ne 
görsun. YanıoaJjında bir d'likanlı 
yavuklu,una sarılmış, öpüyor. 

Hıç srsini çıkarmamış.. Filim 
bilmİi- Fakat, arkadaş bu apaçık 
~ evrla sahil .;ine rrıüthiş içerle1niş .. 
Kalk•p gid er~en, nihayet dayana
mamış, de:iknalıya: 

- Beyefandi, bu işleı iniz için 
başh hır } ·r inııhab etseydiniz 
daha iyi yapardıııı7. dPm · '·· Biraz 
ayıb kaçmıyor mu?. 

Gö:ıünü sevda bürümüş deli -
kanlı pışkin bir şeym ış. şu cevabı 
vermiş: 

- Pet"de de onu seyTetmiyor 
musunuz efendi ağabey!. Biz üs
telik bilet parası da almıyoruz. 

MÖNAKAŞAYA 

KA&IŞAN BAY AN 

•Kişi noksanını bilml"k gibi ir
fan oh.maz• diye bir söz vardır. 
Geçen gün bir mecliste, bu atalar 

sözünün manası münakaşa edili
yordu. Genç bir bayan da müna
ka,'jaya karıştı .. Sordu: 

- İıfan kelimesinin manası ne
dir!, 

Saatlerdenberi, bu darbi meseli 
izaha çalışan bir genç avukat, he
yecanla atıldı: 

- Bir türlü izah edemediğim 
bu atalar sözünü şimdi canlı bir 
misalle arzediyorum. İşte bu ba
yanın vaziyeti bu darbı meselin 
izahıdır. 

AHMET RAUF 

!KOÇUK HABERLE~I 
* Macar hududunda dün yı'ru 

çarpışmalar olmuştur. 200 Ok -
ranyalı da Macar hudud muha -
!ızlarının üzerine hücum etmiş -
!erdir. * Bir Alınan vapuru Çin s .ıla
rında taarruza uğramış ve Çin 
ı~orsanları gemiye ateş açmış!ar-
rur. * Fransız Başvekili Daladiye
nın son Tunus seyahati esnas•nda 
:•ırtılan İtalyan bayrağı için t:ıh
•.ikat yapılmaktadır. 
* Filistinde kargaşalıklar bü

yümüştür. Bütün Suriye ve Lüb
nan hududları kapatılın!flır. 

* Amerika yeni ve muaz'11m 
harb gemileri inşa ettirecektir. 
Bunlann her biri Panama kana -
lını geçebilecek şekilde buluna -
cak ve 100 milyon dolara mal o
lacaktır. 

* Eminönü meydanından Bo - ı 
lıkpazarına doğru yapılan parke -

ınşaatı süratle bitirilecektir. * !rakın Ankara elçiliğine İs
tanbul konsolosu K.imil Ceyliini 
tayin olunmuştur. · 

* Maarif umum müfettişlerı 
pek yakında Anadoluda teftiş ,. . 
yLJıatine başlıyacaklardır. * İlk mekteblerin kuruluşu -
nun 100 üncü yıldönümü mür.a -
s~betile memleketin her tarafın
da sergiler açılacaktır. 

* Maarif müdürü, İstanbul 
maarif işleri hakkında Vekalete 
iıahat vermek üzere Ankaray~ 
gitmiştir. 

* Deniz ticaret mektebi talPbe
sınin staj görmeleri kararlaştı -
rılmıştır. 

* Seyrüseferi kolaylaştırmak 
ıçin nakil vasıtalarının inerken 
Meyil yokuşu yolunu takib etme
leri hakkındaki karar, bu yolur 
çok dar olması yüzünden geri bı
rakılmıştır. 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

llıcı 84 

- Evet. Ferra hır teklif değııdi 
bu. Tahrirat miımeyyızi de hüs
nün:yetle söy !emişti bana. Peki, 
dedim, hele bir kere kızı görelim. 
Ye ıı.hayet bir gün mümeyyizle
ri evinde kızı gördüm .. Beğen -
dim .. Şöylece b!r nişan yaptık. 

Duğün hazırlığı görülüyor<i.ı Ben 
de bekarlıktan, derbederlikten 

kurtulaca f:ım diye seviniyorduJ11. 
Nerömaft. Bu, alacağım kızın is
miydi. B.r ak~am tıpkı böyle si
zın g ibi yeni tanıştığım bı.r arka- . 
daş'..ı - burada değil - fakat bura
ya benzer münzevi bir meyhane
de Konuşu ·orduk .. Arkadasunı çok 
kı·derli gördüm. O, benım teşeb -
büsler>ınden haberd~r değildL 

Yıuan: t.kendu F- SERTELLi 

Bırdenbıre rakı içerkC'n •Ah Ne
riman, sen beni öldüreceksın!• di
yerek derdini yanmağa başladı 
bana. 

Olabilir ya. İsim isime ben -
zemeı; mi?. 

- Evet. İsim isime, resim re<>me, 
hatta insan insana benzer amma .. 
o açıkç& söyledi .. Nerimanın ba -
basından bahsetti: ·Beni üç aydır 
aldatıyor .. Kaç gece baJjb~, du
dak dudağa kaldık. Haıa benimle 
evlenmeğe söz vemıiyor!• diye -
rek ağlamağa başladı- O zaman 
bilsen ne oldum? Meyhanenin ta
vanı başımda dönüyor, beynimin 
içi oyuluyor ttbiydL. Şaşırıp kal
mıştım. 

ı Dükkanlar 
Kontrol Ve.» Mahkemeler 

Edi,ecek I . 

"'5 Yaşında j 

Bir Çocuk 
Yakalandı 

Almanva Ve O 
Avrupa 

Yuan: Ahmed ŞülcrG 

Sıhhi Sart!ara Riay~t Delikanlı Atin 
Aranıyor N• j D nın forgusuudı Hemen 

Ağlamağ a Başladı 

Ne dör! büyi:k C.cvlet ar 
ki Mü.ıih 3nla~ınası, n ,• d 
ta ile A....uı.a..:ya arasında Y 
da yapı.an itilif, >rta Av 
beklenilen >Ükiın e istikra 
tirmiş değildir. Münih anl 
Fraıısanın orta Avrupadakı 
kalarını likide etmi~ tir. 

bundan soııra Almanya, or 
şarki Avrupa<! ümid rtti 
yalnız kalmış aeğ .• d r. Ma 
tanla Çekoslovakya ara~ınd 
vanın halline sıra gelince; /' 
ya ile iki dostu, Itaiya ve 
ya ar..,;ındo '<i ihtilaf çıktı~ 
rülnıu~tü. Almaııya, Polo 
ehemmiyet vermedi. Bu m 
İtalya ile Viyanada miizaJ..e 
tiği z0 manda Almanya Ru 
hakJ..ındaJti kmdi görüşünü 
yaya empoze et tL 

Belediye; ııehrin bütün -~nıt - 1 şan ısını a 7 Si . 
ıerinde bulunan her sınıl küç ".ik, 

le ~şındd bulunan Ahmed Ya
\"UZ isminde bir çocuk dün h:rsız
Lk suçıl<' 2 inci sorgu hıi.kimliÇin~ 
\erilmıştir. 

:.ü~~t~~~:~.ları sıkı bir ~eftişe Vuracaktı Görüldü 
Bu yeni teftişten maksad, dük- __ İddaya göre Ahmed YaVUZJ1 

'.tiinların vaziyetini tesbittir. Çingene İle Evlenirim 
Yan., bazı yerlerde bodrum gibll • 

t.vlerin alt katlaı·ının dükkan .ek- Senınle Evleıımem 
1ne sokulduğu veya daracı!<, lıa- Lıün iığledcn sonra, A.'tree<\dı 

ı. osız yererde alış veriş yapıldığı 

görü.ldüğünden buralarda çal . an-

~ırın sıhhi bakımdan vaziyet •.eri 

giızden geçırilecektir. 

Bu sı:retle bilhassa mahalle a-

n. larında ve hiicra semtlerle, ke

tif iş mıntakalarında tesadüf olu-

r an bu kabil dükkanların faali -
~etine müsaaı.le edilmiyeceği tah

min oluru.ıaktadır. 

Sarhoşlukla 
Arkadaşını 
Bıcakladı • 

Tophanede dün bir hadise nl -
muş kendini bilmiyecek dere~ede 

r.arhoş olan bir gene; iki arkarta
~ını tehlikeli surette yaral:wııştır. 
Hadise şöyle olmuştur: 

Topanede Mcscid sokağıntla Ha
fıza adında birinin kahvesin i:1 üs
' ündeki bir odada oturan ve fazla

ca içkiye d~kün bir adam olan 
İsmail oğlu İbrahim isminde biri 
iıervakıtki gibi dün de körkütük 
~ilrhoş bir halde nağraları atarJk 
odasına çıkm'*tır. O sırada uylm-

cia bulunan ve ayni odada yatan 
ve İbrahimin bu hallerinden bizar 
olan Mehmed Emin oğlu Nectlet 

Kemal ile Ycrvant oğlu Ropen ya
ttıklarından kalkarak İbrahime bu 

hallerinden vaz geçmesını s5y
lemişlerdir. İbrahim arkadaJjları
r.in söylediklerine öfkelenmiş ve 
ıizerlerine hücum ederel!: ik;,_ni 
de tekmelemeğe başlamıştır. Öf
l<esi büsbütün artan bralı,im bu 

kadarı yetmiyormuş gibi elıne 
ge~irdiği kunduracı bıçağile her 

iki arkadaşını muhtelif yerlerin
d€n tehlikeli surette yaralamı;tır. 

Necdet ile Ropen cankurtaran 
otomobilile Beyoğlu Belediye has
tanesine kaldırılarak tedavi a'iına 

dınmışlar İbrahim yakalanar1k 
tahkikata başlanmıştır. 

Otomobil Çarph 
Kadın hastalıkları doktoru Mah-

mud Atanın idaresindeki 748 nu
maralı hususi otomobil Kan -

lıcaya gitmekte iken, ani olarak 
l:arşısına çıkan, Kabala§ lliıcsi 
talebesinden Feridin idaresındeki 

motosiklet ile çarpı,mıştır. Oto -
!l'obilin ön tarafı motosikletin de 

bazı yerleri hafif surette hasara 
uğramıştır. Ferid ellerinden ya -
ralanmıştır. 

- Arkadaşına bir şey söyleme
din mi? 

- Hayır, sôyleınedim. Söyliye
mezdim .. Çünkü o benden teselli 
bekliyordu. Ve ona ne diytıbilir
dim ki, hiç bir suçu yoktu. Bütün 

kabahat, kahbelik Nerimanda idi. 
Sonra itiraf edeyim ki, o bend<h 
çok yakışıklı, ve güzel bir gençti. 

Benden çok da meziyetleri vardı. 
Onu aldatan bir kız bana ne oyun
lar oynamaz diyerek derlıal bu 
işten vaz geçtim. Vaz geçtim am
ma .. Kahırla, üzüntü ile kendimi 
büsbütün içkiye verdim .. Onu an
cak bir senede unutabilmi~tim. 

Birdenbire içini çekerek tekrar 
elini cebine soktu: 

- Bak şu fotoğrafa azizim: Ben 
şimdi de bu kızın divane<>iyim. O
nu çılgınca seviyorum... İzmire. 
geleli on beş gün oldu. Ne şeker, 
ne piliç, ne sevimli şey ... 

Reşad üıto&rafı eline alınca tit
redi. 

Cç a.v ~trvel, nişanlısı Remzı~·ı:yi 

o:dürnıck teşeblıüsünde bulı.t'.l -
nıa«Wln suçıu Omer oğlu iıerı.er 

Sali.lıadain Uğuıcunun mııhake

n·esıne başlandı .. 
Maznuıı Salahaddin mahkc·ne

ot ken;W;ı.ne ısn~d edilen suçıı ın
kar edcred:, de~tir ki: 

- Remziye ile bir buçuk sPne
denbed sev~iyoruz .. 9 aydanı,..rı 
C:.e kendisiie nışanhyım. Ar.cık 

kızın ya~ı nüfusta küçük y::.zılı 

olduğu ıçin, yaşını bü;vültm e-e 
c·aıJiıyorJuk.. Remziye ile nış:ın
!andıktan sonra bir ev tuttum ve 
oı ada oııu.1b beraber ya~an~l~a 
h•şladık. Fakat bi1ihare, o.n"esı 

beraber oturmamızı teklif c~ti, 
biz dı> rınıın bu dileğini yerinı- g~

! 'tdik... Fakat aradan çok zaman 
ııeçmed.en onlardan tekrır ayrıl
c:ım . .. 

Bir akş 'Ull. Yedikuledeki dül<kfı
rumda bulunduğwn sırada, Re'll
Zlyenin arkada~1arından, uut•~1 1(;;.· 

tlıgım ve ismini bilmedığinı '1ir 
lız dükkana geldi; 'Remziycnin be
ni eve çağırdığını söyledi .. Be'l de 
o gece saat 11,5 da Remziyelerın 
evine gittim ... Fak~t her zaoıan 
beni güler yüzle karşılayan nı -
tanlım, bu sefer somurtgan bir 
çthre ile: 

Bu akş~m sen i buraya çağ.r -
maktaki maksadım, nışanır:ıızı 

Lozdugumu sana bildirmek içindi. 
Ve !iıkayıd bır tavırla: 

- Çünkü, seninle artık anliia
ıpıyacağımızı anladım, dedi. 

Be~ana bugüne kadar 800 lira [ 
~arfottıın; bu harekctın doğru mu? 
dedim. 

O sert sert yüzüme baktı ve: 
- Ben bir Çingene ile evl?ni

ıim de, senınle hayatımı birle~ -
lireıııem, dc:li. 

Tam bu sırada odaya kendisini 
~vveldcn tanıdığım Hilmi girdi: 

- Ulan, sen burada ne arıy >r

ttun ? .. 
Diyerek üzerime hücum e~ti ve 

ceketimin düğmesini kopardı.. 13en 
bu vaziyet karşısında, istitrııad 

maksadile; cebimden çıkardığım 
tabanca ile havaya bir el ateş et
Um .. Bunun üzerine Hilmi beni 
bıraktı .. Ben de pencereden atlı
yarak, evden çıktım. . Yoksa öl
dürmek kasdile ateş etmedim ı .. • 

Bundan sonra bazı cihetler da
ha soruldu ve sonra dava ile ala-
1•.alı, Remziye, Fahri, Süreyya, 
Şaban, polis memuru Hüseyin ve 
Hilminin de şahid sıfatile so,·gu
> a çekilmeler! için, duruşıNnın 
f, marta bırakılmasına karar ıe

rildl!.. 

Arkadaşının sevdiği kız Suna
dan başka biri değildi. 

Rt>Şadın birdenbire dili dolan
mıştı. Önünde duran kadehi bir 
yudumda susuz olarak midesine 
boşalttı. 

- Nerede tanıdın bu klzı sen? 

- Beyler sokağındaki bozuk 
kaldırımın tamirine nezaret edi
yordum. Pencerede gördüm.. O 
ev beş on gün evvel boştu. Yeni 
taşınmışlar.. Bir memurun kızı 

imiş. 

- Ya bu fotoğraf?. 

- Görüyorsun ki, yolda çekil-
miştir. Fotoğraf makinesi yanım
da idi. Sokağa çıktığı zaman ona 
sezdirmeden çekiverdim. 

- Büyük bir meharet doğrusu. 
Görmedi demek? 

- Hayır. Ruhu bile duymadı. 
- Konuşmadın mı kendisile?. 
- Hayır. Ben zaten tanım;ı.dı-

ğım bir kadınla kolay kolay dost 
olamam. Huyum kurusun .. Keş-

Bir Kaç Gt>..,ç Kız 
Dinle d 

RandPvucııluk ve genç k11lan 
fohşa teşvik etmek suçl . rile mev

l·ufen muhakeme ed'lmekte olan 
Madam Atina ile muavini Mndan· 

Katinının ve Atinanın kızı Zızı 

ııamı diğer Alek<Jndra ve Mı.ri

Y.anm nıuhakeemlerine dün blrinci 
<:enda devam olunmuştur. 

Şıikrü ismınde bir ar~daşile be
raber Bahr köyünde ahçı Hasının 
dükkinının kiıidinı kırmak su -
ıctile i~eriye girmiş ve 70 lira pa
ta çalnuştır. 

F:Urat küçllk hırsız dünkü is
ticvabında hüngür hüngür ağh

:rsrak bu cürmünii inlli etmiş ve 
- Kabahat hep Sükrüde. BPn 

hiç bir şey çalmadım ... Sade göz
cülük ettim!_ 

Dünkıi muhakem~ de gizli ola

r~k cereyan etmiştir. Dün Şükran. 

Harikliya, Bedia ile Bayan Ha

yat i!:mindeki genç kızlar şah'.ıi o· 
lvrak dınlenmişlerdir. 

Şahirlkrden Yolandının Mısıra 

firar etilği anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan müddeiumumi -

lik geçı-n c.-els~de şehadetini s•k

.ıyan iki şaaid hakkında takibatta 

bulunm3ğı kararlaştırmıştır. 

Eu şahıdfor; sorgu bakimi önJn
de her şeyi siıyledikleri halde; 

m3.hkeme huzurunda hiçbir ş~y 

l:ilmiyormuş gibi bir tavır takın

mışlar ve reisin müteaddid Sl'r -
gularına ademi malumatla mu -

l:abele etmişlerdir. 

Hakaret Etmiş 
Beyazıdda Bakırcılarda 3~-:ıı 

numarada bakırcılık eden A!i Os

man kendisinden evinin bekçi ay

lığını istemeğe gelen Çemberlitaş
ta Tavukpazarı mahallesi bekçisi 
Sabiti tahkir etmek ve dövmek 

•uçile dün asliye 4 üncü ceza mah
kemesin everilmiştir. 

Şahidler dünkü celsede vak'ayı 
~nlatmışlar ve müddeiumumi suç

lı.nun bir ay müddetle hapse ko

nulmasını istemiştir. 

Muhakeme karar için kalmıştır. 

Demişti· 

Sorgu ha.kimi kendisini tevkif 
~!miştir. 

Çamurlukları 
Parçalandı 

Nişan tasında oturan ve ke'l iinl 
bilmıyecek derecede sarhoş bir 
halde bulunan Muhiddin aaında 
birinin idaresindeki 807 num.,ralı 

fiususi otomobil vatman Cemalin 
ıc1aresindeki 172 numaralı tra:n
-ç aya çarpaark tramvayı h:ıs•ra 

~ğratmı§Lir. Kendi otomobıliııin 

im çamurlukları da parçalannıış
tır. 

Kadın Yüzünden 
Şişlide bir mensucat fabrikasın

cia çalışan Afyonkarahisarlı /,h
med isminde bir genç Kurtu!u~ta 
Akın sinemasında bir kadın yü
zünden çıkan kavga neticesm:le 
:.façkada kasab Abdullahın çırağı 
Kasım oğlu Ahmed Bucalı bı~a k
:a sol böğründen ağır surette ya-
ı alamıştır. 

Denize Dü ~mü 
Evvelki gece saat 3 sularında 

dördüncü vakıf hanı önünde bir 
tdamın üstü başı ıslak bir halde 
dolaştığı görülmüş vaziyetinJen 
ı,ürıhelenerek karakola götürü! • 
ll'Üştür. 

Hcybeliadada ~öpçü onbaşısı ol
duğu anlaşılan bu adam Galata 
rıhtımında dolaşırken kazaen de
nize düştüğünü söylemiştir. Polis 
tahkikata ba~lamıştır., 

-------------------------------
YENi 
---------------------------------yarından İtibaren Başlıyoruz 

1 NUMARALI HALK FİLOSU 
Bu son derece meraklı tefrikamızdau bir parça: 
cAmıral Kolçak destroyer filotillasının komodor gemısı 

Kağol'un kumanda köprüsünde hırsından köpürüyor, kendisini 
çaresizlik içinde bocalatan bu bir avuç Türk denizcisinin, tahta 
takalarla hücuma geçen Dursun Ali kaptan filosunun yaraladığı 
Nebogatof kruvazörünün batışına aldırmadan kaçmağı tasarlı

yordu. Amiral gemisinin işaret cundasında kaldırılan işaret şu 

oldu: 
- 18 kerte dönüş .. Tam yolia Sıvastopola! .. 
Rus zırhlıları Türk takalannın önünden son hızlarile kaç

tılar!-• 

ke biraz sırnaşık: bir adam olsay
dım.. 

Reşad hala titriyordu. 
Sunayı elinden kaY'bedivermiş 

gibi, içinde bir sızı vardı. Gözleri 
3.deta dolmuştu. 

- Haydi içelim.. 
Diye mırıldandı. 
Garson kadehleri doldurdu. 
Reşad, biraz önce dudağını bü-

zerek ve yüzünü buruşturarak İÇ• 
tiği rnkıyı şimdi tallı bir şurup 
iştihasile içiyordu. 
Sunanın bu işte suçu yoktu. 
De~beder mühendis onu uzak. 

tan görmüş, sevmiş ve kendisine 
sezdirmeden resmini çekmiş~ 

- Olabilir ya, dedi, çocuğun 

kalbindeki sevgiyi :ııorla söküp a
tabilir miyim? Ona: Bu kızı sen 
sevme.. Ben seviyorum! diyebiı

hr miyim?. 
Reşad muhakeme ve itidalini 

kaybetmeden içiyordu. 
İşte .. İnsan i\,)kiye kendini böy

le veriyordu. Ortada bir sebeb 

_ ._!l!!!!ll 

yokken, Reşad ne meyhaneye gi
debilir, ne de içki içebilirdi. 

İlk önce bir yudu.ınunu bile ze

hir içer gibi tiksinerek içen Reşad 
şimdi duble kadehleri ardısıra bo
şaltıyor.. Arkada,ını geride bıra

kıyordu. 

O gece kendini güç tuttu. 

Arkadaşına birşey söylemedi. 

- Ben gideyim artık .. Evde bek-
lerler. 

Diyerek kalkmak iatedi. 

Sunanın &şığı, Reşadın kolun· 
dan tutıtu: 

- Vallahi bırakmam, azizim! 

Ben bu gece senden yardım isti
yorum. 

- Ne yardı.rıu? 

- Ne yardımı olacak?! Siz de 

o sokağa taşındınıı. Eğer ailece 

onlaı-la tanıştınızısa .. 

Reşad, arkadaJjının sözünü kesti: 

{Devamı var) 

Halbuki Rutenya nıeselcs" 
ruz bu mın t;Jcanın mııkadd 
a!B.J..adar b!r mesele değ.l, 
yanın hayati.e de alakadar 
budaklı bir iştir. Bu sebebi 
Polonya, V:yana kararına 

men Rutenyanın ortadan k.ı 
smı istemekte ısrar etmiştır 
manyanın Rutenya politika51 
memnun olmadığını anlatma 
de Sovyet Rw.ya ile kur ya 
başlamıştır. 

İtalyaya gelince: Orta A 
vaziyetinden hiç de memnu 
mamakla beraber, İspanyad 
Akdenizde me,gul olduğu içi 
mesele ile ciddi surette uğra 
bir vaziyette değildir. Dun 
beraber Almanyayı kuşkula 
mamak 53rtile, bir tak!m ışle 
mıya çalışmaktadır , 

İtalya Harıcıve Vekili Kon 
ano, geçenlerde Budspeşteye 
ti. Bu ay sc.nunda Belgrada 
ceği bildirilivor. Varşova se 
hatinden de baiı.scdilrnekl 
Dikkate layıktır kı Ciano, b 
bu işleri, Roma - Berlin mih 
nam ve hesabına yapar gibi 
rünmekledir. Halbuki hakika 
de öyle değild:r . Almanya 
orta Avrupa işlerine kendisi 
başka bir devlet.o karışm 

istemyior. Fransayı 1 ..i nihtc 
Avrupadan söküp aı.ıi<tan, İ 
tereden bu mınlakaya karış 
cağına dair söz aldıktan ve l 
yan politikasını cenuba, Akd 
Afrika ve İspanyaya doğru 
dırdıklan sonra, Almanya, 
mıntakadaki Polonya, Maca 
tan, Çekoolovakya gibi devle 
le yalnız başına meşgul olabO 
ğine kan idir. Binaenaleyh ita 
Hariciye Vekilinin Berlin - il 
mihveri namına sarfettiği fa' 
yeti, fuzuli gayret.keşlik addi 
mektedir. 

Birkaç gün evvel, Macar· 
ile Çekoşlovakya arasında vıl 
gelen hudud hadisesini, A!rııı 
ya, Viyana kararına karşı bit 
reket telakki ettiğinden het 
tarafı da tevbih etmiştir. p.!Jft 
ya bu hadisenin mes'ullerini 
mak ihtiyacını bile duyrıı~ 
Çünkü Macaristana da, Çe~' 
vakyaya da ayrı ayrı aıaks' 
bağlanmıştır. Her ikisini de 
etmek ister. Versay sisteııi 
yerine kaim olan Münih ve 
yana sisteminin iyi ışlemesl 
Almanya kendisini mes'ul 
diyor ve bu işi yalnız başın• 

(Devamı 6 mcı saJı iledı) 

Sureti istimali Koll 
Parbtf", Rurnaz ve hll<'kir bit/ 

bJr &"tin ıtarasıı kalınca teda.ri• 
ulak boş kutulua sarı bir top .... 
durmu • kalabahk bir yerde blf 
dalye üzerin• çıkarak bafımı;J~ 
lar. Kutusu 5 Frank ... Plroyl. / 
nf'fl derhal öldurür. Toplanan ıl 
7e kırk elll kutu saUtkt.an sontJ• 
bunun sureti istlmallnl "lorar. I ı. 

en·elef" dU.,i.ınmrml olan adaJJ'.l İ ı: 
katacak yolunu kestirdlklf'n 
s11retJ istimali ml? Gaytt k~ 
Gayet kolay. EYveli pi~yJ ~1 g 
anız. Parmaklarınız.la plrcolJI :J r 
açarsınJ.1 .. Bira.ı bu toz.din ,.~ lı 
pirf' dl'rb:ıl öl.ur demlş ve ka.;. 

lstanbul, ('lrrkP"..t 
JAK HA 
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t arasııı' 
r.~ de 1 
da ViY~ 

ATATÜRK KOPROSO 
Yeni Yollar İçin 
Para ranıyor 

Şehrin Münakalesi 

Palavranın Sırası Değil 

B 
ir arkada~ımızda dün bir 
fıkra okudum. Gazelci r • 
deki mahud tan·arc kaçak

çılığından bahsederken: 
- Matbuat htirrıyeti .. 

Mevzuu üzerinde bir konferans 
veriyor ,·e: 

1 Hayat Pahalılığı Mücad~!J 

Kabzımallar Meyva 
ahalılığının Sebebini 
endileri Anlatıyor 

Beden 
er biyesi 
etki ki 

Maarif Vekaleti Vaziyeti 
inceliyor 

Bede: Terbıyesi Umum Mti -
dürlı..ju Maarif Vekaletınc mü -
;-acaat ederek ilk mekteplerc'e tat
bik edilmekte olan beden tcr1'ı -
ycsi der !er, ve muhteli be-len 
cyı..nlıırı hakkında ma!Umat iste

miştir. 

AvruP' 
tikrarı' 

anl&ir.ı 

dakı 1' Genişletilmiş olacak 
- Bu bir imtihandır. Dikkat 

haaa ... 
Bu İsteklerimiz Yapılmazsa! 

tır. Fal 
a, orta 
f'ttiği 1 
Macarl 
<ındal<l 
ce; /'JP 

Atat .. rk köprüsüne inen yolların l ı.mum müdürü Aziz; Azapkapıya 
Diye de tavsiyede bulunuyor. 

Sonra birinci sahifesine baktım. 
Şikago Tribün'ünün bile yetişe • 
miyeceği bir gayretle vermiş kuv
veti palavraya. Ne Ekrem Köniı:in 
hasfaneye yatırılmasının sırf onu 
ka~ırmak maksadına matuf oldu
ğundan bahsetmemiş, ne İstan -
bula getirdiği baş kaçakçıyı gez
diren otomobilden babselm<'miş. 

Neler neler Uayal ancak bu ka· 
dar i ·kyebilirdi! 

Meyvayı Pahalı Y ersinizDiyorlar 

ve p!J 
ıktı~ı f 
Polon.ı1 
mes~ 

ızakert 

Rutt 
şünil 1 

·elcı;~ 1 
adder' 

iştır. · 
tika<lrı' 
atma~ 
r yapıtı 

bır an evvel açılması için el:em. giderek bu camii ve etrafını !~t-

miyetle çalışılmaktadır. kik etmi~lerdir. 

Evvelce ; bu işin mevcut plra Tetkikler sonunda; Mimar Sı-
ile başarılamıyacağı düşünülr.ıüş- nanın bu yüksek kıymetli ese ·i-
re de biliıhare; eldeki tahsisata re hiç dokunulmaması yalnız et-

göre ameliyata gcçılmesi ve bir rafındaki tekmil ev ve dükkanla-
yandan da yeni tahsisat etminine 
çalışılması daha muva!ik görül- nn yıkılması kararlaştırılmıştır 

Bu suretle Sokollu Mehmet P1 • 
müştür. 

Bunun üzerine alakadar me • 
murlar Unkaparu ve Azapkapı cı
hetlerindeki son tetkiklere ve ma
hallinde faaliyete koyulmuşl~.r _ 
mr. 

Bu suretle; yıkılacak olan ev • 
dükkıln vesairenin heyeti umu _ 
miyesi ve yeni yolların kat'! is
tikameti belli olacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere Ata
türk köprüsünün Azapkap1~1ki 
ucuna tesadÜf eden ve Mimar Si
nanın en güzel eserlerinden biri 
cılan ve evvelce yıkılması menu
u bahsedilen Sokollu Mehmet 
Paşa camünin vaziyeti de kat'i 
olarak tesbit olunmuştur. 

Bunun için, belediye şehircilik 
mütehassısı M. Prost ile mtize'.er 

~a camünin etrafı açılmış olacak 

~e Atatürk köprüsimün Unka -
panı cihetinden gelenler; daha u
zaktan camü bütün ihtişamile 

Eerbestçe görebileceklerdir. 

Diğer taraftan Azapkapıda Ah
met Salis devrine aıt bulunan ve 
musanna bir eseri mimari olan 
hüyük ve tarihi çeşmenın de gü-

zel bir park içine alınması kar~r · 
i•ştrrılmıştır. Bu park için; etraf 
tcnzim edilerek genişletilecek ve 
lüyük bir meydan açılmış ol~ -
caktır. Bu meydanlığı beledi·re. 
mükemmel bir şekilde düzelte -
cektir. 

Ayrıca belediye bu çeşmeyi de 
tıımir ederek yeni bir şekle soka-

caktır. 

Ben, kendi kendime: 

- Bn ne perhiz, ne turşu? .. 
Diye düşünürken bir arkadaşım 

ıı;azeteye baktı baktı da: 

- Palavrnnın sırası değil arka
daş, telkini bize ''eriyor, salkınu 
kendisi yutuyor! 

Dedi. 
Hak, verdim. 

Bt'RHAN CEVAD 

Pazarlıksız 
Satış Şekli 
Ne Halde? 

G 
eçen gün kabzımailar<lın 

m_üteşckkil _6 kişilik bir hcy
etın Vah Lutfi Kırdar ta -

:ufından kabul olunduklarını vaz
mıştık. Kabzım llar bu kabulden 
ıst.fade ederek bütün dertle•ıni 

b.!dırmiŞlerd.r. Bu dertkrın ve 
şikfiyctlerın neden ve nelerden i
b:uet olduğunu öğrenmek c;in 
rreyva hfilıne giderek kabzırnal

,arla görüştük. 6 kişiliJ< heyctt da
hil olanlardan biri, bize, şur lsrı 
röyledi: 

- Halden ş.klıyetçiyız; çün!tü. 

a Avfl 
mnu~ 

nyad• 
"u içi~-=================================================== 

Köylü Kadınların 
Giyecekleri Elbise 

İktisat Vekaletinin pazarlıksız 
~atın kanununu yeniden bazı vi
layetlere tcşmıl etmeği ka•aılaş
tırdığıııı yazmıştık. 

H31, katı bir teşkilata mal k !ll • 
ınadıgı içın, hem bizim zararımı
ı:ı intaç cdı~ or, hem de hallen pa

halı meyve yemesine scbcbı ret 
veriyor. Tqkılatın neresi bozuk ve 
neden kafi değil diyeceksiniz; bir 

Kere hamal kadrosu gayrıkafi -
cıir Yazın 120 kışın 95 nakil kad
ı-osu olduğunu i<itiyoruz. Fa:rnt 
!!Özominde dolaşan ve faaliyette 

bulunan 30 - 40 kişid• . Üst ta -
ıafı ne iş yaparla•• Bu Hal!-' gun
C:e ll bin kilo mal gırdiğı olur 
Hamal ırndrosu 120 de ol•a buna 

kiıfi degildir. Bizim Halin nakil 
!ht yacını ancak 200 hamal kar
playabilir. Sonra, bu hamallara 
ıctindclik 90 kuruş verilır ki, hu 
çok azdır. Sabahtan ak~ama ka
dar yük altında ezilen bu ad.ıın
.ı...rın hakettiklerinden çok nok -
sandır. Ve bunun da doğurduhı 

netice şudur: cAldığımız neki? • 
<iiyen hamal, taşıdığı malı öteye 
beriye çarparak hırpalamakta, ez

ı.ıekte kendinde bir hak görüycr. 

Buna rağmen bizden alınan nak
;iye ücreti çok fazladır. Bu nakil 
işinin bize bırakılmasını, k~ndi 

yapacağımız bir nakil teşkila\ıle 

kendi mallanmm kendimiz nak
letmeğe müsaade istedik. Çünkü 

bunda yalnız fazla üeret vermek 
değil, daha mühim bir zarar var: 

uğraş 

Uunııl 
kula 

va 
•. 'd 

Si 

rışml 
ihtc 
n I~ 

ar~ıııl 
ve l~ 
Akd~ 
ğru ~ 

er Mıntakada 
Açılması 

K 
öylü k~dınlarm yaşayışı ve 
gıyıl\ışı noktai nazarır.d•n 
mühim bir ihtiyacı karş,ıa. 

yacak olan yeni bir teşebbüse gi
rişilmiştir. 

Köylü kadınların kendi giye -
ceklerini kendilerinin yapabilme
leri maksadile her vi!Ayette .ıın

taka mıntaka birer köy biçki ve 
dıkiş kursu açılması kararlaştırıl
mşıtır. 

Bu kurslar 4-5 ay devam ede • 

Bir Dikiş Kursu 
Kararlaştı 

Genç köylü kızları ve kadın -
lnrı kurslara kaydolunduktan son
ra mütehassıs muallimlerden a -
meli ve nazari ders alarak 4-5 ay 
içinde biçip dikmeyi öğrenmiş o
lacaklardır. 

Bu kurslarda köylü kadın ve 
A;ızlarımız için en uygun med~ -
ı.i kıyafetler ve köylil kisvehri 
de modellerle gösterilecektir. Bu 
suretle köylü bayanlar kendi'eri 
ıçin en münasip kıyafet niiır.u 

Vekalet bu hususta bazı vil:l • 
yetlerimizden pazarlıksız satıs 

~anununun tatbikatı etrafındaki 

wütalealarını bildırmelerini iste
diğinden müteaddit vilayetler 
ptyderpey bu cevapları vermeğe 
başlamışlardır. 

Bu cevaplar tamam olduktan 
~onra Vekiılet, kanunun hangi vi
layetlere teşmil olunacağım tes
i'it edecektir. 
Diğer taraftan şehrimizde pa

zarlıksız satış kanunundan isti -
fade ederek sık sık etiket değiş
tirmeğe teşebbüS eden dükkancı
!ar; belediye memurları tarafın -
elan şiddetle takip olunmaktadır
lo.r. 

c.-ektir. 
ya, .. ===:,,=========-===n=e=le=r=in=i=b=u=lm=u.:ş=o"'l"'a"'ca,;,k"'l,;;ar;:,,d;;;ı"'r.:::= 
acat> 

evle Liselerde 

Son bir hafta içinde bu kabil 
25 kişi hakkında zabıt tutıolmuş

t.ur. 

Mallarımız, gelir gelmez, vaktin

de nakledilemiyor. Ertesi güne 
kalınca, bilhassa yazın üzüm gibı, 
kiraz gibi meyvelerde çok zarar 

---o-- ediyoruz; bittabi bu zarar meyve 

yeni Eserlerle Mesleki Bilgı"ler fıyatına eklenerek meyve pahılı-

M 
lığını intaç edıyor. 

Üzemiz Maarif Vekiıleti; tekmil teşki- Bizim bir de kan tar derdi'lliz 

Z 
..., . l . latına yaptığı tebliğ, tamim ve vardır: Pek ağır olmıyanlar irin 

en gın eştı :nesle ki bildirikleri her hafta bir .ı. kurtl§, daha ağır olanlar i;in 

la bil 

!1
; • Olğunluk 

i f•' imtihanları 
'-<ada toplıyarak bir mecmua sck-

Hariçten Lise bitirme imtih•n- Beyazıtta yeni tesis olunan in- !inde neşretmeği kararlaştır,,;ış- parça başına 2 kuruş_ vermemiz 

Car
i: !arına gırcn gençlerin imt.hanları kılfıp eserleri müzesinin bir an Hizımdır. Halbuki, bizden mu:ıta 

addi 

~ k 
a vıJ Lı esasen olgunluk şeklinde. vP.r - evvel açılması için faaliyetle ça- Tebliğler mecmuası ismi veri _ raman bc;er uruş alınır ve bu 
.Afıı'' diklerinden bunların ayrıca bir lı~ılmaktadır. lecek olan bu mecmuanın ilk sa- parayı vermezsek işimız yapıl • 

1 biJ 
<le olgunluk imtıhanına tfıbı tu - Müzeye yeniden bır kaç mü • b ı.ıaz. Verdiğ.miz beş kuruş mJ • ~·ısı ugünlerde int ,3r edecektir 

maksadıle yalnız Htıı clahıli.,dc 

bir birlik kurmak istedik. 937 yı
lında bunun içın resmen müraca

t1 ett.k. Muracaatımız henüz ':lir 
ııctice ver-mış bulunuyor, :Va -
l>mize bunu da ar:ı.zettı • Kısınet 

olursa yakında bı. nctıceyc bağ -
la nacak. 

Hayat pahalılığı mucadelesı es
rı:sında, meyve pahalılı[;., ı da 
~le alırken, şu hususun mutlaka 

ııazarı dikkate alınmasını nca e
aeriz Arka ile yük ta_'<IDması me
ncdilm~kle beraber sey.ı ar sa•ı • 

uların da tabiatilo rrtada" Kalk
ı:ınsı meyvC' satışı ıizcrindc e em

nıiyetli surette tesir yapmıştır; 

l Uukü, her satJcının bu hayvan 

.. ima. a ikl dan olmadığına nazn
rnn. elle t ımak suretilc sey.-ar 

ıatıcılık yapmak mürkiin değıl
c'ır. Bu yuzde seyyar sat.ıC"ı!a ın 
~za ... 'll.asile, ~ehir d:.uıılı'1dt• mey\·e 
satışı aza 1 dı. Zira scy:,yar sa ıcı .. 
!ar şehrin bütün kıyı ve koşc ic -

ı-ini dola arıtk malı muştcriyP ar
~ der; ad ta imrcnrlırı !er . ILl

buki marav mı.işter •. Jll ayal(•na 
1 

gelmesinı lıekle'Tlek mecbur.yt • 

tindcdir. Bu itibarla, seyyar satı
cı almağa niyeti olmıyan adanıa 
ela meyve sat~n adamdır. 

Eger meyvelerimizın Hiıl kö • 
telerindc, manav diıkkanlannda 
oürümesini ve bu yüzden tabıi bir 

rıeyve pahalılığı baş göstermesi
ni istemiyor ve ucuza vererek is
tihlaki artırmak suretile müstah
sili korumak ve Türk meyvecili

ğini daha verimli bir hale kovmak 
istiyorsak şu noktalara bilhassa 
ve mutlaka ehemmiyet veriJm.,si 
lazımdır. 

ı - Hal teşkilatını islah et • 
mek. 

2 - Seyyar satıcıların, şehir da
hilinde arka ile meyve satmal;rı
na müsaade etmek. 

3 - Malların motörlerde • .. . çu 
rumesıne mani olmak ve vaktJı-
de nakledilmesini temin etrr.~k, 
yahut bu ~i HAi esnafına bır~k
mak. ı 

Maaıif Veka •tı d Maarif Mü· 
diır ::.ı,..ne bir tamım göndererek 
lıiıt.ın m<kleplerc.en bu malumatı 
sorınuşt.ır. 

Hazırlanacak rap rlard.ı b den 
terbıycsi derı;lcrınde göstenien 
bu•un hareketle• ve oynanan o· 
yur.lar tafsı!Atile izah olunac:ık

tı. 
Bundan sonra; talebeler ıçin ye

nı oywılar ve en faydalı beren 
hareketleri seç·lerek talebelere 
valnız bu hareketler yaptırıla -
~ak ve yalnız bu oyunlar oynat -

tınlacaktır . 
---<>-----

Limanda Yeni 
Tesisat 

Yapılıyor 
lstanbu~ Jimanınd tahmiı ve 

tah iye işlerınde kolaylık ve sür
t.! teminı ıçın yeni ve so11 sıstcm 
\·ınç ... cr ı J.rla~ ışt r. Dı~er ta
ra.:ı.ın l;L' ıı:e kanJr mavnalar -
d.ın küç.ik kı.ifekrk vapurl.ra 
verilmekte ol«n kömürlerin bun
dan sonra sabıh bir duba lizerıne 
konulmuş elc\·atôr ile ver'lmesi 
ıcin de Avrupaya yeni bir sıp~ -
rış yapılmıştır. 

Bir İntihab 
Türk tarih kurumu başkanı ve 

Bolu saylavı, Hasan Cemn Alman 
arkeoloji enstıtüsü asli azalı~:'la 

seçilmiştir. Meşhur Alman arlte
rloğu ve tarihçisi Winckelmı.m 

günü şerefine tertib edilen fevka· 
li.de bir içtımada bu intibah yapı
larak, derhal enstitünün azalık be
ratı da gönderilmıştir. 

--O-

Prost Gitti 
Şehircilik miltehassısı Pres! Pa

ııse gitmi~tir. Mumaileyh nisanda 
tekrar şehrimize dönecektir. O 
vakit; henüz imar planları ikmal 
olunmıyan Boğaziçi, Üsküdar ve 
Kadıköy semtlerinin pJ.anlannı 

lıazırlıyacaktır. 

('-------------------------~ 
YENİ DENiZ TEFRIKAMIZ 

Yarından İtibaren Başlıyoruz 

1 NUMARALI HALK FiLOSU 
bet tulmal n füzuli görülmckt,dir. l:im \"e tar: i eser l·onmuş; miı- k bılinde memurların bize ver-
All" Maarif Vekület. bu 2 inci imli- ze muhttvi}alı zcngi. şmişfü. ctilerek kısım kısım, ait oldukları dikler; 1 v<'ya 2 kı.ruşluk mak • Bu son derece meraklı tcfrikamızd.ın bir ııarça: 

rini hanın kaldırılması hakkında 1-ıir İnkılap müzesin n tanz!mi isi- ~alanlardaki yerlerine konulmuş- huzJur. Çü!l.kü dah.ı fazla para •Ta:ksı.m meydall!."1da patlıyan tabanca sade Meleği ka!llar 
ymıt talimatname hazırlamıştır. ıe me ~ul ola. Basr: a ve Ya .... a tur. ır.h.;ilıne alt makbuzları yokl ır: içlnd yere sem ekle kalmanuş, güz , c'lost.ın ha.n e!.lerJe ııte{· 
çe'# Halen tetkik ed._. ek1e olan ou Eserler müdürlüğü çdışmaalrını l\füzc. n açılma mcrasimı bu- HD.I c_.afı, kendimize alt '§ !C'llen ku,~un; Babıali caddcs.ndeki doktc.r !'. ' ti ka.binden, bir 
,;1<ı yenı talimatnaMnın bu se'le'<i tammal mıştır. ı;iinlcrdc yapılacaktı.r. Resmı kı.i· lerı haşhaşa verip, konuşup anla- İmparatorluğun giz ı tcşkılatını da can evındc ı vurm\1§1'1. 

de ımtihanlara da tatb:k edileceği Du suretle eserlerin hepsı mun- şadı bızzat Vali ve Belediye Re- rarak hal yoluna gitr-ek ve a•a _ Bu, o zaman gızlı kalan siyasi cınayet er•!l he.. z UÇ4'1C- ünü 
.., '~n olunmaktadır. lazam ve Wnalı bir şekilde tasnif ısi LCıtii Kırdar J'>.pacaktır. ' b" te ·· teşkil cdıyor-iu.• 
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No. 39 
Sultan Mahmud, kadınların fer

yadına tahammül edemedi. Ha -
rem dairesınden çekilerek Dağ 
~ad köşküne kapandı. 

Geceyarısı olmuştu. Kızlarağas: 
1ernce !erini, ~ aşmaklarını giyin
~ olan genç \•e ihtiyar dilber -
•eri bir araya toplıyarak B~stan 
·~·keleslne indirdi. 

'" Saraylılar, gecenin karanlık -
· i "ını yırtarak feryadlarını asü -

mana yıikscltiyordu 
Bostan iskelesinde çürük bir 

r,emi bekliyordu. İçinde Alemda
!ın zorbaları ellerinde pala ı ~k
liyor !ardı. 

Gemiciler bu kadınların haline 

ı a>.itlı: 11'1. :SIUlll KABA YEL 

<.cımışlaıdı. Fakat ellerinden ne 
e~lirdi? Müdahale etmek mi'm
kün müydü? 
Kadınlar bindiklen ~~nra g~mı 

Marmaraya doğru açıldı. 

Adalar açığına gelindi. Al ·m
dar zorbalarından biri kaptana ş.ı 

emri vermişti: 
- Dur artık! .. 

Kaptan, gemiyi durdqrmuştu, 
Zorba ikinci emri verdi. 

- Gemide bulunan herkes lta
yıkelara binsin! .. 
Kadınlardan gayri herkes ka 

yıklara binmişti. 

Zaten kadınlar ambara at<. arak 
kapakları kapanmıştı. 

Biraz sonra; gemi yanlarıııt!an 
~elindi ve olduğu yere dcmir!en
,1;. 

Kayıklar uzaklaşmıştı. Uz~ı• -
tan yüzlere baliğ olan kadınıarın 
ınce ve tiz sesleri geliyordu: 

- Amanın Allahım kurtar oi
zi ..• 

Gemi, Hayırsız adanın açık ıa -
ıınd.ı biraz sonra batarak ortadan 
!'.aybolmuştu. 

Geminin içinde bulunan yuz -
lerce kız bir anda Hayırsız a'la
ııın derin sularına dalmıştı. Her 
nasılsa çürük geminin parçalanan 
gövdesinden dışarı fırlıyan kız -
"arın vücutları su üstüne çıkmış
tı. 

• Her nasılsa: su üstüne çıkan 

:kızlardan biri daha boğulmamış! 
Burgaz adasında balıkçılık e -

den İstavro isminde bir genç Runı 
delikanlısı balık avlamak için IJa, 
yırsız ada açıklarına gelmişti. 

lstavro; Hayırsız adanın de -

nizclen ve uzaktan görıi'.mıyecek 
bir yerine mevki almış balık tu

tuyordu. Uzaktan kalyoncuların 

kürek çekerl'k bir harp gemisi 
eskisile geldiklerini görll!ü~tti. 

Istavro, Osmanlı kalyoncul:ırı
mn çala kürek Hayırsız ada açık
larına doğru yol aldığını görünce 

adanın kuytu bir limanına giz • 
lenmiştı. Ne olur, ne olmazdı. Bel
~i, yakalayarak ceziye alırıardı. 

Daha olmazsa gemiye kürek çek
mek içın tekalife koşar la. dı. 

İstavro, saklandığı yerden ge • 
miyi gözlüyordu. 

Biraz sopra; koca geminin ya
vaş, yavaş battığını ve içinde bu
lunan kalyoncuların alelacel~ ka· 
yıklara binerek olanca hızbrile 

İstanbula doğru gittiklerini gör • 
dü. 

Kalyoncuların hareketile ve 
gemi batarken yüzlerce )<işinin 

feryadını i§itmişti. Hem bunlar 

erkek se;inden ziyade kadın •e
tlr.sı idi. 
Kalyoncuların bindiği kayık -

l:ır iyiden iyiye uzaklaşmıştı. İs· 
rnvro; gizlendiği ye den çıa:tı. 

Etrafı gözden geçırdi. KimsecUı: -
Jer yoktu. Yavaş, yavaş geminin 
battığı yere geldi. Bir de baktı ki; 
drnizin üzerinde yaşmaklı fer~ -
reli yüzlerce kadın ölüsü vardı. 

Bu kadınlardan birisi çırpınıyor
du. Diğerleri hareketsizdi. 

İstavro, çırpınan kadırıı koiun
dan tutarak sandala aldı. Bu ka
nın on sekiz, yirmi yaşlarında 

genç ve dilber bir kızdı. Fakat; 
ölü haldeydi. 

İstavro, kürekl~re yapıştı. Kim
~csiz olan Hayırsız adaya geldı. 

Kurtardığı kadını soyarak masaj 
yapmağa başladı. Bir saat kaJar 
uğraştıktan sonra, kadını ayılttL 

Zavallı kadının ağzından 'lir 
çok su çıkmıştı. İnliyerek baygın 
bir halde gözlerini açabildi. 

! tavro, şaşırmıştı. A•:.ba bu 
re idı' Muhekkak kalJotıcuhr 

lıir alay kadın ve kız!..n ev ıerni
cien ve sokaklarct::-ı toplıyarak o

rada burada eğlendikten sonra; 
vücutlarını yok etmek için b<'·i -

mak üzere den:ze batırmışlardı. 

Akla ba;;ı.a türlü bir şey gelen:tz
di. 

Nihayet; saatler geçti ve sabah 
eldu. 

Kız bir parça ayılmıştı. Hayr<l
le etrafına bakıyor, saçlarını yo
iarak hıçkırıklarla ağlıyordu. Da
ha hala korku ve dehşet iç;n;ie 
kaldığı manzarayı hafızasınddn 

6i!ememişti. 

Fakat; nasıl kurtulduğuna ve 
karşısındaki adamın kim oldu -
ğuna bir hüküm verenıiyordu. 

İstavro da devrin icabı; bir !u
r!stiyan olmak haysiyetile kadı -
na hıçbir şey söyliyemiyordu 

(Devıınu vıır) 

iÇKİ SATIŞI 

G 
er ::>Cne ..._ :ı.is ı la.rın r ş

rcttiği bir istatbtikde Tur
kıyede, bir yııaa on mıl_>on 

liralık kadar içkı s:ıtı ı Y"l'- 1dı -
ğını okı..muştum. Bı.. on mil,on 
I.ralık içk • .:11n, muhakka1< ki wü. 
hinı kısmını rak• trşkı. ed.yor. 

İçkı satışları ve içkı k ı! • .ınr.!1 • 
la,.. ı::c ır.'eket'e artıyor r ı". İn· 
hisarlar .dare.5ı but~0s :n var -
oı.tında içkı faslı gıttikçe faz Jla
şıyorsa, rakı içer !er çoğa •ıyor, 

demektir. 
Ye,.lay cem1yftınin bü•un .:~y 

rı t.ne rağmen, bana öyıe gelnor 
k., i<,k, kullan:ınlar tıyor. Ya
hud da ıçkı kullan~"Jlar rt~ vor. 
u sen içki lç'Ilekte olar '3., ~ t -
tikçe kulland.kları kt rı ~ttı· 

rıyorlar. 

Geçeıılertk, on bcs yıld.ınberi 

ı:ıtmed m, evvelce pek ;y ta-
nıo m Istanbuı me ı.;ı.;rnt• 

ierinden birine ·olu du ni. 
Hayret ıçinde kaldır ... Çarşı Lo -
)'unda. evvelct kebabcı, maha.ıe
bicı olan birçok dukkanlar m u -

hane şekil!" a mış İ< lie de 
ıçkıli loK nta olmuş Şe 11dc pa
lı.ılı satı:ı_ yapan ıçkı.ı lo&an• ı.''1" 
!~)ısı artını or. Fakat, ucuz ... ç-
1 ~ veren K.ı<, uk mcyh 1 r mcı • 
hakkak kı artıyor 

Bu, halkın giıl k c ne 'ckn·ııc
~mdcn ci J& rı ı hyor, )U S.ı. r.L:ş

cyi içkide aı..ımd< ı c " 
mı? .. Or ır b 1 r 

ili.ŞAD FE'l.Zİ 
========= -- -- = 

Tahlif Olunan Yeni 
Meb'uslarımız 

Yeni seçJ.t:n m o us.idrdan °a
ı;an Rıza Soyaı;: (c.urcur), G<.ı -
ı al K~.:ım Karabekir (İstan\,u 1) 
'e Al::?. ra. ~'a..h ı J' k , a~ u 
Büyük Millet Meclısi top! • -m· 
da tahlil olunmuş'ar ve and ·~ -
mişlerdir. 

---0---

Sumestr Tatili 
Üniversitede sömrstr tat.! 

aı•ın 14 üncü günü akşamı t,ı<!a
:ıacaktır. 

Bu tatil l!'ilnasebetile 40 J..tşı

lik bir talebe grupu Cumar•fs! 
r.ünü şehrimizdev hareke cd re k 
büyük Balkan turuna ıkacak -
tır. 

Bu seyahat 1 Şubata kac:'ar de
vam edecektir. Üniversitede ıler -
!ere de o gün başlanılacaktır. -·-Muhtaç Talebeler 

İlk mekteplerde olduğu cdı 
orta okullarda da muhtaç takt 
!ere öğle vakit!erı sırak ycı ek 
tevzi olunması düş\lnülmektP,l r 
Bu münasebetle orta mek!ep!rr -
deki yardıma muhtaç talebcıuı 

ıayısı tesbıt olunmakt.adır. 

Araştırılan yardım imkanian 
bulunur bulunmaz tatbık ta 11, ç • 
leccktir . 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Kazlıçeşme Ve 

İmar şleri 
G ~n sün \ cdl~;ılc bbrl la· ( 

rındaıı blrlDdeo şoyle bir mek
lulı aldık. 

c- c'\ cclı u!e - Ka&Jı e nıt• 
clvannın bır fabrik:ılilr tn4hallc~i 

ve bır lt muhlU olduı;u rm.lum
dur. Fak,,.,t, bıatun bu muhllin yoJ
ları bu1uk \•e berba.dchr .llele kı · 
mcv imlerinde hC"r so ak, her ıc
çld bir bataklık halini :ılır. 

llalbuti bu muhitin en pa ve 
kuş urmaz, kcr~a.n Ct'('mt•ı. ribl 
c-brı.int'n lı\Okafında.n he-r sun ıık

.-.un sabah vr öflt' JÜL}erre kişi 

ı-eJir J'tter. Bu J'•('enler fabrika ı 
ameleleri \'e alika,Jarlardır. 

Bundan m.a.ail.t. be-r g-un sa -
bahtan aktama kadar kam.vbolar, 
yük ariibaları fabrikalara nıal ce· 
tlrlr Vf' rôtürürle-r. Duta.sa burası 
bir i , bir barf'ket Vf' bir dOllmi 
faaliyet muhiti olmak llibarlle 
1rôıdPn uzak oldulu için rönilldf'n 
ırak tutuhn.ıına.hdır. 

Şrhrin imar fa.aliyeli esna.c;;ında 

buranın da unutulmama. ·ını ve 
1.iyık bir f"hemmiyeUe nazarı dik
katp alınmasını ve hatti. miUn
kU.use uuraSJ hakkında M-11 bir 
karar vtri1mesinl sayın Beledi -
remlzdrn dilerb.» 

Okul'ururnuzun dUtoti ve-thlle 
keyfiyeti a1ikadarlarm dikkat na
zarlarına ko,-uyoraL 
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Roma Müzakereleri Esnasında .. J 

ların ahdidi 
1 Meraklı Şeyleri 
İTALYANIN NÜFUSU 

NE ;[ADAR?. 
HÖK v 

Bu Mesele Ehemmiyetle Görüşülecek 

Almanlar Umumi Harbden Önceki 
Denizaltı Gemilerine Yeniden 

Malik Olmıya Çalışıyor 

O 
talyanın 41,174,000 nil!115u vardır. 

Bunların bir kı~mı 7abancı mem

lekeUerdc çalışırlar. hayatlarını 

temin ederler. Fransada: 390,0()(), İs -
vl9rede: 127 ,000, Yuıoslavyada: 21,811. 
Türklyede: 7 ,000, l:'unanlstanda: 14,598, 
Suriyede: 1,734, Fillstlnde: 1,151, Mı
sırda: 52,462, Tunusta: 94,289, Cezair
de: 21,000, Fasd.a: 15,645 vardır. 

Günahkar Kadın 

I ngiliz donanması Amerika· 
nın istikbalde bir harb o
IUJ'Sa Avrupa cihetinden bir 

taarruza uğramasının iinüne ge
çecek. 

Bunun gibi Amerika cfunanması 
Babriınuhitikebirde serbest 

kalarak Amerika kıt'asmm o ci· 
betten bir tecavüze uğraması ih
tiınallerine mani olacak. 

Biitün bu uzak istikbale aid gö
rünen ihtimaller bir de bugünkü 
dünya vaziyeti gözönüne getirilin· 
ce imkansız göriilmez oluyor. 

İTALYADA iPTİDAi 

MADDE YOKTUR 

İtalya. tptiJa.i maddelerin. coiuna 
harlcden tedarik eder. 193'1 senesinde 
7abancı devletlerden aldıfı iptidai 
maddelerin ıtıtesl fudur: 

Petrol: 1,305,671 ton (Rusya, Ro • 
manya, İran, Fransa ve Amerlkadan). 

Benzin: 280,'1'12 &on (Rusya, Roman· 

ra, iran, Amerika ve Hoıanda Illndis
tanından). 

Demir: 746,023 ton (MuhlelH dov
leUerden). 

Maden kömürü: 353,384 ton (Alman-
7a, Fransa ve Polon:radan). 

Mall&'anez: 73,394 ton (Rwıya, Fllis· 
tin vo Hlndistandan), 

Çelik: 47,lH ton (Almanya, Avwı
tur:ra, Fransa Ye Oekoslovak,.adan). 

Pamuk: 166,423 ton (lllıs.ır, Amerika 
ve lflndistandan). 

Bufday: 1,698,163 (AYUStralra, Ar· 
Jantln, Amerika ve Kanada dan). 

1 Yazan; FAİK BERÇMEN 1 

D 
üz saçlı, parlak gözlü kıvrak 
vücudlü bir melez kadını 

idi. Yegane iptilıisı evli er
kekleri baştan çıkarmaktı. Onları, 
karılarını terkettirecek kaJar 
çılgına döndürüyordu. Kadınlar• 

r.e yapsındı! Hiç biri onunla t,a. 
~a çıkamıyordu. Çü.nkü hiç biri 
oıoun kadar güzel ve ge~ç değildi. 

Bir gün bu melez kadının bu
lundu&- kasabaya, b~r.Lyar gö
t·ünen bir çift geldi. Kadının e • 
vinden iki kapı aşağıda bulunan 
bir evde yerleştiler. İşte o vakıt 
,Tuana Pedroso adındaki zenci ka· 
dına bir vazife düştü .. Hemen ;te
n; urbasını giydi, başına mantilini 
taktı, eline de sokaklık yelpaze • 
sini alarak yeni çifte sah g~ldine 
gıttl: 

Güya Zenci Masalı: 

İngilizlerin bugünkü vaziyeti U· 
zun uzadıya düşündiiklerini söy
lcmeğe lüzum olmasa gerek. Eğer 
Almanya yeniden İngiltereye kar· 
şı deniz rekabetini tazliyecek o
lursa !maun sonu neriye vara • 
cak? 

Silahlanma ya7'1§" hızla devam edi yc'i'. Almanlar karada, denizdtı 

clduğu gibi havad4 da fevl<a!cide .riliihlanıyor!ar. Resmimiz Alman
lann kabili sevk balon fi lolanndan birini gösteriyor 

İtalya, yaşamak ve sllihlanmak loin 
mubtao bulundufu bütün bu madde
leri A.kdenlı yoUle retlrtlr. Bir ibtilil 
zuhurunda bu 70Jun kapannıası İtaı
J'a h:ln büylik bir tehlikedir. 

- Ben Juana Pedroso'yum de
di. Size fakir fakat namuslu d')st
luğumu takdime geldim. Yokuş
tan aşağı giderken s•ğ ~araftaki 
papağanlı evde oturuyoruıf'. Ma· 
hallemız hakkında sizi tenvir et• 
mek vicdani vazifemdir. Zavallı 

~ocuğum, nerden aklına esti de 
güzel, uzun boylu kvrrnla bura
ıalarda oturmağa geliin: Allah 
~tna bağışlasın amma ikı kapı ~·u· 
karıda, erkekleri çıldırtan kadı

nın oturduğunu bilmiyor musun? 
tu karı, omrünü Çinlilerder. k .• 
1'-ulu sabun almakla geçiren y.:~il 
gözlü bir melezdir. Er geç senin 
kocana da kancayı takacak; dik
kat et kızım. Sonradan bana na
ber vermedin deme! Şimdi !Pn 
söylüyorum. İçimi boşaltırsam vi :
canım rahatlar. Bu canavar lrad, •• 
yolunun üstünde rastladığı çift -
!erin saadetini bozar. Onca beyclZ 
veya siyah erkeklerin farkı y'lk
tur. Bana bakma, ben onunla ko
cuşuyorum amma kocam yok da 
ondan.. Sözlerime innamyıor mu
Eun? Komşulara sor! Herkes Ju
ana Pedroso'nun namuslu ve '.lof:
ıuyu söyler bir kadın olduğı.nu 

~oyliyecektir. Hepsinin iç yüzle -
rini bilirim; fakat ağzımı açıp kim· 
seye bir şey söylemem. Komşucu
gum, seni tehlikeden haberdar e
oiyorum. Ötesi senin bileceğin 5ev. 

bir muahede yapalım. Aksi tak • \ 
dirde bana mil.ni olamazsınız!. 

İngiliz gazetelerine göre Al • 
manyanın malt vaziyeti iyi ol • 
maktan uzaktır. Onun için ~ni
den masraflara girerek kuvvetli 
donanma yapmak zahmetine kat
lanmayı gönülden istemiyor. Yi
ne Sandey Ekspres gazetesinin yao: 
dığına göre, Hitlerin yaveri olan 
yüzbaşı Friç Vidman'ın yakında 
İngiliz payitahtına gelerek.hus~i 
surette İngiliz devlet adamlarile 
görüşecek ve tahdidi teslihat me-

selesi bu suretle tazelenmiş ola· 
caktır. 

Londra mehafiline göre eğer 
silfilıları azaltmak için Almanya 
tarafından bir teklif olur da bu 
maksadla milletler arasında bir 
konferans toplamak icab ederse, 
İngiltere bu yolda çalışmağa ha
zırdır. İngiliz Başv!?k_ili ile Hari
ciye Nazırı yakında Romaya git
tikleri zaman Sinyor Musolini ile 
tahdidi teslihat meselesini görü
şeceklerdir. Fakat İngiliz hükıl -
meti şunu da istemektedir: 

Almanyanın deni2 kuvvetlerini 
arttırmak istemesiniın asıl sebebi 
nedir? 
Londralı Sandey Ekspres ga

ıatesine göre Almanya bu suretle 
pazarlığa girişmek ve demek is
tiyor ki: 

- Ben deni2 kuvvetlerimi art· 
!ıracağım. Eğer bunu istemiyor • 
sanız geliniz hep birlikte kuvvet
lerimizi azaltmak için konuşalım, 

Beneş Aleyhine T evkifı 
Müzekkeresi I . 

Bir İhtilal Çıkarmakla ittiham Edilen General 
Gaydan'ın Vekili, Yalan Yere Yemin Eden Eski 

Cumhurreisinin Tevkifini istiyor 

P oledni Liot gazetesinin yaz
dığına göre, sabık Çek,.slo
vakya Reisicumhuru mösyö 

Beneş aleyhine, yalan yere ye -
m!n dolayıı;ile bir tevkif müzJk • 
kere•i ısdar olunacaktır. 

Bunu, General Gayda'nın mü
dafaa vekili doktor J. V. RadA ta
ıeb etmiştir. 

General Gayda, 1917 de S•ber
yacla bulunan Çek kuvvet!~"ının 

kumandanı idi. Çekosltwakyada 
bir ihtilal çıkarmak için yabancı 

bir devletle müzakeratta bulun
mak cürmile itham olunmu~ ve 
rütbesi refedilmiştir. 

Bu karara sebeb, o vakitler S<>•ı· 
~et Rusyanın Prag sefiri ile Ha -
r.ciye komiseri Çiçerin arasında 
teatı olunan iki telgraftır. 

Mahkeme, o 7;ıman Hariciye 
Nazırı olan Mösyö Beneş'in de 

Eski Çek Reisicumhuru Beneş 

şehadetine müracaat etmişti. 

General Gayda, şimdi yeniden 
mahkemeye müracaat etmiş'.ir. 
Bu iki telgrafın sahte ve hakkın
da verilen kararın haksız oldu -
ğunu iddia etmiştir. 

Taze kadın b;;kışlarmda dirilttiği bütün çe
kicıligi ile Tufdnm gözleri içine baktı, sordu; 

- Ben senin değil miyim? .. 

Tufan, kolları arasında kanının bütün sıcaklı
ğı ıl fıkır fıkır hynıyan taze kadının çıplak k.,J. 
larını, . ırt etleri.ıı okşadı okşadı: 

Silahları azaltmaık için müza
kereye girişilsin. Ancak devletler 
arasında birbirlerine tecavüz et
miyeceklerine dair sağlam mua
hedeler de aktfldilsin . 

Eğer bu da elde edilirse o za
man siliılıları azaltmak işi kolay. 
!aşmış olacak. Devletler arasında
ki silfilılamna yarışı duracaktır. 

İngiliz gareteleri siliılıları azalt
mak ile yarışı durdurmak sureti
le her memlekette milyonlarca 
İngiliz lirası tasarruf edebileceğini 
hesab ediyorlar. 

Fakat bu neticeye varlamaz da 
maksad hasıl olma?.Sa İngiliz me
hafi!i istikbali düşünmekten geri 
kalmamaktadır. İngiliz gazetele -
rının bugünlerde Almanyanın 

tahtelbahirlerlni arttırmak iste • 
mesi dolayısile daha ziyade ehem
miyet alan İngiliz · Alman müna
sebatı etrafında yazdıklarının hu
I.asası şuna varıyor: 

Almanya daha 50 tahtelbahir 
yapacaktır. Bunların her biri 800 
hatta 1000 tonluk olacaktır. İn • 
gilterenin şimal sularında tahtel
bahirlere karşı müdafaa vesaiti 
ise buna kafi gelmiyecektir. Onun 
için İngiliz Amiralleri yeni bir 
programla bu oiheti düşünerek 
yeniden birçok muhrfüler yaptı
racaklardır. 

(Devamı 7 inci salıifeu~) 

KİBKİYA NEDİRT. 

Brezilyada yaşı.ran bir cins 1ıtan

dır. Bu 7llan farelerin, tarla sıçanla
rının. köstebeklerin müthif dü.s:manı ... 
ılır. 

Geceleri pusu kurar, bekler. Bir ili• 

pn yakaladı mı kafastn1 parçalar, be:r
nlnl yer. 

Brezilyada Klbkl7a J'ılanları ç0k 
makbuldür. Dilkkiinlarda satılır. Halk 
bu yı)anları alırlar, eve salıverirler. 
Kedi hlzmell cönün diye ... 

Kibkıya yılanlan 001< B&kin, çeık 

usuldur. Alışlıtı evden başka blr re· 
re .-ıtmez.. Kimseye de uran dokun ... 
maz. Gündüzleri, bir kÖfeyo çöttk • 
lenlr uyur, C'ecelerl fare avına ~ık.ar. 

FİLLER NEREDE 

ÖLÖRLER?. 

FUlerln nerede öldüklerini &rJ1'an 
l<işltlerin zahmell boşa cilmlştlr. 

Baklkaten filler, J'&şlandıJar, öle -
ceklerlni anladılar nu, başlarını alırlar, 
balta clrmedlk ormanlara dalarlat. 
Kaybolurlar. 

AllmJer; bunların son dakikada Bil 

içmek için nehirlerin kenanna ,rlttlk
lerfnl ve su içerken nehre düştükJe ... 

rint, cesecJlerlnJ.n de ttmsahla.r ve bu .. 
na benzer hayvanJar &&rafından pa,.._ 

çalanıp yenildJifnl söylüyor. Faka& bu 

ne dereceye kadar dotru bilinemez. 

DON JUAN GÖVERCİNİ -
l\ladrtdde, hususi bir ıurette alqh

nlan bir eüvercinio sahibi tevkif olun
muştur 

Bu güvercin, hayvana& bahçesine rl
dlyor, oradaki rüvercinlerl kandırı -

ror, kendi bulundu.tu yere kaçırıyor· 
mwı. Dişi &'ilverclnlerden bip birisi, bu 
~apkın güvercine mukavemet edemi· 
:vonnuş. 

Güvercinin sahibi do bunlan baş
kalarına sat17ormut. Çapkın cüvercl
nln şimdiye kadar ayarıtıtı dişilerin 

sayısı 300 il bulmuş. Fakat 301 incide 
hem bu çapkın g-üverciD. ve hem de 

sahibi, ha:rvanat bahoesl müdürü.nün 
ılkiyell üzerine tevkU olunmwı. 

Acaba çapkın Kilvercfne ne ceı.a ve

rilecek?. 

Juana yelpazesini alarak birden 
ayağa kalktı: 

- Bir şey daha söyliyeyim mı• 
Ru kadın öyle namussuzdur ki, 
kocanı baştan çıkarmak için evvelil 
seninle ahbab olacak; ve ckOMJ!U 
biraz zeytinyağın var mı, benimki 
!:itmiş de .. Komşu birkaç baş so 
ğan verir misin?. diye başlın -
caktır. İşte o vakit kapıyı sura -
tına çarpar içeri almazsın! Çünkıı 
c~dının istediği soğan değil ıco· . 
candır. 

Pek terbiyeli bulduğu Juana -
ııın sözlerini dikkatle dinleyen 
genç kadın heyecana kapılmak -
sızın cevabverdi: 

- Kocamla ben beyazların yap 
t.ğı gibi kilise duasile evlendik 
Bizi şehirde böyle evlendiren pa-

pazla hanımımızdır. Kilisede ev-
1enmek pek mukaddestir. Evle • 
ııenlerden hangi taraf kilise ni
kahına ihanet ederse ölür; ve öl
dükten sonra da mezarında rahat 
etmez. Eğer melez karısı kocamı 
benden alacak olursa o kadın;n ne 
"açlarını yolarım ne de kavgaya 
tutuşurum. Fakat ona öyle bir 
beddua edeceğim ki Apop •ıto 
Miama'ya raslayıncıya kadar yü
rüyecek! 

Juana bun sözleri duyar da ra
l:s.t durur mu? Duyduklarını ha

ber vermek üzere hemen melez 
melez kadının evine koştu. M~lez 
karı onun anlattıklarını dlnldi; 
sonra iki tarafa çalkana çalkana 
güldü ve: 

- Peki J uana peki, dedi, sen de 
git o karıya söyle ki mukaddes ki 
lise nikahı değil ya urganla on
lıirı bağlasalar kocası avw m'.la
ôır. 

Melez kadının mevcudiyetini 
mahalleye yeni gelen genç adam 
tarketti. Nasıl farketmesin? Me

lez karı yarı beline kadar çıp -
lak, düz pa~lak saçlarında bir gül 
adamın her oradan geçişinde pen

cereden sarkıyor ve yasemin ve 
karanfil kokan mendilini genç a
damın başına fırlatıyordu. Bu me
lez kadının yeşil gözlerindeki si
tire dayanmış bir erkek yoktu ki 
o zavallı dayansın! Er geç olanlar 
oldu. 

Zavallı zenci delikanlısı yemek· 
ten içmekten kesildi. Mahzunlaş
tı ve çalışamaz bir hale geldi. Ak
lı, fikri gönül çekici komşusunda 

- Belıki yırtıp atmıyacaktım amma, ~e yıv 

A 
rarnıyacağı için bırakabilirdim?. 

Tufan: • 
- Sen hiç allilaşılmaz bir kadınsın? 
Dedi, sözünü sürdürdü: 

-Benimsin r:..ı,ım ... Benim. 
Dedi. O bunu böyle derken ışıklar yine aklan· 

dı ve çalgı sustu. Yerlerine dönüyorlardı. Sevim 
sordu: 

No. 39 ___ _ 
Yazan: ElEM İZZET BENlCJ: 

- 1,000 lirayı beğenmedin. Bununla inci ala
mıyorsun. Fakat paraya ayrıca bir değer vermi
yorsun. İşine yaramadığı için bırakmakla bırak -
mamayı ayırtsız görüyol'Sun. Senin gibisile hiç kar· 
şılaşmadıml. 

- Amma incılerim bu ll:adınınkinin tıpkısı ol .. 
cak değil mi?. 

Tufan, 
- Tıpkısı olsun şekerim ... 
Dedi. Hemen yol üzerindeki boş bir masaya o-

turdu: 

- Garson bu..aya şampanya getir .. 
Ve .. Cebindf•'1 çek defterini çıkardı .. Yazdı: 
- Getirene bin lira verini2!. 
Bu saniyede Sevimin tr•y, ocin bır duruşu, fa

kat gözlerinde c.nerjisinin bütün çıldırtkanlığını 
derleyen bir bakış v•rdı. 

Tufan, çeki doldurup; 
- Canım, sen beğendiğin gibi alırsın .. 
Diye uzatınca Sevim hiç bilmemezlikten geldi, 

ıı:ııp1ı eline aldı: 

- Bu ne? 
Diye sordu, üzerindeki para sayısına göz gez

dirdi. 
Tufan; 

- Sana küçük bir armağan. Beğendiğin inciyi 
2lmak için ... 

Dedi. Sevim çek üzerindeki tutarı yeni gör -
müşçesine dudaklarını büktü, yüzünde üzüntülü 
çizgiler belirdi: 

- İnhhh ... bu kadarla alınmaz ki ... 
Diye mırıldandı: 

Garson şampanyayı getirmişti. Kadehleri dol-
durdular. Sevim hemencecik kadehini kaldırdı· 

- İçelim şekerim. 
- İçelim canım ... 
Ve .. içtiler. Sevim; 

- Birer tane daha ... 
Dedi ve sözünü sürdürd~ 

- Bu gece öyle tatlı, öyle ~ğlenceli ki,.. Dur-

madan içmek istiyorum. 
dan mı? .. 

Tufan: 

Bilmem bu senin tadın • 

- Senin verdiğin tatlılıktan ... 
Diye Sevımin bu sorusunu kal'§ıladı. Sonra yl.

ne Sevimin aemincek çcıki verince yüzünde ge"ilen 
üzüntü çizgııcrini, sesindeki: 

- Bu kadarla alınmaz ki ... 
Deyişindeki i9liliği gözünün onune getirdi; 
- Sevgilim, ne yaptın sana verdiğim çeki?. 
Dedi. Sevım yine birden değişen soluk, asık, 

yapmacıklı yüzü, buruntulu mırıldanışı ile: 
- İşte ... 

Dedi. Avucunun içinde hemen buruşturouğu 
kağıdı uzattı. Masanın üzerine bıraktı. Tufanın gö
zü birden bu kağıda saplandı. Sonra, dilinin ucuna 
gelen ilk sözleri söyledi: 

- Demek bu çeki yırtıp atacaktın? 
Sevim durgun bir sesle bu sorguyu ka~ılaı:lı; 

- Ben bana benııerim de onııın için ... 
- Gerçekten öyle. Kendi kendine benziyorsun. 

Bin lira hiçbir şey değil. Amma onu atmak, varlıği
le yokluğunu ayrıt etmemek birşeydir. 

- Öyle düşünenler için öyledir. 
Sevim bu sözünü söylerken çok tok, tartılı idi. 
Tufan: 
- Birer şampanya daha içelim ... 
Dedi, arkasından sözünü yürüttü: 
- Camm Sevimciğim, çok ince kadınsın. Se

ninle karşılaşmam bana ne kadar gönenç veriyor 
bilmezsin. Hele şu durumu.na bayıldım. 

Sevim yine bilıtün yürek gücünü gözlerinde 
toplıyan bir bakışlıı Tufana baktı, bal!.'lı: 

- Bütün bunlar senin iyiliğinden ... 
Dedi. ŞaJT19anyayı iı;ı,1.le;r. Tufan; o.-· 

idi. Onu elde etmek için 
'-ordu. Her vakit olduğu gi 
;efer de muzafferiyet melez 
dında kaldı. Ve delikanlıyı 
kapadı. O şekilde k! konu k 
bunu gördü ve görmlyen de 
du. 

Bu galebe bir hafta sürııt 

Beri tarafta, Juana Pedroso 1 
almadan kapı kapı dolaşıyo 

(Devamı 7 inci sahlf1 

1 
Radyo 

Porgral'Jj 
Ankara Radyol 

BUG~ 

ı8,30 Tiirlı: müzl,tl: İnCM&ı: 1 
ı .. ıı. Okuyan: ahsin Karakuş. (1 
!ar: Hakkı Derman, Etref KadP 
san Gür, H. Tokay. 

19,15 Saal, aJans haberleri. tJ 
roloJI ve ziraat borsası (!lal) • 

19.25 lllüzlk (operel parçaıatı..,. 

19,45 KODUfmA (bultuk ilmi r 
kurumu). 

zo Temsil: Blr Karacöa l'.,...ı. 
llb eden (Ekrem Reşit), İııtaıı~ 
bir tiyatrosu sanatkirlarındaa 
Körmükçünün lemıılll. 

21 Saat, esham, tahvilU, tı:atl 
nukud borsası (tlal). 

Zl,15 Türk Müzlil: Şarkı ve ~ 
ler: 1- Lem'l (Seni arır;u eder 
dem). 

z.- Lemi (Günler ceçlyor). 
3- Lem'I (Rubunda buldUJll)' 
4- (İndim :rirln babçeslno) 
5-- (Tazelendi tabı ilem). 
S- Rahmi Be7 (Bahar old•) 
7- (Ay dofdu batmadı mı1' 

türküsü. Tiirll: miizlif devamı·~J 
8- Yürü dilber) Halk türk., 
9-- (Ya kız ceı ya kıa) tür•• 
Okuyanlar: Semahat, Sadi. ~ 

tar: Vecihe, R~at Erer, Ruıeo 
Cevdet Kozan. 

21,45 Konutma (Tiirkbe pıl 
22 Müzik (küoük orkostra). J 

!3,45 - 24 Son aJan.s haberi<" 
J'arınkt prol'fam. 

• YARIN 

12,30 Türk müzı.tt (Pi). ; 

13 Saat, ajanı baberJerl •tı 

Ankara. J 
13,11 - 14 Müzik (Rbuell< 

bando•u. Şt! <hısaıı Ktinc<0•;:, 

1357 Hiı:rl , 1354 J!~ 
Zilkade B'rincik!l' 

19 28,.,.1 

-i9J9A-; 1, Gün Q, Kasıııı I 
" İkincikiinun ,.,.1 --
Vakıtler Va, ti Eft 

!d. di1 ~ 
Güneş 7 2.5 ' 
Öğle 12 21 1 

İkindi 14 46 9 

Akşam 16 .59 ı' 
Yatın il! 3.5 1 
lınsa.1< 5 39 



l En Kültürlü Esnaf: Berberler 1 

- n ul berberleri 
Gittikçe Çoğalıyor 
Üç Binden Fazla Dükkan Var, 8 -9 

Ein de Berber Kalfası Var . . 
1 Yazan: REŞAD FEYZi 1 

6 
erberler çok tatlı dilli, gü
ler yüzlü insanlar olurlar .. 
Onlarla, her mevzuda lm

nuşabilirsiniz. Her telden çahr -
lar, her Şeyden az çok anlarlar .. 
Günün dedikodularını, siyasi nildi-
seleri, hulasa her şeyi bilirler. 
Berberler, denebilir ki, en kültür
hi esnaf zümre:.ldir. 

Geçen gün traş olduğum beroer, 
yıneçenemin altına geçmi§, hara
retli hararetli bir şey anlatıycrdu. 
Bunları nereden bildiğini sor • 
dum. Güldu: 

- Biz biliriz, bayım, dedi. 
Sonra anlattı: 
- Bize her çeşid müşteri gelir. 

Tıraş ederken, müşteriyi sıkma -
mak içn, bilhassa eski müşteri -
miz olursa, ahbablığımız da iler
ıemiş bulunursa, dereden tepcderı 
bahsederiz. Her meslekten mÜ'!
<crimiz olduğu için, herkes kendi 
i~inden gücünden bahseder. Biz 
c:ie, ağızdan kapma, bir çok şey -
ler öğreniriz. Bilmed'iğimiz §PY

l<re karşı çok mütecessis ve me
raklı insanlarızdır. Sorarız, ög -
reniriz. Sonra, bu ö~endiklerimi-

(Devamı 7 inci sahifede) Müşterisini itina ile tıraş eden bir berber 

~============================~=="""'================================================! 

E~Kü MüOy©lfil<eırülFil 
Venü ©ıeeır©ı~n 
Kanın - Siyaset -P ~ra lşlerintlJ Hemen isminin 

Kar!şmadıQı Mevzu Pek Az 
Mavi Gözlü Alman 
Kızı Ve Şimdi Şimal 
Memleketlerinde 

Oturan Asıl Karısı 
Ev_. Buş Arasında 

Bir Mukayese 
vvelce zengin bir milyoner 
iken paralarını bitiren ve 
nihayet şundan bundan pa

ra dolandırdı diye Holandada tev
kif edilen Vircçinskinin macera
sını İngiliz gczctelerinden alarak 
yazmıştık. Yeni gelen Londra ga
zett?leri bu eski milyonerin şimdi 
mevkuf bulunduğu yerd nasıl gün 
geçirdiğini yazarak Vireçi.ııski 

macerası etrafında neler söylen -
diğini anlatıyorlar. İngiliz gaze
tclerinın bu maceraya bu kadar 

ehemmiyet vermeleriıwı bir se -
bebi de Vireçınskınin bundan dôrt 
bş sene evvel Londrada evlenmiş 
olması ve evlenirken karısına pek 
kıymetli mücevherat hediye ede
rek İ nglliz payitahtındaki kibar 
tab!lka arasıcia merakı celbetnıiş 

oimasıdır. Vireçınski birçok para 
adamlarını, sarrafları ve saireyi 
tanıdığı cihetle onlara daima da
ha çok para kazanmak için proje
ler tavsiye eder, büyuk i~lere gi
rişmek isterdi. Fakat son seneler
de mavi gözlü, sarı saçlı bir Al
man güzel ile Aınerikaya giderek 
paralarını bitirmiş ve Holandaya 
g.•Jdiği zeman yakalanmıştır. 

Vireçınski tevkifhanede bir çok 
mektub!ar yazarak alacaklıların
dan para istemektedir. Ondan son
ra kendisine getirilen mecmuala
rı okumaktadır. Günde iki defa 

tevkifhanenin avlusuna çıkarıla
rak orada jimna.~tik yapıyormuş. 
So~ra av~katı gelir, onunla gö-
ruşur, müdiifaayı hazırlarmış. Eaki milyonerin karısı Eva Buş 

Avrupa gazett?leriniıı, bilhassa 

Londranın heyecanlı vak'alar arı
yan gazetelerinin büyük bir me

rakla beklediği Vireçinski davası 

şubatta görülmeğe başlıyacaktır. 

Belki de marta kalacak diyen!P.r de 
var. Eski milyoner şimdi tevkifha -

nenin ot minderi üzerinde yat
lT>akta, kendisine diğer mevkul

lürla beraber verilen yemekler -
den başka birşey verilmemektedir. 
Çünkü dışarıdan kendisi için yi

yecek getirtecek kadar parası yok
tur. Yattığı yerde bir de çıngırak 
vardır. Fakat bunu çaldığı zaman 
gelen yalnız bir gardiyan oluyor. 

Tevkifhanenin penceresinden ge
celeri dışarı baktığı zaman bır;ız 

uzakta Amsterdamın pek kibar 

b:.r ldübünün ışıklarını görüyor. 
Bir zaman o da bu klübe giderek 

bol bol para sarfetmeyi bil.rdi. 
Vircçinskinin bir dostu da Lond

rada gazetedlere şunları söyle -
mektedir: 

- Vireçınski Londrada yaşadı
ğı zamanlar üç otomobili vardı. 

Bir tanesi 4,000 İngiliz lirası kıy

metinde idi. Konağındakl saloniar
da hep meşhur ressamların tablo
ları asılmıştı. Karısı da eski İn
giliz krali~elerinin odalarına ben

zer tarzda döşenmiş muhteşem ya
tak odalarnıda yatardı. Altınlı, el
mas!• büyük bir saat vardı. 

Gelen misafirlere altın kabfarla 
şampanya ikram edilirdi. En gü

zel yemekler onun sofrasında ye
nirdi. Vireçinski bir kere karısına 

tam 6,000 İngiliz liralık bir kürk 
almıştı. 

Vircçinski büyük para işlerine 
gir•; ordu. Onun ehe'!Tlmiyetle ta • 
h'b ~ttiği bir para meselesi vardı 
ki o da şudur: 

(Devamı 7 iııcı sahifede) 

SULH MASASI 

ir seyyah kafilesı... Uzun 
boylu, zayıf, bağa göz'üklü 
Amerikan seyyahları, spor 

elbiseli İngılizler, şişman ve elle-
ı·inde birer bedeker ~ulunan >.1-
manlar ... 

Tercüman, önlerinde yürüyor. 
R er salona girdikçe kısaca izahat 
verıyor. Nihayet, Versay muane
cesinin imza olunduğu salona gi

rıyorlar. 

Tercüman, ortadaki masayı l(ÖS· 

t~riyor ve: 
- İşte, diyor. Versay muahP.desi 

bu masanın üstünde imzaland• 
Seyyahlar arasında bulunan Vr 

A iman dikkatle baktıktan sonra 
yanındakine: 

- Ne ise, diyor. Masa olsun ye
rmde duruyor ... 

MAC.AZADA: 

Beyo{llunda, büyük bir mağa -
2anın patronu, aşağı ve yukarı do 
laşırken memurlardan birinin o
ıurduğunu ve gazete okuduğ1•nu. 
görür, sorar: 

- Ayda ne kazanıyorsunuz'! .. 
Memur başını kaldırır, ceva'.ı 

verir: 
- Kırk lira ... 
Patron cüzdanını açar: 
- Al, der. Kırk liranı ... Şimdı 

defol, git. Bir daha gözüm gi3rme
sın, seni! ... 

Adam parayı alır, arkasına bak
ır.adan mağazadan çıkar gider. 
Müdür, başmemura: 

- Böyle tembelleri ne diye mı
ğazada tutuyorsunuz, yol verını· 
yorsunuz ... 

Diyince beş memur cevab ver:r: 
- Bu adam, memurlarımızdan 

değildir. Müşterilerden biri tara
fından gönderilmiş bir kumus -
yoncu idi .. 

SARHOŞUN EVLENME~ 

Sarhoşıın biri evlenir. Ve zifal 
gecesi karısından şunu rica eder: 

- Cicim, senden bir istirh l • 

mım var. Ben geceleri çok susa
um. Beni uyandırıver, olmaz mı? 

- Peki amma, susadığını na • 
~ıl anlayayım? .. 

- Ne ?;aman i.çotersen ... Zıı·a, 

hen daima içmeye muhtacım. 

Amerika'da ------
Kadın 

Mücrimler 
Gün Geçtikçe 
Çoğalmıya 
Başlıyor 

/A mcnka adli.yesinin yar-ııijı 
tetkikata gore geçen 938 
senElii zarfında Amerikada 

kadın mücrimlerin miktarı daha 
artım.ıştır. Fakat şayanı dikkat o
lan erkek mahkılrnlar!a kadın 

mahkılrnlar arasındaki mtıkaye -
sedir. 

Mesela 1,000 mücrim kadın ile 
1,000 mücrim erkeğin neler işle
dikleri tetkik edilince bunlardan 
kadınlar arasında canilerin daha 
çok olduğu görülmüştür. Adam 
öldüren kadınlar çoğaldığı gibi 
tc'rlü türlü uy~turucu maddeler 
kullananlar aı-asmda da kadınla
rın çok olduğu görülmüştür· 

5--IOM TBLGaAP-10 ZinciKinunl939 

Oğlunuzun istikbalini 
Merak Ediyor musunuz. 

Onun isi idadına Göre İnkişaf 
Edebilmesi için Evvelden 

Tedbir Almanız Lazım 
San'atkcir, Avukat, Doktor Olabilecek Tipdek 

Erkek Çocuklar Hangileridir? 

Ç 
ocukların çehrelerinden is
tikbalde ne olacaklarını keş· 
fetınek bir meseledir. Fa -

kat istikbali keşfetmek başka hir
şey, çehreye bakarak mizaç ve ah
lakı anlamak başka birşey. Onun 
için birkaç defadır gazetemizde 
İngiliz doktorlarından Perny'nin 
derin tetkikat üzerine 'yazdığı ya
zılardan alarak bazı çocuk tiple
rinden bahsettik. Bu çocukların 
çehrelerinden istikballeri ne ola
cağını anlamak n1cselesi iyi ola
rak ne gibi şeylere istidadları var
sa onları inkişaf cttirntek, fena o
larak nasıl ahl3kları varsa onları 
da mağlfib etmek keyfiyetidir. İn
giliz doktoru bu itibarla babalarııı 
ve anaların nauTı dikkatini celb 
ctnıiş oluyor. 
Şimdi şu resimde gördüğünüz 

erke!<- çocuk ne gibi hususiyetlere 
maliktir?. Eğer oğlunuz bu resim
deki çocuğa benziyorsa siz de ona 
göre dikkat ediniz. Onun inkişaf 
edecek birç.ok iyi istidadlarını U• 

yandırınız. 

Bu çocuk tamamile ameli bir 
hayat adamı olarak yetişecek ve
ya tamamile san'atkar olar/< bü
yüyecek değildir. İkisi ortası. Öy
le ki bu çocuk hem ameli bir adam 
olmak, hem de bir san'atkar ye
tişmek gibi hususiyetlere müsavi 
derecede malik olabileccktfr. Bu 
çocuklarda alın yüksek ve geniş
tir. Öyle ki alnın genişliği bütün 
çehrenin üçte birinden aşağı de-

Saıı'atk8.r, hekim, avukat olabilecek bir erkek çocıık tipi' 

ği!dir. Kaşlar gözlerin üstüne dü
şük ve gözleri hafif surette içeri
ye çekiktir. 

Çehre taıbii halinde kaldığı za
man göz büyük ve çıkık görünür. 
Fakat çocı.ık güldüğü zaman, lA
kırdı ederken gözleri daralır. Bu 

da yüzdeki harekatı yerine geti 
ren adalelerin kuvvetli olduğun 
gösterir. 
Çocuğun alnı çok şayaru dik 

kattir. İngiliz doktora göre bu ço 
cukta zaten en ziyade nazarı dik 

(Devamı 7 inci sahifede 1 

Babamı öldiirdiim 
Yirmi sene Sonra Şükran Borcunr. 

Bu Suretle ödedi 

Bu Çocuk Hasta mı, Deli mi idi 'i 
i zer mesai bürosu umumi 

katibi Jorj Sandra, berrnu
tad erkenden yrmeği yP -

miş, yatağına yatmıştı. Saat biri 
çalıyordu. Posta ve telgraf ida.-e-

6fnde çalışan oğullarından Piyer 
Sandra eve geldi. Odalardaki lam

baların sönmediğini görünce bir 
!evkaHidelik olduğuna hükmettı, 

bcaba ne vardı• Ne olmuştu? ... 
Evdekiler, bu vakte kadar niç:n 
yatıp uyumamışlardı? .. 

Kapıdan içeri girince annes'ni 
gördü. Gecelik gömleğile duru -
:•or, ayakları da çıplaktı. Kardeşi 
Jan Sandra da yanında ... Rngı 

solmuş, gözleri yerinden fırlamı~ .• 
Piyer heyecanla sordu: 
- Ne var? Ne oldu? .. 

Jan başını eğdi mırıldandı: 
- Babamı öldürdüm! ... 

Piyer babasının odasına koştu. 
Elektrik düğmesınl çevirdi. Jorj 
Sandra yatakta, yarı vücudü ör
tül~ yatıyor ve uyuyor gibi l(İı -

rünüyordu . Yasdık kan içinde idL 
Kafası parça parça olmuştu. 

Zavallı anne saçlarını yoluyor, 
- Ne yaptın, bedbaht! ... 
- Bilmiyorum, nasıl oldu bu ... 

Çok nadimim ... Fakat .. 

İmdad! İmdad!. .. Bu feryad: işı
ten komşular koşuştular. Bitişık 

evde oturan aile dostu doktor 
Burjuva da geldi. Maktulü mua
yene ettiler. 

- Ölmüş! ... 
Dediler. Karakola telefon edil-

maktulü morga, jandarmalar da 
!:atılı karakola götürdüler. 

Jan Sandra cürmünü itiraf ettı: 
- Bu adamdan nefret ediyor

dum. Beni asıl babam değildir. 

Babalığımdır. Bana çok fena mua-

• 
;' 

ı.•ıele ediyordu. Gece uyumadım 
Saat on ikide kalktım. Mahzn• 
ındim. Karde~ime aid av tüf~~ 
•ldım. Bir karto sürdüm. 
Odasının karanlık olduğunu 

(Devamı 7 inci sahifede 

- Annemin ilıerfnden tü.ftngi \l.caıtım, kafa.ına dayadım tı< 

di. Az sonra gelen ölü arabası l•ti~ çektim.. 
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Parti Grubunda 
Vekillerimiz izahat 

Verecekler 
(Birinci sayfadan devam) 

1 mumessili (!) Ekrem Konıge tes
Jım etmiş, fakat dorduncü partiyi 
Ekrem o sırada buraya gelmiş 'll
duğu cihetle Mars.lyada teslim e
edememış, buraya gtinderm.şt 1 r. 

Ancak fırma buraya tayyarderi 
değıl, •:pariş edılcn tayyarelerin 
5•ınuncu partısının Mar:;ıJyayg 

gônderilmi§ olduğunu, derhal te
selliım edılmesi icab ettiğıni ş~h
rımize bildirını~. harıcıye memur-

1 larındarı olup elycvm me\kul tıu

Junan Ruhı de bu tezkereyı me~·uı 
makamlara gösteremeden ört ba~ 
etmıştır. 

Tayyarelerin şehrımıze gör.de
rilmemiş olduğunu şehrimiz ı::Jm

rükler idaresi de ekzib etmekte-

"'dır. 
Esasen ılk gününden.berı de te

barüz ettrıdiğimız gibı bütün bu 
rivayetler ve haberler hususi ve 
;vekdığerinı mütenakız haberler 
olmaktan ileriye geçmemektedir. 

Yapılan tahkikata göre güm • 
ı tik idaresinde tayyare meselesi 
üzerinde hiçbir tahkik ve tedkik 
de yapılmamışıtr. Kaçakçılığın 

Kanadadan alınan tayyarel~ri 

'l"ürkiyeye sokmadan İspan1·2ya 
!hltmak suretile yapıldığı anhı;ıl
r.1aktadır_ 

SON VAZİYET 

Ortada bir kaçakçılık vardır. 

Faka.t bu mesele bır takım yalan 
yanlış dedikodulara sebebiyet ve
recek şekilde muazzam ve §Ü -

mullü bir ış değıldir. 

Cumhuriyet adliyesi işe layık 

olduğu ehoınmıyetle vaz'ıyed et
miş olup büttin hakikatler pek ya
kında Türk ve cıbarı efkar. umu
mı~·esı karşısını!" 

mtş olacaktır 

tavazzuh et-

PARTİ GRUPUNDA 
Dığer taraftan lıükıimet mesele

nın iç yüzü ve soı safhası hakkın

da meb'uslarımJZı tenvır eyleme
yı lüzumlu görmüştür. 

Bu ıtıbarla her salı günü top -
!anması ınutad oları Partı Grupu 
ıçtımaıııda bugün Ilarıc;ye ve 
Adlıye Vekillerımız bu mesele 
halclnnda uzun uzadıya izahat 
vereceklerdir. 

DAHİLİYE VEKİLİ NE 
DİYOR' 

Dığer tara!tan bu mesele hak
kında kendısınclen malümat al -
mak ıstiyen İstanbul gazetelerı
nin Ankara muhabırlcrını kabul 
eden Dahıliye Vekılı ve Parti Ge
nel Sekreterı Refik Saydam de
mıştıı kı 

•- Gazetelerın neşrıyatını gör
düm. Bu, eskı bır vak'anın mat • 
buata yenıden ıntıkalinden iba -
rettir. Adlıye ve Harıcıye Vekil
leri arkadaşlarım bu hususta la
zım gelen ızahatı, tahmin ederim 
ki, yarın Meclis Parti Grupunda 
verirler. Bazı gazetelerin bu neş
riyatı üzerinde şımdilik söyliye
cek bir sözüm yoktur. Herhangi 
bir zat hakkında imada veya it -
hamda bulunabilmek ıçın müsbet 
del.! saMbı olmak lazımdır Neş

riyatı yakından takib ediyorum. 
Fikır nızamını muhil herhangı bir 
harekete müsaade edemem. 

Çemberlayn, 
Hareket 

Roma ya 
Etti 

(1 inci ıahifed~n devam) çenın Çemb rlayne Ingılterenin 

yapacağı müzakerelerde görüşü- Fransa ile İtalya arasında bır ta-

Rakı 
Alem inde 
Cinayet 

(1 inci sahifeden devam) 

çakla tehlikelı surette yarala ~ 

mıştır 

Hadis" stiyle olmuştur 
Nakilbeddd~ Şifa hamamı so

kağında 15 numaralı evde oturan 
\e pazar yerlerinde seyyar satı -
cılık yapan Süleyman adında birı 
dün pazar yerlerınden birinde 
umdğundan fazla para kazanmış 
dkşa mncş'e içinde evine dön -
mekte iken Marko adında bır ar
kadaşıle karşılacmıştır Bunun ll
zerine Süleymın eve gitmeklen 
vaz geçmi~ vr Marko ile beraber 
bir alem yapmıya karaı vermiş -
tir. 

Süleyman ve Marko rakı meze
lik öte beri aldıktan sonra öte<l.en
l·erı tanı~tığı Kadirgada Lınıan 

caddesinde 18:J numaralı evdı· otu
ı-&rı Şefıka ismındl'kı kadının e
vine gıtmişlerdır_ Rakı iılemı baş
lamış beraber getırdiklerı rakı 

bitmış tekrar getirilmış ve ale -
me devanı edılmıştir Kafaların 

tütsülendiği bır sırada Şefıkr ge
çen geceyi Marko ıl<· beraber ı::e

çirdiğinı ağzından kaçırmşı ve bu 
:·tizden Süleyman ile aralar ndö 
v.avga başlamıştır Kavga bir m· 
c'" büyümüş ve Süleyman bıçı. -
ğ:nı çekerek Şefikanııı baeağ•na 

s"plamıştır Şefıkanın feryadı ü
zerine gelen memurlar kadını can 
k.urtaran otomobilile hastaneye 
kaldırarak tedavı altına nlırmış 

hadiseden sonra kaı·an Süleyman 
yakalanarak tahkikJta bşlnmıştır 

Parti Umumi idare 
Hey'eti Azalı ki arı 

Maarif Vl'kı!i Hasan Alı ile İk -
tısad Vekılı Hüsnu Ç1kırdan ıcı

,an Partı genyönkurul azalıkla -
rına Gıresun meb u:ı.v ismJ'n Sa 
buncu ve Ordu meb'usu Hamdı 

Yalman int\•ab olunmuşlard?r 

l•cek meseleleri tesbit etmiştir. vassutta bulunmasııwı zaruri ol- rincı şartı telakkı edildığını ılave 
Kabine bugün öğleye doğru duğuna d i ·artı edeceğı ve İta!- etmoktedırler. 

Cumhurreisinin riyasetinde top- yanın Fransayo karşı serdetmek- Halılıazırda ispanyada çarpışan 
lanmış Daladiye ve Bone bu hu- te olduğu metalebat ile İspanyol taraflar Roma nıuzakerelerıııın 
5Usta kabineye icabeden izahatı meselesinı birbırıne bağlıyacağı arifesınde en kuvvetlı mevkıı ıe-

vermişlerdir. mütaleasında bulunmaktadır Mu- min etmek ti.zere - Frankıstler Ka-
Paris mehaflli Romaya gıder - solininın İspanyadakı İtalyan gö- talonyada. CumhurıyNçilt•ı Est-

ken Çemerlayn'in Parise uğra • nüllülerınin gerı alınmasına mu- ramadurede soı. bır ga.vrettt• bu-
masını Fransa - İngiltere arasın· kabı! General Frankonun muha- lunmakladırlar 
daki birliğe bir delil telakki ey - riblik hakkının kabul edilrnesını Dolaşoı. bıı şayıaya göre· Ingı _ 
ledektedir. Ancak Fraruıa, kendi- istemesi muhtemeldir. lız - İtalya müzakerelerı esnasm-
sine aid olan topraklardan kimse- Şarki Afrikadakı İngiliz ve İta!- da yarı resmi Frankıst V< Cumhu 
~ e bir karı~ yer bile vcrmiyeceiı:- yan arazilerı ara,,ındaki hududla- riyetçı İsı-,,ıya muşahidlt-rı ağle-
tır. Cibuti limanı hakkında hiç bir rın tahdidı ıle İngilız İtalyan tı-
taleb kabul edilmiyecektir. caret mübadelelerı ınE'Selelerı de bı ıhtııııal Romaya gıdeceklcrdir_ 

· t dahıl olmak üzere münhasıran 1- Du« d"Alba Burgu, hulnimetinı Silveyı kanalının idaresıne - temsıl edecektır Cumhunyetçi İs-
talyanın iştiraki talebi daha ziya- talya ve lngil1ereyı alakadar e

panyayı .emsıl t!decek zatııı kım <le Mısırı alakadar eden bir me - den meseleler <-< muz3kere edı-
ıele teliikkı edilmektedir. lecektıı Salahıyettar mehafil, İn· olduğu heni.ız malün 1.-eğıldir 

Fransa 935 de Fransa - İtalya giltere ıle İtalya arasında bir ti- Londranın sıyası mu~ahı<llerı 
arastnda yapılan anlaşmayı, İta!- caret itilılfı aktedileceğını tahmın Musolını. Çemberlayne bazı men-

h - etmektedı0 rler faaller ınukabilındl' ltalyan gö -yanın fes etmesine ragmen mu -
teber telakki etmektedir İSPANYA MESELESİ nüllüleriııın gen a~ınmasını tek-

DUÇE NELER ISTİYECEK• Londra 10 (A.A)- Romada ya- lıf Pdl'Ceğrnı tahmıı etmektedır-
Roma 10 (A.A.)- iyi malürnat pılacak olan İngılız . İtalyan gö- !er Negrın'ın bır tava"sut Kabul 

Orta ve 
Şarki 

A rupa 
(1 inci sahifeden devam) 

reyan eden müzakereler mıhbet 
şekilde inkişaf ct.mcktedir. Yeni
deıı kurulmasına buyük bir gay 
retle çalışılan yeni Ukranya dev 
letinın Lehıstan Ukrar1ır.a.;1 h .• riç 
bırakılarak meydana ge.tu ı.lmesı 
hakkında Hitler tarafından yapı
lan teklif ve verilen teminat Po
lonyanın mes'ul ve saliıhıyettar 

makamlarında çok iyi bir tesir 
bu akm 13'-tır 

Hıtler - Bek .miızakerelerınde 

verilen d•ğer kararlar da birer 
bircı tatbık olunacaktır. 

Bu arada Polonya - Sovyetlere 
yaklaşmak sıyasetıııı yerııden terk 
ederek Beılııı Ronın mıhverine 

daha ziyade h.ığlaıınııya meylet -
tığın den Sc v_v<•tler H ırıl'ıye Ko
miserı Ltlvinof'un Varşova zıya

retı gerı kalmıştır. 

--<>-

Ereğli 
Faciası 

Ereğlı lımanında batan Millet 
vapunı faciasına aid tahkikata <le
vanı ~ıunmaktadır 

Kazad21ı evvel Mıllet \•apuru
nun çarptığı Namikos isimlı Yu
nan vapuru kaptanınııı ifadesi de 
pek yakında alınacaktır 

Vapurur nıçiıı battığı bundan 
sonra kat'iyetle bellı olacaktır 

Diğn taraftan Ereğlıde ka•·aya 
cturaıı diğer gt nıilerın kurtarıl -
ınası faaliyetıne de devanı olun
maktadır. ikbal şılebı yıizdürül
ınüştür Zonguldağın ıçindek' rn
laı tahliye olunmuştur Sümer ve 
Yunan Namikos şileplerı de dün 
~ tizdiirülmüştur Karadenızde fün 
tekraı karayel esmege başlamış
tır Bu scbeble kurtarma işleri güç 
ve ağır yürümektedir 

---<>--

Alacak 
Yüzünden 

Bir Yaralama 
Haydarda oturan Nusrat adın

da birı bir para meselesinden i>
ledenberi arası açık olan Fenerlı 
Abdullah oğlu Mehmedı bıçakla 

sol memesi altından yaralamıştır. 
Yaraı, J.astaneye kaldırılarak l.!

davı altınu alınını~ Nusrat yaka
.anarak tahkikata başlanmışt r. 

50 Kişi Dondu 
Dahilıyc Vekaletine gelen ha

berler., göre soı. şıddrtlı kıştan 

dolayı Zonguldak ve Ercğlı mın
takasında donarak ölenlerm sayı
sı 50 ye b .. lıg ol!'ıu,ıur 

Bu kere ·Kozlu• rıahıyt!sının 

almakta olan mthafil MusoL"!inin rüşmeıerı esnasında dört devle- etmek ıç n ilen surdugu şa•tlar cSıvrıkr• K<iyunt-4 oturan ve ma-
Çemberlayn ı!e yapacağı mülıi - tın İspanyol ıhtWfında tavassut- maliırr ıse de Gencr2l Frankonun den oca~ •<ta· koylerine dönen 9 
kat es-ı:ısında Akdcnızde istikra- ta bulunması ımkanının totkık e- şartları henüz ma am d,ğıld.r Ay- amele donarak " muşlerdır. 
rı temın etmek ıçın İtaly~nın hak- dılmesı nıuh!eri'eldor Bt.ı mabfol- nı muş ıdler tavassutun .ıtku Aync uyıı. rrJnt Kada dıır.nia 
lı J:'etalobat·nın te~m edıl'1lesı ler, İspanyol mes~lesinin diğer bu- buldugu takdırdc dort dev.e in bir ve boğu''ll - ~tiL ~O vatanda -

lnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cınıi Mikdın Muhammen % 7,5 Ekılltmenla 

bedeli Tem nalı Saatı 
Beherı Tutan 
Lr_ K- Lr_ K. Lr- K -- -- - - -----------------------0 

Düz beyaz aleminyum kağıdı 
Baskül (500 kiloluk) 

250 kilo 
5 adet 

1. 
300. 

70 Sif 
-

425.- 31. 88 14 
1500.- 112. 50 14,30 

1- İdaremizin Cibali tütün fabrikası ıçin 2~0 kilo 36X60 ebadında düz beyaz aleminyum kağıdı ile 
Çarnaltı tuzlası içın 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet baskül §3rtnameleri mucibince ayn ayrı açılı 
eksilme usulile satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gosterilıniştir. 
Hl- Eksiltme 20/1/939 tarihine raslıyan Cuma günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesındeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartnameler parasız olarak her gün sozü geçen §ubeden alınabileceğı gibı Alemınyum kağıdı 

nüınuneleri de görülebilir 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerın düz beyaz alemmyum kağıdına ait fenni teklif ve nümu
nelerinı tetkık etmek üzere ihale gününden bir haf ta evvelme kadar İnhisarlar Umum M.ıılur..lğü 
Tütün fabrikalaı şube;ıne ve 5 basküle ait fıatsız tekJ,.f ve katalogları eksiltme gününden 5 gün cvvelıne 
kadar inhisarlar tuz fen şubesine vermeleri ve teklillennın kabuülnü mutazarnmın vesika almaları 
lazımdır 

VI - İsteklılerın eksiltme için tayin edilen gıin ve saatlerde• % 7,5 güvenme paralarile blrl:zt, 
yukarıda adı grçeıı komısyona gelmeleri ilan olunur. .9273, 

Almanya ve orta avrupa 
( 2 incı say]ada11 devam) 

,arabılu·egıııe kanıdir 

Hitkı ılt> Bek .ırasında geçen 
guıı Berht • gadende yapılan mü· 
itikat na><ı dıplomasisınin bütün 
hususıyctlerıne uygundur Biraz 
da gcç"n şubatta Şuşnig ile Hitleı 
arasında yapılan meşhuı müla -
katı andıran bu görüşmede neler 
den bahscdıldıgın, talımın etmek 
guç degildır Polonya, Viyana a
r.anjmanından memrıuıı değiJ.:ı:r 

l\likdarı 

440 adet 15.840 M3 
135 • 3°921 • 
135 • 
710 23.27l • 

....... 
Ölçü~ü 

4oox•ox3o 
400 x 28 x 0,026 
400;ıt25X0.026 

1- Yukarıda eb'ad ve miktarı yazılı 23.271 metre mikabı tahta 
açık eksiltme usul ı .. 'atın aciınacaktır 

II- .Muhammen bedelı behcı metıt• mik5bı 3H J.ra hesabile 907,60 
lira ve muvakkat temınatı 6R07 lıradır 

Hl- Eksiltm~ 13/1/939 tı:rihıne rastlıvan Cun•u günü saat 15.45 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesındekı l\l•nı Komısyonund.ı ya-

1 

pılacağından ısteklilerın tayın edileı• gün ve saatt~ adı ge~-cn komısyona 
gelmeler ılaıı olunur al67· 

* * I - İdaremızın Cibalı tütün ve k, tu fabrıkası~da 
Almanya da Polonyanııı bu mem- olanlarla may" 939 gayesin<> kadar bırıkeı:eğ. tahm .. 
nunıyel<iizlığırı ıfade etme); için kilo !ahta parçası pazarlık usul ~r sa!ılacaktıı 
takib ettiğı siyas~tlc'l memnun j II - Muhammeıı bcdelı beher kilosu 50 ar .. ir 

ha n evcut 
ec..le ı 160,000 

so.bıle 8~0 .ra 
değildiı ve bıihassa Sovyetlerle ve % 15 temiratı 120 liradır. 

kuı yapması Almanyayı asabile~- 1 III - Arttırma. 13/1/93~ tarihnıe rastlı.)ian curr.a gur..ı saat J5,30 da 
tirnıeıktedır B!!ıaenaleyh Hıtln, Kabataşta Le,·azım ve Mubayaa! ~ubeıande muteşckkil komısyonda 
Şu~nıg ilt> görüştüğü zaman yap- yapılacaktıı 

lığı gibı, Bek ile de açık giıriışe- IV - Numuneler Cibalı ve kutu fabrıka.annda görulebi!·r 
rek, Polonya Harıcıye Vekilin - V - İsteklilerııı arttırma için tayın edd<''I gün v sa0 t•e '"< 15 !e-

den şunu sormu~ olmalıdır Al - minatlarile birlıkte yukarda adı geçen komisyona gelll'ekrı .!i'l olu-
.manya, Viyana aranjm:ının1 ka1t'i nur .9494. 
ve nJrni tclakkı ediyor Siz de 
bunu kabul ediyor musu ın-? Son
ra Sovyetıerlc yaptığınız bu ku
run mana.sı nedir? u~;tu otura -
caksan1< Almanya 1934 itilıifına 

sadık kalacaktır 

Pcılony;ı ıçiıı Almanyanııı nok
tai naz.arını kaıbul etmekten baş
ka çare yokıuı Çünku Münıh ve 
Viyana, Polonyayı yalnızlık içme 
almıştıı Bek bu defa, cenubi Fıan
sada iken, Parıse uğramadan Ber
linc gitmiştir. Bu yüzde!' bazı 

Fransız gazetelerı kendL5mı ten
kıd etmektedirler. Fakat Bek re
alist bir adam olduğu ıçin Pariste 
bir ışı kalmadığını bilir. Fransa 
bu sıralarda Akdenizde İtalya ile 
meşguldür. Şark ılt alfıkadar gi
bı görünerek Almanyay kışkırt

mak ısteme' İtalya Fransaya kJ r 
şı aldığı v•zıyN dolayısile çık -
maz içındt! bulunduğundan Al -
münyanın yardııııına muhtaçtır. 

Almanya da •tazıya tut, tavşana 
kaç• ıliyerek her ikı tarafı da orta 
Avrupadan uzakt>ı tutmakta ve 
bu alenıın nizamını kendı bildiği 

gibi kur.ırak otıkünetc ve ıstikra

rını d J kend ı t~m ııı etmcğe ça-

Tepebaş:nda 

Şehir Tiy.ıtr su 
DRAM KISMI 

* * l Şartnam< ve numunesı mucibınce satı'! alınacaj< 90000 metre 
kırmııı çizgıli kanaviçe kap·ılı zarf usu h. eksiltnıey konmc.ctur 

II - Muhammen hf'delı beher metresi 12 kuruş he-sabile 10800 lira 
ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

III - Eksiltme 21/1/939 tarihine rastlıyan cumartçs, gtmü seat 
11 de K~bataşd;ı lt'vazım ve mubayaa! şubesındckı alını korr vo~ .. nda 
yapılacaklır-

IV - Şartnameler parasız olarak her gün scizü geçen Ş<;bc lrn a)ı• 
nabileceği gibi nümunede görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ıll ', ı ,, g", ıııııe 

parası makbuz ve banka teminat mektubwıu ihtıva edecek oları k-.,ıali 

zarflarıı· ihale güniı en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen konııs· 
yon başkanlığına makbuz mukbilinde verilrnesı lazımdır. <113• .... • 

6/1/939 tarihinde ayrı ayrı ihale edileceği ilan edilen 10,000 adet sU 
altında kullanmağa mahsus elektriklı kapsül ile (450,000) adet 22 lllt 
uzuı ve (50,000) adet 22 tik kısa nişan !işengı için tetkikat yapılm.:ısı~ 
lüzunı hasıl olduğundan açık eksiltmelerinin 17/1/939 tarihine raslıyaıı 
salı güniı saat 14 ve 14,30 a tehir edildiğı ilin olunur. <142) ....... 

1 - İdaremizin C;bali tütün fabrikası için şartname ve nüınun~I 
mucibince satın alınacak un gibi ince şey konabilecek standart norınsl 
sık örgülü (6000) adot tütün tozu çuvalı açık eksiltmeye konmuştur. 

I1 - Muhammen bcdelı beheri 27 kur~ hesabılc 1620 1 ra muvsk· 
kat teminatı 121.50 liradır. 

III -- Eksiltme 25/1/939 tarihine rastlıyan çarşamba gı..niı Sadl 14 
de Kabataşda levazım ve mubayaa! şubesindekJ alın k svonund• 
yapılacsk-tır 

lV Şort ameler parasız olarak her gün sözıi geçen ş.bcden alı&l'' 
bileccğı gi.bı nüınu, e de görülebi r. 

1 
V - İstek! lenn ~ksiltme içın tayin edilen giin ve ~ t 

1 

venrnt• paralarıle bırlıkte yukarda adı geçen komıs: on. g 
J o!unur ( 193) 

'75gil• 
l< l i1!11 

zaruretı e ışarct edeceğin, beyan t~n meselelere tak2-:!c ~m edece- teşebbüsu mah•yetinı alacağ ,ı şım un daha oldük er• de ıesbıt Buak.; m 20."rı la · 
etmektedirler. Aynı r:_h.ıf·l, Du- ğ_nı, çurKu bu ı;.n sükünetin bı- ilave etmektcdırler olur._ tur (ASMODE) p_ 5 [ afi tinden: .--~._.,,~~._.,,._.,,._.,,~~~~~._.,,__,,.....--...-,....,~~_,_....;.......---.,-._.,,~~~--;---;:-:-:::--;--:=::=:-._.,,~~ı 

ameleden canı sıkılmı~a benzı - 1 ıu dolu oimuştu. Sermed doğruldu 9 Şubat 939 perşembe günü saat 15,3J da Ankarada Nafıa Vekaittl 

--. ,. P. .. "' .-· ,., • • ' . - ... , ~ . . ; 

No. tt 

- Bir defa başladık, devam e
dce<?ğiz. Fakat biz de birbırimize 
karşı böyle da.vr~namayız ya! 

Boyle lazı.r.- Meral. .. Ara -
mızda geçmtş ve geçecek hiç bir 
§ey yoktur. Bu,a rağmen Şekip 
Senanın şüprelenrnrsini istemem. 
Çok dikkatli olmamız lfızım 1 Bu
na birkaç gün tahammül et ... Za
te~ ben birkaç gün sonra gide
ceğim! 

Genç kadın hayre le sordu: 
- Nereye?_ 
- Nereye olursa .. ikimizin ay-

ni muhitte bulunmasına imkan 
yok .. Zıra Şekip Sinan da.ma be
ni yanında bulunduracağa ben-

Yazan Nu.ret Safa COŞKUN 

zıyor Bu demektir ki, senin de 
yakınında olacağım Bunun tevlid 

edeceğı neticelen bilirsın!. 

Kıiçük bıı pot ıkırnizı de gü -
nahsız yere çok miışkül mevkile
re dü ·urebilir. 

- O halde nıçin birbirımizi ta-
nımıyormuşuz gıbi davrandık! 

Delikanlı dudaklarını büktü: 
- Bunu gayriıhtiyar! yaptım! 

- Ben de ... 

- Lakin doğru yaptık?. 

- Belki ... 
Sustular. 

Mı>ral'ın, Sermed'in kendisine 

karşı göstermış olduğu soğuk mu-

yordu G<•riıvorsun, dıyc devam etti - Estağfurullah hanımcfendı. binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksil rııe 
Ancak .şıtilir bır •esle: sozune. Ne haldeyim. IIerşey var, r·e demek!.. komisyonunca 13tı0 lira muhammen bedelli bır adet kalorimetre ve a~· 

S ed d · k't k o h t her türlü endbeden U· Şekib Sinan da h·ç lüzumu ıl- . . erm , ıye, su u u estı.. '" a ım, · .. .. _ . samı kapalı zarf usulıle eksıltmeye konmuştur. 
Kararından döneceks n! ıağım. rakat mes'ud değilım! Bu- n,adığı halde ı:urul:uıu hır kalıka- Eksiltme şartnamesı ve tef.:rruatı bedelsiz olarak Vekalet npızcııı' 

- Anlamadım! r.u sana bir kere daha söylemiş - ha atarak fıkrını soylcdi; "d .. l"° -· d lın b'l· m .. ur ugun en a a ı ır. 

- Buradan gitmiyeceksin! tım. - arımın hakkı var. Uzaktan Muvakkat teminat 97,5 liradır. 
- Bu lazım Meral! Senin b•Jra- Kulakları kapıda idi. Sermed za- tmrasını gorcn, sabahtan akşa"'T!a !steklilerın teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesind' 

da karşıma çıkacağını talımiı: e- ten diken üzerinde oturuyordu. ~adar didindikten sonra'. tavuk - yazılı vesaık ile birlikte ayni gün saat 14,30 a kadar mezkur komisyon' 
demezdim Yaklaşan ayak sesleri yüreğ;ne ır.rla beraber ıuneyen bır ış mer- makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır .52~3. (9422j.. 

- İki dost, ikı arkadaş, iki kar- soğuk su serpti. kezi zannedeı Vakıa ortalık .ıj;ar- ~;;;;.;;,;;;...;;;.;..;.;..;.;..;,;;.; _______ , ____________ ~-

deş gibi kalırız. Şekib Sinan geliyordu. nıadan iş başlar, hava kararıııcıy:. lstanbul Sıhhi Müesseseler Arltırm8 
- Zaten başka bir şey değıliz Sustular !:adar sürer. Fakat ondan sonr.ı ve Eksiltme Kom"syonunden 

ki.. Meral mevzuu değiştirdi'. 'ur patlasın' Hem çalışma5ını. Zonguklak hastanesine lazım olan bir takım takim ve tenvir cilııı' 
- Hôl3 mı ona bu kadar bag· • - Burada sıkılmıyacağınızı an- lıem eğlenmesini biliyoruz Ame-

ı açık eksıltmeye konulmuştur. lısın Sermed!._ nediyorum, beyefendi. lk bakışta lelerden, yüksek mühendis•cre ıJ 
ı - Eksiltm.e 25/1/939 çarş .. •m .. ba .. gu .. ··nu. saat 14,30 da Cağalo.ğluoJn _ Sana mukabele etmemek, burası işten başka işi olmıyan. sı kadar hepsinin kendine göre bir d 

1 
ğü 

1 
k 

sıhhat ve içtimaı muavenet mu ur u bınasında kuru u omısy muhakkak ona ba"lılıkla mı izah kıntılı bir şehir gibi gözükürse de.. muhiti var Göreceksin ya, bu ı • 
"' . 1 1 h yapılacaktır. edilir•. Şekib Sinan içeri girmişti. ları sana, bacaları. vınç er , ~ -

2 - Muhammen fiatı 1400 liradır-- Seni rahatsız etrniyeceğim Meral kocasına döndü. vat trenleri, dekovillerl ve ht•"'TJ-
3 - Muvakkat garanti 105 liradır. Sermed, yalnız burada kal .. Ar- - Şekib, Sermed Beye burası- malı faaliyetile gözünün önıine İst d b'l" 

1 4 - ekliler şartnameyi her gün komisyon an ala ı ır er. ti_ kadaşlığına ihtiyacım var. Senin mn !stanbulu aratmıyacak, eğlen- yayılan bir iş merkezinde, işten ! 
5 - stekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sa buraya gelişin Cenabı Hakkın bir celi bir yer olduğunu anlatmağa başka iş olmadığını sanmam an · · ·~ 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz l/Q. Hltfu ihsanıdır bana!.. çalışıyordum. Bilmem mubalağa ;çin söylüyorum. . 
banlta mektubu ile bill.ikte belli gün ve saatte komisyona gelmelerı. Genç kadınm güzel gözleri do- ettiğimi mi sanıyorlar? (Devamı var) (1

92
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No. 70 . . 
Yazan: JlAllllfİ YAC.IZ 

Yavuz Yedi Yerinden Delinmişti. 
Fakat, Bölme Tertibatı Vardı 

----------------

1 HiKAYE: 

Güna 
(4 üncü ıahif~der. deua ~) 

- Gördunii7 mil? Dedim n ~ ~ıl 
~ıktı? diye "ğünuyordu. Kat .ya 
c.a k0casu11 ;..Jptı;;tsirL diye sö ·f!e

o.m. Maı.!cm kı onu upıdemt:'lı; 1 
:;ımdi sı zlaru.ın dur.un bualıın. 

Kadın 
:esi idi. Her tarafta moırnlar y,, -
I; 'ıyor. Çanlır s n .11yor, d ıııya 
i<.ullarırııı. affı içın dı:.ılar y <l>I· 

!ıvordu . Bazı ihtiyar dindarlar 
l r h~yal ı n ki:ise etra!ı ııda o.lola -
şıp iıılediı;ini görü}o.ıardı. r'~ -
i . .ıyet onun haline parlak ay ııcı
cı.ı \: e: 

Istanbul Berberleri 
Gittikçe Çoğalıyor 

(5 inci sahifeden de:tıc:"lt/ - İst:ınbı..lda berber :lükkanı 
zi, o nıevzulara ; ~bancı olan muş- gittikçe çoaalıyor. Tem..z, !ilk• o-
t~rilere snası geldikçe anlat,rız. lLnlaı- daha .;ok k:ızanır. Çünkil, 
Berb!r an~ta m " şteri..i.nin sır,ıa· h~.kes şiındı lükse, şık'ığ1 b•kı-
>ırlır. Herke;in birbirleri!' ol·n / . yor.Fah.~"' bu kadar herbcr U.ik-
tlatasını, munasPbe •• ni, a.·LJd,, 1 kanı 1star.bul ıçin çoktur Bir 'as· 
;ığını bize so. l'n .. Hatt:ı, oi<ço.c mı iş yapamıyor. Bu l.adar b?r
insanların ailevi vaziyetlerini. l(~- b, · dükk.inonda ça!ış3n p;ıtron, 

Donanma Kumanılar. ı Sıfatile Amıral Paşovic 
·' 

• Zencı c'elıkanlı haddi ut!nde 
frna kalbli tl ğildi. Kaprisi qecen 1 
ınelez karı bir hafta sonra ;:ınu l<a-' 
pıclışarı ettiği zaman neuaınel ~e
tırciı ve evine döndü amma kırısı 
çoktan evi ae memleketi de bıra
l ıp gitmişti. Herkesin söylediı'in• 
ı·ak.ılırsa, delikanlı kansıııı bula
mayınca bir fabrikaya işçı gir-niş. 
n fabrikada bir kaza netice:.:rd~ 

- İk rastl•yacağın kuyuı.u•ı di
lıine bak ! tletli. 

Oh! Sonra seneler':l ir süren yol· 
tar bitmişti. İlk rastladığı ku ıu
ıa baktı. /lpopoita Mirama'ııın 

kesik başı, sırma i,jlenıeli si~ ıh 

hdife hır 7astığın üstünde duru-
1ordu. 

~ım ~arzlarını, hu.:;usiyetlı't: : rıi, 
kalfa ve çırak.hrın sayL~ı 8-9 Lin 

ı.şklaruıı, ıztır ahlarını bJiriı:. BJ-

1 

hıdar va•dır. Dükk.n >tyı..ı ;ır
zı fnsanlar, malıi.m ya, geveze o-

t.yor, fakat, kazançlar artmıyor. 
lur'ar. Canhrı da sıktlml5 ,.c, .ıed -Bu Talebi Tervic Etmeli miydi? 

R d mi Edecekti? 
kalan şudur: 

Yoksa 

Melez kadının: 

Bir çırak kolay koldy kalıa oln -
ler ni dökecek yer ararlır . An • ı 
latırlar .. Bizzat kendisi söylemer- .. •iıır mi? Olunca da sanki ne a -
se, oııun bir b. aşka arkadaşından 1 lır?. 60 liı adan fazla aylık al~n 
auyar, yine öğreniriz. i:alfa parmakla gösterilir. Lır kı· Paşovlç, Anılı al So;eo'lu isti.1Lı1 

ettiği 'l1'1dd!::t ~c oir i ş &Örem~;ne· 

miş olnıasının ~cısını çık.ıc acak 
bu sal:at ta,.avvuru çok p~r'ak 1 
kuldu. Hemen l'r<>ıes'ni l. zırla<iı 

nlsa belki T!arlak hayal kısmen 1 
t• hakkuk tde~ek, İngiliz don.ın 
uıasının imhası değılse bile tahriu' 
m ·· mkün olacaktı. 

Donanma kumandanı sıfotilr 

iki kolunu kaybetmişti. ) 
Bu vak'anın üzerind•n bir senej 

reçmişti. Melez kadın eskisi kıdar 
parlak değildi. Çinlilerden ipey.li ı 
l<umaş ve kokulu sabun a!mıy Jr
du ve görünmüyordu artık. Nasıl 
t;örünsün? Giineş bile ondan ifı
renmiş ~ıklarıııı onun evinde~ e
slrgeyordu. Ah. siz onun ne hale 
?irdiğin! görseniz ıanıyamaz.<ı • 
r.ız! Beyh kadın.ların bile iğr~rı
nigi o parlak güzel saçları dök;ı. 
miiş, dişleri birer birer düşınü~tiı. 
Artık gözlerinde parlaklık, ayak
:arında ~-eviklik kalmamıştı. Kup
kuru, zayıf. korkunç bir hale gel-

_ Mamhel! Mambel! cenmı ı Sonra, ı;ok ın,an tanırız. r., "'>elal s:m kalfalar yarılama çalışır .. Y3-
çekmeeğ geldim! diyen sesin'! c.: hizi•"1 "'!mtimi7de hemrn, tanım 1• 1 r.i kaç müşteri tıraş ed"rse, al 1ı~ı 
vııb veren Apopo:ta: d•ğımız, ismin~ cismini '§Wi bıl- raranın yarısıııı patrona vcriı-, va· 

Proje . o zamaııkı riv•yele ~· e 
ki sonradpn tahakkuk da etmiş -
tir - Yavuzla Midillinin b:r!u; 
destroyeı le tak~iye edilerek 6 ,_ 
lice Boğazdan çıkması, evv _.1 i 
Bozcaadal'l., sonra Liınnosu dana 
sonra da Monduros limanında btı· 
lunduğu bildırilen fngiliz doaan
masını tahrib edecek, Boğaz dışı
m temi.zlıyecek, en sonra da A
vusturya donanmasile birleşe.ek 

Ege ve Elen denizlerini, hat ta 
Adriyatiği haraca kesecek, Aı<de
rıizin bu yakın kısımlarına tahak· 
1-üm edebilecekti. 

Fakat.. Bu çok tehlikeli sularda, 
basit bir lıava kesfi, noksan istih· 
harat malllnıatı ile hareket etmek 
ihtiyatsızlığını gösteren Paşo\iC 

lıareketinlıı İmrozdan Mondu•o~a 
uzatılış sıralarında, Monduros ya· 
kınlarında bir mayin t ·.rlasına 
l,'irdi. Midilli, aldığı mayin isa -

Amıral Paşoviç bu talebi tcr·~ı~ 

<-!meli miydi, yoksa reddeylıı~r< k 

ışin ıçinden çıl:malı mıydı? 

Buda, ilk ağızda: 

- Içtıhad meselesl 
Diye mütalea edilebilir. F~at, 

ıınutu!ıraması lô.zun gelen lıir 

nokta, kumandanlık vasfının; mu
debbir, ihtiyatlı, uzak görüşlü, ri
yazi kat'iyelll oluşta tebarüzü1ür· 
ki, bunun tahlıline girişmek, bu· 
gün dünyadan elini, eteğini Çt'k
miş bu eski kumandanların ita • 

1 ( 1 medig" imiz kimse yok, denebı''ır· . rısmı kendisi ~l•r. O vakit ayrıc• - Endumba Pikanana. ; 
B· rberlerin bu ca«ızdan dolma. ~aaş almaz. Bu usul patron k!n Kuyu ka}boldu; ve orası v• - " 

· kiiltıirü muhitlerine, müştPrileri- Ce iyidir. Kalfa o vakit müşt~rıy. 
şillik bir dere kenarı halıni aıdı. ıyi bakar. 
ı popoita: r in vaı:iyetine göre değişir. Fakat, 

- Başınıa kadar çık! diye rm- her berber, az çok bir şeyler bilir. Çıraklara ma.ı.ş verilmı-?. Dn-
reyledi Berber, memleket hakkında, şe- !ar, Mi4terilerin verdikleri b~h-

Mele? kadın bu emre itaat ede- hir hakkında en geniş ınalümatı ~!~le geçinirler ve san'•tı öğre -
rek Miama·nın örgülü saçlarına olan insandır. nırler Dukkiı.nın yerine göre, on-

Bu, bir hulyadan farksız hare -
ketin başarısına girişildi. 

Harekat gizli tutuldu. Mane,·ra 
maskesile örtüldü.. Paşoviç 5 kli
nunusanlde Yadig!rımillet, Mu • 
~.venetimilliye, Basra ve Tas~ru 
beraberine alarak başta Ya•1Jz 
onun dümen suyunda Midilli ile 
birlikte İstinyeden hareket etti. 
Boğazdan çıkış, Tenados bom • 

l:ardtmanı, İmroz baskını bir '1atr· 

ıede yapıldı, hatta, Mondurosa v . 

l .ctlerile 15 dakikada oraya, o, çe· 
tidli silahların ölüme sırıhşlarile 
gizlendiği Monduros sularuıa ~ö
müldü, Yavuz yedi yerin ·~n de
lmmiş, fakat bölme tertibatının 

h1rikuU.deliğl sayesfrıde bu cau 
alıcı yaralara dayanmış, düşnıan 
t.yyarelerinin, İngiliz destroyer
lerinin ateşi altında kendini ja
radar Boğaza atmış, kaçışlllln 5id
detinden Nağra burnunu döne -
memiş, Sansaltıklar denilen .ııt· 

lıkta karaya oturmuş, kumsaldan 
aışan fırlamış, çayırlığa kadar 
yükselmişti. 

Baskının yapılıp yapılınıyara 

tını en iyi gösteren delil, biZT.at 
c. hareketin bugün tarihe, bü) ük 
harbin deniz tarihine mal olar. 
kendisi çok iyi gösteriyor. Geriy~ 

ı akter tenkidine g ırışmek denıek 

olur ki, mevzuumuzun dışınc'a -
dır. Hulasa bir kelime ile Mondu
.ros baskını bence o uman bir 
afyon hulyasının tatbikine kıJ -
kışılmasından ibarettir ve .. Liiyiiı: 
bir yangına fıskıya ile su sıkma.ı:ta 
benzer... Bunu, tarih de böyle 
söylüyor! ... 

BlTTl 

Yarın: 
Yine bu sütunlarda bu mull'lr· 

ririınizin 1 numaralı halk fi bsu 
ı..dlı fevkalade müheyyiç eserinı 

okumıya başlıyacaksınız. 

mişti. 1 
Her kafadan bir söz çıkıyorıtu. 

Kimi mi&kin hastalığına tutul•·uış 
kımisi, büyücünün suyu bile onu 
ıyi edemez diyordu. Şimdi ona 
1-epsı acıyorlar ve edem~likle -
ıırıin cezasını çekiyor dıyordu. 

raP"" ve cıkmal(a başbdı. Bu akşam nerede bir ~ay var!. lı..rın da gündeliği bauıı bir li;ayı 
- Burnuma yaklaş! Bu al<şam kimin evinde topla • bulur. Malıa1 le aralarındakı hcr-
İğrenç kokusu yüzünden O•ıun nılıp poker oynanacak, bu akşdm her dükkanlarında çırakl:rr d1t.a 

uurnuna yaklll§lnaktan uta~'.lı. fılirun nişan merasimi hangi sa- çabuk yetişir. Çünkü, oray age -
Mambel (2): • londa olacak, Fil.in zat, filin utld len müşterinın başında veya vü-

- Do.ha yakına gel! dedi ve ağ- ııeden dargındır, filan gar.in':da zünde, çırağı yetıştirmek teo:rü-
zıııı açtı. Lır ~işe ralı:ı kaç kuru,tur, şehrin 1.-eler yapmak mümkün ve kolay· 

Alı. ne korkunç seydi bu! Bu a- otobüs ~i ne sofhada, etler UC'lZ· oır. Fakat, piyasa yerlerindeki 
fız değil dcr;tı ve karanlık · oir lıyacak mı, ucu~lamıyacak mı, herber dükkanlarında çırak b:•y!e 
l'uyu icii. Mele: kadın haykırdı: filan zat karısından ayrılıp ne birtecrybeye kalkışamaz .• 

- Ah, ölüm bu. ölüm. Ben iıl- cün>i evin1en taşındı.. Hulasa, Berber daha uzun zaman söv -
ırek istPmiyorurn! bütün bunları berberler bilir ıiyecekti. Fakat, artık tıraşını. bi-

Bu ol.ı.nı biter.i bir yengeç isıt- Berbffe ba,. sualler sormal- ıs tirmişti. Saçımı taradı. 
mişti. Uzun ayaklarından bır•nin tfd'm. Biraz meslekl1>ri hakKında - Sıhhatkr olsun bayım, dedL 
.ancasıle kadını sallayıp yere dü- maliımat edinmPk arzusunda ıdim. Blr saattenberi oturdugum koı 
~ürdü. İşte böylece melez kadın bana şunları anlattı: tuktan kalktım. 
r.< ambel'in a,ı:zına düşecekken ye-ı =':'==:~==::~~=---=-===-;..,=--====-===-=-==""' 

~:,~~~:,~la~~:~:r~!~~:ra~:~'. Eski Mi~yoneiin Yeni Macarası 
(5 ;...,. sahifeden detıam) rak Lorıdraya gelmiştir. 

Silahların Tahdidi Babam.;. 

Hiç kimse melez kadının kasa
badan ayrıldığı tarihı bılemf'di. 

O, senelerdenberi sokaklarda sü
rüne sürüne yol arıyor, fakat bu 
ıztıraba nihayet verecek şey ney
~e ona rastlıyamıyordu. Yolda 11!

sadüf ettiği ağaçlar ona gölge ver
ll"ekten çekindiler. Bastığı yerler 
r iken oluyor. tabanlarına bat•yor
ciu. Ot ve daha yumuşak şey:eı b;. 
le ayaklarının altında taş kesili
~·r>rdu. Hiç gölge görmiyen sırtını 

güne~ kasıp kavurmuş yara iç;,ı.d" 
Lırakmıştı. Bu yaraların ü.itüne 
~·ağan yağmura ve soğuğa taham
mül edecek tarafı kalmamıştı Aç
lıktan öldüğü halde yemek yıye
ı:.iyor ve susuzluktan çatla"ıı'.\ı 

cete geldi ve tükürdü. Bu tii'<ü
ıuk ~engeçin sivri basını koparıp 
attı. Iştc, o zamandanberi yeııgf"\ 

başsızdır. Ve yine o tarihlerden
~ri vengeç pek ihtiyatlı harc'<et 
ederek ileriye doğru değil de ge
ri geri gider. Kabuğunun biç'rni
r,e bakılırsa . bu. Apopoita Mhma
nın o zaman sırtına akseden b•şı
nın şeklidir. 

Papa bir zamandanberi Fransa
dan 100,000,000 frank ıstikraz et
mek istiyordu. Bunu neticelen • 
dirmek için Vireçinski uğraşıyor
du. Fakat V!reçınski Fransız pi -
yasasında bir takım işler çeviri
yor diye Fransadan çıkarıldı 

Bu fabrika işi ile gorü§mek üze
re de Fransadan bir Marki geldl 
Onun Londrada da görüştü. En 
meşhur bir otelde yemek yediler. 
Bundan sonra Vireçi.nski fabrika

ya müşteri aramağa başladı. Fa
kat bu iş böyk! kaldı. Çünkü is -
panyanın eski Kralı Alfonso bir 
telgı;af çekerek kimseye fabrika
yı satmak için salaruyet verme -
diğini il.An etmişti. 

(4 üncü salıifeden detı«m1 
Bundan bıl'}ka İngifulerin pek 

çabuk giden motörbotları da var
dır ki bunların her biri 24,000 İn
giliz lirasına mal olmaktadır. Bun 
ların masrafı az görülmektedir. 
~lotöriı<>tlar da arttırılacaktır. 

Bir muhrib yapmak için &arfe
dilecek para ile bu motöı<botlar
dan 12 tane yapılabilımektedir. Bu
nun için sarfedilecek zaman da 
Jbürünü yapmak için geçecek vak· 
tin Yedide biri ınıiş. 
Almanların bugün ellerinde 

mevcud olmak üzere 71 tahtelba
hıre malik oklukları hesab edil -
mektedir. Bu ise İngilizlerin elin
de bulunan ml:ktardan çoktur. Fa
kat ton hooa-bına bakılırsa Al -
manların elindeki miktar az gO
rünmektedir. İngilizlerle Alman
lar arasındaki anlaşmada esas olan 
ton olduğuna göre Almanlar da
ha Zif1lde tahtel.bahir yapmak is
teınekle bu anlaşmıya aykırı bir· 
şey yapmış olmuyorlar. Fakat 
tahtelbahir sözü İngilizleri çok 

siıülendinnektedir. Umumi Har
bin bilhassa son senelerinde Al -
mantarın açtığı tahtelbahir har
bi İngilizlerce unutulacağa becı -
zı>ıniyor. Alman tahteJbahirleri 
münakalatı durdurmak surctile 
Avruoa ile Amerika arasındaki 
İngilizlere büyük darbeler indir· 
meyi düşünmüşler, sonra tehtel
bahır harbinin insaniyete çok ay
kırı birşey oldugu dünyaya ilan 
ed ilerek Amerikalılar da Alman
lara karşı Umumi Haroe girmiş 
oldu.ar. Bugün yin- tahtelbahir 
bahsınm tazelenme;i İrıg!ldılerin 
hiç hoşuna gilmemektedır. İngiliz 
gaze telerinin bu vesile ile hatır -
!attıklarına göre Umumi Harbde 
Al:l!•ıı tahteibahirlerinin her ta
ra•a yayıldığı zamanlarda Alman· 
lar!II .,!inde 140 tahtelbahir vardt 
Fakat AlHıanya Büyük Harbden 
mağlüb olarak çıkınca elinde ne 
donanma kaldı, ne tahtelbahir. O
nu iç: ,., şı mdiki Almanyanın mak
sadı da bu eski 140 rakamını dol
durmaktır. Buna nasıl varacak? 

Ton itll.ıarile az tutan birçok 
tahtelbahir yapmakla. 
Yukarıda işaret edildiği gibi in

&ilia' • 41=e= deniz anlaşmasında 

esas ton miktarı olduğu bu nis -
bet muhafaza edilmek suretile 
Almanlar ton itibarile az, fakat 
aded itibarile çok tahtelbahir ya
pabileceklerdir. 

Bu anlaşmıya göre Almanyanın 
deniz inşaatı İngiltereninkinin 
yüzde 35 derecesinde olacaktır. Bu 

nisbet daima muhafaza edilecek. 
Tahtelbahirler için ise Almanya . 
daha müsaid bir vaziyettedir. Çün
kü İngilterenin malik olduğu tah· 

telbahirlerle müsavi olmak üzere 
denizaltı kuvvetine Almanya ma
lik olabilecektir. 

Bununla beraber Alm~ıya ken
diliğinden şunu taahhüd ediyor -

du: 
Diğer sınıf gemilerde yüzde 35 

nisbeti kalacak, tahtelbahirler i
çin ise İngiltere ile yüzde 45 nis
beti muhafaza edilecek. 

Demek ki tahtelbahir hususun· 
da Almanya daha müsaid bir şar
ta malik bulunuyor. 

Fakat İngiliz • Alınan anlaş -
masında başka bir madde daha 

vardır: Buna göre Almanya eğer 
vaziyet icabı olarak Almanya ken
disini bu yüzde 45 nisbetini de a

şarak İngiltere ile müsavi suret
te tahtelbahir yapmak mecburi • 
yetinde görürse o za:man keyfiyeti 
Londraya bildirPcek ve bu mev
zu üzerinde dostça bir münakaşa 
açabilecektir. 

İşte ~imdi Bertin hükümetı bu
nu yapmış oluyor. İngiliz mehafili 
de bu hali görerek anla~mada kul
lanılan tab;r üzerine Berlin ile 
Londra arasında do.stça konuşma

ğa başlandığını söylüyorlar. İngi· 
liz Amiralleri Berline gitti, gö -
rüştüler. İııgiliz Haricive Nezare
tinin tt-bliğinck>n anlaşıldığına gö
re Almanya tarafından İngiltere
ye tahriri olarak kat'i bir cevab 
verilerek Berlin hükumetinin bu 
meselede almış olduğu vaziyet 
bildiri lm4 ~.acaktı . Fakat bu 
cihetler iki hükumet arru;ında ce
reyan edecek resmi şekillerdir. İn
giliz gazetelerinin ileri sürdüğü 

noktai nazar ise Almanların bu 
tahtelbahir işini çıkararak tahdi· 
di teslihat m-k ini konll§DUlk 
l.tediklıeridir 

.. 
Oldürdüml 

(5 inci sahifeden devam) 

liyordum. Küçük bir elektrik fe
r.eri aldım. Tüfeğin ucuna bağ -
:adun. Yavaş yavaş merdive11<cri 
"çıktım. Kapıya gelince cesaretım 
inrıldı, aşağı indım. İki bardak 
~arab, sonra bir de sigara içtim. 
Yine yukarı çıktım. 

Tüfeği, annemin başı üzerinden 
geçirerek babalığımın kafasına 

aayadım ve ateş ettim. 

Sorgu hakimi soruyor: 
- Sonra ne yaptın? ... 

- Kaçtım ... Tüfeği yerine koy-
dum. Annem kalkmış, arkamdan 
koşarak gelmişti. Yakama sa:ıl

dı. Bu sırada kardeşim de geldi .• 
Madam Sandra'nın ifadesi· 
- Uyuyordum ... Bir silah ~e

sile uyandım, yataktan fırladım. 
Yandaki odaya koştum. Uırb1yı 
yaktım. Janı gördüm ... 

HASTA MI, DELİ Mİ? ... 

Katil J an yirmi yaşlarında ve 
babalığından nefret ediyor, bi.ıyük 
bir kin besliyordu. 

Sebeb? ... Umumi harbden sı>nra 
Jorj Sandra, bir kızla tanıştı. Kı
:ı:ın nişanlısı cephede yaralanmış 
'e hastanede ölmüştü. 

Zavallı kız, karnında bir ç~ -
cukla kalmıştı. Fel3.ketini Jorj'a 
enlattı. Jorj çok iyi kalbli bi• a
damdı. Kıza acıdı, Hayatını, kal
bini, ismini verdi: 

- Bu çocuk, benim ı;ocuğum 
olacaktır .• . 

Dedi ve dedığinl de yaptı, :;~

cuğa kendi ismini verdi. 
İşte bu çocuk, yi~misene som·n 

şükran borcunu kafasını pat:~t

makla ödedi. .• Besle kargayı gö
zünü oysun! ... Diye buna derler ... 

Taksimde 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
(Bu g'!"e) 

HİSSE! ŞAYİA 
Vodvil 3 perde 

Yakında 

(İNSAN MABUT) 

r alde bir damla içemiyordu. r.ece 
gündüz yürüyor ve: 

- Apopoita Miama! Apopo•ta 
Miama! Cezamı çekmeğe ge'dim 
ımdaduna koş! diye haykırıyordu 
Kuyuların dibinden gelen sns. 

lu şöyle cevab veriyordu: 
- Yoluna devam et! Yolun3 de

·ıam et! 
Paskalyadan sonra gelen p1zar-

Yengeç, hem bilgiç, hem mer
hametli ve hem de ölmez bir loay
vandır. Günahını fazlasile çeken 
melez kadına acıdı ve onun yara
larını tu7.la iyi ederek onu sıhhate 
"e iyiliğe kavuşturdu. 
----

(!) Ki.i;;;ıı;;.nında kötü kadın 
c!emektir. 

(2) 111ambel yanar dağdır. l\Ia
bud olarak telakki edilir. 

Oğlunuzun İstikbalini 
Merak Ediyor musunuz 7 

(5 inci sahifeden deua"') 
kati celbeden cihetler alnı ile göz
leridir. Gerek alından, gerek göz
lerden onun istidad ve kabiliyeti 
anlaşılabilir. Buruna gelince; ço
cuk büyüdükçe burunda değişik
lik olacaktır. 
Ağız da genişdir. Dudaklar ta

bii ve kırmızıdır. Çene kuvvetlidir. 
Hem de dört köşe olmal-tan ziya
de yumurt;ı biçimindedir. 

İşte umumi surette b~yle bir ta
kım hususi,vetıeri olan çoeuklar 
7 ı- . t .. 1 t i+i b<'l riJ r mühim n~ 

ticeler ell:le edebilirler. Derslerini 
zorluk çekmeden öğrenirler. ~vle 
kı kııçuk yaşta bunların istid~ 
ve kabiliyeti kendini gösterir. Mu
hakemeleri kuvvetli olur. Düşü
nürlerken ameli olara:k her vazi
yeti nazarı dikkate alma\'ı bilir
ler. Ancak fikirleri bri takım ha
yallere de çabuk kapılır. Onl arın 
bu halleri hemen göze çarpar. O
nun için böyle çoeuğu olan ana, 
baba için oğullarındaki bu deği • 
iklik çok defa end işr vermekten 

geri kalmaz. 

Bu kabil çı>euklar h erşey i ça
buk öğrenirler. Öyle ki az zaman
da çok şey öğrenebilmek suretile 
zamandan çok tasarruf eder. Ha
fıza kuvvetlidir. Bu çocuklar baş
kalarının taklidini yaprnak, ken
dilerine söylenen şeylere karşı he
m<.>n hazır cevablık gösteıınek is
tidadındadırlar. 

Böyle çocuklar öğrerımek isti
dadına tamaınile malik oldukları 
için kendilerine derse çalışnak, 
yahud mekteb haricinde olarak 
şu veya bu şeyi öğrenmek gibi tav
siyelerde bulunmağa lüzum yok
tur. Yalnız ananın, babanın, hoca
nın bunlara karşı alacağı vaziyet 
kendilerine hakikaten lazım, fay
dalı olan şeyleri gÖ>iermelctir. 
Bunlar: 

- Niç-in çalı,mıyorsun?. Niçin 
öğreniniyorsun ?. diye sormağa lü
zum gösterıniyeceklerdir. Böyle 
çocuklara yol göstererek: 

- Şunu öğrensen daha iyi olur. 
Şu kitabı okusan daha ;ok istifa
de edersin? demek 13zımdır ve o 
kadarı katidir. 

Bu çocuklar bazı vakit çok ya
r:;.maz olurlar. Bazı vakit de çok 
ihtiyatı: olurlar. Sesleri çılonaz, 
uslu otururlar. Böyle çocuğun du
dakları, gözleri kendisinin nasıl 
heyecana kapılmak istidadında 
olduğunu da gösterir. Onun için 
bunlar kclayca söz dinler, kolay
ca mütı:!CSSir olur ve yahud ko
layca hiddetlenebilirler. Onun i
çin dikkat etmek lıizı.rq. Ananın, 

baban ın, hocanın bu ç-ocuklar ü
zerinde müessir ola.bilmek için on· 
!arın ne kadar izzetinefs sahibi ol
duklarını düştin.mel<eri icab eder. 

Çok şeyi az zamanda öğrenmek 
istidad ve kabiliyetine malilt olan 
bu çocuklar kendilll!rine gösterile-

Fransanın cenubundaki muh-
teşem köşkünü bıraktı. Bu 
köşkte türlü türlü havıız -
lar vardı. Renk renk sular akar
dı. Bir gün de Vireçinskinin eski 
İspanya Kralına aid olduğu söy
lenen hir çikolata fabrikasını sat
mll'k işile meşgul olduğu ileri sü
rülüyordu. Bu fabrika Fransada 
idi. Vireçincski Fransadan çıka • 

cek malürnatın intihabında dik
kat et.meli. Onlara daima lüzum
lu ve hakikaten faydalı olacak şey
leri öğrenmeli. 

Bunların nıl'Slek olarak ne gibi 
işleri intihab edeceklerine gelın
ce; ç-ocuğun büyüdükçe meslek in· 
tihabı için olan arzusu da tabiidir 
ki inkişaf eder. Nihayet bir gün 
gelecektir ki ç-ocuk büyümüş ola
cak, kendisine ciddi surette bir 
meslek seçer. Bu mesk!ğin de ço
cuğun istidad ve kabiliyetine gö
re ohnası bilhassa mühimdir. Ak
si takdirde bu müstaid kabiliyetli 
pocuk kendisoinden beklenecek 
mevkii hayatla alamaz. 
Oğlunuz eğer böyle i.se onun i

çin istikbalde intihab edilecek 
mesleklerde akıl, mantık ve mu
hakemenin işliyeocği mesleklel'
dir. Size şimdi düşen vazife ona 
iyi şeyler öğrenmesi için daima . 
zemin hazırlamaktır. O büyüdüğü 
zaman kendi mesleğini intihab e
der. Bu çoculcta başkalarının mi
zac ve ahlakını anlamak, öğren
mek merakıda artar. Öyle olun -
ca ona göre en uygun meslekler 
ne olabilir? 

Aktör, muallim, avukat ve hekim 
olmak için böyle ç-ocuklarda bü· 
yük bir kabiliyet vardır. Çünkü bu 
meslekler hep başkalarının ah • 
1:8.k ve nıizacllll yoklıyarak çalı
fllacak işlerdir. Aktör olmakla 
başka insanların rolünü yapacak, 
avukat olursa başka kimselerin 
müdafaaııı için kendini onların ye
rine koyacak, hekim olursa baş • 
kalarını iyi etmek için onlara ü
ırud ve kuvvet verecek, muallim 
olursa yeni yetişmekte olanların 
seviysine inerek onlara meram an
latacaktır. Bu tipclekı çocukların 
istikbali iş~ böyle görünüyor. 

Londrada çok para harceden 
Vireçinski nihayet parasız kala
cağını anladı. Bunun üzerine A· 
merikaya gitti. Ho!ivud'a giderek 
orada kendisine iş aradı. Bazı mü
him film kumpanyalarile muza • 
kereye gfriştl. Llikin muvaffak 0 

lamadı. Bunun üzerıne tekrar Av
rupaya dönmek üzere yola çıktı 
ve Holandaya geldi. 

Vireçinskınin elli kat es'·abı 
vardı. Seyahate çıkt.ığı zaman da
ıma vakit kazanmak için tayyare 
yolculuğunu tercih ederdi. Virl
çinskinin en parlak zamanları 
bundan dört sene evvel Londrada 
geçirdiği günk!rdi. Almanya ıle 
İngiltere piyasası arasında para 
i§lerinde rol oynamak istiyordu. 
Birde ortağı vardı. Albay Norrıs 
ismindeki bu ortağı ile çalışıyor
du. Sonra bu adam karı.sını bo
~dı, Vireçiru;ki kadını aldı. Bu 
münasebetle mükellef blr ziyafet 
verilmiş, kırk iki dan.-tli hazır
bulunmuştur. Bu ziyafet için sar
fed"len para binlerce İngiliz lira
•ıdır. 

İşle Vireçinskinin g"'·irını< ol-
- -· ' dugu hayata dair eski bir tanıdığı 

t~rafından verilen şayanı dıkkat 
malümatın hulasası . 

Bir zamanlar uğrunda o kadar 
para sarfedilen kadın şimdi Stok
lıolmde pek fakir bir hayata kat
;anmağa mecbur bulunuyor. Vi
re~·nski bu kadını aldıktan birkaç 
sene sonra da mavi gözlü, altın 

saçlı Alman kızını alarak Ameri
kaya gilrniş bulunuyordu. Şimdi 
Alman güzeli İsviçrededır. Vıre
~·inski de Amsberdam hapisha • 
nesinde... 

Yeni gelen İngiliz gazttelerin -
de yazıldığına göre Alınan güzeli 
İsviçreden mektublar yollıyarak 
Vireçiru;kin!n hatırını soruyor . 
muş. Fazla olarak genç artist ken
di uğrunda pek çok paralar sar
fetmiş olan aşığına çiçeklı:-r de 
yollamakta imiş. Bu artistin ismi 
Eva Buş'dur. 
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Edilmesindeki Sebeb ' 

GRİ PİN 
Bütün ağrılara, hastalık 
başlangıclarına karşı 
tesiri yüzde yüz olan 

ve hiç zararııı oq 

kuvvetli müsekklndir. 

Nezle, soğuk alcuıJı"G ~ i p i N ---- r 
. gı, lrJP rahatsızlıklarında baş, diş, maf al 1 

romatızma, hab ve adale ajrılarınd . • 
1 abilir İs . dikka a ıcabında günde 3 kaıe 

. · mıne t, taklidlerinden sakınınız ve Gri in 
erme başka bil' marka . 1 P verır erse şiddetle redded" · ınız. 

. Vekaletinden : 
. >lns. - Erzurum hattının 388 inci kilometr · .. 

yüz yırını metre açıklığında bir demir .. .. ı:_sınde Fırat uzerinde 
olarak inşası kapalı zarf .. -·'il .. köıırunun malzemesi de dahil 

1 ...,.., e munakasaya konulm t 
• - Eksiltme 20/1/939 tarihine müs · .~ .. ur. 

vekfiletimiz demiryollar in§aat d . . a~if cuma gunu saat on beşte 
lacaktır. aıresı munakasa komisyonunda yapı.-

• ~ - Muhammen bedeli ·· ml!j kuruştur. yuz altını§ yedi bin altmış dokuz .lira alt-

3 - Muvakkat teminatı dokuz bin altı yuz·· .. lira ruştur. uç kırk sekiz Jru-

4 - Mukavele projesi, eksiltme tn . 
ne! şartnamesi ray inbisat tertibatı, :.a_ar am~ı, bayındırlık işleri ge-
koprıi şaması; 355 numaralı k , y profili, telgraf haıttı konsolu 
kım münakasa evrakı seki .. on.r ray tertıbatından mürekkeb bir ta'. 
la . z yuz otuz altı kuruş mukab'li d 

r ıll§aat dairesinden tedarik ol b'lir 
1 

n e demir yol-una ı . 

5 - Bu münakasaya girmek iste enl 
ailtme ve ihale kanunu mucibine .bY er 

249
0 numaralı arttırma ek-

vesikalarla ehliyet vesikalarını e fı. rtazU'la. me_cbur oldukları evrak ve 

1
.. ve ıa teklifını h. · k 

KUR 

u zarflarını eksiltme şartnamesile mez avı a~alı ve mühür
hazırlayank 20/1/939 tarihind ki.ır_ kanunun tarifatı dairesinde 
at dairesi münakasa kn.n;= e sabat kon dörde kadar demiryollar inşa-
'--b' . -·-,onu aş anlığına n lı ""' ılınde vermiş olmaları ı.az d umara makbuz mu-

6 ım ır. 
PASTiL KATRAN HAKKI 

- Bu münakasaya gireceklerden ı· kal . 
demir köprü imal ve montaı· aa elli metre açıklığında bir 

7 M.. ak . ıru yapmış olmak şartı aranacaktır 
- un asaya gırmek için ehl' t . · 

referanslarile diğer vesikalarını bir is~~e vı:ık~ı almak isteyenlerin 
münakasanm yapılacağı tariht aya ağ ayarak bu istidalarını en en az sekiz ·· 
tevdi ederek ehliyet wsikaııı tal b . gun evvel vekaletimize 

8 - Mibıakaa e etmelerı lAzundır. 
anın yapılacağı tarihten en az kiz .. 

oaat ederek ehliyet vesikası tale t . n1 . &e gµa evvel müra
pacaklan mQracaat nazan dikk!'ı: ~ erın bu müddetten sonra ya-(r7s Ti L '='" .... ,. ... .,. 

~oOuk algınlıOı, nezle ve tanef
fiJ• rollarll• g•ç•n ha•talıklar• 
dan korur, grip ve boğaz rahat• 
••zlıklarında, ••• kı•ıklıg-ınd 
P 3 k faydalıdır. • 

• 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • l5tanbul 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuh . . arrırı 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası 

• 1 

Öksürükleri kökünden 
!c .. s r tecrübe i tlir. 

Müessı·r o· M d ış acunu ur 

D ı• ş 'Yemek kırıntıları diş aralarında çiğnenıe 
sa tıhlarındak · k 1 1 çu ur arda kalırsa ekşir ve 
hasıl olan as·t · 1 . 

D 
.. . 1 mıne erı bozar, dişlerin çil· 

Oktoru 
rumesıne yol açar. Hele bu asitler bütün 
gece ağızda bırakıldığı takdirde muzır 

mikr 1 

D 
• op ar milyonlarca artar ve dişler ir· 

ı
• yo k • atle bozulur, beyazlığını, sağlamlığını w r 1 : mamen_ kaybeder. Ağzınızın sıhhat ve gii· 

zelliğını muhafaza etmek için: 

Sabah, Öğle, ve Akcam, H Y "' er emekten senrs 

Dişlerinizi Radyolin ile Fırçal3yı nız 
' .,.. - ...... '" ,•:A. .? 

lstanbul Ziraat Mektebi 

Mikdarı 
Sa~'~:aıma Komisyonu dan: 

Muhammen ilk S 
F

. aau 
ıat Temin•tı 

Kuruş Lir , 

33 adet palto harcile dikimi 700 

70 109 • Kasket • • 
109 Takım elbıse • 

~;-;;;;;----·-f;---~~~o---~9:~·:53~-~10.30 
_ 109 Çift iskarpin 500 

109 • postal 450 77.66 10.45 

Mekteb talebesi için yuk d . -" ar a cıns ve mikt 1 ve paltonun harç ve dikim. .
1 

arı yazı ı elbıse, kaskel 
ı e kunduranın malz . 

meye konmuştur. Eksiltme 16/1/93 eme ve ımalı açık eksili" 
9 pazartes' ·· ·· 

saatlerde Beyoğlunda 1 
1
.k

1
•
1 

. 
1 

gunu yukarda yazıU 
5 ı a caddesınde Si 

ler muhasebeciliğinde top! k . nger apartımanındaki ]isi" 
anan omısyonda 1 

belli saatten evvel mezk• uh yapı acaktır. İsteklileriJI 
ur m asebecili • . 

buzu ile bu gibi işleri t ki ge yatıracakları ılk teminal mal<-
.• yap ı arına dair 938 ılı · dıger kanuni vesikalarla birlik! k . y tıcaret odası vesikası vZ 

e omısyona gel 1 · .. şartnameyi her gün adı me erı ve numunelerTt 

1 

geçen muhasebecilikte görü .. • . P ogrenmelerı. 

• 

(9532) 

J
l~ıtanbul komutanhğı1 

S.b .. l•a IComiı•onıı "• ı ı uaıa.an 

Maslak prev to . . . an rıum bınasıP' 
d~ kalorıfer tesisatı yaptırılacağ'~ 

dan açık eksiltme ile ihalesı 16 
İkincikanun/939 Pazartesi günü sı 
at 14 te yapılacaktır. Mubamrııe' 

k•şif be_deli 6969 lira 25 kuruş! ~ı 

Ilk temınat 523 liradır. Şartname 

v_esairesi komutanlık inşaat şuh~ 
sınden bedeli mukabilinde veril' 

bilir. İsteklilerinin tem.inat maJc 

buz veya mektuplarile 2490 5 1..,J 
kanunun 2 ve 3 üncü rnaddelerind' 

yazılı vesikalarile ihale gününde! 

e51 __ a~ 5'.:kiz gün evvel Vilayet f~ 
Mudur lüklerinden alacakları ,.# 
Jı::alarile beraber belli gün ve 5~3tı 
F'mdıklıda Komutanlık Satın·}ıf' 
.Komisyonuna gelmeleri. (95461 
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Emniyet Sandığı Müdürı·· v •• d : 
K'. ükm ugun en 

t ın· uJ ustafapaşa Aydınbey sokak 7 No. evde Nazife 21/12 
ar ın e sandığımıza bıraktığı para için verilen 181 1 .. _ı 

kaybetf.. · ·· ı numara ı CIJl" 
, ıg.ını soy emiştir. Yenisi v<erileceğinden eskisinin h .. k .. ol 
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