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TA VY ARE KAÇAKÇILIGI 
Şebeke Reisi Ekrem'i Vapurda Ziyaret Eden Ve Müstear Pasaportla Firarını 
Teshil Eden Yüksek Mevkili Bir Zat Hakikaten Var mı Varsa Bu Zat Kimdir?. 
istanbul Adliyesi Tahkikatını Bitirdi Ve Dosyayı Ank ra ~deiu umiilğine 
Gönderdi. An kara'da Tevkif Ed i ı en le r Arasında Kim 1 er Var? 

• • 
Ekrem König 

Tevkif 
Edilebildi mi ? 
Ankara' da 

Tevkif Edilenler 
Kimler? 

Kaçakçılığı Nasıl 
Yapıyorlardı 

Ekrem KÔ~ig Memlekete! 
Gelmişken Nasıl 

Kaçabildi ve Romanyaya 
Gitti? 

ltı yedi aydır bizim gib• 
bütün halkın da hemen lı.e-A men bildiği vt kulaktan 

kulala söylediği bir mesele va.
dı: 

- Tayyare kaçakçılığı ve ıah
tekarlığı .. 

Tahkikatı işkil! etmemek ve 
lıadisenin adliyece ve hükümet · 
metce alınacak sonunu beklemek 
için şimdiye kadar bu husustı. 

neşriyatta bulunmamıştık. Hadi
se artık neşir safhasına intikal et
miş bulunduğu için bu hususte 
peyderpey okuyucularımıza ma
liıınat vermeyi 

0

faydalı bulduk. 
BAŞVEKALETİN TEBLİGİ 
Okuyucularımız pek iyi hatır· 

lıyacaklar. Dört ay kadar evvel 

Jadiseden hükômetımizi haberdar 
eden Vaşington BÜ) ük Elçimiz 

Bay Münir Ertegüm 

bir gün Anadolu Ajansı gazete _ 
lHe Başvekılletin bir tebliğini 
verdi. Bu tebliğde halen Cümu
riyet hükilmetinin Amerikada ve 
Kanadada elçiliğin maliımatı ve 
tavassutu haricinde hiç biı• tay
) are mübayaası y3pılmadığı bu 
husustaki teşebbüslerin Türkiye 
Cüınhuriyeti hükumeti ile hiç blr 
•)<ikası bulunmadığını bildbyor
du. 

i~te , şimdi tafsilatına temas e
tlccPğimiz kaçakcılık ve sahte . 
;carlık hadisesinin iç yüzü o va
kit meydana çıkmış, mes'ull~r!n 

,1. r elilı ın .. -nıştı. 
l· . 
q~ 1b" en şımd 'jMRÜGÜNDE 

1. 'l/t; . 
Sı> b~§l/akal.ıumata ı;öre. 

1 ~~b ıı,, , Mu; kendi nam 

'•""'' ı,,'l; o;ı eder 
"1,;nud, dt 

iyord 

1 Divanı Daladye, Paris' e Döndü 

Ekrem König'in Havuz :ıravuz davası görülürken •Dıvanı ali• de 
çekilmiş bir Tesmi 

ve adına yapılan bu cür'etkarane 
sahtekarlıktan iki vasıta ile ha • 
berdar olmuştur. Önce Amerika 
Büyük Elçimiz Münir Amerika 
ve Kanada tayyar41 fabrikalarına 
Türkiye hükQmeti adına bazı 
bombardıman tayyareleri sipariş 
edildiğinden haberdar oluyor 
Türkiye hükiıınetinin Elçiliğinin , 
malfunatı dışında tayyare müba. 
yaa etmiyeceğinl bilen Büyük El
çimiz derhal bir şifre ile Hariciye 
Vekaletimizi haberdar ediyor "~ 
ınalumat istiyor. 

büyük bir sahtekarlıkla karşı kar
tıya kalınchğı anlaşılıyor. 

Görülüyor ki, ~abrikaya haki
katen Türkiye Hükiııneti namına 
ı;ipariş verilmiştir. Fakat bu siı:ıa
riş kAğıdları da, kağıdlar üzerin· 

Alı 
--o-

Kaçakçı Şebekesi 
Hakkında Yapılan 

Tahkikat Divanı Ali 
Kurulmasını mı 
İcabettiriyor ? 

Tayyare rezaleti ve kaçak • 
çılığı şebekesi hakkında ya
pılan tahkikatın ·Divanı ali• 
Din toplanmasını icab ettire
cek bazı safhalara da temas 
ettiği hakkında şayialar çık

mıştır. Maamafih bu şayiayı 
henüz teyid edecek mahiyette 
hiçbir resmi malumat alın • 
mamıştır. Bu şayiayı sadece 
kaydediyoruz. 

· Fransız Topraklarına Muhtemel Bir 
Tecavüze Karşı Fevkalade ve 

fv1üstacel Tedbirler 
Roma Mülakatı Arifesinde Paris, Londra ve Roma 

Ne Düşünüyorlar - Uzlaşma Olabilecek mi? 

P aris 8 (Hususi)- Korsika, Tunus ve Cezairi 
dolaşan Başvekil Daladye bu sabah 9,30 da 
buraya vasıl oldu. istasyonda büyiik merasim 

ve parlak tezahüratla ve halkın hararetli alkışla
rile karşılandı. 

Kendisini karşıJıyan gazetecilere Korsika, Tu· 
nus ve Cezairden çok iyi intıbnlarla döndüğünü 

ve her biri Fransanın ana vatanından birer parça 

olan bu yerlerin mahalli halkı ve rüesası tarafın
dan gösterilen sadakat, birlik ve ' assasiyet karşı
sında çok mütehassis olduğunu !' .-}emiştir. 

Daladye doğruca Milli Mü· afaa Vekaletine 
gitmiş ve yüksek harb ,,Orasını içtimaa çağırmıştır. 

Siir'atle toplanacak olan iıTada Başvekil vo 
Milli Müdafaa Vekili Daladye şimali AlrikaJakl 

tetkik ve teftişlerine aid izahat verecek, Te bura
lara İtalya tarafından bir hücum vaki ol:luğu tak-

dirde yapılacak müdafaa tertibatı etrafında müsta
celen fevkalade tedbirler alınacakttt. 

Fransa, şimali Afrikadaki müsteınlekelerinl 

kendisi için en hayati bir mesele telakki ey'\•mek
te ve bunlan imparatorluğun bölüıunea ltirer par-

91sı addeylemekte olduğundan alınacak !:ıdbirlerin 

en kısa zrunanda en nıilsbet neti~.,lerl \'erebilmesi 
için Daladye nefsi Fransada da bazı icraaUr .. 

(DevUDJ & ma 11<lıl!uı. 
Yine şayi olduğuna göre, İa· 

tanbul gümrüklerine Milli Mü
dafaa Vekaleti nanuna yirmi ita 
c.ar tayyare ihrac ediliyor. G;jm. 
l'Ük idaresi: 

Şarki 
Ürdün 

Başvekili 

Tevfik f.'aşa Londraya Lehistan, Al manyan ın 
Gıtmek UzereŞehrımıze 

8 ::·:~1=!:·:::"~.~:; 1T eklifini Kabul Edecek mi 
- Tayyareler geldi. Tesellüm 

ediniz .. 
Diye Vekaleti haberdar ediyor. 

'Vekalet: 
- Bizim Kanadaya böyle bir 

siparişimiz yoktur. Cevabını ver
mekle beraber meseleyi tetkik e
diyor ve .. öğreniyor ki işin için
de bir sahtekarlık vardır ve der
hal takibata başlıyor. 

Bu hususta malUmat vere•ıler 

diyorlar ki: 
- Amtırikan fabrikalarile Cüm

huriyet hükumeti adına mukwe 
le yapan Ekrem König adındaki 
zat 50 ağır bombardıman tayya
resi sipariş etmiştir. Siparişl•ri
nin yarı parasını peşin vermiş ve 
Marsilyada tayyarelerin teslim 
&lınacağını beyan etmiştir. Fabri
ka ilk partiyi kendisine Marsil · 
yada teslim etmiş ve parayı d• 
hemen almıştır. 

İkinci parti de mumaileyhe ay
ni şekilde teslim olunmuştur. İ~
tan bula gelen parti üçüncü parti
dir ve bunun hikayesi de şöyle • 

ôir. Ekrem König üçüncü par
tiyi teslim almak için Pariste bi· 
raz gecikmiş ve gününde Marsil
yada bulunamamıştır. Bu gecik· 
me bir hafta kadar sürmüş bunun 
üzerine fabrika da parasını ~ağ· 
lnm veren müşteriye bir cemile 
olmak üzere tayyarelerin İstan • 
bul limanına kadar götürülmeııi
ni kararlaş!.. ~mış ve ona göre a· 
Jakadarlara talimat vermiştir. İş
te bu talimat üzerinedir ki, tay
yarelgrin İstanbul limanına geJ,. 
diği söylenmektedir. 

TAHKİKATA BAŞLANINCA 

Gerek Amerikadaki Büyük El
çimizin, gerek İstanbul limanına 
gelen tayyarelerin Milli Müdafaa 
Vekaletine haber verilmesi üz~ri
nt derhal tahkikata geçiliyor ve 

tmzası taklld ednen sabık Hariciy .. 
Vekili Tevfik Rüşdü ve hadise 

günlerinde kendisine vekillet 
eden eski Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya 

deki imza ve mühürler de sahte
ciır. Milli Müdafaa Vekili ile Ha
rıciye Velölinin imzaları taklid 
olunmuştur. Ve bu işte fabrik~ ilı
temas eden adam da Ekrem l{ö · 
nik isminde bir zattır. 
Okuyucularımız Ekrem Könik'i 

pek iyi hatırlarlar sanırız. Yavuz· ı 

Havuz davasında ismi geçen, bo
zı ıhbarlarda bulunan Ek-em ' 
Hamdidir. Yine bu zat şimdi Sa
ray, evvelce Glorya adını taşıy~n 
sinemanın holünde bir ecnebi ka
dınını tokatlıyaı,ı Ekrem Hamd '· 
dir. Yine bu zat Şişlideki ikamet
gahında genç karısı pencereclen 
sokağa düşerek ölen ve Könik soy 
odını alan Ekrem Köniktir. 

Ürdun Başvekili Tevfik Pa-
şa bu sabah şehrimize gelmiştir. 

Bu günlerde Londraya gidecek 
elan Tevfik Paşa demiştir ki 

•- 21 senedeııbcri Türkiyevi 
görmedim. Memleketinizi çok de 
ğişik buldum. Londrada bu ayın 
~on haftasında yapılacak olan Fi-

'Oevamı 6 ıncı sahitede) 

Japonya 
Ne 

Yapacak?! 
Yeni Kabinenin Büyük 1 

Devletlere Karşı 
Alacağı Vaziyet ---

TAHKİKAT İLERİLERKEN 
Vekaletlerde ilk yapılan tetlcik 

!er ilerlerken Ekrem Könik ile 
birlikte bir sahtekar ve kaçak

(Devamı • mcı ıabifede) Çin Meselesi İçin Bir 
Şura Toplandı )N evyork 8 (Hususi)- Yeni 
Japon kabinesinin teşek • 
külü üzerine Uzak Şark si

yasi vaziyebi değişmiştir. 

İmzası taklid edilen Mini Müdafaa 
Vekili General Kazım Ö2alp 

Yeni kabine Sovyetlerle hesab 
görmek, Asya Asyaiılarındır; ka
idesine riayet ederek Uzak Şark
taki İngiliz ve Amerikan mena • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kavga 
Arasında 
Yangın 
(Ya21sı il meı ıablfede) 

Mese;e Varşovada Bugün Tetkik Edebilecek mi ? 
Almanya, Memeli, Danzig'in Alacak, 

Polonyayı Tatmin 
Ukranya 

Edecekmiş Meselesinde 

L ondra, 8 (Hususi) - Ber 
tesgaden'de Hitlerle mühim 
bir mı.ilakat yapan Bek Var. 

şovaya dönmüştür. 

Akdenız ihtiliifile bütün dı.in

~ ay.ı taalluk eden pürüzlü mese
lelerin birer hal şekline bağlan
ması imkanlarını hazırlamak ba
hımlarından Roma konferansı ne 
1adar mühım ıse Orta ve bilh~~sa 
Şarki Avrupa işlerinin evve!cP. 
1'-ararlaştırılan esaslar daire~in: 
c;e inki~afını temine yol aramak 
noktalarından da Bretesga<'cn 
mülakatı o derecede mühimdi·. 

Bu mül3katta Danzig, MeMel, 
Ukranya meseleleri ve Sovy"t 
ler • Polonya siyaseti hakkında 
kat'i noktai nazarlarını bildiren 
Bitlerin sarih teklifleri hakkır.da 
Bek kısmen Polonyanın son sözü
r:ü söylemiş, kısmen de bu hu
bUSt~ Varşovada alilkadarlarla 
~apacağı temaslardan sonra ic•b 
eden cevabı vereceğini tildirmiş
tır. 

Bu mülakatın vardığı !letic«ler 
hakkında pek ketum davrar ı . 
makta ise de tercşşuh eden '><zı 

l:aberlere göre Almanyanı:ı :\Ie
weli ve Danzigi ilhak eyleme 'in• 
l.ehistan mümanaat eylemiy~ek 
huna mukabil Hitler de Büyük 
Ukranya devletinin teşekkülü es
nasında Lehistanın mülki tama-

Bertesgaden mülikatı halduııda son sozu söyliyecek mevkide 
bulunan Polonyanın Başkumand anı Mareşali Smigli Rictz, Polonya 

polis crlulni le görü üyor. 

miyetinin ihlAl edilmemesine ça· ı 
lışacaktır. 

Karpatlaraltı Ukranyasile asıl 

llüyük Ukranya Romanyanın ~i

malik Lehistanın cenubundaki 
aar bir koridorla iltisak peyda e
oecektir. 

Bundan b_aşka Danzig'e muJ.-a
bil Polonya, Litvanya yolile Bal
tık denizine yeni bir mahreç te
min edecektır. Fakat bu mahre
cin koridoruna ait topraklar Lit. 
v:.nyn hakimiyetinde kalacak Po
lonya buralard,an yalnız iktis~dcr, 

(Dnamı 6 ncıda) 

Mühim Bir 
Mülakat 

Belgrad 8 (Hususi) Kral Ka-
ro! ile Yugoslav hükumet naibi 
Pol, hudud civarında avlaıımak
talar iken birbirlerine mülakı ol
mu !ardır. Bu mülfikat hakkında 
henüz hiçbır malumat alnama • 
dığı gibi bir tebliğ de neşredil • 
rnemiştir 

F .ıkat Macaristanın taleblerı ve 
orla ve şarki Avrupa işlerine t1-
mas edildiği anlaşılm«ktadır. 
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IHADiS -LER KARŞ!S!NDAl1 
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ÇEKO$LOV Ak YA PAZAR GtlNtl 

fl!liEMALAR 

Arazi 
Ve 8 i11 
Vergileri 

Ve .. Ma h k emele r . -
l\IACAlÜSTAN 

Kış giınler.:ıde. bilh .. ssa pa • 
:arlaı ı ı:idilecek eğle.ıce yeri ne· 
rr·i 'ardır? Sıncm~.ar ~eğil nd7 
Sine"'lul >ra pa.ar gilnlerı gotmc·k 
Lir işkeııcP oluy<'r.KalDbalık, gii· 
ıüllü, ter kokusu, nefes kokusu .. 
Bu sütunlarda b'r kere daha vaz· 
n·uştı:n. Hiç C' 1r.ıazsa p:ı"Yır gür. .. 

krı, sinema sdonlarmı ha se • 
tnstan sonra bi.r kere boşa?tmaiı .. 
Runun için de seans başlac!ıktar. 
~onra, biç bir ırüşteriyi içc:iye al
ıraınalı. Mesele halleciil.ır. 

Hisseleıi Muntazaman! 
Verilecek 1 

Arazi, bına vergılerile b•uıla • 
nrı buhran vergilerinin h•ısusi I· 

d~relere devri dolayısılc bu ve1 • 
gi!er hiSSekrmin n.unlazama ı a 
!Jik~dar dairelere verilmediği 1(.ı

rıilr.1üştür. 

Malıye Vekfil~ti bı• münasebet
le dün vilayete bir tamım gör. • 
derm4•ir. 

Sebzele1"i 
Ne ile 
Sulamış 

Evd~ Raporu rarmış 

O rta Avruı;lda yeni hadise· 
!er nh.ıyvr. Çekler:' Maca • · 
lnr iıdcta Jıarb~ tutı:şt !ar 

Ölenler, .)<Jral nJnlac ·ar. Çe" 
r.skcrleri bir l.!acar kJeab1sını w 

bir kaç köyü işı:al etmışler .. Bu 
kış gününde hiç ockknmiyen bu 
hidıseL:re aç:.ba sbcp ı.e? Çe!:o•
Jr.vaky:ı, Almaı;yay;İ vermci,e 
mecbur olduğu aralirjn yerine, 

diğer tara!larda-ı, yeniden ar~~· 

clmağa kJlkı•ırsa, Anupanın h>l 
li fena.. flıkk•l ettıııiz mi?. Bu 
harp alamdlcri de clliını harp. 

siz oldu ..• iı:ını hurp. ne kadır 
komik bir tiıbir halu:.e ı:el il, değ'! 
mi?. 

ÇF.NF SPORU 

YAPANLAR 

Bunda, borcu olan vilayetlerir 
her tak.site isabet ec.en borç ınik
'-cu lat ını tnuntazaman (; ... ememe
ierinin sebepleri sorulmakta v~ 
borçlu idarder bu paraları ver • 
medıkleri için afacaklı vılayet • 
!ere tevziat yapılamadığı bıldi • 
rılerck badema taksitlerin zaıno. 
nında yatırılması, yatırmıyan ır.es 

t.? memurların cezalan dırı la -
caklArı tebliğ olunmaktadır. 

D ün öğleden sonra, Asliye Fı
rinci Ceza mr.hktmesindc 

1 
bah,esinde insan gübıu' 

kullanr.ıaktan ve zerzevatı liı • 

BALJKJ,ARIN -.MtlCADELESİ 

Bugünlerde yine balık bo:h•tı 
,·ar. Limaııda bJ!ık:ar süriıler ha· 
llnde geziyorlar İrili, ufaklı bır 
çok kayıklar, olta ile, kepçe ile 
balık tuluyori:ır, Uskumurnun 
lülosu perakende be'i kuruşa ka
dar düştü •. Toptan kimbilir, bel· 

ki de yüz parayadır. Bahkçılaru> 
s6ylediğine göre, denizlerde k•i· 
çük balıklan büyük balıklar ko 
valar, ötekiler de kaçacak, kur
tulacak delik ararlar, nihayet in. 

. &anların eline düşerlermiş .. 

Denizin altındaki mücadele<! .. 
tıpkı dünyanın üzerindeki insan· 
Iarın mücadelesine ne kadar beıt. 
riyor .. 

Şu ı:ünlerde spor lakırdısı çok 
geçiyor. Şimdiye kadar, sporun 
yalnız la!ı ile geçinenler, de<like>· 
ciusunu yapanlar çoktu. Bunda.o. 
sonra, jimnastik yapılacak.. Bu
güne kadar çene yarışı suretile 
spor yapanlara artık mevzu kal· 
madı. Bakalım, artık, onlat' ne 
yapacaklar?. 

GtlNEŞLI iKt -GÜN GEÇiRDiK 

İki gün havalar ne kadar güzel 
geçti değil mi?. Tatlı bir güneı 

yüzümüze gülüyordu. Yazdan ça
lınmış iki gün .. Herkes sokaklara 
dökülmüş, gezip tozuyordu. Bu 
güzel havaları gördiikçe, geçen 
terdeki karlı, f.ırtınalı havayı dü · 
şündüm. Ya kar devam etseydl 
Allah yüzümüze baktı. 

AHMET RAUF 

l'KüçüK HABERLE~f 
* Belediyece ekmek fia tlarına 

aid yeni narhın tesbiti için tetki· 
kata devam edllmektedlr. Bu hu· 
ssuta1d tetkikat ancak yann bit
miş olacak ve bir karar verilecek· 
tır. 

* Belediye kooperatifi müdürü 
Baha başka bir vazifeye nakledil· 
mis, yerine eski Kütahya belediye 
reisl Hilmi tayin edilmiştir. 

* Meb"usluğa seçilen Londra 
elçimiz Fethi Okyar dün Loodra· 
dan hareket etmiş, merasimle U· 

ğurlanmıştır. 

* Boenos Ayres orta elçiliğine 
hariciye ikinci dai~i reisi Ab • 
ıjülahat tayin edilmiştir. 

* Filistin Arab kongresi bu a
yın sonunda aç•lacaktır. 

* Bir Fransız meb'us heyeti 
Kalalon~·a cephesini z•yaret et • 
miştir. 

* İspanyada Cumhuriyetçiler 
şimale doğru ricate başlamışlar • 
dır. 

* Alman İktısad Nazırı Doktor 
Fonk Romaya gitmiştir. 

. * Dün Edirnede feci bir kaza 
olmuş yeni yapılmakta olan bir si
nema binası çökmüş, bir amele 
ölmüş, iki kişi ağır surette yara· 
lanmıştır. 

* Ereğli civannda Buzluda ti· 
piden 11 amele ölmüştür. 

* Tevkifhanede arka.daşı Be • 
kiri öldüren Dursun Af.ma.ca 29 
sene hapse mahkum edilmiştir. -

* Dün gece İzmirde Çandarlı
da yeniden zelzele olmuştur. Bir 
haftadır devam eden bu zelzelede 
nahiye hara.b olmuştur. 

* Meclis yarın toplanaca.lc, ba· 
zı kanun !Ayihalarını görüşecek • 
tir. 

* Milli bankaların umumi he
yetleri dün toplanmış, bankaların 
936 • 937 hesabı ka t'l raponlarını 
tetkik ve kabul etm~tir. 

Üniversitede 
Tanışma 
Çayı 

Rektör bu ayın on birinden iti· 
baren her gün Üniversitelilere 
tanışma çayı verecektir. 

Rektör bu hususta dün gazete
cilere demiştir ki. 

-Talebe-leri benimle ve dekan
larla çay içmeğe çağırıyorum. 

Mümkün olsaydı bütün talebeyi 
davet edecektim. Fakat tam 6 bin 
talebe var. Onun için bütün Üni· 
versitelileri son sınıf talebeleri ile 
diğer sınıflardan yalnız pek iyi 
alanlar temsil edecektir. 

Son sınıf talebeleri, bu yıl 788 
k~idlr. Bunların 346 sı tıb, 142 si 
fen, 125 i edebiyat, 122 si hukuk, 
26 sı diş tababetL 27 si eczacı mek
tebi talebesidir. Hukuk son sınıf 
talebesinin 122 olmasının sebebi 
dört sene rejimi tatbik olması do
layısile bu sene normal mezuniyet 

--~-

Harem 
Ağalarının 
Toplantısı 1 

Cumartesi günü saat lG da L· 1 
1.anbulda bulun:ın harem ağala-ı 
Divanyolunda Türk Kadınlar• F.
_sirgeme Derneği merkeı.inde b\r 
toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda harem aga.sı tebi· 
ri harem emektan şel:line çev • 
rildıği gibi, evvelce Harem l •İi"· 

!arı Cemıyeti diye tanılan t<"jek· 
küle de bundan sonra Harem E
n:ektarları Cemiyeti denilmesine 
müttefikan karar verilmiştır. 

Yeni Yıl 
Zeytinyağ 
Rekoltesi 

Yeni yıl mahsul zeytinyağla~ 

muhtelif yerlerden şehrimize giın
derilmeğe başlanmıştır. Fiyatlar 
yüksektir. Toptan kilosu 42 • 45 
l'.uruş arasında satılmaktadır 

Bu seneki zeytinyağ rekoltemı
zin az olduğu anlaşılmaktadır. Sa 
münasebetle fiyatların yüksel • 
mesi beklenmektedir. 

--<>---

Gümrüklerde Toplanan 
Belediye Hisseleri 
Gümrüklerde tahı;il olunup be

lediyelere . dağıtılan hisseler sim
c!iye kadar 3 ayda bir tevzi olun
makta idi. 

Dün Dahiliye Vekaleti vila • 
yete bir tamim göndererek bu 
gümrük hisselerinin badema hH 
~y tevziinin muvafık görüldüittl 
nü bildirmiştir. 

sınıfı teşekkül etmemiş olmasın

dandır. Pek iyi geçenlerin sayısı 
226 dır. Bunların 171 i tıb, 24 ü 
hukuk, 14 ü edebiyat, 7 si iktısad, 
7 si fen ve 3 ü diş tababeti tale
besidir. Bu yıl Üniversiteye pek 
ivi yazılanların sayısı 135 tir. 

GÖKYÜZÜNDE \ 
İki gündür kirli gömlekle gezi 
yorum. Gömleklerim bugün de ko
laddn gelmedi. 

AŞK YARIŞLARI 
No.82 

- Bu meseleyi yılba~ı gece'li 
9çacağım .. O gece bizde eğlen~ • 
ceğız, dedi. Hatta hemen emri\•aki 
yapıp, bu güzel topl~ntıda çoc~k
ları nı anlıyalım .• Bu ~ de çıks'n 
aadan. 

* Rc~ad o gün yeni vazıfcsir.e 

başlamıştı. Re~ad, İzmirde açıh· . 
c•k yeni yolların, umumi bah~e· 
lerın planlarını hazırlıyacaktı. 

Reşadın mesai odasında genç b:r 
arkadaşı vardı: 

Cemil Sezen .. 
Cemil otuz yaşlarında, sessi7.. 

hatta biraz fazla 'llelankolik bir 
(.en~ti 

Yıuan: bkeııder F. SERTELLi 

Cemil iyi bir ailenın çocuğuych.ı. 
Mühendis mektebinden dipluma 
;.Jdıktan sonra, birkaç yıl şirket
ıerde çalışarak, üç yıl önce İzmir 
belediyesinde vazife almıştı. 

Reşad, Cemilin arkadaşlığındRn 
çok memnundu. 

Cemil geveze bir adam olsaydı, 
Reşad bu küçücük odada nasıl ça· 
lışacaktı? . 

Cemili, Belediye reisi de Reıa· 
c a iyi bir arkadaş olarak tanıt • 
mıştı. 

Cemil o gün masasının başında 
kendi kendine söyleniyordu: 

- Bekarlık sultanlıktır derler~" 

ınanrna, azizim! Bak şu halime .. 

Reşad sigarasını yaktı: 

- Üç yıldır İzmirdesiniz, de • 
~il .• 
"' mı. 

-Evet.. 
- Yıkış1klı bir gençsiniz .. Nas•! 

ddu da böyle k.ızı bol bir memle
l<ette bekar kaldınız? 

- Kızı bol amma. Benim ara· 
aığım nerede?! 

Cemil bu sırada cebinden bir 
fotograf çıkardı. Birkaç saniye 
fözlerini fotografa dikti.. 

- Ancak şimdi buldum ara -
dığım kızı ... 

- Nişanlı mısınız?. 

- Hayır canım. Onun daha bir 
şeyden haberi yok. Ben kendi ken· 
dime gelin güvey oluyorum. 

- Uzaktan gördünüz demek o-
nu? 

-Evet .. Evet ... Uzaktan gör
düm ve kendL<ine sezdirmeden 

ı,ım &uyıle sulamaktan suçlu ih· 

tiyar bir bahçıvanın mWıakemc- ı 

sıne bakı:dı.. 

Hakim ile suçlu Cemal arasııı

da şöyle bir muhavere cereyan et
ti: l 

- Adm n~?-
- Feyzullah. 

- Eabanııı adını sormuyonın:: 

seni adın ne dıyorum? .. 
- Hakim efendi, ben Türkçeyi 

ıyi bilmez .. 

- Zarar yok, anlaşLrız. 

adını söyle bakayım .• 
- Cemal. 

Havc!ı 

ILik.i.m, babasının ve annesinin 

de adlarını sorduktan sonra suç
luya: 

- Kaç tevellütlüııün? 
Diye sordu . 

Suçlu saf s..f Mkimin 
bakarak. 

yüz!ire . 

- Ben tevellütten anlamaz, h~ 
kim efendi, dedi. 

- Peki kaç y~ınd&.>ın? 
- 70 •• 
- Nerelisin? 
- Kolonyalıyım_ 

- Hangi tebaadansın?_ 
- Türk .. 

Reis bundan sonra suçlu Cem'<· 
le: 

- Sen bahçende zerzcvatın di· 
bine insan pisliği atıyormuş~u"l. 

doğru mu? 

- Hayır beyim .. ben pis su dek· 
nıüyorum, zerzevatın dibine .. 

- Sana şimdi onu sormuyorum. 
~~n benim sualime cevap ver {n. 

san gübresi atıyormuşsun sebz" 

!erin dibine .. 
- O da yalan beyim. Ben bah· 

çemde ne insan pisliği kullan•yo
rum, ne de zerzevatı pis su ile 
euluyorum. 

- İyi amma, bahçenin yakının
c an geçen ve lilğımla iştirak eden 

dere suyu ile sebzelerini suladı 
gını iddi ediyorlar. Buna ne der
s1n? 

- O da iftira beyim. Bahçem· 
den geçen dere suyunun temiz el· 
duğuna dair belediyeden lapor 
crapor• um var. 

- Rapor nerede? 
- Evde .. 
Bu soruşturmadan sonra, hey • 

eti hıikime, suçlu Cemalin nüfus 

kağıdı ile belediyeden aldığı ra
poru getirmesi için duruşmanın 

lO Şubata bırakılmasına karar 
verdi. 

resmini çektim. 
Cemil, elindeki fotoğrafı tekrar 

cebine koydu: 
- Bekarlık perişanlıktır azizim 

akşam olunca insanın içine yalnız· 
lığın hüznü çöküyor... Nereye 
gideceğinizi, ne yapacağınızı bil • 
meden kendinizi şu kalabalığın 

içine atıyorsunuz! Artık hayat 
dalgaları insanı nereye sürükler· 
se, oraya gitmeğe mecbursunuz! 
İşte ben böyle yaşıyorum. 

- Kimseniz yok mu? 
-İhtiyar bir annem var ... O da 

babadan kalma evde bekçilik ya
pıyor .. İstanbuldan ayrılamıyor. 

- Ne maaş alıyorsunuz? 
- Elime net olarak ayda yüz 

kırk lira geçiyor. Yirmisini anne
me gönderiy<ırum. 

- Elinize kalan yüz yirmi lira 
ile burada pekAI! l;ıir yuva kura· 
bilirsiniz! 

- Evet .. Evli olsam, belki geçi· 
nebiliriz bu para ile. Fakat şimdi 

l 

Feci 
Bir 

Kaza 
Başından Yaralandı, 

Hastahanede Ö d 1 
Şoför Habioın idaresindeki aJ~: 

ı·umaralı otolıüs Halaski.r Ga~i 
caddesınden ı:cçmekte iken Şiş • 
lide Küçükbahçe sokağında Sa • 
dakü apartımanında ot·.ıran De
nizbank memurları!'dan Zekeri
~ a oğlu Mehmede çaarpa"k b! 
ı.ında.ıı ağır surette yaral~nıo~ • 

tır. Mehmet tedavi için kaldın!· 
dığı Şişli Çocuk Hastahanesinde 
ölmüş , hadiseden sonra kaçan şr
iör Hııbip aranmaktadır. 

- - ..o--
Tehevvüren 
Öldürmüş 

Bundan bir müddet evvel Si'!

lide Osmanbeyde sevgiiisi Anjr
J; 10 yerınden bıçaklıyarak öldü

nn R~penin muhakemesine dün 
Ağırcezada devam olunmuştur. 

1;- 't ,ı:U celsede! mü.d.:teıumurrıi 

:c"!rli~n!lmC!'.ni oı:umuşt..-.r. 

Bu ic!dıaııame ile Ropcn.n Ar.· 
ıeli tehenüreıı öldürdüğü s3bit 

görü!erek ceza kanununun 44~ in· 
ri mndd~si mucibince cezalandı
ıılması ıt~enmi~tir. 

Muhakeme karur için kalmıştır 

*-
Bir Yunanlı 

Şoför 
Ne Yapmış ? 
Balta limanında oturan Mısır 

Kralı Fuadın kız kardeşinin şo

förü Yunan tebasından Jorj Di • 

nıitri geceleyin Balta limanını gc 
\erken karşıdan bir otomobil ilE 
karşılaşmıştır. 

Dimitri arabayı sağa çevirme'k 
ıstemişse de bu sırada önüne çı

kan Ahmet isminde bir adam: 

çiğnemiştir. Ahmed.in sağ bacaf;t 
kopmuş ve hastahaneye kaldırıl
ııtıştır. 

Şoför Dimitri dün 1 inci Sulh 
ceza muhakemesine verilm~, fa. 
kat muhakrmesinin serbest o -
!arak icrası kararlaştırılmıştır. 

- *
Ellerini Makineye 

Kaptırmış 
Eyüpte Bahariyede bir kontr

plak fabrikasında çalışan Hüse • 

yin oğlu Receb adında bir amele 
dün fabrikada çalışırken kazaen 

sağ elinin üç parmağını makineye 
kaptırmıştır. Receb hastaneye 

kaldırılarak tedavi altıra alın • 
mıştır. 

gırtlağıma kadar borç iÇ'indeyim. •• 
- İçki kullanır mısınız? 
Cemil gülerek cevab verdi: 
- Akşamdan akşama ... Ya siz? 
- Ben de bayramdan baynıma 

içerim .. 
- Bekarsınız değil mi? 
- Evet. .• 

- İyi amma .. Ben akşamdan ak· 
şama içiyorum. Siz de bayramdan 
bayrama. İşte bu olmadı. Akşam· 
!arı buluşamıyacağız demek?. 

- Zaman o kadar h.ızlı yürüyor 
ki ... İki bayram arası benim için 
ilci akşam aNıSından daha kısadır, 

- Yazık. Arkadaşlığımız bura· 
ya münhasır kalacak. İçmiyor • 
sun uz .. 

- Tuhaf §ey! Arkadaş olmak 
için mutlaka içmek mi lazım?. 

- Evet. Çünkü; insan arkada.
ıına ancak içki masasında derd,. 
!erini dökebilir. En mühim, ~ 
tatlı mevzular içki başında konu· 
şulur. Burada plAn ..• CetveL .• Ş.. 

Eski 
i l 

Ole:-.. .,,. Ruzvelt'~n Mesaj 
Yaz;m: Ahmcı! Şükrit F." M Aletleri 

Kullanı1 m:ı Müddeti 
Bi.ti 

1 B irle~;k Amcr'kanıl' Cü 
hurreisi R:.ıı.velt, ).on 

1 
riıı yetmiş Hıncı iç 

C:evresini, bütiin dünva·da 
Ölr'ilcr knııu.n ve 'liram11ame • 

tinin tatbikine başlanıldığı 193 l 
~enesinde; metre sistemine uy • 
g•ır ve doğru ,,ımak ~4rlil~, tarlı 

~]etlerinin şekli, imal madde!='i \.\! 

~ertıbatı hakkındaKi yeni hüküı.ı· 
i~re uygun olmdaık!arı halde bu 
kaoil tartı aletierınin 1938 vılı 
Birinci kanun ayının sonuna ka • 
Jar lrııllanılmalarına mÜS~!lde O· 

lunmuştu. 

1 zkis!cr uyandıran nuİki ·le a 

Aybaşından ltibrren bu tıii,i 
tlçülerin hiçbir yerde kullanıl • 
nıasına iT.in verilmemektedir 

'\.Hlkadarlar, c•n~!a tebli~at 

vaparak bu gibi ölçülerin istim .. - 1 
ı i ı:orüldüği; takdırdc hemen Il"U• ı 

sadrrc olunllcdgını ve ayrıra sa • 1 
bipleri hakkında d!l kanuni takı· 
hata girışileceğinl bildirmişler • 
ıilr. 

Bir Katil 
Yakalandı 

Pirinççi köyünde Çingene Halili 
öldılrup kaçanlardan Kaya dün 
Galata köprüsü üzerinde yakalan· 
mıştır. Kaya, suçunu itiraf etmiş· 
tir- Şaki Çingene, buradan Sarı· 
yere, oradan da Kemerbuıgaza 

sevkedilmıştir. Tahkikata devam 
edil>nektedir 

Keıldisi:ıi 
Denize 
Atmış! 

Fenerde Mesc:d sokağında o
turan Mchmed oğlu Hüseyin a
cımda biri dı.in Salıpazarı açık

larında Bandırmadan gelen Trak 
vapurunun kendisıne doğru ge1 

mplrtp "tciulı:unu ,ıtörmüş ve ı;;an 

c!aldan kendisini denize atmıştır. 
Hüseyın aıgcr bahkçılar tarafın
oan kurtarılmıştır. 

-<>---

Sarhoşlukla Tabakları 
Kırmaya B ~lamış 
Rumelifenerınııc oturan Hasan 

oğlu Ahmed Beyoğlunda Beyaz· 
gül birahanesinde içmekte ikeıı 
sarhoşlukla masaların üzerlerin • 
de bulunan tabak, bardak ve şi· 

şeleri kırmaya başlamış, yaka· 
!anarak mahkemeye verilmiştir. 

-<>---

Üzerine F <!nalık Gelmiş 
Fatihte Drağman Cami soka • 

ğında 6 numaralı evde oturan Sıi· 
.eyman oğlu İhsan Sirkecide bir 
yün deposunda çalışırken üzeri
ne fenalık gelerek duşmüştür. İh· 
san Cankurtaran otomobili ile 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırı· 

lıırak tedavi !atına alınmıştır. 

-<>---

Çabuk Söndürülen 
B'.r Yan~ın 

Taksimde BekAr sokağında 311 
numaralı Ağavinin evınden van 
gın çıkmış ise de sirayete meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 

rit ... Taş... Toprak... Kazma kil· 
rek... Ve nihayet bir J!•ğın ince 
hesaplar... Vazife başında bun
lardan başka ne konuşulabilir.? 

Reşad yem vazife arkadaşının 
derdini anlamak merakına düş

müştü. Ondan iş hususunda da 
bazı malumat almayı • kendi ace
miliğini düşünerek • faydalı bu· 
luyordu. 
Akşam üstü .. 

Paydos saati yaklaşmıştı. 
Reşad arkadaşına bir sigara u· 

zattı: 

- Bu akşam buluşabilir miyiz? 
Cemilin yüzil güldü: 
- Hay hay •.. Bir ark~ıma sö:ıı 

vermiştim amma, satarım onu. 
- Yok. Bunu arzu etmem. Ma· 

demki söz verdiniz .. Yarın ııkşa· 
ma kalsın buluşmamız .•• 

Cemil, elindeki sıgaranın külü
nü garib bir eda ile silkerek: 

(Devamı var) 

tır Geçen ı:;inci teşt ayınd 

ptlan Parlamento ve ayan az 

ları seçimnıden !=ionra ar•ın, 
ı· urreisi seçınıi ı;~lmiş çat:ı1· 
ı:rıektir. Bınaeııaleyh Ru 

tundan sonra söz söylerken 
ma bu seç;mi göz önünde b 
d.urmıya mecburdur. Son 

Ruzvelt'e, parlamentoda ek• 
yet .~min etmiş Otll"~kla b•r 
1'u ekseriyet, es.ı:isi kadar 

C:eğildir. 1938 senesindenberi 
seçimde kuvveti artarken, 
rı;ıı ilk defa olarak aksi isi 

met takip ctmeğe başlamı~tı 
ğer Ruzvelt bunun öııünP 

mezse, Cümhurreisi seçim :n 

dar vaziyet kötüleır~bilir. 

•araftan altı senedenberi ya 

iktisadi tecrübeler ümit e 
ret:ceyi vermemiştir. Blt y Jl 
rırıde fazla l<crübe yqpma 
parti namma tehlikclidır. B; 

~naleyh lkinci plana a rak, 
ci politikayı ön pl.lna almakt 
Anlaşılıyor ki Cümhurreisliğ 
cafındakı seçim mücadeksi 

Deaı. programından demo 
l<cruyuculuğuna nakledilmek 
ôir. Fakat Amerika iç pvliti 
;ı;.n tazyikilc ön plana atı 

cı.ye, bu hadise, enternasy 
ınunasebetler bakımındar ş\ 
"e ehemmiyetinden bir şey 

betmiş olmaz. 

Ruzvelt yeni zaman demo 

ı.ilerinin yctiştirdıği en bii 
politika adamıdır. Eli daıına 

merika halkının nabzı üzer 
olduğu içm hangı mesele ü 
tınde durmak lazım geldığin 

takdir eder. Fılhakıka totıı 

devletler tarafından son ay! 
~inde takip edilen siyaset, A 

rlka efkarı umumiyesinde bii 
c.ndişe uyandırmıştır. Bu en 
tenin amilleri şöyle hülasa e 
bilir: 

1 - Japonyamn Çinde taki 
tiği istila siyasetı. Gerçi bu 
bir buçuk senelik bir tarihi v 
dır. Fakat yakın zamanlara 
oar Japonya Çindeki Ame 
menfaatlerıni korumağa h 
bir itina gösteriyordu. Harbi 

zayıp gitmesi üzerine Japa 
ışgali altında bulunduğu Çin 
raklarını istismar etmeğe k 
verdiğinden Amerika zarar 

meğe ba~lamıştır. Bu itibarla 
tilii siyasetine mukabele bil 
olmak üzere Japonyaya karş ı 

tisadi tedbirler alınması leh 
bir cereyan belirmiştir. 

2 - İkinci amil Almanyada 
hudiler • aleyhine alınan şidtl' 
tedbirlerdir. Gerçi bu tedb 

insani bakımdan bir çok A 
J. ahların vicdanlarını rencide 
miştir. Fakat en büyük ro!O 
nıerikada pek kuvvetli oları 

hudi nüfuzunun oynadığına 
Le yoktur. 

3 - Fakat belki de en eheııf 
yelli amil, totaliter devleti 

Cenubi Amerika kLt'asındakl 
;,liyetleridir. Lima kongre> 
büsbütün tebarüz eden bu 1 

yet Birleşik Amerikaya teh 
yi çok yakın getirmiştir. 

(Devamı 1 mcı sahifede) . __/ 

Mum u Niçin Al"1 

ce!ı ==~ı°~ı~·,~;:m b~!ç':::!ır 1 
eline de bil' dtoı;tl al3rak u doıd 
ta c._ıye t:ldlyormaş. ı 

Kartısına C"lkan bir adam rö•11 

m edlll halde mumu nleln aıdııı"' 
rup ala7 edinr: 

Adam da·.maileyhlerin Jll• · 

- Ben •..ıere ilan olunur 9;!' 

c&r.ü foe neıriyatı idare edf 
destiln 841 muharriri 

ETEM İZZET BENİ~ 
... Teltraf MatN&lt 



Et Meselesi 
Celebl r Devlet Ziraat 

kurumundan 
Şikayet Ediyorlar 

Bu Maksadla Ankara'ya 
Bir Hey'et Gönderdiler 

O 
ı;tanbul et ihtiyacını temin Bununla beraber, et gibi mühim 

makııadlle faaliyete geçer bir gıda maddesi mevzuu bahso-
Devlet Ziraat İşletmeleri lurken, en ziyade ehemmiyet ve. 

Kurumu mezbahada icraata geç- rılmesi icap eden halk ve köylü-
tikten sonra ve bilhassa son ııüıı- C:ür. Bu bakımlardan ise Kuru • 

!erde, ötedenberi mezbahada h~y· mun faaliyeti hayırlı bir netice 
van kestiren celeblerin Kurumun vermektedir. Kurum canlı hay -
bu faaliyetini, kendi ticaretleri- \ian fiyatında piyasa itibarile ha-
ne haksız bir müdahale sayarak 

bu yüzden münfeil olmuşlardır 
Bunun neticesi olarak , bir k:•; 
gün evvel aralarından bir heyft 
Eeçerek dün, Ankaraya gönder • 
mişlerdir. 

• Ziraat Kurumunun kendi a • 
leyhlerine icraatta bulundueu 
:ır.iyetle ızrar ettiklerini, alaka -
devlet sermayesile karşılarına çı· 

larak sermaye sahiplerini ehem· 
darlar nezdinde izah etmek iç;n 
ciden bu heyete iki avukatın da 
i§tiraki temin edilmiştir. 

Toptancı kasaplar namına gi • 
den bu heyetin Ankaradaki te -
şebbüslerinin ne netice verece -
Ji henüz tabiatile roalüm olma • 
makla beraber, bizim tahkikatı · 
ınıza göre et işi şöyle bir va:ı:.iyet 
arazetmektedir: 

Kurum bu işe kafi derecede bır 
6Ermaye vazetmiş olduğundan 

mevsim ve havalar dolayısile car.
lı hayvan fiyatları üzerinde o· 
J;.n temevvüçlerden mütees&ir Ol· 

mamaya çalışarak, hep ayni v • 
r•ormal fiyatta toptan et satışı y:ı
pabilıneği temin etmiş veya et • 
mek özeredir. Kurum sermaye, 
mevcut çiftlikleri vesair vesaiti
!~ canlı hayvan piyasasından mil· 
teessir olmamayı kolaylıkla te -
min edebilecek vaziyette bulun 

ul olan iniş ve yükselişleri diğer 
günlerin hesaplarile denldeştirc

rek, perakende satış fiyatlarına 

tatbik etmemek gayesindedir ki 
hu, gerek müstahsil, gerek müs· 

trhlik adına faydalı bir faaliyet
tir. Şayanı temenni olan nokta b'. 

1:edefin daima gözönünde bulun· 

durulmasıdır. 

Evvelce de yazdığımız gibi F:.:· 
rum bir çok perakendeci kasap· 

larla anlaşmıştır ve bu anlaşma
farı gitgide artmaktadır. Yakıt>· 

da Kur.umla alış veriş yapan ve 
münhasıran Kurumun etini sa -

tan perakendeci kasaplar yakın
da, dükkanlarının göze çarpan 
yerlerine, büyücek yazı ile şövle 

Lirer levha koyacaklardır: (Bu· 
rada Devlet Ziraat İşletmeler! 
Kurumu etleri satılır.) 

Bu suretle hareket etmekte rle 
yine balkın istifadesi düşünül -

mektedir; çünkü, şimdiki piya -
saya göre, Ziraat Kurumunden 
et alan perakendeci kasaplar•ka · 
rnman ı31 kuruşa alıp 36 kuruşn. 

dağlıcı 35 e alıp 40 kuruşa sata -
bilmektedir. Diğer kasaplar da, 

tutturabildiğine, daima beş ku • 
ruş. yedi kuruş fazla fiyatla sa -
tılmaktadır. 

maktadır. Fakat diğerleri için bu İşte bu cihetten Kurum namı-

Av Köpekleri 

H ergiin bir küçiik tren vo 
vapur yolculuğu yapan İs· 
tanbullıılardanıın. Hergiin 

tuhaf, garib, hazin ve acı çeşid 

çcşid vak'aların şahidi, sohbet • 
]erin, arzusuna rağnıen samii olu
yorum. 

Cumartesi akşnm~, yanımda a· 
sabi bir arkadaş, Haydarpaşa ga
rında, kalabalık bir yolcu kafilcsi
le vagonlara dağılıp binmeğc ko· 
şnyornz. 

Cumartesi ak~aınlnrı, Pendik, 
Kartal, Maltepe kırlarına avcılar 
gider. Yanlarında birer ikişa kö
pek. Omuzlarında çantalar... Ço
ğu, ağırlıklarını uşaklarına taşı

tan erbabı servet ve refahtan kim
seler-. İçlerinde ecn<"biler de bu· 
Iuntll' ve gayet garib bir laübali
likle ekseriya köpekleri de başı 
boş bırakırlar .. Hepsi birbirinuen 
güzel o munis hayvad,ır, hoplıya 
sıçrıya, yolcuların bacakları ara
sından süzülüp kayarak oynaşa 

koklaşa yolcuları birbirine katar· 
!ar .. Kadınlar ürker .. ocuklar ba· 
ğmşırlar... ve.. yağış havalarda .• 
üstümüz başımız çamur içinde ka
lır. 

Cumartesi akşamı, tüyleri beyaz 
ve samur kimbilir av köpekleri 
defterinde ne kadar asil bir ismi 
olan güzel bir hayvan çamurlu 
yaklan ile sinirli arkadaşımın üs
tüne sıçradL Kıyamet koptu. 

Dedim!. Sinirli olduğu kadar 
güzelliğine meftun olan arkada • 
şım, köpeğin, gulyabani kırması
na benziyen sahibini yakaladı: 

•Kabahalini köpeğin güzelliğine 

bağışlıyorum!• dedi. 

B{}RHAN CEVAD 

Nevyork 
Sergisi 
Hazırlığı 

böyle değildir. Canlı hayvan p'· r.a satış yapan perakendeci kas 0 p- Gemilerimizin Nisanda 
yasasına uymak mecburiyeti var- !arın halk tarafından tanınması· G •tın J • K J t 
d nın temini dü•ünülmüştür. ı e erı arar aş ı ır. • 
-=========================~======== 

Muhtar ve 
Bekçiler 
içki lçmiyenler 

Arasından Seçilecek 
Vilayet köy bürosu şefliği dün 

belediye hudutları haricindeki ka-

18 ve nahiyelere köy muhtar v ' 

kitlplerile bekçilri hakkında btr 

tamim yapmıştır. 

Bu tamimde; içkiyi adet edin • 

mi§ muhtar, katip ve köy bekç\si 

"arsa derhal işten çıkarılmala,., 

ve yerlerine getirilenlerin hiç iç 

iti içmeyen kimselerden intihap ~

dllmeleri tebliğ olunmuştur. 

MuavenetP. Muh tcç 
Ailelere Yard ım 

Me~ elesi 
Askerlik hizmetini ifa etmek 

üzere evlerinden ayrılanlarlın m .. :
rvenete muhtaç ailelerine ayt>ı 

semt halkının yardım etmeleri· 
askerlik kanunun 71 inci madde 
si icabatındandır. 

Fakat bazı kimselerin; kenpi
sine düşen, bu yardım hissesi•ıi 

vermek istemedikleri görülmüş
tür. 

Bu münasebetle Dahlliye Ve • 
kiileti dün vilayete bir emir gbn· 
dermiştir. 

Bu emirde, hissesine düşen yar
dımı yapmak istemiyenler hak -
i<ında hemen tahsili emval kanu· 
nunun tatbik edilmesi ve haczeıı 
bu yardımın temin olunması bil
dirilmektedir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 35 

Yeniçeriler; hemen her gün kıık 
•ili kelle A!Pmaara veriyorlardı. 

Alemdar, önüne gelen Yeni~ri 
zorbasını yakalıyarak meydan -
farda asıyor ve boynunu kılıçt•n 
ı;e~irivordu. 

Sultan Mustafa taraftarı 0! 0 n 
ılcal ve Yeniçeri ağaları bir hafta 
evvel butün ımparatorluğu d;le
clikleri gibi idare eder. Asar, kc· 
ser ehli ırza tecavuzü mubah sa
,4~-,b'c-ken şimdi her biri bir tanfa 
ıs;l:le b" yakalananlar da kelle
~~~~b'"11,11 Mustafa Paşamr. 
~t o;ı eder olmuşlardı. 

'>Jq'Tlııd, durmadan tı>· 

""iiyordu. 

ı ıı~~u; 111. ı.ıunl KARAYEL 

Hatta, işi o dereceye götürdii 
iri; haremi hümayuna mensup 
olu!' da huy ve soyları belirsi?., 
C!VVel ve ~.1ir s.drayı hümavunu 
birbirine katarak mevki ve ikbal 
5aho bi olan yüze yakın gözde ve 
ıkballer.n esamisini Alemdar 
Mustafa Paşaya mahrem olarak 
\'erdirmişti. Bu cariyelerin kaba
hati de, Sultan Selıı-in katline 
yı.rdım ettikleri kızlarağası Am
ber nğaya hücum ederek Alemd.u 
Mustafa Paşaya saray kapısını aç· 
tırmadıkları, Sultan Selimi dış?n 
çıkarmadıkları suçile itham edil
miş bulundukları idi. 
Osmanlı devletinin tarihinde 

Hamidiye mektep gemimizle 

beraber Kocatepe torpidomuzu" 

da beynelmilel Nevyork sergi•'· 

münasebetile Amerikaya gide -

ceklerini yazmıştık. 

Sergi bir Mayısta açılacağı i 

çin, bu iki gemimiz Nisanda lJ -

manımızdan Amerıkaya hareket 

tcdeceklerdir. 

Hamidiey ve Kocatepe serııir.'. 

r.çılmasında yapılacak olan ve 

hemen bütün dünya devldleri <lo
r.anmalarından cüztllerin iştirak 

edeceği büyük deniz merasimin

de memleketimizi temsil ede~ek

i.udir. 

Bu gemilerle beraber deni7 ta· 
!ebesi de Amerikaya gidecekler
cır. • 

Gemilerimizin; sergiden dönPr-

1.en, İngiliz ve Alman limanhnrıa 

uğrayacakları kuvvetle tahmm r
lunmaktadır. 

t.er nekadar birçok kanlı vak'a -
ıara şahid olacak sahifeler var 
ıse de, haremi hiimayuna men -
sub ikballerı, kadın cfendilerı. 

eözdeleri, bir araya toplıyarak 

topyekun alenen katil ve idam 
edilmiş olduklarına dair malümat 
\'e kayıd yoktur. 

&ultan Mahmud; yalnız Yeniçe -
rileri ve uygunsnz Enderun rica
lini temizlemekle kalmıyordu. Sa· 
rayı hümayuna şurad.ın buradan 
esir edilerek ııetu iıen ve ikbal 
sahibi olan kadı11ları da ortad::.!I 
yok ederek kadınlar saltanatım-. 

ca nihayet vermek arzusunda id;. 
Alemdar :Mustafa Pa~a; Padı

~ahın elal!ından vet"diği Jisteı•i 

alır almaz, de.hal kızlarağasU"ı 

çağırarak şu emri verd : 

- Bana bak ağa? .. Şu listeyi a'., 
haremi hümayunda bulunan bll 
kadınları bostan kalesinde bu 
1unan gemiye teslim et! .. 
Alemdarın bu emri kızlarağa -

jHava Taarruzlarına Kar~j 

Yeni Kanun Yarın 
Tatbik Ediliyor 
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Trabzon 
Ve Ereğli 
Limanları 

Sür'atle Yaptırılmasına 

Sağlam Vücudlar 
aşvckil Celhl BaJ ar, bcd :ı 

lerbiyesl mcrkc:ı. i. ıı ..ırc 

heyeti azalarmı •eçn:' ir. 

Yarın Vilayette Büyük Ve Mühim Karar Verildi 
Heyet, hakikaten Lu ~len anlnr 
ve dürüst kimselerden ııııirc1 ep· 
tir. • V / k DenL:bank inşaat mühend;si Bir lctima .l apı aca Neşet ile lı;ıgiliz mühendis Maı. Yeni vücnde getiıilen bt:d•n ter 
biyesi umnm ınüdürlüğü te~kilci .. 
tından çok işler bekli. oruz. Bu 
yeni kurumla, memleketin hü • 
yük bir eksiği, mühim bir ihtiyacı 
kar~ılanmış oluJ·or. 

Y 
arından itibaren İstanbul -
da ve memleketimizin her 
tarafında hava taarruzla -

rından korunma için esaslı faali· 

vete geçilecek ve her vilayet mer· 
kezinde bu maksatla bir cemiy~t 
teşkil olunacaktır. 

Bu cmiyetler, Ankaradaki bir 
merkeze bağlı olacaktır. 

İstanbulda kurulacak olan c~· 
miyete ait hazırlıkları tesbit e+. 

mek üzere yarın vilayette büyük 
bir içtima yapılacaktır. 

Bütün İstanbullular bu cemi 
yete herhalde intisab etmeğe ve 
a:dat vermcğe mecburdurlar. 

Aynisuretle diğer şehirlerdeki 

tekmil vatandaşlar da muhitle. 

Baronun 

ıındeki cemiyete girerek aidat 
yermekle mükelleflirler. 

Vilayet ve eblediyeler bu ceırj
~ etlere azami yardımda buluna -
caklardır. 
Diğer taraftan hava taarruzla

rından korunma için her şehirde 
umumi ve hususi sığınaklar vü · 
cude getirilecektir. 

Muayyen zamanlarda muhtelif 
~erlerde geceleri ışıkları söndür
me tecrübeleri , muhayyel hava 
taarruzları yapılacak ve halkıD"ı
zın bu husustaki vazüeleri gös -
terilecektir. 

Seferberlik işleri müdürlük!~ 
ri de bu mevzular etrafında icap 
Pden tedbirleri almakla mükellr 
tutulmuşlardır. 

oplantısı 
Eski Secimin 

' 
Bozulması Kabul 

Edilmedi 
1 

stanbul Barosunun geçen 
hafla yapılamıyan fevka
lade heyetı umumiye iç•ı-

maı dün saat 14 te yapılmıştır. 
Bu toplantıya 650 mevcutlu ba· 

1 o azasından ancak 240 kişı işti

rak etmiştir. 
Dün yapılması lkararlaştınlaa 

senelik toplantı; bu sebeble, yani 
tam ekseriyet olmadığından haf
taya tehir olunmuştur. Dünkü iç· 
timaı tam saat 14 te reis Hasan 
Eayri açmıştır. 
Evveıa zaptı sabık okunmuş • 

tur. 
Bu sırada bazı avukatlar; ge • 

çen celsenin ekseriyeti etrafın • 
ca bazı sözler söylemişlerdir. 

Bunlar; geçen seferki içtiman 
iştirak edenlerden umumi heyet 
defterini imza edenlerin 396 kişi
rien ibaret olduğu halde bunuıı 
zapta geçmediğini söylemişler ve 
münakaşalarda bulunmuşlardır 

Reis Hasan Hayri bunlara kar
şı izahat yollu bazı sözler söyle • 
n:iş ve bu sırada avukat Mümi ~ 
bir takrir vererek; geçen sefer 
yapılan içtimaa nazaran ekseri -
yetin mevcut sayılamıyacağını 
bildirmiştir. 

Fakat reis; baro nizamnam~ı 
c!ahilisi mucibince; ancak 50 k:
~ilik imza tahtında takrir verilir· 
1e müzakere edilebileceğini söy • 
.< diğinden bu takrir müzakere -
ye konmamıştır. 

Bunun üzerine avukat Mümir. 
Mustafa; şifahen takririni tekrar 

sının aklını başından almştı. j 
Hatta; zavallı arab bir an lcin 

paşanın karşısında tereddüd ge~t· 
rir gibi oldu. 

Fakat; Arabın şüphe ve tered· 
dil Paşanın gök gibi gürleyen se
sile bir anda zail oldu. 

- Heyy!.. Aralı mısıl'\ nesin•. 
Kızlarağası mısın, oğlanlar kah • 
yası mısın? .. Haydi diyorum sa
r,a!.. 

Diye bağırınca, Arabda şafak. 

dmıştı. Koskoca kızlarağası A • 
lemdarın önünde yerlere yatıp 
<yak öptükten sonra soluğu sa • 
rayda almıştı. 

Kızlarağası düşünüyordu; çüt>· 
kil; Osmanlı tarihinde daha böy· 
le bir vak'a görülmemişti. 

Hiç; Sadrazamın sellemehüs 
seliim verdiği bir liste ıle Padiph 
sarayında bulunan yüzlerce ik -

l:al ve gözdelerden mürekkeb bir 
:kafile toplana~ak Bostan iskele -

etmek istemiş, buna da müsaade 
olunmayınca bazı gürültüler v' 
münakaşalar olmu~tur. 

Reis, burada söz alarak; bu -
gunkü toplantının bir meclisi ida· 
re azalığı ile 2 ihtiyat aza intiha
t:ına münhasır bulunup geçen se· 
ierki toplantının bir devamı ma
},jyetinde olduğunu, binaenal<yh 
başka bir şey müzakere olunamı
yacağını söylemiş ve gurül!ü, p9· 
tırtılar arasında intihaba başla"· 
mıştır. 

İntihaptan evvel geçen sefer a
vukat Ali Haydarla beraber mü. 
savi rey alan avukat Kıbrıslı Ce . 
lal söz alarak hakkından feraga~ 
Etmiş olduğunu söylemiştir. 

Bundan sonra hazır bulun~n • 
far rey vermeğe başlamışlar ve 
reylerin tasnifinde Ali Hayder 
Özkentin 118, Kıbrıslı Celalin 112 
ı ı;y aldıklalrı, 6 kişinin müsten • 
!< if kaldığı ve 4 kişinin de başka· 
ı.ırına rey verdikleri görülmüş • 
tür. 

İhtiyat azalıklalr için de Nüz • 
Jıet ve Ekrem İlhaminin diğe: 
namzet bayan Berat ve İhsandan 
fazla rey alarak intihabı kazan • 
ılıkları anlaşılmıştır. 

Bunu müteakip Reisicümhur 
İsmet İnönü ile Başvekil Celı!l 
Bayara ve eski adliye vekili Sa -
zoçoğlu Şükrü ile yeni vekil Fik 
ıete şükran ve tazim telgrafları 

çekilmesi alkışlar arasında ka -
hu! olunmuştur. 
İçtimadan sonra bir muharrl -

sine götürülüp vapura konabili.r 
miydi? 

Bostan iskelesi demek; muha~
kak yüzlerce gözde ve ikbalin kel
lesinin yok ed mesine deliııet e· 
den bir yer idi. 
Kızlarağası eteği ıslık çalarak . 

saraya geldi. Kime ne söyliye • 
ceğini şaşırmıştı: 

Düşünüyordu: 

- Acaba bu emri doğruda•ı 

cloğruya Alemdar Mustafa Paşa 
mı vermiş bulunuyordu. Yoksa; 
Padişahın haberi var mıydı? 
Sadrazamın emrin! Padişaha 

arzetmeden yapamazdı. Nasıl o
lur da yüzlerce saraylıyı harem • 
c.'en toplıyarak götürebilirdi. 
Kızlarağası kavu[:unu kulakla

rına kadar basıp kendine çeki dü
zen verdikten sonra Sultan Mah· 
mudun huzuruna çıktı. Elinde 
liste tir, tir titriyordu. 

Sultan Mahmud, sordu: 

- Ağam, ne istiyorsun? 

sellerin geçen hafta Ege vapurile. 
Trabzona giderek liman tetkik 
!erine başladıklarını yll2Illıştık. 

Bu mütehassıslar, Trabzondaki 
tetkiklerini ikmal etmişler "' 
ı:e\'en gün şehrimize dönmilijler
Cir. 
Hazırlanan rapora göre modeıT. 

Trabzon limanının inşaatına ilk· 
baharda dernal başlanılacaktır. 
Diğer taraftan Ereğlideki sO'l. 

ıicniz faciası; bu limanın da sür
Jtie inşası lüzumunu bir k.erc 
oaha bütün açıklığı ve acılığile &'1.

l•ttığından inşası faaliyetine de 
ılkbaharda başlanılması için tk • 
tısat Vekaletinin hemen harekete 
geçeceği anlaşılmaktadır. 

Şimdiye kadar ma • .: .. :sc{, beden 
terbiyesi mevzuu bize çok J'aban
cı idi. Çocuklıı.rı, grnçlcri ve ihti· 
yarları vücud hareketlerine s~vk 
eden bir t~ekkül roklu. Yıllardır 
bir sper lalı ortalıkla döniip do
laşıyor. Spordan bir fa ·da görül
düğünü şimdiye kadar ne duy -
duk, ne de işittik. Çünkü, . poru 
zamansız, sırasız t·e yrrsiz ~t"kİI· 

de rapıyorduk. 
Spor, bütün şartlan \'l" tekniği 

ile y tpılmayınca aksi olarak •a· 
rar veı·iyorda. Spor uğruna bo
dur kalını.~. s"l;.atlanmıs. tahsili
ni bıral,nı~ az mı dcJikanlr tanı· 

yoruz ? 
Vücudde fazla ihlirak J·opan, 

fazla kalori ve ent'"rji i tiyen spo· 
ru, bir lokma ekm~k \'e iki ZCl• 

tin yiyenlerde yapmağa katkı ın· 
ra, lıir facia olnyordu. 

Hataya 
Seyyah 
Celbi Şimdi anlıyoruz ki, sroru; "1h· 

bati, ya~ı miU aid, karnı to'<. sırtı 

pek insanlar yapabilir. Bu haki· 
Bu Hususda Yeni Bir kati rnaaıcsef rok ı:ee anladık ,.,, 

Proje Hazırlanıyor yıllardanbcri bu mrmlekette ya
Hatuy hükfımeti turizm f~ali· pılan sözde spor, fa~·da yerine tür· 

lü liirlü zararlar vmni1tir. Bun • yetine büyük bir ehemmiyet vn• • 
dan sonra, sporu kimlerin ne za· 

ıneği kararlaştırmış ve bu husı·s-
t b . pı· ı a lamag·a başlam>< man ve ne Şf'kilde yapacağı tayiıı ı: ır an 1 zır ..., · 

edilecektir. Benim anladığıma gi>
tır. 

re, yeni te~ekkül eden beden t<r· 
Bu pllin mucibınce evvela ""' 

• k I. k d d eyyahl•ı biyesi kurumunun gaJ·csi hula· ,;; ya ve s en erun a s • 
saten şudur: İstisnasız bütün \'a· ;çin ıstiafdeli tes.sat yapılacak -

tır. Ezcümle Akdenizin şark sa . tandaşların vficudündeki kanı iıi 
lıillerinde bilhB>i.>a kış mevsımir- cevel~n eltimıek, ciğerlerimizi it · 

oe ilkbaharı andıran mutedıl ha- nıiz hava ile daima temasa getir-
·ı ı· k d çok guz" el b•'r mek, adalelerimizi muattal halden \ası e s en erun 

çıkarmak. 
şehir olduğu cihetle buraya ıre -

İşte bövla bir viicud sağlam o• lecek seyyah ve misafirlerin bü - ._,.. 
tün ist!rahatlarını temin etmek lur. Bütün vatanÇaşların sağlam 

olmasını istiyoruz ve buna her üzere modern ve büyük bir otPl 
inşa edılecektir. Ayrıca ecneb bakımdan ihtiyacımız vardır. 
memleketlerde de propaganda ya· _______ R_F.Ş...;:..AD __ F_E_Y_z_i_ 

pılarak büyük seyyah vapurları
rın İskenderuna uğramaları da 
temin olunacaktır. 

miz baro reisi avukat Hasan Hay
ri ile görüşmüştür. 

Mumaileyh, bazı avukatların 

idare meclisine seçilmesi yenilen· 
mediğinden bu itirazların ile--i 
geldiği ve bazı ihtirasların işe ka· 
rıştığı hakkındaki dedikodulara 
cevaben şu beyanatta bulunınn:;

t ur: 
_: İdare meclisi hası olmaıc 

c!emek avukatın kıymetli vakit v.ı 
aayinden fedakarİılt etmesi de • 
melctir. 
Arkadaşların bu fedakarlığa te

halük göstermesi çok şayanı if -
tıhar ve memnuniyettir. 

Heyeti wnumiyede söz almalı: 

ve münakaşalar yapmak ta m!'S· 
leğe karşı alakayı gösterir. Bin11 
enaleyh bu sevinilecek bir şey : 
ciir. 

İhtiras hakkındaki dedikodu 
iardan arkadaşları tenzih e ) P -

r~m.> 

Ağa mırıldanır gibi: 
- Efendİmiz; Alemdar lıi!anı~. 

§U listeyi verdiler .. 
Sultan Mahmud işi anlamışt" 

Bilmemezliğe gelerek: 
- Ne listesi o? •. 

- Ver bakayım ... 
Mahmud, dikkatle listeyi oku· 

ııu. Eksik gedik var mı diye bı:ı

kıyordu ? .•. 

Sözde, müteessir olmuş insan
l&r gibi gözleri yaşararak kızla -
rağasına şwıları söyledi: 

- Ne yapalım Ağam? .. Ne d;· 
yebiliriz şimdı ?- Müdahalemiz 
kar eder mi? 

Kızlnrağası; ayak öperek efen
disine mukabele etti: 

- Efendimiz ali Osman devle· 
tinin kurulduğu gündenb~ri böv· 
le bir felaket ve müdahale vaki 
olmu eğildir. Bir kere de Şev
bulisMm Efendiye danışmak iktı 
za etmez mi? (Doaını .. ar) 

Belediye 
Kooperatifinde 

Yolsuzluk 
Belediye kooperatifinde baz 

yolsuzluklar olduğu ihbar edilmi i 
ve bu hususta Valinin emrile der
hal tahkikata başlanmıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Su Şirketleri 

Kalktı, Fakat .• 
Bir ok.117ucumuz yau7or: 
cİstanbul ... Kadıkoy lerkos 

firlleüert de tarlbe k:ır~tı. Fakat 
bu firkdin bırakbiı yolsuzluklar 
Ye fü.zuli taleblerden bir kısmı 
elyevm baki ve devam etmekte
dir. 

Gazetelerde n pan.smm UMll

latbnlacaiı ve ahaJlnln au lbU
yacı latmln edile .. il yanldılın • 
dan b a arada Anadolu klSmuulaJıı:I 
abonelerin de tüzuli Odedi.klerl bir 
paraya nazarı dikkati celbetmek 
lsl•rlm. 

ista.nbul t'flııetfndekJ abonf'ler 
tacı- Ue &7da bir su sarfbatına alt 
vudiklerl meblaf Ue aat klr»ı 

olar.ık doksan ltunış llliklarında 

bir para verirler. 
Satılan maldan tartı ücreti ta

lebhle bcndyen bu saa.t klra5u:ııa 
-dilik bll'1C'J' dmılJ'onmı. 

Yalnu istanbul ciheU abonele
rinin verdifi su ve s..:ıt vara! m
d:ı.n maada Anadolu cthrtl abone
leri her Ü(' ayda bir 1?5 kuru· 
fazla bir para ödr:rlf'r Jı:I bunan 
ne parası o1duiu m.a.Jüm olmayıp 
lerkos şlrlt•Unln bıraktığı •• Su
lar idaresinin de müttmadi)en 
tahsil etti.fi bir paradır. 

~f<'şhor bir hfki:v<'d,.. olduiu cl
bl ..,,ba İ<lanbal ••hrlnln bir ıa. 
rafı yaz. bir tanlı k12J mıdır'! İs
tanbul "-e Kadıköy Mhetlerioin 
suları ayrı ayrı bfrr-r alık.una. ve 
ücrete mi ti.bidir1 

1

1 '!5 kuru luk dôrt taksit oknak 
ti:ıt're ttnede 5 ltra fazladan ver
mf'kieyiz. Bundan knrt:ın lmamızı 

u,ın beled iynnlsdf'n d llerlz.a 
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l_A_v_ru ... p._a_'_d_a_Y_e_ni_E_n_d_i.ş_e_Ie_r_I 1 Merakl1 Şeylerj 
KÜÇÜK ÇOCUKLARIN 

VAGONU 
VE F ransa • Rusya 

e Ol cak? • 
1 ifa 1 

vustratya şimendlfertert kum -

A panyast, memedeki oocukla.nn 
aila.clıklannı ve 7olculan ra .. 

hatsız ettlklerlni, annelerini de mü.ı
kül bir vaziyette bıraktıklarını ıör • 
müş; buna bir çare düşünmüş ve tren· 
terde, ulak çocuklara mahsus blr va• 
aon bulundurmlJ'& karar vermiş. 

YAMAÇ 
l~a lya ile Fransa Arasında Bir Harb 
Çıkarsa Rusya Ne Yapacak ? 

Almanya italyaya Yardım Edecek 
Y 

eni sene girerken geçen se
neden de bir takım pü -
rüzlü iŞleri devir alarak gir

di. 939 senesinde ne çıkacak? Or
talıkta dönen rivayetlere bakılır
sa ilkbaharda Almanlar Ukran
yaya doğru yürüyeceklermiş!. 

Bir kere rivayet sahası açıldl 

mı artık birbirini takib eden söz
lere nihayet gelmiyeceğini söy -
!emeğe lüzum yok. Ukranya na
sıl bir yer ki öyle kolayca alına
bilsin'. diye düşünmeğe de lüzum 
görmıyenler var. 

Almanya orta Avrupada ken
di.;i içın lazım olan yerleri eline 
geçirdi. Sağlam surette istinad e
debileceği noktalar elindedir. İs
tikbalde bir harb olursa Alman
yanın bu vaziyeti kendi lehine o
lacağı hesab edilmektedir. İstik
baldeki harb tahminleıi yürütü
lürken dilin ucuna Ukranya ke
limesi geliyor. Avrupa matbuatı
nın neşriyatına göre ise Ukranya 
meselesı ergeç politika aleminde 
kendin. gösterecek birinci dere • 
cedeki meselelerdendır Bu böyle 
o: ynca bahıs doğrudan doğruya 

Rusyaya tulliık ediyor. İşte zaten 
en zıyade bundan dolayulır ki 
Ukranya meselesi Avrupa mat
buatını bu kadar meşgul elneğe 
başlamıştır. 

Onun için yeni gelen Avrupa 
gazetelerinde buna dair yazılmış 
yazılara göz atmak lazım. 

Fr.ınsız askeri kuvvet'erine bir bakış 

Fransanın Rusya ile 2 Mayıs 935 

tarihli bir ittifakı var. Rusyanın 
müstakbel harbde alacağı vaziyet 

Fransayı ve sonra da İngiltereyi 
son derece alakadar etmektedir. 

Rus ordusunun şu son dört sene

denberi yepyeni tarzda tanzim ve 
tensik edildiğıni söy !iyen Avru

palılar her sene askeri masari
fin artmakta olduğunu da iliive 

ediyorlar. Mesela 934 de 5 milyar 

ruble olan bu masarif .geçen 938 
senesinde 20 milyor rubleye çık
mıştır. Yine 934 de 560,000 kışi 

olduğu söylenen hasar! kuvvet 

938 de 1,300,000 kişiye çıkarılmış
tır. 

Rusyada c'dunun gitgide nasıl 
yenıleştiğine ve nasıl en yeni ve
saiti kullandığ•na dair Avrupa 
matbuatında daha birçok tafsilat 
görülın<!ktedir. Fakat müstakbel 
harb ihtimalleri ileri sürülürken 
Rus ordusunun harekatı nasıl o
lacak?. 

Eğer bir harb olursa ve Rusya 
da kendini Almanya üzerine yü
rümeğe mecbur görürse bu hare
keli Lehistan üzerinden yapacak 
diyorlar. Şarki Prusyaya varmak 
üzere Baltık memleketlerinden 
geçerek yapılacak bir taarruz ha
reketi de yine Lehistan toprağı-

• (Devamı 6 ncı sayfada) 

Bu; çocukla ve oocuksuz :rolcularm 
memnunlyetinl mucib olmuş. İki sene 
içinde; cocuk vaconlanndakl sütnt
nelere. dadılara tamam 55 bin çocuk 
tevdi edilmiş. Fena bir dWıünoe de· 
ıu. Trene blucrken. çocuju sütnine
ye, dadıya bırak; inerken al ... Şimdi .. 
7e kadar şiki.yetl muclb blr hal olma
m.t!f. Yalnlı, bırakılan çocuklardan döri 
tanesi, anneleri tarafından ahnmam~ 

Kumpanya, bu metruk çocuktan tY

liid edinmiş. Bu 7avrular her gün co
euk val'onunda bulunuyorlar. Bll'akı

lan çocuklara arkadaşlık ediyorlar. 
Onları ctlendirlyorlar, cüldürüyortar. 

ESKİ VE YENİ 

KİTABLAR 

Büyük ve küçük kltablardan bah • 
setmbtık. Şimdi de eski ve yeni ki· 
&ahları tözden C"eçirellm. 

Oütenberg matba.acıhtı 1436 da lcad 
elti. İlk bastığı kllabda •mukaddes 
kltab) dtr. Şu halde matbu en eski kJ. 
tab budur. 

El yazması kltabl~rın en eskisi do
kuzuncu yüz yda alddtr. KrimdakJ Ya
budJ mabedinden alınmıştır. 

Eski kltablar çok pahalı.ya alınır ve 
satıhr. 1930 da, Parlste Druo mez'ld 
evinde 25 kitab 3,000,000 rr•n&• satıldı. 

1511 de haslla.n resimli bir Apok&· 
tıpsl, bir Alınan kllabcı 400,000 fran&a 
satın alnı. 

Şarl Kenln arması ile süslü bir clld 
!81,000, 1773 de basılan bir başka kl
W.b da 200,000 franga mü.$tert buldu. 

imparatoriçe l\tarl Lütz kütüphanesi 
utlldıfı zaman Şatobrlyan'nın bir eseri 
'!5,000, Standal'm Şartröz dö Pormt 
15,000 franl\"3 satıldı. 

1930 da Edvar Rohlrln kütüphane -
&inde bulunan (DI\·ln du Vllaj) 50,000; 
(Perolt'un hlkiyeleri) 260.000, Dolan
da kiğıdına matbu (Püsel Dor)('an) 
365,000, 1740 tarihli ve Vato hakkın
da blr eser de 410.000 franra çıktı. 

1932 de Blümcntalln kitabları 11 
mUyon franra Fransa hükfunetJ ta
rafından ahndL 

1771 de bat;ılan (Kudüsün kurtuJu ... 
şu) na ısı.ooo, (?\la.non Leskonun ht
kiyesl) ne 36,000 frank kıymet biçil
mişi!. 

Gütenberc tarafından basddıimı 

tiÖyledlğlmlz (Mukaddes kltab) Avus
turyada bir manastırda bulunuyordu. 
1926 da, l,103.000 franxa sahld.L Saatte 510 Kilometre 

ile Bir Uçuş . . Güzelliği, sesi ve şıklığı ile MARTIIA EGGERTH'i bile unutturan 
MACAR YILDIZI 

(Dünkü sayıdan devam) 
- Odam mı? Ben burada yat-

mıyacağım ki .. 
- Peki nerede yatacaksınız? 
- Otele gideceğim. 
Genç kadın bir kahkaha attı: 
- Duyuyor musun Barle, deli 

otele inecekmiş .. Mösyö burada o-

tel değil ya, han bile bulamaz~·
nız! 

Hiddetten bunalm>Ş bir hal -
cleydim. 

- A, işte Rozelin ! 
Genç kadının parmağile işaret 

ettiği yere bakınca gözlerim ka • 
maştı. Merdivenlerden inen bit 
peri miydi? Uzun boylu, parlak 
sarı saçlı genç bir kız iniyorc:'ı... 

Yanıma yaklaştı; dostça elini u
zatıp: 

- Safa geldiniz efendim, dedi. 
Afiyettesiniz inşallah. 

cNe? Bu da mı? Delirecek bir 
hale gelmiştim artık. Annesi kı
zına döndü: 

1 Çev'..ren: FAİK BERÇMEN 1 

Stkmaz; tenis oynarsınız; balığa 

çıkarsınız! E oldu bitti.. 
Bu kadar nazik ve misafirper

ver insanları kırmak büyük bir 
kabalık olacaktL Çarnaçar boy•.m 

eğdim. 

Bir aydanberi mükemmel ye
mekler yiyor, gündüzleri teni~ 

geceleri de briç oynamakla en'e• 
Lir vakit geçiriyordum. ŞayoJ 

bazı defa burada adeta bir mah· 
pus vaziyetinde olduğumu sez • 
r.ıeseydim başıma gelen bu mace
rayı gayet hoş karşılayacaktım. 

Evet mahpus gibiydim. Ev sahih· 
ierinden biri yanımda olmadan 
parmaklığı açıp sokağa çıkamı -
yordum. Her zaman yalnız ba -
~ıma çıkmak istesem, ya dev giho 
iri kapıcıyı ve yahud da iki bük
lüm bahçivanı karşımda buluyor
dum. 

MARiKA RÖKK 
- Bak Rozelin dedi, mösyö 

Jülyen misafirperverliğimizi ka· 
bul etmemek niyetinde. 

İlk günler bu vaziyet sinirime 
dokundu. Ev sahiblcrine bunu 
ı:nlattım. Fakat karı koca sualine 
cevab vermeksizin: t 

• 

GÖRÜLMEMİŞ BİR l\1UVAFFAKİYETLE 

TAKSIM 
SİNE!\1ASINDA 

ilkbahar Geceıe.-i 
Cazib aşk ve danslarla dolu nefis operet filminde takdirle 

alkışlanıyor. İlaveten: Er•:LER JURNAL 

BUGÜN 

iPEK'te 

Genç kız dudaklarını büzdü· 
- A, neden gitmek istiyorsu 

nuz? 
Bu aralık Mösyö Baıle siize ka

rı~tı: 

- Peki cmavi yamaca. ne diye 
geldiniz? 

- Bir aylık istirahatimi geçir· 
meğe geldim. 

- Daha iyi ya .. Bu bir ayı ara
mızda geçirirsiniz! Rozelin si?i 

- Canım böyle nezaretin siıe 
ne zararı dokunur? dediler. Mem
leket biraz tehlike!idır. Bunu sı
zin menfaatiniz iç!n yapıyoruz. 

Şatoda rahat değil misiniz? 

- Fakat bu bir sebeb .. 
- Canım ısrar etmeyin! Bizi ü-

züyorsunuz!. 
Rozelln olmasaydı, gösterilen 

bu takayyüdattan dolayı kızıp a· 

TÜRKÇE SÖZLÜ ı,ııoo beygir kuvvetinde motör Jü bir Fransız a'keri avcı tayyarc• ı 

saatte 510 kilometro kat ile bir re kor yaptı. Soldaki madalyonda: [ 

P ilot Roje Lonny. ~ı:m•:mm••ımz=-::ı:11:ı:ıı1111• 

Fransızca Orijinal 
Nüshası 

Yatak odasına gelmişlerdi. Safiye: 
- Şimdı beni dinle Hanife abla .. 
Diye, çantasını açtı, bir yüz liralık kağıt uzattı: 
- Bunu al, iyi bir yerine sakla Babalık gelince 

ke"disine harçlık bıraktığımı söylersin ... Bu: Bir. 
Dedi. Sonra sözünü siırdürd ,. 

Parasını bitirdi mi bitirmedi mi bilmiyo -
rum. Amma ben belki iki üç gece gelemem. Onun 
için bu parayı ben gelınciye kadar yetirmesini söy
lersin. Eğer iki üç gece de gelemezsem, o da gene 
kızmıya, söylenmeğe başlarsa çaktırmadan ... 

Safiye burada durdu gene çantasından bir zarf 
çıkardı, sözünü yürüttü: 

- Bu zarfı Safiye şimdi gönderdi diye ona ve
rirsır. Bunun içinde üç beş satırla gelemediğimi, 
çok paralı bir voli çevireceğimi, daha iki üç gün gcci,,
keceğimı, söylüyorum. 150 lira da para var. Parayı 
alınca o yatışır. Sen de çalışmadan kazanmak ol
mad.ı;ını, gelemcmemi iyi karşılamak gerek oldu
ğunu söyler, işi berkitırsın. An.adın mı Hanife ab
lacığım?. 

Hanife abla kulağının bütün duygusile dinle
diği bu sözleri iyice kafasına yerleştirdikten sonra: 

-Demek ki, sen şöyle beş on gün yoksun!. 
Dedi. Güzünü kırptı. Bu göz kırpmanın yorumu: 
- Yağlı kuyruğu yakaladın .. 

No. 37 -··--lllJI--
Demekti. Safiye şen şen güldü: 
- Amma ne yağlı kuyruk Hanife abla. Herif 

milyoner bir moruk. Binbir işin başı. Eskiden say
lavmış ta. Eloğlu bu kriz yılında tek işi zor bu· 
!urken bu binıni bir arada sırtına yüklenmiş. Su 
gibı para harcıyor. Benden pek hoşlandı. Kucağımı 
para ile dolduruyor. İstanbulda bir iki işi varmış. 
Onlan da yoluna koyunca Almanyaya gidecek, o
radan da Fransaya, İtalyaya geçip iki aylık bir 
gezinti yapacakmış. Seni de beraber götüreyim, 
diyor .. Yaş' geçkin amma sağlığı yerinde. Değme 
gençleri gölgede bırakır Bana bayılıyor, bitiyor. 
Bu babalığın gözdağı olmasa gider, Avrupayı da 
görürdüm. Amma bu baş tokmağı varken göz aça
bilirsen aç. Baksana harifle beş on gün kalıp toplu 
bir para sızdırmak için ne kerte korkular geçiriyo
rum, ne dolaplar kuruyorum. Hem doymaz gözüne 
para yetiremem, hem de her gün beni karşısında 
görmek ister. Neyse ki, yavaş yavaş iki üç günlük 

Yazan: E'lEl\I İZZET BENlCJ; 

yokluklara alışıyor. Fakat bu eskı saylav yapıan. 
Şimdiye kadar tanıştığım yüzlerce kişi arasında en 
çok beğendiğim, eli en çok açık bir çapkın. Bunu 
kendime bir ekmeklik edebilirsem işim iştir. Para
dan yana hiç kazanmak derdim kalmaz. Bana ba
yılıyor, bitiyor. •Seninle birlikte yaşıyalım• diyor. 
Ben olmaz diyorum!. 

Hanife kadın bütün bu sözlen sırıta sırıta din-
liyordu. Safiye susunca: 

- Hele bugün de güzellerin güzelisin kız .. 
Dedi, ona doya doya baktı. Safiye: 
- Gerçek mi söylüyorsun Hanife abla?. 
Diye boy aynasına karşı durdu, orada kendi-

sini uzun uzun seyretti. Arkasında boylu boyuna 
siyah astragan bir manto vardı. Gövdesi topukla
rının üzerinde yaradanın öz elile işlenmiş benice 
bir anıt gibi duruyordu. Şapkası, iki kara gözleri ile 
bır boydaydı. Güzel yüzünde yer yer dağılan allık
lar bir güneş batımının bu özenli bete bölüm bölüm 

ı~aklarını dağılışından ayırdsızdı. 

O, bir deyişle: Aynadaki görüşile güzellerin 
güzeli, ece bir güzeldi! 

MAKSİl\f BARDA 

Uzun, özenle kurulmuş bir masa. Üzen en ö
zel çiçeklerle bezeli. Karşıdan, yandan bakanların 
gözlerini kamaştıran bir süslülük içinde. 

Masada beş erkek ,beş kadın var. Durmadan 
içiyorlar. Şampanya, viski, kokteyl... Hepsinden 
karıştırarak içiyorlar. 

Çiftler danstan dönünce kemancı çağırıldı. Saç
ları kıvrım kıvrım boynuna dökülen sarı saçlı, be
yaz tenli, iri maviş gözlü bir genç kadın: 

- Karmenin üvertürünü çalınız ... 

Dedi. Şampanyadan buğulanan bakışlarından 

sevda fışkıran, gözlerinde sevginin ışığı tutuşa!) ka
ra gözlü, kıvrak güzel: 

- Rebi, .başka çaldıracak parça bulamadın mı?. 
Karmen güzel, çok güzel amma şimdi sırası mı?. 

Dedi. Bu kadının yanında oturan şişmanca, ya
,ğız yüzlü, bodur bir erkek kolunu onun boynuna 
doladı: 

- Okay Sevim, 01ı;ay .. Doğru söyledin. Daha 
oynak havalar dururken burada K armenin sözü mü 
olur?. <Devamı var) 

d&makıllı parlıyacaktım. Evet ~el• 

diğim gündenberi Rozetin benım 
için çok iyi bir arkadaş ve şayl nı 
ltimad bir dost halini almıştı. 

Günler birbiri ardı sıra çabu • 
cak geçmiş ve tatilim sona ermit 
ü amma ev sahıblerine bakılırsa 
hiç de beni bırakmak niy~tinrle 
değillerdi. Derdimi Rozelin'e açıp 
yardımını istemekten başka çare 
)Oktu. 

Ertesi gün karı kocanın istira • 
bale çekildikleri saati bekliyerek 
bahçenin bir köşesinde Rozelin'i 
buldum. Fırsat bu fırsattı. Yanına 
oturdum ve söze başladım: 

- Rozetin.. (Sesim herzaman • 
kinden daha ciddi ve ağır olmalı 
ıki ki genç ıkız hayretle bana bak· 
maktan kendini alamadı.) Sizd~n 

bir ricam var. (Eğilmiş olmasına 
rağmen dudaklarının titrediğir.ı 

gördüm.) Rozelin, sizden bir şey 
istiyeceğim. 

- Sus Jülyen, sus! 
Bundan bir şey anlamamıştım. 

Birdenbıre yerinden fırladı. Yü· 
~üne baktığım zaman iri gözle· 
rinden iki damla yaşın yuvarlıuı· 

ılığını gördüm. Alçak bir sesle: 
- Bana ne söy liyeceğini bili • 

yorum, Jülyen, dedi. 
Bu da nesi? Buradan gitmek it· 

tediğimi söyliyecektim. Bend•n 
ayrılmak acaba ona bu kadar ı7.· 

tırnb mı veriyordu? Heyecan ve 
mahcubiyetten donmuş gibiydi~. 
Yerimden kımıldıyanuyordu!lt 

Halbuki kaybedecek vaktim yol< 
tu. Biran evvel bu esrarengiz yer 
den gitmeliydım: 

- Beni dinleyin Rozelin, diye> 
tekrar söze başladım. Sözümü bi• 
tirmcğe vakit k<tlmadı; ellerini 
:; üzün den çekti. Yanakları sır.,k· 

lam. olmuştu. Kekeler gibi bam: 
- Ben de seni.. Ben de seııi 

J ülyen, dedi .. 

Anlamama vakit kalmadan Ro
zetin: 

- Ah yarabbi, ne fel•'.<et ne fe· 
:.aket diyerek acele acele uzakh~· 
tı. 

Hay Allah müstehakkını ver • 
sin; bu başıma gelenler neydi bi:i\'' 
it? Acaba hayal içinde mi yaşı -
yordum. Hayır, dekor hakiki id~ 
İ~te oturduğumuz tahta sırası .. 
Filan falan .. Birden kafam kızdı 

Bütün öfkemi yüzlerine kusmqlc 
iızere şatoya yollandım. öyle h'ı!· 

oetle yürüyordum ki avludaki 
postacıyı devirdim de haberim ol 
madı. 

(Devamı 7 inci sahifede .ı 

1 
Radyo ı 

Porgramı 

Ankara Radyosu 
BUGÜN 

17,30 Müzik (danslı pazar pyı), 
18,30 Saa&, ajans haberler! ve me• 

teor - Ankara . 
18,40 Tiırk müziği (lnceıuı• faslı) . 

19,45 Konuşma ( cocuk saati). 
ZO Türk muzljl (k la~llk prorram). 
21 Saat, esh:ım, tabvlli.t, kambiyo .. 

nukud borsası (fiat). 
21,15 Müzik (Rlyasetl Cumhıır bati• 

dosu. Şef: İh!!!an Künçer). 
%2 !llilılk (muhlellf plaklar). 
2!.45 Son aJan.s haberleri l'e J'&ruı-.« 

prorram. 
YARIN 

12,30 Müzik <bir senfoni • P l). 
13 Saat, ajans haberleri ve me

teor • Ankara. 
13,10 Müzik (operetler • P i). 
ı3,30 • 14 Türk müziği (hal)° 

türküleri • Pi). 

1357 Hicri 1 1354 Rumi 
Zilkade Birincikanun 

17 26 ---1939 Ay 1, Gün 8, Kasım 62 
7 İkindkfınun PAZAR - -

Vc k•tler Vasati Ezani 

!ld. d::t., sa. d. 

Güneş 7 26 2 30 

Öğle 12 20 7 24 

İkindi 14 44 'l ;/ .,. 
Akşam 16 57 12 00 

l!tI<; \ 1 ss Ll:a~ı ffillaY',,. 'l'."' ~ 39 11 43 
ol. ... c 
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1 lstanbulun Mes'eleleri 1 

Eğ ence Yerleri 
ed aha ıdır? 

Bu Müesseseleri İşletenler Ne 
Diyorlar, Pahalılık 

Sebebleri Nelerdir? 

Bir ıalonda pahalıya eğlenen kadın ve erkekler 

ŞAKA 

-------------------·· LOKANTADA: 

- Garson, çorbanın içerisinde 
hır tırnak hilalı var 

- Her zaman saç olacak de -
ğıl a!.. 

İSPİRTizME. 

Mediyom - Karilerınizden ne 
sormak is_tiyorsunuz? işte. hay'\'i 
gözlerimin önünde dolaşıyor. 

Müşteri - Kol d;'~melerimi ne
reye sakladığını öğr~nmek isti -
yorum 

HAKKI VAR MI? 

- Eczacının canımı kırmışsı
VJZ? San'atınız ne sıztn? ... 

- Camcı! .. 

- Ne c~mcı mı?. Şu halde na-
~ıl oldu da şu koca camı kırdınız? .. 

- Vallahı, bay komiser.. Doğ
rusunu söyliyeyim mı ışsızdım. 

Camı kırmaktan başk• çare bu . 
lamadım Kasabada bencien başka 
camcı yok. Eczacı bılme~burıye 
hana müracaat edecek .. 

BÜYl' 1 BİR NEZAKET 

GÖ!'T .ItİYORl\IUŞ -
~~~~~~~ 

Adamın birı, pıyanoda 

şarkılar çaldıktan sonra 
Ulere hitaben: 

bir çok 
davet -

- Piyanoyu kendi başıma ö~
rend1m. Kımseden ders almadım. 

Hazır bulunanlardan bıri d~ şu 
cevabı verir· 

5-- 11O1'f T B L O Jt A J' - 8 2 inci Kanun 193' -
Allah Seni Her Tü;·lü 

Y oksuzluktan Korusun! .. 
Oğlundan Tokat Yiyen Babanın Son Sözü Bu Oluyor Faka BabalıK 
Buya, Gönlü Razı Olmuyor, Oğluna Miras Olarak Bir de lncil Bırakıyor 

Haşin Ve Sefil Evlad Bunu Bile 
•• 

Almak istemeden Olüyor 
Fakat İncilin Aarasından 

35 Bin Lira Çıktı 
H .ıyatta bazı •·akalar vardır 

ai ınsanlar onu masal zan· 
oederler. Bu. ~·a o vak'anın 

çok fazla gnrabetle dolu olmasın
dan ileri geliT. ~·ahud da içinde 
kalben arzu edilmiyen bazı ha -
diseler bulunur. 

İşte onlardan biri de Pariste ce
re~·an etmiş. ~·ıllarca muhtelif te-
1:ahürlcri görülnıüş ve nihayet 
vak'anın facia kısmı birkaç ay ev· 
vel sona ern1iştir. Facia kısını, di· 
yoruz Çünkü hadiseuiu kahra -
manı ha,·ata güzlerini yuıı1arken 
geriye yetişmiş bir erkek bırak -
mıştır. Vak'anın kat'i bir netice 
aln1ası için onun babasının fena 

İşte masal değil, bir hakikat o- ı 
lan bu facia şö~·Je cereyan etmiştir: 

.Sör Artiu Radıye, oğlu Roıe~e 
hıddetle bağırmış: 

- Şimdi evimden çıkınız ve b•r 
daha buraya gelmeyinız. Sız, b3-
na layık bır evliıd değilsinız. B•ın
dan sonra sizi oğlum olarak ta
nımıyorum. 

Roje, son derece kızmış, elini 
kaldırıp babasının suratına bır tC'
kat aşketmiştir. 

İhtiyar baba sendelemiş, fak•t 
c!üşmemış, oğlu da, arkasına bak
madan çekılip gıtmiştır. 

O vakit, 25 yaşında bır deh -

noterinden bir mektub almı~tır. 

Noter onu, babasının bıraktığı 

incıli almak üzere yazıhanesine 

çağırmıştı. 

Delıkanlı, noterı: bir mektt•b 
yazmış, ağzına geleni söylemiş -
lir. 

Noter, soğukkanlı bir kanun a
damı olduğundan vazıfesini ye -
rme getırmek ıstemiştir' İncili. k~ 
tıbıle göndermiştir. Kitab iyice 
s&rılmış, bağlanmış vemühürlen
mıştı İhtiyar, vasiyetnamesi:ıde 
bu mühürlerin mutlaka oğlu F< 
jr tarafından açılmasını şart k.•\ 
n• ~lu. 

- Kabahatı başka bırıne ,vük- izini terkcdip etmiycccğinin an • 
i.anlı olan Roje kadın peşmje 

ı_Y_az __ an_: ___ R_E_ş_AD ___ F_E_Y_z_ı ___ , 
!etmemekle bt~yük bir nezaket !aşılma" lazımdır. 

Koca lstanbul dıyoruz. Mes0 1:i, ====:=::=======::=:=:==::=====;.,;="',,;;~=====-~...;.;,;,,;;;;="',;,;;;,,====== J 

Beyoğlunda. bır yılbaşı gecesi kaç r~ n n f"CS) u" e:::ı ~ D rr u" m Da ~ 

J:oşmaktan, kım oldukları bellısiı 
bır takım serserilerle düşı.ip kalk-

Delikanlı, paketi alıp ve kat;. 
hın kafasına atmış kapıyı kapa -
mıştır. 

er zaman şehirdekı eğlence 
yerlerınin pahalılığından 
şıkayeı ederiz. 

Jstanbullunun eğlendığıni ıasav· i.g) ~ L9) U 
,. ur edersiniz. Yedı yüz bin ka'lar 
nüfusu var Fakat, B~yoğlund1ki 

Pahalı, der geçeriz. Fakat. 
- Niçin pahalı? 
Sualını kendi kendlınize sorar 

mıyız?. 

İstanbulda eğ~enecek, istirahat 
edecek yerler muhakkak kı paha
lıdır. Bunevi rnilcssese .sahibleri. 
r ın burada avukatlıgını yapac1k 
ciegilım. Fakat, pahalılıktan şı -
hayet etmekte biz nckadar haklı 

fğlence yerlerine ve s.alonlarıra I • 
50 bin kişiyi sığdıramazsınız .. En yı 
lıüyük otel salonları dahi, bütün 

1 ı·ğlence yerlerınin çatısı altına 

&ncak beş on bin kişi sığdırabi • 1 
lirsiniz. Fakat, mevcud salonları 

Tanınmış Yetmişlik Bir Adamı 
Hizmetcisi öldürdü 

t 

isek, bu muesseselerin sahıblerı!lıu 

d~ haklı uldukları lm takı111 nult · 
lular vardır 

Fakat. uu ku~ı.ik noktalar, hıç 
lıır lama:n onların ıhtikdr yap · 
nıasına, ateş pahasına satış y·ıp

ntasına hak verdiremez 
Bır eğlence müessesi sahibı, 1'u 

husu<ta bazı güzel fikirler ıleri 

'ıirüyor. Bakın, ne dıyor: 
- Halk eı;lence yerlerinın pa

halı ı•'duğundan bahseder (al -
gılı gazino, rneyhane, gazin~, b..,r 
ıe cmsalı gibi yPrlcr <'~lence ve· 
ndır Fakat, bu mı.iesseselerin hı-
lıyor musunuz kı ııPkadar o<>~ 

az zannetmeyin. Fazla bıle gelir 
Dığer adi günlerde, bu salonların 
~kserisi sinek avlar .. 

Yazın,bahçeler ve buna benzer 
Pğlence yerlerini de bu hesa~:l 

göre Uüşıinebılirsiniz. Bı.r pcızıır 

günleri ış vardır. Diğer günler?. 
Yazın. yağmursuz geçen kaç pe
:ı.ar günü var. On beş pazar anc ı.k 
vardır. 

Tabii, eğlence yerlerinin müs
terisi çok az ve mahdud olduğu 

ıçin, lstanbulda eğlenmek pah3 -
ııdır. Yük, bu mahdud ve az müş
terinin sırtına bınmıştir. Çok mli,
terı olunca, Ciatlar kendiliğinden 
dW,er, müesseseler arasında re -
J..abet başlar. ~;ğlencenin çeşıdı 
meydana çıkar. 

Çok iş yapan miiesseseler, ser
mayesinı fazla devrettirir. Büyük 

masrafı vardır Sıze, ~unu sövlc .. 
ışlerde alınan m~hn, lüzu:·n!•• 

!'im: Böyle, uır wya lıırkaç mu · 
maddelerin de maliyet fıatı dah2 

essese ı~!etip 7.t:lngın otınuş vatan• 
d aşağı düşer .. • 
aş p3rmakla gci,lc>rebılırsınız. * 
Evvela şunu soylnycyım: lstan- tstanbulun eğlence yerlerinı'"I 

bulda eğlence yen µarmaKla r,ös- pahalı olduğu muhakkaktır. Ve 
!erilerek kadar azdır Ya,ı:. hııı·iık ucuzlatmak lıizımdır. İhııkara sa-
bır ~ehri nııkya' tıııar""""· nıuha- µanları şıddetle ceralandırmak 
lağaya kaçmadan • ıok. dıyebi icabeder. Fakat, tıu sö!.ler de pc" 
lırs:'1iz. Bu ~1.lı~ın, ve Pf!lt•nı·e ver- yabana .ıtılacak fıkirlcr değilcli' 
lrr1nin f"17.l 1 ~ dli " rııa'lıa~ınır: Bu, insana, t:ıvuk mu yumurt3 · 
scbebleri vardır ll.ı~ka nwmle - dan, yumurta mı tavuktan çıkar 
l etlerde öyle eğlence Y<'rlt•ri v~r- bkiıyeslni hatırlatıyor. İkisı d• 
cır ki, bizim aklcııııı.a bıle g<>l - doğru .. Demek ki, lstanbulda yd-

rnez .. O halde bızdc neden yo<. pılacak şey. ıkisin'n ortasını bu'-
dıyeceksı:ıiz Mesel~ bc•,,ı. Çun- mak meselesidir. Bu nasıl bulu- · 
J..tı, bızde eğlenen. cglt•nce ycrı ııur?. Bunu şehircilik mütcha'5ıs-
!ı.ı•1 tcrısi yok .1 .. onuıı ıçın. l;.rı, içtimaiyatçılar, iktısadcıl1.r 

) ahud da bu gibi ınsanlar çoK bilir. 
ı•z, iye .fade edeyim .. Böyle, tür.L Lazım gelen tedbirleri almak ve 
türlü eğlence yerinin nıiişter'>; )·erinde kararlar vermek de. yme 
1 azır olsa, bu gibi ıniirsseselerin (1nlara düşPr .. Bizden güzel v~ 
hem sayısı artar Hem de çc~iJ1 doğru fikirleri alıp yazması .. 
~oğalır. Siz, bana müşteriyi ııös- Güzel İstanbul.. Tam*bir şehır 
terin ,ben, İstanbullulara, akıl - olabilmek için. senin nelere ihl! 
farır.!la., gcçmiyecc ' c.nc.dc er;- [ Yacın var nelere 
1.: ~re yeri açayım.. 1 

• • ' •• 

ıstanbuı büyuk bir şehirdir an.- F akırlere Sıcak Yemek 
"'.~· gece hayatı yoktur. Hele kı~ 1 Beşiktaşta l" ınc i ilk oku tela, 
gunl•ri dikk t ~· . 
. ' a e .. ın .. Saat 19 ela~ fakir çocuklara her gün munta -
~onra, sokakta k 
Beyoğlu cadder. ne. adar tcnh~n,.· zaman iki türlü sıcak yemek ve-
m.n sonra ıssız~ıırbılc saat dokuz- rilmektedir. Bu suretle fakir ta-

Saat dokuzd !ebelerin yemek ihtiyaçları te -
a, boş on ki · - 'ld 'k b k t d · tt nı-,·~ rr"c"•r Ve k şı sine- mın edı ı ten aş a, e rısa a 

• • r .. • o ad··~ n· 
ıı :n tstanbul!ula - ' -. ıı:er bü- çocuklara lıi.zım olan kitab, def-

r evler•ne k·1 'b' k . 
!l\ı' l ~rdır Hole 1.tanbuJ t çe ı ter, kalem ve saıre gı ı ırtası~e 

nn~ıl ~ se:..izdi: Biz, !tir:~"!;· ihtiyaçlarını da yıne okul :emın 
1

• • "'"""~İ'''lruc İll!nu etmektedir. Bu okulun hımaye 
\' L' •s •• ··'" ' n Se· h 

' ı . Henil~ ~ c~ hayat,na t 
0

Y•ti azami fedakarlık yapmak-
,Jı•m~n. ' ,"' ı adırlar. 18 ! 1ci ilk okul h;mave 
\e var:ını, Orıl'"tOa, asıl mf'Sf- heyetini Ve mckt b -d . . t •b 

~ rı·k ed . e ı aresını e -
• A erız:. 

Sebebi Sorulduğu Zaman Sadece Bunun Bir 
Olduğunu Söyle ek e İktifa Ediyor 

~ır 

W ak'a şu: Surdeval'de güzel 
bır şato sahıbı olan yetmiş-\ 
lı!ı bcr adam Margerit Rfno 

"dlı hızmetçisini öldurmüş .. 
Zavallı kadını goğsüne kur~·ı 

r,u yiyince dü~mı.iş, birkaç dakilu 
sonra ôlmüş. 4• 

Şimdi bu cinayete sahne olar. 
köyü ve şatoyu tasvir edelim. 
Surdeval, Fransanın Vir şehrıne 
yakın 2.000 nüfuslu bir köy ... 

Ahalisı çırtçi ve çok sakin a -
damlar Fakat, bu son cinayet hep
sıni heyecana düşürmüş. İki p.rtı 
olmuşlar Bir kısmı, şa_to sahih'· 
r.in lehinde, bır kısmı da aleyhin-
oe.. Lehde bulunanlar: 

- Çok iyi, çok sevımli bir a -
damdır buna Mösyö jozef Lebiş 
dıyorlar evvela köyün en zen~iıı. 
rn sehavetli adamıdır. Yetmiş ya
şında olmasına rağmen günde yir
miden fazla yaprak sigarası i~ec 

Gazete müvezzii de ıçini çe -

'" •. ıyor: 

- Ah, :liyor En büyük müş!e-

rımi kaybettim. Günde beş gazete 
\;<ş gazete alıvordu. Haftalık mec
mualar da başka ... 

Meyhanecinin kederini hıç sor
mayın. Şato sahibi, yaşıma 71 i 
geçmesine rağmen günde en a~af!ı 
on, on beş kadeh ıştaha açıcı lik'•r
Ier ıçiyormuş. Parasını da am~r
keye bırakmıyor, peşın .veriyor -
muş. Bahşişi de bolmuş .. 

Hattii bır gece geç vakte kadar 
piket oynamış, 18 vermut içmiş. 

~onra kalkmış, yalnız başına e • 
vıne gitmiş ... 

NE GARİB ADAM BU! .. 
Ayan azasından bırınin kardP~i 

c•lan Jozef Labiş, gençliğınıie 

Meksikaya gıtmiş, büyük bir ser
vet kazanarak memleketıne dön
müştür Cidden garib bir adam
dır. Şatosunun biraz ilerisinde 
Jandarma mevkii yanında küçük 
bir bürosu vardır. Burada, para. 
;a ihtiyacı olan köylülere, ufak 
bir faizle ödünç para v~rivnrd J. 

Paralarını da muhafaza cdivo:-, 

ışletiyordu Bunu bir menfaat te
n.111i ıçın değıl, vJkit geçırmek 

ve köylülere yardım etmek içın 

yapıyordu. 

Cınayete de paranın sebeb ol
duğu muhakkak .. 

Hızmetçı Margerit'in ~üphesiz 

bırikmış paraları vardı. Bunu, i~

letme kıçın patronuna vermiştı 
İhtımal bu parayı geri almak is
tedi. Her nedense ihtiyar kızc:'ı. 
Parayı vermek istemedi 
cSİZ DE OLSAYDINIZ, BENİM 

GİBI YAPARDINIZ! ... • 
Jandarma kumandanına, harfi 

harfine şöyle söylemiştir: 
- Kurşunu ayaklarına sıkma

oığıma çok müteesisfim. Böv.e 
hareket etmiş olsaydım şüphes'.z 
ölmıyecektı . Zavallı Margarıt! 

Vurduktan sonra, ne istedi if'ıG 

yaptım. Hatta bir papaz, bir do1<
tor getcreyim mi dıye sordum. E
'.·et, dedi. Havanın fena olmasına 
ı ağmen dışarı çıktım. Papazı, dok
toru buldum. Şatoya getirdim. FJ
kat, kendısini kurtarmak ınüm -
kün ol•nadı. Bı.na çok miiteessi -
ı 101. 

Labiş, dışarı çıktığı vakıt tü
tı.incüye de uğramış, bir düzine 
figara almış, sonra bakkala olan 

ufak bir borcunu ödemiş. Doktor 1 
karakola haber vermış. Jandar -
malar gelip de: .Ne yaptın La -
biş? ... dedikleri zaman şu ceval.ıı 
vermiş: Siz de ol•aydınız, beninıı 
gibi yapardınız.... ı 
MARGERİTİN SEFİLANE 

HAYATl VE ÖLÜMÜ .. 
Margerit Röno, birinci kati<, 

pencerel<>rimn camları kırık hlr 
odada yatıyordu. Soğuklar faz -
lalaşınca şıltesini mutfağa götür-

O, hayatını böyle sefahat içinde ve 

maktan, kumardan, ıçkiden başka 
tir şey yapmıyordu. 
Babası oğlunun yaptığı borçları 

iıdemekten bıkıp usanmıştı. F·ı -
kat, ihtiyar İrıgilız, oğlunun kendı 
ımzasını taklid ederek bırkaç çek 
verdiğini öğrenıncc sabrı tüken
mişti. Son olarak oğlunun bor -
cunu de ödemış ve kendısıni ev
den kovmuştu. 

Bu vak'a 1900 senesi şubatının 
üçüncü günü olmuştu. 

Sör Arlür Radiye, Londra ci -
varındaki rcsiın arazısinın orta· 

bında tıutunan ve İngıltere tari - / 
ı· inde ~ok şöhret kazanmış asıl 

<·edlerınden kalan büyı.ik bır ŞJ· 

toda oturuyordu Karısı çok Laman 
('vvel ölmüştü. Büyük oğlu harb
de,dedelerine yakışır bir kahra
man gibi canını vcrınıştı. Küçük 
c·ğlunu da yanından kovdukt1n 
~onra koca şatoda tek başına kal
mıştı. Buyuk oğlu, asker olma1-

dan evvel bır kadınla sevişmiş ve 1 
ondan bır çocuğu olmuştu. Fakat, 
daha ı-ıkahları olmadan askere 
gitmış ve bır daha donmemişt' ı 
işte, yaş!, Lord bu çocukla ann•-

sô:uy:::~:d:~:~:cne sonra ıq2:1/ 

evinden uzak geçirmekte idi ... 

Yıllar geçti. Roje taınamıle 1 
tü yola sapmıştı, Hırı;ızlık etm 
~ski arkadaşlarını dolandırmı~ 
tevkıf edilm;ş, mahkum olmuı 

hapse girmış, çıkmış ve nıhaye 
bır hapıshane çıkışında bır hız 

metçı kıza gönül vermıştl. 

cAşk ınsanı bırçok fel~ketle 

cen kurtarır. derler. Bu sôz do: 

tıı ımış Roıe sevdıkten ve evleı 
dikten sonra namuslu bır adaı 

gibı yaşamıya başlamış. hayaııı 

yenıden kurmaya çalışmıştır. F 
c!P oğlu olmuş. FaKat karısı, hJ 
talanıp ölmuşıür. 

Öh.imunden bır sene sonra lfı 
martıncfa da Roıe'yı Taymıs ntl 
rı kıyılarında. bir kanapenin üzt 
rinde olü bulmuşlardır. 

Noter, Roıenın ölumtinü haber 
dınca sakladığı ıncılı olünun v .
üsı sıfatıle oğluna vermek ıste -
mış, çocuğu ya,.hanesıne çağır -
mıştır. 

Roje'nın oğlu (1n dcirı yaşınd•!ci 

Ce,vms yazıhanPyc gıtmış, kılaD: 

~çmış karıştırmaya başlamış. h )'· 
rette kalmıştır Çunkü kıtabda: 

.Allah 'enı her türlü yoksuıluk
tan hıfzetsın .• cümlesınin altı kır

mızı bir kalemle çizilmıştı_ Bu s1-
hifeye 1000 İngiliz lıralık ikı bank
not konmuştu. 

dü, altına saman döşedi. Oroda 
yatmağa başladı. Şato sahibi her 
nedense on beş seneden beri hi • 
metınde bulunan bu zavallı kad:
na acımıyordu. Facıanın eşhasın 
da ıri daha ,·ar. Labiş'in karısı. 
Ydm ş beslik bir k.ıdıı Bahçerl• 
'J"lı patladığı za'11aıı .!nncı kath 
ıoulunduğunu. bir ey JormediP,iri 
söylüyor. 

de Sör Artür ölmiiş. Vasıyetnarne
si .ıçı mıştır Vıs·vetnamed. ıh -
ti,varın servetinnı torununa ter -
kottiği ve qğluna yalnız bir incıl 
bıraktığı gorı.ilmüştür. 

Kıtabın dığer $ahifelerıni de a~

mış ve cisraf etme ..... cümlP~inın 

hulunduğu sah.fede 1,000 lik üç 
banknot bulmuşlardır. 

Roje buru öğrenince h;dcletlrı;
miş ve bir dava açmıştır. Fak11 
nıahkc-mc vasiyetnamenin s.ırth 

olduğu kararını vermiştir. 

ıhtı~· arın şatos unıtan bır ;alon 

Cinayetten sonro Labiş karısı
nın yanına çıkıyor, hizmetçinin 

(Devamı 7 inci sahifede) Roje, günün bir;nde babasının 

Babası, bu suretle 5,000 İngWz 
lirası, hızım paramızla 35,000 lira 
iıırakmıştı. Roje, bu paranın mr\'
cudiyetınden bihaber ölüp git • 
miştı. 
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Da adye Paris'e Döndü 
(1 inci sahifeden devam) 

lunmayı kararlaştırmıştır. 

İTALYADA NE DÜŞÜNÜLÜYOR? 

Japonya Ne 
Yapacak? 

(Birinci sayfadan devam) 
ilini baltahmuk siyasetine taraf
tar bir Başvekilin riyasetindedir. 

Fransa - Rusya ittifakı 1 
Ne Olacak? ~~~ 

Roma 8 (Hususi)- Çemberlayn ile Halifaks'm 
buray'. gelmeleri yaklaştığı cihetle Roma siyasi 
mebafili memnuniyet izhar etmektedir. 

Ruzvelt'in Mes 
(2 irıci sayfa.dan dev 

B~ arad~ memleketi birlik temin edilmesine 
mani bütün engeller bertaraf edilecek Fransu mil
letini yekvüc.;d bh halde herhangi bir harici teb
likcyn kar~ı koy ubilccek iınkiinlnr hazırlanacaktır. 

ROMA MÜLAKATI ARİFESİNDE ... 
Poris 8 (Buı.usi)- Yarın Londradan hareket 

edecek olan Çemberlayn ile Hali(aks'm buraya uğ
ramıya karar vermeleri hlikiin:ıet mabfellerinde 
memnuniyeti mucib olmuştur. 

Hükfunetle yakından alakadar olan malıfeller 
iki büyük deniz devleti arasında hiçbir görüş farkı 
olmadığını yeniden tebarüz ettirmekte ve İngil te· 
renin Akdenizdc İtalyanın üstün menfaatlerini ken
disi kabul eylediğı gibi müttefiki Fransanın da 
ergeç bu hakikati anlaması icab edeceğini söyle • 
mektedirler. 

Bu itibarla Japonyanın bundan 
sonra alacağı vaziyet merakla ta
kib edilmektedir. 

Diğer taraftan Çine karşı alına
cak vaziyeti tesbit için büyük bir 
şCıra toplanmıştır. 

Bu şuranın vereceği kararlar 
da ehemmiyetle beklenmektedir. 

--0--

( 4 üncü sahifeden devam) 
na varmış olacaktır. Bu ise Le -
histanın yardımı ile, yahud sade
ce muvafakati ile başarılabile -
cektir diye hesab ediliyor. Lehis-
tan buna razı olacak rr Fı 

sız askeri mütehassıslarının tah
minlerine göre Varşovanın böyle 
birşeye razı olabilmesi imkansız
dır. Daha ileri giderek diyorlar ki: 

tır. Şimdi şayanı dikka ı olan ci
het bu neşriyat dolayısile Avrupa 
politika ii.leıninin umumi vaziye
tine dair her gün birbirini takib 
etmek üzere verilen malümat sı
rasında İstikbal harbine dair yü
rütülen tahminlerdir. Fransada, 
Rusya - Fransız ittifakının devam 
etmesini Fransa için karlı bulmı
yan askeri mütehassısların fikri 
hulasa olarak şudur: 

İşte bu amillerin tesiri 
dır ki Birleşik Amerika, 
(i inzivadan ayrılarak Vi 
manında olduğu gibi, den 
r,in korunması bahanesiY 
nıokrat Avrupa devletleri 
ru yaklaşmaktadır. 

Daladyc ve Bone, Çemberlayn ve Halifaks ile 
Roma görüşmeleri arifesinde yapacakları müla -
katı Fransız - İngiliz dostluğunun kuvvetine ve 
sağlamlığına bir delil soymaktadırlar. 

İNGİLTERE TAVASSUT EDECEK Mİ? 
Londra 8 <Hususi)- Daladye'nin talebi veçbile 

her ne kadar Çemberlayn Romada Fransız ·İtalyan 
ihtilafına tem3' etmemeyi kabul etmiş ise de Paris 
mülakatını müteakıb İngiliz Başvekilinin iki taraf 
arasındaki ihtillifı llarbe imkôn vermiyecek bir 
safhaya dökmiye çalışacağı kuvvetle muhtemeldir. 

İtalya halkı, imparatorluğun müdafaası için 
elzem olan şeyleri elde etmek hususunda hükume• 
tin etrafında toplanmış yekvücud bir kütle halin· 

dedir. 
Hükumet memleketin menafii icabı lüzumu 

olan yerleri ele geçirmek hususunda mümancata 
maruz kaldığı takdirde bunları harben de istihsale 
azmetmiş görünmektedir. 

:'lfaamafih en son vaziyet Roma mülakatından 
•onra tavazzuh etmiş olacaktır. 

Tayyare Kaçakçılığı R~~al~ti 
(1 inci sahifeden devam) çalışmaktadır. Ekrem König de yld ed~yen bır h_ab.ere gor~ Ek· 

cı kumpanyasının da birlikte ça· intisab ettiği bu merkeroen teda- rem Konıg Nısde bır otomobıl ~a-
Lştığı görülüyor. Derhal key{ı - rik ettiği büyük sermaye ile An- zası _ge~~rmı? ve bu kazayı mu • 
yet Ankara Müddeiumuınılığine karadaki şebekesini kurmuş ve teakıp uzerınde. yapılan ar&§t'.r-
'-. b ·1· Cumhuriyet hükfunetinin şeref mada çıkan vesıkalarla mumaı • ,a er verı ıyor. .. . 

1 
• ı ı 

hk adli tahkikat başlıyor ve bir ve haysiyetine adeta bir suikasd .cyh Ekrem Konıg 0 dugu. an ·~ı · 
kaç kişi tevkif ediliyor. Bu arada hazırlar gibi sahte imza~ar ve mu- mış ve bundan sonradır kı, F -.ın-
Hariciye Vekaletinden bir iki me- haberat ile işe koyulmuştur. sız zabıtasınca n~zaret .. altın~ ~-
murla Bay Ruhi adında mühim MÜHİl\1 BİR NOKTA lınarak tedavi edılmek uzere Nıs 
bir vazife ifa eden memur da tev- Tahkikat henüz tamamen bit- lıastanesine yatmlmıştır. Bır 
kif olunuyor ve .. bir taraftan ha- miş değildir. Bir çok hakikatler l'ransız ka~ı:ıı ile b.eraber y~ra · 
disenin İstanbulla da altıkadar ta- meydana çıkmış olmakla beraber !anan ve _ııa_ıa _ıe_da~ıde b~lunaı 
rafları görülerek İstanbul a<iliye- Ekrem König'in de ele geçmesi Ekr~m Konıg ıyıleşınce Türkı,ı'e-

. d tak'b t t hkik· ata başlı- ve sorgu hakiminin karşısına çık· ye ıade olunacaktır. Ancak, bu sıe ıavea ... t h .. • 
yor, bazı kimselerin ifadesini alı- ması lazımdır. Ekrem König ise hususta hükiime e enuz re,mı 
yor. Bu arada Ankaradak.i telgraf Türkiyede değildir. bir iş'ar yoktur. 
merkezi muhabere memurların- Bu hususta verilen maJCımata l\IERAIC EDİLEN NOKTA 
dan biri de tevkil ediliyor. Bu za- göre, Ekrem König son siparişi Tabii Ekrem König ve şebeke-
tın da fabrikadan gelen telgrafları tesellüm etmek üzere Marsilyaya s;nin bu faaliyeti ile hükümeti • 
aldığı ve şebekeye götürdüğü, şe- gecikmiş olarak gitmiş, fakat tay- mizin bitaraflığı ve şahsiyeti ih 
bekenin verdiği cevablım da Ve- yarelerin İstanbula gönderildiği- lal edilmek istenildiğinden ve ay· 
kaletler adı.na fabrikaya çektiği ni anlayınca işi önlemek ve vazi- r.• zamanda da resmi mühüı ve 
anlaşılmaktadır. yeti kurtarmak kararile derhal ımzalar taklid edildiğinden mıic 
İstanbul adliyesi de bu meyanda İstanbula yetişmek istemiştir. ıımlcr yakında adalet huzurt.n2 

bazı avukatlarla tacirlerin ifade- Fakat, geç kaldığının farkında sevkolunarak cezalarını göre -
)erini almış ve gümrük Başmü • olmıyarak !stanbula gelişinde An- C'~klerdir. Ancak, bütün bu ha-
dürlüğünde b112ı tetkiltlct yap~ karadaki şebeke arkadaşlarının C:isede merak edilen en m~·irr 
buluımıaktadır. tevkif edildiğini öğrenmiştir. bir nokta, Ekrem König'in Tür-

ME<:ıER NEYMİŞ? Yukarıda da işaret ettiğimiz gi- hiyeye avdetinden sonra nasıl bir 
TahkJ.katın ~imdiye kadar a!ldı- bi bütün bu malümat resmi kay- başka adla pasaport tedarik etti-

ği seyir ve varılan, varılacak ne- nakların resmi mahiyette verdik· ri ve memleket dışına çıkabildi· 
ticeler üzerinde henüz resmi ma- !eri malümat olmayıp hususi su - ğidir. 

Iümat olmamakla beraber edin- rette öğrenilen şeylerdir. Bu hususta verilen malümat a-

Kavga Arasında 
Yan Jln 

Dün akşam ü r '" Beşiktaşta bir 
hadise olmuş, kavgaya tutuşan üç 
kardeş oturdukları evi tut~tur • 
muşlardır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Beşiktaşta Türkali mahallesin

de Dizi sokağında 35 numaralı ev
de oldukça kalabalık ailesi!c Meh
med adında bir hamal oturmakta
dır. Dün akşam üzeri Mehmedin 
büyük oğlu Niyazi küçük kardeşi 
Meleği tokatlamıştır. Ortanca 
Tevfik işe karışmış ve üç kardeş 
evvela ağız kavgasına, sonra da 
döğüşe başlamışlardır. 

Üç kardeş döğüşürlerken oda
nın ortasında bulunan ve içinde 
taş kömürü yanmakta olan maltız 
devrilmiş ve döşeme tahtaları he
men tutuşmuştur. Neden snra işin 
farkına varan üç kardeş kavgayı 
bırakıp skağa fırlamışlar ve yan
gın. var diye feryad etmeğe baş
lamışlardır. Gelen itfaiye yangını 
söndürmüş, kavgacı kardeşler de 
karaıkla götürülerek tahkikata 
başlanmıştır. 

~e Belçikaya geçmiş, bir çok fab· 
rikalarla temaslar yapmış ve baş
ka dalavereler peşinde koşmuş

tur. Fransa hükümetile aramızd" 
lıdi cücıiııılerin iadesi hakk•11da 
bir mukavele bulunduğu için L\d
liye Vekaleti Hariciye Vekfıleti

rr.izi tavsit ederek Ekrem Könil':. 
Fransa hükumetinden istemiş -
tır .. • 

diğimiz hususi nıalümat ve mü Yine bu ma:lümata nazaran, Ek- ıcsında şu da vardır ki iktiba,: et-
tenakız haberlerden çıkan en doğ rem König'in bu sırada maJCıma· \iğimiz bufıkra hakikaten şa~anı 
ru addedilecek kanaat şudur: tına müracaat edilmiştir. Fakat, u•kkattir: 

Ekrem König ve teşkil ettiği keyfiyet ilk tahkik safhasında ol- cBu müddet zarfında sahtel<ar-
kaçakçı ve sahteıkiır k.umpanyası duğu ve müddeiumumiliğe intikal lığın muvaffakiyetle neticelen • 
Amerika ve Kanada fabrikaların- etmemiş bulunduğu için muma - diğini zanneden Ekrem König ta-

Eğer Rus ordusu Lehistan üze
rine yürüyecek olursa karşısında 
Leh ordusunu bulacaktır. Hatta 
yalnız Leh ordusunu değil, Ro -
manya ordusu da karşı gelecek
tir. Böyle bir vaziyet ise Alman
yayı memnun etmiş olacaktır. E
ğer Almanya ile Fransa arasında 
bir harb çıkarsa Ruslar Almanya 
üzerine ne doğrudan doğruya, ne 
de dolayısile yilıiiyemiyecekler

dir. 
Eski İngiliz Başvekili Loid Corc 

da geçen gün yazdığı bir makale
de Avrupanın bugünkü vaziyeti 
ne olduğunu ve yarınki hali ne 
olacağını tahlil ederken Ukranya 
Jıların istiklal isteklerini Alman
ların tahrik etmek suretile bugün 
Ukranya devleti meydana gelirse 
bunun netice iti,lıarile Almanyaya 
tabi olacağını ve bu vaziyette Al
manya ile Rusyanın hududları 

komşu haline gireceğini söy !iye -
rek diyor ki: 

cBuna karşı Rusya ne diyecek?• 
İşle 039 senesinin mümkün olan 
gailelerinden biri de budur. 

Fransız - Rus muahedesinden 
artık vazgeçmek li\zımgeldiğini 

söyliyen Fransızlar olduğu gibi 
bunu muhafaza etmek Fransa i
çin pek lüzumlu olduğunu söyli
yen Fransızlar da çoktur. Fransız 
noktai nazarının tabii bu nazik 
meselede ergeç kat'i olarak nasıl 
kendini göstereceği belli olacak-

Bir gün mesela Fransa ile Al
manya arasında bir harb çıkarsa 
madem ki yukarıda söylendiği Ü· 

zere Rus ordusu Fransaya yardım 
için Almanya hududlarına ne doğ· 

rudan doğruya, ne de dolayısile 
taarruz edemiyecektir. O halde 
Fransanın bu ittifaktan beklediği 
kar hasıl olmıyacaktır. 2 Mayıs 

935 tarihli muahedenin hükmü 5 
sene içindir. Eğer bu muahededen 
vazgeçileceği 2 Mayıs 939 tarihine 
kadar Rusyaya bildirilmezse ar
tık sonu gelmiyecek bir zaman i

çin hükmünü muhafaza edecek -
tir. 5 sene hükmü olan muahe -
deden vazgeçtiğini iki taraftan 
biri en aşağı bir sene evvel öbür 
tarafa bildirmiş olacaktır. 

Loid Corc'un fikrince ise eğer 
İtalya ile Fransa arasında bir harb 
çıkarsa Almanyanın !talyaya yar
dım edeceği görülecektir. O za
man İngiltere ile Rusya da Fran
sanın yardımına koşacaklardır. 

Loid Corc diyor ki: 

Bu takdirde kuvvetler arasında 
bir hesablaşma olacaktır. Berlin
Roma mihveri, İngiltere • Fransa
Rusya üçüzlü ittifakı karşısında 

mağlüb kalacaktır. Askerce, teç
hizatça ve paraca üçüzlü ittifak 
üstün kalacaktır. Alman erkanı -
harbiyesi bunu takdir etmekte • 
dir. 

Makiııeye Verirken : 
Almanya, Harp Vu' uunda italyaya 

Yardım Etmiyecek mi 
Berlin 8 (A.A.) Havas ajansı muhabirinden: İn:tiliz nazırlarının 

Romaya yapacakları ziyaretin arifesinde siyasi Alman mehafili, Çem
berlayn'in Fransayı Akdeniz meseleleri hakkında bir di>rtler konfe
ransının toplanılmasını kabule imale edeceği ve bu ko.nfe~an.~ta Al.
manyanın müstemlekeler haıkkındaki meblebatını da ilerı sureceğı 
ümidini izhar etmektedirler. 

Birleşik Amerika, 130 

ııüfusiyle, servetiyle, sil 
le, dünya muvazenesind 
ele en büyük ağırlığı ifade 
tedir. Böyle ehemmiyetli 
surun herhangi bir zümre 
takı ve yahut da Avrupa 
kasında faal rol oynaması 

için mümkün olmasa bile, 
ı;asyonal meselelerle yakı 
Uıkadar olması dahi, de 
devletler için büyük bir 
teşkil eder. 

Şarki Ürd· 
Başvekili 
(1 inci sahifeden d 

listin konferansında bulun 
ztre İngiltereye gideceği 

karaya, emirimden aldığı!11 
mirle ve resmen geldim. 
Abdu!lahın geçen sene t 
§erefini kazandığı Reisicü 
nuz İsmet İnönü'ne kendi 
sahsl en candan sevinçli te 
;elamlarını getirdim. Böyl 
si bir vazıfe ile tavzif edi 
ğim benim için ayrıca bir i 
vesile oldu. 

Filistin meselesine gelin 
\<İn arap alemi Filistin me 
milli bir dava olarak kab 
mektedir. Bu muşterek 
bütün arapların düşüncele 
~ekilde hülasa edebilirim: 

- Araplar, Filistinde bir 
t1i ülkesinin teşkilini sure 
·;ede kabul etmemektedirle 
diye kadar Filistine gelıni 
yahudileri bir ekalliyet 
kabul etmek belki mümk" 
l'ilir. Fakat ne orada müsta 
yahudi devleti kurulması 

ne de Filistine yahudi akın ı 

bir arabın gönlü razı değil 
sı:.sen bize İngil terenin bu 
ta verdiği sözü de vardır. 
cırada on beş gün sürecek ol 
lıstin kongresine bütün a 
hu kanaat ve düşünce ile 
ruz. İyi bir hal çaresi bulu 
ııı sulh namına temenni ed 

dan mübayaa ettiği tayyareleri ileyh bazı himaye ve müdahale • kibattan haberdar o!J11adığı ıçir. 
p ek pahalıya olarak Franko hü - !erle derhal bir başka adla kendi· bir vapurla İstanbula gelmek ü-

Bu fıkrada verilen malumat e
ser doğru ise Ekrem Köniğ'in ha
mil bulunduğu esrarı kendi hü
viyeti içinde muhafaza etmek kas
oile vapura kadar giren ve müs
tear adlı pasaportu veren yüksek 
rı'evki ve mansablı zatın kim ol
duğu hakikaten pek ziyade mEra
ka şayandır. Ve .. bu itibarl~iır 

ki, efkarı umumiyetle aylard~n -
beri bir çok şekillerde sürüp gi
ricn dedikodu ve ortaya konan ad· 
lar vardır. Budedikoduların önü
ne geçmek ve hakikati ortaya ko}
mak için Ankara Müddeiumı,:nl · 
11ğinin tahkikatın şimdiye k~ 

oar olan safhası ve ismi geçerı 
ldmseler üzerinde Anadolu Aj•n · 
t.na bir beyanat vermesi pek ye
rınde olacağı gibi hükümetin ıne
~elenin mahiyeti ve o vakitler de 
:•üksek bir şahıs tarafından o6y· 
ie bir pasaport tedarik edilip li:k
ı tm Göniğe verilip verilmed"gin ; 
bir tebliğ ile aydınlatması da her 
halde pek muvafık olacaktır. 

Siyasi mehafil, İtalyanın Fransız - İtalyan müstemlekeleri hu~u~
Jarında bir takım huduct hadiseleri çıkaracağı ve metalebatına ıstı· \-----------~ 

kümetine satmakta idi. Cumhu • siıre bir pasaport tedarik etmiş ve zere yola çıkmıştır. 
riyetçi ve Frankocu İspanyaya buradan Romanyaya gitmek im- Vapur 1stanbula gelirken va-
devletler resmen tayyare satma- kanını bulmuştur. Bir yıldırım kalandığı takdirde bir çok esrarır. 
maktadııılar. Bunlar ancak hu • sür'atile yapılan bu hareket An- c•rtaya çıkacağından korkan ve o 
susi surette ve kaçakçılar vasıta· kara müddeiumumiliğinin taki - zaman mühim ve yüksek bir mev-
sile mübayaatta bulunmaktadır· bata geçmesinden önce vukubul· ki işgal eden bu zat İstanbula ırel-
lar. Beynelmilel vaziyette te.;ek- muştur. miş ve Ekrem Köniği limana ge-
kül etmiş ve geniş mikyasta ça • Müddeiumumilik takibata geç- adi mücı • 1lerin iadesi hakkında 
lışan silfilı kaç&kçı kumpanyaları tikten sonra, Ekrem König tabii namla hazırlatlığı bir pasap'Jrll• 
vardır ki, bunlar Hahe§ - İtalya memleket dahilinde bulunama - Ekrem Köniğe vermiş ve Roman· 
harbinden başlıyarak Çin - japon IlL ve Hariciye Vekaletinin ta • ya tarikile 7>krar Avrupaya git-
İspanya muharebelerine kadar vassutu ile bulunduğu Frarl.;adan mesini temin etmiştir. Romanya 
her kavga ve niza çıkan yerde si- istenmiştir. Verilen malumata gö- zabıtası Ekrem Köniğin elin<lcki 
l.3.b kaçakçılığı yapmakta ve yüz- re, Ekrem König buradan Roman- p&saportun müstear olduğu, un 
de bin karla taraflara siliih sat - yaya kaçmış, oradan da doğru farkına varmış '" fakat yine ta-
maktadırlar. Ekrem König kum- Fransaya gitmiştir. \ assut eden büyük ve nüfuzlu a-
panyası da bu gruplardan birine Fa.<at, Fransız zabıtası bu zatı damların tesirile kendisini ser -
mensubdur ve mensub olduğu bulamamıştır. Yine verilen ma • lest bırakmıştır. Bundan sonra 
merkez bir rivayete göre Parisde lümata ve henüz Ankaradan te - Ekrem König İsviçreye, Fransav• 

No.46 

Gelir gelmez diğer h~nım· 
larla işçilerin çocuklarını koru -
mak için bir teşekkül yaptı. A.na
Jarı, babaları işten avdet edi-ıci

ye kadar çocuklar büyük hır oa\ -
yonda meşgul ediliyorlar, iyi g.
dalar alıyorlar. Patron da bu is· 

!er için karısının emrine icab et
tiği kodar para vermekten asb 
~ek inmiyor. 

Sermed anlatılacak daha elıenı
' iyetli şc~'lcr olabıltceğini c:lü~ii

ı.üyor, Salih Efendinin niçin bu 
hdar ısrarla hanımefendiden bPh· 

Eetti.i!;ini bir türlü anlıyamıyordu. 
Iianımefendinin hayırhahlığı oı

ta yaşlı, belki de çoluk çocuk ;;a
hibi bulunan Salih Efendiyi !l"İn· 

Yazan· Nusret Safa COŞKUN 

net ve şükran hislerile teshir et
n,işc \,cnziyordu. 

Salih Efendi, Sermedin bu tai
rilfıta pek ehemmiyet vermediğ'ni 
Dnlamış olacak ki, bahsi değiş -
trdi 

- Biz buraya geldiğimız za
man arazi çırçıplaktı. Çadırlarda 

ozşladık i•e .. Derken pavyon\er 
yapıldı gitgide, göreceğiniz koc1 
bir kasaba meydana çıkl •. Şimdi 
lıinkrcc nüfusumuz var. 

- Nerede kalabileceğimi sor • 
n.uştum? .. 

- Ha, evet beyefendiciğim! U
nutmadım, arzedecektim. Doğru 
roüdıri umumi beyin evine gide -
ccğiz. Kendileri böyle emrettiler 

Zannederim bu gece orada mis1-
fıı olacaksınız, sizin için mülıen
cıislerdeıı bir Jnin evini hazır · 
kttık. Almandı, mukavelesi biW 
memleketine döndü. Üç odalı, şi
r.n, kübik bir ev .. Banyosu filiır. 

var .. Her halC<e rahat edeceğini.ı 
ümid ederim. Frenkler malüm y J 

rahatlarına düşkündürler. Evde 
ter türlü konfor mevcud. 

Yol yeni yapılmış, iki tarafın& 
fida •. J..r dikilmişti. 

- iliz yaptırdık! Dedi, S>IPı 
EfenJı .. Ne görürseniz hızım es·~·· 
rimızdir. 

Üç buçuk saatlik bir yolculuk
tan sonı ~. uzaktan ( ...... ) gözülr · 
mege başlamıştı. Fabrika bacaları 
1'üyük binalor, havai yük tren · 
Jpı i, vinçler, yaklaştıkça daha ki.i
çük teferrüatile bu genç sanav> 
~ehri bütün yeniliği ve sevimlili· 
ğile gözönüne seriliyordu. 

Sermed: 
- Burada sıkılmıyacağımı, e<ı:· 

Böyle bir beyanat ve tebliğ sa 
fı:h ~·e r~smi maliımat yokl 1 1~ 

yüzünden çıkan ve halk aras>na 
• ı Lı1r çok rivayetleri orte~ 

C:uıı kaldırac~ğı gibi bazı isi rJer 
drafında da umumi efkarı mu -
r ekkak ki, aydınlatacaktır. 

knebileceğimi, avunacağımı zan
Lederiın! 

Diye mırıldandı. 
Otomobil kasbaya girdikten scın · 

ı a birkaç muntazam cadde geçmiş 
v< hakikaten muhteşem bir bina 
nın önünde durmuştu. 

Otomobılin durmasile berabıır 

cenç bir hizmetçi kız kapıyı aç -
mış, zemin katından bi.ı; de uşad. 
iırlamıştı. 

Sermed biraz çekingen, Salih 
Efendının rehberliğile merdiver
lcri tırmanarak villa tarzında ya
pılmış binanın sahanlığına çık -
mıştı. 

Burada hizmetçi kız onu Salltı 
Efendiden teslim aldı. Birinci k9l· 
taki geniş, çok lüks ve zarif mi· 
•afir odasına götürdü. 

S rmeci ağzı açık kalmıştı. 

O ötesinde berisinde inşaat de
~ am eden, harab, mutevazı bir A · 
ııadolu kasabası tahayyül etmişt; 

Odalarına portaitf sandalyahr 

nadgah teşıkil etmek üzere filosunu seferber hale koymağa tevessül 
edeceği mütaleasında bulunma:ktadırlar. 

Alman gazeteleri, daha şimdiden bu metalebata tamamile müza
heret atmektedir. 

Ayni mehafil, Çemberlayn'in İtalyaya müzaheret etmek üzere Al
manyanın herhangi bir harekette bulunmasından korkmakta olması
nın muhtemel bulunduğ}ınU ve dörtlrr konferansının akdini kabule 
Fransayı imale edeceğini ilave etmektediı·ler. 

Berlinin salahiyettar siyasi müşahidleri, ciddi hadiseler vukuunda 
Almanyanın silahla İtalyaya müzaheret etmiyeceği ve hat1a İtalyan 
metalebatının müsellah bir ihtilafa sebebiy1H verebileceğine kani ol
duğu takdirde bu mdalebata tamamile müzaheret etmekten imtina 
eyliyeceği mütaleasındadırlar. 

Acı Bir Ölüm 
On beş gün evvel Ankarada bi~ 

otomobil kazasına uğrıyan Bü -
yük Millet Meclisi Bütçe Encü
meni Başkatibi Nuri Ankara Nu
mune hastanesinde dün ölmü~tür. 

}:onmuş, orta halli evlerde bu ha· 
yata intibak etmiş insanlarla k~~
§ılacağını ummuştu. Halbuki: 

Daha fazla düşünmesine, göz • 
!erini kübik mobilyeler üzerinde 
@ha fazla dolaştırmasına vakit 
J.almadan kapı açıldı. İçeri Şek:p 
Sinan girmişti: 

- Hoş geldin delikanlı ! .. 
Sermedin elini kuvvetle sıktı: 

omuzlarından bastırarak koltu • 
tuğa çökertti. 

- Otıur, rahatsız olma .. Yor -
gunsundur. Hem ben öyle pe1' 
fazla teşrifat, merasim sevmPm!. 

Hafif 
Atlatılan 

Kaza 
Bu sabah limanda bir deniz ka

zası olmuştur. Şirketin 57 numa
ralı vapuru 6,40 da Üsküdardan 

Köprüye hareket elmiş, Saray -

burnu önünden limana girerken 

77 numaralı araba vapurile karşı

laşmı~ır. 

Şamandırada bağlı vapurların 

önlerinden geçtikleri cihetle her 

ikisi de birbirlerini görememiş ve 
çarpışma vukua gelmiştir. 

Her iki vapur da hasara uğra· 

mış ise de nü!usca zayiat olma • 

mıştır. 

--0-

Lehistan - Alman 
(1 inci sahifeden de 

istifade edebilecektir. 
Diğer taraftan Polonya • 

vetler yakınlaşmasına niha 
r ilecektir. 

Bek . Hitler müli\katındl 
sürülen tekliflerle verilen 

Iar Varşovada Mareşal 5 
Ridz'in de iştirakile Başve 

Cümhurreisi tarafından te~ 
lunaca)dır. 

1 ,.....-;.~~~~~.../ 

1 
İstanbul komuta1~ 
Satın alm a Komisyonu il!~ 

7 nci Kor. birlikleri hayv~ 
çin 400 tane katana ve 600 1 
nek ve mekkiıri için zincir Y~ 
pı ile 600 tane tımar fırçası 

rin beraberinde getirecekle~ 
münelerden beyenilmck sure' 

tın alınacaktır. Pazarlığı 16/1 
939 pazartesi günü saat 11 d 

lacaktır. İsteklilerin belli f 
saatte Fındıklıda Komutanlı~ 
alma komisyonuna gelmeler' 

* 7. Kor. için 30 tane yangı~ 
dürme ve sis yapma aliltı s~ 
nacaktır. Pazarlığı 16/2 l' 
Pazartesi günü saat 10,30 ds .ıl 
caktır. İsteklilerinin bellı ı· 

saatte Fındıklıda Komutanlı) 
Sermedin bir kelinme söyleme

sine meydan bırakmadan. yine cı 

l:onuştu: 
Eski Hidiv Kıbrısa Gitti 

alma komisyonuna gelmeıet1 

* 
- Nasıl rahat geldin mi bari 

Niçin vapuru tercih ettin!. 
Yine kendi cümleyi yürüttü: 
- Denizi ne kadar çok SPVi • 

yorsun!. 

(Devamı var) 

Birkaç gnüdenbcri Ankar2da 

bulunmakta olan eski Mısır hirli

vi Abbas Hilmi Paşa dün akşam

ki Toros akspresiyle ve Suriye vo

liyle Kıbrıs'a gitmek üzere Anka

rı;.dan ayrılmıştır. 

Komutanlık birliklerı 

kilo yataklık ot satın 

Pazarlığı 9/İkincikanun/ ~tı 
tcsi günü saat 11 de yp·' .. "'t• . 

. b 11 . .. ~e saat 
leklilerın e ı gur ırn• 
dıklıda Komuı·• 1lık Satın<ı .-

!meı .. rı 1 
misyonun• 



• 

COCUK 
' 

es 

•• UJ Koyun cıv~rıncıa ouıunan m.,. 
• ~arlıkta hortlak vardı. Akşam e
J >anından sonra, hiç bir köylü m.,_ 

zarlık yolundan geçmezdL 
de

1 
Sular karardıktan sonra; me-

rı zarlıktan ııcib sesler geliyordu: 
iır> - Zırrr ... Zırrr .•• 
m Tan yeri ağarır ağarmaz zırıltı 
. Jresiliyor ..• Köylüler tarlalarına 

ta1 gidiyordu. 
"Jll Köyün cesur kızlarından Fafıto 
dil isminde bir genç kız; hortlağa i -
ebl ,..,...,,.,..._ 
~l 
1 il 

il1 

nanrnıyordu. Ve yalnız başına hır 
ii gece yarısı mezarlığa gldebileoe· 
B~ ğini söyleyordu. 
ır' K6yün ihtiyarları ona şunl!l!'•

söy lediler: 
- Sakın ha, gideyim deme ... 

~ Hortlak şimdiye kadar belki yüz. 
! !erce kişiyi boğub öldürmüştür. 
P F~Illo; bir türlü cadıya, hort -
1 Jağa ecinliğe inanamıyordu. Hiç 

insandan ve hayvandan gayr'. 
böyle şey olur mu diye şüpheye 
düşüyordu? 

Nihayet; bir gece anasındll1', 
balı'lsından izinsiz yatağından 
r.a!karak mezarlığa gitmeğe ka· 
rı;.r verdi. 

Fa!ilo, akıllı ve meraklı bir ÇO· 

cuktu. Ayni zamanda cesurdu. Qe. 

~e köylüye köy mezarlığı yolunu 
mahrum eden bu hortlağı mu -
lıakkak bulup görmeli ve köyün 
hürriyetini almalıydı. 

Fafilo; bir yaz gecesi gizlice 
yatağından kalkarak mezarlık yo· 
!unu tuttu Yanında silah filac 
yoktu. 

Mezarlığa yaklaştı. Selvi a~~ · 
larının koyu karanlıkları içinde'l 
ihtiyarların dediği gibi şöyle bir 
ses geliyorddu: 

- Zırrr ... Zırrr ... 
Fafilo; biraz ürker gibi oldu. 

Laf değil, zırıltı vardı. -
Fakat kendini topladı. Şecaat 

ve cesaretini ele aldı ve mırıl -
dandı: 

- Olamaz; dünyada insan oğ
lunclan ve hayvandan başka göz. 
le görülmiyen bir şey olamaz ... 

Sert,sert yürüdü. Nihayet; me. 
zarlığa gireceği zaman zırıltının 
daha ziyade çoğaldığını hissetti. 

C'iıı 
ıı•ı.,., "-• rka.daşları imtihan kn.. 

'ttt Q.\ • 
terinden oto ' ardı. Sım fı geçtik-

~ •iniyorlardı. 

ÇIN 
MASAL 1 

Hortlak 

- Zıtrrrrr ... Zırrrrrr ... 
Fafilo; vahşi ve korkunç sesin 

geldiği yere titremeden yürüdü. 
Mezarlığın ortasına geldigi U· 

rnan bir selvi ağacının üzerinde 
~henkli bir zırıltının durmadan 
devam ettiğini gördü: 

Lakin, ona saldıran yoktu. Ni
lıayel; ağaca çıkmağa karar ver· 
di ve çıktı. 

Ne görse beğenirsiniz! .. Gecen;:-ı 
ayazından nemlenen iki selvi d "ı 
rüzgarın tesirile birbirine sürte. 
rek ses veriyor: 

- Zırrrr ... Zırrrr ... 

* Fafilo mezarlıkta çok kalmıştı 
Sabah olduğu halde daha hiilıl 

J.-öye dönmemişti. 
Fafilonun anası babası ve diğer 

ailesi erkanı sabahleyin çocukla· 
nru yatak odasında bulamadık . 
larından teıaşe düşmüşlerdi. 

Herkes, Fafilonun mezarlığa P'i
derek hortlak tarafından boğul -
duğuna ve evine avdet edeme 
Oiğine kani olmuşlardı. 

Köylü, ellerinde balta, bıçak 
mezarlığa yürüdü. Fakat; Fafi!o
yu şarkı söyliyerek mezarlıktan 
köye döner gördü. 

• 
HACI DAYl====I 

=-===NEREYE? 

- Oo ... Hacı dayı nereye? Böy
le kan ter içinde .. 

- Sorma be birader bittim ... 
Bir saattir bekledim, Tramvayda 
yer bulup içeri girmeğe muvaffak 
olamayınca tabanları yağladım. 

- Sesene bizim çocuk gibi yap
mışsın? .. O da sabahleyin mektPhe 
gider ken yer bulamamış taban -
!arı yağlamış, fakat, mektebe geç 
hldığından bu sefer de müdür 
mektebe kabul etmemiş ... 

- Aman sus!.. Sakın beni r:le 
geç geldi diye evden içeri almaz
larsa kalırız bu ayazda sokak? .. 

Cin; eve ge1.di. Anası na sınıfı 
geçtiğini söyledi. Sevincinden a -
vazı çıktıOı kader bağırıyordu. 

GARİB ŞEYLER 

Bafı' y nıı İnsandan 
• 1 

insan mı 
Balıktan Yaratıldı? .. 

Alimler insanı neye benzetecek· 
!erini şaşırdılar ... 

İngiliz alımlerinden Darvin, in· 
s"nların babası maymun olduğunu 
söylemiştL 

Fransız ıi.limlerinden birisi dP, 
insanların babasını kurbağaya 

benıeterek muhakkak ecdadımı
zın kurbağadan olduğunu idd;:ı. 

<-dip dururdu. 
Şimdide alimlerden biri insan•n 

!:abasının balık olduğunu söylii · 
yor. 

Resimde ı;iirdü,i!ünüz halık bi. 
zim ecdadımı! imiş. Biz bu ıı5r
ctüğünüz balıktrın hasıl olmu$ 
imişiz .. Suratına bakarsınız şiş· 

man ve tombul insanlara ne ka

oar da benziyor değil mi? 

Hoca Diyor ki: 
- Elbisemiz rütubetli olduğu 

zaman vücudümüze neden ~ü
me gelir?. 

- Zira çorab ve yahut elbi -
sed-e terdenn harıl olan rütubet 
kurumağa, yani buhar haline geç
meğe başladığı zaman vücudden 
harareti çeltip insanı üşütür. 

- Kuru odun neden çabuk ve 
kolay yanar?. 

- Çünkü; kuru odunun mesa
matında daha çok hava bulunur. 
Bu hava yanmayı kolaylaştırır ... 
yıış odun ise mesaMa tı rütubetle 
dolu olduğundan güç yanar. 

- Balıkçılar niçın balık sepet
lerini ıslak bezle örterler? 

- Islak bez evvela güneşin zi
yasına engel olur ve balıkları ku-

rutmaz. Sonra. Sonra tebahhur 
edeceği için balıklar bayatlamaz. 

- Niçin ekmem bır iki gün du
racak olursa sertleşır? 

- Ekmeğin içinde bulunan su 
tebahhur eylediğinden ekmeğin 

eczası birbirine yakınlaşarak ka
tılaşır. 

• • • • • 
Y .. lan Besliyen Adam 
Yılancı İsmail namında biri e-1 

vinde bir sürü yılan besliyerek 
hayatını kazanmaktadır. Herkes. 
Tavuk, hindi, kaz besliyerek ha -
haytını kazanırken yılancı İsmai! 
sandıklar içinde beslediği yılan -
!arı orada, burAda hünerler ya· 

parak teşhir efuyor ve bu yüzde:ı 

yüzlerce lira kazanıyor. 

Yılan ve akreble arkadaş ol -

mak her babayiğidin kan değil 

doğrusu. Fakat; hayatı kazanm•k 

ıcin insan oğlu nelere katlanıyor. 

MÜSABAKAMIZ 
1- Her ay bir bilmece ilin ede

ceğiz. Bilmecemizi doğru halle • 
denlere kıymettar hediyeler ve
receğiz. 

- Bilmecemizi halledenler bir 
ay zarfında cevablarını Son Tel· 
graf gazetesi bilmece memurluğu. 
na göndermelidir, 

3- Hediyeler ilan edildikleri 
tarihten iki hafta içinde matbaa. 
nıızdan aldırılmnhdır. 

VERECEGİMİZ HEDİYELER 
1- Zays marka fotoğraf ma

kinesi, 

2- Kol saati. 

3- Bir mürekkepli kalenı. 

Dördüncüden ellinciye kadar hl· 
rer kitap. 

BİLMECEMlZ: 

Benim harfim sekiı. Beni siz 

çok seveniniz. İ1k iki hecelerimle 

herşeyi öğretirim size. Fakat be

ni seven ancak ayda dört kere bu. 

lacak. Bilin bakayım neyim ben! 
Bildim dııha sen söylerken. 

• • • • • 
HEDİYELERİMİZ: 
Hediye kazananlar 1 Şubatta ilan edilecek. 

tir. Bilmecemizin haHini bu ayın sonuna 
kadar Y 0Haman1z tavsiye olunur. 

Artık tatildi. Cin ve arkadaş • 
tarı toplandılar. Kız arkadaşlıırır· 

dan Gülteni-ıı bahçesine gizlice 

giderler .. Bunt.a1' oıraırvı1 uy1tU• 

ı,;ordu. Habersizcs peşleıine taJ«,. 

larak oyuna dahil oldular .. 
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No. 69 Yazan: RAJIMİ YAGIZ 

üyük Haı·bi Kaybedişimizin 
Sebebler· Nele di ? 

İstihbarat Adı Verilen Gizli Servi.,, Casusluğun 
Varlır Noksanı Ve Saire 

AlbayC~vad Anlatıyor 
1 -

Balkan deniz harbi kahraman
krındaıı o z•manki Bari:ıaros i -
k;ncisi eınekli deniz albayı Ce· 
'ad Toydemirle de bu meselc)i 
görüştüm. Bu, nice deniz mace -
ralarını atlanmış, bilhassa Bal '-' 
c!tni~ harbınıie ik.ı.nci hııruc :..S111i 
verilen Mv.ıduros muharebesiıı
~ e, Barbaros zırhlısı 18 ısa bet a· 
laı-ak harabeye döndüğü laman
aa, güverte seııteneleri kan pili -
tılarile ko ·nakiaşırl:en bile iı-ida 

!ini muhafaza edrn, emekli Tıiı k 
smiral gemisini batmaktan ku·· 
taran bu yiğ.t d<>nizcinin yüzürı· 
de de ayni acı üade eden hat. 
!arı okudum. 

Denizbank liman işletmeler •ıe· 

sait servisi şefliğınde, marok<''l 
koltuklara karşılıklı yerl~m;;ı, 

deniz maceral.ırının sohbelleşti". 
me şel,liıe k?nuşmago girişnu~tık_ 

Albayın, tevazu derecesini h~!:ı 
uteklerınden biri de anketle•~ 
cevab veı nıek surdile kendisini 
gazele sülunla.-ında görmekt~n 

doğan korkusudur .. Balkaıı an -
Jreti zamanında bin zorlukla k • 
ruştuğum albaya, bu güçlüğii v<'-z 
ı;nünde tutauk, nasıl söze başlı 

yacağımı düşünürken •. büyük u:r 
J,arbin bilhassa EntllEcens Ser -
vis faaliyet,inden bahisle mevzu ı 
açtı: 

- Bakınız! dedi, büyük harL! 
i;aybedişimizin ana sebebleri ba· 
şında istihbarat adı verilen gizli 
:;ervisin, casusluğun ve kontra• • 
piyotajın noksanı işi bulunur. İ•· 
tanbulda, burnumuzun dibin~" 
tımumi karargahla nezaretlerin 
ı-.ariminde bile bu düşman ser11 ·
s:nin faaliyeti zaman zamarı 

hissedilmiş, fakat, bir türlü 
tedbir alınmamış, yahud, noksa~ 
tedbirlerle hiçbir faydalı netic~ 
elde edilememiştir. Mesela şu tah· 
telbahir işlerinde asıl nazım roF'
r-ü oynıyan bu casus şebekesin;n, 
tahtelbahirlere donanmamızı de
mir mahallinde torpido atacak ka· 
dar teşci ve teşvik edişi buna 
misal gösterilebilir. 

Albay durdu, gözlerini gen~ 
pencereden görünen Halicin ~u -
farında dinlendire dinlendire sJ· 
luk aldı. Bu duruksamadan isti -
fade ettim .. Sözü aldım: 

- Buna bir misal de ben gös· 
tere bilirim! 

Cevad Toydemir güliımsedı 
elile istiksar ifade eden bir işaret 
yaptı; ilave etti: 

- Bir, 1 O, 100 değil, bin misal 
bile gösterebilirsiniz! 

- Mesela.. Şu Midillinin gaybr, 
Yavuzun milyon sarfile tamirini 
ıcab ettirecek bir netice ile niha
yetlenen Monduros akını ... 

Cevad kaptan sözümü kesti· 
- Bunda, düşman istihbaratı -

nın değil, kendi kumandanları • 
mızın hatasını aramak daha dol!nı 
olur. 

- Niçin! 
- İngiliz istihbaratının bu ;,te 

hiçbir faaliyet göstermediği, İm· 
ıoz ve Tenados baskınlarının mu
vaffakiyetle baş1rılması ile anla
§' lır .. Halbuki: 

Atıldım, sözünü bu sefer ben 
kestim.. · 

- Belki onların bu işte faali -
)'eti mevzuu bahsolamaz. Faht 
bizim istihbaratımızın kuvvet'.! 
cılmaması, Monduros önlerinde 
İmroz sularında, Boğaz dışınW: 
düşmanın tesis ettiği mayin tar
b ve hatlarını vaktile öğrenme .. 
mesi istihbarat noksanı değil mi
-· ? cır. 

Cevad kaptanın yüz hattan 
~ertleşti.. İçin için iztırab çelr!n 
bir adamın sert tavrını ve çoi: 
sesle konuş~unu takındı, mev -
zuu etrafile §Öyle anlattı: 

Ben o zan1an d1Jnanmadan ny .. 
rılmış, efradı cedide mektebi ~ .ı

:r.andanlıaına getirilmiştim. .. Bl! 
mü1..sse~enin tanzimi il~ uğr~ı

ycrdum. 

Müttefikin ordularının hallet; 
tenalaşmış. her tarafta mevzi n: .. · 
hr.rebelerine çevriien harb vazi
yctlerı ililM devletleri lehine in -
lr~af şeklini almıştı. 

Garb cephesinde, Alman sev-. 
külceyş t?.arruzunu durduran J o· 

ı~rin Marn meydan muhare~; '· 
c..en sonra vaziyeti mevzi harbır.i' 

lckması, sonradan Anıcrikanm dA 
bizim aleyhimize harbe karışması 
tozerine bu cephedeki itıliif lruvv••· 
,eril~ yeni silithlarının faik kud 

HiKAYE: 

Mavi Yamaç 
( 4 ünc'ii sahifeden de> .. aml 

Doğruca kendırni Mösyö Bar -
le 'nin ~alışma odasına attım. O 
•nda, başka Dır kapıdan Rozafü, 
oe içeri dalmıştı. Genç kızı gör· 
mck de beni dw·duramadı. Gök • 
rer gibi: 

- Bu sondur, diye bağırdın:. 

ı.<in aslım bana anlatmalısınız' 
Mösyö Barle hemen alttan alaı: 
- Aıfedersıniz efendim, Si<e 

karşı ~ok mahcubuz. Aramızda 
hakikaten bliyük bir anlaşmama::· 
!ık oldu. 

Karı kocanın yüzleri allak b·ıl
lılktı. Hiddetim biraz geçer gibi 
cldu. Bu sırada Rozehn sordu: 

- Ne var? Ne oluyor? 
Babası: 

- Dinle! dedi. Siz de mösy~ 
Jülyen!. Bu mektub sizi aydın!;· 
lacaktır. Postacı şimdi getirdi. 
Bir akrabamdan geliyor. 

Mösyö Baxle mektubu okuma'{• 
başladı: 

cSevgili Barle, 
Yeğenim Pol Bartonyo ham • 

dolsun şimdilik tehlikeyi atlattı. 
&on dakikada müthiş bir kriz gt
çiren zavallı Pol'u beklememe -
nize dair çektiğim telgrafa ek oh· 
rak bu vaziyeti anlatacak mekt:ı. 
bu gönderemediğime müteessi • 
fım. 

Büyük biı sevinçle haykırdım· 
- Hay Allah razı olsun .. Tel -

graf sizin elinize geçmeden anla -
şılan beni de Pol sandınız! İyi 
amma neden benimle anlaşmağa 
yanaşmadınız? 

Mösyö Barle: 

- Durun izah edeyim, dedi. 
- Telgraftan evvel bu akra -

beından bir :nelctub aldım. Akl_ın
da biraz noksanlık olan ve ayl"j 
zamanda vasisi olduğu Pol'u bir 
İnüddet dağ havası almak için yıı
nımıza göndereceğini bildiriyor -
du. Delikanlıyı çocukluğundanbe
görmedim için tanımama imkan 
yoktu. Bu akıl noksanlığı delilik 
öerecesinde değildi. Yalnız ilci fik
ri sabit taşıyor. Kendisini, her ke~e 
hakiki isminden başka bir adla 
tanıtmak .. Onun için trenden joı. 
diğiniz gün bütün protestoları • 
nıza ı ağınen sizi dinlememiş ve 
eve götürmüştüm. 

- Bu macera değll vodvil olmuş 
ı.ledim. 

- Evet, doğru .. Üzerinize hı? 
pimizin bekçi kesilmem.ize sebeb 
de bu!. 

- Ben de çok canınızı sıktım 
her halde .. 

- Ansızın Rozelin'in ortadan 
kaybolduğunu gördüm: 

- Peki delikanlının ikinci ip· 
tilbı nedir? 

- Bütün kadınlara ilAnı aşıı: 
etmek.. Fakat bir dakika sonra hu 
ilAm aşkını unutuyor. 

Bunun üzerine kıpkırmızı ol • 
c!um ve Rozelin'i dii§iindüm.. ne-

ıeti Alrcacları müşkül vaziye•e 
düşürmüş, Sur,yede İngilil kuv
' etlerinin bizim dördiıncü ordu· 
)'U r.c'ate icbar edişi, 6lkışık!ı~ı 

i!rttırmış, ü ·telik, Alır anı a ile i. 
ıibatımızı kesmek üzere Fransıı 
Generali Fran.se D~s ere kum'r. 
dasındaki b~yük kısmı Frans11-
lardan miırekkeb itilaf orduları· 

Nn Selanikde, müttefikimiz Bul -
[.ar,. Manilof ordusu cephesinrteld 

tazyiki bunaltıcı sıkış11<lığı art•·r 
ır.ağa başlamıştL li-eneral Man!
lof Fransız taarruzu .arş.sınd• 

ric'ate başlamış gerek Alman, ;: 
ıek Osmanlı ve Avustuc \ ı umu 
mi karargahlarının: 

IDPvamı \afi 

BuB!rSır 
imiş 

(5 inci ~:u~ıı ! rlPvrtm) 

yaralandığını haber veriyor. Sol".
ı·a gidiyor. Zavallı hizmetçi! S~· 
rüne sürüne şatonun kapısına r. 
liyor!. .. 

- Ölüyorum• Ölüyorum!. .. 
Diye inliyor. Madam Labiş ken

disini bir koltuğa oturtuyor. Bl -
şının arkasına bir yasdık koyuvor 
Bir bardak suya birkaç damla na 
ne ruhu damlatıyor, içiriyor. Faka 
Goma başlıyor, Margerit yere yu. 
varlanıyor. 

sonunda: 
- Beni tehdid ediyor, öldür~· 

ceğini söylüyordu. Nefsimi mü· 
cuıfaa için öldürdüm. 

Demiştir. Fakat, niçin tehihd 
ettiği sorulunca: 

- O, bana aid bir sırdır. Söyli· 
Jemem! cevabını vermiştir. 
TAHKİKATIN NETİCESİ? .. 
Köylülerin söylediğine görp 

Margerit, kapıyı kapamış, pat
ronunun, dışarı çıkmasını me"l t
miş. Zabıta, şato kapılarından ;va!· 

nız birinin kapalı, diğer ikisinı"l 
açık olduğunu teshil etmiştir. 
Labiş'in iki çocuğu vardı. Biri, 

genç yaşında bir kazaya kurbın 
gitmişti. Öteki de 1915 de Verduıı 
cephesinde ölmüştü. Çok dind•r 
olan Labif oğlunun hatırası ile 
yaşıyordu. 

Tevkifhaneye konuljlQ yetmiş
lik ihtiyar, alkolden ma1ırum ka· 
hnca hastalaıımış, ve hastaneye 
naklolunmuştur. Hayatından ü -
mid yok gibidir. 

ır·ek ben onun yardınunı istemeğe 
hazırlanırken, o, kendisine ilanı 
~şkedeceğimi. sanmış ve _cBen d<·" 
Ben de seni!• diyerek kaçmı~tı. 
Bu ne demekti? •Ben de sizi se
viyorum amma aklımla, kaçık • 
casına değil .• İşte felaket bura-la 
başlıyordu. Demek bana aşıktı. 
Birden başım döndü; ve içimi 
yoklamağa vakit bulmadan an
fadım ki Ro~alin kalbimde bir yer 
işgal eylemişti. 

Bir sıçrayışta odadan fırladı...,, 
Kütüphaneye daldım. Genç kız b'.ı· 
köşeye çekilmiş sessiz sessiz ağ • 
lıyordu. Bütün çekingenliğime 

rağmen büyük bir cesaretle ell"
rıni tuttum: 

- Rozelin, Rozelın, artık deli 
olmadığıma inanıyor musun? 

Başını eğerek nefes alır gibi: 
- Hakkınızda böyle bir dü 

~ünceye kapıldığımdan dolayı ç?k 
mahcubum, dedi. 

- Sizi sevdiğimi söylemek iç;n 
meğerse böyle bir vak'anın zuhuo·u 
l:izımmış .. Oysa ki ben sizi çok'"n 
seviyordum Rozelin .. Sevmek d"· 
ğil çıldırmak .. Eğer aşkımı rcd'1e
derseniz asıl o vakit delirece(fim. 

Bu kadar telaş etmeme hacet 
yoktu. Rozelin'in altın saçlı başı 
çoktan omzuma düşmüştü. 
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Keneızlık, kemik heatelıklerı, dlmaO yorgun
luklara ile vitaminelzllkten doOma bUtUn 

zerlflıkl•r• kartı 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
Her annenin bllmesl lceb eden bir kuvvet 
ıurubudur. Çocuklarınıza Yltalln kuvvet ıu

rubu vermekle onlerı ••Alam, gUrbU• ve 
neı'ell retlttlrlralnl•. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 

Mektep çaOındakl gençlerle emzikli kadın ve 
htırarlar1n hayati kudret ve kuvvetlerlnl art1r1r. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 1 

BeyoQlu • lstenbul 

f İnhisarlar U. Müdürlüğünden: I· 
Mikdan 

440 adet 15.840 M3 
135 • 3.921 • 
135 • 3.510 • 

Ölçüsü 

400XtOX30 
400X28X0,026 
400X25X0,026 

1- Yukarıda eb'ad ve miktarı yazılı 23.271 metre mikabı tahta 

açık eksiltme usulile satın Mın~aktrr. 

• 

HALK G • 1 

KUR 

~ . ... : . 

Dişleri sabah, öğle ve akşam her yeme 
sonra niçin fırçalamak lazımdır ? 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mi 
lara karşı müdafaasızdır, saniyen ağızd 

"Salya., denilen mayide milyenlarca 
mikr8b deludur. 

Salyada bulunan Lüab, dişlerin 
en birinci düşmanıdır; dişlere ya
pışarak yosun peyda eder. Mine • 
!er i aşındırır, yavaş yavaş dişleri 

ve kökleri çürütür, diş etlerinde 
iltihaplar peyda olur. Dişlere ya
p ışan yemek arttklan ve ecnebi 
maddeler de temizlenmezse birer 
mikrop yuvası haline gelir. 
Eğer dişler muntazam ve günde 

en az 3 kere RADYOLİN le fır

çalanmadığı takdirde çok çabuk 
oıahvolmağa mabkfundur. 

Bu muhtemel akibetleri vaktinde bertaraf e 

Sabah, öğle ve akşam her yemekte 
s onra d itle rin izi fırçalayınız. 

l
ı--

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme u. idaresi ilanları 

JI- Muhammen bedeli beher metre mikabı 39 lira hesabile 907.60 Muhammen bedeli 110010 lira olan 28950 adet meşe cari hat ıra 
lira ve muvakkat teminatı 68.07 liradır. si kapalı zarf usulile 21/1/939 cumartesi günü saat 11 de Sirkeci 

III- Eksiltme 13/1/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15.45 de 1 işletme binasında eksiltme komisyonu tarafından satın alınacaktır. 
Ka<bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya- ışe girmek istiyenlerin 6750.5 lira m uvakkat teminat ve nafıa ehl 

pılacağından isteklilerin tayin edilen gün ve saatte adı geçen komisyona vesikas'le diğer vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarfl6rını ~. 
ge1ıneleri ilan olunur. cl67• gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 

* * ı a, İzmir ve S irkeci veznelerinde 550 kuruş mukabilinde verilmek I - İdaremizin Çama1tı tuzlasına getirilecek içme suyu için şart-
dir. c3h 

namesi mucibince 750 metre Font boru açık eksiltme usulile satın alı- ---------------------------.. ·-------------ı·-------------------------'1 
nacaktır. Em 1 a" k Ve Eytam Bankasından: ıstan !>u ı uef,eraarhğından: 

ıı - Muhammeıı bedeli 1150 lira ve muvakkat teminatı 86.25 

liradır. Eıas No. Yeni No. su Nevi Se ıelik kira Depozi to 

34,35 

39,75 

III - Eksiltme 13/1/939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 da 
Kabataşta levazım ve mubayaa! ıubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar tuz fen şube
sinden alına bilir 

c 28/1 

c 28/3 

c 28/4 

c 28/6 

Şişli eski Teşvikiye yeni 

M~rutiyet Mah. Hacı 

Mansur (Kodaman) so
kağı 

Halas apartıman 

• • 

&ki 1 No. lu daire 

36 3 No. lu daıre 

Yeni 4 No. lu daire 

93 6 No. lu daire 

229.-

265-

277.-

277.-

40,5.~ 

40,55 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız tekliflerini ve bu 

işe ait katoloklarıru ihale gününden 3 gün evveline kadar inhisarkır 

tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın ve
sika almalan lıizımdır. 

Adresi yukarıda yazılı Halils 

İhale 19/1/939 perşembe günü 

a partımanının daireleri açık arttırın a usulile kiraya verilecektir. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri bemize gelmeleri. 

ilan olunur. (9481) -----·----

saat 10 dadır. İsteklil erin bildirilen gün ve saatte depozito akçesile şu-

(750) (161) 

İstanbul Defterdarlığından: * * 1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasında mevcut 3000 adet müsta-

Adı 
mel galvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal ve mütebakisi de en kısa • 
bir zamanda kaldırılmak şartile satılacağından kapalı zarf usulile art- Sıra 
tırmaya konmuştur. N<'. 

II- Muhammen bedeli beheri 2.50 lira hesabile 7500 lira ve % 15 1 Mişon Azar 
teminatı 1125 liradır. · 2 İsmail 

III- Arttırma 20/1/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteşekkil Satış Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV- Arttırma şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen şube
den alınabileceği gibi bidonlar Paşabahçe fabrikasında görülebilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 15 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale günü en geç saat 15 e kadar yukarıda adı geçen 
Satış Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi liizım-
dır. (84) 

3 Kurban 

4 tbrahim 

5 Süleyman 

6 Selim 

7 Mustafa Saim 

8 Halim 
9 Halim 

10 Hüsamettin 

11 Osep ve Kevork 

limmm•••••••••••••••••a•aımmqı 12 Hüseyin Mahmut 
13 Bekir 

Muamelat Servisinin Nakli 
ve yeni telefon numarası 

Bankamız Deniz Muamelat Servisi Haydarhanı karşısındaki boş 
istasyon binasına nakletmiştir. 

Yeni Telefon numarası: (43281) 

Yeni adres: Yağkapanı Boş İstasyon Merkezi. 

... ı:.-________ ·------------...:ı 
lstanbul Gümrükleri 

Başmüdürlüğünden : 

14 Halim 

15 Ahmet 

16 Ahmet 

17 İbrahim Hakkı 
ve Raşit 

18 Raşit 

19 İbrahim Özer 

1
20 Mehmet 

1

21 

22 

Necati 
t 

Şeref 

23 Müslim 
24 Hüseyin 

25 Hüseyin 
Ahmet Rasım 

Ahmet 
Fındıklı soğuk hava deposunda bulunan 5492 sayılı arttırma kağı- 26 

dında yazılı M. B. F markalı bila numaralı 32 fıçıda gayri safi sıkleti 27 

4304 kilo ağırlığında 8011 lira 52 kuruş değerinde tarama havyar 11/1/ 28 

29 

Hasan Öğüt ' 

Art!n oğlu 939 gününde kapalı zarf usulile Sirkecide Reşadiye caddesindeki güm-
Yeren niye 

rük satış salonunda satılacaktır. Şartnameler bu müdürlükten parasız 30 Cemal 

verilir. İsteklilerden malın değerinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 

işi 

kunduracı 

• 
kahveci 

kasab 

kunduracı 

kireççi 

bıçakçı 

manav 

• 
sa ndıkçı 

kunduracı 

kahveci 

kundura 
tamircisi 
Ahçı 

bakkal 

• 
Muakkıp 

ahçı 

kunduracı 

Berber 
kuı;ıduracı 

~umu.ı:tacı 

tavukçu 
kömürcü 

bakkal 

• 
yemişçi 

• 
manav 

1 

kahveci 

. ' 

Adresi 

M. Fenari Yeniçeriler 42/17 

• • 38/6 

M. Fenari Vezirhan cad. 4 

• • 23 

• Yeniçeriler 38/ll 

• Gergefçi 7 

• Tavukpazarı 19 

• Vezirhan C. 76/2 

• • 
• Küçük Yaldızhan 5 

• Kürkçüler 57 

Mahmutpaşa Şeref sokak 56 

• Kılıççılar 39 

• Bezirciler 25 

Alemdar Divanyol u cad. 2<t 

• • 

• 

Babıali 14 

Karanlık Sebzeci 3 
Ticarethane 61 

Emin Sinan P iyer Loti cad. 95 
T. Taşı Ordu cad. 125 

• Ordu cad. 93 

Çadırcı Balipaşa 64 
C. Kurtaran Tevkifhane 1 

• • 
• Alemdar c. 38 

• • 
Saraç İ shak Türkcli c. 6 

Mimar Hayre:tın Gedikpaşa 75 

Behram çavuş iskele meydanı 21 

Vergisi 

4 32 

3 42 

65 92 

31 04 

08 08 

12 96 

145 30 

6 12 
31 44 
18 62 

12 36 

09 42 

06 30 

02 52 

30 26 

04 04 

13 58 

36 23 
10 76 

38 45 
15 53 

07 94 

14 75 
108 00 

108 00 
8 00 

16 26 
00 76 

47 48 

06 33 

Senesi 

937 

935 

935 

936 

937 

936 

936 

937 
936 

937 

936 

937 

936 

936 

936 

937 

935 

936 
935 

936 
936 

936 

935 
936 

937 
936 

936 
937 

937 

936 

ihbar 
No. 

10/78 

16/22 

13/3 
11/28 

2/15 

11/31 
11/15 

10/56 
10/54 

13/20 

11/7 

9/35 

19/80 

12/3 

11/39 

4/42 

11/51 

11/57 
13/43 

11/ 67 
21/11 

10/68 

7/28 
8/92 

8/93 
10/48 

10/49 
8/40 

1/58 

8/84 

akçesi makbuzile ticaret odası vesikası aranır. Bunların us ulü dairesin- Alemdar Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve eski adresleri yazılı eşhas yeni adresle
de zarflara konulması ve zarflann eşyanın ihale gününde tam saat on r ini bildirmemiş olduklarından h iza !arından gösterilen senelere ait kazanç vergisi ve zamların ı havi ihbar
ikiye kadar bu müdürlüğe verilmesı teklif mektublarının şartname- nameleri kendilerine bizzat tebliğ ed ilememiştir. 1 
!erde ayrılan yerlere yazılması mecburidi r . Zarflar ayni günde saat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 141-142 inci maddesi hükmüne tevfikan, tebliğ yerine geçmek 
en üç buçukta ntış r;alonunda açılaca;ı ilan olunur. (50) üzere keyfiyet ilan olun ur. U57) J 

Küçükpazarda Sarıdemir mahallesinin Kıbleçeşmesi sokağında 

ki 25 yeni 31 sayılı dükkanın m uhammen senelik Cl02) lira kira iil 
rinden ve Büyükçarşıda Terlikçiler sokağında 15/l sayılı dükkanın -ıı 

hammen senelik (18) lira kira üzerinden birer sene müddetle ayn aj 

kiraya verilmesi işi on gün uzatılmıştır. İsteklilerin ve şeraitini öğrİ 
mek istiyenlerin 16/ 1/ 939 pazartesi günü saat 14 de yüzde 7,5 teıııjll 

mektublarile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona ıııii 

caatları. (M) (162) - 1'• ••( ••• ....;:· ~.· ' 

Türk Hava K.urumu 
Büyük Piyangosu 

Üçüncü ~ eşide 11-lkincikanun-93 9 daj ı · . 
Büyük ikramiye 50.000 l ira dı r . 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyang~

mes'ud ve bahtiyarları aresına gir
elursunuz ... 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Beher metre murabbaına 3 lira bedel tahmin edilen Aksaray yıl 

gın yerinde Koska caddesi sokağında 26 ıncı adada 459 ve 465 haf1 

numaralı arsalar arkasında yüzsüz 13,50 metre lllUfabbaı sahalı arsa~ 

satışına ait açık arttırma 16/1/939 pazartesi gününe uzatılmıştır. şn 

namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir- İstekliler 3 lira 4 kuru§! 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı gün~ 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) ~ 

-- ACELE SATILIK -..-ıı 
Sultan Hamamında 41 - 43 No. lu Roza hanı 9 kanunusJııi 1939 j 

pazartesi günü saat 2 de 2 inci iflas dairesi tarafından mfanyecrye 
konulacaktır. Senevi iradı 4400 liradır. Fazla izahat iflas dairesin· 

den alınabilir. •••r•"""'; 
----------------------· Sahip ve nefl"lyatı ET BENİCE 

ETEM lZZidare eden BqıııuJ1llrırl 
SA51LDI01 YU: iON TELO..,- MilBAill 


