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Hürriyet 
Ve 

Tenkid 

Ereğli Faciasının Kurbanları Araştırılıyor 
Tahlisiye Vesaiti Bu Sabah Ereğli de İşe Başladı ... , .................... .. 

Tllrk m•tbuatı için hürriyet 
ve tenltldin mana, §üınul ve 
ölçüıünil bir kere daha 
kendi kendlınlzi mürakabe
den geçirmek sureille ta. 
)'in edebiliriz· 

Vapurların Vaziyeti Ve Feci Hadisenin Kurbanları Hakkında Kat'i Malumatın 
Bu Akşam Tahlisiye Vesaiti Tarafından Telsizle 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE s d s b 1 T D k 1 T l H :u::yde:i.::·iıı::::in~:..:: ua , e at ve .ı:e v apar arının 
hyen iki mefhumu halinde A"" k • b l • D • LJ b V k ~'am edecektir. Hürriyetsiz in~an, ı et er ı ne af r flQ er ı 0 

ın~ansız hürriyet olmaz. Hilrrıyet 
an(a'-' yaşıyan, duyan, konuşan ve .. l••••••••••••••••t•••••••••••••••••••••••mı 
dıişlinenlerin hakkıdır. 

Küre kuruldu kurulalı insan of 
lu şaşmadan bu davanm mücade-
lesini yapıyor. Zaman zamap ka • 
zanıyor, yine zaman zaman kaybe-

•, 

' ... 
• 

diyor. f ' 

Hürriyetin en ziyade tecelli et- 1 
!iği muhitlerden biri de matbuat- 1 

Zarar 
Milyonu 
Aştı 

• 
ı 

hr ve.. matbuat hürriyeti insan 
camialarının en mukaddes haklu 
ol81'ak en başta gelen neıınedh:. 
Bunun içindir ki prensip ıudur: 

• - İnsan hilr doğar, hilr yapr, 
hür öltlr-• 

Türkiyede bu hürriyet Kemali>! 
rejim ile gerek insanlar için, gerek 
halk topluluğuna mümessillik e -
den matbuat için taın bir emniyet 
üadesl l~lnde tesis edilmlıtir. 

Bu hürriyet, anar§iden nzak, di
sipllnll, ne sağa ne sola temayül 
etıniyen ve dosdqğru Kemalı.t he· 
def üzerinde istikamet ve hız bu -
lan bir hürriyettir. Onun içindir 
ki, buna bazılarımız: 

- Öl~ülü hürriyet" 
Diyoruz. 

Makaachmızı daha iyi lıah etmi~ 
olmak için bunun ölçüsü için de 
bir iki misal verebillıiz: 

- Dervİ§ Vahdeti .• hürriyeti! 
- MevlAnzade.. hürriyeti .. 
- Ahmet Samim .• hürriyeti .• 
- Ali Kemal hünlyeti .. 
Ve.. milli mücadelenin dönüııı 

nokta11 olan 30 A~tos ile Şeylı 
Said isyanı ve Serbest fırkanın do· 
ğuşu ile kapanışı 8l'asmdaki hattı 
fisıllarda geride bıraktıiımız ve 
hatırladıiımız hürriyet ve.. hür
riyetler. 

Ki, bunlar memlekete anarıi, is
yan, ihtilal, felaket getiren hürri
yetler olmuştur ve .. insanların mu
kaddes hakkı olan hürriyet bu saf
halar içinde hüviyetini kaybede 
ede ya •rezilet•, ya •lıiyaneı. hal 
ve hükmünü almıştır ki o ümmet 
devrinin başı boşluk ifadesi; hukuk 
ilminin tarifi içine giren hürriyt 
mefhumunun tanı zıddı idi. 

Bugün için böyle bir hürriyete 
düşmanız ve .. asla o telakki içinde 
değiliz. Hatta, devirlerin heyeti u
mumiyesioi: 

- Osmanlı hürriyeti .• 
diye adlandırabilecğiıniz gibi hür
riyeti o ıekilde kullanınış ve sui· 
istimal etmiş olanlara da ayni 
danıııayı vurabiliriz: 

(Devamı 8 ıncı ıahlfede) 

Karadenizde Daha Bir 
Çok Motör Ve 
Yelkenli Battı 

J\fillet vapurunun ikinci kaptam 
Tahir Kepez 

P azar günü başlıyan fırtına 
hala .dinmemiştir. Vaha 
Karadenizde havalar hPr 

Bunlarda Kaç Kişi 
Boğulduğu Henüz 

Be ili De(iil 

gün biraz daha düzelmekte ve nıs
beten sakinleşmekte iııe de henüz 
normal bir vaziyet hasıl olam2 -
mıştır. Bundan başka Ege deni • 1. 
zinde de şiddetli bir lodos e.I!~ Çarkcı Murat Atewçi S•bri 

başlamış, ve bu fırtına bu denizde Pazar günkü korkunç fırtınanın 
bulunan bir'<,2l< gemilerin en ya- yaptığı tahribat hasebile o ger. 
kın limanlara iltica eylemesi-rı~ vukua gelen kazalar hakkında 

EEbeb olmuştur. henüz en kat'! ve en esaslı malfı-

Lostromo Bahaeddin 

mat elde etmek mümkün olam~
mıştır. 

Çünkü telefon, telgraf muha -
bereleri hllA kesik olup noüm1<ür> 
olan sür'atle bunların tamir edil-
nıesine çalışılmaktadır. 

TELSİZLE MUHABERE 
Şimdilik yalnız İzmir ve TrakJ6 

ile telefon ve telgraf muhaberesi 
mevcud olup bütün KaradeıüL 

sı<lıillerile ve bilhassa feci kaza • 
nın vuku bulduğu Ereğli ile an. 

(Devum 8 ma ...ı.ıtedel 

Feri b ot Polonya 

Haydarpaşa ile Sirkeci Arasında I Sovyetlere 
Sür'atle Tesis Edilecek Yaklaşıyor 

Litvinof Varşovaya 
Gidecek Bu, 

Varşova 4 (A.A.)- Litvinof'un 
yakında Varşovayı ziyaret ede • 
ceği hakkındaki şayialar son za

miryolları arasında Romanya ve 

Memleketimiz İktısadiyatı Ü zerine 
Mühim Tesirler İcra Fdebilecektir 

Çok 

N afıa Vekaleti; Trakya şi -
mendiferlerinde eskiden 
pek durgun bir vaziyPltP 

bulunan beynelmilel ticari e<ya 
r akliyatını harekete geçirtnıek 

,.e ihracat ticaretimiz için bu yol· 
d&n da sevk imkanlarını hazrrla
mak üzere ilk merhale olmak ü
zere Türk - Yunan - Bulgar de-

Yugoslavya hududlarına ka~a.~ manlarda müsbet şekiller almıya 
başlamıştır. 

müşterek .tenzilli beynelmilel bir 
Eşya tarifesini mevkii mer'iyete Litvinof, yeni Sovyet - Polonya 
koymuştur. ticaret anlaşmasının imzası için 

Bu tarife, eski ücretlere nazaı :m !I, ====(=D=ev=a-=m=ı =6=n=c,;,ı,;,•a;;;y;,;f;;;a~da;;,):...,ı 
% 25 ila % 50 arasında bir te117;. ı -
latı ihtiva etmekte ve mallarımızı 

(Devanıı 6 ncıda) 

- ı 

Fransa - Suriye 
Münasebatl 
Ciddileşiyor 

~~~~~~~~~~ 

Milli Şefin 

İzmirlilere 
İltifatları 

Kendileri ilk Fırsatta 
ızmiri 

Şereflendirecekler 
İzmir 4 (Hususi muhabıri -
mizden) - Belediye reisi 
Behçet Uz şehrimize döndü. 
Behçet Uz Ankaradaki temas
lan hakkında beyanatta bu· 
lunarak, Reisicumhur lsmeı 

İnönüne izmirlilerin yük.<ek 
sevgi ve tahassürlerini arzet
ti§ini söyliyerek; 

•- Rflisicumhur, münasfö 
fırsatta lzmiri te~rifleri ile 
bizleri sevindireceklerdir • 

dedi. ' ·------
Japon 

Kabinesi 
Çekildi 

Japon Başvekili Prens Konoy .. 

Tokyo 4 (Hususi)- Prens Ko
noye kabinesi istifa etti. İmpara.
torun Prensi yeniden kabineyi teş
kile memur edeceği zannedilmi -
yor. Ağlebi ihtimal Hiranuma ye
ni kabineyi teşkile memur edile
cektir. 

Yeni kabinenin Avrupaya kar
şı daha mutedil siyaset takip ede
ceği sanılmaktadır. 

Diğer taraftan Mareşal Çan 
Kay Şek'in muavininin elaltından 
japonya ile uzlaşıruya teşebbüs 

etmesi Çinde çok fena tesir hasıl 
etmiştir. 

1Yeni Tefrikamı} 
1 No. LU 
HALK 

FiLOSU 

Paris 4 (A.A.)- Journal gaze
tesi, Suriyedeki vaziyet hakkın

- da bedbin bir yazı neşrederek ez
cümle diyor ki: 

Fransa ile Suriye arasındaki 
zıddiyet çok ciddi bir vaziyet al
mak tehlikesin! göstermektedir. 
Filhakika Fransanın, nihayet bu
lacağım vadettikten sonra, vesa
yetini bundan böyle kuvvetle mu
hafaza etmesi değil, fakat isyan 
bayrağım çeken Suriye nasyona
lizm; ne karşı bu vesayeti yeniden 
te•is etmesi mevzuu bahistir. 

lngilizHükümdarlarının 
Amerika Seyyahatleri 

Bu harikulôde nıeraklı tarihi 
deniz tefrikamıza yakinda 
ba~lıyacağız. 

• .. 
Feribot işletilmesi kararlaştmlm Haydarpaşa ile Sirkeci 8l'asından 

bir a;ö rünüş 

Londra 4 (Hususi) - Resmen 
tebliğ edildiğine göre İngiliz Kral 
'e Kraliçesi 8 mayısta Portsmouth 
limanında Repulse dritnotuna bi
nerek Kanada ve Aınerikaya ha· 
ı-eket edecektir. İngilit hükümdar-

. !arının bu seyahati, altı hafta ka
dar sürecektir. 

Bildirilmesi Bekleniyor 

Adliye Vekili 
Değişti 

Eski Adliye Vekili, Parti Gurubu 
Reis Vekili Seçildi 

Bu Partinin Yüksek Mahfellerinde Meclisdeki 
' GrupReisliğine istikbal lçinHuhusiBirEhemmiyet 

Verildiğinin İfadesi olarak Telakki Olunmuştur 

A 
nkara 3 CA.A.) - Adliye 
Vekili Seyhan meb'usu Hil
mi Uran, Büyük Millet Mec

lisi Parti Grupu reis vekilliğine 

intihab edildiğinden Adliye Ve
l<Jliğinden istila etmiş ve yeril'e 
Büyük Millet Meclisi reis vekille
rinden Konya meb'usu Tevfik 
Fikret Sılayın tayini yüksek tas
dike iktiran etmiştir. 
PARTİ GRUPUNlJN DÜNKti 

İÇTİMAI 
Ankara 3 (A.A.)- C. H. P. Bü

yük Millet Meclisi Grupu umumi 
heyeti 3/1/1939 saat 15 te reis ve
kili ve Trabzon meb'usu Hasan 
Sakanın reisliği altında toplandJ. 

Evveli Başvekil Celdl Bayar 
söz alarak münhal bulunan grup 
reis vekifüğine genbaşkur tara • 
fından Adliye Vekili ve Seyhan 

Eski adliye Yeni adliye 
Vekili H. Urwı vekiliF. Sılay 

• 
:rııeb'usu Hilmi Uranın namzed 
gösterildiğini beyan etti. Umumi 

(Denmı 1 mcı aalüfede) 

j Akdeniz İhtilafı Karşısında 1 

Daladye Bugün 
Cezayire Hareket 

Ediyor 
Daladye, 
Müdafaa 

Fransa 
Edecek 

Ecdaddan Kalan 
Kadar Kuvvetlidir, 

Mirası 
Diyor 

P aris 3 (Hususi) - Fransız 

Başvekilı Daladiye, dün ik
şam saat yedide Tunustau 

Gabese müteveccihen hareket et
miştir. Daladiye, geldiği gibi hD· 
reketi esnasında da parlak teza -
büratla uğurl-ştır. Tunus bP
yı, Fransız Başvekiline en büyi•k 
'I unus nişanını vermiştir. Dala -
diye burada söylediği nutukt•. 
rransanm hiçbir vasıta ile Afri· 
k;ıdaki topraklarından bir karış 

yer bile alınmasına riza göster • 
ıniyeceğini ve Fransanın ecdadrlan . 
kalan mirası müdafaa edecek ka
dar kuvvetli olduğunu söylemi~tiP, 

Bugün Tunusun cenubunda Ga
beste, 25,000 askerin geçid resmin
de bulunacak, müteakıben or?d'lll 
Cezaire hareket edecektir. 

BİR TEVKİF 
Londra 4 {A.A.) - Burgos'daıı 

Reuter ajansına bildirildiğinl• g'l
(Devllml 6 mcı aalıifede) • 

Dalad.Jenin Tunuatan sonra ziyarete karlU' verdiii Cezair,in 
ıunumi manzarası 



1 AD"SELER KARŞISINDA~ 1 
-- - -----Son Telgraf-· --

AVBUPADA -----
Ş 

u cAvrupada tetkı"kat• de
nen ıeyi çok merak ediyo
rum. ru ne tatlı ıeydlr ki 

her .kalaJlnı bulan tetkikat, tah· 
kikat •e takioat için • Avrupaya 
Cidiyor. Baksanıza, Belediyenin 
garajlar mildürü olan zat da vak· 
tile tetkikat lçın Avrupaya gön • 
derilınif. Belediye garajında ne 
gibi i:;l.r vardır? Yakından bil • 
mlyoruı:. Olaa, olsa, burada Bele
diyeye ait baı:ı motörlü nakil va· 
ııtaları ıecelerl istirahat eder. U
fak tefek baı:ı tamirat yııpılır. •Ga
raj• denen müessese o kadar bü
Jilk, ehemmiyetli bir §ey midlr?. 
Bu mil~esenln başındaki zat Av· 
rupaya fiderek ne öğrenecek? .. 

Çöp kamyonlarının çamurlıırı· 
nın n l temizlendiğini ınl! .. BI· 
ı:e öyle ~eliyor kl, garaj müdür
lülde değil gece bekçi iğıle idare 
edilir .. Şu Belediyede ne çok mü
dürlük var, yahu.. 

STAJJMIZI 

YAPM4Dnt Kf., 

Dahiliye Vekaleti, i.t.nbul Be
lediyesine bir tamlı..ı göndecmiş, 
Beldiyeyl ılddetle tenkid ediyor. 
Sinema, plij gibi yerlerin fiat 
tarifelerinin tesblt edilmesi işin
de, şimdiye kadar Beldiyenin li· 
kayd kaldığını bildiriyor. Doğru 
söze bayılırım. 

Biz de nktile ıaı:etelerde bu 
flat tarifelerini iflni yaı:ar, du • 
rurduk. Belediye kili derecede a
lakadar olmuyor, derdik. Bele • 
diye erkJru küplere binerdi. Şu 
doğru l1fta bir ttlaun nr galiba.. 
Kime söy1esooiı: kızı7or. Böyle 
olmıyan şeyleri olur gibi göster
mek, boyuna ıaetetmek lçia ge
nlf bir hayale ihtiyaç Yar. Fakat, 
biz, İstanbul belediJ'eslnde bir ka
pıya müdür ol11p da staj yapma
dık, Avrupaya tetkikata gitmedik 
ki; bu işi nasıl kıvıralım?~ 

ALIŞKANLICiIM 

NETfCEU:R--r -
Gazetelerde okuyoruz: Blr çok 

( 
f!l:nafa temizliğe, sair Belediye 
hilkilmlerlne dayet edilmediği için 

ceza k~illyor. Ceza iyi bir ders-
tir. Fakat, bu zavalliların ne ka· 

bahali var?. Onlar şimdiye kadar 
öyle alışmışlar. Onların kafasında 

yer etmiş bır stlz vartlı: Belediye 

yosağı üç gfin sürer. Kontrol, 

şlddı>t, ceza üç gün sonra gevııer 

ve unutulur. Ş;.mdi, devamlı ve 

takible hu işlerin peşinde koşu • 

lunca, herkes, eski alışkenlıltın 
verdiği fena tabiatla, gafil avla· 
nıyor .. 

Görüyoraun y1, ey hemşeri, ya

sak üç gün değil, ebedidir, Ona 

göre kendini çeki düzene koy!. 

Boş boşuna ceza yeme .. Kazan • 

dığın üç beş kuruşu da elinden ka
çırma.. 

KADINLARIN 

BULUNDUCiU YER 

Bir arka~ yazdığı fıkrada §ÖY· 
le diyor: 

cAmerikada bir konferaıı.ıı din

ledim. Konferansı veren zat di

yor k;: - Sokaklannda hı:la ka
dın gördüğün ;iz şehirler medenl 

mcrnlekeUerdır. Nerede fazla ka· 

dın varsa orası erı medeol bir m•ı· 
hittır.• 

Bu tar'.fe göre, kadınlar ha • 
mamı en medeni bir yer olmu· 
yor mu?. 

BOLİVUDA D.o\ VET 

EDİLEBiLİR llUYİM? 

Şu Amerikanın meşhur o!Mı si· 

nema şehri var ya.. Holivud.. O

radaki yıldız, yani sinema artist
leri İngiliz hükümdarlarını Holi· 
vuda davet etmişler .. Bütün dün

ya merak ediyormuş: Bakalım, bu 

d.&veü İngiliz Krılı ve Kraliçesi 
kabul edecekler mi?.. Eğer kabul 
etnıiyecek!erse, davetiyeyi bize 
göndersinler, biz gideriz .. Bizim 

başka türlü Avrupaya, Amerika

ya tetkikata gideceğimiz yok ki .. 

AHMET RAUF 

1 KÜÇÜK HAH E RLEI~ 1 
* Eski Vali Muhiddin ttstünda· 
ğın kardeşi Hikmet Ostündağ ile 
kardeşi Said İbrahim yanan adli· 
ye sarayı enkazını kaldırmayı ta· 
ahhü t ettikleri halde kaldırmadık· 
!arından Defterdarlığa 2400 lira 
lidemeğe ınahkUm olmuşlardır. 

* İngiliz devlet bankası şefi. 
Berline gidecektir. 

* Romanya hükıimeti faşist se
lıim usulünü kabul etmiştir. 

* Yılbaşı münasebetile Cum· 
hur Reisimiz İsmet İnönü ile Ro
manya Kralı Karo!, Çekoslovak
ya Reisicumhuru Hacha Emile, 
Arnavutluk Kralı Zogo, Bulgar 
Kralı.Boris, Yunan Krah Georges, 
Meksika Reisicumhuru Lazoro
ıardenas arasında telgraflar te .. 
ti olunmuştur. * Senebaşı milnaııebetile tat!! 
olunan mektebler bugün açılmıı· 
lardır. 

* ~~P ~enesi içınde lıtanbul vi
layet inde 158 bin 165 evrak mu
amele ı;öcmüştür. * Almanyada bulunan Yahi • 
tiilerden ekserisi kadın işçiler'" 
genç erkeklerden mürekkeb ol
mak üzere 150 bin kişi ilk partide 
hicrete hazırlanmaktadırlar. * İngilterenin yeni Ankara el· 
çisi Nisan ayında gelecektir. R" 
elçiliğe Bükreş sefiri Sir Rejiıwle 
Hor tayin edilmiştir. 

* Terkos suyunun ıskaralan 
temizlendiğlnden dünden itiba~en 
~kmıyan sular yin eakmağa bış· 
laınıştır. 

* Denizbank umum müd;i!'iı 
Yusuf Ziya Öniş dün Ankaraya 
gitmiştir. * Nişantaşı kız orta mektebın;n 
tamamlanması için Maarif Ve • 
l:lleti 13 bin liralık tahsisat qön. 
dermiştir. 

GÖKYOZO"DE 
AŞK YARIŞLARI 

No 78 

- Peki yavrum, dedi, şimdi ge
liyorum .. 

Ve telaşla üst kata çıktı. 
Bay Tahirle oda kapısı önünde 

karşıl~tı. 

- Bize yakın bir ev tuttuğu • 
nuza pek memnun oldum, oğlum! 
B n de çabuk gidip pederinizc ye· 
tişeyim .. Siz çayınızı içiniz! 

Dedi.. Reşadın elini sıkarak 
merdivenden indL 
Re~ad şimdi temiz bir aile için· 

de bulunuyordu. 

Suna, ayakta duran kırklık. u
s.un boylu ve yakışıklı bir kadını 
fÖst~rdi. 

- Annem .. 

Yazan: t.lı:eadv F. SERTELLi 

Reşad genç kadının elini hiir -
metle öptü. 

Suna iki çocuk daha gö;tererek: 
- Kardeşlerim .. Jale .. Adnan .. 
Diye mırıldandı. Odanın orta-

sında kahvaltı sofrası hazırlan -
mışlı' Küçük bir ispirto ocağımn 
üstünde kaynıyan çaydanlık ta
şar gibiydi. 

Sunanın annesi, Reşada hatır 

~orduktan sonra çaydanlığı indir· 
di .. İçine bir tutam çay atarak, il . 
pirtoyu söndürdü. 

Suna küskün duruyordu: 
- D~mek ki Necmi amcam Kar· 

şıyakaya taşınmakta ısrar ediyc>r, 
öyle mi? 

Kambiyo 
İşlerin in 
İdaresi 

p O İ S 1 Hata'ya 
e .. Ma hkemeler Yapılacak 

Ziyaret • :.: 1 • : ~ '· ·.1 ... ' , • .. ...~ "' • ,. ~ ' ~ • .. ,I . 't • ' ~ ·~ :. 

Maliye Vekaletinden 
Merkez Bankasına 

Devre ;lilecek 
Memleketimizde karnbıyo iş'c- i' 

ıuıiıl Merkez Bankası tarafı'ld<ar. 

iC:ar eolunması. kararJ.aıtırılnıış • 
tır. 

Beş Bin 
Lira 
Yandı 

Zincirleme Antakya Gazeteleri Bu 
• Hususda Bazı 

Otomobı[ Malumat Veriyorlar 

Kazası 
Bu hususta blr kararname ha· 

zırlannuştır. Malum olduğu üz,.~:ı 

kaml:ıiyo işleri hilen Maliye V r • 
kileti tarafından tedvir olunmak· 
tadır. Bu karar mevkii tllt'ı;i<a 

Londuktan sonra Maliye Veka • 
ldinin kambiyo lşleriııde çıılış•r 

Hazu Para Dükkanda Otomobil Bir Otomobile 

Antakyadakl Hatay gazete'erl 
~tihbarat bül'05Undan bildirildi.· 
ğine göre yakında hüklımet ,.r • 
~inım••dan bJ.Zıları Hataya lılr 
ı.:ostluı.: ziyareti yapacaklardır 

Hatay hüktlmeti tarafından, mı· 
saf!rlerln parlak bir s rette kat· 
~ılanması lç'n Antakyada şiınJi
tlen büyük hazırlıklara başhıu!· 
dığı da habar verilmektedir. 

ıı emurlartlan bir hısmı °""'z 
banka&ı. kadroounıı alınacaklar·lır ---

Grip 
Ve Tifo 

Fevkalade T edbirlcr 
Alın rrasına Lüzum 

Görülmüyor 
Viliyet umumi hıfzıssıbha D!C<;. 

esi evvelce yazdığımız veçtı;:c 

c.ün Vali muavini Hüdai Kara • 
taburun reisliğinde topbnmıst•ı. 

Ilu toplantıya Vilayet, Belı~ıliyc, 

kolordu sıhhiye mildürlerile ma· 
arif müdürü ve % serbest doktorb. 
2 serbest eczacı iştirak etmıştir. 

Toplantıda; gripln ve tifor.un 
;tchirde çoğaldığı mevzuu b11, • 
scdilmiş fakat bunların mÜM•ıf 

vak'alara sebebiyet verecek ır.•lı.l· 

yette olmadığl anlaşılmıştır. 
Son bir ay içinde şehrim;~ac 

Zi tifo vak'ası kaydoluııduğun~ 

r.azaran bu miktann gittikçe vat. 
ınasına nazaran fevkali.de sı~ hl 
tedbirlere ve ıriP yüzünden de 

Durur mu 1 
Mercanda İmamlı hanında ikin

ci kat 5 numaralı çadırcı Osıruına 
aid yaı:ıhaııeden yangın ÇIA!IllŞ bir 
odının bazı aksamı yandığı halde 
itfaiye tarafından söndüriı.lrnüj • 
tür. 

Sobadan çıkan hu yangın tsna· 
'ında Osmaııa aid beş bin lira ka· 
dar evrakı ııakdiyesinin müiıiın 
lıir kısmı da yanmıştır. 

Yeşilköye 
Gelen Ot 
Denkleri 

Dün Y eşilköy sahillerine M~r· 
maradan dalgalar tarafından ge
tırilen birçok ot denkleri dil( • 
miLjtilr. 

Bu otlAnn Marmarada fırttn~ya l 
tutulan bir yelkenliden yükü lı, .. 
fifletınek için denize atılmış ol • 
ıiu~ zannedilmektedir. 

---<>---

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Ahmedin ldaresintlDkl 

1625 numaralı otomobil Yedlku • 
lede oturan Kostantin isminde Ll
rme çarparak muhtelif yerlerin· 
den yaralamıştır. 

Ve Arabaya Çı.rptı 
Tozkoparanda dün ~.Incirleme 

otomobil kazal•m olmuştur. Şİ.f! • 
haneden çıkarak Tozkoparan c~d· 
desinden geçmekte olan toför Ş~· 
rifin idare•ındeki 2527 numara' 
otomobil Y azmaı: adında bir •U· 
ı ticünün yük srabasına çarpnP1' 
dıııgilinl kırmıştır. Bu otomot-ilır. 

erkasından gelmekte olan İbntim 
Cengiz adında birinin ldarestrdE'
kl 327 numaı:alı hususi otomobil 
birinci kaza esnasında yol k.ıp ın
mı~ olduğundan otomobilini d•ır· 

durarak yolun açılmasını bekle • 
"'ekte iken arkasından gelmette 
olan şoför Raifin idaresindeki 1742 
rumaralı otomobilin sa.dm...;'•" 
maruz kalarak mühim sureıtf' hıı

s&ra uğramıştır. 

iki 
Beyğir 

Boğuldu 
Kerestecilerde keresteci Ahll'~· 

de aid ve sürücü Rahminin !ria· 
resindeki çift arabası Hal rıhtı • 
mında bir motörden yük alırak
te iken beygirler ürkerek kacm• k 
U-terlerken denize yuvarlan~ t•e 
ber ilet beygir de kurtarılamıyo· 
rak boğulmuşlardır. 

r~ekteblerln kapatılmasına lilztı'l' ==-===-===--=---==--==--===----= .. 
görülmem.ittir. Devlet 
lzmi in Yol l arı nı Bir Matbaaları 
fsveç Grupu Yapmak Birleştiriliyor 

lst• r Devlete ait matbaaların birleş· 
IYO tirilmesi hakkındaki kanun pro • 

Şehrimi:ze İsveçten bir mühen- jesi Büyük Millet Meclisine gel· 
dis grupu gelmiştir. ıniştir. 

Bu mühendisler; İzmir vi!A,ve- Projeye göre Genelkurmay, ha· 
tinin turistik yollarını inşaya ta- rita umum müdürlüğü ve deniz 
lip olan bir İsveç şirketine mPn· matbaaları hariç olmak üzere bü
supturlar. Mühendisler İstanbul· tün askeri matbaalar •askeri mat
da bir gün kaldıktan sonra evv~l- baa• ismile Ankarada birleştirile
ki gün İzmire hareket etmişler • ceklerdir. 
dir. cBüyük Millet Meclisi., cDarp· 

hane• ve ·Damga• matbaalan da * Eminönünden Balıkpazan hariç olmak üzere diğer matbaa· 
cadcte•ine uzanan ve hı\len bir ça.-

ların hepsi Ankarada •Devlet 
mur deryası halini alan yolda 70 

matbaası• isınile birleştirilecek • 
metr~l!k bir parke yol yapılma • 
sına bRşlanılmıştır. Bili.hare bu lerdir. 

Halen şehrimizde ·Devlet ba • 
yol asfalta çevrilecektir. * Londradan bildirilidiğine gö- sımevi• hımi ile çal!§an matbaa 

da ·Maarif matbaasıa isınile bu
ıe Berlinde muharrir Nikiş il!! 18 

rada çal!§acaktır. 
arkadaşı Hltlere kar~ı bir ıu!kasd ------------
tertib" etmek cürmile tevkif olun· * Sıhhiye VekAleti Amerika • 
muşlardır. dan cçelik ciğer. denilen lletler· * Memleketimizde sıtma mil- den getirmiş ve Ankara nümune 
cadelesinden l sene zarfında mü· rastancsinde halkın istifadesir,e 
him neticeler alınmış ezcilmlP v ıl· koymuştur. 

nız l ay içinde 42 bin 43 ki§! rrıu- * Almanlar Rusyadan çıkarıla· 
11yene olunmuştur. raklardır. 

Re.ad gülümsedi: 
- Hayır. Ev işite uğraşmağa 

vakti yok. Bu işin takibini tama· 
mile bana bıraktı. 
Sunanın annesi buğday ber;,,lı, 

konuşkan bir kadındı.. FevkalAde 
güzel değildi; fakat çekici ve nıa· 
ııalı bakışları vardı. Çapkın bir 
~rkeğin bu kadınla meşgul ol • 
mamasına imkan yoklu .. 
Reşada döndü: 
- Dün sabah da bekledik sizi. 

Pederiniz erken gitmiş .. 
Ve hemen ilave etti: 

- Bize komşu geleceğinizi du· 
yunca, Tahir o kadar sevindi ki.. 

Suna hırçın bir sesle: 
- Hayır, anne! dedi. Onlar b•· 

zim komşuluğumuzdan hiç de 
memnun olmamışlar. Babası Kar· 
§•~akada ev tutmasını tenbih et• 
miş .. 

Re~ad ciddi bir tavırla, evvelce 
yaptığı şakayı tamire çalışıyordu. 

- l'lu bir latifedir .. Babam ev 

!şile meşgul olmağa vakti olma -
ct:ğını söyledi. Size yakın bir ev 
tuttuğumu duyunca, derhal Sı • 
vasa telgraf yazdı. Annemin he· 
Il"en hareket etmesini bildirdi. 
Sunanın gözüne bakarak de • 

vam etti: 

- Balkondan latife olarak söy
lemiştim bunu. Küçük bayan ~~· 
lıba ciddi telakki ederek kırıld1 

bana .. 
Suna önüne bakıyordu .. 

Bayan Melek cevab verdi: 
- O çok çok alıngan bir kı1dır .. 

Kusuruna bakmayın, oğlum! 
Suna Jalenin elindeki İstanbo,l 

gazetesini çekti. 
- Yeni mi geldi anne bu gaı!!

teler? .. 

- Akşam baban getirdi, yav • 
rum! 

Suna gazeteyi karıştırırken gö-
1.üne çok meraklı bir haber iliştl 

- Ne tuhaf bir evlenme! .. 
Annesi: 

Egede 
Define 

Arıyorlar 
Egenin muhtelif yerlerinde de

fine aramak üzere yapılan rr.ü • 
racaatlar son günlerde yine art· 
mıştır. 

Ezcümle bu kere Burnovaı!a 

mühim bir define bulunduğu bil
dirilerek müsaade istenmiı;tir. 

Diğer taraftan İzmirde Çatal • 
kaya mevkilnde milyonlara bR • 

Eğ olan Pilavtepede bir define bu· 
lunduğu da ihbar olunmuştur. 

Bunun için Maliye Vekaletin· 
den tahsisat istenmiştir. Tah.,iıı"t 
gelir gelmez işe başlanacaktır. -·-Riyaseticumhur 

Umumi 
Katibliği 

Riyaseticumhur umumi katit
liğine Başvekalet müste§Arl lCe
mal ~elecin tayini yüksek tu
oika iktıran etmiştir. Mumailevh 
dün vazifesine başlamıştır. Bu su .. 

- Yine gökyüzünde mi nikAh 
iuyılıyor? 

Diye söylendi. 

Suna ve annesi İstanbuldan ye-
11i geldikleri için, Parihanla Nr
hadın tayyarede evlendiklerini gı· 
zetelerde okumuşlardı. 

Suna: 

- Hayır, anne! dedi. Bu seferki 
daha eksantrik .. Yangın kule,in
de olacakmış .. 
Reşad birdenbire şaşaladı. 

Sunanın annesi söyleniyord•ı: 
- Ne günlere kaldım, Allahımı 

Medeniyet ilerledikçe insanlara 
bir çılgınlık geliyor .. Ne yapa • 
caklarını bilmiyorlar. Koskoca İı• 
tanbulda yer kıtlığı mı var? To
katliyan, Park oteli, Perapalaa 
dar mı geliyor bunlara? .. 

Reşad, buz gibi donup kalmıştı. 
Ağzından: 

- Delilik .. 
Kelimesinden bafka bir tvY 

çıkmad• 

Sömestr 
Tatili 
Yaklaşb 

Müteaddid Talebe 
Grupları Avrupa'ya 

Gidecek 
'Onlversltede sömestr tatlll •;-m 

15 inde başlıyacaktır. Bu yıl da 
tıılebclerden müteaddit grurı!ar 

Avrupaya seyahate gidecekler • 
ıiir. 

Diğer taraftan öğrerıdiğimi?e 

ğÖre 50 kl§ilik talebe grupu '1 
aı-kadaşlan dış ülkelerde seyıı • 
hate hazırlanırken iç topral:lar· 
da yani memleket dahilinde ge • 
r.iş bir sehayat yapmağa brar 
•·erm.iı bulunmaktadırlar. 

Bu gençler bilhassa kasaba ve 
köyleri do~mak üzere şarkll 1(1· 

deceklerdir. 

Salgın 
Hayvan 

Hastalıkları 
Halka Korunma Çareleri 

Öğretilecek 
Halka ve köylülere; salgın hay· 

van hastalıklarından korunma ,.a. 
relerini öğretmek ve bunlara kar

t• alınacak tedbirleri öğretmek ü
zere kaza baytarları tarafındPn 

kasaba ve köylerde konferansfoı 
verilmesi bildirilmiştir. 

Veterinerler bu konferanslarla 
oRüam., cŞap• ve sanre gibi h•ş· 

lıca hayvan hastalıkları hakkın· 

da muhitlerini tenvir deceklerdir. 
Diğer taraftan Başvekalet is\a· 

tistik umum müdürlüğü dün a \ıl
kadarlara bir emir göndererf'k 

vi!Ayetimizde mevcud muhtel'f 

cins hayvanatı hakkında ve ,on 
yıl içinde hastalanan hayvanlar 

olup olmadığı hakkında bir ista· 
tistik ifitemiştir. 

retle açılan Başvekllet müstPş•r-

1.ığına vekal~n Başvelialet müs

tE.şar muavini, eski İstanbul M a.· 
rif müdürü Haydar giinver tayin 
olunmwıtur. 

Bu ne aksi tesadüftü böyle?• 
Bereket versin ki, ne Suna. ne 

de annesi, Gökyüzünde nikahlar• 
kıyılan çiftlerin kim olduğunu bil· 
miyorlBrdı. 

Bayan Meleğin atıp tutınasınclan 
C a anlaşılıyordu iri, Reşadın ba 
bası onlara bu meseleden bahqet· 
memişti. 

Reşad bu bahsi kapatmak iste• 
di.. 

Önüne konulan çay fincanı!', 
aldı: 

- Elinize sağlık.. Çok güzel ç •:r 
pişirmi.Şsiniz! 

Bayan Melek: 
- Bizim bay çay merakhsıdır, 

dedi, biz de ondan öğrendik yap
masını .. 

Suna .. Muzib kız. Gerçi bir şey 
bilmiyordu amma, gazetedeki h!· 
berin ü:zerlnde ısrarla duruyor vı 
mütemadiyen ondan bah•edi,vor· 
auı 

Fıransa V c Suriye 
Yaaa: Alaıaetl Şiikril FSMEB 

Suriye Başvekili Cer.ıU Mar • 
tiam Bef, altı ay kadar ParMe 
ll<amet ettikten sonra Suriy~ve 

l\'dct ettl ve kendisini Parist~ Lll 
kadar uzun bir zaman meşgul e
den meseleyi Suriye meclisi•.de 
açık bır li..•mla izah nttl. Su•i~·e 
Başvl!!dli, Fransanın 1936 sen~ • 
sınde fm1alıı.nan muah"'1e ile ons 
rıağlı ulan asker! mukavele ve prt1 
lokoJarı ta•dik etmeğe yanasma• 
aığıııı anlattıktan sonra demcıt.ir 
ki: 

- Fransız politikasının hu y?oİ 
veçhesi çok şayanı tenlı.ittir. ~~c-r 

Fransa söziınü tutmak lsteıniv••r · 
El, Suriyeliler vatanlarının ı.ı, tilc:· 

lMI için hayatlarını fedaya :Una· 
dedirler. 

Cemil Mıtrdam Beyin bu ııöz • 
l~ri, Paris\e çok uzun süı en :kd• 
rr.etini.-ı ı;el>ebini kifi derecede 
\uzuhla anlatmaktadır. Ve e.ı;qen 
bir müddett~nb~ri Frarısu g ı e!o/ 
:erinde çıkın yazılarda..-ı l 936 Su· 
dye muahedesinı> karşı Fran ·~anın 
vaziyetinde ehemmiyetlı bir de
ğişildik husule geldiği hissedil • 
mekte idi. 

Bilindiği gibi, Frans;z • Sur!..: e 
~aahedesi, Irak ile İngi!tere 111·a• 
•ındaki muahede glb~ Suri)·cr.in 
istiklalini tanıyor ve milst'l'' :! 
Suriye devletini Fransa) a y!,-.11l 
beş sene için bir ittifak muahe:. 
s;fo bağlıyordu.' Fransa LlzkVe 
"e Cebelde asker ve Suriye IQ'.• • 
rak!arında da tayyare kuvvetl .. ri 
bulundurabilecekti. Binaenaleyh 
1936 eylfil anlaşması, bir itt;Fatc 

ve d0&tluk muahedesi, bir askeri 
mukavele ve bir takım protokol • 
iardın ibaretti. 

Suriye ile Fransa arasın.:lıll 

münasebetleri tanzim maksndım 
istihdaf eden bu mukaveleler iır.· 

zanalalı aradan iki seneden fazla 
brr zaman geçmiştir. Acaba Nl 

müddet zarfında anlaşma neo:I •" 
tasdik edilmemiştir~ Ve buf.Ü" 
Fransa anlaşmayı tasdikten niı;;n 
kaçınıyor? 

Bir dela şunu hatırlatmak g~· 

rektir ki, 1D36 mukavelesi imza • 
1andığı zaman, esasen Fran:;~ :11 
buna taraftar olmıyan kuvve~·ı 

zümreler vardı. Ötedenberi F·•~ 
sız dış politikası iki şık arru;ın <: t 

S&llanıp durmuştur: BunlariaO 
biri, Fransanın Avrupa kıt'ası ı· 
zerindeki alakalarını ya !iki~• 

tderek, yahud da asgari bir h~dd 
ındirerek müstemleke mesele!<' · 
rile meşgul olmak. Diğeri de ı;L' 

\'e şarki Avrupa ile alakalarıP• 
n ·uhafaz.. ederek müstemlekt- ır 

selelerinde daha geniş davranma• 
Daladiye hükumeti, biraz rl• 

hadiselerin tazyiki altında bi• •'' 
~ıkkı tercih etmiştir. Münih ır. 

!aşması bunun açık bir ifadesıdıf 
Ve bu sayededir ki Fransa Alır 
ya ile münasebetlerine yeni bi 
çığır vermiştir. Şimdi Fransız )>il 

l:iınıeti, Akdeniz, şimali Afrik,ı ı 

müstemleke işlerlle yakından r 
li.kadar olacak bir vaziyettedir 
Filhakika, bu, Fransayı İtalya i!! 
karşılaştırmaktadır. Fakat A! 
manya ile münasebetlerine dii1t 
verdiğine inanan Fransa, ltalyal 
karşı sert bir vaziyet almakta~ 
~kinmiyor. Daladiyenin İtalya~ 

rr·eclisindeki oKorslka, Tunur• 
rümayişlerine karşı yaptığı I1" u 
kabil nümayişte İtalyaya kor1 
öyle bir meydan okuyu~ vardır l' 
Milnihten Pvvel böyle bir jes ı 
pılamazdı. İşte Fransanın Surı 
ye karşı vazy 'indeki dN(işilı:li 

izahı bu noktadadır. 

Nezle Olmuş 
Tenekeci Mordo fena halde nt,tı 

•lmllJlu. P ara verip et.klora ırf llll,.ı 
itine ı:etmedl, yolda doktor Av"' 
rutıadı: 

- Yoıö.nd t'ieVtJ'lm doktur .. set' 
.ıanca ne 7apanın. 

Ayram Mordonıuı bcdandaJJ Jlf 
almak lsledlllnl aıılam)flı. O da .,ti 
nadıkla cevab verdi: 

- Eter soa-doy1e aluınnuı. ıtf 
eömdeJ'M öksüriıröm. 
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Ozrü Kabahatinden Büyük 
Ben O Zaman 
Dalgada idim B 

Çorap Söküğü 
G.b. 1 1 1 ••• 

elediyede aziller, suiistimal 
ihbarları, vakıalar biribirini 
takip ediyor. 

ı 1 Kültür İşleri r I 

Yeni Mekteh Binaları · 
Yapılacak 

Ufak 
Para 

·Azaldı --:---
Bunun için Yeni 

K;misi şunu yapmış, kimisi bu -
nu yapmış, bir sürü münasebetsiz. 
Jile biribirini takip etmiş, yıllar bo

Çatalcanın Mekteb İhtiyacı 
H a lledilecek 

Tedbirler Alındı Tevkifhanede Arkadaşını 
Niçin Ol dürm üş ? yuara sürüp gitmiş! 

Jşten el çektirilen makine şubesi 
m.iıfürü, bir gazetede çıkan mktu

bunda evvelce ihbaratım vardı, b;. 
nu tazeledim.. mealinde satırlar 

ı 
stanbul Maarif Müdürlüğü 
şehrimizdeki bil tün i1k 
mektepleri kısa bir zamln 

ıarın yerleri hakkında tetkikata 
başlanmıştır. 

Eskı 5, 2,5 ve 1 kııruşların l 
İkincikanun 939 dan itibaren te· 
davillden kaldırılması dolayısiJe 

ortaya bir ufak para sıkıntıs1 çık· 

mıştır. Tramvaylarda , otobü~ · 
lerde, postahanelerde ve ıııUr yer· 
lerde memurların, esnafın ve bal
kın druma bu yüzden güçlükle 

karşılaşmakta olduğunu her g~n 
haber almaktayız. 

E vvelki gün şehriıruz tf!'ı • 
kifhanesinde vukua gelen 

bir cinayet dün Ağırceza mth:ı • 
.kemesine intikal etmiş ve cüY • 
rnümeşhut kanununa göre :ınul>a· 
kemesi görülmüştür. 

Evvelce Galatada bir ekmek • 
<i dükkanında Abdullah imıin·iP 
birini kemend atarak boğmaktan 
suçlu ve 12 seneye mahkum Ku 
ruçaylı Belı:irin tevkifhanedelri 
ı:andığı aranmIJ ve içinde e•oın 

bulunmuştur. Bekir bu hadis~yi 
tevkifhane arkadaşlarından ru • 
:ı:eli Sait oğlu Dursana atfebıiş 
u onun gidip kendisıni idaroye 
haber verdiğini zannederek on • 
dan intikam almağı kurmuştu 

Bunun için fırsat kollıyan Be· 
kır; evvelki gün Dursun tevkif"ı>. 
ııe hastahanesinde yatarken !Ö~· 
de onu ziyaret etmek kasdile D"r· 
runun yarana gitmiş ve kısa lJ,r 
münazaadan sonra cebinden bı • 
~ağım çekerek Dursunu 13 ye • 
rınden vurup öldürmüştür. 

Dursun bilahare yakalanmış 
ve dün adliyeye verilerek aks.ı.q 
aaat 17 de muhakemesine b:ış • 
lanmıştır. 

Çifte katil Dursun dün haki!'_ı 
huzurunda cinayetini soğukkan
lılıkla itiraf etmiş ve vak'ayı ş(;y. 
le anlatıru§tır: 

- Ben dün tevkifhane hash -
1anesinde yatıyordum. Ansızın 
Bekir bulunduğum odaya geb• 
Kapıyı kapadı ve; 

- Ben.im eroinlerimi neye· n.
har ettin? Kendin benim yerime 
meydancı olmak .istiyorsun, dl! • 
ğil mi? 

Dedi. 
Sonra bir 1A1 söylememe mey • 

dan bırakmadan üzerime hürum 
etti. Bıçak çekti, ben de kendi.,-; 
müdafaa için yanımda bulundur
duğum ve halen hapishaneden 
l;lkl'lllf olan Mustafadan aldı~·ın 
mangal ayağından yapılmış b, -
çağı çektim. Bekiri vurdum! 

Bundan sonra zabıtname ok·~'l
muştur. 

Zabıtnamede; cinayetten sonra 
latil Dursunun; kendisini yak• • 
lamağa gelen baş gardiyan O: -
mana: 

- Gelme! Seni de vurururr! .• 
Dediği yazılmakta idi. 
Reis, Dursuna bunu sorunca n: 
- Ben açık alınlı (!) bir ada· 

n,ım, .. Her şeyi doğru söylerim. 
Bu yalandır. 

Dedi. 
Bundan sonra adli tabip Env . • 

Kaarnın raporu okunmuştur. 
Raporda maktulün 13 yerinıl~n 

yara alınış olduğu ve 30 yaşın ia 
L ulunduğu yazılı idi 
Müteakıben şahitlerin d 

ır.esine geçilmiş ve evvela saNt 
Mastor Hasan çağırılm1ştır. H:ı • 
san; gözleri yarı kapalı yarı a • 

~·k ve uyuklar bir halde hakimın 
onüne gelerek şunları söylemiş • 
t;r: 

- Ben de eroinden yatıyormıı 
P. astanenin koridorunda gezini, .• 
ken Bekir küfür eıJerek yanım • 
dan geçti Elinde bıçak vari~ 
Dursunun odasına girdi Aradan 
ıki sigara içimi bir vakit ge>ti 
geçmedi, Bekir odadan dışan fır
.adı ... Üzerinden kan fışkırıyor -
du. Sonra yuvarlanarak yere d •Ş 
tü. Ben korktum; kaçtım! .. 

kaydediyor. 

Geçenlerde bir gün yine gazete· 
ler suiistimali tebeyyün eden bir 
memura ait dosyanın •hıfzı• kay

d1DJ ihtiva ettiğini ve şinıdi tekrar 
mahfuz bulunduğu çekmece gö -

zünden çıkartldıfını haber veriyor
lardı. 

ıçinde kira evlerinden kurtar& • 
rak ve eski tip binalarda buh• • 
nanları da modern inşaatlarda t'l;;> 
lıyarak her mektebi geniş bah~e
li ve müsait oyun sahalı bi:rer- va
ziyete sokmağa karar vermişfü 

Çatalca halkı da, gtlnden güt.c 
adedi aı;tan orta tahsil çağınd-ı· 
ı. i çocuklarına ; dar gelen ?rta 

mektep binasını yeni bir vaziye
t<: getirmek için kendi araları·• 
ca karar vermişlerdir. 

Reis burada Hasanın hazırlık 
tahkikatındak iifadesini okutmuş

Yeni Vali ve Belediy Risi, anla
ştlıyor ki İstanbul sokaklarından 
önce onu temizlemek ile vazifedar 
olan İstanbul Belediyesi teşkilii -

tında bir temizlik ve tasfiye yap -
mak istiyor. Ve.. ilk hareketinin 

verdiği teşvik ve cesaret de her 
halde birçok ihbarları ortaya çıka

Bunun üzerine inşaatına ba• • 
!anan yeni ilk mektep binaları -
nın süratle bitirilmesi için eı!'.ir 
verilmiş ve ayrıca 939 yılında ye
ı.i ilk mektepler inşası jçin bilt 
çeye tahsisat konulması karar -
hştınlmıştır. 

Diğer taraftan Cerralıpaşada 
\'e Karagümrükte inşalarına ı.!e
vam olunan yeni 45 ve 24 ünr'\ 
ük mekteplerin inşaatları sürat • 
le bitirilmiştir. 

Bu karar üzerine Çatalcalılar 
aralarında para toplıyarak otta 
okul civarındaki bina ve ars.ı • 
farı istimlak etmişlerdir. Bur.lar 
.yrıca inşaat için lazun ohn 
kum, taş, kireç ve saireyi de al
dıkları gibi inşaatın birer de plii
rını yaptırmışlardır. 

Ç;ıtalcalılar dün vilayete ırü

ncaat ederek bu planı tatbik e 
uecek bir mühendisin gönderil • 
rnesini ve müsaade verilm~; "i 
rıca eylemişlerdir Vilayet; bu is
trği yerinde bulmuş ve bir mil 
lıendis göndf'rmeizl kararlaştır

mıştır . 

tur. 

Hasan; bu ifadesinde cBeldrin 
~linde bıçak görmedim. diyor v• 
maktul Bekirin Dursana hita 
~n: 

•- Artık vurma Allah aşk. • 
na ... yeter ... > diye yalvardılnnı 

i~ittiğini, hatta - kapalı kapı ıa 
rağmen - Dursunun Bekiri bıçı•· 
ladığını gördüğünü söylüyorciu. 

Reis deminki ifadesi ile bu "'" 
velce söyledikleri arasındaki zıd· 
dıyete işaret etmek üzere Has:ı . 
Nn tekrar şehadetine mürac•at 
etmek istemiştir. 

Bu ifadesi okunurken Hasan i
sı.:, yorgun başını önüne eğmi~ u
yuklar gibi duruyor ve herşey • 
dm bihaber görünüyordu. 

Reis; hazırlık tahkikatındaki i
fadesi ile deminki şehadetinin br

rıyor. 

Bu davada filhakika bize düşen 
bir çift laf, sadece: 

- Allah gayret versin .. 

Deyip Lıitfi Kırdar'a muvaffakı
yet temenni etmek olmakla bera
ber insanın bu nevi ihbarların ço
rap söküğü gibi biribirini takip et
mesine hayret etmemesi de elden 
gelmiyor. Bu kadar suiistimal ve 
kötü işler varmış da bunlara kal

kan olRn biri mi varını~ acaba, 

Şimdi bu mekteplerin tefri~i • 
Le başlanılmıştır. 

Bu iş de bir haftaya kadar h'
tl'ce}j- ve ayın 15 ine doğru me•a· 
simle resmiküşatları yapılacı;k
tır. 

Bu suretle İstanbul yeniden i
ki ilk mekteb daha kazanmış o • 
lacaktır. 

Şimdi, bu muhendıs bır iki ı"l · 

ı:c kadar Çatalcaya gidecek '• 
h~men inşaata başlanacaktır. 

Diğer taraftan Aksarayda Ye
nikapı ile Kadırga arasında bıı 

uınan ?v1usalla mcdre. esi arsa.,p·:· 
da yenı bir ilk okul binası inş1 e 
riileceği ve tedriso ta önüm'ı• 
deki sene başlanacağı haber " -

yoksa ihbarda mı taallül ve teah- l============================ 
bur gösterenler oluyormuş? İşte, 

Diğer taraftan Maarıf Vekfiletı 
de İstanbuldaki Lise ve Orta mek
tepler için peyderpey yeni ve tr.'J

dern binalar inşa etmeği kar•r
laştırmıştır. Bu hususta ve bin?.· i:nmıştır 

düğüm noktası. 

BÜRHAN CEVAD 
birini tutmadığını söyleyince Fa- -=,,...,=========-====I 
san başını yukarıya ağır ağır k;ıl

Değişen 
Kasaba 
isimleri 

Kız 
Değil 

Eerkekmiş, 
d..rarak: 

- Ben eroinci bir adamı"! ..• 
O vakit dalgada idim. Öyle söy • 
lemişiln ki, öyle yazmışlar• .... 
Demiştir. 

Bundan sonra reisle Mastor lıa
•anın arasında şu şayanı dikk•t 
muhavere geçmiştir: 

Reis - Dalgada idim ne de -
mek? 

Hasan - Hani eroin çekmis · 
tim de ... 

- Orası tevkifhane... Sen ero
ini nereden buluyorda çekiyo~ • 
sun? ... 

- Nereden buluyorsun da ~e
ltôyorsun söz mü reis beyciğim 
Baksana üstüme başıma... Orası 
senki eroin fabrikası reis bPy , 
Sata sata üzerimde bir şey kal -
nıadı. Hepsini .mala. eroine ver
Ctirn! ... 

l3undan sonra şahit; katildtıl 
mevkuf İhsan dinlenmiştir. 

İhsan: - Bekir hiddetle önü -
ı üzden geçti. Dursunun odasır;q 
gırdi. Elinde bıçağa benzer p~: ·• 
:ak birşey vardı. Sonra gürültü •!· 
du, koştum. Bekir kapıdan dı • 
~arı fırladı. Yere düştü. Bilah~ ·e 
cıc öldü' ... 

Demiştir. İhsan Bekirin ortl • 
da olmıyan bıçağı hakkında da 
~u ehemmiyetli iddiada bulur. -

muştur: 

- Bekirin elindeki bıçağı l. 1' -

~hare baş gardiyan almış, fakdt 
muameleye koymamıştır. Çünkl: 
Osman ve muavini, maktul ~ • 
kirin hemşerisidirler. Ve bU'lt'n 
lÇin daima onu iltiza mederler; 
hatta •parti. tutarlardı efendim!. 
İhsandan sonra Rilat dinlen • 

rıJştir. Rifat ta katil hadise•'ni 
görmdeiğini söylemiştir. 

Bilahare baş gardiyan Osır.an 
dinlenmiştir. Osman vak'ayı 81'· 

iatmış ve Bekirin elinden kat • 
ıyyen bıçak almadığını ve gör • 
mediğini söylemiştir. 

Bunun üezrine şahit İhs3nı:ı 
baş gardiyan yüzleştirilmişler • 
ôir. 

İhsan, Osmanın yüzüne karşı 
da deminki ifadesini tekrar et • 
miş yani bıçağı kendisinin sak • 
ladığını iddi etmiştir! ... 

Osman da evvelki sözleriııtle 
sebat etmiş; yani bıçağı görm~d· · 
!ini söylemiştir. 

Muhakeme bundan sonra vak· 
tin çok gecikmiş olmasından do 
layı ve çifte katiJ Dursunun ~v • 
'elki mahklımiyetilc sabıkasıııı~ 
~orulması için Cumartesi gü~ü 
ne talik olunmuştur. 

Şayanı dikkat bir mahiyet a • 
lan muhakemenin Cumartesi f'l'rı
~ ü celsesinde karar verilecekt r 

Vekiller Hey' etinin 
Kararları Vilayetlere 

Bildirildi 
Bakanlar heyeti Siirt vilaye~i.: 

de kurulan Baykan ve Koz!ı.:k, 

Isparta vilayetinde kıırulan ~~t 
çiller kazalarının sınırlarını ta".
cıit etmiş, bazı kaza isımlerini :ie· 
ğiştirmiştir. Sütçüler kaza meıke
zı Sütçüler nahiye merkezin ~e 
bırakılmıştır. Baykan kaza" mer· 
kezi Sıyanis köyü, Kozluk kaza 
sı merkezi de Hazo köyü olar.r.k
tır. 

Garzan kaza merkezi Ayınlra -
sır köyüne kaldırılarak kaza i• • 
mi Kurtalan olarak değiştiril mi ·. 
t:r. Bitlisin Mutlu kazasında mc•
~ezi Meydan köyünde olma le iı : 
zere Meydan adile Bıtlısin II'~r • 

kez kazasına bağlı Kasrik ki:;'J 
11erkez olmak üzere de Narlıd•· 
ıt- adiyle iki nahiye kurulmu 1 
tur. Mutlu kazasına bağlı İgik ıu 
hiyesinin merketi ayı1i nahive i
c·ındeki Kölanis köyiine kaldır!'.
mıştır. Diyarbakırın Egil ka~ı~ı 
rr erkezi Piran köyüne, Çınar J..a
z~sı merkezi de Hankpınar k'i • 
yüne kaldırılmıştn. 

Bu, Ancak 13 Yaşına 
Gelince Belli Oldu 

Orta.köyde Nignr sokağında o
turan dişçi Alekonun J 3 ya~ında· 
ki kızı Evyoniyanın erkek plrlu
ğundan şüphe edilmiştir. 

Bunun üzerine babası k•?J.111 
Haseki hastahanesine götürmü.; 
ve yapılan muayenede filhakika 
erkek olduğu anlaşılmıştır 

Bunun üzerine kızın niıfus H
ğıdının erkek olarak değiştiril -
mesi için dün 5 ınci hukuk mu • 
.&!akemesine müracaat olunmc.; -
tur. 

icra 
işleri 

Icra daırelerinın ıslahı haklun· 
daki İsviçreli profesôr Leymar ;r. 

vermiş olduğu rapor Adliye Ba • 
k&nlığında mütehassıslar, Bll>:an
lığın muhtelif şahıslardan ve dl· 
ırekrden ıstediğı mütali'ıaları da 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

olan bir Padişah, paşaya silahb
rmı çıkar emrini vermişti, 

Alemdar, Pa ııişahın bu emriııe 
itaat etmekle beraber şu rica"·ı 
bulundu: 

Hır kai S~adet, Padişahların tak
dis ettiği bir yerdi. Orada Haz • 

ı·eti Muhammedin abdest nalın
ları, hırkası ilah .. birçok zati eş
yaları vJrdı. 

1' lemdar, belinde palası Padi· 
şalım peşinde Hırkai Saadr·t dai
res ne girdi. 

Sıtltan Mahmud usulü veçhile 
d;,u etti ve ılışarı çıkarak daire
sinf' gittı.. 
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Bu vaziyetin kafi derecede kar
şıılk para hazırlanmamış oldu -
ğunu, yoksa başka bir sebeple mi 
hasıl olduğunu öğrenmek için a
iiıkadar makamlar nezdinde ta:ı
Jtikat yaptık, aldığımız netice şu· 
dur: 

Darphaneden, gerek lstanlnla, 
gerek vılayetlere ihtiyacı kariı 

sev.kiyat yapılmaktadır. Me.rke7. 
Bankasında mühim miktarda u

faklık, bilhassa, sıkıntısı çekil 
kuruşluklar bulunduğu gibi, tr;'!l· 
'ı,y, Akay, Şirketihayriyeden 'ie 
yapılacak müracaat üzerıne, Darp

haneden ;stenildiği kadar ufaklık 
para verilebikcektır. Çünkü t~ -
davülden kalkan paralar ıçin bol 
miktarda karsılık ha21rlanmış bu
lunmaktadır. 

Bu itibarla. ufak para sıkın!; 

dnın, tedavülden kalkan par•la
rın Merkez Bankasına götürile

rek det,'iştırilmesınde istical l"İ'S· 

terilmt•mesıııden ileri geldiği ar. 
J~şılmaktadır 

---<>----

Türkiye 
San' at 
Sergisi 

A nkara'da Mühim Bir 
Toplantı Yapılacak 

Maarif Vekaleti İstanbul Sanat 
Mektebı miidürü ile mütehas"1s 
muallim ve şeflerim Ankaraya 
cıavet etmiştır 

Ayrıca mcml~ketımızdt m~v • 
cuı diğer sanat mektepleri mü • 
cür ve mütehassı · şe!leri de da
\et olunduğundan bunların i~ • 
tirakile Ankarada bir toplant• y:ı· 
pılacaktır . 

Bu toplantıda; yakında Anlca· 
H.da açılacak olan .939 Türkiy·! 
büyük sanat sergisi• hakkındn ra
ğırılanların mütalaaları alınacqk 

ve serginin esasları tesbıt olu • 
narak kendilerioe direktifler ve· 
rilec~ktir , 

Sergi pek muazzam bir eser o
lacak ve görm•·k uzere harictrr. 
d( bazı zevat davet olunacaklaı'· 
c!ır. 

aen alınacak neticeye göre ;rra 
tetkik edeceklerd:r. Bu tetkı'·lcr 

, ... iflas kanunumuzdaki lüzumlı' 
ıleğişiklikler yapılacak ve ve •I 

proj hazırlanacaktır. 

takdim eden aganın elinden el -
mastıraş kaseyi aldı. Kaşığı ba.,ıı. 

Yedi, yedi Vehepsini sildi sil • 
pürdü. 

Sultan Mahmud; muhakkak k' 
~ultan Selimden çok çetin bir fe· 
tlışahtı. 

Alemdar; Sultan Mahmuduı• 

lu iradesi üzerine; itaat edip aı 

kcrine emir verdi: 

- Dışarı çıkın! 

gözünden kaçmamıştı. Genç P1 • 

dişah; tecrübesiz ve toy olmakla 

beraber çok çetin bir adamdı. 
Alemdar Mustafa Paşa, Padi

~ahın verdiği ilk iradeyi tutmuş

tu. Çünkü, bu irade sert ve kat'i 
hır ifade ile verilmişti. 

- Efendimiz, iradclerinıze rn
J..ıyad etmeği bir va:ı.ife bilirim 

fakat, amcanız Sullan Selimin he· 
niye ettiği palayı taşımama m '1· 
saade buyurmanızı niyaz ey)erı;n. 

Sultan Mahmud, Alemdarın ~ .. , 
ı:casmı kabul ederek şu cevabı 
,,·erdi: 

Yavuz Sultan Selim M . sırı fet
hettikten sonra; Hilıifetı de üze

rine aldığ. cihetle Osmanlı Pa • 
d.şahları saltanata geçtikleri za
""lan yalnız bir Kral ve yahud im

parator değil, Allahın yeryüzün
de Resiılüne vekalet eden bir ha
ı;ıc idi. 

Alemdar, çok yorulmuş ve du
dakları kurumuştu. Saray adatın

dan olduğu veçhi! kendısine §er
betler ikram edildi. 

Alemdara şerbetler meyanında 

bir de anberle yapılmış gül rereli 
verilmişti. 

Sultan Selim, Halim ve SeJior. 
idi. Cerbezeli bir padişah de~ih!. 
Korkaktı. Ancak her şeyi normal, 
olarak yapmak isterdi. Şair, ed'p, 
musikışinas ince ruhlu bir adam1ı 

Emrini verir vermez cumlr:ı' 
derhal d1şan çıktılar .. 

Alemdarın tek bir emri bınle• ·e 

vah~ı Rumeli zorbalarını old•.ığu 

JCnlc mıhlamıştı . Bütün bir sa • 

ray, bnştanbaşa kesmege kalke'l 
bu elı palalı vanıan adamlar baş· 
huglarınrn verdıği emre nızam], 
hir asker gıbi itaat ederek kaoı • 

can dışarı boyun keserek çıkm,ş
lardı. Bu hal Sultan Mahmudun 

Paşa; yalnız silahlarından u • 

z~klaşmak istemiyordu. Padişa • 

hın verdiği emir kendisine olduk
ça garib gelmişti. 

Rumeli Balkanlarında zorba 

ılkla baş olan Alemdara şimdiye 

kadar silahlarını kimse çıkarta • 
matlığı halde çocuk denecek vaşh 

- Peki! .. 

Alemdar, silahlarını çıkararak 

ysnında bulunan Rusçuk yarar.ıo
dan Ramiz Efendiye teslim etli. 
Belinde pala olarak Hırkai Saa • 
elet dairesine girdi. 

Halbuki; Hırkai Saadet dairesi
ne silahla, kurulduğu gündenberi 
daha hiçbir kimse girmemiştL Bu 
zorbalık yalnız Ru•cuk voyvoda
sı Alemdar Must fa Paşaya na -
sib oldu. 

Bu scbeble; her padışah olan 
evvl'iii Hırkai Saadet daıresine gi
dıp dua eder, ondan sonra; mai • 
yeti bii'ıt ederdi. 

HırkRi Saadet dairesinde ema
net, mukaddese mahfuzdu. 

D·naenaleyh; Sultan Mahmud 

da ~vvda Hırkai Saadet daıresine 
gic!ıp dua edecektL Bu münacat -

ttn sonra; hem halife ve hem de 
imparator olacaktı. 

Paşa; usul ve adat bilmedig, 
Jein kendisine takdim edilen §'!Y· 
!eri Rumeli adatma tevfikan hep 
hırden yiyordu. Gelen amberli 

bir kase gül reçelini de kasıklıya
rak gövdeye indirdL 

Arnber; saray ıçln nıühım b r 

ikramdı. Çıinkü cinsi hareketi vü
cude getıern yegane ilaçtı 

Halbulu Alemdar boylesını b;J. 
mediği için amberli gül reçeit\ 0 

Halbuki, Sultan Mahmud, şair 
''e edib bir Padişah olmakla b .. 
ı·aber azimkar cür'etk3.r, cesttr 
bir zattı. 

Alemdar Mu.tala Paşaya ver
diği ilk emri nefsi iradeye sahib 
clduğunu gösteTiyordu. 

Ne demişti· 
- Sılahlarını çıkar!_ Adamla • 

r.nı kapıdışan et• 

Bu iradeyi? karşı, zorba Alem 
<iar bile itaat etmiştı. 

IJ) ...amı V•t') 

·wo. 11'$L.u 
Tramvay mı, 
Otobüs mü? 

P ariste artık hiç tram ·ay 
hattı kalmadığını söy!Uyor
lar. Raylar sökülmüş, ara

balar da hurdaya verilıni . Bu 
büyük şehirde insan ta ımak için 
istifade edilen vasıtalar metro de
nen yeraltı trenleri ile bü~·ük ve 
asri otobüslermiş. 
Şu son güalerd İstanbul tram• 

vay şirketini• halini görmü~·or 

musuaua? Guet~lerin verdikleri 
haberlere göre, ber gün be on 
tramvay arabası boıulu~·or. Ca • 
nımm bu hurda ve köhne araba
lara nasıl eınniyet edi,vorui'. bil· 
miyorum. 
İstanbulun sokakları dardır e

hir dağınıktır. Tram,·a~ 'irketinin 
satınalma müzakere.Jeri11in '.':apıl • 
dığı şu sU'alarda, batıra, ~ehrin u
mumi nakil vasıtası olan traıu · 
vaylarA' bu berbad hali geliyor. 

Acaba, istanbulda da. biitün 
yolcu nakliyatını otobiislule ~·ap· 
mak ve tramvayları bütün bütün 
kaldırmak mümkün değil midir? 
Bu, ~ehi.rcilik miıteha\~ı~larının ve 
teknisyenlerin bilrreği bir nokta
dır. Fakat, eğer. t.raınva~·lar1 bü
tün büıiin lliğ•cdip. bu i~i lama • 
nıen otobüslere gördürn1ek müm
künse, İstanbul Bcl~di~ e'inin biz
zat kullnnmak iiıc•re bulunduğu 

•otobüs işletnıc- iıntİJaıı• me\ ı.uu 
daha geni5 ~ek ilde tetkike la\ ık · 
tır. 

Zannediyoru~ ki, otohii' daha 
az masraflı v'° rahattır. Şehir, kısa 
bir zaman sonra, ınuntazam :yol
Jara ka"'u~unca. otohii!-tlerin bu 
ı-ahathğı artar, i"lfeln'l' nıa rafı d.1 
o nisbette azalır. 

Tranı,·a,,·lar külktnca, ~t·hriu 11-

ntumi münnk~,ıl~sintltki bataet 
bertaraf edilmi. \e hugiin tıkalı 
bulunan :vollar da a~ıJnu!':ı olur. 

RF.SAD ITYZt 

Barındırma 
Odaları 
Açılıyor 

Yarından itıbarcn <;ocu • b>Jrtrı

clırma odaları a~ıJacaktır A ·lp
tak odalar, nvcke d~ yazrlı,.,r.ı ' 
gibi nüfus kcsaktı arze<len C::ch
remini, Fatih, Karagünıruk. F<> -
rıer, Eyüp, Kasımpac:a, Aksar~•,'. 

l{oca Mustafa paşa, Sama~ ' Yt
dikule gibı işçi mıntakalaJ1nıh o· 
lacaktır. 

l irimizin Der ·; -~ 

Hepimizin Derdi 
Kemikli ve Kemiksiz 

Et Fiyatları 
Jn'\·let r.lraat kurumu şebrin et 

Ihtlyuile esash bir su.retle ala.ka
dar olarak, İtttanbul halkın"' u -
cuı:, tcmh ve taze et ycdlrııt ğc 
çalışırken, biı, bu meW'lf'nln bel
di cephesine aid mühim bir nok
tayı cüz önüne ko'.\ matı fayd.Jı 

bulduk. 
Müşteri, Mr banC"i bir ka: ab 

dilkkinma &irince t'tlrri toJ'le bir 
•ö&den •e(lrir ve al<ı<'a~ı et\'\I ne 
eti oldufunu anlamak için Uze -
rinde bir damı'a "Vf' bir eokct ıor
mırlı: Ltjcr, Mcı:bah;uıın vurduiu 
damga, ek•rba silik ve okunma:& 
blr haldedir. Kasabın koyma .... ı Ja
:um celen eılkl't. mlişterinin t'D 

dyade cCnüne earpau, al&t'afı f"

Uıı tlatlle beraber doslnl de öl· 
reneceii b1r it,aretUr. 

Halbuki, bir"('ok kasablar, dUk
kinla.rında a~ıh, sa~ anf'dllmiş 
etlerin üzerine etikf't konulmayıp, 
d flaUan bir liste ballnde bir ke· 
nara. kôşeyf' a.ınlm.aktadır. Haydi. 
ncrb lı:onmllf elmak iUbartle nnı~
terlnin fi.atça alda.tılmadıiıru far
sedelbn, fa.kat. kasabın mj11teriye: 

- Bu Jtrvırt'ıkhr, bu daflıçhr, 
b• kar&m..\.ndır _ 

Diye ı1österdiil etlerin, denildi· 
il cinı,ten oldui'unu müşteri nr
rNle:r, anlasın?. 

Bundan başka bir t'lhet daha 
var: 

'l'lne bau kasaplar, mf'Sf'I• bir 
kilo et &lan mU. ltırlye, 7arım. ki
loya yalı:,ta kemik verivorlAr. Hu
nun sebebi. itimi mlişttrllf're. ki
loda b~ kuru , on kuru narlıdan 
fa.Lla kf'mJk iz tarafından f't Vf'r· 
meleri VP tekmil kemiklllerJ narh 
Uzerinde-Jl t"t alanlara . akl.tma.k
tan başka bi.rşe dei:lldtr: 

Bu. hf'r iki clhtU.f'n df', ehenı
miYf'tle l'ozOnune ahnma.~ını. U
•fll m.a.lı:amfardan dtJlyora:ı. 



4- SON T 1'! L Git AF- 4 2 inci Khun 193t 
""' 

1 Dünya Yeni Buhran Arifesinde mi ? ' 1 Meraklı Şeyleri HÖK manya ilkbaharda ..... ::::~·~·-·&· 
U k r a n Y a

. y a o :::: ç=~ ::eb::tanü~: 
İtfaiyeye haber veriliyor. Derhal geli

yorlar. Fakat, 1angın muslukla.nnda 

su yok. Ateş de gittikçe artıyor. 

Hayırlı Bir Arkadaş 

Saldıracak mı? 
Lehistan, Bir Taraftan Parise, Diğer 

Yandan Moskovaya Yaklaşmak İstiyor 
Fransa Lehistana Yardım Edecek mi? 

I
• talya ile Fransa arasında 

gerginlik devam ededursun 
politika ileminde nazarı 

dikkati celbedecek daha başka ha
diseler cereyan ediyor. Çekoslo -
vakya buhranı çıktığı zaman Fran
sanın vaziyeti ne kadar zorlaştı
ğı günler henüz unutulmamıştır. 
Fransa malıim olduğu üzere Çe -
koslovakya ile müttefik bulunu -
yordu. Fakat Çekoslovakyayı par
çalanmaktan korumak mümkün 
olmadı. Bundan sonra başka bir 
buhran çıkmıyacak mı?. 

Avrupadaki meseleler bitmiş, 

tükenmiş değildir. Öyle mesele • 
!er ki her birinden bir türlü buh
ran çıkabilir. Yeni bir buhran çı
kacak olursa Avrupa kıt'asında 
Fransanın vaziyeti daha nazik -
leşecektir. 

Fransanın bir takım taahhüdleri 
vardır. Avrupanın şarkında iki 
büyük devlet ile Fransa mühim 
taahhüdlere girişmiş bulunuyor. 

Bu taahhüdlerin şimdiye kadar 
nasıl anlaşıldığı, nasıl tatbik edil
diği de ayn meselelerdir. -Acaba 
Avrupada yeniden çıkacak buh
ranlar nerede zuhur edecek?. 

Lehistan Cumhur Reisi bir av partisinde 

bir istikbali keşfedebilmek zor 

olmasa gerek Avrupanın şarkın
da biriken meseleler var. 

Hemen birahanenin yanındaki bti

yük depoyu aç17orla.r, bira. şişelerln.I 

tul.wubaya boşaltı7orlar, sıkıJrorlar. Az 

sonra yangın sönüyor. Fakat. kao şişe 

bira ile biliyor musunuz'!' Tamam 6,000. 

GARİB BİR 

ANONİM ŞİRKETİ 

Geuç bir Avustrai>'alı kızm ra7et J 
rizel bir sesi varmış. Faka& bundan 

iıılllade elmek için ll!lul öfrenmek Ü.- 1 
nm • .Bu da. paraya mü&eyekkıt. •• 

Bfrkao sermayedar bir araya top- 1 
lantruşlar, ı-eno ktzın meşhur blr mu
sikişinastan ders alması için mull:tasf 

parayı tem.in etmlt1er. Müstakbel ka

zancından yüzde itibarile bir hts.1111ıı aı ... 
mak şartUe ... 

Bununla da kalınaınlŞla.r, beheri oa 

UraJık: 1000 hisse senedi oıkarmışlar. 

Genç kız. a-ı zam.anda usul ötren
miş ve blrçok. mukaveleler imzala ... 

- m.ıya muvaffak olnnq. BJsse senedluf, 

bqün on misli fazlasına sahlı7ormuş. 

MONGULLAR VE AT 

Mongullar blıılcl bir millettir. Ömür
lt>rlnln çoğunu at üzerinde C'eçirlrler. 

Fakat atı. yalnız bunun lçln sevmec .. 
leor. Elini de yerler. 

Hele kalır sütüne bayılırlar. Bun-
4an Kimiz denllen bir nevi içki de yr.

. patlar. 

Mongull&r, sefere çıktıkları zaman 

bu sütü hamur halbıde taşırlar. Der 
sa.hah biraz suya kanştmrlar, fperler. 

'1 l'ı't·yağı yapmak için kullandı.klan 

usul de çok garlbdlr. Sülün bir tuluma 

doldururlar, kapılarının önüne bıra

lı.ı•br. Gelip g~enı.,. tuluma bir tek-

me vurur. Bu suretle içerisinde 

çalk;;na çalkana Yal olıır. 

150 Kil.OLUK 

KILIÇ BALIGI -----

sül 

K 
apıyı açıp arkadaşı Naciye 
ile karşılaşan Perihan: 

Vah, canım vah. Nasıl oldu, 
anlat bakayım? diye sordu. 

Hakikatte Perihanın bu sual•.n
de yakınlı_ktan ziyade sahte h;r 
tamimiyet vardı. Ötedenberi, ken· 
disinden daha güzel ve talihli o
lan Naciyeyi kıskanırdı. Naciye 
.ıyni zamanda iyi bir koca buldu 
ğu halde Perihan evlenmeden 1 al
mıştı. Son zamanlarda Naciyenin 
•aadeti sarsılmış ve genç kadın 
üzüntülere, ıztırablara gömül • 

1 Yazan: FAİK BERÇMEN 1 
- E söyle bakayım derdint~ 

Anlat nasıl oldu? 
- Öyle basit ki Perihancığım, 

incirçekirdeğinl doldurmaz. Son 
balo için yaptırdığım tuvalettrn 
çıktı. Adnan mavi olsun istiyor
du; ben de kırmızıda ısrar ettim 
'I uvaleti kırmızı yaptırdım amma 
burqıımdan fitil fitil getirdi. Onu 
her giyişte, avazı çıktığı kadar ha· 
ğırır: Çıkar şu elbiseyi, sinirime 

dokunuyor!• ve buna benzer bir 
takım gülünç itirazlar. 

- Evet hakikaten gülünç .. Fa
kat mühim bir şey değil. Bur..a 
kavga denmez ki .. Tatlı bir çe -
kışme .. 

- İş bildiğin gibi değil. Adnan 

hati iyi gitmiyordu. Rengi sarat
mış ve gözlerinin altı morlaşmıştı. 
Bu seyahat ona pek iyi gelecekt. 

Naciye, sebeblerini izah ederek 
ı.eyahat fikrrni kocasına açtıgı 

zaman Adnan karısının yüzün~ 

dikkatle baktı. Evet, Naciye ha
kikaten değişmiş ve zayıflamıştı. 

Bu hal Adnana mütlıl§ dokunr!u. 
Her şeyi unutarak karısını lru • 
caklarnak ve her vakit onu sevdı· 
ğini söylemek istedi. 

Fakat tam bu sırada Naciye g~nc; 
üdaının bütün düşüncelerini altüst 
eden bir cümle savurdu: 

- İstersen izinver, iste.-sen 
verme! Gidip doktorumu giirec.'
ğım ve rapor alacağım. Rapor t

limde iken istediğim yer gideb: • 
lırim. 

Bu sözler Adnanın hüsnü niye· 
tini berhava etmeğe kafi geldi 

Aldığı neticeyi Perihana yeti~
tirmek için koşan Naciye: 

- Biliyor musun, dedi. Doktor· 
dan rapor alacağım dediğim va.
kit ne cevab verdi? cDoktorde.ıt 
rapor almana hacet yok Bu ev
den gayri muayyen bir zaman içir, 
ıstediğiniz kadar ayrlabilırsin'z! 

Müşterek hayatımız hakikaten t~
haınmülfersa bir hale geldi. Sen 
doktor yerine bir avukata mü'"< -
l!aat etsen daha iyi olmaz m.: · , 
Gördün mü başıma gelenlel"i! 

- Vah, vah canım .. Şu erkek -
lerin hepsi böyle. Düşün ki Adı'-•D 
senin için çıldırıyordu. 

Perihan içinden kaynıyan se -
vincini zaptetmek niyeitle Naci
yeyi göğsünde sıktıktan sonra t~k
rar sordu: 

- Peki bu sözlere ne cevab 
verdin? 

Bunun için kehanete lüzıım ol
madan az çok uzak veya yakın 

Avrupanın garbında.ki Fransa 
bu meselelere karşı lakayd kala
mıyacaktır. 

Çünkü Avrupanın şarkında yu
karıda dendiği gibi, iki büyük dev
let var ki Fransanın bunlarla ay
rı ayrı girişmiş olduğu taahhüdler 
gözönündedir. Ve yine yukarıda 
dendiği gibi bu memleketlerle o

lan taahhüdler şimdiye kadar muh
telif surette tefsirlere uğraşmış, 

bir takım mühim safhalar geçir • 
miştir. 

Kanada.da, Lüizburg a(l'lkla.rmda MI' 

kılıç babfı tultılmnştur. Babğ-ın bon 

4 melro. at>rbl> da. 150 kilo 1m1ıı •• 

müştü. Bu vaziyet, için i9in Pe- ı 
rihanı sevindiriyordu. Talihin kar· 
sısında herkesin müsavi ve imti
yazsız olduğunu bu kere daha iyi 1 
ımlıyan Perihan, ağlı yarak ora 
derdini döken Naciyeyi teselliye 
başladı: ·--· ı8rarım üzerine işi inada bindi -

(Devamı T inci sahifede) 
• 

Düııyayı Altına Gark 
Edecek Bir Mühendis 

Sun 'i Şekilde Altın Yapmak İçin 
Bir Fabrika Kurdu 

D 
ünikovski adlı bir Polon

yalı mühendisin sun'i altm 
imali usulünü keşif ve İs· 

viçrenin Nöşatel kasabasında bir 
imalathane tesis ettiği vaktile y·-1-
zılmıştı. 

Polonyalı mühendis, Belçika \•e 
Portekiz sermayedarlarından miı
rekkeb bir şirketin koyduğu ser
maye ile eski bir elektrik fahri
kasını (altın imalathanesi) ne t'.l'ı

vil etiniş, bir çok da aletler yer -
lt:ştirmiştl Kocaman bir maz0t 
fırını da yaptırmıştı. 

ıııühendis ve muavinleri ellerine 
!rncaman birer topuz aldılar, ma
kineleri ve iletleri kırdılar, <;ı;ın

ra hurda demir yerine köylülPre 
sattılar. 

Yalnız 2,000 kilo kadar maden 
ile bir elektrik dolabı kaldı. B m

iarı, geçenlerde vagona yükletrr.iş
ler Cenovaya göndermişlerdi. (ı. 

radan da vapurla Filipin adaların
aa Riyogınobatan ... 

Fransanın şarki Avrupada böy
le bağlı olduğu devletlerin biri 
Rusyadır. Diğeri de Lehistan. 

Avrupada bu devletlere taalluk 
eden her mühim mesele Fransayı 
da alakadar etmekten geri kal -
mıyor. 

Almanya orta Avrupada iste -
diklerini elde ettikten sonra or

taya Ukranya mese-lesinin taze -
lendiği görüldü. Ukranyanın bü
yük bir kısmı Rusyada, bir kısnu 

Lehistanda ve daha ufak bir par
çası da Çekoslovakyadadır. 

Şimdi bütün bu üç Ukranyayı 
birleştirerek büyük Ukranya vü
cude getirmek, Avrupada yeni bir 
devlet daha tesis etmek isteniyor. 

Bu emeller karşısında Rusya ile 
Lehistanın birbirine yaklaştıkları 

görülmektedir. İşte şarki Avru -
pada bu suretle yeni bir vaziyet 
kendini gösteriyor. 

KUŞ DOKTORU!. 

Matmazel Marg-aret Serili' adlı bir 

Amerlka.Jı kız, 1937 senesi son teşri ... 

nlnde, küçük kuşlara mahsus bir has· 
tane açmıştır. 

Bu zeki kaz: kanarya.larm, palJ&tan

lımn ikide bir lıastalandılılannı gö -

. "rüncc küoük bir köti< klr&lamış, kapı

sına. blr levha asmış, cueteıere de blr 
ilin vermiş. 

Bu sayede blnlerce dolar ka:ıanmq;. 

· - Ne yaparsın şekerim, bütii.11 
hayatınca şımarık bir çocuk o'a
rak kalamazdın ya. Annenle b~ • 
ban seni fazla şımartmışlardı. KC>' 
cım da izdivacının ilk iki sene • 
sinde onlara uydu amma şim-!'. 

her erkeğe has olan hodgamlığı 

ve hoyraUığı meydana çıkıyor. Ha
yat, zannettiğin gibi her vakit 
parlak ve keyif verici değildir. 

can yakıcı ve sıkıcı tarafları da 
çoktur. 

Bütün hıncını bu sözlerle dök· 
t.ükten sonra yine sordu: 

B Akş Sinemacılık dünyasının şimdiye 
u am k.ad~ yarattığı en mua~ 

MELEK'te ~!ı~ese;: 

rerek bıyık bıraktı. Bıyıktan ne 
fadar nefret ettiğimi bildiği hıılde 
Aylarca uğraştım; vaz geçireme
dim. O sert bıyıkları yüzüme ı-.at- ' 
tıkça hem sinirleniyordıım, ve hem 
de canım yanıyordu. 

- Şüphesiz bunun üzerine se:ı 
de intikam al.mağa kalkıştın? 

- Elbet durur muyum ya .. Saç
iarınu onun hiçde boşlanmad\ğı 

renge, yani oksijenle boyadım. 

* Araları açılan genç karı koca • 
r.ın birbirinden büsbütün so~ • 
malan için Perihan da gayretkeş· 
lik göstermekten geri durmuyor· · 
du. Aradan iki ay geçtiği halde 
Adnan inadından vaz geçmiyor· 
du. Mutlaka karısının yola gelme
&ini istiyordu. Hulasa incir çeklr
ôeği doldurmıyan bir sebebdPn 
yuvaları bozulmağa yüz tutmuştu. 

Ateşi körükliyen bir sebeb dQ 
şu olmuştu. Perihan yazı geçir • 
mek üzere A vrupaya gidecekti 
Beraber gelmesi için N aciy~y\ 
kandırmıya çalışıyordu. Halb .'ki, 
beri tarafta Adnanın İstanbul • 
oan ayrılıp karısının peşinden gd· Fabrikanın kurulması altı ay 

sürdü ve üç yüz bin Türk lirasma 
ır al oldu. Dünikovski on beş ar
l:adaşı ile işe başladı. 

Son haberlere göre PolonvalJ 
mühendis, (Aziya Limited amdlu) 
adlı ve kırk milyon İsviçre fr'.ln· 
gı saryemayeli yeni bir şirket tf
$!Sine muvaffak olmuştur. 
Fabrikanın başka bir yerPn..:k

li, İsviçrelileri büyük bir Y?>P. 
düşürmüştür. 

Son senelerde Almanya ile mü- ı ( FRANSIZCA NÜSHASI ) 
nasebatı çok iyileşmiş olan Lehis-

1 
Bu akş <m için bi etleri ı iıi •vveı. ıe ı aldırıqız Tel. 40868 

tan artık Rusya ile dostluğunu Dikkat : Bu filmin Türkçe J~DEK Sinemasında 

miyeceğini biliyordu. 

Bununla beraber Perihanm bu 
teklifi yersiz sayılamazdı. Zira. 
hir müddettenberi Naciyenin sıiı· Fakat sebebi meçhul kalan bir 

vaziyetten ·dolayı günün birinc1e (Devamı 7 inci sahifede) 
nüsha .. cuma tünü akşamı r . gösterilecektir 

(Devamı 7 inci sahifede) lıı•ıİİİİm~IİİmİİİıımilİİIİnHiİIİl••••••llİliill••• .. ~~~~ -- Diye babalığını da zorluyordu. 
- İç şekerim. Keyiflenirsin.. 
Diye Haldun da zorluyordu. İçtim. Epeyce iç

tim. İlkönce birazıcık baş dönmesi verdi. Sonra a
çıldım, gülmeğe, ka~.kahalar salmağa, eğlenmeğe 

koyuldıım. Gece yarısı Haldun : 
- Gidelim mi?. 
Dedi. Babalığını: 
- Siz gidin. Ben kalırım .. 
Karşılığını verdi, döndü bana: 
- Bay direktör ile gidersin. Sözünden sakın 

dışarıya çıkayım deme. Sonra kanşmam!. 
Diye bir gözdağı verdi. Haldun· 
- Siz kalacaksınız .. 
Diyerek elini para çantasına götürdü. Çıkardı. 

İki ellilik lira verdi. 
- Yarın sabah saat onda küçük bayanı otel

den alırsınız .. 

Diye yüz lirayı uzattı. Babalığımın dudakları 

en gerilere kadar sarktı, bütün dişleri sevincinden 
meydana döküldü. İşin ne olduğunu çarçabuk ;m
ladım. 

Babalığım 

Y O· S A 
--·----• No. 33 

- Ben gitmem!. 
Bu sözüm babalığımın kulaklarına yıldırım gi

bi indi. Gülen, sırıtan, sevinçten gerilen yüzü bir
den buruştu, asıldı, gözleri büyüdü, yerlerinden 
fırladı, bileklerimden yakaladı: 

- Çabuk bay direktörün önüne düş. Bir tek 
söz daha söyler, bir terslik edersen gebertirim seni! 

Diye bileğimi koparacak kadar sıktı, omuzu
ına da kuvvetli bir yumruk inilirdi. Gözlerimden 
ateş taşıyordu. Kin, öfke göğsümü tırmalıyan bir 
yumru gibi yüreğimin başında katılmış, beni çır

pındırıyordu ! 
Dişlerimi kısa kısa boynumu önüme eğdim: 
- Peki babalık .. 
Dedim. Bu : 
- Peki. .. 
D" i:te bütün kanımı da "lıyan bir sızının tok-

Yazan: ETEM İZZET BENİCI: -------· 

Dedim. 
Haldun beni aldı; bir otomobile bindik- O gün

ler her şeyin acemisi idim. Nereye gittiğimizi, git
mekteki keyfi şimdi hatırlıyorum. Ay doğmuştu. 
Haldun İstinye tepesinin büğr•il.eri iistünden Bo
ğazı, ayı, doya doya seyretti; beni kollarının arasın
da sıkıştırdı, öptü, sonra şoföre: 

- Bükreş oteline çek!. 
Dedi. Bu otelde kendisinin temelli bir odası 

varmış. Gece yarısını geçiyordu. Otele geldik. Beni 
odasına çıkardı. Bir küçük şi§e rakı daha getirtti. 

- Siz de babalığımın benzerisiniz. Çok içiyor-
sunuz. 

Dedim. Güldü: 
- Senin için içiyorum. Her akşam içmem. 
Diye sözümü karşıladı- Beni de zorladı: 
- Siz de içeceksiniz. 

Dedim. İçip içmemek çekişmesi epey sürdü. 

En son: 
- Bir damla .. bir damla .. bir yudum!. 

Diye diye bana da içirtti. Her yudum rakıda 
j" Hüseyne karşı duyduğum öfke yüreğimde daha çok 

kabarıyor, içim içime sığmıyordu. Ondan öç almak 
için sinirlerimdeki gerginliği Haldunun kolları a
rasına kendimi atarak sindirmek, gevşemek isti -
yordum. O da benim bu yufkalığımı anlamış olacak 
ki, binbir dil döküyor, bütün gücünü dilinde top
luyor, bülbül gibi şakıyor, kendi elile beni soyuyor
du. O da, ben de içiyorduk. Bir dakika geldi ki 
onun beni çarçabuk yıımuşatmak, kendine mal et
mek yolundaki şakılamalarına karşılık: 

- Haldun, bütün bu sözlerin yersiz.. Ben se
ninim. 

Dedim. Haldunun kırk yıllık taruşı imişim gibi, 
baştanbaşa soyundum. Bir sıçrayışta onun kucağı
na oturdum, kendimi onun kolları arasına bırak -
tm:. Bu bırakışta bütün öfkemin dinlenişi vardı! 

Yatıyorduk- Ona etimi, tadımı verirken duy
gularımdaki bütün ıztırab ve öfkeyi de öldürüyor, 
dudaklarım onun dudakları arasında kısılırken 

gırtiağımı, ağzımı dolduran bütün tükürükleri ba.
baı:ğımın yüzüne savuruyorum, sanıyordıım. 

ı Radyo ( 
· Porgramı 

Ankara Radyosu 
BUGtlN 

18,30 Türk blÜliitı T•rd havı.hın n 
hallı tlirkülerlı 

l-!-3: O:run havaları - Sadi Yaver 
Aıamaıı. 

( - - Balk türküsü • Alıverin lıııt -
bmamL 

$- Halk tllrküııö - ıı:,. ...-enler &e• 

l?f'~et". 

il- Halk türkiisö - iki karpus. 
1- Hail< lütküsl - Bülbtil ne 

- ı:ukıır ovııd&. 
il- Halk lürkllsii - Btilbüle ... 

dum tazafı. 
9- Türkü - A7 doida batmadı mıf 
l._ Tilrkil - Gillten bahçesinde. 
11- Türkü - Gevenlik )'Ola. 
ıı- Türkü - Sinemde bir lutuş • 

mwı yanmış ocak olaJdı. 

Okuyanlar: Müzeyyen Senar. Mus
tafa Çailar. 

19,15 Saat, aJaıııı haberleri, meteo -
roloJI ve ziraat borsau. (flat). 

19,25 Konuşma. 

14,40 Türk Müziii: İncesas fasb: 
Şeddi Araban. 

Okuyan ve çalanlar: Tahsin Kara
kuş, Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha
san Gür, Hamdi Tok&y, Basri tiner. 

20,30 Müzik (Radyo orkestrası) Şefı 
Praetorius. 

%1 Saat, esham, tahvllit. kambiyo -
nukut borsası (flat). 

21,15 Müzik radyo orkestrası devam). 
21,45 Konuşma (Mlzalı saati). 
U Müzik (küçük orkestra). 
23 Müzik (hafif parçalar • Pi). 
U,45 - 24 Son ajans haberleri ve ya-

rmkf proğram, 
YABIN 

IZ,30 Müzik (bir vlrtüozun pliklan). 
13 Saat, ajans ba.berlerl ve meteor 

Ankara. 
13,IO Türk müziği (-Pi). 
13.40 - 14 Müzik (Üvertürler - Pi). 

1357 Hicri 1 1354 Rumi 
Zilkade Birincikanur: 

13 22 
-~-~~~~~~~~-· 

1939 Ay 1, gün 4, Kasım 58 
4 İkincikiinun ÇARŞAMBA --
Vakıtler Vasati Ezani 

ıııı;:.. da. sa. d. -
Güneş 7 26 2 32 

Öğle 12 18 7 16 

İkindi 14 46 9 47 

Akşanı 16 53 12 00 

Yatsı 1! 29 l 38 
İmsak 5 4\l 11 47 
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Bazı Bestekarlar Yeni 
Fikirler ileri Sürüyorlar 

ŞA_~~ l\JJ ~ ~ iL 
HAKKI VARA. .. 

Cücenin biri, terzi dükkanla -
rından birine çırak olarak girer. 
Fakat bir hafta sonra vazifesin' 
terkedeceğini söyler. 

Ustası sorar: 

- Terzilik size güç mü geldi? .. 

- Hayır!. Buraya geldiğim u-

KATERöN 
Napolyon Çarın Kız Kardeşi ile 
Evlenmeğe Muvaffak Olamadı Milli Türk Musikisini Yaratmak için 

Hangi Yoldan Gitmeli 7 
man kalfa, boyumun ne kadar ol-

duğunu sordu. Ben de boş b~ - Napolyon Fransa Tahtına Bir v eliahd İstiyordu, 
lundum. Tam bır metre dedım J 

1 Yazan: Recai Sanay 1 
nkarada modern radyo is -

A tasyonumuz açıldıktan son
ra İstanbul radyosu kapan

dı . Bu kapanış ve açılış musiki -
r vrrlerin hemen hepsini az çok 
'ı. •-..dar etti. Yalnız, bu alaka a-

<a musikiseverlerle alafran
g~ '" usikiseverler arasında başka 
başb heyecanlarla tecelli etti; a
le frc ~ga sevenler, musiki ibtiyaç
'• rırın daha geniş ölçüde tatmin 
< ,•,ceğin i düşünerek sevinç ve 
' \' ,;a gülümsediler. Alaturka 

" '• ı..cr şark musikisine daha az 
ver verileceğini tahmin ederek 
o. ura l as\ılar, üzüldüler. Fakat bü
' Jn bu endişelere rağmen netice
ti ~örüldü ki yeni radyo istasyo -

ı uıı.ızun musiki neşriyatında garb 
musikisine de, ~ark musikisine de 
ay rı ayn yer ve değer verildi. 

°"çenlerde, Ankaradan gelen 
.~lahiyetıi bir zatla görüştüm ve 
bu görüşmeyi fırsat bilerek he -
men bu mevzua temas ettim ve 
fikrini sordum. Bana Ankara rad
yosunun musiki neşriyatında gü
dülen gayeyi, şu kısa cümle ile 

ulasa ediverdi: 

•- Her memlekette, alelumum 
garb musikisi, diğer memleketle -
rin radyo ıstasyonlarından dinle
mek düşüncesi hakim olsaydı, her 
·nilletin kendi radyo istasyonla -
rında yalnız kendi millt musiki -

.leri çalınırdL Halbuki bütün dün• 
ya radyolarında beynelmilel mu
siki parçalan çalınmaktadır. Işte 
bu itibarladır ki biz de, radyo -
muzu, yalnız zevk ve arzularımıza 
uydurmııJ< değil, ona beynelmtıe•. 
bir mevki vt:rmek azmındeytz.• 

Alaturka ınu&ikiye bir yer ve
rilmiştir. Her gece, muntazam. rad
yomuzu açıp dinleyebıliyoruz. 

Fakat, bizim asıl musıki derdı
miz milli musil<i meselesidir. Bu
nı·n zaman zaman, dedıkoduları 
y; ,_Jdı gazete sütunlarına aksettl 

Geçen gün bir musıkişinas ar
kadaşımla görüşüyorduk. Bu dos
tum, bugünkü alaturka musiki
nin en kuvvetli elemanlarından ve 
t&nmmışlanndan bir bestekardır. 
Onunla milli musiki meselesi hak
kında bir hasbihal yaptık. Sami -
miyctimize roğmen, bana fikirle

· rıni, yazılmaması şartile söyledi. 
Fakat gazetecı kalemi durur mu? 
İşte yazıyorum, amma sözümün 
hiç olmazsa yarısını tutmuş olmak 
için sayın dostumun ısmini sükut 
i!e geçiyorum. 

Sordum: 
Mu.li musikiyi nasıl yarata

Liliriz?. 

- Bu birdenbire kestirilip atı
lacak bir mevzu değildir. Fakat 
herhalde musikide, bugün yürü
düğümüz yol bizi milli musikiye 
ulaştıro.cak yol değildir. Ben şah
an şöyle düşünüyo•um: Gerek 
bızlerden, yani, alaturkacılardan, 
gerek ala!rangacılardan bir veya 
birkaç kişi çıkıp da hakil<i mana
;ile milli musikimizi yaratabilir-

ben bu dehakar muvaffakiye
' bir mucize telakki edeceğim! 
- Demek ne o, ne öteki ... O hal

de bu çetin işi kim başarabilecek? 
- Şüphesiz, yine Türk musi

ki~inasları. Fakat ne yalnız ala
turkacı, ne dt! yalnız alafrangacı 
olanlar değil ... Mademki garb tek
llİği!e Türk musikisi yaratmak la
zımdır, bunu yapabilmek için her 
iki nu~i1<iyi iyice bilmek icab et
mez :ni?. 

Tasavvur edin iz, garb musiki
slL; hiç bilmiyen- alaturkncı bir 
be:.lekar, yaptığı şarkılarla iste _ 
nilcn milli musiki bihyesini na
sıl kurabilir?. Bilmedig' i tanıma-
d. b" • 
_ıgı ır sahada no . ı 1 adım atabi-

llr• B ·· .. .. ıı gozu kapn!ı hir ad1mın, 

Bir caz takımı co~muş bir halda 

hedefsız yür~ değil de ne
dir?. Ve bu vaziyet, yalnız garb 
musikisini bilip, o yolda yürüyen, 
elaturkanın tamamile yabancısı 

olan bir kompozitör içın de ayni 
değil midir?. İki musikiyi birbi
rıne karıştırıp, mezcederken, iki
~ıni de, hakkile bılmenın lüzu -
n1una inanmalıyız. 

- Bunun ıçin ne yapmak, işe 
nasıl başlamak lazımdır?. 

- Herhalde vak.ıt kaybetmemek 
;.ız.m. Fakat işe nasıl başlamalı! 
4te orası mühim .. Ben buna şöy
le hir hal çaresi düşünüyorum ve 
kendimce bunu, bu derdin tek ça
resi olarak görüyorum: 
Meınleketimızde, Turk musıkl-

sını ıyıce hazmedebilmiş genç 
çağda olan musıkişinaslar vardır. 
Bunların bilhassa bestekar olan
larından bır grup teşkil edilerek 
Avrupaya gönderilmelı. Orada 
garb musikisini tahsıl etmelıler. 

Bu tahsil müddetini muvaffaki
yetle bitirerek memleketımize dö
nen elemanlar her ıkı musikıyı 

bildikleri, tanıdıkları ıçın milli 
Türk muskisinin esaslarını kura
bilirler. 

Bugün ne alafrangacı kompozi
törlere, ne de alaturkacı beste -
karlara gönül ve ümid bağlayıp 
da bir •milli musıki• doğmasını 
beklemek çok beyhude bır bekle
yiştir.o 

Keşke söylemez olaydım ... 

- Buna mı canın sıkıldı? .. 

- Hayır! O gündenberi kalfa 
metroyu bulamadı mı, beni yakalı
yor, masanın üzerine yatırıy".lr. 

keseceği kumaşları benım ile öl
çüyor. Canımı sıkan bu ... 

BAYTAR POLİS -
Amerika köylerının birind~kl 

polis komıseri baytar mektebi 
mezunlarından idi. Yenı vazife -
sinedevam ederken bir tara!tan 
da baytarlık yapıyor, hayli p.ıra 
kazanıyordu . 

Bir gün karakolda otururl;en 
telefon çaldı. Heyecandan titreyen 
birses: 

- Allo!... diyordu. Şimdi he· 
men gelebilir misınizT Size adres•
mi söyliyeyim. 

- Peki, geleyım ... Fakat ban• 
polis komiseri olarak mı, yoksa 
baytar· olarak mı ihtiyacınız vıu-• .. 

- Her ikisi için de.. . Evim:ZP 
bir hırsız girdi. Köpeğimiz ağzını 
açmıyor. Hasta galiba .. 

MODASI GEÇMESiN DİYE 

Bayan - Şapkamı ., 
mı ... 

getirdiniz 

Bay - Evet ... Hem koşarak ge
tirdim. 

Bayan - Niçin, canım 1 ••• 

Bay - Eve gelinciye kadar mo
dası geçmesin diye ... 

Bir Roınan Kadar 
Heyecanlı Aşk Macerası 

-ince, 

Bir Rus Prensi Sevdiği Famdöşambır 
ile Evlendi 

u güzel kadın vapurda hız
met etmiyordu. Sadece bir 
yolcu idL Yunanıstanr!a, 

büyük bir ailenin yanına gıdiy ·,,.._ 
du. 

Bu aile, Parısteki müstahde -
ınin idarehanelcrinln birindeıı 

ııamuslu, elinden ış gelir, yüzü
ne bakılır bır fam dö şambr gtln

dermesini istemıştı. İdarehane1e 

Lüiz Ratinoyi muvafık bulmu~. 
t:line biletini vermiş, yola çıkar
mıştı. 

Prens de, ayni vapurda sey._. 
hat ediyordu. Kumandan, komi -
st:r ve birinci mevkide bulunan 
diğer yolcular kendisine (Preıı• 
Saşa) diye hitab ediyorlardı. 

Lüiz Ratino; güzel, sevımli, ze
ki bir kadındı. Ömrü oldukça fam 

dö şambr kalmıyacağını, her h'11-

de zengin bir adamın dikkat na
zarını çekeceğini, evleneceğini 

lıiliyordu. Bütün ümidi bunda iı.li . 

Vapurda, ikinci mevkide ili 
Genç prens kadını bır akş~ın 

güvertede gördü. 

Prensin, Lüiz'le görüşmesi biraz 
müşküldü. Çünkü ikinci mevV.iin 
yolcularının birinci mevkie mah-

sus yerlere geçmeleri yasaklı. 
Kendisinin gitmesi de dikkat na
ıı.rı ~-ekebilirdi. 

Buna rağmen, bir gün genç kı· 
zm yanına gitti. Lüiz, bu şık de
likanlıyı dikkatle süzdü. Konuş -
ınıya başladılar. Lüiz: 

- Mösyö sizi tanımıyorum. Ki•n
siniz bilmiyorum. Fakat, hal;n ;z. 
den kibar, terbiyeli bi~ delibnlı 
olduğunuz, büyük bır aileye '1'tn
sub bulunduğunuzu anlıyornrı. 

Prenses olan Saşa 

Evvel8 kendimi size prezante e -
deyim: İsmim Lüiz Ratino ... Fam 
dö şambriyim. Atinada bir aile...in 
nezdine gidiyorum. Eğer sözle -
riniz hakikat ise, benimle ev!Prı
mek istiyorsanız söyleyiniz. Dü;ıü
"eyim, kararımı bildireyim ... ı\k
si halde, rica ederim beni ralıat 
bırakınız .. .. dedi. 

Prensin yanından uzakla~mak 
ıEtedi. Prens: 

- Lıltfen, matmazel., dedi. Du
runuz biraz, hiç olmazsa bireT. 
gevezelik edelim. 
- Lüiz kabul etti. Konuştular. 
Genç kız hayatını anlattı. klidar 
tatlı anlatıyordu ki ... 

.......................................... 
Ertesi gün prens, sofradan kalk

tt, ikinci mevki güvertesıne git.~ 

meğe hazırlanıyordu. Barmen - ı:U· 
!erek: 

- Müsaade eder misiniz prens, 
dedi . Bir şey söyliyeceğim ... T1 -

nıştığınız kadın Atinada bir aile 
nezdine gidiyor, , 

• Fakat, bu kızın sizin ailenizin 
nezdıne giltığini biliyor muydu _ 
nuz? .. 

Prens şaşırmış, kalmıştı. Bar _ 
men gülerek ilnve <'tti: 

- Bunu söylemekten mAks•dım 
sizi, nası) bir mevkie düşmekten 
muhafazadır ... 

Prens düşünüyordu. Babası es
ki çar ordusu generallerinden lı:r 
prensın oğlu idi. İmparatorlııi'i.ın 
sukut edeceğini evvelden anla~ış, 
ılılilfil çıkmadan evvel scrvetin ı 
yabancı bir memlekete kaç<rma
ga muvaffak olmuştu. Hatta h ı r 
-. ;sıta ile Çaııçayı da ikaz etmi,ti. 

Sonra karısı ve çocuklarile be 
raber Rusyayı terk ve Yunanis _ 
tana gelmişti. Atinada yüksek lıir 
hayat yaşıyordu. ğluııun bir fa'Il 
c'ö şambr ile evlenmesini pek hq 
görmiyeceği muhakkaktı. 
Saşa, ertesi günü Lüiz'i görün

ce: 

- Atinaya, kimin ne ·<dine qıt
tiğinizi bılıyorum. Bir tesad:'1 
neticesı patronunuzun ismini öjM 

(Devamı T inci nlıi/ede) 

Nihayet Mari Lüiz'le Nişanlandı 
er yenı sene gırdikçe eski se-

H nelerin vekayü daha iyi ha
tırlanıyor, hatırlatılıyor. 

Geçmış zamanlar hatıra getirilir
ken mesela bır asır evvelkı vu
kuatın en meraklıları araştırılı -
yor. 1939 senesine gırerken de 1809 
da Fransız ımparatoru Leon Bo
napart'ın kendisine Avrupa ha
nedanlarından kız aramak içın na
sıl uğraştığı etrafındaki dedikodu 
tazelenm~ oluyor. 

130 sene evvelki bir macera yi
ne A vrupada buna karşı yenı neş
riyatla tazelenmış bır alaka u -
yandırılıyor. Fransız - Rus mii -
nasebatı şımdi nasıl olacak? 
Fransız imparatorunun Çarın 

sarayından kendısıne bir kız bul
mak meselesi o zaman o kadar bü
yümüş kı şımdı bu hıkaye yeni 
yazılarla canlandırılırken Fransa 
imparatorunun kadınlar yüzün -
den uğradığı hezımet gözönünde 
büyümektedır Acaba o zamanki 
Fransız imparatoru kendisine Rus
yadan gelmiş bir imparatorıçe 
bulsaydı Avrupanın mukadderatı 
nasıl olacaktı? Ortaya türlü tür
Hı tahminler sürülebilir. Fakat 
geçmiş vekayil tekrar iadeye im
kan var mı? 

Napolyon Avrupanın en mu -
zaffer bir kumandanı, en galib bir 
hükümdarı idı. Fakat ele geçir
diği imparatorluğa kendisinden 
sonra mirasçı olacak bir tek oğlu 
yoktu!. İşte en büyük mahrumi
yet olarak bunu hissetmiş, kendi
sine layık olmak üzere de olsa ol
sa o zamanki Avrupanın en ileri 
gelen bir imparatoru olan Rus 
Çarı birinci Aleksandr'a müracr.
at etmeyi düşünmüştür. Çünkü 
Çarın müstesna derecede güzel 
kız kardeşleri vardı. 

Rus Çarı ile Fransız imparatoru 
arasında böyle bir eniştelik, ka
yin biraderlik olursa Avrupa po
litikasında bunun mühim tesirleri 
olacağını Napolyon düşünmemiş 
değildi 

Birde Napolyonu asıl böyle bir 
.zdivaca ehemmiyet verdiren nok
tıı şu idi: Alacağı kız çok sağlam 
olsun. Fransız imparatoruna bir, 
iki, üç erkek evliid yetiştirebılsın 
istiyordu. Çarın büyük kız karde
şi bu itibarla istediğinden ala ıdi . 
iri yarı, sağlam, fevkalade güzel 
bir kız. Moskovadakı Frjnsız elçi
sinin verdiğı malümat imparatoru 
!'ittikçe meraklandırıyordu. Fa -
kat Fransız İmparat~runun Rus 
Çarı ile böyle bir karabet tesis et
mesinı istemıyenler az değıldi. 
Çarın karısı ile anası başta ol

mak üzere Napolyona düşman o
lanların nüfuz ve tesiri büyüktü. 
Napolyon kendisini sevmiyPnler 
odluğunu bılıyordu. 

Fakat Çarın sarayındakilere rağ
men kız kardeşini Fransız impa
ratoruna vermekten geri kalını -
yacağı ümıdıni besliyordu. 

Çarın büyük kız kardeşi Pren
ses Kalerin N>polyonun istedıği 

kadın olabilirdi. Fakat kendisinin 
Fransız imparatoru tarafından is
tendiğini öğrenir öğrenmez ağzı

na g<'l0ni söyl emiş, doğruca Alek
sandrın yanına gid<'rek: 

- Ben o Ponapart denilen ada
ma gitmem!. diyerek son SÖ7.Ünü 
söylemişti. Prenses Katerinden 
Çarın sarayında ürkmiyen, kork
mıyan kimse yoklu. Bu iri yarı, 
muhteşem bir güzelliğe malik o
lan kız ayni zamanda o kadar sert, 
kavga dediğind en hiç dönmez -
dı. O böyle deyince Çar 0r•a 
kar~ı hiçbir ısrarda bulunamaz
dı. 

Fransız imparatoru ıle Rus Ça
rı müttefik idiler, Çar müttefiki
ne karşı: 

- Kız kardeşim size varmak is-

Bu resmi, Napolyonun fotoğrafı 
sanmayın. Napolyon rolünde 

Şarl Boyer 

temiyor. Bundan vazgeçiniz, be
ne mazur görünüz!. cevabını na
sıl yollıyacaktı?. Rus Çarı işı u
zatmak kat'i ve menfi bır cevab 
vermektense vakıt kazanmak is
tiyordu. Varsın Napolyon bunu 
kendi anlasın da vazgeçsin!. dıye 
düşünüyordu. 

Fakat bir gün birdenbire Mos
kovadaki Fransız elçisine haber 
veriliyor ki Prenses Katerin bır 
Alman Prensi ile nişanlanmak Ü· 

zeredir diye!. 

Bunu haber alan Napolyon ar
zusunu elde edemedi diye hid -
detlenmiş olabilirdi. Fakat Fran
tız imparatorunun böyle vazıyet
lerde hesabı elden bırakmıyan bir 
dı,-ılomat olduğunu da söylemek 
liızım geliyor. Bunu öğrenir öğ -
renmez Çar Aleksandra kızdığı

m göstermektense şöyle diyor~ 
- O kız olmazsa başkası olsun!. 

Çarın diğer bir kız kardeşi daha 
yok mu?. 

Bunu Çara söyledi_kleri zaman 
teePsüf ederek elinden birşey gel
miyeceğinl anlatmak ister gibi bir 
vı-ziyetle: 

·- A, diyor, evet bir kız kar
deşim daha var. Anna Pavlova!. 
~'akat daha ancak on beş yaşında! 

Sonra yine teessüflerle ilave e· 
diyor: 

- Ah, keşke Katerini imparator 
resmen istese idi. O zaman çok 
iyi olurdu. Tam ona göre bir ka
dın olacaktı!. 

Bu sözler hep kurnazlıktı. Ha· 
kikatte Rus Çarının, sonradan 
Fransız taht ve tacını elde etmiş 
bır adama kendi hanedanından 
kız vermek istemediği besbllı ıdi. 

Yalnız bütün bu teşebbüsler 

mahrem, gizli oluyor, resmen or
taya konmuş bir teklif, yahut men· 
fi surette verilmiş bir cevabdan 
kımsenin haberi olmuyordu-

Napolyon bu suretle Çardan 
yine bir menfi cevab alıyor de
mekti. Hiç on beş yaşında bır kız 
koca adama verilir mi?. demek 
istıyordu. Fakat Napolyon ısrar 
etmiş, nihayet Çar'a şu haberi ;<r.n 
dermışli: 

- Resmen menfi cevab verilsin 
Küçük Prensesin veri!emiyec~gi 
resmen bildırilsin !. 

(Devamı 7 inci sahifede ı 

DüNYAOA NELER OLUYOR? 
----------------------------------ı-----Asri Dolandırıcılık 
Usulleri Bulundu 

Parisin 
• 
insanları 

Ortasında Masum 
Nasıl Kandırıyorlar : 

/A 
vrupada; bu kriz zamanın -
da iş bulmak (zümrdu anka 
kuşu) nu bulmak kadar güç. 

Bu zavallıların çoğu çoluk ve 
çocuk sahibi. Tabii iş arıyorlar 

Şuraya buraya başvuruyorlar Bır 
çokları, fırsat bekliyen dolandırı
cıların tuzağına düşüyorlar Elin
de ve avucunda bulunan cüz'i pa
raları da bunlara kaptırıyorlar. 
Nasıl mı?. Mesela bir gün, ga

zetenin bırinde şu yolda bir ilan 
görüyorlar : 

•İş arıyan kadın ve erkeklere. 

Müstahdemini değiştirmek ıstı 
yen büyük bir mağazada çalış 

mak isterseniz, vakit geçirmedt' n 
aşağıdaki adrese yazınız, ccvab i- • 
çın bır de pul gönderiniz. K pos· 
ta kutusu. No. 280 Paris.o 

Tabıl bin, iki bin işsiz mektub 
yazıyor, birer de pul gönderiyor. 
Cevab almadıklarını, alamıyacak
larını söylemiye lüzum yok. Fa -
kat pullar toplanıyor. Bu ilanı ve-
ren kurnaz adam, yorulmadan, 

(Devamı 7 inci 6ahifede) 

Bir 1\ ıdarehane sinde pazarlık 
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Sl a ~. Sebat ve Pek Vapurlarının 
Akibeflerine Dair Hl ber Yok 
(1 ind sahifeden devam) 

cak telsızle ıı;ıu!ıaLere edilebil -
nıektedir. BuJa bittabi denize a
çılmış, v~ziyetlerini kurtarabH -
rniş vapurlarla •apılabilmektl' -
t'ir. Kara) J ot..ıranlar elektrik ir,
tihsal edemedikleri cihetle bun -
!arla telszi muhaberesi yapab'l
mek de kabil değildir. 

ŞEHRİMİZDEKİ HEYECAN 

Feci kazaya ugnyan Millet vıt
l urunun 20 kişilik kaptan ve mü
rettebatından ancak ikisinin kur
tulduğu, dığer onsekizinin öldü~ 
tahakkuk ~imiş ise de bunlar11 

1

. 
kimler olduğn henüz bilinmemek
tedir. 

Vapur kaptan ve mürettebat: · 
nın aileleri §ehrimizde olduğu ci
hetle bu feci hadiseyi öğrenir öğ
renmez telaş ve heyecana diıŞtTJüş
ltrdir. Bu zavallılar esaslı bir rna
lfunat elde edebilmek için hünııür 
h~ngür ağlıyarak sağa .sola bf>y
hude yere bJŞ vurmu§lar, fakat 
hlç birşey öğrenememışlerdir. 

MİLLET NASIL BATTI 

Millet vapurunun batı§! on beş 
dakika içinde ve pek feci şek!lde 
olmuş, mürettebat, kaptan vp 
çarkçılar hep geminin direklerine 
çıkarak etraftan istimdad etmiş
ler, saatlerce çırpınmışlar, faka t 
kıyamet gününü andıran tüyler 
ürpertici ve müthiş vaziyetleı 

karşısında kimse kimsenin iYir 
dımına koşamamıştır. 

LİMANDAKİ VAZİYET 

Ereğli limanında bulunan şiteb·· 
luden bir kısmı limanın sol cihe
tindeki uzun kum ile Buzhane a
l ;ısına, diğer kısmı da bunun s~iı 
cihetinde Bababurun önünde yer 
~labilmişlerdir. Bunlardan uzun 
tumluğa sığınanlann vaziyetle;i 
tehlikeli değildir. Fakat diğerler: 
caba fena ve tehlikeli mevkide 
bulunmaktadırlar. Fakat bunla -
rın en son vaziyetleri, kurtarılıp 
kurtanlamıyacaklan ancak ora 
ile muhabere temin edildiktı>n 

tonra belli olacaktır. 
Maahaza Denizbank kaza yeri

ne mümkün olan sür'atle tahlisiye 
Hsaiti göndermiş olduğundan ve 
tahlis ışine bugün başlanılınış b..:
lunduğundan hadbe hakkında bu
gün akşama doğru yeni ve es~•lı 
malilmat elde etmek imkanı h ,. 
sıl olacaktır. 

HADİSE NEDEN OLDU 

Yapılan ilk tetkjklerden anla~ı !
dığına gör hadıse Ereğli !ima -
ı;,nın methalinde 23 gemi le ı bı 

lunması yüzünden bu limana f'· 
r~n gemilerin tehlikesiz yerlpn 
6okulamamalarından ileri gel -
wiştir. Binaenaleyh alakadarl>r 
bu leşlerin oradan temizlcnmP 
dikçe kazalann tevali eyliyeiıile
reğini söylemekte ve ayni zaman
da Ercğlide küçük bir telsiz i! -
tasyonu yapılması icab edeceği 
ıöylemektedirler. 

Esasen Karadenizde Sinobdan 
lıaşka gemileri barındırabilrrek 

bır liman olmadığından Ereı(lide 
ıür'atle liman yapılması lazım ol
duğunu iddia etmektedirler. 
1Yt HABER GÖNDERENLE'l 

Bunlardan Ereğlı limanında bu
lunanlar Barzilaylara aid İkbal, 
Sebat, Aldıkaçtıların Anadolu, 
Samsun, Kalkavanların Mete, 
Vatan, Nazım, Sadıkzadelerin Şa
dan, Yelkencnerin Tan, Kaplan, 
çetin Sümer, Sosyete Şilepin De
mir ve Bakır vapur ve şilepleri ile 
Yunan bandıralı Nom ikos vapu
rudur. 

BU SABAH GELENLER 

Fırtına eı;nasında Karadenizde 
bulunan Demırhısar vapuru bu 
sabah limanımıza dönmüştür. 

MEMLEKETTE HAV .h 

VAZİYETİ 

Dığer taraftan memleketımizin 
birçok yerlerınde karaktı bütün 
§iddetile hüküm sürmek tedır. Ez
cümle orta ve şimali Anadolu ka
milen karla~ altındadır. Birçok 
yerlerde karın irtifaı 2 metreyi 
bulmuş, yollar kapanmıştır. 

Çankırı - Kastamonu yolu da 
kapalı olduğundaı dün sabah 
Kastamonudan Çı:nkırıya gelınek
te olan po:.ta kamyonu 22 inci ki
lometrede kara saplanmıştır. 

Şoförle muavininin de ayakları 
donmuştur. Hayatları tehlikede
dir 

Ilgazdan bunlara yardım için 
araba gönderilmişse de hayvan -
!ardan biri yolda soğuktan ölmüş, 
arabacılar zorla kurtarılmışlar -
dır. 

Bunun üzerine Çank1rıdan kam
yonlarla imdad gönderilmiştir. 

ANKARADA 
Ankarada da çok şiddetli bir 

kar fırtınası hüküm sürmektedir. 
Hararet sıfırın altındadır. 
Evvelki gece Ankarada rüzgar 

saniyede 17 metre sür'atle eserek 
büyük bir fırtına halini almıştır. 

BOL UDA 

Boluda kar yarım metreyi çok
tan geçmiştir. 
Şehrin komşu kaza ve vilayet

lerle olan irtibatı tamamile kesil
miştir. Henüz yollar açılmadı -
ğından posta nakliyatı da dur • 
muştur. 

Şiddetli fırtına ve kar devam 
f'lınektcdir. 

ZARAR MİKTARI 

Yalnız Ereğli limanında kara
ya düşen vapıirların kıymetleri 
bir milyon lirayı mütecavizdir. 

.Karadenizde daha birçok mav
na, :notör battığı ve birçok kirn
se!Prin boğulduğu söyleniyorsa da 
t ' hususta henüz kat'i bir malü
mat alınamamıştır. 

BOGAZDA BİR HADİSE 

Dün akşam saat 17 raddelerin
de Emirgan açıklarından geçmek
te olan Anadolukavağında Ayaz
ma caddesinde 39 numaralı evde 
oturan Arif oğlu Kemal Altınbaşın 
idaresindeki «O numaralı motör 
Sadetlinin yalısı açıklarında ba
lık avlamakta olan küçük Bebek 
caddesinde oturan Artinin sanda
lına çarparak parçalamıştır. 

Boğulmak üzere bulunan Artin 
kurtarılmış, motör kaptanı Ke -
mal yakalanarak tahkikata baş

lanmıştır. 

Hürriyet 
Ve 

Tenkid 
(1 inci sahifeden devam) 

:.:... Osmanlı anarşistler! .. 
Kemalist rejim, rejimin tarif et

tiği vasıflar içinde matbuatı hih 
kıldığı kadar matbuata tenkid hak-

lu da vermiştir. Bu da tıpkı hürri· 
yet gibi ölçiilü, disipinli, şuurlu ve 
gerçeğf' dayanan teakiddir. 

Sayın Dahiliye Vekili ve Parti 
Umumi Sekreteri Refik Saydam 
hatta kenıliJ<ini bir ziyaretimiz ve 
hususi hasbi'aalimiz esnasında hu 
bahis iizerinde: 

- Ben~e tenkidin menfisi müs
beti yoktur. Tcnkid tenkiddir. 

Demiş ve matbuatın bu vazife -
sinden bahsederken de ilave et -
mişti: 

- Doğruyu ifade eden ve kanu
ni mevzuatın ölçüsü dışına taşmı
yan tenkidi ben ~ahsan rneınnuai
yetle karşılar ve .. bir hizmet saya-
rım ... 

Atatürk bize derlitoplu, yüksek 
haysiyetli, dışarıda ve içeride üs
tün, kudretli ve yekpare bir millet 
bıraktı. İsmet İnönü bu mukaddes 

emaneti ayni çerçeve ve ayni hü
viyet ifadesi içinde daha iyiye, da
ha olguna, daha üstüne götürmek 
azim ve kararı ile mücehhez bu -

lunuyorlar. Son bazı politik hare. 
ketler ve kararlar da buaua ifade-

Fribot 
(1 inci sahifeden dnam) 

kendı vasıtamızla ve etek hamule 
~enedi. ile Avrupa merkezlerine 
göndermemize imk§.n vermekt~

cir. 
Diğer taraftan Vekalet, bu h"t 

üzerinden Sirkeciye gelen ve A · 
ııadoluya gönderilecek olan e5y•
nın ve bilmukabele de, Anadolu
ııan bu Trakya şimendiferleri ıa

s,tasile Avruaya veya Balkanı~, ın 
muhtelif şehirlerine gönderilerek 
olan ticari eşyanın hiç vagonlardan 
~ıkarılmaksızın naklolunabilme -
sini temin etmek üzere Sirkec; -
Haydarpaşa arasında fribot t~.si

~atının biran evvel yapılması Jra
rarındadır. Bu tesisatın yapıl -
ması, Avrupa ile Asya arasında 

yeni ve mühim bir münakale yo· 
lu lemin etmiş olacaktır. 
Avrupanın muhtelif merke7 -

ierinden gelerek memleketimiz -
den transit geçecek olan bütiil' 
<.§ya, fribot tesisatı sayesinde d•h& 
l<olay, daha ucuz ve daha seri 
olarak vagondan çıkarılmııda. 

karşıya geçirilebilecek ve Hay -
darpaşadan Asyanın bütün y~ -

hancı memleketlerile, ecnebi kPm· 
şu şehirlere gönderilebilecektir. 

Ayni suretle Avrupadan gelip 
~<-rka gidecek veya şarktan Avrıı
paya gidecek tren yolcuları da 
fribot tesisatından istifade ede
rek Sirkeci - Haydarpaşa d~r. ;1. 

yolculuğunu vagonlarından h'~ 

~ıkınadan yapabileceklerdir. 
Fribot tesisatı hakkında icabe-

< en ilk tetkikler esasen yapılın~ 
bulunmaktadır. 

Yakında bu husustaki son ve e
•asli tetkik ve keşiflerde icra edi
ierek icabeden kat'! projenin ra

bedi Şefin partisine karşı parti ku- =!anmasına başlanılacaktır. 
ran ve kendileri için ayrı ayn si • _ - -

sidir. Halli bunun en bariz ifade 
ve vesikalarından biri de Fethi 
Okyar, Kazım Karabekir gibi E -

yasi hüviyet ifadesi ve iddiası 1-ı İstanbul komutanlığı ı 
çinde bulunan, Hüseyin Cahid gi- • lı 
b. b'" ··k h b M cli . M b' SabHlına Komııronu &alan 

ı uyu ar c sı e usanı -·----·---------
Reisliğinden ve •Tanin• başmuhar-' Kadıköy askerlik şubesi şartna
rirliğioden kalma hü .. iyeti ile Lo- mesi mucibince keşif oetveline göre 
zan sonuna kadar Atatürk'ün gidi- tamir ettirileceğinden açık eksili
şine ve tutumuna karşı en şedid me ile ihalesi 11/2. Kin. 939 Ç3r -
muhalefeti yapmış olan şahsiyet. şamba günü saat 14,30 da yapıla

lerin bile en son Atatürk'ün parti- c.ak\ır. Muhammen keşif _bedeli :ı~.1 
sine girmek, onun varlığına ve lira 49 kuruştur . . İlk te~ına.tı 28 li~ 
şahsiyetine kendilerini kalbetmek radır. Şartnamesı ve saıresı bedelı 

mukabilinde inşaat şubesinden ve
rilebilir. İsteklilerinin ilk teminat 

suretile davanın tecellisine bir ke
re daha fırsat vermiş olmalarıdır. 

S f • ı· .. . b' makbuz veya mektublarile 2490 sa-
ını sız, ını ıyaısız, zumrsız ır .. .. . 

b··t·· l""k ü d d K al. yılı kanunun 2-3 uncu maddelenn- · u un u a e e en em ıst re- . . . .. .. 
.. . • . de yazılı vesıkalarıle ıhale gunun-
Jımın bu havası ıçınde son günle. d kiz ·· 1 ·1· t en en az se gun evve vı aye 
rin bazı neşriyatıdır ki, işte bize nafıa fen müdürlüklerinden alacak
tekrar matbuat hürriyetini ve~ !arı vesikalarile beraber Fındıklıda 
tenkidi hatırlatmış bulunuyor. 1- komutanlık satınalma komisyonuna 
sim zikretmeden ve neşriyat mev- gelmeleri. •9406• 
zıılannı ortaya koymadan işaret et * 
mek yerinde olur ki, Türk matbu- Selımiye kışlasındaki Haydarpa
atı için hürriyet ve tenkidin mana şa hastahanesinin şartnamesi mu -
ve şümulünü - bazılarımız için - cibince keşif cetveline göre helfıları 
bir kere daha kendi kendimizi mu- tamir ettirilecektir. Açık eksiltme 
rakabedcn geçirmek suretile hatır- ile ihalesi 11/2. Kin./939 çarşamba 
lamak faydalı olur. günü saat 15 de yapilacaktır. Mu-

Adliye Vekili 
Değişti 
(1 inci sahifeden devanı) 

heyet, namzedin reis vekilliğini 
ittifakla kabul etti. Adliye Velti
linin bu tarzda namzed gösteril
mesi Partinin yüksek mahfillerin
de Meclisteki grup reisliğine is • 
tikbal için hususi bir ehemmiyet 
verildiğinin üadeııi olarak telak
ki olunmuştur. 

Bundan sonra Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu söz alarak ge -
çen içtimadanberi cereyan eden 
harici hadiseler hakkında izahat 
verdi ve izahat umumi heyetçe tas
vib olundu. Ebedi Şefimiz Atatür
kün anıd kabrinin yapılacağı yer 
hakkında mütehassıs encümenin 
hv.ırladığı raporun tetkiki için, 
grup azası içinden 15 kişilik bir 
encümen intihab edilmesi riyaset 
makamından teklif edildi ve bu 
se.;'m muamelesi Grup idare he
yetine tevdi olundu. Bundan son
ra Büyük Millet Meclisi encümen
lerinin kanun ve teklif lliyihaları
nı tetkik tarzına dair Tokad meb
usu Galib Pekel tarafından ve -
rilıniş olan takrir müzakereye ko· 
nuldu. Mevzu üzerinde birkaç ha
tib söz aldıktan sonra gelecek iç
timada müzakereye devam edil
mek üzere celseye nihayet verildi. 

--O--

Polonya 
Sovyetlere 
Yaklaşıyor 
(1 laci oalıifeden devam) 

bu ay sonuna doğru Varşovaya 

gelecektir. Litvinof ile Beck'in bu 
münasebetle yapacakları görüş -
melerin gerek iki memleket ara
sındaki yaklaşma bakımından, ge 
rek Avrupa politikasında Polon
yanın hattı hareketine getireceği 
vücuh bakımından büyük ehem
miyet kesbedeceğinde şüphe yok
tur. 

Gizli 
Bir Ev 

Kapatıldı 
Fuhuşla şiddetle mücadele et· 

mekte olan zabıta dün de Beyoğ
lunda bir gizli randevu evini mey
dr.na çıkararak kapatmıştır. 
Beyoğlunda Hıristaki pasajın

da 14 numaralı Saidpaşa hanının 
2 numaralı dairesinde Despina 
isminde bir kadın tarafından gizli 
randevu evi olarak idare edildiği 
haber alınmış ve dün akşam ani 
olarak yapılan arama neticesinde 
birkaç kadın ile erkek bulunmuş
tur. Muvazenesiz, iftirak ve inlirad hammen keşif bedeli 3019 lira 63 

hislerini tahrik eden neşriyatın kuruştur. İlk teminatı 227 liradır. Kadınlar muayeneye sevkedil
dainıa zarar getirdiğini batırlann- Şartname ve saıresi bedeli muka - miş, ev kapatılmış Despina da ad
yacak kadar bu işin toyları ve ye- ilinde inşaat şubesinden verilebilir. !iyeye teslim edilmiştir. Zabıtaca 
nileri değiliz. İsteklilerinin ilk teminat makbuzu yapılan tahkikat neticesinde Des-

ETEM İZZET BENİCE veya mektublarile 2490 sayılı kanu- pina tarafından birçok genç ka

Belgrad Elçimiz 
Ankarada· 

nun 2-3 ncü maddelerinde yazılı ve· dm ve kızların fuhşa teşvik edil
sikalarile ihale gününden en az se- dikleri anlaşılmıştır. 
kiz gün evvel vil8yet nafıa fen mü- =============== 
dürlüklerinden alacakları vesika • Beyoğlu birinci sulh hukuk ha· 

Belgrad elçimiz Haydar Anka· larla beraber belli gün ve saatte kımliğinden: 

rodan şehrim bize gelmiştir. 

Mumaileyh dün akşamki 

ı:-resle Ankaraya gitmiştir. 

Fındıklıda Komutanlık satınalına Hazine muhakemet müdiriye 
komisyonuna gelmeleri. •9407• tinin Kasımpaşada Yeniçeşme kız 

eks • * 
Edirnekapı şehitlikleri dahilinde 

şartnamesi mucibince keşif cetveli· 

okulu yanında 7 No. da mukim 

Şükrü Küçükkol al aleyhine açlığı Dün akşam geç vakit 'azım, 
Vatan, Mete vapurlarının sel~ -
ır.ette olduğuna dair telsizle- •m
h'imat alınmıştır Kaplan ve İkh•, 
v•purlarının da Ereğli limal'ırd ı 
ıyi vaziyette oldukları iiğreı•ıl 

m!ştir 

- - - - - - ne göre yollar yaptırılacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 11/2. Kan./939 

~ıacak davasının cari duruşma -

AKIBETLER! MEÇHUL 
OLANLAR 

Barzılay kumpanyaoımn Sebat, 
ahıren tıcaret filomuza giren ve 
Hüsnü kaptan ıdaresindeki Pt·k 
vapurlar.le Suad vapurunun ii
kıbt•tlcl'ı meçhuldür 

DENIZBANKJN VAPPRLARI 

sında: müddei vekili vesaik verc

ı·ek, bundan bahs ile müddeaaleylıe 

muameleli gıyab karan tebliğlni 

ıstedi ve mahkemece, müddeaal~·,.. 

hin ikametgahının meçhuliyet;ne 

çarşamba günü saat 15,30 da yapı
lacaktır. Muhammen keşif bedeli 
4997 lira 19 kuruştur. Şartname ve 
sairesi bedeli mukabilinde inşaat 

şubesinden verilebilir. İsteklileri
nin ilk teminat makbuz veya mek

tublarile 2490 sayılı kanunun 2-3 

Baş Diş Nezle CiripRomatizma ncü maddeıerınde yazılı vesikaıa - verilıniş olduğundan mahkeme 1 1 t rile ihale gu·· nünden sekiz gün ev-

mebni, gıyab kararının ilanen yi~· 

mi gün müddetle tebliğine karar 

günü olan 26/1/939 saat 10 da 
jnevralji kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser veline kadar vilayet nafıa fen mü- mahkemeye bizzat veya bilv~l!:~le 
• • İc bınde Un de U ka 8 alınabillr. • • dürlüklerinden alacakları vesikala

a D ç f rıle beraber Fındıklıda Komutanlık gelmeniz, muameleli gıyab ka•arı 

Deri ve Barsak Artırma İlanı 
'fürk Hava 

satınalma komısyonuna gelmeleri. ınakamına kaim olmak üzere illin 

j * •9408· c.Junur. 938/1726 

Daladye Cezaire 
Hareket Etti 

(1 inci sahifeden devanı) 

re, İngilterenin Sansebastien vis 
konsolosu Golding ile karısı dün 
akşam tevkif edilmişlerdir 

NEKADAR YERE GİRDİLER 

Bilbao 4 (A.AJ - Frankocuhr 
_on gündenberi devam eden taar -
ruzlarından takriben 1750 kilomet-

re murabbaı toprak işgal etmişler
dir. Bunun bin kilometre murab -
baı Lerida mıntakasındadır. 

Bundan başka Frankocular, 7l 

düşman tayyaresı düşürmüşler ve 
16,200 esir almışlardır. 

BERLİNİN SİYASE 
Berlin 4 (A.A.) - Yarı 

Hamburger Frendernblatt d 
Roma - Berlın mihveri s · 

Alman yanın bütün harici si 
nin esasıdır. Bu siyaset Alm 
İtalyanların muhik istekleri 
~ı anlayış siya•etinden m 
<•lan bir hattı hareket itt 
tahmil etmektedir. 

Bu gazete, Hitlerın son 
Jını işaret ederek Führerin 
manya için İtalyan do•tlu ' 
doğan açık ve bozulmaz t 
i~ri telmih etmiş olduğun 
eyliyor. 

Maki1ıeye Verirke 
- - ~ 

Am.:rika, Japonya'ya Ve Totali 
Devletlere Karşı Vaziyet Alıy 

Vaşıngton 4 <A.A.) - 76 ınc• 
Amerikan kongresi dün öğle vak
ti tribünleri hıncahınç dolu ol
duğu halde sırf şekli mahiyette 
toplantı yapmıştır. 

Bitı.raflık kanunu, ılahlanma, 

yardım ve saire hakkında yapıla
cak ş•ddetli münakaşaların dü
şüncesi bazı alınları buruşturmak
ta idi. 

Bahriye nezareti kongreye bir 
muhtıra tevdı ederek Amerikaya 
ait olan a<lalarda bir an evvel 30 
yeni hava, denizaltı, muhrib ve 
mayn üsleri vücude getirilmesini 
istemiştir 

Amiral Hepburn, kongreye ver
diği raporda Huan adasını zapte
dilmez bir hale getirmek için bu 

adada bir deniz ussü vucu 
tirilmesinı tavsiye etm 
Bu üs, Amerika donanmas 
uzak ve japonyaya cn va 
sünü teşkil edeccktır. 

BERLİN VE ROMA YA 
Reisicumhur Ruzvelı gö 

göre Amerika milletini, t 
devletlere karşı ruhan aya 
mak hususundak mesabi 
vam edecektir. 

Ruzvelt bugün kongred 
yacağı mesajda şimdıye ka 
bik edilen Amerika bitar 
kanununun esasından tadi 
leb edecek ve bu bitaraflı 
günkü şeklinde mütecav· 
!etlere karşı miisaid oldu 
zah edecektir. 

Macarlarla Rütenler Arası 
Yeni Bir Müsademe 

Chusı 4 (A.A.) - Resmi bir 
• ebliğde bildirildığine göre Macar 
tedhişçilerinden mürekkeb hır 

grup, Karpatlaraltı UkranyaSl hu
dudunu geçerek Çekoslovakya bu
aud muhafızlarınrı ateş açmıshc. 

Zelzelenin 
Yaptığı 
Zararlar 

Egenın bazı yerlerınde evvelki 
gün zelzele olduğunu yazmıştık. 

Son alınan haberlere göre bu 
zelzele esnasında ·Dikili> kazası
nın •Çandarlı• nahiyesıtıde bir 
çok binaların duvarları çatlamış, 
34 ev oturulınaz hale gelmiş, ay
rıca 52 ev de ehemmiyetli surette 
hasara uğramıştır. 

63 aile açıkta kalmıştır. Zarar 
ve ziyanın 19 bin lira olduğu tah
min edilmektedir. 

Bayındır ve Foçada da ehem
miyetli hasarlar vardır. İzmir va
lisi dün Çandarlıya gitmiştir. 

• 
imar 
İşleri 

Vah ve Beledıye reisi L(ıtfi Kır
car dün Belediye fen heyetı ;·ı

be müdürlerım toplam1ş imar iş. 
!eri üzC'rind~ tetkikat yaparak ı 
kendilerine bazı talimat vermiştir. 

Bundan sonra müz<:ler müdii.r 
lüğüne giden Vali şehrin im9··ı 

Esnasında yıkılmaması lazım ~'?

len tarihi ve mimari kıymetı hai~ 
eserler hakkında hazırlanan imar 
programını tetkik etmiş ve bu 
ıırogranıın derhal tatbikil}ı bildir
nıiştir. 

Müsademe 20 dakika kad 

müştür. Neticede muhaf 

teyi Macar topraklanna 

meğe icbar etmişlerdir. 

yaralanan yoktur. 

Hatay 
Haberler 
Ve Ajan 

Hatay haberlerinin m 
man memleketimize bil 
için Hatay Halkevi ile 
Ajansı arasında bir anla 
pılmıştır. 

Badema, Anadolu Aja 
tay haberlerini de mun 
verecektir . 
Diğer taraftan Ankara 

su da Hatay haberlerini 
zaman neşredecektir. 

Hataytn büyük kasa 
da Ankara radyosu neşı 
dinlenebilmesini temin i 
)'O tesisatı yapılacaktır. 

---<>--

Köy 
Kalkının 

İşleri 
Koy kalkınması mü 

memleket ııı büyük zıra 
kaya ayrılmıştır. Kalkı 
liyetıne 1 inci mıntaka 
Ankara, Eskişehir, Kon 
Niğde, Kırşehir, Kays 
·y ozgad ve Çorum vlia 
başlanılacaktır. 

1 inci mıntaka arazin 
ıtibarile kalkınma plan 
b:kı en güç olan yeridi 
Hazırlanan pliina gör 

takanın bır baş müşav 
müşavirin de iki muav· 
tr. 

Bu karar iızerıne şehırc\Jik m;;.. 
tehassısı Prost ve müze müdür;; 
Azizle beraber Valı Aksaraya g;t
miş ve Hasekide Mimar Sinan.n 
fserlerini, Bayrampaşa imaretil'i 
görmüştür. ~------Bu eserlerin tamır ve ıslah o • 

Denızbanka aıd vapurlardan 
fırtına "'nasında Karadenizde 
Ça-ukkale, Kar:ıdrniz, Ege ve 
Güneysu vapurları bulurmakta 
id1. Bunların cum'esi sPlanıette -
dır 

Kurumu 
Vilayet 

latan bul 
Şubesinden : 1 

Maslak prevantorıum bınasın- bilir. İsteklilerinin terrunat mak -
ı;l. kölori!er tesisatı. yaptırılacağ•n· hu7 veya mektu.~lar.ile 2490 s _ıyılı 
dan açık eksiltme ıle ihalesı lll/ kanunun 2 ve 3 uncu maddelerınde lunması kararlaştırılmıştır 

1lor. Ali Riza S 

KAÇ GE"-Iİ VARDI 

Kurban bayramında teşkilatıır.ız tnrafından toplanacak deri ve bar· 
saklar pazrlık suretile ayrı yrı arttırmaya konmuştur 

18/kanunusani/939 Çar~amba günü saat on birde arttırması yapı
lacak ve fiat değer görülürse ihale edilecektir. İsteklilerin bellı gün ve 

u • • 

İkıncıkanun/939 Pazartesi günü s1- yazılı vesikalarile ihale güniinden GôZ DOKTORU 
al 14 le yapılacaktır. Muhammen en az sekiz gün evvel Vilayet Fen , 
kP~il bedeli 6969 lira 25 kuruştur Müdürlüklerinden alacakları \'esı- Dr. Murad Ramı Aydın 
Ilk teminat 523 liradır. Şartnamesi kalarile beraber belli gün ve saati~ '!'aksim - Talimhane, Tarlabaşı 
' , · · komutanlık in ·aaı uh~ - F'mdıklırla Komutanlık Satın~lm~ caddesi Mo. 10 Urfa aprt. 

Muayenehane: Beyo 
makkıı,pı, tramvay 
Kabul sıuıti: lG dan 
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LUM ·AKI 1 

Güzel 
Kat erin 

Almanya ilkbaharda / HKA.YE: 

Ukranya'ya Hayı lı 
... 6S - • Tuu: SABMİ YACU 

Harbin Son Senesi ltt•f a 
Devletleri için Felaket Olmuşt 

Çar bu:d~clte:::e:~::.1 Saldıracak mı?' Arkadaş 
Napolyonun beklediği resmi ce • (t. Gncll ..Wlfed a de• 
vabı Moskova aki ~ ran•u: el.çisi- Ct Gnct aahlfetlea fnıım) 1 !>eyli Ekspres gızetesinın yn.· 

kuvvetlendirmek istiyoı. Lehis • dığma göre Leh Haılciye Nazı· ne veriyor. 
tanın Ru>ya tı.e arası bôyıe iyile•· nnın öğrenmek istediği en mü. • 

Likin Napolyr.~un da başka tikçe milttefik. olan Fran>anın va· hiın mesele fUdur: 
kurnazuğı vardı. Dir taraftan Ça· ziyetl ne olac1ğı da lıilhusa V.r· Eğer ilkbaharda Almanya ha • 

Selanik Cebhesinde Taarruza Başlıyan F ranstz 
Kuvvetleri Bulgar Ordusunu KaçmağaMecbur Etti• 

nn kız kardeşini mutlaka nlmak şovayı son derece dü~ün.lürınek • re kete geçer, Ukran} ayı almak is· 
ister gtbl görünürken dlger taraf· tedir. terse Lehist&M. yardım lçiıı. Fran· 
tan da Avusturya imparatorunun Lehistan Hariciye Nazın Alb4y sa ha~ır ını•iır~. 
kızı güzel Mari LüW. isteme • için Bek yılbaşı yortusı mu Frırnsaııııı Fransanın Lehistan ile dosıluk 
haberıer yolluyordu. cenubunda geçırı ek, tatL, ı: Lir muahedesi ve tedafüi bir füi!altı 

Kahvelecimirln son yudumunu 1 
şldıktan sonra ufaClk bir s<J.kıit 

duraklamasından istifade etı.ın. 

80rdum: 
- Mldlllinln gömüldüğü, Yavu· 

zun yedi yerinden yara aiarak güç 
lwli başını kurtarciığı Mondro~ a. 
kınıııdaa bahsetmez misin kapta. 
nım! Bu sorgum emekli deniz lrnr
dunun yüzünde, acı bir hatıranın 
•nılmasındak.ine benzer bir h"~ • 
nutsuzluk eseri belirtıl Buruşuk 
bpaklanrun içinde, ilti toprak nar· 
çası arasına mışmış il..i deniz dam· 
iasını andıran ışıklı mavi ıöz!er!
a.< yere eğdi, söze beıladı: 

- İnsan, lın\ründe çok eski de ol· 
Fa geçirdiği fela.krÜ.eri her anışın· 
da nasıl içten bir ürperti ile tüv • 
leri diken dilcen ltesiliıı;e bu ı la. • 
D'n hatırlanması da, hattı yalıııı 

bende değıl, bütün o günleri y dŞ&· 
mış denizcllerimlzde ayni hi'!'!l 
meydana getiriyor. Büyük harb'n 
ldaresixllk yüzünden tuton b'r 
kaç yüz bine varan vatand~ ziy'\· 
ma yok yere bir ek gibi ilave edi· 
len Midillinin batışt hangi maksat· 
la ve kimin tarafından haurlaTt • 
mı~tı? 

Sorguna, böyle keoıli kendim<!! 
sıralayacağım fed wallerle c:evııı• 

P.\'rmeği muıralık buluyonım. 

Harbin 4 üncü ve 80ll yılı İtti • 
fık Devletleri için bir feliket -
nesi kesilmi§ti. Osmanlı ardu.!4n 
Filistin cephesinde büydk bir pa· 
nığe uğramış, Şark cephesinde Rıı 
c>rdula.rınuı tuyiki ile Sivasa u· 
dar çekilen üçüncü orılu bakımsız· 
hk ve kötü sevku idare yüzünder. 
kadro haline düşmüş, M:art meF • 

<ian muharebesinıicn sonra 11\eY• 

zi harbine inkılilb eıien garb cep
hesi muharebeleri, Avusturyah· 

-larla İtalyanların çarpıştıkları 
İzonzo cephesi ittifak devetleri °"" 
dulan aleyhinde inkişafa yüz tu
tan hareketlere sahne olmllittı. 

İtilaf devletleri erkanıharbiVl'sl 
harbi bir ayak evvel bitirmek içi" 
rnn ve öldürücü darbeyi vunnak 
Hzcrebir taarruz pianı hıızırlamı~· 
lardı. Plan kısaca şunu ihtiva e • 
diyordu: 

Selanik cephesinde Bulgar kuv· 
\•ctlcrile çarpı~an Fransız ~rdıı • 
•unun bir zorlama le§Cbbüsile bu 
zorla)'lş• muvaf!akiycte götür • 
mek, Sofya üzerine ric'at edccelı: 

SAG LiG INIZI 
KORUYUNUZ: 

En hoş ve tabii meyva usa -
relerinden yapılmıştır. 

Taklıt edilmesi kabil olma· 

:van bir fen harikasıdır. 

İNGILİZ KANZlJK ECZANE
Sİ BF.YOCLU • İSTANBlJL 

Bulgıır ordusunu Makedonyadan J 
~ıkarmak, Makedrny~yı i 'g.ıl et· 
tikten sonra Osm.mlı imparator
luğu ile Avu>turya ve Almarıva 
ıırasındaki ittisal h•ttını kesmek. 
ıttifak devletlerini birbirinden a.v· 
n bırakmak, karşılıklı yardım •

1 dan menetmek_ 

:Fransız taarruzunu alıkoymak ça· 
resi olduğunu düşünmiışler, bu • 
ı;u yapmağa karar vermlşlerd!. 

Avusturya imparatordu Rus iklimde geçınnek üxere Varşo • \•ardır. Diğer tarait~n RusrA ile J~ 
Çan gibi dt-ğildi. Avusturya Na· vadan ka karak Fraı saya gitmiş· malüm olduğu üzere Fransa •· 
polyon ordularına mağlüb oln.uş, ti. Bu seyahat politika aı~minde rasında bir misak :.nevcuddur. 
perişan bir hale gelmişti. İmpa • az ded!lııoduya yol açmamıştır. L~h Eğer •müstakil• diye orta~ b:i · Bu kııkarın tatbiki için de hur· 

da materyeldcn mürel<keb Osnı.ınlı 
donanmasının kn11anılma.sı düşU

Mınülmüştü. Çünkü, Altdenizdc 
Alının donanmasının bulıınma • 
ır.ası bu tedbirin icrasını Osma•ı • 
lı donanmasının boynuna yülı:let. 
meğe erkiruharbiye heyetlerini 
mecbur bıralı:ınıştı-

ratOrun kızını Napolyon slırsa bıı Hariciye NaZ'.rının Fran,;aya se- yük bir llkranya vücude getirmek 
Avusturyll için büyük blr şeref yahatl esllllSında Fnı.mız devlet i.;ter de bunun için harekete ge-
sayılaca.ktı. G !lb Fransız impa • adapılarile temas et•iği anhşıl • çecek olursl Almanyanın karşı -
ratoruna lczını vermemek AVlll mıştır. sında Ru~ya Ue Lehlı;Un buluna· 

Bu plan tahakkuk ettığ! tnk • 
dirde harbın bir h.ımlcde itilat 
devletler' lehina ve umumi bir 
muzaiferlyetle tetviç edllmcsı 

muhakkak gibi görülüyordu. Pliı· 

nın tatbikine süratle geçildi. 

turya imparatoru için kolay bir· Bu seylhat ve ı'yarctin resmi c:a.lı:tır. Eğer Rusya Lehistan ile 
şey değildl Napo~von bunda~ e- hiçbir mahiyeti olmamasına dik· Almanyanın ar ·;nda b!r harb çı-
ıııln olarak Mari Lülz ik nişarlan·ı kat edilmiş ve Fransız H>riciye karsa Fransa da müttefıki ol~n 
mış. artılı: bu nişan bütün Avnı N~zın ile Leh Harlci~·e Nazt!"nın Ru.syaya ve Lehc;tana yardıpı et· 
paya ilin edilmişti. Napolyonun görüşmeleri hususi olduğu kadar mek vazıyet;nde kdac.tktır. 

S...ü.nik cephesinde büyült bi• 
turruza başlıyan Fransız kuvvet· 
ıeri Gent'f'al Manilof kurnandR • 
s:ndaki Bıılgar ordulJrııu Silr:>ma· 
jıa, rlc'ate icbar etmcğe b•şladı· 
!ar. 

Muıııffer Erdeniz sözün bura • 
ruıda durdu, bu acı hatıranın he
yecsnile burkulan k.albini bi•az 
dinlendirmek, soluk almak ibti • 
yacile sözüne ara verdi. Sordur:. 

kurnazlığı şunda irlı: Rus Çarı i· da •erbest bir surette cereyan et· Lakin Çekc-sll'vskya buhranı 
kinci kiıçülı: kız kardeşini de ve· miştir. s:rasınJ1 pekiıl.l görüldü ki illi· 
remiyeceğlni resmen Fransa im· 

Bu mülakatlara dair azami de- fak mual•cd•si olmak başka, bu· paratoruna bildirmeden evvel 
recede ketum davranıyurlar. nun talbik; yine ba~kad.r 

- Ak:denlzde Alınan donac!tıa· 
Eırun mevcud obnayışı bu ujtur
da hurda materyelden mürekl<eb 
Omıanlı donlll1m:ısınıl\ kullanıl· 

ırıasını istllı:am ettirdi. Dıyorsu • 
ı uz .. Amerikayı Umumi hıırNte 

alcyh!mi1.e tahrik ed~n t.RhteH:ıa
l;ir sclerberliğlnl niçin kullan • 
madı! 

Napolyon da Avusturya impara- ı-=-=====-----===-~======--""""""""" 
torunun kızı ile n~dığmı ilin 

Bu hal Berlin ve ~tanbul Al • 
ıran, Osmanlı ı muıni kar>rı;ih • 
!arını telaşa dü§i:J:dil ..• Yakın tı>lı· 

lkenin farkın~ varan Alman u • 
umumi karaıgiıhı biricik çare.ıi" 
8eFınik cepht•sirıdc harb~,te11 

Fr~r.sız kuvvetlerinin deniz itti
~ıtl yolunu telıdid ~lmck, bir <le · 
ııız baskınile Ça • ı kkale dışınıti 

İmrOT, Tetanos ve Limnos aralan 
::.rasında bi'kliyen İngiliz don~··· 
maaını t3hrib ve korkutmak, ~u 
tchdidle Selıinik cephesindeki 

- Nasıl! 

- Tuna tarikile Klradenb:<' 
trıdlreceği bir tahtelbahir filo"U 
dışarı çıkıp bu akını su altınd•n 
deha güzel yapabilirdi kanaatin· 
deyimi 

(0..traft\1 YU) 

Asri 
u 

Dolandırıcılık 
uludu 

(1 lad aalılfemhd .. d•vllllll) icrasını bana havale etti. Mek • 

zahmet çekmeden her gün yüzler- tubuma bağlı kiğıddaki suallerin 
cevablarıııı okunaklı bir surette ce frank kazanıyor. 
yazınız. Ve tahkikat masrafr ola· 

Bir başka ilan daha: rak 30 frank gönderintx .. 

etmiJ oluyordu. 

Bu lzdlvacdan nihayet Naı.-o' • 
yon için bir veliahd dünyaya gel. 
miştl. Fakat Fransız imparator • 
luğu yıkıldı ve o vellahd da öldü. 
Bedbaht baba !le oğul!. 

Bir Roman 
• 

Kadar ince, 
Heyecanlı 

Aşk Macerası 
( ( ilncü ıahileıica olevanı) 

:endim. Bize gidiyorsunuz ... Bu • 
ıa çok memnun oldum. 

Genç kız, hayretle kalmıştı. Eir 
şey oöy liyemedi. Artık her güıı, 
uatlerce güvertede dolaşıyorlar, 
konuşuyorlardı. Vapur, Pire lirl'.ı· 
I!.ina girip rıhtıma yanaşınca Prens 

Lüizin elini sıktı: 

- Bu akşam. dedl evde görü • 

Tepe başında 

Şehir Tiyatr su 
DRAM KlS,\fl 

Ruaı..~· .n :.ı• • .ı-ı !a 1 
(ASMODE) P. !i 

tsıikljl cadd ·inde 
KOMEDİ KISMI 

Bu ak:jam •3at 20,30 da 
(MUM SÖNDÜ) S tebio 

* 1-lalk F'pereti 
Bu-. ·şanı 

Saat 9 da 
RAHMET 
EFENDİ 

Pek yakında büyük operet 
ÜÇ YILDIZ 
Macar halesi 

Cumart<.'Si, p.ztr matine saat 15 d~ 
heı· perşembe halk gecesi 

* TURAN 
Tly tr !lU •İş idarehanesi, işsizlere günde Za va Ilı, işsiz muhasıbler, kltib-

birkaç saatlik hafif ve kazançlı iş· !er bu mektubu okuyunca sevinir- St's Kraliı;e ·• 
ler bulur. Hemen adreı;inlzi bildi· !er, ümide düşerler. 30 frankları Saşa, düşündü. Hakikati baba- Yüce S' · 

~ürüz ... 

riniz ve kayıd ücreti olarak 5 frank yoksa bile tanıdıklarından birin _ sına itiraf etmeyi muvafık lıul • San'atklr N~id 
gönderiniz~ den ödünç alırlar, gönderirler. du. Lüizi sevdığini söyledi: Cemal Sal>•r 

Tereddüde mahal var mı!. Ye- Aradan on gün geçiyor. Bir - Çok sevimi~ çok şirin b;r Bu gece birleş•gı 
ri yurdu belli bir (iş idarehanesi) mektub daha gelıyor. Tahkikatın kız. Burada kendisini tanıyan yok. Bu gece ZÜPPELER 
bu ... Serseri bir adamın Parlsin gö lehinizde çıkmadığı teessüfle bil- Paristen de uzakız. Fam dö şaır.l.ır Vodvil 3 P. 
beğinde, zabıtanın gözlı. önünde dirıliyor. oimasında ne beis var... Yarın gece büyük operet 
böyle bir yazıhane açmasına, hal· Kime müracaat, kime şik.ı· Yaşlı general düşündü, sonra (ŞEYH AHMED) 
kı dolandırmasına imkan var mı? yet edeceksiniz?. - Peki, dedi. Fakat böyle ol • * 

Bu diiiünce ile 5 frangı gön • ı--------------1 maz. Diğer hizmetçiler gördüler Ertuğrul 
deriyorlar. Günlerce, haftalarca iT"------------.,; bir kere ... Buna bir ça~e bula. Sadi Tek 
ceva.b bekliyorlar. Nihayet bir gün Aakerl f abrikalar !un ... Bir senaryo hazırlıyalım .•. 

'Dünyayı Altın'a 
~1rkedecek 

I i · Mühendis 
Dünıkovski, İ viçrede l.kerı Mı· 

n:daıı ve Fıtıpın ndahrından 1 '-0 
tc n kadar topraJ.. getırmi ·ü.. ffor 
<kşam otele gcidlği utman elir..ie 
!ı.üçiı.ı: bir çekme-...., bulunuyoı du 
Mü hendıs kendi>ile temas ede~ • 
!ere altın ımall formülünün '"" 
r r kmc·ce içinde saklı olduğun" 
söylü •ordu. 
Meşhur profesör, İsviçreye gel· 

ıruş, Polonyalı mühendis ile uzun 
müddet göcüştükten sonra mem· 
lekctine dônm~tür. 

Bu yen i §irkelin profesörün yar· 
dımile teşekkül ettiği zannolun • 
maktadır. 

Şimdi DümkrJ\·skl, iki sene son
ra dünyayı altına •gark• edece
ğini söylemt-ktedir. 

Kızılayın Teşekkürü 
Tıirki,-e Xı21lar C-treU &ml.aöaa 

kaz~ından: 

Baylar !\lanet Frank.o, Leen ICara
lıo. Vllall Balıar ... artıadaılarmıa 
deliletııe CWD1nırlre1Uı • beflııd 
7ıldönümu mu.nasrbetUr brimlz tüc ... 
r:vından Kı:ı1lay namına toplarına 4'111 
lira 50 kuruş v .. nemlze teslim edil· 
ınl<llr. TeborTiia lşlll'lllt eden büliln 
yurddaşlara ve bu itf' d"lalet l'den ad
l•ı·ı yuıh U'Y&ta fitklJ" kallky tt
rniyeUne t.a.rşı costırrdiklf'rl J'atılmt " 
atikad:ın dola> ı teıtt-kkürlerhnhln Ut-
1.ai;l!Ja drl&leliniıl ri('-& cyluta. 

gidiyorlar, bakıyorlar. İdaraha • fllnları TIYATRO.iU 
nenin yerinde yeller esiyor. - Ne gibi?... Taksimde lstaııbul Asliye Üçüncü Hıılrııl( 

Ya triko dolandırıclnrıııa ne Kırıkkalede yaptırılacak kalörifer - Sözde bu kız kibar bir F.,n. (Bu g~e) :,falıkemesinden: 
dersiniz! tesisatı sız ailesine mcnsub imiş. Pari~te İTAAT İLAMI komedi 3 perde İstanbul Evkaf Miıdürıyeti tara· 

oBir triko fabrikası, iyi triko Keşif bedeli (140000) lira olan . tanışmış, sevişmişsiniz. Bize karşı Yazan: Celal Müsahipoğlu !mdan Galatada Yenişehir seıbk 
yapabilen kadınlar arıyor. Fahri· Y.ırıkkalede yaptırılacak kalöri!t• bir komedi hazırlamışsınız... Yakında ~3 numaralı apartımanda - W ~le • 
bya gelmelerine lii%um yok Ev· tesisatı askeri fabrıkalar umum - Ali! Çok iıliı!... (İNSAN MABUT) nı, Beyoğluuda Okçu Musa mal•al· 
lerinde çalıpbilirler. İyi ücret ve- müdürlüğü merkez satınalma !<' Yaşlı generalin dediği gibi Y•· --------------1 le;inde Kara moila sokak 22 ru • 
rilecek. Arzu edenlerin adresleri· misyon unca 21 Şubat 1939 salı gü- pıldı. Ertesi gün, bütün evdek;oPr, 1 Hal kevlerinde 1 ıııı:ralı apartımanın birine! kJ.hf\· 
ni bildirmeleri... nü saat 15 de kapa.\ı zarfla ihale e· Lüizin Şaşanın nişanlısı oldulhı- "·------------- da Yuda, Çengelköyünde Tarb ba· 

Bu ilanı okuyan kadınlardan bir dilecektir rıu hayretle öğrendi. Bir h~fte Riyaziye Kurıılan Atıldı ~ında ayazma karşısında Hayri.. ı:e-
çokları hemen adreslerini bildiri· Şartname (7) !ıra mult'.ıbılınde tc.nra düğünleri yapıldı. ~ili.laf Halkeorlndo Lise ıatebooı.ı .;•oğlu Okçu Musa mahallesi Kara 
yorlar. Ertesi günü de cevab alı· komisyondan ''crılir. Talıplerinl-======--------; mahsuıı olmak üzere (mtltküllere ... molla sokak 22 numaralı apartıma· 
yorlar: muvakkat temınat nlAn (S250• li- Y ' sorulara eevap) m•hlT•linde Teni Wr n,n iıçüncü katında bakkal İnlt. 

, eni Eserler rlyaslyo ....... açtlm1'1ır. htelı:lllerla ·ı ·ı Ok M ah il . d Size iş temin etmiye hazırız. rayı havi teklif mektuplarını mez- : ~yog u çu usa m a "ın e 
M d '----=--:-:--,;_....;:_ __ ı kayıl için her &'Ü• Halknl idare me- Kara molla sokak 22 numaralı a • 

• a am, kur günde saat 14 e kadar komisye- YENİ BiıtLiıı: murıutuna mü.racaatıarı lir.ımdır. , 
k 1 d b . .. . partımanın üçüncü katında Sam • Yaptığınız lri o ar an ır nu- na vermeleri ve kendılermm de 3 iuıcu 5al'ISI, yeni bir mtrhale lef· * 

1- b' kil •dttek do'· ı .. • -·-' ö tJ •vtı -~ r.>·m ve Çengelköyünde Tarla 1'a • mune gönderiniz. Mese a ır •t· 2490 sayılı kanunun 2 Vl' 3 maddi'· .. un -ıa lam bir ıııtı. r.mı.N N HALlı:D ND-·· 
B f k mam uıal»ulu ot.uaı. cıkmı ıır. Bu ••• ı- s ikinci Anun ı><""mbe ııl<ı;anı şında ayazma karş1'ında Sav~'.,ın kı, bir kazak, ilh.. u, muva 1 !erindeki vesaıkle mezkür gün ve -

k k yıda; s:ıat (%01 de Evimizin Cafalollunılalı.I Panesinde oturan Hayrı mahk~me-
görülürsl' yevmiye 100 fran a· saatte koın"yona nııiracaatları. Neden k»metıeodiremlyoruz? (Dr. salonunda nıı .... ..ııe d-ntlerlndon · · 938/19 8 
zanabılirsiniz. Aksi halde triko • (43) R. Fethi), Nesil davası !Dr. Lebil Fob· Bav Enver zı1a Karal larafmdan (Se- Lıızın 7 numarasında kayıt· 

1 K 1 lı alacak davasında, Asliye İkinrl nuzu iade cde'riz.• • m ), öy kllsadiyalında mutavassıtın llın 3 in d nllıte Hilıt ECendtıılıı Pa· 
l'Olu <Mahir Bülend), lt111tur bayılt· m elçllltH mevaul• bir lı:onfenuu ft· Hukuk mahkemesinde mukadcle • Anlıyorsunuz ya, bunlar da gön· Muhammen bedeli 52.5 lira ol~n mnda ATATiJRK !Şab&a Ta>kın), ırl· ril-1ı ve bunu muteaklp cösterll '11· ma yapılan tahkikat sonunda ika 

derilen trikoları satıyorlar. Zevtinburnu silah tamirhanl'si ara- bl kl)'mclll Y&&ılar vardır. bemia (Va>ile) piJt'!Jlnl tem ıı edecelı:· metgfilılarmı tcrkeylediğı ve )'Pn! 
Dolandırıcılığın bir başka nevi: zisi dahilınde yetişen olların b;r 11- tir. ddresleri belli olmadığı anlıt§ılan ve 
• ... şirketi muhasib ve katib a· seneliği Salıpazarında Askeri Fab- YAKACIK MEKTUPLARI :t.- 6 ikinci lı:lnan •uma ve' lldaol ıhinen tebliğata karar verilen ad • 

· im •ı h ı Y ı ı kinun cumar~sl ak•anıları saal 21.SI rıyor. Yüksek bir maaş verilecek. rikalar yollamasındakı satına a .. 3 n•u "-'lar n u Yakacık aaııalor· lı>rı yukarıda yazılı Samsan, İ•ak, 
nda lk d t da &'Ö lerlt tabclll.u (Yuile) pl7eolnl 'l'aliblerin hal tercümelerini, v.!<I· kt'misyonunda şartnamesi veçl>ıle "omu en ya. ' 1 halıratar veba- lemsll edecektir. Yuda, Eleni ve Hayri hakların·ia 

. kiki h.•J&llan alınını, hllı&7eler, (Ct· kalarını, Peri&, 580 numaralı tıosta acık arttırmaya konulacaktır. Tstek ~ · 1 · 3- Her üç rec• ıcın davetiyeler g. birer ay müddetle Türkçe ve Rı•m· 6 ır ku uphancsl) tarafından nefis bJr 
kutusuna göndermeleri.. !ilerin 4 lira muvakkat temiı:at pa- şeklide n"1'tdlldı. vlmhı bill'osundaa almablllr. ca gazetelerle ilAnen tebliğat icra· 

Kriz yüzünden açıkta kalmış rasını herhangi bir malmüdürlüğü· Bu a11ıe1 ... rı ohyu.ıı.tarımıxa ıu,. Or. Hafız Cemal wıa karar verilmiştir. İşbu A•liye 
yüzlerce muhasib ve kalib bu ila· r.e yatırarak alacakları makb•ızla rarelle lııv,f.)'e •d•rlı. !J<inci Hukuk mahkemesinden va· 
nı okur okumaz kaleme sarılıyor, 13/1/939 tarihine rastlıyan Cuma * (LOKMAN HEKlM) zife kararile mahkememize vü•ut 
hal tercümesini, ve.-;ikalarının kop- günü saat 14 le 2490 numaralı ka • BfTKl'K GAZETF.st DAHİLİYE MÜTEHASSISI etll'JiŞ olduğundbı muhakvme i~in 
yelerıni yazıyor, gönderiyorlar. nvnun istediği vesaikle birlıkte ko- Deri ııenedeaberl Ttirkoe ,,. l'raa· D!vanyolu 104 tayin olunan 10/2/939 saat 14 de 

ı sın·a olarak Ce\•at Hakkı Özl>e-7 tara· kı gün gçt! mi cevab geliyor: misyonda bulunmaları. Şartn&me uuayene aaatleri: Pazar ........ mahkemede bixzat \"e<·a bilvel<.ile 
Jı·ulau n redJlmekte olan Hukuk Ga- ..,. ..._ • ._ "' 

•Mösyö, . her gün komisyonda görülebilır. ••lesinin 33.34 numaralı •u!lıaları bergün 2,5 • 6, Sah, Cwnarte.ı iıazır bulunmaları liızumıt ili••e.~ı' 
... şirketi, hakkınızda tahkikat (94771 kıymelll 7a.ıtarla <•kmı tır. 12 • 2,5 fıkara:l'L Tel: 223118 •~blijl; olunur. (1~11) 

- Hiç! Ben ağıınnı açıncıya 
C'ar o kapıdan iıriam~u bile. A 
§.ım yemeğine gelmedl G~ce I! 
dörunü~ Bu sab:Uı da göremerl' 

Naciye bu .on sözü söyledı 
ıığlam•ğa koyuljı... Haddi zatı 
pek fena kalbli olmıyan Pcrih 
l~a~,. bu ılerece bitkin ve r 
t;şan bir halde göı:ünce içine b 
üzüntü d1'ştü: 

- Nacıyeciğim, sen git biı· d 
kerd.ini doktora göster! 3üsbul 
l>astalarup yatmandan korkı; ro 
runı.. Vıı<iyeti anlat! Bdki Adn 
lı. tPmas eder. Senin. muhit dt! 
tirınek ilııiyacıııda h•ıiunduğu;
cma $Öyler. Aanıına da telefon 
meği unutma! Söz veriyoı· mııs•· 

Naciye içli ıçli; 

- Peki söz veriyorum! dedı 
- Yarın gelir seni görurüm 

U macun iti yarına kadar is!.b 
durulur. 

Hararetle hır birini lrucakla::I 
lır. 

Ertesi günü Naciyeyi gilrm~ 
giden Perıhan, samimiyetıne · 
venerel< Naciyelerin küçiü aaio 
nuna, kapıyı vurmadan girin 
brşılaştığı. ınanzaradın az dal 
l<.iiçük dilin! ;'lltacalrtı. Saadett 
gözleri ve yüziı pırıl pırıl Naci 
kocasının dizl~rine otu.."llluf •a 
..arını ok:şuy<'.lrdu. 

Evet. evet bıtlzamı ve 1§1 lı 

şeye tercih eden Aclnan bu Sal 
yazıhanede bulunacağına ev . 
karısi!e sevişiyordu. Perihan d 
c:aıtlannı ısırarak: 

- Affedersiniz, dedi, bir da• 
r,elirsem kapıyı vurur da girerı 

Kan koca ikisi de sıkılmışa h• 
zemiyorlardı. Bir kahkaha salı 

verdiler 

Sonra Naciye Perlhana dönere 
- Gördün mü! dedi, karşındn 

dünkü Naciyeye benziyor mu' 

Perihan suı,"uk bir eda ile: 

- Memnun oldum şeker 

memnun oldum. Hava değişm' 
artık doktora ihtiyacın yok gal; 
ha! dedi. 

Bu suale Adnan cevab verdi· 
- Nasıl ihtiyacı yok, bilak 

bugünkü saadetim!xi sevgili dı 

ton borçluyuz. 

- Demek Naciyeyi muayer 
~tti; onu çok hasta buldu; ve sı 
de yaptıklarınızdan p~lı 

gösterdiniz anlaşılan.. 
Söze Naciye karıştı: 

- Yok böyle söyleme, kabah<1 
bende .. 

Adnan şefkatle kansını kucak· 
lııdı ve alnından öptü. Perihan· 
sesi değişmiş, ıslık gibi çıkıyor l' 

- Hepsi güzel amma bu değl 
~ikliğin sebebini anlıyabilir m; 
yim! Zannederim ki Naciye ~-·r. 

fikrinden vaz geçmedin, Avrup·ı 
ya gidiyorsun değil mi! Kocarı s 
ni bundan mahrum etmiyecek '1· 

midindeyim. 
- Y oo, artık Adnanı bıraka • 

marn. Zaten Avrupa filin be,ı 
sarmıyor. 

Perihan münfail bir ııesle: 
- Acıyorum, dedi, irade v~ 

mantığın sende eseri yok. ('<'I< 

karacsızsın. Allaha ı.'macladık. 

ben gidıyorum. 
Adnana kalsa Perihanı çokta" 

kapı dı arı edecekti amma Nac•· 
ye elinde tuttuğu bir katalogu ·.ı· 

kadaşına uz.atarak: 
_ Pilrihan ıl di. Beş dakıka ev· 

vel Adnanla neye bakıycırduk' 

Sen de gör. 
Bu çocuk çamaşırlarına aid b•r 

Jratalr;!idu. Naci ·e :özüne d \'aP • 

etti: 
- D\lktor hayatımın en mc. 'u1 

haberini bugün verdi bana. Z•rı· 
nedcrsem oğlan olacak. Bahru 11 ın 

lidını koyacağım oğluma .. 
Parihan karı kocanın yemden 

kucaklaşacağını hiss~tti; homı1r • 
dan arak: 

- Pekala, Allah saadeh'l;•I 
bozmasın, dedi ve hızla kapıdan 

çıktı. Sokakta kendini tutamıy~· 
rak mırıldandı .şu Nacive b'ltii11 
aptallığına rağmen ne de talil>li'. 
Zaten talih böyle aptallları bu • 
!ur ..• 
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B-so:N TELGRAF- 4 l!BdKl!iuaU:ıt 

inhisarlar U. Müdürlüiündem 
Cın11 Mikdarı Muhammen bedeli 

Beheri Tutarı 
Li. Kr U. Kr 

•/07,5 eksilt-
leminat me 
U. Kr. Saati 

Dosya dolabı ili adet 150.- 450.- 33 75 1'1 
Boya levazımı 22 kalem -.- 400.- 30 - lG.30 

1- İdaremizin Yav,an tuzlaması için prtııamesi µıucibince yap
taılacak üç !'det dosya dolabı ile r ekirdağ §ll?ap fabrikası için satın 
alınacağı ve 20/10/938 tarihinde ihale edileceği il&n edilen 22 kalem 
boya levazımının müfredat listesi tavzih edilerek yeniden açık eksil'
meye konmUJtur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. ı 

III - Elailtme 6/1/939 tarihine raslıyan cuma günü hizalarındaı 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve muvayaat fubesindeki alım llo· 
misyonunda yapılaca·ktır. 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak hfl' gün sözü geçen ıu
beden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
glivenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
il~n olunur. (9304) 

.. . 
I - İdaremizin İstanbul baş müdürlüğü binası ve anbarlari.le Je.. 

'ftZım ve mübayaat şubesi binası arasına şartname ve resmi mucibince 

yapfırılaca.k üç adet demir camekAn i§i lı:apalı zarf usulile eksilt.meye 
konulmuştur. 

il - Kqif bedeli beheri 3912.97 lira hesabile 11738.91 lira ve mu
vakkat teminatı 881 liradır. 

Ill - Eksiltme 16/1/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 18 
da Kabat3fda levazım ve mubayaa! şubesindeki alım komisyonunda ı 
yapılacaktır . . 

IV - Şartname ve resimler 69 kuru§ bedel mukabilinde İnhisarlar 
levazım ve mubayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı yüksek mü
hendis veya yüksek mimar olmaları, olmadıkları· takdirde ayni evsafı 

haiz bir mütehass!Bı inşaat sonuna kadar daimi olarak iş başında bu

lunduracaklarını noterlikten musaddak bir teahhüd kağıdı ile temin 
etmeleri ve bundan başka 8000 liralık bu gibi inşaat yapmış olduklarını 
gösterir vesaiki ihale gününden 8 gün evveline kadar inhisarlar umum 

müdürlliğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet ve müna
kasaya iştirak vesikası almaları lAzımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V nci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak ve fenni ehliyet 
vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 15 e 
kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (9514) 

* * I - İdaremizin Çamaltı tuzlasına getirilecek içme suyu için şart-
namesi mucibince 750 metre Font boru açık eksiltme usulile satın alı

nııcaktır. 

11 - Muhammen bedeli 115-0 lira ve muvakkat teminatı 86.25 

liradır. 

Ill - Eksiltme 13/1/939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 da 
K abatafta levazım ve mubayaat ıubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnamel<tr parasız olarak her gün İnhisarlar tuz fen ıube
smden alınabilir 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız tekliflerini ve bu 
ife ait katoloklannı ihale gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar 
tuz fen ıubesine vermeleri ve teltlillerinin kabulünü mutazammın ve
lika almaları llzımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gclmeleri 
ilan olunur. (9481) 

.. . 
1 - Şartnamesi mucibince 1150 kilo bergamut esansı paazrlık usuı i le 

•tın alınacaktır. 1 
II - Eksiltme 19/1/939 tarihine raslayan perşembe günü saat 14 de 

Kabata§da levazım ve mubayaat şuesindeki alım komisyonunda yapı- · 
lacaktır. 

rn - Şartnameler parasız olarak ht'r gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

IV - t.Steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukard a adı geçen komisyona gelm~leri 
Din olunur. ,45, 

D ENIZB AN 
Trabzonda Sis Düdüğü Tesis Edilecek 
Trabzonda sis düdüğü tesis edilecektir. Şartnamesi Tophanede 

Deniz hanındaki Materyel şubemizden her gün parasız olarak alına
bilir. İsteklilerin tekliflerini en geç 20/1/939 tanhine kadar mezkür 
şubeye vermeleri lazımdır. 1 

--1 
Ha yvan Sağh . Mc.murları ve Na lbant / 

Mektebi Müdürlüğünden: 1 
500 adet Bistüri (kesecek ağzı 8 santim v. 2. tipte paslanmaz cin-

sinden.) 

HALK G • 
1 

T. iŞ BAN KASI' nın 
939 K. TASARRUF IKRAMI YE PLAN 1 

32.000 Lira Mükafat 
Kuralar: TŞubat, 1Mayıs,1 Eylül 26Ağuslo 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 Liralık = 2.000 L ira 
5 ., 1000 .. = 5.000 Lira 
8 ,, 500 ,, = 4.0 0 0 Lira 
16 ,, 250 ,, - 4.000 L ira 

60 ,, 100 ,, - 6 ·000 L ira 
95 ,, 50 ,, - 4 .750 L ira 

250,, 
4 35 

25 ,, - 6.250 L ira 
3 2.000 

T. iş Bankasına para gafırmakla, yalnız para 
biriktirmiş olmaz aynı zamanda talihinizi de 

denem;ş olursunuz. 

Sabah, ö6fe ve •k••m her yemekten 
Sonre ditlerl niçin fırçalamak lizım 

Çünkü geceleri ağız guddeleri - ve herhalde bol bol cRADYOLl:-r. 
nin ifrazatiyle dişler ve diş ~ileri ile fırçalamak ve temizlemek şorl· 
drılmuştur. Çünkü yemekler, s!;ıa- tır. Bu sayede dişlerin de, ağzu. da 
ra ve kahve gene ayni tesiri ynp - ~ağlığı ve sağlamlığı garanti edil -
ı::-.ıştı.r. Binaenaleyh dişleri her gö:n miş olur. 
1 kere bilhassa yemeklerden sonra 

Sabah. öğle akşam her yemekten sonra 

Nafia Vekaleti 
İstanbu l Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 
. 1 - İdaremiz Anbarlarının k~lık ihtiyacı için 2490 sayılı arttırma 
eksiltme kanunu ahkiiını dairesinde açık eksiltme ile muhammen bedeli 

_(Yerli kok olduğu taktirde 3276 lira sömi kok olduğu taktirde 4277 
lira ve Alman koku olduğu taktirde 4823 lira/ olan 182 ton kömür 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11-1-939 Çarşamba günü saat 15 de Metro hanın 6 ncı 
katında toplanacak arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince icabeden vesikaları 
ve bu işe ait (Yerli kok için 245,70 lira; Sömikok için 320.78 lira Alman 
koku için 361,73 lira) !ık muvakkat teminatları ile müracaat etmeleri. 

4 -Talipler her üç nevi kömürden yalnız biri için fiat verecekleri 
gibi her üç nevi kömür için ayn ayrı fiat verebilirler. 

Her üç nevi kömür için fiat verecek olanların muvakkat teminat
ları (361,73) lira olacaktır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi idaremizin Jevazıın 
servisinden parasız olarak tedarik edilebilir (9391) 

TOrk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Üçüncü ~eşide 11-lkincikanun-939 da jr. 
Büyük ikramiye 50.000 l ira dır . 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık ilti 

adet mükafat vardır._ 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştira k 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piya ng ~ 
mes'ud ve bahtiyarları aresına gir· 
alursunuz ... 

D•vlet Demlryollerı ve Llmenl•rı ı 
lt letme U. idaresi lll nl• rı .._ ______ ...;. ____________________ ·~-------------·=---> 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saati aşa· 

ğıda yazılı lokomotifler ve vagon bandajları 17/2/1939 cuma günü ka· 

palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında ayrı ayrı satın alınacak
tır. 

Bu ışe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tPk liflerini ayni gün ve saat 14,aq a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

1 

Şartnameler 485 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde satıl· 
Deniz Levazım aatınal· ı maktadır. (9464) 

ma Komisyonu lllnları 1 S M 1 Muham men Muvakkat Saati 
Gureba hastanesi çayırında Vakfa aid fidanlıkta mevcut fidanların - bedeli teminatı 

500 • Fare dişlı pens (13. santim uzunluğunda V. 12855 tipte 
paslanmaz cinsinden). 

bedeli mukabilinde toptan veya perakende olarak satılığa çıkarılmış 1 - Tahmin edilen bedeli •52000• 
olduğundan almak istiyenlerin fiatlarını öğrenmek ve izahat almak lira olan 200 ton benzın, 19 İkinci
üzerc İstanbul vakıflar başmüdürlüğünde vakıf akarlar kalemine mü- kanun 939 tarihine rasthyan per • 
racaat etmeleri. (9325) şembe günü saat 14 de kapalı azrf 

1 - Lokomotif bandajı 
2 - Vagon bandajı 

165.204 lira 
96.992 • 

9.510,20 lira 
6.099,60 • 

-
200 
200 

• 
• 

Yarım kiloluk cam havan elile beraber. Normal sistemde. 
Yarım litrelik dereceli mahruti cam kadeh. 

20 kilo Cam Baget 7. mm h1' nında. 15. santim uzunluğund3 . 

l - Ziraat Vekaleti hesabına mektebimiz clile Ankara Etlik Vila
yetler anbarı ihtiyacı için lüzumu olan yukarda yazı lı be~ kalem aıat 
ve edevat açık eksiltmeye konulmuştur . 

Iatanbui Gümr ükleri 
Baş Müdürı üğ lnden : 

2 - Bu malla rın tahmin bedeli (1642) liradır. Muvakkat teminatı Sarayburnu 4 numaralı ambarında bulunan 5409 sayılı arttırma ka-

(123) lira (15) kuruştur. ğıdında yazılı K markalı 1/25 numaralı 25 fıçıda gayri safi sikleti 5119 

3 - Eksiltme 5 ikincikanun 939 perşembe günü saat 14 de Cağa loğ- . kilo ağırlığında 1126 lira değerinde Türk kırmızı yağı 6/1/939 günü 
!unda Cumhuriyet matbaası karşısında yüksek mektebler ınuh a sebe- 1., 5 d s· k ·d R d dd · d k G" ·· k t J d 

· ı -- d 
1 

k . d 
1 

k saat "• e ır ccı e eşa ıye ca esın e ı umru sa ış sa onun a 
cı ıgın e top anan omısyon a yapı aca tır. .. .. . . . 

4 Ek · ıı · ki · tt 1 t . tl 2490 savılı kanun hukumle rı daıresınde açık arttırma ıle satılacaktır. - sı meye gırece erın muayyen saa en evve emına arını -
vezneye yatırarak 2490 sayılı kanunla aranm•sı rmroluna ıı vcsaikle İsteklilerden ~; yedibuçuk pey akçesi makbuzile maliye un\'an tezke-
birlikte komisyona gelmeleri. Şartnameyi istekliler Selimiyede mek- resi isten ir. Pey ;, k~eleriniıı saat 12 ye kadar vezneye yatırılmaları 

tebde görebilirler. (9283) 1 mecburidir. (38) 

15.30 

* * alınmak üzere eksıltmeye konul- Mlllı :ınımen bedeli 4 köşe makta'lı olduğu takdirde 14400, yuvarlak 
muştur. makta'lı olduğu takdirde 16200 lira olan 90000 adet kestane ağacından 

2 - İlk teminatı ,3350, lira olup mamul tirfon yatağı 17/1/1939 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulii 
şartnamesi her gün komisyondan ile Ankarada İdare binasında s~t·n alınacaktır. 
•260• kuruş bedel mukabilinde a- Bu işe girmek isteyenlerin 4 köşeliler içın 1080 yuvarlak için 1215 
lınabilir. liralık mu' ~kkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekiil· 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka • !erini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri ili· 
nunun tarifatı dahilinde tanzim e- zımdır. 

decekleri kapalı teklif mektupları- Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, }13>'· 

nı en geç belli gün ve saatten bir darpaşada TesPllüm ve Svek Şefliğinden dğıtılacaktır. (9552) 
saat evveline kadar Kasımpaşada .. """'!!i!!!!!'!!!!'!!!!'!!"""'"'""P!!!!"""!!!!!~!"'"-..!!!!!I!!!'!!.,._ _____ .;,..._;.......,.,. 
bulunan komisyon Başkanlığına Sahip ve neşriyatı ıdare eden Başmuhaınrt 
vermeleri <14• ETEM İZZET BENİCE 
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