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Dikkat 
Yine 
Dikkat 

Wçbir ieye g''venmemek, 
her türlü haber, şayia ve 
'l'esikayı sık eleyip sık do
kumak mecburiyetinde ol
duğumuzu unutmamalıyız. 

Yazan: ETEM İZZE'l' BENİCE 

O ünya yeni bir döniim nok
tasına ııi.rmiş bulunuyor. 
Bütün milletler beşeriyeti 

ve insanlığı kökünden imha ede
bilecek ve cihan haritasIDJ değiş
tirebilecek yeni bir bUyilk harbin 
Patlaması karpsında heyecan ve 
tstırablarIDJ sakhyanııyorlar. 

Bilhassa İspanyadaki son vazi
Yetten sonra yer yer alınan askeri 
tedbirler, sinirleri geren hadiseler 
ve milletler matbuatı arasındaki 
lı.arşılıkb neşriyat düelloları bu 
heyecan ve endişeyi kat kat art
lırnııştır. Önümllzdeki ilkbahara 
hile varmadan büyiik bir harbin 
Patlaması ihtimalini ileriye sü -
renler ve.. bu bakımdan tedbirli 
bulunmayı tavsiye eden görüş sa
hibleri dahi vardır. Herhalde, çok 
nazik gunler içindeyiz. Hadisatın 
";'.ille~lere bugiinlcr içinde ııe gibi 
surprızler getireceğini iyiden iyiye 
kestirebilmek mi',nkün değildir. 
Fakat, dünya sulbunun Llöf pay
lan dışında Yakın bir ,,LJi1.~ ile 
haşhaşa olduğu rnulıakkakt.r 

Harbin yeryü .. 
. .. .. zu milletleriu ~ ge-
hrecegı buyük ve telafisi asla 
ttıün1kiin olmıyacak teli.keti d~r
t>iş ederek harbi mümkün olduğu 
kadar uzağa atmak ve taranan 

llıeınnun etmek noktai nazarını 
nıuhafaza edenler bile tehlikeyi 
•ezdikleri için metalib sahibi dev
letlerin bazı silkôt haklan ile tat-
llıin edilm 1 · · h ·· • · e erını oş gormeyı ıma 

eder bir vaziyet muhafaza ediyor
lar. Böyle bir sükôt hakkı ancak 
reniden parçalanacak bir Çekos
O\lakyanın bulunması, ortaya kon
~ası ve hırs sahihlerinin ağzına 
lt~~a lokma atılması ile müm -
b Dndür ki, bu tarzda inkisam ka
b~I edebilecek bir devletin nerede 
ulunabileceği, hangisi olabilece-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

[ Uzak Şarkta J 

Çinliler Mukabil 
Taarruza Geçtiler 

1 ltalya 10 Milyon, Almanya da 600 Bin 
Askeri Silöh Altına Almıya Hazırlanıyor 
Dün Gecedenberi Londra' dan Endişeli Haberler Aksetmiye Başladı; 
İlkbahara Çıkmadan Bir Büyük Harbin Çıkmasından Korkuluyor 

L ondra 10 (Hususi) - İtalya askeri hazırlıklarına hız vermiştir. Ancak şimdiye kadar gayri res- 1906 ve 1907 senelerinde doi!mu olanların askeri talim görmemiş olduklarından iki ay için siliıh 
mi şekilde yapılan ve üç sınıfın siliıh altına alınması ile neticelenen bu hazırlığın bugiinlerde aJtına davet ediliyorlar. 

umumi seferberlik ilanı suretile resmi bir safhaya dökülmesinin mukaner olduğu da diin gece- Salahiyettar mehafil, İtalyanın 25 kanunusanide teknik esbabdan dolayı 60 bin ihtiyat efradını 
denberi kuvvetle şayi olmuştur. Bu takdirde Roma on milyon İtalyanı siliıh altına çağıracak ve sefer- ırilôh allına çağırmağa karar vermiş olduğuna işaret etmektedirler. 

berliğini bir buçuk ayda ikmal edecektir. Bu mehafil, iki ay sonra Almanya ile İtalyanın üç sınıfı - Almanya iki, İtalya bir - silah altına al-
Diğer taraftan İtalyan askerleri şimdiden İngiliz Somalisinio garbında ve Fransız Somalisinin ce- nıış ve rnobilize edilmiş muntazam kuvvetlerini takviye etıniş olacaklarIDJ beyan etmektedir. 

nubıında ve Tunus hududu üzerinde tabaşşüd etmeğe başlamıştır. Diğer taraftan Londradan gelen bir haberde Lib yadaki İtalyan kıtaatının bilhassa Tunus hududu 
İtalya ve Almanya tarafından ayni zamanda yapılan bu hazırlığın Berlin , Roma mihverinin ilk- civarında takviye edilmiş olduğu bildirilmektedir. 

bah~da harekete geçmiye karar verdiğine bir delil sayılmaktadır. 
• Fr Roma 10 (A.A.)- Muhtelif sınıflara mensub birçok mütehassıslann sillih altına ~ağrılmı~ ve Bazı mehafil ise bunu ,RUZ'l'eltin son beyanatı na ve Çemberlaynın ansayı müdafaa edeceğine 

d• Libya garnizonlarının takviye edilmiş olduğuna dair ortada dolaşan şayialar hakkında kendilerinden dair söylediği söze karşı bir mukabele telakki eylemekte ır. 
Paris 10 (A.A.)- Öniimüzdeki ilkbaharda AJm anyada sillıh altında bulunan kıtaatın normal mik- istizahta bulunulan İtalyan nıakamatı, bu şayialanne tekzib, ne de teyid etmektedirler. Yalnız bu 

tarına ilaveten 600 bin kişi seferber edilecektir. Resmen şöyle denilmektedir: bususat hakkında malumat verilemiycceğini beyan ile iktifa ediyorlar. ........................................................................................................ _. ................... . 

Y eruden sllı2h altına alımın teknfaiyen kıtaat ile takvİJye olu nan ltalyan motörlil kıt'aları 

Büyük. Faşist Meclisi 
Yine Toplanıyor 

Bu Toplantıda Bugünkü Ve Yarınki Askeri Ve Siyasi 
Vaziyet Tedkik Olunarak Mühim Kararlar Verilecekmiş 
P aris 10 (Hususi) - Büyük işile Akdeniz meseleleri görüşü- Harıciye Nazırı Tsinkar Marko -

faşist konseyi bugün ikinci lecektir. vitc!ı. Berlini terketmeden evvel 
defa toplanacaktır. Meclisin ALMANYA - FRANSA İKTISADİ gazetecilere şu beyanatta bulun -

bir hafta içinde iki defa toplan - MÜN ASEBATI muştur: • 
ması, İtalyanın bugünlerde siyasi Berlin 10 (Hususi) - Fransa • Esas işim,.Avrııpa sulhunun 
ve askeri sahada gayet mühim rol- ile Almanya arasında yeni bir ti- istikrarına yardım etmek maksa
ler oynamıya ha>) r!andığına baş- car anlaşma yapmak üzere bugün- dile Almanya ile Yugoslavya ara
Jıca delil addedilmektedir. !erde burada müzakerelere baş- sındaki münasebatı derinleştir -

Türk Topraklarında 
italya'nın Gözü mü Var. 

Ortaya Çıkarılan Şayiaların Tavzihini 
t izzat Mussol~ni' den İstiyoruz 

Türk Milleti her Karış Toprağını Maddi 
Manevi Bütün Kudret Kaynakları İle Müdafaay 

Her An Hazır Ve Muktedirdir 
Bu sabah bir refikimiz İngilizce 

•Neus Revicw•gazetesinden nak
len bir harita ve o haritaya aid 
izahat neşretti. Bu izahata ve o 
haritaya göre •Roma imparator
luğu , iddiası içinde Türkiyenin 
garb sahillerinden bir kısım da 
Roma imparatorluğu hududları 

içinde gösterilmektedir. 
Hiçbir İtalyan mes'ul adamının 

resmi beyanatına ve işaretine is
tinad ettiğini zannetmediğirniz bu 
haritanın bir İngiliz gazetesinde 
ve bilahare de memleketimizde 
intişar sahası bulmuş olmsaı mez
kur haritanın bir hayal mahsulü 
olduğunu dahi kabul etmiş bu
lunsak elbette ki halkımız üzerin
de hoş bir tesir hasıl etmiş değil
dir. 

Türkiye hakkında İtalya gibi 1 
daima dostluk teminatı vermi§ ve 

ritanın İtalya hududlan içinde ha 
ka dağıtılmasına müsaade etmi 
\ıulunduğnna bu dakikaya kada 
asla "-tndinıizi inandırmış değil· 

Meclisin bugünkü fevkalade iç- !anacaktır. mek olacaktır. Yeni müşterek hu-

timaında vaziyeti hazıra tetkik o- YUGOSLAV HARİCİYE dudumuz, bizi tam ve mütekabil \============== 

İtalya ve onu idare edenler k 
dar bütün dünya da bilir ki, Tiı• 
kiye hiçbir noktası hiçbir taks ... 
girmek imkİlnı.nı asla kimseni 
hayal hudµdlanna bile sokulma 
brsatını vermiy~cek kadar geni 
ölçüde bir yekparelik ve kuvve 
kaynağı bir devlet ve millettir 
Tarihin herhangi bir devrinde 
imkanların fevkinde bugün kuv 
vet!i ve müteyakkız bulunan Tü 
milletine ve Türk Cumhuriyeti 
kar§ı kağıd üstünde bile bir taar 
derpiş etmek, hatta hayal hudud 
]arı içine de girmez, daha başka v 
daha musanna bir vasıf ve ifad 
alır. 

Junacak ve bu arada İspanya işi- NAZIRI bir vuzuh ve samimiyetle hare -
"O B ı · 10 (AA) y 1 a ket etmeg· e icbar eylemektedir.> 1 K ı 5 A C A ı '" }(asa bayı fstirdad Ettiler, nin kat'i bir neticeye bağlanması er ın . . - ugos avy 

\' Japonların Münakale 
1 o'' ıd .. ıH .. k A t . 1 iki Endişe Arasındaki 1 

Bunun içindir ki, her karış to 
ı·ağını bütün maddi ve mane 
ımdret ve ku"'(eti ile daima ve h 
an müdafaaya hazır ve mukted · 
ve cihan sulhunu takviye ve id 
meden başka da hududları dışın 
da hiçbir siyasi emel ve politika 
olmıyan Türk milletine karşı b 
nevi neşriyatı ancak dostlukları 
mızı kundaklıy an bir tahrik a 
delmeyi hakikate uygun görme 

0llarını Kesmiye Çalışıyorlar Dapa U u Ü Jll e Ç J e r F k K 1 
~y~ongkon!! 10 (A.A) - Şensih r 1 

• ! arİn!anog·~:~~~~=~aşlı'.l~!z 
\>' etındeki Çin kıt'alarının taık-

lYe k r;; ~ - T l Ol k ' il uvvetlerile fazJı.laşmasın - "' ,.. e 

\>:llberi, Çinliler taarruza geçmiş . • ,, ,,--,_;..---::-~."' ,~ .. -- e s 1 ın a c a • 
al 

20 
kadar kasaba ve köyü geri _ • ,il/; ( ~ 

ç;ltııştır. Son günler etrafında, " .l' 
0 • niııer, bu eyaletin garbinde Fen- j '' ;) 
~:nı de zaptetmişlerdir. Çinliler, 

1
" - 1 r 1 tere lspa n ya •. •. , e 

<IQ~g-Pu demiryolu iRtikametine ng ! ' _. 
Ja~~ iklet~leımekte ve Hotsindeki tJ' M e ş g u 1 o 1 u y o r !arını k ı a .arının münakale yol- $1 

l:l esmıye hazırlanmaktadır. 

\>e ~ e:ıraı.etin garbinde, Hoceııg j / 1 T A/ B v; • ff 
lard \le?sıen'de yapılan hücum - ..: f' j ıta ya ye manya u azıye eıı 

ç·a hır tabur imha edilmiştir. M G •• ., •• [ 
l>oJ ın kuvvetleri, Taotsin demir emnun OrUnfflUYOl Ur 

Un% k ~ ltu şar ında bulunan Japon ""I' 
Vvetı · · te h erını de mütemadi suret-
ırpalamaktadır. 

Çişien·d 
Jaııo ı e tahşid edilmiş olan 
la.rı : kuvvetleri, takviye kıt'a -

\' eklemektedir. 

l>et, c~"~n ga~binde, askeri vazi
llıeJıt nliJerın lehine ınkişaf et -

edır. 

• 

' 

Bu sabah ölen Papa 
(Yuw 1 ıncı sahifede) 

L ondra 10 (A.A.)- Londra 
ile Faris, Burgos iık rr •ı 

ni hukukan tanımağa ha -
zırlanmaktadırlar. Öğr<'nıı ç ,ı; ne 
göre bu tanıma Negrin ile Miaja
nın niyet ve tasavvurları iyice an
laşıldıktan sonra sonra yapılacak
tır. Hatta İngiliz mehafili, Gene-

ral Miaıa ı ın mukavemete ruha _ 
yet vermek ve kendi pasaportu i
çin İngiliz ve Frans z diplomatik 
vizelerini almak tasavvurunda ol
duğunu beyaq etmektedir. 

İyi malumat almakta olan me
hafil, İngiltere hükümetinin Ge

(Devanıı 6 ıncı ıabifede) 

rak kürenin hiçbir giinüode 
endi esiz kalmadı. 

- Günümü gün ettiıu!. 
Diyebilen mistik nikbinlerin 

bile: 

- Ooooh .. 

Diyebildiklerine inauııııyoruz. 

Fakat, hiçbrr zaman şahsi en
dişeler milli endişeleri tahrik 

·edecek kadar da vehham ol-
mak iddiasına dii ınemelidic. 
Yer..,iz ve .. zaınansız tahrik e
dilen kiitlenin endişesindeki 

indifaı, şahsın mukavemet ve 
tavsiyesi ne başında, ne de so
nunda kaxşılanııya ve öulemiye 

birbir zanıan muktedir olamı
yacağına göre b~ iki endi~eyi 
biribirine katmamak muhakkak 
ki doğru ohır .. 

Kaş yapalun, derken gö:ıt ~:ı· 

karım\· alım. 

ılız gazetelerinin neşrettikleri 
lıuritanın doğru olup olmadığını 
tavzih etmek vaziyetinde bulunan 

İtalyan Ba~vekili Bay i\lu.•olini 

bizden de dostluk görm~ bir dev
letin iddia edildiği gibi cresmi. \ 
adı ve kaydı altında böyle bir ha- (Devamı 6 ıncı sahif Pdr) 

Toptan İstifa 
Olamıyor! 

Mutlak_a Bir Değişiklik lsteniyors 
intihabatı Yenilemeyi istemek 

Kanuna Daha Uygun •• \ a·tı 
6da 
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!HADiSELER KARŞISINDAI 
..... _------Son Telgraf-·__._ 

VAPUR BİR rtlRL-0 

SÜR'ATLİ GİTMİYOR 

1 ŞİMDİ GENÇLER DAHA 

ZEKİ YETİŞİYORLAR 

Ş 
u Etrüok vapuru hikayesi 
de bir türlü bitemedi, gitti. 
Hiıla retkikat, tahkikat, ta-

k:bat devam edıyor. Hadise anla
şıldı ve bizım anladığımıza göre 
şu netice ortada: Vapur arzu edi
len sür'ati temin edememtktedir. 

Şimdi, bunun mes'ulleri kim?. 
Bu mes'ulleri bulup tazmin et\ır
meli .. Bu işin bizim gördüğümüz 
tarafı budur. Zorla değJ ya, va
pur fazla yürümüyor Hadise açık .. 
Hala, ne düşünüp taşınıyolar, an
lamıyoruz 

TEJ\IİZLlliiN NE OLDU(aıNu 

EVVELA BİLİYOR MUYUZ! 

Belediye vecizeler hazırlamış .. 
Duvarlara, umumi yerlere, nakil 
vasıtalarına asılacakmış .. Bu veci
zeler, temziliğe dair. Halk temiz
liğe alıştırılacakmış .. Fakat, biri 
çıkıp: 

- Temizlik nedir? diye sorsa, 
ne cevab vereceğiz?. Malüm ya 
temizlik de bir telakki nıeselesi -
dir. Benim için temiz olan birşey, 
sizin için pistir. Halkı temizliğe 
alıştırmamalı, temizliğin ne oldu
ğunu öğretmeli. 

SARAYDA TASARRUF 

TEDBİRLERİ ALMİŞ .. 

Ne garib işler olur, şu dünyada .. 
Fransız Hindiçinisinde icrayı sal
tanat eden Kamboç kralı Sa ma
jeste Moniong, parasızlık yüz:in
den, sarayında bazı tasarruf ted
birlerine b~vurmuş ve harem da
iresindeki 300 kadından iki ylızü
ne yol vermiş .. 

Hey Allahun.. Bu zamanda üt; 
yüz karı besliyenler de var .. va. 
hu, biz birile başa çıkamıyorı;z. 

Bir gazete anket açmış, soruyor: 
- Bizde de bir ilim ve edebiyot 

akademisi kurmak liizım mıdır, 

değil midir?. 

Cevab verenler arasında kal -
bur üstüne gelenler var. Dün bu 

cevablardan birini okudum. Di
yor ki: •Bugünkü gençler, edebi

yatı lüzumsuz bir şey telakki edi
yorlar. Mekteblerde, eskiden ol

duğu gibi, edebiyat meraklisı ta
lebeler yoktur.• 

Bunun böyle olduğu gayet tabii. 
Bu fikri, bizim gazete de bundan 
bir müddet evvel yazmıştı. Çün

kü, çocuklar, yazıcılığın insanı aç 
bıraktığını, bir istikbal, bir mes

lek yapmadığını görüyorlar. .B 
işe hiç yanaşırlar mı? Biz, genç

lerin bu zekasından dolayı mem
nun olmalıyız. Onları ayıplama

malıyız. Edebıyat ve diğer güzel 
san'at meraklılarının doğmasını 

istiyorsak, güzel san'atları ve san
atkarları himaye etmeliyiz, san'at 
muhitleri yaratmalıyız. O zaman 

meraklısı da çıkar, san'atkarı da, 
san'at dahisi de .. , 

KENDİSİNE DOKTOR 

SÜSÜ VEREN DELİ 

Fransız gazetelerinin yazdığına 
göre, Pariste bir deli, kendisine 

doktor süsü vererek, hastalar mu
ayene etmiş, birçok para kazan -
mış .. 

Yahu, bu adamın neresi deli? 

Dünyanın en akıllı adamı imiş .. 
Hangi işin para getireceğini bu 

kadar isabetle kestiren adama deli 
denir mi?. 

AHMET RAUF 

IK"üçüK HAHERLE!!_I 
* Dahiliye Vekfıleti müsteşar 1 

muavinliği ihdas olunarak buraya 
şehrimiz idare heyetinden Sabri 
tayin olunmuştur. , ı * Dün Londrada yeniden bom
balar patlamış ve 4 kişi tevkif o -
lunmuştur. 

* Cerrahpaşa hastanesinde ya
pılmakta olan 200 odalı yeni ha
rici.ye koğuşunun mühim bir kıs
mı ikmal olunmuştur. * Balkan Antantı konseyinin 
Bükreş içtimaı 4 günlük ufak bir 
teehhurle 20 şubata tehir olun -
muştur. * Silivride yakında bir orta 
mekleb açılacaktır. * Maarif Vekaleti Şileden 30, 
Çatalcadan da 10 olm&k üzere 40 
eğıtmen namzedi iste!niştir. 

* İki gün evvel Hindistana git
me'< üzere şehrimizden geçerek 
Adanaya giden Kaş;: ısu isimli bir 
Rorr,en tayyaresi Adanada benzin 

almak üzere yere inerken sakat -
!anarak pervanesi kı:ılmıştır. Di
ğer bir Romen tayyarecisi dün ye
ni bir tayyare ile yeni bir perva
ne getirdiiğnden sakatlanan tay
yare; yeniden yoluna devama baş
lamıştır. 

* Küçüksuda yapılacak olan 
yeni Şirketihayriye plajının dün
den itibaren inşasına başlanıimış
iır. * Denizbankın alakadar me -
mur !arı ve sular müiürü dün Va
linın reisliğinde toplanarak tank
larla Adalara su nakli işini görüş
mü~ierdir. Bu harekete yakında 

başlanılacaktır. 

* Dilsizler cemiyeti reisi Sil -
leyınan Sırrının meb'~sluk için 
partiye müracaat ettiği h•l..er ve
rilmektedir. 

* Adliye hukuk fakültesinde -
ki Iakir talebelere yardım için 
bir tahsisat vermiştir. 

* Filistin kongresinde iki Arab 
heyeti arasında anlaşma olmuştur. 

* Yugoslav meclisı yakında 

toplanarak yeni kabinenin pro -
gramını dinleyecektir. Stoyadino
viç taraftarları y~aş yavaş azal
makta, yeni Başvekil taraftarları 
kuvvetlenmektedir. 

* Beyoğlunda Bursa sokağın -
da bir işkembeci dükkanında kav
ga ederlerken yakalanan Ömer ve 
Nuri isminde iki adamın üzerle -
rinde birer miktar esrar bulun
muştur. 

......... ....... .................. .. 
IGôKYÜZÜ~DE 

AŞK YARIŞLARI 
1'o 112 

cBugün bir oğlum do~du. Adını 

RlŞad koydum. Allah tulü ömür
le muammer etsin ... > 

Kitabı tekrar yerine koydu. 
fevehhüme lüzun1 yok. An - I 

nem de babam da meydanda. Her 
ikısının de beni candan sevdiğini 
biliyorum. Bu mevzu üzerinde 
durmağa değmez. 

Reşad o gece bir iş görmeden 
yatağına girdi.. 

Uyudu. 

Ertesi gün .. 
Reşad, Belvü otelinin salonunda 

çay içiyor. 
Saat altı buçuk. 

Yuan: İakender P. SERTELlJ 

&şad kendi kendine mırıldanı
yor.: 

- Melek gelince, ona burada 
tesadüfen ratlamış olmak için. bu 
gec2yi burada geçirmek üzere şim
diden bir oda tutmak fena olmıya
cak. 
Reşad garsonu çağırırken, şöyle 

bir ihtimali de ıtii§ündü: 
- Ya Melek burada bir odaya 

angaje olduysa .. O vakit falsomuz 
meydana çıkmaz mı? 

Çayını içerek gülümsedi: 
- En iyi hareket, onu bekle • 
Ve bekledi. 

Saat yedi.. 

r P o L s .. 
1 O yun 

Aletleri 
Resimleri 

Ve .. Mahkemeler 

(lk 
Mekteb 
Kitablarr 

Bakaya Kalmaması 
İçin Tedbir Alınıyor 

Ceylan Yalan Söylemez ! Tarih Yurd Bilğisi, 
Okuma Kitapları 

İskambil ve emsali oyun alet -
"Vallahi 

!eri ve vasıtaları resimlerinin be

Doğru Söyliyeceğim Bay Hakim, Çocuklarımın 
Başı İçin • • • ,, 

İlk mekteblerde okunan bazı 

der$ kitablarının değiştirileceğini 
ve bu hususta Maarif Vekaleti ta-ledıyelere ~e köy !darelerine ve- M ehmed ve Reşad isminde ikiı 

rıimış oldugu malumdur. delikanlıyı yaralamaktan 
Mali sene sonunun yaklaşması suçlu Receb ile Safinazın 

münasebetile İstanbulun her sem- muhakemesine, dün asliye birinci 
tindeki belediye memurlan mm- cezada devam edildi. 
takalarındaki bütün kahve, gazi- Düukü duruşmada, hadise şa -
no ve emsali yerleri dolaşarak bu- hidi olarak sorguya çekilenlerden 
ralardaki oyun filetleri resimleri- Fatma, şu ifadeyi verdi: 
nin biran evvel tahsili ile yeni se- - Hadise esnasında, evimde 
neye bakaya devrolunınaması idim. Bir aralık, dışarda bir gü -
hakkıl'da belediye hesab işleri rültü ve patırdı işittim. Hemen so-
müdürlüğünden yeni emir almış- kağ.ı fırladıın. Bir de ne göreyim! 
]ardır. Receb ağanın evinin yanındaki 

Diğer taraftan bazı yerlerde, ağ~cın altında bir kalabalık top-
oyun aletleri resimlerinden eski- lanmış. o sırada gözlerim, sizden 
den borçlu olanların da belediye iyi olmasın, Mehmede ilişti: Za -
ve köy memurlarınca takib olun- val\ı oğlanın beyaz gömleği al 
duğu görüimüştür. Halbuki bu ka- kanlara boyanmıştı. Receb efen
bil eski borçları maliye memur - di Je elindeki kovayı havaya kal-
ları da taki.b ve tahsil etmek is- dırmış, Reşada vurmağa çalışıyor· 

tediklerinden keyfiyet Maliye du. 
Vekaletinden sorulmuştur. Ma- - Vurdu mu? 
!iye Vekaleti bu münasebet.le dün - Hem öyle bir vurdu ki; yav-
yeni bir emir göndermiştir. rucağın ağzı, burnu, kıpkızıl kan-

Bunda 1/6/938 tarihinden ev _ !ar içinde kaldı. 
vele aid olan bu kabil oyun aıet- - Ya Mehmede? 
!eri resimlerinin hazınece ciba _ Fatma kadın, hakimin bu sua-
yet ve irad kaydolunacağı ve an- !ine, cebinden çıkardığı kenar -
cak o tarihten sonrakileri; bele _ ları işlemeli mendili ile burnunu 
diy~ ve köy idarelerinin tahsil e- sildikten sonra cevab verdi: 
debilecekleri tebliğ olunmakta _ - Mehmede mi?.. Komşular o-
dır. nu da döğdüğünü ve yaraladığını 

1 
KISA POLiS 1 
HABERLERi 
~-* Üsküdarda Tunusbağı cad -
desınde 2 numaralı evde oturan 
80 ;)'aşında Mustafa ve ayni evde 
oturan 75 yaşında Fuad içtikleri 
bir ilaçtan zehirlenmişler hasta
neye kaldırılarak tedavi altına a
lınmışlardır. 

* Sirkecide Meriç kahvesinde 
çalışan Bayram oğlu Şükrü ile İs
maa oğlu İbrahim esrar içerler -
ken yakalanmışlardır. * Beyazıdda Sıdkı isminde bi
rinin 6 yaşındaki oğlu Nevzat 
bahçe duvarının üzerine çıkarak 
oy:ıamakta iken düşmüş ve muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

* Yenişehirde Ardaşın meyha
nesinde Hayrullah adında biri sar
hoşluk yüzünden çıkan kavga ne
tic~inde Lion isminde birini kun
duracı bıçağile bacağından yara • 
lamıştır. 

* Orhangaziden bir iş için İs
tanbula gelen Aziz oğlu İbrahim 
adında biri sokaktan geçerken ü
zerine fenalık gelerek düşmüş bi
raz sonra da ölmüitür. Yapıian 

muayene neticesinde İbrahimin 

kal':ı sektesinden öldüğü anlaşıl -
mıştır. 

* Çakmakçılarda ticaret harun
da Vanlı Yervantın 6000 liraya si
gortalı kasket imalathanesinde 
çıkan yangın neticesinde imalat
hane tamamen yanmıştır. Yangı
nın neden çıktığı henüz anlaşıla -
mamıştır. Tahkikata devam edil
mektedir. 

diğer köşesinde de üç dört kişilik 
bir Musevi ailesi otw·uyor. 

Çok sessiz, çok kibar bir yer .. 
Melek burasını seçmekte çok 

isabet etmişti. 

Reşad kendi kendine: 
- Maamafih burada uzun boy

lu konuşulmaz, diyord1ı. Her halde 
bir oda tutmalı, başb~şa kalma -
lıyız. 

Reşad sinirleniyor. 
Saat yedi buçuk .. 
Vakit geçmiyor. 

Reşad otele geldiği saattenberi 
bir pırkete yakin sigara içmişti. 
Masanın üstünde, İstanbuldan 

yeni gelen gazeteleri gözden ge-
çirdi.. # 

Reşad okuduğunu anlıyamıya -
cak kadar yorgun ve üzgündü. 

Bir aralık gazetelerden birinin 
ilk sahifesinde kalın harflerle ya
zılmış büyük bir başlık gördü: 

. .. Ga.· 

söylüyorlar amma, huzurunuzda 
yalan söyliyecek değilim, Receb 
efendi ona vururken görmedim. j 

Fatma kadın, yerinı Ayşe kadı-
na terkederek, geriye çekildi: 

- O sırada ben de Fatma yen
ge gıbi evimde idim. Acı acı bir 
feryad duydum. Sokak kapısını 

aralıyarak dışarıya baktım. Kala
balığın arasında Mehmetli kanlar 
içinde görünce, kalbim sızladı, yü
recığim parça parça oldu ve daha 
fazla bakmağa tahammül edemi
yerek kapıyı kapadım. 
Şahid İzzet de dedi ki: 
- Kahvede oturuyordum. So 

kakta bir takım sesler işittim. Dı
şarıya çıktım. O sırada Mehmetli, 
babası ve halaları kollarından ya- 'ı 
kalamışlar, eve götürw.ek istiyor
lardı. Mehmedin başından, ağzın
dan ve burnundan kan akıyordu. 
Delıkanlı, Recebe hiddetle bağı -
rıyordu: 

- IDan Receb, sen bana bunu 
yaptın! Elbette bir gün senden in
tikamımı alacağım!.. O patlak göz
lerini çıkarıp e}ine vereceğim! ... 

İzzetten sonra Zebra dinlendi. 
Tahminen 30 - 35 yaşlarında bu
lunan bu kadının sırtında siyah 
bir yeldirme, başında da kırmızı 
çiçekli beyaz bir baş crlüsü vardı. 

Hakim şahide: 
- Kaç yaşındasın? Diye sor -

duğu zaman, kadın saf saf reisin 
yüzüne baktı ve: 

- Bilmiyorum! ded;. 
Hakim gülümsedi: 
- Daha yaşını bilmtyen bir ka

dının sözlerine nasıl itimad ede
ceğiz ya?! ... 

Zehra başörtüsünü düzeltmeğe 
çalışırken: 

lata yangın kulesinde bir çiftin 
nikahı kıyılacaktır. Bu nikô.lıın 

kule içinde yapılması için, haf -
talardanberi belediyeden müsaade 
alınmağa çalışılıyordu. 

Reşad, hayretle yerinden fır -
!adı .. 

Gazeteyi eline aldı.. 

Havadisin sonunu okuyor: 
,Geçenlerde yine buna benzer 

çok enteresan bir nikah olmuş, 

çiftler ve davetliler tayyare için
de oldukları halde, merasim gök
yüzünde tamamlanmıştı. Şehri -
mizde ilk defa yapılan eksantrik 
nikahların ikincisi de birincisi ka
dar heyecanlı olacaktır .• 
Reşad birdenbire: 
- Şimdi neredeyse aklım du

racak .. 
Diye bağırmak istedi. Salonda

ki Musevi ailesinden çekindi. Bu 
ne rezalet? yangın kulesinde - Re
şad yokken - nasıl nikah yapıla
bilirdi? 

- Vallahi doğru söyliyeceğim 
bay hakim, dedi. Çocuklarımın 

başı için ... 

Kadın başını önüne eğerek bir 
iki saniye düşündü, sonra hakime 
baktı: 

- Ne zaman doğduğumu soru
yordunuz değil mi, bah bilim? 
Balkan harbinde daha anamın ku
cağında imişim. O zamandan, bu 
zamana kadar kaç yıl geçti, var 
artık orasını da sen hesabla!.. 

Reis tekrar gülümsedi: 
- 25 yazalım mı? 

Zehra dudak büktü: 
- Haydi öyle olsun, dedi. 
Genç kadın hakimin: 
- Hadise nasıl oldu? 

Sualine de şu cevabı verdi: 
- Mehmed ile arkadaşı Reşad, 

Receb Efendinin evi önünde otur
muşlar türkü söylüyorlardı. Her 
ikisi de adamakıllı sarhoştu. Ba -
ğır:9 çağırarak, mahalleyi taciz 
ediyorlardı. Nihayet Receb efen
di kapı önüne çıkarak onlara: 
•- Burası mahalle içidir, herkesi 
rahatsız ediyorsunuz. Canınız şar-

rafından tetkikler yapıldığını yaz
mıştık. 

V ekiilet tetkiklerini ikmal etmiş
tir. İlk partide 4 ve 5 inci sınıf

Jarı:ı cyurd bilgisi. kitabları ile 
diğer sınıfların ctarih> kıtabları

nın ve tekmil ilk mekteblerde o
kuma kitablarının değiştirilerek 

yeni baştan yazdırılması karar -
laştırılmıştır. 

B•1 karar; dün tamimle Maarif 
Vekaletinden tekmil muallimlere 
tebliğ olunmak üzere maarif mü
dürıüğüne bildirilmiştir. 

Diğer taraftan orta mekteb ve 
liselerde de bazı kitabların değiş
tirilmesi zaruri görülmekte bu hu-

susta esaslı tetkikler yapılmakta
dır. 

Eski Bir Katil 
Daha Tutuldu ! 

kı Jöylemek istiyorsa, gidin çayır- Orduya Gönderilmek 
!ara.··• dedi. Tevkif Olundu 

Üzere 

Tam bu sırada çocuğum ağla -
maga başladı; onu susturmak için 1 

yanına gittim. 

Ceylan, şahidlere mahsus olan 
yere gelirken, davacı ayağa kalk
tı ve yüksek sesle hakıme: 

- Şimdiye kadar dinlediğiniz 
şahidlerin hepsi de yalan söyledi. 
Amma, benim Ceylana itimadım 
vardır, o yalan söylemez, dedi. 

Gümüşhanenin Kelkit kasaba -

sın.n cSarı şeyh mezarlığı> köyün

den Kaya oğullarında..'1 İsmail oğ
lu Haydar isminde bir adam dün 

Karagümrükte katil suçu ile ya
kalanarak 2 inci ceza ~ :..1-.keme -
sin;! verilmi~tir. 

İddiaya göre Hayaır bundan bir 
müJdet evvel O~d,ıcla İsmet is -

Fakat Cey 18.n da onun aleyhin- minde bir adamı vurup şehrimize 
de ı!ade verdi: kaçmıştır. 

- Mehmetli, Receble Safinazın Fakat kendisi dün cürm '<nü tl-
döğdüğünü ve yaralaaığını gör . mamen inkar etmiş ve Orduya 
medim. Patırdıyı duyarak dışarı- gönderilmek üzere tevkif olun -
ya çıktığımda, davacıyı akraba • muştur. 

!arı evine götürüyorlardı. Babası --*--
onu evinde bir odaya kapadıktan 
soma, Mehmed hırs ve hiddetin- Mahkemeye Bir 
den camı yumruklıyarak kırdı ve 
o anda kendisi de ca:n par~al&rı Tutam Sac 
üzerine düşerek. başınillın yara - • 

landı.. Veren Kadın! 
Davacı Mehmed, genç kadına • 

tatlı nazarlarla baktıktan sonra 
ha~dme döndü ve: 

- O akşam biraz sarhoş oldu
ğum için, ihtimal bu yaramazlığı 
alkolün tesiri ile yaparak, camı 
kırdım ve belki de muvazenemi 
kaybederek, camların üzerine yı
kıldım, dedi. 

MEHMET HİCRET 

Bir Namus Düşmanı 
Tevkif Olundu 

Fatihde oturan Hakkı ayni ev
de yatıp kalkan 12 yaşındaki genç 
ve güzel Mes'ude isminde bir kız 
cağızın evde kimse yokken bik -
rini izale ettiğinden dün yaka -
lanmış ve 2 inci sorgu hakimliği 
tarabndan tevkif olunmuştur. 

Reşad kendi kendine mırıldan

dı: 

- Hayır.. Hayır .. Bu olamaz. 
Cahi.de, belli ki, yaptıklarına piş
man oldu.. Gazetelerle böyle bir 
balon uçurarak benim alakamı 

çekmek istiyor. 

Reşad içini çekerek sükünetle 
yerine oturdu: 

- Artık iş içten geçti. Ben bir 
daha İstanbula dönemem.. İstan
bul3 dönsem bile, Cahidenin sem
tine uğrar mıyım? Annesinin ba
na söylediği sözler hali kulağımda 

çınlıyor. Ben, annemden, babam
dan bile öyle hakaret ve istiskal 
görmemiştim. Şimdi başlarını vu
ruyor amma .. atı alan Üsküdarı 
geçti artık. Ben şimdı İzmirde -
yim .. Yeni sevgilim neredeyse ge
lecek .. Bu geceyi onunla geçire -
ceğım.. Cahide a:vcunu yalasın 

dursun. 

Rıhtım boyundan bir gölge geçti 

«Bunları Kafamd;ın 

Yoldular! .. » Diye 
Ağladı! 

Langada oturan D~spina ismin
de b:r kadın dün 1 inci sulh ceza 

mahkemesine müracaat ederek 
komşuları Vasiliiki ve Marika is

mi ıdcki iki kadın tarafından dö- ı 

vüldüğünü iddia etmiştir. 

Despina mahkemeye, bir avuç 
saç da göstermiş ve: 

- Bu saçları çatır çatır kafam
dan yoldular! .. İşte sı.çsız kalan 
kabak kafam!.. 

Diye ağlamıştır. 

Muhakeme her 2 suçluyu da 25 
er l:ra para cezasına mahkılm et
miştir, 

Bıraz önce bir de otomobil dur-
muştu burada. 

işte o .. 
Melek geliyor. 
Reşad kalbini tutarak pencere

den dışarı baktı: 
- Ta kendisL. Faka:, saat sekiz. 

Neden bu kadar gecikti acaba?! .. 

- Bonsuvar Reşad .. 
- Bonsuvar Melek .. 

- Biraz geciktim, değil mi? 

- Biraz değil.. Çok geciktin 
yavrum! Vallahi meraktan çatlı
yorum. N erde kaldın? 

Genç kadın gülerek Reşadın e
lini sıktı .. Koltuğa oturdu: 

- Hele biraz dinleneyim de. 
anlatırım.. Fakat. niçin geciktiği- ' 
mi bğrenirsen, hem ş~cak, hem 
de kızacaksın! 
Reşad merakla sordu: 
- Anlat bakalım .. Bır kazamı 

geç.rdm yoksa?.. 1 
(.Dnamı nrl 

Filistin Konferansı 
Açıldı 

Yuan: Alı.met! Şükrü ESMER 

Aylardanberi hazırlıkları de 
vam eden FUi:!tin •yuvarlak ma· 
sa konferansı• evvelki gün İngil· 
tere Başvekili Çemberlayn tara -
fından söylenen bir nutuk ile açıl· 
mıştır. Konferansın toplanmasını 

birkaç hafta geciktiren mesele Fi· 
!istin Arablarının temsili mesele
si etrafındaki ilıfilM idi. Müftii 
Hacı Hüseyin, Arab komitesinill 
reisi ve ötedenberi Filistinin ta· 
nınmış lideri idi. Fakat Arab ko
mitesinin dağılması üzerine, müf· 
tü Lübnana sığ.ınmış ve manda 
idaresine karşı mukavemet hare
ketini oradan idare etmektedir. 
Mukavemet hareketinin muvaf • 
fakıyetini tespit eden konferans 
fikri ileri atılır atılmız, bir •mu· 
tedil zümre• meydana çıkmıştır· 
Manda hükümetinin tasvib ve ter 
vikile Filistinde birkaç miting 
tertib ettikten sonra bu •zümre• 
Londra konferansında temsil hal<· 
kını istemiş ve İngiltere hükürrıe
tinin kuvvetli yardımile bun~ 
temin etmiye muvaffak olmuş ' 
tur. Verilen habere göre •mute ' 
dit. zümrenin müftü tarafındaJl 
temsil edilen •müfrit> zümredeP 
ayrıldığı nokta, Filistinin müs ' 
takbel idaresi hakkında değildir· 
Ha yer; bu noktada N aşaşibileı 
müftü taraftarlarile beraberdir • 
!er. Ve müstakil Arab memleket• 
!eri ile Filistin Arabları arasınd1 

da bir ihtilat yoktur. Fakat mu!e' 
diller, Filistinde müftü taraflar· 
!arının kan akıtmalarına muarıı• 
dırlar. Yani gayede değil, gayeı11 

varmak için yürünecek yol üze · 
rinde ihtilaf vardır. Bu ise, Lond· 
ra konferansının toplanması, rrıiif' 
tü taraftarlarının haklı olduğunu 
isbat eden belli başlı bir hfıdi# 
olmalıdır. Filistin Arablartıı' 
Londraya götüren amil, Naşaş.bi' 
nin itidali değil, müftü taraflar 

'• 
!arının ıfratıdır. Mutedillere k:L• 

saydı, ne konferans toplanır, ~ı 
de Balfor beyannamesinde bir t•' 
dil yapmak meselesi ortaya çı ' 
kardı. Herhalde konferansın ari ' 
fesinde Filistin Arabları arasın 
daki bu ikılik manzarası, dih•aı" 
hayli zayıflatmıştır. 

Londradan bildirildiğine göre• 
Filistin yuvarlak masa konfcran 

~' bir konferans değil, hakikatte ı 
konferanstır: Biri İngiltere hiil<ıl' 

(Devamı 6 ıncı sahife~ 

Fıkra müsabakamız, oku~· ucuıar ~ 
rafınrl;ın bü)· iık bir rafbetC" ınoı_ı~ 
oldu. E\·vclrc d<' bildlrdik?nıiz glbl·rt' 
ayın onnııd.ı, yant bugünden itib' ti 
fıkra musabakarrnz f('fn tayin eutJ1 

mühl('t nthaı·ct bulmakt:ıdıT, ,J 
Bugtlodcn itibaren gelecek rıkrY 

maalesef mı..i"abakay:ı dahil oıanıı5'ıf' 
cakbr. Binaenaleyh oku,·urutarı11\ı 

• 1 ,. 
dan arhk fıkr3 ıöndf'rmcmeleruı 

ederiz. . l 
Ancak buı:Une kadar ı-elmi.:j vt 1,

mtzde epeyce bir yekiın halinde bı1 •' 
nan fıkralan neşredeceğiz. tıer :_,ı 
lk.b;er, üçer fıkra neşrederek, )Jt t\ 

sür'atle basmış olaca,t12. O vaJdl· ~ 
nice de blldirdlklıniz gibi, .,, :,. • 
fıkra.lan tayin etmek iızere, 01' et" 
cularımızıo reylerine müracaat td ~ 
Jh. Ve derece alan fıkra sahlttlı.' 
hediyelerimizi vereceiiz. 

Havale Edilen Pat9 

Nekadardı? <"° 
Cahil bir adam sefaletin öııü.d'" ~~~· 

bilmek için tavsiye edildiil gibi 1,rl' 
ba bir mektup yasar: cEy ra~lt f. 
krah; ne olur alleml birkaç . ı;tJlt~ı 
çindlrebllecek kadar para ı•ud< ~; 
ve ilih ... •Rüzrirh bir günde )':o.rİ 
bir yerden ablan mektub, a('Jlı: !<" 
ı:engln blr lr:onatın penccrestndtıJ 1p' 
rl1e cirer. Bunu okuyan 2ensiJl' 
ma acıyarak çağırıp der kl: 0 ıit' 

- Al bakam,., Allab san• 
10 

cönderml'f. ,,ıl 
Fakir parayı cebine sokUP .~ 

meyus dôner, bunun hallnl s6reP 

sorar: <ıttJ'* 
- Neden kederlisin'! .ArUk-

olduk. f>l-,1, 
- Ne zeqlni be kan? Sf%1Jl1 ttP11 

kırk yılda bir yardım etli, ;: bl~ 
madı, ıreldl blsden daba ırii .ııtl" 1 ~ 
ne havale eltL O da elim• 7 JP"'bı:~ 
kltıl tutoşturda vesselim·.,ı.r'ıl 1 
havale edilen miktar ee I< tı ! tlıl 
bunu cliifilnüp bili 7anarull 1<• rı•· 

Balıkpazar Taııcıl•' 
v. sadıl< 

• 1 
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içtimai Derdlerimiz l .1 İntihab İş!eri 1 \ Bloke 
Paralar ltLa1 içki ibtilası, Sebebleri,1 

Zara rarı, Sert V 
Hafif içkiler 

Lüzumsuz Müdahale 

W akit refikimiz, garib bir iti
yada kendisini kaptırmış 

• görünüyor. Bundan bir 
müddet evvel, Hüseyin Cahidin 
bir makalesi dolayısile akıl hoca
lığı etmeğe kalkıştı. Başkalarını 

müdafaa ederken, gazeteleri, ga
zeteciliği, herkesin gözü önünde, 
tuhaf bir vaziyete diqürmekten 
çekinmedi. 

Dahiliye Vekaleti 
Vilayetlere Mühim Bir 

Tamim Gönderdi 

lngiltere~e Açılan Bir 
Anket ve Türkiye 

Türkiye - İngiltere Klering he
sabında İngilterenin Türkiyede 
bloke bulunan alacaklarının su
reti tesviyesi hakkında İngiltere 
Ticaret Nezareti İngiL~ tüccarları 
arasında bır anket açmıştır. 

Adyö İspanya 

A kdenizde bir medenyet sön
dü. Yıllardır güzellik. şiir ve 
m115iki beldesi ispanya bir 

harabeye döndü. Artıri:, esmer, ko-
yu siyah saçlı İspanyol kadınları 
portakal ve gül bahçelcrınde şarkı 
söy !emiyor !ar .. Dr. Şekib Tunç Bu 

Hususda Ne Diyor? 
Yazan: RECAİ SANAY 

Bugün içki ve sert içkiler hakkındaki anketimizin ikincisini ya
zıyorum. Dün bir dahiliyeci doktorumuzla görüşmüştüm. Bu • 

1_ gün de ordinariüs Profesör l\f ustafa Şekib Tunç ile yaptığım 
'~on U§lna• yı anlatacağım. .. 
, ll'stad Şekip Tunc'u, Üniversi
"'de buldum. Dersten çıkar çık
~az görilijtük. Beni, her zaman ol
. uğu gibi, çok mütehassis oldu • 
~ bir samimiyet ve aliika ile 
'IStir l<e ahat salonuna• kabul etti. 

ndısıne anketin mevzuunu kısa 
~at~. Gözlerini öni.:ne eğerek 

a hır an düşündü, scnra: 

da;;: B~nim anladığım bu anket, 
le a zıyade hekimlerin salahiyet
~evap vereceği bir ankettir. Ma
s afıh bizi de aliikalandıran kı -
llnları için konuşabiliriz. 

C\\ ~Ub~erem profesörün bu son 
tıı nılesınden, artık suallerimi sor-
a~ cesaretini aldım: 

dır-.. Sert içkileri kaldırmalı mı-
ı.ıtadım? 

b. - Bu yolda hareke; etmekle 
ır f 

de •. ayda temin edileceğine kani 
la~iliın, ıçkiyi itiyat edinmiş 0 • 

İ~lti a_r, _alkolikler, düşük dereceli 

t ıçtikleri takdirde mutad mik-
arıa ' 

b. kanaat etıniyecekler bunun lt . . , 
tıı , llııslı veya daha fazlasım iç • 

e" tnecb · · hıı . . urıyetınde kalacaklar, 
llıbarla du""şük· d li ·çır· Ya erece ı ı 

Pmakl· ·· b 
l!dUe . " ~~s et bir netice elde 

~ıyecegıne kaniinı. 
- I kin. ç ılı zararları nelerdir? 

ta~akBunun cevabını hekimlere bı
daha iyi olur. 

de - Ser t içkilere iptilada en ziya-ı 
teler ciınil ve müessir olur7 ..• 

ıa; Bir Çok şeyltr .. İçkiye baş· 
le , ak ve abşwak bir çok sebep -

1~~ olabileceği gibi, mesela caç
~ ta ınsanı içkiye başlatınıya 

P olabilir" ı · n .... 
llı~u son cümleyi iyice anlıyama
diict·uıı:. Sayın profesör bu tered· 
ha.!i.~u .. g~zlerimden okuyarak 

çe gülumseW-,,e ilave etti· lt;:: Evet, dedi. İçkiye alışın~ 
t....·'._ ve tesadüfidir. Mesela, ak· 
"''nustü 
liön • Yorgun, argın işinden 

len~- bir adamın, şöyle rakı içi
İlli(j ır Yerin önünden geçerken 
eıc. <lsll>de hissettiği açlıgı" ora -
~,a b" 

n~lele ıraz dindirmek ve b_iraz da 
labıj :ınek arzusuna kapılması 
~a~. ır şeydir. Eğer parası da •>a 

İrıs mesele kalmamıştır ... 
llıa:t an içkiye bir arkadaşa uy • 
tin b~Uretile veya büyük kederle
aı~abUyüJı. sevinçlerin sevKıie de 
lir;,_ ,1lır. Bir sevinci temadi et-

.,,~,. .. 
"'lıtııı Uınidile içer... Kederini 
~eh . ak ınaksadile içer... Bunlar 

f\'k~tızj .' e tesadüfi amillerdir-. 
!Qvı :.ı _ıptilii. halirıe getirenler, 
~ile, '.r ıstidat ile, Dipsomani de
• ı, ıçk· 
'Ueııı ıye karşı mukavemet e-
'-"b .. ez bir susuzluk iptilasının 

'nuct '-... Urlar. Bunların vakit va-

Prof. Mustafa Şekib Tunç 

kit dudakları kurur ~ölde susuz 
kalan bir adam gibi, .dudaklarını 
içki ile ıslatıncaya kadar kendi - ' 
lerini huzur ve sükunette görmez
ler. Bunlar iktisapçıdır? ... Bu da 
mizaçta müsait bir zemin olma
yınca Dipsomanıye iptilanın güç 
olacağını zannediyorum. Halbuki 
mizaçta müsait bir zemit: olursa, 
ağıza dokunan ilk karlelı bıle, bir 
iptilaya başlangıç olabiiır. 

Öyle mizaçlar vardır ki, mü -
nei>bihlerden hiçbirine alışmak is
tidadını göstermezler. 13ınaena -
leyh alışma ve itiyat sadece tek
rarın mahsulü değil, ayni zaman
da zeminin bir eseridir. Ve ı.;ki

nin felaketi, tehlikesi bilhasoa bu 
uzviyetler içindir. İptilaya miı -
sait olmıyan uzviyetler, içkıyı, ta· 
biatile suiistimal edemiyecekleri 
içi nasıl tehlikeyi Dipsı;man'lar 

yü!denmektedir. 

Bugünkü psikoloji ve •ababet 
bünye farklarına büyiık eh~mnıi· 
yet vermekte ve bunları ayır""lak· 
tadır. Hatta bu bünyeıerin ken -
dilerine mahsus uzvi ve ruh' has
talıkları bulunduğu gibi, fikd ve 
bedii istidatları ile karakterleri de 
bünyelere dayanmahadır. Hal -
buki Atomist tıb telakkisinde un
sur hücreler telii.kkı edrJd,gi ıçın 

bütünü teşkil eden bi'.ııye ancak 
Hipokrat ananesine tevfikan r'liıp
hem bir surette tar• f v~ tavoif e
dil~'l cmizaç. !ara dayanırdı. Hal
buki bugünkü bıiny" tetkik ve 
tasniflerinden çok daha ileri ve 
dalı;, müsbettir. 

Mesela verem gibı anc&k kor -
kulan bir hastalık bütün bünyele
re musallat olacak gibi değildir. 

ızoRBALAR 
SALTANAT! 

Bazı Formaliteler Kısaltılıyor 
Ve Gününde Meclis Toplanacak 

Dün de, yine •Vakit• refikimiz, 
ayni akıl hocalığı ile eline kalemi 
almış, bir sabah refikimize ders 
veriyor. 

Dünkü yazıda, hoşumuza git • 
miycn taraf, hadiselerin tahlilin
de nıübalağaya kaçılması, teşbih
lerde fazla bir hududsuzluk gös
terilmesidir. 

Bir gazete yanlış, eksik bazı fi
kirlere, bilmiyerek, sütunlarında 
yer verebilir. Hiçbirimiz de, o fi
kirlere iştirak etıniyebiliriz. O re
fikinıizi haksız bulabiliriz. 

Fakat, nihayet şu Babıali yoku
şunda, herkesi'1 önünde, birbiri
mizin neden gözünü oyar vaziyete 
düşelim?. 

•Vakit> refikimizin temadi eden 
bu lüzumsuz müdahaleleri, hiç ol
mazsa, beğenmediği o neşriyat ka
dar yersizdir. 

BCRHAN CEVAD 

Milli Şefin Fotoğrafı 
Milli Şef Reisicumhur İsmet İ

nönünün yağlı boya büyük bir 
fo!oğrııfları mükemmel bi rsurette 
çerçevelendirilmiş, Şehir Meclisi 
sa:it':-ıuna. asılmıştır. 

=======··-··- ----'-== 
daha doğrusu en çok musallat ol
duğu bünyeler vardır. Keza, de
lilikler de bünyelere göre çeşid -
lenınektedir. İstidadlar da böyle
dir. Binaenaleyh bünyeleri bugün
kü bilgiye göre tanımak ve bunlar 
için tehlıkeli olan tesirlerden ka
çınmak icabediyor. 

- Eski gazeller, şarkılar ve şi
irlerin, bu iptiJSda tesirleri var 
mıdır? 

M emleketimizin her tarafın -
da mebus seçimi için teşkil 
olunan cintihap teftiş hey· 

etleri. esas defterler üzerlerinde
ki tetkiklerini, Dahiliye Vekale
tinin v~rdiği direktif mucibince 
bu akşama kadar ikmal etmiş bu
lunacaklardır . 

Yarın sabahtan itib~ren şehri
mizde ve diğer her yerde defter
ler; halkın kola:ca görebileceği 
yerlere asılacaktır. 

Dahiliye Vekületi, defterlerin a- ı 
sılı kalma müddetini ve ondan 
sonra yapılacak muameleler hak
kında vilayetimize ve bütün vi
layetlere bir tamim göndermiştir. 

Bu tamimde bildirildiği üzere 
ve .intihabı mebusan kanununun• 
13 üncü maddesine tevfikan esas 
defterler 15 gün asılı kalaca"k; ya
ni 25 Şubat Cumartesı günü ak -
şamı her tarafta birden indiri -
leczktir. 

Halk tarafından itiraz vaki o
lursa; ancak bu müddet içinde ya
pılabilecektir. 

Yine mezkur kanunun 14 üncü 
maddesine nazaran .teftiş heyet
leri> nin itirazları tetkik ve tah
kik etmeleri nihayet 8 gün için ya
pılabilecektir. 

Lakin; tamimde; yeni Büyük 
Millet Meclisinin; muayyen olan 
3 nisanda ilk içtimaını akdede -
bilmesi için intihabın süratle ic
rasının matlup olduğ11 bildiri! -
mekte ve heyeti teftişiyelerin iyi, 
sıkı çalışmalarile tetkik ve tahkik 
işini 8 gün yerine 4 gün zarfında 
bitirmeleri tebliğ edilmekte ve 
ondan sonra tamime şu suretle de-
vam olunmaktadır: 

. -:-- İçkin!n ruh üzerine o:an te- Şehir Meclisinde 
sırı, evvela mantık ve tenkıd kon- l 
trolunu zayıflatmak olduğuna gö- 1 Şehir meclisi dün toplanm.ştır. 
re, hayali okşıyacak bütün tesirler, Bu içtimada evvela Beşiktaşta 
tabiatile, cbaşı hoşlaşmış• kimse- ·Abbasağa mezarlığı• nın park 
!ere hoş gelir ... Sarhoşlukla ruh haline ifrağı meseles: görüşülmüş 
gerginliği gevşediği içjn, artık ne bir kısım azalar, mezarlığın yarı-
kuvvetli müşahede, ne de mazbut sının park, yarısının da meo:arlık 
bir düşünüş gevşeyen ruha hoş şeklinde bırakılmasının doğru o
gelmez olur.' Bunun içindir ki, ha· lamıyacağını iddia etmişlerdir. 
yali ve hissi tesirlere açık bulu- Neticede bu husustaki mülkiye 

nur. 

- Acaba içkisiz eğlenti yapıla
maz mı? Bu hakikaten zevksiz mi 
olur? .. 

- Neden yapılamasın, pekala 
olur .. Fakat, bunlar hep ayrı ayrı, 
bir takım sebeblere bağlı mese • 
!elerdir. Mesela insan, muhakkak 
içkiden dolayı gevşemez, yorgun
luk da ruhumuzu gevşetir. Bina
enaleyh, günün meşgalelerile yo
rulan adamlar için musiki. iir 
dinlemek, roman okumak, tiyatro 
seyretmek bulunmaz bir iliiçtır. 

Avrupalılar bu ilacı da kendile • 
rin~ alıştırmışlardır. Nitekim, çal
gılı ve eğlenceli hayatın akşam
dan sonra başlaması da bunu gös-
!erir. 

encümeni mazbatası tekrar en -
cümene iade olunmuştur. 

Taksmide .çöplükçeşme soka
ğı> ismi yerine konulması teklif 
olunan cDenker• sokağı jsmi de 
beğenilmemiş; bu da encümene i
ade olunmuştur. 

Meclis bugün de toplanacaktır. 
---o-

Dün Geceki Yangın 
Dün gece saat 20 de Galatada 

Tünel caddesinde 34 numaralı 
Nesimin dükkanından bir yangın 

çıkmıştır. 

Yangın bir saat süren bir çalış
madan sonra m~zkı'.ir dükkanın 

yarısından fazlası yandığı halde 
söndürülmüştür. Sebebi tahkik o
lunmaktadır. 

cİntihabı mebusan kanununun 
14 i:ncü maddesinin 2 inci fıkra
sına nazaran müntehiplerin, hey
eti teftişiye kararlarına karşı mu
hakemeye müracaat edebilmeleri 
için tayin olunan 5 gün müddeti~ 
ayni maddenin 3 üncü fıkrasih de 
muhakemenin tetkiki için tayin \ 
edilmiş olan 8 günlük zamanın 

tensikine imkan olmadJğından bu 
müddetler aynen ipkd edilecek -
tir. 

Bu suretle bu maddeler ikmal 

1 olunduktan sonra; kanun hüküm
lerıne tevfikan derhal cmünteh.bi 
sani • intihabına başlanacak ve bu 1 
iş tc 21 Mart Salı günü akşamına 
kadar bitmış olacaktır. • 

Tamimde; tebliğ olunan bu mu· 
amelelerin her birinin başlaması 
ve Litirilmeleri tarihlerinin günü 
gününe Dahiliye Vekaletine tel
grafla bildirilmesi istenmekte ve 
yeni Büyük Millet Meclisinin 3 
Nisar. günü toplanmasını gecikti- j 
recek herhangi bir tehire meydan 
verılmemesi ehemmiyetle tebliğ 

olunmaktadır. 

• 1ÜSTEKİLLER 
Ankara 9 (A.A.) - Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Sekreterliğin
den öğrendiğimize göre, önümüz
deki meb'us seçiminde bütün vi
layetler için intihabı meb'usan ka
nununun hükümleri dairesinde 
vilayetlerin çıkaracakları meb'us 
adedi nisbetinde Partıce meb'us 
namzedi gösterilecektir. Ancak 
birkaç vilayette müstakil meb'ııs· 
!ar ıçin boş yer bırakılacaktır. Bu
nun haricinde bazı gazetelerde gö
rülen neşriyat hiçbir esasa istinad 
etmem!>ktedir. 

Deniz • 'akliJC E~nafınm 

içti mm 

Kıyametler 
Koptu 

Toplantı Güçlükle ve 
Bir Karar Verilmeden 

Dağıldı 
Deniz küçük nakliye esnafı dün 

•aat 14 de Eminönü Halkevinde 
~k gürültülü bir içtima akdet -
mişlerdir. 

Kongre toplantısı olan bu içti
maı evvela Mehmed 1''elek açmış 
ve daha idare heyeti raporu oku
nu:ken salonu dolduran ve hatta 
kapılardan dışarı taşan büyük bir 
aza kütlesi: 

- Raporu geç! ... 
- Bunları biliyoruz• .. 
- Hesaba gelelim ... Hesaba!. .. 
Diye yüksek sesle söylenmeğe 

başlamışlardır. 

Sıra hesab tetkik için bir ko -
misyon intihabına gelince; nam-

Ankette; bu alacağın takas yo
lile ödenmesinde bir faytla memul 
olu9 olmadığı sorulmakta ve bir 
ay içinde cevap verilmesi isten -
mektedir. 

Yine alakadarlara bıldirildıği

ne göre memleketimizdEJı idha -
ıat yapan İngiliz tüccar'.arı bu blo
kajın takas yolile eritilmesın n fay
dalı olacağı mütalaasında mütte
fiktirler ve ankete de hu yolda ce
vap vermişlerdir. 1 

Anket cevaplannın ';ınalinden 

sonra İngilter~nin; hli1<iımetimiz
Je temasa geçeceği ve İ:ıg; !ıere ile 
ticari münasebetlerimizin mühim 
mıkyasta artacağı kun·etle talı -
min olunmaktadır. ____,,_ __ 

Vali Haftaya Ankaraya Gidecek 
Dünkü gazetelerden !ıiri Vali ve 

Belediye Reisimiz Lü• fi Kırdarın 
bugi:n Ankaraya gideceğini yaz
mLısa da bu haber te 'YJ·üt etme· 
miştir. 

Vali ve Belediye Reısimlz, an
cak önümüzdekı hafta içinde hü
ku"l"let merkezunizi ziyaret ede -
cektir. 

zedler lıstesinin okunınasına ge
çilmiş fakat bu sefer salondaki 
sesler daha yükselerek: 

•- Sizin namzedlerinizi iste-
mi. 'Oruz!.. Onlara itimadımız yok-
tur ..• 

Valıinsiya sahillerinde mehtaba 
karşı gitara ve mandalın çalınmı· 
yor. B~r iksir halinde ruhları coş
turan Ispanyo! rakıshrı tarih ol
du. 

Güzel İspanya, Akdenızin son 
avı ... Yaralı bır karaca gı1ıı, vu
rulmuş bir cey.fuı gibi .nlıyor .. 

Nt-ş'eli İspanyol çocukları , kıv
rak İspanyol kadınları. ll ,-end İs· 
panyol delikanlıları günlerden -
beri aç, susuz. yorgun, lo'ransa hu
dud kapılarında merhamet dıle • 
niyct!ar. 

Onların hiç alışık olmadıkları 
bir tey: Dilenmek Aşk bıle di -
lenmJö'en insanlar bugun bır 
lokma ekmek dil~nıyo~lar. 

Iztırabın yabancısı lspanyol di
yarı, bugün bır felak~tin kuea _ 

eldi<. He• tarafı kan '" sefalet 
kokuycr. 

Acaba ~imdi, lspan a sah.ilerin
de güneş nasıl doguy-.ır? Mdıtab 
nasıl çıkıy~r• Yıne a •nı guzcllı~i 
var mı?. Ummuyorum .. Yer yü
zünün en ince, en hassas insan -
!arının felb.ketı karıı>ında yas 
tutmamak olur mu?. 

Zavallı İspanya .. Ne acı ki, Ak· 
deniz cennetinin felaketıni. İspar.
yol tangosu oynıyarak, bir zafer 
gibi tes'id edenler de var .. Adiyö 
ispanya.. REŞAD FEYZİ 

Stajyer 
yoruz~temiypruz .. Bunları Hemi- Muallimle J 

Diye kıyamet kopmuştur! ... 
Bu vaziyet karşısında ticaret 

odası esnaf şubesi müdürü Ka -
zım Yorulmaz bir iskemle üzerine 
çıkarak azalan teskine çalışmış • 
•a da muvaffak olamamış ve bu 
ara bir sanda1cı göğsünü açarak: 

- Ben buraya i~ımi bırakıp gel
dim. Evdeki çoluk çocuğumun aç 
kalmasını göze aldım. Çünkü bir • 
gün çalışm~dım. Bu nasebcb de 
hakkımızı kimseye bırakmak is
temediğimdir. Sizin tayın edece -
ğiniz adamlara itimadımız yok!> 

Diye sızlanmıştı/. 
Salonda biılunan polıs memuru 

içtimaın bu şekilde devam ede -
ıniycccğini söylemış ve esnaf ce
miyr,tlerı müdürü K~zun kon -
greyi dağıtmak istem~se de kim
se yerinden kımıldamamış azadan 
Ahmed: 

- Bir takririmız var!. .. Bunu 
muhakkak okuyacağız! .. demiştit, 

Nihayet motosikletli polis me
murları hadise mahalline gelerek 
hala salondan çıkmak istemiyen 
azayı dağıtmışlardır. 

Bu ara yüzlerce kişinin sikle -
tin~ tahammül edemiyen merdi
ven de çatlamıştır. 

Azaların bu ha~eketlerini do -
ğuran ve cemiyetlerinden lloşnud
suzluklarını mucib olan sebebler 
hakkında alakadar makamlar e
hemmiyet,ıe tahkikata girişmişler
dir-

Staj müddetlerini ikmal eder<' 
muallimliğe terfileri icap eden 
bazı stajyerlerin bu husustaki m._. 
amelelerinin ; ekseriy1 geciktiğı 
görülmektedir. 

Maarif Vekaleti dÜ!ı Maarif 
Müdürlüğüne bir tamim göndere
rek stajyerlerin mağduı olmala
rına meydan veren bu hdlın ~iır
atle önlenmesini ve bun·ın ıç.n • 
badema stajyerlerin muıııı;mlıı!.• 
terfileri için yazılacak te.z.kerele 
de; muallimler mec~inin stajy, 
hakkındaki kanaatinin, hangi ta 
rih'.e işe başlamış olduğunun ve 
askEri vaziyetinln her halde bild. 
rilmr,sini tebliğ etnıiştiı. 

Bu şekilde muamelesi yapıln .. 
yan stajyer muallimler hakkında 
hiçbir muameleye girışilemiye • 
CJ!ği de emirde ilave olunmuştur 

1 Birimizin Derdi j 
Hepimizin Derdi 

Ekmek Meselesi 
Her sınıf halkı, berte1den tada 

al.ikadar eden ıu cekmek mese-. 
lesb bir türlü ıöyle cdortbaşı ma
mur• bir şekilde, püriizslla ola.
rak .b.allfiiilemf'dl VC9Selim! 

M~eJi., belediye ekmeitn her 
yerde ayni fiata sablmumı narh 
koymak suretile az çok temin e
,1: •. •r Fakat iş bunun bitmiyor ki .. 

S ı d b · d b nim hizmetime ver kafi... Bu vad7etle fırıncılar birbtrln -mıştı. ene er en erı yanın a u- yap yap, bu işi hallet... - Kalfacığım, yemek yemeğe a n ur~lı hareket <!menin ytne 
Junan cariyesini istemediğini ba- - Peki; fakat bunu bil ki; es.ki - Peki; halletmeğc çalışaca • inebiliriz değil mi? çare.ini bulllJ'orlu: 
ğıra, bağıra söylemek istiyordu. cariyenin artık bu evde kalma - ğım. Hatta bu akşamdan itibaren Bir fırından ekmek alırsınız, 1 - Hay, hay oğlum! ... Geç bile 
Kalfasına bir tek lii.f mukabele- sın,ı imkan yoktur. Yarından iti- de l\'"uridanı senin yarımda hıra- bakarsınız ki fırancaıa a-lbt beyu 

1 - k kaldınız ... 
de bulunamıyarak sustu. haren onu satı ıga çı anrız .. Son- kacağım .. Valdeni kandırmak için ve has, pamuk rtbi yumUf&k •• Dl-

. t k - Nuridanı beraber ~lay1m mı? t·· btr 1erde b .... bir r·--~- ı Çerkes kalfası delikanııyı talı- ra, arar, is ersen arışmam. elimden geleni yapacağımı vade- ~ ' ~ --~-
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Yeni Meseleler ve Dedikodular 1 !Meraklı Şeyleri 
CİCEK DOKTORUf. -------• • i 1 ·? 1 • 

Son Vaziyet Karşısmda: Romanya, Sovyetler 

Münasebah Gittikçe iyi eşiyor 

lngiltere de 
Ziyade 

Moskova'ya Daha. 
Yakınlaşıyor 

O rtalıkta endişe verici bir -
kaç büyük mesele var. Son· 

ra bir takım meseleler de var ki 
birçok dedikodulara yol açıyor. 
Avrupa gazeteleri bunlarla mei -
guldür. Mevcud meselelere ilave 
olarak bir de Rus - t tacar gerg!n
llği çıkmıştır. Ru.c;ya ile

1 
Almanya 

arasında bir anlaşma oluyor de
nirken Macaristanla Rusya aıa· 

sındaki siyasi münasebatın ke • 
sildiği öğrenildi 

Gerek Moskovada ve gerek Bu· 
dapeşte ve Berlindeki mu!ıabirle. 
rin ne dediklerine bakılınca mc"?V• 
cud malfunatı şöyle hulasa etmek 
kabil oluyor: 

Rusya ile Macaristan arasındaki 
münasebatın kesilmesi Alman mat· 
ll:.tatı ve son zamanlarda Maca • 
rıstanın Almanyaya yaklaşması 

dolayısile Rusyanm hoşnutsuzlu
ğundan ileri geldiği şeklinde tef
gir edilmektedir. Buna mukabil 
F ma gazetelerinde ilk günlerde 
gurülen şey manalı bir sükuttan 
ibarettir. İngiliz gazetelerine ge
lince; İngiliz Başvekili Loid Cor
cun Niyüz Kronikl gazetesi bu 
hadiseden bahsederken diyor ki: 

- Rusya ile Almanya arasında 
ticari müzakerelere başlanacağı 
bir sırada Macaristanla Rusya a
rasındaki münasebatın kesilmesi 
ve o ticari müzakerelerin bırakıl
mış olması bir takım endişeleri 
hafifletmiş olacaktır. Rusyanm ha
rici politikasını değiştirmiş olma
sından korkuluyordu. Rus elçisi 
Mayskinin İngiltere Hariciye Na
z rını zil'aret etmesi iyi bir alamet 
s..ı.yılıyor. Çünkü Avrupanın bu
gı.inkü vaziyetinde Rusya ile 1n
g'ltere arasında sıkı bir teşriki me
s uıin eheil)ıllliyetinden bahsedilse 
mübalağa <!dilmiş olmıyacaktır. 

Londralı gazetenin bu yazısı 

Rusya ile İngiltere arasındaki mü-
n ebatın iyi olduğunu gösterdiği 
gıbi Almanya ıle Rusya arasında 
başlıyac:ığı söylenen ticar.et mü· 
zakerelennin de bırakılmış oldu
ğunu manalı bir surette anlatıyor. 
Rusyanın harici siyasetim değiş
tiğine dair bir takım endişeler bes
lcnmış. Fak:at Londradaki Rus el
çisi İngiliz Hariciye Nazırını gör
müş. vaziyet yeniden aydınlanmış. 

Moskovadan· Avrupa gazeteleri
ne bildirildiğine gelince: 

Grırbi Avrupa işlerine karşı Rus 
mchafili ltıkayd görünijyordu. Yal
nız Alır. ınyaclan Rusyaya bir he
) et gelerek ticari müzakerelere gi
rışilcceği söylenerek buna ehem
n · C't veriliyordu. Fakat bu heye-

Sovyet Hariciye komiseri 
Litvinof 

tin gelip gelmemesi etrafında da 
birçok rivayetler çıkıyordu. Gele
cek deniyordu, gelmesi tehir e
dildi deniyordu. Diğer taraftan 
Lehistan da Rusya ile ticari mü
zakerelere girişmişti 

Moskovada Lehlerle müzakere 

ikiz 
Kardeşler 
İngilterede Şeprdsde ikiz kar

deşler gazeteler için yeni bir mev
zu oldu. Kendilerinden bihscdil
mesini sevmiyen Elen ile İz:ıbe.1 
isimlerindeki bu kardeşler ikiz ol
dukları için ayni yaştadırlar: 60. 
Altmış yaşındaki ikiz hemşire

ler işe giderler, sabahtan akşa!lla 
kadar çalışırlar ve akşam eve dö
nere!: bu sefer de ev işlerile meş
gul olurlarmış. İki hemşirenin ha· 
yatında ibret alınacak çok nokta 
lar vardır. Eğer bunların haynt1 
yazılacak olsa böyle bir kitali1r. 
her sahifesini yalnız şu kelime ile 
doldurmak kabildir: Çalışmak ... 

o bel 
Mükafatı 
İsveç parlfımento~ıı azasından 

on ıki meb'us, Nobel mükafatı ko
mitesine verdikleri bir takrirde, . 
bu seneki sulh mükafatının, İn
giliz Başvekili Mösyo Çember • ı 
layn'e verilmesini teklif etmiş -
lerdir. 

- Bre çapkın bir iki aydır hiç uğramıyordun?. 
Kale sen böyle nerelerdesin?. Karabatak oldun ... 
Ne var bari? Yağlı parçalar avlıyablliyor musun?. 

Vedi şişman kadının gülümsemeden daima kat 
kat duran ve gerilen yanaklarını okşadı: 

edilirken bir de Alman heyetinin 
gelmesi Lehleri memnun etmi -
yecek dendL Lehleri memnun et
mek gerek Almanların ve gerek 
Rusların ehemmiyet verdiği bir 
nokta idi. Onun için Alman tica
ret heyetinin Moskovaya gönde -
rilmesi bir tarafa bırakıldığı söy
leniyordu. 

Fakat diğer rivayetlere göre bir 
Alman heyetinin Moskovaya gön
derilmesi tasavvuru japonların da 
hiç hoşuna gitmemiştir. Bunun ü
zerine Berlindeki japon elçisi Al
man Hariciye Nazırına müracaat 
etmiştir. Çünkü Alman ticaret he-~ 
yet inin Moskovada ne konuşacağı 
etrafında söylenmiş olan şeyler az 
ehemmiyetli değildi. Rusyadan 
Almanyaya mevaddı iptidaiye gi
decek, Almanyadan da Rusyaya 
harb malzemesi gönderilecek di
yorlardı. Bu haberler üzerine Tok
yo hükumetinin teşebbüse geçe
rek dostu Alrnanyaya müracaat 
etmiş olması pek muhtemel gö· 
rülüyordu. 

İşler birbirine bağlı. japonya, 
Almanya ve İtalya arasında Bol
şevikliğe karşı mücadele ismi veri
len bir misak aktcdilmi.şti. Buna 
şu son zamanlarda Macarlar da iş
tirak etmiştir. Rusyanın şimdi 
Macaristanla münasebatını kes • 
mesi bundan mı ileri geliyor? }-Ial
buki aradan zaman geçmiştir. Şu 
halde Moskovarun Budapeştc ile 
münasebatını kesmesi için bekle -
miş olması da manalı görülüyor. 
Almanya ile Rusya arasın<laki mü-
nasebatın bundan sonra başka bir 
safhaya girmesi için yeni alamet
ler gözüküyordu. 

Halbuki yeni hadisat bunun böy
le olmadığını, he.le yukarıda bah
sedilen Londrali gazetenin yazısı 
Rusyanın harici politikasında bir 
değişiklik olmadığını anlatıyor ki 
gelen malumat birbirine ilfıve e
dilince bundan bir netice çıkarmak 
mümkün olabiliyor. 

Amerika Cumhur Reisinin A
merikanın hududu Fransadan baş
ladığı tarzında söylemiş olduğu söz 
üzerine bundan sonra politika al~ 
minde yeniden yenıye biT takım 
vazyiteler olacağı da hesab edilse 
gerektir. 
Moskovanııı Macaristanla mü

nasebetini kesmesi ilerisi için bir 
işarettir. Bundan sonra Romanya
nın da Rusya ile beraber olacaıl!. 
tahmin ediliyor. Romanyaya karşı 
bundan sonra Almanyada serbest 
kalnmıyacaktır. Fakat arada bir 

(De\'amı 6 ıncı sahifede) 

lr l'lla.cıır ı:encl talı ini blllrlr. 

doktora lmtlluınını verir, dlplo

nıasım alır ve bir klinik açar • 

1-lıkai mua:rene 1 in gelen golden )'Ok. 
Gene dokwr, apartunanmı çiçeklerle 
doldurur, bunlarla vakit geçirir. Ve 
çiçekleri sayeslnclc buyük bir şohrct 
kauınır. Az sonra klinik, kucaklarında 
çiçek s:ık ı1arlle gelen hastalarla (!) 

dolar. Ocno doktor, bnnlan muare -
ne (!) eder. Büyümemelerinin, kuru -
maJarwın sebebini söyler, sararan J'•P
raklan kop:ırır, kökleri söker atar. Ki
bar klldmJar. sak!'lılarını kucakluyıp 

celemedlklerl için telefonla kendisini 
ratınrlar. Genç doktorun bir lıJıı•rl 

daha var: Yürek acılanm tedavi t.& -

ınek-
Budapettenln dul ye ~zel k:ıdınJan 

bu çiçek Te yürf'lt mütelı:Lssısa d •'- -
toru bir an rahat bırakru1.v11rl:ırrıı1.1. 

~I o kadar artmış ki yanma bir asis
tan almak mecburiyetinde kalmış_ 

IlAPİSllAı'\'E Mİ. l\IEKTEB l'ldT. 

Bir para arfetmrden ylylp içmek 
ve yüksek tahsilinizi ikmal etmek is
ter misiniz?. 

llio durmayınız, hemen yola çıkı • 
ınz, cenubi Afrikaya cidlnlz, hapse 
girmenin blr çaresini bulunuz. Bu ıor 
bir oıey defli. }'akat, orııya kadar cı
debilmenln yolunu bulmak biraz cüo-

Sb. bunun çaresini duşüne durunuz. 
Biz, :.ize bu aşri hapbhaneyl anlatalım: 

Prctoryanm hapishanc:;i ayni ıa -
manda bir üniversitedir. J\lahpu lar, 
arzu ettlkJerl kursları taldb ederler. 
Eler, hwıusi blrşcy öit'enmek isler -
lerse bunu da muhabere ile temin e
derler. 

Tahsillerini ikmal edince imtihan 
verirler, bJr de dipl.oma ahrlar. H~pls
hanede bulundukları mıiddet zarfında 
disipline aykın halleri ı:örülmeıse geri 
kalan cezaları affolunur. 

Bu sureUe her sene, hapl'ihane - üni
versite inden diplomalı birçok doktor, 
mühendis ve avukat çıkar, birer kllnlk 
veya yazıhane açarlar, çalışırlar. 

Uapi'>hane müdıirü. mabpu Jarın ta
klb ettikleri kursJan tetkik elmiş. Bun
ların, ciırümlert ile hiçbir müna<ıebetl 
olmadığını gormüş. 

Mesela bir hırsu, mimarhh intlsab 
etmiş. Bfrlnd drrece diploma almış. 

Şunun, bunun parasını dolandırdıktan 
sonra maı. eden bir banrer, lkt~ ad dok
toru olmuş. Şıiphe~iz ileride daha he· 
sablı da\•rarunak l.cin-

En garibi, bir katllln operatör olma
sıdır. Bu adıı.m, daha on ne hapiste 
k:ılaC'akhr. Tabii bu rnuddel ıı;arfında 

melekesini, tecrübesini arttıracaktır. 

rıktıtı zaman, yine e ki me leflne dö
nerse öldüreceği adanılan, u ulü ve 
fen dairesinde ohlürecekılr. 

YILBAŞI TEBRİKİ ---
Avrupalılar; yılbaşı ve noel 1ortu- · 

farında do tlar:ına, tanıdıklarına birer 
tebrik kartı gondcrirler. 

İııgilizlerln, Amerikalıların gonder
diklcri kartlar çok şık, çok urlftlr. t}. 
2erlcrlııde giızel resimler, kısa bir sa
tır yazı bulunur. 

Dün postadan, cenubi Amerikada bu
lunan bir dostumun karşı çıktı. \'e bu 
bana. blr milyarderin ma<'erasmı ha. -
tırlatmıya vesile oldu. 

Bu harb zengini, yani sonradan ı:ör
me adam. tanıdığı ı:ilzel bir artiste, yıl
hnşı tebriklni 1 O dolarlık bir banknot 
üzerine yazar, gönderir. Kadın, kendi
sine bir ders vermek için 20 dolarlık 
bir banknota: ttBllmııkabele ve hııllsa· 
ne yorhınu1u tebrik cderlm.h• ciımlc-
lnl yazar, gönderir. 
Sonnıd:m görmenin buna cam ıııkıhr, 

50 dolarlık bir banknota u so1Jerl ya
ııar, yollar: 

.l\fuhıerem bayau, 
cVerdlğlnlz derse teşekk\ir ~derim. 

%0 dolan kavbetmemenlnlz için GO do
lar giinılt'rlyorum.• 

Kadın, hemen bir zarfın içerisine 100 
dolar koyar, iin•rine de ~unlan yazar: 

c:\luhterem baf. 
«Geri kalanı ile bir mu eret adabı 

kitabı cıahn alınız.• 

G 
eoe yarısı çoktan uzaklaş -
mıştL Meral pardesüsünü 
wkarmıya vakit bulamadan 

cazib bir teklifle karşılaştı: 
İspiroya kadar ... Bunlar üç de

likanlı sözün tam manasile üç çok 
genç arkadaştılar, o gece bara git
mişler, Meral ile küçük bir kon
somasyon yapmışlardı. Bar dönü- ı 

§Ü Meral basti bacak boylu arka
daşı ile soluğu pastanede aldılar. 
Biraz dinlenmek ve yemekten son
ra Muhtarı görüp evlerine gide
ceklerdL 

Fakat barda konsomasyon yap
tığı gençlerin davetini reddedemi
yen Meral arkadaşını yanına alıp 
gençlerin yanına oturmakta mah
zur görmemişti. 

Fakat aradan kısa bir zaman 
geçmişti ki Meralin en yakın ar
kadaşı, daha doğrusu sevgilisi 
pastahaneye girdi. O, Merali gö-

1 Yazan: MURAT KAY AllAN 1 

rüp içinde saklamağa takati kal
madığı sevgilerinin sonsuzluğunu 
anlatacaktı. Köşede bir masaya çe 
kildi, Merali bekliyordu. Falrat 
gençlerin hovardalığı üzerlerinde 
olacak ki bir otomobil gezintisi 

teklif ettiler. Bu teklifi daha çabuk 
kabul etmek cevvalliğini Meral 
gösterdi. 

Derhal bir taksi angaje edildi 
Uç genç erkek ve iki kadın kendi
lerini arabaya attılar. 

Onların bu hareketi Muhtan ~ 
nirlendirmişti. Derhal yerinden 
kalktı. Oradaki şoförlere biraz ev
vel hareket eden taksinin nereye 
müşteri aldığını sordu. Hepsi: 

- Maslak ... 
Cevabını verdiler. cMaslak yo

lu• Muhtann yegane ürktüğü yer-

MUHTEŞEM BiR DÜGÜN 

16 Martta Kahirede 
Yapılacak! 

1 
Prensesin Cihazı Arasında Yalnız 10 Milyon 

Değerinde l\füce,•herat Vardır. 
Fmnk 1 

Majeete Faruğun hemf ireri prenses Fevziye 

M 
ısır Kralı Majeste Farukun yanında 10 milyon frank değerin· 
hemşiresi Prenses Fevziye de mücevherat vardır. Son Paris 

• ile evlenecek olan İran Ve- sergisinden satın alınan dört sıra 
Adliye Nazırile birlikte yakında pırlanta gerdanlığın kıymeti 2 ! 
Mısıra gidecektir ve bir ay kadar milyon 700,000 franktır. (yüz yir
Kahirede, Kral Faruğun misafiri mi bin Türk lirası) ayrıca 4,500,000 
olarak kalacaktır. i frank kıymetinde pırlantalı ve in-

16 martta icra olunacak düğün cili bir taç, 1,800,000 frank değe-
hazlrlıklarına başlanmıştır. rinde mavi bir pırlantadan bir 

Prenses Fevziyenin cihazı me- çift küpe vardır. 

- E ... nen var? 
Madam: 
- Kimsecikler duymasın .. 
Der gibi sağına soluna bakındı. Sonra, telaşlı 

telaşlı, korka korka anlattı: 
- Dün gece az kalsın basılıyorduk. 

- Onu bana sorma. Sende yağlı parça var mı?. 
Onu söyle .. 

- Ne olıdu?. 
- .. zabıtai ahlakiye başmemuru• yanında bir 
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Dedi. Sonra sözünü sürdürdü: 
- H~ni o Bafralı tccimcni bana yapacaktm. 

Yapmadın? Ne diye sana uğrıyayım?. 
Mad m Anna bir türlü uyamadığı yarım İstan

bul ağzile: 
- Bre yavrucuğum. Sen geldin de, ben Baf· 

rahyı sana yapmadım mı?. O gece Tufan ile buluş
tun, gittin. Bır daha görünmedin. Ben seni çok an
yorum, çok istiyorum amma sen yoksun. Sen de 
kazanacak, ben de kazanacak .. 

Dedi ve sordu: 

- B r,a g lmiyorsun da nereden iş alıyorsun?. 
Vcdı güldü: 
- Yoo ... 1 te bu söylenmez. Ncred n nef('d n? 

Oe-ç'nıy ruM İyi ~aşıyorum. Çok para alıyorum. 
Kırmızı yanaklı kadın gülerek söyledi: 

Tabii ya\'fum şimdi çok k~anacaksın. Çağın. . . 

Ve ilave ett.i: 
- Sana kim canını vermez . Parasını vermez. 
Vedi gldü: 
- Kah ... Kah ... Kah ... 
Madam devam etti: 
- Sen yalnız benim elimde olsan, bırak öteki

lerin hepsini, ben de sen de, en çok kazanan bir te
cimne kadar kazanırız. 

Bedi gülerek sordu: 
- Hakikat mi madam? 
Madam gayet ciddi cevab verdı: 
- N°..? diyorsun bre yavrum. Seni hır gören bir 

daha ayrılmak istemiyor. 
Ve .. bıraz süzgün bir bakı1ila devam ettı: 
- Amma işte herşey gibi bumm da _sonu yok. 

Bari biraz para tutsan. Sonra hastalık var, sağlık 
var, hersey var! 

Y · eni hır hkaha sa\ urdu: 

Bilsen şaşarsın.. 
Dedi ve yeniden: 
- Hani şu Bafralıyı ne zaman yapacaksın?. 

'Diye sordu. 
- Ona çok mu aklın saplandı? 
- Evet ... O kadar çok öğmilştün ki ... 
Madam: 
- Bre o kolay. Şımdi bulacağım .. Fakat, be

nim bir başka sıkıntım daha var .. Zaten seninle bu
nu konuşmak ıstiyorum. 

_ Vedi şışman madamın ho !andığı senli benli
liğe saparak, madamın oturduğu yerde bir koca
man baş lıihana gıbi kasıkları üzerine yığılan gö
beğıne parmağının ucile dokundu: 

- Bu karında sıkıntı mı olur madam? 
- Deme öyle .. Çok sıkıntıdayım .. 

- Haydi bre. Bütün bunları alay olsun dıye 
söylüyorsun .. 

sivil komiserle beraber geldi. 
Vedi: 
- E eeeeee ... 
Dedi, Heybeliyi, Halki Palası, oradaki korku

sunu gözlerinden geçirdi, tüyleri sanki yine o
radaymış gıbi diken dıken oldu. 
mış gibi diken diken oldu. 

- Sonra.. Geldiler. İçeride kızlar, iyi müşte
riler vardı. Hepsini alıp karakola götürecekti. Ui
liyorsun ya, benim müst~rılerim hep büyük n3.,1m
Iar. Paralı, soydan müşterıler. Böyle bir kep· z~ l.k 
olursa hem işim bozulacak, evim kapanacak, müş
terilerim kaçac, k, hem de ben gb.ı:altına gidecek
tim. 

Bre aşağı, bre yukarı başmcmuru aldım bu o· 
daya müşterilere duyurmadan, kimseye çaktırma
dan, pazarlık pazarlık beş yüz liraya uyuştuk. Ney
se razı oldular. ittıler. Simdi her hafta perşembe 

eli. Hele bir kadını bu yolda 
mobille takib etmek başlı baf 
bir mesele t~kil ediyordu. FB 
o kadın Muhtarı öyle bir kuV" 
kendine mal etmişti ki Muhtı 
derhal ikinci bir taksiye adı: 
Maslak yoluna açılması mütM 
kanun haline girmişti. Muhtar 
bir tehlikeyi ve noticenin v 
ceği f elıiketi hesab etmeden 
arabaya atladı ve: 

- Ata ... Maslak! ... ded\ M 
nun ötedenberi taksi şoförlü 
yapan bir gençti. 

Şofor arabaya son hızı ' 
ve .. rotasını Maslak asfaltınıJl 
kurlu düzlüğüne çevirdi. 

Mecidiye köyüne vardılar. 
cirlikuyuyu geçtiler... Etrıl 
ga.linolar çoktan kapatmıştı. 

Muhtar şoföre: 
- Alman çiftliğine çek!. 
Emrini verdi Şoför muavit 

yanına almasına bir tek sebeb 
dı; •araba dolu görünsün•. f 
tam Alınan çiftliğine gelec 
sırada bir taksi ile karşı!~ 
Muhtar taarruza geçmiş bit 

mandan gibi şoföre mütemııd 
emirler veriyordu: 

- Ata bu arabayı takib e~ 
Ata mahirane bir mane\ıfl 

dar yoldan geri döndü ve ~ 
den geçen taksiyi takibe bSl 
Bu sanattaki mehareti önde 

(Devamı 1 mcı aab" 
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ıa.s Proıram. 
11.35 Mildlı (operetler - J'I>• 
lt ODQflll& (baftal&k spOf 

lt,15 Türk müzltl dncesP 
MSl.lla.J'YI"' aı-.ouu) • 

20 Ajans. meteoroloJI, 1ıabef1'1' 
raat borsası (flat). 

Z0.15 Türk müzlfl. 
Ok117aolar: Muzaffer bkar• 
Çalanlar: Vecihe, Refik Ferfli" 

det ÇaJla, JL NlyazL 
1- Tanburl Cemil - Mabat pr . , 
2-- E:rtibl Mehmet Efendi • 

ikinci be5te. 
3- LAtU Aia - !fahur earl'1 

edebilsem teleit. 
4- Rahmi !ıey • lahur tut•~ 

ettin beni e7 dil. 
5- Vecihe- Raoan takslDlL 
G- Dr. Şukrü Şen 01.311 -~ 

ı: Bu sevda ne tatlı. 
7- Rahmi Bey - 1\1.ahar p~ 

nazı eyret çıkmış. 
8- Ş msettln Ziya • .ıuaııot 

Su g\izele bir bakm. 
9- Sadettin Kaynak • çı)Jf 

1 rden haber sorarım. -~ti 
10- dettln Ka7nü • !JP. 

serilenler vannıı. 

11- Yesari Asım • Bp t-' 
aünlerlmfw. 

21 lemleke& saat a1an. 
%1 Konuşma. .,f 
21.15 Esham, &ahvtlAt, ~ 

nukut borsası (fia&) • 

21,!0 Konuşma (Bralun! 
Cevat ::\Jemdah). 

21,45 l\JilzJ,k ( lyasett cUfPb-' 
monik orkestra.si). 

22,45 lUüılk (Caıband). rıl-
28.45 - 24 Son ajana babt 

yarınki program. 
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13,30 :Proım&m. 
13,35 .l\lüzik (Tauıolar • ~~~ 
14 Je.mleket saat ayan, tJY 
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14,10 Türk müılğl. pf
Okuyan: llalük Recai. çatıı~ 

clhe ,Vevdet Çağla. Relik ftf" 
mal N. S. 

14,40 - 15,30 l\liizlk (kat,şıll 
- PJ). 
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' Eski İstanbuldan Sahneler wl 

Yandan Çarklı Kahve 
İçilen Eski Devirler 

Tiryaki Çarşısında Bir Kahve içmek 
İçin Buharadan Gelirlerdi -o nunla, ev• 

velkı gün. 
güneşli bk 

havada, boğazın 

bir denıiz kenarı 

gazinosunda otur
muştuk. Soğuk e
peyce hatırı sayı-

. lır olmasına rağ
men, paltolarımı
za iyice sarılmış 
bir açık hava ban 
yosu yapıyor, kış 
güneşi altında de 
ınizi seyrederek, 
yorgun kafaları • 
mızı dinlendir! • 
yorduk. 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 

veye cokkalı• denirdi. O vakit 
meydancı: .. 

- Okkalı bir ... diye bağırırdı. 
Orada otururken, meydancı bir 

aralık şöyle bağırdı: 

- Yandan çarklı bir ... 

Epeyce yaşlı o -
lan muhatabım 
kah ve tiryak ile -
rindendi. Kahve 
hem çok içer, hem 
iyisini içer .. Ko • 
nuşurken, nıevzu • 
kahve bahs'n~ gel
di. İstanbulun en 

Bir kahvenin bugünkü hali 

Bunu anlıyamamıştım. Sahre -
demedim. Babama sordum. Çünkü, 
yandan çarklı tabiri, kafamın i
çinde Kadıköye, Adalara işliyen 

vapurlara verilen bir isim ola • 
rak yer etmiştL Babamın izaha
tından anladım ki, yandan çarklı 
demek, şekeri ayrıca tabakta ol
duğu halde gelen kahve imiş .. O 
zamanlar İstanbula ramazanlar -
da Buharalı müslümanlar gelirdi. 
Buharalılar, memleketlerine dö -
nünce, Tiryakiler çarşısmda bir 
fincan kahve içmeği, yakında :!s
tanbula gelecek olan arkadaşları
na söylerlermiş.. Onların hemen 
hepsi de şekeri! kahve içerler, fa
kat, şekeri bizim gibi kahvenin 

orijinal müesseselerinden birinin 
de kahve olduğunu söyledi. Aslı 
kahvehane olan ve bizim kahve 
deyip geçtiğimiz dükkancıklar, 
muhakkak ki, asırlardan beri, bu 
cc•niyetin en çok alıştığı d!n!<:.n
me ve laklakiyat yerleridir. 

Cemiyet, kahvehane ihtiv•cını 
duymuş ki, şehrin her tarah kah
vehane dolu Ş h' k J''b" ·-' · . .. e ır U U U, ~t:'hll' 

gazınosu, büyük toplantı yerleri 
neden yok• ç·· k" b" 1 .. · · un u, oy e mues-
seselere ihtiyacımız olmamış .• 

Bugün İs· nbulda, irili ufaklı, 
kahvehane ı.a) ısı 500 il geçiyor. 
Bu yekun gittikçe de artıyor. 

Başka memleketlerde, bizim 
buradaki gibi kahvehaneler yrık .• 
Orada gazino ve lokantalar var .. 
Hem yemek, hem içki, hem kah
Vt satarlar. Kahve de, bizim ala
turka kahve d.eğil, tabii... 

Arkadaşım, bana eski giınlerin 
kahve sohbetelrini ve hususiye:· 
lerini şöyle anlattı: · 

- Bir gün, babam merhumla. 
Tiryakiler Çarşısına gitmiştik. 
Tiryakiler Çarşısı, şimdi Süleyma
niye camiinin dış avlusundaki 
medreselerin altında sıralanmış 

dükkanlardı. Burada kah veler 
Vardı. İstanbulun pek meşhur bir 
Yeri idi. Tiryakiler, şehrin dört 
bir köşesinden buraya kahve iç -
ıneğe gelirlerdi. 

Çocuktum.. Babam kendisine 
birkahve bana da bir çay ısmar -

1 

' f 

lamıştı. Ortada dolaşan ve her 
müşteri gelişte: 

- Buyurun beğiın.. diye bağı
ran adama cmeydanc1> denirdi. 
Nasıl bağırdığı malfundur: 

- Şekerli bir ... 
- Sade bir .. . 
- Çay bir .. . 
Diye bağırır .. Büyükçe ve kulp· 

suz, yayvan fincanlarla gelen kah-

içinde değil, ayrıca yerlermiş ... 
Bir yudum kahve içiyorlar, ya -
nındaki küçük tabaktan şeker par
çasını alıp ısırıyorlar. 

Bugün kullandığımız kesme şe
kerler de sonradan çıktı. O devir
lerde küp şekerleri vardı. Kahve
ciler bunları şeker keserler! ile 
parçalarlar, öyle kullanırlardı. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

a 
Belli Oldu 

• 
Güzellesmek /cin Uğraşırken ' . 
Kıymetli Gerdanlığını Kaybetti 

Ve Mahkemede 41 Yaşında Olduğu, Güzellik 
Enstitülerine Devam ettiği için Daha Genç 

Gösterdiği Anlaşıldı 

K 
endilerini güzelleştirmek i- ı 
çin kadınların katlandığı iş
kenceler sayılır gibi değil-

dir. Fakat Londralı bir kadının 
başına gelen şey daha acıklı ol -
muştur: Çünkü kadının asıl kaç 
yaşında olduğu mahkemede nıey

dana çıkmıştır!. 

Doroti Varner çirkin bir kadın 
değilmiş. Fakat daha güzel olmak 
istemiş ve güzellik müesseselerin
den birine gitmiş. Kendısini bir 
odaya almışlar, orada soyunmuş. 
kıymetli bir gerdanlığını da çıka
rarak çantasının içine koymuş, bı
rakınış. Güzellik için ne ltızımsa 
yapılmak üzere kendisini başka 
bir daireye götürmüşlerdir. 

Fakat çıktığı zaman çantasını 

arayınca gerdanlığının orada ol • 
madığım görmüş, iş de bu suretle 
mahkemeye düşmüştür. Seneler
ce evvel bu kadın kaybolan mü-

.. 

cevheratının 12,000 İngiliz lirası 
kıymetinde oldug· nu iddia etmiş, 
mahkemeye gelmişti. 

Bu sefer de 3,500 liralık bir ger
danlık kaybetmiştir. Güzellik mü
essesesinin sahibi olan kadın mah· 
kemede şöyle demiştir: 

- Gerdanlığın kaybolmasmda 
bizim hiçbir suçumuz yoktur. Ken
disi ihmal etmiştir. Gerdanlık da 
kaybolmuştur. 

Bundan sonra kadın kendisine 
sorulan suallere cevab olarak ha
yatının mühim bir safhasını şöyle 
anlatmıştır: 

- İki defa kocaya vardım. İki
sinden de ayrıldım. Bu gerdanlık 
bana ilk evlendiğim zaman alın -
mıştı. Çantamda 17 lira kadar pa
ra vardL Fakat onlara ilişilme . 
miştir. 

- Evvelce 920 de de böyle bir 
hırsızlığa uğramıştım. 437 lıram 
çalınmıştı. Fakat bulunduğum yer
de bu parayı ödediler. Sonra bir 
kere de 1,200 liralık incilerim ça
lındı. O zaman evleniyordum. l\:ü
cevheratım sigortalı idi. S<ı;cıt'a 

(Devamı 6 wcı sahifede) 

ederek alı§an kadın 
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BİR İRLANDA HİKAYESİ 

I
• rlandalılar hasislilole şöhret 

almışlardır. Paralarım sarfet:: 
ınemek için akla ve hayale sıg

mıyQn şeyler bulurlar. 

Bi;·isi Atılgan, Diğeri 
Çekingen iki Çocuk 

Bilhassa çocukların. istedikle -
rini yapmamak için birçok çare
lere müracaat ederler Bazan ço -
cuklar da bunun intikamını alır
lar. 

Birgün İrlandalının biri, Ha -
vadan içki içmek ister. Çocuğuna: 

- Şu şişeyi al, gıt, bira getir .. 
- Peki baba ... Ya parası? ... 
- Para olunca ben de alırım. 

Marifet parasız almaktadır. 
Çocuk ses çıkarmaz, gider. Az 

sonra döner, gelir. Tabii şişe boş. 
Babası hiddetle so1ar: 
- Hani bira.. Sana bira al de

medim mi? ... 
- Baba, marifet bira varken 

içmekte değil, yokken içmiş gibi 
görünmektedir. 

BEDAVA OTOMOBİL: 

Sam Bütler, az kullanılmış oto
mobilini 250 dolara satacağına da
ir gazetelere bir ilan veriyor. 

Aradan bir hafta geçiyor, bir 
talih çıkmıyor. Bütler, ikinci bir 
ilan neşrediyor, fiatı da 150 dolara 
indiriyor. 

Bir hafta daha geçiyor. Bir alıcı 
çıkmıyor. 

Sam Bütler, çok lnadcı bir a
dam. Gazetede neşrettiği üçüncü 
ilanda otomobili 50 dolara vere
ceğini yazıyor. 

Yine bir alıcı çıkmıyor. Bu se
fer kafası kızıyor, her ne pahası
na olursa olsun otomobili başın
dan defetmek istiyor. Şu dördün
cü ilanı neşrediyor: 

iki Çocuk 
Arasındaki 

Fark 
Zannedildi

ğinden 

Pek Çok 
Fazladır 

1 ngiliz doktoru Pernynin ço
cukları tetkik ederek bun
ları belli başlı birkaç gru-

pa ayırdığını ve en mühim tipleri 
tarif ettiğini, •Son Telgraf• bun
dan evvel anlatmış ve bu çocuk
ların resimlerini de göstermiştL 
Ana baba için çocuklarının yaTa· 
dılışını bilmek, bunların terbiyesi 
ve istikbali noktasından elzemdir. 
İngiliz doktorunun bu mevzuda 
yeni yazdığı şayanı dikkat bir ya
zıyı da bugün hulasa ediyoruz. 

Doktor biri kız, diğeri erkek ol· 
mak üzere ikiz birer kardeşten 
bahsediyor. İkiz doğan çocuklar 
çok değildir. Doktorun hesabına 
göre İngilterede doğumlarda ikiz 
ancak % 1 dir. İrlanda da % 75 
imiş. 

İkiz çocuklara dair söylenen bir 
çok rivayetler vardır. Meselıi ayni 
zamanda doğan bu çocukların ah
lak ve sıhhat itibarile de birbir
lerine benzedikleri iddia edilir. 

c Yıırın, öğle üzeri 40 ıncı cadde· 
de, 135 numaralı apartımanın ö
nüne 6 beygir kuvvetinde ve Z 
markalı bir otomobil bırakılacak- ı 

tır. Arzu edenler alıp götürebilir

ler.• 

İkizler yüzce birbirlerine ben
ziyebilirler. Fakat ahlalt itibarile 
çok değişirler. 

Doktor Perny diyor ki: İki türlü 
ikiz vardır. Evvela birbirlerine 
benzemiyenler. Bunların i:tizliği 

yalnız ayni zamanda doğmuş ol
malaıdır. 

Diğer ikinci çeşid ikizler ise ana 
karnında birlikte beslenmiş, in
kişaf etmiş olanlardır. Böyle bir
likte inkişaf etmiş olanlar daima 
ayni cinsten oluyorlarmış. Yani 
birisi kız ise, diğeri de kız, birisi 
erkek ise diğeri de erkek. 

Resimde iki çocuk görüyorsu -
nuz. Doktor Pernynin ehemmi -

yetle bahsettiği birer çocuk kl ı 
ikiz oldukları halde birbirlerine 
benzemiyorlar. · 

Bunlardan erkek olan çocuk 
adrena.l grupundandır. 

Bu grup ne demektir? 

Böbreklerin üzerinde bir gudde 
vardır ki bunun üraz ettiği mad
de kana karıştıkça insana faaliyet, 
çeviklik verir. Hekimler buna ad
renal diyorlar. Bu gruptan olanlar 
ameli ve çalışkan olur. 

Doktor Perny'nin resmini gös
terdiği ikiz çocuklardan erkek ço
cuk bu gruptandır. Onun için çe
vik, faaldir. Büyüdüğü zaman da 
ameli bir adam olacaktır. Çehre
ye dikkat edilirse sertlik göze çar
par. Kıza gelince; onun çehresin
de sertlik hiç görülmüyor. 

Çehreleri tetkik ederken dikkat 
edeceğiniz en mühim nokta şudur: 
Bir kısım iqsanların çehresi içeri
ye çekiktir. Bir kısım insanların 
ki de dışarıya doğru çıkıktır. İşte 
bu ikiz çocuklardan erkeğin yüzü 
dışarı doğrudur. Kızınki ise içeri
ye çekilmiştir. Dışarı çıkık olan 
çehrelerin sahibleri faal, atılgan 

oluyorlar. İçeriye çekin olanların 
sahibleri ise daha ziyade hulya ile 
meşgul, na2ik olurlar. 

Eğer oğlunuz bu resimdeki ço
cuğa benziyorsa onun çalışkan, a
meli bir çocuk olacağını iımid e
debilirsiniz. Eğer kızınız da bu 
resimdeki kıza benziyorsa onun 
daha ziyade süs meraklısı, çj,ı;ek
leri sever, renklerden hoşlanır, 

hulyalara dalar bir kız olacağını 
düşününüz. Erkek kızdan ameli
dir, çalışkandır. Yorulmak bilmez. 

Çocuğurtu2 

Bunlardan 
Hangisine 
Benziyorsa 
Ona göre 

Tedbir 
Alınız 

Kız ise hulyayı sever, heyecanını; 
çabuk mağlftb olur. Onun için bôy 
le bir kızın yetiştirilmesi hayl 
zordur. Ana, babanın husus! b' 
dikkat ve ihtimam göstermesi la 
zım gelir. 

Bu resimlerini gördüğünüz iki 
kardeşler arasında ne kadar far 
var!. Ne ahlak, ne mizac, ne d 
çehre itibarile birbirlerine hl 
benzemiyorlar. Yüzü dışarı ç 
olan erkek çocuk şimdi her har 
ketinde atılgan, amell olduğun 
göstermektedir. Bu atılganlık on 
kavgacılığa da sürüklüyor. Ka 
gadan korkmuyor. Ana, baba b 
çocuk için de büyük bir dikkat 
itina göstermeğe mecburdur. Çü 
kil atılgan olan bu çocuk haksız 
da edebilir. Onun için ona iyi i 
kötüyü vaktinde öğretmek !azı 
dır. Çocuğun elleri, parmakları 

şayanı dikkattir. Hep uğraşın 
için yaradılmış eller. Bu çocuk b 
gün çalışırsa musikişinas da ol 
Fakat eller ameli insanların 
!eridir. Onun için musikide çal 
cağı alet de mücadele istiyen, se 
lik istiyen bir alet olacaktır. 
ne olabilir? Keman hiç değil ~· 

kat piyano mükemmel!. Çün 
parmaklarını vurarak, sert dar 
belerle çalacağı bir alet odur. 
çocuğun eksik tarafları da va 
Sabırsızlık. 

Büyük işler sabır ve sebat 
başarıldığına göre bu çocu 1t ;:, 
bu mühim hasletlere alışamaz 

atılgan ve amel! rabil:yette olm 
kendisine hayatta büyük muv 
fakiyetler için kili gelmiyeeekt 

(Devamı 7 inci •ahifede 

fi5) n 

(g) u fr . C©ldo 

Birbirlerinden 
Ayrılamıyorlar 
İkisi de Resmen Karı 

Koca Olarak Karıyorlar 

1 Camları Kırıyor, Kapılar 
Gıcircfatıyor, Yazı Hokkalarını 

Kunduraları Atıyor. 

Fakat, Her İkisi AşıkJarile 
Birlikte )iue Yaşamakta 

Serbest Bulunacaklar 
ondrada boşanma davaları-

L na bakan mahkemeye Ben
son ismmde biri gelerek ka

rısının uygunsuz hareketlerinden 
dolayı boşamak istediğini söyle
miş. karısının başka bir erkekle 
yaşadığım iddia etmiştir. Kadın 

da kocasının başka bir kadınla ya
şamakta oldL1ğunu ileri sürmüş. 
Kendisinia başka erkekle yaşa -
makta olduğunu inkar etmemiş
tir. Bu karı koca 930 da evlenmiş
ler ve iki çocukları olmuştur. 

Erkek mahkemede rica etmiş, 

kendisinin tanıştığı kaduun ismi 
meydana çıkarılmasını istemiştir. 
Mahkeme bunu kabul etınıştir. 

Bundan ikı sene evvel erkek o ka
dınla münasebet tesis etmiş. Bun
dan beş ay sonra da karısı diğer 
bir erkekle tanışını r Fakat ka
dın çok geçmeden kocasına her
şeyi itiraf etmiş, aşığının kim ol
duğunu söylemiştir. Bunun üze
rine Benson birşcy dem~ıniş, hat
ta karısına bir daha asığı ile ko
n uşınayı da ya~ak e•mege bile lü
zum görmem ir Fakat kocanın 
her hafla dört gece ka;.•bular•k 
başka bir kadının yanına gittiği 
•nlaşılmı<!ır 

(Devamı 6 ıııcı sahifede) 

Bütün Mahalle Halkı Korku Ve Heyecan İçinde, Sabahlara 
Kadar Gözünü Kapayıp Uyuyamıyor 

C 
adı, hortlak ve gulyabani \ 
hikayeleri halkı daima meş
gul eder, heyecana düşü -

rür, korkutur. 
Arasıra cadı çıktığından hah -

solunur. Buna inananlar var, inan
mıy2nlar var. Biz, burada bu ci
heti araştıracak değil, yalnız son 
bir cadı hadisesini nakledeceğiz. 

Fransanın Belfur şehri ahali -
sinden birkaç yüzü her ak§am, 
Ramoni ailesinin oturduğu evin 
atrafına toplanıyor. 

Mahallenin ortasında bulunan 
bu ~vde son zamanlarda çok garib 
badireler olmıya başlamış. 

Sokak ve bahçe kapıları kendi 
kendine açılıyor, sonra şiddetle 

kap.ı.nıyor. Bir gece, e·ı halkı sof
radrı yemek yerken elektrik lam -
baları hep birden kırıiıyor, parça· 
!arı etrafa saçılıyor. O sırada mut
fakta ateşin üzerinde bu)unan bir 
tencerenin kapağı fı•lıyor, camı 

kırıyor, bahçeye düşüyor. Mum
lar, yakıldığı zaman sofranın üze
rinde nekadar bardak ve tabak 
varsa yere dü5üyor, bin parça o
luyor. Duvardaki resim çerçeve
leri sarkıyor, <işeler patlıyor, hok
kalar yerinden oynuyor, kundura
lar kendi kendine yü~iıyor. 

Sade bu kadar değil: Gece yarısı 
karyola altüst oluyor. Çarşaf!ar, 
yorganlar lıovalanı ar, yasdıkla-

rın her biri bir tarafa uçuyor. Ya
takda bulunanlar, neye uğradık • 
!arını bilemiyorlar, kaçışıyorlar. 

Kaı;ıp kurtulsalar aıa. Fakat bu 
sefer de meçhul bir el Üzerlerine 
taş yağdırıyor. 

Bir defa, evin çocuğu on dört 
yaşında Pol yere düşüyor, çivi -
lenmiş gibi kalıyor. Birkaç kişi 

zorla çekip götürüyorlar. 

Garibi şu ki bütün bu hadise -

ler, ancak Pol hazır bulundu 
kendisinden şüphe ediliyor. Za 
zaman vukua geliyor. İlke 
bıta, evin önüne biriker. halkı 
ğıtmak için sokağın muhtelü 
lerine nöbetçi dikmeğe mecb 
kalmıştn·. 

Mahalle halkı heyecan ıçın 

babahlara kadar bekliyorlar. B 
kalım bu cadı yakayı ~le verec 

'? mı ... 

Aıre sofra bQ.§tnda böy ıe neş-eıt yemeK yiyora11 
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Makineye 
Verirken: 

Müstakil 
Meb'usluklar 

ayri Müslim Türkler Meclisteki 
Yerlerini Muhafaza Edecekler 

nkara 10 (Hususi muha -
birimizden) - Cumhuriyet 
Halk Partisı bu defaki se-

imde de gayrirnüslım Türklerin 
üyük Millet Meclisindeki mev -
ilerini muhafaza etmelerine ka
ar verrnıştir. Gerek bu maksadla 
erek diğer miıstakıl meb'usların 
ecliste bulunabilmelerini temi-

en sekiz vilayette muayyen mik

• . 
Afrika 

Sahillerinin 
Müdafaası 
Paris, 10 (A. A.) - Ayan 

1cclisi l\lilli l\füdafaa En-
cümeni dün gizli bir içtima 
akdetmiş ve hu içtimada 
bilhassa Afrika sahillerinin 
müdafaası 

şülmüştür. 

meselesi görü-

tarda eksik namzed gösterilecek 
ve Cumhuriyet Hal Partisi mün
tehibi sanilerinin müstakil nam-
zedlere rey vermelerine imkan bı
rakılacaktır. Şimdıki gayrimüslim 
Türk meb'uslardan hangilerinin 
yeni mecliste kıılacaklan malum 
değildir. Maamafih bu hususta şa
yar.ı dikkat bir değişiklik kayde
dilmiyeceği zannolunmaktadır. 

• 
J3J1onlar Yeni Bir A~a 

İşğal Ettiler 
Her Taraf Heyecan 

İçinde 
Tokyo, 10 - A. A. Japon 

kıtaatı, Çin'in cunuhunda 
kain haiınan adasmda ka-
raya çıkmışlardır . 
Japon askerlerinin hainan 
adasında karaya çıkmış ol
dukları büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. 

Dikkat 
Yine 

Dikkat 
(1 ind ıahifeden devam) 

ği de hakikaten üzerinde zihin yor
duracak çok mühim bir meseledir. 

Bütün bu tahminler, faraziye
ler yürütülür ve endişeler muha
faza edilir, hadiseler biribirini ta
kib ederken dünya propaganda 
servislerinin ve binbir çeşidli mü
dafaa ve karıştırma teşekkülleri
nin kendi hükı'.imetlcrinin noktai
nazar ve emelleri dahilinde en ke
sif bir say hamlesi ile gizli ve açık 
çalıştıkları gözönündcdir. Bilhassa 
bu gibi teşekkü!lni!! basında ga
zeteler olduğu hala,. her türlü ne
şir vasıtasile, radyolarla, dünya 
milletleri arasına soktukları a -
janlarla yaptıkları zehirleyici 
propagandalar hakikatle yalanı 

ayırdetmek için en zeki insanları 
bile şaşırtacak kadar müterakki 
biT hal içinde ve salgın şeklinde 
devam etmektedir. 

Bütün bu vaziyetler karşısında 
komşuları il<> do•t, ittifaklarına 

bağlı ve sadık, ya~nn ~ulha ve 
emniyete bağlı, ayni zamanda 
milli kudret ve kuvvetine herşe
yin fevkinde tamamile güvenir 

Türk milletinin milli matbuatı i~in 
çok dikkatli, çok hassas ve fcvka-
13de müteyakkız bulunmak icab 
etmektedir. Muhakkak ki, bilhas
sa harici kanallardan gelen ve ec
nebi matbuatında görülen hal,er, 
şayia ve vesikaları sık eleyip EJk 
dokumak mecburiyetindeyiz. Bir 

Filistin Konferansı 
Açıldı 

(2 inci •ayfadan devam) 
metile Arab memleketleri mü -
messilleri arasında. ikincisi de İn
giltere hükumetile Yahudi mü -
messilleri arasında. Konferansta 
temsil edilen Arab memleketleri 
Filistinden başka, Mısır, Irak, 
Maverayierdün ve Yemendir. Ya
huduerın murahhas heyeti pek 
kalabalıktır: Doktor Veismanın 
reisliği altında Filistin Yahudile
rinden başka İngiltere, Amerika, 
Fransa, Belçika ve Almanya Ya
hudileri namına murahhaslar var
dır. İngiliz murahhasları arasında 
sabık Hindistan umumi valisinin 
oğlu Lord Rc-ading, İngiltere im -
paratorluğunun kimya sanayiine 
hakim olan Lord Bearsted ve meb
us Lord Roçild de bulunuyor. 
Çerrıbe:hyn açılış nutkunda çok 

ölçülü bir lisan kullanmıştır. •Mü
te~ abil görüşleri takdir etmiye 
gayret edelim. Ve akılane bir hal 
çaresi arıyalı.w. demi!,ir. 

T •• k T ki d dikkatsizlik binbir kölii netice ve ur opra arı.n a ~.!!!!::i heyecanlar do~abilir! 

Haki!rnten ·akılane bir çare !a
zım Çünkü B<lfor beyanname -
sinin yirmi iki senelik tatbikin
den doğan menfaat tezatları ara
sında adilane bir çare bulmak im
kanı yoktur. Arabiar. milletlerin 
kendi mukadderatlarına hakim ol
maları prensipine dayanıyorlar ve 
bu hak kendilerinden kolay kolay 
esirgenemez. Haktan maada Fi -
!istin Arablarının arkasında İn

gilterenin saymıya mecbur olduğu 
bir Arab memleketleri efkarı var
dır. Diğer taraftan Yahudiler de 
Balfor beyannamesinin vadettiği 
parlak ümide kapılarak yirmi se
nedenberi Filistine akın etmişler
dir. Onların da hakları vardır ve 
bu haktan maada Yahudilerin de 
arkasında İngilterenin hesaba kat
mıya mecbur olduğu Yahudi fi
nans nüfuzu vardır. Çemberlayn 
ikı tarafın da görüşünü anlıyalım 
ve akılane hareket edelim dediği 
zaman, bunu murad etmişti. 

talyanın Gözü mü Var Huk~ıne çıler 
. . (l lnci sahifeden de~a~) Dostluklarımızı ve diışmanlık - Tesllm Olacak 
ıstıyoruz. Bu kanaatimizı ıse an- larınuzı çok yakından ve vuzuhla 
cak, mes'ul ve salahiyetli İtalyan 
rıcalinin sür'atle teyid etmesi ik-
tiza eder ki, herhalde ortaya atı
lan şayialar ve tabedilen harita -
lar bu tavzihi istıealle icab ettire
cek kadar da hassasiyetimizi cel -
betmiş bulunmaktadır. 

Toptan istifa 1 

Olmuyor 
B ugünkü şehir meclisi aza -

]arından dörtte üçünün eski 
meclislerde bulunduğu ve 

binaenaleyh eski Vali tl'stündağın 
hali tetkikte bulunan bazı işle -
rini tasvib eylediği cihetle mec -
!isin toptan istifa eylemesi icab 
edeceği hakkındaki dedikodular 
devam etmektedir. 

Bu meseleyi ilk olarak ortaya 
atan Yeni Sabah refikimiz muh
telif zümrelere mensub halk a -
rasında açtığı ankete devam et -
meidedir. Diğer bir sabah gaze -
tcsi bu neşriyata müdahale ede
rek meclis azalarının yeni seçil -
dikkrini, vazifelerini ifaya çalış

tıklarını ve toptan istifaya davet 
edilmelerinin doğru olamıyacağı

nı ıddia ey lem esi üzerine bu iki 

bilmeyi elbette ki, sür'atle öğren

mek en başta hakkımızdır. Ve .. 

bu hak, bilhasdsa Türk vatanının 

istikla.I nigehbanı- bulunan Türk 

milletinin hakkı olursa en üstün 
hak mevzuları içine girer. 

Altı Zehirci 
Daha Yakalandı 

Beyaz zehir kaçakçılığile şid -
detle mücadele etmekte olan za
bıtamız dün de kadınlı erkekli al
tı kaçakçıyı yakalıyarak adliyeye 1 

teslim etmişlerdir. 
Balatta oturan sabıkalı kaçak

çılardan Laz Ahmedin Eroın ka
çakçılığı yaptığı habeı alınmış ve 
dün ani olarak evind· yapılan a
rama neticesinde 45 gram eroin 
ile Eroin bulaşıklı kiiğıdlar çakı 

ve saire bulunmuştur. 
Yapılan tahkikat neticesinde 

Laz Ahmedin adamları ve satı -
cıları oldukları anlaşılun Mustafa, 
hallaç Kemal, Sdiinikli Hüsnü, 
katil Ahmed ve karısı 1''atma adın
da~<i kimseler de yakalanarak ad
liyeye verilmişlerdir. 

- -0---

gazete arasında bu sabah da bazı Denı"zbank 
neşriyat yapılmıştır. 

Meselenin şekli üzerinde böyle ı"şlerı" 
münakaşa ediledursun, biz de bu-
gün meselenin hukuki ve kanuni Denizbankta teftiş ve tetkikler 
cephesini tetkik ettik ve .. öğren- yapmakta olan müfettişle,· heyeti 
dik ki, eğer şehir meclisinin top- Satie ve İmpeks meseleleri hak -
tan istifası bu meclisin İstanbul- kındaki raporlarını hazırliyarak 
lulJrı hakkile temsil eylemediği Ankaraya göndermiştir. 
iddiasile yapılıyorsa bu yoldaki ~ Heyet; dün Denizbankta yeni 

b istifayı temine kafi gelmez. ihbarlar etrafında meşgul olmuş-
Çünkü, Belediye kanunu toptan tur. 
ı · ~yı yasak etmiş bulunmak - Diğer taraftan banka umum mü-
tadır. Grup halindeki istif~ların dürü de kadro üzerindeki tetkik -
vukuunda ise usulen yedek aza - lerinı ıkmal eylemiştir. 

nm çekilen aza yerine geçmesi Mumaileyh; pazar veya pazar-
icab etmektedır. Bu itibarla Sa - tesi günü kadroyu Ankaraya gö-
bah ref:k:.mızin şehır meclisi aza- türecektir. 
]arının toptan istifalarını istemesi Etrfuk vapurunun Almanyaya 
yerme eğer mutlaka l>iıyle bir de- iade olunacağı haberi de kat'i -
ğışiklik arzusu varsa mesela inti- yetle tekzib olunmaktadır. 
habın yenılenmesinı istemesi bel- ı --h-ey-, t_in_e_m_ü_r-ac_a_a_t_ ed- ere_ k_ m_u""·· s-t-a--
kı. d •ha kanuna U' gun olurdu. 

~ , kil meb'usluk için namzedliğini 
o--

Bir Müstakil Me b'us 
Cihangirde Panorama aparlı -

manında oturan ve gümrük ko -
misyonculuğu yapan Halil Güden 

koymuştur. 

Diger taraftan Partinin bütün 
vilayetlerde namzed göstereceği 
yalnız birkaç vilayette müstakil 
namzedlik için yer bırakılacağı da 

(1 inci şah\( eden dıt\ !i.t:!"t ~ 

neral Franko bu affı umumi ila-
nını ve ecnebi muhariblerin geri 
çekilmesini vadetmiş olduğundan 
Cumhu.ri) tçilerc mun;a .Jeyhten 
mütareke taıebinde bulunmakla 
iktifa etmelerini tavsıye edeceğini 
beyan etmektedir. 
Aynı zamanda İngiltere hüku -

meti, G <>'!eral Frankoya bir affı 

umumi ilan w serbestçe hiçbir ec
nebi nüfuzuna tabı olmaksızın 

icrayi hükumet etmek emelinde 
olduğunu beyan ei mesinın akila
ne olaca,q•r.ı bild.rmiştir. 

Haricive nezaretine Burgosdan 
henüz hiçbir cevao gelmemiştir. 
Öğrenildiğine göre, Minorka a
dası meselesi, İngilterenin Bur -
gosda nüfuzunu takvyie etmiş o
lup General Frankonun ·İngiliz 
tekliflerini kabul edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

Hodgson, Frankonun tanınma

sına ait hazırlıkları yapmak üzere 
bugün Burgosa gidecektir. Fran
sa ile İngiltere, harb biter bitmez 
ve bütün ecnebi muharibler çe
kilir çekilmez İspanyaya büyük 
bir para ikraz etmek tasavvurun
da bulunmaktadırlar. 

Filhakika İngiltere hükum tinin 
vaziyeti çok müşküldür. Fakat 
İngilizler, geniş imparatorlukla -
rını kurarken, daha zor mesele -
!erle karşılaşmışlardır. Filistin 
bahsinde Yirmi senedenberi İn -
giltere hükumetlerinin elini kolu
nu bağlıyan Balfor beyanname -
siydi. Çemberlayn hükumetinin 
bu beyanname çerçeveşinden dı

şarı çıkmıya karar vermesi, ma -
nevra imkanlarını arttırdığından 

meselenin hallini azıcık kolaylaş
tırmış olabilir. Fakat şimdiden 

netice hakkında tahminde bulun
mıyal•m. Konferansın sonunu bek
liyelim. 

ZAYİ İLANI 
Nüfus tezkerem ile ilk asker 

tezkeremi zayi ettim. Yenisini çı
karacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 
Adres: Denizbank liman idaresi 

yüksek boşaltma serv;si mavna -
cılarından Mehmet oğlu Mehmet 
Şen. 

GIYAP KARARI 
BOMBALANAN !NGİLİZ 

GEMİLERİ Beykoz Sı. •t "· ' ' mesiııden: 

v ı- · 10 (A.A ) .. Beykozda Kavakdere caddesind~ 
a ansıya . - Dun bnl k· 1 S li . ..• 1 d t , < a e me. 

og e en sonra yapı an bombardı-ı ı -
d d St f d St b k 

. • et ale\ nıne açmış oldugunuz 
rnan an a an or , an oc ve ~ 

Atı t G ·d dl d k' İ . alacJk davasının duruşmasında gel-an ıc uı e a arın a ı ngı- . .. . . 
1
. 1 bo b 

1 
. b medıgınızden gıyabınızda duruş ya-

ız vapur arına m a ar ısa et 
t · t' T 1 '-t 1 d - '-'ld' .1 pılmasına ve gıyap kararının teb _ 

e mış ır. e e,., oma ıgı w ırı - li-· d . 'b .. 
kt d

. gın en ıtr aren beş gün ıçınde 

. yazı o ara ıtırazıruzı bıldırmeni-me e ır. 1 li 1 k . . . . 

ALMANYA NE DiYOR? ze. ve gıyap masrafı olan ku-
Berlin 10 (A.A.) - İngilterenin ruşu da mahkeme veznesine yatır-

Minorque adası meselesi karşı manıza ve bu işleri yapmadığınız 
sındaki hattı hareketi karşısında takdirde bir daha duruşmaya ka -
Alman gazetelerinde sert mü ta - 1 bul edilmiyeceğiniz ve yeniden ta -
lealar görülmektedir. Bu gazete- yin olunacak günde dahi gelmediği
ler, Büyük Britanyayı İspanyol niz takdirde temyiz ilamı kararına 
işlerine pek fazla müdahalede bu- uyularak tebeyyün edecek hale gö
lunmakla itham etmektedirler. re duruşmanın bitirileceği ve bu 

Lokal Anzeiger gazetesi. İngi- 1 gıya;ı kararnamesinin ~ılıi ilanen 
liz kruvazörünün .hakikaten yal- ve on beş gün müddetle t"bliğine 
nız cumhuriyetçi ispanya rüesası- ve duruşmanın 13/2/939 paz::.rtcsi 
nı mı hamildi, yoksa içinde Mi- günü saat 11 re bırakılmış ol,iuğu 
noque a~asında hizm~t etmek ü-

1 
teblij olunur. (939/65) 

zere İngıltereden gönderilmiş İn-
gilizler de mi vardı? Sualini irad mektedir. 
etmektedir. Fransa ile İngilterenin hattı ha-

İngiltere, oyununu bitaraf bir 
devletin tavassutu maskesi altın
da gizlemekle beraber şimdi Ak
deniz meselesine atfetmekte ol -

öster -

reketleri, Negrin hükumetine kar
şı dostluk tezahürlerinde bulun
dukları zaman yalnız kendi men
faatlerini düşünmüş olduklarını 

göstermektedir. 

Rus· Macar Münasebatı 
Niçin Kesildi? 

Kadının Yaşı 
Belli Odu 

(4 ünrii ıahifeden devaM) 
Basarbya meselesi olduğu tekrar 
ediliyor. Şimdiye kadar Rusya -
run Basarabyadan kat'i surette vaz 
geçtiğini söylemediğine bakılarak 

Rusyanın ergeç burasını Roman
yadan isteyeceği düşünülüyor. Bu
na mukabil Moskova mehafiliiıin 
dediği da şudur: Şimdiye kadar 
Rusya her vesile ile temin etmiştir 
ki Basarabya için Romanya ile 
harb edecek değildir. Şimdi ise da
ha ileri gidilerek temin ediliyor 
ki Rusyanın Basarabya üzerinde 
Romanyadan istediği hiçbir şey 

kalmamış. 

İşte yukarıdanberi yapılan şu 
huliisaya nihayet verir ken şu nok
tayı tekrar hatırlatmak !azım ge-

HİKAYE 

Maslak Yolunda 
(4 üncıi. sahifeden deva•ı' ' 

rabaya yetişmesine kafi geldi. Fa
kat.. öndeki araba Maslak yolu -
nun tarla arası toprak yolunu tu
tan Saranca çiftliğine sapmış ve .. 
Muhtarın kulağında bir ses çınla
mışti: 

- Arkamızdan gelin. Bu davet 
çok ağır bir düello ve facia sah
nesinin başlangıcı olacaktı. Fakat.. 
Evet yine fakat... diyorum çünkü 
eğer Muhtar şoföre: 

- Onları takib et dese ve sıla
hına sarılsaydı belki hiçbir ala
kası olmadan bir cinayetin faili 
olacaktı. 

Asabına hakim olmanın lezze
tini tadan genç adam şoföre: 

- Eve çek Ata, n~tice anlaşıldı 
dedi ve şoför Ata, Muhtar Muhtar 
silahını boşaltmak lüzumunu his
setmeden yollarına devam ettiler . 

O geceki Maslak yolunda geçen 
takib, meydan okumalar Muhtara 
hiçbir tesir yapmadı. O yalnız 

Maslak yolunu ve daha fazla Me-
ralin akıbetini düşünüyordu. 1 

. 
an an a ı a ve 

Eski Devirler 
çı en 1 

(5 inci sahifeden de:ıam) 

O zamanlar kahve on para, yir
mi para ıdi Sonra kırk paraya 
çıktı. Fakat yirmi para olan kah
velere kıraathane denirdı. 

Oralara sözde aristokratlar gi
derdi. O zamanın meşhur kahve
lerinden Tiryakiler çarşısından 

başka, Asmaaltı, Mısırçarşısı başı, 

Yenicami, Şehzadebaşı, Beyazıd, 

Nuruosmaniyedeki kahvehane ve 
kıraathaneler vardı. 

Nargile de çok yaygın bir halde 
idi. Her kahvede nargile fokur -
datan beş on kişi görürdünüz. Ay
ni nargileye ÜÇ· marpuçun bağ -
landığını, üç kişinin ayni nargile 
sürahisinden içtiklerini çocuklu
ğumda görmüştüm. Şimdi par -
gile rağbetten düştüğü gibi, böyle 
üçüzlü nargileler de artık yok. 

Kahveye çıkmak tabiri bizde 
çok eskidir. Esk'i kalem efendileri 
akşam eve geldikten sonra, ye -
meklerini yerler, soyunurlar, en
tarilerini, şal hırkalarını, takke -
lerini giyerler, mahalle kahvesine 
çıkarlardı. Orada gece yarısına 
kadar otururlar, sohbet ederler, 
hikayeler anlatırlardı. 

Eskiden mutlaka herkesin bir 
işi yoktu. Meslek, vazife sahibi ol
mak mecburi addedilmezdi. 40-50-
60 yaşına geldiği halde, kendi a
lın terile on para kazanmamış, 

bütün ömrünü kahvelerde nargi
gile içmekle, hikaye anlatmak, 
tavla oynamakla geçirmiş insanlar 
ekseriyette idi. Bunlar, vazifeye 
gider gibi, sabahleyin çıkarlar kah-

• veye giderler, öğleyin eve yemeğe 
gelirler, yemekten sonra hemen 
kahveye koşarlar, akşam üzeri 
eve dönerlerdi.. 

İşte eski zamanların kahve ale
mi ... -

Papa Öldü 
Vatikan 10 (A.A.)- Papa, saat 

5,31 de vefat etmiştir. 
Son Telgraf: Papa epey zaman

danberi kalbinden rahats!z b·:lun
makta ve vakit vakit ağır krizler 
geçirmekte idi 

liyor: Rusya ile Almanya arasında 
bir anlaşmıya varılacağı etrafın
daki rivayetlerjn neticesi çıkma

mış. Rusya ile İngiltere arasında

ki münasebat daha iyileşmiş. Rus
yanın Basarabya işinden dolayı 

Romanyaya karşı davası kalma
mış. 

BUıclapeşte mehafiline gelince; 
Macarlar şimdiye kadar Rusya ile 
aralarındaki münasebatın daima 

zayıf kaldığını, onun için şimdi 

münasebatın kesilmesi büyük bir 
hadıse sayılamıyacağını söylüyor
lar. 

İtalyan matbuatının bu mesele
de sükut etmesi de manalı olsa 
gerek. 

Biribirlerindan 
Ayrılamıyorlar 

(5 inci sahifeden deLum) 

Mahkemede sorulan suallerden 
ve alınan cevablardan anlaş!l<lı -
ğma göre Bensonun karıs! He a
şığı arasındaki münasebet yalnız 
gönüllerde kalan bir sevgiden i
baret olarak devam etmiş, fakat 
Benson artık büsbütün eve gelme~ 
olduktan sonradır ki karısı aşığına 
giderek artık onunla beraber ya
şamağa başlamıştır. Şimdiye ka
dar da hep beraber yaşıyorlarmış. 
Geçen haziranda kadının bir ço
cuğu dünyaya gelmiştir. Nüfus 
kaydına bu çocuk kadının aşığı

nın ismi ile geçmiştir. 

Artık Benson ile karısı arasında 
ki izdivaç rabıtasının ne hale gel
diği görülmüştür .. 

Kadının avukatı da mahkeme
den boşanma kararı istemiştir. 

Çünkü kocasının başka bir kadın
la beraber yaşamakta olduğu Jn
laşıldığı cihetle kadın da boşan
ma kararı almağa hak kazanıyor
du. Her iki taraf birbirlerinden 

(5 inci sahifeden deı•am) 
bu sirkati tanımadı. Vazgeçt.m 
Kocam ~in uzamasını ist€m~di. 

Sonra hakimle müddeıumumi 

arasında şöyle brr muhavere geç
miştir: 

- Yaşınız kaçtır, söyler misiniz? 
- Otuz dokuz yaşındayım. 
- Siz 1896 senesi 12 temmuzun-

da doğmuşsunuz!. 
- Bunu hiç bilmiyorum. 
- Fakat resmi vesikalar bunu 

böyle gösteriyor. 
- 1899 da doğduğumu zanne -

diyorum. 
Kadın ilk kocasının kendısine 

almış olduğu evde oturduğunu, ilk 
kocasının kendisf~e para bıraktı
ğını, ayrildıktan sonra öldüğünü 
söylemiş, sonra başka kocaya git
tiğini, ondan da ayrıldığını an -
latmıştır. 

Kadın nihayet yaşının daha iki 
sene büyük olduğunu kabul et -
miş, 39 değil, 41 olduğunu hesab 
neticesinde itirafa mecbur olmuş
tur. Doroti sahne artısti olmak is
tediğini de söylemiştir. 

Muhakeme başka bir güne bıra
kılmıştır. 

İstanbul komutanlığı 
Satıaaı .. a Komityo~u ll!a!uı 

Ayazağada süvari binlcilıi< o:rn
lunda yapılacak har ki elektt il< tesi
satının açık eksiltme ile ihalesı JG_I 

Şubat/939 Pe;şembe günü snat 11 
de yapılacaktır. Muhammen keşi! 

bedeli 800 lira 38 kuruştur . llk te· 
minatı 60 liradır. Şartnamesi v, sa· 
sairesi bedeli mukabilinde inşaat şu
besinden verilebilir. İsteklilerinin 

ilk teminat makbuzu veya mektub
larile beraber 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 maddelerinde yazılı vesikala
rile ihale gününden en az sekiz gün 
evveline kadar vıliıyet nafıa fen 
müdürlüklerinden afoeukları vesi
kalarıle beraber belli gün ve saatle 
Fındıklıda Komutanlık s•·tınalnıa 

ayrılmak istemekle beraber hf. - komisyonuna gelmeleri. <653) 
kim bo~ıınma al bini red etmiş- 1f. 

tir. Hakim demiştir ki: Nakliye taburuna teslim ~'Clil -
- Eğer yalnız bu karı kocanın mek suretıle 5000 kilo vakum, 1500 

vaziyeti mevzuu bahsolsaydı ara- kilo \"alvalin ve 500 kib ham pet -
larındakı izdivacın artık kalma- 1'01 ile 300 kilo gres yagı evsafı da
mış olması laz•m gelirdi. Çünkü hilinde satın alınacaktır. Pazarlığı 
iki taraf arasındaki izdivac rabı- 13 Şubat 939 Pazartesi gunü saat 10 
tası bozulmuştur. Bunu dağıtmak da yapılacaktır. İsteklilerinin belli 
daha iyi olurdu. Fakat mahkeme , gün ve saatte Fındıklııl~ Komutan
için devleti, cemiyeti ve aileyi dü- !ık Satınalma komisyonuna gel 
şünmek zarureti vardır. meleri. (372) (787) 

* Tekirdağ Asliye Mahkemesin _ Demıryolu Tamirat deposu için 
den: lüzumu olan 53 çeşit malzeme satın 

Tekirdağının Ertuğrul mahalle 1 alınacaktır. Pazarlığı 13 Şubat 939 
sinde mukim Abdullah kızı Zeynep Pazartesi gün.Ü saat 14 tc yapılacak-
u 1 t af d . d t tır. Isteklılerınin belli gün ve sa -s an ar ın an aynı a res e mu- · 
k . ,_ Tah' -1 H'l . U 1 atte Fındıklıda Komutanlık Satın 
ım r-ocası ır og u ı mı s an lm k . 

aleynine açılan boşa'"'" davasının a a omısyonuna gelmeleri. 
yapılmakta olan mu,ıakıfn~sinde <373) (788) 
M. Aleyhin ilanen yapılan tebl:gat 1f 
U··zerı·ne ahk lm d'·· .b. Nakliye ve motörlü birlikler oku-m emeye ge e ıgı gı ı . . . . 
bir vekil tarafından da kendisini lu ıçın 5 çeşıt makıne •ıe saıre satın 
t ·ı tt· d' - · d hak ı alınacaktır. Açık eksiltme ile iha· 
emsı e ırme ıgın en mu · eme- 1 . q 
· b d d b esı .. 7 Şubat 939 Pazart~si günü sa· 

nın gıya ın a evamını. ve u se-
b 1 d 3/ 3/ 939 .. .. at 11. de yapılacaktır. Muhammen ep ~ uruşmanın gunu sa-
at g za bırakılmasına ve keyfiyetin kıymetleri mecmuu 1750 liradır: 
il • t bl' - · k ·1m· 

1 
İlk teminat 132 liradır. Şartnamesı anen c ıgıne arar verı ış o - .. . .. __ . . . 

dugu· ndan muayy .. tt her gun komısyonda go"ulebılır. Is· 
en gun ve saa e t klil . . ·ık . 

M. Aleyhin gelmediği takdirde bir e erının ı temınat makbuzu 
daha muhakemeye kabul edilmiye- veya mektuplarile 2490 sayılı ka • 
ceği tebliğ makamına kaim olmak nunun 2-3 maddelerind~ yazılı ve· 
üzere ilan olunur. (819) sikalarile beraber belli gün ve sa· 
______________ 

1

atte Fındıklıda Komu13nlık Satı!l· 

alma komisyonuna gelmeleri. 
KAYIP 

6/2/939 pazartasi gimü, saat 19 
da, Beyoğlundan Enıinönüne gel
mekte olan mevki tramvayında 

4 aded kolyeyi havi çantamı u 
nuttum. Getireni memnun ede -
ceğim. 

Adresi: Laleli, Aksaray caddesi, 
No. 8/1 Taceddin Kıpçak 

(388) (807) 

* tki adet arpa ezme makinesi sa • 
tın alınacaktır. Pazarlığı 13 ŞubD1 

939 Pazartesi günü saat 10.30 da ya· 
pılacaktır. İsteklilerinin belli gii11 

ve saatte Fındıklıda Komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(376) (805) 

ııe ~AoAH üli t ve ~'-... 
Her yemekte-o sonra muntazamın 

diş'erinizi fırç'l 1 'vınız 
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AmiralKolçak Valinin Sarayından 
Çıkıp Doğru Limana Koştu 

Bir Kac • 

- Mani olun! 

Boşalan 
Kalmamıştı 

Dakikada 
Şey 

Limanda Bir 

hep birlikte Boğaza girdi .. İstin
yedeki demir yerine funda etti. 

-- FöDmO<®ır "°' VoDdo~H©ıır 
Holivud Ne idi, Ne Oldu? 

--
A 

merikada 1907 de sinema -
cılık iki muhalefet zümre -
sınin elinde idi. Bir tarafta 

Edizon ve ona merbut şirketler, 

diğer tarafta da müstakiller ... 
Birinciler, müstakillerin reka -

betinin önüne _geçmek, faaliyetle-

tine nihayet vermek için birçok 

davalar açmışlardı. Hakikaten 

müsl~killer, az masrafla çok gü

zel tilimler vücude getiriyorlardı. 

O vakte gelinciye kadar filim 

amilleri yalnız Nevyorkta. Filii-

Tanınmış Artistlerin 
Hususi Eğ:ence Hayatları 

l delfi civarında ve Şikagoda çalı
şıyorlardı. 

Fakat kış aylarında, bu yerler
de filim çevırebilmek güçtü. Çün
kü kafi derecede ziya yoktu. 

Kalem adlı bir sinemacı, Flo -
rida bir tecrübe yaptı. Llkin sı

cağın şiddeti ve kasırgaların çok
luğu dolayısile vaz geçmek mec
buriyetinde kaldı. 

Fikford tarafından oynanmıştı. 
Biliihare bütün sinema funillerl 

buraya toplandılar. 
Losanjeles'in garbinde, Holivud 

(çoban postlu ormanı) denilen ye
re stüdyolarını kurdular. 

1912 de filim imtiyazı kalktı. 

Fakat sinemacıların hiç biri şar
ka dönmeyi aklından geçirmedi. 
Holivudu daha muvafık buluyor-

- Neye? 
- Düşman gemisinin bombar-

:lım .. nına! 
Kolçak ters ters valinin yüzüne 

bakı ı, söylendi: 

dan ateş edilen tesirsiz Rus top -
larına karşı vekarını bozmadan 
Yavuz arkasında şanlı Türk bayra
ğını dalgalandırarak Boğaz yo
lunu tuttu. 

Yavuzdan verilen bir telsizde 
donanma ikinci kumandanı Arif 
Bey~ Amiral Suşonun şu emri bil
dirilmişti: 

Amiral Soşonun avdetini duyan Con Gravfor, 
Harbiye Nazırı Enver Paşa Ami- Toni dö 
rali umumi karargaha çağırttı. Marko ile 
Soşon, Paşanın vanına çıkar çık- dnn.sedi or 
maz genç ve hadıd Başkumandan Y - Ahmaklığın bu derecesine 

hayatımda ilk defa rastlıyorum! 
Mihalovski amiralin üzerine 

doğru yürürken şiddetli bir infi
lak duyuldu, vali ile Kolçak ge
nis salonun birer tarafına fırladı
lar, yere, toprak ve kireç parça -
larUe yıkılan damın ınolozlan a
rasına dıiştiiler.. Yavuzun mermi
lerinden birisi vali sarayırun üst 
katına isabet etmiş, dam kısmını 
Paralamış, bu isabet vali ile ami
ralin boğazlaşmasına mani ol -
mu~tu. 

. Kolçak yerinden kalktı, kireç 
ıçınde kalan Jaciverd üniformasını 
sÜpürdü, üstünü başını silkeledi 
hala yerlerd yuvarlanan. kork~ 
sebebile yerinden kalkamıyan vali 
Mihalovskiye hakaret dolu bir ba-/ 
kışla haykırdı: 

- Seni astırmak için Çann ve 
hük· umetin yanında her şeyi ya-
pa~ağım! 

Mihalovski de sığındığı toz top
rak arasından cevab verdi: 

- Ben de seni kurşuna dizdir
mek için ı·c b d a e en he~ çareye baş 
vuracağım! 

İstinyede donanma ikinci 
kumandanlığına 

Tekmil donanma ile derhal ha
reket ediniz. Boğaz dışında bizim
le birleşiniz. 

Donanma kumandanı 
Soşon 

Arif Bey telgrafı aldı, fakat tel
graftaki bir şifre hatası yüzünden 
teehhurla Boğaz dışın:ı çıktı .. Fe
neri geçti, Peykişevket ve destro
yer fırkasının tekmil gemileri İrva 
adası civarında Yavuzla karşılaş
tı.. Amiral Soşon Arif Beyi geç 
kahlığı için muahaze etti. Sıvas
topolda batırılan Rus destroyeri 
Dubrovnik'in esir mürettebatı 

Barbarosa nakledildi. Donanma 

vekilinin azarlamıya benzer bir 
sorgu silsilesi ile karşılaştı. 

Enver Paşa donanma kumanda
nına çıkıştı: 

- Nakliye gemilerımiz yerle -
rine gittiler mi? 

- Onu bilmiyorum paşam! 
- Tesadüf etmediniz mi? 

- Hayır .. Sıvastopoia kadar git-
tik, dönüşte Odesaya da uğrıya
rak Boğaza geldik. 

- Niçin denize açılmıştıruz? 
Soşon yutkundu .. Harbiye Na

zırının telgraf meselesinden ha -
beri olmadığını sanan amiral fena 
kıstırılmıştı. Kekeler gibi cevab 
verdi: 

- Bir telsiz almıştık paşam! 
- Kimden? 

(Devamı var) 

Birisi Atılgan, Diğeri 
Çekingen Bir Çocuk 

Bugünkü Bolivud <Sunset caddesi ve radyo ıstnsyonu) 

1907 de, Şikagoda yerleşen bir 
başka müstakil sinemacı, Seling, 
Tomas Nash adlı bir operatörünü 
Filiıdelfi haricinde bir filim çe -
virmeğe gönderdi. 

_ N ask, Losanjeles'in yirmi kilo
metro ilerisinde küçük bir köye, 
Ve.use yerleşti. Joe Kıng garajı 

yan:nda hali bir arsayı kiraladı. 

Ve filmini çevirmeğe başladı. Ta-

!ardı. 

Tabiatin güzelliği, h&yatın bol • 
luğu, Losanjeles beled,yesinin gös
terdiği kolaylık, işçilerin Nevyork
takilere nisbeten az yevmiye ile 
çalışması ilah... işlerıne geliyor
du. 

Holivud da gündengüne buyü
yor, kalabalıklaşıyordu. Bugün 
Holivud kocaman, Ültro - mod~ı:>' 

Odesa limanı cehennem havu
~nl dö~üştü.. ol ile 4 des -
royer bırer tarafa sinmiş, liman

da bulunan iki duba bir nakliye 
::emisi, 6 kılavuz monitörü, bir de 
ınuavin kruvazör Yavuzun yıldı
r~n salvolarile param parça suya 
Comülmüşler, Araks destroyeri 
~as<t kısmından aldığı bir isabet
e işe yaramaz hale gelmişti. 

(5 inci sahifeden deva"• r 
. Kızda sa:ı·~ta __ karşı :rer.ak v~ ı~

tıdad kendını gosterecektıl'. Y•ızU 

içeriye çekik olan bu kız ila;ratta 
çekingen bir rol oynıyacakLır in
sanlar tarafından haksızlıga u.~ -

radıkça onlarla mücadele ctıı,ek

ten ziyade kendisinin hulyalarla 
dolu olan alemine dalarak kuv\·et 
vet ve teselli bulacağa b2nı,yor. 

macera sever. Çünkü yaradılışın
daki heyecan istidadı, hulynlara 
dalmak ~rzusu hep bunu icab et
tirecekt;:, Fakat kzır: dahr başkl 
yüksek emelleri olacaktır. İyi bir 
anne olmak gibi. 

Yeni Ve Çok Eğlenceli 

B Suşon, Yavuzun zırh kulesinde · 
L _0 napart vari mağrur duruş ile 
~ heykeli andırıyor, güpe gün

~uz Odesayı yakmak cür'etile ka
·aran koltukları, Kol~aktan adam 
0kıu . . k ı ıntıkam aldığına kendisini 
lindırıyordu. 

'1 Bombardıman 20 dakika sürdü. 
o~ ,bu 20_ d_akikalık _atq yağmurile 

-sa hulun harb ımtıdadınca işe 
~~ı.Yamıyacak bir h:.arbe halini 

1 
Amiral Kolçak valinın sarayın

~an Çıkınca doğru limana koştu. 
11 
ırkaç dakikada boşalan limanda 

lee Kagolu nede diğer destroyer -
s~ı _bulamadı.. Orada bir köşeye 
b dı .. Bombardımanın nihayet 
ınlılmasını, Yavuzun çekilip git -
•sıni bekledi s .. 

dak~at 15,15 de başlıyan ateş 20 
~ 1_ka sonra, 15,35 de Suşonun 

tı!e kesildi.. Sahil tabyaların-

No.6J. 
c 

leın •nç adam bunları söy !er söy-
tıııı. c_z ani bir tehevvürle Belma
~l Uzerine atıldı, saçıarından ya-

1Yarak tartakladı: 
kı;- Söyle ahlaksız kadın .. Bana 
~tıntnakta, hayatımı allak bullak 
ilşlq•kte. ~e zevk buldun .. Niçin 
o]ııı ııı. gıbı orasını da kirlettin, hiç 
"•r a.':".a yeni aşıkını, vücudünü 
ka.ı:~gı~. herifi o kayanın üzerine 
tna 8 Urüklemeseydin. Hiç ol -

<sa b· 
O ır tek orası temiz kalsaydı. 

iti Bderece şiddetle ı artaklıyordu 
' e1ın ct.ınd anın saçları kopup avu -Cit kalıyordu. 

l!•nç ~kÇe artan hiddetle, azdı, 
llu B adını şiddetle yere savur -

. •lın 
lt\İ§ ik· a muvazenesıni kaybet -

ı adım geriye yuvarlanmış, 

Eğer kızınız bu çocuk gibi ise 
ona olamiya-cak şeyleri olsun diye 
beklemeyiniz. Kendini ve varacağı 
erkeği mes'ud edebilmesi için la
zım olan şeyleri öğretiniz. Onun 

ince hisleri hırpalanmağa gelmez. 
Hulya aleminde kendi kendine ya
şıyabilccek olan bu kız yüksek 
hisler beslemeğe çok istidadlıdır. 

Yüksek duygularla yüksek bir ga
ye için kalbi çarpacak bir kız, bir 
kadın olabilecektir. Erkek karde
şinin atılganlığına bakarak bunun 
çalışmaktan hoşlanmıyan bir kız 
olduğunu zannetmemeli. Onun se
verek çalışacağı birçok ciddi işler 
olacaktır. 

Bu kızın yaradılışı evvela he
yacanlı olmaktır. Ve izzeti nefsi
ne dokunulmasına hiç müsaade 
-etmiyecektir. Biraz sergüzeşt ve 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

kafasını sandalyaya çarpmıştı. Ol
duğu yerde bir külçe gibi kaldı. 
Gözlerini kapıyarak başını arkaya 
bıraktı: 

- Ooooh Sermed! .. 
Sermed de yaptığına nadım ol

muştu. İradesi elinden gitmiş. ken
dini kaybetmişti. Bir kadına, bil
hassa evinde bulunduğu bir ka
dını karşı çok ileri gitmişti, ka
balaşmıştı. 

Yere eğildi. Müşfik bir se~le: 
- Kendimde (l•ğilim Belma! 
Diye inledi. 
Genç kadın gözlerini açmıştı. 

Yüzünden mes'ud bir tebessüm 
kanatlandı: 

- Böyle konuş Sermed!.. Bana 
Belma diye hitab et .. Mes'udum! .. 

Daima yüksek emeller beslemek 
istidadında olan böyle kızlar ken
dilerini yüksek bir anne görmek 

arzusundan vazgeçemiyecekler -
dir. Onun için bu yüksek gaye on
ları bir takım sergüzeştlerden ko
ruyacaktır. 

Bu satırlara nihayet verirken 
tekrar etmeden olmıyacak: Eğer 
çehrelerine bakarak başkalarının 
ahlak ve mizaclarını, istidadlarını 

anlamak merakında iseniz evvela 
dikkat edeceğin nokta şu olacak
tır: Çehre dışarı doğru mu çıkık, 
içeriye mi çekik?. Eğer birincisi ise 

böyle bir çehrenin sahilJ hayatta 
atılgan, uğraşıcıdır. İkincisi ise 

sıkılgan, kendisinı bir tarafa çe
kerek sakin yaşamak arzusunda
dır. 

Esas itibarile yaradılışlardakl 

bu fark gözönüne getirildikten 
sonra tabiidir ki iki grupun ayrı 
ayn ahlakları olduğu anlaşıla -
caktır. 

Sermed, onu kucakladı, koltuğa 
oturttu; darmadağın olmuş saç -
!arını uğuşturarak, sordu: 

- Bir yerın acıdı mı? .. 

Sermed az daha mağlılb olacak, 
- Hayır Sermed! ... 

Sermed az daha mağlüm olacak, 
yıllardır hasretini çektiği bu kıp-ı 
kızıl şehvet tomurcuğuna ağzını 

yaklaştıracaktı. Birden gözünün 
önünden iki hayal geçti: 

Biri İclal, diğeri kayanın üzerin-
de gördüğü manzara .. 

Titredi. 
Tekrar kaşlarını çattı. 

- Hareket günümüzü ayrıca 

teshil ederiz. Sizden bir ricam var. 
Gerek giderken, gerek orada bir
birimizden azami derecede uzak 
değilim!.. Yalnız olsam da ben si
değilim! .. Yalnız olsam da ben zi
zin ıçin ölmüş bir insanım!.. 

Belma sallanarak ayağa kalktı; 
üzerınde hırslanmış dişi bir kap
lan hali vardı: 

Bir Film: 
Thanks For Every Hing 

Sağdan sola doğru: Jak Oakia, Bienni Barnes, 
Vhilan, Jak Haley .. 

Adolf Ma.njo Arlenl 

yalnız degll ı - Ne diyorsun, ... 
mısın ... 

- Dündenberi hayır!.. 
- Dündenberi mi?. 

- Evet.. Seni o vazıyetle gör-
dükten sonra verilmiş hır kararla .. 

- Arkadaşın kim? .. 
- Arkadaşım değil .. Hayat yol-

daşım .. Karım olacak! .. 

- Söyler misin onu .. Tanıyor 
muyum?. 

- İclal! .. 

Sanki kafasına kendi büyüklü
ğünce bir taş bırakmışlardı. Bu 
darbenin altında ezilmişti. 

Kendini koltuğa bıraktı: 
-Yaa ... 

Genç kadın hakiki bir teessür 
içindeydi. Bunu Sermed de kabul 
ediyordu. Lakin bu teessür kıs -
kançlık mı, içten içe devam eden 
bir >evginin kırılı~ı mı, yoksa ye
ni bir oyun muydu? 

Bunu kestirmek güçtü .. Fakat 
ne C•lursa olsun, Belmanın d'1y -

duğu ıztırab sapsarı oian yüzün
den, her tarafı ayrı ayrı titreyen 
vüeudünden belli oluyordu. 

Sermed karşısında ve ayaktaydı. 

- Bütün bunlara sen sebeb ol
dın Belma dedi.. Sana ne kadar 

baglı olduğumu, adeta taptığımı 
biliyordun. Bu aşkı istişmar et -
miyecektin. 

Seni çalıştığın müessesenin ka
pısından genç ve yakışıklı bir de
likanlı ile, gülerek, laübali bir ta

vır!a çıkarken gördüğüm zaman 
kalbim delindi. Sızı halinde akan 
kanı halii dindiremiyorum. Ben 

Ben menetmiş, sen söz vermiştin! 
Hiç bir erkekle dolaşmıyacak, da
ireden yalnız çıkacaktın. Bu men'e 

ve •Öze rağmen .. Senden nasıl kaç
tığımı biliyorsun.. Kaçıyordum, 

nefret edıyorduın, fakat seviyor

dum Belma!.. Düne kadar da bu 
sevgi devam etti. Yaralı sevgiyi 

dün büsbütün katlettin. Şimdi gö-

Bolivudun 18 60 daki hali 

Açı.ı: havada bir sütüdyo kurdu. 1 

bii bu stüdyo pek iptidai bir şeydi 
Seling bu ilk tecrübeden cesa

ret aldı. Ve ertesi sene Kaliforni
yaya yeni bir sinema heyeti gön
derdi. 

B·ı defa heyet,Fransis Dog adlı 
bir :-ahne vazıının id~resi altında 
bulunuyordu. 8 inci caddede, Oliv 
sokağının köşesinde yerleşti. (Mon
t" Kristo) filmini çevirmeğe baş
ladı. O zamarıın yıld:ziarı günde 
iki dolara kanaat ediycırlardı. 

Losanjeles ancak 1910 da ha -
kiki şöhreti kazandı. Son kanun
da :biograf'ın meşhur sahne vazu 
Grifit bir stüdyo kurdu. İlk filmi 
Kaliforniya hayatına aid idi ve 
başlıca roller Ramona ile Meri 

nüllerimiz sevda morğunda otopsi 
için sıra bekliyor. 

Seninki, kuvvetle inanıyorum ki 
başka insanlarla dolu .. Fakat be
nimki içinde hala sen varsın .. 
Vardın .. 

Sana ne yaptım Belma .. Yalnız 
seni mi sevmedim; yainız sana mı 
bağlanmadım; yanarak, tutuşarak, 

taparak, her şeyi feda ederek yo- ı 

lun.ı mı koşmadım. Neden, niçin?./ 
Neden, niçin yaptın bunları .. 

Senden ayrılılı benim elim daha 
bir kadın eline değmedi, fakat sen. 
sayısız erkeğin şehvetini emen bir 
sünger oldun. Artık boğuluyo -
rum. İclal belki beni oyalıyacak, 

unutmak, asık suratımı atarak, 

bira" gülmeme yardım edecek. Ni
çin fena oluyorsun! Mademki bu 

kadar ağır, beni tasavvur et .. Se
ni daha dün başka adamla başba

şa, dizdize gördüm. 

(De\'IUIU nr) 

bir şehirdir. Burada geçirilen sAy 
ve eğlence hayatı çok heyecanlı -
dır. 

Senenin büyük bir kısrnıru ça
lışmakla geçiren yıldızlar, sinema 
artistleri boşzamanlarını zevkle, 
eğlence ile geçirmekten hoşlanır
lar. 

Holivudda çok büyük, çok muh
teşem sinem;ılar vardu·: Grom.ın 

' 
Mısır, Çin sinamları en kalabalık 
olanlarıdır. 

Burılar, hemen şehrin merke -
zindedir. Holivudun en buyuk 
caddeleri: Holivud ve Sünost cad
deleridir. Trokadero, \'andon gibi 
büyük lokantalar; Klover Klüb ve 
Brorı - Derbi gibi lük; barlar da 
merkezdedir. 

Salı gecelerı Ambasadöre, cu -
ma gecelen Amerika Stadı ~'Ok 
kalabalık olur. 

Hafta tatilleri kırlarda, bilııassa 
Molibu ve Santa MonıKa plajla . 
rmda geçirilir. Burada vılaız!Jrın 
hemen hepsinin birer kÖ~ku var
dır. 

Pazartesi günleri ilk fikiml<>rin 
seyrine hasredilmıştır. Filım _a
hibleri, bitirdikleri filmı, pıyasaya 
çıkarmazdan evvel tanıdıklarına, 

dostlarına, sinema münakkıdlerıne 
gösterirler. 

Bütün bu refah. saadet, zevk ve 
neş'enin altında ümidsizlikler, fa
kır ve zaruret vardır. Yirmi bin -
den fazla fıgüran on dclar kazan
mak için aylarca mahrumıvet. sı
kıntı içerisinde ömür süre;. Yine 
o kadar oyuntu kız, stüdyoların 
şiddetli ziyaları altında kanadları 
kırılan kelebekler gibi söner, gi
der .. 

İşte Holivudun bu sun'i sinema 
cennetinin, bu hayal beldesinin 
bugünkü hali: Bir tarafta refah ve 
saadet, Önür tarafta fakır ve se
falet ... 

• 
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SÜMER BANK 
UMUMi MÜDÜ RL0li0NDEN: 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlarile yaptıldan temaslardan 
herhangi bir sebeble memnun kalmıyncak olan sayın halkınnı:m 
badema bu husustaki şikayetlerini, hemen intaç edilmek üzere, 
mağazalarımızdan derhal telef~nla veya yazı ile aşağıdaki numa
ra ve adreslere bildinneleri rica olımur. 
SÜ:MER BANK 
Umumi Müdürlüiö 
Ankara 

StiMER BANK 
İstanbul Şubesi 
Voyvoda caddesi, Galata -SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 
l\Iüessesesi Müdürlüğü 
1 inci Vakıf Ban 
Bahçekapı, İstanbul 

Telefon : 1138 ' 1922 

Telefon ı 44969 

Devlet Demiry~lları v~. ':imanları ı 
işletme u. ıdaresı ilanları _ 

Muhammen bedeli 228000 lira olaı. 6000lı adet meşe cari h&~ tra
versi kapalı zarf usulile 20/2/939 pazartesi günü saat 16 da Sirkecide 
~ isletme binasında eksiltme komisyonu tarafından satın alınacaktır. 
[st~klilerin kanuni vesika ve 12650 liralık teminat ve tekliflerini ihtıva 
>decek olan kapalı zarflanm eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler II40 kuruş mukabilın
de Ankara, İzmir ve Sirkeci veznelerinden verilmektedir. (646} 

Adalar Mal Müdürlüğünden: 
Mevkii Sokağı 

Kamino Büyükada 
M•yand.ros Heybelıada 

s·•ravoli Heybeliada 
Köyönö Burgazda 

... stır Burgaz 
H. ık Burgaz 
Partik Bur gaz 
J rdenönil Kınalıada 

Karataş KınJ!ı~d~ 

Manastır Kına' ıada 

İskele mevki Kınalıadı 

Partik Kınalıada 

Cinsi 

Balık voli 

• • 
• • 
> • 
> • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Muhammen kira 
bedel. 

mah~Uı 400 00 

• 600 00 

• ıoo oo 
> 100 00 
> 50 00 

• 400 00 

• 50 00 

• 50 00 

• 50 00 

• 50 00 

• 25 00 

• 50 00 

Yukarıda evsafı yazılı Voli mahalleri kiraya verilecektir. İsteklile
rin ve tediye şeraitini anlamak istiyenlerin 23/2/939 perşembe günü 
saat on dörtte % 7 buçuk pey akçeleriJe Adalar Malmüdirıyetınde top-
1.ıman satış komisyonuna gelmeleri. (735) 

Bir demir yolu inşaat mühendisi alınacaktır. 

Orman Umum Müdürlüğünden : 
Umum müdürlüğe bağlı Devlet Orman işletmeleri revirlerinde dar 

lernıryolu ve diğer inşaat işinde istihdam edilmek üzere yerli ve yahut 
ıabancı bir mühendis alınacaktır. • 

Talibin Nivelman ve güzergah tayini ile dar demiryolu inşaatına 
ve dar demiryolu köprülerinin yapılışına müteallik bilCımum teknik 
ışlerde çalıştığına ve muvaffak olduğuna dair vesikalarla birlikt.~ .~i
hayet 26 Şubat 1939 tarihine kadar Ankarada Orman Umum Mudur
lüğüne bizzat veya tahriren müracaat etmesi lazımdır. 

Müracaat edenlerden ayrıca şu vesıkalar istenir: 
1) Hüviyet cüzdanı 
2) Orta ve yüksek tahsil diplomaları. 
3) En son ikamet ettiği yerde mahalli zabıtasından alaca{:ı iyi hal 

ve tezkiye vesikası. 
4) Tam teşekküllü resmi bir hastahaneden umumi sıhhat raporu. 
5) Halen çalıştığı ve evvelce çalı mış bulunduğu müessese veya 

resmi bir daire varsa bunlardan alacağı durum vesikası ve bonservisi. 
6) Kendilerini tezkiye edebilecek tanınmış zatların sarih adresle

rini gösterir muhtırd . 

7) Gelirlerini ve en son kazanç miktarını (irat veya maaş olarak) 
gösterir bir not varakası. <677) 

1 Deniz Levazın.::_atınalma Komisy0nu i.anl=ı 
1 - 13 şubat 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de ko

mihvonda mevcut nümuneı;ı gitıı 1000 kilo pamuk tire çorap ipliğinin 
paz.ırlıkla cksiltrneı;i yapıfocakııı. 

2 -- Nümune konıısyonda her gun görülebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saotte Kasımpa~ada bulunan komis-
yona müracaatları. C809) 

ı sta n bul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme komisyonunda .• : 

Çocuk doğum ve bakımevleri :rçın kapalı zarfla eksiltmeye konu
lan ı ki grup takim cihaıı için istekli çıkmadığından yeniden kapalı 
Larfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltmeye 25/2/939 cumartesi günü saat 11 de Cagaloğlunda 
;ıhh ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yaoı' cuktır. 

:! - Muhammen fiat 7000 lira muvakkat garanti 525 liradır. 
3 İstek'iler şartrameyi her gün komis ·ond " alab'lirkr. 

4 - İstekliler cari seneye aıd ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanun 
rl y, z,Iı belgeler ve bu ışeycter muvakkat garanti makbuz ve ·a banka 
mckt..ıbıı ile birlikte teklı!i havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel 
komısyona vermeler, (824) 

'Doktor Fevzi Vehbi 
Haydarpaşa İntr.n i hasta -ı 

nesi dahiliye, göğüs hasta -
lıkları klinik şefi, Taksim 
Kamerpalas, muayene: Saat 

1 15 - 18, Tel: 49313 

Halk epereti 
Bu akşam 9 da 
Modern Kızlar 

Son temsil Cumarte•i, Pazar ma
lim ,•e Süvare 

ESKİ HAMAM E~Kİ TAS 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: f / GÜZEL L 1G1 NI Z 
I - Şartnamelerine ekli listede cins, eb'ad ve miktarı yazılı muh- 1 C 1 N 

telif renkde 2800 adet bobin sigara kiğıdJ açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher milimetre& 2.20 kuruş ve tutarı 
1280.40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 

III- Eksiltme 14/2/939 tarihine raslıyan salı günü saat 14 de Kaba
taşda levazım ve mubayaaıt şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bileceği gibi nümuneler görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (516) ... 

Cinsi Mikdarı 
... 

Mu'ıam· 
men Be. 

Lira 

Teminat 
akçesi 
Lira 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Cibali F. için tahta 532 M3 
Paşa bahçe > • SOO M3 

22001 
13200 

1650 
990 K. ~ i;,30 KREM BALSAMİN 

T - İdaremizde mevcud şartname ve eb'ad listeleri mucibince Ci- KAN Z U K , 
bali fabrikası için Cibaliye teslim şartile 532 metre ve P:<~abahçe fab- 1 Bütün. dü.?yac.a ta.Ku .• e<lil -
rikamız için 300 metre mik'abı tahta ayn ayrı kapalı zarflarla eksilt- mış sıhhi guzellik kremlerıdır. 
me suretile satın alın~r.aktır. Gece için yağlı, gündüz . içi": 

Il - Muhammen hedellerile teminac akçeleri hizalarında gösteril- yağsız halis acıbadem çeşıtlef! 
miştir. 

lII - Eksiltme 15/2/939 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 

Alım komisyonunda yr.pılacaktır. 

hususi vazo ve tüplerde satı -
lır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

İSTANBUL - BEYOCLU IV - Cibaliye aid şartname ve listeler IIO kuruş mukabilinde ve -
Paşabahçeye a.id olanı parasız olarak her gün Levazım ve Mübayaat 
şubesinden alınabilir. ı A a kerl f•brlk•l•ı 

V - Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin kanuni vesaiki, teminat llA n lal.ı 1 

MARKONi 

A , ....... 

VERESiYE. 
SATIŞ 

ÜSTÜNLÜK İNTİl-IABI 
MECBUR EDER 

GıDıO 8.<IŞK.4 MARK.4 TMOY&L 
Ce>REBıLıRSiNıZ F.4KAT DA•~.,J 

CoZ<iNvZ 

MAllKONİ 
RJ:/PYOLARJNDA kllLllCAl(T 

SAHiBiNiN SESi 
VE ACENTELER.İNDE 

302 IJTIKLAL (AP 
8EYOGL U akçesı makbuz veya banka bektubunun ve aynca kapalı fiat teklifle- -

10 
TON NİKEL ALlNACAK 

rini ttıtiva etmesi Iazıın gelen kapalı zarfların münakasa gününde ek- Tahmin edilen bedeli (30.000) li

siltme saatinde birer %at evveline tada~ .yukarıda adı ge.,~·n komısyQJl ra olan 10 ton nikel askeri fabrika- il• ••••••• ••••••••••••••••••' 
reisr11e makbuz mukab!linde vermeleri ilan olunur. c7 ! 7> !ar Umum Müdürlüğü merkez sa-

Jf • ~alma kom.isyonuııca 27/3/1939 
I- Tuzlalarınuz için şartnamesi mucibince 90 adet vaı,'Onet açık . .. . t 

15 
d k al 

. . pazartesı gunu e ap ı 

e§iltme usulil~ ı;atın alınacaktır . . . zarfla ihale edilecektir. Şartname 
il - Hepsının muhammen btıdelı sıf Haydarpa•a 4700 !ıra ve mu- ( ) 

1 50 
k k bilin" d k 

1 ıra unış mu '.i e o -
vakkat teminatı 352.50 liradır. · d ·1· T ı· 1 · mu 

.. .. mısyon an verı ır. a ıp erın -
III - Eksiltme 10/3/939 tarihine raslıyan cuma gu?u saat 15 de vakkat teminat olan c225o) lirayı 

Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım komısyonunda ya- h . t kl"f kt bl ezku' r 
avı e ı mc u arını m 

pılacaktır. günde saat 14 de kadar komisyona 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-

1 
. k d'l · d 2

490 verme erı ve en ı erının c 
nabilir. 3 dd ı · 

sayılı kanunun 2 ve ma e erın-
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen Firmaların Fiatsız teklifle- d k" "ki kü .. tt 

e ·ı \esaı e mez r gun ve saa e rini, Detay ve eb'adını gösterir resimlerin ve vagonctler.n yatJkları k .. tl (
731

) 
1 .1 . 1 . . .h 1 .. .. d omısyona muracaa an hakkında ayrıc~ mufassa .izahat ı.e detay ra;ı'." .erı~: .. ı a e gunun en :kf 

bır hafta evvelıne kadar Inhısar!ar Umum Mudurlugu tuz fen .;ıube- KIIUKKALEDE YAPTIRILACAK 

100.000 lerce 
Kadı n ı n 

Nazarı dikkatini 
celbeden 

/ 

KREM PERTEV 
İnce bir Zcvl..iıı Titiz bir itinanın 

dt'rin bir tet'rübenin mahsulüdür. 
sine vermeleri ve tckliflerinın kabulünü mutazammın vesıka almaları İNŞAAT 

liizımdır. . . . . . .. Keşif bedeli (29.320) lira olan yu-~ 
VI - İsteklilerın eksıltme ıçın tayın edılen gun ve saatte % 7,5 k d 1 · t ·k ' f brı"ka ' ı• t b 1 Belediyesi İlanları arı :l yazı l ınş::ıa a~ erı a - s an u güvenme paraları ve tuz fen şubesinden aldıkları vesika ile birlikte yu-

1 
lT M"d"" 

1
.. ... e k z sa 

ar mum u ur ugu m r e ~ 

karıda adı geçen komisyorıa gelmeleri ilan olunur (515) tınalma komisyonunca ~4/2/939 cu-lll.-_._..;;, __ _... __ ..._ ..... __ _. .... _..., .. -~----~--;;.ı 
.1f ... Yıllık M.h ı • mon il". . . .. . ma günü saat 15 de kapalı zarfla 

I - Şartnamesı mucıbınce maateferruat bır adet buhar kazanı ka- "hal dil kt " Ş t (l) lira Kiraıı teminat 
ı e e ece· ır. ar ueıme 

palı zarf usulile eksiltmye ~o~mwıtur. . . (47) kuruş mukabHinJc komisyon- Karaağaç pay mahallinde l No. lı ot deposu 
il - Muhammen bedelı sii İstanbul 12500 lıra ve muvakkat temı- d .

1
. T libl . kkat te 

2 an verı ır. a crın muva - • • • • > 
nalı 937.50 liradır. minat olan (2199) lirayı havi teklii 

150 
200 
200 
200 

15 
19,99 
19,99 
19,99 

llI - Eksiltme 14/3/939 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de mektublarını mezkCır günde saat 
Kabataşda levazım mübayaate şubesindeki alım kornisYonunda yapı-

14 
d k d k · ermelerı· 
~ a ar omısyon:ı v 

lacaktır. ve kendilerinin de 24J·) numaralı 
IV - §artnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve-

nabilir. saikle muayyen gün ve saatte ko-
v - Eksiltmeye girmek istiyen firmalar münakasa tarihinden . .. tl ır2) 

nih,wet bir hafta evveline kadar fiatsız tekliilerlni inhisarlar umum .:;;;:::.;;.::;;;...;;;.;;.;,;_ __ _..:.;..._ ____ _ 

l 
ınısyona muraraa a='· . ~ 

müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerıııin ka-
bulünü mutazammın bir vesikayı eksiltme gününden bir gün evveline ~ Pi Y ,q c'. 
kadar almaları lazımdır. "' ~. 

VI - Eksiltmeye girmek istiycnlerin teklif mektubunu, kanuni ve- ~ 

saik '.'(, 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektubunu ve müna-r ~ 
kasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme 
gün'1 en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilim olunur. (591) 

Cinai Miktarı 

1209 M 3 
II5000 Adet 

• .ııı. 

Muhamman B. % 7,5 
Beheri Tutarı T"minatı 
Li. K. Li. K. Li. Kr. 

Saati 

l 
Kereste 
Beyaz çul · 
(başı bağlı) 

51987 - 3899 03 15 

- 70 33033 - 2477 48 15,5 
(Kilosu) (Takriben) Sıhhatinizi Severseniz ? 

Düz beyaz kana- 250000 metre - 15,5 38750 - 2906 25 16 IZM I RI N 
vi~e AŞÇIBAŞI Markalı 

I - Şartnameleri ve numuneleri mucibince yukarda yazılı malze-

• 
• • 

• 
• 

3 • • 
4 • • 

• 
• 

Yukarda semti ile yıllık muha~n kirası yazılı ot depolarının 

mayıs 940 sonuna kadar kiralanması için 19/1/939 tarihinde ihale yapı· 

Jacağı ilfuı edilen arttırmaya giren bulunmadığından arttırma 20/2/93.9 
pazartesi gününe uzatılımştır. Şartnamesi Levazım Miidürlüğünde go· 

rülebilir. İstekliler hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektıı· 

bile beraber yukarda yazılı günde saat 14,30 da Daimi Encümende bt1· 
lunmalıdırlar. (817) 

• •• 

Cerrahpaşa ve zührevi hastane-
elrine: 

Cerrahpaşa ve Haseki hastane -
lf.rinc: 

Cerrahpaşa, Haseki ve Zeyncpka
mil hastanelerine: 

Tahmin ilk 
beddi temin•~ ------

Pelerin 
Hasta abası 

Etajer 

Aded 
23 8,00) 
80 8,50) 

30 9,00) 

Portatii karyola 20 11,00) 

Çelik Jamba ) 
Somyalı karyola ) 

35 25,00) 

Battaniye 

ıo2 .31 

10.•D 60 6,50) 
50 11,00) 

me ayrı ayrı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 1 M A K Aft N A l Aft 1 N 1 Dairesi ~dı cinsi miktarı ve tahmin bedeli yukarıda yazılı b,ıW 
lI - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında ' ' ' . s' 

• 

gö•terilmıştir. 1 
1 

Her yer den israrla isteyiniz nan işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksıltmc 13/2/939 ~et 
III - Eksiltme 27/2/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizala-ı Seliınık Sergisinden Büyük zartesi günü saat 14,30 da Daimi encümende yapılacaktır. Şartname 1~ rında yazılı saatlerde Kabataşda ievazım ve mübayaat şubesındeki alım Mükafaı. levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya e 

komisyonunda yapılacaktır. l lıı~--·1111 .. /ft----!!'T~e·pe~b~a·ş•ın•d~a·- vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektt1b ~· 
IV - Kereste şrtnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 kuruş ı 111 Şehir Tiyatrosu beraber yukarda yazılı günde saat 14,30 da Daimi Encümende bul•• 

kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü ge- ~il~ 
malıdırlar. (658) 

çen şubeden ve İzmir başmüdürliiğünden alınabilir. DRAM KISMI l----------------------------
V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektublarını !li Buakşom 20,JO J a " d 

kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzlarını veva banka te- BİR MİSAFİR GELDİ Beyoğlu Kadastro Direktörlüğun en : 
, trO 

minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden bi- İstiklal caddesinde Komedi kısmı Beyoğlunda Şahkulu mahallesi ile Tomtom mahallesinın kad~> , 
ıı1ll rer saat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına mak- Bu akşam 20,30 da işleri evvelce bitirilmiş ve 2613 sayılı kadastro. ve tapu tahriri ka~~:ıı'e 

buz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (826) YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI nun 25 inci ve 3542 sayılı nizamnamesının 32 ıncı maddelerı mucı 
1
, 

j 1 4 Perde ,~e staııbu Kap('ı lar Cemiyetinden : : --------.;.T=U"l'H:':"'.A:"N~-- kadastro işleri bitirilerek muhtelıh tarihlerde ve muhtelif askı er l<''p 
Cemiyetimizin 938 yılına aid hesabat ve muamelatının ve çalışma lerile iki aylı ilanları yapılrmş olduğundan bu maha.llerden şah eJıl' 

tarzlarının tetkiki ve heyeti hazıranın ibrasile nizamname mucibince Tiyatrosu mahallesi bundan evvel tapu sicil muhafızlığına devır ve teslım ·e 
Bu akşam ·ş ' heyeti idare azasının nısfının yeniden seçilmesi için gazetelerle ilfuı miştir. Bu defa Tomtom mahallesinin de kadastro işleri bıtirılmı b~ 

edilerek 30/1/939 pazartesi günü toplanan umumi heyetimizde ekseri- y~~=l~a ~~::;;~u tapu sicil muhafızlığına devri hazır lığına başlanmış olduğundall l<,
1
1· 

yet temin edilemediğinden 13/2/939 pazartesi günü saat 14 den 16 ya Sadi ve arkadaş _ kere Tomtom mahallesinde alaka ve kanuni hakları ve gayri m:~111} kadar ikinci defa olarak Belediye civarındaki Cemiyet merkezinde top- !eri olanların itiraz haklarını ıstımal eylemek ve çaplı tapularını ıe 
!anacağını bildirir ve kayıtlı azalarımızın mezkür gün ve saatte teşrif- !arı. 

1 
h"" · t akalar! · 

lcrini dileriz. Ertuğrul Sadi Tek: (ÇAMURDA üzere on beş gün zarfında eski tapu senet erı ve uvıye var elcfı 

BİR ZAMBAK) 3 Perde. İsmail Sultanahmette Beyoğlu kadastro müdürlüğüne müracaat evlem •ır' 
Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETL\l İZZET BENİCE 
Basıldıi(ı yer : SON TEL<:RA.F Matbaası 

. . ·1 hafızl•• Dümbüllü: (PANSİYONCU CEV- ve bu müddetin hitamından sonra mahallenın tap.u sıcı mu ızlıgııı' 
RİYE) 1 P erde. Mişel varyetesi devredilmiş olduğu takdirde çaplı tapu sençtlerının sıcıl muhaf 
okuyucu Semiha b ir likte. dan almaları gerekeceği ilan olunur. (804) 


