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Başvekil Diyor ki: Kazım Özalp, Tayyare 

Kaçakçılığı 1 - ~l h· ·kt .- . ~~~·:;ının Serbest 
Y apılabilmesiniT eminlçin Çekilm~ştir 

Yeni M. Müdafaa Vekili General 
Naci Tınaz Bu Sabah işe Başladı 

• • 
Atatürk 

Anıd- Kabir 
Yeri 

Dün Kat'i Olarak 
Seçildi 

A nkara 18 (Hususi muhabiri· 
mizden) - .Milli Müdafaa 
Vekiiletine tayin edilen Ge· 

neraJ Naci Tınaz bu sabah yeni 
Vazifesine başladı. Erkan ve zabi· 
tanın tebriklerini kabul eyledi. 
d Bugün Milli Şefimizi ziyaret e· 
d •rek vazifesine tayin edilmesin· 
en dolayı minnet ve şükranları· 

111 beyan edecek, nıüteakıben Baş
Vekillınizi ziyaret edecek ve yeni 
Vazifesi hakkında görüşecektir. 

Mil!i Müdafaa vekaletinde vu· 
~bulan bu tebeddüle aid Riyase-
tı Cuın1ı • . M li . ur tezkercsının ec sın 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Balkan Antantı J 

Konseyi 
Şubatta Bükreş'te 

Toplanıyor 

Bu içtimadan Sonra 
Bulgar Başvekili 

Memleketimizi Ziyaret 
Edecek 

r ' ~alkan antantı devletleri ha • 
·Cıye n 1 ,. azır arı şubatın ilk günle-
•n·le B"k la u reşte umuı"li hır top-
nıı y lI .. ap.ıcaklardır. Bu toplantıya 
arıcıye V k"I. . . . k d e ı ım!z de ıştıra e • 
eccktir. 
Bu t 1 ıı . op antıdan soııra Bulgar 
aşvekı· :ıc t 

gel 1 ose vunof Ankaraya 
erek h""k• 

'iy u umetimiz erkônını 
· ~~et edecektir. 

rih· ose İvanofun kat'i ziyaret ta
ol: elyevm Sofyada bulunmakta 
}( .n Bu!ristanın Ankara elçisi 

tıstof b 
h.!ıı. ura ya döndiıkten .oma 

ı olacaktır. 

Yeni l\tilll Müdafaa Vekilimiz emekli General ve Bursa saylavı 
Naci Tınaz 

Yeni Vapurlar 
Etrüsk Vapurunun 

Tetkik Ediliyor 
Vaziyeti 

Yazısı 

6 ıncıda 

l 

Otobüs Seferlerinde 
intizam Temini 
Meselesi Yazısı 

6 ıncıda 

Dil Ve 
Tarih 

Kurumları 

Milli Şef, Bu Kurumları 
Yüksek Himayelerine 

Aldılar 
Ankara 17 (A .. 4.) - Milli 

kültür inkişafımnda iki mü
him esas olaıı tarih ve dil in· 
kıl<ibımız!a ve bıı yolda de
vam eden ilmi çalışmalarla 

ötedenberi yakından aldka -
dar olan Cumhur Reisi. Milli 
Şefimiz ismet lııönü, Türk 
Tarih ve Dil /~ urıımlarını 
yüksek himayeleıiııe almış • 
lardır. 

Ziraat 
Vekili 

Şehrimizde 

Fransa müstemleke ordu stından bir süvari mlifrezesı 

İtalyanlar, Tunus ve 
Tahşidat Hududlarında 

Cibotı 
Yapıyor 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu, 

bu sabahki ekspresle Ankaradan Fransa Orduyu Terhı·s 
şehrimize gelmiş; H;,ydarpaşada Etmiyor 
Vekalet mensubları tarafından 1 D 
karşılanmıştır. Vekil .Kurdoğlu onanma da Manevraya 
bugün ve yarın şehrunızde kala- -----'"'-------------

Başladı 
cek, yarın akşamki ekspresle An 

1 L ondra 18 (Hususi)- Siyasi vaziyet yeniden vaziyete lakayd kalamıyacağını rl'Smen beyan et-
karaya gidecektir. nezaket kesbetmiştfr. Franko ordularının hü- mektedir. 

kiiınetci İspanyolları hezimete uğratması ve Fransa, hududu açıp hiikiimetçilere l ardını elti-

1 KISACA ı __ __, 

Gazeteci Ve Bir 
Nokta ... 

A nkara müddeiumwnisinin 
beyanatı gazetecilere yeui 
bir ders oldu. Bundan böy

le isbat, şahid, delil, 'esika bul-

bütün Katalonyanın Frankistlerin eline geçmesi- ği takdirde Franko bu muazzam kuvvet \"e malzeme 
nin bir gün meselesi haline gelmesi nıevcud ve- karşısıuda tek başına karşı ko)·amı~·acağından bu 
haıneti arttırmaktadır. Çiinkü Frankistlerin dola- takdirde İtalya da resmen Frankoya yardım et • 
Y"ile İtalyanların Pirene hududunu kuşatmalarına meğe başlıyacaj!ı gibi Alınanyanın da nıüzalıeretini 
Fransızlar kolay kolay muvafakat edeceğe ben - istiyecektir. 
zemcn1ektcdir. Bö" 1 b" · · y e ır vazıyetin tahaddüsü ise lspanJa nıc-

Halbuki Roma, Frau;a lıududlarının açılarak selesi yüzünden yeni bir Avrupa harbinin patlak 
hükfımctçi İspanyollara yeniden yardım edildiği vermesi demek olacağından buna imkan verilme-
ve Franhistlcrin elde etmeğe başladıkları kat'i ne- mesi için Lord Halifaks Cenevrede .Milletler Ce-

madan yazmazlar. Yani, meşhur tice bu suretle durduruldıığu takdirde İtalyanın bu (Devamı 6 ıncı sahifede} 
meseldeki gibi suyu görmeden [====:=~==""".=="'=-==:==,,;,,===;.;,.========~:,;;;,;:~~~;,:;,::;::~ 
çemirlenınezler. Fakat, acaba 
dava bununla hallcdihııis olacak 
n11?. Eğer, bu nevi \'C:- n1ün1asili 

hadiselerde derhal gazeteciyi ay
dınlatınazsak korkarım ki, atlıya 
atlıya arşın ve nıetrc rl·korunu 

kırmamak için bunaltıdan gaze
teci yine işi ya tahn1ine. şayiaya, 
rivayete dökecek \'e yahud da 

şaşkınlıktan kıracağı potu , dc\"i
rcceği çamı düşiincn1cz olacak. 

Bu, öyle bir yumurta hikayesi

dir ki, gazete denilen nesne yer
yüzünde kuruldu kurulalı gaze

teci olan mahlfık bir zavallı ol

muştur. Hôdiselere karışmasa ve 
beraber yürümiye çabalamasa 
okuyucu affetmiyor, çabalarsa 

bağlı oldıığn kayıdlar bağışlamı-

yor. 

Bu türliisüne eskiden: 
- İki cami arasmda kalmıs bi-• 

namaz .. 

Derlerdi. Şimdi ne dersiniz bil
men» Sadece ve mııhukkak ki 

' 
gazeteci tanı bu miişküliin orta-

sındadır. Şimdiki halde yegane 
sigortası hükfımetin şefaat ve to

leransı olan gazeteciyi bu müş • 
külden ancak ve ancak sıkı temas 

ve tenvir ortadan kaldırabilir ... 
gibi geliyor bize! 

• • 

Böyle Şey 
Zorla Olur mu ? 

Bir Kunduracı Kendisiyle 
Yaşamak İstemi)en Bir 

Kadını Bıçakladı 
Dün ak~am Beyoğlunda bir ya

ralama lıüdisesi olmuş, bir kun
duracı kendisile beraber yaşamak 
istemiyen bir kadını bıçaklamış
tır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Beyoğlunda kunduracılık eden 

Said isminde biri bir müd<lr ! ev
vel Zürefa sokağında 14 numaı ah 

evde oturan Vrdia isminde hırka-
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Romanya 
Türkiye 
Arasında 

Yeni Bir Ticaret ve 
Klering Mukavelesi 

Yapılacak 
{Yum 1 ıncı sahifede) 

Yeniden mühim müzakerelere sahne olacak olan 
Belgradın umumi göriinüşü 

1 CİY ANO ROMADAN AYRILDI j 

Belgrad Müzakereleri 
Yarın Başlıyor 

Macarlar, Almanya İle Tam Bir 
Anlaşmıya Vardılar 

Mareşal Göring de Belgra'da Çağrıldı 
(Yuısı ' ıncı 1ahilede) 
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IHADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-·--"-

SULAR İDARESİNDEKİ 

MECLİSİ İDARE 

B elediyenin sular idaresinde 
meğer koca bir meclisi ida
re varmllJ .. Azaları huzur

ları için bir hak alırlarmış .. Allah 
razı olsun yeni Valimiz: 

- Ben bu meclisi idareye riya
set ederim, fakat hakkı huzur al-

mam, çünkü, mademki, bu idare 

Belediyeye bağlıdır, ben de bele
diye reisiyim.. o halde bu idarenin 
de işlerini gömıek zaten vazifem 

değil mi?. 
Demiş.· Ayda iki yüz lira ka

dar tutan bir parayı geri vermiş. 

Sular idaresi, sanki, İslanbula 
bol bol su veriyormuş gibi, bir de 

hakkı huzur dağıtıyormuş .. Riva
yetlere göre zaten, idarenin bu 
meclisi idal"E8ini yeni valimiz kal

dıracakmış. Lıitfi Kırdar, kırıp ge
çiriyor .. Allah razı olsun kendisin,

den.. 

AŞK VE MÜHİM BİR -KEŞFİN SEBEBİ 

kendisine mektublar yazabilmesi 
için, tahtadan bir yazı makinesi 
yapın!§, sevgilisine göndermiş. 

İşte ilk daktilograf makinesi .. 
Şimdi, bu hadiseden tamam 130 

sene geçiyormuş.. Şu aşk denen 
kuvvet neler yaptır>yor? .. 

İÇKİ MİKTARI 

NE KADARMIŞ? .• 

Türkiycde bir yılda içilen içki 
miktarını hesab etmiş. insan başı
na senede 230 gram içki isabet e
diyormuş.. Bu nisbet memleke -
tin çok lehinedir. Çünkü bu mik
tar gayet azdır. Öyle memleket -
!er var ki, bir yılda insan ba.şına 
düşen miktar, biziııı memlekette
kinden beş on misli fazladır. Me -
seli Fransada bu ni.9bet 8 kilodur. 

Bu malumatı bir gazeteden o -
kurken, bir arkadaş, yanıma yak
la.ştı: 

- Yahu, dedi, içki fenadır, an
ladık.. Fakat, bu nesne neden a
caba, şişede durduğu gibi, insanın 
karnında durmaz?. Bu suale ne 
dersiniz? 

HAVALARIN GÜNEŞLİ 
lsmin.e dalrtiloğraf dediğimiz ya-ı----.----.;..... 

zı maki.nesinin ille defa nasıl keş- ~l'ıIESI VE KASffiGA 

!edildiğini biliyor musunuz?~ Bu- Havalar şu günlerde ne güzel 
nıı, ben bir gazetede okudum. Ağ- gidiyor. Fakat, bir rivayet çı.ktı: 
zım açık kaldı: Kasırga olacakml§ .. Kasırganın ne 

İlk yazı makinesi bir aşkın tesiri demek olduğunu hep biliriz. Yani 
altında icad edilmiş. Turri ismin- şiddetli bir rüzgar, ortalığı kasıp 
de bir İtalyan genci bir genç kızı kavuracak.. Havalar iyi gidiyor 
çılgınca seviyormuş. Fakat, bu derken, bir de kasırga olursa, ne 
kızın bir tasavvuru varmış: Göz- yaparız? .. 
leri körmüş. Delikanlı kızın da AHMET RAUF 

fİ(üÇOK HABERLE~I 
* Dün Fransız meclisinde İs -

panya meselesinden dolayı şid -
detli münakaşalar olmuş, Leon 

Blum hududların açılmasını, İs -
panyaya yardım edilmesini iste
miş, eski Başvekil Flanden bu -
nun aleyhinde bulunmuştur. 

* Emniyet direktörlüğü, uzun 
müddet ayni mahalde vazife gör
müş olan dört yüz polis arasında 
yeni nakiller ve tayinler yapmış
tır. 

* Emniyet Direktörü Sadred
din Aka, dün Anadolu kıyısını ta
kiben Kavağa kadar olan bütiin 
karakolları tefliş etmiştir. 

* Üsküdar • Şile yolunda Ö
merli köyü yolunun parkeye tah
vili kararlaştırılmıştl!". 

* Ereğlide karaya oturanlar -
dan Şadan vapuru da kurtarıl
mıştır. 

* Halka ucuz mey,•a yedirmek 
üzere semt halleri kurulması hak
kında tetkikler yapılmaktadır. 

* Maarif müdürü azlık ve ya
bancı okulları teftişe başlamıştır. 

* Tramvayların önve arka ta
raflarına birer •ÇÖp kutusu• kon
ması Belediye reisliğinden Tram
vay şirketine dün teb · 'ğ olunmuş
tur. 

Muallimlerin 
Mesken 
Bedeli 

r İhtilaf Halledildi Tediyata 
Başlanmak Üzere 

Şehir ilk mekteb muallimleri
ne verilmekte olan mesken be -
delleri bu ay belediye ile maarif 

. idaresi arasında hadis olan bir 
vergi ihtilafı dolayısile Fatih ve 
Eminönü kazaları muallimlerine 
tediye olunamamıştı. Bu vergi 
ihtilatı dün tamamile hallo!un -
muştur. 

Bu münasebetile mesken bedel
lerinin verilmesine 1-2 güne ka
dar tekrar başlanılacaktır. 

-o---

Tramvay Şirketi 
Protesto Edrdi 
Nafia Vekaletinin 

Protestosu Dün Şirkete 
Tebliğ Edildi 

Nafıa Vektıleti, Tranıvay şirke

tinin şehrimizdeki müdürlüğüne 

dün bir protesto böndermiştir. 

Beyoğlu 4 üncü noterlik vasıta
sile tebliğ olunan bu protestoda 

şebekenin derhal tamir ve ıslah 

olunması istenmekte ve bu yapıl

madığı takdirde halkı:ı sıhhatini 

korumak için Vekale1ın cezri ted

birler alacağı ilave olunmakta -
dır. 

Diğer taraftan Tramvay şirke -
tinin sa tın alınmasına a:ıd m üza

kerelere tekrar başlamak için 
şirketin Belçikadaki umumi mer
kezi idare meclisi reu;i Spesiyalin 

yarın şehrimize gelmesi beklen
mektedir. 

Belediye Reis 
Muavinliği 

Belediye reis muavinlerinden 
Rauf Demirtaş Sıvas Viliyeti ida
re heyeti azalığına tayin olun -
muştur. 

Yerine Akhisar kaymakamı Ri
fat gelecektir. Vali ve Belediye 
reisi Lütfi Kırdar, Lu ayrılışın 1 
son Belediye dedikodu!arile hiçbir * Emniyet driektörü, polisin 

vazifelerini gösterir bır muhtıra 
bastırmıştır. Bu muhtıralar me -
murlara dağıtılacaktır. 

Nüfus Müdürlerinin alakası olmadığını söylemiştir. 

* Kıymeti 50 lirayı geçmiyen 
ve sikleli beş kilogramdan fazla 
olıruyan posta paketleri için men
şe şehadetnamesi aranmaması dün 
alakadar makamlara bildirilmiştir. 

*Devlet Demiryollan doku -
:ruru:u. işletme müdürli.ığü, Sirke -
cide, gar önünde, eski gazinonun 
yerine bir otomobil parkı vücude 
ıetimı.eğe başiamıştır. 

* Belediye muhasebe teşki.li
brun esaı.lı surette ıslahı karar -
laştırı.lmıştır. 

* Hasköydek.i metruk İngiliz 
mektebinin İngiliz konsolosluğu 

tarafından Belediyeye terki ka -
nrlaştırılmıştır. 

- *-
Kadro ve Maaşları Duvar Üstünde oynamış 
Dahiliye Vekaleti nıektupı;ular 

il Sirkecide oturan İsak isminde · e nüfus müdürlerinin maaşları-
nın arttırılması hakkındaki son bir çocuk Sirkeci istasyon du -
kanuna istinaden nüfus müdürle- varlarının üzerine çıkarak oyna-

rinden sırası gelmiş olanların ye- makta iken düşmüs, muhtelif 
ni kanuna göre ka<lro maaşlarını yerlerinden yaralanmllJ, hasta _ 

almalarını kararlaştırmıştır. Kacı- neye kaldırılarak tedavi altına a-
ra maaşlarını alacak nıift:s nu - lmmıştır. 

dürleri 15 kadar tutmal<tadır. \·e- ----------- ---
l<iılet kararını önümüzdeki gün -
!erde altıkalı vilayetlere bıldire

cektir. 

Maarif Müfettişlerinin 
Askerlik Yoklamaları 

Maarif Vekaleti müfettişlerin -
den askerlik yoklamaları hakkın-

da Milli Müdafaa V t kaleti yeni 
bir karar ittihaz etmiştir. Bu ka
rara göre müfettişler teftişe çık
tıklarını bulundukları mahallin 
askerlik şubesine bildiımiyecek • 
ler ve senelik yoklamaları için 
bulundukları mahall"n askerlik 
şubesine tahriren veya şifahen 
müracaat edeceklerdir. 

ÖKY0Z0ttDE 
den hoplacıı: 

- Müjde m.i dediniz? Yoksa a
ileniz onunla tanıştı m>! 

AŞK YARIŞLARI 
No.92 

- Hakkınız var. Siz de müşkül 
vazıye esiniz. Şu halde bu işi za
marul ve tesadü!lere terkedelim. 

* Akşam üstü ... 
Reşad daireden çıkarken, masa

sı başında haritalarla meşgul olan 
mühendis Cemilin birdenbire göz
leri sulandığını gördü: 

- Rahatsız mısın azizim? 
Cemil başını kaldırdı.1 
Ve yavaşça gözlerinin yaşını 

silerek: 
- Hayır, dedi, birşeyim yok.. 
Ve önüne bakarak i.18ve etti: 
- Yine onu hatıdadım. Ben ar-

tık çalışamıyorum .• Düşünemiyo
rum .. Yazamıyorum .. Çizem.iyo -

Yıwuı: lskender F. SERTELIJ 

rum .. Ben deli olacağım gözüm ... 
Çıldıracağım ben.. 
Reşad sigara kutusunu açtı. .. 
- Sunayı mı düşünüyrsun yi

ne? 
Ve Cemile uzaktan bir sigara 

attı: 

- Tellendir bakalım şunu .. 
Cemil sigarayı yaktı .. 
Sandalyesine dayandı: 
- Onun hayali gözümün önün

den gitmiyor, kardeşçiğim. O; bey
nimin içinde konakladı ve beni 
ezdikçe eziyor .. Mahvolacağım ben 
bu gidişle. 
Reşad güldü: 
- Sana bir müjde vernem ... 
Cemil gözlerini açarak yerin-

Reşad: 

- Evet, d~di, bizimkiler onlar -
la - İzmire geldiğimiz günden -

beri - görüşüyorlarmış. Sunanın 

babası, babamın muavinidir. Bu 

iş hemen hemen babamın elinde 
gibi ... 

Cemil göğsünü şişirerek geniş 

bir nefes aldı: 

- Görüyorsun ya azizim, artık 
Allah da bana merhamet ediyor. 

Bu tesadüfler, bana hayat ve sa
adet vadeden müjdecilerdir. Beni 

sen ... ve senin ailen kurtaracak. 
Demek valideye açtın, öyle mi? 

- Evet- açtım .. bir kaç güne 
kadar onlarla görüşüp senden 
bahsedecek ve Sunayı istiyecek. 

- Ne diyorsun Reşadcığım? 

Sevincimden şimdi nerede ise çıl

dıracağım .. Sunayı istiyecek ha?. 

p o L s • 
1 

Ve .. Mahkemeler 

Kamyon .. 
UcEve 

' 
Çarptı 

Bunlar Ehemmiyetli 
Surette Hasara Uğradı 

Dün Şehremininde bir hadise 
olmuş bir işçinin dikkatsizliği ve 
acemiliği yüzünden harekete ge
len bir kamyon üç eve çarparak 
hasara uğratmıştır. Hadise ~öyle 
olmuştur: 

Şehremininde Günaydın soka -
ğında oturanlar bir müddet evvel 
elektrik idaresi.ne müracaat ede • 
rek sokaklarına tesisat yapılma : 
sını ve cereyan verilmesini .iste -
mişlerdir. 

Elektrik idaresi bu müracaati 
kabul etmiş ve dün şoför Fethi -
nin idaresindeki kamyon ile usta 
ve işçileri Şehreminine göndere

rek tesisatın yapılmasına başlan
mıştır. Ustalar çalışırken şoför 

Fethi kamyondan inerek çal!§ -
makta olanları seyretmiye bil§ -

lamıştır. Bu sırada montörlerden 
Süreyya kamyona çıkarak şoför 
yerine oturmuş, öteberiyi kurca
lamıya başlamıştır. Süreyya bir 

aralık marşa basınca kamyon ani 
olarak ve hızla harekete geçmiş 
ve Mehmed Sadık adında birinin 
17 numaralı evine çarpmıştır. 

Ne yapacağını şaşıran Süreyya 
direksiyona sarılarak manevra 
yapmak isterken Beysultan adın
da birinin evine çarpm..ş, bundan 

sonra da Hamdi isminde birinin 
24 numaralı evine toslıyarak ol

duğu yerde kalmıştır. Her üç ev 
de mühiom surette hasara ..;ğramış 

olduğundan zabıta Süreyyayı ya
k:ı.lıyarak tahkikata başlaıruş'tr· 

Et 
Alırken 

Öldü 
Gedikpaşada Sandalcı sokağın

da oturan Aııdonyan adında bir 

ihtiyar o civarda bir kasap dük -
kanından el alırken üzerine fena
lık gelip düşmüş ve biraz sonra 
da ölmüştür. Belediye doktoru ta
rafından yapılan muayene netice
sinde kalb sektesinden öldüğü an
laşılarak gömülmesine izin veril
miştir. 

11-

Dedikodu Yüzünden 
Balatla oturan Servet adında 

bir bayan ötedenberi bir dediko
du yüzünden arası açık olan ve 
ayni semtte oturan Şekfıreyi so
kakta odun ile başından yarala
mış ve kaçarken yakalanmıştır. 

';:cküre tedavi altına alınmış, Ser
vu ına!ıkemeye sev'kedilmiştır. 

Aman yarabbi .. kulaklarıma iııa

namıyorum. 

_ Bana iti:mad ettiğin kadar, 

kulaklarına da inan! Suna yakın· 
da senin olacak ... 

Cemil artık ne söylediğini bil· 

miyordu. 
_ Allah mı gönderdi sizi İzmire! 
Diyerek önünde durduğu ma -

sadan ayrıldı.. 
Reş~dm yanına koştu .. 
Ve boynuna sarılarak yanak • 

!arından öptü. ~ 
_ Benim gibi bir talihsizi ha • 

yata, saadete kavuşturacaksınız, 
Reşadcığım!! Ailenizin bu iyiliği· 
ni ölünceye kodar unutmıya~ağun. 
Geçen akşam da söylemiştim ya, 
ben kimsesiz ve bedbaht bir insa
nım. Eğer sen de karşıma çıkma
saydın, ben kendimi büsbütün iç
kiye verip intihar edecektim. 

Sonra birden geri çekildı. 
- Öyle ya .. Sen söyle; intihar 

değil midir benim tuttuğum yol? 

Kame ılı 
Suvari 
Filmi 

"Jozef, Kardeşimi 
Kıskanıyordu.,, 

J
stanbul adliyesi, Ağırceza mah
lcemesi .. salon kapılarına kadar 
dinleyicilerle dolu. Suçlulara 

mahsus olan kanepede, on altı 

yaşında bir delikanlı, başı önün -
de, dalgın tıe düşünceli-. Gencin 
sag tarafındaki masada, avukatı 
Dani§ .. Elindeki dosyayı tetkik et· 
mekte .. Maznun Jozef Fe-rika'nın 
eol tarafında. müddei Dimitrinin 
vekili .. Reis Refik Omay, bir elini' 
yumruk yaparak çene•-ine dayamış, 
evrakı gözden geçiriyor. Müddei
umumi mevkiindeki genç adliyeci, 1 

pek kederli ve müteessir görülen 
küçük mücrim Jozefi dikkatli na· 
zarlarla süzüyor, kapının yanın
daki avukatı.ıra mahsus kanepede 
bir gazeteci elinde kalem, kıiğıd, 

not almak için bekliyor. 
Hakim nihayet gözlerini tetkik 

ettigi kağ1dlardan ayırarak suç
luya baktı: 

- Arkadaşın Parikoyu niçin öl
dürdün? .. 

Jozef: 
-Pariko, benim en iyi arkadaşım
dı .. KeNlLrile gayet iyi geçinirdim. 
boş vakitler.!.?, işimden döndü/,.
ten sonra hep onunla pezer, onun· 
la oynardını. 

Maznun bir iki defa öksürdü, 
boğazını temizledi, sonra ~öziine 

devam etti: 

- Hüdise bttndan di)rt ay önce 
oldu. Pariko ile Alka2ar rinema -
sında kamçılı süvari Zora ismin
de Lir fılim seyretmistık. Rıı f'J;m 
pek hoşumuza gitti§t için, onu 
bir defa da, bızim eve~ kendimız 
oynamağa karar verdik. Pariko, 
kamçılı süvari rolünde, beni kam
çı ile dövecek, ben de kendimi 
müdafaa için, tabancamı çekerek, [ 
onu vuracaktım. işte bu maksadla, 
babamın toplu tabancasını gizlice 
aldım. için.de yedi kurfUn vardı, 
tabancayı boşaltması için Parilco
ya verdim. Ben de öbür odadan 
kamçıyı getirmeğe gittim. Ve bi
raz sonra dönünce oyuna baı;la -
dık. O elindeki kamçı ile üzerime 
hücum etti. Ben de boş olduğunu 
zannettiğim, tabancamın namlu
sunu, kamçılı süvarinin alnına 

doğrulttum ve tetiği çektim, rildh 
patladı ve zavallı arkadaşım, kan
lar içinde yere yuvarlandı. 

Küçük katilin gözleri nemlen
mi§ti. 

- Ve bir hafta sonra da onu 
kaybettik ... 

Suçlu J ozeften sonra, maktul 
Parikonun kardeşi, Teodora f4IUd 
sıfatile sorguya çekildi: 

- Biz maznunun evinde. aU 
katta oturuyorduk.. Ben o gün, 
odamda yazı yazıyordum. Karde
şim elinde bir ekmek olduğu hal-

~ _;ol beni felakete, uçuruma 
sürükliyecekti. Beni sen kıırta -
racaksın, Reşad! Ben ölmeğe nam
zeddim .. Halbuki, yaşamak, gül • 
mek, mes'ud olmak, ve şen bir yu
va kurmak benim de hakkım de
ğil midir? Eğer sen karşıma çık -
masaydın, içki beni yenecekti. Ben 
hayata mağlüb olacaktım. Çok 
yakında öbür dünyaya göçüp gi· 
decektim. 

Reşad, vicdanı temiz ve yüksek 
bir çocuktu. Babasına menfi ce
vab verdikten sonra, Sunayı de -
lice seven arkadaşını kurtarmağa, 
ona verdiği sözü tutarak, kendi • 
sine yardım etmeğe karar ver • 
mişti. 

Annesine henüz bir şey açma • 
mışlı. Fakat o gece eve gidince, 
annesinden de bu mesele hakkın
da yardım istiyecek ve annesini 
Sunaya gönderecekti. 
Sunanın Cemile varıp varını -

yacağını bilmiyordu. 

Otobüs'er 
ve Ruhsatiye K. ·· ç·-:-k·· .:=.-==
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ont a ı nın eya 
Meselesi Yazan: Ahmed Şükrü ES· 

Tetkikler Sona Erdi 
Bugünlerde Bir Karar 

Verilecek 
Eski vali ve belediye reisi Mu

hiddin Üstündağ tarafından ruh
satnameleri alınmış olan otobüs
lerin yeni Vali ve Belediye Reisi 
Lütfi Kırdara müracaatları üze
rine bu işin komisyona havale o
lunduğunu yaZffil§tı.k. 

Komisyon bu hususla ical:ı e
den tetkikleri yapın!§ ve bu ara· 
otobüs sahihlerini de dinlemiştir. 

Komisyon bundan sonra bir ra
por hazırlıyarak belediye daimi 
encümenine vermiştir. 

Encümen bugünlerde icab eden 
kat'i kararı verecektir. 

Pencerenin Önünde 
Oynarken 

Beyoğlunda Yeniçeşmede Açık

tıirbe sokağında 8 numaralt evde 
turan Muharremin 4 yaşındaki 

çocuğu Şermin pencerenin ya • 
n•nda oynamakta iken sokağa dil· 
şerek muhtelif yerlerinden yara· 
la -ımış, hastahaneye kıtldırılarak 

tL·4avi altına alınmıştır, 

de sokaktan geldi. Benim bulun
duğmn odaya girdi. Fakat tam bu 
sırada bir ıslık sesi işittik; bunu 
Jo zef çahyordu, Pariko bu sesi 
duyar duymaz, derhal merdiven
leri hızla ç1karak, Jozeflerin otur
makta oldukları üçünl'Ü kata gitti. 
A rodan beş on da kg a geçmeden 
cpaı. diye bir ses i5ittim. Ben bu
nun bir silc11ı sesi oldıığıınıı bile 
anlıyamad1m. Fakat biraz sonro 
annemin feryadı üze-rine füt kata 
çıktım ve cinayet odannda, kar
deşimi yerde, J ozefi de ayakcla 
goTdüm. Araları 2-3 adım kadar
dı. Fakat adada daha fazla 
kalmadan, derhal eczaneye koş • 
tum. 

- Suçlttnun kaTdeşini neden 
öldürdügünii. biliyor mu.run? .. 

- Kat'i olarak bilmiyorum .. 
Yalnız şunu töyliyey;m ki, J ozef 
çok yaramazdır. Birkaç defa an -
nesinden para çalmıştır. Hatta bir 
sefer, zavallı kadını tabanca ile 
bile kovalamıştı.Annesi daima 
çocuğunun tenbelliğinden, i§in.e 
muntazaman gitmediğinden ve 
para kazanmadığından şikayet e
der ve kardeşimi ona örnek gös • 
terirdi: 

- Bak, Pariko n.e hayırlı çocuk, 
•en de on1ın gibi ol! .. 

Şahid bu cinayetin sebebini şöy
le anlattı: 

- Benim kanaatime göre, Jozef 
Parikoyu kıskançltk yüzünden öl
dürmi4tii.r. 

Teodoradan sonra ifade veren 
Andon: 

- Benim bu hıidis? hakkında 
hiçbir malumatım yoktur, dedi .. 

Dava ile alakadar bazı şahidle
rin de sorguya çekilmesi için, du
ruşmanın 21 şubata bırakılmasına 

karar verildi. 

MEHMET HiCRET 

O, sadece vicdanının emrettiği 

bir vazifeyi yapmayı düşünüyor

du. 
Reşad bu vicdan borcunu öde

yebilirne, ruhan müsterih ola -

caktı. 

O, görüyrdu ki, Cemil, Sunayı 
kendisinden çok seviyordu. Reşad 

kalbini yokladı.. İçinde, Cemilin 
yandığı kadar kuvvetli bir ateş 
yoktu. Bu, sadece yeni tanışıklı -

ğın doğurduğu bir lemayüldü. Re
şad, bu temayülü yenebileceğini 

umuyordu. 
Reşad irade sahibi bir gençti. 

Sunayı kendinden ziyade mühen· 
dis Cem.ile yakın görüyordu. 

Cemil gibi içi yanık bir arka • 
daşını hergün karşısında muz • 

tarih görmektense, büyük bir fe
ragatle bu işi onun lehine olarak 

bitirmeyi daha faydalı buluyordu. 

\Devamı var) 

Macaristan Hariciye Vekili 
Çaki, Berline gitmiştir. Viy 
laşmasile Macaristanın Çek 
vakya hakkındaki emelleri 11 

edildikten sonra ilk defa o!Ji 
yapılan bu ziyarete h.ısusi bil 
hemmiyet verilmekt~dir. Jlııl 
ehemmiyetini tebariiL ettireJI 
ğer bir nokta da Macaristaıııll1 
ziyaret arifesinde resmen ,ıı 
komintern pakta iştirak etıııı' 
F ' '1akika Macar em~lierin~ 
rr edilmiş bulunmasına r 
Macaristanın davası henÜZ ~ 
mile halledilmiş değildir. <;e) 
!edilmediği de geçen haftalc~ 
kaçevo htıdisesiy le aııleşılP1ıl 
dır. 

Çekoslovakya ile Macaris~ 
rasındaki münasebetl~ri gerJ' 
leş•iren bu hadisenin dikkati 
yık olan iki noktası v;,rdır: r 

1 - Evvel it İngiltere:ı in ve 
sanın bu hadise !ere karşı ~ 
seyirci kalmalarıdır. 13u da 
n 'h anlaşmasından sonra ot!' 
rupa vaziyetinin değiştiğin~ 
bir delildir. Malü.mdur ki • 
anlaşmasına göre, Ç~koslo'·sl 
nın hlldudları İngilt->re, frf 
İtalya, Almanya ve Çekoslo~ 
nın komşusu olan bütün de. 
tarafından garanti edilecekt•, 
buki Çek - Macar huJ,·dları 
hare Almanya ile İta!, a arııl 
Viyanada yapılan bir anla.Şii" 
çizildı. Demek oluyor ki 1fl 
anlaşmasının yerine Viyan' 
~aşması, orta Avrupanın ııll 
olmuştur. . 

2 - İkinci ehemmiyetli bil 
ta, Munkaçevo ihtiüıfmda jtl' 
nın Maearistanı tutmasına ., 
Almanyanın Çekoslovakya;~ 
mayül etmesidir. Ve orta ;. 
pa vaziyetinin bütün ıncelıf 
buradadır. . iJı 

Hakikat şudur ki, ItaJya u! 
manya arasındaki cephe b 
rağmen, arada ihtilaf vardı~ 
ya, Macaristanı tutuynr. rv!• 
tanın Polonya ile hudud k 
olmasına taraftardır. ''e btJI' 
min etmek için Viyanada ~ 
raşıruş; fakat muvaffak ol D' 

mıştır. Almanya ise, Çekosl 
yayı himaye etmekte, da~~ 
rusu Çkoslovakyanın b1 ~ 
perdesi arkasında, orta .MJ]> 
İtalyayı, Macarislanı ve bl 
Polonyayı korkutan :ıir taııf 
şebbüslere girişmektedir- ~ 
ya, bu siyasete karşı ıaeıııJlıtl 
sizliğini, Sovyet Rusyay~ f 
yül etmekle göstermişti~~ 
İtalya, Fransaya karşı za> 
müş olmamak için bunu "f'Y 
Macaristan ise, Almanyad~ 
bütün çekinir. Binaennle. / 
şeye rağmen, Alman.,·~ ile 
nasebetlerini idame etmelc 
buriyetindedk Geçen 1ıaf11 
tikomintern pakta gfrmesi• 
dir ki Almanyayı m~mııııJ'f 
miştir. Fakat bir El ·rlın • 
kombinezonu demek olan; 
gireceği yerde Çekos'o"lla ~~ 
Almanyanın ittifakına gifl". 

saydı, Almanya daha me~ı'; 
lırdL Dikkate lavıklır kı 

ristan antikomın"tern p~~ 
ken, Çekoslovakya Alıtı ~ 
ittifakına girmiştir. Almafll 
büyük ve kuvvetli b;r d 
Çekoslovakya gibi z1.~·ıf ıı" 
let arasındaki ittifakın '/ 
manaya delalet edece(:i ~ 
tiyaç göstermiyecck der 

kardır. /;, 
(Devamı 6 ıncı ~ 

iKi KEKE~t 
. .,,1, 
Islanbuıa ilk defa c••·· "" 

seyyah, bütün eaddeJ~ri ;!, 
sonra. su dOkmek btemltı -~ 
rlla bir adamın yanına ıeJ 
kl: ,.1 

- B.ı.bayUlm, susuuu ptPe 
dödökekeblUUrllm? ~ 
Muhatabı ondan daha 1' ~ 

mış, larl! elmete çalışa..-.k_.1 I 
- Borara.radaaau r1ı111• 

dödödön, sasa.aaf kOOO··• ~ 
Öteki acele ile sözü kt ~ 
- Bıbıraak , d•mlş. talO ,ıtl. 

Ba\Jltpaur 'l's$,.9i 
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1 SANAYiLEŞME PLANI 
iki Yeni Fabrika 
Daha Yapılıyor 
Bir de İplik Boyama 
Santralı Yapılacak 

M İlli Şefimiz İsmet İnönünün 
Kastamonu. Çankırı ve İ -
neboiu havalisınde yapmış 

OidukJarı tetkik seyahatinin yük-
sek semereleri peyderpey iktituf 
olunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere ev-
vel" ,,. . 

a -"astamonuda bir kenevır 
fabrikasının kurulması için tet -
k'k ı lere ba.şlnndığını yazmıştık. 
. Kenvir fabrikasının; bütün ih -
tiyacı temin etm\yec?ği anlaşıl -
mış, bunun üzerine iki veni fab-
rik · • 

a ınşası kararlaştırılmıştır. 
.. Bu fabrikalardan biri Taşköp -

l'lide ve diğeri de Gölverende inşa 
olu nacaktır. 

. Bu fabrikalar için Sümerbank 
idaresi Yarım milyon lira harca
~Caktır. Fabrikalarııı yerlerini 
r Sbit etmek, alınacak araziyi is
;ınıaıc eyliyerek inşaata hemen 
aşlamak üzere mimar, mühendis 

ve makine mühendislerinden mü
rekkep yeni bir heyet bugünler! Kastamonuya gidecektir. .. 

Bu iki yeni fabrikanın ikmalini 
müteakip üçüncü bir soyma fab
rikası da inşa olunması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Bu fabrika da Kastamonuda 
Şekerköprü civarında tesis olu -
nacaktır. 

Diğer taraftan Sümnbank, yi -
ne Kastamonuda 100 bin lira sar
!ile yeni ve modern bir de iplik 
boyama santralı tesis ve inşa et
meği de kararlaştırmıştır. 

Bu yeni müessese için mahalli
ne giden mütehassıslar şehir içın
de münasip bir yer nramağa baş

lamışlardır. 

Bu yerin eski Kastamonu parti 
binası olması muhtemi'l görülmek

tedir. 
Milli Şefimiz İsmet İnönünün 

bu havalideki tetkiklerinden son

ra diğer sahalarda yapılmasını 
emrettiği ve hemen tatbikine baş

lanılmakta olan mütenevvi ve ye
ni işleri de yarın yazacağız. 

1 s k e n de r u n'd a 
Serbest Mıntaka 
Arazinin Mevki ve Mikdarı 

Üzerinde Mutabık Kalındı -1 skenderun !imanında tesis 
edıJecek olan serbest rnın-

1 . takaya ait limanın proje
erın · h 

1. . 1 azırlamak için memleke -

6 ım~den Hataya giden mütehas-

aıs eyeı denizde, karada sondaJ· 
meli 

di Yelerine devam etmekte -
r. 

:ıı ·ını 
t u illetimiz ile se!Ahiyettar Ha-
i ay makamları; serbest mıntaka 
~~ !az~ olan arazinin mevki ve 

Ilı tarı uzerinde mutabık kal -
ışlardır. 

Tatil 
Kampları 

'I'an le ı de açılmış olan ilk mek-
p Çoeukları tatil k:ımpları d.i -

rekt" . 
Orlerı du"n M 'f M"d .. l" g'·· aarı u uru -

unde m"d .. 
!tın u ur muavini Muvaffa-
det b_aşkanıığında bir toplantı ak-

t _mışJerdir. Bu toplantıda· yeni 
atı ide ' 

kar tekrar kamphr açılması 
esasarıaştırılarak bunların hututu 

ıye · t sı esbit olunmuştur. 

ri "-Yrıca; Maarif Müdürlüğü neş

Bu münasebetle ; yakın bir za
manda o civardaki bataklığın im
lasına derhal başlanacaktır. 

Bu meyanda; inşaatın hitamı 

beklenilmeksizin serbest mınta -

kanın ufak mikyasla olmuş olsa 
bile faaliyete başlaması da karar

laştırılmıştır. 

İskenderunda Türk serbest mın
taka faaliyetinin başlaması Hata

yın iktısadiyatile iş sahası için 
çok hayırlı bir ufuk açacaktır. 

Maliye Memu larına 
Verilecek Cezalar 

Maliye memurların~ verilecek 
cezalar hakkında dün Maliye Ve
kfıletinden Defterdarlığa bir e -
mir gelmiştir. 

Bu emir mucibince Defterdar
lar mal memurlarının amirleri 
buİunduklarından mal müdürleri
ne ve diğer tekmil maliye me -
murlarına resen ihtar cezası ve

rebileceklerdir. 
--o---

Yat ve 
Iı:am 1 Yayım kolu tarafından J • J "k 
Ç!k par hakkında isimli bir ltitap stım a 

•tılına 
dan b sı da kararlaştırıldığın- K 
kit u neşriyat serisınin 17 inci an unu 

•hını t k'J ser· eş ı edecek olan bu e - D v • ı·yor 
r·· ın hazırlıkları hakkında de gö- egış 
Uşrneı d 

- ()~~ .. 
l· ' \ . ";> •• _. 

istiklal Harbi 
Alaylarına Madalya 

Verilirken .. 

1
- stildal harbinde vazife gö

ren alaylarımı:ıa istiklal 
madalyası verilecek. Bu 

yoldakı kanun layihası ve hizmet 
ifa eden alayların listesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilmiş 
bulunuyor. Ancak bir nokta var: 
O alaylarda subaylık eden ve yeni 
tekaüd kanununa yetişemiyerek 
bugün eski maaş kanununun hii
kümlerine bo)·un eğenlerle, öl -
müslerinin ailelerine, çocukları-

' na ve yine o alaylarda çarpışırlar-
ken şehid düşenlerin yetimlerine 
de yeni tekaüd kanununun hü -
kümlerinc göre maaş vern1ek aca· 
ba nıümkün olamaz n11? • 

Alaylara istikliıl madalyası ve
rilirken o alaylnTdaki kahraman
lıkları ile istlkl:il madal,Yalarını 
hak eden ve mağrur göğüslerine 
talik eden kahramanlara, onların 
geride bıraktıkları kadın, çoluk 
çocuklara karşı da bu fedakarlı
ğın esirgenmiyeceğini ummak her 
halde yersiz ve haksız bir dilek 
sayılmaz. 

Nitekim, İzmir saylavı Halil 
Menteş'in eski kanunla maaş alan 
bütün mütekaidler hakkında Mec
listeki son teklifi bu zaruret ve 
ihtiyaç noktası üzerinde daha ge
niş bir şiimul ifadesini taşımak -
ta bulunuyor. 

BÜRHAN CEVAD 

Kazanç 
Vergisi 

Taksitleri 
Ceza ile Tahsil Ediliyor 

İkinci taksit kazanç vergisi borç 
]arını Birincikô..nun ayında öde -

miyen mükelleflerin vergilerinin 

% 10 cezasile tahsiline başlanmış

tır. Defterdarlıktan verilen emir 

üzerine maliye şubeleri, mükel -

leflerden vergi tahsil işine ehem

miyetle başlamışlardır. 

Diğer taraftan yeni belediye 

muhasebecisi Muhtar, bütün şu

belere bir emir vererek her mü -

kellefin vergi vaziyetinin, yani 

ne kadar borcu kaldığının tesbit 

olunmasını bildirmiştır. 

Ayni emir le bina ve arazi ver

giler ile yol vergisi ve bakaya ver

gilerin de süratle ve ehemmiyet

le tahsil olunması teblığ olunmuş

tur. 

ğiştirmek üzere bir komisyon teş
kil olunmuş ve bu komisyon; dün 
ilk içtimaını yapmıştır. 

Dünkü toplantıda ; ıstimlak iş
lerinin bir an evvel ikmali ve 
tebliğatla şekle ait muamelelerin 
süralle yapılması için icap eden 
projelerın tanzimi kararlaştırıl -

B-aox Taı.a•Al'-IB ıbıdaa...ım 

f Son Karar Vilayete Bildirildi f Garib 
M .. b d 1 V T f •. Soyadları 

'!- a .e ~ e . e vızı Bunlar Derhal 
lşlerının T asfıyes Değiştirilecek 

• 

• 
icar ve Ecir Misiller Aranmıyacak 

ve Terkin Olunacak 

M übadele ve tefviz işlerinin 
kat'i tasfiyesi n neticelen
dirilmesi hakkında kabul o-

lunan son mukarrerat Dahiliye 
Vekaleti tarafırdan dün vilayete 
tebliğ olunmuştur. 

Bu kanunun neşri tarihine 
kadar olan muamelelere münhasır ı 
olmak üzere, mübadil, muhacir, 
mülteci, göçmen ve hükumetçe 
naklolunanların ve harikzcdele -
rin hükumet tarafından gösteril
miş olsun, olmasın biJayeten iş
gal eyledikleri hazineye aid gay
:ç.imenkullerin icar ve ecri misil
leri, tefvizi, ve tahsisi muameleleri 
sonradan bitirilerek ;ıat'ileşinciye 
kadar geçen zaman için kendile -
rinden aranmıyacaktır. 

Tahakkuk ettirilcı:lcr de adli 

Ticaret 
-Odaları 

Kongresi 
Mayısta Toplanacak 

Olan Kongreye 
Ehemmiyet Veriliyor 
Mayıs ayında Anka•ada Tica -

ret Odaları kongresi ismile bü -
yük bir toplantı yapılacaktır. 

Memleketimizdeki tekmil Ti
caret odalarının temsil olunacağı 
bu toplantıya tüccarlarımız ve ikti
sadi mahafil büyük ehemmiyet 
vermektedirler. Kongrede; her yıl 
bir kat daha inkişaf (den dahili 
ve harici ticaretimiz için yeni ka
rarlar verilecek ve bi.otün tüccar
larımızın tekmil dilekleri mev -
zuu bahsolunacaktır. Her Ticaret 
Odası; muhitindeki tüccarların 

dileklerini şimdiden ayrı ayrı ta
kip elmeğe başlıyacaktır. Ayrıca 
icap eden raporların bfr an evvel 
hazırlanmasına da şimdiden başla
nılması kararlaştırılmı~tır. 

--O-

Sahtekar 
Alman 

Mühendisi 

ve idari kararlarla kat'ileşmiş ol
salar dahi terkin olunacaklardır. 

Tahsil edilmiş olan .car ve ecri 
misiller geri verilmiyecektir. 

Tahsis veya tefviz olunan gay
rimenkullerden önce müstehlik -
!er tarafından ya doğrudan doğ -
ruya veya hükumet tarafından 

gösterilmesi hasebile işgal edil
mişken sonradan istirdad olun -
muş bulunan gayrimenkuller le 
haklarına mukabil kendilerine bo
no verilenler tarafından gerek hü
kumetçe gösterilmek suretile ve 
gerek gösterilmeksizL1 işgal edil
miş bulunan ga.ı:rimenkuller 

hakkınd adahi bu hükümler carı 
olacaktır. Bu kanuna göre icar ve 
ecri misiller tamamen aifolun -
muştur. 

San' at 
Okulları 
Islahatı 

Bu Okullar Daha 
M ükemme 1 Bir Hale 

Konulacak 
lstanbul Sanat M~ ktebı lle di -

ğer şehirlerimizde bulunan Sa -

nayi mekteplerinin en mükemmel 

bir şekle ifrağ olunması kararlaş
tırılmıştır. 

Bu mekteplerde Karabük fab -

rikaları için mükemmel teknis -
yen yetiştirilmesine d~ büyük bir 

ehemmiyet verilecektir. 

Tekmil sanayi mekteplerimiz 
lüzumlu olan bütün son sistem ve

saitle süratle techiz clunacakları 
gibi icap eden yenı a .clye ve bi
nalar da mektep müştemilatına 

ua·ıe olarak bir an evvel inşa olu
nacaktır. 

Deneme 
İmtihanı 

Geçenlerde bir Alman tayyare 
mühendisinin Türk Hava Kuru
muna bir vazife almak üzere mü
rncaat ettiği ve ibraz ettiği vesi
kanın sahte olmasından dolayı 

Emruyet Müdürlüğü tarafından 

adliyeye teslim edildiği yazılmış
tır. Ancak bu mühendisin Türk 
Hava Kurumrle kat'iyycn alakası 
oimıyan İstanbulda hususi bir 
müessese ile temas edip onlarla 
bir mukavele yaptığı w ' ınra -
dar. sahtekarlığı tahakkuk etme
sir,e biııaen bu müessese tarafın
dan mahkemeye verildiği öğrc -

Liselerden Üniversitenin muh

telif fakültelerine gekn talebele
rin b:raz zayıf oldukl;.rı görül -
mü~tür. 

Bunun için; Üniversiteye alı -

nacak talebelerin ayrıc~ bir dene

me imtihanına tabi tutulması dü
şünülmektedir. 

--O--

Eski ve Yeni Tekaütler 
Eski tekaüdlerin lerfihi hakkın

da İzmir meb'usu Halil Menteş 
tarafından dün Büyük Millet Mec
lisine verildiğlni yazdığımız tak
rir bir tezkere ile MPclis tarafın
dan Başvekalete ve Maliye Ve -

Resml muhaberat esnasında ve
ya muhtelif vesileler!e, bazı kim
selerin garip soyadları aldıkları 

ve bunları tescil ettirmiş olduk -
!arı anlaşılmaktadır. 

Bu meyanda garip soyadlı mµ
allim ve memurlara da tek tük 
rastlanmaktadır. 

Resmi vazifelerıle kabıli telü 
olrnıyan bu kabil soyadları de -
ğiştirilecektir. 

Ezcümle İzmır muallimlerinden 
birinin; (Hergünaç) soyadım ala

rak bunu nüfus idaresine tescil 
ettirmiş olduğu gör•ildüğünden 

mezkiır muallimin bu soyadım 

hemen değiştirmesi hakkında alii
kadar daire amirine mahalli vi

liiyelten emir verilmiştır. 

----<>-·--

Yeni 
Earem 
Layih~~sı 

MuaJJimler ve Memurlar 
Hakkında Yeni 

Hükümler 1 
Yeni barem layihası Büyük Mil

let .Meclisi bütçe cncıimenı tara -
fından tetkik olunmaktadır. 

Bugünlerde Büyıik Millet ME'C
lisi heyeti umumiyeısine se:.rke

dilecek olan liıyihaya göre devlet 
teşkilatında çalışan orta mekteb 
mezunlarının maaşları on beş li

radan başlıyacaktır. Orta mekteb 
tahsili görmemiş olanlar, memur 
olarnıy acaklardır. 

Lise ve yahut tam devreli mu

allim mektl'blerınden >nl'zun o -

\anlar gerek maarıf hizmetinde, 
gerekse başka dairdcrdc iki bin 

kuruşla vazifeye başlıyacaklardır. 

Lise mezunu olup da yeni barem 
kanunundan evvel bu mlktardan 

•'aha aşağı bir maaşla mcmurı -

.>ele giren ve yahut muallıml;ğe 
başlıyanların maaşları, kanunun 

tatbikı ile beraber iki bin kuruşa 
çıkarılacaktır. 

Liıyıhanın bir maddesine göre 
Iıseden mezun olup da herhangi 

bir imtihanla memuriyete ve ya
hut muallimliğe gireıılenn asli 
ınaaşları 2500 kuruştan başlıya -
caktır. 

Üniversite ve diğer yiiksek mek

tcb 'tlezunları, muvazenei un1u -
mıveye tabi kadrolarda üç bın ku
ru~la ve bunlardan yabancı dil 

bilenler de 3500 kuruş!« memur 

ve yahut muallim olabileceklerdir. 

Avrup~da tahsıl goren Üniver
··.t<> veya yüksek mekteb mezun

ları Maarif Vekaleti kadrosuna 

"!(l:JO• kuruş asli maaşla g'recek
leriir. 

U
n stad Ahmed Ağaoı:lıınu 1 

ilmine ve karakterine hu:· 
rnetimiz varcla. Fakat, bı 

demek değildir ki, Ahmed Ağaoğ
lunun her görüşü yerinde, her fik0 

ri noksansudır. Herkesin kanaat 
ve fikrine saygı göstermek lazım 
geldiğini bilmemize rağmen, muh· 
terem iliitadın, geçenlerde bir ga
zetede çıkan •iki zihniyet• ha • 
lıklı yazısına temas etmek isti)·o-
nız. 

Sayın üstad Ahmed Ağaoğlu 

eski devirlerin suiistimal w yol -
suz1uklarını izalı ederk('n, hırsız
lığın, asırl81'c:a bu c:emiyt"tin bün
yesinde yerleşmiş olduğunu ifade 
eden cümleler kullanı)·or. 

Bir zamanlar irtişa ve sui" ti -
malin gerek hükiımet ve gerek 
halk tarafından tabii telakki o -
lunduğnnu gösteren bir zihniye
tin hl'ıkim bulunduğuna i arct c· 
diyor. 

AğaoJ:Iu. bu tclil.ki ve zihniyeti 
gösteren, halk anısuıda ya) ılnıış 
darbımesellerden de bahsederek 
Ziya Paşanın ve Şeyh Galibin 
meşhur birer mısralarını zikTedi
yor. 
Ağaoğlunun Şeyh Galibdcn al· 

dığı mısra şudur; 

Çaldım.sa dn miri ınalı çaldım 
Ziya P~şadaıı aldığı mısra da: 

DeıJlet malı deniz, yemiJen domuz 
dur. 

Enelfı. Şeyh Galibin bu mısra
ının ev\·clindeki JnlSraı okuma .. 
dıkça, manası, gayet tabii olarak. 
Ağaoğlunnn kasdettiği gibi anla-
ılır. Fakat, evvelindeki: 
Esrannı Mesnemden olaım 
Mısraı okununu, buradaki •mi

ri mal• dan malaıad Mesnevi ol
duğu kolaylıkla anlaşılır. Ş~yh 

Galib, ilhamlarım Me.nevlden al
dığını ifade etmekle, yoksa, dev
let hazinesinden mal (almayı kos• 
detmemektedir. 
Ağaoğlunuu Ziya Paşadan al

dığı rnısraa ı 'inf'e; bu nıısra bir 
cemiy{\t bilnyesinin. vatandasla
rın toplu d~üMe.inin tertümonı 
olamaz. Bu mısra, o 7.aman ~uii ·. 
timallcri, irtişa ve irtikablorı dil· 
]erde deı.tan olmuş, bazı salta · 
nat ricalinin ahYaJi ruhyi~·esini 

telmihen yazılml§tır· 
Yoksa, bu mısra ne teıniyctin 

fikridir, ne de cemiyetin ruh ma .. 
kesidir. 

Zaten Ziya Paşanıfı yazı n lıi· 
civler, cinaslar. tclm.ihlet, ınana
ya ve lafza aid liiTlii edebiyat san
alları ile dolu<Jcr. Ziya Pli' anın 
her ınısraını clilediKimjz ntflna,·a 
çekersek, o :ı:aman. ·Zaf.rnaıne 

şerhi• nin kıymeti sıfıra İn(·r. 

REŞAD FEYZİ 

(Devamı S mtı sahifeorl 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Y oHar Karanlık İse .. 

nılmiltir. mıştır. kfiletine bildirilmiştır 

tadan kalkarsa sizler alelade zor
balar elinde kalır ve sürünürsü -
nüz .. Binaenaleyh; hem senin ve 
hem de benim canımı ve hayatımı 
kurtarmak ve bu suretle Alem -
darın da vücudünü şerden uzak 
kılmak gerektir. Sen ı1C yapıp ya
pıp bu zorbayı bütün işvebazlık
larınla elde et ve elinde bir oyun
cak gibi oynat haydi ~eni göre -
yim canım .. 

er cereyan elmi~tir. Belediye istimlak k.ınununu e-
::=_~~.:.:__:_~~--~~~~--.-~~--;-~.....,...~~----~----------~I 

- Arzettim ya, hiç •üphe etme-! 

Ancak bu 3 derece maaşla Ma: 
arif Vekaleti kadrosuna girebil -

me-1< için ayrıca bir de cpedagoj.• 

tahsili görmek lazımdır. 

İs:ta.nbulun yel clerdJ, bir IJ ka
yet mcn.uudur; fa.lıaı tura ı da 

muhakkak ki fe,brin, butwı kö.,e 
bucatıoın yollan bir hamlrde ve 
kLU bir zamanda yapıla.mu.. ,\n~ 
t"ak. bu kö~ bu"ak halkının, yol
suıluk yüıUnden 'eküii u.Juuc-U 
tahlif etmek için başka blrsey ~·a
pılabflir, 

ZORBALAR 
SALTANATI 

ıııu. 47 

nı~lerı:ıdar, Kamertabı görür gör

l>atı~~e e R_umeli zorbalığı, ne de 
Yafet' dıp duran pal ve in
anda~ kalmamıştı. Kamertab bir 
neviy lcmdarı teshir elmiş ve ma-

lia~tını altüst etmişti. 
l'a~ayaıd Efendi Alemdar Mustafa 
ken Kernertabı takdim eder -

canı kalb. d' . . felce ' ı, ımagı hep bırden 

Ç 
.. uğramıştı. 
Unk" 

dinin hu Kamertab Hamid Efen-
§•nıak •Yatı ve canı idi. Onsuz ya
doJu . '. on~uz olmak Sadrı Ana -
li •çın olüındü 

atnid Efe d' . 
nız Al n ı; Kamertabı, yal-
Zilne emdaı· Mustafa Paşanın gö

gırınek, •ürgünden ve kel -

ıauw: M. ı.aml KARAYEL 

lesinin gitmesinden kurtulmak: 
için takdim etmiş değildi. 

O, ne yapıp yapıp Alemdar Mus
tafa Paşayı yere vurıııak, şerrin
den kurtulmak için canını ver • 
mişti. 

Hamid Efendi; Kamcrtabı A -
lemdara göndermeden evvel hal
vetine çekerek şudircktifi verdi: 

- Kızım; seni Alemdar Mustafa 
Paşaya veriyorum... Biliyorsun 
iti. seni Padişah dahi ,stediği hal
de• vermemiştim. Fakat; vaziyet 
kötüdür ... Görüyorsun ki; kelle
ler durmadan uçuyor. Benim de 
kellemin uçması hemen hemen 
yüzde doksandır. Vücudürn or -

Kamertab; Hamid Efendinin kü
çükten elinde büyüdüğü için kal
ben ve canan ona bağlı idi. Efen
disinin sözlerini dikkatle dinledi. 
Ve ne demek istediğir.; iyice kav
radı ve müliihaza etmeden şu ce
vabı verdi: 

- Efendim; vaziyc!ı iyice an -
lamış bulunuyorum ... Hiç şüphe 
etmeyiniz kı; vazifemi düşündü
ğünüzden daha iyi ynpacağım. 

- Aferin sana Kamertab ... Ben 
de biliyordum ki; ısted_i~imden da-ı 
ha iyi yapacaksın bu ışı. 

yiniz. 
Kamertab; seviniyordu. Hiç ol

mazsa biraz çeşni değiştirecekti. 

Her nekadar Hamid Efendiye bağ
lı idiyse de ihtiyard·ın bıkmıştı. 

Sultan Mustafaya da gitmiş ol -
saydı ayni d~ğil miydi. 

Lakiıı, Alemdar Mustafa Paşa 
iri yarı, yakışıklı bir babayiğitti. 
Hem de gençliğini efendisi gibi 
suiistimal ederek candı.n ve hal
den düşmüş değildi. Bütün hırs
larını, gençlik heyecanlarını ilrah 
ile kamiyab olacaktı. 

* 
Alemdar daha ilk görüşte Ka-

l!lertabe bayılmıştı. Hayatında bu 
derece cazibeli bir yosma görme
mişti. 

Kamertabın Alemdar konağına 
geldiği geceden itibaren Paşanın 
süngüsü düşmüştü. 

Geccyarılarına. hatta sabahlara 
kadar durmadan dinlenmeden dev-

Jet işlerile meşgul ola11 paşa; şim
di erkenden yuvasına çoklliyor ve 
makamına öğleye d0ğru geli -
yordu. 

Hayatında, afyon, amber nedir 
bilmeyen Alemdar yavaş. yavaş 

bunlara da alışmıştı. Kame!'• b; 
pa~~yı tamamilc tesh!r ederek a
vucunun içine almıştı. 

Belinden kılıcını ve piştovunu 
eksik etmiyen Alemdar, divana 
silahsız gelmeğe başlamıştı. 

Alemdar, Hamid Efendiyi af -
fetmişti. Kılına bile dokunmamış
tı. Hoca efendi çubuğunu yakıp 
yanlamıştı. 

Sultan Mahmud, adamları va
sı tasile Hamid Efendinin ne yollu 
hareket ettiğini öğrenmişti. Bu 
sebeble Hamid Efendiyi sevmedi
ği halde bir yandan da memnun 
olmuştu. Yalnız; Padi§ahın bilme
diği bir ş~y vardı. O da; Kamer -
taba mahrem olarak Hamid E -
fendi tarafından verilen dırektif 
idi. <Devamı var) 

-<>--

Hatay~da 

Madenler 
Kardeş Hatay devletinin muh

teliİ yerlerinde zengin ve müte -
addi! maden damarları bulundu
ğu anlaşılmaktadır. 

Hataya yeni bir gelir kaynağı 
teşkil edecek olan bu madenlerin 
işletilmesi kararlaştırılmıştır. 

, Bu münasebetle Ha!ay hükume-
ti; memleketimizden mütehassıs 
maden mühendisleri talep etmiş
tir. 

Yakında selahiyettar maden mü
hendislerimizden mürckep bir 
heyet kardeş ülkeye gidecek ve 
madenlerin vaziyeti h<tkkında 
icap eden ilk tetkiklere başlıya -
caktır 

Boı:uk buı Je cadd"J('rln ba4ka 
blr derdlrri daha vard1r: ~ele
rl zifiri karanlık oluşu .• , 

Bo7.uk yolda karanhkta yürü
mek daha. sordur. 

İstenilen ''1 f11dur: 
Yolsuzluktan rvv'l Jlaranlaktan l 

kurtulmak. 

CUnku, yo11arm yaptlma.sı u
zun bir zam.an işidir. D:ılbuki. ka
ranlık solraJılann a1dmlahlman, 
pek çok sokaklar itin kolayhkla 
7apılabiHr. 

Hiç olmazsa. havai, elektrik 
hath l"C('en karanlık sokakların, 
az bir emek ve masrafla, bir an 
evvel aydınlahlmasmı, bozuk yol
lar J"apı1m~ıya kadar, halkın hlt; 
olmaısa. karanlıktan kurtanlma.sı 
çok Yf'rlııde olur. 

:'llOT: 

Ge('cnlrrde bu ~ütunlarda Edir
nekapıda KariYf"Camii Yolundaki 
bir çukurdan bahsetmiştik. Bf'lc
dlye Rl!is muavinlltlndf'n aldıfı _ 
mıı bir mrktubda bu tukurun 
kapahldıfı blldlrUmeklf'dir. X"f· 
rlyatnnızın nazarı dikkate ahn _ 
masını görnıek bi1:lm l('in St'Vİn(' 
\•esilesidir, 
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1 Roma Mülakatından Sonra 1 1 Meraklı Şeyleri V E BU DA BİK HESABI 

Gartan, otus bet sene eYYel. lngiltere Nasıl Bir 
Yol Tutacak? B Ne'V)'orkan en btiJ'ti.k •e e11 Jilk· 

• ııek olellorlndoıı biri olan (As

lorya) ya asamönıli ol&nık JlrW.tL 
Geçenlerde, asansörle ne k.aclar Jük

seldere olktıitnı hesab etmek mera -
kına dliıımii.f, aaansörlin saatle sekb 
kllometro ıuunluivnd&kl bir mesa • 
feye muadll otan çıkıp inmeleri dik -
kat nasanna. alınına otas bet mene 
içinde 700,000 kllometro indlit anla~ 
ııhr. Kürel&rzla ay arasmdakl meM.f• 
de bu kadardır. 

Bir Kadın Yüzünden • • 
ilk Tahminlerle Sonraki Neticeler 
Arasında Farklar Olduğu Anlaşıhyor 

Yeni Hattı Hareket Nedir? 

İtalyan Başvekili Mussolini 

a 
ngiliz Başvekili ile Hariciye 
Nazırının Roma seyahatin
den ne netice çıktı?. Ortada 

tür ,:.i türlü rivayetler dönüyor. 
İngilız ve İtalyan devlet adam
larının görüşüp konuşması bittik
ten sonra politika alemini en çok 
meşgul eden cihet hiç şüphesiz 

Roma mülakatının neticeleri ne 
olacağıdır. Bunu görmek için de 
çok beklemeğe lüzum kalmıya -
cak. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
de Roma mülakatı etrafında ya
zılan yazılarda bu görüşmeler -
den neler çakacağına dair şayanı 
dikkat tahminler vardır. Fakat 
filiyat sahasındaki neticeleri gör
mek için herhalde daha biraz bek
lemek ıcab edecek. 

Papalığın, Vatikanın gazetesi 
olan Osservetore Romano politi
ka aleminde olup biten şeyleri gör
mek ve göstermek itibarile ihmal 
edılecek bir gazete değildir. Her 
vakit söylemez, az söyler, fakat ne 
söylüyorsa bilerek söylediğini gös
ter ir. Şimdi) e kadar Avrupada en 
karışık meseleler çıktığı zaman 
Papanın gazetesi fikrini söyle -
mc~ _ c • ' etmemiştir. Fakat 

4Öylediğl zaman da muhtelü ce
reyanlan bilerek işin nereye va
racağını kestirmek suretlle mil -
taleasıru anlatmıştır. 

Hiç şüphesiz ki İngiliz Başve -
kili ve Hariciye Nazırının İtal • 
yan payitahtına gelmesi karşısın
da Vatikan mehafili lıikayd kal
mamıştır. Papanın dıplomatları 

bilhassa İspanya işlerile çok meş
guldürler. Son zamanlarda İtal -
ya ile Fransa arasında da " 
ginlik başgösterince katolik kili
sesi bunu ihmal etmemiştir. İn • 
gilterenln alacağı vaziyet ise Va
tikanı bir kat daha alakadar et • 
mektedir. Onun için Vatikanın ga. 
zetesi İngiliz Başvekili ile Hari
ciye Nazırının Romayı ziyaretleri 
vesilesile bu hadisenin bir taraf
tan İngiliz - İtalyan anlaşmasının 
tatbik!, bir taraftan da Fransız • 
1ta!yan münasebatının alacağı şe
kil etrafında yürüttüğü tahminler 
Avrupa politika mehafilinin na • 
ıı:arı dikkatini celıbetmektedir. En 
ziyade alili uyandıran şudur: 
• İngiltere ile İtalya arasındaki 

meselelerin konuşulması o kadar 
ehemmiyetli değildir. İngiliz Baş
vekilinin Romada en ziyade a!A
kadar olduğu meselenin Fransız -
İtalyan münasebatı olduğu söy • 
lenebilir. 

Vatikan gazetesine göre Roma 
mülakatının ehemmiyeti asıl şu 

noktada toplanıyor: 1 
Konuşulan mevzulardan ziyade 

İngiliz devlet adamlannın ne va
ziyet alacakları İngilizler için üç 
noktadan birini intihııb ederek o
na göre bir siyaset takibi lazım 
gelmektedir. Bu üç nokta da şun
lardır: 

1- İtalya ile Fransa arasındaki 
ihtilaf karşısında lilkayd kalmak; 

2- İtalya ile Fransa arasındaki 
ihtililfta araya girerek tavas&ut 
etmeğe kalkışmak; 

3-- İtalya ile Fransa arasındak' 
ihtilafın kendisine de taalluku ol
duğunu ilevi sürerek karışmak. 

İşte Akdeniz için devam eden 
ihtilafların istikbalde alac .ğı şe

hl İngilterenin bu üç noktadan 
hangisini kabul edeceğin.: bakıyor. 

İngilterenin alacağı va,.vetın 
Akdeniz meselelerinde büyük bi!" 
tesiri olacaktır. Onun için Roma 
mülAkatı konuşulan ,bahislerden 
ziyade İngilterenin alacağı vazi
yeti göstermek itibarile mühim 
neticeler verecektir. Akdenizdeki 
rekabetlerin mahiyetıni, tesirleri
ni göstermek itibarile Roma ko
nuşması büyük bir rol oynıya -
caktır. 

İşte Vatikan gazetesinın nok -

/ngiliz Bll§1le1CtU Çemt>erlayn 

tai nazarı budur. Artık mülô.ka.t 
oldu, bitti. 

Bundan sonra gelecek maltı • 
mat. cereyan edecek hft.diseler 
Londranın yukarıda sayılan üç 
noktadan hangisini tP.rcih edece
ğini gösterecektir. İtalya - Fransa 
gerginliğinde İngilterenin araya 
girerek iki tarafı barıştırmak is
teyip istemiyeceğl pek nazik bir 
mevzudur. Şinıdiye kadar Londra 
ile Paris arasında cereyan eden 
muhaberelerden, hele İngiliz Baş
vekili ve Hariciye Nazırının Ro
maya giderlerken Parise uğrıya
rak Fransız devlet adamlarile gö
rüşmelevinden çıkan netice şu o
luyordu: Fransa kendi toprakla -
rından kimseye bir karış yer ve
remiyeceğini kat'i olarak bildir -
diği için İtalya ile kendi arasın -
dakıi ihtilafın halli eğer fedillr
lığa dayanacaksa bunu kabul et--
miyecektir. Çekoslovakya buh • 
ranı Avrupada havbe yol açmasın 
diye araya girilmiş ve sulhun kur
tarılr'.ası için Çekoslovakyanın 

parçalanmasından başka çare bu
lıın mamıştı. Dargınları barıştır -
mak için araya girmek meselesi 
işte böyle bir takım misallerin bı-

İNGİLTERENİN EN 

HASİB ADA!Ul 

İnrlllerenln en hasis, en plnU adamı 
olmakla maruf Alber John Grav, ııekseıı 
alt& yqmda olduiu halde ölmliıı ve 
bütün servetini İnrUlere Maliye Ne
zaretine terketm.lştlr. 

Grav, Brtstolde kUolik seru bir od&- \ 
ela 7aş11or, ko111Şuların verdlii yemek 
artıklarlle kamanı do;raruyordu. Hlo 
kimse bu fakir adamın parası oldu
fwıa lbllmal vermiyordu. 

Cenazeslnl kaldlrmak ioln •elen be
lediye memurları, eskl bir dolabın cö
aü.nde, kocaman blr u.rfm lolnde hail ... 
ka cüı:danlan, yep7enl banknotlar, bir 
çok da haı:lne tahvlllerl cörü.nce hay
retten kendilerlnl alamaını~lar. Say
mışlar: 30.000.000 frank, bizim para -
mıı:la ı,!00.000 Ura!. 

iııttyar pinti, bıraktıfı, vasfyetna -
mede bu paraları, «devlet borçlarwm 
ödemesi tartlle İll.l'lli:z maliye nezare
t.ine» terkettlitnl yaxmaktadır. 

İnırlllz, mallyesJ, paralan tesellüm 
etmlf, ve bu esrarla adamın hllvltetl, 
ve paraların men$8l hakkında tah.ld
bt yapılmasını emretmJşttr. 

SEYYAH KADIN 

ilk devrlilem sayahallol :rapaa. k&
dın kimdir biliyor musuomT, 

Barre adlı bir Bretanyalı reno ku
dar. Bu kıı, meşhur nebatat illmlertn
den Kommerson 'un hizmet.çlsl ldL Er
kek k17afoline rlrdl ve ilimin 1717 den 
1770 • kadar •üren tetkik seyahallerln 
de ,.anında. bulundu.. Ba sureUe bütün 
dünya71 dolaşm17a. muvaffak oldu. 
Herkes kendini erkek sanayordL 

ıs RAKAMI VE TAU 

Parlsle, bizim ta:r:rare piJ'&n6081l Jlbl 
her ay çekilen (milli bir PiJ'&Dl'O) var
dır. Bunıın son oeklllşlnde, büyük lk· 
ram.iye otan ıoe.oot lira, uı,tsı n11-
l\l&ra1a isabet etıll1-tlr. Ba rııkam1ar 
oemedlllne ıs eder. 

ı936 d&, son lef<lnbı ıs iincii rllnil, 
ııaat 11 il 13 daldl<a r-. Peselde . 
Lorlstoıı sokalmda ıs numaralı evde 
oturan Mösyö LW, ıo3,719 numarala 
bileli aldı Ye büyük ikramiyeyi l<a • 
sandı. 

Demek ki 13 rakamı dalma utunıus 
deiU. Böyle iken meşhur Fransıs ••n 
&"inlerlnden Baron llo(ılld, P arls bele
rünerek, sabalılara kadar bahçede, .rlil
dlyeslne miin.cu:.tla evtnln numara
sının ıs den ıı m ükerren tabvtılııl 

rica etmbıll 

Bıına aldırmıyanlar d& cok. Meseli 
FranKlZ artlstlerlndeıı Mlsteııretln boy
nundakJ küçük madalronun üzerinde 
ıs ra.kamı vardır. 

SIDR NEDİllt 
Sldr, elmadan :rapılaıı bir prabdır. 

Ve çok neltsUr. 

raktığı tesirin neticesi olarak da
ima türlii endişelere yol açmak
tadır. Fransanın dediğine göre İ
talya ile arasını bulmak için baş
ka bir tavassuta lüzum görmü • 
yor. 

Fakat İtalya - Fransa gerginli
ğinde kendisi de doğrudan doğru
ya alilkadar olduğunu ileri süre • 
rek İngiltere harekete geçecek o
lursa o zaman Fransa tarafını tu
tacak demektir. 

O
nu tanıyalı bir hafta olma
dan öyle samimi bir dost 
olmuştuk ki tasavvur ede -

mezsınız. İki arkadaşın birbirine 
bu kadar sıkı bağlarla merhut o
luşun zevkini bilmem tahmin e
der misiniz? .. 

Yaşlarımız, kazançlarımız ara
sında fark yoktu. Fakat o saflığın, 
temiz kalbliğin hududı;uz bir ga
ye olduğuna emindi. Sevdiklerine 
inanır, onlara sonsuz bağlılıkla en 
ileri iyilikleri yapmak ister ve., 
yapardı. 

Fakat bu temizlik onu birçok 
yerlerde hayata mağ!Ub ettir -
miş, sevginin ıztırabdan ibaret 
olduğuna inandırmıştı. Gençti, 
iyi bir meslek sahih~ kazancı ye
rinde ve ahlakı düzgıindü. 

Emin olun yaptığı kabahatle -
rin cezasını görmeden o kendi 
kendini tecziye etmek isterdi. 
Sevmek onun için (platonik aşk) 
dedikleri cinse benzer. İztırabı 
fazla, en küçük hadisenin kıymet 
kazandığı bir kaç yılhk hatıra o
lan bambaşka bir şeydi. Altı yıl 
evvel onunla ilk defa bir kır ge
zintisinde tanışmıştık. Samimi ol
duğu her hareketind~n belli olan 
bu genç o zaman kendine malı • 
sus birçok vasıflar taşıyordu. 
Necminin de iyi dostu olan bu 
arkadaş aramıza ilk girdiği gün
denberi kendisini bize sevdirmişti, 
Hele ikimiz bir kaç gün içinde 
birbirimize çok ısınmıştık. 

Bürhan benim her söylediğime 
uyuyordu. Fakat hir gün, bir gece 
eğlentisinde Bürhan güzele ya -
kın esmer kadınla tanışmıştı. O 
gece hiçbir fevkaladelik göster • 
miyen arkadaşım bir ara: 

- Birader bu kadın ne şekel" 
şey, onu kukla gibl seyretmek 
istiyorum. Fakat ... 

- Sonra? Devam etsene .. 
- Bana çok sert muamele e -

diyor. Ondan çekiniyorum. 
Bu sözlere gülünmez mi? .. Ben 

~e böyle yaptım ve: 
- Bürhan, cidden toysun. Ka

dından korkulur mu? Sen onu 
muhakkak elde edersın. Dedim. 

Biraz sarhoştuk. Bürhan yerin
ci.an kalktı, niçin ve nereye gide
ceğini söylemeden henden ay • 
rıldı. 

* - Bürhanı, uzun zaman'dır 
görmedim. Birkaç gün sonra İs
tanbuldan ayrılıyorum. Veda zi
yaretine geldim. 
Yarı şaka söylediğim bu sözler 

onu birdenbire harekete getirdi: 
- O geceden sonra beni yalnız 

bırakacaksın demek. Niçin? Ne -
reye gideceğini biliyorum. Kusu
ra bakma seni istemiyerek renci
de ettim. Fakat emin ol hiç bir şey 
bilmiyordum. Eğer bılseydim ... 
Bürhan bir şeyler anlatmak is -
tiyordu amma benim bir şeyden 
haberim yoktu. O, teessürle söz
lerine devam etti: 

- Geç öğrendim. Fakat senin de 
kabahatin var bana b;.r şey söy -
lemedin. 

Hayret içinde kalmıştım. Hiç 
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bir şey bilmiyordum amma yan -
lışlığın sebebiyet verdiği bir ha
disenin cereyan ettiği muhakkak
tı. Bürbanı daha fazla üzmemek 
lazımdı. 

- Bir yanlışlık olacak iki gö
züm sen neler söylüyorsun?. 

- Canım saklama o geceki ka
dını sen seviyormuşsun. Halbuki 
bana hiç bahsetmedin. 

- Ne münasebet kim söyledi 
sana bunları? Ben o kadını yal
nız tanırım ve iyi arkadaşımdır. 

Onu fazla merakta bırakmamak 
için hakikati anlatmak istedim. 
Bürhan Nazanı seviyordu, fakat 
ona bir yanlışlıkla aksini söyle -
mişler. Halbuki Na~an da her 
yerde Bürhandan bahsediyordu. 
Ona: 

- Nazan herkese senden bah
sediyor, sen de onu seviyorsun. 
Sizi tanıştırayım da bu dertten 
kurtul. 

* Birkaç yıldır sevişiyorlardL 

Mes'uttular, evleneceklerini bile 
söylüyorlardı. Bir iş yüzünden 
İstanbuldan ayrılmıştım. Eşe dos
ta mektub yazmak adetimdir. Na
zanın ve benim yakın arkadaş -
hırımdan olan Nerimana yazdı -
ğım mektublarda hep Bürhanla 
Nazanı soruyordum. 

Bir gün yine Neriman mektu • 
bunda N azanın evl~neceğinden 

bahsediyordu. Ben de ertesi gün 
derhal Bürhana bir mektub yaz
dım. 

Birkaç gün geçtikten sonra 1s
tanbula döndüm. 

* Bürhan Eline sıkıştırılan zarfı 

dikkatle muayene etti. Yavaş ya
vaş zarfı yırttı. Önce inızaya bak
tı; Bürhandan .. 

Fakat mektubun ilk satırfarı 

Ergen kız, önü sarkık geccliğin:~taJj:s:a:n_..:b:c--~--'"'-·~-;-;;:::;::::::::::~;;;:::::::::::::::::::::::::;(""":sı:ıı.d:a.,g:ez:d~ir:d~i,~g~ezd=ı~'nd:i."""-""""""""""""""""""=""",...,. 
yaz, bembc)az, gözü alan, günlü büyüliyen boyun, y· o s A -Gideceğiz. 
göı;" etlerınde ufacıcık parmaklarını gezdin g'"- Ağır bir hasta. 
dire b1şını kaldırdı, yine alevli bakışlarını doktorun • Anlaşılan bir kalb aksesi geçırıyor. 
gözbebekleıfode toplıyarak o soruyu karşılaclı' Diye söylendi. Yerinden kalktı: 

- Kızımdan başka birşey olsun da, ne isr~rse- _Yetişirsem yine çayımızı beraber içeriz Gü-
. ? 

nız ... 

Doktor ilk önce biraz durg\ln, biraz dcğ'ışik, 

sonra daha biraz açılan, şenlenen bir sesle corJ.ı· 
- Kardeşim, çocuğum, bayanım gibi bir ş~y·~r 

mi tlıyeyinı ?. 

Güney doktorun dıraladığı biitün bu kelime
lere güldü, güldü: 

- Aman doktor, ben kızım demenizi beğen -
mezken neler de buldunuz?. 

DedL Doktor yine biraz durgun,. yine biraz 
değişik: 

- Bulamadım ... Bulamıyorum. Siz bir şey bu
lun, onu söyliyeyim!. 

Dedi. Ergen kızın yüzüne bir pembelik yayıldı. 
Sesi titredi: 

- Bilmem siz düşünün ... 
Derken, yine kendi kendisine sözüne bağladı: 
l .. o~en iz yalnız adımı söyleyin. Beni Güney 

diye çağırın. 

No. 4 7 Yazan: ı>TEM i ZZET BENICS ·------· ney ... 
Doktor üstü~te mırıldandı: 
-Güney ... 
Güney!. 

Güzel ... Tatlı bir söylenış!. 
Genç kız mamasına sevinen ve el çırpan ço

cuklar gibi şen şen doktorun kelimelerini tekrar
ladı ve sondu: 

- Güzel mi doktor?. 
Tatlı mı?. 

Her vakit durgun, gölgeli duran, dikine bakan 
doktorun gözlerinde birden bir yanma, bir titreme 
bir uzanma oldu. Ve .. bu uzanmada iki bakışın bir
leşişi vardı: 

- Güzel ... 
Çok güzel!. 
Çok tatlı ... 
Doktor sözünü bitirirken hastabakıcı çayı ge· 

•jrdi. 

- Çayı getirdim. Fakat, on bir numaradakl Dedi. Genç kızın solgun yüzünde bir gülücük 
hastanız ağır bir kriz geçiriyormuş. Hemencecik dağıldı: 

sizi istiyorlar dokıtor.. · - Peki doktor, beklerim ... 
Dedi. Hastabakıcı hem çay arabasını Güney'ln 

karyolası yanına sürüyor, hem de soluk soluğa 
bunları söylüyordu. 

fastabakıcının bu sözleri deminki şenliğe ağu 
katan bir bildirim oldu. Doktor üzüldü, ilk önce: 

- Keyifli bir çay içecektik ... 
Dedi, Güneyin yüzüne baktı. Güneyin yüzü de 

birden solmuş, birden asılmıştı. 
Doktor, hiç beklemediği bir vakitte gelen bu 

habere içerledi. Hastabakıcıdan sordu: 
-Kim var ha;ıtanın yanında? 

- Bay Neşet var •L 'huile camphre• yapıyor. 
- Beninı gelmemi o mu istedi?. 
- Evet... 
Doktor parmaklarını beyazı çok sacları ara -

SON İKİ KELİME 

On beşinci günün akşamı idi. 
Güney ile doktor uzun uzun konuştular 
Doktor odadan çıkarken, Güney sözünü bitirl-

yoı·du: 

- Kimim bekliyecek doktor? 
Bu, o günün akşamında Güneyin son iki keli

mesi oldu ve doktor: 
- Kimim bekliyecek?. 

Sözünü ağız boşluğunun içinde ve dilinin al -
tında tekrarlıya tekrarlıya ondan ayrıldı. 

<Devamı vul 

onun aklını başından almıştı· ~ 
zanın evleneceği haberi ona ııır 
maz derecede kat'i bir tesir~ 
Hiçbirşey söylemedi. Diınağı 
!emiyordu. Gözleri doldu. Bir t 
!er yapmak istedi Bir meııta 
bir ihtimal onu harab etınişlJ. 

* Bürhan beni karşısında gff 

ğü zaman hayret etmlştL JJ~ 
nenin hüzün verici havası J3 ~ 
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( Orijinal Bir Anket 1 

Gençler Hangi 
Mesleği Seçiyor? 

' 
Şair Olmak 

Çıkıyor 
Artık Onların İçinde 

Pek Ender İsti yenler 
G aliba, iki sene kadar oldlL. 

Bir gazetede röportajlar ya
pıyordum. Yüksek tahsil 

genç}' ·· . 
ıgının, istikbale hazırlan • 

~ak, fakülte ve mekteblerini bi
.'..':,mek için ne kadar ferağat ve 
••.,ak ' 1 k ar ık, bazan mahrumiyete 
/tl~:ıarak. tahsillerini devam et
~:: il<lerini yakından görmüş, tet-

1 etmiştim. Bu etüdlerimi o 
'•man neşretmiştlın. 

Geçen gün bir zat: 
t - Yeni nesil, bizim nesilden 
h •maınile başka düşünüyor. Da
s ~ realist ve maddi dedi.. Meslek 
k:rke~, __ bizden daha olgun şe-

e duşunüyorlar .. 
. Bu, meraklı bir mevzu ıdi. Ye

nı Yetişmekte olan gençlerin, ha
rat, meslek, istikbal hakkında ne-

d~r düşündüklerini anlamak iste
ım. 

J,_Y_az_an_:_a_EŞ_AD_F_E_Y_z_ı __ ı 
para kazanmak, geç.inmek kabil 
değil ki .. . 

Yeni nesil arasında bankacı, ge
!Pici, tüccar, fabrikatör olmak is-

tör olarak bir gün vazife görm~ e 
başlarsam kendimi çok mes'ud 
addeceğiın. Bu, memleketime u 
bir h izmet mi sayılır? 

Gençlerle konuşmaktan fevka
lade bir zevk duydum- Onların, 
nasıl bir hayatiyet kayn~ğı ve e-

Suallerimi 30 talebeye sordum. 
~Unlar, orta tahsillerini yapıyor-
bar~ı'. Bu 30 gençten yirmisi istik- k H 1 f b "k nerı'isile mahmul olduklarını ya-
~ıın_ ı ve mesleğin! tayin ebniş tiyenler de ço ... e e a rı a ve 

yeni nesil dünkilerden daha heyecanlı ve ener3ik ııen,ıyor 

gor sanayi ~!erine karşı çok büyük bir kından gördükten sonra, memle-
b 

Unüyordu. Dört tanesi henüz 
u m alfilca duyuyorlar. Daha yaşı 17 o- ket hesabına gurur duydum. Kirr. 

k 
e~uları düşünmemişti. Geri 

alan altısı da birk•ç meslek a- lan bir çocuk: ne derse desin, yeni nesil çok iyı 
tasında mütereddid vaziyette idL - Bir otomobil fabrikası kur- yetişiyor. Yeni daima iyidir. Her-

"'n mak istiyorum .. Bütün gayem bu.. e · e ıs· l daima eskı'den daha d "' Çok nazarı dikkatimi celbe- § yın Y n 
_en nokta şu idi: Yeni yetişen ne- diyor... güzeldir. Fskilerin yenileri be -

eılde n~ b' - Bunun için çalışıyor musun, ğ le · ·ı · d eski! ı -ue ıyata karşı hiç rağbet enmeme rı, yeru erın e er 

b
Y?k .. Hatta, bazıları şiir ve ede- diye sordum. hiçe saymaları cari tabiat kanun-
'Yatı · - Tabii, dedi, makine mühen -ıstihfafla karşılıyorlar. !arından biridir. 

ş disliği tahsil edeceğim. Sonra Av-
d'- air olacak kimse yok mu, rupaya okumağa gideceğim .. E· Gençlere hayatta candan mu -

İSTENOGRAFİ: 

Zekiye, münhal daktilolu~a ta
lib. Patron soruyor: 

- Ayni zamanda estenoğrafl ile 
de not alabiliyorsunuz, değil mi? .. 

- Evet, bay .. . Yalnız o zaman 
normal yazıdan daha yavaş ya
zabiliyorum. 

TRENDE: 

Yolcu - Biraz daha hızlı gide
mez misiniz? ... 
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•• 
Eski Mısırlılar Olülerini 

Mumyaladıktan Bir Müddet Sonra 
Onları Yemeğe Başladılar 

Mumyacılığın 
Mak.inist - Giderim 8:."'ma, !~ T arihde geçirdig" i 

komotıften ayrılmam dogru degil .. • 
Belki bir kaza olur. Meraklı macerayı 
TİYATRODA: 

Bay - Dürbün yanıııda mı? 

Bayan - Evet.. . 

Bay - Niçin dürbünle bakını
yorsun? .. 

Bayan - Bilezikler;mi evde u
nuttum da .. 

AŞK, AŞK._ -Bayan - Cevdet, biribirimizi 
tanıyalı tamam on sene oldu. Ev
lenmek zamanımız gelmedi daha?. 

Bay - Doğru, fakat biraz daha 
sabretsek olmaz mı? .. 

* Bayan - Evvelce Ferdi ile ni-
şanlı olduğumu işittiniz mi? .. 

Bay - Evet, işittir... Eğer bu 
doğru ise sizi, değil ise Ferdiyi 
tebrik ederim. 

HAKLI BİR SUAL: 

- Garson!. .. 

- Emredini, bayım! ..• 
- Bana verdiğin apertiki yirmi 

kuruş hesab ediyorsun. Yandaki 
masada oturan adama ayni şeyi 
verdin, puslasına oıı beş kuruş 
yazdın. Sebebi ne bunun? .. 

Bu Yazıda 
Okuyunuz 
ski Mısırda, devrin istatik
cilerine göre, 12 milyon nü
fus vardı. Tabii her sene 

bunların bir çoğu ölüyordu. Mum-
yacılar esnafı da işsiz kalmıyor -
du. Bunların yerleri şehir hari -
cinde idi. Ölüler, cenaze merasimi 
yapıldıktan sonra 0.efolunmaz, 
mumyacılara teslim ~dilirdi. 

Tarihçilerin babası (Herodot) 
mumyacılara, mumyacılık san'a • 
tına dair çok mühim malümat ve
riyor. Bunların birer fırını oldu
ğunu da söylüyor. Bakını, bugün 
müzelerde gördüğünüı mumya -
lar nasıl yapılıyormuş. 

Cesedin ilk evvel kamı, yan ta
raftan açılıyor, içerisir.de bulunan 
barsaklar ve saire çıkarılıyor. Son
ra matron (yani karbonat dö süd 
karıştırılmış su) banyosuna ko-
nuluyor. Baş ve eller suyun hari
cinde bulunduruluyor. Bir müddet 
sonra deriler kendi kendine dö -
külüyor, yağlar da b3nyonun di
bine süzülüyor. Bunun üzerine l 
cesed banyodan çıkarılıyor, ku -
rutulur. Sonra üzerine çam yağı 

r 

Bu kadın başı mumyaya ne kadar çok benziyor 

mumyalar, eczacıların havanların-} 
dan boyacıların havanlarına geç
tiler. 

b~~ SOrduğum vakit, içlerinden ğer bir fabrikanın başında direk- vaffakiyetier dilerim. 

B mı gü!üşmeğe başladılar. !-===-=-===--===--============-====-====--===--==="' gör·~nu,_ memleket için hayırlı bir 

- Kıyafetini görmuyor musu
nuz, bayım ... Onda yirın.i kuruş 

- verebilecek hal var mı? .. 
ve asfalt (katı karasakız) karış -
tırılmış bir mahlılt sürülüyor. 
Karnın ve başın boşlukları da bu-

O devrin resim atelyelerinde 
kullanılan koyu renkli boyaların 
mumyalardan y,apılması adet ol
du. Hakikaten bu boyalar resme 
güzel bir parlaklık verıyor ve pek 
de çabuk kuruyordu. 

(Bosue'nin kahramanı), ilah ... 
mezarları açıldığı zaman hazu 
bulllnmuştu. Drollng, Fiaman ust 
lü parlak resimler yapıyor ve çok 

,mumya boyası kullanıyordu. Mı 
zarlardan çıkarılan ve atılan on 
bir yüreği aldL Bunları . - 13 üncü 
Lül'ninki müstesna - boya yaptı
d.ı, kullandı. Lül'nln yüreğini de 
bilahare 18 inci Lüi'ye verdi. 

uş dıye telllii etmiyocum. 

§ 
.. Bizim nesil, bizden evvelkiler 
ıır ve ed di ebiyata daha meyyal i-

ğ' lieınen her delikanlı, gençli -

dınde Ve bilhassa his ve hayali 
evrede du . . mutlaka şair ruhlu olur-

Y j Şıırler, nesirler yazardı. İnce, 
ha dızlı kenarlı, m&'roken kaplı, 
1 atıra defterleri tutar ctehassüs-
er, eh t 1 ' 

l ' a ıra ar•, cintıbalar• ser
evhala ·1 . rı e birçok şeyler karalardL 
Şıınd"ki ge 1 nesil arasında bu tip 

larnçlere çok az tesadüf ettim. Bun
aı Parmakla gösterilecek kadar 
zu"· liatta, içlerinden birisi man-

meler olae _ Yazıyormuş .. Onun şair 

hah agını, arkadaşları gülüşerek 
kan~ır v_erdikleri zaman, bu deli
lııu bırdenbire kıpkırmızı ol -
gibru· Sanki aytb birşey yapmış 

' utanıyordu o . 
diy n Sekiz Yaşında bir gene şöyle 

Ordu: 

- Ben m"h d ' 1 ğ Çnült"' u en ıs o aca ım ... 
ihti u, memlekette mühendise çok 
de/aç var. Görüyorum ki, yeni
lıvo Y<>liar, binalar, şehirler yapı
V~r r.ÇoTanıdığımız mühendisler 

B. k para kazanıyorlar. 
u Çocuğa sordum: -n. k tuı me çok kazançlı meslek 

mak · _ ıstiyorsun ?. 
Evet ç·· nk- .1 rah "· u u, az para ı e 

x:t Yaşanabilir mi?. 
lerd ndılerile görüştüğüm genç -

en m"h· re.,i u ım bir kısmı da tayya-
dok;0makine mühendisi, kimyager, 

l3u ~'. a~ukat olmak istiyordu. 
b gunku n~·1 · d'"nk·· ı · e•J ... .:ı ın, u u ere nıs ... 

· e faik lıug· · tarafları çok fazladır. 
Unk "J 

daha h •U er daha ziyade enerjik, 
ha Bok ivecanlı, daha atılgan, da
dn . ·· u gan, daha serbest ve geniş 

-.uncelid . 1 İ bu h ır er. tiraf etınt!li ki, 
d asıetıerden h · b. · d.. k .. ı e ,, k iÇ' ırı, un u er-

ıı' 0 
__ tu. Yahut, gayet azdı. 

ugunk" 
licele u gençler, müsbet ne -
Çok b r~,l maddi neticelere daha 
lıııyor~g anıy~rlar. Hayalle uğraş
lıııyorı ar .. lluyalar içinde dolaş-

]3· ar .. 

-~r J°:uk Şöyle diyordu: 
lekete a~ler, edibler belki mem
okuyor zmet ediyorlar, amma, 
l'ıısızJık uz, duyuyoruz ki, çoğu pa
lııahru.:ı .s~fa~e~ içinde yaşıyorlar, 

de ini b(; •Yet : çınde ölüyorlar ... Biz 
Yle olalım?. Şiir yazıp da 

Banka Soyan Kral 
Yüzbaşı Krala Yaklaştı: Sizi Mil ~et 

' 

Namına Tevkif Ediyorum, Dedi 

Tarihin En Serseri ve Zalim Ruh:u Kralı 
n 

sveçin, Vasa hanedanına men· 
sub son Kralı Gustav IV - A -
dolf menfada ve sefalet içinde 

öldü. Bu Kralın haya~ı çok me -
raklı maceralarla doludur. 
Babasının katli üzerine tahta 

oturdu. Henüz 18 yaşında idi. Ge
rek dahili, gerek harici siyasetin 
idaresinde gösterdiği ı.ciz ve ikti
darsızlık sebebile umumun ııef -
retini kazandı. Herkes ı kendine 
düşman etti. 

1809da, mevkiini mulıaf ıza kay
gusuna düştü. Ve bir krala ya -
kışmıyacak çarelere, gayrimeşru 
vasıtalara baş vurdu. 

Bir gün İsveç milli bankasının 
bir müfreze asker tarafından ku
şatıldığı görüldü. Başiarında yük
sek rütbeli bir zabit v :ırdı: Kral... 

Milli banka, iki zabit kuman -
dasında bulunan bir bölük aske
rin muhafazas ı alt~da bulunu -
yordu. 

Son zamanlarda millet ve ordu 
Kralın aleyhine dönmüştü. 

Kral, nöbetçilere kumanda ver-
di: 

- Selam dur!.. 
Nöbetçi nefer vaziyet aldı. 
- Hükümdarınız sıfatile size 

emrediyorum. Çekiliniz ... İçeri gi
receğim. Bu bankanın kasasındaki 
paralar bana aiddir. Alıp götüre
ceğim. Asker !er haydi giriniz içeri. 
kasaları kırınız, paraları alınız! .. 
Hazır bulunanlardan kimse ce

vab vermeğe cesaı .:• göstereme -
mişti. 

Bölük kumandanı, ~·aşlı bir yüz
başı idi. İlerledi, elini Kralın om
zuna koydu: 

- İsveç milleti namına seni 
tet•kif ediyorum. Güstav Vasa . .. 

Çünkü sen bir vatan hainisin!. .. 
Dedi, ve maiyetine dönerek il.8.

ve etti: 
- Şu askerlerin silahlarını a -

lınız! ... 
Kralın maiyet bölüğilne men

sub askerlerle banka muhafızları 
arasında ufak bir müsademe oldu. 

Güstav, sarayına götürüldü. Bir 
odada hapsedildi. On altıncı yüz 
yıldı. İsveçin istiklalini temin e
deı:, taali.sine çalışan iıirinci Güs-

Milleti artık kendisine eskisi 

tav Vasa'nın son varisi, tacını bu 
suretle kaybetti. 

Dördüncü Güstavııı doğuşu ve 
vaftiz edilişi pek kanlı nümayişle
re sebeb olmuş vebirksç yüz kişi
nin ölümile nihayet bulmuştu. 
Babası çok müstebirl bir adam

dı. Oğlunu, eski İspartalılar gibi 
yetiştirmek için beden terbiyesine 
çok ehemmiyet veriyor,' günde biı· 
kaç kere buz gibi suyw sokup çı
kartıyordu. Çocuk, az kalsın öle
cekti.. Dokuz yasında iken Rus -

yaya gönderdi. Güstavın bu sıra
da yazdığı hatıra defteri cidden 
tetkike değer. 
Babası; maiyet zabitlerinden biri 

tarafından baloda oldürülünce 
genç Güstav serbestçe ümid et -
miş ve memnun olmuştu. Fakat, 
millet tarafından tay;,. edilen bir 
saltınıat naibi bu ümıdin sönme
sine sebeb oldu. 
Rüşdünü isbat etmezden evvel 

torunlarından birisile evlendir • 

gibi hürmet oesıemıyorııu. 

kendisini, Çariçe ikinci Katerinin 
mek istediler. 

Katerin izdivaç mukavelesine 
bazı siyasi maddeler koymağı ih
mal etmemişti. Genç İsveç Kralı, 
bu mukaveleyi dikkatle okudu • 
İsveçin Fransaya harb ilan etme-
sine aid maddeyi görünce yerin
den kalktı. Kağıdı attı. Rus pren
sile evlenmiyeceğini söyle<!~ mem
lekelino döndü. Az sonra, bir Al
man prensesile evlendi. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

nunla dolduruluyor. Daha sonra, 
hususi bir maddeye batırılmış ki
lometrolarca uzun bandlar sarı -
lıyor. 

Fransa ihtilali esnasında Parls 
ressamları mumya boyası bulmak
ta çok güçlük çekiyorlardı. 

Fransa Krallarının türbeleri 
tahrib olunduğu sırada meşhur 

meşhur ressamlardan Droling, 13 
ve 14 üncü Lüi'nin, An Dotriş'in, 
Mari Tezer'in, Madam Hanriyet'in 

İlaç yerjne kullanılan, boya yı 
pılan mumyaların acıklı hikıl.yeı 

burada bitiyor. 18 inci asrın son
larında eski eserler arayıcıları 
bulduklan mumyaları yememeğ 
müzelere hediye etmeğe başladı
lar. 

Mı9ll' mumyacılığı birçok dev
reler geçirmiştir ve 13 üncü, 20 in
ci sülale zamanında çok tekem -
mü! etmiştir. Bu devirdeki fırın
lar, ceseddeki yağları, cildi boz • 
madan kolayca çıkarıyordu. Çam 
yağı ve asfalt yerine d~ daha baş
ka bir madde kullanılıyordu. İh
timal balmumu ve kokulu şeyler .. J====--""'==-===...,===------------
Mumyacıların pis ve kokulu K o R K u N ç VA K' A L A R 

~~::~eı::~a~~i m~~~:!:~: ;:~~ 
w liyette bulundu. Mısırlılar, tamam 

yirmi asır ölülerini mumyalattı - D •• ı J 
!ar. Şu halde bu milyonlarca mum· u e o insanların 

Kurtarır mı i 
yadan ancak birkaç yüzünün (ta-ş 

bir mazu: görülsün) yaşamasına erefı·nı· 
sebeb ne ... 

Bunun cevabı gayet kolay: Zi
ra asırlarca yenildi! ... 
İhtimal bu adet, bizzat Mısırlı

lar tarafından çıkarılmadı. Yam
yamlığa sonradan alıştılar. 

Orta çağda, şarkt1 ve garbda 
müthiş bir mumya ticareti yapılı
yordu. Mumyalar parçalanıyor, 
attar dükkanlarına satılıyordu. 

Bunlardan hap veya ~urub yapı
lıyordu. Ölü mumyalar, diri in
sanların birçok dertl~rine deva 
oluyordu. 

Arab hekimlerinden İbn el Bay
tar, mumyanın baş ağrılarına, fel
ce, baş dönmesine, s:.ır'aya karşı 

müessir bir deva olduğunu yazı
yor ve küçük bir buğday tanesi 
kadar mumyanın bir bardak mer
zenküş suyuna karıştırılarak alın
masını tavsiye ediyor! .. 
Mumyanın ehemmiyeti zaman

la arttı. Hatta 17 inci yüz yılda 
M. Purjon ve meslekdaşları ke -
mikleri kuvvetlendirmek, verem
lileri tedavi için fazla miktarda 
kullanıyorlal"dı. 

Amburaz Pare, fena mumya -
!ardan şikayet ediyordu. Hakkı da 
vardı. Hakiki mısır pıyasada azal
mağa başlamıştı. Bunun yerine 
attarların perakende, celladların 

toptan sattıkları insan yağı kul -
lanılmıya başlamıştı. 

18 inci yüz yılın başlangıcında 
artık mumya parçalan yenilıni -
yor, yutulmuyordu. Fakat zavallı 

Tarihde Sayılı Duello 
Vak' alarının Esrarı 

f 
Kadınlar yalnız kış sporu ııe§U düello da yaparlardı 

D 
üello, herhangi bir sebeb -
den hakaret gören bir ada
mın, hakaret edenle karşı 

karşıya geçerek döğüşmesidir. 

Bundan bazan hakar~t eden, ba-

zan da hakaret gören ölür. Bu su
retle şeref kurtlrılmq olur. Öldü
ren, kanuni bir cezaya çarpıl -
maz. Dünya kurulalıdanberi cari 

(Deva.mı 7 inci sahifedP.I 
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ltalyanlar, 

Hududlarında 
Tunus ve 
Tahşidat 

Ciboti Yeni 
Yapıyor Vapurlar 

(1 inci sahifeden devam) ı 
miyeti toplantısından bilistifade Fransız Hariciye 
Nazırile uzun uzadıya konuşmu~tur. Cenevreden 
dönen Bonenin bu mesele hakkında Daladye ile 
görüştükten sonra Fransız hükumetinin solların te
sirine kapılmıyarıık daha teenni ile hareket etmesi 
ihtimali vardır. Ancak, hükümetçi İspanyanın Baş
vekili Negrinin Parise giderek Fraıwı hiikiımetine 
vaziyetin vahameti hakkında şifahi izahatta bu -
lunrnası ve resmen Fransanm yardımını istemesi 
ii%erine hükiımetin, Bonenin tavsiyelerine ittiba 
eylememesinden korkulmaktadır. 

Paris 18 - Fransanın Atlantik ve Bahrisefid 
filoları, Şimali Afrika sahillerinde dolaşmak için 
dün Brest ve Tulun limanlarından hareket etmiş
lerdir. 

}'ransa hükümeti, iki senelik mecburi askerlik 
miiddetinin emri ahire kadar idamesine karar ver
miştir. 

MADRİDiN TEBLİÖLERİ DOlıRU DEGİL!\lİŞ 
Burgos 18 (A.A·)- Radyo ile neşredilen resmi 

bir tebliğde biiyük umumi karargah şöyle demek
tedir: 

Diğer taraftan İtalya tarafından Tunus, Cibuti 
hududlarında muazzam tahşidata devam edildiği 

ve İtalyanın önümüzdeki bahara kadar bu hazır
lığını ikmale çalışarak Fransadan istediklerini sul
Jıan alamadığı takdirde fiili müdahalelerde bulun
mıya karar verdiği söylenmektedir. 

•Barselona hükumeti hakiki vaziyeti gizlemek 
için Katalonya cephesiııden başka cephelere aid ve 
muzafferiyet haberleri ile dolu resmi tebliğler neş
retmektedir. Bu tebliğlerde miinderiç haberler ta
mamile asılsızdır. Endülüste, Estramadurcde ve 
merkez cephesinde elde edilmiş değildir. Hatları

mız sarsılmaz bir halde bulunmaktadır. 
Tunus 18 - Trablusgarbdan buraya gelen mu

hacirlerin verdikleri ma!Umata göre 20,000 İtalyan 
askeri, Tunus hududu civarında kain olan Zuvara
ya kanunuevvel ile kanunusani iptidalarında ka -
raya ihraç edilmişlerdir. 

KARAR CUl\lA GÜNÜ VERİLECEK 

Bu kuvvetler derhal Tunus hududuna gönde -
rilmişlerdir. Bunlar, hudud boyunca istihkamat in
ıasına başlamışlardır. İtalyan memurları, Tunus 
hududundan geçen bütün kervanları sıkı bir ne
zaret ve tarassud altında bulunduruyorlar. 

Paris 18 (A.A.)- Parlamento, mma günü ya
pacağı toplantıda Fransamn ademi müdahale siya
setine devam etmek ve yahud Pirene hududlarını 
telcrar açmak şıklarından hangisini tercih edece
ğine dair bir karar verecektir. 

Komünistlerle sosyalistlerin birer takrir vere
rek hududun tekrar açılınasını istiycccklcr, Ra 
dikallerin aksi mütaleada bulunacakları anlaşıl -
maktadır. 

Belgrad MUzekereleri 
Yarın Başlıyor 

P aris 18 (Hususi) - İtalya 
Hariciye Nazırı Kont Cia- J 

na, Yug06lavyaya hareket 
etmiştir. Hitler - Bek arasında 

Bertesgadende yapılan mülakat
tan ve Macar Hariciye Nazırı 
Kont Çaki ile AII!lllnyada cere -
yan eden müzakerelerden sonra 
vukubulan bu soyahate hususi bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Belgradda bilhassa Macar - Ro
men ihtilafı görüşülecektir. Yu -
goslavya hükumet naibile Roman
ya Kralı arasında cereyan eden 
müzakerelerden sonra Ciano ile 
Stoyadinoviç arasında bu babda 
yapılacak müzakerelerin ne netice 
vereceği merak edilmektedir. 
Diğer taraftan Mareşal Gönig 

de bu ayın 25 inde Belgrada gi
decektir. Kont Clano ile Stoyadi
noviç yarın Macar - Yugoslav hu
dudunda Beliye şehrinde bir av 
partisinde buluşacak.far ve gö

rüşeceklerdir. 

Bu görüşmede Yugoslavyanın 

Berlin - Roma mihverile iş birliği 
yapması da mevzuu bahsolacak
tır. 

Diğer taraftan buraya gelen ha- J 

berlere göre Alrnanyada Macar 
Hariciye Nazırı ile yapılmakta o
lan müzakereler sona ermiştir. 

Macaristan Anti komintern pak
ta girmekte, Berlin - Roma ınih-

verine tamamile bağlanmakta -
dır. Berlin konuşmaları esnasında 
Ukranya, Polonya, Tuna havzası 

iktısadl ve siyasi vaziyeti ve Ro -

manya - Macar münasebatı gibi 
mühim müzakerelere temas edil-
miş ve hepsi hakkında bir anlaş
mıya varılmıştır. 

ÇEKLER DE GİRİYOR 

Faris 18 (AA.)- Çekoslovak-
yanın yakında komintern aley -

hindeki pakta iştirak edeceği ha
ber alınmıştır. 

Milli Müdafaa 
Vekaletinde Değişiklik 

(1 inci sahifeden d.,,,am) 
bugünkü celsesinde okunması 

muhtemeldir. 
AJANSIN TEBLilıi 

Ankara 17 (AA)- Milli Mü -
dafaa Vekili Kazım Özalp Veka -
Jet vazifesinden istifa etmiş ve 
Milli Müdafaa Vekaletine Bursa 
meb'usu emekli general Naci Tı
nazın tayini yüksek tasdika ikti
ran etmiştir. 

PARTİ GRUPU!l<'DA 
Ankara 17 (A.A.)- C. H. P. B. 

M. M. Grupu 17/1/939 Trabzon 
say lavı Hasan Sakanın reisliğinde 
toplandı. 

1- hk defa söz alarak kürsüye 
gelen Başvekilimiz Celal Bayar 
aşağıdaki beyanatta bulundu: 

Geçen celsede İspanya muha -
riblerine tayyare teslimi maksa
dile yapılan siparişi TürJ<iye hü
kümeti namına göstermek için 
teşebbüs edilen sahtekarlık cür
münün ne suretle cereyan ettı -
ğıne dair izahat verilirken hatip
lerden birisi, Milli Müdafaa Ve
kaletinin evrak ve mühürleı-ini 

takli.d suretıle teşebbüs edilen bu 
sahtekarlık meselesi üzerinde ad
liyece yapılan tahkikatın tam bir 
serbesti içitıde cereyanını temin 
için Milli Müdafaa Vekilinin çe
kilmesi lüzumundan bahsetmişti. 
Milli Müdafaa Vekili arkadaşımız 
General Özalp, sırf mahkemenin 
selametle cereyanını temin etmek 
maksadile istifa etmiştir. 

Başvekil bunu müteak1b aynen 
şunları söyledi: 
Şunu da ilave etmek mecbuı:i

yetindeylm ki Milli Müdafaa iş

leri hakkında madde tasrih ederek 
herhangi bir iddiada bulunmak 
veya sual tevcih etmek istiyen bir 
'\rkadaşımız varsa kapı açıktır. 

Ona doğrudan doğruya ben mu
hatabun ve yahut yeni Vekil ar
kadaşımız tetkiklerini yaparak 
lazım gelen cevabı vermiye ha
zırdır. 

Başvekilin beyanatından sonra, 
Reisin da\1etine rağmen, mevzu ü
zerinde söz alan olmadığından ruz
nameye geçildi. 

ATATt.)RK l\lOZÜLESİ 
2- Bu celsenin ruznamesinde 

Ebedi Şefimiz Atatürk için yap
tırılacak anıt - kahır meselesi 
mevcuttu. Müzakere açıldı. İlk söz 
alarak Parti komisyonunun maz
bata muharriri kürsüye geldi ve 
komisyonun mesaisi ve tetkikatı 
neticesinde varılan kararları izah 
ettı. Miiteakiben birkaç ha,tib, 
tetkik komisyonu raporu hakkın
da bazı istizahda bulundular ve 
komisyonun anıt - kabir için tek
lif ettiği yerden başka yerler hak
kında beyanatta bulundular ve 
müteaddid takrirler verdiler. Söz 
alan hatibler, mütalealarını bitir
dil<ten sonra, verilen tekliflerden 
evvela eski B. M. Meclisi binası
nın bulunduğu yere ait takrir re
ye kondu ve reddedildi. İkinci o
larak anıtın kale üzerinde yapıl
masını istiyen takrir reye arzolun
du. umumi heyet, bu teklifi de 
büyük bir ekseriyetle reddetti. 
Çankayanın anıt - kabir yeri o

larak intihabına daır verilmiş o
lan takrir de pek az rey aldı. Ni
hayet tetkik komisyonunun rapo
rundaki ekseriyet kararı ile tek, 
lif edilen rasat tepesi anıt - kabir 
yeri olmak üzere ittifaka yakın 
bir ekseriyetle kabul olundu. 

Bundan sonra encümenler me
saisine dair ruznamcde mevcut o
laP dah,Ji nizamnameye müteallik 
takririn müzakeres ne, gelecek 

Otobüs 
Seferleri 

E mniyet müdürümüz Sadret
tin Akanın ilk ışi yolunda ol
mıyan seyrüsefer işlerini 

bir intizam altına almak için 
şiddetli tedbirler almak olmuştu. 
Bu arada resmi ve sivil memur -
lar ikame edilerek bilhassa otobüs 
seferleri kontrol altına alındı. 

Hareket yerlerinden vaktinde 
kalkmaları için tertibat alındı. 

Seyrüsefer nizamnamesine ;ıykırı 
hareket edenler cezalandırıldı. 

Fakat zabıatca alınan şiddetli 

tedbirlere rağmen şehir içinde iş
leyen otobüslerin seyrüsefer ni -
zamnamesine riayet etmiyerek 
durak yerlerinde fazia bekledil<
leri, yük aldıkları, durak olma -
dığı yerlerde yolcu aldıkları, şo

förlerin sigara içtikleri ve yanın
da bulunanlarla konuştukları 

tramvayların önlerine geçerek yol 
kapattıkları müşteri varken ben
zin aldıkları yine görülmektedir. 

Bu kabil otobüslerin içindeki 
numaralarla plakadaki numa -
ralar ayrı ayrıdır. Üç gün evvel 
saat 17 raddelerinde Kurtuluş -
dan hareket eden 3052 numaralı 
otobüs Taksime geldiğ; sırada o
tobüs kontrollarından biri şoföre 
ilerde memurlar taraiından kon
trol yapılmakta olduğunu söyle
yince şoför hemen otobüsü ter
ketmiş ve ısmarlama ~oför gelin
ciye kadar yolcular J ~ dakikadan 
fazla oldukları yerde beklemek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Evvelki akşam saat 21 radde -
!erinde Beyazıddan hareket eden 
20 kişilik 3056 numaralı otobüsün 
Tarlabaşından geçmekte iken yol
cu mıktan 26 idi. Dün akşam saat 
20 de Beyazıddan Kurtuluşa ha
reket eden 3053 numaralı otobüs 
Çemberlitaşta durak olmadığı yer
de uzaktan gelmekte olan birkaç 
kişinin işareti üzerine durmuş ve 
bunları otobüse aldıktan sonra ha
reket etmiş 50 metre kadar ileride 
durak yerinde beklemekte olan 
yolcuları hernedense otobüse al
mamıştır. Bu otobüs Karaköy vi
rajı gibi tehlikeli yerlerde önün
den gitmekte olan tramvayların 
ve karşıdan gelmekte olan otomo
billerin arasından geçmek ister
ken büyük tehlikeler geçirmiştir. 
Yolcular biletçiye, şof6re dikkatli 
olmasını söylemesini istemişler 

biletçi de: cŞoför efendi aramız
da korkarlar var Tarlabaşına ka
dar yarım saatte gideceksin• diye 
rek alay etmesi yolcuiarı fena hal
de sinirlendirmiştir. 

Vaki şikayetler üzuine Eıruı.i

yet müdürlüğü bu gibi hallerin ö
nüne de kat'i surette geçmek için 
yeni tertibat almıya karar ver -
miştir. 

celsede devam edilmek üzere cel
seye nihayet verildi. 

T ekzib Edilen Şayia 
Dün Maliye Vekili Fuad Ağra -

lının istifasının mevz~u bahsol -
duğu hakkında bir şayia çıktığını 

Almanyadan satın alınan ge -
miler hakkında tetkikat yapacağı 
zannolunan komisyonun, yalnız 
Etrüsk vapurunun mukavele ve 
şartnamesine uygun vasıflarda o
lup olmadığını tetkik ve ileri sü
rül~n kusurların mevcud bulu -
nup bulunmadığını tesbit edeceği 
anlaşılmıştır. Komiyon azaları, 

Etrüsk vapuru hakkır.d~ki tetkik
lerine dünde devam etm'şlerdir. 
Komisyon vapurun fenni şartna
mesini hazırlıyan bazı de,ı«cıleri 
ve Etrüskün süvarisinı dinlemış
tir. 
Diğer taraftan Etrü:;k vapuru da 

tahkikatın tekemmülü için dün 
seferden alıkonulmuş ve Halice 
alınmıştır. Tahkikatın bugünlerde 
biteceği anlaşılmaktadır. 

Etrüsk vapuru, Krop fabrikala
rın1 yaptığımız siparişlerin bu 
fabrika tarafından d<ğer Alman 
firmalarına dağıtılm~sı üzerine 
Alrnanyada ikinci ccrecedc bir 
grup tarafından inşa edilmiştir. 

---<>-" 

Böyl ~ Ş~y Zo la Olur mu 
(1 inci sahifeden devam) 

dın ile tanışmış ve beraber gezip 
tozmıya başlamışlardır. 

Birkaç gün evvel Said Vediaya 
beraber yaşamayı tekli! etmiş Ve . 
dia da bu teklifi evvela kabul e
der gibi görünmüş, fakat sonra 
red cevabı vermiştir. 

Dün akşam Said eski teklifini 
tekrarlamış ve yine red cevabı a
lınca bıçağını çekerek Vediayı kal 
çasından yaralamıştır. Vedia te
davi altına alınmış, Said yakala
narak tahkikata başlanmıştır. 

-o---

R oma ny a - Türkiye 
Arasında 

Ankara 18 (Hususi muhairimiz
den) - Romanya hükümetile hü
kümetimız arasında yeni bir ti -

caret ve klıri!ıg anlaş'.T•ası yapıl -
ması etrafında şehrim ;zde m üza
kerelere başlanacaktır. Bu müza

kerelerde bulunmak ii7ere bir Ro
men ticaret heyeti şehrimize ge
lecektir. 

--<>--

Acıklı Bir Ölüm 
Muallim Hamdı, doktor Rahmi, 

Denizbank memurlarından Asım 

ve Hikmet Karahasanların baba

ları Hopa eşrafından Cafer. Sadık 
Karahasan müptela olduğu has -

talıktan kurtulamıyarak ölmüş -
tür. 

Cenazesi bugün saat 12 de Be
yazıd Mithatpaşa caddesindeki e

vinden kaldırılarak Beyazıd ca -

miinde namazı kılındiktan sonra 

Edirnekapı şehidliğine defnedil
miştir. 

Allah rahmet eylesin. 

Kadrköyünde Üsküdar hukuk 
hakimliğinden: 

Makbule tarafından Beykozun 
Alı Bahadır Köyünde sakin kocası 
Cemal oğlu Kamil aleyhine açılan 

boşanma davasının tahkikat günü 

mahkemeye gelmediğinden gıya
bında tahkikata devam ve müd
deiyenin şahitleri istima edilerek 

müddeiyeyi dövdüğüne ve tehdit 
ettiğine ve evini bırakıp gittiğine 
şahadet etmiş ve işbu şahadetten 

bahısle yazılan gıyap kararı mah
keme divanhanesine asılmış oldu
ğundan işbu şaharlete karşı yirmi 

gün zarfında itiraz etmediği ve 

muhakeme için tayin olunan 22/2/ 

939 çarşamba günü saat onda müd
deaaleyhin mahkemeye gelmediği 

taıkdirde icabı kanunisi icra edi-
Ieceği ilan olunur. 938/135t 

ve bu şayianın asılsız olduğunu 

kaydetmiştik. Bu münasebetle 

An~dolu ajansı berveçhiati tami
mi neşretmiştir: 

Ankara 17 (A.A.) - Maliye Ve
kilinin istifasına aidve onu mü

teakıb bazı tayinler ve intihablar 
vukua geleceğine dair Son Tel -

graf gazetesinde, bugiınlerde mu
tad olduğu veçhile, şlyia şeklinde 

yazılan havadisin yalan olduğunu 

bildirmeğe Anadolu Ajansı me -
mur edilmistir. 

--------
Kont Çaki'nin Seyahati 

(2 inci sayfadan devam) 
Gerçi orta Avrupad~ açıktan bir 

Almanya - İtalyan rekabetinin Baş Diş Nezle GripRomaliznl~ 
mevcud olduğu iddia edilemez. 1 I t 
Fakat şu muhakkaktir kı Alman- nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kese 
ya, Berlin - Roma mifıverinin orta • • 1 - ·-
A k d

. . . d" d.. cabında gUnde Uç kate alınabılir. vrupa ucunu en ısının on ur-
mesini istiyor. İtalya Akdeniz ve I<=========================="'_,,""' 

lstanbuZ 5 inci icra memurlu - 'l J şimali Afrika ucunu bırakmıştır. b 1 k lığ!" 
g·undan.· ıtan u omutan Bu sebebledir ki İtalya Hariciye 

Vekili Kont Ciano'nun, Berlin _ İsmail. oğlu. Hüseyiııin Öm:r oğ- Sabulaa KomiıyonY Ubl~ 
Roma mihverı· namına orta Avru- lu ıbrahım zunmetınde alacagı o - 1 Çatalca müstahkem mevkü 
patla seyahatler yapmasını Alınan- lan paradan dolayı ipot€kli olup bu 180 tane yeşil fincan, 180 tane el' 

Ya lüzumsuz bir gayretkeşlik te- kerre açık arttırma ılc satışına ka- d 
ta, 52 tane kelebek)? rabıt vı 

lakki etmektedir. rar verilmiş olan Emınönü kaza - 180 tane demir kaim mesnet ve 
Ancak Macaristan çok iyi bilir sıı:ın Mercan mahalle•inde kayden kır tel vesaireden ibaret 8 çeşit 

ki, orta Avrupaya aid işlerin hal- Tıgcılar mahallesı Bıçıkçılar soka- k v 
• k 3 1 zeme satın alınacağından açı 

li Romadan ziyade Berlinin mu- gı es i 21 yeni I/3/ 5 numara ı üs- siltme ile ihalesi 9/Şul:ıat/939 fi 
'f k t' b ğl d H ı B ı· tünde odaları bulun;ın dükkanın .ı. va a a ıne a ı ır. e e er ı - . şembe giınü saat 10 30 da yaP"' 

nin husumetini celbetmenin tehli- tamamına ehlı vukuf tarafından ' 3614 
3000 üç bin lira kıymet takdir olun- caktır. Muhammen kıymeti 

kesini Macar !ar bilhassa müdrik-
dirler. Bun'Jn jçindir ki yeni Ma- muştur. Bu dükkanın 240/195 his- ra 

45 k~ruştur. . . Jile! 
sesi açık artırma ile ,,atılacaktır. ilk temınat. 371 liradır isteka_,,, 

car Başvekili Kont Çaki, mem - Evsafı aşağıda yazılıd!r: nın ılk temın~t makbuzu vey w 
leket dışına ilk seyahatini Berline Evsafı: tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
yapmıştır. Bu vesile ile pek de 3 üncü maddedeki yazılı vesil< 

Altında: Zemini çimento döşeli " 
memnun olmadığı Viyana kara - rile beraber belli gün v~ saatte ı· 

bodrum var. 
rından dolayi Alrnanyaya teşek - dıklıda komutanlık satınaJnıa ~ 
kür edecek, ve daha Ehemmiyetli Zemin kat: · ı ı · (366) (,-.: 

Zemini renkli çini riöşeli sag"lam mısyonuna ge me erı. 
birmesele olmak üzere, Alman - ljl. 

t A hakkındakı. camekan, istor kepenkleri mevcut t 
yanın or a vrupa 3 üncü kor için evrakı J119 
müstakbel planlarını öğrenm!ye . içinde sabit fayanslı ocakları mev tabettirileceğinden açık eksilUlle 
çalışacaktır. cuttur. Bıçakçılar sokagında bir det le ihalesi 7/Şubat/039 Salı guı 

~ ~~ . ·-· . 
BİR iZAH IHTİY ACI 

(3 üncü. sahifeden devam) 
Bir mısra, beş on satır, bir ki

tab, iki darbımesel, hiçbir "ak.it 
bir ceıniyetin zihniyetidir, diye 
ileri sürülemez. İyi insanların ya-

camekan kapısı vardır. Birinci ka hı# 
saat 10,30 da yapılacaktır. Mu bir koridor Üzerinde biri tuğla böl-
men fiyatı 238 lira 50 kuruştu!'· meli olmak üzere 3 odası vardır. 
teminatı 18 liradır. Şartmımesl 

Hududu: !_.. 
gün komisyonda görülebilir. ,. 

Bir tarafı Saraçyan hanı, bir ta -ı 
rafı Bıçakçılar sokağı, bir tarafı lilerinin ilk teminat makbuz .: 

mektuplarile beraber 2490 "' 
Çakmakçılar yokuşu, dördüncü ta- r' 
rafı tarikifım ile mahduttur. kanunun 2 ve 3 maddoluindc 

Sahası: lı vesikalarile beraber belli guP, 
saatte Fındıklıda komutanlık sı 
alına komisyonuna gelmeleri 

40 metremurabbaıdır. 
Evsafı umumiyesi: 
Bina kiırgirdir. Elektril< , terkos 

mevcuttur. Yukarıda evsaf ve saha 

(358) (395) 

* Fcnerbahçe aktarma amb 
nlnda' her Zaman' her devirde fe- ve hududu gösterilen gayrı meuku- .1 tamiri için lüzumu oi3n 4 çcşı · ı d B b'I !ün 240/195 hiı;sesi açu< arttırmaya P 
na ınsan ar a yaşar. unu ı - konmuş olduğundan 20/2/939 tari - malzemesi satın alınacaktır "" 
mcmczlikten gelmek, tabiat ka - J ğ 19/2 K" /939 d bC • 
nunlarını ı'nkar' olur. Fakat, niha- hine müsadif Pazartesi günü saat ı ı · an. a p<ı"ŞCm 111 . saat 10,30 da yapılacaktır Be 

k . . 1 14 ten 16 ya kadar daırede birincı nl ~ 
yet, bir Tür cemıyctı o an geç- arattırması icra edilecektir. Arttır 1 ve saatte Fındıklıda komuta ı 
miş, yakın asırların bünye•inde - tınalma komisyonuna gelmder 
böyle bir zihniyeti bağdaş kur- ma bedeli kıymeti muiıammencnin (357) (3g7) 

~o 75 şini bulduğu takdirde müş 
mu~ santnnk, kendi kanımızın asa- 'f 
ıetl.nı· bıılanık vehmetmek olmaz terisi üzerinde bırakılacaktır. Ak İ ~ hale günü talibi çıkmıyarı 

si takdirde en son arttıranın taah ~ 
.-m_ı_?·-------------ıhüdü baki kalmak üzere arttırm halesi lO gün uzatılan Edirıı 

k
a şehitlikleri dahilinde şartrıaJl11 

15 gün müddetle temdit etlilere 9 
NÖBETÇi 

ECZANELER 
Bu gece şehrimizin 

semtlerindeki nöbetçi 
şunlardır: 

İstanbul ciheti: 

muhtelif 
eczaneler 

Eminönünde (Mina,yan), Alem
darda (Ali Rıza), Kumkapıda (A
sadoryan), Küçükpazarda (Ne -
cati Ahmed), Fatihde (Vitali), 
Eyübde (Arif Beşer) , Bakırköyde 

(Merkez) eczaneleri. 
Beyoğlu ciheti: 
İstiklal caddesinde (Galatasa -

ray), Tünelde (Garih), Karaköy
de Topçular caddesinde (Kemal 
Rifat), Hayreddin), İstiklal cad
desinde (Kemal Rebül), Taksim
de (Kurtuluş), Şişlide (Maçka), 
Hasköyde (Barbud), Kasım paşa
da (Vasıf), Beşil<taşh (Nail Ni
had) eczaneleri. 
Kadıköyde Pazaryolunda (Rifat 

Muhtar), Üsküdarda (İttihad), 
Sarıyerde (Nuri), Heybeliadada 
(Halk) eczaneleri. 

-.-1 _S_,,l_N_E_M_A_L_A_R_I 
ı _______ ı 
İPEK - Dört namus bekçisi 
SARAY - Orman perisi 
MELEK - Barones ve uşağı 
MİLLİ ve ALEMDAR - Aşk 

bahçeleri ve mister Moto 
AZAK - Ne şeker şey, Jon 

Vayne 
FERAH - Ne şeker şey, Ro -

benson Mola 
ALKAZAR - Kutuh şeytanları 
HALE - Deli gençlik, harb e

sirleri 
AKIN - Ateş böceği, hududda 

bir macera 
SUAD PARK - Aşkın gözyaş

ları, üç silahşorlar, şeytan düşmanı 
TAN - Arşın mal alan, yüz er

keğe bir kız 
TAKSİM - Aşk mahkumu 
AKGÜN (Şehremini) - Aşkın 

gözyaşları 

AYSU (Karagümrük) - Aşkın 

gözyaşları 

ŞEN (Beşil<taş) - Kontes Va
lcvka 

7 /7 /939 tarihine müsadıf Salı günü keşif ~ctvelıne göre yoll.ır. ya ;]'ol 
_ rılacagın.dan açık eksiltme ıle .ı{ 

saat 14 ten 16 ya kadar keza daire 1 lesi 21/Ikincikfınun/939 Cuı1laı· 
mizde yapılacak, ikinci açık arttır- ıJ, 

. ı günü saat 11 de yapılacaktır. 
masında arttırma bedeli kıymet_ı

1
. hammen keşif bedeli 4997 ı.ırı 

muhammenenin % 75 şini bulmadı lir' 
~ı takdirde satış 2004 numaralı ka- kuruştur. İlk teminatı 375 .J 

1 Şartname vesairesi bedeli rrıu 
nun ahkamına tevfikan satış peşin-, lind~ inşaat şubesinden aJın•~ 
dir. En çok arttıranın üzerinde bı-ı ~ 

k 
İsteklilerinin ilk teminat rrı 

rakılır. Arttırmaya iştirak etme ~ 
isteyenlerin kıymeti muhammene- veya mektuplarile 2490 sayıli ~ 

"' · b nun 2, 3 maddelerinde yazılı .,. 
nin ~o 7,5 nıs etinde pey akçesi ve kalarile ihaleden sekiz gün e" 
ya milli bir bankanın teminat mek- del' 
tubunu hiımil bulunmaları lazımdır Vilayet Nafia Müdürlu!derirı ııl' 
Hakları tapu sicili ile sabit olıru : 1 lacakları vesikalarile hcraber "" 

li giin ve saatte Fmdı\(lıda J<O•· 
yan alacaklılar diğer &!iıkadaranın tanlık satınalrna komi>yonurıB 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masa 

meleri. (368) 

~ 
İhale gunu talibi çıkmıyan ' 

rife dair olan iddialarını evrakı 

müsbitelerile birlikte ilan tarihin 
halesi 10 gün uzatılan KadıJ<511 

den itibaren nihayet 20 gün zarfın: kerlik Şubesi şartnamesı rrıııC 
da birlikte dairemize bildirmelerı ce keşif cetveline göre tanıir 
lazımdır. Aksi takdirde hakları ta 

-. rileceğinden açık eksiltme ne 
pu sicilile sabit olrnıyanlar satış sf 

1 lesi 21/İkincikanun/939 Cull' 
bedelinin paylaşmasından hariç ka-, günü saat 10,30 da yapılacaktır 
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye 49 'J hammen kc~if bedeli 361 lira d 
tanzifiye ve della!iy<' resminden y-

1 

ruştur. İlk teminatı 28 ıiradır. 
mütevellit belediye rüsumu ve Va- kSb 

namesi vesairesi bedel. mu 
kıf icaresi bedeli müzayededen ten: 1 de insaat şubesinden verilebılif 
zil olunur. 20 senelik Vakıf icaresı• 1< 

• teklilerinin ilk temınat rrıa 
tavizi müşteriye aittir. Daha fazla . ,,,ıı 

91 1939 
veya mektuplarıle 2490 sa,-

malumat almak isteyenler 1 1 ı· nunun 2 ve 3 maddelerinde . 
tarihinden itibaren herkesin göre - ıı 

-
vesikalarile ihale gününden. e 

bilmesi için dairede açık Jıulundu f 

/ 
sekiz gün evvel Vilayet Na ı9 , 

rulacak arttırma şartnamesi ile 37 
4999 numaralı dosyaya müracaat - Müdürlüklerinden ala~•kları cı' 

kalarile beraber Fındıklıda JcO 
la mezkur dosyada mevcut vesaik tanlık satınalma komb'yonuıı' 
görebilecekleri ilfın olunur. 37/4999 meleri. (369 , ,.,,/ 

1 Toplantılar 1 zAYi 
-------------' 1929 senesinde A. kdvağı. 52. 

Çocuk kütüphaneleri menfaati- ilkokulda açılan millet ır.ekteb' 
ne Beyoğlunda Fraorı.sız tiyatro - tihanlarına girerek 466/46775 
sunda 24 ikinci kanun 939 salı ak- ve say numaralı ve I~/5/i9:ı9ı1' 
şamı çok zengin programla fev- rihli şahadetnamemi zayi etti 
kalade müsamere verilecektir. Ço- Yenisini alacağımdar, esi' 
cuk dansları, çocuk oyunları, mü- hükmü yoktur. Cavit ~ 
zik varyete, komedi. 'İstanbul 3 üncü icra nıeı11,p 

Hindistan Gülyağı 
Alacak 

Öğrendigimize göre Hindistan, 
alakalı dairelerimize müracaat e
derek bizden gülyağı satın almak 
istediğini bildirmiştir. Bundan 
başka Almanya da bol miktarda 
kuru kaysı istemektedir. 

!uğun dan: _,ı 

Bir borçtan dolayı haPs<' 

satılmasına karar vcn]en >.s 
ne qyasının birinci satıını..S.l 
1/939 pazartesi giınü ~aat t4 
Galatada rıhtımda M~..-ur•) 
nında yapılacaktır. Tı.iiblerı 
mesi için ilan olunur. 938/ 
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1 Numaralı Halk Filosu 
B"-"L ....,....., Barbde Osmanlı - Rus denir; kuvvetleri ara· 

ııı:wta Karadenlzde 7apı1an çarpışmalan ve timdJTtı 

Uda.r Jazılmam.q deniz muharebelerinin notları. 

Her hakkı mahfuzdur. 

8 

1 

Eserin hazırlanmasına not ve vesaik vermek suretile 1 
yardım edenler: Amiral Vasıt, Albay Tevfik, Ştikril 
Pala, Remzi Çakıcı, Cevad Toydemir, Şifre k~tibi 

1 1 Binbaşı Ihsan. 

y3zan: Rahmi YAGIZ 
--- Tefrika Numarası : 

Sağ 01, Bey Baba, Allah 
Senden Razı Olsun 

Sonra Umum Kumandanını 
Selamladılar 

İskele Ve Limanlar 
Hararetle 

Tezkerede , karadenizde hiç bir 
tehlike melhuz değildir• denili-
Yor. Rica ed · d' K erız bey efen ı... a-

Banka Soyan Kral! 
(5 inci sahifeden deı•a"1) \ 

Güstav da babası gibi müstebid 
ve çok kütü ahlaklı idi. Zifaf ge
cesi karısını, yüksek sesle İncili 
baştan nihayete kadar okumaga 
mecbur etmişti. 

En samimi dostları bile Krali
çeye karşı resmi davranıyorlardı. 
Kraliçe henüz pek ger:çti. Bir gün, 
Almanyadan beraber getirdiği 

Dömuazel Donürler le şakalaştı -
ğını gören Kral fena halde kızdı. 
Bunları derhal Almanyaya gön -
derdi ve Krali~enin maiyetine bir 
takım yaşlı kadınlar verdi. 

Glistavın yabancı devletlere kar
şı takib ettiği siyaset büyük bir 
hoşnudsuzluğu mucib olmuştu. 

Kral, birdenbire seyahate çık _ 
mağa karaı verdi. Memleketini 
terketti. Birkaç sene memleket 
haricinde dolaştı. Nerede bulun _ 
duğu, ne yaptığı malum değildi. 

Nihayet İsveç hükumeti, adam -
!ar gönderip Kralı aratmak mec
buriyetinde kaldı. 

Güstavın, mihi bankayı soyını
ya teşebbüsü milleti t·iledcn çı -
kardı. hal'ına karar vcrilcıı. 

l\1illet vekillerındcı. mürekkeb 
bir heyet kararı t<'bli~ için mah
pus bulunduğu bir odaya girJi, 
kararı imzalamasını taleb etti. 
Güstav, kat'iyyen rcr!detti, kılı -
cını da varmedi. Cebren almak is

ted.ler. Kaçtı. Arkas1·1a bir siirü 
zabit takıldı. Kral kacıyor, zabit
ler de takib ediyorlarciı. 

Nihayet yakaladılar Yine hap
se tıkdılar. Güstav, karısını boşa
dı. Sonra nefyolundu. Hükümetin 
vermek istediği tahsL,atı reddetti. 
Triycstede mlliitear bir isim al -
tında, ve sdalele yak ıı bir halde 
yaşadı ve 1837 de İsvi~renin küçük 
bir köyünde öldü. 

ractenizden gelen arkadaşlarımıza :run.. Hiç olmazsa günde iki yel-
etnU Rus tahtelbahirlerinin tor

pı olariJ.e b d atırılıyor. Daha ne ka-
l•a~ oldu. Erdek vapuru !rva ön
;rınd de, Kefken adası kayalıkla -
ın a Rus tah d telbahirlerıi tarafın-

t an Parçalanalı!. Bize değil de va
~n Yavrularına, harb malzeme -

Ruslara hazır bir lokma gibi ve
rilemez. Ben, bunun geri çeVTile
ceğinden ümidvarım. Haydi, içi
niz rahat etsin ... Gönül ferahlığı 
ile işinizin başına gidin. Meşgul 
olun ... Cevab gelir gelmez ben i
dareye gönderirim. Size tebliğ e

derler ... 
Üç kaptan da ayrı ayrı teşekkür

lerle Şükrü Beyin yanından ay

rıldılar. 

Gemilerin yüklenmesi tamam -
landı. Son kıt'alarla son cephane 
sandıkları da Bahriahmerle Bez
mialeme yüklendikten sonra her 
iş bitmiş oldu. Kaptanlar kendi -
!erine verilece'k muhafız harb ge
misini bekliyorlar. İdareden, is
kele ve limanlar kumandanlığının 
tezkere gönderip göndermediğini 
araştırıyorlardı. Her defasında da: 

!erin, Çalık Ayşelerin hasret tür
külerile yanık memleket hava -
!arı nağmelencn yiğit tavırlı, ya
ğız yüzlü Mehmedciklere baktık
ca gözleri dolu dolu oluyordu. 

Henüz iskele ve limanlar unıum 'I 
kumandanlığından bir cevab gel- . 
memişti. Bu gidişle geleceğe de 
benzemiyordu. Sonra vapura do -
lan askerlerle bunların zabitleri 
bir an evvel yola çıkmak, müret
teb mahallerine varmak istiyor

lar .. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cınsi Mikdarı Yuktaşın a 

kaliliyeti 
MJhamnıeıı 8. o, 0 7.5 E s .tm • 
r•E>bcrı '\.!!arı t ın ıat s ıa~i 
U. K. Lı. K. Lı ,, K. 

----------------
Kamyonet 1 adet 1 ton 3000.- 225.- 14-

sıne k acıyın! Bunun yapılmasına, 
onv0Yl!uz K inıka aradenize açılmamıza 

n Yoktur. 

deŞükrii Bey de kaptanın fikrin
b Ydı. Fakat vazife itibarile resen 

una ınildahale edemiyordu. Sü
varılerin ha h 

1 
klı derd yanışlarım 

d~e~ anlar bir tavırla- dinledi, 
edi... Ethem Kaptan sözüne 

ara verince sordu: 
- Şimdi siz muhafız gemi ol

l'ıladık nı ça Karadenize açılamayız 
ı deınek istiyor.unuz? 

h l<:aptanlar buna ne evet, ne de 
l'i ayır dediler. Sustular. Birbirle
:S ne tereddüdle baktılar. Şükrü 

ey tekruladı: 

S
.-:--

1 
Ne çekiniyorsunuz yavrum .. 

oy t'llen· , E ıze ... Ya •Evet• deyin ya 
ayır.! 

- Henüz gelmedi! 

Cevabını alıyorlardı. 

Sarı Ethem kaptanı derin bir 
yeis kaplamıştı. Çok gülen, günü
nün büyük bir kısmını iş haricin
de, dama tahtası başmda geçiren 
Ethem kaptan koyu koyu düşünü
yor; Bahriahmerin ambarlarına 
yerleşen, güvertelerine dolan, a
ğızlarında Fadimelerin, Emine -

HiKAYE: 

- ·Daha çok bekliyecek miyiz!• 
Diye sızlanıyorlardı. Ethem kap

tan son bir defa daha Şükrü Beye 
müracaat etmeğe karar verdi. 
Gemiden ayrıldı. Doğru kuman
danlığa geldi, Şükrü Beyin yanı-
na çtlrtı. Selam verdi, sordu: 

- Biz hazırız beybaba ... Daha 
cevab gelmedi mi?. 
Şükrü Beyin yüzünde bir üzün

tünün açık ifadesi göze çarpıyordu. 
Kwnandan, masasının başından 

kalktı; ağır adımlarla Ethem kap
tanın yanına yaklaştı. Sağ elini o
nun omuzuna koydu; hüzünden 
titriyen bir sesle gözlerinin içine 
baka baka anlattı: 

(Devamı var) 

- " - - 360.- 14. 15 Kamyon 2 • 3 • 2400 4°00 
Kamyun 1 • 5,5-6 ton 4000.- 300.- 14.30 
Satış kamyonu 1 • 2 3100.- 232.50 14.45 
.. ı. - İd~1:mizin yavşan tuzlası için 1 adet İzmir ve Ankara başmü

d~l~~l.e~ı .ıçııı 2 adet İzmir şarap fabrikası için 1 adet ve izmir başmü
d.urlugu ıçın 1 adet kamyon şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bei!ellerile muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

Ill - Eksiltme 24/1/939 tarihine rastlıyan sclı günü hizalarında 
y"."ılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaa! şubeslndekı alım ko
mısyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabileceği gibi kapalı satış kamyonunun p!anı da görülebil.r. 

V - Yavşan tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine ıştirak et
mek istiyenlerin kataloğbri!e karoseri şekli ve dahili taksimatını gös
terir bir plan ile be:ızin sarfiyatını gö> erir fenni tekliflerini ihale gü
nunden 5 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen şubesine vermeleri 

18..zımdır., 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen güfl ve saatlerde ';'c.7 5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmele~i 
ilan olunur. <143) 

lı ~~eın Kapta~ ?ükrü Beyin tat
<ıes sesle mulayim ısrarından 

aret aldı. Cevab verdi: Bir Kadın 13~ Tabii hayır beybaba (1) ... İstiklal caddesinde * * m &dar canı, bu kadar malı düş- •• •• d I - Şartname ve numunesi mucibınce satın alınacak 90000 metre 
an eline atamayız!. yuzun en... Şehir Tiyatrosu kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zart usurne eksiltmeye konmuştur. 

ed-:- Bana bunun için müracaat KOMEDİ KISMI II - Muhammen bedeli beher metresi 12 kuruş hesabile 10800 lira 
ıyorsu.nuz değil mi?. (4 üncü sahifeden devam) Buakş•m 2(l,J0 da ve muvakkat teminatı 810 liradır. 
- Evet beybaba!. on yaş ihtiyarlatmıştı. Belki ölü - (OÖLUMUZ) III - Eksiltme 21/1/939 tarihine rastlıyan curnnrtesi günü saat 
- Peki s· 'd' B . . mü dakikalara bağlıyc!l. Muztarib- Tepebaşında 11 de Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 

:Sahr· ... ız gı ın... en, ışt ti. Fakat yine gülümsüyor: DRAM KISMI ) apılacaktır. 
_ '.Y~ Nezaretine, karargahı u- V ""ll?rı:iıun - Canım kardeşim fenayım. Bu akşam saat 20,30 da I - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
ğüne Yaz menzil şubesi müdürlü- Değil mi? <HAYDUTLAR) 5 p, nabileceği gibi nümunede görülebilir. 
Vab . arım. Yarın uğrayın ce- Diyordu. Onu teselli ettim: V - Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme 
l<a;~~:~ sızŞ .. ~kte.bliğ ederim. _ Üzülme iyi olacaksın. Daha Ertuğrul parası makbuz ve banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka lı retıe .. u ru Beye hara - çok şeyler yapacağız. Sodi Tek zarfların ihale günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen ko!~s-
~kkür ettiler: _ Yok yaşamak istemiyorum. 'llY ATROSU yon başkanlığına makbuz mukbilinde verilmesi lazımdır. • 113• 

de: ağol beybaba ... Allah sen - O evleniyor değiJ mi'? Taksimde ~ ~ riz!.~azı olsun., Çok teşekkür ede- - Bilmem öyle duydum. I - İdaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mucibince 
Son- '·'-- Birden başı yana d;;<tü. Rengi (Bu ~) satın alınacak 2 adet Donki tulumbası açık eksiltme k •• ~ı 

1 

_, KISMET . . ye onmuştur. 
ltuın e ve imanlar umum büsbütün soldu. .n - Donkilerın muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminatı 
dılar~lld~~ı hararetle selamla - * Vodvil 3 perde 90 !ıradır. 
llld 1 Şükrü Beyin yanından ay- Bir tabutun arkasından yürü - • __ Y_akın _ _ d_a_<_i_N_s_AN _ _ MAB __ UT> ___ . III - Eksiltme 30/1/939 tarihine rastlıyan pazartesı' gunu saat 

ı ar, idarey di' dille ı- 14,30 d K b aşd 1 Şüı.-- e on r. yoruz. Bir kadın vicdansızlığının, [ii H a a at a evazım ve mübayaat şubesindeki al k · ğırdı""' Bey derhal başk!tib! ça- fettanlığının yediği b:r tabut de- alk eperet i nunda yapılacaktır. ım omısyo -
ili v ' ~ ~~ptanlann müracaati- sem mi? Bu akşam .ı~ - Şartnameler parası:o olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
lattı~ B endisıne. söylediklerini an- Saat 9 da nabıhr. 
l'iye 1i' unları. bır tezkere ile Bah-

1 
Yeni operet V - ~on~er .wer~ington ve Weise und Monski markalı olacaktır 

henı ezaretın~ bildirmek üzere 1 Hal kevlerinde ÜÇ YILDIZ VI - stklilerm eksiltme için tayin edilen gün ve saatte '}l 7 s . 
r>- sen kaleme almasını istedi. Ya- Yakında: Senenin en şen operetı venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen k · 

0 

' gü-~" aat ı1Nö O HALKEVİNDEN ilan' olunur. (272) omısyona gelmeleri 
nı bildir sonra kaptanların itirazı- EN N : MODERN KIZLAR 
Bahr· en tahriratın bir nüshası 17/1/939 Salı (bugün) akşamı Yazan: M. Yesari 

sı daıye Nezaretine, diğer nüsha- saat (20,30) da Evimizin Cağaloğ-
tnüfet .-kar~giUıı umumi menzil lundaki merkez salonunda İst. tl'-
Çıkarı~Uği reisliğine doğru yola niversitesi edebiyat fakültesi tarih 

" Doçenti Bay Mükremin Halil tara-
•«tesi .. ·· -lekrar .. gu~u uç kaptan birden fından (Anadolu Selçukları) mev-

Litnanı ŞüJcru Beyi ziyaret ettiler. zulu bir konferans verilecektir. ıı;;. ar kumandanı onlara he- Bu konferans için davetiye yok- Hamıyet Yü- Sultanalımet Üçüncü Sulh Hu ·ıma . 

h

"" cevab gelnıed' - . . .. leci' kuk Hcikimliğindeıı: ~ını pe. şı·n· olarak aldığı halde 
eın ka ıgını soy ı. Et- tur· Herkes gelebilir. ceheS ve arkadaşları İsn- ail Düm- aynı k 

TURAN 
Ti yatrosu 

Bu akş:ım: 

Ses kral.<;esi 

.. . . 
İdarernızın Çaınaltı tuzlasına getirilecek . 

mucibince satın alınacak 
1150 

l' ıçme suyu için şartnamesi 
ıra muhammen bedelli 750 tr F 

boru 13/1/939 tarihinde ihale edilmediğinde 23111939 . ~e e ont 
yan pazartesi günü saa' 15 30 d .. k n tarıhıne rastlı-

• • a mu na asası yapılmak .. ık 
siltmenin 10 gün temdid edildi"i T !un uzere aç ek-
-----------6-ı an o ur. (396) 

o·· ello 
Şerefini 

-ıısanların 
urtarır mı? 

(5 ınci salıifeden deva"': 

bir Adettir. Yalruz devırlcr degiş
tikçe diıellonun şek.Jlerı de de -
ğişmişt.r. 

Eski devir !erde, aralarında ih
tilaf bulunan, birbirine hakaret 
eden ferciler karşı karşıya gc1.'Cr
ler boğuşurlardı. Dudlo adetı o 
zamandan başladı. Hasmını ifna 
etmek bir kabahaı bir ciıni.m sa -
yılmıyordu. Fakat bunun umum 
muvacehesinde, şahidlcr huzurun-, 
da yapılması şarttı. Bununla be
raber, hile yapanlar, birçok garib 
çarelere müracaat edc·nler de çok
tu. Düello en çok tabanca ile, kı
lınçla yapılır,;\. Buna müracaat 
etmiyen, biribiı ~rini yok etmek 
için bir çok garil.. va:;;talara mü
~acaat edenler de vardı. Tarih sa
hifeleri tetkik edilirse bu gibi ga
rib düellolara aid birçok vak'alara 
tesadüf olunur. 

t'ç ,:ene ev,·el Amı:-rikanın Ko
lorodo şehrinde düelloya ;-arar 
veren iki hru;mın otomobilleı. ine 
bindiklerini ve son sür'atle birbir
Ierinın üzerine atıldıkları görül- ı 
du Arabaların ikisi dJ parçalandı. 
Fakat, düelloculardan ,.,lnız biri 
öldü, diğeri ağır suretle yaralan
dı. 

1817 de yıizbaşı Stevar Sen Do
minik'ıi bir muhacir genU, bir çu
kurun üstünde, büyük bir mendi
lin uçlarından tuttula" ve biribir
lerıne ateş ettiler, ikisi de öldü, 
çukura düştü. 

Birkaç sene sonra küçük bir şe
hirde müthiş bir kol•ra hastalığı 
zuhur etti. Hakaret gciren bir A
merikalı, düeUo me) ,fanına silah
ları getirJi. Bir hıyar salatası ve 
birkaç elma ... 

- İşte, dcdı. Si!Alanm bu ... Ko
kra bütün şiddetile devam ediyor. 

Bu salata ile elmayı yiyendPn 
birinın her halde hastalığa tutula
cağı ve öleceği muhakk ~k. Haydi, 
geç karşıma ... Al çat2lı yemeğe 

başla! .. 

Bu vak'ayı nakleden Emil Ko • 
lombey, hakaret eden adamın 
hasmına tar~ ye vererek ölümden 
kurtulduğunu kaydedıyor. 

1929 da Macarıstanın küçük bir 
köyünde iki kişi, \'ucııdlı:-rinı bırer 

ağaca bağladıktan sonra birbirle
rine ateş ettiler. İkisi de aldıkları 
yaralardan öldüler. 

İspıınyada, hasımları!! ayakları 
bağlanırdı. Bunlar, yerlerde sü -
rüne sürüne birbirlerine hücum 
ederler. HanÇ€rle öldürmege ça
lışırlardı. , 

1808 de Fiıılandiyada, Ni>;şans 

muhasarası esnasında Kont Dolg· 
ronki adlı bir asılzade, bır Mira -

layı düelloya davet ettı. He• ikisi 
de- kale duvarının üurine çıktılar 
Dınıdik durdular. Düşınn tarafın
dan atılan güllerden birisi, ha -

sımlardan birine !sab>t etti öldür· 
dü. Düello da bu suretle netice 
buldu. 

Meşhur Rus edivi kont Tolos -
toi bir bahriye zabiti ile düelloya 
karar verdi. Deniz kenarında bir 
birlerine sarıldılar, suya düştüler, 
biribirlerıni l:.oğmıya calıştılar. 

İngiltere Kralı bırınci Şarl'ın 

me hur cücesiJefrey, kendinden 
iki misli uzun boy1u bir asılzade 
ile dütllo etti. Ve bir kurşunla 

hasmını cansız yere serdi. 

Geçcn1erde ıki Pclonyalı düello 
için garıb bir çareye baş vurmuş
tur- Bunlar, ellPrinde birer rö -

volvf'r, karanlık bir odaya kapan 
mışl.ar. Hasımlardan b:ri üçiıncu 
kurşunda ölmüş ... 

Yüksek Mühendis 
Komisyonundan 

Mektebi Satınalma 

Mu ham• Münakasaya ko-
nan mevadın 

C:nsı Mıkdarı 
men 

bedeli 
Pey 

Akçesi 
Eks,ltme·ıin 

Tarıh' :, ı<ıli 

Çekirdeksiz üzüm 2000 K. 24,00 
Amaı;ya eri i 900. 24,00 
Kuru kayısı 600 • 55,00 134,00 20/1/939 15 
İncir 600 • 22,00 
Portakal 9000 adet 3,50 
Ceviz içi 500 K. 60,00 

1 - Mektebin 938 malt senesi zarfındaki mey\•a ih · ı tıyaç arı pazar-
lıkla alınacaktır. 

2 - Bu ihtiyaçların cins ve mi'ktarlarile muhommen bedellerı ve 
ilk teminatlan pazarlığın tarih ve saati hizalarında gösterilmıştır. 

3 - İsteklıler 938 mali senesine aid ticaret odası vesrkalarını göste
receklerdir. 

4 -:-- Şartna'.."elerini görmek istiyenlerin her gün ve pazarlığa gire
ceklerın be!U _ gun ve saatte Gümüş;uyunda mektep binası dahilindeki 
komısyona muracaatları ilan olunur. .394. 

Gümrük Muhafaza Gen-el_K_o_m_u_t_a_n_lıg-~-ıl-st_a_n_b-ul 

Satınalma Komisyonundan : 
. 1 - Deniz ~asrtaları için 100 er metrelik 7 parça galvanizli zıncirle 

3 kiht 1 parça zıncırın ve 2 admiraltı demirinin 6/2/939 pazartesi günü 
saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı •1459• lira ve ilk teminatı <110• liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme satinden bir saat evveline kadar 
2490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları tekli! mktublarını 

Galata eski iUıalat gümrüğündeki komisyona vermeleri. ,356. 

pt . ayın ı ısınde vazifesinden ay _ 

"1.rla an şikayet eder bir ta- KONFERANS büllü, Cemal Sahil' birlikte iki Hazıne namına İstanbul Maliye rıl ld ğun . OUnldandı: .. .. .. mış 0 u dan 29 gıinlük faz _ 
Fatih Halkevinden: oyun birden (AZ IB) 1 perdP, Muhakemat mudurluğıi tarafından la h d 4 , 

len-:_ Beybaba ... Gemilerimiz yük- Evimizde 18 sonkiınun 939 çar- (CİCi BİCİ) komedi 3 perde. İstanbul Üniversitesinde Hukuk f m~ uz an 1 lira 78 kuruşun Sult~n~hmet Üçüncü Sulh Hu - Sultan ahmet Üçüncü Sulh Hu -

h 

..,.or. Iı:amuı t Doet, vary·ete, şant~ .. . . . . a- tahsılı davasında: Müddeialeyhe kuk Hakımliğinden: kuk Ha'kı'mlı'g·ı· d . 
aydi d" .. e amam olunca şamba günü saat 20,30 da muallim kültesınde ıkıncı sınıft· 5001 .. . H . İ n en. Parı·~· UŞun yola derlerse ne ya- ve muharrir Reşat Ekrem Koçu . . ~ sayı- gonderilen dava arzuhali müddei - azıne namına stanbul Maliye Hazine namına İstanbul M 1 -

• GÔZ DOKTORU da kayıtlı Hamıdı zade Ahmet F al h Muhake t "d" J"ğ" u ıa Şttkrü '1>-. • tarafından <Evliya Çek1:ıi, hayatı . - İ . a - ey in adresi meçhul olduğıından ma mu ur u u tarafından kemat müdürlüğü tarafından Bel -
tnahı'y t --Y t kın ve teselli eder Dr. Murad Rami Aydın ik oglu Rauf nsel aleyhıne açılan, ilanen tebliğat icrasın" kar . Çakmakçılarda büyük yeni han 14 çikada Mons <elırindc Gcclisk mu .. -

e te ve eseri) konulu bir konferans ve- _dd . 1 h' İ • ar verı- . . • mukabele etti: rilecektir. Taksim _ Talimhane, Tarlabaşı mu cıa ey ın stanbul ithalat !erek muhakeme 1012 93 numarada Hıdayet aleyhine açılan, hendıs mektebinde Sümerbank nam 
- Merak et .. .. ,... anif / 

9 
saat 11 ıhale f kı b d l' lan tnantık" meyın ... Makul ve Bu konferansa bütün yurddaş- caddesi No. 10 Urfa aprt. gumru5u m esto kaleminde re bırakılmış ld , d ar e e ı o ceman 51 ve hesabına tahsilde bulunan foh-

lay kl ı olmıyan hareketler ko - !arı çağırırız. Tel: 41553 memur olduğu sırada Ağustos 937 -
0 

ugun an mezkür lira 
7

5 kuruşun tahsili davasının met oğlu Fethi aleyhine açılan müd 
" a nakz->·ı· gun ve saatte mahkemede b' t "dd · ı d' 1 h T ' .,ağdaddan d·~1 ır. Yanlış hesab !=========================================== \le a . v • · ızza '.'.'u __ eıa ~yhe iliınen yapılan tebli-j .ıa ey . ıp Talebe Yurdu talı:-bı; _ 
tnüraca t' . oner derler ... Ben, k d y bil ekale hazır bulunması ak- gat uzerıne cari duruşmasında: sınden iken Yurtça tahakkuk ı:-tti-
Zar<-tin: ~nızi hem Bahriye Ne - Em ı ak ve Eytam B an as 1 n an : si takdirde muhakemeye gıyabında Meblağı müddeabilı 51 lira 75 ku- rilen (90) lira 42 kuruş mektep mas 
nıenzu ' ı:m de umumi karargah Yeri Nevi Senelik kirası devam olunacağı tebliğ maka ruşun dava tarihinden itibaren % rafının tahsili davasında ınüddeia _ 
E:enct· k nıufettışligine bildirdim. Esaa No. No. su 

1 
I.. DTcpL.oz:to kaim olmak üzere il'- t bl".'.1"a 5 faiz ve % 10 ücreti vekiılelle maa leyhin adresi meçhul olduğundan i-

l ı anaat' , d • • ımen e ıg o- if ah T . . ' • . 

bu.ı~ız. Güz ;.ı:ıı be yazdım. Hak- 435 Eyüp Şahsultan mahallesi 48-50 Fıçı imalathanesi 4.20.- 63.- lunur. (939 - 120) dmaskar t sı.lın~ 13/11/939 tarıhın - Janen teblığat icrasına karar veri -
u l:adar su-":re u kadar insan, eski Babrıye sokağı .~ arar verı mış o duğundan usu- !erek muhakeme 10/2/~39 saat 

11 

a ' bu kadar cephane !un 437 ıncı maddesi mucibince ta-' re bırakılmış olduğundan mezkür 
;--- 775 Bakırköy Sakızağacı ma - 50,50/l Sinema ve 480.- 72.- Dr. BORHORUNİ - rıh! tebliğden ıtıbare. n 8 gün zarfın-il gün ve saatte mahkemede bizzat ve-

1.n l) Gemiciler kendi al da hallesi Asmalı sokak 50/2 bahçeli gazino !.@ da temyızı dava edılmed'"' takd' , b'l k"l Planlar b . . ar arın . astalarını akşama kadar Sir- ' .. .. ı,.ı ır- Ya 
1 

ve a e hazır bulunulmasını, 
tanlar d a u ısını v<Tirlcr. Kap- Adresi yukarıda yazılı gayri menkuller açık arttırma usu!ile kiraya verilecektir. İhale 23/1/939 i Viyana Otel\ yanındaki ı ~e,k~ukmhu~. kesbi katiyyen edeceği aksi takdirde muhakerreye gıva _ 

llıan rois~ ~endi üstünlcrini (li - pazartesi günü saat ondadır. İsteklilerni bildirilen gün ve saatte depozito akçeııile birlikte ıubeınize &el- ayenehanesinde tedavi eder. ku' um! aku a~~sı teblığı makamına hında devam olunacağı tebli" ~a _ 
ili) ı, arlı aemisi - • . . T l r 1 aım o m u.zere ıHln olunun kam k . ' .. 6 . Bu is"nıı suvarısı gı - meleri. .237. e eıon : 24131 . ına aım o.mak ı..zere iliınl'n ı e adlandırırlar. R. y _ (939 - 246) tebliğ olunur. (939 _ 317) 

----
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Sabah, öğle ve aktam her yemekten[ SA G L 1 G 1 N l Z I 
sonra ditlerl 

RA DYOLiN KORUYUNUZ: 
ile fırçolamak liizmdır ? 

Çünkü unutmayınızki: 
Bakımsızlıktan çürüyen d4lerin difte

ri, badmecik, kızamık, enfioenza, ve hat-

ta zatüreeye yol açtıkları, iltihab yapan ~~l!ı:ljl;! 
diş etlerile köklerinin mide humması, 

apand~it, nevrasteni, sıtma ve romatiz- ~7':~<' 

ma yaptığı fenne anlaşılmıştır. Temiz 

ağız, ve sağlam dişler umumi vücut sağ

lığının en birinci ııartı olmuştur. Binaen
aleyh dişlerinizi hergün kabil olduğu 

kadar fazla, - !Aakal 3 defa - (Radyolin) 

diş macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga

ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu su

retle mikrobları imha ederek dişlerinizi 
korum olunun= 

·~.....-~~~~~~~ 

ife sabah, öğle ve akşam her yemekten 
senra dişlerinizi fırçalayınız 

En hoş ve tabü meyva usa -
relerinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil olma

yan bir fen harikasıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANE
Sİ BEYOÖLU - İSTANBUL 

«KURTULUŞ» 
Biçki ve Dikiş 

Dershanesi 
N fı v k,.} • Müdiresi: !\im. Papuyan 

a. a e a eti Haftanın 4 gününü kadınlara 
fstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden günde üçer saat Fransız usuliyle 

biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 
1- Muhammen bedeli (5100) beş bin yüz lira tutan 40 ton Trans- 4 ayda Maarifçe musaddak diploma 

fornıatör yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konınuştur. verir. Feriköy Tepeüstü 116 No. Pa-, 

2- Eksiltme 25/1/939 Çarşamba günü saat 15 de İdarenin Tünel pazyan apartımanı. 
Başında Metrohan binasının 6 ncı katında toplanacak arttırma ve ek- . . . . . .. 

Tıcarethanemız eskısl gıbı kürk 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

3- Bu işe ait şartname ve mukavele projesi idarenin Levazım 
Servisinde parasız olarak tevzi edilmektedir. 

4- Muvakkat teminat (382,5) üç yüz sek.sen ıki buçuk liradır. 

5- Teklif mektuplarının 2490 numa.-alı kanun ahkamına uygun 

olarak ve eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine veril
miş bulımması lazımdır. 

ÜNİ N. V . 

mantolarını 10 sene garanti ve 

Esham ve tahvilat ile eşya 

Muhafaza Ucretlerinde 
ay vade ile ke!.ktsiz olarak sat -
maktadır. Anadoludan ayni şeraitle 
sipariş kabul etmekteyiz. 

Tenzilat Yapmıştır. 
Esham ve tahvilat üzerinden 
Avanslarda taiz i.icreti ;i 

İndirdiği gibi bunlardan muhafa.-.a 
ücreti de almaz 

J\talmmdpaşa Kürkçü Han içl'risi 

BEYKQ Telefo'l: 
21685 

A&kerJ f•brllıtll.ııır 

llAnl•rı 1 

1 

170 ton Toleol alınacak 
Tahmin edilen bedeli <59.000) lira ı 

c.'an 170 ton Tolcol Askeri Fab~i'<a-

'!~~~!!~!~!~~~~~~ !!lUm .Müdür ıigü merkez sa -: l tmalma komısyonunca 3/3/939 cu-
Devlet Demiryolları ve Limanları ma ı;li"ü saat 15 de kapalı zarna 

işletme U. idaresi ilinlerı .hale edilecektır. Şartname (2) liral 
----....::...----------·--------- (9;>) kuru~ mukabilinde komisyon-

• 

o, 
Oo 

oı 
o 

KRiPTON 

bir kaç mislini 

fevkalade ışığıyla öder 

KRiPTON gazlle doldururmuş otan tiu 

harikul.§de lambaların emsalsiz ziyası 

vardır. 

Tenviratınızı yeni TUNGSRAM KRiPTON 

lambaları kullanmak suretile asrileştiriniz. 

BOURLA BiRADERLER ISTANBUL 

ANKARA. IZMIA 

Metre mik~bı muha~ffi bedeli~l~a~anta~ıbcn lQOOOme~ danverıi~Talıblerınmunkk~t~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
re mik'abı muhtelif çam kereste 26/1/1939 perşembe gıinü saat 15,30 da minatı olan (1200) lir.ayı _havi lek-
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. lıf ıneklllblarını mezkur gunde saat 

. . 14 de kadar komu;yona vermeleri ve 
Bu işe girmek istiyenlerın 21350 lıralık muvakkat teminat ile ka- k d"l . . d 

2490 1 
k 

en ı erın1n c numara ı a ~ 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar nunuıı 2 ve 3 maddelerindeki vesa-
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ikle mezkür gün ve saatte komis -

Şartnameler 2200 kuruşa Ankara, Haydarpruıa, Eskişehir ve İzmit vana mürac41.atlar1. ·264· 
veznelerinde satılmaktadır. (184) * 

1
1250 ton Nitrat dö Sut alınacak 

İstanbul Belediyesi İlanları Tahmin ~dilen bedeli .ıoo.ooo lira 
olan 1250 ton Nitrat dö bu l Askeri 

.__C __ h ___ h __ t__,-....... 
1 
.. - ........ 

1 
.... - --h--. ..,.

4
"'
7
'"'
1
-, .. 

1
"" ............... _, ..... -._.;.ı Fabrikalar Umum Mü<lu 'üğü mrr-

erra paşa as ;ı ıesıne uzumu o an ve epsıne ... ıra ut.-ueJ. ~ a -·ı-

min edilen l 1 kalem malzeme ve 390 düY.me Rontgcn filimı ik 50 şer kc.z satı~ alma k_om;syonunca 4/3/ 
k R 1 t " ·1 F"k ·· k k ·ı k ı t L. .1 19~9 cuınanesı gunu saot il de ka-U1 u eve a or ı e i ' .ıi:\~Or açı e sı tn1eye ·onu muş ur. ıstesı e şart- . . , . 

· ı ·· d·· l"" ··· d ·· ··ı b·1· 1· t kl"I 24,,0 1 k palı zarfla ıhalc edıkcc.<tır. Şart -namcsı evaz1m mur ur ugun e goru e i ır. s e 1 er ~ sayı ı a-
. . . . name bes lira mukabilınde komis -nun<.la yazılı ves:ka ve 353 !ıra 40 kuru~lllk ilk temınat makbuz veya d ' T 

kt b 1 b b 2"/1/939 ·· ·· 14 b k d . 1 ·- von an verı ır. mc u ı e na er ı cuma gunu saat uçu ta aım encu- · T 
1 

bl . k . 
1 . a ! erın muva kat tcmınat o an 

mende bulunmalıdırlar. (l) (211) 6250 1. h · t kl"! k bl 
ırayı av; c ı me tu arını 

Orman Koruma GI. K. lstanbul Satınalma mcıktır günde saat ıo a kadar ko-

K • d misvona vermeleri ve kendilerinin 
omısyonun an de 2420 sayılı ><anunun 2 ve 3 üncü 

Orman korum~ genel komut.anlığı İstanbul zeytinburnu talimgahı macldelerincit>ki ve.aikk mezkur 
erleri :çin yaplııılac4k olan ve 18/ 2. kfı.nun/39 da ihalesi mukarrer gün n· saaıtı• komisyona müra _ 
olan l inci g~:up 20 halanın ihale><inin tehirine komutanlıkça lüzum 1 ca•t!arı. ·263• 
ırörülmli~tür. ilan olunur. (380' 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : lstanbul Marangozlar Cemiyetinde" 
Mezat kaime numarası 5213 BOC mallka 4~2/1-3 numara kanuni Cemiyetimizin senelik alelade kongresi 25/1/939 çarşamba ~ 

sikleti 387 kilo 500 gram ağırlığında 788 lira 96 kuruş değerinde lAstik saat 14-16 ya kadar, cemiyetimiz meııkezi olan Galatada Hezar€fl 
ve ipekle tecrit edilmiş bakır elektrik teli M.K.N 791 LK HA 4960 M ve desinde Nazlı hanında toplooacaktır. eJ' 

RUZNAME AŞAÖIDA YAZILIDIR. Cemiyete kayıtlı me61 N KS 22 K 680 G yün mensucat MKN 5138 AFI 589 numara 97 kilo 137 
larımızın teşrifleri rica olunur. 

lira 30 kuruş ebonit akümülatör kutusu MKN 5133 KS 22 K 660 L D Ruzname: İdare heyeti 938 senesı çalışma raporu, 933 serı& 
deri eldiven MKN 8a7 KS 800 K 1577 L 68 KD çam ağacından maMul saplarının tetkiki, 1939 bütçesinin okunması, idare ht•yetinirı l 
mevadı saire ile mürettep sahne direği MKN 841 ES muhtelif M ve N KS için seçım yapılması. 
40U K 154 LD ip parçaları MKN 797 XSF 15/19 M ve N KS 465 K 322 ---------------------- __, 

L 38 KD sade cam bardak MKN 5218 KS 1 K 730 LD ~lfi ipek mensucat lstanbul Sıvacı ve Boyacılar 
MKN 5147 RN 5 M ve N KS 17 K 115 LD Hoparlör MKN 5149 RN 3 Cemiyetinden : 
numara KS 18 K 120 L hoparlör MKN 5150 RN 1 M ve N KS 17 K 
115 Lll l,nparlör MKN 5148 RN M ve N KS 18 K 120 LD hoparlör Cemiyetımizin senelik alelade kongresi 25/1/939 çarşaoınl>B 
MKN 5100 KS 8 K 500 G 170 LD çiklet markalı kasket MKN 5129 MP saat 16-18 e kadar, cemiyetimiz meııkezi olan Galatada Heıarel' 
1099 KS 20 K 100 LD pamuk örme fanila kol ağızlığı MKN 5128 ANMC desinde Nazlı hanında toplanacaktır. 
1109 M ve N KS 36 K 180 LD örme pamuk fanila kol ağızlığı MKN Ruzname aşağıda yazılıdır. Cemiyete kayıtlı meslekdaşıar 
5127 IH 371 M ve N KS 40 K 200 LD örme fanila kol ağızlığı MKN teşrifleri rica olunur. . 
843 SF 28/50 M ve N KS 2296 K 1518 LD sade aıdi cam bardak 20/1/939 RUZNAME: İdare heyet! 938 senesi çalışma raporu, 938 , 

~aplarmın tetkiki, 1939 senesi bütçesinin okunması, idare lıt)-t gününde ve saat 13 buçukta Sirkecide Reşadiye cad<looinde gümrük ~ 
tamamı için seç.im yapılması. satış salonunda 1549 sayılı kanun hükümleri dairesinde açık arttırma __ 

ile satılacaktır. isteklilerden % yedi buçuk pey akçesi makbu2ile ma- Sahip ve neşriyatı idare eden Ba§muharriri 
!iye ünva,-, tezkeresi aranır pey akçesinin saat 12 ye kadar ve211eye ETEM İZZET BENİCE 
yatırılması mecburidir. (401) llasıl<lıfı yer: SON TELGKA.F .Matbaası 


