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

istiiade etmiş oluriar. 
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ijl amlesinin Başlangıçlığını ifa J;:decek, Program Resmi Plana Alınıyor 
n g i 1 ter e'd en Yeni Fabrika 1 ar Berlin - Roma -Tokyo i tifakı 

için Krediler Alıyoruz.. Roma Mülakatından önce 
• • 

lnönü· 
Dün ilk 

Direktiflerini 
Verdi 

HükOmet 
Yen ı Bir 

~lan Hazırlıyor 
Kabinenin 

Dünkü 
toplantısı 

A nkara 16 (Hususi muhabi
<\ ?İıniz telefonla bildir!yor)-

lteiatcumhur İsmet İnönü
~~ .\ıııcar~ya avdetini müteakip 
~~l V ekılenin kendi nezdle -
de~ fevltalAde bir toplanbya 
lıt ııt olunacaA:ını llkönce haber 

n~ ~14q ı. V• işaret ettığim bu fev-
e toplantı dün Ziraat Ve-

~iln Ziraat Velrlletinde toplıınu fevkalade kabine toplant1S10a başk anlık eden ve ınraat, köy kalkınma 
Juı hakkında httkılıııete müphecle . !erme müıtenld dlriketifler veren Cumhur Rc~inılz Ankara istasyonundo 

Başvelr.il ve V eklllerle bir arada 

mek gayesini istihdaf 
dir. 

Zirai bakımdan da 

etmekte • ı kredi yardıınUrile köylüye tevzi ı başlı ve hümmalı çall§lila mesne-
oıl.unacalı:tıJ'. , dini teŞkil edecektir. 

memleket _ __ _ ~n altı saate yakın devam e-
istihsal mıntakalarına tefrik olu
narak köylünün refahını en zi -
yade temin roecek olan şekiller ve 
ziraat usulleri tercih olunacak, 
ayni zamanda en fazla istihsal 
hedefine gidılecektir. İstlhsıılitı 
arttırmak, ihracatımızı çoğal'I -
mak, memlekete dbvız celbt.tmelr 
ve kredilerımizi karşılamak bakı
mından bilhassa lüzumlu gcirül -
mektedir. 

Dünkü fevkaliide toplantıda İs
met İnönü Kastamonu ve Kara
deniz havalislndeki müşahroeJe

rine ve notlarına müstenid olarak 
hükiımete direktifler verıni§ ve 
hükiımetin hazırladığı ziraat w 
köy kalkınması planını tetkik e
derek tasvib tmiştir. 
Aldığım hususi malumata göre 

ziraat planımızda sınai ziraat de 
mühim bir ~evk.i işgal edecektir. 
Bu meyanda İngiltereden alına -
cak yeni kredilerle şeker fabrika
ları da tesis olunacaktır. 

Birçok alatı ziraiye de memle
ket dahilinde imal edilecek ve 

Ziraat ıcongresi ue köy kalkınm~."' 
hakkında hazırladığı plan tasvib 

edilen Ziraat Vekili 
Faik Kordoğlu 

Hükiımetin bu husustaki mesa
!si önümüzdeki aylar içinde en 

Halk Bankası 

met İnönü seyahatleri esnasında 
doğrudan doğruya Ziraat Veka -
!etinin idari muamelatı ile alaka
dar gördükleri bazı noktaları da 
Vekilin dikkatin tevdi etmiştir. 

Herhalde 1939 yılında hüktl -
metin en başlı mesaisini dört se
nelik üç numaralı plan ile bir -
likte köy kalkınmasını da içine a
lan resmi planın teşkil edeceğ: 

timdiden anlaşılmaktadır. 

REİSİCUMHURUN YENİ 
SEYAHATİ 

Ankara 16 (Hususi muhabiri
mizden)- Reisicumhur İnönü pek 
yakında ikinci tetkik seyahatine 
başlıyacaktır. 

Bu seyahatin Kurultay toplan
tısından önce ve Ankara kazala
rında olması muhtemeldir. Ku -
rultay toplantısından sonra Milli 
Şef daha uzun ve daha geniş bir 
seyahat icra edecektir. Bu seya
hatte ağlebi ihtimal İstanbul ve 
Trakyayı teşrif edeceklerdir. 

, Bu Sabah Açıldı 
..,tııt bi,. 1 

Cumhur Reisimiz saat 11,30 da 
Arttırma ve Yerli Malı Kullan
ma Haftası dolayısile, sergi evi 
önundeki sokak sergisini de şe

reflendirmi~lerdir. Cumhurreisi

miz sergi ile yakından alakadar 
olmuş, bilhassa milli kalkınmayı 
telııırüz ettiren grafik ve tablo -
!arla meşgul olmuşlardır. 

~ ~ hv "" llamle ne draat 

~~~~= bi~:=~· lktısadVekiJinin Gazetemize Beyanatı 
I~ . tetkik eıtı Y"" 

ıı~'tııı.ı, " lıt· . ''.'Ul! 'etin huzurlarile 
~.·~ il~ ır Bu toplantı dev -
ij"I\ h lı k6r ve nraat kalkın
' 4 h. "-llıı1ııu:ıa i""e<:eği faali ye-·•> """'• n .•• ... i•~·dır. Hükumet memv, '\ut, u 
1\ ltiyı, llıurnt ziraat hayatında 
~l~ı~tıı rdc geniş mikyasta bir 

1 •,~ııı: hazırlamaktadır. Bu 
S:ı.ı. Ya bilhassa 27 kiinunu

~~11 CJ\nkarada Halkevinde 
ltıı<l' lıı tlA! Baynrın reisliği al

~ Plan 
L hır acak ve yine kendile-
< • trıüh' o,•n .,. . ırn nutku ı.·1e açıla-
ı~c <-ır 

'ktır tat Kongresı ile baş-
t ıuk . 

~., Cıır,~l b 
" ili• n u hususta taklb e-

1\<j •nlı rn . • ' 1'" es•ı en kısa z3 -
~-,L.. Utk '·o" !" .. . k ,,, •uıto "' Y u.<unıi e ono -

" -r~ı , •!tir '• sos)llıl bak1mdan 
trı~k 

Ve refaha sevket-

Halk Bankasının şehrimizde te
sis edilen şı.besiı>ın açıll§ mera -
simi bu sabah saat 11,30 da yapıl
mıştır. Merasimde İktısad Vekili 
ile vali muavıni, iktısadi meha
fil erkanı ve diğer birçok zevat 
ve davetliler bulunmuştur. 

Evvela Halk Bankası Umum 
Müdürü Ata bir nutuk söyledi. 
Sonra Şakir Kesebir mukabil bir 
nutuk verdi. Müteakıben banka 
gezildi ve hazırun büfeden izaz 
edildiler. 

Eski sanayi ve maadin banka -
sının Postahane ittisalindeki bi-
nasında kurulan Banka yarın sa
bahtan itfüaren her nevi banka 
işlerı üz~rinde uğraşmakla bera -
bor ':ıilhassa küçük san'at ve ti
caret erbabına kredi açacaktır. 

Bu s•bah kiişad r<smini müte -
akıp İktısad Vekıli ılk mevduat 

olarak bankaya on lira yatırmış-
tır. 

Vekil Şaıcır Kesebir bu küşad 
resmini mii~eakip bir muharriri
mize vaki lıeyana"ında demiştir 

ki: 
•-- Kredi işine yardım edecek 

bugün tekrar h;ıyırlı bir mücı.se
se kuruluyor. Türk ticareti ve 
san'atı işlerıle uğraşan sayıları 
pek çok vatandaşların bugün kre
di ihtiyaçlarını kolay ve ucuz bir 
şekilde temin etmek gibi iktısadi 
bir vazife ifasını üzerine alan ye
ni müessese zahiri halindeki bu 
tevazuuna rağmen hakikatle çok 
büyük ve kıymetli bir hizmet der
uhde etmektedir.• 

İktısad Vekili deniz müessese
lerini ve Denizbankı teftiş ettik
ten sonra bu akşam Ankaraya dö-
necektir .. 

BUGÜN 
6 ıncıda -----· 

KADIN, MODA 

Ve .. Her Vakit 
KADIN 
MODA 
ÇOCUK 
SiNEMA 

Bütün bunların en iyi ve en 
giizcllcrini SON TELGRAF da 
bulncak:;ınız. 

istanbulun en çok satılan ve 
rağbet bulan hakiki akşam 

gazetesi olan SON TELGRAF 
muhterem okuyucularına daha 
ıçok layık olmağa çalışıyor. 

Tahakkuk Ettirilecek 
Bundan Maksc:d : T a 1 e b 1 e r i n i Terviç 

Ettirmek için Devletler Üzerinde 
Ede Bilmek! T azyık icra 

Alm.anya ve ltalya Tasavvurlarının Tatbik Sahasına 
Konulmasını Marta Kadar Bitireceklermiş 

ittifak etınelerı mevmu bahsolan Japon • Alman - İtalyan orduların ilan bir köşe 

L ondra 16 (Hususi)- _Av -
rupanın kara ve deniz kı

sımlarına ait ihtilaf yeni bir 
şekil almaktadır. Akdeniz mese-
lesinin kendi arzusuna göre hal
ledilmesi içın Berlinc dayanan ve 
Roma paktından kuvvet alan İtal
ya bu işin alacağı şekli kat'! ola
rak kararlaştırmak üzere Çember
layn - Musolini mülilkatına inti -
zar etmektedir. 

Ukranya meselesinin hallini 

Emniyet 
Müdürlüğünde 
Yeni Teşkilat 

Belediye islerine 
Bilhassa Ehem
miyet Verilecek 

Yeni Emniyet llırektörümüz 
Sadreddin Aka 
(Y azaı G ıncı sahifede) 

kara Avrupasının baş meselesi te
l&kki eden Almanya bu işde Rus
yanın şiddetli ve fiU muhalefeti. 
ne uğramamak üzere Japonyaya 
daha ziyade yaklaşmaktadır. 

HattA sırf bu maksatla Alman
ya - İtalya - Jaıionya arasındaki 
anti kcıınitern paktın askeri bir 
ittifaka çevrilmesi karar laştırıl -
mıştır. 

(Son Telgraf: Hatırlarda ol~o 

gerektir, Son Telgraf bu haberi 

hususi maltlmatına atfen bir ay 
kadar önce karilerlne haber vu
mişti.) 

Bu hususta hfilen Berlin - Tok
yo - Roma arasında müzakere ve 
muhabereye girişilmiştir. Roma 
mülakatından önce bu meselenin 
tahakkuk safhasına sokulacağı an
laşılmaktadır. 

Berlin - Roma mihveri bu su
retle yeni bir emrivaki hazırla -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Parti Vilayet 
.............. ıım:ı ............... 

idare Hey'eti 
.................. .: .. llliii::m ....... 

A 

Hey'et Azası Arasında 
Değişiklikler Olacak 

Cumhuriyet Halk partisivilAyet 
kurultayı bugil.n de ıaat on dli~t
ten itibaren faaliyetine devam et
miştir. 

Bütçe, dllek,tetldki hesab encü
menleri raporlarını tesbit edebil
dikleri takdirde bugün geç vakit 
vilayet idare heyeti azalarının so
çlmi de yapılacaktır. Yetişmediğ• 
takdirde intihab yarına bırakıla
caktır. 

Hususi surette öğrendiğime gö
re vilayetin idare heyeti uslan 
arasında değişiklik yapılacaktır. 

Kimlerin değişeceği ve kimlerı ı 

yeniden heyete alınacağı mahrerr. 
tutulmakla beraber pek eskiden

beri idare heyetinde çalışanların 
bu arada değişecekleri, Bu husus
da Vafi ve Belediye reisi Lutiı 

Kırdar yeni mesai arkadaşlannı 
seçmekte bilhassa titi? iavraM -
cağı anlaşılmaktadtr. 
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HADiSELER KARŞISINDA~ 
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Etab~i 
Vesikası 

Olmıyanlar 

I o L • 
1 Sl 

Ve., Mahkem~ler 

Şehir 
Yolları 
Yapı ıyor 

Meme! Ve Alrrı~;~~ 
KÖPRÜNÜN -KAZIKLARI 

G 
azeteler, Unkapanında insa 
edilmekte olar. yer.ı köprü- , 
ye aid bir havadis veri;·o:

lar Bir gazete bu işten bahseder-

olan falcılar da vardır. Bu sene, 
19~9 yı!!lda nder olaca4ını ta'ırnin 
edı n falcılar arasında şayanı dik
ka• fikirler ill'ri sılrenler var. Me-
sel.l hir F'rar.sız falcısı: 

.Bir veya bırkaç müstemleke
mizi terketmek mecburiyetinde 
kakcağız.• dıyor. Acaba doğru çı
kar mı d~rsıniz?. 

Türk Tabiiyetine 
Alınacak:ar 

\ ı, .. ift.:,,. ... -~ , ·:- ' ;--. - - :... "' J" ' .. • • ~ ' 

Oyandan 
Cı 
' 

Yeni Valinin Mühİln 
Bir Kararı 

İstanbulun süratle imarına bü-

Yuan: Ahmed şü)cril 
bir h•· 

Baltık denızi havzasının blll'ad• 

ken koca koca serlevhalarla şöy
le yazıyor: cYeni ktprünün inş?a
tında garıb bir kazlı< lşin<icn bah
aed.liyor.• 

Allah Allah .. Ka=ığın d1 garı bi 

YENİ ÇI~~ 
DALAVERK 

Etabli vesikası almamış olan v~ 
ya mübadeleye tabi bulunan 
Rumlar hakkında yeni bir karar 
verilmiştir. Etabli vesikası alma
mış veya mübadele mıntakası ahs 
lisinden olduğu halde şurada bu· 
rada kalarak naklolunmamış ofoıı-

an 
Dava 

Çocuğu 
Suya 

Batırmış 
yük bir ehemmiyet veren yeni 
Vali ve Belediye reisimiz yol me
selesine de ehemmiyetli bir iil:
kat göstermektedir. Bu arada :, ı
zı ehemmiyetli yerlerdeki adi kal
dırım sokak ve caddelerin süreli·. 
parkeye çevrilmesi muvafık gö -
rülmüştür. 

ritasına baldacak olurSa•d n /J· 
cenup sahillcrıni işgal e etsJ<all" 
manya ve şimali işgal eden ba,şkl 
dinavya memleketlerinden ]<el gô
üç dört tane küçük_ mern~ıooY" 
rum~or: Finlandıya, de..ıet· 
Letonya ve Lıtvanya. ~u ııu•1'' 
!erin hepsi de eski çar,ı!! uııııur 
sının enkazı üzer:r.de k_u.: ,..u · 
tur. Bunlar:ian Fin'.andlY ruPunu 
kadderatını İskandinav g va· 
teşkil eden Isveç, N orve~ı~di~ 
nimarkaya bağlamışt!r • • wbi 

olur mu? .. Diye merak edip ha- D•ıydur.uz mu?. Yenicamlln e'
di.seyi okuyorımnuz .. Erend.m, ne- rafı•ıı açmak üzere ıst.mlak y\pı
sele şu imiş: Ge(en sene ba~ınc'a lırken , evvelce canıiin haUıla•ının 
Unkapanı tarafında yeni köprü ı' bulunduğu civarda, yer altında 
yapılmaga başlanırken. ~O metru gayet kıyır.etli, mermerden yapıl-
uzunluğunda beton kaz•ldor ka - mış, san'at eseri olan bir ha?.ine 
lr.ılmağa başlanm•ş .. Buradaki top- meydana çıkmış .. Bunu habe~ ve
rak çürük olduğundan, 30 metro rrn gazete diyor ki: <Fakat, son
kazıklar tutmamış, tabii inşaat a;ı radan herhangi bir dalavereıtin 
durm14 ... Yeniden tetkikler, nro- neticesi olarak bu büyük mermer 
jeler, mukaveleler yapılmış: K:Ga hazinenin bulunduğu sahanın ü-
görülen kazıkların 20 ~er metre zerine ve etrafına dükkanlar yap-
uzatılması kararlaştırılmış.. tırılmıştı.r .• 

B~ sırada, irışaat. grU.pu, ~ü~7- , 1 Artık yere kazma vıırır.a~a da 
<!emır pıyasasındakı yukselışı ı .r. gelm:.,Yor .. Oradan da dalavere çı
sürmüş ve o fırsattan istüade et- 1 kıyor demek .. Şairin dediğ ' gibi: 
meği unutmamış. Belediyeden 30() ı Bir dokun bın alı. diııle kdsd 
bin lira fazla para almağı kabul , fağfurdan. 
ettirm~. İnşaat müddeti de altı 
ay uzatılmış.. ~ESÖR 
Kazık hikAyesi nasıl?. Daha bit- MAUKEMED~ 

medi amma· .. Köprüyü yapan mü
teahhid kazıklara 20 metre dah& 
ilaveyi fula görmüş, 2 metre ila
ve etmiş. Demir piyasası da bu 
esnada düşmüş .. 

F'akat, müteahhide fazla öde -
necek 300 bin liranın indirilmesi 
kimsenin aklına gelmemiş .. 

Kimbilir belki de kazıklar s3ğ
lam olsun diye paradan kaçınıl -
mamıştır. 

FALCILARIN 

KEHANETİ 

Avrupada bütün falcılar faali
yete geçmiş.. Çünkü, malum ya 
o diyarlarda Adettir. Yeni yıl yak
laşırken, falcılar otururlar, yeni 
senede neler olacağını kehanetle 
kestiri atarlar. Bu vadide meşnur 

Profesör Bakster namında bir 
zatı muhterem var. Bu ismi çok 
duyarsınız. Bu zat, senelerdir, Su!· 
tanahmed meydanında toprakları 
kazar, durur .. Buralarda taril,i e
serler arıyor .. Bu araştırmaluı 
kolaylıkla yapabilmek için, prc -
.:~sör bu civarda bazı binahn da 
istimlak etmişti. 

F'akat aradan yıllar geçtiği hld 
profesör, istimlak ettiği bınah~ın 
bedellerini sahiblerine vern,enJş .. 
Şımdi, koskoca Profesör aleyhine 
dava açılıyormuş. Profesör, hiç 
para vermek taraflısı değilmi§. 

Sen bilirsin yarabbi?. Bu İstan
bulun havasından mı, suyundar. 
mı? .. Bazı kimseler vereceğini ver
miyor, almıyacağını alıyor. 

AHMED RAUF 

lardan yuddaşlığırnıza şimdiy~ 

kadar alınmamış ve nüfus küti!k
lerire geçirilmemiş olanların bun
dan böyle tabüyetimize alınma -
ları bu karar ile kabul olunmuştı..r 

Buradaki 
Yahudiler 

İtalyada Yahudilere karşı tatbik 
edilecek o1an kanunlar pek yakın
da meriyet mevkiine gireceğinden 
memlekeitmizde mevcud 900 ka
dar İtalyan Y ahudisini şimdıdm 
teUış kaplamıştır. 

Bunların ekserisi Türk pasapor
tu taşırken sonradan İtalyan tabii
yetine girmişlerdir. Ve aralarında 
İs\anbulda büyük müesseseler 
kıırmuş olanlar da vardır. 
Şehrimizdeki İtalyan mehafil'. 

İtalyadaki kanunların burada da 
tatbik olunup olunmıyacağı hak
kında Romadan talimat bekle -
mek!E'dirler. 

Bu Yahudilerin ellerinden pa -
saportları alındığı zaman vaziyet
leri; Almanyadan çıkarılan Yahu
dilerinkinden farksız olacaktır. 

Bunlnrın beyaz Ruslar gib Nan -
sen pasaportu kullanabilecekleri 
söylerunektedir. 

Şehrimizdt'ki Alman Yahudile
rine gelınce : Bunların da ii.kıbet 
İtalyan Yahudilerinin vaziyetiP. -
rine uğrıyacakları şüphesiz gö -
rülmektedir. 

Mesele Ağır Cezaya 
İntika l Etti 

Pariko Beyoğlu.nda, Sırasenıl • 
Zerde oturuyor. Bunun bir de ıır
kadaf' var. lsmi Jozef .. lki kafa
dar bir gün kovboy oyunu oynar
larken, aralarında kavga çılcı'lor. 

Derken i§ büyüyor. Jozef, Pari
lcoyu. vuruyor. 

Dün, bu hadisenin mulıakemeBİ 
asliye üçüncü cezıı mahkemesinde 
görüldü. Periko'nun annesi fahİG 
olarak dinlendi. Anne fÖYle dl -
11ordu: 

- Benim çocu§um çalqlcandı. 
J ozef ise tmbeldi. Çocuğumu kır
kamrdı. Binaenaleyh 1'.ıidisede 

kasıd vardır. 

Anneden sonra, baba şahid ola
rak dinlendi. O da ayni iddi!U!a 
bulundu.. 
Davacı vekili, yani ana ve baba-' 

nın vekili ise, miiekkillerinin bu 
iddialarına i§tirak etmediğini söy
ledi. Fazla tees.Yürle söylen.mi§ !:ıir 

iddia oldu§unu. ileri sürdü. 
Neticede mahkeme kararım Ve1'

di. Kasıd iddia edildıği için bu h-1.
disenin muhakemesini yapmaya 
kendinde sal<ihiyet görmedi. Bu 
da~·anın ancak Ağırceza mahke
mesinde görülebileceği kararlas -
tı. Dava da ağır cezaya intikal etti. 

lki çocuğun kovboy oyunu oy
narken, çıkardıkları kavga böyle 
bir seyir takib ederek Ağırceza 
mahkemesine kadar intikal etti 

.. 
Aş:kar Tedbirsizlikten 

MtJhkiim 0ldu 
Kasımpaşada seyyar satıcı Sa -

Uh, üvey çocuğu Necatiyi soğuk 
suya batırarak ölümüne sebeb 9)

duğundan dolayı Ağırcezada •il - \ 
şikar tedbirsizlik. suçile 8 ay ha
pis 20 lira para cezasına mahkum 
oldu. 

Yoldan 
Çıkan 

1ramvag 
Vatman İbrahimin idaresindPkl 

106 numaralı tramvay .Maçkad:ın 

geçmekte iken yoldan çıkmıştır. 

Tramvay arabasi müşkülatla ,;ı; ı 

konulmuş ve bu yüzden tramvı.y
lar yarım saat işliyememiştir. 

--O--

Damdan 
Düşerek 
)'aralandı 

Giiztep~de oturan Mustafa oği u 
Hasan Kayışdağı cddesinde Sabr 

isminde birinin evini tamir etrn~k

te iken damdan düşmüş ve sağ 
omuz kemikleri kırılmıştır. Ha -

san Haydarpaşa hastanesine kal -

dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Yapılan bir tetkike göre şehri
mizin meskun kısımlarındaki yol-
ların sahası 10,5 milyon metre rn•:
rabbaıdır. Bunlardan ancak bir 
milyon c700. bin metre murahb· ı 
parke üst tarafı adi kaldırım 1:-i: 
kısmı da topraktır. 

İlk hamlede en mühim yerler -
deki adi kaldırım cadde ve s~k-ı 
!ar süratle parke ve mozayik par· 
keye çevrilecektir. Bunların 'l'lf''.'

ki ve mahalleri tesbit edilmekte -
d~-. 

Ayni zamanda mühim parke 
caddelerin .beton asfalt. a tahvil 
olunmasına devam olunacaktır. 

Posla 
Baş 

Miidürü 
Bir müddettenberi şehrimiwe 

bulunmakta olan posta, telgraf ve 
telefon umum müdürü Şerafed -
din Karacan dün de bazı merkez-
leri teftiş etmiştir. 

Mumaileyh bir aralık gümrük
ler başmüdürlüğüne de gelmiş ve 
müdür Mustafa Nuri ile görüş -
müştür. Bu görüşmede posta m·ıd
ddelerinin gümrüklenme işlerı et
rafında müzakereler ceryan et -
miştir. 

~ 

Ot0m0bi1, Ot0büs 
Arasında 

R ~asın " ya esasen Çarlık us, • ek b» 
.. .. yııkS .• muhtar ve kiilıuru . ı.zıındı>' 

memleketti. hti!<lalini " •·tıs•ıli 
d. ·a •• tan sonra da Finlan ıy ·,.vru?'' 

sahada çok ilerlemış ve JeJ<cl • 
· ınrrn 

nın belli başlı sanayı 
!eri arasına girmiştir. ııiII,. 

p s• 
Baltık denizinın ~prU ıere gr 

rindeki küçük m~mlek:·trile ola~ 
lince; bunlar, gere!: btr 1 ,·ege
münasebetleri bakunından_l< dr(' 

.. biiVU )'lr rek komşuları olan uç · ve 
!etin - Almanya, So"Yetled~ 0ufııl 

. . ' ktı<• 1 '• lonya - sıyası ve l · no• 
ımaıarı ıltJ 

mücadelesine sahne o evve· 
tasından büyük 1'arplcr.d. rrıı•~ • 

a.r. ı -Balkan yarımada. ını . tı' 81' 
1 ]<e iJ tadır. Üç Baltık mem e k n•' 

sında siyasi vaziı·eti en çdor 
Ya ı . ; 

olan devlet de Litvan rator 
Litvanya fski Rus ırnP',.18 r U· 

topra• l• 
luğundan koparılan . devıet 0 • 
zerinde kurulmuş bır _ .. ı /J en evv· ,. 
makla beraber, harpt le df s 
manyaya ait olan Mcrne uall.,or 
hiptir. Bu sehir VersaY m,.e .,,u· 

• ıŞ "' sile Almanyadan alı.n"'..rii'ıır~e ~ 
kadderatı ~trafında go ,.8parı 1 
Litvanya bir ~m~i ~e k~~pç se ~ 
Memeli işgaı etmıştı. B. ra" oi31" 
sonra o z m· n.·ı cJıkta!ıı ·ıtiJı' 

ı.l " bll 1 \(t"" 
sefirler konferansı da ·artl· . 
tasdik etti. Fakat bır ş ·rılsn ~ 
mel ile Almanyadan. ay 

11
11tar ,1 

çük mıntakanın idarı rne' şet'.~ 
haiz olması şartile. l'<fe!1l. 1ıısıı .1 

nU tı• 
muhtar ınıntakanın 

11 
da • 

IKüÇüK HAHERLEEJ 
Llkin henüz haklarında hiç bir 

muameleye tevessill olunmamıştır. 

ldd;a sahibleri, bu iki çoC'l.ık 
arasındaki mi:naferetin kıskanç
lıktan doğdu~ınu da i&bat edecek
ler.. Bakalım, hakikaten, çocuk -
Zardan biri ı:aZışkıın, biri de tem
bel mi?. 

-*
Kumaş 

bin kadardır. Ve. ~unlltvsnl11Ull" 
bini Alman, 40 bını Lı )l~u ~ 

Şoför İhsanın idaresindeki 2999 dır. Meme] LitvanY•~:.ııi~el~ 
numaralı otomobil ile ş~för Bür- ranhğı ve Milletler u)ıllr ~· 
hanın idaresindeki 3396 numaralı mürakabesi altında ın aıııaPd ,ı.1· 

U f otobüs Taksimde Zanbak sakağı- idareye tabi olarak ob:raber:.~,ı-HALÜK CEMAL 
Hırsızı 

* Yerli mallar haftası müna
aebetile dün yüksek iktısad mek
tebinde bir toplantı yapılmış, ev
vela mekteb müdürü Şükrü Ba
ban ve sonra Profesör Muhlis Ete 
biter konlerana verm~ler, bunu 
L'<ı talebenin söylevi takip etmiş
tir. * Maliye VekAletile temas et
mek ilı.ertı Ankaraya gitmiş olan 
D tfordar Şavket yarın §ehrimize 
dönecektir. * Tapu kanununun dördüncü 
maddesi hazineye alt arazinin i
mar edilmek ıarüle meşagiUerine 
temlik edilmesini amirdir. Mez -
kur maddenin tadilile şehir ve 
köy hudutları içinde bulunan ha
alneye alt arazinin bu madde hü
kümlerinden hariç tutıılm8Bl lta
rarlaşm!fkr. 

* Devlet deıniryollan Avrupa 
hattı banll.yösünde bir tecrübe 
ınllhiy.tinde kurulan Ahırkapt is
tasyonunun halka koPayltk temin 
ettiği anla§ıldığından bu istasyo
nun devamı içiıı umum müdür -
lilğlin müsaadesi istenmiştir. 

*Devlet demiryolları idaresi- flQ ayın Beyazıdda Karamürsel mensu - nın başında çarpışmışlor her iktsi beri idare edilmekle ya ~o ıe 
nin Sirkeci gannın ön cephesin- 'T'aksı·mı• C / cat fabrikasının damı delinmek de hasara uğramışlardır. man unsuru ile LitvıP ıııe>-
de yaptığı y~ni paviyonun inşaatı ~ 1 ıJ UÇ fl suretile hırsız girmiş ve 3 top ku- f d ikide bır. 

Balyayı Kl·m Ça'mıa. me ı arasın a .,. 
ancak bir ay sonra bitecek ve kü- V l k maş çalmıştır. Bu sirkatle maz - ı ~ çıkmaktadır. . .;a~' ~O" 
şadı yapılacaktır. . 1 a an M ah um nun olarak Yaşar isminde biri tu- Bir kaç gün evvel Kastamonu Litvanya nasıl bir eııırı ~e, ~ 

t im t f d A eı;ırrn erı' * Belediyede bir istimlak bü - Hatay Hi.ıkumet Reisi Abdur - Tevkifhanede birbirini yaralı _ u uş ur. nakliyat ambarı tara ın an ne - parak Memelı ele g bil •Jl' 
rosu kurulması hakkındaki proı·e rahman Melek, ıs· kenderun Uma- h doludaki müşterilerden birine e;ön- Jonya da ayni şekilde • ,il,. ~u yan Mustafa ve Nazımın mu a -

500 1
. k . 't nyaY•. ,.e 

Dahiliyece tasdık edilmıştır. mnın Türkiyeye ilhakı ve buna kemesine dün Sultanahmed 1 'nci Kalp Sektesinden derilmekte olan ıra ıyme - vakı yaparak Liva irJllij -rlel 
* Yeni avıikatlık kanunu mu- mukabil Hatayın diğer kısımları- sulh ceza mahkemesinde bakıldı -- tinde bir balya kaput bezi Ege Vilna şehrini ele geÇ sefıeO • 

cibince muameleciler iş takip ede- nının Suriycye terkine daır An - Şahid olarak Hüseyin dinlendi. Olmü, vapuruna yüklenirken çalınmı~tı. emri vaki de o zaın•;,.d~ r ı 
miyeceklertlır. kara - Paris - Şam arasında mü- .Bir patırdı işittim. Mustafanın Kumkapı Nişancasında Derin Yapılan tahkikat neticesinde i>ai- konferansı tarafından ı,itf~ · 
*Şark kromları Türk anonim zakereler cereyan ettiğinden ha - kolunu yarahgördüm. Başka b•r kuyu sokağında oturan 40 yaşla_ yanın Nesim isminde bir hırsız ta- miştL Bununla berab:~ıŞ fl51,ı 

şirketi, İsveçe mühim miktarda berdar olmadığını beyan ederek şey bilmiyorum• dedi. Fehmi is- rında İsmail oğlu Mehmed ismin- rafından çalındığı anlaşılmış, Ne- bu emri vakii tan~:ııeri oJI tJo rl 
krom stoku satmak üzere müza- ezcümle demiştir ki: minde diğer bir mahkum da: •r\a- de biri Tophaneden bindiği şoför sim dün yakalanarak adliyeye ve- lonya ile münased ._.1ııııŞts 1)' 
kereler başlamış buhınmaktad!r. - Gazetelerin bu hususta yaz- zım Mustafayı vurdu. Nazımda Kamilin idaresindeki 2022 numa- rilmiştir. sene inkıta halin e mart ·rı;' • 

d kl d • d ğ"ld" b k clı .. d.. d d' N t - hayet Polonya g.,çeP ~ır uJV 
1
tf * Cumhuriyet Halk partisı An- 1 arı ogru e 1 ır. ıça var ' gor um.. e ı. 1 '.! ,_ ralı otomobil ile evine giderken fğı .,,,. ııııı 

Hataydak: Türk - Fransız kıta- cede Mustafa 29 lira 10 kuruş Yurddaş: vanyaya tevdi et 1 ttı· 1(( kara vilayet kongresi dün Kızılay üzerine fenalık gelmış biraz sonr~ En deg" erli ve en manalı hediye tom ı'le bu ılhakı. tanpıoıon'I' ;•"' · · 1 k · d atının geri alınması meselesine Nazım da 22 lira 60 kuruş para ce- d .. 1 .. ,o" cemıyetı gene mer ezın e top - a o muştür. Yapılan muayene (Tasarruf kumbarasıdır) aleyh Litvanya ile 110rııı 1 lik gelince; bu, yakın bir atide bek- zasına mahkum oldular. 
anmış iki sene rapor okunarak neticesinde Mehmedin kalb sek - uıusal Ekonomi ve sındaki münasebetler ,,;,ı 

ittifakla tasvib edilmiştir lerunemektedir. · . t' .h~-, 
tesınden öldüğü anlaşılarak giı - Arttırma Kurumu · p-· - 'y k 1 f 1 r DUŞ ır. eJ&• ·fııf * Reisicumhurumuz Roma bii- * Çemberi ayn yı!başı~d~n •nn- 8 8 8 nan 1 91 Z a mülmesine izin verilmiştir. En sağlam gelir Devlet Tahvili- Fakat Meme! Jlle5 ıııııJI P~, rı! 

yilJı: elçimizi kabul etmiştir. ra kabinesinde yeni bazı tadilh İki gün evvel Fenerde Perşem- Altındiş'in Marifeti dir. Devlet Tahvili alan hemken- bu ınıntaltadaki !J arg51P0 ~1JY 
* Vaillerin Ankaraya gitmeleri yapacaktır. be caddesinde Velinin dükkanır. '\ ılisine, hem yurdun imarına yar· Litvanya hükumeti fa~•I Jl!',ır' 

hususi müsaadeye tabidir. Vali - * Çine bır milyon kolera aşısı girerek bir çok eşyaları çalan Şev· Sabıkalı Altındiş .Mehmed Ga- ılım etmiş olur. anlaşmazlik şek~P~ayiil< -~dl4r 
miz bu usule riayetten istisna e- gönderilmiştir. ket ve Diyamandi isminde iki hır- la tada Mehmed isminde birinin \ uıusal Ekonomi ve katte Litvanya ile iJif 1ıall• zil' f 
dilmiştir. Arzu ettiği zaman An - * Tahlisine istasyonlarımız ço- sız dün yakalanarak adliyeye tes- cebinden paralarım çalarken ya- Arttırma Kunımu ya arasında bir ibl _ _,.,n pi iP il' 
karaya gidecektir. ğaltılacaktır. Um edilmişlerd'r. kalanıp adliyeye verilmiştir. ,_____________ vam edip guliyor. ll"'İisi ıÇ i' 

•"""""""!!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!! .............. ,,,.,,...,,"""'"""""""~~--~,,,,,~,,.,,""'""",,,-~~~~~..,,,,,,,,,,"'""'"""""""""""""""'---,"'="""'"""""""""'"""'"""'" .... ""'."'!!!!!""'"""""'""""""""""'""""""'"""'"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L .. • t ıııeC . ııı ~ ..,_____ nu Meme! Dıye .ı;ııııJI . i .~ 

GÖKYÜZÜNDE 
olan valiye teşekkür ederek ay - - Acaba önce nikah meselesini Hayatım .. İstikbalim. Onu sa:ınt metresini tanımaz mı hiç?.. pilan seçim. bu ııı;ınil'etı~. l"r 
rıl<iı. açsam da, sonra Nihaddan g'!len yıp da gimi sorayım? Reşad birdenbire beyninden vu- nin şümul ve e~e eıtiJ11lij 1ıud~ 1 
Re~ad ogün Yeşilköyden İstan- telgrafı gösterip, Cahidenin dik - Karşı karşıya oturdullr. rulmuşa döndü; defa daha t~bar~ı ,.fe~~l~ ıii~· 

AŞK YARIŞLARI 
No.60 

Re~ad te!ırrafı \.-ebine koydu. 
Ve arkad8.§ından ayrıldı. 
Bayan Pakize bu telgrafı gö -

rünce, acaba yine kıymetli dama
dının bütün kusurlarını ve reza -
!etlerini örtmeğe kalkışacak mıy
dı? 

* Reşad vilayete gidince, fetıa bir 
haberle karşılııştı. Vaıi vekili, Re
şada. 

- Oğlum, dedi, ben ileri fıkirli 
bir adamım. S1zin müracaatınızı 

çok hoş ve zararsız buldum. ~ akat 
yaptığım tahkikat menfi netice 
verdı .. Galata y~'1gın kul~s;nde 

böyle bır tnplant nın m, hzurl1rı 
~Jdugunu söyledi! ,.., Zabıta da bu-

Yıu.an: İshndu F. SUlTEJ.IJ 

nıın fena bır ınis"I olacağını ileri 

sürerek, bir ~k tehlikelerini sa
yıp döktü. Mutlaka eksantrik bir 
nikah loyılması.ıı istiyorsanız . ben 

size güzel bir yol göstereyiı•r .ii- 1 
kah memuruna emir vereyıır.: Şir-1 
ketihayriy• vapurlarındar. birıni 1 
tutunuz .. İster Boğa?da. ıstersenizj 
Marmaraya açılarak, denizcie r -
kiihınız kıyılsın. Hem bu S·•retle 
yap.ırs1<nız, bütün dostlarınm dd 

nıkii.ha davet etmek ve herkesi 
m•mnun eylemek imkanını bu -

lursu'1uz! Geniş geniş, rahat rahat 
eğleııi rsinir.. 

Reşad fazla bir şey söyleme -
den, ker.disile bu kadar alakajar 

hula büyük bir ümidle !nmışti. katini bu nokta üzerinde mi top- Cahidenin annesi başını kal - - Ne diycıraunuz, anne! Met - manyarun hır gun tedigın ~u~ıl 
Şimdi Sukeci istasyonltlla gid•r· !asam... dırdı: resim mi?l.. !arı içine almak ~arı'I" Itı'P' 
ken suratı asık •e kıışları çatiktı. Diye düşünüyordu. - Artık hiçbir erkeğe itimadım - Evl!t .. Metreain! yoktur. Fakat ali f> ı 
Cahideyi nasıl kandıracaktı? I!ı.; Yeşilköye kadar kararsızlık iç·n- kalmadı, oğlum! Cahide sabahtan- Ve kaşlarını kaldırarak ili.ve !arı d!fında ya:ııY ı.J•4' .. ,. 
hır~ın kızın da zihni Galata kı.ıle- de geldL beri buhran içinde .. Hasta yatıyo:. etti: (Devamı f "' 
s;ne saplanıp kalmıştı. Keşke i>a Reşad, Nihaddan gelen telgrafı Reşad bu sözlerden bir §ey an- - Biz Perüıanla alay ederken, l..,.,.,..;,;;;,;;;,;;;,.--
fikri vaktile ona ~öylemeseydi. gösterince, Bayan Pakize bu h~. lıyamadı: ayni felii.lı:et başımıza geldi La -
Yuşa tepesinde yapılacak nikah diseye kimbilir ne kadar sinir - - Ne demek istiyorsunuz! C.. , kin ben, Pakize değilim, oğlum! 
az mı enteresan olacaktı? lenecekti? ıı;de neden hastalandı? Cahide de Perihan gibi saf ve gör-
Reşad, Yuşa tepesini o kadar :. Ve birden yerinden fırlıyaralr. güsüz bir kız değil. Biz onlar gibi 

istiyordu ki. O gün Reşadı evde Cahidenln - İlkönce onu göreyim, de.ii, dile düşmek ve aleme rezil olmak b iti ıf' 
Maamafih, Valinin verdiği filrir annesi karşıladı. ııizinle sonra görüşürüz. niyetinde değiliz. Ba asun ""4"' ·"' 

de hiç !ena değildi. Şirketihay - Reşad mütereddid olmakla be - Cahidenin anneai elini uzattı: Reşad masanın üstüne bıraktığı Dikim ... p1u1• pııl~ 
riy~~n geniş bir ''apur kiralamak, raber neş'eliydi. Daha kanepeye - Otur oğlum, otur! Cahidenin fotografı tekrar eline aldı: - sen sili• •• 
butıin dostlan vapura davet et - oturmadan cebindeki telgrafı çı- yüzünü artık göremezain! - Demek bu kadın benim m~ı- mi? 1>1iJııııı· 

Ö 
- Hayır bat ıırd•1 _,,,_,, mek, Boğazda bir gezinti yapmak, kardı: Koynundan bir resim çıkardı: resim imiş.. yle mi? _ Ya ı.ıın ı.arıt ,,,. Y 

Adalara doğru açılmak ne iyi o- - Cahide nerede? - Bu kadını tanıyor musunT - Evet.. Neden inkAr ediyor • _ otıam! .ıı""•,.ı,11 J 

lacaktı. Cahidenin annesi suratını aıı - Reşad fotografı tereddüdla al- •·un? Neden böyle bir kadınla a - Dikim saeJ•0.,. ••it ~· 
Re~ad, Yeşilköye varınca, Cahi- mış .. Gözleri yerde cevab verdi: dı.. 1Akan olduğunu önceden s~le - - Söyle bal<•''"'' d• •""" t' 

ııeye ilk önce telgrafı göoterecek, - Onu neden soruyorsun? · Dikkatle baktı. medin? Sen Cahldenin ne kadar rıştırdı•? 1 .arıl' ı I· 
_ 911>aınJJ1 ı, 

1 
,ı•' ,ı 

onc!an sonra nikah meseleı;ini a- Reşad birdenbire şaşaladı: - Hayır .. Tanımıyorum. kıskanç ve böyle şeylerden hiç 
11
,r (9"" 

çacaktı. - Neden mi soruyorum? Bu da Cahidenin annesi güldü: hoşlanmaz bir kız olduğunu şim- dlm. f.st. Erk~.,... 
Trend' giderken: nP nemck? O benim nişanlım.. - Dikkatli baktın mı! İnsan dlye kadar anlıyamadın mı? t2l 

(Devamı var) 



·~--

Baro Niçin 
Toplanıyor 

~anun, Avukatlığı Meslekimahsus 
Olarak Kabul Etmiştir 

~aro Reisinin Muharrlrimize Beyanatı 

1 atanbul Barosu başkanı D .. 
Hasan Hayri, dün Ankan
dan şehrimize avdet etmış 

~, öğleden sonra Borsada mutad 
bır . y . 

ıçttma yapı~t.ır. enı avu-
t.tıa,, kanununun meriyete gir -

~~ münasebetile Hasan Hayr! i· 
4!öriiştük ve kendisinden yeni 

unun tatbiki etrafında ma • 
lıııııat istedik. Hasan Hayri bu 
llıünasebetle gazetemize ıu he • 
t11ııaıta bulundu: 

•- Yeni kanun meriyete gir • 
ı!i, bu münasebetle Cumartesi u
:ull'ıt heyet toplanacak Baro re-

Ve Azalarını seçecık Ondan 
lonra bu heyet kaııunun kendll@
liııe vermi4 olduğu vazıfe ve 
~lti!itı yapacaktır. Bu vazifeyı 
~ !ekilde hüliisa etmek mümktin
•llt: 

{;""eli avukatların yeni büt -
~iııı yapmak, mahkemelere, di· 
.:: barolara, Adliye VekAletine, 

ler!Atre Mahkıemei Temyize 
tllnderm~k.. Sonra ' cmüzaheret 

1 

bürosu. teşkil etmek. Müzahereti ı 
adliyeden maksat, avukat tutma
ğa iktidarı olmıyanların baro ııeı:
dindeki avukat arkadaşlar vası -
tasile hukuklarını müdafaa ettır, 
mektir. Yine bu maksat dahilin
de olmak üzere asgari ücret h
rifesi yapmak ve Adliye Vekale
tine göndermek, ayrıca divanı 

haysiyete tayin edilecek, aza nam
zedini •cçerek bildirmek ve ni • 
hayet disipline, idareye mütcal -
lik baroya ait hususatı ifa eyle -
mek ve bütçesini tanzim ederek 
umumi heyete takdim eyle1:1ek 
yapılacak işler meyanındadır. 

Baro reiıi bu kanunun tatbiki
esnasında avukatlardan bazıla -
rının zarar görmesi ihtimali o -
lup olmadığı sualine de ıu ceva· 
bı vermiştir: 

- Kanun avukatlığı mesleki 
mahsus olarak telakki etmiş ve 
Amme hizmeti olduğunu kabul 
eylemiştir; bu iki vasıf avukatlı
ğı yükseltmeğe kMidir. 

Kazık ve 
Kazıklar 

A tntürk köprüsünün inşası 

~ mukavelesinde, bir kazık 
faslı \/armış. Köprü ayak -

larındaki kazıkları yükseltmek 
iddiasile müteahhit ıirket Beledi
yeye müracaat etmiş hem bu ka
zık bahsi, hem de demir fiatları· 
nın yükselmesine karşılık 300,000 
lira alınış. 

Sonra, kazıklar iddia olunduğu 
nisbette yük•cltilmemiş, demir fi. 
atları da dü~müş. Fakat, İstanbul 
Belediyesi de köprü için verdiği 
kazık parasını geri istemeyi akıl 
efmemlş. 

Bir arkadaşla bu balısi konuş
tuk da: 

- Belediye bu köprüyü fenne 
ve tekniğe daha uygun olmak şar
tile kazıksız olarak da yaptıra -
bilirdi anınıa, demek ki, kazıklı 

şekli menlaatine ve maslahatına 
daha uygun ve üstün görülnıö§ .• 

Dedi ve .• ilave rtti: 

- Bunlar yüksek ve teknik iı· 
ler. Hikmetinden hem sual edil • 
mez, hem de kazıklı mı, kazık•ız 
mı elveriılidlr, bunu tayin ve tef
rik bize diipnez. 

B"ÜRHAN CEVAD 

Günün Meselesr· 

1 
Ziraat Kurumu 

! Müdürü d<~ Şehrimize 
Geliyor 

Et Fiyatları Yeniden Mühim 
Mikdarda Ucuzlatıldı 

• • 

Uzüm ihrac 
Edeceğiz 

Kurum tuafından Anadoludan külliyetli miktnda getirllmeğe 

IMuallimlerD· evlet Ziraat k:~::u:~ ko: ~=:e başlanmıştır. Bu1-

I - e B şehrimizin et ihtiyacını dan sonra haftanın muayyen l!İill-

~ Jcın ı•r muntazam surette tatmin !erinde, Kurum bu faaliyetine dc-

lktısad Vekaletinin 
ft.fü:saadesi Bekleniyor 
h İl' kısım tüccarlar; !atan • J 
(l bul Türk Ofisi müdürlü • 
ıı.,., tüne müracaat ederek şeh
·~'<lden dehar!ç memleketlere 
~ llırı. ihraç olunmasına h ük • • 
ı.'""llı lllüaaada etmesini istemış
"'t~ 

1~aİUnı olduğu üzere üzüm ih-
~ t.ı Yalnız İzmir limanından ya· 
~~dır. ve orada İktisat Ve· 
~~ti kontrolörleri ; ihraç. e~e
lll Üzümlerin standardizasıon 
~anıesine göre hazırlan.p 
~ 1-nnıadığını muntazaman 
ı:Ol etmektedirler. 

lazım geldiği takdirde; bu işten 

anlıyan kontrolörün bulunup bu
lunmıyacağını sormuştur. 

Kontrol idaresi de buna cPva-
ben ; münhatiıran Uzümden anlı· 

yan kontrol hulunmamakla bera· 
ber bu ilin icabında baaşrılabile

ceğini ancak; İç ticaret umum 
müdürlüğünden müsaade alın • 
ması icap ettiğini bildirmiştir. 

Bunun üzerine keyfiyet İç f-
caret umum müdürlüğünden s•>
rulmuştur. Müsaade verildiği tak
dirde İııtanbuldan mühim miktıır
da üzüm ihraç olunacaktır. h ~~ul Türk Ofisi müdürlü • 

lıı ttlecarlann müracaatı üzerine; Ancak bu ihracat, muvakkat ih-
~ldan üzüm ihraç etmek 1. raca! suretiie yapılabilecektir. 

Müvezziler 
Parasız 

Gezecekler 
l>oe .• 
~ta .. telgraf ve telefon mu • 

~ tıiııin Banliyö trenlerinde 
~ lleyahat etmeleri kararlaş· 

Romanya Bir Yat 
Aldı 

Bugünlerde İngiltereden !ima
nımıza gelecek olan Romen ban • 
dıralı Büçeni vapuru Romen Ve
liahdına ait modern ve yeni l:ır 

yatı da limanımıza getirecektir. 
Tayfun ismi verilen bu yat 

bunu salimen çıkaracak vesaitin 
Köstence limanında bulunmaman 

lı- ır 
'" yüzünden limanımızda tahliye o-

)oıı. Yflyet dün Devlet demir • lonacak bir müddet sonra da sü-
btr"lt\ \Unum müdürlüğünden vari ve mürettebatını alarak bu-
~llQ~'re Ue İstanbul posta bP.ş- radan Köstenceye müteveccihen 

~tüne tebliğ olunmuştur. :areket edecektir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

~o. 14 
~~litı . 

t~_ ll<ıft ltıedresesinden camıe gı
)~tıı •lar. da sarıklı ~rkadaş.nı 
"' k ak ıçın hadisenın olduğu 
\>, .0iuşuyorlardı. 
~IÇeq 

~ Ya ı er bağırıyorlardı: 
~~,q~/ haın~ .. Sen nasıl bit Y~-
1rıı,1 le katıPdebılirsin?.. Bire 
~f afiriıı başını 

Jı. lal ···· 
~l ~ıı-, y 

•, .dt11 • • en.çeriler arasında 
t- lıh ,_ llıuf,•r~bt•si başlamıştı. 
"l" ""he; 

'" ı~,1 · •ıııı;da softa ve Yeni -
' ~rı .. 
•ııı1°'ril Ustfi,ıe yatıyordu 

u r. ~ .. ba~ırıyordu : 
nıc ı 

~fta1 
er nlan yanımıza gel • 

a, b 
aAırıyo:du. 

xazıuı: M. !Sllmi KARAVEL 

- Ulema olanlar yanımıza gel
sin ... 

Yeniçeri zorbalıırının eline dil· 
şen kadıncağız ortadan kaybolup 
gitmişti. 

Nihayet; Trabzonlu yobaz Fa • 

tih camisine girdi. Peşinden dl' 

bir alay eli silahlı yobaz camie 
dolmuştu. Sabah namazına gtfan 

halk heyecana düşüp dini mera -
simlerini terketmeğe mecbur ı.J. 

muşlardı. 

Yeniçeriler, softaların camie il· 
tica ettilderini görünce şaşırmış
lardı. Mukaddes tanılan bir yere 
~!ahla taarruz etmek işlerine ı:•' 

etmek maksadile, yaptırdığı tel- vam edecektir. 
kikat günden güne, safha safha Öğrendiğimize göre, Pazar:es: varar •inkişaf etmektedir. Kurumun hll günü, Devlet Ziraat Kurumu u. 

A ı işle meşgul olan iki memuru Bü mum müdürü Şefik de şehrimize 

Plakiyaj Ve Fazla 
SUs de Yasak 

Muallimlerin mektep haricin -

de ve içindekı durumları, talebc

muallim münasebetleri hakkında 

Maarıi Vekllletince bir talimatna

me hazırlanmaktadır. 

Bu talimatname ile muallimle

rin hariçte de makiyaj yapmaları, 

nazarı dikkati calip şekilde süs -

}enmeleri de menolunmaktadır 

--ır-

Gümrük 
Baş 

Müdürü 
İstanbul idhalat gümrüğü mü

dürü Methi Adakan, ıehrımiz 

gümrükleri başmüdürlüğü vekiı

letine tayin olunmuştur. Bu hı..· 

sustaki karar dün gümrük idare

sine kbliğ olunmuş ve mumaileyh 

vazifesini Mustafa Nuriden devir 

almıştır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 

heyeti teftişiyesi riyasetine tayin 

olunan Mustafa Nuri önümüzde
ki Salı günü şehrimizden aynla

rak yeni vazifesine başlamak ü
zere Ankaraya gidecektir. 

İstanbul idhalat gümrüğü mü
dürlüğü vazifesini de vekaleten 

muavinlerden Nureddin Gündoğ

du idare edecektir. 

miyordu. Halkın taassubundan 
korkuyor !ardı. , 

Şeyhülislam Ataullah efendi 
vak'ayı haber aldığı halde y.,ni
çerileri kırmamak için evine kaç
tı. 

Softalar Şeyhülislamın işe mii
dahale etmeyip evine kaçtığını 

haber alır almaz hep birden tek
bir getirip sanki; gazaya gider. 
mücahitler gibi babı f.etvaya doğ
ru yollandılar ... 

Cami etrafına toplanan Yeni -
çeri ağalarından biri bağırdı: 

- Bire, ne durursunuz? .. Ye • 
n.içeri naı..usu elden gitti. Altmış 
paralık yobazlar, yoldaş öldüre -
bilecek cüreti elde etmiş bulunu· 
yorlar ... Girelim camie, keselim 
kelle.inı şu herifin ... 

Yeniçeri ağasının bu bağırma
sı toplanan gözü kanlı sergerde· 
lere kafı gelmişti. 

Mukaddes mabedi, Allahın 

yurdu zihniyetini bir anda çiğ -
nemiye hazır olan bu serseriler 

lend ve Selahaddin, mezbah:ıda gelecek ve et işile esaslı surette 
kesim faaliyeti olan. haftanın bizzat aliıkadar olacaktır. 
dört gününde tetkikatlarına de - FİATLAR UCUZLADI 
vam etmektedirler. Belediye et fiyatlarını yenicien 

tapılan ktkikler henüz kat'i ucuzlatmıştır. Bugünden itibaren 
bir neticeye bağlanmamalka bera- tatbik edilecek olan bu yeni ta • 
her şehrimizin bu çok müh;ın rifeye göre, karaman toptan 81, 
ihtiyacı bakımından esaslı bir perakende 36 ve adğlıç toptan 3f> 
şekilde karşılanmış olacaktır. Bu- ve perakende 40 kuruş üzerinden 
nun ilk hayırlı adımı olmak üze- satılacaktır. 

re bugün mez'"ahada Devlet Zi - Bu suretle her iki cinsten ikişer 
raat Kurumu t'arafından ilk hay- kuruş tenzilat yapılmıştır. 

Beşiktaşta Yeni Bir 
Cocuk Bahcesi 
' ' 
Yapılıyor 

M ahalle aralarındaki mezar
lıkları kaldırmak için ha • 
rekete geçen belediye Be • 

şiktaşta Yıldız civarında bulu -

nan ve o semtin en maruf bir me
zarlığını teşkil eden cAbbas ağa• 
mezarlığını da tamamile kaldır 

mağa ve yerine büyük bir cÇocuk 
bahçesi. tesis etmeğe teşebbi.ıs 

etmiştir. 

Fakat yapılan ilk çalışmalar; 

mezarlığın vaziyeti itibarile isi'l 
bu senelerde kabili tahakkuk b'r 
hale sokulamıyacağıru göstermiş
tir. 

Bu vaziyet karşısında •çocuk 
bahçesi. nin başka bir sureti~ te
sisi çaresine baş vurulmuş ve 
civarda bulunan diğer semtler:n 
de istifadesini temine hadim bır 

ellerınde piştov, bellerinde kı -
lınç camıin içine hücum ettiler 

Sabah namazına gelen cema~t 
zaten dağlışmıtı. Camıde beş f'D 

yobaz kalmıştı. 
Softalar, Yeniçerilerin camie 

baskın yaptıklarını görünce mü
ezzin mahfeline çıkıp ateşe baş • 
ladılar. 

Trabzonlu yobaz attığını vu -
ran bir adamdı. Cami kapısından 
içeri giren Yeniçerileri piştovla 
ördek avlar gibi birer birer avla
dı. 

Yeniçeriler bir türlil içeri kire
miyorlardı. İstanbulu fetheden 
koca Fatihin türbesi önünde ve 
ismini taşıyan camiinde, bir za
manlar alemi nizam ve intizam
larile hayretlere düşüren Yeni -
çeriler, şimdi Moskof hududun • 
da küffar ile muharebe yaparca
sına meydan muharebesi yapıyor
lardı. 

Cami muharebesi devam et -
tiği müddetçe hiçbir kimse bu 

vaziyette görülen Milli Emlake P

it bahçelerden biri seçilmiştir. 

Beşiktaş Kaymakamlığı bu 
maksatla Defterdarlığa müracaat 
etmiş ve bu büyük bahçede mo
dern çocuk oyunları tesisatı vü
cude getirilmesine müsaade olun
masını istemiştir. 

Bu çocuk bahçesi Beşiktaş ve 
Ortaköydeki çocuk sahibi ailele
rin büyük bir ihtiyaç ve noksanı
nı önliyecektir. 

Bahçenin önümüzdeki ilkbahar 
mevsiminde faaliyete geçmesi i
çın çalışılmaktadır. 

Ayrıca Vişnezadedeki bi.ıytik 

parkta da çocuklarm oynamaları 
ve eğltnmeleri içın büyük bir kı
sım ayrılacak buraya da oyun ve
saiti konulacaktır. 

vakaya müdahale etmedi. 
Padişah ve hükumeti zaten Ye· 

niçerileri zorbalarının elinde ve 
keyfinde idi. Hangi bir kuvvet ge
lip bu sergerdelere müdahale e
debilirdi. 

Zorbalar, akşam ezanına kadar 
muharebe ettikleri halde, Trab -
zonlu softa tek bir Yeniçeriyi içe
riye sokmadı. Cami kapısı Yeni
çeri laşelerile dolmuştu. 

Nihayet; Yeniçeriler binlerce 
kişi olarak toplandılar ve içlerın
den biri yoldaşları gayrete getir • 
mek ve cesaret vermek için ses -
lendi 

- Bire, yoldaşlar! Yeniçeri M

musu ayaklar altında kaldı. Ne d·:
rursunuz?. Hep birden dalalım 

camie ... Cami mukaddes ise bizi"' 
Yeniçeri ocağımız da mukaddes • 
tir ... Haydi ileri. 

Bu söz üzerine Yeniçeriler ga· 
leyana gelerek kapıdan içeriye 
hep birden hücum ettıler 

Trabzonlu yobaz habire ateş e-
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1 . Beş 
Tayyare 
Alıyoruz 

ÜçünLn lsim:eri 
Konuldu 

Hava kurumu İstanbul şuqe>i 
yeniden tayyar" filomuza İstaı>
bul adına ~ tayyare hediye etmeği 
kararlaştırmıştır. 

Bu tayyarelerden üçü .Kapalı 
çarşı•, .. Fener. ve cTak.sim• is .. 
mini taşıyacaktır. 

Kontrol 
Dairesi 

Laboratuarı 

Ay Başı Faaliyete 
Geçiyor 

İktisat Vekaleti htanbul kon
trol dairesi laboratuvarı ay baş.n
dan itibaren faaliyete geçecektir. 

Laboratuvarda her nevi ticari 
tahliliit yapılacaktır. 
Yılbaşından itibaren gerek liı· 

boratuvar ve gerek halen mev -
cut talılilat laboratuvarı müşte • 
reken çalışacaklardır. 

Bunlar liman hanının zemin ha· 
tında bulunacaklardır. 

---0--

Balık 
Bol/andı 

Haricdon Talebler 
de Çoğaldı 

İki gündenberi limanunı~da 
balık akını tekrar çoğalmıştır .. tfü 

suretle 2 gün zarfında 45 bin çift 
torik ve 15 bin kiloya yakın is -
tavrit ile bir miktar uskumru tu
tulmuştur 

Yunanistan ve !talyadan oa 
müteaddit balıkçı vapurları li • 
manımıza gelerek mühim mik -
tard:ı balık almağa başlamışlar

dır. 

Toriklerin çifti Yunan ve İtal
yan tacirlerine 12 ile 18 kuruş a
rasında satılmaktadır. 

Değişen 
isimler 

Cenub demiryollan üzerinde 
bulunan cNasibin• ve Arappınar 
istasyonları isminin Türk şive -
ve ahengine uygun olmasını te
m.inen •NucPvhin• ve •Mürşitpı
nar. ol;.rak değışlirildiği aHika • 
darlara tebliğ olunmuştur. 

Sanayi Birliği idare 
Hey' eti lcti maı 
Sanayi Birliği idare heyeti diı

öğleden sonra saat 15 te toplan -
mış ve Yerli mallar sergisi hesap
larını tetkik etmiştir. 

Bundan sonra Biı"liğe ait muh
telif meseleler üzerinde müzake

reye geçilerek kararlar verilmi~- ı 
tir. . 

1 --

· ıra~ 
Sebze Hali Mesele• 

K erestecilerde birkaç yıl ev· 
vel yapılan sebze hali, o za· 

mandanberi bir dedikodu ınev
zuudur. Bu binaya l>irkaç yüz bin 
lira harcandı. Arsası kısun kısım 
istimlak edildi. Tahsisat )·cti~ıne
di. Ttkrar tahsisat verildı. Bina 
yapJıp bitince, dar olduğu anla • 
şıldı. Kabzımallar bir~k şikayet· 

ler yaptılar, kims~ dinlemedi. Hu· 
Iiısa bu hal binası uzun bir mesele 
oldu. Yapılıp bittikten sonra, kı
sa bir zaman geçti. Duvarları çat
ladı. Gazeteler binanın tehlikeli 
olduğunu yazdılar. 

Şimdi, şu günlerde tekrar hal 
mevzuu canlandı. Bu ~efcr dl~. bi .. 
nanın yavaş ~·avaş ~itkmekte ol
duğu iddia ediliyor. 

Herkesin agzı torba değil ki, 
çekip büzesiniz, kulaktan kul~ita 
birçok dl'dikodular ynpı!ı~·or. 

lllohakkak ki, bu hal binasının 
macerasını n~ıJ hill'nlcr binayı 

yaptıı·:ınlardır. Binayı h lrdi)e 
yaptırnıı~tır. Binnnıo fcııru 'nzi
yetini de bilenler yine b diye 
fen heyeti ile müteahhittir 

Ortada bir bina var. Zamnn za· 
man. hakkında bir sürü ŞLY >ÖY

leniyor, yazılıyor. İşi asıl bilenler 
çıkıp da: 

- Bina sağlamdır. Hiçbir teh· 
likesi yoktur. Şu lıadar paraya 
yapılmıştır. Pahalıya da çıkma • 
mıştır, deıniyerlar. 

V c bunları söylemek kafi de
ğildir. Yerinde fenni keşif, o za· 
manki hesaplar üzerinde tetkikler 
yapıp bir fenni ve bir de malı ra
por neşretmelidir. Fakat, bu ra
porlar hakikate uygun olmalıdır. 

Aksi varid ise, yani bina kötü 
ve para da fazla sarfcdilmiş,c, bu 
da, açıkça söylennıelidir. 

Şimdi, zavallı kereste hali Zllil 

altındadır. Herkes birşey sö~ h 
yor. Fakat, hakikat nedir?. Bunu 
bilmiyoruz. İstanbul bizimdir. 

Vergiyi biz veriyoruz. Bdt•diyc 
işlerinin en küçük tefcrrüatına 

kadar bilmek hakkımızdır. Bde
diye de, bütıin bu i~lerin muh~s•· 
besini, mercı ve sa15.hi~·ettar olan 
makamlara olduğu kadar İstan -
bul halkına da bildirmeğe ıne~ -
burdur. Bunun için gazetelerin 
sütunları açıktır. 

İstanbulluları, yapılan her işk 
kale alınağa artık alışmalıyız. 

REŞAD FEYZİ 

Afyon 
Anlaşması 

Müzakereleri 
Türk - Yugoslav afyon bürosu 

müzakerelerine dün Ticaret Oria
sı meclis salonunda devam olu"
muştur. 

Bu toplantıda ; ihzari komis • 
yonun hazırladığı rapor müzake· 
re edilmiştri. Neticede rapor a)
nen kabul olunmuştur. 

Öğleden sonra da ihzari komis
yon toplanarak çalışmalarına cıe
vam etmiştir. 

Birimizin der jj 
Hepimizi1 der1i 

diyordu. Camiin içi Yeniçeri ölü
lerile doldu. 

Fakat Yeniçeriler bir adım bile 
geri atmadılar. Müezzin mahfe • 
line çıktılar. 

Meyvaya Hasret 
Gidiyoruz 

·Yobaz; o derece mahirane ve 
fiddetli ateş yaptı ki, mahfele ç:· 
kanlar dayanamadılar ve gerisin 
geriye kaçtılar. 

Softanın kurşunu bitmlfti. Bt• -
!inden palasını çekti. kaçan Ye • 
niçerileri budayarak kapıdan çık
tı ve kaçtı. 

Yobaz, gerek müezzin mahfelin
de ve gerek kaçarken müteaddid 
yerlerinden yaralanmıştı. 

LAkin zorlu yobaz, yakasını kur
tarmış ve İstan bulda.n kaçıp git • 
mişti. Nereye gittiği de belli de· 
ğildi. 

• •• 
Pınarhısar fi.yanı Ali Ağa; Ka

bakçının kellesin! ve gövdesio; 
ikiye böldilkten sonra, yere düşe'! 
üryan dilbere bakmamıştı. 

(Devam1 vu) 

Bir okuyucuma aöndudlil mek
lupla diyor ld: 

cŞimdl •ima -ftimldlr. Bu 171 

bir pdadır. Falıal, İslanblllda bol bol 
elma 7ente'k Jaemea IHme.n mömkliA 

delildir. Çiinkil, bu pahalı, Uola 

lüks bir maddedir. llalbulr.I, Tiırkl· 

J'eDln her tarafmda, dün1anın en 
iyi cim elmalan :reliı;lr. İstanbulun 
bilhassa., biraz. oria hallice Lnsan

larınm oturduiu semUcrdekl dti:k
ki.nlarda. ehna1ar müthiş pahalıdır. 

Klloc:u t5 kuruşa kadar elma sa
tıyorlar. Diler meyvaJa.r da &48-tı 

7ukan böyledir. Uc11z.11 tb. var. Fa
kat. şehrın ta öteki ut11Dda .. Nakil 

vasıtası par&$1 da Yerince ;rlne bir 
h6-aba celfr. P:Lhah 11ah1a.n yerler-
11e lhtikir 7apıldı,i1 &.fikardır. O 

halde bu T&zJyetln önüne &'e('mtk 
mümkiln detil midir? l\leyvanıa 

en bol oldufn bir mcmleltt-tte, me:r

nyı hasreı çekm•• - dei.ıı..-IT 
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1 Fransa .. İtalya İhtilafı Şiddetini Kaybetti 1 
---~--.:..-------' 

al 
... a,Çe 

• • 
ın ızar 

Mühim Bir Mesele: Paris 

• 
y 

yo 
- Berlin AnJaşması 

Ve Berlin- Roma Mihveril 

Amerika, italya'nın Ortaya Attığı 
Irk N~ __ ariyesine hiddetlendi · 
i talya Hariciye Nazırının 

İtalyanın milli emelleri tat
min edilmiş olmadığını söy

leme:;ı ve bu sözleri işiten birkaç 
mt·b'usun da : 

- Tunu,; 1• Korsika!. Cibuti!. .. 
Diye haykırmalarının üzerin -

den de on beş gün geçmiş bulu -
nuyor. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
de görülen malfunat gözönüne da
ha başka dtişünülecek noktalar 
g0tirıp koyuyor. Gün geçtikçe neş
riyatın, ni:!Tlayişin ilk şiddeti ge
lip geçmiş oldu. İtalyan gazeteleri 
türlü türlü şeyler yazd· Fakat şa
yanı dikkattir ki İtalya Hariciye 
Nezaretinin resmi mahiyette o-

l 

larak neşrettiği İnformazione 
diplomatiken'de nedense hiç bir 
şeye tesadüf ~i. 

Romada bulunan Avrupalı mu
habırler bunu şöyle tefsir ediyor
lar: Artık nümayişler, neşriyat hı-

İtalya yarımadasının Akdenizdeki vaziyeti 
b~lli başlı sahilleri 

ve Akdenlun 

zını kaybetti. Şimdi, İtalya hüku
meti İngiliz Başvekilinin Romayı 

Stoyadinoviç, 
Federalizmin 

Aleyhinde 
Bir Kral, Bir Millet, Bir DevJet, 

Hudud:arda Ve Memleketto sulh 
itte Programım Bu ••• 

Yııcoslavya Ba~vekili kendisine ny veren müslüman cemaati 
mensuplarının elini sıkıyor 

S on Yugoslav intihabatı, hu
kılmet partisinin kahir bir 
muvaffakiyetile nihayete er

mı*tir. 

s~n uçarı çapkındın yahu. 
Nasıl tutuldun bu kadına?. 

İntihabatta üç liste vardı· Yu- ı 
goslavya radikal partisi rei~i !\1. 
Stoyadinoviç'in listesi; Hırvat li- ı 
deri ve demokrat köylüler it~ihadı 

Seni aşık edebilmek için ne kadın olmalı?. 
Bır gecelik kadın böyle beklenmez!. 

thtu•te beş kadeh rakıyı birden içince Feridin 
dili çözüldü. 

ziyaret etmesini bekliyor. Bu zi
yaret· olmadan, İngiliz ve İtalyan 
Başvekilleri arasında dünya va
ziyetini bir kere gözden geçiril -
meden evvel İtalya hükılmeti 
Fransaya karşı yeniden herhangi 
bir politika hareketi yapmayı mu
vafık görmüyor. 

İngiltere ile İtalya arasında an
laşma olduğu gibi Fransa ile İtal
yanın arasında da bir anlaşmaya 
varılması İngilizlerce ötedenberi 
ısteniyordu. Böyle olduğu halde 
acaba, Fransa aleyhindeki neşri
yat ne gibi bir gaye ile yapıldı? 

Tahmin edildiğine göre, İngiliz 
Başvekili gelmeden evvel, Lond
raya İtalyanın istedikleri neler ol
duğunu anlatmak ve Fransa ile 
İtalya arasında anlaşmaya va -
rılması Londranın hakikaten is
tediği bırşey ise İtalyanın milli 
emellerıni tatmin ettirmek lazım 
imiş. 

Şu halde İtalya daha bir ay ka
:lar beklemeyi politikasına daha 
karlı buluyormuş. 

(Devamı 7 inci 14hifede) 

rom Matchek'in lıstesi; Zbor si -
yas! grupu şefi eski nazırl~rdan 
Liotich'in listesi... 

Yalnız Beigrad şehri intihabatı 
neticesı şudur: 

Stoyadinoviç namzedleri: 24,211 
re, Matchek namzedleri: 6,122 rty, 
Liotich namzedleri: 221 rey 
Başvekil Mösyö Stoyadinovl•;, 

hır ıçtimada irad ettiği bir nutuk
da ezcümle şu sözleri söylemistir: 

c- Bir kral, bır millet, bir dev-
let, hududlarda ve memleket c!a
hılinde sulh. İşte programım bu ..• 

j Merakli Şeyleri / 
1 PARİSİN EN . / 

' 1 
1 
1 
1 
1 

YÜKSEK TEPESİ 

l\Ionmarter tepesidir. (129 metro). 
En alc&k tep,.sl de Sen nehri vadl!:ln
de Puan dü .lnrdür. Bel Vtl tepesi (125 
metro), rasathanenin bulundulu )er 
(125 metro), Panteon (Sen Jenevieo 
datı, 60 metro), Yıldu meydam (68 
metro). 

EN SÜR'ATLİ 

HARB GEMİSİ 

Dünyada mevc11d barlt ıemtterlnln 

en süratltsl, Fransızların ( &orpldoll&I' 

7ılduı) unva.nuıı verdUderl t.orpid.o • 

tardır. Süratlerı. vasati olarak uatte 
55 mildir. Yani 10:& ILUometro. •• 

NEVYORK SERGİSİ 

NevyOl'k WtTlsl, releoek nls&a arın .. 
da açılacaktır. Ve dünyanın ea bü.J'lik 
serVsl olacaktır. 

Bıı se. rı. 500 hektarlık bir arul 11-
l'&l edecektir. Amerikalılar, cünde a
••ml 800,000, u~ari 250.000 kiti tara
fından xiJ'&rel olunaeatuu tahmin e
dl.torlar. 

Serı'inin inşası lçln 150,000,000 do· 
1ilr t.ahsls olunmuştur 

ORIJTNAL, FAKAT 

FAYDASIZ Blli REKOR 

Adamın biri - blo ttlphesl• ••n~ 

ve tşsh olacak - üşenmemiş; oturmut. 
ktt 4bı mukadd~ln surelerini ve ber 
.. llte4.! ne kadar kellme bulundutunu 

saymıt··· 

Bu adamın sözüne cöre le.itabı mu
kaddesle 31.173 sure, 773,69% lı:ellme 

ve 8,566,4.80 harf vardır. 

Dahası var: ncUde Jebova kelimesi 

6,855, (v) harfi de 46.ı27 dola tekrar 
olunu:rormuf. Kitabı mukRddestn tam 

ortasında 11 '1 lncl mezmur bulunu .. 
'f'OnDUf,,. 

DEV MAKİNESİ Mİ BU? 
• 

Şlkaroda. hliytllı: bir :rau ma1ı:1n .. ı 

7apı.1.mıttl.r. Bu maklnenlD. en kütıük 

bıarflerl 80 saııtlmelre, ea btl:rülderl 

de 3 metrodur. 
Bu dev nıa.klnesl hususi bir blna1a 

tı:onulaoaktır. Bbtanın :rüklelı:lltl 60, 

bo7u 200. eni de 150 metro olacalr:tır. 

Tabii bir elelı:lrilı: motörlle i11iJ'• -
cekllr. Büyillı: duvar lliıılan badema 

bu makine ile 1azılaaaktır. 

KAÇAKÇILIK . --------- •. 
Roma polis müc.İ..lrl7ett mü.ustnde, 

tı:açakçılara ali blroolı: prlb ııe:rler var
dır. BunJarı rörünce, kaçakçıların, 

~tik memurlarını aldatmak lcln 
düşündıiklerl şeylere hayret etmemek 
kabil delildir. 

Meseli kalın bastonun f(ıf"rlst 01uk 
v.- ~akmaktaşı doludur. 

Tekerlekli eski teskere lk.1 katlıdır. 
Katların arasana saharln yerletUrill
)'or, kaçarılıyordu. 

Kaslk bafıntn lçertslne de livanta 
ve saire koyarlardı. Şık btslklet de ko
kain ka(ırmak toln kullanıh7ordu. 

Balkabaiından yapılan matranın 
htkıi.yesl pek hoştur. Bunwt içerlslne 
ispirto dolduruyorlar, denize ahyorlar. 
Kabak. akmhya kapılarak tıeride~l 

köprünün altından ve ~ilk memu
runun Közü önünden ıeçlyor. Blras i
leride bekltyen kaçakçılardan biri ka
balı :ılıyor. Bu cündf' blrkao kere tek
rar olunuyordu. 

2 BİN SENE EVVEL DEDUV AR 

AFİŞİ V~DJ 

Poınpeiden daha iyi muhafaza edll· 
miş. olaa. eski bir •ehtrde, Herkühı • 
namda. yapılan ara,tınnalar devam 
edJyor. Son meydana. çıkan eserler a
rasında, Avrupa ve Amerlkanın bil • 
yük şehlrlerlude l'ÖrWen ilin sütun • 
larına. benzlre.n büyük bir tat vardır. 
Üzerinde paptru!I kifulına yazılı llin
lar yapıştırılmıştır. Mütehassaslar hun
lann umumi lotima pro&'ramlan, kiti .. 

babat lli..nları oldujunu sö7Jil7orlar. 

Ne Güzel 
Erkek! 

1 Nakleden: RECAİ SANAY 1 

r 

N 
e gllı>el wrl<ek ... 
Bu siirll söyHyeoı bir ka -
~dır; hem de genç ve gil

zel, çok güzel bir ltadıı •. 

' 

Belki, güzellğine güven"n bır 
kadın, bir erkek karşısında duy
duğu hayranlığı, işitilir bir ses;e 
kolay kolay itiraf etmez. O da bır 
an .. Bir zaman .. Bu hayranlığı yal
nız kendi duydu, kimseye duyur
madı. Bu hayranlık nidası ruhu -
nun sakin ufuklarında akisler ya
parak kalbine gömülen bir ,..,,.ıı. 

Bu ses, ayni zamanda, iradesine 
hükmeden bir emir oldu. Ona itaat 
etti, fakat ... 

* Vedia 6 aydanberl genç bir mü-
hendisle sevişiyordu. Necmi "Ilii
hendis mektebini yeni. bitirmişti. 
Vedia onun biraz daha işlerim dü
zeltmesini bekliyor, evlenmekte 
acele etmiyordu. Doğrusunu söy
lemek U.zım gelirse genç mühen -
dis Vediayı daha coşkun, daha 
içli ve çılgın bir aşkla seviyordu. 
Vedia, o, o kadar değil, daha az ... 
daha sakin bir alaka .. Sık sık ııez-\ 
meğe giderler. Vedia sinemayı j 
çok sever, Necmi ise tiyatroyu. Bu 1 

yüzden aralarınd'l, hazan, hafif 
münakaşalar olurdu. Genç mü · 1 
hendis sevgilisini, arada sırada ti
yatroya da gitmeleri lçin ac!eta ;, 
bar ederdi 

Bir gün. ( .. i tiyatro gruhuna 
baş rolleri oynıyac•k, meşhur bir 
artist geldiğinden bahisle, o gece
ki suvareye gitmelerini teklif ve 
şiddetle ısrar etti, ne yapıp Ylll>tP 
Vedianın muvüakatinl aldı vw eıı
tller. 

* O gece, tiyatroda geçen saat!er 
Vediaya öyle zevkli geldi.. Ruhun
da öyle derin izler bıraktı kl.. Hat· ı 
ta o geceden aldığı tatlı intıbalar 
ona tiyatroyu sevdirmiş, kalbin
de bu san'ata karşı bir alaka uyan
dırmıştı. Çünkü: Necminin bah -
settiği o meşhur artisti baş ııenç 
erkek rolünde görmek Vedianın 

- -

ruhunda fırtınalıu> koparan bir 
hAdise oldu. O kadar ki, onun bel-
ki, seyirciler arasındaki bütün 
genç kadınlann içlerinden sarsan, 
göt alıcı güzellığı karşısında, ya -
nında.ltt eenç mühendis ile eYlen
me, yuva kurma, herşey gözünden 
siliniverclı Güzel artistin ruha n.i
fuz eden jestleri, onda, öyle fü -
sun kar bir tesir bırakıyordu k: 
derin bir huşu içinde kalbinden, 
mütemadiyen şu cümleyi tekrar 
edıyordu: 

- Ah, ne güzel erkek ... Ne gü
zel erkek ... 

* Vedia, ertesi gün, meşhur ar • 
tlste bir mektub yazdı; yüksek 
san'atı karşısında duyduğu hay -
ranlığı anlattı. Ve iki gün sonra, 
yani çarşamba günü için bir r.ın
devı.. istedi Fakat, bu iki gün nıı
sıl geçecekti? .. Onu görmek, ya -
kından tanımak, konuşmak için 
müthiş sabırsızlanıyordu. Ved!a, 
bu iki gün zarfında Necmivı at -
!atmak işil" meşgul oldu. Mühım 
bir mirıtı1 me•elesinl halletmrk 
maksadile bir kaç ay kadar Edir
neye gitmek mecburiyetinde o! - ı 
duğunu, genç mühendise yana ya
kıla anlattı. Vedia ifadesinde o ka
dar samimi tdi ki Necmi buna 
•peki. demekten başka bir şey 
yap..madı. Bu seyahat döni4ünde 
evl•neceklerini ve mirastan edP -
cekleri istifadeyi dÜfÜnerek mü
teselll oldu ... 

* Çarşamba .. Vedia ile artistın ı 

bulufacaklan putahane ... Genç ka 
dın, oturduğu muada sabırsızl11-
ruyor .. Kalkıp gezinm"k ihtıya -
cını hissediyor. Kalb çarpıntLlan 
içinde geçen dakikalar ... 

Tesadüf, oturduğu salonda ken
disinden başl'8 kımse yok.. Göz
lerinde hep oı:un güzel, tatlı ha -
yati, ah ... Bu hayal hakikat ola • 
cak mı?.. Belki de gelmez .. Mek
tubunu alıp okumamıştır btle, o
na yüzlerce kadın mektub yazar, 

A 
- Her şeyin doğrusunu söylüyorum sana. Ter

sini düşündüğün, sözlerimden aykırı anlamlar çı

kardıgın için eseflendim! Anuna sen benim böyle 
oluşuma avanaklık, budalalık, delilik .. ne dersen de. 
Gerçek bu. 

Ve .. en ciddi bir tavırla sordu: 

- Refet. Ömrtimde hiçbır kadına böyle birden 
tutulmadım. Hem daha hiç tutulmamıştım da. Bi
!irsU.. Ben kadınlarla alay olsun .. diye konuşurum. 
Her gece bir kadınla beraberıın. Ertesi sabah zih
niın«e en küçük bir iz bile kalmaz. Fakat, buna bir
de• tutuldum, birden bağlandım. Senin anlıyaca -
ğuı &şık oldum. Çapkın Feridin, kadın sarrafı Fe
ruim ilk ve her şeye baskın aşkı bu. Söylerken uta
nıy.nıııa. Nasıl bu tuzağa düştüm ben?. 

--·--~-- NO, 14 ---- Yazı..n: E'IEM İZZET BEN1Ct; ----··---
- Şimdi inandın mı! Şimdi anladın mı T. 
Bundan sonra kadehini kaldırdı: 

Anla,-;ılıyor ki, aşk dedikleri şey bir hastalık
m~. İnsanda ne akıl, ne duygu, ne şenlik, hiçbir 
şey lııralmııyor. Akla, fikre, duy~ya, ııövdenin bü
tü.ıı nrlıklJ rına egemen olan tek şey var•a hep o 
kadın ... Onunla bır ve •. beraber oımak! Görüyor
sun ya şu tlakikada artık gel'llesine umut ve ımkan 
yokke• bile gözlerim yine kapıdan ayrılmıyor. Bek
li,y·ırwn. Gelmesini i>tiyorum. Kalbım, damarlJl-

nm. diışüniişüm hep b~ni, o gelsin .. diye zorluyor. 
Hele içtikçe o, onun hayali. onu bt·kleyiş beni daha 
çok •arıyor •Aşk ateşten bir gömlektir• derlerdi 

de gülerdim. Gerçek ateşten gömlckmiş, nasıl ve 
nereden giydim ben bu göm!e~? 

Ferit bir tane daha içti. 
Refet te içti ve sordu : 

- Kim bu kadın?. 
- Bir kere kadın değil, kız! 
Refet güldü: 
- Peki kadın olmasın da kız olsun. Fakat, klm, 

kimin nesi?. 
Ferit düşündü. Durakladı: 
- Ben :le b:Imiyorum, kim? Kimin nesi?. Hiç 

bir şey bilmiyorum. 
- Adını da bilmiyor musun?. 
- Biliyorum. Nesrini 
- Nerede oturuyor?. 
- Onu da bilmiyorum! 

Refet kendi başına bir kadeh yuvarladı ve.. bir 

kahkaha savurdu: 

- Tuhaf şey! 
Sonra devam etti: 

Kim, kimin nesi, nerede oturuyor?. Hiçbir 
şey bılmiyorsun. Sonra da aşık olduğuım söylüyor
sun. Buraya ciddi iM etmek ıçin mi oturduk, yoksa 
alay mı ediyor.un?. 

Sözünü burada kesti, bir saniye düşündü, yine 
söyledi: 

- Yoksa senin baktığın kadına ben de mi ba
karım ... diye korktun? Konuştuğun kadın dünya 
gütcli olsK acaba başımı çevirir miyim? Deli misin, 
çocuk musun'!. BöylP yapacağını .bilseydim, ne bu 
lafı açar, ne de yanına otururdum! 

Ferit, Refeti daha söyletmed!: 
- Böyle birşey akLna geliyorsa bir daha yü

'<ilne bakmam Sen benim kardeşin sın. Canımı. ci
&erımı bilt senden sakınmam. 

Vt bıru dah• sesini katılattı: 

- Haydi birer tane daha yuvarlıyalım. 
- Çın çın çın!. 
- Çın çın çınl. 
- Prozit .. . 
- Proıit .. . 
Refı>t inan buldu, yeniden güliimsedi, sorgula

rına başladı: 

- Peki, tanımadığın, bilmediğin, ne olduğunu 
anlamadığın bir kızı böyle •aşık Kerem• gibi bir
den nasıl sevdin?. 

Ferit dudaklarını büzdü, yüzünü ekşitti. 

- Onun orasını ben de bilmiyorum. Grip, tifo, 
tifüs bir adamı b.ıden nasıl yakalarsa bu kız da 
beni öyle yakaladL Ben şimdi onıın hastasıyım. 

V c . ilave ettl 

-- Bak. bu gece ı:elecek, diye ona bir de küçük 
umaı,.uı alır.ıştım. 

(Dev~ var) 

'I ..... .. ~~. 
~·? - -

\ 

Hangisile allkadar oı.unl ,et··· 
Nihayet, >U"kasından btr 

Onun tok ve ahenkli aesJ: ıı/i~ · 
- Pardon, bana meknıl> .. , 

deren bayan siz mbınız :: 13,~ıı· 
Vedia heyecanla döndU· 1' bir 

ah; ne feci, karşısındaki 40 ll 011ıu 
adamdı. Ona benzer tarab ııi:ıı ı' 
O değildi, ne cevab verece 
şırarak kekeledi: d _,ı;rı'• 

.. il el~ 
- Evet, şey .•. Ben.. go 

o, siz mısınış.. .. . ııuııu:ii 
- Evet .. O gece gordü ııJ<Iİ" 

yazdığınız piyesi oynıran 
( .•.... ) benim. ııe&•I 

(Dn•amı 1 inci •0}:2% 

Ankara radyo•" 
BUGÜN ~ 

18 MU.lk (Tilrlı: mii>til ııı~,ıl~ 
18,'5 Konwıma (Spor ,_ 

19 MU.Ilı: (Fanfar - 1'0· ~ 
.,.,ı~· 

19,15 Saa& &J'&rı ve ha ) • 
19,25 Müsllı: (lnces&S f .. b .; ~ 
u MUaıtı: ı •ı~....,u c-;:,.-

nmnııı orkM...,_ - Şet: 
ılJb&J"). ,.,jlf· )• 
il Saat ayarı •• .,....o-.,....., ,ti 
21,11 "!\IUllk (tanı.ıır. lı: 

u.10 ltonu,.... ~· ... " 
tl,45 Mil•lk ı....-•ı 1'8 ta 1 ,..ı. •I· 
,t,11 Mü&lk (lnlçıilı: orl<~!ıl 
%1,lS Müallı truııı1Ul9 -re 0 ,.-· 
23.CS. 14 So• bab~rter 'f 

ororram. 
YARIN ,.ıol"' 

13,H Mthılk (lı:emaJl -re oefl' ~ 
l'l). iti'. 

13,SI Saal a:rarı .,,.. ı.aı.o' 
haberler!. 

14 Milz[k (bir lı&f prtı:•» ,...dl· 

u,n. lUo Müzltı: <"""' ...;a 
!Takvim ve r-18 . ..,eti 

vaııı 
Yurdda Ha va .-~ 

J'etllUy aıeleor•l•Jf ıı-:: fi'~ 
ılın.,, nıaldmala ror•· ~· .... ,_,.
AlıdNlll lı:17tl&7Ue E1•1"" ~-,.4' ,., 
bufullu. Kocaeli il• orta ııJ"" rtlJ ~ 
rarb Eıreııın şimal ~·" 1,ıııt' ..ıı ı' 
lutla.. Trakya, Kanadertlf Jı'~4S .,.,..- ,ı' 
ali 7•iıth. diker bölJtl« .-• '°-1' 
7et111t reçmı., rtızıirl~tl' ~ 
nub doi;uıında •ımaJL ı- ı 
de rarbl l•lltı:ameıteıı 0' 1,r il f 
e5mlşllr. ..... fi' 

Dün İstanbuld~ b•":ı,..ı• 1 

mt,, rilzKir şimaldeıı sa ,V • 
metre hula esmı.ıır. 

16
s.1 tp ıı-' 

Sut U de baromett" ıU"-': ,11· 
m•tre idi. SUhunet en ço':s.ııı" 
gölgede 8.Z ve ert az t.9 
rak rak lı:aydedllmlttlr· J 

ıı~c 

1357 Hicri iri~cıl< ' 
, 

ıs54 ıl'ı 

Şevval f 13"' '.A 
24~ıt1'" 

19i"A;i2, gün 3~~r" 
16 BirincikanuD ~' 
-- f.•' 
Vakı tler vasati s" ~· 

5:· ~;· ; ~ 1 
Güneş 

Öğle 

İkindi 

Ak~am 

ı2 10 9 
11 ı 

14 30 ~} 
2 ı1 fi 1 

16 
4 

J ' 
21 fl 5, 

1 
Yatsı 

--İm-sak _ _... ..... 
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r KUYUMCULAR iÇiNDE BiR SAAT ı ı ı ş A K A ı 

~ i r N i ş a n Yüzüğü i 1 e -::".':::"';: _ 
Bı·r Ay Eg"' lenme Az mı? ::~~!u::hküm.- Üç hafta 

Kendinizi Beğendirmek 
İster misiniz? 

Birinci mahkum.- Niçin?. 
İkinci mahkum.- Beş kişiyi öl 

\Bakışlarınızı ve T ebessümlerinizi 

H e r Ay B a ş ı Dükkana Gelir 
Bir Alians Alır Gider 

dürde§üın için ... 
Birinci mahkum.- Acaibl Beş 

kişiyi öldürüyorsun... Üç hafta 
hapse mahkfun oluyorsun. İnanı· 
lacak şey değil... 

\ Manalaştırınız 

~ oğuı.tan buğulannuş camın 
'\) arkasında, kimsenin :>lur 
~ oJınadığını farketmek içir., 
' diJckauı bakmağa mecbur 
'ttun. Kapı yavaşça açıld~ 
llçık, burnunun üzerine ka· 

~Zlükieri düşmüş, yaşlı ku· 
• dudaklannın oyna~ t!e 

bıyıklarına garib bir raks ha-
1 \·ererek seslendi: 
~ nuyurun, ne istediniz?. 

acık dükkana girince, ar • 
~ hemen kapıyı kapadı. Kti· 
~ lJ: saç mangalın ısıttığı ku • 

1 dükkanı, fazla sigara dü • 
;, nın helezonları altında, loş 
·Gııhem çizgilerile gözlerime 
göründü,. 

. ~lıksız, küçük, alçak bir h:\• 
•kem.leye oturdum. Cebimd~n 
· lıgıııı. kürük kutuyu masa -, ,.. . 

•Une koydum: 
. llu Yüzük bizim madamın pil'• 
'na d l' d d ' B. • ar ge ıyor, e ım.. ır:u 

nıadı da .. Bir iJti milimetre 
!lıak · . ıstiyoruz. 

Yar, fakat sevimli yüzlü ;ru. 
~· kutudan yüzüğü çıkarmış, 
' terinin üstünden bakarak, 
"3 
~ Parmaklarının arasında e-

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 
Kuyumcu, birden durdu. Öniın"\ 

bakıyor, bıyıklarının altından k1> 
kıa gülüyordu. Gözlerini mangal
dııki gittikçe eriyen ateşlere dı.". 
rek: 

- Sana bir şey söylesem, güler
sin, dedL Hani sen biraz evvel ge-

Bay cMığırdıç• bu aözferlnln Ü· 

zerimde yaptığı tesiri derhal a'l 
lamak ister gibi, başım kaldırmıs. 
merakla gözlerimin içine bakı -
yordu. 

Güldüm: 1 
- Dünya bu, dedim .• Bakar<ı .n. · 

bir gün de biz öyle geliriz .. Fakat, 
bizde satacak bir şey de yok .. 

İhtiyar san'atkAr, bu son sözle • 

İkinci mahkum.- Fakat, üç 
hafta sonra asılacağım. 

PİYES MUHARRİRLERİ 

ARASINDA ... 

- Hayret ediyorum. Piyesin oy
nandığı zaman salonda yalıuz bir 
adam var ... 

- Baş ro;ü oynıyan kadının ko
cası. Çok kıskanç bir adam. Bü -
tün yerleri o tutuyor. Karısını 

sahnede kimse görmesin, diye! ... 

İZDİVAÇ TEKLİFİ 

Fikret.- Benimle evlenmek is· 
ter misiniz?. 

Jülide - Ayda, ne kazanıyorsu
nuz?. 

Fikret.- Elli lira! . 
Jülide.- O halde Melahate mü· 

racaat et. Ben geçen hafta elli bir 
lira kazanan birisile nişanlan • 
dım!. 

MAHKEMEDE 

- Kocaya vardınız mı hiç?. 
- ikı defa ... 
-- Kaç yaşındasınız?. 
- Yirmi beş, bay hakim." 
- İki defa ntı?. 

t 

' 

~ Çeviriyordu. 
~ ını bana yarım çevirerek yan 
'tıı baktı. Yüzünde samimi bir 

MEMNUN DE<iİLMİŞ üzerinde basıl edeceli sempatide baktı ve cülüıı ün mühim bir rolü vuüır 

"tın.e ile· 
:ntika bir şey dedi.. Çok 

aı.. 

~•et, dedim .. Dedelerden mi 

%nct· b" 1 · D t oy e mal yapamıyo -
(ij aha doğrusu yapmıyoruz. 

< alan kim• 
~Utııcu ile ~azarlık ettik. ti< 
()Ora, gidip yüzüğü alacak • 

'.'hı' tatlı konuşan, mesleğinin 1 
·~d hır: in•an hissi veriyordu. 1 

~ hısı bir sigara yaktı. Bir ta· l 
. ~ illıa uzattı. Mangaldan a • 
il ~n.' derin derin içini çekti. 

0~ıın zanaat ölüyor, dedı .. 
UYor mu• 

\> • • l 
a, ne sandın?. Şimdi, mü • 

Nişan yüzüklerinin alın d$ kuyumcu dükkinı 

!ip cebinden kutuyu çıkardın ya 
- Evet .. 
- Dedim ki içimden: Bir mi.'·~ 

tert daha düştü.. Bakalım ne U· 

tın alacağız .. • 

rini söylerken p~man olmuş l('bi 
derhal başka bir mevzu açtı: 

- Biliyor musunuz, dedi, ne ka· 
dar n~an yüzüqü satarız?. Çok 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- Yeni otomobilinizden mem-
nun musunuz?. 

- Hayır!. 

- Niçin?. 
- O da, ben de her gün tamire 

ihtiyaç hissediyoruz. 

Sahtekarların 
Ellerinden Kurtulan 

Adam! 

\ T 
ürkçedekı atalar sözü ma- ı 
!Uın: Dost başa bakar, düt
man ayağa! Fakat her gün 

rasgelinen insanların hepsi ne 
mutlaka dost, ne de düşman, ço· 
ğu lakayddır. Bununla beraber 
herkes herkesi uzun uzadıya süz
mekten geri kalmaz. 

İşte bir İngiliz gazetesi okuyu
cularının bu mevzu etratında ba
zı noktalarda nazarı dikkatlerini 
celbetmek istemiş. 

e t ' ~ akıp takıştırmağa heves 

~~~:~ıE~~:~~~:ş:~dJ~ LUKS OTOMOBiLiN iÇiNDE hassa karşılarındakinin üstüne, 

,~:::~:~i~::ıtn~:;::· ~a~- HE y E c AN L 1 B 1 R HAD 1 s E ' ~:~:;:ı:e:s~a~~~~!:ö~li~~r~!ı:~ 

Bu Londra gazetesinin anlattı• 
1,!•ııa göre bir insan karşısı.no.~ki 
üzerinde tesir icra etmek istiyor
sa kılığını, kıyaf<'tini de onun hoş· 
!anacağı tarzda düzeltmeli, bil • 
hassa bak~larını, tebessümlerini 
ona göre idare etmelidir. Hoşu -
nuza giderse alt tarafım okuyu • 
nuz: Yedi sekiz türlü meslek sa
hibi olanlar vardıl' ki bunlar bil· 

%1lsı Yapacak vaktim vardı • sıl güldüğüne dll<kat ederlennış. 
~ to muhatabım, küçük came- _ Çok defa elleri arkasında gezen, 
't ~u rafları üzerinde sıra· 

1 1 1 
• şişman karınlı adamlarla karşı · 

ı.~~
01

!~i~:ı:r~k~:r:;~ngös~~~~: Suçlulardan [iri Oıyor ki: Cürüm Ortağını Tanıdım ~:~~;~~n:;a:::ı'a:"m~~;~:ı;~!n k:~. 
~'tııız bunlar üzerindedir. · -------------------·--- şısına gidileceği zaman ellerin pek 

~~hır Şey arama .. Babam Al- Bi"'e Yardım Et, Alacag" ımız Parayı Taksim temiz olmasına dikkat edilıneli i-
~~teltıetetsin anlatırdı. Evv.,1- • mi§. 

-~•her~iıer iç4 ist8:"bu.1 Ba· Ederiz Dedi Ben de Jşsiz/ikden Kabul Ettim. K•rciasfni~in yanına gittiğiniz 
1111 !lıbı ışlernıış .. Şımdı, çok ' I zam~n rv\' • ,i\ elbisenize bakar • 
~-ah etmeden dükkan ka - s on ıelen Fransız gazetele- yeıle yazdığına göre vak'a fU şe- - Mösyö Roje Peyari görmek mış. Çilnkü dostlar da elbiaye 

l'ıırııc rinde ıtarib ve enteresan kilde başlamış ve nihayet bul . istiyoruz. dikkat edermiş. 
~ tıı Unun enteresan bır bir hadiseye ait tafsilata muştur: Diyorlar. Peyar, apartımamn Aktör ile karşıla§ıldığı zaman 
~~! azisi olacaktı. Onu dara rasladık. Oldukça mühim ve me- •Kursel sokağında 118 numa • çok eski kiracılarından, işsiz, fa- bu san'atkarın gözü daha ziyade 
l1ı4 etın.ek istedim: raklı olan bu hadiseyi karileri - ralı apartımanın kapıcısına, kı • kat hali vakti yerinde bir adam- teferrüatla meşgul olarak şapka· 
~!d~nlar fakir mi düşüyor - mlıo bildirmeyi faydalı bulduk. yafetleri düzgün iki k~i müracaat dır. nızla, üzerinizde süs olarak taşı· 

1 ~e~'. böyle kıymetli taşlan Frans12 ıazetelcrinin ehemmi • eclıyor: (Deııcımı ı ttıet Nhf/eMJ dığınız ne varsa onlarla meşgul 
r0~ 1Yorlar?. olurmuş. Aktör dostunuz sizi na· 
t , canım, diye adeta askbi- sıl bir tesir yapıyor diye merakla 
~; '~b Verdi. Şimdikiler si- tetkik eder, çehrenizi kederli ve 
~h ~diyorlar .. Şık giyiniyor· esrarengiz görürse bu tesiri yap-
~ "Ptırmaktan şapka al- tığınıza hükmedermi•. 

i\·ıı~b . • 
~1,_. uç eskitmekten ta• al- Amcanız, dayınız da bilhassa 
~ıtv . k 

l\ı~1 ar m'?? Ne oluyor bı- başın.za, şap anıza bakar~. Bu-
~~llUz?, San'at da ölüyor. na gııre, amca veya dayı insanın 
~ İ<I,; ne:ede?. Evvelce koç en hakiki dostu olmak lazım ge-
lı~,1 " Şımdi kaç dükk~n.. liyor. 
~ ·~tı~eçiniyorsunuz, usta?.. .Eğer tanıdıklarınız arasında za-
~~ırdıç_. elindeki yüzü- • bit dostlarınız vırsa bunların &İZ· 
tı Çık Ustune bıraktı. Göz de ne gibi şeylere dikkat ettikle· 
"-tı,k •rdı: rini de öğrenmeniz faydasız ol-
~· ~. tııu satmıyoruz kl. mıyacak: Asker dostlarınız sizi 

•ı •1;ıvorsunuz?. yürüyüşünüzde çevik görmek is· 
ltli hruz. MeaeU bir m ';•· .terler. Başınız dık durmalı. O • 
. •kıtl•til mi? Zannetm<' ki muı:l.rınız d~ dört köşe olmalı. 
, ltıı,;~ !:vinde, çoktand·r Ayükabınızın düz, fakat topuk· 

1 t, () n bir taşı satmağa !nrın muntazam olm•sı lazımdır. 
1 ''ı !; V;ıkıt biz de değorı- Denizcilere gelince; daiına çeh-
>ı~ atili lı ~ · ~lb a a rız. Camekana renize dikkat ederler. Onun için 
?~ ·~~tte bır isteklısi çı - orada görecekleri tebessüm, neş'e 

<tıı•k elerce bekletıri7. .. Ta;ı veya teessür onların daima hatır-
ı ~ı; Parlatmak lıiıım .. O- larında kalacaktır. 
b~ı ... :•ki! vermek lazm ... ı Ş«to sahil:i lıte bu lilks otomobi:ltı abte po11. ro•H.,!J oyn<ynn sersı>r.cllr kA,rll"lıulJltı. (i'•Lı<l~IJuo"f..U r8"lm ıa 

1 
Avoık••lrr, kanun vt hukıolr &· 

Yapıu·ı7... hte polu ro&IUııt oynıyan serserldit,.l damları ile ka~•l•p•k daha zo•-

dur. Bunların uıl dikkat ettikleri nız. Nazarlarınızı ç<tVIrmeyin1; 
gözlerinııdır. Size 11kırdı söyler· Eğer bunların kartıaında bıra 
ken gözleriniu bakarlar. Sizi yere bakaealı: olsanıs sözlerinizi 
dinlerken gözlerini gözlerinizden doğru olup olmadıfl11da bıınl' 
ayırmazlar. Onun için böylelerile şüpheye düşeceklerdir. 

konuşurken siz de gözlerinizi on· Tanıdık, daha zıyad• 1~0;;; 
!arınkinden ayırmayınız. Daima 
onların yüzlerine dikkatli bakı • ~Devamı 1 ancı ıahüede) 

K©lÇ©ık.ÇO 
VoUdoz 

Bütün 
Foyaları 
Magdana 
Çıktı ve 
Yakalandı 

N 
evyork hi.knııJerinden E:l
gar Lauer'in luçakçılık ile 
ittiham. olunduğu, va hal<

kında takibatı kanuniyede bulu
nulduğu hatırlarda olsa gerek. 

N evyorkun en kibar ailelerın -
den birine mer.sub ,ılan Madam 
Lauer hakkındaki takibata sebeb, 
oda hizmetcisi tarafında vaki o
Ln bır ihbardı. 

Alman tebaasından ve Nazi la· 
raftarı olan bu kadın, madam.n 
Hitler aleyhinde bazı sözler soy -
lediğini kapının arkasından dir • 
le"1İŞ sonra içeri girerek önlü · 
ğüniı fırt.tıp atmış ve madamı ze 
bıtaya ihbar etmişti. 

Zabıtaca ynpılan araştırmadd. 

Paris terzilerıne yaptırılmış bir 
(Devamı 7 inci sayfamızda) 
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!Mantolar 
1.- Velur dö Len'den, yani düz renkli yünlü kumaştan §ık bir 

manto. Arkada, yukarıdan aşağıya kadar uzanan bir diki§. 140 eninde 
kumaştan 2 metro 90 santim. 

2.- Bnekli veya düz kumaştan manto. Yaka pikeli. Belde deri bir 
nmer. 140 eninde kumaştan 3 metro 25 santim. 

3.- Çizgili veya düz kumaştan redingot biçimi manto. Göğsün 

yan taraflaırındaki dikişler, ceblerin kapaklarına kadar uzanır. 140 
eninde kumaştan 2 metro 90 santim. 

4.- Diyagonal'den veya düz renldl kumaştan manto. Ön tarabn
daki pensler ayni kumaştan ve tokalı. 140 eninde kumaştan 2 metro 
70 santim. 

• • • • • 
K k •• ur • • 

Soğukların artması, kadın ka1bleri nde sıcak, yunıu~ak küı:klü bir 
mantoya bürlinmek arzularını uyandırır. 

Bunda hakları vardır. Fakat kürkler, kürk mantolar pahalL Bir 
manto için yüzlerce, hatta binlerce lira vermek lilım. Fakat bu paha
lılığı tabil karıılaımalıdır. Om~annızı örten bu kürkler, size gelinci
ye kadar ne ellerden geçmiştir, bilir misiniz?. 

Eskin:ınlu"lar, küçük bir hayvanı avlıyabilmek için buzlar üzerin
de yüzlerce kilometro yürürler. Karlı havalarda haftalarca dolaşırlar. 
Böyle olduğu için eski devirlerde yalnız hükümdarların, prenslerin 

Ed . . ' ID iZ ••• 
l c Udin fazla yağlı olınası, gt.i- l 

zellik için büyük bir teh -
likedir. Bunun önüne he -

men geçmeli, Çünkü, yağ, ensi -
ceyi bozar, yüzün rengini değiş -
tirir, cazibesini kaçırır ve iste -
nildiği gibi makyaj yapmıya ma
ni olur. 

Yağlı ciltler su ile veya sabun
la yıkanabilir. Yüz fırçasını bol 
sabunlu bir suya batırmalı yii
zü, bilhassa yağlı kısımlarını h..;
f.ifçe uğuşturmalıdır. 

Yüzün hangi kısımlarının vr.ğ-
1ı veya yağlanmıya müsait oldu
ğunu anlıyabilmek için kolay bir 
usul vardır: 
• _Elinizi, avucunuzun ortası bur
nunuzun üzerine gelmek şartile 

yüzünüze koyunuz; orta parma
ğınızın ucunu alnınıza, bileğiniz 

de çehrenize dokunsun. Sonra baş 
ve diğer parmaklarınıza yelpaze
varl ve yanaklarınızın üst kısını
larını örtecek şekilde açınız. Eli
niz bu suretle yüzünüzün üstün-

de yelpazevari duruken aynaya 
bakınız. Ellnizhı örttüğü yerler, 
ilk evvel yağlanmıya müsait o
lan kısımlardır. Bilhassa bu "1 -
mnlara dikkat etmelidir. 

Ejıer yüzünilz(l daima sıcak BU 

ile veya herhangi bir sabunla yı
kamak adetinde iseniz, çehreni -
zin günden güne taravetini kar
bedeceğinden emin olabilirsiniz. 
Bu adeti terkediniz. 
Soğuk su, yumuşak bir sabun 

ve bir buz fırçası veyahut iyi b;r 
sünger kullanınız. Fırça veya sün
gerle yüzünüzü uğuşturunuz. Da
ima soğuk su ile yıkanınız. Bu, 

ıcilt1.e toplanmıya başlıyan yağ • 
lan eritir, dağıtır. 
Eğer cildiniz çok ince ve nazik 

ise, en iyi bir sabun ~lımz, sıC'ak 
su yüzünüzü derhal b..c..zacağı i
çin büyücek bir tasa ılık su dol
durunuz. Sonra etaminden bir ke
se içersine bir çorba kaşığı kı> -
pek koyup, suya batırınız, ve yü
zünüzü sabunla yıkayınız. 

Keseyi ı;u ile ıslatmız, yüzün 
yağlı kısımlarına bastırınız. Korr..
,p~es yapar gibi ... İki günde bir 
hafif bir masaj yaparsanız her 
dem taze kalırsmız 

Peklik, yiyecek şeylere dikkat 
etmemek, az idman, soğuk hava, 
uykusuzluk da cildi bozar. 

Bundan başka iyi bir pomat 
kullanınız. Güzelliğinizi, tarave
tinizi daima muhafaza etmek is
terseniz, çehrenize ait hiç bir şe
yi ihmal etmeyiniz ... 

Tavsiyelerimbe dikkat edene.ıh çehremiz böyle 
her dem taze ve güzel olur 

karıları kürk manto giybilirler vebu mantolar anadan kıza miras kalırdı. ıı::::=========ı:::=========-==-:ıı::a::-======== 
Yirminci yüz yıl kadınlan bubakımdan bahtiyardırlar. Gerçi ha

kiki tilki ve sansar gibi kürkler .yine pahalı. Fakat tavşan derHerin • 
den yapılan ve tilkiden, sansardan farkı olmıyan ne güzel kürkler var
dır, hem de ucuz ... 

Bundan başka Fok balığı, tay derileri, cenubi Amerikada yetişen 
ve kaplana benziyen vahşi kedilerin, Karpat dağları koyunlarının post
ları çok güzel ve çok dayanıklıdır, hergün, her yerde giyilebilir. 

Yukarıda gördüğünüz modellr, Parisin en son modelleridir. Her 
gün yapılabilir. 

Eğer kürk almıya karar verdinizse aynca bir manto yapmaya lü
zum yoktur. Bunu gündüz ve gece kullanabilirsiniz. 

Berlin -Roma- Tokyo 
(1 inci sahifeden devam) 

maktadır. 
Ukranya, Memel, Danzig, Ak

deniz meselelerinin marta kadar 
halledilmesi ve müteakiben dört
ler paktının meydana getirilmesi 
kararlaştırıldığı söylenmektedir. 

İNGİLTERE ORDUSU 
Londra 16 (A.A.)- Lordlar ka

marasında beyanatta bulunan müs 
teşar Lord Birkenheard İngiliz 
müsellA.h kuvvetleri ve yardımcı 
ıervlııleri hakkında bazı rakamlar 
zikretm.iŞir. Mumaileyp bilhassa 
muntazam ordu mevcudüniln kat't 
surette 222,000 kişi olarak tesbit 
edilmiş olduğunu ve buna ihti
yat ordusunun 220,000 olan mev
cudünün de ilave edilmesi lazım 
geleceğini söylemiştir. 

1 
tenzilat yapmıştır. Yapılmış olan 
bu çok ehemmiyetli tadilat, İn -
giliz ve İtalyan İmparatorlukları 
ticaretinin mkişafı ve Alman ve 
Hollanda bayraklannı hamil ge
milerin seyrüseferi yüzünden pek 
ziyade artan hasılatın tezayüdü 
Ue hiç de mütenasib değildir. 

Fransa vbi müstemlekelerine 
rağmen beşinci gelmekte halbuki 
Almanya Versailles muahedesin
den sonra müstemleke imparator· 
luğunu kaybetmiş olmasına rağ
men üçüncü gelmektedir. 

HÜCUM DEVAM EDİYO_B 
Roma 16 (A.A.) - Gazeteler, 

İtalyan taleblerinden bahsederek 
l"ransaya hücum etmeğe deva04 
etmektedirler. 

İTALYA TENZİLATTAN ZAYİ - 930 senesinde Vefa Li. 
MEMNUN DEGİL sesinden Tasdikname yerine aldı • 

Roma 16 (A.A.) - Her sene art- ğım muameleli istidamı zayi etfon. 
makta olan muazzam hasılatına Yenisini alacağım, hükmü yoktur, 
rağmen Süveyş kanalı kumpar • Mahmet Raif oğlıı. Osman 
yası, transit rüsumunda pek aı Seyfettin 

Emniyet Müdürlüğünde 
Yeni Teşkilat 

İstanbul belediyesine bağlı olan 
Belediye zabıtası teşkilatı üç se.~e 

evvel emniyet kadrosuna devre
dilmişti. Buna rağmen bu teşki -
lat şimdiye kadar, evvelce oldu

ğu gibi, yalnız Belediye işlerile 

meşgul olmakta idi. 

Yeni Emniyet müdürümüz Sad-ı 
rettin Akanın em.rile bu teşkilat 

vezaifi umumiye kadrosuna alın
mış bunların yerlerine de esas 

kadrodan memurlar tayin edil -

mişlerdir. Bundan sonra billımum 
Belediye işlerine bakacak obn 
memurlar sık sık on günde hatta 
dört beş günde bir değiştirilecek-

lerdir. Bu suretle Belediye tali -

matnamesinin tatbik edilip ecW

mediği bütün maddeleri bütiin 

zabıta memurları tarafından ta -

kib ve teftiş edilecektir. 

Üç sene evvel şehrin her tara· 
fındaki polis kulübeleri kaldınl-

mıştı. Kulübeler kaldırıldıktan 

sonra bilhassa kışın nokta bekli-

yen, devriye gezen ve seyriseferi 
tanzim eden memurların sık1nt1 

çektikleri ve bazılarının hastalan

dıkları nazarı dikkate alınmış ve 
bunları hem soğuktan hem de 
yağmur ve kardan muhafaza eden 

muşambalar alınmıştır. Bu m~ -
mUl'lar için güderi eldivenler de 
•arnarlanmıştır, 

Taka Çarptı 
Denize Yuvarlandılar 

Rizeli Ali Osman ile üvey oğ'u 
Zekeriya dün gece Salıpazarı a -
çıklannda bir sandal ile balık av
larlarken kimin kullandığı henüz 
anlaşılamıyan bir takanın çarp ~ 
masile parçalanmıştır. Çarpışma 

esnasında bacağından ağır surette 
yaralanan Osman üvey oğlu tnra
fından güç hal ile sahile kadar çı
karılmıştır. Yaralı Osman Bevo l· 
lu hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınmış meçhul taka aran· 
maktadır. 

lktisad ve 
İnhisarlar 
Vekilleri 

İktısad Vekili Şakir Kesebfr, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ra
na Tarhan bu sabahki ekspresle 
Ankaradan şehrimize geimişler, 

istasyonda iktısad ve inhisarlar 
vekaletleri rüesası ve dostları ta
rafından karşılanmışlardır. 

Her iki Vekil şehrimiıde bir 
müddet kalacaklar ve bazı tet -
kiklerde bulunacaklardır. 

Fransanın Yeni 
Ankara Sefiri 

Paris 16 (A.A.)- Bonneıt ya -
kında Ankaraya hareket edecek 
olan büyük elci Massigliyi kabul 
etmiştir. 

ÇAMUR LEKELERİNİ NASIL 
ÇIKARMALI? 

Kış geldi, yağmurlar başladı. 

Sokaklarımız, çamur deryası ha
lini alıyor. Yolda giderken ne ka-

dar sakınsanız, yine etekleriniz 
paçalarınız çamurlanacak. Ya ya

nınızdan geçen birinin dikkatsiz
liği, yahut ta süratle giden bir o
tomobil üstünüzü zifosa bulaya
cak.. 

Eskiden sokak çamurları sn i
le toprağın karışmasından iieri 
gelirdi. Kurudu mu, biraz uğuş
turulur, temizlenirdi. Şimdi ise 
öyle d~ğil. Otomobiller çıktı çı
kalı çamurların da şekli değjşti. 
Motörlerden akan yağlar, da.ta 

buna benzer bir çok şeyler ça -
murlara karışmıya başladı. Ta -

bii bunların bıraktığı lekeler . u -
ğuşturmakla çıkmaz. Eser bırak
maması için muhtelif usullere mü
racaat lazım gelir. 

İlk usul.- Çamur lekeleri'ni ı
lık su ile uğuşturarak yıkayınız. 
Eğer eser bırakırsa üzerine biraz 

• yumurta sarısı sürünüz, yeniden 
uğuşturunuz. 

İkinci usul. - Birinci usulü tnt
bık etmenize rağmen leke çık -
mazsa , ıslatınız, üzerine biraz 

krem tartar tozu dökünüz. Bu 
tozu kumaşın üzerinde on, nihn
yet on beş saniyeden fazla bırak- j 
mayınız. Zira kumaşın rengim de-· 
ğiştirir. 

Bunun önüne geçmek için, to
zu koymadan evvel, yanıbaşımz
da bir tas su bulundurunuz. Le -
keyi bu su i]e yıkayınız. Sonra. 

çok yaklaştırmamak ve uzaktan 
tutmak şartile ateşte kurutunuz 

Krem tartar çok müessirdir. Bu 
sebeple bir çok lekeleri birden tc
mizlemeyiniz. Birer birer çıkaı -

mıya çalışınız. 

Memel Ve Ahn;111ya 
(2 inci sayfadan devam) 

ilhak etmek için yeni bir teknik 
tekemmül ettirmiştir. 

Bu teknik Avusturya ve Çekos
lovakya meselesinde muvaffaki -
yetle tatbik edilmiştir. Almanya 
nazi partisi vasıtasile bu nüfusu 

· evvela kendi nüfuzu altına al -
makta, sonra da milletlerin kendi 
mukadderatlarına hakim olmala
rı prensipine dayanarak ilhakı ta
mamlarnaktcıdır. Esasen nazi par
tisinin nüfuzu altına giren bu 
memleketler filen Alrnanyaya il
tihak etmiş vaziyettedirler. Bina
enaleyh Almanyanın hedefi, 
Danzigte olduğu gibi, Memelde 
de Na7 ·~grtisinin hakimiyetini 
1rnrmaktır. 
Anşlu ..... .. n ve Çekoslovakyan•ı~. 

parçalanmasından evvel bu mem
leketlerde Nazi taraftarı olrnıyan 
kuvvetli Alınan t ' ısuru vardı. Fa
kat büyük Almanyanın orta Avru
payı kaplıyan gölgesi yavaş ya • 
vaş Baltık sahilleri üzerine doğ
ru uzamaktadır. Binaenaleyh ge
rek Polonyanm mukavemetine 
rağmen Dançiğ'de ve gerek Lit -
vanyanın mukavemetine rağmen 
Meme ide Nazi partisi hakimiye . 
tini kurmuştur. Geçen pazar gii
nü yapılan seçirrı Memelde Nazi 
unsurunun esasen kuvvetli ol::ın 
vaziyetini daha ziyade takviye et
miştir. Almanya, Südet mıntak?.
sını henüz hududları içine aJmış 
bulunduğundan Meme! için de 
ayni tabiyeyi tatbik ederek Av -
rupada yeni bir buhran ihçlas ei;

mekten çekiniyor. Belki bu şehir
de Nazi partisinin hakimiyeti ku
rulduktan sonra buna şimdilik lü
zum görmüyor. Belki de bu mc · 
seleyi şark hakkındaki daha etrai ! ı 
projelerinin tatbiki zamanına r -
rakmıştır. Her halde şimdilik ~. 

vusturya ve Çekoslovakya hak -
kında tatbik ettiği programı Mt 
mel hakkında tatbik etmek niy 
tinde değildir. Fakat Almanyaı . 
MemeJ hakkındaki emelleri aç-1:k -
hr. Bay Hitler, birkaç sene evvc' 
Nürenberg'te söylediği bir nuh•" 

I 
1 

( 

_.,rdelfilar şerit, fiyango, kemer 
ve bordür halinde kullanılır. 

1.- İnce kumaşlı bir korsaj ü
zerinde, ucu küçük bir fiyango ile 
nihayet bulan kadife şeritler çok 
güzel görünür. Bunlar, yakadaki 
kumaşın renginde intihap olun ~ 

malıdır. 

2.- İpcklı kumaştan yapılmış 

guıel bir kravat. Üzerine marka 
da işlenebilir. 

3. Yünlu rub1arın ötesine be
risine, zevke göre konulan saten 
kordelalar çok şık görünür. Bun
lar, ekseriyetle omuz başlarına, 

Kuyunıcular 
~ 

!çinde 
Bir Saat 
(5 inci sahifeden devam> 

sarfolur .. Bu nişanlananlar ara -
sında ne tipleı görürüz. Daha ali
ansı alırken, anlarız kl, bu çift.ten 
hayır yoktur. Mal kendini Çabı...k 
belli ·er .. Hatta, nişan yüzüğünii 
kaç gi.m parmağında taşıyacağım 
bile çok defa kestirebiliriz. İste -
yişinden, pazarlığından, halinc'en, 
tavrından belli olur .. Bizim bır de 
gedikli müşterilerimiz vardır. 

- Gedikli müşteri ne dem~k? 
- Bir kaç ayda bir gelir alians 

alır .. 
-Kumusyoncu mu? 
- Yok canım .. Kendisi için .. Se-

nin anlıyacağın boyuna nişanlı 

değiştirir. Hele bir delikanlı vıır .. 
Mübaleğa olmasın amma, her ay 
başı bir kere uğrar .. Bir şirkette 
çalışıyormuş. Maaşım alır. Barıa 

damlar .. Ona bir gün dedim ki: 
cEvladım, çok masraf ediyorsur?. 
Buna can dayanır mı?.> Bana ne 
dedi, bilir misin?, dedi ki: 

c- Bir nişan yüzüğü ile bir ay 
vakit geçiriyorum. Günde kaç 
kuruşa gelir?. Hesabım yapsa.nr.'!:t 

Küçük dilimi yutacaktmı. Hey 
gidi nişanlılar, hey .. Eloğlunda ne
ler var, beyzadem .. 

Küçük dükkanın içi o kadar si
gara dümanına boğulınuştu k;, ar
tık ihtiyar muhatabımı göremi -
yordum. Gece, bir kara gömlek 
gibi, boğulu camlara yapışmıştı. 
DükkAndan çıktını. 

da demiştir ki; 

peı 
ve 

gogsun yan taraflarına ·$ ı 
ul 

ı,ıl~. 
kon ur. . 

1 
• t>LI ,.~. ~ • 

4.- Kadife şent.ıcı •. of .;c •I 

kl•. · vcrıY 1;.ı! bir Bolero ı,e ın.ı bili' 

hoş görünüyor. oırıı.ı~iıil'· . ol 
ve boyuna da koı.ııla 11

1 
~~ ' 

kl' sate ~o 
5.- Koyu ren. ı peııııe ,,,; 

veya yunı.u roblar111 . .;et 
nulan bu açık ren.idi-'! rııi?· J 

defli ıe ~ 
koı:dela kuşak: hOŞ 11e ıı ~r 

btı se ·e . 6.- Kazaklar w ı::ırı \ D 
k k 1 agıı ... Ll· moda. Ya a, o . ıe sll, 90$ 

narları kadife bordur bir fı) 
. c 

tarafta, kemer yerırı 
vardır. 

' . l Ke --di11 1ı ~ 
BeğendrrJl~ 1 

1 " jrılı' ,~' ster mıs p d'1 ı j 

·re~" ı ıl1 
(5 inci snh1 

• 0ıı laı;Ugı ~ 
dostlarınızla karşı ' 11 

? ıJ'lıı nl ne yapacaksınız·.. "ı ı3 .. 1e ~ 
d .. gwu11Ll ·tlıv tl 

Bunları gör u .. ıetı i~ , 
ağzınızla, hem de .go:Jl )ıe~ıeb!1~ 
leceksiniz. Fakat 1:ııı1 ~ıl ~'.1 
diği zaman ko~ay ııer "8 tıı' : 
mi? Tabiidir kı btı 0ostl~ J f 

Eğer 19'' ır 
elde değldır. arı ofl 91ıtl·,· e 
karşılaştığınız zaJl'I eııiı ~O ı· .~· 
ler yüz gösterroeıs ebjlif·. ~or~ 11 

na bin türlü şey ge~iıeri~1 0'
1 

ister istemt'z kefl }(ı;itlit- ~ r " 
ğünüz vakit güleCe ,rıiıel ,.,e~ ' 

.. erı ı:ı- ef1" , 
görmekle o gun göst ıı:ı•·. 

manınız olduğuntl tıötaıı ııi! c 
tiyeceksiniz. Fa~at :f3ıl d~ 
elde mi değil rnı? 
sele ... 

.. KP, 
Derıı.11v f' 

A f la ,,ı I ~~·C' ,. 
f e .eV ~ 

. ıc:ıcJ:ı Jı,, '~ .. 
Bundan ikı aY. ·rı f1lıl ıirel' ~r 

l . esı:nı rı1 ,,.,e 
renköy kız ıs c1ııtı ııı ı• •·" 
muallim maaşıarı~r 8ı<Ş9 gl ~~,r 
olan 2500 füaY1 tıı i~ fgl<ııfl r 
kasasına ki1idieJ1lğı ıst11 ~ ( 
sabah kasayı açtı .~! ti• 
yı bulamamıştır. uı111<1 ıııeıı'~ 

O vakit ya~ıla~bsf 11ııf1 
( 

sinde mektebın uC' 8 
1 . · yaP t11 Şakirin bu ışı ifle u 

'( 5 ·ıı{l" 
tır. jJe ııı fflı / 
Şakir bu para saba jS ııı~ ,~ 

kinesi almış ve 0ıııl ~ oe'!l 
re1' AOıı f 

operatöre vere eıe 11- '/f1; · 
ııo. fil" gösterll'l rıtıı ı~ ı. 
6 a ım . ı ~o ,ııv 11c 
Kendisi de bıt! ıtı.ıt 0 g.'6~ j/ 
dağa gitmiştir. ,:ŞB 3ıcit ~(. 1 ve ·ctı ' 

- Bir zamanlar mes'ud olan dana çıkmış jJJ1'11
'. e ~· f "ndCf flit '( 

Memel, Lituvanya tarafından "e- İstanbula go dL' ·~t~.) 
' daJl 1111

' !". 
lınmış ve bu hırsızlık milletler kendisi vapur 1< iste ıst . 
cemiyeti tarafından kan~ileşti - yüzerek kaÇJl'l

3 
ef1lllr ? 

rilmiştir. suyun içinde rrı .,11ıif 
k 1 1ard1t· "'9JC1 

Bu sözler Almanyanın Meme! ya a amış ,,.,1 '' • ü küdar son:ı- 1 
üzerindeki emelleri hakkında hiç s. . .tif· rıl~ 
bir şüpheye yer bırakmıyor ve '·- J!~!!!.!!T.!L-:;~rJıO. ~jl11~~ 
manyanın, Memeli hududları ;~:·- P"' Dr. rJ oıel1 'pe'. v 
ne almıya karar verdiği zaman, bv 

1

1 
Sirkeci Viyarı3esitlJ~ı111 ~~si 

kararın tatbikinde, Avusturya ".'ı ı , . ayenehıırı -tıılll ,,· ı 
Ç k . . I Kı mu ıııı~ tıı" 

ekoslova ya 'J'teselelerınde W"" . k. a kadıır 1't''' 
düğü zayıf mukavemetle bile k·ır-1 a dşam * 
şılaşacağı şüphelidir. ~ e er. $ 
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Hücum Y eriııe Daha Afaki 
Çarelerden Bahsedildi 

Karadan Yapılacak Bir Taarruzda Sırtlar 
Dönülecek Elde Edilince Geri 

~ Tara!tarLğı bir tarafa bmı- İ 
lilt böyle bir diışünceye doğru gi -

bakamam. 
.._O halde yapmıyalım amiral! 
.._ Çok iyi edersiniz kuman:1ar. 

it .\rif B.y, Amiral Ozidomun bu 
'ttı ~ ından hiç memnun olmamış-
~M•aınafilı bu vesile ile Almar. 
'ıı 1r•linin fikrini anlamı~ bltlu
~or, hatta bu hücumu haber s
i ınlni olmak için donar.ma 
~andanlığına baş vuracağını ~a 

'tııııif oluyordu. 
~O:ıidonı, hücum yerine daha f-

1 
1 ~arelerden bahsetti. 
.~adan yapılacak bir taarruzla 

41~1to lirnam sırtları ele gPçiril -
"it •t.ın sonra buraya getirilecek 
~~lr bataryalarla gemilerin lD · 
~r,11ına., mümkü olduğunu aklı 
ı, tsbat edecek urun tezler N t ,_ 

>ıır attı. İki saat kadar boşuna \CI•.:? 

.\du. I<:alktı gittL 
~if Bey, müstahkem me,•ki 
"~ı •ndanının fikrini Rıza kap -
11\t a da uzun uzadıya münahşa 
i!:ıı l\ıza kaptan Amiral Ozidrı -
I~~ e.ndlfelerlnl boş görüyor, no
,~ 1Vicaclı ve binbir ölüm te'.ı
ı_11 1le kaplı rotasında gözleri ka
>ı '1!yredebileceğını ıleri sürii-
1\1~ ~İlJrrıan gemilerinin proje'· -
llj ı'.:_lllderı kurtulmak için de s -
lıı ""111nee ilerlemenin kafi ol-
" l\d.a ısrar ediyordu. 
''•t' lC4! itibarile Rıza kopta"m 
~~tif Beye de muvafık geldı. 
~ Un yapılması, A!1"ıral O -
~~ lllı mümanaatine rağme:ı ı.a-

' aeçllmesl kararlaşhnldı. 
~ it kaptan son ve kat'i proıe-

~•ndana arzettiği gün hi.ı· 
"'1ı~ her türlü tedbiri almıs 
•, hazırlamış, müsaid z.ıı -'%. a•lmeaini lı:ollamağa b"f -

* ,,l'ırtın 
'11... il kıyametleri kopanyor-

4 l~i Kii 
>ın ndür yıldu poyrazla naş-

1; Y ~!ardaki kabartı yavaş v•
~ıt h~"~r~aşan bir esişin tcsırile 
~ '1inı alın~. yerlerinden ~5-
~ tıı ınayinfor sahillerde infilak· 
, ·~~i1

9Ydana getlrmeğe, birbirine 
·~.en küçük merakib parç~ -
1"Jı ~· .. denizd• bir mahşer alayı 
li1t Utneğe koyulmuştu. 

~ lt~~•da bulunan donanma ikin
'll~•r ;rıd~nlığı emrindeki des -
~ilıld. tlotılllsı fırtma sürd:.i~ü 
~' ~t~irçolı: fellketleri önle
~lq ' la edilmif, yerlerin<I"n 
~~~'Ilı ltıayin\erin toplanması, 
,,~hıı~.rnuhtaç gemilerin kenara 
~ 1re..1 bu kuvvete vazüe ola
~ <1lın· 

... ıı, k ış. 
~ IQ( S:P.t.n fırtınanın çıkıs•nı 
~'nh ~ırıerı tek adamdı. Gün
~ •. tır,l!rı kararlqtı.rdığı hü~llJU 
. "iti, ~':rn kol!ıyan cesur Türk iÜ

aıı kumandanların bin 

~'ao 
\•(llj~ L 

~ ~ "llft L. 
\ıı ""taı a ...,dar sliren tl4detli 
~~tq1 ~ Yüzünden romuım 
tııa 'liq (~u-.Jnı edip yazamadı -
tıı, !ıl,8llı ~ıı... girea hırsız) dört 
ı.;., h•ı.ı t•dı. Okuyucularımı dört 

Ilı e t· ~-·) ..,ımden dolayı af di-

~ Nu - Sa· Co. 
~'lı 1lıgınd 
,, nı,~ • 

1
' Yepyeni suretle ve 

' " ,ı res· · •ltı •rıtıın ını ezberlemiş olan 
s~ı . Ve şımdi o yeni Ben'e 
\ı tııı ~~h. Belma bellti ben
"' 1111\~lı. ltb macera yaşamak için 
) e ' elk· 'ııq Uç 

8 
ı de bir dığer kim-

"'ı ~ ~ y konu~muş bulunu -
q ~~~il&ahııeye yeni çıkan ak
~tr 11\ern· 

lit~ b., . lŞ olmahyd.L Ba-
ııun değ~işimle bir 

lıir sebeb s~rdile önüne geçmcğe 
çalıştıkları t1savvurunu bu fırtma 
gimünün gecesı tatbik mevkiine 
koyacak, aylardanberi Türk ıstih
kiımlarının rahatını boun, sip?r
krde götleri gezde düşman bekF
ycn Tüı k kahramanlarının key -
!ini kıçıran İngiliz d,nrnotlarınıı 
bu gece layık oldukları dersi vo
rccekti. 

Rıza kaptan güverteye kadsr 
yükselen, Yadigarımilletin boı • 
dolarında beyaz köpüklerle sor -
gı..çbndır'llış gemiye saldıran d31-
galara baktıkça için için seviniyor, 
biran evvel karanlığın basmasını 
beklivoı, i~e başlamak için sabır
sızlıkla suların kararmasını gbz
Jüy rdu Yadigarımilletin /!Ü -
vertesinde asabi adımlarla ba 
tan kıça gemiyi adımlay2 

süvari, siyah ya~murlupı 

çarpan iri su damlalarını, done! u
rucu bir esisle asabı kaplıı'an rüz
ı::arı ho§nud ııözleı le s•vredivor 
p,cmınin armasınc!a ıslık calPn, 
kork11nç hılevi~lerle sinirleri ttı -
cıklıyan b ranın dinmemesini ıs-

ti yordu. 
Gün ilerledikçe kuduran rilz.ııli" 

dalgaları arttırmış, Boğazın sıkı

şık denzinde kabına sığamıyan su

lar iki kıyının kumlu toprakla -
rında akla gelmedik t&ftribatı y1p
mıştı. 

Amiral Ozidom, destroyer filo
tilllısını kopan, serseri vaziyete 
düşen mayinlerin devşirilmesine 
gönderiyor, dalgaların arasında bo

calıya hocalıya yol alan destro -

verler katil bir sırıtışla dalgaların 
arasında yüksele alçala belırsiz 

bir istikamete yol alan mayinleri 
kovalıyorlardı. 

Gün, fırtınanın meydana ge
tirdiği tahribat ile uğraşmakla ge
çirildi. 

Gece Boğazın binbir tehlike ile 
örülü sularına kanad gerdiği sı -
rada Nara gerisinde fenerlerini 
yakan Osmanlı destroyerleri şid
detli çarpışlarla demir taratan dal

galara baş tutmağa geceyi geçir -
meğe hazırlandılar. 

(Devamı var) 
---=oc======================= 

ita ya Çemberlayn'e 
ntizar Ediyor 

(4 üncü sahifeden devam) 
Diğec taraftan bu sırada poL

tika a.emı ·d~ diğer mühım bır 

hadıse oldu: Alman Hariciye Na
zırı Parise giderek Fransa ile 

ma!Um muşterei< beyanatı im?,a
ladı. Bu va~<'<tnın ehemmiyeti Ro
manın gözünden kaçmamıştır. Bu 
itibarla İtaiyan matbuatı bir ta

raftan Berlın ile Parıs arasmdaki 
anlaşmadan bahs~erken diğer ta
raftan da Berlin - Roma mihve -
rinin sağlnmlığtnı yazıp duru -
yorlar. Maamafih Berlin gazetele
ri de Fransa ile Almanya arasın
da müşterek beyanat imzalanır
ken Roma - Berlin Mihverinin 
sağlamlığını yazmaktan gcrı dur
mamışlardır. İşte Roma gazeteleri 

de geçen perşembe Romadaki Al
man elçisi ile İtalya Hariciye Na
zırı arasında cereyan eden müla -
kata siyasi mehafilde çok ehem
miyet verildı. Avrupa gazetele -

rinin Romadaki muhabirleri bu
nun ehemmiyetini izah ederken 

bir taraftan İtalya - Fransa mü
nasebatının bir kat daha gergin
leştiği bir sırada diğer taraftan da 
Paris ile Berlin arasındaki müna
sebatın müşterek bir beyanat im

zalanması suretile iyileşmiş oldu
ğu günler İtalya Hariciye Nazırı 
ile Alman elçisinin görüşmeleri .

1 
manıılı olduğunu söylüyorlar. İta! 
yanların Tunus üzerinde iddialar-

Y•zan: Nusret Safa COŞKUN 

de bu sebeple izah edebilirdım. 
Bütün gayem bir an evvel ha -

yata çıkmak. 
Beni l:lışkalarına tabi olmağa 

mecbur eden maddi ve manevi 
bağların gevşediğini hissettiğim 

an kararlarımı sür'atle vereceğim. 
Belmaya evlenme teklif ettim. 

Bu arzumu daha ilk konuşu -
şumuzda izhar e~. O zaman 
bu teklilime nasıl müstehzi bir 
dudak büküşile mükabele etti ise, 
senelerden sonra da ayni harareti 
muhafaza eden bu taze teklife ay
ni şekilde soğuk davrandı. 

- Aramızda o kad~r çok fark
lar var ki!. Bunu ileride belki dü
şünürüz. 

Of, ie&e beni çıldırbın bu ... A-

da bulunması üzerine Berlin ile 
Roma arasında hayli muhabere
in olduğu şüphesizdir. İtalyan -
!ar, Alman matbuatının bu me
seleye son derece ehemmiyet ve
rerek İtalyanın noktai nazarına 
Berlinin şiddetle müzaheret gös
termesini istiyorlar. 

İtalyanın diğer istediği şeyler
den biri de İtalya haricinde yaşı
yan İtalyanların da - velevki baş
ka devletlerin tebaası olsun - İtal

yan sayılarak milli bağlarla ana 
vatana bağlı olmasıdır. Bu arada 
bilhassa Amerikada birçok İta! -
yan vardır. Bu itibarla İtalyanla

rın bu davası Amerikalıların ho
şuna hiç gitmemiştir. Çünkü A -
merikadaki İtalyanlar artık İtal

yan değil, tamamile Amerikalı sa
yılıyor. Verilen malümata göre 
1870 ile 1930 arasındaki 60 sene 
zarfında Amerikadaki İtalyanla
rın miktarı 2,000,000 raddesinde 
artmış olup gitgide de artmakta 
berdevamdır. 

Vaşington mehafili Ame_rikada 
yaşamakta olan İtalyanların da 
Romadan ~elen bu telkinleri din
lemiyeceklerini, çünkü Amerika
da ırk nazariyesi ileri sürülmiye
rek oraya yerleşmiş olanların hep
si vatandaş tanındığı için Ameri
kalı İtalyanlarm da kendilerini 
İtalyan değil, Amerikalı bilecek
lerini söylüyorlar. 

radaki farklar ... Nedır bu farklar 
anlamıyorum. Onun aleyhine mi, 
benim aleyhıme mi?. Birbirimizi 
sevdiğimize göre, ikimiz de lehi
mıze olanlardan fedakirlık yapa
biliriz. 

Fakülte bıtti. 
Sür'atle avukatlık stajimi yap

mak için işe başladım. 
Serbest çalı<mayı deneyeceğim. 
Hayatımda husule gelen bu ka

bil değişiklikler, tekamüller onu 
kat'iyyen memnun etmiyor. 

Alakadar qile değil!. 
Sanırsınız ki, o dünyaya yalnız 

macera yaşamak, sevmek ve se
vilmek için gelmiş!. 

- Peki ne olacak hal;miz! Bu 
yolun sonu nereye varacak! 
Dıye soruyorııon: 

Cevabı şu: 

- Kimbilir . Mukadderat ... Ne
rede biterse. 

Fakat mukadderata şuurun pıı
su lasını takmak bizim elimizde 
değil nıi?. 

7-SO~ TELGSAF-16 1 ~d Kb~ı~ 

1 Sahtekarların elinden 
1 kurtulan adam I 

İstaabul Belediyesi ilanları 

l - 16 birinci.kanun 1938 cuma gününden ltibarcn karanıan etı 

için mezbahada toptan 31, perakende 36 ve dağlıç eti için mezbahada 

toptan 35, perakende 40 kuruş azami fiat tayin olunmuştur (5 lnd aahifedea devam) 1 
Buryda değil Anfrevildeki 

şatosuna gitti. Yarın sabah gelir -
seniz görebilirsinlı. 

Otomobile biniyorlar. Az sonra 
Mösyö Payer soruyor: 

- Nereye gidiyoruz. Polis mü
dirlyetinin yolu bu değil ... 

- Evvela 8 inci daire merke -

2 - Toptan ve perakende diğer et fiatlarında değışi.klik yapılma
mıştır. 

3 - ALlkadarlarca bilinmek üzere keyfiyet ilin olwıur. (B) (9177) 
.... .... - Pekala yarın geliriz. 

Ertesi gün ayni adamlar yine 
geliyorlar ve sivil polis memuru 
olduklarını söylüyorlar. 

Mösyö Beyar soruyor: 
- Polis memuru mu? Benim 

polisle bir işim yok. 
- Müddeiumumi tarafından 

verilmiş bir tevkif müzekkeresl 
var. Adliyeye kadar götüreceğiz 
&izL. 

- Peka!A, bir dakika müsaade 
ediniz. Giyineyim. Henüz: banyo
dan çiktım. 

Birkaç dakika sonra iki csivil 
polis• MösvöPeyara, usulü daire
sinde bir tevkif müzekkeresi gös
teriyorlar. 

ESKİ BİR CASUSLUK 
MESELESİ?. 

Adamcağız şaşırıyor, ve: 
- Doğrusu birşey anlıyamıyo

rum. 
Diyor. Polislerden biri: 
- Zannedersem eski bir ca -

susluk meselesi için olacak. Farina 
işi hakkında malumatınıza mü -
racaat edilecek. 
Şato sahibi, vaktile hizmetinde 

bulunan bu adamın evinde gizli 
bir telsiz teigraf aleti bulunduğu 
ıçin tevkif olunduğunu hatırlı -
yor. Polisler beraber apartıman
dan çıkıyor. 

Biraz ileride, altı silindirli bü
yük ve lüks bir otomobil görünce 
hayretten kendini alamıyor: 

- Polis müdiriyetinin ne ka
dar lüks otomobilleri var?. 

Polislerden biri cevab veriyor: 
- Bu, benim hususi otomobi -

!imdir. 

zine uğnyacağız. 
Otomobil, sür'atle gidiyor; Do

tin kapısına gelince, şoförün ya
nında oturan polis (!) Mösyö Pa
yer'in Wasına şiddetli bir yum
ruk indiriyor, sersemletmek isti -
yor, fakat, Payer arkasını otomo
bilin yastığına dayıyor, şoförün, 

ense köküne bir tekme atıyor. 
Şoför, yani sahte polislerden 

b:ri - bayılıyor, direksiyonu bıra
kıyor. Otomobil, bir müddet zik
ıa < yaptıktan sonra caddenin ke
narındaki ağuçlardan birine çar
pıyor ve duruyor, ahali koşuşu-

ı yor. Sahte polislerden biri taba
na kuvvet kaçıyor. Ötekinin de 
Mösyö Payer yakasına sarılıyor, 

avazı çıktığı kadar bağırıyor. Po
lisler yetişiyor, karakola götürü
yorlar. 

Kar~ağaç müessesatına bastırıla<:ak olan ve hepsine 1800 lira be-

del tahmin edilen 61 kalem matbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur. 

Listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir: !stekl;ıer 2490 

sayılı kanunda yazılı vesika ve 135 liralık ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 29/12/938 ptrşembe günü saat 14 buçukta Daimi 

Encümende bulunmalıdırlar. (9113) 

lstanbul Vakıfhu DirektörlÜ:{Ü 1 an arı _j 
Kıymeti 

Li. Kr. 

225 20 

27 81 

Pey par~sı 
Li. Kr. 

16 89 Mercan Dayahatun rr, hailesi VaHe han ikinci 

2 10 

kemer üst katta 42 No. lu k.igir odanm ta,,.,amı. 

Ç;ırşı Kazadar Orta sokak 211 No. lu dükt:anın 

1/3 hiasesL 

Yukarıda yazılı mahlul emlak satılmak üzere 15 gün müddetle 

açık arttırmaya çikarıll'D1'tır. 

İhalesi 2/l/n9 panrtesi günü saat 14 de icra edileceğinden talip-

!erin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mahlülat kalemine mü-
Sahte polis, 32 yaşında old•ığu-

nu, Kolomb'de oturduf(unu, iş - 1-r_ac_a_a_t1_a_rı_. __ co_1_5_S> _____ _ . ':"'" ____ ________ _ 

siz bulundu~"~" sö•'.lediktcn son İstanbul 4 üncü icra memurlu -ı 
ra vak'ayı anlatıyor. lğundan: ,.._ 

·- Kırk s~al,enüeri Borbes cad- 1 istanbulda Limon ~•kelesi cad -
des;nde bir sabahçı kahvesinde !iesintle eski 12 ve yenı 6 No. lı dük· 
bulunuyordum. Yanımdaki masa- kanda mukim iken elyevm ikamet 
da oturan b'r adam: •işin yok, gıihı meçhul bulunan Dimitrı Po· 

üjde! 

galiba?.• dedL Ben de •evet• ce- litise. 
vabını verdim. Yüzüme dikkatle Tüccar İstilyanos Vutasın İstan
ha'.<tı, ve: •Haydi, öyle ise gel bul asliye 2 inci ticaret mahkeme-

Çoktanberi Beklediğiıuz 

Markalı, İdareli ve son sistem 

SC>BAL A RIN 
b;1e yardım et. Alacağımız parayı sinin 9/11/1936 tarih ve 35/1255 Yeni çeşitleri gelmiştir. 
~al<sim ederiz ... • dedi. Ve cebin- No. !u ila'mile zimmetinizde matlı";- s b ı d ı - · " o a a ma an evve gorıinu! 
den bir polis karnesi çıkardı, gös- bu bulunan 537 lira 50 kuruşun ma- OHANNES PAPAZYAN 
terd ı . Ve ilave etti: •Birini tevkif sarifi muhaKeme, faiz ve avukat İstanbul, Yeni Postane cadcı~<i 
ed ~cef'im. Bir adama ihtiyacım ücretile tahsiline mütedair olan ilıl•••• No. '.l() •••••f 
var• Ben de kabul ettim. ilam memurıyetimizin 37/4504 No.

1
!!•••••••••••• 

Tabıı z•b1'2 hu sözlere inanını- lu dosyasile infazı talep edilmiş ol-ı Sabırsızlıkla beklediğiniz Bayan 
yor. KendLsinin ve cürüm orta- 1 duğundan yukarıda mezkur adrese NEVZAT ALTINOKUN 
ğının hak i hüviyetini tesbite icra emri gönderilmiş ise de dük- k d ğ . 

17509 
N. 

M'ı<ıYor k" t k ·ı t• h 1 ·tt" 0 u u u. 0 • '"' , • . anı er ı e sem ı meç u e gı ı- Ş h Ah d F 1 · d 
============================ ğin,z şerhıle icra emri iade edilme- ey mc 1 ır.ın en: 

Hikay3 K k si üzerine bu kerre icra merci hiı- AY DOGDU BATMADI hD aça cı lcimliğince icra emrinin ilanen tara- ve Ali baba Filminden: 

N.., G •• ı fınıza tebliğine karar verilmiş ol - GİYER FİSTANINI ATLAS e uz e Yıldız duğundan işbu ilanın neşri tarihin- c o L u 1\1 B ı A 
den itibaren 15 gün içinde talep o-

E k k 
lunan mebaliği icra vezne.;ine tes- Plaklannda çıktı. . r e (~inci sahifeden devam) !im veya bir şekli tesviye gôslerıne- ;.: __ llll ____ l ____ llİf 

h b b b. d" DEVREDİLECEK İHTİRA BE -çok roblar bulunmuş ve bunların n~z. ve ya ut u aP.ta ır ıyece-
( 4 üncü sahifeden devam) 

Vedia şaşkınlığını giıleımyerek: 
- Fakat siz ... 
- Sahnedekı genç artiste ben-

ziyorum diyeceksini, doğru mak
yaj, boyalar, peruk, binlerce mum
luk elektrikler, insanı az mı de· 
ğiştirir? .. Vedia o kadar boz:ıl

muş. o k~ \ ır şaşırmıştı ki, SÖ7. bu
lamıyor, konuşamıyordu. Nir.ayet 
kendini toparladı ve vaziyeti 'dore 
etti. Bir müddet tiyatro san'alın
dan bahsettiler. Nihayet, Vedia 
kırklık aktöre bir başka gün için 
randevu verip kendisine b'.r ziya
fet hazırlamak arzusunda olnu('Lt
nu söyliyerek atlatmanın ç~resım 
buldu. 

* Vedia eve geldi. Öyle bitkind• 
ki, hemen kendini bir kolluğa •t~ı. 
Bu hadise onun bütün maneviy~
tini sarsmıştı. O, belki dünyanın 
en güzel erkeğini tahayyül edfl"
ken, karşısına nasıl bir adam , ı ~

mıştı? Yüzü kullandığı makyaj b ·· 
yalarile tabii rengini gaybetrrış 

40 !ık bir aktör. Üstelik bir de s~ç
ları dökülmüş daz bir kafa ... 

Gözlerinden bu garib macera• lf• 

Beni sevmiyor desem ... 
Hayır, buna dilim varmıyor. O 

halde niçin bana da bağlı kalmakta 
devam etsin!. 
Doyuncıya kadar sürecek bir 

macera mı?. 
Buna da birşey dl':nml':z. 
Beni denıyor mu?. 
Bu ne bitmez tükenmez dene

me?. 
Zaman zaman garip haller sez

miyor değilim. 
Kulağıma beni çok sinirlendi

ren, fakat hakikatin sahanlığına 

çıkmıyan dedikodular da geliyor. 
Yoksa!. 
Belma!. 
Birkaç sevgiliyi bir,1en idare e

den bir kadın mı!. 
Of... Bu ıhtima\Jer çıldırtıyor 

beni. .. 
Bazan ayrılınayı düşünmüyor 

değilim! 

Diyorum ki, çekilir giderim. O
nu unutmak için çekeceğim ıztı

rab herhalde bu tereddüd ve ka-

dostlarından biri tarafından (Va- j'!ınıt varsa bu muddet zarfında RATI . 
• . • • 1 memuriyetimize müracaatla bildir- cHububat ve tohumlar ıçın suda 

lız Dıplomatık) le Amerıkaya \ıe- I . k t kd"rd l" t münhal muzadı taaffünlerde isJ·, . . . ~. .. .. . . menız ve a sı a ı e muame a t • -
tırildıgı, gumruk resmı verıln.e • . . d 1 ğ . hat. hakkındaki ihtira için alınmı• . . . l ıcraıyeye evam o unaca ı ıcra em- , 
dıgı anlaşılmıştı. · · t bı· ·· k k · 1 ak olan 9 Sonklnun 1934 tarih ve . . . . rının e ıgı ma aınına aım o m · 

O vakıttenberı, bır çok kıbar üzere ilanen bildirilir. (128931 1768 numaralı ihtira beratının ihti-
madamlara, bazı kostüm ve sap-

1 1 
va ettiği hukuk bu kerre başk"ma 

kalan nereden aldıkları sorulu - Sel im iye Askerf d~vi~ veyahut mevkii fiile kor.mak 
yordu. j Satın alma Komi s· ı·ıçın ıcara verı!cceğı teklıt ediım~k-
Şimdi sıra Holivudun en parlak • _ 

1 

te olmakla bu hususa fazla main -

ld 1 d 
' K . H b .. , yonu ilanları mat edinmek isteyenlerin Galata'-

yı ız arın an aterın .ep tır ne d A ı H 5 · · k t 1 3 J a, s an an ıncı a - nu ... 
gelmiştir. 1 - Selimiye garnizonundaki tü- maralara müracaat eylemrleri n:.n 

Sevimli yıldız, G. Men polis teş- men birlikleri hayvanatının ihtiya- olunur. 
kilatı tarafından, sorguya çekil - cı için 40,000 kilo yulaf ile 40,000 
miŞ, valiz diplomatik ile getirttiği kilo kuru ot pazarlıkla satın alına.-, 

1 
. .. ..k . . • caktır. 

şey crın gumru resmını vermnge 
d t 1 t 2 - Pazarlık 19/12/938 pazartesi 

ave o unmuş u.r. .. .. 
14 

S !im. T .. 
!============== gunu saat te e ıye umen 

izlerini silmeğe çalışarak kendiıi 

topladı, kalktı. Telefona koştu. 

Telefonda karşısına çıkan Nec -
miye: 

askerlik dairesi binasındaki tümen 
tatınalma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Pazarlık sonunda takarrür 

_ Necmi sen misin? Ben rr.iras edecek fi at üzerinden % 15 kat'l 
teminat derl .ıl tümen muhasebe 

işini başka btr vasıta ile hallet - . 1 _..., . veznesıne yatm a ....... ,ır. 
menin çaresıni buldum. Edirneye 4 y k d lı ·kt - u arı a yazı mı ar yu-
gitmekten sarfı nazar ettim. Yarın (af ve kuru ot defaten alınacaktır. 
( ...... ) de buluşalım ve artık ni- Yulaf ve kuru ota aid evsaf her gün 
kiıh meselesi hakkında kat'i bir komisyonumuzda görülebilir. 
karar verelim. •491> c9176• 

rarsızlık içinde geçen zamankin
den daha büyük değildir. 

Mümkün mü?. 

Çıldırıyorum onwı için!. 
Ailesi hak.kında bildiğim yalnız 

!jU: 
Bir tek annesi var. 

Kocasından ayrıldiktan ııonra 

anneı;inin yanına dönmüş, annesi, 
kocasından kalan telı:aüd maaşile 
yaşıyor. Bu maa§ ikisini blrdıın 
geçindirebilir. 

Fakat Belma bunu kAfi bulmu· 
yor. Çalışmaktadır. Bir müe&Se ... 
de memur. 

İşte beni kıalı:ançlıtıa kerıı-te
nine kıstırıp, üzen bu. 

Biliyorum, hiçbir yerde kadın
lar çalışamaz. 

Müessesedeki bütün mt!murlar, 
genci, ihtiyarı; evlisi, bekin bal
ta olmağa kalkifirlar. Hele o D 
dın güz&!, üstelik bir de dul • 
!ursa ..• 

Kadının ciddiyeti kaç para eder! 

Hangi kaciın ciddiyetini ve ken
dini hayatın tabi! akışları içind• 
uzun müddet muhafaza edeb!llrf 
Kıskanıyorum! 

.Hana Yeyıinlerle, ispatlarla te
min ettiği halde ... 

Sanıyorum 1ı:i ve suıdınyorlar 

ki, onun hayatına başkaları gir
miştir. 

Kıskançlık insanı evvell ıinirli 
yapar. Zaten kıskançlılı: yarı de
lilik değil midir?. 

Kı&kançlık tezahürlerinde ıuur 
ne gezer? 

Her buluşuıumuzda bir kavgL 
(Devuu nr) 

Düzeltme 

(Son çıkan tefrikada •Mat
mazel Janet, kard"!im ve ben 
yine p!Aja gittik· cümlesi •ge
ce pllja gittik• ıeklinde çık -
m~. bu manayı bozduğundan 
düzeltmek mecburiyetini duy
duk. Özür dileriz,) 

ITIYATO ROLA RI 
Tepe başında 

Şehir Tiyatr su 
DRAM KISMI 

ıııaıı Bua kş• m 20.~o da 
(VİNDSORUN ŞEN KADINLARI) 
htikW. caddesinde komedi kısmı 
(DAMA ÇIKMIŞ BİR GÜZEL) 

• 
Er tuğrul 
Sadi Tek 

1lYATROSU 
Taksimde 

(Bu g~) 
(SEKİZİNCİ) 

Büyült komedi 4 perde 
Yakında: Büyük bir temsil hiıdi•e,J 

(İNSAN MABUT) .. 
Halk &pereti 
Bu akşam 

İ Ç İ Ç E 

Operet 3 perde 
Yazan: Reji: 

Yusuf Süruri ltaşit Rıza 

Müzik : Seyfettin Sezai Asal 
B U YÜ K B ALE 

Cumartesi ve pazar matine 15 dı 
TEL: 48335 

* TURAN 
Tiyatro su 

San'atk§r Naşit, 

' Cemal Sahir, oku
~j yucu Semiha ve 

lllnırhıilll. 1 
' Mezey Varyeteııi 

GÖZLERİN GÖRMEMEI.J 
1P 



• 
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''Zevcim, Gözlerine! 
inanmak istemiyor,, 

İşte, Fransada Sen şehrinde Mantreuil kasa
basında Emil Zela s@knğuıda 17 No. da Bayan 

Wagner, böy:e diyor ve ilave ediyor: 

"O, Bana; Sen 10 Yaş Gençleşmiş
sin Diyerek Hayretini izhardan 

Kendini Alamıyor ... 

Bayan Wapl'r'in Biocclli 
yeni cild un•urunu kul

lanmazdan evvelki 
fotoğrafı 

•Zevcim Jorj, bu ideta bir mu· 
cizedir, diyor. Filhakika iki ay ka· 
dar evvel, alnımda, gözlermin ve 
ağzımın etrafında buruşukluklar 

ve çizgilerim vardı. Buı;ün ise bü
tün arkadaşlarım bu şayanı hay
ret tebeddüle şaşıyorlar. Onlara 
yaptığımı söyledim. Yegane cild 
unsuru olan pembe renkteki Blo
celli Tokalon kremini kullanmala· 
rını tavsiye ettim. Birçokları biz· 
zat tecrübe ederek şayanı hayret 
semeresini görünceye kadar be· 
nimle alay ettiler. Fakat sonra 
bana hem teşekkür ettiler, hem 

Bayan Wagııer'in birkaç hafta 
zarfında kazandığı şayanı hay· 

ret güzellik tebcddülünü 
gösteren fotoğrafı 

de son derece memnun kaldılar.• 
Her akşam yatmazdan evvel 

pembe renkteki Tokalon kremini 
kullanınız. Terkibinde, Viyana 
Üniversitesi Profesörü Doktor. 
STEJSKAL'ln keşfi olup tıpkı lıı· 
sanın tabii ve hayati cild unsuru
nun aynı olan ve genç hayvanla • 
rın cild hüceyrelerinden istihsal 
edilen Biocelli genelik cevheri 
vardır. Gündüz için de beyaz 
renkteki Tokalon kremini kulla • 
nınız, cildlııizi yumuşatıp beyaz
latır ve siyah noktaları eritip açık 
mesameleri sıklaştırır. 

Ziraat Vek iletl Satınalma 
Kom isyonunda n: 

(30 adet Pülverizatör satın alınacak) 
1 - Açık eksiıtme suretile 30 adet el ile kabili sevk arabalı pülve

rizatör satın alınacaktır. 
2 - Hepsinin muhammen bedeli 3600 lira, muva:ki<aıt teminat 270 

liradır. 

3 - Münakasa müddeti 5/12/938 den itibaren 45 gündür. Münakasa 
19/1/939 tarihine müsadif perşembe gfuıü saat 15 de ziraat vekiıleti bi· 
nasında sa.tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler An.karada Ziraat Vekaleti satın alma komisyo • 
nundan, İstanbulda Ziraat müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

5 - Talihlerin muvakkat teminatları veya makbuzları ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaJarı ile birlikte 
mezkilr tarihte komisyona gelmeleri. (4922) (8680) 

D evlet Demlryollerı ve Llmenları ı 
ltletme U. idaresi lllnla rı ............... .;. .......................................... ,,....., 

Devlet Demiryolları Beşinci İşletme .Müdürlüğünden: 
I- F. Paşa • Malatya hattı üzerinde Km. 58 ve 89+ 700 deki tll§ 

ı>eaklarından fenni şartname ve kroki mukavele ve şartnamesine tev
fikan 2047,5 m3 moellon tetüe taşının ihzar ve teslimi kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konmuştur. 

il- Eksiltme 21/12/938 Çarşamba günü saat 11 de Malatya 5 el 
işletme binasında yapılacaktır. 

111- Muhammen bedeli (17452) liradır. 

IV- Eksiltmeye gireceklerin (1308) lira (90) ikuruş muvakkat te

mınat makbuzu veya banka mektubu kanunun 4 cü maddesine tevfi· 

kan münakasaya girmeyi manii kanuni bulunmadığna dair beyanname 

kanunun tayin ettiği vesaik ile birlikte münakasa günü saat 10 a kadar 

teklif mektuplarını kolllisyon reisliğine verilmiş olması. 

V- Bu işe ait şartname ve mukavele projesi fenni şartname ve 
krokiler H. Paşa, Ankara, Malatya, Adana işletme veznelerinde Elfızığ, 
Nar!~ D. Bakır istasyonlarında isteklilere 88 kuruş mukabilinde veri· 
lecektir. · 8907• 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
20/12/938 salı günü saat 15 de İstanbulda Nafia müdürlüğünde 

(3471.18) lira keşif bedelli Pendik bakteriyoloji enstitüsü tamiratı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart

nameleri, proje kşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (261) liradır. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden alın!§ olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetinden 

eksiltme tarihinden •8• gün evvel alınmış ehlıyet ve 938 yılına aid 

Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (8690) 
~~~~~~~~~~~~ 

İstanb'11 Gümrük!eri Başmiidürlüğünden : 
İstanbul gümrükleri için yaptırılacak 186 parça mefruşat 26/12/938 

pazartesi günü saat 10 da 2490 sayılı kanunun hiıkümlerine göre açık 

eksıltmeye konmuştur. 

1 - İhale bedeli 4642 lira olan bu işin ilk teminat akçesi 348 lira 

15 kuruştur. 
2 - Mefrı;şatın cins ve evsafını gösterir resim ve şartnameler le

vaz:m servısinde gör.ılebilir. 

3 -- !stek ilerin k.nuni vesaıklerile Başmüdiırlükteki komisyona 

gcımeleri ilan olunur. (9ry58) 

.:. . ... ,. ... . . ... . ~.. ~· ~ ... :~ •• ·,'le.~ •• 

s ARSOL 
Aile Saadeti, Sıhhatle Kaimdir. Sağlık En Büyük Zenginliktir. 

. . :;ıu resımde gorduğllnüz aile hep zevk, sıhhat ve neş'e içinde. Bu milyonlar değer saadetin esası nedir 
bilıyor musunuz? .. Yemeklerden evvel seve seve içtikleri (FOSFARSOL) kan, kuvvet, ve iştiha şurubu· 
dur. Muhterem doktorlarımızın binlerce vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri bu yüksek tesirli D E V A 

kanı tazeleyip kuvvetlendirir, iştihayı arttırır, vücude 
dinçlik ve çalışkanlık verir, muannit inkıbazları geçirir, 
sinirleri tamamile yatıştırır, uykusuzluğu, fena düşünce
leri giderir. İnsanı tam manasile azim ve irade sahibi eder 

FOSFARSOL 
FOSFARSOL Kuvvet şurubu insan makinesine lazım olan bütün 

kalori ve enerjiyi verir, zekayı, hafızayı yükseltir, güneş 
gibi girdiği yuvalara daima sıhhat ve saadet saçar. 

ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. Sıhhat Vekfiletinin resmi 

ner işin bir saati 
var, Herkesin 

bir işi var. 
Bir işe vaktinde yetişmek için 
saatinizin ayarı tam olmalı, İs • 
viçrenin dunyaca meşhur fabri-

kasının tam ayarlı 

''MOVADO,, 
saatinden 

Siz de bir tane edininiz. Kadın ve 
erkek için altın, gümüş ve metal

kol, ceb ve otomatik • saatler. 

6 ay veresiye 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Naciye Gülsüm 
Güleray varislerine ilan yolile tebliğ 

Bayan Naciye Gülsüm Güleray: Boğaziçi Sarıyer Es. Kudretullah 
yeni Türbe sokak eski 9 M. yeni 41 N. lı kargir bir evin tamamı. 

Birinci derecede ipotek göstererek 27 /4/936 tarihinde 23519 he5ap 
numarasile Sandığımızdan aldığı (170) lira borcu 5/4/938 tarihine ka
dar ödemediğinden faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç (167) 

lira (34) kuruşa varml§tır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince 
hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borç
lunun mukavelenamede gösterdiği ikametgfıhına gönderilmiş ise de 
borçlu Bayan Naciye Gülsüm Güleray yukarda yazılı sandığa merlıun 1 

hanede öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 
45 lııci maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını amir· 
dir. Borçlu ölü Bayan Naciye Gülsüm Güleray mirasçıları işbu ilan 
tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla mu
rislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları 

var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut 
başlıyan takibi usulü dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri men
kul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler ali\kadar-

15 sene gar an ti !arca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birıne ayrı ayrı ihbarna· 
me tebliği makamına kai!n olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (9154) 

o SMM~•~.!~~ AR 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
GALATA : Bankalar caddesi No. __ I_,_İ_d_a-re-m-iz

0

i
0

_n_P-aş_a_b_a_h_ç_e_f_a_b-rı-.k-a-sı_n_d_a-şar_t_n_am_e_v_e_p_r_o_jes_i_m_u--

47 Voyvoda han ze· 
min kat. cibince yaptırılacak on adet tank temelleri inşaatı açık eksiltmeye kon-

BEYAZID: Elektrik idaresi muştur. 
karşısında No. 28 II - Keşif bedeli 3926.2 lira ve muvakkat temlııatı 294.46 liradır. 

KADJKÖY: İskele Muvakkithane III - Eksiltme 19/XII/938 tarihine rastlıyan pazartesi giinü saat 

caddesi No. 33/2 
5-40 mum garantili Leuci ampulleri 

19 k uruf 

t- A s k eri f •brlk•l•r 
lll nları 

149 kalem ateşe mukavim muhtelü 
Tuğla ve harçlar alınacak 

Tahmin edilen bedeli ·151.170· 
lira olan 149 kalem ateşe mukavim 
muhtelli tuğla ve harçlar Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer· 
kez Satınalma Komisyonunca 27 / 
1/939 Cuma günü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 

,7, lira ·56· kuruş mukabilinde 
Komisyondan verilır. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ·8808• lira 
·50• kuruşu havi teklif mektupla
rını mezkıir günde saat 14 de kadar 
Komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkı1r 
gün ve saatte Komisyona müra • 
caatları. ·8944• .................... ___ 

Mide, barsak ve iç hastalıkları 
muayenehanesi 

15 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum 

müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin inhisarlar umum mü

dürlüğü ill§aat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ve % 7,5 güvenme paralarile bir· 
likte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. •8761" 

* * I - İdaremizin Paşabahçe fabrika;ı ihtiyacı için nümunesi evsa

fında 1000 kilo kazan sakızı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 135 kuruş hesabile 1350 lira 

ve muvakkat teminatı 101,25 liradır. 

III - Eksiltme 2/1/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 de 

Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisynunda 

pılacaktır. 

IV - Nünıuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

ya-

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

güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 

ilan olunur. ·9171" 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Münire varislerine 
ilim yolile tebliğ 

Bayan Münire Haydarpaşa İkbaliye mahallesı Kotra sokak eski 18 
yeni 34, 34 numaralı maa bahçe bir bap ahşap haneyi birinci derecede 
ipotek gösterereJı: 26/4/938 tarihinde 1106 hesap numarasile Sandığı

Taksim (eski Talimhanede) A'ı· ı mızdan aldığı 400 lira borcu 3/8/938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, 
dülhak Hamit caddesi, Salıi1a kumisyon ve masarifi ile beraber borç 841 lira 30 kuruşa varmıştır. 

apart. No. 12 daire No. 4 _ Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi baş-

Dr. Y. HaUacyan 

lantnak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede 
87 SENELİK l\IEVCUDİYETI gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Münire'nin 

yukarda yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. 
esnasında olduğu gibi daima Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretile 
iyi cins malları her yerden mü- yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bayan Münire mirasçıları işbu ilan tari-
said şartlar ve ucuz fiatlarla 
satmağa devam edecektir. hinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla Murisle-

Trençkotlarımız, Koverkort _ rinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var 
!arımız, Renkontlarımız ve Ga . ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ve yahut 

1 
bardinlerimiz biçim, cins, ve başlıyan 1akibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul 

~ıklık ıtib.ırile emsais;zdirler. mezkiır kanuna göre S:;ndıkça satılacaktır. Bu cihetler alfıkadarlarca 
Beyoğlu BAKER mağazalan. bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname 

._Mllilii:i:liiwi!Mi;;;;ı:O::.G:.lo;;::;IUi~._: 1 ·, : :ği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (9155) 

KAŞE 

Sizi günlerce ıztırab çekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, diş ağrılarını, üşütmekten müteveJJid 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye 
Romatizmaya, kırıklıp karşı çok müessirdir. 

Mideyi bezmaz, kalbi ve böbrekleri yerıtlıı 
. e 

İsmine dikkat: Taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerın 
baş~a bir marka verirlerse şiddetle reddediııU· 
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elsoğukluğu ve iht11Atlarına kar 
ı pek tesirli ve taze aşıdır. Divan 
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