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İlilnlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiş oluriar. 
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Telcraf : İst. Son Telgraf • 

Her Şey 
Bitirdiğimiz 
Noktada 

Yeni Başhyor 
İnönü devri bir tarihi ve 
içtimai vasfı ile de mem
leket için daha iyiyi ;ı.ap

ma ve kuruluşu olgunlaştır
ma dewi olacaktır. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Y irmi yıllık bir ihtilal 'e in
lulab memleketiyiz Bu in
kılab ebedi bir me~"alc ha

linde Türk milletinin biı;ük is-
tikbalini aydınlata aydınhıla ll<'

•ilden nesile ve.. elden ele 
intikal edip gidecektir. Hiç 
bir ışı ve.. hiç bir şeyi 
mutlaka tamamladığımız inancı 

içinde değiliz. Bizce, bitti ~.ındı
ibınız, lıiçbir şey hakikatte bitme
di .. 8erşeyi bitirdiği~1iz noktada 
Yeni başlıyor. Bu aliıstikiyet, bu 
tnihanikiyet ve ileriye atılıştır •ı, 
bizi kifayet tesellisinden daima 
Uzaklaştıracak, daha i~·iye, daha 
olguna götürecektir. 

Atatürk bize bir vatan yarattı 
ve .. bu vatanın kurtuluş, ilerleyiş 
Yollarını gösterdi; önırünün ve -
fası nisbetinde de oldurduğu bu 
Vatanı haiz olduğu kuvvet ve key
fiyette bize emanet etti. 

Tarihin başlı başına: 
- İnönü ... 
Ad ve hüviyeti ile değerlendir

diği Şef şimdi bir taraftan bu e
serin noksanlarını tan1amlıyor, 

bir taraftan bizi bütün bir mem
leket yekpareliğinin ifadesi için
de ileri hedeflerimize götürüyor. 
Türk ıuilletiain yeniden kurtulu
§Unda ve kuruluşunda Atatürk bir 
balikti; İnönü onun eserini ta • 
llıaıntıyan, şekillere reel öz ve hü
viyetlerini, değer ve keyfiyetlerini 
Veren, her eseri bir kere dalın el
den ve gözden geçiren ikincı bir 
Yarntış güneşi ve durağı oluyor 
. Onun, bir memleket için binbir 
••ade nıü d J • • • d • •k ca e esı ıçm e agaran 

1 
_saçlarının süslediği ak alnı, en 

•lıs rı·y • ı· b" k , azı ve sa ım ır muha e~ 

:e, tetkik ve göriiş silsilesi için
t e Tiirk milletine çok yeni, çok 
neYYaz ve müsbet vaidlerde bulıı-
tıyor. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

llTALYA S 
İtalya İle Fransa Arasındaki Pürüzlü Meselelerin ispanya işi Yüzünden 

Bir Müsellah İhtilaf Şek[ini Alması İhtimalleri Çoğaldı 
Fransa, İspar~yol Fasını ve Mayorka Adasını İşgale Hazırlanıyormuş 

Tecdidi Intihab Kararı!. 
Parti Divanı Şef inönü'nün 

eisliği Altında Toplandı 
~~~~ ....... ~~~~~~-

Yeni Seçim Şubatta Olacak, Ağlebi İhtimal 
P a Ati Müzaheretile Ayrıca Müstakbel Mebus 

Secimine Lüzum Görülmiyecektir 
' 

A 
nkara 25 <Hususi muhabirimizden telefon
la)- Halk Partisi Divanı bugün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasında Reisicum

hur ve Parti Umumi Reisi İsmet İnönü'nün Baş -
kanlığında toplanmaktadır. Malum olduğu veçhile 
Partı Divanı Umumi Riyaset Divanı ile birlikte 
Heyeti Vekile, Parti Grup ve Parti umumi idare 
heyetlerinin müştereken içtimaı ile teşekkül etmek

tedir. 
Dün de haber vermiş olduğum gibi ağlebi ih

timal cuma günü sabahı toplanacak olan Cumhu
riyet Halk Partisi Meclis Grupu intihabın tazelen
mrsine karar verecek ve öğleden sonra toplanacak 
olan Meclisdc de tccdidı intihab kararı kanuniyet 
kesbedecck.ır. a:ı, h, bugünkü Pıırtı o· 
içtimaından sonra, PJrLi Grupunun toplanması ih
timali de vardır. Bu takdırde tecdidi intihab ka
rarı bugünden de verilmiş olabilecektir. 

Büyük Millet Meclisinin kararından sonra, der
hal vilayetlere Dahiliye V ckiıleti ve Parti Genel 
Sekreterliği tarafından yeni intihabat münasebc
tilc hazırlığa başlanması bildirilecek ve şubatta ih-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Şubat ayı içinde İstanbule gelmesi ihtimalinden 
kuvvetle bobsedilen Reisicumhurumuz İnönii 

bir seyahatleri esnasında 

Maaş 

Layihası 

Kemal Filim'de Bir 
Araştırma Yapıldı 

Ankara 25 (Hususi muhabiri -
mizden) - Bayram münasebe -
tile maaşın bu ayın 27 sinde ve -
rilmesine dair olan liıyiha mec -
!isin bugünkü ruznamesine alın

mıştır. 

Beş Saat Süren Bu Araştırma 
Neticesinde Alınan Evrak 

Ankara'ya Gönderiliyor 

Kısmi sefer berlik ilin eden İtalyanın motörlü kıt'aları 

Almanya da Şarki Avrupaya Ai 
Düşüncesiııi Tatbike Hazırlanıyo 

Berlin, Roma Mi~verinin Yeni Hamleleri Etrafında Yeni ve Mü~im Kararlar Yerme~ 
Ozere Kont Ciyano Berline Gidiyor 

oma: 25 ( A. A. ) -
Orduda kısmi seferber
lik üôn fifildiği }ıald .. ın-

da yabancı memleketlerde 
çikan meseleler l'Clruıiyettar 
mahııfillerde yalunlaumııkdu 

ve ahnaıı tedbirlerin kısmi 
seferberlik ile hiç bir ala
kası olmayıp yalnız modern 
ve teknik bir talime iştirak 
etmek üzere bir kaç ihtiyat 
sınıfın ııiiıih altına çağırıl

ması mevzuu bahis bulun
duı;,'ll tasrih edilmektedir • 

L ondra 25 (Hususi)- Avru- \ 
pa ahvali yemden vahim 
vıı nazik biı 6allıay a gir -

ml~-tir. Lomira saliilılyettar malı- 1 
follerinin öğrendikleri malfunata 
gör İtalya geniş ölçüde askeri 

hazırlıklara başlamış ve ayni za
manda kısmi seferberlik ilan ey
lemiştir. 

Vakıa Roma bu haberi resmen 
tekzib etmekte ise de birkaç sını
fın siliıh altına çağırıldığını da 
saklamamaktadJr. 

Bilhassa bütün ınotörlü kıt'ala
ra mensub ihtiyatlar hususi mek-

tublarla hizmete çağırılınışlardır. 
Bu hazırlığın İtalyanın Fran -

sız - İtalyan ihtllMırun sulhan 

halledilmesi imkanını göreme -
mesi üzerine kendi talcblerini zor-

la terviç ettirmeğe karar vermiş 
olmasından ileri geldiği zannedil
mekte ve bundan dolayı endişe 

izhar olunmaktadır. 

Diğer taraftan İsıpany<> ışine 
Fransa hükumeti şimdilik müda
hale etmemeğe ve vaziyete inti -
zar eyle~ğe karar verınlştir. Fa· 
kat Frankonun kat'i galebesini 

(Devamı 6 ıncı aalılf P<i.,) 

Hükumet Bir Dolandırıcı 
Şebekesini Meydana Çıkardı 

I_ PARTi GURUPUNDA 1 
Müddeiumuminin 

Gazetemize 
ve Emniyet Direktörünü 
Verdikleri İzahat ~ıngiliz Müesseselerini Dolandırmak lstiyen Bu Şirket 

Kendisine Mütevassıt Süsünü Vermis ! Hilaf et Mese esi 
Görüşüldü 

~ye Vekilimiz Oe~i ki : Bize Göre, Hilaf et Meselesi 
Mo~ası Geçmiş i~tiyar ve Her Hal~e Zararı Karın~an 

~ok fazla Bir Korkuluktur. 

llaJifel". 
ıgı nıevzuu bahsoJaıı 

l\tısır Kralı Faruk 

--Eber Mısırda Başlıyan Bu 
" Hareket Bir Emrivaki Olur-

sa Hariciyedeki Malıimata 
Göre Ayni emrivaki Bazı 
İsliimDevletleri Tarafından 

Tekrar Edilecektir 
Ankara 24 (A.A.)- Meclis Par

ti Grupıınun bugünkü (dünkü) 
toplantısında Başvekil Celal Ba
yardan sonra Hariciye Vekili Şük
rü Saracoğlu söz alarak, on, on 
beş günlük harici ve siyasi ahval 
hakkında beyanatta bulunmuş, bu 
.arada hilafet meselesi üzerinde 
durarak şu izahatı verm~tir: 

• -Son gelen haberler gösteri
yor ki, tam manasile bir hilafet 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Başvekilin Parti 
Grupundaki 
Beyanatı 

Hükumet Takibat Ve 
Tahkikatına 

1 

Ehemmiyetle Devam 
Ediyor 

ı1 t 
haklund . . A nkara 24 (A.A.) - C. H. P. 

Kemal Film müessesesinde yap an araş ırma 8 gazetemıze Büyük Millet Meclisi Gru-
izahat veren müddeiumumi Hikmet Onat ve Emniyet Direktörü pu umumi hc;eti bugün 

Sadri Aka saat 15 de Reıs vekilı Trabzon 
(Yazısı 6 mcı sahifede) meb'usu Hasan Sakanın riyase - ı 

[=======':""========--==,_,=,...===•I tinde toplandı. İlk defa söz alan 

A l k B • ç k muhterem Başvekil Celiil Bayar, 

Beş Y l lT OCU kürsiye geldi ve hulasa olarak 
aşağıdaki beyanatta bulundu· ___ ,;;. __ .,,:;.. ___ , ______ ,_A~---- •- Arkadaşlar, size hiç hoşu -

Merdivenden Düşen nasının nuza gitmiyeı:ek ve ıı~ıki de sizi 
üzecek bir haber vermek vazife-

Kocag"' ında Nefesı· Tıkanarak Öldü sile mükellefim. Gayet kuvvetli 
bir membadan istihbar ettik kı 

(Yazısı 1 ıncı ıahifedı) cİmpeks> adında bir şirket İngil-

Başvekilimiz son defa şehrimizden Ankaraya döndükleri zal' 
istasyondan çıkarken 

terede bazı muesseselere müracaat·-------------

etmiş ve kendisine yiizde 4 veya Denı'z"ank Mu-du·ru· O"g_ı.ştı· 
6 komisyon v-erildiği takdirde Tür- U i.I 

kiye ile yapılacak işlerin o mü -
esseselere verılmes1nı temin cde
cekh,rini söylemiştir. 

Bu haber tabii nazarı dikkati
nizi celbetli. Derhal hükumetin 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Deniııbank Umum Müdüru \ 

suf Ziya Önış bugün ıstifa etmış 

ve ıstifası kabul edilmıştir Ycri

ıoe (S Şirketi Hayriye mudürıl 

Yusuf Ziya tayin cdılmi~ıır. 
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1 HADiSE~ER KARŞISINDA~ 
------Son Telgraf-: --

aüzGARLAR BİLE ORADA müsaade etmiş .. Şimdi, ne olacak? 

DAHA SÜR'ATLE ESİYOR Vapurun istenen süratle gitmesi 

ik d 
• kt .. 

1 
temin edilebilecek mi?. Haydi ha-
yır ı .. A 

mer a a sogu an o en - lıs 

!er bulunduğunu ajans tel-
grafları haber veriyor. Rüz- ~V RUHSATİYESİLE 

gar saatte 120 kilometre süratle APARTIMAN YAPTIRMIŞLAR 

esiyormuş.. Şu Amer;ka ne ga- Belediye fen heyetinde b[;" yol-
rib dünyadır. Orada rüzgar bile suzluk yapıldığı ha!ckında vaki 
hızlı gidiyor. Ada vap·ırundan, İs- ihbar üzerine, müfettişler tahki -
tanbul tramvayından daha b:ılı.. kata girişmişler .. Yapılan tetkik-

Fakat, çok şükür ki, huraüJ bu ler yolsuzluğun hakikat olduğunu 
sene kışın yüzünü görmPd:k .. Şim- meydana çıkarmış .. Hadise şu imiş: 
di herkes aylan hesab ediyor.. Ev inşası için ruhsatname ve-
Şöylc böyle ikincikanur,u da at - ribıiş, halbuki, inşaat sahibi a -
!attık .. Geriye §Ubat, mart kaldı.. 
Sonra, ver elini ilkbahar .. 

BİR AKADEMİ KURMAK 

İHTİYACIBAŞGÖSTERİYOR 

Bir avukat, cazibei arziye ka
nunu altüst edecek mahiyette bir 
keşifde bulunduğunu i<ld;., e-lcrek 
Kandilli rasadhanesine başvurmuş. 
Mühim bir keşif .. Dünyayı altüst 
edebilir. Fakat, kendisıne, keşfi
nin bir akademiye arzedilmesi 
muvafık olacağı tavsiye ecı:lmiş .. 

Pekali, bizim merr.•ekette, fen, 
ilim akademisi yok. Nereye ar
zetsin?. 
Bakınız, artık bizde de akade -

miler tesis etmek ihtiyacı kendini 
gösteriyor mu?. 

VAPURUN SEFERLERİNE 

MÜSAADE EDİLDİ 

Bir komisyon, bir zamandan • 
beri, Almany ada yeni yaptırılan 
Etrüsk vapurunun sür'atini kay
betmesi meselesi etrafında tetkik
ler yapıyordu. Komisyon, vapu -
run seferlerine devam etmesi için 

partıman yaptırmış .. 
Fakat, biz ou işte bir yolsuzluk 

göremedik .. Evden apartıman ya
pılmış çok mu?. Nasıl olsa, bir 
çatı kurulmuş değil mi?. Demek, 
her yapılan apartımanın verilmiş 
bir ruhsatı olacak .. 

TATLI YE, TATLI SÖYLE 

VE DÜNYA MESELELERİ 

Bizde şeker istihlaki artıyor -
mu<; .. Nüfus başına bir yılda 6 ki· 
lodan fazla şeker isabet ediyor -
muş.. Dünyada en çok İngilte -
rede şeker istihlak ediliyormuş. 

Oraaa senede insan başına 67 kilo 
şeker isabet ediyor. •ratıı ye, tatlı 
söyle, derler.. İngilizler, acaba, 
dünyanın en tatlı konuşan insan
ları mı?. Baksanıza Çember !ayn 
son günlerde Almanyaya, İtalyaya 
seyahatler yapıyor, dünya mese
lelerini tatlıya bağla} ıp, işin için
den çıkıyor. Fakat bu meseleler 
hakikaten tatlıya mı bağlanmış -
tır? .. Orasını Allah bilir .. Bunu 
zaman gösterecek.. 

AHMET RAUF 

!KÜÇÜK HABERLEfil 
*Eski Vali Muhiddin Üstündağ 

hakkında tasdik edilerek gönde
rilen 1800 liralık havalenin mu
maileyhin altı aylık nısıf ma~ 

olduğu anlaşılınıştır. 

* Fransız Hariciye Nazırı dün 
Fransız millet meclisinde beya
natta bulunarak bozulan Fransız

lran dostluğunun tekrar kurul -
ması lehinde hararetli beyar.atta 
bulunmuştur. 

* Esnaf cemiyetleri, Edirnekapı 
şehidliğinde esnaf cemiyetleri na
mına 20 şehid için kabir y3pJn,a. 
sı için Şehidlikleri İmar Cemiye
tiııe 300 lira vermiştir. 

* Kocamustafapaşada oturan 
sabıkalı kurşun hırsızlarından 

Mustafa Pişkin Lalelide taş hanın 
daı,{ına çıkarak kurşunları çalar
ken suç üstünde yakalanarak ad
liyeye verilmiştir. 

* Yunanistan hükfunet; yem 
bir harb gemisi satın almıştır. 

V asillos Keorgol.os ismi v<trilen 
bu geminin isim konma merasimi 
dün icra olunmuştur. 

* Eski belediye muhasebe mü
dürü Kemal ile arkadaşı Fatih 
belediye muhasebecisi Enver hak
kında bir müddettenberi belediye 

müfettişleri tarafından yapılan 

tahkikat bitmiştir. Her iki suçlu 
da lüzumu muhakeme karan al

dıklarından tahkikat evrakı bu
günlerde vilayet idare heyetine 
gönderilecektir. 

* Bir İngiliz grupu dün Vali 
ve Belediye Reisi Lütfi Kırdara 
müracaat ederek İstanbulun süt 
işinin kendilerine verilmesini is
temiştir. Teklif tetkik olunmak
tadır. 

* İşten el çektirilen beledıye 
fen ve makine şıı:besi müdürü 
Nusret hakkındaki tahkikat ev . 
rakı vilayet idare heyeti tara (ın
dan tetkik olunmuş ve baz! nok
talardan lüzumu muhakeme, diğer 
bazı noktalardan da meni muha
keme karan verilmiştir. 

Şark Demiryolları Memurlarının 
Açtıkları Dava Bitiyor 

Şark dcmiryollarında çalışan 

Türk memurlarının mezkur şir -
ket aleyhine açtıkları tazminat 
davası son sarhasına gelmiştir. 

Son celsede memurların müda
faasını eski Adliye Vekili Malı -
muj Esad deruhde etmiştir. Ken
disi bizzat memurların hukukunu 
müdafaa edecektir. 

Geçen celsede; şark demiryo!la
rının avukatları; 328 senesinde 
memurlara tazmina!: verilmesi 
hakkında bir mukavele imzalan
mış olduğunu inkar ettiklerinden 
şimdi memurların vekilleri vila -
yet umuru hukukiyesine müra -
caat ederek bu mukavelenin su -
retini bulmuşlardır. 

Bu celsede; bu sureti mahke -
meye ibraz edeceklerdir. 

Hat ayda 
Adli 

Kanunlar 
Meclisde Hararetli 
Müzakereler Oldu 
Hatay millet meclisi toplantı • 

iarına devam etmektedir. Son top
lantıda ticaret ve sanayi odaları 
kanunu ile yeni bir avukatlık ka
nunu müzakere ve k&bul olun • 
muştur. 

Bunlardan bilhassa avukatlık 

kanununun müzakeresi çok hara
retli olmuştur. Bu meyanda söz 
alan Antakya meb'ınıu Nuri Ay
dın; Hataydaki bütün hukukçu -
!arın memuriyete girmiş olduk • 
!arını, e>rtada avukatlık yapacak 
hukuk mezunu, hemen hemen kal
mamış olduğunu; binaenaleyh; a
vukat olabilmek için hukuk me
zunu olmak ;ıartının kaldırılarak 
başka şartlar konulmasını beyan 
eylemiştir. 

Bunun üzerine kürsiye gelen 
Adliye ,Vekili Cemil Yurtman; bu 
endişelerin tamamen nazarı iti -
bare alınmış olduğunu; bunun 
için ayrıca dava vekili diye diğer 
bir unsurun muhakemelerde da
va kahtı! etmelerinin kabul edil
miş olduğunu ve dava vekili ol -
mak şartının avukatlıga nazan da-' 

' ha hafif bulunduğunu söylem~ ı 

ve: i 
- Avukat, cdoktor. demek ise, İ 

dava vekili de onun .sıhhiye me
muru. dur. demiştir. 1 

Adliye encümeni relsi ve İs
kenderun meb'usu Hamdi Selçuk 
da fikirlerini söylemis ve avukat
ların muhakkak hukuk mezunu 
olmaları lazım geldiğini beyan et
miştir. 

Bilahare kanun aynen kabul 
olunmuştur. -
Tramvay Müstah~emlerinin 

Paraları Ne Oldu ve Ne 
Olacak 1 

İstanbul tramvay kumpanyası 
nizamnamesi mueibince memtıırin 
ve müstahdemin maaşlarından ke
silen yüzde 5 !erden cyardım san
dığ1> nda birikmiş olan paran ın 

amele ve memurlara tevzii lazım 
gelmektedir. 

Fakat şirket; bugünkü satış va
ziyetini •ahvali fevkalade• den 
addederek bu suretı!e birikmiş o
lan paranın bir türlü amele ve 
müstahdemlere dağıtılmasına razı 
olmamaktadır. Çünkü iddiaya gö
re ortadaki bu para eskiden sarf 
olunmuştur. Diğer taraftan san
dık sermayesinin tevzii yüzündefl 
memurin ve müstahdem kumpan
yayı dava etmiştir. 

Mahkeme davayı •hakem• e 
havale eylemiş ve Nafıa Vekale
tince de avukat Mekki hakem ta
yin olunmuştur. 

Bundan başka kumpanyanm 
sandık parası eskiden alıdığı c300• 
bin küsür liralık altının da orta
dan kaybolduğu söylenmektedir. 

--<>-
* Arnavutlukta 69 komünist 

yakalanmıştır. 

PO L • 
1 s 

Ve .. Mahkemeler 

Hisar Vapuru/ iki Kasap 
Faciası Şakalaşırken •• 

Dün Ağır 
Davaya 

Cezada Bu 
Başlandı 

----
"Memleketteki Çocukla
rıma Acıyın!.. Yavrularım 

Karadeniz Boğazı haricinde ge- Aç ve Sefil, Sürünüyor.,, 
çen sene. vukua gelen Hisar va- / D algın dalgın Ağırceza mah-
puru facıasından dolayı dün A- 1 kemesinin merdivenlerini 
ğırceza mahkemesindP şayanı dik- çıkarken kulaklarıma pek 
kat bir muhakemeye başlanılmış- yabancı olmıy;n bir ses işittim: 
tır · - Efendi, ~fendi! 

O vakittenberi bu facianın tah- Geriye döndüm. Sol tarafta, suç-
kikatile ehemmiyetle meşgul olan lulara mahsus kanepelerden bi -
İstanbul müdtleiumumiliği niha - rinde onu göTdüm. Elleri kelep -
yet bu husustaki tahkikıU'ı bitir- çeli idi. Yanında silahlı bir jan-
miş ve 4 kişiyi vazifeyi ihmal ve darına vardı .. 
ölüme sebebiyet vermek sqçile - Beni tanımadın mı? 
Ağırceza mahkemesine tevdi et - Onu tahminen bir ~y önce, yine 
miştir. ayni yerde görmüş ve yanına gi-

Bunlar İstanbul deniz ticaret derek kendisile konuşmuştum. 
müdürlüğü makine mütehassısı - İbrahim Şerif değil misin? 
Haydar, kazan mütehassısı Ah - Genç adam, kendisini hatırla -
med, inşaiye mühendisi Hidayet dığıma memnun olmuştu. 
ve liman reisi Hayreddindir. - Evet. 

Dünkü muhakemeye maznun -
!arın dördü de gelmişlerdir. 

Muhakemede evvelii tahkikat 
evrakı ve ifadeler uzuıı uzun okun
muş ondan sonra maznunların 

ist~cva:Oına g-eçilmişt ir. 

Maznunların hepsi; gemiyi mu
ayene ettikleri zaman sağlam ol
duğunu ve muayeneden 6 ay son
ra geminin batmış olduğunu be
yan etmfişlerdir. 

Bunlar; esasen tahta olan ge -
minin muayene esnasında da çü
rük bulunduğu hakkındaki iddi
ayı reddederek: 

- Kabahat kaptandadır. Çünkü 
tahta bir gemiyi Eşek adası civa
rında demirliyerek tehlikeyi ken
di davet etmiştir. Orada demirle
mek bir hatadır!. demişlerdir. 

Bundan sonra facia kurbanla • 
rının cesedlerıni çıkaran bir mo
törcü ile bu ameliye esnasında be
raber bulunan kaptanın akraba -
sından bir zat şahid olarak din
lenilmişlerdir. Muhakeme; diğer 

bazı şahidlerin cP.lt>i ıçin talik o
lunmuştur. 

KISA POLiS 
HABERLER) 

Şerifle konuşmak için, yanına 
sokulmak istedim; fakat jandarma 
engel oldu .. 

- Yasak hcmşerim! 
Şerifle karşıdan karşıya konuş

mağ<.C başladım: 

- Nasılsın, bakayım?. 

Genç muhatabım, siyah saçlı 

başını önüne eğdi ve bir müddet 
bileklerind~ki kelepçeye baktık -
tan sonra: 

- Görüyorsun halimizi karde -
şim, dedi. 

Şerif, kestane renkli iri gözleri
ni tekrar gözlerime dikti ve acı 

bir sesle: 
- Aylardanberi içer~eyim; bu

na o kadar üzülmüyorum, fakat ... 
Kelepçeyi işaret ettL 
- Fakat suçsuz olduğum için; 

şu ı.;ğursuz filelin bileklerime ta
kılması o kadar zoruma giidyor 
ki. .. 

Onu teselli !çin: 
- İnşallah yakında seı·best bı • 

rakılırsın, dedim. 
Şerif tebessiim etti. 

- Zaten geçen celsede müd -
deymum da kabyetsiz ve suçsuz 
olduğuma kanaat getirmişti.. Bu
gün de müda(aa şahidi olarak bi
zim kasab dükkanının sahibi Ali 
Rızayı getirttim. BEiki de, onu 
dinledikten sonra beraetime karar 

* Şoför Müslimin idaresindeki verirler.·· 
2024 numaralı otomobil Tophane- Bu sırada Ağırceza mübaşiri sa-
den geçmekte iken Feriha adında !ondan çıkarak. İbrahim Şerife: 
bir kadına çarparak yaralamıştır. - Haydi, dedi. Sıra senin .. 
Feriha tedavi altına clınmış şoför Jandarma Şerifin bileklerin -
Müslim yakalanarak tahkikata den kelepçeyi çıkardı ve suçlu ön-
başlanmıştır. de, jandarma da arkasında olduğu 

halde mahkeme salonuna girdiler. * Ortaköyde bahçivanhk eden Ben de onları takib ettim. 
Esad adında biri bah~csine bir ko- Reis, Ali Rızaya sordu: 
yu'1u sokan Hiıseyin adında bir _ Şerif, Ganiyi bıçakla öldür-
genci sopa ile başından yaralamış- meğc teşebbüs etmiş, &en bu ha-

tır. dise hakkınJa ne biliyorsun? * Sütlicede pay yerinde Kadir Müdafaa şahı.di şu ifadeyi verdi: 
adında bir çoban elinde arpa dolu - İbrahim Şerif, uzun zaman -
bir kah ile ahıra girerken kazaen danberi, Sirkecideki kasab dük -
Kemal adında bir çobana çarpmış kfınımda çıraklık yapıyordu. Ga
Kemal de eline geçirdiği sopa ile nl de, yine ayni semtte, başka bir 
Kadiri başından yaralamıştır. kasabın yanında çalışıyordu. Gani, 

Sa tiye 
Binası 

Meselesi 
Satiye Şirketi Dava 

Edilecek 
Sıı:ıiye binası hakkındaki talı • 

kikata devam olunmaktadır. 
Deniııbanka 250 bin liraya sa -

tılan bu 106 bin liralık binanın sa
tışında Satiye şirketinin bir dev
let müessesesine ve dolayısile dev
lete karşı dürüst hareket etmediği 
kanaati hasıl olmuştur. 

Şirktin bu satış işinde; bazı hu
susları yanlış gösterdiği ve bu su
retle fiat yükselmesine sebeb ol
duğu tahakkuk ettiği cihetle Sa
tiye aleyhine bir dava açılması 
muhakkak görülmektedir. 
Diğer taraftan Fındıklıdaki 

mevzuu bahis binanın vergisi 106 
bin lira üzerinden o vaklt alınmış
tır. 

Halbuki binanın haıkiki kıyme
tinin 270 bin lira olduğunu Sati
ye şirketi müdürü son beyanatın
da söylediğinden şimdi vergi mü
kellefiyetini saklamış gibi hakkın
da maliyece takibata geçilmiştir. 

Şerifin arkadaşı olduğu !çin, sık 
sık bizim dükkana gelir ve arka
daşile şakala;ırdı. O gün, hadise 
esnasında, dükkfınd·ı değildim. 

Vak'ayı, bilahare çırak Hasandan 
öğrendim. Hasanın dediğine göre 
Gani yine bizım dükkana gelmiş 
ve Şerifle ağız şakası yapmağa ve 
onunla alay etmeğe başlamış. 

Maznun, o sırada elinde bıçak, 
etleri kemiklerınden ayırıyormuş. 
Ganinin gevezeliğine kızmakla 

beraber, onun kalbini kırmak is
tememiş ve sadece: c- Gevezeliği 

bırak da, artık işine git.. demiş. 
Fakat Gani, arkadaşının bu ihtarı 
na aldırış etmediği gibi, bu sefer 
fena sözlerle onu tahkir etmeğe 
başlamış .. Bunun üzerine Şerif de 
Ganinin üzerine yürüyerek: 
c- Haydi defolup git, buradan! .• 
diy0 bağırmış. Ve bu sırada, Şe
rifin elinde bulunan bıçak, Gani
nin karnına saplanmış ... 

Ali Rıza, kısa bir müddet sö
züne fasıla verdi, sonra devam 
ett.i: 

- Hadiseden üç gün sonra, Ga
niyi ziyaret için, yatmakta olduğu 
Cenahpaşa hastanesine gitmiştim. 
Gani hastanede bana. c- Bu ha
disede ben kabahatliyim. Çocuk 
beni kasden yaralamak istemedi. 
Kaza oldu. B·ı sebeble onu mah
kemeye vermiyeceğim .. • demişti. 

Hakim suçluya döndü: 

- Şahidin ;iadesine diyeceğin 
var mı?. 

Şerfi ayağa kalktı ve yüksek 
sesle: 

- Ben bigünahım, bay hakim! 
dedi. Bana acıyın, beni mahkum 
etmeyin!. . 

Suçlunun gözleri dolmuştu. 

- Bana acımazsanız, mem.le -
kette boyunları bükük çocuk -
larıma acıyın! Onlara merhamet 
edin!.. Yavrularım, aç ve sefil sü
rünüyorlar .. 

Duruşma, karar vermek için baş
ka gün'!! bırakıldı .. 

Mehmed Hicret 

~.,...:::::::- ==~==:::========~~~~"""""'"""~"""'"'"""'~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~..........,,.'""""'""""!!!!!!!!e!!!!......,_,.,.,..,.....,.._.......~~ - o o -Allah razı olsun sizin vali - releriniz karşı ka~ıya. Üstelik ba- ' tirme yol var mı? le söylemiş demek?!. G OK Y z ~ DE deye. Bu işe başladı ... Fakat, o bası da babanın muavini. Nasıl ol- - Böyle düşünme, Cemil! Ya- _Evet. Fakat ben, sen iizülmi-
.kanaldan bu işin biteceğine kani du da duymadınız bunu?. rın senin başına da ge1bilir bu yesin diye söylememiştim. Bu işin 

AŞK YAR 1 Ş LA R 1 değilim .Çünı--ü valideniz beni ya- Reşad herşeyi biliyormuş da felaket. Yuva yıkmak kolaydır üzerinde işlemek için, pekala bilir 
kından tanımaz. Sunaya ve Su - saklıyormuş gibi bc<:alıyor, du - amma, kurması çok zordur. Ayni sin ki, zaman lazımdır. Biraz bek-
nanın ailesine benim hakkımda daklarını bükerek, Cemile söyli- yoldan şimdi sen de yürüyorsun! !ersen, annem bu işi senin lehin-
kiıfi derecede malUmat verebile- yecek söz bulamıyordu. Yarın bir yuva kurabilmek ümi-

"'• 99 Yazan: İskender F. SERTELLi de olarak bitirmeğe muvaffak o-
ceğini sanmıyorum. Bizim reis _ Azizim, benim aile hayatım dile çalıştığın ve yaşadığın halde lacaktır. 

Cemil çok neş'e1i görünüyordu. der!. İnsan sırrını bu kadar çabuk beni çok iyi tanır. Bana bu sabah bambaşkadır, dedi, ben eve gi _ karşılaştığın zorlukları hele bir 
- Vallahi şu bizim belediye re- açar mı? dedi ki: rince odama kapanırım .. Kitabla- düşün.. - Beklemeğe vaktim yok azi-

. ·· ··nd h" b. k G B Tah" k k zim .. Muhterem valideniz yine be-ısının gozu en ıç ırşey aç - - evezelik ettiğimi zannet- • ay ır ço uysal ve terbi- rımla haşhaşa kalırım. Bana ne - Henüz hiçbir zorlukla ar-
ınıyor, azizim! Bu sabah acele bir miyorum. Çünkü, ben reisin çok yeli bir adam. Onunla yeni ahbab annem, ne de babam mahalle de- şılaşmadım, gözüm! Sunayı sev- nim hatırım için bu işle uğraşa-
iş vardı ... Evrakı birlikte tetkik iyiliğini gördüm. Bana her zaman oldum. Bugünlerde karısile arası dikodularını değil, aile arasında dim. Allah arkasından sizi gön - dursun. Fakat, bizim reis bu me-
edıyorduk. Reis bırdenbire elini iltifat eder ve hususi hayatımla açılmış. Galiba ayrılacaklarmış. konuşulması icab eden b~zı mü- derdi.. Derdimi açtım .. Validenizi seleyi tepeden inme bir tedbirle 
omuzuma koyarak: bir ağabey gibi alakadar olur. Ci- Hele bu mesele yatışsın ... Birkaç him rr.eseleleri bile açmazlar. Biz göndereceğinizi vadettiniz .. Te - halledecek .. Kızı Tabirden istiye-

•Cemil, dedi, sen bugünlerde nayet işlemedim ki, bunu bir sır gün sonra ben Tahire bu işi açıp evde babamla bir arkadaş gibi ko- şebbüs yapıldı .. E1bette günün bi- cek. 
birine aşık gibisin! Tahminımde gibi içimde saklamış olayım. Açı- halledeceğim .. Hiç merak etme!.• nuşuruz. rinde arzularım tahakkuk edecek - Fena bir tedbir değil amm3 .. 
yanılmadığımı iddia edebilirim. lıverdim vesselıi.m. Reşad birdenbire sarsıldı: Sigarasını yahrak ilave etti: ve Suna benim olacaktır. Ayrılık tahakkuk ederse, Suna a-
Haydi, bana hakikati söyle baka- Evet Bu bır· · a et d • ·1 Ne d" C ·1 S E" S · k D • - . , cm y egı . - ıyorsun, emı .. una - - ger unanın annesı o - - ogru amma, bu yetişmiş bir caba hangi tarafta ve kimin tesiri 
yım .. Kimi seviyorsun? .• Birden- Sevmek senin hakk d n annes· B T hird ıl d 1 k zd , ın ır. ın ı ay a en ayr ı- o.asın an ayrı ıyorsa, acırım o a- ı ır .. Tahsili de oldukça yük - altında kalacak .. Bunu düşündün 
bire şaşaladım. Hakikati gizliye - - Yalnız benim değil, herkesin yor mu• ·1 ç·· k.. k Ann B ta d • .. ı eye. un u... se . eme: • en, nıma ıgım mü?. 
medim .. İktısad müdür muavini h kk · · ı ö ı · R · a ı, azızım. - y e imış. eıs söyledi. Hal- Cemil, arkadaşının sözünü kesti: erkeğe varamam!• demiş. 
~~Y Tahirin kızını sevdiğimi söy- - Pekala Reis yardım vadetti buki sen bu işleri daha iyi bilme- -Geçinemiyorlarsa ne yapsın- Cemil sert bir tavırla başını çe-

'----...ı1lliım~----~~~----l..~nuni.:· ·~· ·~§ii~··iıJıu!e~b~>A~k9a~l~ım;ı;ı!?~. ----~1-!l2iy~d~in~! 2N~ih~·~a2y~e~t~o~n~l~a~rl~a~~~o~rn.ş'.!!'.u~l~u!k;.1_ıar? G,_e_ç~i~ms,_,_~~zl--'i~.'.'~.~ı~~.·~r.~d~e~n_._v_i_rd_i~:~' 

Cemil başını sallıyarak mırıl • 

dandı: 

(Devamı var) 

Berlin-Roma Mihveri 
Ve Orta Avrupa 

Yuaıı: Ahmed Şükrü ESMER 

Roma - Berlin mihveri ile orta 
Avrupa devletleri hariciye Vekil· 
leri arasında başlıyan karşılıklı 
ziyaretler serısi devam etmekte· 
dir. On gün kadar evvel, İtalya 
Hariciye Vekili, Macaristana git
mişti. Sonra Macar Hariciye Ve
kili Almanyaya gitti. Polonya Ha• 
riciye Vekili Hitleri ziyaret etti. 
Arkasından ÇekoslDvak Hariciye 
Vekili Berline gitti. Şimdi İtalya 
Hariciye Vekıli Belgı·adı ziyaret 
etmiştir. Bundan sonra da pro • 
gramda iki seyahat vardır: İtalya 
ve Almanya Hariciye Vekillerinin 
V arşovayı ziyaretleri. 

Kont Ciyano'nun seyahatleri qa• 
ima gürültülü olursa, Almanya • 
nın temasları da kazançlı e>luyor. 

Macaristanın Berlin - Roma 
mihverine iştirakini temin etti• 
ği bJdirilen son seyahatte bile 
Ciyano bu netıcenin şerefini al· 
nuş, maddi kazanç ta!"afı da Al • 
manyaya kalınıştır. 

Belgrad ziyaretinin hedefini Po
polo d'İtalya gazetesi dört madde 
ile hulasa ediyor: 

1 - İtalyaya, Alnıanyaya ve 
Macaristana karşı yapılan Fran -
sız - Yugoslav ittifakının ve Kü
çük Antantın cesedle,·' üzerine 
sağlam İtalya - Yugoslavya dost· 
luğunu kurmak 

2 - Yugoslavya ile Macaristaıı 
arasında bir anlaşma temin ede
rek Roma - Budapeşte - Belgrad 
müsellesini kwmak. 

3 - Menfa1ti İtalyanın Ba!ka!l 
politikasına doğru temayül et · 

·ıe mek noktasınua olan Romanya ı 

münasebetleri tetkik etmek. 

4 - İtalya ile Yugoslavya ara· 
sındaki iktısadi münasebetleri talı" 
viye etmek ve bu maksadla Tri· 
ye3tede Yugoslavyaya serbest 
mıntaka vermek. 

İtalya gazetesinin dcirdüncü ". 
!arak saydığı hedef, şüphesiz, cı· 
yaooyu Belgrada götüren sebelr' 
le!i.n en ehemmiyetlisidir. Or~ 
Avrupada Almanya ile İtalya ar•" 
sındaki görüş birliği üzerinde ıs· 
rarla durulma1';ta olmakla bera ' 
her, iki devle\.in iktısadl menfaat· 
leri arasında tezad olduğu inl<iır 
edilmemektedir. Almanya ticaret' 
billıassa son seneler içinde şar1<3 r 
ve cenuba dcığru büyük haınleıe 
yapmıştır. Bu ham lele: neticesifl' 
de ticaret sah~ı;ında zarar görC~e 
devletlerden biri de ltalyadır. \e 
bilhassa İtaly'lllın Yugoslavya '1, 
ticareti mutaz.ı!Tır olmuştur. itı 
yan muharriri Gayda, geçenlerde 
yazdığı bir makalede bundan •'' e· 
acı şıkayet etmekte v~ Alman r 
kabeti karşısında İtaıyanın bar~ 
kete geçmesi lazım geldiğini bl , 

~ir'.Ylektedir. Ciyano işte. b.u ~e 
sıyor. ile Belgrada gıtmıştır. d 
bu ~ümleden olmak üzere, Beıgrı 
hükumetine Trıyestede bir ser : 
best mıntaka teklif etliği de doğe 
rudur. Fakat Taymis gazeteô~r' 
göre, Yugoslavya hükUıneti, P. , 
yatik denizi üzerindeki YugoS ~ 
lav limanlarına zarar vermerııer 
için İtalyan teklifini kabul etıı' 
miştir. p 

İtalya ile Yugoslavya arasııı~f 
dostluğa gelince; bu, esasen 19 ,, 
senesi martındanberi kurulrıı~;, 
tıı. Ve hakikaten bu anlaşma o~ı 
Avrupanın sükün ve isti.kt•r 1J 
yardım etmiştir. Fakal Beıgrel' 
hükümetinin bundan daha ıl 1 

(Uevanu 6 ıncı sahifeOc 

Dalgınlık 
" Profesör Llkster dalpnJıiile "', ( 

• r 
hnrdur. Berk~ kah veden dJŞtl 
karken baslon yerine bil&rdo "°:/ 
eline aldıfm.t, barnund& duraJI r t• . 
iü nası1 saatlerce aradığını aol1l t 

Profesör bir sabah tlnlverslt•Y 
lince arka.daşlan sordular: . p_f 

- Profesör çok yorp.n 1ör1.1ıı 
sıınu.z!. 

Profesör Likster: t -.f 
- Evet, dedi, dün sece ...ıı

yam•a•m. Çünkü eTe ctrfDOC' •l 
sümü yalağa sermiş, dalgınlıl<JJ 

mi de elbise askısına -"""' ı'' 
Balıktıaııar T._şçıl•' 

v. sAf>Jl( 
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lstanbul Garsonları Arasında 1 imar i ı · .. ı Delege ~ 
G 1 K d T b ş erı d Yevmiyesi it~ arSOn ar Ongre en, Hiç Olmazsa istiklal e P e a Ş l D a D . . - . , Kaplan Avı 
Yeni idare Heyetinden Harbi Mütekaidleri Kı - s Kendılerıne Verılecek Yevmıye G eçenlcrdegarbiAnadoluda, 

• aliye Vekili Büyük Millet asımpaşaya nen ırt 1 ' y '8' c ,1 ' ff 1 ,1 avcıların bir kaplan v~ -

Neler Beklıyorlar M :!:1~:::in~·1!v:ben::::. •• • • • çı~e;~:ke!rha~i~~! gi~!!}~~' ri ara~:~~u!.S:~~~-a-;~~:~~ 
il ken eski kanunla tekaüd edilmiş Guzelleştırılıyor !anlara verilecek olan yevmiyeler ır_ü~ de, Diy"."~a~da, bir Parsın 
G 1 M k t b • olanlara ve yetimlere yeni ka· hakkında yeni bir cetvel hazırlan- s~ahlanmış iki koy balkının çe-a rson ar e e 1 nunla maaş vermek lfızım gelirse dığını yazmıştık. tın ~~ile öldürüldüğü haberi 

il bütçeye 12,500,000 liralık bir zam Burada Çocuk Bahçesi, Hamam Bu cetvele göre Kamutay Baş- ver yordu. 

Açllmlyacak Yun zde 10 lar yapmak ic~~ ~dec~ğini _bildirdi. lT LJ V l k kanı; ~aşvekil, _Vekiller ve ı::ıe~: ı::_ukiv,~~:!:vga~!:~~:ı::~: 
I Bu kadar mühım bır yekun tutan ye .rıaVUZ 1. apftrl aca uslar ıle baremın l' 2 ve 3 uncu 

rakamın bütçeye ilave edilebilme- dereclerindeki memurlardan si .- !inen mahfüklardım dt>İ(İldir. Fa-

H il d • ı • k • ? · "ınk" lm d - · d"d Belediye Fen H~yetı· Mu""dur·· rı"nde de büyük bir havuz yapı- y • ·· k ı · · ahh kat, kaplan, pars teşhislerini hHn-a e 1 mıyece mı • :~:~~or.
8

:.=ca:: 
1

~ şım 
1 

en an- lüğü mühendis,leri; dün P;_ lacaktır. ol:S:akm~:;ece:~:;/;~nT~u: lir:ı gi tabiat ilimi koyuyor?. llu &1rrı 
_ Hiç olmazsa istiklal harbi rapalastan Kasımpaşaya Bu havuzun suları; doğrudan yevmiye verilecektir. bir türlü çöıemedim.. Memlcke-

40 Senelik Emektar Bir Garson Neler Anlatıyor 

S 
on zamanlarda şehrimizde j 
garsonların sayısı pek çok 
artml§tır. 

Bizde, garson olmak için kabul 
edilmiş bir şart ve evsaf olmadı
ğından her önüne gçlrn herhangi 
bir müesseseye müracaat ederek 
orada kendisine bir yer temini -
ne çalışmaktadır. Bu vaziyet ise; 
hayatını yıllardanberi bu mesle -
ğe vermiş olan eski ve hakiki gar
sonların aleyhine olduğundan, İs
tanbul garsonları; istikballeri i
çin büyük bir tehlike teşkil eden 
bu vaziyetin önlenmesi için der -
hal tedbir almmasını cemiyeile -
rinden istemektedirler. 

Bunlar; Avrupada olduğu gılıi 
bizde de garsonluğun muayyen bir 
ıneslek şekline sokulmasını temin 
için eski idare heyeti taraiından 
açılması kararlaştınlan İstanbul 
G ~rson lar MeJ<tebinin derhal te
sis olunmasını ilk tedbir olarak 
arzu etmektedirler. 

Maarif Müdürlüğünden müsa -
adesi alınmış, hatta dahili nizam
namesi bile hazırlanarak progra
ınile beraber Maari"f Müdürlüğü 
taraıından tasdik edilmiş olan 
Garsonlar Mektebinin elan açıla
ınaması, İstanbul garsonları ara
sında bir hoşnutsuzluk tevlit et
lhiştır. Bu sureUe binlerce gar
sonun müktesep haklarının zıyaı
na sebebiyet verdiği iddia olun
ınaktadır. 

Çiitıkü; şimdi her önüne gelen 
hiçbir ehliyetname veya şehadet
nameye ihtiyaç olmadan serbest
çe garsonluk etmekte bu da · öm-.r.. J 

unu bu mesleğe vermiş çoluk 90-
cuk sahibi olmuş ehliyetli ve es
ltı garsonlara büyük bir darbe 
teşkil etmektedir. 

Sil Garsonıar Mektebinin açılma -
e beraber ortaya ehliyetname 

lllecburiyeti de çıkacağındln, gar
~nluk etmek isteyenler evvela 

1 
u mektebe müracaat ederek eh-
1Yetini göstermeğe ve vesika al
ın . 

aga mecbur bulunacaktır. 

1 
Bu suretle meslekte ehil olan

ar ayrılacak ve mektepte göste
tıl~cek olan ameli, nr.zari dersler 
~8Yesinde Avrupada olduğu gibi 
ti !Zde de mutehassıs garsonlar ye-

b~CCek, kısa bir zamln sonra da 
ur· le un memleket garsonları mek-

c!ı!' mezunu olmuş bu;unacaklar-

Gerek bu mesele gerek 
d'. ' 
Cıger bazı noi<taların Garsonlar 
eıniyetinin yarınki senelik kon

llre · 
h sınde ehemmiyetle mevzuu 
;hseuııeceği anlaşılmaktadır. 

d stanbul garsonlarının başlıca 
:ı::;den birini de; patronlar-

la olan münasebetlerı teşkil et -
mektedir. 

Kendilerile temas ettiğim mü
teaddit garsonlar; günde 15-16 sa
at bilMasıla çalıştırıldıklarından 

acı acı •ikayet ettiler. 
Bunlardan bir tanesinin şu söz

leri çok şayanı dikkattir: 
- cBen ve benim g'bi pek çok 

meslekdaşlarım sabahleyin saat 
7,5 ta çalıştığımız müessesede bu
lunmağa mecburuz. v~ bu saat -
ten saat 11 e kadar çı.lışırız. 

cBizim ismimiz garson değil, 

bir hizmetçi veya uşaktır. Çünkü 
hemen hemen her garson sabahın 
yedisinden gecenin on birine ka
dar çalıştığı müessesede her ta -
rafı silmeğe, temizleıneğe, hatta 
mutfağa gidip aşçılara sebzevat 
ayıklamak için bile yardım etme
ğe mecbur tutulmaktadır. Bu 4 
saatlik yorucu mesaiden sonra i
se bizim için asıl yorgunluk anı, 
yani as ıl servıs zamanı başlar. 

Çünkü müşterilerin yemeğe ge
leceği zaman yaklaşmıştır. Bu 
mütemadiyen ayak\'a durup, büfe 
ile masalar arasında gidip gelme
nin müddeti yoktur. Dükkanın 

mevkiine veya içkili, içkisiz ol -
duğuna göre saat 11 den gece 22 
ye hatta 24 e kadar sürer. Ve bu 
uzun zaamn arasında bizler an -
cak bir iki lokma bir şey yemek 
vesilesile dinlenebilirstk ne mut
lu ... 

cBu suretle hep ayakta ve yor
gunlukla geçen bütüı, bir gün -
den sonra gece saat 22 veya 24 
te evlerimize giderken elimize al
dığımız para ıse laakttayin bir 
fabrikadaki herhangi bir gündeli
ğin bir kaç saatliğidir. Yani 50-60 

kuruşu geçmez. Çünkü ekseriya 
patronlar ancak o günkü kazan -
cımızın yüzde altısını bize verir
ler. Bazıları ise yüzde onunu da 
tamamen alır yalnız 15-20 lira ay
lıkla iktifa ederler!.. 

Cebimizde 60 kuru~Ja eve dön
dükten sonra hemen soyunup ya
tağa girmeğe mecburuzdur. Çün
kü sabah yaklaşmakta , iş başı 

zamanı gelmektedir. 
cBen kendi hesabıma ömrü -

mün 40 uzun yılını bu mesleğe 

verdim. Saçbrımı tezgah başla
rında uykusuz geçen gecelerimde 
ağarttım. Sözde şimdi şefgarso -
num. Fakat elime geçen para gün
de ancak 110 kuruştur. 

40 yıl gece gündüz a:·akta sü
rüklenen bir ömre mukabil 110 
kuruş ... 

Bir şefgarson bunu alırsa ar -
tık diğer garsonlar ne alırlar? Siz 
hesap edin!.. 

c Halbulti yüzde onlar meselesi 

ZORBALAR 
SALTANATI 

.-o. a4 
ri:-Sirc; kahyanın bu sözleri üze

.. ~ el 
lerd çırptı. Salona giren cariye-

en birine: 

te ~ ~ana ba.ıı:; git Cananı dekol
lır .. a ıle ve tnvaletsiz buraya ge-

c,.. 
h ~ ıye can· • dı ve t: . anın yanına var . 
liğ sırci hanımın emirlerini teb- , 

tt(j 
Ca •· 

cah 
1 
n;:1' hey<>cruıa düşmüştü . A-

tay, h Uzuruna çı kac:ı.ğı adam sa
ltı.ıyd ?urnayundan gelmiş bir zat 

Cariy 
eye sordu· 

8q -r Jtız Salonda. 
ayı h .. 

bir;.. urnayun 
'->I llli? 

bu;unan adam 
kahyalarından 

uı:ı:ı.ıı: ll'L Sami KARAVEL 

- Yok hanımcığım; Mısırlılar

dan bir zat galiba, Mısır valisinin 
kahyası imiş ... 

- Başka kız çıkarmadılar mı 

ona? 
- Bütün kılları giydirip kuşatıp 

takım, tak1m huzuruna çıkardık 
zannedersem hiç birini beğen -
medı. Şimdi •İzi görmek istiyor. 
Her halde hanımefendi söylemiş 
olacak ... 

- A, deli mi herif? Ben dün
yada Mısıra gitmem .. . Yüz bin -
!erce lira da versel~r gitmem ... 
Neme gerek Mısır benim .. 

- Hanımcığım gitrr,ek istemez
seniz zorla sizi götüremezler ya ... 

mücahidlerine ve onların yetimle- doğru inen arka yollarda t~tkikat doğruya Halice akacaktır. Heyet reisl~rine icabında 10 ilinizde bn nevi vahşi hayvanlarııı 
rine bu zammı yapmak mümkün ta bulunarak bu sahadaki arsa ve Vali ve Belediye Reisi Lutfi lira daha zammolunacaktır. bulunmadığı muhakkaktır. Fa -

1 ? binaları !es.bit etmişlerdir. Kırdar; gerek bu hamamın ve Müşavir olarak gidenlere veya kat, söyledikleri mabliıklara b<•n-o amaz mı .. 
Dileğini yapmak insan için biç Burasını süratle tanzim ederek ~erek çocuk uahçesile havuzun memuriyet veyahut tetkikat gibi :ı:etilen, arasıra, Anadolu•nın t.il-

olmazsa bir tescili kayna~" olu- çocuk bahçesi vücude getirmeği bir an evvel yapılması için istim- vazifeleri bulunanlara; yevmiye mem hangi köy halkına heyeeanlı 
yor. kararlaştıran beledıy·,, ayrıca bir lfık işine hemen başlanması im - 40, baremin 4 - 6 ıncı derecesin- bir mücadele ve boğuşm~ :va u-
Eğer, milyonlar işi değil de bir de büyük bir hamam ın•a etmeği kanlarını aramaktadır. dekilere 35, 7 - 19 derecelerdeki tan bu hayvanlar nedir?. İ'iınkri, 

kaç yüz bin liranın başarabileceği muvafık görmüştür. Haziranda belediye hükumet- memurlara da 30 lira yevmiye ve- cisimleri, cinsleri neyin nesiuir?. 
bir keyfiyet ise _hiç şüphe yok ki Buradaki eski mezarlıklardan ten bir miktar para alacağından rilecektir. Bunu bilen yoktur. 
böyle bir tedbir refahı geride ka- kazanı lacak arsalara da mütead - bu paraların bir kısmının da bu - Siyasi müazkerelere ve beyne!- Bu meV20 üzerinde kendisilc 
lan emeklilere doğru sıraya ko- dit fidanlar dikilecektir radaki ameliyata tahsıs olunma- milel kongrelere ıştirak gibi çok konuştuğum bir •tabiat bilgısi • 
yan ve kndrct nisbctinde dağıtan Bu arsaların merkezi bir ye - sı k&rarlaştırılmıştır. mühim vazifeleri Türkiye dahi - muallimi, memleketimizde ) a ı -
bir imkan olur. !inde ve fakat memurıyet merke- yan hayvanlar hakkında, maal -

B"ORHAN CEVA·D-Balık Avlarken Oltaya zi haricinde ifa edeceklere de ay- esef, bugüne kadar tam \'e cloğru 
Knnatlanan Cumhuriyet 
nesline kurbanlarımızla 

kuvvet verelim. -------=-----halledilmiş ve mektep ajılmış 

olsa benim gibi bütün garsonların 
da yüzü gülecektir. Çünkü o va
kit her önüne gelen garsonluk ya- j 
pamıyacak, garsonların kıymet ve 
yevmiyeleri artacaktır. Mektep
ten sonra ikinci ve hayati derdi
miz de yüzde onlardıı . 

cMaalesef idare heyetimiz iş 

başına geldiği zaman bize bütün 
bu hususlarda ne güzel vaatler ve 
ümıtler vermişti? .. 

Lakin işte yarın umumi kon -
gre günüdür. Gerek mektep, ge -
rek yüzde onlar mesdeler i ı ç ın 

onlradan yine vaad mı işiteceğ iz? 

Ve bütün bunlar hep vaadde mi 
kalacak? ..• 

Gerek bu eski garson ve gerek 
diğer garsonlar; mektep ve yüz
de onlar meselcsile beraber gar
sonlar için Cemiyetin bir de fa
aliyet talimatnamesi hazırlama -
sını ve hasta muhtaç azalara cid
di surette yardım edilmesini is -
temektedirler. 
Diğer taraftan garsonlar arasın

daki bu dohşmamda kulağıma 

çalınan dedikodulardan biri de şu 
oldu: 

- Halen idare heyetıni teşkil 

eden zevat, mutlelif müessese -
!erde müstahdem garson veya şef 
garaonlardır. 

Binaenaleyh bunlar yüzde on
lar meselesini veya garsonların 

daha az yorucu bir şekilde çalış
tırılması hususlarını garsonlar le
hin ~ helledeC<?k oldukları takdir
de, evvela çalıştıkları yerin pat
ronu tarafından kendıleri tahtie 
olunacak, belki işten çıkarılmak 

tehlikesi karşısında bulunacak -
!ardır. Binaen.ıleyh bu meselele -
ri; •Esnnf Cemiyetlerı müşterek 
bürosunun,, beledivenin ve hü
kiımetın kendiliğin":.e !l hallede • 
rek Cemiyete ve patronlara teb -
Jig3t yapması binlere~ garsonun 
yüzunü güldürecektir. 

Haluk CEMAL 

_ Tabii götüremezler.. . Ben ı 
buraya diğer kızlar gibi para ile 
satın alınıp getirilmiş bir insan 
değilim ... Kendi arzumla geldim. 

- Evet hanımcığıııı .. 
- Peki, bunların hepsi iyi amma 

neden hanımefendi kahyanın hu
zuruna beni dekolte olarak çıkar
mak istiyor dersin? 

- Vallahi .:ıilmem ... 
Canan; uzun saçlarını belinden 

aşağı döktü. İpekli dPkolte göm
leğinin içine nim üryan bir şe -
kilde gizlenen pemb" vücudünü 
gözltr kamaştırıcı ve kalb çarpıcı 
bir :!leşin varlıkla ortaya koyarak 
biperva sallaana, sallana salona 
girdi. 

Kahya; Cananı ilk görüşte, çar
pılrruş, kalb sıtmasına tutulmuş 

bir insan gibi titremeğe başla -
mıştı. 

Canan ellerini kavu~turmuş, iri 
ve ela gözlerini tav~na dikmiş, 

pervasız duruyordu . 

ni şartlar dairesinde vazifeye gö- bir etüd yapılmadığını sö~·ledi. 

Takılan Bir Kız 
Çocuğu Cesedi 

re nısıf veya tam yevmiye veri- Bütün malümatımızı Avrupa -
lecektir. dan gelen kitablara, mcc:mualara, 

Suçlu Nasıl Yakayı Ele Verdi? 

Millet 
Vapurunda 

ö:enler 
Ceyhanda feci bir cinayet ol -

muştur: 

Ceyhan nehrinde balık avlıyan 
bir d elikanlı oltasını sudan dışa

rı ~ıkarınca ; oltaya bir paçavra 
tomarının takılmış olduğunu hay

reti ~ görmüş ve t~marı açınca da 

içincie bır ölü kız çocuğu bulun -
duğunu anlıyarak derhal zabıta
ya haber vermiştir. 

Hemen tahkikata başlıyan za
bıta; nihayet suçluyu yakalamağa 
muvaffak olmuştur. 

Bu, aslen Beşnili olJn Havva is
minde genç ve güzel bir kızdır. 

Besnili Havva bundan bir müd • 

det tvvel bir delıkanıı tarafından 
k a. l ırılarak ormana ka çırılmış 

ve orada hamile kalmıştır. Niha -
yet ham ı ! zamanı gelince genç 

kadın ile annesi Gülitar; köyle -
rinde bu J.ad iwnin şuyu bulma
maoı için kalkıp Cey!rnna inmiş -
lerdır. 

Havva burada gürbüz bir kız 

çocuğu doğurmuştur. Fakat an
nesi; bu gayrimeşru çocuğu orta
dan kaldırmasını aksi halde köy
lerine gidemiyecekler ini söyliye
rek kızını hep tazyik etm iştir. 

Fakat gayrimeşru dı, olsa bir ço
cuk sahibi olan ve bu suretle an

nelik şefkat ve sevgisi kalbinde 
nyanan Havva; böyle bir cinayeti 
ka tiyyen yap«mıyacagını annesi

ne defatla ağlıyarak söylemiş ve 
hayata yeni doğan bı. günahsız 

yavruyu büyük günanına bağış
lamasını yalvarmıştır. 

Fakat taş kalpli kadın; kızının 
yalvarmalarına hiç aldırmamış ve 

karanlık bir akşam ,·akti; onun 
hasta ve uykuda olmasından isti- ı 
fad" ederek, yanıbaşmda mışıl 

Kfıhya; korkudan d;ı; tutulmuş 

insanlar gibi kekeliyerek esırcı 

hanıma şunları söyliy•bildi: 
- Allah bagışlasın, güzel doğ -

rusu ... 

- Acaba nerelidir bu hanım?" 
- Adalı ... 

Kahya Cananın hal ve etvarına, 
cana yakın sıcak ve baygın ba -
kışlarına mestolmuştu. 

Eğer bu kızı kandırıp satın a
larak Mısıra götürmüş olursa Mı
sır valisi kendisini paha biçilmez 
hediyelere boğacaktı. 

Çok kurnaz olan ve san'atinde 
pişmiş bulunan esirci kahyayı büs
bütün çileden çıkarmak için Ca -
nanı salonda bir aşağı bir yukarı 
dolaştırıyordu. 

Esircinin maksadı başka idi. O, 
biliyordu ki Canan k~t'iyyen Mı
sıra gitmezdi ve esasen kendisile 
bu ~ olda şifahi olaraı< akdi mu -
kavele etmişti. 

mışıl uyuyan küçük masumu kap

tığı gibi sokağa fırlarr,!s, biraz ile

rıdeki Ceyr an nehrin~ kaldırıp at
mıştır. 

Nehirde balıklar; :lerhal ölen 1 

yavrucuğu yemişler; bazı yerleri
ni d 'dik did ik etmişlerdu·. 

Zabıta cina~>l.?ti bu suretle tes
·bit edince hain ve taş yürekli ka

. dınla bedbaht kızını yakalamış -
tır. 

Uyanınca yavrusunu ebediyen 

kaybettiğini anlıyan Havva, bu te-
esstirle mecnuna döndüğünden 

Adana memleket hastahanesine 
getirilmiş, katil kadın da hapisha
enyi buylamı:;tır. 

---o---

Davetler 
Nasıl 

Olacak? 
Atina Elçıliğimizden alınan bir 

Ereğlı limanında fırtına neti -
cesinde batan Millt vapuru faci
asında ölenlerin isimleri adliyece 
tesbit olunmaktadır. 

Dığcr taraftan mezkur vapur 
kumpanyası tarafından kazazede
lerin aiielerine yapılacak yardı -
mm varislerin tcsbitinden sonra 
icra olunması da kararlaştırılmış· 
tır . 

Esnafın Sıhhi 
Muayeneleri 

Son 24 gün içinde şehrimizde 

2000 e yakın esnafın sıhhi mua -
yeneye gitmediği hayretle gö -
rülmüştür. Bunların 300 ü ekmek 
yapıcı, 150 si ahçı, 130 u bakkal 
ve 120 si de şekerci esnafıdır. 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar bizzat yaptığı tetkikler es
nasında ekser esnafın muayene 
cüzdanı olmadığını gördüğünden 

bütün şubelere emir vererek tek
mil esnafın sıhhi muayene cüz-
danlarının aranmasını ehemmi -

yazıya atfen, kongre, konferans yetle bildirmiştir. 

ve emsali içtimalar ıçin Yunan Kontrol bir taraftan devam et-
devlet erkanı ve memurini gibi tiğinden daha birçok esnafın sıhhl 
resmi şah,.;yetlere veya resmi ve muayeneye gitmediğinin tesbit o-
nimresmi teşekküllere mensup bu- lurıacağı anlaşılmaktadır. 

lunar. hususi eşhasa vaki olacak --------------
davetlerin badema Yunan Harici-

ye Nezareti vasıtasil~ yapılması 

mezkur Nezaret tarafından rica 
olunmuştur. 

Bu münasebetle Dt..hiliye Ve -
kaleti dün Vilayete bir tamim 

göndererek badema bu kabil da
vetlerin vakit ve zamanında Ha
riciye Vekaletimiz kanalile yapıl-

masınm alakadarlara 
bildirmşitir. 

tamimini 

Canan; esirci hanıma daha ilk 1 
geldiği gün ~nları soy_lemişti: 

- Hanımcığım; benim iki tek
lifi-n var; biri, her ne pahasına 
olursa olsun sarayı hümayuna sa
tılmamaklığımı ikincısi de yine 
her ne pahasına oluı sa olsun İs
tanbuldan başka bir yere gönde
rilmememi taleb ederim. 

Esirci hanım bu şartlan mem -
nuniyetle kabul etmişti. Esircinin 
bu şifahi muıı:aveleyi bozmasına 
imkan yoktu. 

Çünkü; esircinin şuradan bu -
radarı topladığı genç kızlar, hep 
analarından, babalarından ve ak
rabalarından para ve tahriri mu
kavele ile alınmışlardı. Bu kizları 
dilediği insana ve dilediği mem
lekete satabilir ve gönderirdi. ? 

Fakat Cananı para ile satın al
madığı için ve aralarında da alım 
satıma dair bir serbest mukavele 
bulunmaması hasebile istediği gi
bi hareket etmekte muhtar de -

Kurban 
Bayramı 

İstanbul l\Jüftülüğünden: 
30 İkincikanun 939 Pazartesi gü

nii Zilhiccenin dokuzuna müsadif 
olmakla Arefe, Salı günü de Bay
ram olduğu ilin olunur. 

ğildi. 

BAYRA l\INMtAZı 
S. D. 
7 51 

Amma; kızı kandırır ve eline de 
külliyetli bir para vermek sure -
tile yola getirebilirse buna diye
cek yoktu. 

Esirci hanım; Mısır kahyasının 
mest olan ve kendindPn geçen hal
ler karşısında şöyle bir düşünceye 
varmıştı: 

- Eğer; kızı Mısıra gitmeğe razı 
ederse alacağı paradan bir kısmı 
mühimmini kıza vermek, olmadı
ğı takdirde kahyaya kendi esir ko
nağında nice nadide çeşidler bu
lundnğunu propaganda ederek 
namını Mısırda ve şurada burada 
dillere getirmekti. 

Canan, uryan denebilecek bir 
haBe idi. Arkasında yalnız ince 
ipekli bir kombinezon vardı. A -
yaklar ve her yeri çıplaktı. 

Zaten, esir pazarında satılığa 

çıkarılan kızların her yerini gör
me.ı: adetti. 

(Devamı var) 

gazetelere borçluyuz. Odamıt ı 

sıcak kö esinde, elimize yabnn.:1 
dilden bir kitab alıp, bunu yerli
leştirmek daha kolayımıza gidi . 
yor. Onun içindir ki, Kongoda ya
şıyan hayvan cinslerini, Anadolu 
yaylasındakilerden daha iyi bili· 
yoruz. 

Ne olur, eloğlunun yaptığı gibi, 
biz de sıcak odamızdan dışarı çı
kıp, ilim araştır1Jllllarını doğru • 
dan doğruya labialin üzerinde, 
asil kaynağında yapsak ... 

RF.ŞAD FEYZİ 

Yeni Yapılan 
Mektebler 

Aksarayda yapıldığını h ber 
verdiğimiz 45 :nci ilk mekteb n n
şaatı tamam olmuştuc·. 

Keyfiyet Ankaraya bildirilmiş 
ve inşaatı teslim almak uzcre bır 
heyet istenmiştir. 

Bu heyet mektebi teslim alı· 

almaz, tefrişine başlarıacaktır 
Ayni zamanda bu yeni binanır 

yanındaki bahçe de hemen ıstı !!" · 
lak olunarak mektep bahçesı ge
nişletilecektir. 

Diğer taraftan NL5;;ntaşındaki 
15 inci ilk mektebin yanındaki ar 
sanın istimlakı suretik de bu mek 
tep bahçesinin genişletılwesine 

başlanılmıştır. 

Tevfik Rüştü Ar:ıs 
Gitti 

Londra büyük e!çilığine tuy ın 

olunan eski Hariciye Vekilı Tev
fik Rüştü Aras dün akşamk, eks
presle yeni vazifesi başına hare
ket etmiştir. 

Mumaileyh hareketinden evv 1, 
yeni Türkiyeyi İngılterede tem -
silden çok bahtiyar olduğunu siıy
lemiştir. 

I Birimizin Derdi 
Hep im izin Derdi 

Tramvaylar Çok 
Seyrek f şlivor 

Blr okQWC111Daz yu.ıyor~ 

o- Şiü7dla Uskbdar - Kado
köy ha\•alislnde b;Jişen tramvay
lardandır. Bir kız talrbeyim. Her
pn tramvayla mekteblme '1.dJp 
l'efiyorom, llJJha.m, akşamları, 

saat 16,30 la 17 arasında, tram
vaylar ('oll. ka.Jabalık oluyor ve 
yolcuların ektioer.is.l de talebedir. 

Geçen cün IS daklk.adan far:la 
tramvay bekledik., Duralı: yerhıde 
yolcular eofaldıkça <'Oialda. Ni
hayet tramvay dolu olarak celdi. 
Biz: bu tramvaya binmek me<'bu
rlyetlnde idik. Çünkii, t.a.lf"beytz, 
evimize l'eç lt&Imıştık. Bu arabaya 
blnme~ek yartm saat daha bekle
mek litıın celec.ekti. Bindik; fa
kat, ('ok kalabalık olan önsahôlllh
iında kaldık. Hatt:i. bir arkada!ll"ı· 
mum paltosu )'ırtlldı, diit"r biri
nin kolu incindi. 

Tramvay ,ırketlnln bu vaziye
tin önUne l'etmeshıln teminini, a- ı 
lilcadarlarda.n, Wkm.U talebe ar -
kada~Jarım adına ri<"a f'df'rim.» 
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1 Yeni Bir Gaile Başl~ngı_cı_.f 

lrlandalılar İngiltereden 
Ayrılmak 

- . 
Is tı y o r 

lr lı3 nda Cumhuriyet Ordusu 
T E şkilat Ortalığı Heyecana 

Denilen 
Veriyor 

-1 
ngiliz gazeteleri şu günler
de Londrada olan bazı in
fi.13.k vak'alarından ehem

miyetle bahsediyorlar. Gelen tel· 
graf haberlerinde geçen gün Ba§
vekil Çemberlayn'in oğlu Frank 
Çemberlayn'in oturduğu yere ya
kın bir yerde olan infilakı bil • 
dirmişti. 

Birbirini takib eden bu vukuat 
İngilizleri heyecana düşürmekte
dir. Yeni gelen Loıı.dra gazetele
rinde geçen gün vukua gelen böy
le bir infilakın tahkikatı etrafın
da tafsilat vermektedir. Ameri -
kalı bir kimyager İngiliz hava ne
zareti hesabına olarak Londrada 
çalışmakta, kendi kendine tetki
kat yaparak bir takım tecrfrbeler 
yapmakta idi. Unşuld ismindeki 
bu Amerikalı mütehassısın otur
duğu eve kimse girip çıkmamak· 
ta, yaptığı tetkikat son derece giz-
li tutulmaktadır. ı Sivil memurlar injildk yennde 

kimyager geçen ay İngiltereye 

gelmiş, ça~ınağa başla"!_ıştır. Yal-

İşte geçen pazar gecesi kimya- J 
gerin evinde bir infilak olmuş, 
etrafındaki evlerin camları kırıl- 1 
mışt. '· Tahkikata göre Amerikalı nız kırk elli yaşlarında Harri Ko-

Zenginlerin ve 
Yıldızların Eğlencesi 

-
1 

nguız gazeteıerıncıe oKun • 
duğuna göre Amerikalı mil
yonerler arasında şimdiden 

yaz eğlenceleri için hazırlıklara 

başlarunı.ştır. Mesela Vanderoilt 
12 metroluk bir yat yaptırmak i
çin sipariste bulunmuş. Diğer ta- ı 
raftan Sopvit de yaz için yine böy· 
le bir yat yaptırıyonntı.ş. 

Diğer taraftan sinema yıld ı7. 

ları kış-eğleıkelerin.den baş ah 

mıyorlar. Yukarıda resimde Mar

lene Dietrich, Dolores Del Rio, 

Sally Eilers ve Lily Damita bir ba

loya gitmek üzere saçlarını yap • 

tırmışlar. kuvaförden çıkarken gö
rünüyor. 

araştırnıaıar yapıyorlar 

hen isminde biri kimyagerin evi
ne girip çı.kahiliyordu. İnfilak sı
rasında bu adam yaralanmış. ba
şı ve elleri yanmış, hastahaneye 
götürülmüştür. 

Amerikalı da yüzünden yara -
lanmıştır. Amerikalının ne gibi 
kimya maddelerile meşgul olduğu 
gizli tutuluyor. İnfilakın tazyik 
edilmiş bazı gazların patlamasile 
olduğu anlaşılmıştır. 

Geçen pazartesi günü Mançes
ter ve Liverpolda da bir takım in
filak vak'aları olmuştur. Sabah -
leyin saat altı, yedi arasında bom
balar patlamıştır. Mançesterde 
yalnız bir amele ölmüştür. 

Tahkikat ilerledikçe bu lıjlere 

İrlanda Cumhuriyet ordusu adı 
verilen teşkilatın karıştığı ileri 
sürülmektedir. Bu yolda bir takun 
kiiğıdlar da bulunmuştur. 

İrlanda Cumhuriyet ordusu teş
kilatı bugün şimal ve cenub ola
rak ikiye ayrılmış olan İrlanda
nın birleşerek bir idare altına gir
mesini istemektedir. Bu teşkilat 

tarafından ayın 12 inci günü ce
nub İrlandanın merkezi olan Dub
lindeki ecnebi devletler mÜines
sillerine gönderilen birer mektub
da şöyle dendiği anlaşılmıştır: 

İngiltere şimali İrlandanın ida
resini elinde tutuyor. Bundan vaz 
geçmelidir. Şimali İrlanda da ce
nub ile birleşmelidir. Aksi takdir
de bir takım suikasdlar olacaktır. 
İngilterede de bir takım kimsele
rin mallarına taarruz edilecektir. 
İrlandalılar hiçbir zaman İngiliz
lere düşman değillerdir. Fakat İr
landanın böyle ikiye ayrılmış ol
masını istemiyorlar. 

İşte bu suretle faaliyete geçti· 
ği anlaşılan teşkilAtın az bir müd
det sonra da öteye beriye bomba· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

1 Meraklı Şeylerf 
PARİS BllYÜK OPERASI 

NASIL YAPILDI?. 

29 llkkanun 1860 larlbll karar ile 
bir müsabaka a9ıldı. Müsabakaya iş

tirak için bir ay mühlet verllmlşll. 

Yüz yetmiş bir proje ile 200 den fada 
resim g-önderildt 

Bıİnlardan 43 ü alıkondu. Dlierlerl 
iade edildl. Yeniden telkllı: olundu. 
Bu sefer 16 proje kaldı, sonra yedL.. 
Nlhayet bunlar da blr komis,.on tara· 
tından tetkik olundu ve 7enl operanın 
inşası için Şarl Garulye'nln projeleri 
ve teklifi kabul olundu. 

21 temmuz 1882 de, nuttlardan Kont 
Valveskl, büyük bir merasimle bina .. 
nın ilk temel taşını vazetti. 

Çatısı U69 da ancak blllL Fakat 1870 
muharebesi çakuıca inşaab. nihayet ve· 
rlldl. Müstalı:bel opera. büyü.il: bir as
lı:eri depo oldu . • 

Harbden sonra tekrar bqlandl ve 
18'14 de tamamland1. 

CORBA KONSERVESİNİ 

İCAD EDEN KİM?. 

Avrupalılar konserve çorba ve et 
sularını çok kullanırlar n pek çok 
severler. Bunlar. büyücek bir tavla 
zan glbldlr. Kaynar suyun içerisine a

bhr. beş on dakika karıştınlırsa lezzetti 
bir çorba otur. Tuz, yat ırlbi şeyler 

koymiya. da lüzum yoktur. 

Bu. 18 inci yüa yılda Löbas adlı bir 
Fransız ahoı tarafından lcad olun .. 
muştur. 

Bu meşhur ahçıı, bırakh,fı bir eser
de, yolculukla kullanılmak için bir 
paslil yaptıiından bahls ve terllblnl 
tarif ediyor. 

Löbas çolı: tuhaf bir adamdı. Kadın
lara canlann.ı sıkmadan yemek öi -
retmek lcln bunları şarla halinde ta
rif ediyordu. 

PARATONER NE VAKiT 

İCAD OLUNDU?. 

Amerikanın en bijytik ricalinden 
Benyamin Franklen, büyük bfr gaze .. 

tecl idi. 
Elektrik hidJselerl Ue pek çok meş

cul oluyordu. Paratoneri 1747 de keş
fetti. Bu sayede Londra ve Paris ten 
akademilerine aza lntlhab olundu. 

LİYEJDE SU SERGİSİ 

Belçika hükiimetl, beynelmilel bir 
sergi hazırlıyor. Serg-i Lfyejde acıJa .. 
cak ve mayıs - llkteşrln 1939 a kadar 
devam edecektir. 

Bu serginin ~ılmasmdan nıaksad, 

Anvers limanllll Liyeje rapteden (Al
ber kauah) nm kilşad merasinıldlr. Bu 
kanaJ, BelçJka iktısadi hayatı üzerin
de çok faydalı olacaktll'. Bu sebeble 
sergiye (su sergisi) ismi verilmiştir. 

Su, tabiatte mühim bir mevki işgal 
etmiyor mu? Susuz yaşamak kabll mJ? 
Bu beynelmilel sergi esnasmda. bir(lok 
eğlenceler, SPOr müsabaka.lan ykpıla
caktır. 

MESLEKDAŞLAR ARASINDA 

Maruf mizah muharrirlerinden 
.... dostumuz, Beyoflunda yeni açılan 
bir lokantaya gider. Yemekler, pek 
yavan, pek tatslZ. Fakat_ hesab pusulası 
o nlsbette tuslu. 

••.. patronu fafırır: 

- Bu hesab benim mlT •• 
- Evet. baytın. .. 
- Demek beni tan•ma.dınız?., 
- Bayır! Kim siniz siz? .. 
- Bir meslekdaş, azizim., bir mes-

lelı:daş ... 

- Ah! Affedersiniz, bilmiyord um. 
Müsaade ed lnls d e yüzde elli tenzııaı 
yapayım ... 

.... , borcunu öder, şapkasını al1r, gtt ... 
mefe hazırJaoır. YenJ lokantacı sorar: 

- Lokantanız nerede? ••. 
- Ne lokantası •.• Ben lokanla<ıı de -

filim ki ... 
- Halbuki meslekdq olduiunıımı 

söy ledlnlz •.• 

- Ha, evet.... 
.•• , Lokantanın kapısından çıkarken 

yavaşça Jokanla.cınm kulağllla fısıldar: 

- Ben de, sizin gibi soyıuncu:rom. 
Meslekdaşaz dem em e sebeb bu ... 

HÖK 
Macera Peş inde 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

M uhtar Enver, oturduğu kol· 
tuktan Calibeye doğru u • 
zandı. Hik~esinin sonuna 

gelmişti. İçini çekerek: 

- İşte böyle Calib" Hanıme -
fendi.. dedi.. Bu küçük Mısır ka • 
sahasında daha fazla kalamadım. 
Para, rahat, konfor, her şey ta • 
maındı .. Fakat, ruhum sıkılıyordu. 
Ku~, ağaç, kadın olmıyan şeh\fde -
yaşanır mı!. Ben de orta Mısırda 
onun için fazla kalamadım.. Bu· 
lunduğum kasabanın şarka bakan 
kapısından çıkınca, az ileride çıp
lak bir tepe vardı. Çok zaman, ak
şamları oraya kadar yürürdüm. 
Gündüzün sıcagı ve güneşi, san -
ki etrafı, fırında plıjmiş, yanan bir 
tuğlaya döndürmüştür O tepenin 
eteklerinden, sağ tarafımızda u • 
zanan çöle bakardım .. Uçsuz, bu· 
caksız kum deryası.. 

Muhtar Enver, gençliğinin bü
tün tatlı senelerini hatırlamıştı. 

Yaşı şimdi elli beşe gelen eski 
hovarda, Calibeye gençlik hika· 
yelerini, maceralarını tatlı tatlı 

dinletiyordu. Calibe sanki, nefes 
bile almıyordu. Henüz yirmi dört 
yaşındaki bu genç kadın, kalbinin 
heyecanlarına, sergüzeştlerine 

kanmamış, doymamış bir halde 
idi. Böyle uzak diyarlarda geçi -
rilerı maceralara karşı, içinde öyle 
decin bir merak vardı ki.. 

madığun bu zevk içiıı bilseniz, ne -;:::::;;;::=:::;:========:::;~ 
hulyalar kurarım.. Bazan, saat- ı Radyo J 
!erce düşünürüm.. Programı 

Muhtar Enver gülümsedi: - - -

Yirmi yaşında evlenrnlıjti.. Ve 
bütün hayatı İstanbul belediye 
hucludları içinde geçmişti. 

Calibe, Muhtar Enverin hika -
yelerini dinledikten sonra, derin 
bir düşünceye daldı.. Salonda, di
ğire misafirler ve Calibenin ko -
cası poker masaları başında çev -
relenmişler, hiç göz kırpmadan 
oynuyorlardı. Köşedeki ywnuşak 

koltuklarda eskı hovarda Muhtar 
Enver, genç kadını karşısına al
mış, saatlerdenberi anlatıyordu. 

Sanki, ikisi, salonda yapyalnız idi
ler .. 

- Kolayı var, dedi, meseJ.3. bu 
yaz kocanla beraber, bir ay pekfila 
küçuk bir seyahate çıkabilirsin .. 
Ve bu sizin için mümkündür. 

Calibe, güzel gözlerinin bütün 
dikkatini, Muhtar Enverin yüzün
de toplamıştı. Nefis bir hareketle 
omuzlarını oynattı. Gülerek: 

- Öyle istemem, dedi.. 
- Ya nasıl? .. 
- Yalnız, tek baş,ma seyahat 

etmek istiyorum .. 
Muhtar Enver başını sallıyor

du: 
- Bu fena değil ... Fakat, teh

likeli bir macera olur.. Genç ve 
güzel bir kadın yabancı illerde, 

Calibenin dimağında, Muhta~ diyar diyar dolaşacak? .. Bu nasıl 
Enverin Mısırda vezir sarayların- olur Calibe Hanını?. 

- Fakat, ben böyle istiyorum .. 
- İyi amma, bu bir seyahat ih-

da geçirdiği :naceralar, Parise ka- -
çarken başından geçen hadiseler, 
nihayet Parisde kontesle seviş -
vlıjme sahneleri, Viyanadaki opera 
gecesi, seyahatin, gençlik hatıra
larının, dah~ binbir hikayenin 
Hayalleri canianıyordu .. O, şimdi, 
sanki bu salonda değil, Muhtar 
Enverin yıllarca evvel yaşadığı 

tiyacı değil, bir sergiızeşt merakı 
olmaz mı?. Demek tei• başınıza çı
kıp gideceksiniz .. Dilediğiniz mem
leketleri dola~acaksınız.. Macera
lar geçireceksiniz .. Öyle mi?. E -
ğer, size iki saattenberi anlattı

ğım, benim hayatıma imrenerek 
böyle bir meraka düştünüzse, boş
boşuna kendinizi üzmeyiniz .. Çün
kü, ben, ta yirmi yaşımda Avru
paya kaçtun ve tamam on beş se
ne, en hararetli demlerimde, dün
yanın bu binbir köşesinde, size 
hulasasını anlattığım, hayatı ya
şadım .. Sonra da, unutmayınız ki, 
ben bir erkeğim .. Mesela, şimdi 

emsalsiz birer hatıra olarak ha
tırladığım öyle hadiseler var ki, 
bunlar sizin için birer tehlikedir. 
Ve beliti de sız, ayni şartlar al -
tında hiçbir zaman bulunamaz -

o sergüzeştler peşinde idi. 
Genç kadın bir aralık içini çek

ti.. Y. üçük masanın üzerinden bir 
sigara alıp yaktı .. Mavi, helezoni 
dümanlarını ~avurarak: 

- Biliyor musunuz, Mumtar 
Bey", dedi, seyahati o kadar çok 

severim' ki .. Çok talihsizim .. Şim
diy-~ kadar en küçük bır seyahate 
çıkmak fırsatını bulamadım. De· 
ğişik muhitler, başka alemler, hiç 
görmediğim renk ve kokular kar
şısında bulunmak istiyorum .. Bir 
seyahat, benim için ne büyük sürp- . 
riz olabilir .. Hayatımda henüz tat- (Devamı 7 inci sahifede) 

Ankara RadyosLI 
BDG1JN 

18,30 Proğram. 
18,35 Türk müziği (su ... rıerl •' 

ıarkılardan mürekkep protram. 
Okuyanlar: Safiye Toka;,-, Tahııf11 

Karakıı.ş, Çalanlar: Hakkı Derman. Ef' 
ref Kadri, Basan Gür, Hamdi Tokı1' 
Basri .Jfler. 

19,0S Konuşma. 
19,20 Türk milziil (P .. rev ve ptı•· 

lar): 
1- Gazi Giray Ban - Hüzzam pd' 

revL 
2-- Medeııf Aziz Efendi - Kerenı el' 

le mesna kıl bir nlgi.h. 
3- Arif Bey - Suzinak ,arkı - f'' 

pusuna ermek üzere ey yar. 
4-- Arll Bey - Suzinak prkı - Çr~· 

me elemü derdini bll dehrl. 
5-- Civan - Muhayyer şarkı - Ni<''~ 

mahşerde. 

Okuyan: Semahat Özdenses. Cal>~· 
tar: Reflk Fersan, Fahire Fersan, '/t' 
clhe. 

19,50 Konuşma (Mİ1lah saall). 
20,10 Türk milz1fl (oaz eserleri <' 

prkDarJ. 
1- Refik Fersan - Şeddlarabau ıı<· 

nn ı 
2- Refik Fersau - Nihavend ~ 

semaisi. 

l- Sadellln Kaynak - Neveser "~ 
kı - Hicranla ba.rab oldu. 

4- Arlakl - Nihavend prkı - ı<0~ 
Jasam saçla.rmı. 

5- Yesari Asim - Hünam pr~' 
Ömrüm senl sevmekle nihayet. 

G- Faiz Kapancı - Hünam ....-~· 
B üklüm bükJüm sırma saçanın. 

'1- Refik Fersan - Saz semaisJ. 
O~uyan: Mahmud KarınW... çoJJl' 

lar: Refik, ve Fahire Fersan, Veclll~ 
20,45 Ajans~ meteerolojl ha.bet i 

ve ziraat borsası (llat). 
21 Memleket saat ayan. 
21 ~fibllı: (lı:üolik ork .. tn -

Necip Aşkın). 

2Z Esham, lalıvllit. kambiyo - '
1 

lı:ul bonası (flat). 
22,10 Sinema sesi. 
23 Müzllı: (opera aryalan). 
23,CS - !4 Son ajaus 1ıa1>erletl 

Zeki de bir iki kez dansa kalktı. Necip de Yos· 
ma ile beraber zey;bek, sepet, kaşıkçı oyunları yap
tı. Yosma bütün bunlardan sıkılıyor, Cemil ile kal
mağa sıra bulamıyor, yoruluyor, içinden: 

- Nereden çatıtım bu sululara, hiç böyle sar
hoş alayına r~tlamamıştun. 

YOS , A 
Necip kızlnl§tı, Birden kükredi. Zekinin üzerine 

at.ladı: 

-- Bırak onu be .•. 
Zeki. Yosmayı bıraktı, fakat, Necibin gırtlağına 

atıldı: 

- Sen ne karışıyorsun böyle işlere ulan dip-

YAKIN 
ıuo ProfTam. 
ıus Mlizllı: (Sollstıor - Pi). 
IS Memleket saat ayan. aJaDI "' 

orololl haber lerL 
13.10 Türlı: nıilzltı - Pi. I· 
ıs.to - H Müallı: ( il""rtürler - fi 

Diyordu. Öteki kadınlar da erkeklerini Yosma-
dan kıskanıyorlar, ikide bir söyleniyorlardı: 

- Artık gitsek.. 
Yatsak!. 
Dağıl.sak!. 

Cemil de hiç sesini çıkarmıyor, Yosmayı ""1' 
yatmak için eğlenti sonunu bekliyordu. Ve .. O ev 
sahibi durumundaydı. Eğlentiyi, çağırışı yapan o 
idi. Fakat, o da yine en ayıkları iken epey içmişti. 

Yosma, bir aralık bunaltıdan pencereyi açtı. 

Geniş bir soluk aldı: 
- Oohhh .. Dünya varmış ... 

Riza da pencerenfo önüne geldi. O, hiç ayakta 
duracak gibi değildi. 

Pencereden başını dışanya çıkardı. Sonra, bir 
an birdenbire kolunu Yosmanın boynuna dolayı -
verdi: 

- Aman ne de güzel şeymişsin sen be Nezi. .. 
Yosma biraz sert: 
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- Olabilir ... 
Dedi, boynuna dolanan bu kıolu itti. 
Zekinin gözleri gecedenberi Nezihln siyah, 

katmeri!, keskin bakışlı gözlerinden ayrılmıyordu. 
Rizayı, onun ya.tıklarını görür görmez o da hemen 
yanlarına seğirtti. İlk sözü: 

- Sulanmıyalım Telgrafçı .. 
Oldu. 
Riza: 
- Kaptan para ile değil, sıra ile ... 
Diye bir karşıhk verdi, ve .. birden 

Nezinin yanağından öptü. 
Y-osma: 
-A ... A ... A ... 

şappadak 

Diyerek bir çığlık kopardı. Rizayı göğsünden 
bütün gücile itti. O bu atı~ı yaparken Zeki genç 
kadını arkasından kollarının arasına aldı. 

- Öyle öpülmez böyle öpülür .. 

Yazım: E'l'EM İZZET BENICI: ---··--· 
Diyerek Yosmanın ensesine dudaklarını gö -

türdü. H.ütün bunlar bir saniye içine bile sığmıya
cak kadar hızla geçiyordu. Belki bir saniye oolduğu 
vakittir ki, Cavide, Şirin, Cemil, Yavrum Lutfi, 

Selma, Necip de oraya toplanmışlardı. Nezi Zeki
nin kolları arasından kurtulınaık için çırpınıyor; 

Cavide: 

- Gözümün önünde bir ba§ka kadınla ha ... is
temem artık senin gibi rezili... 

Diye haykırıyor, topuklarını vuruyor, Cemil: 

- Amma kepazelik. Ben senin karına ne vakit 
' bakarsam sen de benimkine bakarsın. Bir gecelik 

de bir saatlik te olsa o benim .. Yakışır mı bu yap
tığın arkadaşlığa ... 

Diye sert sert söyleniyor; Zeki, 

- Bu benim oldu artık ... Alamazsın elimden! 
Diye bağırıyor, rasgele tekme savuruyordu. 

lomat... · 
Riza: . 
- İkiniz de haltedlyorsunuz. 
Dedi, ayırmak için aralarına girdi. Diplomat 

çekildi, fakat Riza ile Zeki boğaz boğaza gırtlaklaş
mıya, kadınlar bağırışınağa başladılar. Yosma oda
dan kaçtı. Centl, Necip, Lutfi, Şirin, Sevde, Selma, 
Cavide bunları ayırmıya savaştılar. Masalar devril-

di, bardaklar, tabaklar şangır şungur kırıldı. Kaptan 
Telgrafçıyı yere yatırmış, ha bire yumruk atıyor, 
bunları ayırmağa güç yetmiyordu. 

Ev sahibi kavganın önüne geçilmediğini gö • 
rünıce: 

- Şimdi polis çağıracağım! 
Düdük çalacağım .. 
Karakollara düşeceksiniz ... 
Rezil kepaze olacaksınız!. 
Beni de ele vereceksiniz .. 

(Devamı vul 
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1 İstanbul'un Yerli Mesel.;!erinden 1 1 j Ş A_ ~ 

Pazarlıksız Satış Kanunu 
Çarşılarda Nasıl Yürüyor? 
Fiyatların, Malın Değerinden Daha 

Fazla Konduğu ileri Sürülüyor 
1 Yazan: RECAİ SANAY 1 

P azarlık kalkalı epeyce za
man oldu. Fakat, bu eski 
itiyadımızı - dereceye ka

dar unutabildi.k?. Kafamızdan, 
kalbimizden, tamaınlie silkip ata
bildik mi?. Yoksa hala içimizde, 
alıcılar ve satıcılar arasında, ya 
alışkanlığın sevkile, yahud muay
.Yen bir maksad ve düşünceye da
Yanarak, yine kaşla göz arasında, 
Yapacağını yapan veya yapmak 
istiyenler var mı?. 

Merak ettim, geçen gün, Çarşı
da, Mahmudpaşada, ve diğer bazı 
semtlerde, şöyle birkaç saat do
laştım. Birçok dükkanlara girip 
çıktım. Her girdiğim dükkanda, 
Önce alış veriş tarzına göz kulak 
oldum, sonra dükkan sahibl~ı ile 
göruştüm, derdlerini, yana yakıla 
müşterilerinden bazı açıkgö7. kom
şularından ettikleri şikayeıı tlin
lectim; yalnız bununla da blma
dım, alış veriş etmek için dükkan 
dükkan dolaşan kadın erkek, yaş
lı, genç, daha yaşlı, daha genç bir 
kaç müşterile de hasbihal ettim: 
Pazarlıksız satıştan herkes mem
nun, yerden göğe kadar memnun .. 

Evet, dükkancı: Memnun ... 
lialk: O da memnun... Fakat .. 

Fakat ayni zamanda; dükkan
cının: Derdi var!. Halkın: Onun 
da derdi var!. 

Derdleri nedir mi diyeceksiniz! 
Bakınız, size, birkaç saatlik do
laşmanın neticelerini, kulağıma 
çalınanları, gözüme çarpanları ve 
konuşmalarımı şöyle kısaca an
latıvereyim: 
Çarşıya girdim; buranın hiç 

tenha zamanını görmedim, ya ... 
Bugün de pek kalabalık günJe -
tinden biri... Yalnız kadın ayak
kabısı satan bir kavaf dükkanına 
SOkuldum. İki dükkancı, iki ayrı 
müşteriye iskarpin beğendirmek 
ve fiatını uyuşmakla meşgul .. 

Yaşlıca kadın, yanında, on iki 
on üç yaşlarındaki kıza almak is
tediği iskarpinin fiatını soruyor: 

- Kaça bu oğlum?. 
Dükkancı ağız çabukluğu ile kı

sa, kestirme bir cevab veriyor: 
- Üstünde fiatı yazılı hanım: 

' "· · ·• kuruş ... 
leadın yüzünü buruşturarak: 

1 
- A ... Evladım bu ne böyle, a

eş Pahası ... Doğrusu fazla is.ti -
r,0 rsunuz .. Hem sana birşey söy
ıyeyim mi? Bu iskarpinin tıpkı
&~~·· geçen gün komşum Şayeste 
<-ıanıın ' k al li . • ....... • uruşa mış .. . 
aydı sen de o fiata verirsen ala

Yımt. 

1 Dükkancı binbir dil döktü. Yaş
; .. kactın, hep dediğini dedi ve 
a~ltkan.cı fiat kırmayınca kızını 

ı, çıkıp gitti. 
.... 

b· Orad~~--~;k;;~;.····B~~··tİ~rlde, 
tır tuhafiyeci dükkanına girdim; 

kıl'ttıakları manikürlü, dudakları 
~11 y.. .. k" ·ı 1 U""l ' uzu ma ıyaı ı, saç arı on-

1! 
11 eli, iki dirhem bir çekirdek bir 

r;ç k~dın, bir ipekli çorabı evi-
Çevırerek soruyor: 

._Bunun daha incesi yok mu! 
<la._ liayır bayan, daha incelerinin 
.,,Y«nıksız olduğundan şikayet e
"'-'dıg'. 

ı için artık yapılmıyor. 
- A. <le A. • Bey-oğlunda var ... Hem 

lııı?. vrupası!. Neyse, kaça olacak 

.._ Efendim etikette yazılı ... 
'Ya'; Yoao ... Siz etiketlere fa~la 

')'orsun O f aırıı uz... iata dünyada 
am ... 

ı:ı ................•........................ 
ır rna "f hııı nı aturacı dükkanında-

~-Ü~te ·1 
•Yni .. rı erde, etiket fiatlarına, 

ıtıraz a . .. k Ç 
§ı. ~ • ynı muna aşa... ar-
hep alımudpaşa, şurası, burası, 

ayni sahne ... Nihayet birkaç 
(Devamı 6 ıncı sahifede ı 

Hazır elbise satan bir dük kanın içten görünüşü 

Tolstoi'nin Torunu 
Şantözlüğe Başladı 

O Gece: ''Volga .. Karlı Dağlar .. 
Çinğenelere Veda .. ,, Diyordu 

B ir Fransız 

gazetesin -
den: 

.Bı. gece barı
nın programında, 

eski Rusyanın en 

asil ailelerinden -
den birine mensup 
bir kızın ismi ya -
zılı ... 

cBara girdiğimiz 
zaman saat saba
hın dördüne yak

laşıyordu. Dört 
kadın, tatlı bir ses

le şarkı söylüyor
lardı: cVolga ... 
Karlı dağlar ... Çin
genelere veda ...•. 

Az sonra, masa
tıuza gelen şan -
\özlerden birini 
prezante ettiler: 

- Kontes Vera 
Tolstoi!. .. 

Me~ur Rus e
dibin torunu. Vera, 
büyük babasından, hayatından ve 
mesaisinden uzun uzun bahsetti. 

- Kendisini son defa gördüğüm 
zaman altı yaşında idım. On yedi 
evl.8d.ında nbiri olan annem beni, 
İsmaia Poliana'ya götürdü. :Qü -
yük babam, bu qıalikaneyi çok 
seviyor, otuz ıki yaşındanberi o -
rada münzevi bir hayat yaşıyor
du. Kendini tamarnile ilme has 
retmek için şehirden, şehir ha -
yatından uzaklaşmıştı. Kendisine 
hayran kaldım. Onun gibi bir ha
yat yaşamayı nekadar arzu edi -
yordum. 

HATIRALAU ... 
cÖldüğü vakit on yedi yaşın • 

da idim. Cenaze merasimi hala 
gözlerimin önilnde. O ne sade, fa
kat ne muazzam merasimdi ... Ne 
mızıka vardı, ne de ilahi okuyan ... 
Hatta nutuk bile söylenmedi. Ko
co Husyanın dört köşesinden ge
len on bin ki~i tabutu takib edi -
yordu. Hemen hepsinin gözleri 

yaşlı idi. 
cBüyük babam, malikanesinin 

bahçesinde medfundı;.r. Fakat bir 

Kontes Vera Tolstol 

türbenin içinde veya etrafı par
maklıklarla çevrilmiş bir mezar
da değil, kocaman bir çınar 

ağacının altında, sade toprakta ... 
Bunu kendisi vasiyet etmişti. 

- Size eseı;lerinden bahsediyor 
muydu? 

- Hayır! Çiinkü ı,ek küçük -
tüm. Çalışırken çoıı: defalar ya -
nında bulundum. Okuduğumu an
lıyaca kbir yaşa geldiğim vakit 
annem bütün eserlerini bana o
kudu, okuttu ... 

- En ziyade beğendiğiniz han
gisi? ... 

- Çocukluk ve gençlik), (harb 
ve sulh), (Velbasü badelmevt) ... 

- Memleket;niz reııminin de -
ğiş:nesinde tesiri olduğunu zan -
neder misiniz? .. Son devrin meş
hur muharrirlerinden Andre Sid, 
kendisi için •ıhtilalin babası ...• 
diyoı. Doğrumu? ... 

- Asla! ... Tolstoi, !htilali ya
panlarla uzaktan yakından mü -
nasebatta bulunmamıştır. 
Omuzlarını silkerek: 
- Politika'. ... Bunun çok fev

kinde idi... Dedı. 

IZMARİTÇİLER ARASINDA: 

- Ne o İkiz mi içiyorsun?. Iz-
marit toplamaktan vaz mı geçtin? 

- Çoktan!. 
- Sebeb?. 
- Şimdi artık herkes ağızlıkla 

sigara içmiye başladı da ..• 

KADINLAR ARASINDA: 

- Dün gece korkunç bir rüya 
gördüm. Postundan manto yap
tırdığım vahşi hayvan üzerime a
tıldı, az kalsın parça!ıyacaktı be-
ni ... 

-Beyhude korkmuşsun, hem
şire... Hiç tavşan insan paralar 
mı?. 

OBURLUK: -Anne.- Sana bir tane IDkum 
ye, dedim. Kutunun dibine darı 
ekmişsin?. 

Çocuk.- Fakat anneciğim, ba
bam, büyük babam, büyük an -
nem, amcam, teyzem, teyzemin 
kızı da birer tane ye dediler. Ben 
de yedim. Dadıma sıra gelmedi ... 

KORKM.UDŞ! -Maryus cesaretinden bahsedi -
yor: 

- Arslan kafesi mi?. On defa
dan fazla girdim, çıktım. 

- Korkmadın mı hiç?. 
- Neden korkacağım ... Girdi-

ğim zaman arslanlar kafeste de
ğildi. 

DELİLER ARASINDA: 

- Sizinle, Bay Kadrinin evinde 
tanıştık, görüştük gibi geliyor. 

- BayKaddyi tammıyorum. 

Kimdir bu? .. 
- Doğrusu ben de bilmiyorum .. 

MayolarPek 
Açık Saçık 
Olmıyacak 

Elli Sene Evvelki 
Model Beğenildi 

- 939 senesinde denız kıyafetle -
rinde değişiklik oiacakmış. Yüz
mcğe giren kadınların bu yaz na
sıl giyin.dikleri bazı Londra ga -
zetelerini meşgul eden bir mese
ledir. Bu seneki cereyan bunların 
tahminine göre daha ziyade ka
palı bir giyinme tarzıdrr. Bunun 
için de geçmiş senelerin deniz kı
yafetlerine bakarak mukayese yü
rütüyorlar. 

Mesela İngilterede T<raliçe Vik
toryanın devrindeki kıyafetlere 

yaklaşılacak diyorlar. 
1890 da İngilterede denize gi

ren kadınlar ne kollarım, ne de 
göğüslerini açıyorlardL 

1939 da böyle kapalı olacağını 
söylüyorlar. Arada tam 49 sene 
var. Yarım asırlık bir zaman de
mek. 

1890 yılında kadınlar böyle 
denize giriyorlardı 
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ÇDPILAKILDK 
Kaııser 
Çıplak 

Hastalıklarının Sebebi 
Gezmektir, Diyorlar 

ŞapkasızGezmek de Tehlike midir 
P aris tıb fakültesinin mo • 

dalara karşı mücadele aç
ması yeni birşey değildir. 

V aktile, korsaların aleyhinde bu
lunmuş, rahim illetine sebeb ol
duğunu ilan etmişti. Sonra, kok
telleri vücııdü beşeri zehirlediği
ni söyliyerek lanetled.L 

Sonra pl8jlarda, gelişi güzel 
kumlara uzanıp yatmanın kanser 
gibi tehlikeli ve tedavisi gayrika
kabil hastalıklar tevlid ettiğini is
bat ve güneş banyolarını afuroz 
etti . 
Daha sonra, zayıflamak için takip 

olunan kürlerin vücudü güzelleş
tirmekten ziyadt harııb ettiğini, za 
yıflamak lstiyen kadınlardan her 
sene binlercesinin mezara gittiği
ni istatistiklerle meydana koydu. 
Şimdi de şapkasız gezmenin 

mahzurlarını, tehlikelerinı göste
riyor, şapkasız gezenlere karşı 

mücadele açıyor. 
Doğrusu, şapkasız gezmek iti -

yadı, kışın olduğu kadar yazın da 
tehlikelidir. Başı açık gezen ço
cuklar ve büyük adanılar birçok 
hastalıklara tutulmıya maruzdıır

lar 
Paris tıb akademisi azasından 

profesör Piyer Mobekur: 

•- Yazın başı açık gezen ço
cuklardan, gençlerden ve büyük
lerden birçoklarının güneş çarp
masına, kan hücumuna uğradık
larını çok defalar gördüm. Bu, ha
zan menenjite de sebeb olur. 

cBu gibilerin kı.şın sık sık nez
leye, reevi hastalıklara tutulma
ları tabiidir.• 
Tıb fakültesinin (tevlid ve ço

cuk bakma şubesi) şefi ve (Paris 
hasta çocuklar hastall<'Si) müdü
rü Dr. Weill Halli de, şapkasız 

gezme aleyhinde: 

Çıplak vücudlen güneşe ver mek zararlı ise yazın pldjlarcla b· 
manzarlar görül miyecek demektir 

- Çocukları, b~ı açık gezdir
mek, sıcağa ve soğuğa maruz bu
lundurmak doğru değildir. Yazın 
güneş çarpmasına; kışın da nezle 
olmaları ihtimali vardır. Adi bir 
nezle, pek vahim hastalıklar tev
lid edebıllr.• 

Tıb cemiyeti azıısından doktor 
Fovo dö Kurmel de, şapkasız gez 
me aleyhinde: 

- Başı açık gezmenin ve başı 
güneşe, soğuk rüzgarlara rııaruz 
bulundurmanın şıklık, kibarlık ol 

(Devamı 6 mcı sahüede) 

13 Nuniaralı Oda Esrarı 
Bir Otel OdasJna Gelen Adamın 
Bıraktığı Sandıktan Bir Cesed Çıktı 
GENÇ BiR KADINLA KATIL ARANIYOR 

P ariste, Sentonore sokağında 
küçük bir otele bırakılan 

sandığın içinden, boğazı ke
silmiş bir cesed çıktı. 

Faili henüz bulunamıyan bu 
cinayetin tafsilatı şudur: 

Sentonore sokağında 156 numa
rada bir otel var: Marengo otell.. 
Yirmi beş odalı mütevazi bir otel 
Ayda iki yüz, üç yüz frankla ba
rınmak kabil. 

2 sonk~nunda öğlenden sonra 
bir müşteri geliyor. Uzun boylu, 
sarışın bir adam. tJ"zçrinde koyu 
bir pardesü, haşır.da, gözlerine 
doğru fazlaca eğik bir kasket var. 

Otelciye, boş bir odıı olup ol • 
madığını soruyor ve 180 franga. 
üçüncü katta 13 numaralı odayı 
tutuyor. 

Otel fişini dolduruyor: cRodon 
Lüi, 30 yaşında. Gemici. Gre -
nobb'de doğmuş ...• 

- Görüyorsunuz ya ... Ben ge
miciyim. Arasıra sefere çıkarım. 
Eşyalarımı g~ce getireceğim ve 
yahud birisile göndereceğim. Bel
ki de derhal hareket etmek mec 

buriyetinde kalacağım. Seyaha • 
tim devam ettiği müddetçe oda
yı muhafaza edeceğim. İşte bir 
aylığını da peşin veriyorum. 

Diyor. İki yüzlük banknot veri
yor, geriye 20 frank alıyor. 

GECE GETIRİLEN KANLI 
SANDIK 

Gece yarısından soma kapı ça
lınıyor. Otelci kalkıyor. Yeni ki-

Odanın diğer köşele Tini aramağa koyuldular 

racısının bir başkasile beraber ı 
geldiğini görüyor. 

Saat bire yaklaşmı~. Kiracının ' 
yanındaki adamın sırtında koca
man bir sandık var.1çeri giriyor
lar, sandığı J 3 numaralı odaya 
bırakıyorlar. 

Hamal çıkıp gidiyor. Otelci, er
tesi gün kalktığı zaman anahtarı, 
antredeki tablonun üzerinde gö
rüyor Bir de kurşun kalemle ya
zılmış küçük knğıd vsr· 

cSefere çıkıyorum. 20 sonkanu
na doğru döneceğim. Odama ve 
eşyalarıma d.kkaı ediniz. • 

Otelci, kiracının tavsİ)"esi üze- ı 
rine odayı bU" başka~ma kirala -

mı yor. Kir alamı ya da hakkı yok. 
Çünkü bir aylığını peşin alını~. 

13 numaralı oda kapalı duruyor. 
Aradan yirmi gün geçiyor. Ü

çüncü katta pıs bir l<ok..ı peyda o
luyor. Ve bu kokunun 13 numa -
radan geldiği anlaşılıyor. 

Otelci koşuyor, karakola ha • 
ber veriyor. Polisler geliyorlar. 
Ve bir pens \•asıtasile sandığı açı
yorlar bir kokudur yıı.yılıyor. 

Sandığın içınde ikiye katlanmı: 
bir cesed var Ayakları ve elleri 
kalın bir sicimle bağlı. 

TAHKİKAT BAŞLIYOR 
Sandık. adi dükkanlarda satı -

(Devamı 7 inci sahifeıfa) 
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Tecdidi intihab Kararı 

(1 inci sahifeden devam) 

zari faaliyet bitirilerek martın ilk haftası sonunda 
da seçim yapılacaktır. 

Bu takdirde de mart sonunda yeni Meclis işe 

başlıyacak ve eski meclis tarihi ve milli vazifesini 
bitirmiş olacaktır. 

!er heyeti dün sabah saat on otuzda Cumhur Reisi 
İnönü'nün reisliğinde Başvekalet binasında ; op -
landı. Bu toplantıda Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda da bulundu ve bu toplantı öğ
leden sonra da devam etti. 

Yeni meb'us namzedleri Milli Şef, Başvekil, 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreterinden mü
teşekkil bulunan Umumi Reislik Divanı tarafından 
seçim hazırlıkları tamamile ikmal edildikten sonra 
ilan olunacak;ır. Henüz kat'iyetle malfun olma -
makla beraber bu defaki seçimde Halk Partisinin 
müzaHeretile müstakil meb'us seçimi yapılmasına 
ayrıca lüzum görülmiyeceği zannedilmektedir. Ay
ni zamanda, namzedlerin büyük ekseriyetinin ye
ni ve genç elemanlardan seçileceği kuvvetli bir 
üm.id halinde muh~aza edilmektedir. Bu husustaki 
kat'i vaziyet ancak Şef İnönü'nün namzedleri ilanı 
sırasında tavazzuh edecektir. 

Parti Teşkilatındaki Değ~klik 
Ankara 25 (Telefonla)- Hükumet Parti bera

berliği hakkında Cumhuriyet Halk Partisi genel 
başkanlığı divanı tarafından 936 senesi 18 hazira
nında verilmiş olan kararın neticelerini tetkik et
mek ve bu neticelere göre alınması icab eden yeni 
kararları ihzari mahlyı!lte teemmül etmek üzere 
Erzincan meb'usu Saffet Arıkanın başkanlığında 

Kütahya meb'usu Receb Peker, Ankara meb'usu 
Mümtaz Ökmen, Amasya meb'usu Esad, Zonguldak 
meb'usu Halil 'I'ürkmenden müteşekkil heye~ çalış
malarına devam etmektedir. 

Vekiller Hey'etinin Dünkü Toplantısı 
Ankara 25 (Hususi Muhabirimizden) -Vekil-

Hükfunet Parti beraberliği neticeleri ayni za
manda valilerden de sorulmuştur. Gerek komis -
yondan ve gerek val11erden gelecek cevapların ne
ticeleri genel skrtrlikçe tetkik edilerek Parti ge
nel başka:alık divanına arzedilecektir. 

MAKiNEYE VERi ~KEN: 

Afrikadaki ltalyan Kıt'alarun Takviye 
için Alman Askeri Gönderilecek 

. Londra 25 (AA.)- Şimali Afrikada harb vukubulduğu takdirde 
Itaılyan kıt'alarını takviye etmek üzere İtalyaya, Libyaya ve belki de 
İspanyol Fasına Alınan kıt'alan gönderilecektir. Bu kıt'alar yalnız 
İtıalyanın iştirak ettiği bir hal'b zuhurunda •gönüllü· cüzÜtamiarı 
sıfatile hizmet edeceklerdir. 

. ~~ mahfeller, Çeınber~yn'in Akdeniz ve müstemleke mesele
lerını muzakere etmek üzere Ingiltere, Fransa, İtalya ve Almanyanın 
iştirakile yeni bir dörtler konferansı toplanmasını teklif d • · · ·· _ 
k 

.. İn '" ecegını, çun 
u gu.tere Başvekilinin Fııanko, nihai zaferi istihsal eder etmez İtal-

ya ile Almanyanın müstemleke taleblerin.de bulunacağına kani 'oldu
ğunu beyan etmektedirler. 

Kemal Filmde Bir 
Araştırma Yapıdı 

D ün öğleden so~a Beyoğ - bir arama yaptık . .Elde ettiğimiz 
lıı.nda Kemal Film atelye- bazı evrakı müsadere ettik. H. _ 
sinde İstanbul müddeiu - disenin mahiyeti bunlar üz · da 

. . Hikm O erın e 
m.llml5~ .. et nat, Emniyet yapılacak tahkikat ile anlaşıla _ 
Dırektöru Sadreddin Aka, her a- bilir.• 

Reisicum~uruınuz Ulusal 
~konomi Kurumunu ~a 
Himayelerine Al~ılar 
Ankara 24 (A.A.) - Ulusal 

Ekonomi ve Arttırma Kuru
mu merkez~ umumisi, Ku -
rumu yüt.:sek himayeleri al
tına almayı Milli Şef 1nö -
nünden istirham etmişti. Al
dığımız habere göre Rei.<i -
cumhurumuz, ötedenberi ya
kından alıikadar oldukları U
lusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumunu himayeleri altı -
na almayı memnuniyetle ka
bul buyurduklarını Riyaseti
cumhur umumi kütibliği Ku- ı 
rum genel başkanlığına bil -
dirmi§tir. 

berlerinrle müddeiumumilik baş
muavini ve Emniyet Müdürlü -
ğünden birkaç memurla birlikte 
beş saat süren bir araştırma yap
mışlardır. 

Arama yapılan müessesenin mü
dürü Mustafa da vaziyeti şu su
retle anlatmıştır: 

Berlin-Roma Mihveri 
Ve Orta Avrupa 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Müddeiumumilik ve Emniyet 
Müdürlüğüne Ankaradan gelen 
bir talimat ü:oerine arama netice
sinde müessesenin bazı evrakı a
lınarak bir sandıkla adliyeye nak
ledilmiştir. Bu evrak bugün An
karaya gönderilecektir. Hadise
nin mahiyeti ancak tahkikat ne
tioeesinde aydınlanmış olacaktır. 

Bu sabah müddeiumumi Hikmet 
Onat gazetemize bu hususta kısa
ca şıınları söylemiştir: 
•- Kemal film idarehanesinde 

«- Müessesemizin yirmi se-ne
lik bütün muhabere ve diğer ev
rakı müsadere olundu. Sebebini 
biz de anlamadık. Kendimizden 
en ufak bir şüphemiz yoktur.• 

İstanbul Emniyet Direktörü 
Sadreddin Aka da bu hususta bu 
sabah kendisile görüşen bir mu
harririmize şöyle deıxtiştir: 

•- Ankara müddeiumumiliği -
nin talimatı üzerine bu taharriyi 
yaptık. Burada bulunan evrakı 
bugün Ankaraya göndereoeğiz. 
Tevkif edilen kimse yoktur.• 

Hükümet Bir Dolandırıcı Şebekesini 
Meydana Çıkardı 

rı lnd sahifeden devam) 

ve mali mües;;eseleriı:üzin İngil -
terede açılmış olan krediyi isli • 
mal yolunda ne gibi teşebbüsleri 
varsa bu işin mahiyeti meydana 
çıkıncıya kadar hepsırJ durdur -
duk. Ayni zamanda İngiltere hü
kumetine bu şirketi tanımadığı -
mııı ve .bu şirketin hüklımetle as
la alakası olmadığını duyurduk 
ve keyfiyeti bu kanalla bütün ti
cari müesseselere haber vermeğe 
teşebbüs ettik. 

İngilterede bu hareketi yapan
lar ihtimal ki kendilı;rine fazla 
kıymet ve ehemmiyet verdirmiş 
olmak için yanlış bir temsil sıfatı 
takınmışlardır. Aldığırnız habere 
göre bazı resmi daire ve müesse
seler memurlarının, şirketlerine 

dahil olduklarını iddrn etmişler

dir. Bu isim evvela bize ecnebi bir 
şirht ismi gibi geld '·· İthalat ve 
ihracat veya büyük bir isim hu
lasası olarak telakki ettik. Ha -
riciyemiz üç giındenberi bu me
selenin mahiyetini Ingiltereden 
anlamağa çalıştı. 

yetinize arzedilecektir. Müteşeb
bisleri hakkında icabeden kanuni 
muamelelerin ehemmiyetle tatbik 
ve ifa olunacağına emin olabilir
siniz.~ 

Başvekilin bu beyanatı umumi 
heyetin tasvib sadalarile karşılan
dı. 

Beş Aylık Bir 
Çocuk 

Dün Yenişehırde bir facia ol -
mu:ı merdivenden düşım annesinin 
altında kalan küçük b.r yavru ne
fes alamadığından fecı surette 51-
müştür. 

Facia şöyle olmuştur: 

Yenişehirde Gazino sokağında 

6 numaralı evde oturan V artuhi 
isminde bir kadın dün ekmek al
mak için bakkala gitmek istemiş 
ve henüz dört beş aylık bulunan 
çocuğunu kucağına alarak mer -
divenlerden inmeğe başlamıştır. 

Vartuhi merd!venden inerken a
yağı kayarak kucağındaki yav -

(2 inci sayfadan devam) 
gitmek istiyeceği çok şüphelidir. 
Yugoslavyanın komünist aleyh -

darlığı, İtalyanın aleyhdarhğın -
dan çok eskidir. Fakat komünist 

aleyhtarı olmak başka. komÜnizm 
aleyhinde yaoılan p&kta iştirak 

etmek başkadır. İdeolojik cephe -

!ere iştirakten sakınan Stoyadino
viç!n böyle bir kombinezona işti
rak dmiyecegi şüphesizdir. 

Budapeşte - Belgrad - Roma blo

ku da İtalya ile Macaristan ve 

Avusturya arasındaki cmerhum• 

Roma blokuna çok benzer. Şimal
den gelen tazyik karşısında tarihe 

karışan bu bloktan sonra ona ben

zer blokların kurulması bahis 

mevzuu olabilse de tasavvurda 

kalmıya mahkCımdur. Esasen A
vusturyanın al •metinden alınan 

decslerden biri, orta Avrupadaki 

İtalyan nüfuzuna fazla güvenme
mektir. 

Eğer Ciyano, Belgrad ile Bu -
dapeşte arasındaki ihtilafların 

halli için bir tavassutta buluna -
bilirse, orta Avrupa sulhu için en 

büyük hizmeti yapmış olur. Fa
kat bu hizmet tam olmak için Ma
carıstan ile Romanya arasında da 

bir anlaşma temin etmeli. Maca
ristan Çek,Jslovaky:. hesabına 

toprağa olan ıştihasını tatmin et
miştir. Küçük antantm diğer iki 
devletten istıyeceği, ancak bu 

memleketlerde yaşıyan Macarla

rın ekalliyet hakları olabilir. Yu
goslavya da, Romany~ da bu nok

tada Macaristanı tatmin etmeğe 

haardırlar. İtalya, Macaristanı, 

Balkan Antantına da dahil olan 
bu iki devleUe anlaşmıya imale 

ederse, Avrupa sulhu ve dolayı -

sile kendi menfaati namına fay -
dalı bir iş yapmış olur. Bu sabah öğrendik ki, şirket 

İstanbuldadır. cİmpeks Limited• 
naınını taşımaktadır. Üç ay evvel 
kurulmuştur. Adliyemiz işe vaz'ı· 

yed etmiş ve İktısad Vekaleti 
faaliyete geçmıştir. Tahkikat iki 
cepheden yürüyor. Elde edilecek 
netice bütün oarahatil-, umumi he-

rusilE beraber merdivenden aşağı --------------
yuvarlanmış ve bu esnada başı ye
re ~arpmış olduğundan bayılmış 

merdivenlerin sonunda düştüğü 

yerde kalmıştır. Vanubinin ·al -
tında kalan yavrusu nefesi tıka -
narak boğulmuştur. 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 

l Taksim - Talimhane, Tarlaba§l 
caddesi No. 10 Urfa aprt. 

Tel: 41563 

lrlandalılar lngiltereden 
Ayrılmak İstiyor 

(4 üncü sahifeden de">ıam) 

!ar koyarak İngilizleri heyecana 
dii.şürmek için çalıştığı anlaşıl -
maktadır. 

Londranın ve Mançesterin polis 
kuvvetleri suikasdcılan aramakla 
meşguldür. Diğer taraftan da-Lond 
radaki ve vilayetlerdeki belli baş
lı müesseselerin polis muhafazası 
alt•na alınması kararlaştırılmış -' 
tır. 

Şimali İrlandada bulunan İn
giliz askerlerile İngiliz memurla
rının bir an evvel geri çekilme -
!eri lazım olduğuna dair de teşki-

!at tarafından yaftalar yapıştı -
rıldığı görülmii.ştür. İrlanda Cum
huriyet ordusu teşkilatı geçen ay 
zarfında faaliyete geçmiş ve az 
zamanda gizli faaliyetini arttıra

rak suikasdlara başladığı anlaşıl
mıştır. Cenubi İrlandanın halkı 
katoliıkti'r. Eskidenberi İngiltere
den ayrılmak istiyorlardı. Şimdi 

tamamile müstakil bir idareye sa
hib olmuşlardır. Şimali İrlandanın 
halkı protestandır. Şimal halkı 

İngiltereye bağlıdır. Orada İngi
liz idaresi vanlır. Şimdi cenub -
lular öyle görünüyor ki şimali de 
birleştirmek istiyorlar. 

Almanya da Şarki Avru~aya Aid 
Düşüncesini Tatbika Hazırlanıyor 

(1 inci sahifeden devam) 
· müteakib ve derhal İtalya gönül
lüleri İspanyayı terkeylemediği 
takdirde J<'ransa da İspanyol Fa
sile Frankistlerin elinde bulunan 
Mayorka adalarını işgal edecektir. 
Binaenaleyh Roma İspanya me -
selesi yüzünden Fransa ile ara -
sında ergcç müsellah bir ihtilaf 
zuhur edeceğini gözönüne almış 

ve bu hazırlığa ve kısmi seferber
liğe başlamıştır. 

Roma bu hususta Berlinle ta -
mamile mutabık bulunmaktadır. 
Esasen İtalya Hariciye Nazırı bu 
ayın 28 inde Berline giderek yeni 
vaziyet hakkında yeni k<ırarlaı

vereceklerdir. 
İtalya ile Fransa arasında bu 

Hilafet 
Meselesi 

( ı inci sahi!~en devam) 
ilan edilmiş değildir. Mesele Kral 
Farukun bizzat İmamlığını yap
tığı bir namazdan sonra camide 
bulunanlar tarafından bir İslam 
Halifesi gibi karşılanması ve al -
kışlanmasıdır. Cemaat içinde İ
mam Yat.yanın ve İbnıssuudun 
çocukları ve beş yüzden fazla za
bit mevcud imiş. 

Türkiye, cumhuriyetçi ve laik 

ihtilaf bu şekle girdiği sırada Ber
linin de Ukranya, Meme! ve Tu
na üzerindeki mutalebatmı ,tahak
kuk ettirmek maksadile harekete 
geçeceği söylenmektedir. 

ALMANYA - İSPANYA 
ARASINDA 

Burgos 25 (A.A.)- Almanya ile 
nasyonal sosyalist İspanya ara -
sında dün akşam burada bir kül
tür anlaşması imza edilmiştir. 
BARSELON DÜŞMEK ÜZERE 

Roma 25 (Hususi) - Frankist 
kıtaat Barselonun muhasarasını 

ikmal etmiştir. Şehrin sukutu ar
tık bir gün meselesklir. Top mer
mileri şehre yağmıya başlamış. ve 
kıtaat şehre bir kilometre mesa
feye kadar yaklaşmıştır. 

Her Sey Bitirdiğimiz 
Nokta~a Yeni Başlıyor 

(1 inci sahifeden devam) 
Bu vaidlerin başında eksiği ta

ınamlan1ak, yoku yaratmak ve .• 
Türk vatanım layık olduğu kuv
vet ve kemiyette daha ileriye gö
türmek geliyor. 

bir devlettir ve laik ve cumhuri
yetçi kalacaktır. Onun için, diğer 
devletlerin de laik ve cumburi -
yetçi olmalarını arzu etmemizi 
herkesin tabü görmesi lazınW.ır. 

Gene bunun kadar tabii bir cihet 
vardır ki, o da bizim gerek cum
huriyetçiliği ve gerek laikliği her 
devletin dahili bir işi telakki et- 1 
memizdir. Onun ıçin, h•ı~udları- S 1 NEMALAR 1 
mız haricindeki topraklardaki dev- -------------

Herşey oldu .. zannettiğimiz bir 
anda, hiçbir şey yapmamışız hissi 
ile yeni birçok varlıklar üzerinde 
umumi bünyeyi muayyen hedef
ler üzerinde seferber etmek Şef
lerin en büyük hususiyetleri ol
duğu kadar milletlerin de en yük
sek kazancını teşkil edyior. 

Muhakkak ki, her yeni gelen 
günümüz Şef İnönü'nün Türk 
milletine getireceği ve gösterece
ği maddi ve manevi hedefler~ 

ve .. bir defa daha elden ve gözden 
geçireceği boşlukların mübeşşir

liğini taşıyor. 

!et ve hükumet şekilleri ve bu şe- İPEK - Dört namus bekçisi 
killer içinde dinin yer alması ve- SARAY - Orman perisi 
ya ayırd edilmesi bizi as!~ alaka- MELEK - Barones ve uşağı 
dar etmez. SüMER - Talih yıldızı 

Bizi alakadar eden cihet, harici 
siyasi, iktısadi münasebatırnızdır 

ki bu noktadan Mısırın genç hü
kümdarının ve Mısır halkının can
dan ve samimi dostuyuz. Cumhu
riyetçi hükı1metimizin bu iş ve 
Mısır hükümdarı hakkında mü -
taleasım söy !edikten sonra Hila
fet meselesi hakkındaki düşünce
mizi ilave etmeliyiz. 

Bize göre, Hilafet müessesesi, 
modası geçmiş, ihtiyar ve herhal
de zararı karından çok fazla bir 
korkuluktur ki, bulunduğu yere 
dünya şümul bir husumet celbe
der, hatta is!am devleifteri arasın
da dahi istirkab ve nifak tohum -
ları saçar. 
Eğer Mısırda başlıyan bu ha

reket bir gün emrivaki olursa ha
riciyenizdeki mev.:ud malı'.ımata 

nazaran, kısa veya uzun fasılalarla 
ayni emrivaki bazı islam devlet
leri tarafından da tekrar ediİe -
cektir ki bu hal, ishlın devletle 1-
rini birbirinden uzaklaştıracak ve 
islam milletleri arasına yeni bir 
nifak sokacaktır. 

Bu işte laik ve cumhuriyetçi 
Türk devletine düşen tek vazif~, 
bu hazin akıbet üstüne alakadar
ların dikkatini celbetmektir.• 

Hariciye Vekilimizin izahatı, u
mumi heyet,_ tamamen tasvib o
lundu ve ruznamede başka mad
de olmadığından celseye nih,ayet 
verildi. 

ALKAZAR - Kutuh şeytanları 
ASRİ - Yakan Buseler - Hu

dut kahvesi 
TAKSİM - Aşk mahkumu 
SAKARYA -Aşktan daha kuv

vetli 

TAN - Arşın mal alan, yüz er
keğe bir kız 

AKIN - Ateş böceği, hududda 
bir macera 
ŞEN (Beşiktaş) - Kontes Va

levka 
SUAD PARK - Üç Silfilışor

lar, Kalbin Sesi 

MİLLİ ve ALEMDAR - Aşk 
bahçeleri ve mister Moto 

AZAK - Ne şeker şey, Jon 
Vayne 

FERAH - Ne şeker şey, Ro -
benson Mola 

Üsküdar ikinci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Hasan kızı Zebranın Sirkecide 
Azarı sinemasında mukim iken 
bilahare Ödemışte Nurigenç tiyat
rosunda mızıkacılık ve gırnata -
cılık yapan Ziya aleyhine mah -
kememizin 39/54 numaralı dosya
sile açmış olduğu sulh teşebbüsü 
davasından dolayı Ziyanın yukar· 
daki adresleı·i terkle bir semti 
meçhule gittiği celpn:.melere ya -
zılan mübaşir meşruhatından an
laşılmış ve onbeş gün müddetle 
ilanen tebligat icrasın~. mahke -
mece karar verilmiş ve muhakeme 

Pazarlıksız Satış Kanunu 
Ç a r ş ı I a r d a N a s ı I Y ü r ü y o r? 

(:J inci sahifeden devam) 
dükkancıya bunun sebebini sor
dum; işte aldığım cevabın kısaca 
sı: 

•- ... Pazarlıksız satış kanunu, 
gerek esnaf için, gerek müşteri i
çin hayırlı ve faydalı bir netice 
doğurmuştur; rahatız, memnu -
nuz .. Yalnız, hani ne derler: Ku
runun yanısıra yaş da yanarmış .. 
4te bizimkisi de o hesah ... 

J'ek tük de olsa, esnaf içinde, 
işin hileli yollarına sapanlar var .. 
Birbirine benzıyen m&lın, daha a
di kalitede olanını alıp üstüne a
şağı bir fiat koyuyor. Sonra ma
im hakikisini ve iyisini satana 
müşteri: 

•- O şu fiata veriyor da sen 
niçin vermiyorsun?. 

Diye soruyor. Şüphesiz haklıdır 
da, çünkü herkes iyi malla kötü 
malı o kadar kolay farkedemez. 
Hem böyle hileli yollarda yürü -
yenler gizli, kaçamaklı pazarlık da 
yapıyorlar. Müşteri kaçırmamak 

için etiketten aşağı fiata veriveri
yorlar ... Sıkı kontroll,3.rla bunun 
önüne geçilse bütün esnafa çok 
büyük bir iyilik yapılmış olur.• 

İşte bu dükkancıların dükkan
ctlardan şikayetleri, derdleri ve 
dilekleri. 

Halk, müşteri ne düşünüyor ve 

1 

dükkancılar hakkında neler söy
lüyor?. 

Kadın, erkek, yaşlı, genç, ken
dilerile, rasgele görüştüğüm, ko -
nuştuğum birkaç müşteri hep ay
ni şeyden, ayni noktadan şikayet 
ediyorlar ve kısaca diyorlar ki: 

•- Pazarlıksız satış kanununu, 
bütün esnaf halka karşı ve kentli 
lehlerine bir silah olarak kulla
nıyorlar. Bugün, eskiye nazaran, 
herşeyde fiatlar oldukça yüksek
tir. Lüzumundan, hakkından, de
ğerinden fazla flatlar konulmuş -
tur; çünkü, esnaf, koydukları eti
ketlerin Üzerlerine gönüllerinin 
diledikleri, istedikleri fiatı koya
biliyorlar. Filhakika rekabet ser
best, fakat, bu, hiç kimsenin işine 
gelmediği için o tarafa y anuşmı
yorlar bile ... 

Ne mutlu bize, pazarlık g;bi biı 
baş belasından kurtulduk. Biı 

çaresi bulunup, bu •keyfi f'a' 
koyma• işi de önlenecek olursa, 
memnuniyetimiz ölçüsüz ve hu ~ 

dudsuz olacaktır.• 

·········································· 
Benoee: Dükkancıların dükkan

cılardan şikayeti de belki haklı -
dır amma, müşterilerin, halkın şi· 
kayeti çok yerinde ve dileklerı e
hemmiyetle ele alınması ve halle
dilmesi gereken bir meseledir· 

Çıplaklık ı 1::ı~n~ı~~IK~~~0~!~1~!~,f. 
(5 inci sahifeden deva1'•) --:-- . 

madığını halka öğretmeli. Başta- !hale günü talibi çıkmıyan Edır· 
ki saçların fazlalığı güneş çarp _ nekapı Şehitlikleri dahıl'nclc pP · 
masına, kan hücumuna mani ola- tırılacak olan y:;Jla .. ,r. pa7.ar!ıkla ·· 
maz. Şapkasız gezmenin tamamile halesi 9/Şu.bat/939 Perş2ınb2 gii · 
aleyhindeyim... nü saat 16 da yapılacaktı•. ~.~uıı~ııı· 

Paris trb fakültesi profesörle- .men keşif bedelı 4997 liı<t !'J k•• • 
rinden dokt_or Gugero, şapkasız ruştur. İlk teminatı 375 kadır 
gezenlerden birçoklarının çehre Şartnamesi vesairesi be<l~li muk3

' 

kanserine müptela olduklarım bilin.de inşaat şubesınder, vcr;Jebl' 
söylüyor: lir. Isteklilerinın ilk •eminat m k .• 

•-Yüzü, uzun müddet güneşin buzu veya mektuplarile 2490 sa.ı 1'
1 

ziyasına maruz bulundurmak teh- kanunun 2 ve 3 madde.erındc Y": 
1 

likelidir. Cildde ve bilhassa yüz- lı vesikalarile ihale gün<indeı. .r 

de husule gelen kanserlere sebeb az sekiz gün evveline kaqar vi!J : 
güneştir. yet Nafia Fen Müdürlüklerinden ~ 1 

•Şapkasız gezenlerin yüzleri lacakları vesikal:uile beraber ])el. 
dırima ziyaya maruz bulunur. Bun- gün ve saatte 1' ındıklıc.a Komuta•' 
dan muhafaza için kenarları ge- !ık Satınalma komisyonuna gelrl

1
'' 

niş şapkalar giymelidir. !eri. (529i 
Akıl hastalıkları mütehassısı .\l 

meşhur doktor Tuluz: İhale gunu lalibi çıkmıyan !{adi" 

•-Başın sıcağa ve soğuğa ma- köy Askerlik Şubesi tamiratının i' 
ruz bulundurulması, pek nazik bir halesi pazarlıkla 9/Şuoat/939 per 
uzvumuz olan dimağ üzerinde bir şembe günü saat 15 t.e yapı!acal< · 
çok tesirler husule getirir. Yazın, tır. Muhammen keşif iıedeli 361 lr 
güneş çarpması dimagi intizmnsı.z- ra 49 kuruştur. İlk teminatı 26 

11
' 

lıklara; soğuk da kan hücumuna radır. Şartnamesi bedeii mukabıJiı• 
sebeb olur. Bu da çok tehlikeli - de verilebilir. İsteklilerinin ılk tr 
dir. Bazan ölümü de intaç eder. minat makbuzu veya mektupıari: 

•Gençler, kadınlar ve büyük- le 2490 sayılı kanunun :l . 3 rrı.ıd 
!erin, modaya riayet edeceğiz di- delerinde yazllı vesikalarile ilı 3~; 
ye şapkasız gezmeleri doğru de- gününden en az sekiz gün evvel", 
ğildir. Bu tehlikenin önüne geç- kadar Vilayet Nafia Yen Müdii! 1 

mek hükumetin vazifesidir. lüklerinden alacakları vesikal•r'
1 

•Açıkca söylüyorum: Çocukla- beraber belli gün ve saatte Fınd•~: 
rının şapkasız gezmelerine mü - lıda Komutanlık Satınalma koııt' 
saade eden aile reisleri ufak bir yonuna gelmeleri. (530) 

kabahat değil, büyük ve affolun- * • 
Son telgraf: Beyoğlu Askerlik ŞcJbesinde e , 

r Yarınki sayımızda da Türk dok- maneten yaptırılac'' dam aktD ~ 
torlarının bu husustaki kıymetli ( masile derelerın taınirı için lilZ~r 
mütalealarını yazacağız. eden malzeme satın alınacak , 

B 
•
1 4 

.. .. lh hukuk h Pazarlığı 30/İkincikanı.<ıı/ 939 pı 
eyog u uncu su ma - t . .. .. 0 ı1 ca~ 

k . d . zar esı gunu saat J th yap a 
emesıı_: en. . tır. İsteklilerinin belli gün ve ' 9

1 Beyoglunda lmam sokak 8-10 tt F dıkl d K !ık 5al1 
a e ın ı a omutan 

No. lu İmam npartımanında otur- im k · 1 1 · " . . a a omısyonuna ge me erı. 
makta iken maluliyetı ıhtiyarlığı 

528 
.1 

ve ama oluşunaan dolayı vesayet ( ) .....-;, 
!iltma alınması oğlu tarafından dildiği ve kendisini tems.l etıfı /I 
taleb edilen Sofi Dimadinin müb- üzere oğlu Aleko Diır.adıniP 1 

• 
rez raporlara nazaran 31/8/938 939 da vasi tayin edildiği J;ii~9 

de muteber olmak üzere hacre - darlara ilan olunur. 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAf'A 
Her yemekten sonra muntazaman 

dişlerinizi fırçalavınız 

• 13/2/939 saat 14 de talik edilmiş
tir. Müddeaaleyh Ziya mezkfu gün 
ve saatte maııkemeyı; gelmez ve
ya tarafından bir mümessili ka -

. '" nuni de göndermetse h?.·'" · ,o 
duruşmanın gıyabında ırra lP 
ceği tebliğ makamına ı-.ıını 0 

üzere ilan olunur. 
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Fi L.. O Elleriniz Gibi Ayaklarınızın da 

T~hdidi;r, Kaptanı Su;;ı~;.;;;; Güzelliğine 
Kafi G e 1 m i ş ti... Dikkat 

A yaklarınızdan şikayet mi 
ediyorsunuz? ... Hiç şüphe
siz kabahat sizdedir. Ayak

larınız, ellerinız gibi dikkat ve 
ihtimam göstermemişsinizdir. 

Ve Suvar iye Yalvardı, Duralım Bey Efendi, 
Yakına Kadar Sokulsun 

Halbuki ayaklarınız da, eller 
kadar dikkat ve itinaya muhtaç
tır. El tırnakların kıesmek, düzelt
mek nisbeten kolaydı!·. Ayak tır
nakları ise hususi bir dikkate 
muhtaçtır. Bunu ihmal edince 
tuvaletiniz tamam ve mükemmel 
olduğunu iddia edemezsiniz. 

Saim Bey kaşlarını çattı, gürler 
llıbi haykırdı: 

- Ne münasebet ... Yolumuza 
~vam edeceğiz! 

- Beyefendi karşımızdaki harb 
renı.i&l! Emrine itaat edilmeyince 
toplarına başvurur. Bir isabetle 
işimiz biter! Duralım! 

- Onun topu varsa ibizim de 
1ıopuınuz, tüfeklerimiz var. İlerli
Yeceğiz! 

- Burada kumanda benim e -
liındedir beyefendi. Deniz harb 
kaidelerine uymak mecburiyetin
deyim. Bir inad yüzünden bu ka
dar askeri Karadenizin simsiyah 
bağrına gömemem. Duracağım! 

l!lt.hem kaptan makine telgrafı
na elini uzat!L Staper emrini ver
llleğe hazırlanırken kaymakam 
Saim Bey tabancasını Et.hem kap-

tanın göbeğine dayadı, süvariyi a
ıarlar gibi söylendi: 

:-: Çek elini oradan... Gerçi ge
llıinuı kumandanı sensin; fakat bu
radaki askerin mukadderatı da ba

na mevdudur. Ben onların ami -
ri~im . Türk askeri böyle bir ge
ltıının dar çerçevesine de sıkışsa 
t~slim olmak gibi bayağılığı, kü
ÇUklüğü, askerliğe yakışmıyan ha
reketi kabul etmez! Ölür, fakat 
teısltm olmaz! Tek düşman gemi
sinin önünde topile, tüfeğile har
be hazır üç geminin teslim ol _ 
llıası korkaklıktan, alçaklıktan 
başka birşey değildir. K:ıpırdarsan 
kurşunu yersin! Bana itaat ede
ceksin! 

Bu tehdid, Sarı Ethem kapta -
nın makine telgrafına uzanan e
lini geri çektirdi. Süvari Saim Be
Ye Yalvardı: 

- Duralım Beyefendi ... Bekli
~elim. Yakına kadar sokulsun ..• 
ğer Yanında başka gemiler yok

sa birdenbire top atalım belki o-
n ' u Yaralar, kaçırtır, yahud da ba-
tırır12ı 

leaYmakam kabul etmedi: 
- Hayır!. İlerliyeceğiz! 
Ethem kaptan çaresiz vaziyete ae . . 
Yıreı kaldı. Bahriahmer ilerle

ııı~· ıne devam etti. 
leagol 10 gomineye (1) kadar 

~klaşın.ca işaretlerini tekrar kal
dL Bırınci emrini teyid etti: 

a - Sta,per ediniz! Yoksa ateş 
Çacağım!. 

SaiJn Bey sordu: 

d - Ne oluyor? Ne işareti kaldır
ır. 

~ yoksa ateş açaca

~l) ~~nıine 50 m etrelik mesafe
ltli •• l'ıtilııı eczasından sayılır. Ge-
1-t etler arasında mesafe ölçüsü o-
~ lı:uUanıJır. R. Y. 

NÖBETÇi 
~ECZANE L ER 
~tanbuı ciheti:, 

sem u gece şehrimizin muhtelif 
llerindeki nöbet · eczaneler Jıın1 çı 
ardır: 

E:minönu·· nd (H.. · H .. ni; 1 e useyın us -
I<u ' k Alemdarda (Adülkadir), 
zar: apıda (Haydar), Küçükpa
suıı a (Bensason), Eyübde (Eyüb
lıırJı:n), Fatihde (Emilyadi), Ba-

,,.'.'._Y~" (İstanbul) eczaneleri. 
İ ""Yogfu dlıeti: 

ra,~ıtıkial cad;Jesinde (Galatasa -
J 'J'•· 

(,,. · ' unelde (Garihl Galatada 
''em l . . ' 

reqd,na ~ıfat)'. Karaköyde (Hay-
llı•ı ) • Istıklal caddesinde (Ke-

• neb .. ı luş) . u ) , 'l'aksimdc (Kurtu -
(Vidi:ışlide (Maçka), Beşiktaşta 
aımp ), Haskoyde (Sadık), Ka -
l<a~~~a Müeyyed) eczaneleri. 

lllsi), Ü:Y~e \Halk), (Osman Hu
rıyerd kudarda (Ahmetliye), Sa
ıı,..; ; (Asaf), Büyükadada (Şi-

ıza) ectaneleri 

ğım diyor! 
- Aldırma!. 

Sonra döndü, topun başında du-
ran yüzbaşı Şerefe seslendi: 

- Şeref Bey! 
- Buyurun efendim! 
- Hazır mısınız! 

-Evet! 
- Gemi ateş açarsa derhal mu-

kabele edeceğiz! 
- Başüstüne beyefendi!. 
Amiral Kolçak Kagolun ku -

manda köprüsünden, elindeki dür
bünle transporları tarassud edi -
yordu. Kaldırdığı işaretlere al -
dırmıyan, kendisine meydan okur 
gibi yürüyüşüne devam eden 
Bahriahmere fena halde kızdı, 

yanısıra durar, süvari Aleksiyef'e 
sordu: 

- İşaretlere aldırış etmiyorlar 
değil mi albay! 

-Evet amiralim! 
- Ateş açacağız! Yalnız tehdid 

için! geminin önüne bir mermi sa-

HiKAYE: 

Macera Peşinde 

vurun! 
Aleksiyef telefonla baş tarete 

emir verdi: 
- İlerliyen Türk transporunun 

bir gomine kadar önüne bir mer
mi atılacak. Hazır mı? 
-Hazır! 

- Ateş! ... 
Şiddetli bir gümbürtü Karade

nizin ufuklarını sarstı. Madeni bir 
!araka ile patlıyan ilk mermi, Ka
gol kruvazörünün baş taret topu 
namlısından fırlıyan 22 librelik 
gülle, hala ilerlemeldte ısrar e
den Bahriahmerin provasından 

bir gomine uzaklıkta deniz~ düş
tü, minare boyunda bir su sütunu 
yükseldı .. Bir metre kutrunda bir 
fiskiycden yükselircesine havaya 
fışkıran sular zirvede dağılıp tek
rar denize düşerken hırsından kö
püren alay kumandanı Saim Bey 
Bahriahmerin kaptan köprüsün
den aşağı haykırdı: 

(Devamı var) 

13 Numaralı 
Oda Esrarı 

Tüyleri sert bir fırçayı sabunlu suya 
batırıp tırnaklan fırçalayınız 

• • • • 

El tırnaklarına sllıdüğümüz pembe 
veya kırmızı boya ile boyayınız 

• 

Ayaklan her akşam ılık ve sa
bunlu bir su ile yıkamalı. Sonra 
tırnaklarını sert bir fırça ile fır
ft~amalı. Sonra yumuşak ve tüy
lü bir havlu ile silmelı, kurula -
malı. El tırnakları iç;n kullandı
ğınız boya ile boyam~lı. 

Ayaklan yıkar 

ve boyarken !is

tik bir eldiven rl =:;:::=========:-ı 
giymelidir. El _ Faydalı Bilgiler 
tırnaldanru mu- ._ _ _ ...;.. ____ ....;;_ __ 

halaza eder. BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA 
f·RAKMA 

1 - ·Lekeleri, vakit geçirme -
den siliniz. Kurursa güç çık.ır. 
Ya da hiç .. 

2 - Yumurta aklarını günü gü· 
nane kullanınız. Ertesı f".(ine bı
rakırsanız zahirlenırsıniz. 

3 - Ellerinızi yıkadınız mı 
men siliniz, kuru \ayınız v»ksa 
kızarır, çatlar. . 

4 - Vücudünüzde bir rahatsız
lık hissettiniz mi dogktora gı,jı -
niz. Ufak rahatsızlık:arın pek va
hinı hastalıklar tevlı.r' ettiğıni u
nutmarınız. 

5 - V asiyetnamenizi hazır -
lııvınız. Korkmayınll . Bunu ha . 
7.rlam.ikla heaıen öl 'l'eniz liızıın 
gelmez .. 

ÖGÜDLERİ: (4 üncü sahifeden deva'1•) (5 inci sahifeden devam) EYZEMİN 
sınız .. Benim yaşadığım, gezdi - lan 90 santim boyunda, 60 santiml-----------------

T. C. Merkez Bankasından : 
• 

ğim, eğlendiğim şekilde hayat sü- eninde ve 95 santim yüksekligin - Bulaşıklarınızı 1\1asıl 
remezsiniz.. de. Cesed bir beze sarılmış, bez J. l 1 

Calibe, Muhtar Enveri gözünü de kanlar içinde. Fakat dışarı sız-

Tashih Danı 
Gazetemizin 7 /l/1939 tarihli nüshasının 6 ıncı sahifesınin en so

nunda bulunan ve 20/1/1939 tarihli nüshanın da 8 nci s~hifesınln son 
sütunundaki tashih ilanında Bay Mehmede aid 42,61 liradan başlamak 
üzere 7 nci sahifenin sonuna kadar olan paralar Beyoğlu üçüncü noter
liğinin 20/8/1938 tevdiatı olduğu halde 18/4/1938 tevdiatı olarak iliin 
edilmiştir. 

kırpmadan, h.?yecanla din liyordu. mamış. Zabıta bundan, cesedin Yi k ı ? 
Genç kadının nemli ve kalın du " cinayetten ÇOK sonra beze sarılıp l a m a ı s l n ı z e e • 
daklarında hırslı bir tıtreme var- sandığa konulduğuna hükmedi-
dı. Muhtar Enver sözünü bitirince yor. 

Calibe, oturduğu koltukta arkası- Cesedin boynunda ,ustura veya 
na doğru yaslandı .. Sigarasından keskın bir bıçakla açılmı şbüyük 
uzun bir nefes çekti. Sonra, te - bir yraa var. Czerinde hüviye -
Jaşla Muhtar Envere dönerek: tini müsbet bir kağıd yok. İlk ev-

- Siz yirmi yaşınızda Parise ve! hamal, sonra gazct.e ınu"r'-'ii 
niçin kaçmıştınız? olduğu zannediliyor. Sandık yep-

Diye sordu. yeni. Cinayetin Parı>tc ika e .,,_ 
- Neden mi?. Gençlik bu.. diği muhakkak. 

Başımda ne rüzgarlar esiyordu. 
Aşık olmuştum .. 0 zaman, İstan- Sandığı yukarı çıkaran adamnı 

zabıtava müracaat ederek sahibi bula gelen bir Fransız maliye mü- , 
tehassısının kızına vurulmuştum. hakkında malumat vermesi bek-
Bu:ada bir sene katla:· kalmışlar- !eniyor. Aksi halde cürüm ortağı 
dı. Sonra, babasının vazifesi bi - olduğuna hükverilecek. 
tince, Parise döndüler. Üç gün Sandığın i<;inde üç külot, bir 
sonra, atlayınca trene, ar)<aların- kiığıd parçasına yazılı üç adres, 
dan ben de Parisde soluğu aldım. bir de sinema bileti bulunuyor. 
Hulasa, uzun bir macera Calibe Zabıta bunlardan istifade ediyor, 
Hanım.. maktulün hüviyetini anlıyor : 

Genç kadın. derin bir göğüs ge- Bu, Hektar Jak adlı bir hamal-
çirdi. Gözlerinin yeşi! parlaklı - dır. Dükkancıların müşterilerine 
ğında hafif bir buğu vardı. Dal - gönderdikleri paketleri, öteyi be-
mıştı... Düşünce fırtınasından riyi götürür. ol ilkkruıun 1918 de 
kendini çabuk kurtardı.. Adeta Senıorj'da doğmuştur. Pariste Mor 
~irden silk~ti. Şakakları oy- sokağında 124 numarada oturmak-
nuyor, dudakları titrıyordu. Muh- tadır. 

tar Enverin kulağına doğru eğildi. Ev sahibi M. Pitr zabıtaya ver-
Yavaş, muztarib bir !*sle: diği ifadede: 

- Ben de seviyorum .. Ben de _ Bir aydanberi kayboldu. Ara-
vurgunum, dedi.. Sevdiğim deli- sıra gelmediği oluyordu. Onun için 
kanlı tahsil için yarın Parise gidi- merak etmedim. Sonra oda kirası-
yor. Arkasından ben de gidece - nı dn verdiler. 

ğim.. _ Kim verdi?. 
Genç kadın, bu sözlerinden son- _ Genç bir kadın .. Kiracınız. 

ra, başını avuçlarının arasına al- Normandiya vapurib Amerikaya 
dı.. Dirseklerini,. dizlerıne dayadı. gitti.. Oda k.rasını gctırip verme-
!. nce parmaklarınııı bu·· tu·· n kuvve

mi r!ca etti .. dedi. Zabıta katili ve 
tile şakaklarını sıkıyor, ağrıyan bu genç kadını arıyor . . 
başının acısını gidermeğe çalışı- l===============ı 
yordu. 

Muhtar Enver, uzun zaman genç 
kadının halini derin bir sükiıtle 
seyretti. Sonra, salonu'l karşı kö
şesınde poker masasında saatler-

dcnberi oynıyan, yüzü kıpkırmızı 
olmuş. ter içinde kalmış Calibe -
nin kocasına acıyara..'< baktı. 

REŞAD FEYZİ 

İstaıı bul Şekerciler, Helvacılar Cemiyetinden 
Cemiyetimizin 1938 senesi mesaisi netayici ve hesabatının tetkiki 

ve ıdare heyetinin ibrası ile değiştirilmesi talima•name icabından olan 
idare heyetinin yeniden seçilmesi ve 939 yılı çalışma tarzı hakkında 
umumi heyet huzurile yapılacak toplantı ve müzakerede cemiyete ka
yıtlı bilcümle esnafın sıhhi muayene cı.izdanlarile birlikte 27 /1/939 cu
ma günü saat 10 dan 12 ye kadar µürbe Babıali caddesinde 10 No. lu 
esnaf cemiyetleri bin.asındaki cemiyet idare merkezi11de hazır bulun
maları ilan olunur. 

Çatallar, Bıçaklar ve Tabaklar Nasıl 
Temizlenir ? Ellerinizin Güzelliği 

İçin Ne Yapmalısınız ? .• 

Gene ayni tarihli nüshamızın 7 nci sahifesinde Beyoğlu üçüncı.i 
noterliğinin. tevdiatı arasında Alçıcı~an adına kayıtlı bulunan para 
145,10 oldugu halde 45,10 ve Lazari Çini ve Mahdumları adına kay,tlı 
bulunan para 188,43 olduğu halde 118,43 olarak ilan edilm•ştir. Keyfi\ et 
bu kere tashihan ilan olunur. 

Tabak ve saıre gibi sofra ta -
kımları yıkamak bayanların en 
hoşlanmadıkları bir şeydir. Zira. 
bulaşık yıkamak, elle~ı suya sok
mak, tırnakların cilalarını bozar. 
Kızaran ellerini, boztılan mani -
körlerini gösterirler, ve: cBakı -
ıvz, derler, ellerim n? halde? .. • 

Fakat, bulaşık yıkamanın da bir 
usulü vardır. Bunu, !hmal edip 
öğrenmedikleri için böyle sıkıntı 
çek~rler; elleri, tırnakları bozu
lur. 

Fakat, bir gün, ev kadınlığı, ev 
işlerini pek iy ı bilen teyzeciğime 
sordum. Siz meraklı, temiz ve ev 
işlerinde çok titiz bir kadınsınız. 
Hizmetçiniz var iken yine işleri 
hep kendiniz görmek istersiniz. 
Hatta bulaşık bile yıkadığınız o
lur. Bir gün, göz yumup açıncıya 
kadar sofrayı topl:ıyıverdiniz. 
Dıkkat ettim, bir çeyrek saat için
de her ~ey yerli yerine konulmuş
tu ve szi hiç yorulmamıştıııız. 

- Evet, usulü dairesinde ça -
lıştım da ondan ... Siz, ve bir çok 
kadınlar sofra nasıl toplanır bil
mezsiniz. Benim, büyücek bir 
tahta tepsim vardır. Yemek bitti 
mi, tabakları, bardakları, çatal
ları ,ilh ... bu ~epsinin üzerıne ko
yarım. Hep birden mutfağa gö
türürüm. Sofr.ıdakiler kahveleri
ni "çip bitirmeJen, at~ş ı.istüne bir 
tencere su koyarım. Su ısınırken 
tabakları, bardakları l ulaşık tek
nesinin üzerin.:a yanyana diğerim. 
Sırn ile yıkarım. 

Sofra takımlarım her zaman 
tertemiz ve parlaktır. Çünkü yı
kar yıkamaz kurular, kaldırırım. 
Sofra takımlarını, yıkadıktan son
ra ıslak bırakmak doğeu değildir. 
Bozulur, çok defalar üzerinde su 
lekeleri kalır. Bunun ıçin hemen 
kurulamalı. 

Bulaşık suyı.na iki kaşık kadar 

soda koyarım. Bir d~, ceviz bü
yüklüğünde soıbun parçası. .. Çok 
yağlı, balıklı ~abakları. yıkamaz

dan eV\·el musluğun altına tuta
rım. Yahut bi, gazet~ kağıdı ile 1 
silerim; yağla"' salçaları, ve balık 
artıklarını çıkarırım, sonra yıka
rım. 

- Ben, hazan buldş,kları sof
radan kalkar !:alkma~ yıkayamı
yorum. Ya bir misafir geliyor, ya 
da yemekten wnra sokağa çıkı
yoruz; sinemaya, tiyatroya gidi
yoruz. Ertesi RÜnü yıkıyorum. Fa
kat çok zahmet çekiyorum. Kah
lar lekeleniyor. Çıkarmak çok zor 

Aksırık, öksürük, burun akması, düşkünlü k 

© U10 [?) 
oluyor. 1 

B tehlikesin in yanılmaz habercileri olduğunu bilm iyormusunuz? 
- unun da kolay, var: Yu -

murta, sirke gibi şeylere sürülen 1 Grlpe karşı koymak için hemen A S p 1 R 1 N alını z ? 
bıçakları, çatalları, kaşıklan sof-1 G . 
radan kaldırır kaldırmaz, ıslak bir rıp, soğ'ukalgınlığı ve ağrılara karşı en emn iyetli ilaç budur, 

pampavoz ile siliniz. Öyle bırakı
nız. Tabii temizlenmiş değildir. 
Fakat ertesi sabaha kadar leke
lenmeden durıır. Tenc~relere ge
lince: yarısına kadar su dolduru
nuz, tabakları bulaşık teknesine 
koyunuz, üzerine bira, su dökü-
nüz. 

- Ya bardakları, sürahileri? ... 

- Bulaşık için ısıttığınız su ile 
evvelfı bunları yıkarım. Ve he -
men kurular büfeye koyarım. 

Bıçakları çabuk yıkamalı, fa
kat yıkarken çok dikkat etmeli. 
saplarını mümkün olduğu kadar 
sıcak suya sokmama!;. Soda; ke
mik veya taht:. saplı bıçakları bo
zar ... 

- Gümüş çatalları? ... 
- Temizce yıkanır,bir güderi 

parçası ile silinir, parlatılır. 

- İki gözüm teyzeciğim... Sa
na bir şey daha soracağım. Ben o 
kadar moda meraklısı, Şıklık de
liis değilim. Fakat ellerimin dai
ma güzel, tırnaklarımm cilalı ol-

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki EJ1 markası aldığınız malın 
hakiki olduj!un un ve iyi tesirinin garanlisidir. 

ma;ını isterim. Haibı.:ki bulaşık

dan ellerim kızarıyor, hazan şişi
yor, manikürüm bozuluyor, ne ya
payım bunun için ... 

Teyzem güldü: 
- Ondan kolay ne var? Lastik 

bir eldiven kullanırsan ellerin ve 
manikürün bozulmaz ... 

Dr. Hafız Cemaf 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 10. 

Muayene saatleri : P azar hari~ 
hergün 2,5 - 6, Salı, Cumarteııl 

12 - 2,5 fıkaraa. Tel: 22391 



Devalar Kavnağı 
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KARTAL MALMÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Tarholunan 

I Vergi Mik· 

13 50 
2 44 

92 34 
9 38 

15 58 
5 12 
5 48 

60 75 
16 50 
81 00 

5 86 
5 10 

10 
7 50 
4 50 

43 87 
o 63 
3 33 

15 20 
20 00 

itiraz neticesi Kabul 
olunan vergi 

mikdarı 

13 50 

92 34 

15 58 

5 48 
60 75 

81 00 

Seneıı 

1934 
1935 
1935 
1935 
1935 
HIJ5 
1936 
1936 
1936 
1936 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1938 
1938 
1933 
1938 
1938 

Tanzim Kılınan 
lbbaroamenin 
N. Tarihi 

1/5 
3/5 
3/61 
6/28 
2/57 
4/99 
1/9 
1/66 
4/7 
1/33 
1/56 
1/1 
5/37 
3/97 
2/81 
4/55 
1/65 
2/28 
4/92 
4/63 

1/9/934 
29/3/935 
4/4/938 

26/3/936 
4/9/937 

12/6/935 
31/8/936 
16/6/937 
21/6/938 

4/2/937 
28/9/937 

7/6/937 
12/11/931 
21/6/938 
8/3/938 
3/8/938 
8/2/938 
8/2/938 

29/9/938 
3/8/938 

Mahallesi Müke lcfin ismi 

Pendik marangoz Cemal 
Pendik demirci Ali Hasan 
Kartal gazinocu Vehbi 
Pendik köfteci Yunus Salih 
Yakacık kahveci Mehmet Ali 
Pendik sebzeci Remzi 
Yakacık ahçı Menek 
Yakacık gazinocu Hüstyin Ruhi 
Pendik sebzeci Şaki•· O. Hüseyin 
Yakacık gazinocu Hüseyin 
Pendik kavurmacı Hakkı 
Pendik sebzeci Hilmi Lutfi 
Kartal bakkal Hamza Musa 
Kartal ahçı Hasan Gülşen 
Pendik tenekeci Jıemzi 

P endik gazinocu Latif İrna 
Kartal kalaycı İsmail 
Pendik kahveci Ahmet 
Pendik berber Hamdi AUıan 
Pendik eskici Rifat İsa 

Yukarıda isimleri ve iştigal nevileri yazılı Kazanç vergisi mükelleflerinden olup kazamızı terk ve 
ikametgahlarının tesbit edilememesi hasebile namlarına yazılan ihbarname ve kararların kendilerine tebliğ 
edilememiştir. Yukarıda sırasile gösterilen mezkur ihbarnamelerin birer parçalarının Kartal Hükumet ko
nağının salonundaki Umumi İlan tahtasına talik edilmekle beraber tarihi ilandan itibaren birinci ihbar
namelere 30 ve ikinci ihbarnamelere de 15 gün zarfında alakalı mükellefler tarafından isimleri hizaların
daki vergilerine itiraz etmedikleri takdirde vergilerinjn kat'iyet kesb edeceğinden tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (455) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli 534 lira 63 kuruş olan Heybeliada tur yolu şooesindel<İ 

çatlaklıklarla istinad duvarı tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif evrakile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir.r İstekiilt 
490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 40 lira 10 kuruşluk ilk teminaı 
makbuz veya mektubile beraber 10/2/939 cuma günü saı ,. 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) 

Senelik muhammen kirası 144 lira olan Kadıköyünde Caferağa 
mahallesinde Şair Nef'i sokağında bağ mahalli ve ahır teslim tarihin· 
den itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmayı 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli
ler 10 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
9/2/939 perşembe günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalı· 
dırlar. (İ) 

TÜCCAR - BANKACI - MUHASEBECİ 
Salı ve cuma günleri saat 17 - 19 ve 19 - 21 e kadar iki ders verilir. 
Usulü defterinin dört şekilleri ticari hesabların tekmili, bono, poliçe, 

çek, kambiyo kaideleri ameli surette dört ayda tamamen öğretilir. 

1 
Son imtihandan geçen talebeye MUHASEBECİ şehadetnamesi ve
rilir Program almak ve kaydolmak için Alemdar caddesinde N. 23 

Amerikan Erkek Lisan ve Ticaret dersanesine müracaat. 
HUSUSİ DERS DE VERİLİR. 

İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA MEl\1URLUGUNDAN• 

S ATI Ş İ L A N I 

İnsanın hu kadar ıztırah çekme
si , hu derece acıya katlanması 
için sebep yoktur. Yalnız bir tek 

NEV R OZİN 

,•ADEMi iKTiDAR• 
I VE BEL GEVSEKLiCiNE KARŞI 

ı or. Ekrem Behçet Tezel 
Tıb Fakültesi - Kulak 
Boğaz, Burun Doçenti 

Arif oğlu Mehmed tarafından Ahmed Hamdiden borç alınan pafl 
mukabilinde birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenJJl.
mesin.den dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehli vukııf 
tarafından (2844) lira takdir edj!miş olan GaJatada Hacıama maha!l.
sinde Çeşmemeydanı sokak eski 14/16 yeni 12-14-16 Na. lı olup satı 

. . 
Mehmed Beyin vereııeleri hanesi sol tarafı Ifakat Hanım hanesi arkal· 

Acılan dindirmiye, ıztırahı ge
çiştirmiye ve tam huzur vermiye 
kıifidir. 

NEVROZİN 
En saf maddelerle ve en modern 
şekillerde yapılmıştır. Günde üç 
taneye kadar alınabilir Her 
zaman isteyiniz : 

N·E V R O Z I N 

Nafıa Vekaletinden: 

J 

Sıvas - Erzurum hattının 388 in ci kilometresinde yapılacak •llan 
ve 17/2/939 tarihinde münakasaya konulan 120 metre açıklığındaki de
mir köprünün mukavele projesinin 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu sahifeleri 

sehven eksiltme şartnamesine ve eksiltme şartnamesinin 15 inci sahi
fesi de sehven mukavele projesine raptesilmiş olduğundan işbu sehiv 
alakadarlara tebliğ ve mezk\ır münakasa evrakını satın alanların bu 
sahifeleri yerlerine koymak suretile vaki sehvi tashih etmeleri ilan 
olunur. ·179• •6h 

TARAGA iSYAN EDEN SAÇL~.R 
Ekseriya bul undukları yeri terketmek arzusunda 

olanlard ı r. Bioaenaley b 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 
Bunun en iyi çaresi 

p RT 

• 
Tabletler!. Har eczenede arayınız. 

(Pos ta f- u ~usu 12'55 Hormobln)Galat a ,lstanbul 

İnhisarlar U. Müdürlüğünderı: 
Miktarı Eb'adı 

300 adet 7,800 M3 400 X 25 X 2.6 
300 • 8,736 • 400 x 28 x 2.6 

I - Yukarda eb'ad ve mikdan yazılı ceman 16.536 metre rnjkabı 
kereste açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

n - Muhammen bedeli beher metre mikabı 38.50 lira hesabile 
636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 

III - Eksiltme 28/1/939 tarih-ine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
Kabataş levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisy<ınunda yapıla
cağından isteklilerin % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-

misyona gehneleıi ilan olunur. ( 468) 

JI. . • 
ı - Şartnamesi mucibince 1500 kilo Kazein kola açık eksiltme usu

lile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher kilosu sif 50 kuruş hesabile 750 lira 

muvakkat teminatı 56.25 liradır. 
rn - Eksiltme 9/2/939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesinde alım kornjsyonunda yapı

lacaktır. 
iV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alı-

nabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralarile birli'kte yukarda adı geçen komjgyona gelmeleri ilan 
olunur. (442) 

* * I- İdaremizin İzmir tütün fabrikası için (6) adet elektrik motörü 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedeli beheri (100) lira hesabile (600) lira mu
vakkat teminatı (45) liradır. 

Ill- Eksiltme 20/2/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya-
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Taksim Cumhuriyet Caddesi 17 
Muayene Pazardan maada 
günler 3 - 6 Telefon: 42496 

SAGl tG INIZI 
KORUYUNUZ: 

MEYVAYUZU 
En hoş ve tabii meyva usa -

reler inden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil olma
yan bir fen harikasıdır. 

Makbule Hanım ve Bahri Beyin ahırı tarik ile çevrilı arabalık ve ahır 
lı bir evin tamamının evsafı 14 Na. kapıdan içeri girıldik t e zemini tı>l" 
rak imalathane ve camekan bölme bir yazıhane mevcuıidur. Hanenil 
tekmil altını ve bahçenin bi.r kısmını işgal eden bahçede tulumba kUYv 
mevcuddur. 16 No. da antreden merdivenle birinci kata çıkılır. ll" 
sofa üzerinde 4 oda içinde mutlak bulunan bir oda v;rdır. Elektrik~ 
sisatı vardır. Umumi mesahası 342 metre murabbaı olup bundan Jll 
5 metre murabbaı binadır . Bina muhtacı tamirdir. Takdir olunan ~· 
met (2844) liradır. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 9/2/1939 tarihindt'' 
ltıbaren 936/1707 Na. ile istanbul dördıincü icra da ;resır.de muayYtl 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İliinda yazılı ol rd8

' 

fazla malu\ımat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 936/17L ")>.' 
numaTasile memuriyetimize müracaat etmelidir. , 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 1.
nisbetinde pey veya milli bir kankanın torninat mektubu tevdi cdilr 
cektir. <Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak ha~ 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masr:ıl' 
dair olan iddi3larını işbu ilan tarihmden itibaren yirmi gün içinde er 
rakı müsbitelerile birlikte memuryetimize bildirmeleri icab eder. p,'# 
halde hakları tapu sicili ile sabit lmadıkça satış bedelinin paylaşt111 

sından hariç kalırlar. 
4 - Göı;teri!en günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartn' 

mesini okumuş ve lüzumlu malumat alınış ve bunları tamamen kab" 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5-Gayri menkul 27/2/1939 tarihinde pazartesi günü saat 14 ten J6f 
kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan s111"' 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıyn; 
tın yüzde 75 itıi bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüchanı ol 
diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile tefl1 
edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çı.kmazsa en çok arttırsPıf 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit ediJef' 
1413/939 tarihinde salı günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dördii~ 
icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına ı ,> 

İNGİLİZ KANZUK ECZANE- hanı olan diğer alacaklıların bu gyri menkul ile temin edilmiş alaC 
Sİ BEYOÔLU - İSTANBUL !arı mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale e<JO -•••••••••••••i Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşe!· 

•-Dr. HORHORUNf-•I 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ~ 

keci Viyana Oteli yanındaki sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğO 
delle alınağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen muayenehanesinde tedavi eder. 

K 1 
pıbcaktır . 

.. ________ ul anmaktır.------1--.ı ıv - Şartnatnı!ler parasız oiarak her gün sözü geçen şubeden 
1 1 

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ktP'' 
Hastalarını akşam" kadar Sir- I 

- Tt'lefon : 24131 - beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale cdJ 
İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab , 

--------------,--------------lalıMlı:Jir 

fstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve katalog-
DEVREDİLECEK IHTİRA nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın men'~ 

Çubuklu antreposunda bulunan 5527 numaralı mezad kaimesinde 
yazılı bila marka biliı numaralı 1516 kilo ağırlığında 129 lira 38 kuruş 
değerinde petrol 27 /1/939 günü Sirkecide Reşadiye caddesınde güm
rük satış salonµnda 1549 sayılı kanun gereğince satılacaktır. İstekliler
den yüıode yedi buçuk pey akçesi makbuzile maliye unvan tezkeresi 
istenir pey akçeleri saat 12 ye kadar vezneye yatırılması mecburidir. 

(532) 

İstanbul Nafıa Nüdürlüğünden : 
9/2/939 perşembe günü saa . 14 de İstanbulrla Nafıa müdürlüğün

de (2145.73) lira keşif bedelli Yeşilköy Hava Yolları tamirat atölyesi 
tevsii ve kalörifer dairesinin tecridi ile Büyükdere 2 numaralı hanga
rın boyanması işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart
nameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat tminat (161) liradır. 

İsteklilerin en az ct500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dai~ ida
relerinden almış olduğu vesikalara ıstinaden İstanbul Vilayetinden ek
siltme tarihinden (8) gün evvel alınmış, ehliyet ve 939 yılına aid Tica
ret Odası vesikalarile gelmeleri. (363) 

İstanbul Lokantacılar Cemiyetinden : 
Cemiyetimizin 939 yılına aid muamele ve hesablarının ve çalışma 

tarzının umumi heyet karşısında tetkiki ile idare heyetinin ibrası ve 
talımatname mucibince idare heyeti azasının rusfının yeniden seçil -
mesi için kayıtlı azamızın Cemiyet hüviyet cüzrlaıı.larile birlikte 80 
ikıncıkanun 939 pazartesi günü saat 15 de Türbede Babıali caddesinde 
ki Cemiyet merkezinde hazır bulunmaları rica olunur. 

larını tetkik edilmek üzere ihale gününden 10 gün evveline kadar İnhi
sarlar Tlmum Müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tek
lıfler '~ . n kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır 

Vl- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~1 7,5 gü
venme paralarilc birlikte yukarıda adı geçen komi•yona gelmeleri ilan 
olu:ıur. ·86• 

Cın<i 

Tonga ipi 
Kristal yazı takımı 

,,. ... 
M kdarı Muhammeı B. % 7,5 

tuta·ı tutarı teminatı 

Lira Kr. Ura Kr. U. Kr. 

eksiltmesi 
şeklı saa t; 

10.000 kilo - 60 6000 - 450 - kapalı 15 

(8 parçalı) 40 adet 14 52 580 80 43 56 pazarlık 16 

BERAT! yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

•Ray Demirleri imali usulü• 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag ~ 
hakkındaki ihtira için alınmış o- cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verın 
lan 10 Mart 1934 tarih ve 1790 nu- mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tazifat ve tellaliye resıt' 
maralı ihtira beratının ihtiva etti - d ·· il b ı · k ;. ı en muteve it e ediye riısumu ve mütera im va~ıf icaresi alıcı)' ' 
ği hukuk bu kerre ba.şkasına devir olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. Işbu gayri :rrıen 
veyahut mevkii fiile konmak için yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra me:rrıı.:r1'· 
icara dahi verilebileceği teklif edil- odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi daıresinde 5 

mekte olmakla bu husu•ta fazla ma- lacağı ilan olunur. (14203) 
lfımat edinmek isteyenierin Galata---~-----------------------,,.. 
da, Aslan han 5 inci kat 1-3 numa -
ralan müracaat eylemeleri ilan o
lunur. 

ZAYİ ORDİNO 

Deniz Levazınt Satınalma Komisyanu iian1 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak U0.000) Clio vapurunun 7/5/932 tarihli 

1 - Tahmin edilen bedeli ·21330• lira olan •3000· adet batta~~ 
7 / şubat/ 939 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 de kapalı zarfla 
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. kilo tonga ipi ile (40) adet (8 parçadan ibaret) kristal yazı takınu hi- 22 seferiyle Alnıanyadan namıma 

zalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. gelen FC/JE markalı 3 sandık No. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 803/805 çanta demirine a!t, Frateli 

gösterilmiştir. Sperco vapur Acentalığından aldı -

2 - İlk teminatı l!i99 lira 75 k uruş olup şartnamC'si her gün J<OJI' 
yandan parasız olarak alınabilir. .# 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzin;j 
cekleri kapalı tekili mektublarını en geç belli gün ve saatte 1' 1 
paşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver 
!eri. .377, .. ,,. 

III - Eksiltm 7/2/939 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında ya- ğım ;0/5/932 günlü Gümrük ordi
zılı saatlerde Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım lro- nosunu zayi eyledim. Adı geçen A
mjgyonunda yapılacaktır. centadan yenisini çıkarttığımdan 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- eskisinin hükmü olmadığı il.an 0 _ 

na bileceği gibi nümuneler de görülebilir, lunur. 1 - Keşif b~deli 3329 lira 50 ku- ruş olup şartnamesi koınisY0P 
V - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mek- Jak Eskenazi ruş olan deniz sevk memurluğu dev parasız olarak alınabilir. ~· 

tubu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka te- ' """"'""'!!!!"!'!!!!"!'!!!!"!'!!!!"!'!!!!"!'!!!!"!'!!!!"!'!!!!"!'!!!!"!'""""'-!!!!"!. ri çark anbarının tevsii açık eksilt- 3 - İsteklilerin 2490 sa1' 11 
/ 

minat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale saatinden Sahibi ve neşriyatı idare eden meye konmuş olup 9/Şubat/939 ta- nunda yazılı vesikalarla l>"ı ,J 
P'' bir saat evveline kadar yukarda adı geçen alım komisyon başkanlı- Baş muharriri rihine rastlıyan Perşembe günü sa- belli gün ve saatte Kasıll'l ıl 1 

ğına makbuz mukabilinde vermeleri ve pazarlığa iştirak edeceklerin ETEM İZZET BENİCE at 14 te eksiltmesi yapılacaktır. bulunan 1comisvona müracs91 

de muvakkat teminatları ile komisyona gelmeleri ilan olunur. (443) Son Telgraf Matbaası 2 - İlk temınatı 249 lira 04 ku - (533\ 


