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1 Milli Tayyare Kaçakçılığı 
Şefimiz 

Şehrimizi 
Şereflendirecekler 

Hadisenin Son Safhası Hak· ında Hükumef Ge izahat 
Ve~i m3si için Bir Sual Takriri Veri.di 

Ekrem König Hakkında Ajansın Tavzihi 
Reisicumhurumuz İsmet 

lnönü'nün şubattan evvel İs
tanbu!u teşrif edecekleri ve 
buradan Tralçyaya geçerek B eynelmilel bir kaçakçılık şebekesile alaka - son safhasına dair Büyük Millet Meclisi heye 
üç yıldanbeti ıatbik edilmek- dar Ekrem König'in yaptığı tayyare kaçak- umumiyesinde Başvekil tarafından malfunat v 
t.e olan büyük kalkınma ha- çılığl tahkikatına devam edilmektedir. rilmesi isteğile Denizli meb'usu Emin Arslan M 
reketletini yerinde tetkik ve Son defa Parti Meclis Grupunda bu mesele gö- !is başkanlığına bir sual takriri vermiştir. Rüku 
mÜ§ahede buyuracakları ha- rüşülürken bu vadide ihbar mahiyetinde telakki met bu takrire gelecek hafta sonlanna doğru ceva 
ber alınmıştır. edilecek bazı ne~Tiyatta bulunan gazetecilerin ma- verecektir. 

MECLİSİN TATİLİ lfunatlarına müracaat edilmesine karar verilmişti. EKREM KÖNİG NEREDE? 
Di~er t<ıraftan Bii.yük Mil- İstanbul müddeiumumiliği dün olduğu gibi Hadisenin kahramanı Ekrem König hakkınd 

!et Meclisinin ayın 20 sine bugün de bu vndide bazı arkadaşlarımızın malü - muhtelif membalardan birbirini nakıs malüma 
doğru kış tatili yapması da 

1 
matla,rına müracaat eylemiştir. verilmektedir. Bunu nazarı dikkate alan aliıkada 

çok muhtemeldir. BİR SUAL TAKRİRİ makamlar keyfu>etin tavzih edilmesini Jiizuml 
Romıı 9ÖTİ2f11wlerinln bqlıca mnıı ulannda blrifti ıle Akdeniz muale .,__...., .... ·ı, etmiftir. Yukcındakı ilan- ====::.:=======.: Diğer taraftan haber verildiğlıH! göre, Tayyare ı görmüşlerdir. Bu babda ajans şu malümatı ver 

tada 1ngUtere, 1tal ya ve Fnınsanın straıe;ik mlerini göTiiyMaunuz 1 K 1 5 A C A l j=k=a"'ç"'.a:':k:'ç"'.ıl:':ığ=ı=me=::=s=e=le=si =u=ze=r•ın=d=e-=y=a•p=ıl=an==tah=k=ik=aı=:ın===, "==m=c=_=t=d=ır=:--=====(;,,Dev==a=m='=='=n=cı=sah=..,l=fed=.;.,a) 
/ngiliz Nazırları Bu Gün Vatikanı H:i~h~a~~r:~e;~~~~~ Valimiz Yeni Bütce Hazırhğ! 

E d l 
1 Jıeıab alm4kla geçiren Bay Yunus •• B e k a y a v . 1 

• 

Ziyaret i y o r a r Nadi ~=s::b::r;:=:~:~~e~eldi.. Universitede e r g 1 e r 
Diyor. Maksadı, Başvekilin em- Bu Sabah Tetkı"klerde A f E d i , ,. y o r • • 

lspanya Meselesi 
de lnkıtaa Sebeb 

O~muş 

L ondra 13 (Hususi) - Roma 
müzakerelerinden müsbet 
bir netice elde edilemiye -

ceği bu müzakerelere daha ziyade 

devam etmenin fayda vermiye

ceği görülmüş ve konuş~alara 

nihayet verilmiştir. 
Umumiyetle zannedildiğine gö

re, Mussolini Çemberlayn üzerin

de tesir icra etmek maksadile iti-

\ 
1 --

Bugun C,:emberlayn'i kabul edecek 
olan Papc 

lafgiriz bir hattıhareket tak!b et
miştir. 

Frankistlerin Katalonya cep -
hesinde muzaffer olmıya başla -
maları, İspanyanın mukaddera 
tının taayyün ey lem esi şeklinde 

telakki edilmiş ve bu vaziyet de 
Çemberlayn - Mussolini müza -
kecr!erinde bir uzl•şma yolu bu-

Amerl.ka rile ve tahkikatın inkişafında 
yardımı olur ümidile malumat- Bulundu 
!arına müracaat edilen gazeteci 

Fevkala" de arkadaşları işaret etmek ve bun- " 
!arın (seyyie) !erini ortaya koy
maktır. Üstü.ne üstelik: 

(Yazısı 6 mcı sahifede) 

. Junmasına mühim bir engel ol
muştur. 

Teraşşuh eden haberlere göre, 
İtalya her şeyden önce ve b iz 
kaydüşart İngiltere ve Fransa ta
laf ;ndan Akdenizde İtalyoıı ha -
kimiyetinin tanınmasını ileri si:r· 
müş, ayni zamanda İtalyanın u
mumi harbe girmesini intaç eden 
915 muahedesile kendisine veril
mesi vadedilen yerlerin derhal 
İtalyaya geçmesinde ve bu suretle 
İtalyanların milli emellerinin ta
hakkuk ettirilmesinde ısrar ey -
!emiştir. 

Ayni zamanda Tunusda bazı 

menfaat temin edilmesini, Cibuti 
meselesinin İtalya lehine hallo -
lunmasını ısrarla istiyen Mussoli
ni, Suriye, Fransa ve diğer bazı 
meseleler hakkında tetkiki bile im
kansız olan bazı dileklerde bu -
lunmll§tur. 

Bu itibarla müzakereler inkıtaa 
(Devamı 6 ıneı sahift • · ı 

Si13hlanıyor 
Vaşington 13 (A.A.)- Rusvelt 

milli müdafaaya müteallik olarak 

kongreye göndermiş olduğu bir 

mesajda milli müdafaanın ıslahı 

için derhal 552 milyon dolar kre
di açılmasını tavsiye etmiştir. 

Bunun 210 milyonu 1940 sene
sinde kullanılacaktır. 

450 mily • , orduya. 65 milyon 

donanmaya, 10 milyon sivil pi -

!otların antrenmanına, 27 milyon 
Panama mıntakasında sulh za

manındaki askeri garnizonların 

takviyesine tahsis olunacaktır. 

Rusvelt, askeri tayyare fabri
kalarını yeniden açmak ve hali

hazırda tatbik edilmekte olan i

maliıt programındaki teahhurü 
telafi evlemek için 50 milyon do

ların derhal sarfı tavsiyesinde bu
lunmaktadır. 

- Neticeyi merakla bekliyoruz .. 
Diyerek de gazetecilik san'atı

nın inceliğinden addolunan cima 
ve tesir» in bir Ö'rne§ini veriyor. 
Şu ne garib dünyadır ki ,her -

halde bu memleket ve onun mat
buatı hesabına ömürlerini chase
nat • ları •seyyiat . Zarına galib 
olarak geçiren bazı gazeteci ar
kadaşlar için Bay Yıırıus Nadi 
bir tayyare kaçakçılığı vesile -
sile hesab giirıiinün geldiğini de 
işaret edebiliyor! 

Kendileri gibi hep hesab a!mıya 
alışanların. tedai ve itiyad tari
kile bermutad hesab yolu göster
mekte hakları olabilir amma, sıra 
bir de hesab vermiye gelince mu
hakkak ki, gazeteci Bay Yunus 
Nadi neşriyat salıasında daha 2a
ra..Zı çıkaı·; lıaklarıııda şiddet luı

ı•ası uyandırdığı gazetecilerle 
asla mukayese kabul etmiyen 
mi4kii.l bir ı•aziyete düşer. 
Eğer arzu buyururlarsa bizzat 

kendileri ile heasblaşmıya başlı-
yalım. • • 

l_..:1:.:~ı;P;.;a:.;.n~y;.;;;a;_;..Hı;.;a;;.;r .. b_i_Nı_e.t.i_c""'e_l e_n_i_y_o_r_m_u~?~-' 
Franko, Katalonyayı Ele 

•• • 
Gecirmek Uzere imiş 
Roma Vaziyetten Memnun ve Şenlik Yapıyor 

R oma 13 (Hususi)- İspan -
yada yarım ay süren ve 
misline ender tesadüf ed• 

ı 

r 
len kanlı muharebelerden sonra lec<'k üstün bir vaziyete geçmiş-
Frankistler, bu son taarruzdan lrdir 
beklediklen :neticeyi elde edl'bi- (Devamı 6 ınrı sahifede) 

reni sefir sır r1oye 

lngiltere'nin Ankara 
Ve Türkiye'nin Londra 

Sefirlikleri 
Tevfik Rüştü Ar as 
Londra'ya Çin Sefiri 

Ankara'ya Tayin Edildi 
Nisanda Ingilterenin Roma el

çiliği vazifesinı ifaya ba.şlıyacak 

olan Sir Persi Lorenin yerine; İn

giltcrenin Çin elçisi Sir Huge Kı
natch bull'ün tayin olunacağı an-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yeni Bir Kalkınma Planı 
Tanzim 

H ükfunet yeni yıl bütçe ha
zırlıklarına başlamıştır. Bü
tün Vekaletler; ay sonuna 

kadar kendi bütçelerine aid fasıl
ları Maliye Vekfiletine bildire • 
ceklerdir. 
Diğer taraftan 1 incikanun so • 

nundaki 7 aylık tahsilat miktarı
nın 162 milyon 805 bin 428 lirayı 

bulduğu anlaşılmıştır. Hayvanlar 
ve muvazene vergileri teç.zil e -
dilmiş olmasına rağmen bu mik
tar geçen senenin tahsilatından 

579 bin 529 lira fazladır. 

BAKAYA VERGİLER 
1340 mali yılı başından 1935 ma

li yılı sonuna kadarki senelere aid 
olarak tahakkuk ettirilmiş fakat 
tahsil olunmamış olan arazı ver
gileri bakayasının munzam ke -
sirlerile birlikte aifine dair yeni 
biı" kanun lıiyihası hazırlanarak 

Büyük Millet Meclj_sine verilmiş-
tir. (Devamı 6 da) 

Edildi 

M atıye Vekili I'uac! Ağralı 

Bugünkü 
Cinayet 

Bir Katib K~rısını, 
Kaynanasını Oldürdi!ı 
Kendisi de Öldü Yazı~ı 

6 ıncıd ı 
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TALİHSİZ GCZEL GÖZ 

Tetki İLKBAHAR -
D 

ündenberi gazı-leler neye • 
canlı habeder veriyor. İlk 
baharda, Avrupada büyük 

bir harb patlıyacakmış Bu ha -
beri pek de yersiz, ve mizahi bul
mamak lazım. Çünkü, artık öyle 
devirler yaşıyoruz ki, dünyada 
çok az şeye itiınad kaldı .. O kadar 
sür'atle, öyle değişik ve fevka -
lide hadiseler oluyor ki, hayret
ten şaşakalıyoruz. Muhakkak ki, 
büyük bir huzursuzluk içinde bu
lunuyoruz. Baharın ilk tatlı gü • 
neşi, ağaçların tomurcukları, yap
rakların filizi, çiçeklerin ıtrı ba
rut kokusuna mı karışacak? .. Ne 
talihsiz bahar .. 

SANKİ DERDiMİZ 

AZMIŞ GİBi 

Şu ihtiyar dnnyanın insanları 

kendi derdlerile uğraşıp duru -
yorlar. Her gün yeni bir felaket 
haberi duyacakmışız gibi asabı • 
mız bozuk.. Sanki, yer yüzünün 
tehlıkeleri yetişmiyormuş gibi, 
fimdi, bir de, diinyanın dışında 
ne gibi felaketlerin bizi tehdid et
tiği mevzuu bahsoluyor. Bir ga
:ııetenin verdiği habero göre, şu 
meşhur Meı-ih yıldızından bir ta· 
kım canavarlar gelecek, bizim 
dünyamızı istilA edecekmif .. Dün
ya sakinlerinin çok §ilkür Allaha 
kafi miktarda topu tllfengi, ze -
birli gazi var amma, bakalım bi
zim gazlerimiz, ıilihlarımız tesir 
edecek mi acaba?. 

İşte size, yeni bir derd .. Sanki, 
derdimiz azmış gibi .• 

MÖSABAKASI -- • B!• refikimiz güzel göz mü.sa -
bakası tertib ettL Gözü güzel ba- Aynı Za . d KM ı·· 

1 ·· 1 · • ·mı . man a oy u yan ar, aoz erının resı erıni çek- • • 
tirip bu gazeteye gönderecekler_ de Ten vır Ed ılecek 
miş .. Neticede klmın gözü en gil- İstanbul vilayeti içindeki P ' ,1. 
zel ise, o blrinciliği kazanacak ve llmlerin muayyen gruplıı haı;nde 
göz kraliçesi ilan edilecekmiş. Ta- münasip görUlecrk köyl~re rev -

bii bu birinciyi tayin etmek Jçin ı kolu :"lak :;ureti'p konf.ıranslar 
de okuyucuların reylerine müıa- verilmesi ve bu konferan3'.2~ın 
caat edilecek. fotoğraflarla tesbitı ır" >'af ık gv

Gözlerinin fotografını ç~ktiriu 

de bir gazeteye gönderecek nç 
meraklı bayan bulunabill'l'eğlnı 

iyi kestiremiyoruz. Fakat, bizde 

•gözü üstünde kaldı• diye b :· söz 
vardır. Reyler en güz~! göz üze - \ 
rinde toplanacağına göre, bılm .• 
yoruz, böyle bır şeye razı olan bu
lunacak mı? .. 

AVCILARIN REİSİ 

GELİYORMUŞ 

Beynelmilel avcılar cemiyeti re
isi şu günlerde İstanbula gelıyor. 
Türkiye avcıları kendısine iyi bir 

karşılama programı hazırlamışlar .. 
Gelecek olan zat bir Fransızdır. 
Bilmıyoruz, Fransada avcılar ne
ler avlarlar. Şunu merak ediyo • 

ruz: Bizim avcılar ihtimal, Fran
sadaki avcılığı pek bilmezler, Bu 
mı••fir avcı da Türkiyedeki av -

cılı"'. oilmez. Artık bu avcıların 
karşılıklı birbirlerine avcılık hak
kında anlattıkları hikAyelere ku· 

lak kabartmalı .. İnsan neler ne -
ler duyar. 

AHMET RAUF 

rüımüştur. 

Bu suretle hem köylüler ve hallt 
tenvir edılmış olacak ve hem de 
yakın yurd tetkikleri işi halka 
daha faydalı olabilecek bir ~ekii
de başarılmış bulunacaktır. 
Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre tekmil köylerde bütün hal
kın okuyup yazmasını teminen 
halk okuma odaları açılması da 
karar laştırılmış:ır. 

7 Çocuklu 
Hırsız Kadın 
7 çocuklu Menşure ismindeki ka· 

dın dün hırsızlık suçu ile yakalan
mıştır. 

Komşusu Ahmedin odasından 

bardak ve sürahi çalan bu kadın 
dün Sultanahmed 1 inci sulh ceza 
mahkemesi huzuruna çıkarılmış
tır. Neticede hakim kendisini ser
best bırakmıştır. 

--<>--

Müvazenesini 
Kaybetmiş 

IKüÇÜK HABERLE~' 
Şamandırada bağlı bulunan İs

veç bayraklı Barıland vapuru t;;y
falarından Jozef vapurun baca -
sını boyamakta iken muvazene -
sini kaybederek güverteye düş -
müş muhtelıf yerlerinden yaralan
mıştır. Jozef Amerikan hastane -
sine kaldırılarak tedavi altına a
lınmjftır. 

* Vail ve Belediye reisi Lütfi 
Kırdar dün kon.ervatuara gide

rek tedris ve idare işlerini göz

den geçirml§tlr. 

* İstanbul avukatları y~ın tek
rar toplanarak bütçe ve aidat i§

leri.nl görüşecekleı:dir. 

* Ereğli faciası esnasında ka
raya oturaıı şılepleı·den •Zongul

dak• da dün kurtarılarak yüzdü
rülmiiştür. 

* Dün Yugoı;lavyada 8 hırvat 
tevki.( olun nu;;rr. 

* Çın liıikumeti Amerikaya ye
niden 200 tayyare ısmarlamıştır. 

* Haneden orta mekteb ve lise 
me.:uniyet • imtihanlarına gire -
cekler; yeni ve eski terimlerden 

hangisini tercih ederlerse on un 

kabul olunmaııı Maarif Vekaletin
den maarif müdürlüklerine tebliğ 
olunmuştur. 

* Ereğli limanında Millet va
purunun çarparak battığı Namikos 

lsimll Yunan 9ilebinin İııtanbul -
dan hareketine müaaade edilme

miştir. Facia tahkikatının sonuna 
kadar limanımızda bekliyecektir. 

* İkinci nevi ekmeğin sert buğ
dayla ve % 30 nisbetinde mısır u

nile kar!Jık çıkanlması ve 7,5 ku
ruşa aattırılmuı mukarrerdir. 

* Türkiye - Yugoslaşya tıca -
. ret müzakeerlerine yeniden baş
lanılacaktır. 

* Karabükte yaptırılacak mo
t6r fabrikası 10 milyon liraya, 
Brassesa İngiliz firmasına ihale 
olunmuştur. 

* Doktor Neşet Ömer bır müd
det dinlenmek için Kıbrısa git • 
miştir. 

* Moskova sefaretıne tayin o
lunan Efganistanın Ankara bü -

vük elçisi Sultan Ahmed H•n dün 

Bavekil Celıil Bayarı ziyan: ede 
rek veda etmi~tir. 

* Meb'usluğa seçilen Arifin ye
ı:ine Nafıa Vekaleti müste~arlı -

ğına devlet demiryolları hasılat 

dairesi reisi Nacinin tayin olun -

ması yüksek tasdıka iktiran et -
miştir. 

* Yugoslav millet meclisi içti
maa davet olunmuştur. Yugoslav 

kabinesinde bazı tebeddülat ya -
pılacağı da söylenmektedir. 

Bir Mahkumiyet 
Bir hafta evvel hapisanede gar

diyan Mehmedi döven Sabri dün 

Sultanahmed 1 inci sulh ceza 

mahkeınesinde 20 lira 80 kuruş 

para cezasına mahkum olmuştur. 

GÖKY0Z0hDE 
AŞK YARIŞLARI 

No. 87 

Suna telaşla yukarıya çıkıyordu.' 

Reşadın babası üzgün bir halde 
görünce dayanamadı: 

Ne var, amcacıgım? Annem 
çok merak etti, beni gönderdi. Re
şad ağabeyim has~ imiş, öyle mi? 

J1i cemi cali bir gülüşle cevab 
verdi: 

- Merak edilecek bir şey y'Jk. 
Hafif bir baş dönmesi.. Anne bu 
~·a. Birdenbire tel.qa düştü .. 3en
den habersiz doktor çağırmışlar. 

- Şimdi nasıl? .. 

- Doktor yirmi dört saat .,ti-
·rhat tavsiye etti.. Şimdi uyuyr.«. 

Suna, garib bir şüphenin ıh • 

Yazan: İııkender F. SERTELLi 

gurduğu heyecanı gizlemeğc ça
lışıyordu. 

- Başka bir şey \'arsa bizden 
••klamayın, amca' Biz yabancı 
değiliz .. 

- Hayır vavrum .. lsteı sen ka -
pıyı aç da bak. Merak edılecek hir 

~ey olsa, herkesten önce ben te • 
!aşa düşerdim. Unutmayın ki, ben 
ae onun babasıyım .. 

Necmi bu sözleri söylerken diş

.erini sıkıyordu. Hiddetliydi.. Fa

kat, kime kızmıştı? Oğluna mı, 

yoksa ona lüzumundan fazla kki 
lçiren arkadaşına mı? 

İ~te b~rası belli değildi. 

Otomobil - Tramvay 
Müsademesi 

Şoför Yaşarın idaresindeki 1891 
numaralı otomobil Tünel meyda
nında vatman Muharremin ida
resindeki tramvay ile çarpışmış
lar her ikisi de lıasar:ı uğramış -
!ardır. 

Ayaklarına Kaynar 
Su Döküldü 

Fatıhde oturan Sinanın iki ya
şındaki oğlu Yılmazın ayaklarına 

kaynar su dökülerek haşlarmış 

hastaneye kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

Üçüncü Kattan Düştü 
Çemberlitaşta Hasan isminde 

birinin yaptırmakta olduğu apar
tımanda çalışan Arif oğlu Osman 
adında bir amele üçüncü katlan 
düşerek muhtelit yerlerinden ya
ralanmış Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alın -
mjflır. 

Taşla Yaralamışlar 
Küçükpa7arda oturan Ali ve İh

san adında iki kardeş bir mesele 
yüzünden 6tedenberi arası açık 

bulunan Hüseyın Girid adında bi
rini taşla yaralamışlardır. 

Nesrin yavaşça Sunanın yanına 
koştu .. 

Ve babasına işittirmeden: 
- Ben sonra anlatırım sana .. 

Dedi .. Sunayı kolundan çekti.. 
Kendi odasına götürdü .. 
Reşadın babası evde daha fazla 

kalamamıştı. Bastonunu aldı. 

Yavaşça evden çıktı. 

* Nesrin .. Suna .. 
Resadın yanındakı küçük bir 

odada konuşuyorlar: 

- Ağabeyinin hastalığını sen 
bilirsin, Nesrin! Neden rahatsız

landı böyle birdenb-re? .. 

- Laf aramızda kalsın .. Babam 
duyarsa çok kı7.ar .. Ağabeyim bu 
gece çok sarhoş olmuş. İçki kal
bine dokunmuş. 

-Tuhaf şey! Geçenlerde o ba
na içkiyi sevmediğini sÖylemişti. 

- Doğrudur. Hakikatı söyle -
ı mış B:z de şaştık bu işe. Agabe-

o i s 1 . ilk 
Ve .. Mahkemel ~ T Okullarda 
\ • - 4 •• 1 1 ...... • • • - ,,. ... 

,, ~ . ,. ~· ~ı· Tedrisat 
Çemberlayn Hüku 

V-e Muhalifleri 
TPU: Ahme4 Şükrü i.S~I 

Bir kere 
Şeytana 
Uydum 

Cahillik Ettim, A ffedin 

G eçenlerde Edirnekapıda, 

Derviş k'.zı Ü~tade'nin .gece 
yarısı evıne gırerek, bırkaç 

parça eşyasını çalan Mehmed oğ-
lu Abdülmuttalibin muh u ... ne • 
sine dün Sultanahmed bıriı!ci s···h 
cezada başlandı. 

Eyübde iplikhanede amelelik 
yaptığını söyliyen maznu'I Ab • 
dülmuttallb mahkemede, suçunu 
itiraf ederek şöyle üade verdi: 

- Ben halamın yanında oturu· 
yrdum. Bu Üftade kadın da bizim 
kiracımızdı. Bir gün, bir mesele 
den dolayı halamla aramızda kav
ga çıktı Bunun üzerine halam 
beni evinden kovdu. 

O akşam, kendime sığınacak bir 
yer aradım. Fakat İstanbulda kim
sem olmadığı için çalacağım hiç 
bir kapı yoktu. İplikhaneden al
dığım 40 kuruş yevmiye ile de an· 
cak karnımı doyurabiliyerdum. 
Bu sebeble kira ile oda tutamaz • 
dım. Gecenin geç vakitlerine ka
dar sokaklarda bir serseri gibi do
laştıkıan sonra nihayet kararımı 
verdim: Tekrar halama gidecek • 
tim. 

Bahçe kapısını hafif ittim; ki
litU olmadığı için hemen açilıver
di. !çeriye girdim. Gece vakti her
kes uyumakta olduğundan, onları 
uyandırmadım. Geceyi taşlıktaki 

battaniye üzerinde geçirdim ve 
sabahleyin de erkenden kalkarak 
işime gittim. 

- Evden çıkarken beraberinde 
neler götürdün?. 

Suçlu önüne baktı ve: 

- Birşey götürmedim, dedi. 
Reis gülümsedi ve müşfik bir 

sesle dedi ki: 
- Buraya kadar hep doğru söy

ledın; haydi arkasını da doğru söy
le evlıidım, evden neler aldın? 

- Şeyi ... 
-Neyi?. 

Suçlu kısa bir müddet düşün -
dü, sonra: 

- Taşlıktaki mangalı dedi. 
- Daha başka? 
- Bır de battaniyeyi. 
- Daha, daha?. 
- O kadar bay hakim. 
- Haydi canını saklama, daha 

biqe.v almışsın!. 
- İki kilo da yün .. 
Hakım dirseklerini masaya koy

du. parmakların ıbirbirine kenet
liyerek çenesine dayadı: 

- Peki, bu eşyayı ne yaptın? 
- Mangal ile yünü 170 kuruşa 

sattım. Battaniyeyi de üzerinde 
yatmak için, yanımda alıkoydum. 

Reis Muttalibe acıyan bir na -
zarla baktı ve dedi ki: 

- Bu çaldığın şeylerin hakiki 
değeri 4 lirayı geçmez. İnsan dört 
lira için böyle kendini lekeler mi? 

yimi ömründe ilk 'l!!efa sarhoş gö
rüyoruz. 

- Ona yeni arkadaşları içirmiş
tir o halde .. 

- Biz de öyle tahmin etmiştik. 
Sabahleyin doktor geldiği zaman 
uyandı ve babamı karşıııında gö
rünce utandı. Nasıl sarhoş oldu -
ğunu söyledi. 

- O halde Reşadın kabahati 
yok. Bir daha o arkadaşile konuş
masın. 

- Annem: Üzüm üzüme baka
rak kararır, diyor. Eğer alışırsa 

çok fena .. 
- Şimdi içmeyen erkek yok 

karde2im! Fakat, çok içmesi vücu: 
düne zarar verir. 

- Doktor da ayni şeyleri söy
Ieı..i. Onun içkiye büny.,si müte
hammil değilmiş .. 

- Şimdi nasıl.. Rahatça mı! 
- Ah, Sunacığım! Sabahleyin 

kalbi öyle çarpıyordu ki ., Onu o 
halde görünce can çPkışıyor san-

Evinden 
Kacan 

' 
Cocuk 
' 

Gardenbara Gizlenip 
Hırsızlık Yapmış 

14 yaşında Necati isminde bir 
çocuk evvelki akşam evinden kaç
mıştır. Gardenbara gece yarıııın

dan sonrıı bir bahane ile giren ço
cuk oraya saklanmış ve el ayak 
çekildikten sonra 12 iskemle çalıp 
kaçmıştır. Necati dün çarşıda bu 
iskemleleri salarken yakalanm!f 
ve Sulıanahmed 1 inci sulh ceza 
mahkemesine verilerek tevkif O• 

lıuımuştur. -
Nasıl 
Olmuş 

Bilmiyormuş 
Silivride küçük Semerli kö • 

yünde Hüseyin isminde bir ço -
banı öldüren 18 yaşında Ali Os
manın muhakemesine dün Ağır -
cezada başlanılmıştır. 

Ali Osman, dünkü muhakeme -
sinde: 

- Gece Hüseyinle ağılda yatı
yorduk. O bana: •- Yarın koyun
lara sen bak!• dedi. Ben kabul 
etmedim. Aramızda kavga çıktı. 
Nasıl oldu bilmiyorum. Bir ara
lık bıçağım vücudüne saplandı ve 
öldü! .. Yoksa ben öldürmek kas
dile kavga etmedim!• 

Demiştir. 

Muhakeme şahid celbi 
lik olunmu tur. 

Motörde 
Ölü 

Bulundu 

için ta-

Bu Sene Daha iyi 
Gidiyormuş 

İstanbul ilk tedrisat müfettişle
ri bu hafta içinde umumi bir iç· 
tiına yapacaklardır. 

Bu toplantıda; mekteplerin son 
teftişlerinde görülen umumi va
ziyeti hakkında her müfettiş ay. 
rı ayrı izahat verecek ve i ilihare 
yeni yapılacak teftişler hakkında 
icab eden yeni tedbirler alına -
caktır. 

Müfettişler; bu seneki ilk teftiş
lerinden ve şehrimizdeki ilk tah· 
sil durumundan umumiyetle 
memnuniyet beyan etmektedir • 
!er. 
Yalnız henüz ahşab binalarda 

bulunan bazı mekteblerin bir an 
evvel kargir binalara nakli ve ka
kalabalık sınıfların sür'atle azal
tılması, bazı dar bahçeli mekteb
lerin y&nlarındaki arsa veya bi
naların muhakkak istimlak olu -
narak çocuklara oyun ve tenef
füs yerleri temini zaruri görül -
mektedir. 

Pastırma 
Yediği 
İcin 

t 

Akbıyıkda Hamam sokağında 27 
N o. lı evde oturan İshak oğlu Eşref 
adında biri dün hamama gitmiş ve 
evine dönerken üzerine fenalık 

gelerek düşmüş biraz ser- e da öl
müştür. Yapılan muayeı.c ııctt

cesinde Eşrefin hamama gitme • 
den fazla miktarda pastırma ye
diği ve hamamda da almış olduğu 
hamızı karbondan öldüğü anla • 
şılmıştır. 

Böyle 
Şaka mı 

Olur? 
Ankara caddesinde Haminin kı· 

Londradan gelen haberlere 
re, Çemberlnyn hükumetine 
şı muhalefet gittikçe kuvveti 
mektcdir. Geçen hafta, hükiı 
tin içi ve dış politikasına m 
lif olanlardan bazı unsurlar, 
!anarak m_uhalif partiler ara 
da hükumete karşı bir cephe 
liği teşkiline çalışmışlardır. 

Bilindiği üzere, Çemberi 
kabinesi, sözde milli birlik, f 
hakikatte konsörvntör partis 
hükumetidir. Bu parti son seç 
de kahir ekseriyet kazanmış 
muhalefet vaziyetınde olan Ii 
ral ve işçi partilerinin mevc 
bir avuç meb'us:ı inhisar etrn 
tir. Bu devre 1940 senesine ka 
devam edeceğinden Çemberi 
o zamana kadar iktidarı mu 
faza edebilir. 

Fakat vaziyet, 1935 senesi 
seçim yapıldığı zamandanberl 
değişmiştir, 1935 seçimi, Mi 
ler Cemiyetine bağlılık proğr 
üzerinde yapılmıştı. Fakat k 
sörvatör pıırtisi seçimi kazan 
tan sonra Milletler Cemiyeti 
yasetinden ayrılmıştır. Blnaeıı 

leyh müntehibler aldatılmış v 
yettedirler. Bilhassa geçen s 
Edenin Hariciye Vekaletinden 
!ifasından sonra Çemberlayn 
rafından takib edilen harici 
set, konsörvatör partisinin er 
arasında da endişe uyandırmıŞ 

Binaenaleyh yapılan teşeb 

mesai ve liberal partileri gibi 
hatif teşekküllerle konsörva 
partisi arasında Çemberlayn 
kumetinin siyasetine taraftar 
mıyanların bir cephe birliğini 
maktan ibarettir. Yani konsö 
tör partisinin Çemberlayn tar 
fından temsil edilen sağ zürn 
sine karşı bir nevi halk cep~ 
kombinezonu teşkil etmek. 

Kasımpaşada oturan Denizbank !işe ima18thanesinde çalışan Ha - l 

havuzlarıııın marangozhanesinde yati ayni yerde çalışan Ali ile şa-

Fakat böyle bir teşebbüsün 
vaffak olması ihtimali pek 
hattA hiç yoktur denilebilir. 
defa alelade zamanlarda kov• 
yon hükumetlerinin teşkili, 1ıı 
terenin siyasi an'anseine u)-f 
değildir. 1931 senesinde milli 
lik namı altında böyle bir kcı' 
lisyon hükumeti teşkil edildi~ 
az zaman sonra, bıı kabine f. 
yatta bir parti hükumetine i,,. 
lab etmişti. 1931 mali krizi içiıt 
yapılamıyan bir isyasi kombiıı' 
zon bugün hiç yapılamaz. Eıı J 
vetli muhalü parti olan i ·çi 1 
tisi böyle birkonvalisyonuıı 

kiline en büyük engeldir. 

çalışan İbrahim adında biri Hikmet kalaşırken Hayatinin elinde bu -
motörünun arka tarafındaki ka - lunan bıçak Alinin karnına sap-
marnsında iılü olarak bulunmuş- lanıp yaralanmı~lll' 
tur. 1brahinıin motör dairesinde Ali Cerrahpaşa hastanesıne kal-
yakılan gaz veya kömürden ze- dırılarak tedavi altına alınmış Ha-
hirlenmiş olınası ihtimali vardır. yati yakalanarak tahkikata baş • 

Cesed doktorun gösterdiği Iü - lnmıştır 
zum üzerine morga kaldırılmıştır. --· -

İşçi partisi, burjuva teliıkk 1 

tiği liberal ve konsörvatörterl 
ayrılacak zümrelerle işbirliil1 ' 

pabilmek için kendi prensipler 
den bir kısmını feda etmek rl 
buriyetindedir. İşçi partiııi lı' 
yanaşmıyor. 

... 
========= Asabi Araz Göstermiş 
Yazık değil mi sana?. İhtilastan maznun ve mcvı<uf 

Suçlu hakimin bu 
şöyle cevab verdi: 

suallerine adliye mutemedi Emin dün asabi 

- Bugüne kadar hiç böyle bir 
şey başıma gelmemişti. O gece 
nedense şeytana uydum, cahillik 
ettim ve bu suçu işledim. 

Bu hadise, memleket asayışını 

müteessır eden suçlardan olduğu 
kendisine anlatıldı. Maznuna, tev
kifi için, evrakı ile birlikte müd
deiumumiliğe teslimine karar ve
rildi. 

Mehmet Hicret 

dun. Ağlamağa başladım 
Sunanın gözleri sulandı. 
- Zavallı Reşad ağabey •. İçkiye 

bu kadar düşman olduğu halde 
içkiye yenildi demek!.. 

Nesri!' zeki bir kızdı .. Yeni ar
kadaş olduğu Sunanın Reşadla ya
kından alakadar oluşunun sebe -
bini anlamıştı. Sunayı Nesrin de 
seviyordu. 

- Ağabeyim çok iyi ve oku -
muş bir gençtir, Sunacığım! de

di. Onu kaybedersek, ben ya a • 
marn .. 

- Haydi canım, merak etme! 
Bir erkek sarhoş olmakla hemen 
ölmez ya. Birkaç kere babamın da 
başına geldi bunlar. Arkadaşları 
çok içirmişlerdi .. İki gün ölü gibi 
yataktan çıkamamıştı. 

- Doktor, ağabeyimin bünyesi 
içkiye müsaid olmadığını söyledi. 
Babam çok müteessir oldu. Onu 
evlendirmellyiz artık. 

Suna btrdenbire vücudünde ha-

araz gösterdiginden tabibi adil 
Enver Karan tarafından muayene 
olunmuş ve müşahede altına alın
ması kararlaştırılmıştır. 

Hep O Mesele! •• 
Kasımpaşada oturan Mehmed 

adında bir sandalcı bir para me
selesinden çıkan kavga neticesinde 
Süreyyapaşa fabrikası amelesin
den Şevketi başından yaralamlf• 
tır:. 

fit bir ürperme duydu: 
- Evet. Reşad e<>lenirse, karıs 

onu meşgul eder. Reşad da arka 
daşlarına uyup geceyarılarına ka 
dar sokakta kalmaz. 

- Babam da bu fikırde. Ve bu 
maksadla ona İzmirde çarçabuk 
bir iş buldu. Hele biraz işine de 

Diğer taraftan Çemberi~ 
muhalil olan konsör\'atör P~1 
sinin Eden tarafından tem"' 
dilen zümreleri de partiden ~· 
tarak sosyalistlerle birlikte ·, 
rümekten çekinirler. Bunlat 
ti organizasyonu içinde 1tal1~ 
Çemberlaynin siyaseti ile 1 el 
den mücadele etmeyi terc!lı 1 
!er. Filhakika eğer Başvekil 1 

fından takib edilen siyaset lJl 
defa daha muvaffakiyetsıııli~ 

r şısında kalırsa, Çemberlayııı ~ 
kilerek, iktidarı kendi partı 

(Devamı 6 ıncı sa~ 

vam etsin .. Bir iki ay aylığını a ~ 

larak yeni vazifesine alışsın .. B~ Altı Değil yedi if11 
de bu müddet zarfında ona bir kız Salamon ı;ı. bir, lı.&rı ı ııı•'~ 
arayıp bulmağa çalışırız. tel ıııı, kaynanuı madanı vııı~ 

Nesrin gülerek ilave etti: bald ızı ultana dörl, ıuaı (, 
- Siz de yardım edersiniz bize, )!ster bq, otıu kuçült Jak ali•'/ 

de"'il mi Sunacıg" ım'. ıabahloyln 11<-bek 1ıı1<01es1.ı1• 1, 
" Sandalcı Rizeli H"""n çavuı-
Suna küçük bir çocuk safiye lılar: . ti 

tile dudağını bükerek başını sal - Blai böylere Amavuııı•f 
ladı: lurur musun! w 

- Elimizden geldiği kadar ça - OölbrUrüm amma. bir •.r 
lışırız. Fakat, İzmı'rde henu" z sı'z almal< ıhım .. Çünkü 

11
' 

0111 ııf 
benllll kayıtım tam ndl !<Kii 

den başka bir aile ile tanışmadık. Küçük ;ak h•men atıldı: ıt' 
- O zamana kadar tanışırız. El- - Altı ı.ı,ı detııı. be, 1>1• 

bette size ve bize hoş geldlne ge - Nered• Y•dislnb! ~ 
lenler olur. - Yf'Clbıcımı. annemin 1 • 

Buotlu Pa'f&bak~• ~· 
ııı:uA~nu:ıı 0 (Devamı var) 
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KIYMETL1 BİR MÜESSESE 
T ü r k Ti c a r 8t ~dl Ve 

B a n k a s-1 1( üre k 

'I ŞAKA f ProfesOrü Karısı 
FENA NASİn:-T: _. 1 o-'1 d u- r m u- ş '· 

Bu~ün 25 inci Yılır l"kf Nasıl 1 k Ed" .enç ı e 

B = ::·~~~:;;·: ~::".~'.%~~~,,:,;. nı Anlatıyordu 
dür. Cumhuriyetin ilk senes 

Milıt bankacılık tarihinde mü • ;'"lilli müessesedeki mevduat 
t•vaz! fakat hususi bir mevkie tarı ancak 15 bin lira iken ~ 

sahib bulunan bu kıymetli nıü· y .!da 535 mısline baliğ olmuş ve 
efsesemiz Harbi Umumi başlan- 8 milyon liraya yükselmiştir 
gıcmda; Türk halkının bağrın - Bilhassa bu banka tarafından 
dan doğan bir ihtiyaçla ·Adapa- ılk defa memleketimizde tatbık ruz. He& 
7arı İslam Ticaret Bankas1> na- < lunan .kuponlu vadeli mevduat. 
:nile kollektif şirket olarak te - hesapları halkımızın büyük bir 
ıekkül etmiş ve 5 buçuk sene ka- r _ğbet ve alakasını celbetmiştir. 
ı!ar Türk tüccarlarına kredi te· Milli ve iktısadi kalkınmamız· 
ınin etmeğe muvaffak olmu~tur da mühim vazifeler deruhde e-

Bu isim, 1935 senesinde .Ada· cen cTürk Ticaret Bankası. kre-
pazarı Türk Ticaret Bankası. na di muamelelerinden ve diğer ban· 
ve 1937 de de •Türk Ticaret Ban- kacılık işlerinden başka memle • 
kası. na çevrilmiştir. kete nafi diğer birçok teşebbüs-
Bankanın son 15 senelik hayatı ine de girmiş ve müteaddid anc· 

memleketimizin umumi terakki-
leri!e mütenaııib ve mütenazır ' im şirketlerde hissei iştirak ; de 
bir mecra dahilinde tnkişaf et • bulunmuştur. 
mlştlr Kıymetli ı.mumi müdürü Bay 

lıştığırnız gün a. 

vaş, ağır çnlışam • 
lan sür'at! İşte bu in. 

kilnü daima istismar etmeliyız. 

İmkruwz şey çok az kalmalıdır 

Eğer miinıkünü ve sür'ati istis • 

mar etmezsek, etmesini bilmez ... 

sek, hadiseler, haynt dünyanın gi-

dişi bizi istismar eder. 

Bt'RHAN CEVAD 

•Adapazarı> gibi küçük bir .ta· Said Başağın cidden muvaffak 1---------------ı 

toda kurulan müesııese; bu 15 yıl ve yüksek mesaisi ile günden gü· Tarı·h·ı Tu .. rbeler 
ıçinde takriben .15 misline yakın l'I' büyük bir refah ve inkışafa 
bir sermaye tezayüdüne mazhar .:oğru koşan ·Türk Ticaret Ban· 

Olmll§ ve 1922 de 150 bin liralık kası. nı tebrik ederiz. Maarife 
Ha l k Ti P i U c u z Devrediliyor 
Sobalar Yapılacak 

Kömürü ve Antrasit Sarfiyatının Maden 
Çoğaltılmasına Çalışılacak 

M 
illi mahrukat me•elesinin 
esasını teşkil eden o<lıın 

yerine kömür yakma u•u
Jjnün her tarafta sür'atle yayıl-

Diğer taraftan .kömür sobai a 
,.,. nı sür'atle çoğaltmayı kar .ır· 

foştıran İktısad Vekaleti •:hal< 
t!pİ• ucuz sobalar imal ve piy2. • 
•·~ya çıkarmayı kararlaştırmı~tır. 

Bu İşe Bursadan 
Başlandı 

Bursanın meşhvr tarihi yerle • 

r:nden olan ve şimdiye kadar LI'· 
!laf Müdürlüğü emrinde bulun~n 

fultan Orhan ve Sultan Osma -
ı•;n türbeleri yenı bir emirle nın· 
• ~il müdürlüğüne devro!unrr.uş

ıcuştur. 

E ski Fransız Başvekillerin • 
den birisi, iş dolayısile geç 
vakte kadar alıkoyduğu ka· 

tibesine izın verırken: 

- Gidebilirsiniz, matmazel ... 
Der ve latifa yollu ilave eder: 
- Geceyı barda geçirirsiniz ... 
Hususi kalem müdürü liikırdı-

Kadın Sorgu Hakimi Tarafından 
l Nasıl Tevkif Edildi? ya karışır: 

- Bu fena nasihate sakın uy • 
mayınız. matmazel.. 
Sabık Başl'ekıl mukabele eder: 
- Kadınlar fena nasıhatlere uy

mazlar. Böyle söyledığim içm be
nı budala mı sandınız?. 

- Hayır! Yanılmış olabiltr ım. 

HAPİSHANEDE: 

-Hadise FrJnsada, bir hapL 
ı ede geçer. Müdür, mahkumlarm 
1-oğuşunu gezerken bunlardan oı-ı 
ı ıne sorar: 

- Mevhum bir şirketi met 0 den 
lıır rapor tan zi mınden ve h a !ı<:ı 
~nandırarak soy ınak cı.irmı.inUen 
mahkumsun, değil mı? .. 

- Evet... 
. ,..., halde gel benimle bera • 

tt.nız ) '-' .. .. . 
ki t ... ' husnu ıdurevan na ıya ı ış ın L gv.. "' ... • 

törle. diğeri buharla müıeharnk 
iki araba vapuru olduğu malum· ı 
dur. Gündcngüne artmakta oldu- . 
ğu görülen nakliyatı , bu ik i vn- 1 

uurun başaramadığı gö,iılmı.iş ol
rluğu cihelle bir iiçüncü vapurıın 
ınşasına lüzum gôrülmüştlir. 

Araba vapurlarıaa gitgide faz. 
la ihtiyaç hası l oluuğuntı. dair grs· 
:erilen baz~ sebebler me.•anıı : da , 
y:ı ;ı; tecezzühleriııe dair bilh"<Sa 
11 · nokta da zikredilmektediı. 

Birçok kimsel~rın hususı ve 
ıa k s i otomobillcrHe Boğazın im 
uhilinden öbür sahiline grc:m<'k 
ı.uretile seyahat &iin geçtikçe ~< · 
~ almaktJ ve bu rağbetin Bo~•11n 
her iki sahili boyunca muntqzam 

F 
ransada meşhur bir pro!e
sorıin ölü olarak bulundu
ğunu geçen gun yazmış, bu

nun bir kaza olduğu zannedıldi -
ğini ilave etmıştik. . 

Paris zab ı tası tahkikatı tamık 

c:mış, profesörun karısını suçlıı 

bularak tel'k.! eylcmıştir. 
Buna da sebeb ıfadelerindeld 

tezaddır. 

Mesele şöyle cereyan etmiştir: 
Profesörün karısı doktor Mu

lara telefon etmiş ve demiştir ki: 
-Çabuk gelınız. Kocam bir 

kazaya uğradı, yaralandı. 
Doktor, koşup gelmiş, fakat o

da:•a girince bır yaralı değil, bir 
ölu karşısında bulunmuştur. 

Doktor, yere dız çökmüş, yara-
. "'" hır sırada l;u masrafı karşılamu., 

ı: vaziyt"ti müsaid olmadığından 
%·rket1 bu paranın ehven şcraitle 
\·c vapur inş-asının hitamı tari -
: inden itibaren b~ş sene müt!ı!e:-

ödenmesi ~artile bir kredı a

rılması hususunda İktı ad v,•ka
"'tine müra~aat elmi~ bulunmak
la idi. Şirketin bu müracaatı \-e
.riılet'.'C k~buJ t•dil rne k üzt·re nl -
uugu bıldirilm!"ktedir. Şirkrıin 

İktısad Vekiıletinı: gondermi~ •)l· 

luğu inşaat pliını da . Vekiılrt;e 
uaıı tadilat yapılarak ~irk~te g~n

rlerilmıştır Yakında yeni ar.ıbı; 

\ apurunun insasına başlanacak· 

t h', 

Kimyevi Gübre ve 
Fabrikaları Potas 

Kurulacak 

Derdi eri 
Şo!örlPr cemiyeti senelerd<'t. -

Lt-ri hallini istedigi bir derd u;in 
tt-krar b~krii eve müracaat eı 
miştir. 

Bu, pliıka re:;nlinin tenzili rr.c
~t11l·sidir. TPscil muamelesi ve O· 
tomobillerdekı karneler işi de 
~oförlerin mühım telakki etti< • 
kri dilekl<'ri meyanında bulun • 
maktadıl' 

Yeni ValiyE' müracaat t'den ŞJ• 
fiirler cemiyeti re••• eski dilekle
•ini tekrarlamıştır. 

Vali ve BelPdıye reısimfa bu 
uil .. kkri ehcmmiy('(Je karşıb • 
mış ve bunların tetkiki için Bele
c!iye rcı~ muavinliğ ine emir v~r
mi ~t ı r. 

Şımd i mcs le tetkik olunm•k· 
t~dır. 

Şlıförler cemiyetı reJsi diın bu 
husu,ta gazetecilere demıştir ki: 

rağmen bu sözünüzün doğru ol
madığını söylemek mecburiye • 
tindeyım: Rovelver cesedin yanın· 
da değildi, onu ~iz getirdiniz, bı· 
raktınız. 

Doktor Mular gibi ınaru! ve 
ciddi bır adamın bu ifadesi üze
rine Mamel tevkif olunmu~tur. 

Adliye ve zabıta memurları, 

profeoörün odasındaki koltuğun 

üzerindeki lekenin, kan lekesi ol
duğuna kanaat getirmiş, şu hal
de profesör, bunun üzerinde otıı
rurken bir başkası tarafından atı
lan bir kurşunla vurulmuştur Ö
lüm de ani olmuştur. 

Sonra, ayaklarından çekilerek 
odanın ortasına sürüklenmiş, en
sesinden akan kanların bıraktığı 
lekeler de silinmiştir. 

Sorgu hiıkimi, orofesörün biz. 
o~. ,, \. .Oh. ~·.tsuaJarın... .. .."UV& 

dıt:ındnn hekh olarak ~ikiı~et edi· 
;1-ordu. 

Bi•e iyi ki.tab, nnu ldtab la • 
zım. İtiraf elmeb lı:i. k.ilab mera· 
lu arllıkça tabiler olaha f<~idli \t 
daha ucuz kitablar ba•a<al<lardır. 
Bun1ar, hirbirlf"rin~ bağlı ın~ıf'

lelerdir. 
Herk in evinde lur(ılk bir kıi· 

tüphane olduğu ırün, meınlekeıt .. 
makul, aklı •<lir .. sahibi vatau . 
daşlar çogalacakhr. Biı.im, miıtt-
ha..~~ı~ İn,anJardan CV'\'ef. tnaktıJ 

aklı selim sahibi vatandaşlara ih· 
tiyacımız vardır .REŞAD FEYZi 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yine Yol Meselesi 
Ilır oku.' u«umu:ı. aundt·rdı.tJ bir 
mt>lt.tubıl~ :yol d("rdindf'lti 11U .. a~·"t 
f'dt·rf'k ,,uyJ,. df!'mf'klt"dir: 

ınası için geniş faaliyete geçilru~
ııi kararlaşt.ırılmiştır. 

Bu maksatla; ormanları tahrib 
t-1menin fenalıkları ve maden k~

.nürünün faydalı melrteblerde ta

lebelere anlatılacağı gibi antrasit 
'to maden kömürlerinin İstanbul· 

n.ı ve diğer büyük şehirlcrimlzd,• 

Yüksek miktarda sarfı için bii 
:
1ük propaganda yapılacaktır . 

Bu sobalar pek ucuza halka ve· 
ıilecektir. 

Odun kömürünün kat'±ycı le 

terkolunacağı yerler de yakında 
\tsbit edilecektir. 

Bu iki meşhur Wrbenin devrü-
1~ .silin muamel.!sini yapnıaf:a 
taşlamışlardır. 

Diğer taraftan Evkaf idare~ı e

l'nde bulunan diğ~r bazı türh~'e· 
r.ıı de Maarif Vek~Jetine dew., • 

ı,•nacağı ve bundan sonra bu ka
l·il türbelerin bakım ve m.ıhnfa -
1.aları ile bunların yerli ve ec • 

rebi seyyahlara g•,zdirilmesi h:ı

ı .ısularile mahalli maarif idarele

' .;nin meşgul olacağı söy ıenml'k· 
tedir • 

lau Fabrikaların Yerleri Hakkında Bu Günlerde 
Ziraat Vekaletince Bir Karar Verilec k r 

Bır taksi otomobili ayda l!,5 
ı.radan her sene 150 !ıra plak& 
resmi vermekt€dir. Bu sebf'hlr 
tugün hemen biitün şoförlerin 

bt'lediyeyc 300-400 lira borçlan 
vardır 

.l:::n-okoy e!-ki l• ta.1o1"onu Ut• kıı 

U~s.t a.11'~tndı b1r (Ekmt"rt-ndl 
11okafı) vardır. Bn wkak hı&.rita

da (llM'thall olararc. curuJmP>kt.t-dlr. 
300 nıf'trr Ja va.r ya yok. Hır Ar
na\·ud kaldırımma dabl mar.har 
olamamı olan EWnıtff'ndl sokatı 
t~ın biı' çam11r tlery&Sıdtr. Kız 
ll~st .nuiDa.se'ktUe en ~Jek bir &t

flddlr. Ru civarda e .. ıerJ olan l"tnç 
kızlarımıt bu ~ yuı: nwtrf'lik &r
Mdden aneak abone •Jdukları ara. 
balarlt. liHyf' &1df'ritt. Bu tolun 
yap~maı ı IM!lkl 4"1'tl saatiol) 

b<'kUyor. Zarar 70,, ıtUı> ceçen· 
ler bir muddrt daha zahmet.. k&1· 
lan ınlar. Fakat bUa.1ulam1 acak 
bir nokta var; buna nn:arı dtk

kaU ttlb<lm•k -; 

Sahtekarlık 
Yapan 

Bir Şepeke 
Gümrük idaresi; Suriye ms: • 

hırını Hatay malı imiş gibi me"'· 
lüete sokan bir sahtekar şeb•, -
l~sinin izi üzerinde tahkikata 
başlamış bulunmaktadır. 

Hatay malları yüzde 99 ten2? 
latlı gümrük resmi ile meınl<>kf • 
timize ithal olunduğundan b~z·. 
Suriyeli tacirlerin bundan istifo· 
de etmek istedikleri anlaşılmı~ • 
tır. 

Alakadar makamlar ehemmi • 

Ayrıca orman mahsullerimfa . • 
den hakkile istifadeyi temm 

için de yeni kararlar verilece~ -
tJ!. 

İkdam 
Refikimiz 

Yıllarca matbuat hayatında 
J:.ulunmuş, bütün Türk karıl~rine 
kendini sevdirmiş ,.ı.ın İkdanı re-
1-imiz dünden itibaren tekıar 

ir.tişar ctmeğe başlamıştır 
Muktedir gazeteci arkadaşhrı · 

mızdan Ali Naci Karacanın ida:e· 
ı.inde Türkiyenin tanınmış m" -
} arrirlerinin imzalarını taşı, an 
~e buna mukabil üç kuruş o•an 
İkdam re!ikımize muvaf!akiyet • 
!er dileriz. 

) etle tahkikata devam etmei.t~ 

dir. 
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Belki, adaya yenıçerilerden ve 
":ı<.!yonculardan bir gemi gele o 
~ilirdi. 

İstavro; kızın hulyasını maka~
J,yarak: 

- Bir an evvel har.,ket edeı -
«tıız iyi yapar,ınız ... Belki; kal
~oncular ve yeniçeriler akşa•'lki 
Vak'a üzerine buraları te!lişe &!€· 
lü·Icır. 

Kız; İstavronun bu korklılu 
bÖzleri Üzerine hu1yasını bir :ı~ 
da dcfcvkyip ayağa k~lktı. Kıım
··da yaslunmı · duran sandala ~e. 
ı" k ve çalak bir gemici g:bi atla· 
~ .. 

lstavro; ya~nıak ve frraceyı a-

. a azan: M. Sami KAJlAYEL 

gır bir taşa sararak kıza vermeyi 
ı nutmamıştı. 

İki gencin ayrılışı çok hazin idi. 
Fevkalade cazib ve güzel ol~:ı 
gözdeye Rum delikanlısının kısa 
bir zaman içinde gönülden b.ı.ı· 

J;ındığı anlaşılıyordu. Lakin sa
ray korkusu bütün heyecanlan -
nı bir anda yok edivemıeğe kafi 
ı:;lliyordu. 

İki gencinkalbi; Hayırsızad;. • 
nın ıssız ve kimsesiz sahilinde b«· 
birlerine bend olmuştu. 

Fakat; bu böyle olmakla bera · 
ber iki genç birbirlerinin elıni 
, iddiyetle ·sıkarak ayrıldılar. 

İstavrv, kendini güç tutabildi. 

Türk 
Yunan 

Anlaşması 
1 Kanunusanide mer'iyete ııi· 

~~n yeni Türk • Yunan ticaret aı:· 
foşması dün Türk.>!ise tebliğ " • 
Junmuştur. 

Yeni anlaşmada eskisin~ nala· 
,·~n küçük bazı dcgişiklikler ...ar
dır . 

Gözlerinden yaş akıyordu. Kız da 
Rum delki:ınlının gözyaşlarıra 

ayni sevgi ve aşk yaşları akıtarak 
mukabele etmişti. 

Sandal uzaklaştı. Birbirlerine 
temadi eden mendil sallamahrı 
l:csildi. 

Gözde; ferace ve yaşmağını de 
nize attı. Gözleri bir gece evvd 
yattıkları yerde idi. 

Nihayet; Heybeliadaya yanaş. 
b O vakitler bu adada balı.kcı -
:ıardan başka kimsecikler yok:ı;. 

Bunlar da Rumlardı. 

Kız; adanın ıssız sahillerinden 
bir yere sandalı çekti. Deniz al • 
maması için de kayalara ipltrlc 
bağladı. Bir Rum kızı gibi se~ • 
bcstçe kırıtarak, oynıyarak Ç~m 
limanına doğru geldi. Maksadı 1 >· 
t;.nbula geçmekti. 

Gözde, İstanbulda ne yapabi!e
l'eğini düşünmüştü. Beyazıdda 

Parmakkapıda bulunan esirci Ha· 
cı ninenin evine gidecekti. 

Z iraat mahsu11erımwn ti • 
ha bol ve kuvvctlı yetı~ıne
si için alına.:ak yeni tedh:r· 

Jer meyanında süratle bir de kim

yevi gübre fabrikası ku:-ulm<.sı 

)ı.rrarlaştırılmıştır 

Bunun üzerine icap ed, n t~: • 
)ııklere başlanmıştır. 

Kimyevi gübre fabrik:.sı 'f< '" 
İstanbul veya Ege şehirlcrinc 0n 

oiri münasip görü!müştiir. 

Bu iki yer Zir•ct Vekiılı>f·,,e 

ı :Jdirilecek vı> V<'kalct nihai ka· 
rarını verecektir. 

Bu fabrika süra ~ Je tesl ~ ol 11 • ~ 

cak ve faali) ete Feçtikte'1 sonra 
Avrupa ve Amerı~adan kimve'"İ 

ı übre ithaline mü~eade olun'1l!!"a· 
, ~ktır. 

Diğer taraftan a\rıca b' r de •ro
t.as fabrikası kurulması karD" • 
!<.ştırılmıştır. Bu potas fabrik;. • 

~:nın da en geni~ bağ nımtakası 

Esirci hacı nineyi sarayda ikrn 
işitirdi. Saraya gelen genç kızl.rın 

lkserisi buradan satın alınıp ge· 
lıyordu. Bu kadının evini her ne 
kadar bilntlyor idise de semtinin 

Parmakkapıda olduğu malull"u 
idi. Orada sorarsa kolaylıkla bu
lobilecekti. 

Çam limanına gelen gözde, o • 
ı-nda bulunan balıkÇllann yanına 

sokuldu. Selam verdikten sonra; 
rumca konuşmıya başladı. Balık· 
~ılar kızdan hiç şüphe etmen;tş· 
!erdi. 

Gözde; balıkçılara şu teklifte 
bulundu: 

- Beni lstanbula götürür mü
sünüz? 

Balıkçının birisi zaten İstan -
buIIu ve Haliçfeneri Rumlardan 

bırisi idi. Hemen cevab verdi: 
- Götürürüm matmazel. .. Fa

kat; akş.m üstü ... Çünkü; birkaç 
>aat bunıda işim var ... Tuttuğu· 

•J.::n Manısad. tt>s1~ 

rülmekt~dir. 

Potas fabrika" kuruldukt"r. 
!.onra her sene bagcılarımızın ~. a

ı ce V<'rdikleri vi:z binlerce l•ra 
memlekette }:alacak ve bağcı!. • 
pm11. içın yeni bir 
Jtılmış ülacaktı ... 

inkişaf a•hn•ı 

---
Gümrük imtihanında 

Kazananlar Eeili Oldu 
Gümrük memmu olmak ;,,: .. • 

'n Liso? mezunları arası:ıda ,;•'
~ tnlerde bir imt han yapıJm,•tı 
Bu iıntihana ait kiığıtlıir tefüık 

;•Junmuştur. 48 talipten Mca!< 24 
ôünün kazandığı .mlaşılmıs \'e 
lı.eyfiyet dün istanbul Ba~müc! ıı · 
l'igüııe bildirilmiştir. 

Kazananlar; yer açıldık ··a ta -
ın olunacaklardır 

ınuı balıkların hesabını yapaca
ğı;ı;. 

Peki; ben beklerim ... dedı 
ve .. 

Çam agaçlanndan biıınin altı· 
nn oturdu. Derin düşünceye dal
d;, 

O, AkJbetinden ziyade İstavro
:u düşünüyordu. Bu delikanlı 
hakikaten asil ruhlu bir insandı. 
Ne verdiği yüzüğü almıştı ve nf' 
ôe kendisine el sürmüştü. Başka 
bir erkek hiç böyle hareket ede
bilir miydi? Nihayet; herşeyl ya
par, mücevherlerini de alarak 
c'eniıe atıp gidebilrdi. Bu yaptığı 
işten de mes'ul olmazdı. Zaten 
mes'ul edecek kimdi? 
Akşam oldu. Balıkçının işi bit· 

ınişti. Ellerini oğuşturarak kızın 
yanına geldi ve yılışık bir suratla 
runları sordu: 

- E!. Söyle bakalım matmazel 
İstanbulda hang> iskelPye çıka
racagım seru?. 

(Devamı vu) 

Biz geçen sene bu resmin ben
zinden alınmasını istedik. Evvel
ce de otomobillerin eski veya ye
niliginin de nazarı dikkate abn -
masını istemiştik. 

Fakat tatmin edicı bir netice 
çıkmadı. Şimdi biitün ümidimiz; 
bu yeni tetkikattadır. 
Diğer taraftan tescil ışindeki 

müşkülat formalıtelcrin çok u.. 
zun olmasından ileri gelmekte -
dir. 

Şoförlerden ehliyetnameden 
başka bir de karne istenmesi de 
lüzumsuzdur. Bizler bunun da 
kaldırılmaRını istiy.oruz. 

-0---

Barem 
Layihası 

Büyük Millet Meclisı bütçe en· 
cümeni dün öğleden evvel ve son
ra olmak üzere içtima yapmıştır. 
Öğleden sonrakı toplantıda; ba· 

remde tadilat yapan layihalar mü
zakere olunmuştur. Bu münase -
bet!P bazı vekiller de içtimada 
h;ızır bulunmuşlardır. 

Yem askeri baremin de bu 14-
yihalara mütenazır olarak tan • 
zim edileceği anlaşılmaktadır. 

--<>--
Beynelmilel Avcılar 

Cemiyeti Reisi 
Merkezi Pariste bulunan b<!v

nelmilel avcılar cemiyeti reisi 
Dukro bu sabah şehrimize ge! • 
miştir 

Mösyö Dukro, Atinada Yur.an 
Kralı Majeste Jorj tarafından ka
bul edilmiştir 

Yeni Berezilya 
Konsolosu 

Bı·ezilya hükümetı İstanb•I 
l·onsolosluğuna tayin edilen S ı 11'. 
clö Suza bu sabah Teo!il Go•ye 
vapurile şelırimi2" gelmiştir. 

Bo!-it.lnc;ı ve Suadlyrclcını l"t>len 
ve Eruıkoy Jıri.a.(i)Onunda trtndtn 
Jnen mt-ktebli killarımn. Etf'J1lt.'
ff'ndl -.oka.&ın4.lan l'f'('me): imkanını 

bulamadıklan lc:ln (yaui:) '"' -
balarına TaiDH'n hse hlusına ka
dar tmtidad f'de'n ttt•1otu üı:rrin· 
den yurumf'ie mttbur oluyorlar. 
Yalnız mtkl.ebU kıxla.r detU, y~
h ba.şh adamlar bilr. Bu nC" teh
likeli hartktt!. MUWmtJ bir fut. 
ayı durup dururkw hatırlamak, 

vf'hrne kapalmak belki doiro ol
mıyabilir. Fa.kat lııeshalde f.tobllke· 
Din vukuunctan evvel Wdblr aJ -
mak: hayırh olmaz mı! 
Şuna da il&vt e41dl.m ki kızlan. 

mııın demlryoJu uurlnden ylirU
melerlı:al menehne•tt Cehliktoto 
önunf' lf"(llaı.1, elmas. 1'bıe «e«-r· 
lu, eunlr.u 'ba~hlıan l'ıtÇJDtle ... 
rl.ne lnılin Y•ktur. 

Elemdtndl °"'llıall.ııln lise Jıf. 
ıasından demJQohma tlofnı lntn 
asfalta M'ılman l(ta ~ ay ev· 
vel VaJJ Ye Beledln &ebl tara. 
tından KadJkly ... ~ıll1•slne 7&· 
ıulaa %4/C/931 lartb ... 7402/1645 
numa.rah tahriratta (•a rllmaznı 
a('ılması m110alı; 'Ye u.ruri cörüJ. 
dUlünden mahn.r ıoktar) denJJ
mekt.W.ir. Yıllarca me&nık kalan 
bu yolan açılman J('fn Tln:ca Mü· 
nlr 11f'7 tarafından biı' inşaat do
layı~ile boyle bfr emJr dahi JsUb
sal tdlldltl halde maalesef bu ili· 
~tl ve 7erlnde tMavvur kifıd Ü· 

~erinde bıll.1. uyuJı:lamaltadır. Bir 
daha lekrar tdeylm - Allah rös • 
termeUn - bir yavrumuzun feci 
bir trtn k&%L(itna uiracbtmı &'Ör
memek lclP bu JoJun blr &iın ev· 
Vf'I yapılma...11;1 lizım dtfil. f'lrtm 
ve ururidlr. 

Krndi inden pd: eok başarılar 
Mklt"dliJmb: uyın Valimizin bu 
ba;ya.1i rnettf'te ile henwn alakıufar 

olaca.tından f"min bolunu. onım.• 
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jHADiSELER KARŞISINDA~ 1 
Son Telgraf, f 

Y akı:ı· 
) rurd ö KAV 

Ve .. Mahkemelr~, ----------~ 
OL 

TALİHSİZ GCZEL GÖZ 

İLKBAHAR -
D 

ündenberl gazrtell!T heye • 
canlı habe ler veriyor. İlk 
baharda. Avrupada büyük 

bir harb paUıyacaknıış Bu ha • 
beri pek de yersiz, ve mizahi bul
mamak lazım. Çünkü, artık öyle 
devirler yaşıyoruz ki, dünyada 
çok az şeye itimad kaldı .. O kadar 
sür'atle, öyle değişik ve fevka • 
liıde hadiseler oluyor ki, hayret
ten şaşakalıyoruz. Muhakkak ki, 
büyük bir huzursuzluk içinde bu
lunuyoruz. Baharın ilk tatlı gü • 
neşi, ağaçların tomurcukları, yap
rakların filizi, çiçeklerin ıtrı ba
rut kokusuna mı kar!§lcak? .. Ne 
talihsiz bahar .. 

MCSABAKASl -- Tetki l 
Bi• refikimiz güzel göz müsa • 

bakası tertib ettL Gözü güzel ba- Aynı Zamanda Köylü 

\ 1 • ' : ~-.,, • ' ;;:t • • .. 

Bir kere 
Şeytana 

Evinden 
Kacan 

·ı ~ARKEN 
Bu •• 

yanlar, eözlerinin resimlerıni çek- • • 
tirip bu gazeteye gönderecekler. de Tenvır Edılecek 
miş .. Neticede kimın gözü en gü- İstanbul vilayeti ıçindeki F "i-
ze! ise, o bJrinciliği kazanacak ve !imlerin muayyen gruph• hal.nde 
göz kraliçesi ilan edilecekmiş. Ta- münasip görUlecrk köylere sev -

bii bu birinciyi tayin etmek için 
de okuyucuların rey !erine müı a
caat edilecek. 

kolu ""lak ~ureti'" konferaru.lar 
verilmesi ve bu konferam:,.ın 
fotoğraflarla tesbitı ır••vafık gi.ı

rülmüştur. 

Uydum 
Cahillik Ettim, Affedin 

' 
Cocuk 
' ----

Gardenbara Gizlenip 

ri bu h 
tima Ylf 

Buto' 
teftişleri 

ziyeti ha 

Gözlerinin fotografını ç~ktiriu 

de bir gazeteye gönderecek ;r.ç 
meraklı bayan bulunabilereğ!nı 

iyi kestiremiyoruz. Fakat, bizde 

•gözü üstünde kaldı • diye b !' scSz 
vardır. Reyler en güzel göz üze -
rinde toplanacağına göre, bilnı. • 
yoruz, böyle hır şeye razı olan bu· 
lunacak mı? .. 

Bu suretle hem köylüler ve halk 
tenvir edılmiş olacak ve hem de 
yakın yurd tetkıkleri işı halka 
daha faydalı c•labilccck bir Fekil
de başarılmış bulunacaklır. 

G eçenlerde Edirnekapıda, 

Derviş kızı Üftade'nin gece 
yarısı evine girerek, birkaç 

parça eşyasını çalan Mehmed oğ· 
lu Abdülmuttalibin muh \t .o.ne • 
sine dün Sultanahmed biriı!ci s•"h 
cezada başlandı. 

Hırsızlık Yapmış 
H yll§ında Necati isminde bir 

çncuk evvelki akşam evinden kaç• 
mıştır. Gardenbara gece yarıs 
dan sonra bır bahane ile gir"'r 
cuk oraya saklanmış v 
çekildikten sonra 12 Is' 

SANKİ DERDiMİZ 

AZMIŞ GİBİ 

Şu ihtiyar d!lnyanın insanları 

kendi derdlerile uğraşıp duru -
yorlar .. Her gün yeni bır felaket 
haberi duyacakmışız gibi asabı • 
tnız bozuk .. Sanki, yer yüzünün 
tehlıkeleri yetişmiyormuş gibi, 
fimdi, bir de, dünyanın dışında 

ne gibi feliketlerln bizi tehdid et· 

tıği . ~X"ölCıu'ı,l\l'"llt\lv('.r: •• für Jü. 
yük bir merakla takib ediliyor. 
Avrupa gazetelerinin Romadaki 
muhabirleri tarafından bildirilen 
t~rlü tahminler hem sütunları aş• 

mağa başladı, hem de buıılar so· 
nuna kadar okunarak içinden ne 
çıkabileceği düşünülüyor. 

Romada konuşulurken İtalya· 
nın bir takım Fransız toprakları 
üzerindeki iddiaları da görüşü • 
lecek mi, diye Fransızlar merak 
ediyor. Çünkü Fransız Başvekili· 
ııin İngiliz Başvekiline haber gön
dererek Roma mülakatlarında 

Fransa ile İtalyanın arasını bul-

Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre tekmil köylerde bütün hal· 
kın okuyup yazmasını teminen 
halk okuma odaları açılması da 
kar ar !aş tırıl mış t ır. 
-~ 

Siyah yuvarlak noktalar 12 nisan 1938 ::ekı 
yuvarlak ve murabba noktalar da 6 son· 

kanun 1939 daki cepheyi gösteriyu•'. 

Roma mülakatı esnasında mutlaka bir hal şekline bağlanacak olan 
İspanya harbinin son safhasını gösterir harita 

mak için tavassut teşebbüsünde 

Kocasından Fazla İş 
G5ren Kadın 

bulunmak gibi zahmetlere girme
mesi rica edilmişti. 

Ukin Paris müliıkatında Fran
sa ile İtalya arasındaki gerginli • 
ğin mümkün ise ortadan kalkması 
için ne lazım ise onun görüşüldü
ğüne şüphe edilmiyor. Eğer Ro
mada İngiliz Başvekil ve Harici· 
ye Nazırına karşı İtalyanın Fran· 
sadan yer istemekte ısrar ettiği 

anlaşılacak olursa o zaman İngiliz 
devlet adamları bu mevzuda ileri 
gitmeğe lüzum görmiyeceklerdir. 

Bu 
de 

Kibar Kadının Tavsiyelerine Siz 
D i k kat E dersen i z İ v i O 1 ur. 

- kinci imparatorluk devTi l sefirlerinden birinin gayet 
kibar ve son derece güzel. 

bır karısı vardL 
Bu kadının nezaketi, terbiyesi 

kocasının diplomasideki mehare
tınden fazla iş görüyordu. 

Gıızı>I kadının küçük muhtıra
s,nda güzelliğin muhafazasına da
ir on düstürü, ehemmiyetine bi
naen ~ynen naklediyoruz. 

1- Erkenden yatmalı. Mide dol
ı;un olmamalı. Ömürotu ile dol· 
durulmuş bir yastık üzerinde uyu· 
malı. 

2- Yatmazdan evvel gözleri 
gülsuyu karıştırılmış maimukat
tarla banyo etmeli. Yatakta ga -
zete, kitab okumamalL 

3- Sonbaharda. sabahleyin U· 

yamnca bir barda!· üzüm suyu iç
meli. K•şın da alt• ·ortakal suyu. 

4- Haftada bir defa olsun bü
tün vücudü pırasa suyu ile yıka
malı. Bu cildi yumuşatır, zanbak 
çiçeği renğini verir. 

(Devamı 7 inci sahifede) -
Bu tavsi;ıoelere riayet eden 
kibar bir İngiliz kadını 

Çünkü yer vermek suretile İ
talyayı memnun etmeğe Fransa 
kendisi için hiç imkan görmüyor. 
Alınan vaziyet bu kadar kat'i o
lunca artık bu mevzu üzerinde 
fazla durulmıyacaktır. 

Fakat İngiltere ile İtalya ara
sında konuşulacak meseleler Ak
denize taalluk ediyor. Akdenizde 
ise Fransanın alakası büyüktür. 

Diğer taraftan İtalyanın arazi
ye taa!IO.O.k etmiyen iddiaları var
d•r. Cibutiden Adisababaya kadar 
giden ve Fransızların elinde bu
lunan şimendiferin idaresi mese-
lesi bunlardan biridir. İngiliz dev
let adamları bu meselenin İtalya 
ile Fransa arasında konuşulma -
sını ileri süreceklerdir. Fakat 
bundan evvel iki memleketin bir
birile dostluk münasebatını iade 
etmesi, kuvvetlendirmesi lazım

dır. 

İşte İngiliz Başvekili en zıyade 

(Devamı 7 inci sahifede> 

Eyübde iplikhanede amelelik 
yaptığını söyliyen maınu'l Ab • 
dülmullallb mahkemede, suçunu 
itiraf ederek şöyle ifade verdi: 

- Ben halamın yanında o turu · 
yrdum Bu Üftade kadın d• f-'·'
kiracımızdı. J\' 
.dQ~ dAo' \_.ANLI 

BİR ADAM 

Dukatel öldüfü saman karıın, koca .. 
aını öldürmek l('in ku.Uandıtı ipi yak
mış. odanın döşeıne tahtalarındakl 

kantarı rüzelce sllml.f. 
Sonra polis merkedııe S"iderek ko· 

casını sopa He öldürdüiünil !ÖJlf'm"
Yapılan otopside Dukatel'ln J'Üzden 

fazla oopa darbeslle öldürüldillü ,.... 
lqllm11hr. 

CtiCELER KONGRESt 

Buda~tell bir cüce, bütiiıı dün1a• 
da mevcud 56.flOO cücerl bir kOnl're 
akdine dave& etmlttlr, 

P~tell t'Ü<'enlo bu konS"re)'I topla .. 
maktan maksadı, bir cüceler beldesi 
tesJs etmek çarelerJol aramaktır. Da 

beldenin eYlf'r1, sokaktan, tramyay
ları, otomobilleri, arabalan boylarlle 
mütenasJb oJacakmq. Bütün diln:ra cü
celeri bu beldede loplanacaldannış. 

İJ'l amm&, bunu.n tein lizua «elen pa
ra nasıl tf'mln f'dllecek ! 

Peştelf cüce cidden kurnaz. Buna da 
çare bulmuş: istikraz akdJ ... 

Ya. bu nutl 6denecek!. Cüceler 
beldesini :ziyarete relen seyyahlardan 
alınacak (ayak baslı) paralarlle.-

Bakalım. bu cilceler kon«reSI neye 
karar verecek?. Macarl~tan bük.Um.eti, 
Peşte belediyesine ald araz.iden blrlnl 

cüceler beldeslnln tesisi feln terke ha
zır oldufunu şimdiden blldlrmlfllr. 

YILAN GiBi ZEHİRı.t 

BİR KUŞ 

Garasite ln.unlan zehlrllyen, öldü. 
ren bir kuşun mevcudiyeti t.abllyat a. 
limlerJuce malüm idi. Fakat bu kuşun 
ele reçlrilmesl müşküldü. 

Avustralyalı ilimlerden biri bu k11.1-
lardan birini. diri diri yakalamıya mu

vaffak otmwı ve telklkata başlamış

tır. 

Bu kuşun henüz ismi yoktur. Yf'rll 
ahali (Ölüm kuşu!) derlor. Blldltlmis 
bülbüle benzlyen bu kutun tüyleri de 

ona ben.ser. Çok atnJ bir rarası var .. 
dır. Bununla küçük b~ yan acar, te
hirini sa.çar ve kaçar. 

ANTİL İN"ctst 

DENİLEN ADA NEREDE? 

Bu ada Küba cumhuriyeti merke· 
zldlr. Anili adalarının da en büyüfü· 
dür. Mesahal salbiJ'esl 120,000 kilo
metro murabbaıdır. Belçika.dan ve 
Hola.ndadan dörl defa bUyüklUr. Küba 
çok zenırlndlr. Onnanlan, pirln9 lu
lalan, tabii ırlhelllfl içindir ki (AnlU 
incisi) adı "·erHmlştlr. 

kaçmıştır. Necati di' 
iskemleleri satar 
ve Sultanahme<' -
mahkemesine se· 
lıınmuştıu:" yaşı· 

yordu. Karısı ıse 

bir hastane k0,e
sindedır. Sonra 
serde ihtiy~rlık 

da vardı. E\•!;a! 
katiblerinden d i . 
]<':;kat tekaüdlüğünü hak ctm~ • ' 
ılen bir mesele yüzünılen a,,ğa ı 
<~ıkanlmıştt. 

Çev:ren: FAİK BERÇMEN 1 

Yorgunluk ve cesaretsiz!~ğt" dolu idi. Memur bir kapıyı vura-
karşı mücadele ediyor. Nihayet bir ak içeri girdi ve diğer küçiik 
ıı; bulmağa muvaffak olacağm - ioş bir odayı göstererek: 
dan ümidini kesmiyordu. Bugiın, - İşle, şurada bekleyini~. I-·at 
tıeşinci defadır r.ıürac·ıat et'.iği .on meşguldür. Sonra sizi ça~ırır. 
yulerden ters cevab alıyordu Ni- Rifat teşekkür etti ve bir kn~ -
h~yet gazete okuduğu, son bir tı.ğa oturdu. Uzun bir müddet 
yçre mürncaat etmek için ~c~le b~kledıkten sonra, yatar gibi u • 
ulıyordu. Gazetede şu satırları ıPndı. Uyku bastıJ"dı. G<izleri ka-
c kumuştu J ı.ruyor, çenesi göğsüne dok.ı:ıu· 

cBir memur aranıyor (X) ar.o- yordu. Nihayet uyuya kaldı 
nim şirketine müracaat. Aclı"es Neden sonra, yavaş yav~ş ka-
Beyoğlu No. 136.• ~arak, başı koltuğun kenarına vu-

Gitti. Adresi ilan edilen mli~~ • ı unca uyandı. Bir an şaşkın k:ıldı. 
frseyi buldu. Ycrgun, azgın, dar lyice karanlık basmıştı. Birden • 
ve loş bir dehlıze girdi. Hiç kl!T'.se- tire aklı başına geldi: 
y; göremedi. Bırdenbire ark3.,ın· - Of uyuyakalmışım .. Ne kı · 
dan bir ses! clar zaman oldu? .. Mutlaka ı.0nl 

- Ne istiyorsunuz? .. 

Rifat dalgın ve rüyadan uya -
r.ır gibi sıçr2dı. Birden karşı.,na 
hir memur çıkıvermiştı. Rifat E
fendinin düşkün kılık kıyafetini 

gözden geçirerek sordu: 
- Ne ... Ne istiyorsunuz?. 
Rifat : 
- Bir münhal bir memurıyct 

varmış da ... 
Diye kekeledL 
- Münhal memuriyet mi? Ne 

ı~;emuriyeti? .. 

Rifat bir gazete uzatarak. par
,;.ağile ilanı gösterdi.. Memur t.ay
:~t etti: 

M .. k"" d ğ"JI B 1 - um un e ı ... u ast.sız 

l•ir ilan ... Siz ne haber aldı"ız? 

Hir memur mu aranıyor? .. 
- Evet bir tahsildar. 
Daktilo başındaki bir kız: 

- Bizim tahs!ldarımız \'Pr .• 

Niyazi Receb.. Anlıyorum pslron 
niye onu değiştirip yerine bir baş
.l<asını koysun! .. 

Diğer memur omuz silkerek· 
- Ben sizinle şaka ettim; ge

l'niı, arkam sıra geliniz .. Sizi pat
rona götüreyim. 

Rifat, memuru takiben dar hir 
nerdivenden çıktı. Kalbi ümidle 

,:nuttular• .. 
Elile duvarı yoklıya yokPy9 

;ürüyerek küçük salondan çıkıı-

ı :idi. Yolunu aydınlatan haf.: bır 
ışıkla bir kaç adım attı Dola"' -
1 hÇlı dar geçidde ilerledi, ı~ıklı 

l•ır camlı kapı gördü. Uzun bir 
ı. reddüdden sonra kapıyı vurdu. 
İ~erden kısık ve sert bir ses. 

-Kim o? .. 
Birdenbire verecek cevab tıu • 

••madı. Fakat, bir cevab vermek 
.i•zımdı: 

- Açınız! dedi. 
Kapı gıcırdayarak açıldı, ~rıı.I 

uçuk bir adam göründü. Rıfa~ M 

söy liyeceğini kest.remiyecek: 
- Bayım, bilmem ki rize nt' 

Löyliyeyim ... Nihayet bu pek c.ıc · 
r:z bir sergüzeşt! .. 

Adam biraz geriledi, yavaş bır 
H:Sle: 

- Anladım ... dedi. 
Rıfat biraz nc!~s alar"k: 
- Çok iyi.. denı~k anhdınız?. 
- Ben sizi bu kndar çal,uk. im 

!<adar erken beklemiyordum. 
- Bu kada•· erken mi? .. 
- Evet, evet ... 
- Tuhaf şey!.. 
İçinde ilan yazılı olan gaze~•yl 

'cbinden çeklp çıkardı. 

Genç kız, yüreğinde bir buruntu duyduğunu 
gösteren yüzündeki kıvnntıları çoğaltarak sordu: 

- Peki ne yapacağız doktor? 

Doktor sanki bilgisizliği yüzüne vuruluyor -
muş, kendısine: 

- Bir ağrının ne olduğunu anlıyamadın!. 
Deniyormuş gibi güçlü bir bunaltı içinde: 

YOS A 
Ferit boyuna söylüyordu. 
Refet yalnız dinliyordu. 
Feridin ağzındaki 18.f, en çok: 
- Onun delisiyim Refet. Ona bayılıyorum. 
Demekti. Bugün aldığı mektubu ikide bir ye-

leğinin kalbi üzerine gelen cebinden çıkarıp çıkarıp 
okuyor: 

- Yapılacak şey artık röntgen ve laboratuvara 
kalıyor! 

Dedi. Ergen kızın: 

- Bu derd bitsin de nasıl biterse bitsın. 

Diyen biT usanışla büzülen dudaklarından: 

- Öyle ise röntgen ve laboratuvar araştırma
larına başlıyalım .. 

Sözleri çıktı ve genç kız, güzel kız, duru beyaz 
tenine yayılan pembelikler içinde güne~ten kopup 
gözlere doğmuş gibi duran kız, bakışını hiç doktor
dan ayınnıyor: onun ağzından çıkacak kelimeyi 
bekliyordu. 

Doktor durgun bir sesle: 

- Peki. Bir de bunları anlıyalım. Bakalım ne 
çıkacak, ne bulacağız?. 

Ded i,öszünü bilirdi: 

- Bütün bunları bizim vuıtta mı yaptırmak 

fo. 42 _: __ _ 

istersiniz, yoksa dışarıda yaptırıp raporlarını mı ba
na getireceksiniz? 

- Siz nasıl isterseniz? 
- Benim istememle değil, sizin nasıl kolayını-

za gelirse?. 
Genç kız biraz sinirli, biraz dayanıksız, biraz 

başına gelen dertten usanmış görünerek, tez canlı 
bir karşılama yaptı: 

- Benim için hepsi bir doktor. Yurtta kalmak, 
yurtta istediklerinizi yaptırmak; dışarıda yaptır -
mak, raporlarını getirmek ... Sizin dileğinize, sizin 
isteğinize bağlıyım . 

Doktor bir durumluk düşündü, sonra: 
- Bakım evimizde röntgen \•ar. Laboratuvarla

rın çeşidi var, herşey en iyi. Birçok kontrollara, 
konsültasyonlara ihtiyaç olacak. Orada hepsini 
yıwarız. 

Dedi. genç kız: 

Yazan: E'IEM İZZET BENlcı:" -------

- Peki, öyle olsun. Gözünüz önünde olmak be
nim için daha iyi. 

Diyerek doktoru karşıladı ve sözüne ekledi: 
- Ben şimdi gider, evdekilere söyler, yarın 

erkenden grıirim olmaz mı doktor?. 
Dokto· düşünceli ve sınaea çekilmiş bir talebe 

gibi sıkın ll idi. 
-- F J ... 
Derkc.ı ağzından kelimeler ağır ağır döküllô

yordu: 
- Evet... evet... Bu da bir deneme olacak 

ONUN DELİSİYİM! 

cRezence• ta oturuyorlardı. 
Yemek yiyorlardı. 
Vakit epeyi gecikmişti. 
İkisi birbirlerini bulduklarına çok seviniyor • 

!ardı. 

- Kardeş, yazişa bak. On satır içinde bütün 
bir benliğin ve gönlün varlığını dile getirebiliyor. 
Bunu senin, en büyük tanıdığın, bayanların da ya
pamazlar! 

Diye Nesrini durmadan övüyordu. 
Onun övüşünde, konuşuşunda, anlatışında ger

çekten delicesine seven, tutkunluğunu sevdı..nın 
tutsaklığına veren bir inanç, iç sezgilerile örülm~ 
bir bağlılık vardı. Üstüste tekrarlıyordu: 

- Refet ben, onun delısiyım! 

GENÇ KIZ YATIYOR! 

Doktorun söylediği günün ertesi. 
Genç kız geldi. 
Yirmi beş numaraya yatırıldı. 
'!"ek yataklı, küçük bir oda. 
Hastabakıcı onu kendi clilc soydu, yatağa soktu. 
Kendisinin getirdiği geceliği giydi. 

(Devruw var) 

Fakat, diğeri tekıar baprdı: 
- Hayır, hayır .. Henüz ist' 

edilecek bir şey yok .. Her şeyi 
menizi istemiyorum, ama, b 
ı:.nle dostum ... Siz yalnızsınız 
(il mi? İyi.. İyi.. \:ok iyi ... 

Eğildi. Büyük V•! yarı açık 

ulize elini soktu, bir deste b 

J.onot çıkardı. 100 lira kac!ar • 
dı. Rıfat düşunüycırdu: M.ıha 

ki bu bir hırsızdı, fakat .ı'"IY8 

"' kor.uşması düzgün, kib ·\ • ı; 
ünen bir adamdı. 

Paralara hayre\le baktı. Dı 
ri ya,.aşça: 

- 100 lira .. Tal'l 100 lira. 
ni ne görmüş, ne oe tanırr.ı~ 
rrksınız ... Sadece, beni bul 
<lığınızı söyliyeceksiniz.. Sa 
l·en buradan gitmişim, 

Ar.laştık mı? .. 
Rifal şaşkın, para demetini 

!:;> ceplerinden birıne k?ydu. 
dra, diğeri valizinı kapıtl savLI 
~urken geri dönüo Rıfaı~: 

- C::eldığiniz yerden gid J\ 
Üzülmeyin.. telıişa dü~mcyıo 
Favdi Allahaısmarladık .. 

Rıfat, uzun müddet m;;teh•ı 

1, aldıktan sonra nihayet i<end 
toparladı. Bulunduğu yedeıı 

1<ıp gitmeğe karar verdi. Ou"'' 
rı elile yoklıyarak , rasgel• yür 
dü. Aşağı inen bir merdi.en b 

c!u Eli merdivenin trabı ınır'.i 
kurtularak bir _şeye çarptı, ırı0 
:·iş bir gürültü oidu. Ka,şıs:" 
br ışık göründü ve şidd~tlı ~ 
~ts yükseldi: 

- Kimsiniz? .. Burada ne yı 
rıyorsunuz? ... 

Rıfat hepsıni anlattı; gazete 
c'eki ilanı ... Küçük salondakı D 

... ez tükenmez bekleyişi.. Bii: 
ı un antresinde, bir seya~ata f 
meğe hazırlanmışa benziveo ' 
<lamı ...• 

Gece bekçi&i Rıtatın södıri• ~ 
tı· 

- Seyahat mi?.. Niçin? .. Ne 
;•~hati? Neler söylüyorsunuz~· 

- Öyle ya .. Bir masanın uı· 
' d~ kocaman bir Hliz va:(11. 

d~ste deste paralarla dolu bır 
fa ... 

İriyarı bekçi daha ziyarte dl' 
lcmiyerek haykırdı: 

- Ha.. anlaşıldı .. Patroııı Y' 
•irketin hissedarlarından bir• ~ 
E11yı soymuş, para;arı alıp 1<a' 
L.ış, gece yarısına kadaı- nd8' 

(Devamı S ıncı ııaJıifed•) 

1 
Radyo 

porgrarnJ, 
Ankara Radyotl 

BUGtlN 
17,30 Miislk (Uııs ıaall - Pi). "I 
18.30 Konumıa (dış pollllka ~ 

seteri). 
18.4t Müzik (dans nail de.,..,.ı;ı 
18,30 saaı. aJan• haberleri, rrı' 

rolojl Ye zlraal borsası (nal). rıl 

18,40 Türk ınUdfl: incesaz: l' t 
vend faslı. Tahsin Karakuş, Ha~W1 (1 

m~;:4~~~.ı::~ .. ~ ~=~;. =~~; 
dk, Ekrem R .. ıı. Rwıen Ferli, ııl ~ 
CemlL (Türk miUltt küme ok•f 
lan, radJ'olon.lk tem.O kolu 1turt' 
decekllr.) 

21 Saat, esham, tabvUit, flalllbıı' 
nukul borsası (Clal). 

Zl,15 llllu:lk (oda mlhltf). 
1 

Zl,45 Konuşma (ballalılı: pa1ll 
tu..uı. 

22 Mlhlk (küpilk orkestra). 
2! Müzik ( eflenoell plik). 
%!,45 - 24 sön aJau haberleri 

7annkl procram. 

1357 Hicri 1 1354 Ruıııf 
Zilkade B'.tincik8.0~t 

22 31 .......-; ---
1939 Ay 1, Gün 13, Kasım 61 

13 İkincikanun cuma 
~ --

Vakıtler Vasati Eıa~i 

sa. da. sa. do --- .,. 
Güneş 7 24 2 ıp 

Öğle 12 22 7 ·ıl 

İkindi 14 48 9 A6 

Akşanı 17 02 ı2 oa 
Yatsı l:! 38 

1 ,, 

İmsak 3 58 12'6 
~ 
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1 İstanbuldan Görünüşl~r 1 

Haliçte Bir Sandal Ve 
Bir Çift Kürek 

ihtiyar Sandalcı Gençlikte Nasıl 
Küreklere Yapıştığını Anlatıyordu 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 
ir gün Halıcıoğlundan !("ip• 
rüye gelecektim. Vapura 
kaçırmıştım. İskelenin ya

.undaki sandalcıl~rdan birk~';l 
l:ırden bağırdılar: 

- Köprüye bayım .. Ki'pri'yc .• 
Hava güzel, deniz durgunılu. 

Kış ortasında, güneşli bir hava -
o&, Haliçte bir sandal sehsı .vaıı· 

· ı; ak fena bir şey olmıyacaku. .. ,. 
Lordum: 

- Köprüye kaça gider.;in? .. 
- Haydi ver elli kuruş .. 
- Çok .. Daha aşağı .. Hem ben 

Kasımpaşaya çıkmak istiyorı.m. 
- Gel öyle ise .. 

Deniz ve sandallar - Kaça gkidecı!ksin.. ;;o k.a • 
ruş vereyim mi?. 

- Gel haydi.. paran bereke~ • ;:,ileri dağıttılar. üemirle··ini sa· 
lidir. tıyorlar .. Demir çok pahdı .. }\J 

Sandala atladım .. SandPlcı yaş- remi leşlerini de çıkarıp satar•ar. 
lıca bir Karadeniz çocuğu idi. Kü- .~ ınma, leşleri çıkarmak 1<;in çek. 
r~klere yapıştı. İskeleden ku~ • ı::ıasraf lazım .. Eğer, gemi leşl•rı -
ıardı tekneyi. Biraz sonra açıl • rin tutarı yapılan masraftan ;;<ık 

t•k.. • ısa, kim durur? Hemen ,şe baş-
Halicin bulanık, çamur reni:'• 
1 d tı. ".;.r]ar .• •'U arını yararak gı iyoruz. ..i ta· 

Halicin sahillerinde derin uir 
rı.fım ızda sah il. Gemi le:ılerl.. 

Sandalcıya: ~ckıln var .. Harap binala.·, yık.k 
- Bu gemi leşleı·ini ne:l.en çı • ıluvarlar .. Tenha, bakımsız bi'la • 

sarmıyorlar, dedim.. .ar .. 
- Çıkarırlar *'!bette.. Demir Halicin tam ortasında büyiık 

~;mdi çok para ediyor.. bir yolcu gemisi duruyor. Kayık· 
Sonra, karşı sahilde, eski geıl"i çıya bu gemiyi iş•ret edt>re!c 

;.ri söküp demir yaptıktan iske- - Bu gemi, dedi, ~on.yor 

kleri gösterdi: run ya, yepyenL. Bir yıldm hzıı 
- Bak şuralara .. Koca koca ge. < luyor Burada bekler .. Bir h:ıan-

yol gemisi imiş .. Rehin m• at,r • 
mış, mahkemelik mi imiş' .. SP.h• 

bi mi yokmuş .. Her ne hal ise t.0 1-
U değil .. Baksana bütün ;ıemınin 
•• rafı, çepçevre midye tuttu. 

İhtiya: sandalcıyı kış giirıe~ı 
terletmişti. Sol küreği bıraktı. 

J' olunun tersile, alnındaki tPC'l'
ri sildi. Sonra gülerek ilave et • 
ti: 

- İçindeki tayfalalr rahat .. Yi
;-ip içip yahyorla! .. Bazan, bu g~
ır.inin yanından b;: kaç d~fa ge -
ı:erim .. Başımı kaldırıp bu dev gi· 
1'ı alamete bakarım .. Düşünürn"'.! •. 
Bu gemi daha ne kadar burada 
~alacak?. 

{Devamı 6 ıncı sahifede) 
~==========================================================================~ 

Akla Kıskanç'ık Getirmez, Fakat 
Düşes'in Sa!onundakiJer Bunun 
Manasını Pek İyi E iliyorlardı 

F ransada çok 
nazik ve se

Vimlı bir kadın o
larak tanınmış o• 
lan Düşes do Pu
ıratiye'nir. f Jıtağın 
da pek çok iskam
bil kağıdı oyun . 
ları oynanıyor, ay
ni zamanda nük • 
teli sözlerle lati
felerle pek hoş va· 
kit geçiriyordu 

İhtilfön yaklaş
tığına alame~ olan 
dedikodular sızil
tılar bu topİantıla
ra mani olmuyor
du. 

Oyun cu !arın, 
Zamanın nükteli 
sOz söylemekle ma 
r f gcvezelerinin 
arasında güzel ka
d ... ılar da bulunu
y·. rdu. Kont Ka
'lapl'ın ekseriyet

le Du~csin konağı
na gl•lmesine se ~ 
bcb, Madam dö 
Liiz'n güzell ı ği ol
du liu ...,, soyleniyor-
du. Hakı katen 
Kont ne oyuncu 
itl i, ne de geveze .. 

Bır gün, Kontun 
agzı •çık uyudu • 
ğundan, ve bu se
beble geceleri üç 
dört defa uyanmak 
mrc huriye tinde 
' ldıgınrtJn ba1ıso-

du. 
Prenses Lfüz 

Hazır bulunanlardan birisi bu· 
na bır çare bildiğini iddia etbi: 

- Çok kolay, dedi Bir iskam • 
bil kağıdı almalı. Boru gibi bük

meli. Dudakların afasına koyarak 
uyumalı. 

Bunu işiten Düşes dö Puvatiye, 
rr.asalardan birine yaklaştı, bir 
kupa bacağı aldı, Konta verdi, ve 
şu sözü söyledi: 

- Bu bacağı bir tecrübe ediniz. 
Belki iyi ı;elir. 

* Ertesi gece, ayni sosyete büyük 
salonun bır köşesinde toplan • 
ınışlardı. Kont Kanapl, madam 
dö Lüzle konuşurken kocası Mös
yo dö Lüz Versaydan geldi. 
Düşesin konağma pek seyrek 

gelen Mösyö dö Lüz hoşsohbet ve 
natuk bir adamdı. Günün haber
lerine aid malumat veriyordu ve 
her.ccs kendisini büyük bir alaka 
ile dinliyordu. 

Bırdenbire, cebinden bükülmi.<ş 
hır iskambil kağıdı çıkardı : 

- Ah! Karımı fena şeylere alış
tırıyorsunuz. Şiındiye kadar eline 
iskambil kağıdı aldığını görme -
,riştim. Halbuki bu sabah yata
ğında şu Kağıdı buldum. 

Dedi. Kağıdı açtı. 
Bu, bir gece evvel Düş~= Kon

ta verdiği Kupa bacağı idi. Mösyö 
rlô Lüz, hazır bulunanların biri
"irlerine bakışmalarının, gülüş

me!erin sebebıni bir türlü anlıya· 
madı. 

Düşündü, bir sebeb bulamadı. 
Aklına kıskançlık da hiç gelmedi. 
Bir kupa bacağında kıskanılacak 
ne vardı. 

Kont Kanapl'a gelince: Ağzı a
çık uyumamak için başka bır ça· 
re aramak mecburiyetinde kaldı. 

1 l_ş_A __ K A __ f
1
Pro fesörü Karıs 

öldiirmüş! 
FENA NASİHAT: 

E ski Fransız Başvekillerin • 
den birisi, ış dolayısile geç 
vakte kadar alıkoyduğu ka· 

tlbesine izın verırken: 

- Gidebilirsiniz, matmazel ... 
Der ve latiia yollu ilave eder: 
- Geceyı barda geçirirsiniz ... 
Hususi kalem müdürü lakırdı· 

ya karışır: 

.Kadın Sorgu Hakimi Tarafında 
1 Nasıl Tevkif Edildi? 

- Bu fena nasihate sakın uy • 
mayınız. matmazel.. 
Sabık Başvekıl mukabele eder: 
- Kadınlar fena nasıhatlere uy

mazlar Böyle söyledığim içm he
m budala mı sandınız?. 

- Hayır! Yanılmış olabilırım. 

HAfİSHANEOE: 

-Hadise FrJns;da, bir hapL 
ı ede geçer. llfödür, mahkümlarm 
}· oğuşunu gezerken bunlardan oı
ı ınc sorar: 

- Mevhum bir şirketi met•den 
l 1 ır rapor tanz ı nıınden \'e h3~n:ı 
,;.nandırarak soynıak cU.rmı...inJen 

mahkumsun, değil mı? .. 
- Evet. .. 
- O halde gel benimle bera • 

• ~'er . .. Hapisanenın hüsnü id...;.re
sJnden bahis bır rapor hazırh::a. 
Cöksın. 

HUNA SÖZ YOK: 

Bir içtimada, konferansçı, ka
dınların felaketlere, büyük acıla
ra tahammül edecek kabiliyette 
bulunmadıklarından bahseder. 
Dinleyicılerden birisi ayağa kal

kar: 

- Hayır! der, yanılıyorsunuz .. 
Kadınlar acıya erkeklerden daha 
ziyade tahammül ederler. 

- Ne bıliyorsunuz, doktor mu
sunuz siz?. 

- Hayır! Kunduracıyım!. 

F ransada meşhur bir profe
sorıin ölıi olarak bulundu
ğunu geçen gun yazmış, bu

nun bir kaza olduğu zannedıldi • 
ğini iliı\•e etmıştik. 

Paris zabıtası tahkikatı tamik 
e:mış, profesôrun karısını suçlu 
bularak te\·k:f eylemışlir. 

Buna da sebeb ıfadelerindekl 

tezaddır. 

Mesele şöyle cereyan etmiştir: 
Profesörün karısı doktor Mu· 

!ara telefon etmiş ve demiştir ki: 
-Çabuk gehnız. Kocam bir 

kazaya uğradı, yaralandı. 

Doktor, koşup gelmiş, fakat o
do;•a girince bır yaralı değil, bir 
ölu karşısında bulunmuştur . 

Doktor, yere dız çökmüş, yara
, ., muayene etmiş ve bu sırada 
maktuWn yanında rovelver fıliın 

fıormemiş. Kadın: 

-Rovelver, yanında idi Baka· 
y·m ne oldu?. ı 
Demiş. İki üç dakika kadar kay

bolmuş, sonra kocaman bir rovel
verle gelmiş ve rovelveri cesedin 
"ağ tarafına bırakmış. 

Madam Mamel, zabıtayıı verdi
ği ilk ifadede: 

- Zabıta memurları gelmezden 
evvel cesede ve rovelvere dokun
madım. 

Demişti. Doktorla müvacehe e-

Tevkil olunan Madam Mamel, 
gazetecilerin fotoğrafını çek· 
ıneın eleri için başını, siyah 

b ir örtü ile örtmilştiir 

er lince ifadesinde ısrar elmiş, dok
t.:ıru n yanıldığını iddia etmıştlr. 

Doktor da demiş kı: 

- Madam, gerek sıze ve gerek 
~ılenızın şerefine olan hürmetıme 

rağmen bu sözünüzün doğru ol 
madığını söylemek mecburiye 
tindeyım: Rovelver cesedin yanı 
da değıldi, onu •İz getirdiniz, bı 
raktınız. 

Doktor Mular gibi maruf v 
ciddi bir adamın bu ifadesi üze 
rme Mamel tevkii oluomuştur-

Adliye ve zabıta memurlar 
profe,örün odasındaki koltuğu 

üzerindeki lekenin, kan lekesi ol 
duğuna kanaat getirmiş, şu hal 
de profesör, bunun üzerinde otu 
rıırken bir başkası tarafından atı
lan bir kurşunla vurulmuştur Ö
lüm de ani olmuştur. 

Sonra, ayaklarından çekilere• 
odanın ortasına sürüklenmış, en
sesinden akan kanların bıraktığı 
lekeler de silinmiştir. 

Sorgu hô.kimi, profesörün hiz
metçisi Malpiesi yeniden sorguya 
çekmek lüzumunu görmemiştir. 

Sorgu hakimi, profesörün karı
sına hitaben: 

- Madam Mamel, sizi tevkif et
mek mecburıyetindeyim. Buna 
çok müteessirim. Fakat, ifadele • 
rinizdeki mübayenet ve deliller 
hep aleyhinizdedir. 

Dedi ve Madam Mamel, iki jan
darma ile Versay hapisanesine 
gönderilmiştir. 

Nasıl Bir insan Olduğunuzu 
öğrenmek mi 

istiyorsunuz? 

• 

Gizli B ir Hususiyetini= Olduğuna. Ahlak ve 
S ec iyenizi Saklıyabildiğ inize Kani iseniz 
Çok Y a nılıyorsun uz. Çünkü Hututu 
Veçhiyeniz. Hei Bir Hareketiniz Teşekkül 
Tarzınız \/e N ihayet En Ufak .Je=tleriniz 

Her Şeyi Meydana Koymıya Kafidir. 
I~~~__;___;;._~_.:..,~~-~~...;.._......;.~~~~~~• 

Muhitinizdekilerin Çehrelerini, Tavırları 
Oturuşlarını Bellisizce Tedkik Edersen_2 
Zekası, Ahlakı Ve Mizacı Hakkında Aşağı 
Ve Yukarı Bir Fikir Edinebilirsiniz 

Ç .. n k u'" 1 Yazı Yazma Tarzınız, Tırnaklarınız Alnır. .. 
U ' Çizgileriniz, Jestleriniz, Burnunuz, Kaşların 

Gülilşüntiz, duru~unm: böyle miT Oturma Şekliniz, Dişleriniz, Kemiklerinizden Anlaşılabıııt 

YAZI YAZMA -· -
T ARZLAR.NIZ 

D arbelcriniz şiddeti mi? Ya
zarken, cahil olmadıi;ıcız 
halde ufak lrfek imla 'ıa • 

talan mı yapıyorsunuz? .. 

Dikkat ediniz. Fikriniz, vaı • !e

ıı:zle meşııul değil. En buyuk ku
''urunuz da bu · Dalgınuk .. 
Darbelerdek ı intızaıımdık hır 

mütehassısın göıünd~n kaı;ma1. ve 
bu küçük darbeler ha••asiyeti -
nizi, hususiyctinızi 

Darbelerinizin 
gOstt·rlr. 
intıwmsızlığı 

fazla mı? 
Şu halde hassasıyetiniz de fn

!ndır. Ve •izde, sevki tabu gul ı b

dır. 

Darbelerıniz seri ve m untazam 
mı? Bravo ... Vazıfeye bağlılık. 

metanet, sebat, ı kdam, iffet ve is
tıkamet gıbı mezıytlere malıkoi • 

l'İZ. İlk satırların solunda fazl•ca 
boşluk m u bırakıyorsunuz? 

Bu, çok hass:ısiyete delalet e· 
der. Hayatta çok ıztırab çekel 
~ ıniz. 

Boşlukları az bırakıyor, satıı 
Jarı pek sık mı yazıyorsunuz• .. . 

( l)evamı 7 inci sahifeıJ.~) 

rırnaklarmız ve elleriniz bu bi~imdo mı? .ı a oturuş tarzınız nnsu bu şekilde mı?' 
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Haliçde Bir Sandal ve· HiKAYE. = 

1 Ş A R A R K E ı •• 
Franko Katalonya'yı Ele 

Geçirmek Üzere· İmiş 
(1 lnci ıahifeden devam) 

Bu defakı harbi kaybettikleri 
takdirde İspanya meselesinin a
kıbeti taayyün edeceğini evvelden 
bilen ve buna göre vaktile ted -
bir alıp fevkaliıde hazırlıklar ya
pan Cumhuriyetçiler idareleri al
tında bulunan topraklan adım 
adım müdafaa etmişler ve Fran
kistlerin zafere erişmelerine im
kan vermemek için ellerinden ge
len herşeyi yapmışlardır. 

liıde mü.cehhez kuvvetlerle şid -
detli mukabelelerde bulunmuş -
ıar," taarruzu leh !erine çevirmeğe 
muvaUak olmuşlardır. 

Frankistlerin eline geçeceğini an
lıyan Roma siyasi mehafili vazi
yetten fe'tkalade memnun görün
mektedir 

Çemberlayn Hükumeti 
Ve Muhalifleri 

Bir Çift Kürek 
(5 inci sahifeden deva,,•) 

Sandalımız Kasunpaşa önl,!fıne 

aklaşıyordu. Koyun açığına g.: -
lince hafif bir rüzgar tuttu San
dalcı: 

•ş güç kalmadı. Öyle günler (ıtU· 
yor ki, ak~ama kacıar müşceri 1-ek
•'yoruz. Sonra, birısi gelince. ll'
zim de içimizden biraz dolaşmak. 
l!.eliyor. Dostlar alış verişte gör
<Ün .. Beş on kuruş için y.ıpışıyo-

(4 üm-ü aalr;f~der. det••11 
Ja k~panıp oturm;;sının ,.--bl·bı '' 
:ıni~!. .. Görüyor musun be!-,yı 
şimdi ben nt' yapa. ım? s "ı' 1ıır 
ç;;re düşün.~ 

Fakat dahili harbe bir nihayet 
vermek ve İspanya meselesini 
devletler arasında bir müzakere 
mevzuu olmaktan kuratrmak is
tiyen Frankistler, taze ve fevka-

Franko, neitceyi cld< etmek içın 
hükıimetçilerin merkezi olan Bar
selon şehrinın de bulundl'ğU Ka
talonyayı tamamile ele geçirme
yi kararlaştırmış olduğundan di
ğer cephelerde müdafaa vaziye
tinde kalmış ve varkuvvetile bu 
cepheye yüklenmiştir. 

Arazinin dağlık olmasına rağ

men Frankistler cepheyi yarmıya 
muvaffak olmuşlar ve sür'atle i
lerlemeğe başlamışlardır. 

Bütün Kataionyanın yakında 

PARİSİN TEYAKKUZU 

Paris 13 (Hususi) - Frankist 
kıtaatın Katalonyada muzaffer 
olmıya ve Romanın zafer şenlik

leri yapmıya başlaması burada 
layık olduğu ehemmiyetle kar -
şılanmıştır. Katalonyarun zaptı 

Fransarun Pirene hududlarınm 

İtalya, Almanya, Franko kuvvet
leri tarabndan sarılması demek 

olacağına göre bükfunet müte -
yakkız bulunmaktadır. 

(2 inci sayfadan devam) 

rasındaki sol zümrelere terketme
si ihtimali vardır. Bu zümreler, 

parti organizasyonlarını ıı:ayıflat

tıktan sonra, sosyalistlerle i§bir
lıği yaparak akibeti meçhul bir 

maceraya sürüklenmekten ise, 
parti teşkilatlarının kuvvetine 
dayanarak iktidara geçmeyi ter
cih etmektedirler. 

lngiliz Nazırları 
Vatiknı Ziyaret Ettiler 

Tayyare 
Kaçakçı tın ı 

Parlamentonun bu devreis 1940 
senesine kadar devam edecektir. 
Muhalif partiler arasında yapıla
cak bir kovalisyon ile Çember -

!ayn hükumetini iktidardan dü -
şürınek mümkün olmadığına na
zaran şu ihtimaller akla gelebilir: 

1- Çemberlayn iktidarı kendi 
parti mensupları uasından baş

kalarına terkederek çekilebilir. 

2- Kabinesini yeni baştan teş
kil ederek, parti mensupları ara
sından kendi siyasetine taraftar 
olmıyaııları da hükumetinin içine 
alabilir. 

(1 bıd aahlfeden d'~am) 
uğramıştır. 

Almanya tarafından şiddetle 
mtizabt'ret gören ve kuvvetine 
güvenen İtalya, bu emellerini fi
len tahakkuk ettirecek vaziyette 
clduğunu ima t'ylemi§tir. Vaziyet 
nazik addedilmektedir. Çembeı -
layn'in tuttuğu yolun yani!§ ol -
duğu kanaatinde bulunan Lon • 
dra mehafili, bu son haberler kar
ıısında hayret etmemekte ve İn
giliz kabinesindt' bazı tadilatı za
ruri görmektoo:r. 
ROMANIN NOKTAİ NAZARI 

Roma 13 (Hususi) - İngiliz ve 
İtalyan nazırları arasında dün ak
§am bilkuvve bıten konuşmalar 
esnasında, yeni bir itil.lf imzalan
madığı ve hiç bir taahhüd altına 
gırilmediği teeyyüd etmektt'dır. 

Mussolini iki gün süren konuş
malar esnasında, bütün devletle
rin ve herkesten evvel Fransanın 
Akdenizde emptry&J vaziyetini ta
nımasını istt'mış, bu vaziyetten 
İngilterenin kat'iyen endişe et • 
memesi lazım geldiğini söylemiş, 
İtalyanın Akdenizdekı İngiliz 
menfaatlerine sıkı bir surette ri
ayet etmek niyetinde bulundu -
ğunu ılave etmiştır. 

İtalya Başvekili/, Italyanın 
Fransaya karşı ileri sürdüğü ta -
lehleri de izah etmiş, İtalyanın 
Tunus üzerindeki iddialannın da
ha ziyade hukuki ve iktısadi ma
hiyette bulunduğunu ve Tunusun 
cenubunda baZJ hudud tashihli' -
rile iktifa edeceğini, Cibuti lima -
nının sahibinde vuku bulacak te
beddülün Akdeniz statükosunu 
mütt'eSSir etmiyeceğini ilavt' et -
miştir. 

Mussollni ile Çemberlayn ara -
sın da dün akşamki mülflka t bir 

• • • 

saat bir çeyrek sürmu~tür Bu mü
lakat hakkında biç bir malümat 
neşredilme.m~tır. 

İtalya gazeteleri, İtalyan . İn -
giliz konuşmalarının neticesi hak
kında çok ihtiyatkar davranmak
ta, M ussolininin sulhun idam esi 
temennisindt' bulunduğunu, Çem
berlayn'in de her zamanc!an ziya
de uzlaıjma politikasına devam et
mt'k azminde olduğunu kaydet -
mekle iktifa eylemektedir. 

İNGİLİZ NAZIRLAR! 
VATİKM'DA 

Roma 13 (Hususi)- Çember
layn ve Halifaks bugün öğleden 
sonr& Vatıkana gidecekler, me -
rasimle karşılanacaklar, Papa ta
rabndan kabul edileceklerdir. 

Papa ile İngilız Nazırlan ara
sında cereyan edecek müzakere
lere fazla ehemmiyet verilmk -
tedır. 

ingıliz Nanrları bundan •On
ra Papanın Harıciy Nazırını zi
yaret edecekler, onunla da bir 
müddet ko11uşaraklaı, milteakı -
ben Papalık makamı Hariciye 
Nazırının da İ§tirakile çay ziya
fetinde bulunacaklardır. 

Papa ile İngiliz Nazırları ara
sında cereyan t'decek müzakere
ler esnasında Papanın Avrupa 
suluhunu kurtarmak yolunda mü
him teşebbüsler yapacağı ve ci
han vaziyeti hakkında Çember
laynle müdavelei efkarda bulu -
nacağı anlaşılmaktadır. 

BONE İSTİFA MI EDİYOR? 

Roma 13 (Hususi) - Fransız 

Başvekili Daladye ile Hariciye 
Nazırı Bone arasında bir ihtilat 
çıktığını, bu sebeble Haricye Na
zırının istifa roeceğini bazı ~ıze
ler tarafından haber verilmekte
dir. 

• • 

(1 inci sahifeden devam) 

Ankar• 12 (A.A.)- Havas ajan

sı tarafından neşredilen bir ha -
berde, Ankaraya tayyare kaçak

çılığmdun maznun Ekrt'm König 
namında bir Türk vatandaşının 
otomobil kazası neticesinde yat
tığı Nimes hastahanesinde hakiki 

hüviyetinin meydana çıkması ü
zerine uzun zamandanberi ika -
met etmekte olduğu Fransada tev
kif edildiği, Haber gazetesindeki 
bir yazıya atfen bildirilerek Fran

sa milli emniyetinin bu havadisi 
tekzib ettiği beyan olunmakta ve 
bu mesele hakkında Türk zabıta
sının Fransa zabıtasıııa kat'iyyen 
bir talebde bulunmamış olduğu 
da ilave t'dilmektedir. 

Havas aJansı tarafından veri
lt'n bu haber üzerine tavzihi key
fiyet için beyan etmiye mezunuz 
ki, Türkiye Cumhuriyeti adli ma

kamatı Ekrem König'in tutulup 
Türk adliyesine t<slimi için Fran
sa makamatı aiclesine, Paristeki 
büyük elçiliği va'ltasile. mütead
did müracaatlarda bulunmuş ve 
bu müracaatlara karşılık olarak 

Fransa Hariciyesı 17 /12/1938 ta
rihinde bir nota ile Fransız poli
sinin bu şahsı takip etmekte ol
duğunu bildirmekle beraber Fran

sa zabıtasının merkum hakkında 
elde ettiği bazı malumatı da ver-
miştir • 

Yeni Bütce 
Hazırlığı 

(1 inci aahifeden devam) 

KALKINMA PLANI 

2inci 4 senelik kalkınma pliını 

3- Devrenin sonunu bcklenıi
yerek meclisı fesheder ve seçimi 
tazeler. 

4-- Sonuncu bir ihtimal de e
sasen parlamento içinde zayıf o
lan muhalefete kulak asmıyarak 
devrenin sonuna kadar şimdiki 

teşkilatı muhafaza eder. 

Çemberlayn, dış politikada gi
riştiği teşebbüsün neticesine göre 
kararını verecektir. Bu karar ü

rerint' amil olacak diğer bir va
ziyet de silahlanma programının 
tatbikında gösterilecek muvaffa

kiyet veya muvaffakiyetsizliktir. 
Esasen Çemberlayn hükümetine 
karşı parti içinden .isyan. mahi

yetini alan hareket Vt' parti dı
şındaki muhalefet de bu iki nok
ta üzerinde toplanmıştır: Siliıh -
!anma programının tatbikında 

muvaffakiyetsizlik ve dış politi -

kada beceriksizlik. Eğer Roma 
görüşmeleri hiç olmazsa bu itti
hamların ikincisini tekzib etmez
se, Çemberlayn hükümetinin mu
kadderatı tehlikeye düşebilir. 

1 
A•k•rl fabrikalar 

lllnl•rı ------= 
1250 ton Nitrat dö Sut alınacak 

Tahmin t'dilen bedeli 100,000 lira 
olan 1250 ton Nitrat dö sut Askeri 
Fabri.kalar Umum Müdürlüğü mer
kez t;ahn alma komisyonunca 4/3/ 
1939 cumartesi günü saat 11 dt' ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şart -
name beş lira mukabilindt' komis -
yondan verilir. 

ile 3 numaralı pliın tevhid olun-

Mıakr•fleye 1 Terı·rken .• muş ve .4 üncü kalkınma pliını· Y ~ ismi altında 5 sent'de tahakkuk 
ettirilebilecek yeni bir pliın tan-

Talihlerin muvakkat teminat olan 
6250 lirayı havi teklif mektublarını 
mt'Zkür günde saat 10 a kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin 
dt' 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki wsaikle mezkıir 

gün ve saatte komisyona müra -
caatlan. · 263> Ma carlar, ı~ntikom in ~ern Pakta ::~~~z:~7ıf:~~rf~ı~:~~~ır'.çin * 

Gl·rı'yorlar, Çekler Almanlar;a Valimiz Do.u 170 ton Toleol alınacak 
1 

Tahmin edilen bedeli (59.000) lira 
İ R T İ H A L .:.'an 170 ton Tolrol Askeri Fab:i'ca-

1• t t ı' f a k y a p 1 y o r 1 a r İstanbul vilayeti sabık Sıhhiyt' lar Umum Müdürlüğü merkez sa -

Budapeşte 13 <Hususi) - Maear Hariciye Nazırı Kont Csaky, Ma
car milli partisinin içtiına.ında, Baş vekil İmredi ile beraber hazır bu
lunmuştur. 

mü.dür muavini Dr. Bay Sami uzun tınalma komisyonunca 3/3/939 cu
bir rahatsızlı"' müteaki K it ma günü saat 15 de kapalı zarfla 

5• p iZi op- ili J -·"l k 
raktaki hanesinde irtihali danbeka a e .,.... ece tir. Şartname (2) lira 
eylemiştir. (95) kuruş mukabilinde komisyon

dan vt'rilir. Taliblerin muvakkat te
ı-:ı:erb~m Şe~re~anııtinin 42 se- minatı olan (-t!OO) lirayı havi tek-Kont Csaky içtima esnssında söz alarak Macaristanın antikomin

tcm pakta girmek üzere bulunduğu nu teblig" etmistir. Bu haber Macar . . ' 
ecnebi siyasi mehafilinde derin bir tesir yapmıştır. 

Diğer taraftan Çekoslovakyanı n da Almanya ile buı:ünlerde bir 
aııkeri ittifak yapacağı ve bu mua &edeyi imza için Çek Hariciye Na
zırının yakında Berl ine gideceği 'bura siyasi mehafilinde söylen
mektedir. 

nelik afıf, vazıfesıne son derece lif kt bl k" .. d . me u annı mez ur gun e saat 
merbut t'mt'kli mt'murlarındandı. l• d k d k · ı · . .. e a ar omısyona verme erı ve 
Cenazesı 14/ 1/939 tarihine mü- ke dil · · d 2490 alı k . . .. .. n ennın e numar a -

sadif Curnartesı gun u Kızıltoprak nunuıı 2 v 3 dd ı · d iti . e ma e erın t' vesa-
istasyonu arkasındalti hanesinden iklt' ınezkür - tt k · 
saat 11 de kaldınlacak ve namazı yon .. guntla ve saa
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Vaıı•ffil•Z or. lha•n samı dik ten sonra detnt'dilecektir. YENi ESERLER 
1 

Vali ve Belt'dıye reisi Lütfi Kır
dar bu sabah üniversiteyi ziyaret 
etmiştir. Lütfi Kırdar saat 9 da 
Üniversiteyi' gelmiştir. 

Rektör ve profesôrlerle görüşen 
w lJniversiteyi gezen Valimiz ta

İstafilekek Aşısı Allah rabmt't eylesin ---------
DEVREDtLECEK İHTIRA Ebedi Atatürltümüz için ölü-

lstalilokoklardan miitevellid BERATI 
(ergenlik, kan çıbanı, koltuk •Kuyu açmağa mahsus matkap miinden sonra yazılmış bütün ya-
ıl tı çı banı, arpacık) ve biitiin tabancas1> hakkındakı' " ·tira ı'çın' zıları toplıyan Fatih Halkevi bir 

"d b ı k .., aydanberi, gece gündüz durma -
cı. asta 1 l•rıoa karfl pek ıçın alman 21 Mart 1935 tarih V". 
1 • r b' d dan çalışmak suretile (Onun için 
esı r ı 11 •ıı ı r. •••ıil l!J97 numaralı ihtira beratının ihtı-Divanyolu No. 113 yazılanlar, ve söylenenler) adlı 

lebe ile de temas etmiş ve onların "s=E::Y:::=:A=;H"'A"'TE=='=ç"""'ıKA==c=AK==T=ALEB===-E 
derdlerile alakadar olmuştur. Bu Sömestr tatili münasebetilt' pa-

va ettiği hukuk bu kerre başkasınP çok kıymetli bir eser meydana 
devir veyahut mevkii fiile konmak getirmiştir. 
için icara dahi verilebileceği tek En tanınmış kalem sahihlerin -
lif edilmekti' olmakla bu hususta den 90 muharririn 215 tane maka
!.·zla rnalCimat edinmek isteyenle - lesini ihtiva t'den bu büyük eser 
r;n Galatada, Arslan han 5 inci kat kronolojik Vt' alfabetik esasa göre 
1 - 3 numaralara müracaat eyleme . kuvvt'tli bir ta.•nife tabi tutul • 

meyanda bilhassa kimsesiz tale - zar günü Avrupaya bir tetkik se
belerin himayesi, fakir talebelere yahati.nt' çıkacakları yazılan üni-
yapılacak yardım ve •Üniversite versıte talebeleri, bu seyahatle _ 
mahallesi> gıbi işl<'r de tetkik o- rini pazartesi ııününe tl'hir etmiş-
lunmuştur. !erdir. lt'ı-i ilan olunur. muştın· 

- Burası hep böyledir dedi .. 
Şu karşı sırtlardar: doğru rüz;a• 
gtolir .. 

Eski Bahriye Nezareti bınas·. e-
• ünden geçiyoruz. Kasımpaş~ i~

kelesine dümen kırdık .. İskelede 
!>ağlı, boş sandallar var .. Bir va 1 
pur balat alıyo~ ... Biz yaklaş!ıken 
t zerimize doğru gelen bir b:ışka 
l'l!ndal, bizim ihtiyar sandalc•ya 

; uz küreklere .. Eski sandal me•ak
Lları kalmadı .. Günde taşıdıqur.lz 
Lıüşteri sayısını aklımda tutau•az
ı!..m .. Şu bazularım yok mu? Gc -
r~ sızlardı .. Ter dökerdik .. Fal<<.!, 
J< .ı.zanırdık hani. .. 

Haliçteki sandalcıyı daha u • 
rnn müddet söyletmekte müm • 
, ündü .. Fakat, soğ.:ık bir rüzg 1 · 
r.n altlnda, ı-ütul,<tli Ka5ımpaşa 

oahilinde daha uzun müddet b~k· 
]emek nezleyi, gripi yakala~·ak 

i~in yerinde bir fırsat olaca!'::rıı 
tüşündüm.. Kenci•sine bay!rh 
..• üşteriler temennı t'derek avnl
t'..m .. 

Rıfat, işi anlamı~tı. Ehrıı ,eoı 

rrıktu. Cebinde J;lıraları avurıı -
nuıı içıne aldı; o paralan pa•ıo

ııun, kendisini bir poliıi uınnedı'" 
ielı: verdiğini söy1cyip i~de et • 
•nek istedi. Fakat; birdenbire. ef 

lirası .. doktor ... ıl!ıçlar.. ek-ne~ 
ve yemek parası ... Bütiin bu ke 
meler, müz'iç sinekler gmi ka!ll' 
~ında dönmeğe başladı. 

Bu ara, bekçi kapıyı ac:ırak Rı· 
iatı dışan itti ve: 

i ağırıyor: 

- Sağa al .. Al. biraz .. 

Nihayet iskeleye yanaşt.k .. San
dalcının parasını verip çıkıyor • 
dum. Bana: 

- Haydi güle güle, dedi.. St'r. 
l.zim Halici galiba iyi bUmiycr
~un ... Bir gün gel de, seni gez.1•· 
nyim .. Dedi .. Zaten bizde ar: Jı 

O, bfraz evwl oturduğum s.,,. 
•.'alın peykesı üzer'ndt·ki min•krı 
!<aldırıyordu . 

- Haydi, zavallı ıhtiya: ç<-~ 1 • 

Jip git artık .. Sana burada ek.ııel 
yok. .. Kısmetıni başka kapıda at~ 

Rıfat, cebındeki paralardan "' 
Leri olmıyan bu saf adaınn yıı•ır 
re bir an baktı ve: 

- Allahaısınarfadık b<-1:cı da • 
yı' 

Diy erdt. ~ekilip gıtti. 

·Bu Günkü c·nayet !Askerlik işleri 1 
Eminonu As. Ş sıne men>ub 

316 ılii 333 doğumlu olup yoklaır.1 

kaçağı ve saklılardan muamele • 
leri tekemmül etmı:; olanarla 31! 
ila 329 doğumlulardan bakaya J<ı1 
mış olanlar ve şımdıye kadar 8' 
kere çağırılmamı:; 330 doguınlC 
müslim ve pıyadc •ınılından bıJ • 
lunanlar bu dt'fa aı:.kere sevk eD 
leceklerdir. 

Bugün öğle üzeri Beyazıdda Fa
tih sulh ceza mahkemesi kalem o
dasında feci bir cinayet işlenmi§ 
bir ·zabıt katibi karısını ve kayin
valdesini tabanca ile öldürmüş 
kendisi de bir kaza neticesi öl -
müştür. 

Tabkikatnnıza göre hadise şöy
le olmuştur. Fatih sulh ce-.<a mah
kemesi zabıt kiitiblerinden Şev -
ket ile karısı Vildan geçineme -
diklerinden mahkemeye müracaat 
roerek sulha teşebbüs davası aç -
mışlar ve geçen gün dava !arı gö
rülmüştür. Bugi!.n saat 11 radde
lerinde Vildan annesı Nazife ile 
beraber il3mı almak için Beyazıd
daki Fatih sulh ceza mahkemt'sine 
gitmişlerdir. Kalem odasına giren 
Vildan ile Nazife burada İ§ başında 
bulunan Şevketle karşılaşmışlar
dır. Vildan ile Odaya giren Nazife 

İngilterenin Ankara 
Ve Türkiyenin Londra 

Sefirlikleri 
(1 inci •ah if~den devam) 

]aşılmaktadır. 

Diğer tara!t.an sabık Haricıy-e 

V t'kilimiz doktor Tevfik Rüştü A

rasın Londra büyük elçiliğimize 

tayini hakkında İngiltere hükü -

meti tarafından vaki olan istim -

zaca İngiliz hükümeti agremanını 
vermiştir. · 

YENİ SEFİR ÇİNDE 
KAZAYA UGRADI 

İngilte-renin mümtaz diplomat -

)arından olan yeni sefir, g('Çenler

de Nenkin'den otomobille Şang
haya giderken Japon tayyareleri

nin hücumuna uğrıyarak ağır su

rette yaralanmış, Singaporda te -

davi edilmiş, Japon bükiımeti .ken
disine beş bin İngiliz lirası taz -
minat vermiş ve özür dilemişti. 

TIVATRÖLA~ 

ii 
Tepe başında 

Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Buakf .. m 2(1,JO da 
(ASMODE) P. 5 

Şevketi görüne" ona ileri geri bazı 
sözler söylemeğe başlamışlardır. 1 

Son günlerde çok sinirli bir 
halde bulunan Ş<-vket de hemen 
tabancasını ~-ekıniş evveıa bir 
kurşuna] gayınvalidesini, sonra 
da iki kurşunla karısını yere ser
miş, ikisi de hemen ölmüşlt'rdir. 

Her ikisinin kanlar içinde yere 
yuvarlandığını gören Şevket kor
ku ve helecan içinde masalann a
rasından geçerek dı~arı çıkmak 

isterken ayağı masalardan birinin 
ayaklarına takılarak elindeln ta
banca ile beraber düşmüş, bu sı
rada tetiği yere temas eden ta -
banca ateş almış ve çikan kurşun 
Şevketin çenesinin altından gi>
rerek ensesinden çıkmış tVI' der
hal ölmüştür. 

Adliye ve zabıta tahkıkata baş
lannştır 

İş Başında 
Sancıya 
Tutuldu 

Ölümü Şüpheli 
Görülerek Tahkikata 

Başlandı 

Baka.va yoklama kııçagı ve ı;V 
Jılardan olmayıp vaziyetleri ııor 

mal olanlardan bt'dt'lı naltdı ver 
mek istiy.,nlerin bedelleri 20 iJii1 
cikiınun 939 cuma gunü a~oıııı' 
kadar kabul l'<lılecektir 

Bt'del veremiyccekler için ~uJıl 
de toplanma günü 21 ıkincik~nuı 
939 cumartesi günü asker bevkt' 
dilecdtleri ilan o.lunuı 

Sultanahmed 1 ınd 
mahkem<"sinden· 

sulh 

Davacı Mahmud Hakla vPki .. 
ve \bdülnaf' Yarar tarafırıd 
nı <yb Kocaclide GökİİıJ 
hü> .. . net vapur ve siliıh fabrtk1 

sında elektrı k~ı ustası Ahmed f 

Mecidiye köyünde Şair Sabrı 

kağında 6 sayılı ~vdı' mukin1 fi 
seyin al yhlerinc 140 liranın ~ 
sararifı muhakeme ve ucreti vl!Y 
Jetle birlikti' tahsilı talebile açıll 
alacak davasının ICJ'a kılınan O' 
ruşmasında: 

Beşıktaşta Kılıçali mahallt'Sındt Müddeaaleyhlerden Ahmed<' #' 
2 numaralı evde oturan Ostro - derilen davetiye: Yukarıdaki i 
Türk tütün şirketinde çalışan Ali metgahını U,rkettigi ve şimdikı İ 
oğlu Sabri adında bır tütün ame- resi de belli olmadığı şerhile il' 
lesi dün Ahırkapı açıklarında ten başiri tarafından ıade edilmi~ 

tütünleri denize dökmekte iken müddei vekılınin talebi veçhile ~ 
kuk usulü muhalı~meleri karııl~ 

müthiş bir sancıya tutulub kıv - nun 141 inci ve onu takib ~'Clen rrı" 
ranmıya başlamıştır. deleri ve kanunu mf'zkürun 196 l 

Sabri arkadaşları tarafından doksan altıncı maddcsı muciblfl 
Gülbane hastanesine götüriilü.rkt'n tsas hakkında cevab vermek iiıt 
yolda ölmüştür. 20 gün müddetle iliınen tt'blıgııl 

rasına ve muhakemenin de 9/2fr 
tarıhlne raslıyan pu~embe ~ 
saat 14 de icrasına mahkemece 
rar verilmiş oldn~ndan o gü!I 
o satte mahkemede bizzat ve •a r 
vekale bulunmadığı takdirde ~ 
ha.kemt'sinin gıyabında icra J(I~ 
eağı ilan olunur. 93~ 

Yapılan muayent' netıcesiııde 

Sabrinin ölümü şüpheli görülmii§ 

ve görülen lüzum üzerine cesed 

morga nakledilmiştir. 

•• 
Uzerine 
Fenalık 
Gelmiş 

TURAN 
Tlyatroııl 

İstiklal caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

Papazköprüsünde Korde!A soka
ğında 47 numaralı evde oturan 18 

r../ 
Caz kralı v 

Bu akşam saat 20,30 da 
(MUM SÖNDÜ) 5 teblo 

gıır. Fransıı :.t 
dı:r.ı Elvey~' 

Yll§!Jldaltatina isminde genç bir iız ııenci şarııcl' 
dün Beyoğ!UDdan g('Çme.kte iken Broz Tomas, St'Vt'ııilr '1ll11ÖZÜ JI. 
üzerine fenalık gelerek cfıişmüş ve vin 15 &e'Venikmen * Twimde 

ErtuOrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
(Bu g~e) 

HiSSEİ ŞAYİA 
Vodvil 3 perde 

Yakında (İNSAN MABUT) 

* 
Halk @pereti 

Bu ak§am 
Saat g da 

Yeni operet 
ÜÇ YILDIZ 

Yakında: Senenin en şen ope~etı 
MODERN KIZLAR 
Yazan: 111. Yesari 

bn düşme neticesinde başmdaıı ya- San'atJıar Naşit CeuıaJ sııJıl' 
ralanmıştır. Katina tedavi altma birlikte 

Küçük da lttilo operet 3 1' 

• 

; 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞA~ 
Her yemekten sonra muntazan1an 

diş lerinizi fırçlllayınız 



va ) 

l'D. hd 

ı1e:i~1 

• hi! 

t.ehı"' 
~1ru .. 

t,>a'TO'"' 

oedt'-
et . 

1 Numaralı Halk Filosu 
Büyü Barbtle Osmanlı - il.us denb ku.vvetlerl ara• 

Bmda K.arad.enbde yapılan ç&rpLJIDalan ve tlmdl7e 

kadar :raı.ılmamıt deniz muharebelerinln notları. 

Her haklu mahfuıdur. 

..., __ Tefrika Numarı181 ı 3 

Eserin huırl&nmasına not ve v ... tk vennelc ıuretlle 
;raıdun edenler: Amiral Vuıl, AlbQ' Tevtılı:, Şükrü 

!>ala, Remzi Çakıcı, Cevad Toydemir, Şifre klt.bl 1 Binbajı İhsan. ~ 

Y.Jzan ı Rahmi YACIZ 

Günün Yegane Muvaff akıyeti ! 
Brodey'in Tahtelbahir Filotillasında İdi 

T-101f TSLGaAr - 13 \ 
ı lnd Kiaun 1939 

-Nasıl Bir insan Olduğunuzu 
öğrenmek mi istiyorsunuz? 
(5 inci sahifeden dev3m) 

Bu, zevki selimden mahrum: • 
yete, meziyetsizllğe allmet;:ır. 

.Miskinliğe, pintlliğe delAlet e'1er. 
Yazık sizo koca olacak adama! .• 

Harfler dAizg(i.n, aralanndaki 
.ıçıklık müsavi ve muvazi mi". 

Çok açık fikirli, çok intizqm•. 
sever ve çok zekisiniz. 

yerde, biribirlerile karışıraıı !ar, 
'kıl muvazenesinin bozukluğunu 
gösterir. 

~;STLERINl,Z 
YÜRÜYÜŞÜNÜZ .. 

lere karşı çok fena ve tehlikeli 
niyetleriniz var. 

Yay şeklinde mi? safıyete, kall> 
rahatlığına delildir. 

Çok fazla mukavvis mi? Vahşı 
h ir tabiate nişanedir. 

Kccrsınd .2 n Fazla 
iş Gö ·en Kad n 

(4 iiıu:ü 8alıifeden devam, 
ı;._ Yüzü, çuhaçi·;eği usare~i ka

rıştırılmış bir su ile banyo etml!'li. 
Çehrenin rengini güzelleştirir . 

6- Gelen mektubları açarken 
veya herhangi bir sebeble heye
.cana kapılmamalı. Fena hab~rler
den telaşa düşmemeli, müte~"ir 
olmamalı. 

ırc-. '" 
lı:ne• 
u kel~ 
'kaf'' 

.tltinci korseyi y•pan Am'ral 
Dörobek de boyunun ölçilsünü al
ınıştı .. Ckce katanlık basınca bir 
müddet de lrl projektörlerle sırt
luı aydınlatan ateş aıllndirini 
devam ettirmek hevesine kapılan 
~robek Erenköy sırtlarında mev
zıe giren 45, 46, 47 numaralı St:y· 

n:ek, burada beklemek, dlrlık 

ı..ünasebetlle teker teker geç-~1.-ek 

dan düşman gemilerini (T) atı:· 

~.ne alarak birer birer batırn.ıık 
l u gediği de gerek düşmar. gemı-

)erinin leşleri (1) gerekes" k~n:li 
destroyerlerini batırarak tıkamak 
t;zere hazır duruy<>rdu. 

Soşon elindeki •!onanma il~ t n· 

glliz donanmasına karşı çıkama -
:lığı için yerınde duramıyor, hır
"'ndan köpürüyor, o da b r ş~~ • 
!i'r yapmak, hiç olmazsa l'u Kor
aye bır karşılık ı•errıek •çir Rus 

TIRNAKLARINIZ ... 
Tırnaklarınız uzunca ve beyzi 

ş.>kilde mi? 

Hassas ve san'atkir ruhlusunu:. 
Orta ve beyzi mi? 

Yüksek seciyeli ve fikri icad 
~khlbi olduğunuza şüphe yok. 

Jestleriniz kaba ve şiddül\ mn 
Hiç şüphe yok ki inadcı, sözl~r:ıı
de ve hareketlerinde musır hır 

zdanısınız. Birııı sabırsız, kızdı -
Hlması kolay ve mütecaviz .. 

Jestleriniz ağır ve mü.teretidid 
.ni? İşlenmemiş bir zekaya der.
Jet eder. Bu gibiler az hilekardır. 

Jestleriniz yavaş ve mutedil n •. ? 
İşlenmi§ bir zeklya, iyı bir ah

lıika, kibarlığa alamettir. 

Kalın, siyah ve kemikli bir alı
na doğru düşük ve fazlaca çuk,ıı 
~özleri mi gölgeliyor?.. Bu, kin, 
.stihza, kibir ve gurur alameti d:.r. 
• İnce ve ipek gibi yumuşak mı~ 
Çok yüksek bir seciyeniz var. 

Çalı gibi ve dağınık mıT .. İta -
atsizllğe ve serkeşliğe alameWr 
Bu gibilerln terbiye ve intizam 
altına alınması pek güçtür. 

Gayrimuntazam ve çokça mü • 
ıcharrik mi? Heyecana istidadın 
hzlalığına, hassasiyete delildir 

7- Hergün, kısa ökçeli hır is • 
karpin ile bir saat kadar yürü -
meli. 

8- Yilzde husule gelen ilk çiz.. 
giy!, tıpkİkatl•nmış bir kAğıdı dii
zeltlr gibi parmaklarla kaybet • 
miye çalışmalL 
~ Göz kenarlarında buruşuk· 

luk husule gelmemesi için gözlerle 
değil, dudaklarla gülmlye çalış • 
malı. 

donanmasını kıstırmağa, nr.u 
Kısaca ve beyzi mi? 

n ~' , b /ar ataryalann isabetlerile pr(). 
ytı•ll' ~~ktörlerinln parçalaodığıru p,ö -

rünce artık yersiz inadında ııırann 

Maamafih, Osmanlı d<'na•ıma 

ımmandanının bu, netic~'Sı me4 • 
J ılk tasavvuruna meyda!1 kA: -
madan Türk taby.:>1erinde.cl t '!' -

• .ılar Korseyi akamete u~at-:nış

!~r; Soşona yenı b.r macera, Os -
manlı donanmasının imhasın3 ka
dar varacak bir muharebe fırsa
tı vermemişlerdi. 

hırpalayıp bi: şey.er yapmağa ça
lışıyordu. 

Fikrinizi açıkça izhardan çe _ 
lUnmediğinize delalet eder. Fğer 
t>debiyatla meşgul olınuyors•nı.: 
büyük bir hatada bulunuyorsu -
nuz. Bunda muvaffak olmanı~ çr.k 
muhtemeldir. 

Jestleriniz metin ve müsavi ın! • 
Çok yüksek bir zekaya ve sa -

ciyeye maliksiniz. 

10- Haftada bir defa, yorulma
mak şartlle dansetme!L 

da· rtıanasızlığını anlamış; gece yan-
61n• doğı-u ateı kesmiş, hilcum 
hattını Morto körfezi ile Karan!.:.; 

Turkuvaz İstanbula !'eliri!ıp 
ıesmt tebliğde bu esaret hııı.cri 

iebliğ edilirken l\larmarsdan ~i

;·A,yet telgrafları J(elmeğe baş!adı. 

J estleriniz geniş ve sert mi? 
Ciddiyete, ağır başlılığa, düşii

ııerek yapmağa, mülahau.lı ha • 
rtket etmeğe delildir. 

OTURUŞ TARZINIZ .. 
Bır yere gidince koltuğa ra'ıat

cı oturuyor, sırtınızı arkaya da-
NÖBETÇi 

ECZANELER 
liman arasındaki mıntakaya a ı · 
ıııış, ertesi sabah şafakla beral:er 
~eddilbahir ve Kumkale tabyala
nnı ateş altına almak kararile ıs· 

Brodeyle birlikte Marmar&ya 
l(ıden 4 düşman t4htelba~iri 1 ur
i uvazın enkazını ~lmağa kova! -

Tırnaklarınız düz ve yuvarlak 
na? 

İyi bir ev kadını, iyi bir ana ol
nuya namzedsiniz. Bir aıieyı mes
ud edecek meziytlriniz, şefkat ve 
muhabbetiniz çoktur. 

Yürüyiiş de çok mühimdir. 

Sert ve heyecanlı yürüyüş, dıi
şünccsizliğe, kabalığa, hoyratlığa 
~18.mettir. 

:'•YOr, hücuma hızrlamış gibi va· 
ııyet mi alıyorsunuz! Hayattıı hiç 
hedbaht olmıyacaksınız. Zira, her 

~tyden evvel kendi rahatınızı dil· 
tünüyor, etraftakilere ehemnıı -
"~t vermiyorsunuz demektir 

Bu gece şehrimizin muhtelif 
semtlerindeki nöbetçi eczaneler 
şunlardır: 

Korse devam ettıği m.idde'~e 

7ararglhı umumi bütün dikk,•ı -
nl buraya vermiş; her dakika e>.ll 
• aşadan gelen telgraflarla "'" -
r anıoo. ikınci kumandanı>ıın ver· 
;:ği raporları tetkık ve tek he,e
ıı yalnız şu: 

. ular. İlk telgraf şu feci hadise-
tirahate geçmişti. Y iihlıar etti: • 

Bahriye Nezaı-eti Celilesine 
Narada 

İstanbul ciheti: 

Geniş ve dört köşe mi? 

Günün yegane muvaffakiyeti 
Bradey'ln tahtelbahir filotill>1 -
~:ndaydı .. Safir isimli Fransız tah· 
l~lbahri Tekirtürbe önlerine ge
ı ılen •I mAniin önünde D 8 ba
l aryasının atefine tutulmuş, can 
"avliıe suyun ilstüne fırladığı nn· 
da da bir tam iaabetle batırılmış; 

Lonanma ikinci Kumand1'.nlııiın· 
dan: 

Eğer eıkek iseniz bir cihangir 
c·lacaksınız. Kadın iseniz hüre -
yetinizi muhafaza ediniz. Çünku 
~ok serbest, pervasızsınız ve c~r
<.tkarsınız. Bu tabiatte kadı,,ıar 
kocaya varırlarsa pek mes'ud ola
mazlar. 

Ağır, ciddi vakurane yürüyüş 
ılim ve nkla delildir. İtidai! ıJe 
gösteı-ir. 

Dimdik yürüyüş gurura, ehli -
yet ve istihkak iddiasını gösterir. 

En küçük sandalyayı mı S"ÇI • 

yorsunuz? Sıkılgansınız. Odı.cı:ı 

bulunanların dikkat nazarhrı 

Karşısında eziliyorsunuz. Deme!>: 
l:i saf, sadedilsiniz. Vakıa bu da 
bir meziyettir amma ... 

Eminönünde (Mlnasyan), Kü -
çükpazarda (Necati Ahmed), Kum. 
kapıda (Haydar), Alemdarda (Ali 
Rıza), Fatihde (Emllyadi), Eyüb
de <Eyübsultan), Bakır köyde (İs
tanbul) eczaneler t 

bıl. - Mukavemet Pdiniz! 
<24 Nisan sabahı alınan mıı!ıl • 

~ata göre hüviyeti meçh.ıl lıir 

t•Ü§man tahtelbalıiri tar3fmJcm 
~tılan bir torpido Çanakkale l"l§l· 

ı<ihında bulunan Mesudi'i/e se;i

ı<ei hümayılnunun iskele v·ı •rt 
k ısmıııa isabetle arılan rahne .~.,. 

bebile sefincı me<.1"1re gark·~'. • 
tı.U§, zabitan ve miiretteba• (an 

l:ır kısmı kurtarıim4tır. Mel.fı;f 

listede şelıit olan ?abitl~rle mi •• 
rettebatın künyeleri de flÖStPı .ı. 

"°' 
Başkumandan Ve:dli 

Enver 
,at vıne filotillamn Türkuvu tahtel-

nol' ~>ahri Kepez körfezi kıyılarında Emird~n başka hiçbir telgra: 
1 opçu!arın ateflne meruz kalarak • ermemişti. 
t sir edllmif; kapiten Dldye iıe bü- 21 Nisan sabahı verilmiş rapor-
'" ·un mürettebatı da topçular lll'a· !ar vaziyetin mayn:. olduğ:ınu im· 

• !mdan esir edilınlştL rargahı umumiye blldirince .13aş-
I B serisi İngiliz tahtelbahlrle • kumandan vekili Enver Paşa ra-
ı :nden 4 ü makinelerindeki Arıu hat bir nefes aldı. 
ve Bolazın derin akıntıları kn • Korse sırasında birinin bat•rıl-
r·ısında ilerleyemem(fler, birJr·smı ılığı, birinin de esir edild;!!i ha -
lııuharebe hattına doğru sürük _ ber verilen Fransız tahtelbahir -

ı. ' 
~ '"nmıı, orada mermi iaabetlerile ıcri resmt tebliğlerle hem Ça • 
oatnıış, iki tanesi Kumkale ön • n~kkale muharebelerinin bir mu-
'erine gelmit. bunlardan B 6 ora.- : - votfakiyet !inde h ika i!;nı ı c 
•!a karl)'a oturmuş, süvarisi ve .•dn vesile tutuldu. hem de bu 
.ııürettebatı denize atılarak kendi .. slr tahtelbahir silratle p•ylor,ta 
; '~tb gemilerine kaçmı,ıar; scf'ne ~elbedilerek halkın maneviyatını 

uiği bemyı malumat arazolu""'"• 
: /bapta .... 

Donanma ikinci Kumandar.• 
l{aly<ın K~ptan 

Arif 
(Devamı var) 

, : ıml'adan amiral Dorube tarafın· jrtırmak için herkese seyretlirıl- (1) Bııtaıı pemi enka::ıııa do,ıi>. 
.t'an tahrib edilmişti. d;, ı. tılalııle (le§) ismı verilir. R ~ 

fi· r E serisi tahtelbahtrlednin k' - ===-=-===============~;,,,,,===~;;,;,,~ 
/·

10
doru Brodeyin E l. inden maa- it ı T ı b ı • • 

r::;,~ :;7~::i a~~~a!k~~ı~ııu:;: a ya, a e erının 
,·;.rı1nı.ış. diğer üç kayboımıı~ • lngilterece Kabul 

j 

' 
"" , l<apiten Brodey, kendısile b'r
b' "kt 

o· e B 12, B 13; hır de kapi•rn Edı·ıeceg"" ı·ne Kan ı· ı-mı·ş ., Jen Klavye l-umandasınclaki 
•· tans ti' il ız tahtelbahideri Boğa1i\an 

<Çrtıeğe muvaffak olmuşlar, i(~-
~ CP ile be 

1 'd' rabel' Marmaraya ~irmiş-
ı " ı G ·ı 
I
", ad~· a em.ı erde oulunan, Boz • 
, .erısındeki Avustralya ; e 
• eneg ı f 
11 a ırkalan ıhraç hareke~:ıı-

1 ·, :ı ın~vaffak olmuşlar, bundan ev· 
Y pılan 19 Maı·t korsasında\ci 

ıfıraç k 
ı,· ıtalarının takviyesini tcş-

ı! etnıtılerdı. 

) DöGeneraı Hamilton, gece Amho." 
robekJe ,,;;. .. ü K . ~! . ovl'Uft . oraenın ve 

l .~ ertesi gilnü de devamını 
1 o~Jeiikle bütiln nakliye gemı • 
erındekl k . 

ı 
18 

aa erın karay ~~ık:ırıl· 

ı:. sına Yardım etme~ini isll!rli .. 
f ,~~~e ertesi günü de devım ~t•i. 
. . donanması Boğaz ağzın~ çe-
"•ldikt 
:rri b"e~ sonra kara muhareb~ • 
fc'klin utiin .. h~.zıyla tahkimat hııd:;i 
., de surup gitınekte s •bat et-
" 

A.kd ' , enız Boğazında bu kıvamet 
"OJ>ark • 
'ı en Osmanlı donanrnası İs-
• nn~ b ,e ulunuyor. so•on terı; . 
catın .. • 
}'etin' .şoyfoce tesbıt ederek v w. 

ınkısafını bekliyordu. 
Donanın .k. 

.ıf b~ 8 ı ınci kumanJmı /,. 
, el . Y Turgut zı.hlısile Nar~ya 1 ,. mı•r M 
ı . • ı. esudiye, Çanakkale <'n· 
•rıııde it·ı· ı · • 1 af denız kuvv~tlerl -
ın ate• · 

L > menzılı dısında 'tbih hır 
"ale h J' • 
, ·u a ıne konulmuş; biı de; -
. Yer !ırka ·ı d " .. "' · .. ~ a .r,ara. gt•rıs·ı d~ 
"'.ıtn Uzer' • 
lı.rı k ınde ınu•ıtemel .. aar·ı ı-

So arşılamağa i•asredil.nişti. 
· c Şon, başta Yavuz olmak ü • 
' re bütiin 
ot' .. donanmayı !s,invede 

•m uzeı·ı ~ te n.,e tutuyol'; eğer K~r-
ınuvaffak 1 ''•n· d 0 ur;;~ Çanakkalerdn 
ız en .. d 

ıııa•sa Bo n;,u •faa imkanı kal • 
Nar . ğ zın en dar yc.ri '>lan 

• ıle Bo"· ı k ,.a ı ale arasına gel-

( 4 üncü ıahifeden devam J 
bununla meşgul olacak, yani Ro
ma ile Paris arasındaki münase
batın düzelmesine çalışacaktır. 
Diğer mühim mesele de İspanya 
işleridir. 

Bu hususta İngiltere ve İtalya
nın son kararları merakla bekle-

• niyor. 
Umumi Harbde, yani İtalyanın 

Fransa ve İngiltere ile beraber 
harbe karıştığı 915 senesinde İtal
yayı memnun etmek için Londra
da bir muahede aktedilmişti. Bun
da harbin sonunda müttefikler ga
lib geldiği takdirde İtalyanın Af· 
rikada memnun edllece~ı yazılı
yordu. Halbuki İtalyJ memnun 
edilmediğini ve milli emellerinin 
tatmin olunmadığını ileri sürü -
yor ve Habeşistanın al nmasını 
kafi görmiverek bunu yalnız ken
di cmcğilc ele geçirdiğini sövlü-
yor. 
Şimdi Roma müli\katıarında a

caba 915 muahedesi mi müzake
relere esas oluyor? 

İtalyan matbuatının bilhassa 
İspanya meselesi dolayısile Fran
saya karş yazdıklarından çok 
şeykr anlaşılıyor. 

Ancak Roma ziyareti esnasında 
konuşulacak meselelerde müza -
kere esaslannın ııe olacağına dair 
son derece sıkı bir ketumiye· ıofı 

teriliyor. Öyle ki Sinyor Musolini 
nin ne düşündüğünü bile belki 
Hariciye Nazırı ve damadı olan 
Kont Ciano bilir diyorlar. 

Musolini bütün du~ün-:l'iklerini 
açıktan açığa söylemeyi ·alnız 

İngiliz devlet adamlaı ile kar~ıla~
tığı zamana saklamı,;tır. 

Bununla beraber İtal} an.n ne 
düşündüğüne, ne isliyeccijıne dair 
ortaya muhtelif tahminler çık • 
maktan geri haimıyor. Musolini • 
nin Fransadan şikayet edeceği, 

ondan sonra İtalyanın milli ve ta
bii emelleri olduğunu anlatacagı 
bunun için İtalyanın icab ederse 
silaha bik sanldcağını söyliye • 
ceği lıaber vecliiyor. 

İtalya Cibutiyi, Tunus ve Kor
aikayı istiyor. 

Buna karşı !ngiliı Başvekilinin 
ne diyeceği etrafında da tahmin • 
ler yürütülüyor. İngıliz Başvekili 
herşcyden evvel kendisinin Av • 
rupada sulnu kuvvetlendirmek e
meli ile har~kd ettığıni göstere -
cektir. Ondan >onr:ı İtalyanın da 
lıc• ileri gitmiye•·ek anlaşmak yJ!un 
dan ayrılmaması için bisçok de • 
!iller getiretektır . .Musolini lıaıır
lamış olduğu prograrıı da gföle
rccektir. 

Bu progr"mda İlaly nın en az 
olarak istedlğı şeyler varını~. 

Av:upa gazetelerının Romada
ki muhabırler•~e göre bu prog -
ramda araziye taalllik eden nok
talar vardır. Cihutı gibi. Tunos 
'.çin ise oradoki İtalyanları v'ui
yeti muhafaz~ edilmek üzere ko
nuşuiabilecekt,r. Ancak Tunusa 
yeniden !tal~'~" mulıac ri gönde
rilmesini Fraco;anın kabul etmesi 
istenecek. Cen~bdl İt1lrnn arazi
si lehıne olaı k hududun tashih 
edilmesi ileri siirlilec~klir. 

En mühını nokta, Rorr.ada İn -
giliz B~\·ekilınin İtalyan noktai 
nazarını. k•bul etme~c taraf!! o
lac .. ğıııın ku\'Wtı ıi:ı ,J t'dilın • 
sid'r. 

Tırnakların şekillerı ahlıik• •:e 
ıeciycyi gösterdiği gibı cin~leri 
tle sıhhati gösterir. 
Tırnaklarınız yumu~ak mı'! Gı., 

.·afiyete delalet eder. 

Seri ve tetik yürüyüş. İşte çok 
zeki bir adam yürüyüşü. 

Sert ve canlı yürüyüş. Bu, ze
kalarının kıthlığı ile maruf Lczı 
kümes hayvanlarının yürüyü•i: • 
ı?ür ve adiliğin, iktidarsızlığııı nı
!-ianesidir. 

Sallanarak yürümek kabilt~·et
tizliğe, gurura alamettir. 

Beyoğlu ciheti: 

Kolayca kırılabiliı· mi? Artr. ·ı.
sclerose hastalığına istidad. 

Mütcreddid ve müşküi.itl;ı yü
.-üyüş sıkılganlığa, zek5nın aıb
ğ.na delildir. 

Sandalyanın üzerinde dirndık. 
(!iniz, beliniz de, dirseklerüıiz 

.ıavada mı oturuyorsunuz! Ne!· 
~·nize itimadınız, emniyetiniz ç~.k
tur. Haris, hodbin ve ikbalperest

tiniz. Her şeyde muvaffak olmak 
kendinizi aleme göstermek iste~
l'inız. 

Sandalyanın üzrinde, ayakları
~·zi yere basarak yaslanmak ınu
tndınız mı? ... Artistlik kabiliyetı
niz fazladır. Fakat, bunun fazla • 
!:ğının biraz kabalık olduğur.u da 
unutmayınız. 

1 İ~tikl:il caddesinde (Galaıasa •• 
ray), Tünelde (Matkoviç). Galata 
Okçumusada (Yeniyol), (Mustafa 
Nail), Taksimde (Kürkçiyan), 
K.alyoncukullukta (Zafiropulos). 
Fıruzağada (Ertuğrul), Şişlide 
(Asım), Hasköyde (Sadık Akdu
maı~), Kasımp~da (Müeyyed), 
Beşıktru;ta (Vidin) eczaneleri. 
.Kadıköyde <Rifat Muhtar), Üs • 

kudarda (Ahmediye). Sarıyerdc 
(Asaf), Büyükadada (Şinasi Rıza) 
eczaneler, 

Çok sert mi? Tam sıhhate ve 
diriliğe. 

BURUNUNUZ ... Çok gevrek mi? Guddevi rah11tsız 
uklara. Üzerlerinde tulilnl cb::i
ler mi var? Mide ve barsak rı:. • 
ııatsızlıklarına delalet eder. 

Kartal gaga51 gibi mukavvi• mi? 1 SiNEMALAR 1 

ALNINIZ --
Yüksek ve geni§ bir alın, fev

kalade yüksek bir zekaya de•ôlet 
tdcr 

Basık, dar ve arkaya doğru ka
~c.n alın, muhakeme, ihtira ve 
icad hassasından mahrum•,·eti 
gostcrir. Bu gibiler, büyük ı~ler 
yapamadıkları gibi, yüksek ş~y
ler de düşünemezler. 

Geniş, bombalı alın, dahi san • 
.tkarların alnıdır. 

Orta yeri çıkıntılı alın. Salim 
bir fikre, öğrenmek arzusuna. 

Yüksek, fakat saçların köki.ıne 
<ioğru d'liz alın. Kuvvetli bir ~e • 
ciyeye delildir. Fakat ayni ~a • 
manda kısa düşllnceliği, kabaca 
~erbcstliği de gösterir. 

Dar ve arkaya mail bastk alıı> 
l''enalığa meyle delalet eder. 

Dar bir alın Ü•erinde kaşhr şa
hklıra !!ogru yayılırsa kurnaz _ 
i!ğa, hilekarlığa alamettir. 

YA ALINDAKI 
Ç_g_GILER°?:-

Alnımıda çizgi yok n1u? ... Me
<ak etmeyiniz. Seneler geçtıkçe 
ı .. uhakkak olacaktır. Olması da 
iyidir. Çünkü vakti gelince üze • 
rinde çizgi peyda olmıyan alıdar 
ı eye delalet eder biliyor musu _ 
ııuz? Budalalığa, ahmaklığa ... 

Gözler arasında şakuli bir Çil!.'I 

4yOk dü~ünceye, Üzüntüye. • 

Merke'<' doğru münh~rif cit • 
Eller ço kdü:,ünmcden ileri !it? . 
ı~n yorgunlukga, dermansız:ığa. 

Burunun mebdeind<'n baslıv•r. 
q;ri ~izgiler çabuk öfkelen:U~ge, 
lüzumsuz şeylere kızmıya. 

l\l~htelif cihetlere ınaıl ve ke
~ik çızgılcr, daima foaliyeıte h.! • 
lunan hırs ve iptilaya, 

Kaşlardan ziyadl' saçların ı.;; • 
i:üne yakın ufki ve mi"tevazı çız
gıler ince bir fikre, dikkat ve mü
t~leayı ı..evmeye. 

\'c nihayet bu ~·izgiler, alnın ü;t 
!.uafında bulunursa gurura· dcla
:ct eder. Bu gibiler sevimli •J' • 

.naklz bernbcr biraz mü ıehzi.:lır

ter. 
Eger ç zg1 l<'ı ı nılıtevaz.i olncaK 

Son der~ce ikbalpert V, iı ade~ın~ 
h!i .in' V<' cesursunuz. Bu yük"k 
teciyelerin biri bile hayatta nıu-
• ;,flak olmak için ,kAfidir. 

Orta ve ucu sivrice mi? 
H.1ssasiyetiniz:, müteessir nlnıa 

kabiliyetiniz fazladır. Bu, neza • 
ketin, zarafetin ve incelığin ç•.k
lığına ve biraz da hilr.karlığa de
ı&let eder. 

Kısa ve yuvarlak mı? Kuvvet 
•~ metanetin, sebat ve fedakar • 
lığın, muhakcm kabiliytinin az

!: ğına delildir. Bu gibilerin hafıza 
\'t kuvvei hayaliyesi de noksan· 
t1ır. 

Ucu yukarıya doğru kıvrık mı! 
Bu, pek ziyade şiddeti iihitrasata 
ıptilıiya, aşktan mülhem arzulara 
delalet eder. Burunları böyle o
J,,nlar son derece şehvetperect -
ı;rler. 

Burunun ucu yukarı dogru kıv
-rık, gözler çok küçük ve kaşta~ da 
kalınca oldu mu bu, suiniyet<', fe
:ıahğa, garazkarlığa nişanedir. 

Kısa, basık ve kaı1adları açık 
ım? Mııı;ikiye, sevdaya duşkün • 
~ük alametidir. 

Çok büyük mü? Zekanın h:r • 
•:n çokluğuna delildir. 

KAŞLARINIZ ... 
Kaşlar, gözlerin üzerine doğru 

r:~ kadar çok düşük olursa zeı.~ , 
:cadar parlak, derin ve sağları.dır. 
Kaşlar nekadar yüksek ise ze

ı-a da o nisbette büyüklüğüı L', e
tıcmmiyetini kaybder. 

Kaı;Jarın arasının çok açık ol -
ınası neş'eyc, zevke ipliıi'lya tle .. 
Lldir. 

Aksan sirkonflcksl' ben,.ıcn 
-<aşların dela!t ettiği ~ey: Eğer h
dın iseniz korkmayınız. Aşl-lan 
ptk okadar müteessir olmıyacak· 
sınız. Buna karşı sigortalı gibıs;· 
JllZ. 

Kaşlarınız vazih, kaim ve ~;.\. 
geli mi? Fikriniz açık, seciyeniı 
yüks~ktir. 

Düz, kalın ve vazıh mı? Arlayış 
k~biliyetinız, ze.Jı:ıinız çoktur. Pro
kler yapmıya da müstaıdsin•z. 
Kalın. mukavvis, fakat ne uzun 

,.~ ne de geniş mi? Affeder~ıniz 
amma çok kurnaz, çok dcssassu • 
•llZ Sizi, bilmivPrek gücendiren· 

Koltuğun yeya sandalyamn ke
narına, ~öyle ilişiverir gibi mi otu
uıyorsunuz! Bu; sık ılganlığa 

mülayemete delalet eder. Hasıs 
değil. fakat iktısada riayetk:ir • 
rnıız. Bu halinizle herk<'sin hr, -
~una gider, herkese kendinizi sev

dirirsiniz. Yalnız söz söylemekte 
de ayni sıkılganlığı göstermeyıniz. 
Divanın tam ortasına bavılır 

g;b imi ot~uyorsuııuz? Kaba!:ğa, 
şiddet ekadar dayanan bir cÜ!'e· 

tiniz \"ar. Aızunuza birden ııaU 
olmak istiyorsunu,_ Buraya otur

'llakla bir dereceye kadar muvaf
fak oldunuz demektir. Sonunı: ge
tirmek için biraz nezaket, incelik 
lazım gelmez m<? ... 

DİŞLERİNiZ .. 
Kısaca, biraz geniş, fakat dth . 

gün mü? Maddi ve manevi lruv. 
vete işarE"ttir. 

İPEK * Marko Polo 
SA.RAY * Ormanlar perısı 
MELEK * Üç arkad~ 
SUMER * Dalavereciler Kralı 
MILLI • ALEMDAR * Manu 

calla Lorel - Haıdi iş arıyor. 
AZAK * Uçan Donanma Asri 

Evliler. ' 

ALKAZA.R * Casus kadın 
KAD ö , IK y HALE * Şahane 

ÇLgınlıklar 

.AKIN PANGALT! * Bufalobıl, 
Lınç kanunu 

' 
SUAT PA.RK * Aıjkın gözyaş

ları 

TAN * Zoraki asker. Endülüs 
geceleri 

di
FE!tAH * Pamuk prenses, ye
cuce 

YILDIZ * Ne şeker ~Pi' 
TAKSİM SİNEMASI * Kadın 

Hırsızı. 

Dr.Besim Ruşen 
Cerrahpış~ ba•tancsi Dah ·~ 
ınu.ehauı11 Çl rşıkapı Traı~ ~ ~~ 

durak Ahnu Ap. · 

İst Birinci İcr• Memurlu""·nrian. 
; .re ~arar vererek harckt etme· Bır borçtan dolayı mahc~ olup 
re delildir. Bu; bazı erkeklt•rin satılmasına karar veriien bir aded 
hoşuna gider ve pek de çirkin de- 4967 N~ lu Kilin-.; markalı 5 beygir 
~ıldir. kuvvetınde motör 16/1/939 tarihine 

Kısa 'e hafif~-e içeriye doğru 
E>gik mı? Tereddüd, sebatsı.tlık, 
l'ıırarsızlık, tclevvün ve birde:ı. • 

Ağzım41 aÇlığınLt veya gülo:IU • gelen pazartesi günü 12 den !3 
ğünüz vakit diş etlerinizin üst kadar birinci açık arttu·ma sureıil: 
kısmı görünüyor mu? ... Bu; ha· Galatada Mahmudiye caddesi Taf
\•atın her türlü acılarma karşı ~.:ı· lan sokak 7 No. lu dükkanın önün-
1<..ık kanlılık gösterme kabiliy'! . de hazır bulunacak memur tarafın. 
üne, gayri hassas ta biate delildir. dan. satılacaktır. Takdir edilen k • 

D ' · · ı · metın <' 75 • · ıy "' k ı~,erınız uzun, uç arı .sıvr' :nı? . ' ını bulmadığı takdirde 
• ı ıntıya, oburluğa alamettir. aynı mahalde 19/1/939 perşembe 
Eğer di kriııiz biraz uzunca üst saat 12 den 13 e kadar ikinci arttır

ı"~elrinizin altından llerı doğru ması yapılacağı 11ıin olunur. 9381 '.V?ö 

ıce bu sert bir tabiate ademi te • 
rssür ve rikkate alamettir. 

İri ve seyrek dişler sıhhate u • 
zun ömre aliımctlll' Yüz sene ya
~ayacağınıza emin olunuz. 

Dişleriniz kısaca ve ~€} rek ıpl:' 
Zafiyete, kısa ömre delıldir. ~·a· 
kat, müteessir olmayıııız. Bu müd
det zarfında çok mes"ud bil' hayat 
ı.eçirecek, herkese kendinizi ~v

c'irecek, herkesin hürmetin' ve 
muhabbetini kazanacaksınız. Bu, 
ı•zuıı müddet ya~ayıp sıkıntı çek
mekten daha iyi değil mi?_ 

Azıdişlerıniz biraz fazlaca .,iv
:·i mı• Haydi, çekinmeyiniz itirı~ 
•diniz. Çünkü gördük. Bıraz za. 

limsiniz. F,,kat bunun fazlaı;ı ıyi 
tf<•ğildir 

ÇENE 
K~MİKLERİNIZiN 

ŞEKLJ .~-:·---Çcneniıir> altına dogru ve si !l'İ• 
c" ise cür'et ve cesaret, faaliıcte 
.: 1ı1.mettir. 

Egri ve hafifçe ise ınadcıl•ra 
Çene kemi~iniz sivri mi• Şuh

.uga delildir. 

Çenenin, kulaklara dogru gay· 
r; tabii genişliği kıskançlığa al.i • 
Yukarı ·ı dar, a~sğı tarafla,: ge

ı'ış çeneler ııurura de!a.Jet edf'r, 



• 

8-s ON TEL G R A F-13 2 lııd Kbun 1939 

Her Ay En Büyük İkramiyeleri Vermekle Büyük Şöhret Kazanan 

s ME • 
1 

• • 
1 

Bu Ay Dahi 3 Büyük 

1 _ 3441 No. lu Bilet ile 
Bay Angilidise 

2 • 16202 No. lu Biletle 
Aydınlı Bay Ahmede 

ikramiye Birden Sayın 

50. 000 
15. 000 

Müşterilerine Verdi. 

İRA 
LI A • 

10.000 lira isabet eden 4810 l'Jo. lu biletin eski sahibi Erenköyünde 

3- Bağlarbaşı caddesinde No. 11 da Sermet, 3 üncü keşide biletini almadığından 10.000 lira kaybetti 
ve yeni sahibi İstanbulda 4 üncü Vakıf Hanı altında Karadeniz Pazarı sahibi Tabakçı Bay Remzi Atılgan 

Büyük ikramiyeyi ka· 1 O• O O O l J R A KAZAN D J BÜYÜK IKRAMİYELE 
~anan Bay Remzi Siz de Kazanmak isterseniz biletinizi BAY A N N • M ET'• Uğurlu elinden VEREN 

ATILGAN Daima NİMET GİŞESİ Sahibi 1 1 n mutlaka alınlz. N 1 M E T G i Ş E S 1 

A D R ESE D l•K K A T.· İstanbul, Eminönü Tramvay Caddesi N İM ET G İ Ş E S İ N İ M ET ABLA 
No. 29 - 31, Telefon: 22082 

KAŞE 

. (#~ . . 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I- İdaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mucibince sa

tın alınacak •50• ton Sömikok açık eksiltmeye konmuştur. 
II- Muhammen bedeli beher tonu 24 lira hesabile 1200 lira ve 

muvakkat teminatı 90 liradır. 

III- Eksiltme 20/1/939 tarihine raslıyan Cuman günü saat 15 de j 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda\ 
yapılacaktır. J 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 
alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte y, 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •85• 

•• 
Cinsı 

Kimya eczası 
Laboratuar 

I - İdaremizin Paşabahçe fabnkası ıçın şartnamesi mucibince malzemesi 

Mikdarı 

45 kalem 
85 • 

Muhammen bedeli 

368 - lira 
907 - lira 

27-lira 
68-lira 

1 

satın alınacak 2 adet Donki tulumbası açık eksiltmeye konmuştur. Gureba hastanesindeki tıp fakültesi dahiliye seririyatına lüzumu 
II - Donkilerin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminatı olan yukarda cins ve mikdarları yazılı iki kalem ecza ve malzeme ayrı, 

90 liradır. ayn açık eksiltmeye konmuştur. 
III - Eksiltme 30/1/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat İhalesi 30/1/939 tarihine müsadii pazartesi günü saat 15 de İstan-

14,W da Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo - bul vakıflar başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacak-
nunda yapılacaktır. tır. Şartnamesi her gün levazım kaleminde görülebilir. (271) 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ah-ı_ DEVREDİLECEK İHTİRA 

nabilir. . . . . ı İstanbul komutanhm 1 BERATI 

1 
V - Donkıler Werthıngton ve Weıse und Monskı markalı olacaktır. . b" . . • 

VI - İstklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü- __:•tın•lma Konııoyo~~ llAatan 1 ~ .ts:ıhr~ç aJan_Iarının _yardı~ ıle 
venme paralari!e birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 23 ikincikanun 1939 pazartesi gü- .l!:terlı yagları~ _ışl~nn:esıne daır u • 

GÜZELLIGIN 
ICIN 

NEVROZiN 
ilan olunur (272) .. 10 3 d 1 • il" edil su! hakkındakı ihtir.a ıçın a!ımzrtş o · nu saat , O a pazar ıgı an - . . * * ıniş olan 13 çeşit yapı malzemesinin aıı 4 N'.sa~ 1937 tarih v~ 2~01 nu _-

I - İdaremizin Karaağaç barut deposunda şartname ve projesi pazarlığı 14 ikincikiınun 939 cumar- maralı ihtira beratının ihtıva ettı
. mucibince yeniden yaptırılacak ahşap iskele inşaatı açık eksiltmeye tesi günü saat 10,30 da yapılacağı ği hukuk, icadın mevkii fiile kon -

konmııştur. tashihen ilan olunur. •274• ınası için, bu kerre başkasına icara 

Bütün dünyaca takdir 
miş sıhhi güzellik kremler· 
Gece iÇ'in yağlı, gündüz 
yağsız halis acıbadem çeşit 
hususi vazo ve tüplerde sa 
lır. 

iNGİLİ2l KANZUK 
ECZANESİ 

tSTANBUL - BEYOOL 

Sizi günlerce ıztırab çekmekten kurtarır 
En fidcletli bq, dl§ ağrılarını, üşütmekten mütevellid 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye 
Rom•tizmaya, kırıklığa karşı çok müesslıdir. 

ıı 

Mideyi bezmaz, kalbi ve böbrekleri yGrmazl 
İsmine dikk•t: Taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

ba§k• bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

II - Keşif bedeli (2856.61) lira ve muvakkat teminatı (214.25) 1 verilmesi teklif edilmekte olmakla 
liradır. Adalar sulh hukuk mahkemesi bu hususta fazla malumat edinmek 

DEVREDİLECEK İH~ 
BERATI 

. İ _ ıs ey en erın a a a a s an an 5 t .. 1.. "t' kl" h 14 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda Uyanın stanbul deflerdarlıgı, . . .. or u vesaı ı na ıye. 
III - Eksiltme 30/1/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saatjsatış memurluğundan: · 1 1 · G ı t d A ı h 

yapılacaktır. Harikliya, Jak ve Aleko ile şayıan ıncı kat 1. -. 3• numaralara muracaat icat için alı~ olan 15 Şuba 
lv Ş . l 15 k b .. t k t f b 1 n ı•vlemelerı ilan olunur. . ih 2330 l iht' - artname ve proJe er uruş ede! mukabilinde sözü geçen ve muş ere en mu asarrı u u - • ıar ve numara ı ıra 

şubeden alınabilir. dukları Büyükadada eski Nevzat .d b ak . h talık! ~ •ı:.m ihtiva ettiği hukuk bu 
V Eks ·ıı . t• k t k . . l . f . . K d k g· d 40 N lu Mı e, ars ve ıç as arı - ı meye ış ıra e me ıstıyen erın ennı evrak ve vesaiki yenı a ıyoran so a ın a, o. h . boşkasına devir veyahut mev . . . . . . . .

1 
muayene anesı 

ınhısarlar ınşaat şubesıne ibraz ederek fenni ı>hliyet ve eksiltmeye bahçeli hanenın ızaleı şuyu suretı e ı ile konmak için icara dahi ver 

iştirak vesikası almaları lazımdır. satılmasına karar verilmiş olduğun- Or y Ha 11 a cya n , -. klif . im !< 
VI - İstekliler kanunen kendilerinde aranılan vesaik ve % 7,5 gu- dan açık arttırmaya konulmuştur. 

1 1 
1 .ecegı te edı~ekte 0 . a 

venme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yu- Mezkur hanenin zemin katını havi hususta fazla malumat edinın 

İdaremiz hat bakıcıları ihtiyacı için 800 adet takım çantası açık karda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (255) olmak üzere iki kat. üze~i~de ah-ı Ta_~sim (es~i !alimha~ede) ~~ı- tiyenlerin Galatada Arslan han 
,... ____ ,... ____________ ....,.,......,..,,,...., .... .,.,_~lşap olarak inşa edilmış, bırıncı kat dulhak Hamıt caddesı, Sabıea d kat 1 - 3 numaralara mür 

eksiltme suretile alınacaktır. Eksiltme 27/1/939 cuma günü saat 15 de • • zemini mermer döşeli bir taşlık sar- apart. No. 12 daire No. 4 eylemeleri ilan olunur. 

B. Postahane binası birinci katta P. T. T. Müdürlüğünde müteşekkil A- Istanbul Belediyesi ilanları nıç ve 4 oda bir mutfak ve 1 }\ala DEVREDİLECEK İHTİRA - ., • :----'1 
lım Satım komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3360 lira, ikinci katında 1 sofa, 4 oda ve yuk- Or. Ah Rıza Sa jl 
muvakkat teminat 252 liııadır. İsteklilerin olbaptaki mühürlü nümune, lüg"ü havi diğer bir oda ile diğer iki BERATI B" . . :1 dah"li 

Eminönü . kaymakam ve belediye ş. müdürlüğünden: Saraç ishak oda 
1 

ve alaturka 1 aptesthane ve ırıncı sın· ı ye 
şartname ve sakeııini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak mahall_esinin Ibrahimpaşa yokuşunda 4 • 6 No lu mahallelerin gerisin- iki:Ci katın cephesi balkon olarak cUzvi civa terkiplerinin istihFa . mütehassısı 
üzere çalışma günlerinde mezkiır Müdürlük idari kalem levazım kıs- de ve Ibrahimpaşa camii duvarının arka kısmındaki ahşap ve maili in- . d"l . . k t d mal lı. hakındaki ihtira için alınmış 0·ı Muayenehane: Beyoğlu f 

. . .. .. . . . ınşa e ı mış ve zemın a ın a - lan 16 Mart 1937 tarih ve 2403 nu -mına eksiltme gün ve saatinde de Ticaret Oclası vesikası ve teminat lııd~m h_anenın 15 gu ·ı mudclctle mahzuru_nun_ ızalesi ıçın ~ul_unamıyan j ta taşlı bir sofa ve bir oda ve 1 mut- ır.aralı ihtira beratının ihtiva et _ makkıqıı, tramvay durağı· 
makbuzile kaınisyona müracaatları. •150• sahıplerınc yapı ve yollar kanununun 44 uncu maddcsıne ıstınaden ih- f k .1 d.. b. d b" od n ve Kabul saati: 1G dan sonra 

1 
Devlet De;;;i'ryolları ve Limanları 1 

işletme u. idaresi ilanları 
-------------------------------·-------------------Metre mik'abı muhammen bedeli 44 lira olan takriben 10.000 met

re mik'abı muhtelif çam kereste 26/1/1939 perşembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 21350 liralık muvakkat teminat ile ka-

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 

komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2200 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir ve İzmir 
veznelerinde satılmaktadır. .(184) 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden 

Muhammen bedeli (5100) beş bin yüz lira tutan 40 ton Trans-

formatör yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme 25/1/939 Çarşamba günü saat 15 de İdarenin Tünel 

Başında Mctrohan binasının 6 ncı katında toplanacak arttırma ve ek-

siltrne komisyonunda yapılacaktır. 

. .. .. . . a ı e ıger ır o a ve ır u ı;gi hukuk bu kerrc başkasına de-
tarname makam•na kaım omak uzere teblıg ve ilan olunur. •257· ko··mu··r~ük ve bir mutfag"ı havi hane ı :;. __________ _.] 

[ K'laıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları J 
Semti 

Kadıköy 

• 

ij~küdar 

Kadıköy 

• 
Üsküdar 

• 

• 

Mah ıl esi ~ok.ıgı 

Rasim paşa Çeşme 

• Nuh bey 

Selamiali (Çamlıca) 

(İcadiye) 

Mecidiye (Faik~ey) 

(mescidi) 

Nakil Rasimpaşa 

Selmanağa Bostan 

• • 

5 Kulübe 

A,.ı~ık kir..ısl 

Lira Kr. 

9 00 senevi 

21 
23 

• ve bahçe 2 00 aylık 

5 Bostan --9 

36 Ev 

· 2o Ahşap ev 

2 • 
2 -1 
2 • 
2 

N. Taj 

76 09 (senevi 

(34 hisse 
(80 nin 

4 50 Aylık 

16 00 

6 50 

3 50 

• 
• 

• 

• 

· vir veyahut mevlmi fiile konmak ı · .. . 
zemini ile bahçenin 7122 metrodan ıçin icara dahi verilebileceği teklif . Üs~~dar sulh 2 ınci hukuk 
ibaret olup 11738 lira 13 kuruş kıy- Ldilmekte olmakla bu hususta faz- kımlıgınden: 
meti muhamminelidir. la malumat edinmek, isteyenlerır. Üsküdarda Gündoğumu cP 

Vergi, tenviriye ve tanzifiye be- Galatada, Arslan han 5 inci kat 1- sinde 125 numarada mukinı . 
deli ihaleden tenzil edilir. İhale pu- 3 numaralara müracaat eylemeleri mania Mustafa Adnan çocu~, 
.u ve 20 senelik t&viz bedeli mü~te ilan olunur. babalarile anneleri vefat etn1 

ri;c aittir. Artırmaya iştirak eder-
1 

kendileri de18 yaşını ikmal rl 

ler kıymeti muhammenenin %7,5 ğu Emsali arasında en güzel vıı ş .. 1< miş olduklarından ayni hanede 
nisb_etin~e pey akçesi vereceklerdır. J Mobilyafar satan kim ablaları Cahidenin, kendıl 

Bırıncı arttırma 15 şuha~. 9_~9 ta- (ESKİ HA YDEN) Yeni ne vasi tayinine 11/1/939 tari~ 
rihine müsadii çarşamba gunu saat hk k ·ı · ol · BAKER Mag~azaları ma emece arar verı mış 14 den 16 ya kadar mahkeme korı-
d d · ı kt ğundan bu hususta itirazı oları orun a ıcra o unaca ır. Ziyaret ediniz. SALON, YE • .. . . d h ~u 

. . . . 1 on gun ıçın e ma kemeye ,.. 
Bırıncı arttırmad~ kıymet'. mu - MEK ve YATAK ODASI ta - ıcaatları ilan olunur. 939/57 

hammenepin % 75 ını buldugu tak- kımlarının zengin çeşitleri her './ 

dirde müşteriye ihale edilir. Kıy - yerden iyi şartlar ve ucuz fi - o Ek B h t roı 
meti muhammenenin % 75 ini bul- yatlarla bulursunuz. r. rem e çe v 
mazsa en çok arttıranın taahhüdü . . T b F k ""it · Kııl8 
baki kalmak üzere 15 gün daha uza- !arın ve hususile masraf ve faı~e 1 a u esı - : 
tılıp ikinci arttırma 2 mart 939 ta- d~ir iddia1a:ını 20 gün zarfında _bıı- Boğaz, Burun Doçer 
rihine müsadif per..,,,.,be günü ayni dırmelerı lazımdır. Aksı takdırde . . ddtf' 

.-·-· · · d h Taksım Cumhurıyet Ca 
saatte icra ve en çok arttırana iha- satış bedelının paylaşmasın an a- 9~1 

· k ı ı D h f ı l" t Muayene Pazardan ma i 3- Bu işe ait şartname ve mukavele projesi idarenin Levazım lei kat'iyesi yapılacaktır. rıç a ır ar. a a az a ma uma .. 
1 3 6 

T 
1 

l . 4249 .J 
kagir ev Müddetinde bedeli müzavedı> almak istiyenlerin ilan tarihinden gun er - e e on. ./ 

Dc"eiçi 15 145 Yarım Kuıguncuk 4 50 

Servısinde parasız olarak tevzi edilmektedir. • • • 17 147 • 4 00 • İk •t·b h k · ·· b "l · · · ~ . .ı 
erilmezse müzayede feshedilir i ı ı aren er esın gore ı mesı ıçın . . ,.._ ıll' 

4- Muvakkat teminat (382,5) üç yüz seksen iki buçuk liradır. v · k b ı d rul ak tt art Salııb 11• neınyatı ,....re 
Yukarıda cins ve mevktleri yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar müzayede arasındaki fark müsten- açı u un u ac ar ırma ş - B h rriri 

l 2490 1 k hk• ·· İh ı ı · /1/939 k"f ·· t ·d ı · ttl ·ı· Me • namesi ile 933/81 No. lu dosyaya Cl§ mu a jC .. 5- Teklif mektup arının numara ı anun a amma uygun kiraya verilmek uzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. a e erı 24 ı muş erı en azmm e rı ır. z .. . . .. . ETEM İZZET BEN • 

S 1 ·· ·· t ıı ded . !st ki"] · K dk"" !ofla mu""du··rıu··g·u··ne ku"r gayrı· menkul üzerinde ipotek muracaatla mevcut vesaıkı gorebı· Olarak ve eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine veril- a ı gunu saa ır. e ı erın a ı oy va r 
0 

__ T -• ... 
sahibi alaca rl di • r alakadar- focekleri ilan olunur 33 8 - - .,,,. (168} gelm~lerL (273) miş bulunması lazımdır. 


