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Yahudi 
Düşmanhğı. 

-
İnönü'nün nutku bu mese- ı 
leyi de bütün vüzubile ay-
dınlatmış bulunmaktadır. 1 

italya, Fransa'yı Her Tarafdan Sıkı ir 
Çember içine . Almıya Çalışıyor 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 1 

9 abtsızlıklarından mıdır, yok-
sa ellerine geçirdikleri ma-
li ve iktısadi işleri içinde 

hşadıkları milletlerle beraber 
ııo,a haline çevirmiye pek müs - 1 
leid olduklarından mıdır, nedir?. 
Son yıllar içinde birçok meınle - • 
~e!l~rde Yahudilere karşı olan a-

Frank is t 1 er Pirene Hududlarını T ufmıya Çalışırlarken it alyanlar da 
Alplar Mıntakasında T ahşidata Başladı, Fransız Somalisinin 
Hu d u d 1 a r ı n d a d a B ü y Ü k Ve M ü t e k a b i 1 Faaliyet V a r 

le~ htarlık düşmnalığın birçok çe
\İd l erini bunlara karşı tezahür et
lirıniye başladı. 
Alnıanyada, İtalyada Yahudi 

dii~ınanlığı en had şeklini alnııı
tır ve.. birçok memleketlere de 
Qıoda halinde yayılmıştır. 

niitüıı bu yapılanları Yahudiler 
4aı.. ediyorlar mı, etmiyorlar mı?. 
nu lıize ve memleketimize aid bir 
da\'a olmadığı için üzerinde dur
llıak ve fikir yürütmek yine bizi 
''•lk;ıdar etmez. 

l!iziın, bu bahse tcınasımız an· 
'•k Cumhur Reisi ve aziz Şef 
ln,,nii'ııiin Büyük Kurııltayda i
«ıı: ettiği nutuk miinasehetiledir. 
\ı;IJi Sef irad ettiği nntku bi

lir;rı.rn .}U hakikati bilhassa göz
'•niiııc koymaktadır: 

•- Vatandaşlarda ve Teş
k,Ji'ıtı Esasiyenin tarif ettiği 
v2tandaşlarda, bu vatanın 

ı!J mi sahib ve sakinleri sıfa
t le, emniyet içinde yaşamak 
nuwnı kalbi. Türkiye Büyük 

1 ilet , 'lccllsonın ve Cumhu
r vr. hül<ümetin n samimi 

,def.rlir Hiç bir milletin 
.;; ndı>ıne uygun gördüğü bir 
tedbir, bızim memleketimiz
dt taklid olunamaz. Hiç bir 
vatandas kanunların kendi
sine teır:ın ettiği nimetlerden 
ınahrnm edilemez. Huzur i -
çınde, müşterek vatanın yük
'' Jmp,;,ne çalışmak sahası, bü-

. tün \'atandaşJar için açıktlJ'.• 
~ lnön~'oün bu sözleri :ro~kly.e~e 
•nıa)ıznıden gayri hıçbır fikır 
~1•Yanının mahalli sarfı olmadı-
1'.~ı tebarüz ettirmekle berabM 
'I lıir ekalliyet davası v~~evzuu 
~ (D~vamı 8 IDCI sah' lede) 

Gizli 
Yerler 

~ker Teker Meydana 

iki Vekilimiz 
Değişti 

Yeni Vekillerımiz 
Bugün işe Başladılar 

A ~ara 29 (Hususi mu;ıatııi· 
mız, telefonla bildiriyor) -
Maarif V ckiiletine tayin e

dılen İzmir meb'usu Hasa" ... li 
Yücel ile İktısad Vekaletine g~ -
!irilen İzmir meb'usu Hüsnli <,::ı
kır bu sabah Vekaletlerine geldi
ler. Erkanın ve şeflerin tebrikle
rini kabul ettiler. İşe başladıkları
nı bir tamim ile mensub olduk -

ları dairelere bildirdiler. Başve • 
kilimizi ziyaret ederek yeni işleri 

hakkında direktif aldılar. Kendi

leri bugün Başvekil tarafından 

milli Şef İnönüne takdim edile -

cekler ve Vekaletlere tayin edil

melerinden mütevellid mLınet ve 
~ükranlarını arzedeceklerdir. 

(Devamı 6 ncıda) 

Yeni Vekillerimiz Basan Ali Ylcel ve Hüsnü Çakır 

Şehrimizde Sürekli 
Yağmur Yağıyor 

\ 

1'1eb'us seçilecek olan 
Fethi Okyar 

Meb'us 
Seçimi 
Hazırlığı 

Namzedler bugün 
Resmen lian Edilecek 

M uhtclif vilayetlerdeki 13 
münhal meb'usluğa bu cu
martesi seçim yapılP1as• 

hakkındaki karar resmen alaka . 
dar vilayetlere ve bu meyand:ı 

şehrimize de bildirilmi~tir. Bu teb
ligat üzerine icabeden hazırlığa 

girişilmiş, münethibisanilere de 
cumartesi günü seçim yapılacağı 
birer tezkere ile bildirilmiştir 

Secim cumartesi sabahı başlı • 
y~cak ve öğleden evvel ve sonr.1 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Çıkarılıy@r • 
~abıta dün bir kurmarhane ve 
~ de gizli randevu e\·i mf'ydana 

D ün şehrımizde, hava tama-'! 
men kapalı ve yağmı.rlu 
geçtiği gibi bugün de sü-

eden Denizbankın Ülgen vapuru 
bir gün gecikerek dün limanımıza 
gelelbilmiştir. Bugün de Tarı va-

Valiler 
Şefimizin 

Huzurunda 
ararak her ikisini kapatmıştlJ'· 
CibaUde Zeyrek cadde>inde 110 
ltıaraıı Hayrinin kahvesinde 

ilıııar oynatıldığını haber alan 
"ıııurıarın dün ani olarak bas -
~ neticesinde kahveci Hayri 
~ı Kamile ile Abdullah oğlu 

ineci ve Mehmed oğlu Ziyayı 
fl>evaını G ıncı sahifede) 

iki 
Çocuk 
~aş landı 

•ı Harbıyede bir hadıse ol
bir kadının iki çocuğu kay

~kta olan tencerer.in üzenne 
t•k fena halde ha~lanmı l~r-

~'tb· ~ ıyede Dershane sokağında 
~llıaralı evin alt katında o~µ-

atiee adında bır kadın 10 
(l>ev.- 1 ..,.ı aalıif&tle) 

1 
ı. 

reklı surette yağmur yağmakta
dır. 

Bugün rüzgar şimalden saniye

de 7-9 metre hızla esmektedir. Ka

radenizde fırtınanın şiddetlen _ 

mekte olduğu kaydedilmekte ise 

de henüz hiç bir kaza vuku bul
mamıştır. Vapurlar yollarına ih

tiyatla devam edebilmektedirler. 
Ancak Bartın postasından avdet 

puru beklenmektedir. Reisicumhur, Ankara Valisi ve 
Dış memleketlerde kış şiddetli Belediye reisi Nevzad Tandoğan• 

geçmektedir. Gelen haberlere g<ı- ve Parti kurultayı münasebeti!: 
re, Baltık denizinde bir Alman Ankaraya gelm~ olan Kastamonu 
vapurun.. n battığı haber veril - valisi Avni Doğan, İzmir valisi 
rnektedir. 

Fazlı Güleç, Samsun valisi Fuad 
Amerikada da şiddetli bir kar Tugsal, Erzurum valisi Haşim 

fırtınası başlamış soğuklar taham- fDevamı ı mcı sahifede) 
mü! edilmez bir hal almıştır. Buf-1-==============
falu mıntakasında iki kişinin so • z • t 
ğuktan öldüğü bildirilmektedir. 1 r a a 

Kongresi 
- ·-

Encümenler Bu Sabah 
da Toplandılar 

Ankara 29 (Hususi muhabiri 
miz, telefonla bildiriyor) - Zi -
raat kongresı encümenleri bu sa
bah da toplandılar. Encu'l!enler 
mühim meseleler üzerinde wem
lekete çok müfid olacak karorlar 
vermektedirler. 

Bu sabalıki yaımurıla köp•Ü iistiinden bir maazara 

Kongre umumi heyeti yı.rm sa· 
bah toplanacaktır. 

1

italya, Tunus Fransız 
Toprağı Değildir, Diyor 

ispanyadaki ltalyan Kuvvetleri HükOmetcilerl 
Bozguna Uğratmıya Var Kuvuetile Çalış1yorıar 

• • 
Çek-Macar 

ihtilafı 
Şiddetleniyor 

L 
ondrıı 29 (Hususi)- İta)). 
ya • Fransa gerginliği daha 
ziyade vahamete doğru ııit-

mektedir. 
İtalyanların Habe~;standa Fran

sız Soınalisi ch·arında yaptıkları 

muazzam tahşidat ve askeri ha • 
zırlıklar kar~ısında Fransa siiratle 
mukabil tedbir almaktadır. Bu 
arada Cibuti limanına harb filo
Jaı ı gönderilmekte ve Fransız So· 
malisindeki kuvvetler Senegalli 
kıtaatla takviye edilmektedir. 

İtal)'a bir taraftan Fransayı Af

(Dcvamı 6 mtı sahifede) 

Parti Umumi idare 
Hey'etinin Dünkü 

Toplantısı 

Baılıı: Partisi umumı idare ııeyeıin
den Cevdet Kerim İncedayı 

Ankara 29 (Hususi muhabiri -
miz, telefonla bildiriyor)- Dün 
de bildirdiğim veçhile pazartesi 
günkü kurultayda seçilen Halk 
Partisi umumi idare heyeti dün 
ilk toplantısını yaptı. Bu toplan
tı.da yeni çalışma şekli tesbit edil
miş ve azalar arasında iş böliimü 
yapılmı~tır. Bu arada Cevdet Ke
rim neşriyat, Nafi Atuf Halkev
leri mümtaz kşkiliıt i~lerine me
mur edilmiş, yedek azalığa Dr. 
Fikri scçilmistir. 

Filistin 
Konferansı 

Londra 29 (A.A.) - Londrao:laki 
Fılist.n k\)nfcr~nsının ıkınciki\ -
nunun son haftasından evvel top·. 
!anacağı tahmin edilmf'ktedir. · 

Fransız Somalisinden bir manzara ve Fransız taJı§ICan 

ingiltere Bulgaris~ana 
Ne Kadar Kred iAçacak 

Londra 29 (AA.) - Merkezi 
Avrupanın vaziyetindeki istiha
bir kredi açılması için İngiltere 
ile Bulgaristan arasında yapıl • 
rnağa başlanılmış olan miizakere
relerin esasında derin tadilat ya
pılmasına sebebiyet vermiştir. 

Bu müzakerelerin bidayetinde 
İngiliz mchafili, Bulgarıstanın ti
caret ihtiyaçlarına ve silahlanma
sına tahsis edilecek birkaç milyon 
İngiliz lirası miktarında bir kre- ı 
di açılmasını derpiş etmekte idi
ler. 

Son vukuattanberi ve dahıli bir 

Yılbaşı 
Tatili 

Senebaşı münasebetile bütün 
mektebler önümüzdeki cumartesi 
gününden itibaren tatil oluna -
caklar ve 4 kanunusanide tekrar 
açılacaklardır 

Yılbaşı pazara rasladığı ciheti.
resmi rnaire ve müesseseler bu 
sene a~·rıca tatil yapamıyacaklar
dır. 

takım esbabdan dolayı bu miı -
zakereleri yapmakta olanlar lla
ha ufak mikyasta bir plan tetkik 
etmeyı muvafık bulmuşlardır. 

Iyi malCırnat almakta olan me
hafile göre, müzakereleri yapmak
ta olanların yalnız şimendifer mal
zeme>i teslimine tah>ıs edılC'cı k 
ilk 500 bin İngiliz liralık bır krPc i 
açılmasını derpiş ctmi~ olduk a _ 

ve Soiya hukümctinin ıhra-ı • 
!ı,m.~·c « tc,,hıl .~ı sarfedılf'C k 
mesain , muvaffaki~·eti halınt.c 

te\'::ıi etrncı;ı Uü:ıünn1 k'e old 
sôylrnıncktcdır 

Adliye Vekili 
Şehrimizde 

Adliye Vekıl.miz Hılm U ar 
bu Eabahkı ekspresi<' Ankaı·o,l n 
şehrimize gelmiştır Mumaıl• tı 

httasyonda müddciuınumi ue ... c 
!iye erkanı tarafındar istıkbal o· 
lunmustur. 

Bugün kendısi İstanbul ndl ı -

sini ziyaret ederek tetk klerd. ~ ı

lt;nacaklardır 

r BiR Numaralı HALK FILÖSU 
Türk Gemicilerinin Heyecan Ve Deh
,et Dolu Maceralarını Size aklede· 

cektir. Sabırsızhkla Bu Eseri 
BEKLEYiNiZ •. 



IHADiSELER KARŞISINDAI 
"---------Son Telgraf#""', --

KADINLA811f 

ZARAFh,-t 

D ünkii gazetelerden biri ya
zıyocdu : Bazı İngiliz tica· 

. ret firmaları, 'l'ürkiyeyc mü-, 
racaat edettk, bizden kadın çorab: 
satın alınalı: lı;tlyorla.rmıf. Türkiye. 
en ince kadın çorabı giyilen mem
leketler arasuıda imi~ Halbuki, 
İngilleredeki bayanlar, bizimki -
!erden daha lalın çorab giyiyor -
la.rmış .. Bizim fabrıkaların onlara 
çorab salması. ıçin, kalın ipliklerin 
Londradan buraya getirilmesl ve 
burada dokunarak çorab yapıl -
ması !Azım geliyor. 

İngiliz kadınlarının bizim ba -
yanlardan daha kalın çorab giy
melerine ne buyurulur. Bizimkl • 
!er aldı, yürüdü 7alll.ı. 

GİDER AYAK 

TABİRİ NEDİR!' 

Tan gazet~inde yenJ bir Roman 
illnı gözümöze çarptı. Romanın 
ismi cGider qak• olacakmış .. He
nüz muharriri ve mevzuu hakkın

lar da yo>Uan çıka çıka, tramvay 
şirketinin başuı bir it gelecet
benziyoc. Çekirge bir ~ıçrar, iki 
sıçrar .• ttçüncüsünde .• 

YOLUNDA OUUYAN 

İŞLERE DAiR 

Vali I.Qtfi Kırdar tehri milte
madlyen dolaşıyor. Noksanlan 
görüyor. Belediye şubelerine, bu 
nokaanların giderilmes. için ta -
mimler yapıyor. 

Valinin şu birkaç gün teftiş ve 
tetkiklerinde bıle, yolunda git
miyen ne kadar çok iş meydana 
çıktı. Tetkikler ilerledikçe daha 
bir hayli de gidecek. Belediye şu

belerıne yapılan tamimler uzun 
birer liset halinde .• 

ir.san, bu listelere baktıkça me
rak ediyor ve sormak istiyor: 

- Şu İstanbulun tioğru giden 
işleri hangisi imL~··· Bir de onla
nn listesini göreliıtL Acaba kabil 
n1 i , dersiniz ? 

OTOB'ÜS 

YOLSUZLU(m 
da tafsi!At yerilmiyor. Yalnız e-- ;----
ııerin ismi hayli merakımızı mu- Dün bir gazetede, şu meşhur o-
cib oldu.. cGider ayak• romanı tobüa yolsuzluğu meselesıne dair 
acaba kimlerden bahsediyor?. ita- bir yazı gözüme ilişti okudum. .• 
nın tafsi!Atıru merakla bekliyo • Otobüs meselesinin aksak taraf-
r lar: maide madde zikredi1-'• a-uz. ........ 

YOLDAN ÇIKA.lf 

TRAMVAYLAR -
Şu tramvay1ara ae oldu böyle?. 

Her gün bır ikisi bozuluyor .. Dün 
de, Sultanahmedde bir tramvay 
yoldan çıkmq.. Yoldan çıkmak iyi 
ıey değildir. Allah kimseyi yol • 
dan çıkarmasın. Yoldan çıkanla
rın da sonu fena olur .. Tramvay-

Belediyedeki 
Yolsuzluk 
Meselesi 

Belediye hesab işleri mildill" 
Kemal ile Fatih Belediye şubesi 
muhasebeciıi Envere i§ıen el ç.>k· 
tirildiğini yazmıştık. 

İddiaya göre Ennrin Sanv<'r 
belediye mııhasebeclliğlnde ıken 

hakkında tahkikata lüzum gö · 
rü !mü~ ve 1700 liralık bir ihtilfm 
meydaııa çıkmıştır, 

Iuhiddin Jstündağ Belediye 
hesab işleri müdüril Kemalin rıca 
ve kefaleti üzerine tekeınnı'H e-
den tahkıkat evrakına hıfzı kay· 
dını koym~ ve meı;ele de bö} lere 
Jrapanmı~tır. Bu iddianın 5th!ıa -
tini tahkikat meydana ç&kara -
caktır. 

İşin diğer garib bir tarafı ~ 
bu tahkikat yapı.ldtlctan sonra F.n
wr; işten alakonacağı yerde Ke
malin inhasile ttsküdar muhas~be· 
ciliiğne terfi ettir~ ve daha 
sonra da Fatih muh~litine 
getirilm ittic! ... 

Bu münasebetle bllflana«'. tah· 
kikat diğer l!K!Belelere de tej~il 
olunacak ve Belediye m:ıı Rseı,e 

müdürü Kemilin faaliyeti zama -
nındaki muamelat ehemmiyetle 
tetkik edilecektir. 

Ukadarlar, bu sebeblerden dola
yı muhakeme edilecek .. 

Dizim hayret ettığimiz nokta 
şu: Bu sebebler, aylarca evvel da
lıa uzun, daha tafsilatlı yazılmış
tı. İşin yeni lıir tarafı yok ki ... O 
uman birçok kimseler bu sebeb
Jerin varid olmadığını söylemiş -
!er, ortalığı süt liman göstermif -
lndi Hey gidi dünya hey ..• 

AHMED RAUF 

Mekteblerde gramer tedrisatı

na tekrar bqlanılacaktır. 

Bu ders; orta mekteblerde o
kuma lritablan üzerinde temrin
ler yapılmalı: suretile okutulacak
tır. 

İlk mekteblerde de 4 ilncü ve 
5 inci sınıflarda gramer gösteri
lecektir. 

Bu hususta yakında mekteplere 
emir verilmesi beklenmektedir. 

* Hidiv Abbas Hilmi Paşa dün 
gehrimize gelmiştir. 
Yarın Ankaraya giderek Reisi

cumhurumuz İsmet İnönü'nü zi. 
yareti muhtemeldir. 

* Her ay İngiltereye 50 bin 
çi1t çorap ihraç olunacaktır. 

* Belediye yeniden 700 kadar 
ıon sistem çop sandığı yaptıra -
calı:tır. 

* Dahiliye Vek9.leti viliyetler
den 3 senelik bir mesai programı 
istemiştir. 

* VilAyet ziraat müdürlüğü 

Büyülı:dere fidanlığından ucuz fi
dan tevzüne bqlarnıştır. 

*Bu sene oehrimize fazla ııey
yah gelecektir. 

* Amerika donanması büyülı: 
manevralara çıkacaktır. 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

No.72 

Kendi ke:ndine: 
- • Nekadar da ciddi bir genç .. 
Diye mırıldanarak derhal bahı;i 

değiştirdi 

- Size kaç oda !Azım! 
- Dört, beş oda kafidir .. 
- Bakacağımız ev de tamam 

beş odalı. Beyler caddesinde. Ve 
bizim tuttuğumuz evle karşı kar· 
§lya .• 

- Ne ala. Güzel bır tesadüf 
dOl(!'USU. 

- Begeneceğinizd.en o kadar e
minim ki.. 

- Zevki selirninize tok güve-
veniyorsunuz! . 

- Hayır. Bu, zevki ıı>lim mese
lesi değıl. Babam, ailenir: pek ka-

Yazan: labaier F. SEKTELIJ 

!abalık olmadığını söyledi de. Beş 
odalı bir ev memur ailesine - ka
labalık da olsa - yeti:ıir sanıyo

rum. 
- İşte ... Karşıdan görünüyor. 

Sarı oyalı, cumbalı bir ev. 
R ·~ad dikkatle baktı: 
- Biraz eski gibi. 
- Harab değil. İçi pek mükem-

mel ve duvarlan yağlı boyalı. 
- Güneş görüyor mu acaba? 
- Biz gezerken her odası gf1.. 

net içinde idi. 
- Antresi bozuk gibi.. 
Suna yüzünü buruşturdu: 
- Mutlaka bir kusur bulmak 

istiyor gibi davranıyorsunu:ı;. İa
terseniz hiç gezrniyelim. 

Caddeler 
Tamir 
Edilivor 

1 PO L i S l Esnaf 
1 Cemiyetleri 

·inşaata P11zartesi 
Başlanıyer 

Sokak, cadde ve yollann en zi
yade tamire muhtaç olan kısınıl!l · 
rının biran evvel tamir Jlunır. 
!arı için vali ve belediye ri,liı'.tl 

tarafından 100 bin liralık l>•r tah
sisat bulunduğunu yazmıştık. 3u 
tah.;isat muhtelif ıubelere tah~13 
olunmuştur. 

Belediye başmül ndislerl, fen 
işleri müdürlüğünde ikincı Lir i;y
tima aktederek bu para ile> ,.ajlı· 

lacak acil yolları tesbıt etmio!er
dir. 

Halk partisi ocak ve seır.t kon
grelerinde halkın yollar h.kkın -
daki dilekleri de bu tesbıtte gez 
önünde tutulmuştur. 

Faaliyet ve tamirato. pazartes' 
gününden itibaren her kazad.ı hir· 
den başlanılacaktır. 

---o---

t~eçinin 
Birine 

Ne Oldu? 
Çatalcanın Yeniköyü halkından 

Murad oğlu Abidin, ayni köyien 
Receb isminde bir çobana 3 keçi 
yavrusu vererek bunları ot!atıo 

beslemesini söylemiştir. Aradan 
bir müddet geçtıkten sonra Abidin 
Rrc~bden keçilerini istemiş fakat 
Receb, kendsine 3 keçi yerine iki 
tane vermiş ve: 

- Yavrunun birini kurd yedı'. 
İstersen yerine bir oğlak vere • 
yim!.. 
Demiştir. 

Fakat Abidin bu teklifi kabul 
etmemiş ve: 

- Ben kendi keçi yavrumu lıı· 

terim... Bunlann üçü birbirill' 
kardeştiler! ..• 

Demiştir. 

Bunun üzerine iş münakaşav<1 
ve biraz sonra da münazaaya çev
rilip oradan da tekme ve yurıru. 
ğa intikal etmiştir. 

Bu sıralarda Receb hemen ;ıiş
tovunu çekmiş ve üstüste 3 i •t! 
ateş ederek Abidini öldürmüştür 
Hemen yakalanan çoban Re !~b 
Ağırceza mahkemesine tevdi edıl 
mişhr. 

Dünkü muhakemesi sonunda .fa 
18 sene hapse mahküm edilmi~ fa
kat hıidisede tahrik görüldüğ'i ~ 
den cezası 12 seneye tenzil olun -
muştur. 

* Beyşehirde 6 milyar ton kö
mür bulunduğu tahmin olunmak
tadır. 

* Eyüb 36, Beyoğlu 9 ve İs -
tanbul 13 ilncü ilk mekteplerde 
pazartesi gününden itibaren an -
neleri işe giden çocuklar için cba
nndırma odaları• açılacaktır. 

* Afyon müzakerelerinde bu -
lunmak üzere şehrimize gelen Yu
goıılav heyeti dün akşam mem -
lekeUerine dönmüşlerdir. 

* Amerikada şiddetli soğuk
lardan illenler yine çoğalmıştır. 

-Darılmayın canım! Bı>n biraz 
müşkülpesend bir insanım da. Öy
le tahmin ediyorum. 

- Bu iş tabminle olur mu? İllı: 
önce gezeriz; görürsünüz .. Be -
ğenmezseniz, fikrinizi o zaman 
söylersiniz! 

Evin anahtarı, köşeb~ındalı:i tü
tüncü dükkanında duruyordu. 

Suna dükkana uğradı. Anahtan 
istedi: 

- Daha tutulrnad!Ysa, müşteri 
var da .. 

Tütüncü anahtarı uzattı. 
- Sabahtanberi üç kiracı gel

di.. Anahtar alıp vermekten u -
sandım artık. 

Reşad evin kapısı önünde durdu: 
- Bir günde üç kiracı geliyor_ 

Hiçbirisi tutmadan gidiyor. Aca
ba neden? 

- Sebebi malQm. Buralarda 
ev anyanlann çoğu memur aile
sidir. Hükrunete yakın olsun di
ye bu clvarda oturmak istiyor -
lar. Halbukl, ev büyükçedir Ki,. 

Ve .. Mahkeme er K 1 . 
ongre erı 

Piyango 
Paralari.nı 
Almış 

Cürünı Sabit 
Görüldü 

Mark ar isminde bir adanını 
kendisine tayyare piyangosuntın 
büyük ikramiyesi çıkan ve bu se
vince dayanamıyarak ölen Ma•i 
ismindeki genç bir kızın ann~i.'i 
dolandırmak suçile yakalanıp 1 

mahkemeye verildiğini yazmıştık 
Marinin ihtiyar annesinin ve 

Markar ile vekıli Sadi Rızanın 
huzurile dün 1 inci sulh ceza mal,. 
kemesınde bu davaya devam o 
lunmuştur. 

Dün bazı şahidler dinlell!llİŞ 

bunlardan bir kısmı ikranıiye pa· 
rasından bir kısmını esasen kızı . 
ölmeden evvel nişanlısı. ile ~ "len

mek için sarf ettiğini; diğer bl • 
kısmının da Markar tarafın, !ar 
hastanelerde kız ve annesi cı;ln 

sarfolunduğunu söylemişlerdir. 

Markar da bu paraların hasta
nelere sarfedildiğini isbat edecek 
bazı makbuzları muhakemeye 13-

z etmiştir. 
İhtiyar davacı kadın ise 10 bir 

liradan fazla olan ikramiye oa
resının hep Markar ve arkaja,ı 
tarafından sarfedildiğini iddia 
•tmiştir. 

Neticede muhakeme bazı şahid
lerin celbi için talik olunmu.~•u... 

Kavgadan 
Sonra 
Bıçak/ 

Küçükpazarda Nazmi ism h1dP. 
bir adamın evinde kiracı olarak 
oturan Mehmed Şakir me<rea• 
Mel8.hate Nazmi bir gün: 

- Evimi münasebetsiz bir yere 
benzettiniz! Çıkıp buradan gidi
niz diye çıkışmıştır. 

Melahat bunu Mi!hmed Şakire 
anlatmış o da kızar&k ev sahibile 
kavgaya tutuşmuş ve kavga so • 
nunda Nazmiyi bıç:ı.kla öldürmüş· 
tür. Bu suçtan dolayı Ağ·r"t:La 

mahkemesine verilen Mehme<i Şa
kir hakkındaki karar dün akşıurc 
tefhim olunmuştur. 

Okunan karara göre muhakeme 
cürmü sabit görmüş ve Mehrned 
Şakiri 12 sene hapse mahküm et
miştir. 
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S@kaktan Geçerken 
Hasköyde Keçecipiri mahalle

sinde Basmacı Ruşen sokağında 

36 numaralı evde oturan 63 va -
şında Yasef, Parmakkapıdan geç· 
mekte iken üzerine fenalık gA!e
rek düşmüş biraz sonra da öl'nÜf· 
tür. Yapılan muayene neticesinde 
Yasefin kalb sektesindıo.n öld ·~ 
anlaşılarak gömülmesıne izin ve
rilmiştir. 

rası da biraz tuzluca ... 
- Kaç !ıra istiyorlar? 
- Yirmı beş .. 
- Hiç de tuzlu değil. Bilakis 

böyle büyük bir evin kirası otuz 
beş, kırk lira olmalıydı. 

- Mürüvvete endaze yok ~a ••• 
Siz beğenıroeniz, fazla verirsıniz! 

Reşad, Sunayı kasden kızdı.r -
mak ve itıdalini denemek istiyor
du. Suna hazan çıra gibi birden 
parla~·ıp sonra derhal kendini top
lıyarak tekrar yumuşuyor ve gü
lerek konuşuyordu. 

Reşad, zaten yaradılışında yı

lışık olmıyan, ciddiyetini dalına 
muhafaza etmesini bilen bir ço • 
cuktu. 
Kapıyı açtılar •• 
İçeriye gırdiler. 
- Alt katta geniş bir taşlık. Ne 

güzel. 
- Eski zaman evi. Duvarda da 

bir mermer musluk var. 
- Vallahi ben o musluğu o ka

dar sevmiştim ki... Tuttuğumwı 

Anormal 
Bir 
Tip 

Cezası Bu Yüzden 
Tahfif Edildi 

Kumkapıda oturan Marika Is -
minde bir kadın Kadıköyünde Pa
zaryolundaki evinin kiraya veril
memesini Receb isminde bir «on.
şusuna atfetmiş ve bir gece v ~kto. 
Recebi bıçakla tehdid ettiği gibi 
sonra da Türklüğe hakarette bu

Bu Pazartesi 
Başlıyor 

İstanbul vilayet! dahilinde bu
lunan esnaf cemiyetlerinin seno· 
li1ı: kongrelerine ald hazırlıklara 

hararetle devam olunmaktadır. 

kongreler önümüzdeki pazartelf 
gününden itibaren başllyacakt&c. 

Bu münasebetle bazı cemiyl't 
idare heyetleri azaları semt sen • 
dolaşarak cemiyetleri mensubla· 
rının dilek ve arzulannı tesbit e>
meğe başlamışlardır. 34 cemile • 
tin kongreleri ay içinde ikmal o
lunacaktır. Bazı cemiyetlerin u 
mumi içtlmalarının çok hardretli 
ve münakaşalı olacağı tahmin e
ciilmektedir. 

lunmuştur. Bunun üzerine !i'ıçlıı j========--==---=-t 
kadın hemen yakalanmış ve Ağ'.r- Yine 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Dün yapılan son mahkemede p Q r Q 
Katina Türklüğe hakaretten ti.o 

ıayı 1 sene hapse mahkıim olun - Yüzünden 
muştur. Ancak kendisinin anormai 
bir tip olduğu nazan dikkate lll 
narak cezası 3 ay hapse ind•ril
miştir. Bıçakla tehdid suçurılan 
dolayı da Kadıköy mahkemesincP 
ayrıca hakkında cezai hüküm 
verilmiştir. 

Kilisedeki 
Tepsi 

Ne Oldu? 
Kurtuluşta Ayatanaş kilisesinde 

para konulan ve Noel münasebe
tile lebaleb dolmuş bulunan tepsi 
dün esrarengiz bir şekilde ort1dan 
kaybolmuştur. 

Hastane müstahdemleri hemı> ı 
tepsiyi aramağa başlamışlar VI.' 

neticede bunun Leonida isminde 
biri tarafından çalındığı şüphe -
sine varmışlardır. 

Polis Leonidayı yakalamış ve 
hırsızlığın kendisi tarafından va
pıldığını tesbit ederek 4 üncü as
liye ceza mahkemesine verm'ş -
!erdir. 

4 üncü asliye ceza mahkemeo• 
de cürmü sabit görmüş ve Le ıni
dayı 4 ay hapis ve 4 ay da emniy~t 
umumiye nezareti altında bul•m
mağa mahküm ederek tevkif ey
lemiştir. _.___ 

iki Çocuk 
Arası7tda 

Kasımpaşada Gülhane sokağır.

da Güllü isminde bir kız O'TUt'I 

yüzünden çıkan kavga neticesin 
de ayni yerde oturan Mehmedin 
7 yaşındaki oğlu Osmanı taşla 

başından yaralamıştır. 

--o-

Madam Ati : a' 
Muhakem. • 

n 

Asliye birinci cezada evv•lki 
giın muhakemesi yapılan Madam 
Atinanın diğer duruşması 9 ki · 
nunusani pazartesi saat 15 de ya
pılacaktır. 

evde bu işi, duvara asılmış köh- ı 
ne bir gaz tenekesi görüyoc. 
Reşad üst kata çıkrnağa başı. 

dı: 

- Merdivenler çok geniş: •• 
- Bu da bir kusur mu? Siz ga-

liba daracık merdivenli apartı -
manlarda otnrmağa alışmışsınız! 

- Hayır. Onu demek isteme -
diın. Temizlemesi güç olur da., 

- Siz temizliyecek deği.lsinis 
ya?!. 
Reşad merdiven başında dıırı

du: 
- Aman... Ne büyük sofa ••• 

Babam süvari olsaydı, mutlaka 
burada at koştururdu ••• 

Suna, Reşadın şaka yaptılmı 

sezer gibi olmugtu... Gülümsedi. 
- Odalar ne muntazam bakınl 

Şurada yanyana iki yatak odası. 
Karşıda ayrıca büyillı: bir oda.
Misafir salonu yapılabilir. 
Reşad kendini gülçülde tuta • 

ralı: mırıldanıyordu: 

- Yanyana iki yatak odası. 

Beşiktaşta Serencebey yokusun
da şair Nedim caddesinde 36 ru
maralı evde oturan Mehmed oğlu 
Ahmed bir para meselesinden ~·
kan kavga neticesinde ayni <!VdA 
ı;turan Ahmed oğlu Hasanı bıça'<· 
la arkasından yaralamıştır. Yaraı~ 
Hasan Beyoglu Belediye hastan"
sine kaldırılarak tedavi altına a
lınmış Ahmed yakalanarak tah
kikata başlanmıştır. 

--0--

Bacakları 
Haşlandı 

Kumbaracı yokuşunda caıncı 

Feyzi çıkrnazmda 18 numaralı ev
de oturan balıkçı ismailin bir H· 

şındaki oğlu Yaşarın üzerine so
banın üstünde kaynamakta ,ıal' 

çaydanlık devrilerek iki bacı<tı-
dan fena halde haşlanınıştır. Kü
çük Yaşar Şişli çocuk hastanesin: 
kaldırılarak tedavi altına alın -
mıştır. 

Şişe ile Ba-şından 
Yaraladı 

Beyoğlunda oturan Küçük Hii
seyin adında biri sarhoşlukla çı· 
kan kavga neticesinde Selim a
dındaki arkadaşını şişe ile başın
dan yaralamıştır. 

Bir Yan kesicilik 
Tophane Kircçkuyu sokağı'.ld~ 

23 numaralı evde oturan sabıkalı 
İbrahim çarşı içinde Kemal a:lın
da birinin cebinden saatini çdl· 
rak savuşurken yakalanmıştır. 

Bir Otomebil Kazası 
Bahaeddin adında birinin da

resindeki hususi otomobil Pal'.~al
tıda Şevki oğlu Cevdet adınd1 bi 
rine çarparak bacağından yara -
lamıştır. 

Şaka imiş 1 
Unkapanında Salihpaşa caJde-

sinde 57 numaralı evde oturan 
Ahmed adında biri şaka yüzün . 
den çıkan kavga neticesinde -'Yni 
evde oturan Hasan adında birin! 
çene~inden yaralamıştır. 

Dünyada görülmüş şey değil. Bi
rinin sesini öteki duyacak. Aman 
yarabbi, ne rezalet?!. 

- Kuzum, siz burasını otel ya
pacak değilsiniz ya! Birınde an
neniz, babanız; ötekınde de siz 
yatarsınız! Alt katta da iki oda 
var ••• 

- Fena ev değil. Fakat, benim 
hoşuma gitmedi doğrusu. Odalar 
pek büyük ve dağınık. Burasını ı· 
sıtmak için Bozüyük ormanını ke-
sip buraya taşımalı. 

- Yok canım.. İzmirde hi.ç•lı:ı.§ 
olmaz. Duvarlara bakmıyor mu
sunuz? Soba deliği bile yok. 

- Ya soğuk olursa, ne yaparız? 
- Herkesin yaptığı gibi, siz· de 

bir mangal yaktırırsııuz. 

- Ne dediniz? Mangal mı? 
- Öyle ya. Burada herkes man-

gal ile ısınır. Hatta kışı mangal 
yakmadan geçiren aileler de var
dır. 

(Denmı vu) 

Pel:ilnya, Almanya 
Ve Ukranya -

Ta..-: Alunccl Şllkril f'$ 
fo • 

Münih anlaşmasında.nbert wıJ'İl 
lonya ıztırab içındedır. ~ 
~koslovakyanın parçala anY•· 
yeni Çekoslovakyanın .'\lıt' ıısJO • 
ya temayül etmesi ve Ç~~ o!Jl' 
vakyaya f"<l.erasyon ile ag ı!Jll 
Kıırpatlar Ukranyasındaıı yaP · n•' 

·yetıııı 
tabrilı:at, bu devletin vaıı }J· 
zıkleştirmıştır. Ustelik ş'.ııt,!ı al· 
mıtnya, Litvanyayı ıla nuf 180yı 
tına alm.ıktadır. Eğer .A.\ıl e o· 
bt.r.a da muvaffak olursa •

1 
v0~a· 

lacak gibi gorünüyor - ro o ~tıf· 
,,,n vaziyeti tehlikeye düşe<:; dağ· 

Polonya Ukraııya.s_ı, KarpJ !ıbda' 
tarından Kalk.ıs dag1arı.n3 bir 
uzanan büt- ük Ukranyanııı ııeıg. 
parçasıdır. Bugünkil Lem 

8
1et· 

Stanislavop ve TarnopOl ey ı. f.• 

lerini ihtiva eden bu UkraIIY ,ıor
vusturya Macaristan iııtP:osıo '. 
luğu dağıldığı zaman, çe. ı;J.iDI 
vakya ve Polonya gibi istil<,ııJar 
ilan etmişti. Fakat uıcranY edi • 
istiklallerini muhalaza cc1cırı ,nııı 

1 ı,;ı.ıll 
!er ve 1919 senesım e o eeJi>' 
diktatorası olan cbüyük ııt i ıı· 

P 1 skerıer . 
Ukranyanın o onya a t el!~ 

rafından işgaline muvafnk~1'1'n· 
Bununla beraber mecl~ 1ıııe~ ıay·n e . 
yanın mukadd~ratını ' . />Yf!J 
hakkını muhafaza etmi'it~ .. ~
senenin sonlıaharır.da ıne<: ı>.Jıo;u 

d ·lct 1<9 
ranyanın Polonya "' ed·ııııe • 
içinde otonomi ile idare '.8ı 1J$! 
sine karar ,·erdi. Ve Pol00

9
Y.,., se-

l l --bu şartları kabul etti, er. r!$ • 
nesi eylülünde Polonya p:ı_ \.'e

t oonıı mentosu Ukranyaya o 0 ı el• 
)<abU " ren ir kanun liyilıasını 

0 
JıiÇb~. 

mekle beraber, bu kanu Şiıııd• 
zaman tatbik edilmcıı1~W polo~· 
beş milyon Ukıanyalısıııı ınidİl'' 
yadan istedikleri bu otoıı~al<);ın· 
A!manyanın Ukranya 1ı:ıtlr' 

daki alakasına gelince; bıl• .,i gi· 
d r gc ' 

den evvelki devre ka 8 · r.ıo>• 
im k ,A.l!lla . ~· der. paratorlu da b 

nda ·j· Çarlık Rusyası zamanı 0 a• 
yük Ukranya hakkında yak~iJlde 
ka göstermişti ve 1917 se~•i ı•· 

. 1 ,ı eıtı~ .... 
Çarlık Rusyası inht a ;.;ll• 

Yanın man, Almanya, Ukran 
lalini tanımıştı. 

1 
"a!ı:>'8' 

Şimdi Almanya Çcko5 01dıj;tal' 
yı hegemonyası altına d: tcl<"3~. 
sonra Ukranya hal>kın -ııı·· fı 
alaka göstermeğe başlaııt~ ._ıaıi • 
hakika bugünkü coğrafY~yetleı· 
yeli de una müsaittir· so• ora ıl~ 

k. u1<ra J '" idaresi altındaki şar ' . aııınv' O' 

Polony ahların idarelerı çe><osl 
garbi Ukranyadan b~ka b.•lı O' 

·ıe '" t• vakyaya federasyon ' ·a» ~a 
1 

lan bir Karpa llar Ukr"M,.81!ı ııt. 
dır B k .. ·· k devlet.. ıı . u uçu f;ğer 1, 
Almanyaya borçludur· )'esi 0 

. hifll" ·ır manyanı.n kuvvetli (JkfanrP.,. 
masaydı, Karpatl~r ?llacj'"";. 
Polonyanın tazyikılc l< ,ıo•·a . 
na ilhak edilecekti. çer0°10ıı)' 3 

d O'' ya parçalandığı sıra • """~ ve 
nın Macaristanla hudutbudıır- .

0
• 

olmak istemesinin sırr~adığ' ıÇ' 
Almanya buna razı ol ·ştif • 
dir ki Polonya gücenııt'811yasıl' ti' • ş· 'di Karp tlar U)(J' as ım a pJııt"n ,-
dan gelen haberler, 1<i<ıJlda ~ 
!arının faaliyetlerı hB g.tıY_ a.ııc • 

ed. p.Jııt 11·· 
lümat vermekt ır. denberı. nJatl 
sen, harb senelerın r ola r-

ta.rsfta . 10 
ranya istiklaline ırısod' b~ 
himaye etmiş. onlara . di ıc ı 
dımda bulunmuştu. şıııı•·'";f• 

cı · (devamı 6 ın 



1 A ır Omrün:de 
zgınlı Hileye Karşı 

1 d 
Hi ~e r. . h t . E a ş , n a n y ağda hile, et de hile. sütte 1 r 1 y a r 1 n ! ~~c~ily:.yccckde hile, içccek-

Ge en Garl•b Bı·r Maceı·a .. Bütün hu hileler~ kendilerine Ç huner ve vasıf edınenlere karşı 

E lli yaşlarında bulunan biı 
köylünün 50 lira 25 kuruş 
tutan ve 15 senede biriktir

diğ; , ... ,,,.ını almak için 8 kişi bir
leşmişler ve bunun için garip b;r 
tarzda bir hileye müracaat etmiş

lerdir. 
Erzurumun Taş mahallesindP.•t 

lliza oğlu Abdullah isminde b·J· 
lunan bu ihtiyar köylü geçenlerde 
Kağızmana bulgur götürmek ü
zere yola çıkmıı ve şiddetli bir 
kar fırtınası ile karışık korkunç 
bir tipiye tutulduğu için geceyi 
A.kçay köyünde geçirnıeğe ır.ec

bur olmuştur. 

traşlı yüzlü bir erkek olduğunu 
hayretle görmüştür. 

LSkin ihtiyarın hayreti bi, 
saniye sonra büsbütün artmıştır. 
Çünkü bu sırada kapı açılmış ve 
deminki kafadarlar içeriye gire
rek bütün paralarını ve sa alin ı 
kösteğini kendisine telim etme~l
ni ihtiyara söylemişlerdir. Ab • 
dullah bu teklife muhalefet et • 
mek istemişse de içlerinden biri: 

- Biraz daha düşünürsen elbi
selerini de alır ve seni çırılçıplak 
bırakırız!... deyince zavallının ak
lı büsbütün zıvanadan çıkmış • 
tır. 

murakabe, kontrol, talimat, tatbi
kat yıllardır sürı,:r gider ve .. za
man zaman mücadele en had şe
killerini alrr. Fakat, hiçbir zaman 
hilekar hilesinden, halk da hile 
kurbanlığından alıkonulamaz. 

Demek ki, mücadelede başka 

bir imkan ve bir başka silah kul· 
!anmak icab ediyor. Düşündüm 

düşündüm, 

- Bu ne olabilir?. 
Diye ve.. en son karar verdim 

ki, zehiri zehir, çiviyi çivi, uçağı 
uçak.. vurur kabilinden hileyi de 
hile vurur prensipini ele alınalı 

murakabeyi, niimune almayı res
mi üniformaya değil sivil vatan· 
daşa yaptırtmalı .• Parası ve müş
teri elile alınan malı kimya evle
rine göndermeli. Sanırım o zaman, 
bu murakabe hilesinin vasfı ta

Günün Meseleah - -
Seyar Esnaf Hakkında 

Yeni Tedbirler 
Bunlara Yeknesak Kıyafet 
Giydirilmesi de Düşünülüyor 

Bu köy halkından olan Şevki, 
Abdullah, Baki, Eyüp, Şamil. 
İamail Bekir, ŞükrÜ ve Sefer is -
l?ıindeki 7 kafadar ihtiyar misa -
firin üzerinde para taşıdığını bil· 
diklerinden hem bu paralan al -
inak hem de zavallının e~~ ~ile 
bulgur çuvallarına kolaydan kon· 
llıak üzere bir bile düşünmüşler
dir. 

Çünkü bu müthiş kış gecesinde, 
tanımadığı bir yerde çırılçıplak 

soyularak sokağa atılmanın dü -
şüncesi bile kendisini tahtessıfır 
10 dereceye rağmen birden ter -
!etmiş ve hemen bütün paral:ırı· 
nı çıkarıp vermiştir. 

rihi bir sözü de tekrarlatnııya ve- BİT pazar &ilnü kapalı dilldı:inlar önünde it yapan seyyar esnaftan biri 

Bunun için de ihtiyarın genç • 
hl: damarlarından istifadeye kalk
llıışlar ve köye genç ve dul bir ka
dın geldiğini bununla serbestç<ı 
bir llem yapmak kabil olduğunu 
'6yliyerek Abdullalıı bir eğlenti· 
)'e davet etmişlerdir. 

İJıtiyar köylü bu teklifi tere:!· 
diitsüz kabul etmiş ve beraberce 
köyün tenha bir mahallesine d"ğ· 
ııı yürümeğe başlamışlardır. 

Burada bir ive giren köylüler 
'1bdullahı yüzü lı.alın başörtü 
ltaplı bir kadınla ta~tırmışlar -
dır. 

Abdullah biraz hoşbeşten s;n
l't; genç kadına yüzünü açması· 
~ı ıöylemiş ve kadın yüzünü a 
Sar çamaz bunun kesik bıyıklı ve 

Berikiler paraları aldıktan s~n
ra Abdullahı oradan çıkarıp bir 
güzel tehdit te ettikten sonra lı:aç
mışlardır. 

Zavallı ihtiyar sıcak bir caı. 
bulmak için köy ihtiyar odasına 
baş vurmuş ve orada perişan va
ziyetini görenlere başından ge • 
çen garip macerayı anlatmıştır. 

Vak'a hemen zabıtaya haber ve
rilmiş ve biraz sonra yedi kafada: 
da yakalanmışlardır. Çalınan pa
radan ancak 43 lira 45 kuruşu bt. 
lunmuştur. Üst tarafını kaçarken 
karlar arasında düşürdükle•İ!'; 
söylemişlerdir. 

İhtiyar köylü bu paraları ~ev" 
seve ve zabıtaya teşekkürle al • 
mış ve bir daha da evine ve ço -
cuklanna ihanet etmemeğe, ta -
nımadığı yerlere gitmemeğe sıkı 
sıkı yemin etmiştir. 

Kendir F ahrikası 
K.astamonu'da Sür'atle 

Kuruluyor 
k. illi Şefimiz ismet İnonu son 
lYI tetkik seyahatlerine Kas • 

tamonuda tesis olunacak 
lı:enevlr fabrikası hakkında d • 
1'!tltik.Jerde bıılunmuşl:ırdı. 
Ayrıca bu mıntakanın dok•!ma· 

tıhk için en münasip bir mahal 

QJacağı görülmüş ve Kastan•onu
da büyük bir dokuma santrnlı in
kıı kararlaştırılmıştır. 

:Su hususta icap eden esaslı ve 
"°ltnik tetkiklerin icrası için Sü
llıerbank Umum Müdürlüğü-ıe e
llıir verilmiştir . 

:Sunun üzerine bankanın şch -
l'itııiz şubesinde bulunan mt:!:en · 

"1slerden ikisi geçen gün Kasta -
llıonuya hareket etmişlerdir . 
~ühendisler tetkiklerini biran 

~el ikmal ederek raporl:.•·ını 

vereceklerdı~ Bunun üzerıne de 
derhal faaliyete geçilecekt'.r. 

Grip 
Salgını 

Havalann son günlerde gün-le 
4-5 defa değışmesl yüzünden şe~
rimizde bir grip salgını devam e'. 
ırıcktedir. 

Sıhhiye müdürlüğü bu vaıiyet 
üzerine hükumet doktorlanna 
tebligat yaparak mıntakaların • 
daki grip miktarının hemen bıl -
dirilmesini istemiştir. 

Netcede gripin salgın bir şekil
de olduğu anlaşılırse yüksek hıf· 
zıssıhha meclisi sür'atle toplan • 
tıya çağmlacaktır. 

sile olur ki onun adı da: y eni Vali ve Belediye Reisi duğu ve bunların ne gibi mallar 
- Şapa oturtmak... mızin şehrin muhtelif semt· sattıkları, kazanç ve yaşayış şe -
Dır! !erinde yeptığı teftiş ve killeri, buralı veya taşralı olup 

BORHAN CEVAD tetkik gezilerinde seyyar esn ıfın olmadıkları, geçindirmeğe mec • 

Berberler 
Arcısznda 

ihtilaf 
Şimdi de Maarif 

Müdürlüğün e Aksetti 
Berberler kursunun, heyeti U· 

mumiye kararile berberler cemi
yetine verilmesi kararlaştırılmış

tır. Fakat demirbaş eşyanın, o 
kursu idare edenler tarafından 

cemiyete verilme~i hususunda b; r 
ihtilaf hasıl olmuş, kurs idareci
leri mezkfu eşyayı cemiyete ver
mek istememişlerdi. 

Bu hususta Ticaret Odasına va· 
ki olan müracaat üzerine, geçen r 

lerde Oda kararını vermiş ve de
mirbaş eşyanın cemiyete verilme 
sini münasip görmüştür. 

Bu ihtilafın halli için daha ev
vel İstanbul Maarif Müdürlüğü • 
ne müracaat edilmiş olduğundan 
Ticaret Odasınca tetkik edilen I!"\' · 

rak yine Maarif direktörlüğüne İ· 
ade edilmiştir. Direktörlük tek • 
rar vaziyeti tetkik etmektedir. Bu 
bir kaç gün içinde son kararını 

verece ktlr. 

• 
iş isti yenler 

Azaldı 
Bir gazete şehrimizde iş bu]mak 

üzere iş dairesine müracaat edeo· 
!erin sayısının çoğadığını yazmıj" 

tır. Halbuki bu sene iş bulmak Ü· 

zere iş dairesine müracaat eden • 
lerin sayısı geçen seneden azdır. 

Bunlardan ekseriyetle şark vila· 
yetlerinden her sene kış mevsi -
mind şehrimize gelip çalışan ve 
sonra yazın tarlaları başına dönen 
toprak işçileridir. Bunlar daha 1ı
yade çimento fabrikalarında iş a-

vaziyeti ile de alakadar olarak bur oldukları nüfus miktarı ves~-
bunların ekserisinin üstlerınin ir hususlar tesbit olunacaktır. 
çok pis görüldüğtinü dün yazmııı · Bu tetkiklerden sonra İstanbul· 
tık. 

Vali, seyyar esnaf meselesine 
büyük bir ehemmiyet verilmesi -
ni lüzumlu bulmuş ve bu husus
ta esaslı tetkikler yapılmasını en· 
retmiştir. 

Bu tetkikler neticesinde İstan· 
hulda nekadar seyar esnaf bulun-

Açık 
Sigara 

Meselesi 
İnhisarlıtr idaresi Yeni 

Bir Karar Verdi 
Şehrimizde açık sigara satı~ı

nın menolunduğunu yazmıştık . 

İnhisar !ar İdaresi tane ile si -
gara alanları düşünerek bu ya -
saktan sonra piyasaya çıkarma • 
ğı kararlaştırdığı yeni tip siga • 
raları hazırlamıştır. İnce bir am
balaj içinde bulunan bu sigara • 
Jı;ra .ikiz. ismi verilmiştir. V? 2 
sigara 60 paraya satılacaktır. 

Bu yeni sigaralar; Cumar•esi 
sabahından itibaren bayilere veri
lecek, fakat o gün satışa çıka

rılmayarak Pazar sabahınrtaıı 

başlıyarak satılacaktır. 

O günden sonra •ikiz • lerdrn 
roaada her ne çe~it olursa olsun 
açık sigara satanlara .50. lira Cf·

za verilecektir. 
Bu hallerin tekerrıirü halınde 

de satıcıların bayilik tezkereleri 
alınacaktır. 

ramaktadırlar. 

İş kanunu mucibince, iş bulma 
dairesi 1939 senesı haziranında 

kurulacağından şımdılık bÜn!ara 
vilayet kanalıle iş bulunmakta 
oır 

da seyya resnaflığın islıih ve '\v
rupada olduğu gibi en medeni va
sıta ve şekillerle satış yapılması. 
nın temini, yeknesak kıyafet tes
biti gibi işler sureti katiyede hal
lonucaktır. 

Seyyar esnaflık için icap ffier . 
se bir kurs ta açılacaktır 

Mektepler 
Ve Çocuk 
Bahçeleri 
Maarif Bu 
Yenilikler 

Hususda 
' • apıyGr 

Yeni Valimiz mekteplerde yar· 
tığı tefti~lerde; •çocuk bahçelerh 

nın arzettiği ehemmiyeti gö1i:i -
nünde tutarak bunların önümüz
deki tatil aylarında daha geniş ve 

daha esaslı bir surette verimli o
larak faaliyete geçmelerini t0-ı1in 

etmeği kararlaştırmıştır. Bu ~a

rara göre çocuk bahçesi açıl.ıcak 
olan mekteplerin civarındaki bi
tişik arazi ve binalar istimlak o
lunarak mektep bahçelerine •k
lenecektir. 

Bu yerlerin istimlakine aıt mıı
amelelerin icrasına başlanmış • 
tır. 

Bu sene bahçeleri genişlctil~ -
u ·k olan mektepler şunlardır: 

Fatıhte İstanbul 1 inci okul , Ci· 
balide İst. 40 ıncı okul, Cibaliıil' 
İst. 63 üncü Eyüpte lst. 36 ıncı ve 
Üsküdarda 22 inci okullardır. 

Binaenaleyh evvela bu me1< -
tepler bahçelerinın bitişiklerın • 

deki arazi ve binaların istimlak 
olunmalarına başlanılmıştır. 

Bu iş bitince derhal bahçeleri-
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Çorapları 
Meselesi Tarihi Dekorlar 

- . tatistik rakamı hatırımda de-

Al d G 1 k J j;"il, fakat, zannediyorum ki İs-manya an 3 ece tanbulda ekmek çıkaran fırın-

Ay Mütehassıs Ggliyor ~::;ır~"Y"' aşağı ynkarı ı:;o ka-

Bu iırınların bepı-.inden birer 
Çorap fabrikalarında ıslahat kilo ekmek alını,_ Bunları ınua -

yapmak üzere şehrimize getiril -

mesi tekarrür etmiş bulunan Al· 

man mütehassısı ile alakadar!ar-

ca yapılmakta olan muhabereler 
anlaşma ile neticelenmıştir . 

Mütehassıs önümüzdeki ay i • 

çinde gelerek mesaisine başlıy~-

caktır. Tekmil fabrikaların elle -

rinde çok ince cinsten bulunan ip

likler artık işlenmiş olduğundan 

artık tamamen kalın ıplik ıslen 
mektedir. -
Dö:<ümhaneler 

tieletliyece 
Kapatılıyor 

Nuruosmaniye civarında Kale· 
hanı ve Dökümcüler sokağın.1~1'· 

döküm izabehanelt"ri Bekdive ia 
r&fından kapatılmıştır 

Buna sebeb; bu izabehanel·-rin 
sıhhate muıır duman rıeşretr:ıe -
lendir. Kapatılan dükkıin sal>ib

madeni san'atkat1ar cem•" 
tine munıcaatla şikayette bu ·un· 

muşlardır. Fakat Beledıye ma • 
t dk aralarındakı digcr döküm 
izabehanelerini de sıhhate zarar.ı 

olduklarından dolayı kapatmak 
kararındadH". 

Diğer taraftan Kıi\·ukµazar cı· 

varındaki kcserciler çarşısındak 

madeni eşya san 'atkarlan da E . 
m.nönü kaymakamlıgı tarafır c1an 

maden könıürti kullanmaktan me 
olunduklarını halbuk ı lou ışı me
c'o1 komuründl"n başk;, bir kö 
muıle yapmak imkanı nlmadıJ~mı 

söylemişlelrdir. 

Madeni sa n'atkiırlar cemiyeti; 
dükkanl a rı k&patılarak i~siz ka
h.n dökmecılerle ayni elim '73 • 

ziyetlc karşılaşan kes~rciler çar
şısındak i esnafın ve aileleriniTJ '>u 
kara kışta aç kalmamaları içiıı 

onlara diikkiın açabılecek bir ve• 

gösterilmesini veya şehır p:an 
tatbik edilinciye kadar eskisi gi 
bi çalışmalarına müsaadl" ediJmn. 

sini istemıştir. Vvıyet tetkik o -
Junmatadır. 

Tan Siuemasında 
Yangın 

Dür a~am Pangaltıda Tan sı
nenıaoı kalorifer bacası tutuşmuş 
is<· de S"~rav rıte rn.Pydan verilme .. 

yene ediniz Hiç birinin çc~nisi . 
kokusu, lezzeti, rengi, :yapıll'1, piş· 
kin olup olmayı~ı. halla tartısı 

birbirine benzemez. Halbuki, ek
mek için Belediyece teshil cdilmi' 
muanen bir halita formülii var
dır. Bütün bnnlar bu halitaya 
göre ekmek çıkarmak mecburi~ e

tindedir. Bu halita hakikaten en 
iyi halita nııd1r, ora!itı baska nıe

sele. 
Bir semtteki halk esmer. koku>n 

başka, lezzeti garib bir ekmek yer. 
Bir başka &enıtte oturan l,tanbul· 
]ular, yine tomamile bİT başka 

lezzette ekmek ~er. Bir tarafta 
bakarsınız, franc·elll gibi be~· az, 
pamuk gibi yumuşak <>kmek ya
pılır. 

Bu aynlıkhu nedendir?. Me • 
rak l'diyorum Ellmt"lc nıii~Pha~sısı 

dej;ilim. f"akat, lıendi man hkım
Ja düşlinünce. bütün İs tan hulda 
ayni çeşni ekmek istihliık t'dil • 
ınelitl li.z.un geldiği kannatine "arı· 

yorum. 

· onra ~ehrin bir kısım betntle • 
rinde ekmek narhtan daha ucuza 

• 
satılıyor. Bu nedendir?. Bunun 
da •cbebini anhyamıyorunı. Eğer 
narhtan ucuza salı, idare edh orsa, 
narbı indirmeli. Şayed bu ucuz o

lanlar boı.nk t•kmt'klersc. •atılma· 
sını mcoetn1eli. 

Bir de lstanhulda hrın derdi 
\'ardır ki, bu tarafı bi~ açn'a~ ın. 
AlikadarJara ~orarsanız., hu 'a -
ı:i;yetin büt-;r meselesi oldt:<!unu 
ileri sürrrlı•r. Fakat hakiknt 'u
dur ki. İstanbulda mühim hir !.ı

sını fırınlar gayri sıhhi ~artlar al 
tında ve iptidai bir ekildr t-knıck 
yaparlar .. 

Ek~eri İ!)tanbul fııınlarıuın lo.a· 

rihı dekoru. 193S ~ıhnd<?ı ol'''t~u

muzu unutturaralt kadar ku' 't"t· 
lidir. 

RE.'iAD t'EYZİ 

------
Ekmek 

Meselesi 
Şehrın iktısadi vazıy<·tın •0 t 

kik etmek ve bu hususta la.ı» g• 

len kararlan vermek 117.< re ·P· 
ı.ntıya çağırı lan iktısad k· ır- s 
yonu dün ikınc iiçtirnaını Y•O • 
ınıştır. 

Fkmekçilerlc değirm~ncılc rde 

mürekkeb bır heyet dünkü tti ~ l~'l

tıya çağırılmış ve kendil•·rın le" 
bazı izah~t istenmiştır. Bu h ~·
da sür'atle tetk,kler bitırı l c 0 k \e 
icı.beden kararlar verilecl'kt 

de'1 söndurülmü~tlir 

1 
nın tesviyt:i türabiyeleri yapıla -
c;;.k ve bundan sonra da burala•
da sabit oyun yerleri ve elektrik-

tirimizin Deci -, 
Hepimizin Oa ·di 

li oyun tesisatı vücude getmle • 
cektir. 

Bılaharc• dl' dığer rnektt-pler;n 
bahçc ler ın ı n genişletilmPsine baş
lnnılacaktır. 

B~zuk Para Mesele :;i 
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Tramvaylarda erlt.ilrn ulak para. 
51k.mt.ısı ortaya l~t'lb ve ,-akı'flk"ı& 

bir vaı.lycl ('lkarmışlu. Bazı oku ... 
yurularımudan aldığımız me-kteP• 
brda da blı:e bu va:ti7et hatı:-lalal
makta ve na.an dikka&e 11..onulm.uı 
istenmek tedı r. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No.27 

Alemdar, Beyazıd meydanında 
4~rdu. Evvelce vermiş olduğu 
~lan ve emir mucibince atlılar be
ll:r :Yüz kişilik gruplar halinde et
~fa dağılmağa başladılar. 
t)ükkanını açmak iç:,., ~ckağa 

t!Itanıar ve kahvelerinı açanlar 
oı.,lerıne kaçışıyorlardı 
~atanbul senelerdenben ıhtı lal-
1.:ı d~n bıkmıştı . Şimdi de Rumeli 
) tbalarile kar ıla mış bulunu • 
~rdu. 

~Alemdar, Beyazıd meydanında 
1\ ııngelen tertibatı aldıktan son· 
~doğruca Divanyolu üzerinden 
bıAhye geldi. 
~razaıri ve Serdar Çe!E>bi 

uzan: M. l!ıaml KARAVEL 

Mustafa Paşa, harem dairesinde 
gözdelerile mışıl, mışıl uyuyordu. 

Babıaliyi ve Sadrazam dairesini 
beklıyen yen içeri muhafı.zları 

dörtnala Babıaliye doğru gelen A
lemdar ııtlılarını görünce yerleri
n i bırakıp kaçıştılar. 

Alemdar, kılıç elinde arz oda
sına gırdi ve harem kapısında nö

bet bekliyen bir Arabla Sadraza
ma şu h aberi yolladı: 

- Söyle Paşaya çabuk buraya 
gelsın .. . söyleşeceklerimiz var!. 

Neden sonra; bir gün evvel da/:(· 
!arı ben yarattım diye çalım s1 • 
t4111 elebi Mustafa Pa · z"I 

büzüle Alemdarın karşısına gel
di. 

Alemdar, hışını. ve nefretle Sad
razama bağırdı: 

- Bre herif, rnührühümayü • 
nu ver! .. . 

Sadrazam şaşırdı, mühürü bula
maz hale geldi. Hoş Alemdar da 
padişahın sadrazamından mühıirü 

alarak ne yapacağını bilmiyordu 
Çelebi Mustafa Paşa; cep!Prini 

altüst ederek nihayet mühürü bu 
lup elleri titreyerek padişah mü
hürünü Alemdara verdi. 

Ve yanında bulunan ayanlar • 
dan Boşnak ağaya dönerek: 

- Alın şu Çelebi midir, ne 
rnendeburdur? Götürün Çırpıcı

da ordugahımıza ... 

Boşnak ağa Çelebinin yakasıe
dan yapışınca bir ata atıp Çı.rpı
cıya yollandırdı. 

Refik efendi Alemdarın yanın
da idi. Paşa, daği olduğundan ne 

cihet! 

fendi . ona sıra ile yapacaklarmı 
talim ey!iyordu. 

Sadrazamdan mührühümavun 

alınıp kendisi de kale har:cıne 

sevkolunduktan sonra; şeyh•ili~

Jam , İstanbul kadısı vesair vü • 
zerayı çağırtmak ü~erc Refik e

fendi, Alemdara talimat verdı. 

Şeyhülislam Arap zade Arif 
efendi ve diğer rical ve vtizera 
Babıaliye getirildi. 

Zavallı şeyhulıslıim, sadraz.ı -
mın başına gelenleri ha bcr alnıış· 

tı. Alemdarın ayanlarla pürsil5h 
muhat olarak aldığı vaz'ı meiıa

beti görünce dizlerinin bağı çö • 
zülmüştü . 

O vakte göre şeyhülislamlık 

padişah derecesinde bir paye irli. 
Alemi islamın reisi demek idi. 

Fakat; Alemdar ve etrafında • 
ki Ayanlar merasim ve teşrifatı 

devkl nedir bilmediklerinden hu-

ıeraya hiç ehemmiyet vermi .. c-r
ıardı. 

Alemdar; korkudan dizlerınin 

bağı çözülen şeyhülislama kr,r -
kunç bir seda ile: 

- Efendi, hele şöyle bır dm • 
le diyeceklerimi? Din ve devlet<> 
dair işlerımiz var. Nezdi hüma • 
yuna varmak lazım geldi. Kalk, 
önüme düş gidelim! .. . 

Deyince, maksadı anlıyan Arap 
zade bütün bütün bitap kaldı . E
li ayağı titreyerek öne düşüp !li· 
deceğinP olduğu yerde kalakal -
dı. 

Alemdar, şeyhülislamın bu h:ı
. !ini tereddüde isnat ederek 'Oah -
şı bir hayvan gibi kükredi: 

- Bre' Arap oğlu musun ne • 
sin? Kalk dıyorum sana! .. . 

Diye haykırınca bütün bütün 
şaşırarak tecdidi iman ile yürıl· 
meğc başladı . 

* 

ğini, Babıalıye gelerek padişa" 

vekili olan Sadrazam vı serdar 
Çel~bi Mu lafa Paşadan mıihrü -

hümayunu alarak kale haricin • 
deki ordugahına tevkif ederPk 

yolladığını , şeyhülislam ıle d.ğer 

rical ve vüzerayı Babıaliye c~!p 
tylediğini haber almıştı. 

Sultan Mustafa hentiz uykud• 

idi. Ve kendisine daha maltlrnat 
verilmemişti. Yalnız, Enderun hal
lu ve saray ricali malümattar ol

muşlardı. Saray velveleye düş -
müştü. Hatta; büyük bir kanır .• 
lık zuhur ederek şaşkınlık a!A • 
melleri görünmüştü . 

Nihayet; kzılarağası Merca" A· 
ğa cesaret göstererek haremi hü
mayuna daldı. Sultan Mustafaya 
haber yolladı. 

Sultan Mustafa alelacele yata
ğından fırladı. Giyinip mabeyiıı 
dairesine geçti. 

Bu vaıh,.tt ,u ~ureUt huli\ .. .1. ('di· 
lebllir: 

Billndlkl Vf"çhll,. ltlntl mtvkl 
&ram•&J'ların, iki kıt'A:ya mahsus 
bUetlerl 3 kurw. 10 paradır. Bilet.
ellet yolculara verileo para kusu· 
runu iade ederken 10 para. buln~ak· 
ta hemen dollına mü,lllülita ukra
makt.a ve bu yüı.clen ftrtttkleri 10 
paran 7a btnu. llODJ'a vermeie ve 
:Jabud ble Ytrm.emeie mecbur kal· 
maktadırlar. 

.:Adam :wnde on paranın ne kıy ... 
meli \•ar'!.» dcnllemtL Tasarruf ba• 
kmıınd.ao 19 para.nm blr ckrymeb 

ifade edettll mahakkalı oıdniu ırl
bl, li.l:ıumsu :yere ttrllmemesl his 
ve dutunce bakımında• bir mt>Sele 
teıktı edebilir. 

Hem oku7ueuJarımu l'Ş~ bu nok• 
ta üıerlnde duruyorlar. 

Bir U<'U ahlika, dlitr 1K'\I ke.seye 
dokaruırı bu meselenin li:rık oldu· 
tu ebemnıfyf'Uf' .-oıs.ön1ine ahuarall: 
letklk edllmeıJ btentJıor. Bozuk pa. 
ra olmama"1 7üsudıe.n bau yolcu• 
tar arabad:ın inmek mttburlytlin· 
de kalmaktadırlar. Tramva7 şirke· 
il, btıet(llere aabalılan bir mlk!M 
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Kont Ciyano'nun Peşte Ziyareti Münasebetile •• f Meraklı Şeyleri . 
GÖZLÜK NASIL 

İCAD OLUNDU!. 

HÔK VE 
Macaristan'ın ı------

NEDAMET! ' 

Siyaset 
Değişecek mi? 

İtal~ıa - Macaristan Ve Peşte. Varşova 
1'1ünasebetleri Ne Safhada ? 
Müşterek Hudud Umidleri 

Henüz Sönmemiş 
ltelya Geçen Yll 
Yapamadığını Bu 
Sene 'f aptı mı ? 
• 
1 

talya Harıciye Nazırının 

Peşte ziyareti etrafında da
ha i~k günündeııbeti çok 

':er söylendi. Orta Avrupa illi!
.' !eri hallcdı lmiş olmaktan çok 

.._: k görünüyor Ortada Berlın

R Jı,na mihveri var. Fakat ŞLmdlye 
k :lar olan hadiseler sırasında gtl· 

.ı.lılü ki gerek Alrnanyarun ve 
ueK İtalyanın mcnfe ilerini her 

vak t her 'loktada bLrlcştırmek 

her zaman için muınkün değildi 

Almanya a!dcağını aldıktan son
•~ l talyanın dedikleri olsun diye 
Romaya muzaheret gösterecek de

'llıyor. Bundan sonra politika A· 
leminde bunun da ne dereceye 
kaa.ı. doğru olacağı görülecektir. 

Or•a Avrupa meselelerinde Ma· 
carıstanın husus! bir mevki ve 
chemmıyeti olduğuna şüphe yok· 

funa sahıtlerinde ceçen yıl vukubulan mUL ikata ııahne olan köşk 

tur. Macarların ise kaç zaman • 
danberi İtalyanın dostluğwıa ver 
dikleri ehemmiyet meydandadLr. 
Ma~aristanın maksadı Tuna mm-

takasında inkişaf etmektir. Bu 
hususta İtalyanın da kendisine 
müzahir olmasını bekliyor. 

(Deııcımı 7 inci tcıhifede) 

Ciın Ruzvdt bulunduğu 
müesse•ede 1. ba.'Wlda 

Hirleşik Amerika Cumhur Başkanı Ruzve!Un oğlu ve hususi kfıtibi Jim Rtız\·elt Va~ingtonu "e (Beyaz 
Sarayı) terketmiştir. 

Jim Ruı\'elt, Boli1iudun, bu sinema cennetinin sihrine kapılmaktan kendini alanıanu11tır. Jiın bii)·iik 
bir •inema şirketinin ınüdUr muavini olmuştur. 

Yukarıdaki resim, Samilel Goldvin'le birlikte sineınn makinelerini tetkik ederken nlınmışlır. - ·-
Ve .. bu çı?'it sözleri rakının zorundan peltek· 

T esadüfün ne rarlb cilveleri var-

1 dır. Buaün h&J'rıetle S"ör4Qil .. 

mü birçok terler bir t .. ••tıf nellceol • 
kt!ffolunmuatur. 

Gözlük de lıOrle. Mhleburrlıı dlir· 
büncü Jan LimterteJ'ln çocuktan, biri 
mııhaddcb , dljerl mualtk&r iki ade&e· 
71 blrtblrlne yakt&ttmoca, kilisenlD 
kul .. ial pelr. 7akınd• ıordlller ve 
~' ,·inrl~ baiırm.ıkt.an tı.endll~rlnl ala
aıaddar Babaları, bu camların kıena· 
.- bir çer<evr reçlnll. itte ilk ıö•· 
lülr. bu ... 

ORİSİNAL BiR 

-;.OLLEKSİYON -
Geçenlerde Prırda vefa~ eden blr 

adamın evinde, toz1ll bir ambarda. pek 
C&t'lb bir kollelulyon buluumuşt.ur. 

nu kolleblyon, aoa asnn en ıüel 
lr.adınıarına •ld 86.00I portreden mtl· 
rekkeptlr. Portre1erln arkalarında _.. 
hlblerlnln bal tercli.mel.rl ,aulıclır. 

PAS YÜZÜNDEN 

Bir tstatl..,llfe C'Ôre J>.ı.5 7üzilnden 
her sene dlin1ada %.991.DOO ton demir 

saJI olmaktadır. 
Bu demirleri 7erlne koyabUnıek 

için ründe 150 (on demir veren koca· 
man blr ocatın tamam 1 t;ene eaıı1-

ması li'Zımdır. 

VİTAMİNİ FAZl.A OLAN 

-s;:BZELER VE YE~rlŞLEB 

Um.on, portakal. muz gibi me7valar
Ja taze ~ı.tl1e. havuç, dumales, ma
rul. "ofan, citer, tstrldyr. beyin, yü ... 
rek, yurnurta, tkmek ve salrenln de 
vft;uninl holdur. 

ThGİLTERC KR!\Ll \"1': 

ı------POSTA Pl'LLARI 

Jiükümdat'lar ara.o,ınd•, posLa pul
ları üı.erlndt> e-n çok te!tml bulunan 
inıllh Kralı l\ılaje~te 8 u1c:ı JorJdur. 
Tamam 839 çe td pttl öı:e-rlnde resml 

••rll.ı.r. 

Bn pullıı.rda11 ıot ıi tao ırlrmo me• 
nsbnl esnasında. tt-da\1lle çlkarll.ınış ... 
tır. Geri kalau 630 una l'elince: Bun
lar d• inırlllere ve müslemlel<elerl la· 
rafından normal ıteklld" ('ıkanlan put
lardU' \.·e e-J'an kullııuı1maktadır. 

GARİB BİR :uü:ı:E 

ins-Httrf'dr, • 'om"naeUthire Kont.ta .. 

tu dahillnd• Kanlnırton beld .. lnde 
çok prib bir muxe leflic; olunmuştur. 
Bu müze, zira.ate mu.zır vt işe yaramı· 
yan ncı: kadar ot'bat ,.s,·sa te .. hlr olUD· 

1naktadır. 

Hu ko11ek. iyond.a bulunan pis koku· 
ıu çl(:tklerden, aiaçlardan mllzede beş 
dakika dola..,mak kıı.bll dt•iildlr. 

Hl~NİZAL'fl GE~IİUlKİ 

İlk dtnlıaltı ,ren1isi, Anıf'rika islik· 
Iil ınuha.rcbesl esnasmd&, yaul 177& da 
C.u.~nel adlı Amerlkah bir 1nühendls 
taı;Jındau yapllmı~hr 

Bu mtilıcndJ:o1., clenlzin dibine dal
nuk vt inıi!f.z Iıarb ~flnclerluiu attı .. 
n ı • dLla.r giJlp turpll atmak isti.yordu. 

(l\.aplumbafal adını verdifl bu de
ulzollh gcnıbl, bir yumurta teklinde ve 
z metn• 50 sauU.m kutrund.a. idL Ta.
maınilf' bakırdan ya.pa.lmı .. h. 

l\lüvazeueyl tenılu toln alt kısmına 
kur.;un safra konutmu'?lu. Yalnız blr 
'ki.ti tarafuıdau idare olunuyordu. Bu, 
üsl tarafındııkl bir kal>&klan ıoerl fi· 
rlyor ve- kapak slla"' llapant.10rdn. 
Dalm~k lc:iu, depolarına su doldu· 

ruluyor, suyun yüzüne ('ıkabltmek için 
de depolardaki su, ta1uınbalarl& bari· 
ce atılıyordu. Utkt bir pervanesi 'f8.r• 
dı. Pervaneyi, tulumbayı l5lelmelı: için 
motör yoktu. Bütün bunlar el lle çev· 
rlllyordu. 

'l'ek bir Wrpll Ue muselli.bll .• Bunun. 
içuislnde 78 kl1" banal vardı. Ahldık· 
tan :ıntAk ;varım saat. sonra. patlıyor
du. 

1 Yazan: Recai Sanay 1 

K
ayserili Nllman, umumi 
harb senelerinde İstanbt'.la 
gelmiş burada tıcaretle ış

tigale başlamıştı. Talih ona çok 
yardtm etmış, kısa bir zamanda 
zengin olmanın yohınu buln,uş, ' 
Balıkpazarında belli b~lı tüc~ar· 
lardan biri olmuştu. 

Nwnan, orta boylu, yuvarlak, 
kLrmızı yüzlü biraz göbekli, tık • 
naz bir adamdı. 

Evli idi. karısını Kayseriden 
beraber getirmişti. Kadın güzel· 
likte pek yabana atılır kadınlar· 
dan değildi. Bir dışarlık güzeli 
fakat biraz geçkin, otuz b~şl!lı: 
vardı. Maamafih, Numan için bu 
bir mesele teşkil edemezdi. Çün· 
kü, o da elliyi doldurmak üzere 
idi. 

İşin fena tarafı, Numan zengin·! 
!eştikçe azmıya başlaml}jtı. He • 
men her gece dostlarile, ahbab • 
larile çalgılı, içkili yerlerde, ba~
lardu, tiyatrolarda, sinemalarda 
geziyor, güzel kadınlarla görıill 

eğlendiriyordu. 

Her geoe evine geç vakit gelir, ı 

halta bazı gecelerde hiç gelmezdi. 
Buna rağmen evine çok iyi baka•· 
dı. karısına ve çocuklarına giyi -
lecek ,.e yenilecek hiç bir şevin 
mahrumiyetini hissettirınezdi. 

Neş'eli adamdı; her zaman yal
nız yüzü değil, gözlerinin içi de 
güler, bozuk fakat tatlı şivesile 

kendine mahsus nükteler savurur, 
gevrek ve kuvvetli kahkahalarla 
bulunduğu meclisi neş'eye bo • 
ğardı. 

Güzel ve şık kadınlara çok düı;· 
kündü. Dans etmesini bilmezdi, 
fakat sık sık bara giderdi. Bar, 
Kayserili Numan için ne füsunkar 
bir yerdi; fanuslardan, avizeler · 
den süzülen parlak ve yaldızlı e· 
Iektrik ışıkları altında dans Pden, 
coşan, rengarenk, yarı çıplak ;pek 
tuvaletli kadinlar, tokuşan kadeh
ler, derin bir zevkle baş döndü -
ren içkiler, neş'e ... zevk ... zevk •. 

Numan, barda geçil'diği g0ce .. 
]erde, kendini bir masal aıem;n,. 
göçmuş tath bir rüya cennetine 
doğmuş sanırdı ve karısını, ço 
cuklarını ancak ev~ dönlince !'ıa

tırlar ,.e düşünül'dü. 
E,·et, karısı çirkin değildi; fJk:ıt 

onun se\•diği, görüştüğü o masal, 
o rüya alemindeki kadınlar, ya • 
nında, belki ölgün değil amma 
solgun ve renksiz bir çiçek, k•ba 
saba bir dışarlık kadını!.. 

Kendisi ne idi? karısından da
ha ince, daha zarii bir adam mı? 
Hayır, o da ayni iklimin malı, ay
ni diyarın adamı idi. 

O halde? 
Gönül bu ne denir ... Daha in • 

cesini. zarifini, daha güzelini, iş

velisini, cilvelisini istiyor ... Kim 
bi!u·, belkı de bol paranın verdiği 
bir azgınlık, bir çılgınlıkdı bu ... 

Bazı, aklı başında, hayLrhah 
dostları ona nasihat yollu sozler 
söylerler ve: 

Numan, bu yaptığın doJr•ı 

değildir. Sen çocuk değil batt.ı. 

genç bir adam bile değilsin. Yaşın 
oldukça yerınde, fakat, başın "ıa· 
valarda geziyor, bu gidiş tehlikeli 
bir gidiştir. Hem paranı har vurup 
harman savurma, hem de, bira7. 
çocuklarını, bilhassa karını dü • 
şün. NP de olsa o da kadındır. O- ı 
nun da bir kalbi ve düşünen bit 
kafası vardLr. Her gece edne geç 
gidersin. bazı ı.la hiç gitmezsin; 
s~nın nerelerde, kimlerle vaki~ 
geçirdiğini dlişünür, içlenir z& -
vallı kadıncağız ... 

O bu sözlere dudak bükerek 
şöyle ccvab verirdi: 

·- İlk zamanlar• epeyce kavga 
patırdı ettik. cniye geç kaldın. ge
ce niçin gelmedin?. diye söylenir 
dururdu. Ben biraz çıkıştım: cBı· 

rakırımseni!• filAn dedim; ond•:ı 

sonra sesi kesildi. Çoktan beri a
ramızda cçıt. yok. Hem kulak ver· 
me canım, o Anadolu karısıdır, 

karnı tok, sLrtı pek oldu mu, sest 
çıkmaz! Hanyaya, Konyaya çok 
aklı ermez. 

• 

bir odada yalnızca geçirdi· 

* . sıı· 
Numan karısını haklı gördu, 

çunu yüzilne vurmadı. ırıı 
Kısa bir zamanda mağa~ay• 

ve diğer mallarını satarak P~aıı· 
tahvil etti. Karısını ve çooul< c;nrı· 
nı aldı Kayseriye yollandı: . biİ" 
!ünün biricik tesellisini dog.-\l 1ıa· 
yüdüğü şehrin temiz ve· sak;rı dil-

i . ıııyur 
vasında bu acağına ma ı,ill 

1stanbuld& yaşadığı yıııaz:~del• 
bir maceralı lıatLralannı il . ıil 

.. "itil • 
nefret\• hatırladı. Bu gürU ısle· 
gliz ve gönül alıcı iehirdeıı ;.qıa• 
laşırken, arkasına dönüp b 
dı bile... ~ 

Ankara 
BUGt!N ~t•I 

18,BI Müzik (ljül>erlla eoorleti" 
ıs,u Koa"'ma t•lraa& ... oJldl·.,. .ı· 
1!1.5 Saat. aJ&ns. meıeorot * raat bonas.ı baberlerl. ~ • 

Numan, üç gecedir eve uğr:ı. - 19.%0 Tilrlr. müzlll (FaiJI Jr. 

mamıştı; bu gece eve geliyordu. Wcalldlr faali) 
Sarhoştu. Vakit, gece yarısını ııeç- Z0.%0 Konu,ma. ~ ,ız· 
miş, sokaklar tenhalaşmıştı. Ha • :t0,35 MU.il< (sololar • .,..., 
fifçe sallanar;ık yürüyordu. Evi • çalar). ....,.,,. 

21,20 Saal, osham,. tabYıı&t. 
nin köşesini döndü. Kapının önü· yo • nulr.•1 bora&ll rıauorı- ... ,.,. 
ne geldi. Bir müddet ceblerlni a- • 2u• Tilrlr. •ımtl ı.-•• 
radı. Nihayet anahtarı bularak lalar). ) 
kapıyı açtı. Merdivenleri çıktı. O- zuı Mtiııtıı (küçlilr. orlr..,.,. · 
dasına girdi. Bir idare lambasının U,30 Miidlr. (epereUer • rt~ 
dunuk ışığı odayı aydınlatıyordu. 23,45 • u Son haberi•• •• 
Birdenbire gözü karşısındaki kar· pl'<)ğram. 

yolaya ilişti. Karısile yatan birisi YAlllN pr~•· 

vardı. Bunun, önce bir kadın mi· U,3I Tilrlr. miiılil 81..,ıeı.Jf 
safiri olduğuna hükmetmek iste- tar • Pli. ,,.el"'' 
di. Ayaklarile ses çıkarmamaya 13 saaı, ajans haI>erlorl "' 
çalışarak karyolaya yaklaştı. Gör- Ankara. ..ır•1• 

• dü ki bu bir kadın değil hir er- 13,H • u lllüslk (lıiioiı~~.,,. 
kek; hem de oldukça genç biı' er· - 8 
kek!.. !Takvim ve Hc3v' • 

Gözlerine inanamadı. olduğu İ.t'eb 
yerde sendeledi, düşmemek ıçın Yurdda Ha va V aı .• .-
karyolaya tutundu. Blr an düşün· ı.w>"°"~.,-
dü. Sonra hiç ses çıkarmadan o-

1 
Y•tllköya1·mel1•o•o~oreJI ~-va 1""'1tt a man m uma a ıo · ...... rfff 

dadan ve evden çıktı. Karanlık cenuıı wııelerlndo ır.apalı ";% 
sokakta, düşmemek için sendele- 7aıı.ıı ıeı:mif, rü.zırirlaf ~· 
ye sendeleye ağır, ağır yürüjü. luyılarilo Trakya, Kocaeli ııi ~ •• 
Uzakl~tı. ' de ve dlier ıımaı ınmtslr.•ı.,:._ ıı••• 

O geceyi bir otelde, tek yatıklı mıunlyetle prld btlkametıeıı ııı<" ti' 
vette, Epı denizinde kU.,.,.e 

mlştlr. ,~"' 
• " poll . -"'' Dün Istanbıılda h•va • ........ .,.. 

leş<>n dilile sıralıyordu: 
- Pek çiçek oldu pek ... 
Anam analım olsun bir yerini kırmazsam! 
Kahbenin gözü göz değil. 
Dışarıda hem para \"Br ... Hem erkek!. 
All!j!ı ölüsü kınalı!. 

Y o s· A 
lan gibi birden kımrandı, göğsünü söken bir haykı· 
rışla bağırdı: 

Bu yolu bana gösteren sen değil misin?. Ne 
yolundan çıktım?. Sana para yetiştirmek için b~· 
ka yol var mı?. Etimi, güzelliğimi, tazeliğimi satıp 
sana kumar, içki parası getirmek için bana başka 
bir yol öğrettin mi ki, şimdi o yoldan çıktığımı söy
lüyorsun?. 

H saat zarfında ratan ,..,.,.. ,,,ıt<ı>" •;: 
re murabbaına bıraktJfı '° ss-' •
klloıram olarak ölçülıniiflilf· 14~ S 
de baromcll'<) 754 7 mlllJll•ıre ,d< f,I 

• 6 ı011 ilf' 
bunet en eolr. ırüneııl• 14, • ô1,;ıı"' 
ve en aı: 0.9 santlrrat olarak 

Amma ben ölmeden kimse onu elimden alamaz! 
Sokakta yağmur çiseliyordu. Hanife kadın ka-

pıyı açar açmaz baygın bir sesle: 
- Geldin mi Safiye•. 
Dedi. Hemen onu kapıdan içeriye aldı, boynu

na sarıldı. 
- Ah yavrum!. 
Sokağrn derinliğinden, uzaklaşan bir otomobil 

motörünün gürültüsü geliyordu. Hanife, boynuna 
sarıldığt taze kadına ikinci lafını etti : 

- Safiyeciğim nerelerdeydin•. Bu gece pek 
kuplere bindi. Çok azgın. !'fasıl yanına çlkacak.ı:ı 

bilmem? Korkuyorum!. 
Safiye . 
- Keyfıırrlen ge mıyorum ya abıacığıın. Yi.n 

orun içil'- K~ disı a~tırdı, kendisi çalıştırıyor. Bi· 
zım kazancımızın. çalışma saat:~r: vok ki, paydos 
edıp geleyım!. 

Dedi ve titrek bır ses sözıine eklcr!ı; 

------ NO, 27 
....:. Üç gündür geceli glindüzlü yakamı kurtara· 

madım. Amma, iyi bir voli çevirdim. Papel dolu. 
- Ne olsa korkuyorum kızım!. 
- Aldırma. Parayı bol bulunca hiçbir şey yap· 

maz. Yelkenleri çabuk suya indirir. 
- Bu gez suya ındirecek gibi değil. 
- İndirir .. İndirir!. 
- Hiç aklun kesmiyor. 
- Sen bana bırak. Ben onu yumuşatırım. 
Taze kadın yürüdü, geçkin kadın söylendi .. 
- Bilmem, çok korkuyorum. 
- Korkma! 
- Sakın sertelme Ne derse .ışagıdJ1 aJ. 

Üzülme bP Hanife Abla İş ol.ıcagına varır. 
Tanrıya bir can borcum var O kad.ır. Onu da ne 
saatten ıstcrse al r. 

Ve merdıvenleı ı çıkarken siiz:.mü bıtı•di: 

-- Sen baa.ı su koy. Yıkunacağ•m. Bıtkin•m. 

Ya.zan: E1EJl.l İZZET BENICI: -------

Yorgunluktan baldırlanm, bacaklarım ağrıyor. 
Taze kadın hızlı hızlı merdivenleri çıktı, pos 

bıyıklı adamın oturduğu odaya girdi. Birden kulak· 
!arı gök gürültüsünü andıran bir sesle doldu: 

- Vay gidi sürtük vay' 
Hemen koştu. Tez bir sıçray1Şla adamın boy • 

nuna ~arıldı: 
- Babalıgım üzülecek ne var. Hep senin .çin 

çalışıyorum. Senin içın \'arlığımı, kadınlığımı, la· 
zeliğinıı harcıyorum. Ben üç gün de, beş gün de 
r (,Jm('(likteu sonra yine sana dönecek değil 
mıyirn?. 

bı,)"kh adam, boynuna dolanan kolları çôz
mege ı..ğraşıyor, sertliğini, öfkesini sürdürüyordu: 

- Yalancı karı. Bir sürü martavalla beni kan· 
dıracaksın öyle mi?. Nah sana!. Bu gez elimden 
kurtulamıyacaksın!. Sen yold ·1 çıktın! 

Taze karlın, yüreğinden \'urulan yaralı bil' cey-

- Taze kadın bu sözlerini bitirirken yüzünde güç-
lü bir tokatın şakırtısı çatladı: 

- Çat!. 
Ve ... Taze 
- Alçak!. 

kadının çığlığı odayı kapladı: 

İlk tokadı ikinci, üçüncü, dördünr.ü tokatlar, blr 
iki tekme sıraladı. Taze kadın yere yuvarlandı, Ha· 
nife kadın gürültüye, yukarıya koştu: 

- Ne oluyorsun Hüseyin?. 
Ve .. taze kadını yerde inlerken görünce yüre

ğini parçalıyan bir sızı ses olup boğazını yırta yırta 
.ığT.ından boşaldı: 

- Vah yanum, vah!. 
Pos bıyıklı adam: 
- Öldiıreceğim kahbeyi. Bana kar~ılı.k da verdi 

ha!. 
Diye homurdanıyor, odanın içinde dolaşıyordu. 

(Dev11D11 var). 
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1 lstanbul'un Köşe Bucağı 1 

Bugünkii Eyiibün 
Hikayesi!. 

Meşhur Oyuncakcılar, Kebabcıla r, 
Kaymakcılar Şimdi Nerelerde ?. 

Gazan; REŞAD FEYZİ ) 

E yübün meşhur olan neleri 
vardır?. Bütün İstanbul • 
lular eskidenberi kulakla-

' . 1nda hatıra kalan şu sözleri du· 
llrlar: 
1"yübün kaymağı, yoğuı·du, k.ı

'abı, oyuncağı meşhurdur. Eski; 
~n. kaymak yemeğe Eyübe gi • 
0nter çokmuş.. Bayramlarda çı>o 
•kı.arına oyuncak almak için de 
'"libe kadar gidenler varmış .. 
l\ebabı hiç sormayın.. Hemeu 
'~ cuma Evübde kebab yiyen . . 
>lnbullular sayısızmış .. 
Geçen gün yaşlıca bir zat anla
Yordu: . 

Şimdı beğenmediğimiz bu 
1alic vapurları, elli yıl evvel, İs· 
'nbulun en lüks ve modern ge
lcri idi. Bu vapurlar gelip ışle
~Se başladığı vakit, herkes hay• 
l içinde kalmıştı. Çünkü, o za

'<lna kadar, Eyübe gelen İstan • 
~llular, büyük pazar kayıkları 

bu uzun yolculuğu yaparlardı.• 
l:lunya ne tuhaf.. Yıllar geçi • 
\t,. Eskiler unutuluyor. Şimdi, 
1<liç vapurlarının yüzüne bakan 
'k .. Bunlar, adeta, müzelik, ta
~i vasıtalar gibi kaldılar. 
kebab yemeğe Eyübe gitmek 
~etinde iseniz, biç zahmet bu • 
uı·mayın .. Eski oyuncu filan da 
0k .. Eski kaymak da kalmamış .. 
l!ugün Eyüb daha şirin, daha 
11kçı ve yenileşen, gençleşen b1.r 
lıınbul köşesL Bütün eski an'a· 
1 
·•erini bırakmış.. Eyüb bambaş-
. bir yer oluyor. 
!lir işim var .. Bir seneden fazla 
llıanc1ır, haftanın bazı günleri 
1iibe gidiyorum. Artık, bir yıl-

:Eyüb misafirliğinden sonra, 
•dan ayrılıyorum. Bundan son· 
' kiınbilir nevakit, bir daha 
~lıı- d" ' k "' uşece .. 

• 

Küçük tocuklar da artık asri oyuncaklar seviyor 

Son defa bir gün öğle üzeri, E- bir hüziin duyuyordum. İnsan, a· 
yübde tek tük kalmış kebabcılar- lıştığı şeyden uzak kalınca nek<ı.-
dan birinde yemek yiyordum. E- dar acı duyuyor. 
yübün meşhur kaymak ve kebai>
lıı.rından bahis açıldı. Dükkan sa
hibi bugün kaymak yapanlarla 
kebabcılar hakkında uzun b>Jylu 
izahat verdi. Eyübde şimdi dört 
beş kaymak yapan sütçü varmış~ 
Fakat, İstanbulun her tarafında, 
bütün kaymaklan, Eyüb kayma
ğı diye satıyorlarmış .. 

* Eyüblüler çalışkan ve. dürüst 
insanlar .. Orada birçok ahbablar 
hatta samimi ahbablar idindlm. · 
Şimdi, Eyübden ayrılırken içimde 

* Yabancı seyyahlar, Eyübü çok 
severler .. Bu, Piyer Lotinin tesırt 
altında kalmalarındandır. Hafta
nın birçok günlerinde, Köprüden 
kalkan motörler, Eyübe seyyah 
taşırlar •. Bu adamlar, Eyübü ge
ziyorlar. V aktile Piyer Lotinin o
turup kahve içtiği, kır kahvesine 
kadar çıkıyorlar. Oradan, Halicın 
manzarasını seyrediyorlar. Ak.~B.M 
üzeri yine motörlerle dönüyorlar. 

(Devamı 7 inci sahifede} 

Sahtekar 
D irektör 

tahkikat Derinleştirildikce Yeni. 
Yeni Şeyler Ortaya Çıkıyor 

ınerikada Nevyork ecza pi- ı mek olan bu milyonların hesabını ı bir İtalyan berberinin oğlu o1up 
Yasasında mühim bir mev- veremı~eceğini anlaımştı. bundan yirmi beş sene kadar ev-

. kii olan Koster ism'.n~eld Amer:ka polisi İngiliz zabıtası- ve! hapse girmiştir. Fakat ondan 
. g,n adamın geçenlerde olu o- na malumat vererek Amerikada- sonra tekrar hayata atıldığı za • 
'~ bulunduğunu yazmış ve ~ ecza şirketlerinin İngilterede man bin türlü müşkülat içinde 
a 1-".e kaliar bin türlü macera - hıssedarları olması. dolayısile tah- kendini saklamış, bir çok işlere gi-
'tı gırmiş, çıkmış, başka başka kikat yapılmasını ıstemiştir. rip çıkmış adını hüviyetini de • 
ı ler altında çok şeyler yapmış Kosterin ölüsü bulunması hase- ğiştirmiş ~e nih,ayet Nevyorkun 
~rb~ adamın .ölümü ile _ortaya bile artık. bu maceraperest adamın iki büyük ecza şirketinin başına 
~ çıktığı;11 ılave etmıştık. hayatı nıhayet bulmuş, maziye geçmistir. Yukarıda söylendiği gi-
. 'tada 3,600,000 İngiliz liralık karışarak gitmiş ise de tahkikatın bi bu 

0

şirketlerin 3 600 000 İngiliz 
~•h:ekfü·lık vardır. Nevyorkun meydana_ çıkardığı meraklı malu- lirası ortadan kayboln;uştur. Bu-
i erı gelen ecza şirketlerinden mat yemden bır?ok dedikoduya nu da yok eden Koster olmuştur. 
~1 uzun zamandanberi büyük yol açmıştır. Yenı gelen !ngiliz ga- Fakat şimdi merak edilen ci-
~\ivaffakiyetle idare etmiş o- zetelerinde verılen malilmata gö- het şudur: 
kl)ster muazzam bir para de- re evvelcede yazıldığı gibi Koster Bu kaybolan milyonları zimme-

tine geçrmiş, sahtekarlık yaparak 
İngiliz liralarını almış ve harcet
miş olan Koster bu muazz:ım ser-

f veti nasıl sadetti? Şayanı dik -

Sahtekar direktör<ın ~atolanndan biri 

kattir ki bu İtalyan berberinin oğ
lu çok para kazanmakla beraber 
hayatını öyle parlak ve gösterişli 
olarak geçirmekten hoşlanmazdı. 
Yalnız sevdiği birşey varsa o da 
yatına binmek ve pek cins kö -
pekler beslemek ve bos zaman
larında çalgı çalmak gibi ej\lence
si bu kadar ıııahdud id .. 

Paraların nereye sarfod.ldigi 
merak edilmektedir. Ölüoü kaldı
rılırken Koslerin dul karısından 

(Devamı 1 inci sahifede) 

_, __ i 
-ŞAKA , __________ ............ 

ANNE İLE 

KIZI ARASINDA: 

•·- 1 O Jlf T il L Q a A • -29 l bıd Kiııu ı• 

·G ~~ı--z et:e c ile r K~r a'·l ı 
Hearst iflas Etti ! .. 

_, 

Serveti, 28 Ye v m i 
Haftalık Gazete, Bir Milyon Hektar Arazi 
Bir Çok Altın, Gümüş, Bakır, Madenleri, Petrol 

Ve 13 
- \'ax~um. s~a güzel güzel \ 

yemışler veren bayanlnra nasıl JO 
mukabele eder>im'/. Milyar Frank 

- Daha vernı iq:, d~mekle an • 
neciğım!. 

DELİLER ARAS INDA: 

Akıl hastanesinin bahçesinde, 
iki deli dertle~iyor; 

- Tam on sene oldu burada
yım. Fakat aklımda bir bozukluk 
yok. .. 

l<.uguları Sahibi O tan Bu Adam Şimdi Küçük 
Bir Köşkte, Sade Bir Hayat Y aşamıga Mahkum. 

- Ben de altı senedenberi ... Be
nim de aklını yerir.de. . Haydi, 
gidelinı müdüre. Bızi >~rbest bı

raksın ... 
Birinci deli: 
- Dur biraz, müdÜl'e müra 

catt.m evvel b;ribirimızi tecrübe 
edelim. Bana küçük bir sual so
rayrm. Sonra aen de bana 9;ırar

sın olmaz mı? ... 

Yirmi Senedenberi Sevdiği Fakat Bir 
Türlü Evlenemediği Kadınla Beraber 

- Olur, sor bakalım' .. 
Bir'Jıci deli, ellerini a!'ka~ına 

sakt,,r ve sorar: 
- Bil bakayım, elimde ne va.r?. 
- Ne olacak, Galata kulesi! .. 
- Seni kurnaz seni... Alırk~n 

nasıl da gördün!. . 

CADI HİKAYESİ: 

Köylünün biri, camiiıı imamı

m görür, bir cadıya tesadüf etti
ğini ve çok korktuğuııu söyler. İ· 
mam sorar: 

- Ne vakit gördiı.n bu eadıyı? .. 
- Geçen gece eve dönerken ... 
- Nerede gördün? .. 
- Mektabda, cami du~&rının 

kenarında ... 
- Şekli nasıldı? ... 
- Eşeğe benziyordu. 
- Korkma öyle ise ... Çiinkü 

kendi gölgeni görmüşsün!... 

AMELİYATTAN EVVEL: 

Operatör - Şunu evvelinden 
söyliyeyim. Bu ameliyattan ooda 
ancak bir kişi kurtulabilir. Bir 
arzunuz var mı? .. 

Hasta - Lutfen, yardım ediniz, 
şu pardesümü giyeyim ... 

A merikada, Hearst denildi 
mi ilk evvel hatıra gelen 
şu idi: On milyar frank ser

vet, 28 yevmi, 13 haftalık gazete, 
e milyon okuyucu, 8 hususi rad)'o 

Paris'in 
Papağanı 

Vefasız Sevgilisini Tehdid Eden 
Marifeti Genç Kadının 

"Yüzünü Zaç Y ağ ile 
Y a k a c a ğ ı m ! ... ,, 

P 
arisin büylik eaddelerindc 
dolaşan. :nü~ıeri arıyan ka
dınlar aı asında güzelliğin· 

den, şuhluğundan kinaye olarak 1 

(Papagan) ünvaııı vel'ilen Jermer. 
Löıııuaıı bilhassa Sen Senis sokağı 
köşesinde duruyordu. 

(Devamı 1 inci sahifede) 

Müflis gazeteciler Kraıı Bönıt 

istasyonu, her sinema kumpanyası 1 
Nevyorkta 41 milyon dolar kıy • 
metinde arsa, 1 milyon hektar a· 
razi, ormanlar, altın, gümüş, ba
kır madenleri, petrol kuyuları .. 

Bütün bunlara sahib olan He
arst, Amernkanın en nüfuzlu a
damlarından biri idi. Kendisine 

(~azeteciler kralı) ünvam veril -
mişti. Efkarı umumiyeye hilklm 

bulıınuycırdu. 

isı;anj'ollara karşı miôthiş biı· 

mücadele açtı. Ruzveltin intiha -
bınrla oçk müessir oldu. Sonra ne

d~n ise en büyük dii~manı kesıldı, 
Gazetelerinde, radyolarında şırt- I 
detle aleyhinde bulundu. 

Hcarst çok garıb bir adamdı. On 
dörduncii yüz yılda Avrupa dere

beylerinin hayatını yaşam~k isti· 
yordu. Kalifornıyaô:a, Galtleki ma
liakaneleriııde çok debdebeli bir ı 

ômi.ır sürüyoı. ziyafetler veri -

Fakat ümidleri boşa çıktı, gay -
retleri havaya gitti. 

Hearst'ın Losanjeles'le San 
Fransisko arasında, dünyada bir 
misli daha olmıyan bir malikane· 
si vardır: San Simeon.-

Bunun için 600 milyon franl 
sarfetmiştir. Şatonun her iki kı 
şesindeki kulelerin tepesine birı 

fener konulmuştur. Büyük b;ı 
parkı, kocaman bir yüzme havuzı 
vardır. 

Hearst senelerce burada, Ma 
rion Devis'i ve misafirlerin[ kabt 
etmiştir. Miso.firler.in sayısı hi\ 

bi.ı· zaman 100 den qağı düşmez

d i. Misafirl<!r, hususi tayyarel•r1 
oıoını>bıllerle gelirlerdi. Onlarr 
üç kö~• tahsis olunm11ftu. Oda · 
lardaki dolablarda kat kat elh; 
!er ve bu rtrada balık avı ve spo• 
elbıseleri de buhı.nuırdu. 

Mis..tirler, kendi evlerinde ım 
gibi yatarlar, kalkarlar. Canları 

yordu. Sofra takımları saf altındı. ne isterse yerleı:, içerler. Ava çı-
1903 de, Bradvey tiyatrolarının karlar, havuzda yıkanırlardı. 

birinde dansözlük yapan Milısan 
Vilson'la evlendi. Beş çocuğu oldu. 

Gazeteciler kralı, sinemayı , sı

r.emaya aid şeyleri çok sever. Yıl

dızları, bilhassa Marion Devis'ı 

malikanesine davet ederdi. 

Hearst bir aralık Nevyork Be
lediye reisi, sonra Cumhur ba7kd
nı olmak sevdasına da düşti.ı. Bıt 

uğurda 2 milyon dolar sarfetti. 

Akşamları biiyilk salona iner 
ler, mükellef sofraııın önünde dı 
rurlardı. Hearst, Marion D~vı3 i 
kolkola gelirdi. Sofraya otururla 

yerler, içerler, gülerlerdi. 
He.ı.rt'ın son zaman larda mali 

vaziyeti bozuldu. Şatosu, şatosur 

da bulımar. kıymetli şeyleri satı 
lığa çıkarıldı. 

O>enını 1 ıaa ııalılfeınb•• , 

B örst'ün çok sevdiği kadın 
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lkiVekilim;z İtalya, Tunus Fransız 
Değişti oprağı Değil, Diyor 

No. 62 Yazan· RAHMİ YA(HZ 
(1 inci sahifeden devam) 
AJANSIN TEBLİGİ 

Ya vuz'la Mid ·ııi Mondros 
Atı dılar Yolunda ileri 

,ınkara 28 (A.A.) - Tansıyon 

dii.§üktiiğü ile müterafik şiddetli 

sürmenajdan rahatsız bulur.an 
Maarif Vekili Saffet Arıka'lla, 

safra kesesi iltihabından muzt•ı • 
rib olan lktısad Vekili Şakir Kc· 
sebir, uzun tedaviyi istılzam e.Jeıı 

rahatsızlıldarı, vazifelerinde de
vamlarıııı müşkülleştirdiğinden 

dolayı affedilmelerini dilemişler
dır. Reisicttmhtır tarafından is•i· 

Fakat Adaya Yaklaşınca Midilli Mayine Çarptı 
H kıinunusanı ıık$amı Yavuz ıle 

Midilli beraberlerinde dort dest

royer bulunduğu halde İstınye -

den hareket ettiler. Gece Çanak -

kaleye vardılar Sabahı< karşı bo
ğazdan dışarı çıktı.lar, once Tena

dos adasına tevcıh edildL Şafakla 

beraber bura.sı topa tutuldu. Tel

siz istasyonu. cephanelık, tayyare 

hangarları tahrıb edildi Demir ü

zerinde kıstırılan Reglan monı -

törü batırıldı. İkincı monitör bir 

ölü zaviye arkasına gizlenerek 
batmaktan .lrurtuld1L 

Bu ilk muvaffakiyet Paşoviçi 

coşturdu, akının Limnos adasına 

adanın Mondros limanına uzatıl-

maaı kararlaftırıldı. Tenadosu 

yangın yerine çeviren baba ile o

lul (1) beraberlerindeki destro • 
yerleri boğaz ağzında bıraktılar, 

(1) Yavuzla Midilliye bahriye • 
Jilerce nrill!ll isimdir. K. y. 

Japonlar. Eşyalarını 
Bile Hükumete 

Veriyorlar 
Tokyo 29 (A.A.) - Japonyanın 

73,000 budist mabedi bütün vazo
larını, şamdanlarını ve diğer kan
larını, harb levazımı yapılmak ü~ 
ı:ere harbiye nlzaretine teberrii 
Etmiştir 

yanyana Mondros yolunu tuıtu -
!ar Bir gün evvel Boğazdan çı

karılan Ve. 23 markalı Alman tah
telbahirı doğruca Lımnos ada -
sına gönderılmiş, vazife olarak da 
İngiliz deniz kuvvetlerinin içeri

de bulunduğu Mondros limarunın 
ağzını kapatması, donanma bura
dan çıkmağa kalkışır~a hücum et
mesi bıldırılmişti. 

Yavuzla Midillt Mondros yo -
lunda i!Prı atıldilar. Adaya 10-15 
mil mesafeye vardıkları sırada 

Midilli bir mayne çarptı. Borda
sına yaslandı. Bunu ikinci, üçün
cü infilaklar takib etti. 

Paşoviç elındeki krokiye göre 
takib ettiği seyir hattı ile bir mayn 
tarlasına düşmüş, Yavuzla Midilli 

iki Ç Jcuk H ~Şlandı 
(1 inci sahifeden devam) 

_aylık oğlu Erdoğanı uyutmak için 
yatağına yatırmış, kendisi de be
raber uyumuştur. Bu sırada oda
da oynamakta olan iki çocuğu 3 
yaşında Ergün, mangalın üzerin
de kaynamakta olan tencerenin 
üzerine düşmüştür. Ergünün acı 

feryadı üzerine kucağında küçük 
Erdoğan olduğu halde yataktan 
fırlıyan Halice Ergjinü kurtarmak 
isterken kucağındaki küçük Er -
doğanı da tenceren.n üzerine dü
şürmüştür. Muhtelif yerlerinden 
fena halde haşlanmış olan iki vav
ru Şişli Çocuk hastanesine kaldı
rılarak tedavi altına alınmıştır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Kemisy0nundan: 

Heybelıada verem sanatorvo unda yapılacak su deposu inş at• 
ıçık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltm<· 13/1/939 cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda sıh
ı:at ve içtimai muavenet müdürlü,1ii.i binasında kurulu komisyonda ya· 

pılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 9677 lira 66 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 726 liradır. 
4 - İstekliler şartname, pro'r ve buna miıteierrı diğer evrakı 

i9 kuruş mukabilinde her gün l<r. misyondan alabilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid tıcaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbıı • 
veya banka mektubile birlikte en az bu işe benzer 5000 liralık iş 
yaptıklarına dair ihale tarihinden bir hafla evvel İstanbul Vilayetin
den almış oldukları müteahhitlik vesikasile birlikte belli gün ve sa-
atte komisyona gelmeleri. 9499 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

diş' erinizi fırç"tl "'v ınız 

No.ag 

Unut ~evgilını' lsleuığin olsun• 
:Mademki, beni ba:kasıle gördj 

ğünü söyluyor ve bunda ısrar e 

diyorsun bu iddia ıle unutmak ka
ran vermekte haklısın! .. 

Bu ıftırayı kalbin titremedPr 1 
vırdanını kandırarak nasıl da b& 
na yamamaga kalkl\·nrsun? 

Ne ısc Seni temın etmeğe ça
lıpııyacağı'11. Bıliyorıım kı, ne 

ıtıylest'm imınmıvacaksın ' Şiı lhC 
nin ne zalim bir m!iftPri nlduvu 
rıu yakuıdan tar.rım 

Se,·r, ımız:.n bı.. ı"n bır hay at bo-
'\;I ('{' g 

yr,ksa iddıanın 

cımd.:ın "11, 

deh etinden mı 

• 

Yazan· Nusret Safa COŞKUN 

bilmıyurum, bu satırları sana va

:ı.;.rken gozlnım yaşarıyor, lakin 

belkı şu dakıkada yanımda olsay

dın bu yaşlar yine durmadan a b-ı 
caklar yint' dudaklarının ve ~ııP

rinin üstünü ıslatacaklardı. 

O vakıt d yınc · Yalan Sel-

ma! Butün bunlar yalan, bu ııöz 

yaşlarına ınanmıyorum' mu diye

cek ın?. Ben de farkında olrt'lya

rak sana çok yaklaştım ve ah~ -
tım Sermed. Senı sevdim Sermeıl. 

Sana bir daha t~sadiif edersem 

vahud beni ararsan • ana anlata

c•ııırr Anlatacağım ki haksız, çolr 

kati. rnaynlerın arasında kalını§
lardı. 

Midilli aldığı yaralarla 15 da
kikada battı. Yavuz da bu sırada 
muhtelif yaralar almış, vaziyeti 
tehlikeye düşmüştü. Bir taraftan 
da Mondrostan çıkan İngiliz dest
royerleri, başta Tigris olmak üze
re hücuma geçmışlerdi. Bu vazi
yet karşısında telaşla geriye dö -
nen Yavuz son hızile Boğaz yo
lunu tuttu. 17 mil süratle Boğaz
dan içeri girdi, üzerinden bomba 
yağdıran İngfüz hava kuvvetleri
nin t~didi altında Nara anı.erine 
kadar geldi, Sarısaltı.klar deni -
len mahalde bütün hızile karaya 
bindirdi, yarısına kadar gemi ka
raya çıktı. 

(Devamı ur) 

Gizli 
Yerler 

(1 bod ıabüeden devam) 

kumar oynarlarken suç üstünde 
yakalamışlardır. Yapılan arama 
neticesinde de bir miklar para, 
kumar aleti ve bir de tabanca bu
lunmuştur. Kumarbazlar adliye
ye verilmiş ve kumarhane de ka
patı.lmıştır 

RANDEVU EVİ 

Kadıköyünde Caferağa ma!ıal

lesinde Rizapaşa sokağında 28 nu
maralı C'\.'de otura .... Fofo ve Sira
noş tarııfından bu evi gizli ran
devu evi olarak işletildiği haber a
lınmas ı üzeri ne dun burası basıl
mış ve birkaç genç kadın ile er
keklPr bulunmuştur . 

Fo(o 1le Siranoş yakalanarak 
adliyeye verilmişler, evlerinde bu
lunan kadınlar da muayeneye sevk 
olunmu !ardır. 

1 Halkevlerinde 1 ..___ _ _;,,,;;,_::_ı 

]aları Jcabul edilmiştir. 

Maar!f Vekilliğine lzmir meb
ttS1L Hasmı Ali Yiicelin ve lktısaıt 
Vekilliğine lzmir meb'usıı. Hüsrıü 
Çakırın tayinleri Baş!'ekil tara • 
fından Reisicumhura arz ve inhu 
edilmiş ~'e bu inha ta«t'İb bttyu _ 
rulmuştur. 

istifalarının Re4icumhur tara
fından kabul buyurulduğunırn 
Başvekil tarafından Saffet Arı _ 
kanla Şakir Kesebire tebliğ ve 
Vekaletleri zamanmdaki kıymetli 
hizmet ve başarılarından dolayı 

teşekkür edildigi de ayrıca istih
bar edilmiştir. 
YENİ VEKİLLERIM!ZiN HAL 

TERCÜMELERİ 
1897 de İstanbulda doğan Ha

san Ali Yücel, mülga Darüliünu
nun yetiştirdiği güzide gençleri 
rnizden olup tecrübeli bir maP.rif 
~i olduğu kadar yüksek bir ed;b 
ve kıymetli bir muharrirdir. 

Mektebi bitirdikten sonra İzmir 
ve İstanbulda bir müddet mual. 
lımlik ve muharrirlik eden Has~n 
:'.l'.ll, l:ıil.ahare maarif müfettişlı • 
gınde, ifckiılet orta tedrisat ır.ü
dürlüğunde bulunmuş Almanya 
da maarifçilik hususunda mühirr 
tetkikler yapmış, bilahare İzmiı· 
meb'usluğuna seçilmiştir 

YENİ İKTISAD VEKİLİ 
İktısad Vekaletine getirıle · ı 

Hüsnü Çakır 1892 de Hopada doğ
muş olup mülkiye mektebinin ye. 
tiştırdiği kıymetlı idarPcilerimiz 
c!endir. 

U•un mıiddet kaymakamlık vı: 
valiliklerde bulunmuş, müteakı _ 
ben inhisarlar umum müdüı lt.i • 
ğüne tayin edılmiş ondan son• 
Itmirden meb'us seçilmiştir 

Her ikı Vekilimiz Partinin ger
yen kurulunda da vazife al'l'ııs 

kimselerd r '"' 
Yeni VckillerimıZC' muvafhki 

~etler dileriz. 

11<\iktaş Haıtevlnden: G • J K 
Evimizd• awan in&lllZ« lisan llun- azetecı er ralı 

larında <:uma ve Sah &"Unlcrl saat 18,39 H 
_d .. _d_•rJ_·_ ... _b_"'_ı._nmak·---·--- earst if as Etti 

Valiler 
Şefim~zin 

Huzurunda 
(l inci sahifeden devam) 

İ~can, Edirne valisi Nevzad Mar · 
gen ve Mersin valısı Rükneddir. 
Nasuhoğlunu kabul buyurmuş -
!ardır 

Reisicumhur va! Jerden vilayet
lerin vaziyetleri hakkında izahat 
almışlardır. 

İsmet Inönü dün refakatlerônde 
Meclis Reisi ve Başvekil olduğu 
halde Ankarada yaya olarak bir 
gezinti yapmışlardır. 

l·.aksız>ın ! Bu haksızlıgını mek -

tubla anlatmağa imkan yok .. Se- 1 
ni ikn• ıçın gözlenmın yardlmır ~ ı 

ihtiyaç var. Hakikatı gözlrrirnd"r. 

okuyacaksın, ve do~ru soykcliei· 

me inanacaksın! .. 

Çok , pek çok üzgünüm Sermect 

Seni çuk kırdım, fakat kabahatı; \z 

olarak incittiğim kalbıni öpeyır" 

Onu hırpalamadan okşamış, göz 

yaşlarımla ıslatarak yarasını iyi 

etmek isterdim. Şimdi çok uzak 

dasın. Bu nekadar uzak bir ha

yaL 

Deml•k beni unutmak istiyorsu!' 

öyl mı? .• Kolay mı Sermed? .. Bi!

miyorum, belki de unuttun bile 

değil mi? .. Ben df'nP çocukça so

ruyorum? 

Bu mektubu yazdıktan so"lra ı 
san gönderip, göndermıyece rimi 

bilmiyorum. Yalnız evve!A ke~di. ı 

(5 inci sahifeden cüvam) 
Hearst'ın 12 milyon varirhtı 

vardi. Fakat bunun üç misli faz. 
!asını sarfediyordu. Bugün gaze -
teleri ve sair müesseseleri banka
far tarafından idare olunuyor vt: 
kendisine muayyen biı tahsısat 

veriliyor. 
Marion Devıs'lr Sanla Mı ·r ıka

da bir köşkte oturuyor. Mario'l 
Devıs geçen o tatlı günlerin ha-
1•ralarını ihya etmek için ken-lini 
içkiye vermiş. Mütemadiyen içi
yormuş ... 

Hearst'ın yesini rnucib olan ii<' 
şey var: biri; siyasi sahada .-:ıu

vaffak olamayşıı; diğeri de yirnci 
sencdenberi beraber yaşadığı Ma
rion Devis'le evlenemeyişi... 

kt ~r dinıı t t ın n ,, ın .)azıyorum 

Kendi kendime konuşuyor, dPrd

le~iyorum. 

İçimde garib bir ezginlik var .. 

~ğlamak istıyorum, lığlıyamı • 

yorum. 

Her yerde seni arıyorum. Dün 

gece, bazı akşamlar dizi dibh1de 

bı.şbaşa oturduğumuz ceviz ağa

cının altına gittim. Nasıl bir gi

diş Sermed .. Yine sen sangi brni 

orada bekliyormu~un gibi .. İçını 

titriyerek, koşarak ... 

Zannediyorum ki sen yine a -

ğaca dayanm1ş beni bekliyor<ur 

ve. ben yine koşarak kollarma a

tılacağım; dudakların bPnı tutuş

turacak! .. 
Yaklaştım, yaklaştım Sermed. 

Yoktun .. Bilmeısın nasıl ıçim bur

kuldu. Y !varırım inan bana Ser

med .. 
Sermed. Seı·m~d .. S.·vgılim, b.-

(l inci sahifeden devam) 

rikadan tehdide koyulduğu sıra

da diğer taraftan da Fransa - İtal
ya hududunda mühim harekatta 
bu~unmakta, Alplar mıntakasına 

talı~idat yapmaktadır· 
Bundan b3şka İtalyanm i~lerini 

te~hil için İspanyada büyük bir 
taarruza geçmiş olan Genl'ral 
Franko, bu defa bilhassa Katalon
ya ve havalisine doğru hücum et
mekte ve bu harblerde ilk adım
da muvaffak olduğu cihetle Fran
sa hududuna doğru ilerlemekte • 
dir. 

Bundan maksad da Frıınsanın 

Avrupadaki kara hududlarını bir 
çember içine almak, Fransayı taz
yik etmek ve Akdeniz meselesini 
Romanın arzusuna göre hallet -

mektir. 
l\faamafih, Fransanın zararına 

hareket etmiyl'ceği aşikllı olan 
Çeınberla~·nin Romada Musolini 
ile yapacağı mülakatta bu mese
lelerin mevzuu bahsedilmesine 
bile müsaade etmiyeceği temin 
olunmaktadır. 

Ancak İtalyanın Akdenizde tali 
derecede bazı menafi temin eyle
mesi yolunda müzakere cereyan 

edecektir. 
TUNUS FRANSIZ TOPRAÔJ 

DEÖİLMİŞ! 

Roma 29 (A . .A.)- Yarı resmi 
•Giornale d'italia• Jı,ransız • İta). 
yan münasebetlerini tahlil ede-

rek şöyle yazıyor. 
Tunus bir Fransız toıırağı sayı

laınaz. Bıtrası sadece Fransanın 

himayesi altına girmiş bir mem
lekettir. Binaenaleyh büttin dev
letler ve bilhassa İtalya bu himaye 
rejimi mevzuu behsolunea bak 
iddia edebilirler. Fransız siyaseti 
Akdenizdeki mii~azcneyi bozmak 
tehlikesini göstermektedir. Fil -
bakika Fransa Tunmtaki İtalyan
ların vaziyetini dcğiştirmeğe ça -
!ışıyor. Fransızların istediği Tu -
onstaki İtalyanları Frao:.ızlaştı

rarak ortadan kaldırmaktı. 
İtalya bütün vasıtalara müra • 

caat ederek oradaki İtalyanların 
imhasına mani olacaktır. Diğer 

taraftan Fransız devlet adanılan 
unutmanıalu.lrr ki. İtalya Turıus 
üzerindeki Fraru;ız bimayesini an
cak oradaki İtalyanlarm L , ,. 
na katiyyen riayet edilnıı·k ~"' -
tile kabul etmişti. Holbukı Fran
sanın Tunusu ilhak ~oluna gir • 
diğini mii~ahcdc edi~·oruz. 

HÜKfil1ETÇİLERİN TEBLİÔİ 
Barsclon 29 <A.A.)- J<'rankist 

kıtaları bilhassa Balagı.ıer ve aşa
ğı Segn mıntakalarındaki Cum
huriyet mevzilerİnt" hücum et -
mi~lerdir. 

Balaguer mıntaka"nda, Lerida
nın şimalinde Franki't topçusu 
sabahtan itibaren saat 14 e kadar 
Cun1hurİ~' Ct n1t·vziJcrini bonıbar
dıman etmiştir. l\füteakıben düş

man tankların yordımilc Ascntiu 
şimalinde J\1erenguc ve ;\lonloro 
mevzilerine hücum ~mişse de 
ilerilemiyerek iki tank bırakmış
tır. 

Aşağı Segre nııntakasında dört 
İtal)·an fırkası, mühim tayyare ve 
tank kuvvetlerinin miizaherdile 
Cumhuriyetçilerin Solera' ve 
Granaddlns mıntakalarındaki 

nim erkeğim! Sm bütün kalbimı 
ve hayalimi dolduran ilk VP •or. 
erkeksin! 

Öyle çılgınlıklar düşünüyorum 
ki .. Öyle buhran g<'çiriyorum ki. 
:He• zaman önundeıı gcçtiğımi" 

yerlerden kalbim kanaya kanava 
geçiyorum. Niçin acaba? &n' 
hatıralar boğduğu halde hep ora. 
larda dola~mak istiyorum. Sen; 
~t·viyorum. Unutmağa çalışaca 
gım, fakat unutacağımı hiç z~n
nctmiyorum. Unutursam bile çoi< 
güç olacak .. 

CUMARTESİ 
Deli olacağım, nereye git,em 

k&rşımda sen varsın! .. Çıldıraca 
cağım. Sana kollarımı uzo tıvo 
rum, kayboluyorsun! Çok fena 
yım, ne yapayım. Keşke seni ta
nımasaydım. Radyomu kıstım , o 
camın içinde melankolik bir hava 
var. Acaba gideyim seni her za
manki yerımizde bekli ye ·im mi'. 
Gelir misın? .. 

(De;amı var) 

mevzilerini )'armağa çalışmı~sa da 
bütün gayretlerine ragmen Cum
huriyet tayyare ve topçularının 
ş'.ddetli mukabelesi önünde büyük 
zayiata uğrıyarak geri çekilmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 
Düşman burada da iki tank ve 

bir tayyare kaybetmiştir. 
ÇEK - MACAR ANLAŞA.MA

MAZLIÔJ 
Prag 29 (A.A.) - Neşredilen 

resmi bir tebliğde Çekoslovak hü
kfunetinin Budapeştedeki masla
hatgüzarı vasıtasile, ekalliyetlerin 
karşılıklı olarak himayesine aid 
bulunan Viyana kararının beşinci 
fıkrası ve 25 kônunuevvelde Su
ranyde vukubulup Çekoslovakya
da elim bir tesir hasıl eden hadi
seler üzerine Macar hükumetinin 
nazarı dikkatini celbettiği ve Ma
car hükumetinin de Çekoslovak 
maslalıatgüzaTına verdiği cevap
ta Macar hükumetinin bu gibHıa
diseleri araştırmadığı.nı ve bu gibi' 
hadiselerin mütekabilen olmak 
şartile tekerrür etmemesi için e
linden geleni yapacağını beyan et
miş olduğu bildirilmt'ktedir. 

Meb'us 
Seçimi 
Hazırlığı 

(1 inci sahifoden devam) 

elmak üzere akşama kadar devam 
t'decek ve mutad olduğu veçhile 
t'niversite konft)rans snlonund ;, 
yapılacaktır . 

Mlinhal meb'usluklara gösteri
lecek namzcdler bu akşam re,men 
ilfın edilecektir. 

Namz•·d listesi hakkında bir 
çok tahrniııler vürütümektedir 
Maamafih en muhtemel olan lis
tenin şu şekilde olacağı anlasıl 
Maktadır: 

Emekli General Kazım Kara
bekir İstanbuldan, Nafıa müste
şarı Arif Ankaradan, Ziraat Ve
kaleti müsteşarı Naki Siirdden 
İktısad Vekaleti deniz müste~ar; 
Sadullah Muğladan, Londra 'Jü
yük el~iıniz Fethi Boludan, mu
harrir Hüseyin Cahid Yalçın Çan
kırıdan, Şükrü Kasaboğlu El>lzıg

dan. Sadettin Serin Kavseriden . ' 
Emekli Amiral Fahl'i Engin Sam-
sundan, Ziraat Bankası urn•1m 
müdür muavini Cezmi Ersin An
talyadan, Devlet Şlırası reisi Re
şad İzmirdtn, Riya,eticumhıır u
mumi katibi Hasan Rı7.a Burdu1-
dan, Emekli Korgeneral Naci Tı
ııas Bursa.dan namzed gösterile • 
cek!Prdir. 

Bu arada dün de haber VL-rdı
ğimiz veçhile Peste sl'firimiz Be
hi~ de surctı kat'iyede münhal 
meb'sluklardan birine n~nızed 

gösterilPcckt ir. 

-<>---

Yahudi 
Düşmanlığı .. 

(l inci sahifeden devam) 

olmadığını da bir kere daha en bü
yük kmiu halinde aydınlanmak
tadır. 

Bu ayni zamanda son günler i
çinde Teşkilatı E..nsiyemizin ta • 
rif ettiği vatanda~ saflarımız a
rasında tereddüd uyandırmak is
tiyPn ve tezvir, entrika hududu-
nu geçrni'.'·t.'-n 

karşı: 

bazı tahminlere 

P0lenya, Almanyıı 
Ve Ukranya 

(2 inci sayfacları del'arrı) 
f~a· 

Ukranya nasyonalıstlcrı ıç 1 

liyet zeırunin. hazırlamış bulu • 
nuyor On gun kadar evvel, po -
lonya Ukranyasındakı on b<i ııa· 

l]l< an· 
dar mebus, parlamentoya r 

d bıf 
yanın muhtariyeti hakkın 8 

kanun layihası vermiştı. !{a.ııun 
layihası meclis reisliği taraf:' · 

ıeve 
dan teknik sebeblerle muame · 

ı nY8 
konulmamıştır. Fakat po" 

k r.ı a· 
gazetelerı, Ukranyalılnra a ' e 
teş püskürmektcdirler. lJ)<ra!I) e 
millıyetperverlennin faaliY' :~t 
karşı müsamahakar davranan . •e lf"' 
koslovakya da Polonya gaze• ı 
rinın şiddetli tenkıtlerınc n'laı'll. 
kalmaktadir. Bu gazetdı:r, Çt 

)<ar~ı. 
koslovakyaya, Almarıyay• ııe-
meydan okumanın kendisıne ktll' 

ye mal olduğunu hatırlatJilll 0 
dırlar. Hakikati€ bu va:ııY' ııe dt • 
zavallı Çekoslovakya m,.,uı ·u· 
ğildir Böyle büyük pulıtilı• 0~il· 
nunu ancak Almanya kadar '/f 
yük bir devlet oynıyabılır 1 1 
Polonyalılar da bunu biliyor ; 0• 

Sonra yeni Çekuslovakyaııııı :•ı 
b eti·• 

lonyaya karşı bugıın takı j\I· 
sıyaset, eski Çekoslovakya. nın ... 

:;l'f"' 
manyaya karşı ıakib ettılJı · • 

P ıoıı sete benzı:tilcmez. Belkı 0 

yanın bugünkü vaııyeti, çeJ<OS . 

1 k 
·eben 

ova yanın eskı vazıyetın. rııe-

zer. Fakat bu vaziyetten J<ı.rıı den· 
suldür? Polonya 1934 s<'nt:oın nt 
be . •1·11 . . ·teırı' rı " ı etlcr Cı·mıyelı si' . M 
karşı vazıy et a1nııı; vt Av.ııJ';ır· 
Almanyanın oyununu oyn8'

111 
• 

Jıe~e 
Almanya orta Avrupada : J>' 

k rdı''' manya urmaga kaıar ve " ·ıe 
1 "" ı man, ılk adım olarak Po on: 11,-ııı r 

anlaşmı~tı. Şarkta kı'ndı.>• I"'ıi· 
nıyet altına aldık!•" sont

3
" ııi!' 

tika taarruzuna gı·çtı ve .) p ,,-
h<'~ 

bır kaç hamk ıle bugunkU ı . yu 
monyasını kurmuştur .611 

3 ,., 

d b 
. . p Jııı•' . 

en ırıncı derecNlı' 11 
: .1u · 

k ' d . !><'" ı .ncı ereeede ltülyaya }>'' 

dur. Garib te.:ellıdir kı ntl• n · .. ,a .. ı 
rup•dakı ~lmaıı hı·gem'''" k' ıan ı 
dan en ziyade mutazarrır '' dır . l' 
devlet de Polonya ve ıta - · bU 
Maarnafih Italy .. pulıtik• cı••1~ ,.. 

zararı , başka sah•larrl• t•·~ ,ı
decekleri mcntaatlerk ı" 13 

' 11,p-
. k pn 

mıye çalışıyorlar . Halbll · 1 1Jt•f 
)'ılı! e 

ya bunu da yapıımıyt•r t<tJO 
. rf:l -ti 

cemıyetın, yıkn11y a U#-! ' 
1
l1 c .. 

sonra ondan bir yaıdıııl u 3 rı
demez. Münih konfrran~ır ~l' ;;"' 
fesınde demokr<ıt devJetletı bu 
cendirmıştır Binaenaleyh ,va 

f{ Lt.:-»' • 
yalnı7. l ık ;çinde Sovyd . 

111
, ~a· 

)·aklaşmıştır. Bir a' cvvı·lı> so" 
J klff' -

dar ehemmıyct atfetmcdı çın 
l (\'8 

vrı dostluğu şım<l> Pu 1' • 'Jli 

büyt.ik kıymc-t ifad1' t'lll 1 '~~•'' ' 

ladı . Polonya gazl'teJcıl. /\;.in ar b 
yaya, Sovyct ordularınııı . , 
ordularından ik i ırı:>lı dalı 

1 

1 h ıV'• 
oldtıJlunu ha!,rlı.t n·ıakt 1 ' 11 ' 
liı<> a olduğu a 12-ılar> r ~ ,,. 

tın• 
efkarına emnıyet wtJon ' f'• 
. 

1 1 unu" • 
tıyor ar. Sovyı·t cloot us Jab;ıe 
lonya için çok kıyrnrtlı 0 

at f'O" 
•· .. h kt fak .ı-ccgıne şup e yo ur. t<ılif ' 

lonya bunu dahıı (•vvd ta dcob<" 
meliydi. Halbuki dört ,cıır kart! 
ridir Polonya Scıvyetıcrc girr!li$ 
sankı antikomünıst pak13 t..,;şıif 

'b t' ...... ı 
bir devlet s ıvasetı takı 1<•" l~ 
E~er Polonya Sovyctlcr:,ırııcr!lil ltı. 
boy le bır siyaset tnkıb ,kıı b 
olsaydı, Fransız - SnvYct;· ve bl ltı. 
ka bir mana ifack ı·der ·ıı - çe- ) 
Sovvet - Polonya - frans d• f.1' •· 

.. - t!'ıf1 ,ıı ~ 
koslovak tesaııüdı.i karŞ rıı•kt 
rnanva son hamlcsını Y"~•· ;,ı; 1 
çekinir<!• Halbuk• pol011

-, ,.ıJ 
"rC" ~p 1ı 

man.vavı Münihf' gotU d. b';Jl • ı. 
rıı ' r• ' hazırladıktan sonr~ şı 11,eırt' ·• ~ 

iyi veva kötü bütıın ne y ,·al" 1 
katlan~aktaıı başka bır~c · I~ 
maz. 

Diyen en kuvvetli bir vesikadır. eJll~ 
Bunun içindir ki Yahudiler gibi, İstanbul 3 ünrü ıcr' rıı 

- Türkiyede bir l'abndi mese
lesi yoktur ve .. olamaz ... ..ı~ I' ~'i 

vatandaş sıfat ve saliihiyetini ha- ğuııdan: . pS '" f 1
1
' lıil .,~ ,. 

iz bulunan herkes de bu vatanın Bir borçtan dolaY
1 

·-f ~· c g • ·ı~<"" •I 10 ~ daımi ·sahih ve sakinleri olarak edilip paraya çevrı '" · 1~ :. ,af.' ı 
· h · ya51tı 'r ı.ıı emnıyet ve uzurla Kemalist Cum- verılen yazıhane eş g:ı9 ç'· (İ 

huriyetin hududları içinde ~alışa- açık arttırmasının 4/I/ J<ad'f l 

bilir. Bu huzur ve emniyetin en ba günt.i saat 9 dar> Jl e-~ill'd ~ 
geniş kaynağı da hi~ şüphe yok ki !~tada llfrsrurıyc Jıar>I ;r/4frl

9 ~ ~ 
bu emniyet \'e bu havan fokdfül rı:acagı ılan olunur d ~ \ı 

d At t 
.. k T .. k. -. . k 1 ro~ıı ı , 

e en .. a ur ur ı)·e<ının uru- GÔZ DO • • f\ '/ 
luş b~n)esindeki öz bü,·i:-'~t ve ıDr. Murad R t•T11 .bsf ı_; 
Şeflerm tutumu oluyor. l . . .. e 'fşr~ Taksiın , TaiınıJıaO ' 9pt · 
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Macaristan'ın Siyaseti 
Değişecek mi? 

Bugünkü 
Eyüb' ün 
Hikayesi 

Kadon Moda 

r 

{ & .. d 1ahU..ı• •naa) ı 
Almanya gitgide nüfuz ve te • 

Firi arttınnat sucetile Macaria • ı 
tanı da kendi siyaııi ve iktısadi e
mellerine gik'e harekete getirmek 
istiyor. Macarlar §imdiye kadar 
hareketlerinde serbest olmıya çok 
ehemmi7et verdiklerinden Al • 
ınanya tarafından gelen tesirlere 
karşı mukavemet gösteriyorlar. 

Lehistanla Macaristan arasında 
ınüşterek bir budud fikri Alman
Yayı daima kuşkuland nyor. Çün
kü Macaristanla Lehistan birle -
Şirse Almanyaya karşı bir duvar 
teşkil edeceklerdL Ukranyaya doğ· 
ru ilerlemek istiyen Almanyanın 
takib etliği maksad ise komşu -
ların hepsini meşgul ediyor. 

.Müat.ılı:ll Avusturya ortadan 
kalkmış, Çekoslovakya taksim e
dılmif, Almanya büyümiif ve nü
fuz ve trsırinl de orta Avrupada 
ilerletmiştir. Artık Almanya ile 
Macarlatan arasındaki hudud müş
terek olmuştur. Macaristan yeni 
vaziyette yalnız kalmış oluyor. 

Onun için hatıra türlü ihtimal
ler gellyor: Macaristan niçin me
sela Berlın - Roma mihveri ile 
birl~m !Sin!. 

Diğer taraftan şu da şayanı dik
kattir: Ne Macarlar, ne de Lehler 
müşterek bir hudud tl'Sisi fikrin
den vazgeçmemışlerdir. 

Varşova ve Budapcştenin siya
si mchafili istıkbal için 'imidli ol
maktan geri kalmıyorlar. Avrupa 
gazetelerinin yazdığına ~öre İtal
yanın bazı p<>k nüfuzlu siyast me
hafili gerek Macarların ve gerek 
Leh ıerin bu arzuları yerine gel
sin aiye Lizıın gelen fıı;ıliyetten 
ger! ka'.mıyorlar. 

Bı.:ndan •onra orta Avrupa iş
lerinin artık hall~dilmiş, bitmiş 
clduğuna inanmak hakikaten zor
dur. 

Vaziyet hulasa olarak göz ö • 
nünde şöyle ,;orünüyor: 

(S llld aa.hifedet& dco.ımJ 

Eyüb gençlerini ve çocuklarını 

çok yakından gördüm, tanıdım. 

Bu yavrular zeki, mütevazı Tiırk 

çocuklarıdır. Okumak, öğrenmek, 
çalışmak isliyorlar. 

Amerikalı 
Kadınlar 
Nasıl Yaşarlar. 
Ne Kazanırlar? 

Eyübün ta uzak köylerinden A merika kıdınları, iki yüz 
kışın çamurda, yağmurda, Eyübe yildanberi yeni dünyaya 
mektebe gelen azimkar çocuklar hıcret eden Rus, Anglosal<· 
az değildir. Bunlara karşı içinld'! son, Alman, İtaly~_n, İspanyol, Ma-
büyük bir takdır hissi besliyorum. cu ırklarından murekkep bir kok

Bir gün Eyüb Halkevini ziyaret 
etmiştim. Kaza parti başkanı İb-

r~hlm bana izah.at verdi. Eyübdt 
gittikçe uyanan bir muhit ve ha-

va buldum. Halkevinin k!i~ük ve 
mütevazi salonunda, Eyüb genç

leri, mekteb talebeleri kital> o
kuyorlar, faydalı oyunlarla vakıt 
geçiriyorlardı. 

Eyüb gittikçe bir sanayi mer -
kezi oluyor. Halicin bu köşesinde 
irili ufaklı bir çok fabrika var .. 
Sabahleyin eıkenden, Eyüb yol
larında işe giden kadınlar, erkek
lar, ~alışkan kafileler halinde iş
c;iler görürsünüz.. 

Günlük ekmeğini kazanmış 
bu faziletli vatandaşlar, akşam 

evlerine dönerler.. Eyübde, bir 
karınca yuvası gihl, sessiz bir ça
lışma göze çarp~. 

Elveda Eyüb .. 

teyldir ve doğruyu söylemek la
zım gelirse, diğer milletler ka -
dın.larına nisbeten daha ziyade 
bah tlıdırlar. 

Cemiyetin muhtelif sınıflarına 
mensup birçok kadınlar, milyo • 
nerlerden tutunuz da daktilolara 
ameleiere varıncıya kadar hepsi 
gazumün önünden geçiyor. 

Fakat, bunları biribirinden ayı
rabilmek biraz güç. Yalnız kürk
lerinın, elmaslannın parlaklığın

daı bir dereceye kadar anlıya -
l:ıilirsiniz. 

İşte bakınız, geçiyorlar. Şüphe
sız, 11epsi sevimli. Baztlan o kadar 
tuhaf kL-

Lehistanla Macaristan bir poli
tika takib edecekler. Buna üstü 
kapalı bir surette İtalya da mü
zaheret edecrl(. Fakat söylemeğe 
lüzum yoktur ki Macaristanla Le
histanın birlikte takib edecekler! 
po'itikadan herhalde Almanya çok 
memnun olmıyacaktır. İtalya bir !=============~ 

Kışlık Sade Ve 
Zarif Rob ar 

1- •Rob MişeJ.: Yünlü ku • 

maştan; siyah, lAciverd veya mo

da renklerden yapılır. Korsaj, 

dantel.i bir fiyango ile süslüdür. 
Fantezi tokalı bir kemer. 

2- Bir yelek ve önü pliseli ve 
eteğe doğru açık bir jüp. Yelek, 

küçük bir yaka ile süslüdür. ön 

tarafta kumaştan yapılın~ auf • 
meler vardu. 
3- Yünlü kumaştan •r.;>b Sil

ven .. Küçük bir yaka. Kemer ağ
rafla tutturulmuştur. 

4.- •Rob artel• yünlü kumaş
tan. Kollar kısa. Kol ağızları bo -
dür le süslü. Yaka beyaz ket>-.n. 
Deri kemer. 

Muaşeret 
Usulleri 

Bu Tavsiyelere 
iyi Dikkat Ediniz! 

T 
akdim menalmi - Umumi 
kaideye söre bir eTkek. ilk 
evvel elini kadına uzatmaz. 

Yalwz, bdınm yaşına ci>re hafif 
veya derin bir reverans fıtpar. 
Kadın, elini uzatırsa o aamau 

o Ja uzatır ve hürmetle sıkar. 
Bir salona girince doğru ev sa

hibesinin önüne gidip kendini se
limlanıak lazımdır. Ondıı.ıı evvel 
başkalarını selıi.mlamak vrya dıı· 
rup ellerini sikm;,k en büyük b· 
balıktır. 

Ev sahibini selamladıktan sonra 
durunuz. Sizi diğer misafirlere 
takdim etmek onun vazifeı.Jdir. 
Şayed buna lüzum görmezse o za. 
man yımından ayrılır, salonda bu
lunan tanıd.ıklanruzla, istediğiniz 
gibi sclimlaşır, görüşebilirsiniz. 

Otaran bir erkek, kendisine 
bir kadm veya erkek takdim olun 
duğu vakit ayağa kalkmalı: mec • 
buriyetindedir. 

Kadınlar ise, yerlerinden kalk
mazlar. Çok yaşlı veya yüksek 
mevkili bir adam prezante edil • 
eliği z.aman kalkarlar. 

Bcrlin ile Roma arasındaki mü
ııasebat sıkı olmakta devam edi· 
Yor. Bertin • Roma mihveri polıt'
ka ileminde daha birçok şeylPr 
ele geçirmek istediği için bunların 
ancak İtalya ile Almanya arasın
daki müzaheret devam etmekle 
alınabileceği düşünülüyor. Şimdi 
ttalya ile Macarllitanın miinase • 
batı gözönil.ne getırilirken Berlin
ltoma mihveri haricınde ohı ak 
ltoma ile Budapeşte ~ras:nda her
hangi bir deri.il samımiyete ihti • 
l'nal verilmiyOl'. İtalyanın m3ksa
dı Macar lan da Berlin ·Roma mih
\'erine çekmektir. Geçen sene bu 
tarihlerde Avusturya diye Avru
l>ada henüz müstakil bir devlet 
\'ardı. O tarihlerde İtalya Hari
ciye Nazın Budapeşteye giderek 
l.iacar devlet adamlarile görüşür
lten o zamanki Avusturyanın baş
\'ekili de müzakerelere iilirak et
llıişti. O zaman İtalyanın Macar
lardan istediği şunlardı: 

taraftan Almanyadan ayrılmıya- Parı·s'ı·n 
cak, diğer taraftan da Lehlere 
Macarlara müzaheret gösterecek'. 

Berlin - Roma mihverinin politi;. Papag"" anı 
kası ile bunu nasıl birleştirmek 

Sehirbazın T avsiyeleri
1 

Genç bir kız, erkeklere karşı, 
kadınlar gibi hareket eder. Kadın, 
erkeğe elini uzatır. Yaşlı kadınlar 
da kendilerinden daha gençlere ..• 

Erkek gövdesini fadaca eı:erek 
selamlar. Kadın ise hafilce başını 
eğmekle iktifa eder. Bolşeviklerin aleyhine müca -

Alnıanya, Japonya ve 
1taıya arasında aktedilmi~ olan 
ll'ıuahedeye girmek. 

Bertin - Roma mihverine işti • 
tak etmek. 

Milletler Cemiyetl.ıı.den çekil • 
ll'ıek. 

Halbuki bu maksadlara varıla
tııarnıştır. Çünkü o zamanki mü
~akerelere iftirak etmiş olan A· 
°l'ıısturya Başvekili Şuşnig kendi 
ll'ıernıeketi namına bu tekliflere i
tiraz ederek İtalyanın dediğini 
ltabul etmemiş, Macarlar da ayni 
8Uretıe mukaveınet göstermişler 
'ie bu suretl.e geçen seneki Buda
l>eşte mülakatı akim kalml§tı. 
Şimdiki zaman ile eskisi arasın

.!;, çok fark var. 

kabil olacak?. 

Gelecek ayların politika Altı • 
minde gö•!Preceği safhalar böyle 
meraklı ol~cağa benziyor. 

Mti~takil Avusturya devleti or
tadan k:-.lkııktanberi. yani mart a· 
yandan sonra A vrupada başgö•te
ren vekayi Berlin • Roma mih • 
veri için çetin birer imtihan ol
madı değil. Her iki taraf da şim

diye kadar Bertin • Roma mih
iki taraf arasındaki münasebatın 
sağlam olduğunu tekrar et • 
mekten geri kalmıyor. Bu • 
nunla beraber vekayi duracağa 
benzemiyor. Avrupa politika ale • 
minde daha kimbilir nasıl hadi
seler başgösterecek, ne gibi yeni 
vaziyetler görülecektir. 

Sahtekar Direktör 

~ 

(5 lnd aahlfede• devamı 

başka kimse yokm~. Cenaze me
taıimi işte bu kadar kimsesiz, sö
lıiik olmuştur, 

leosterin iki kardeşi vardır· Fa-
~at bunlar bugün mevkuf olduk· 
~rı için cenaze merasiminde bu • 
\lınrnamışlardır. K<Nıtecin iki de 
.ız karde~i vardv:. Bunlardan bi

tı şimdiki Amerika Maliye Nazın 
).ı.;rgeııtav'ın babçtvanının karısı 
".'ıış. Kostcrin bqına geçtiği ecza 
lırketıeri Amerikanın eski mües
~seıerindendir. Bu adam nastl O• 

~b da bunların başına geçebil • 
llıiş?. 

Ilı İşte en zıyade merak ~ılen bir 
) eselc. Oı~uıı için Amerika adti
ıq~s; şimdi şu suallerin cevab!an-

araştırmakla meşguldür: 

) l\rnerikada bır ••ınanlar ıçki 
~~ağı vardı. Acaba ilaç ve ecza 

~ 1 >'e Koster bol bol ispirtolu içki
' ~tı Amerikada gizlice sürmeğe 

~~Vaffak olmak suretile bu şir
\ etlere para mı kazandırdı? Çün
r" Satılan ne varsa bu şirketlerin 
~t~leri ve paketlen ıle •andık • 
). ıçınde satılmıştır. Sonra içki 

t 1 :~ğı kalkmış, ispirto kaçakçı • 
·~ı ~b ncta da artık kar kalmamış 0 • 

~iı·'lir. Fakat arkadan İspanya da
~ harbi ve Çin - japon muhare
t~I geliyor ki gerek İspanyaya 
~n,"lc Çine yine bu ecza şirketle
~1~·n mükemmel ve mazbut san
\1~arı içinde ilaç ~ıye ~ı!Ah, mü
~ tııat, cephane gonderıldiği mey
~ n~ çıkmaktadır. İşle bütün bun
ı~ 1 leo..ı.erin d~ündüğü, yaptığı 

bıı suretle idaı·~ındekı şir • 

ketlere çok para kazandırarak 
mevkıini gittikçe kuvvetlendirdi
~ zannedilmektedir. Amerika ad
liyesi bunun üzerinde tahkikatla 
meşgul oladursun ikinci ve belki 
daha mühim bir sual de şudur: 

Acaba bugünkü Amerikanın 
pek ileri gelen adamlarından ba
zıları da bu işlerde ortak mıydı
lar?. Şimdi ortada olmıyan ve 
Kosterin nereye sarfettiği meç • 
bul kalan 3,600,000 İngiliz lirası 
gayrimeşru surette şuna buna mı 
verilmişti? 

Vakti!e memleketinden kalka • 
rak Amerikaya gelmiş, iş bularak 
yerleşmiş olan bir İtalyan berbe
r.i~.in oğlu ~lan Filip Mozika genç
lıgınde yıne bir para meselesi 

yüzünden hapse girmiş, çıkmış, 
fakat hayatı sonradan büsbütün 
değiıjmiştir. Öyle ki sonradan al
mış olduğu Koster ismi ile bu a
dam bir doktor diye tanınmıştır. 

Hem de Almanyanın Haydelberg 
ve Llypçig Üniversiteleri Tıb Fa
kültelerinden alınmış parlak şe

badetnamelerle hekim olan Kos

ter Nevyorktaki ecza şirketlerinin 
başına geçmekte zorluk çekme • 
miştir. Bu ıehadetnameleri elde 
edebilmek için ne vakit çalışmak 
zaman ve imkanını bulabilmişti? 

İşte Kosterin mazisi bu kadar 
meçhullerle dolu olduğu için her
halde kendisi bir taraftan iki mü
him ecza şirketini idare ederek 
bol paralara kavuşurken kimbilir 
ne kadar korkulu günler geçir -
miş olduğuda tahmin edilebilir. 
Çünkü bir kere meydana çıksay-

(1 llld aahifeclea devamı 

Jermen'in büyük birderdi var
dı: Sevdalı idi. Birini; ölmez, RÖn
mez bir aşkla seviyordu. 

İki sene evvel, 43 yaşlarında 
Şarl Sen Oben adlı bir nakkaşa 
gönül vermişti. 

Üç ay pek tatlı bir sevda haya
tı yaşıdılar. Fakat, günün birinde 
nakkaş, genç kadından usandı 

Kafesin kapağını açtı, papağanı 
salıvermek istedi. 

Fakat, nakkaşın muhabbeti, 
kadının gönlünde kökleşmişti. Bır 
türlü kendisini unutamıyordu. Bır 
gece kendisine tesadüf etti. Be -
raber geçirdikleri tatlı günleri h'I· 
tırlatmak istedi. Nakkaş: 

- Maalesef, dedL Bir kadınlı< 
beraber yaşıyorum. Bir de çocu
ğum var ... 

- Bırak onu, gel beraber ya
şıyalım. Çocuğa bakarım ben ... 
Nakkaş, omuzlarını silkti, ce • 

vab vermeden arkasını döndil, 
gitti. 

İNTİKAM 

Papağan, birkaç gün sonra, nak
kaşın geçtiği yol üzerinde bir ka
pının kenarına saklandı. Elinde 
kağıda sarılı teneke bir konserve 
kutusu vardı. İçi zaç yağile do • 
lu idi. 
Nakkaşın geldiğini görilnce ku

tuyu yüzüne doğru fırlattı. Nak
kaş, başını eğdi ve bu suretle çeh· 
resinin yanmasından kurtuldu. 

(Papağan) polis tarafından ya· 
kalandı ve tevkifhaneye gönde • 
rildi. 

dı, eski hüviyeti anlaşılsaydı, her 
şey altüst olacaktı. Bu ihtimaller 
gerektir. 

Kosterin idare etmi~ olduğu şir
k€tlerde şimdi Amerikan adliyesi 
tahkikata girişmiş olup işler tatil 
edilmiş, 500 den fazla memurun 
şimdilik şirketleri bırakmaları 

bildirilmiştir. 

Çünkü adliye şirketlerde ve bu 
şirketlerin fabrikalarında mev • 
cud eşya ve malzemeyi deftere 
geçirerek tesbit etmektedir. Bu 
şirketlere aid hisse senedleri Lond
ra piyasasında düşmektedir. Kos
terin yok ettiği paraları aramak i
çin girişilen bu tahkikatın ucu 
nerelere kadar varacağı bugün
lerde Amerikan ve İngiliz gaze -
telerinde en ziyade merakla takib 
edilen bir mesele olmaktadır. 

Fakat, buna dikkat eden, aldı· 
~n bile yok ... 

Nevyorkun en büyük, en şık 
caddesi Brodvay'dır- Günlin her 
saatinde binlerce kadın ve erkek, 
bir baştan bir başa hızlı hızlı gi
dip gelirler. 

Amerikalıların yavaş yürümek 
adetleri değil Her zama~ arka -
!arından biri kovalıyormuş gibi 
yüriirler. Kadını da böyle, erkeği 
de ... 

Nevyork, Şikago, Los Anjeles, 
Filadelfiya gibi büyük şehirlerin 
rekabetinP. rağmen yine Amerika 
kadınlarının en çok sevdiği bir 
şehirdir. 

Neyyorkda 6,275,546 kadın var
dır. Bunların hemen hemen 5 
milyon 254 bini çalışır, 

Kadınların haftalık kazancı, va
sati olarak 25 dolar (30 Türk li· 
rfil'i) dır-

.Bir kadın, içtima! mevkii ne o
!t•rEa olsun mutlaka bir •İŞ• le 
meşgul olmak mecburiyetindedir. 
Bun;ı, hazan hayatını temin et
:ntk, bazan da insanları tanımak, 
te~rübe sahibi olmak için yapar. 

Mesela bir mağazada eldiven 
gösteren satıcı kız, N eyyorkun en 
zenginlerinden birinin kızıdı.r- Bir 
başka mağazada •Loid ve Taylor» 
daki güzel manken de, Çelik Kra

lının biricik kızıdır. Günde se • 
kiz saat ınuhtelıf robları giyip 
çikarır ve bundan hiç de sıkılmaz. 
Bu kız akşamları herkes gibi 5 

senti otomatik makineye atıp ye
raltı şimendiferine biner. muvak
katen lüks Büik markalı otomo
bilini bırakmıştır. 

Akşam iş bitince, ma~azalar • 
da, bürolarda çalışan kadınlan 

bir düşünce alır, yüzleri buruşur, 
kaşları çatılır. 

Bunların evlerinde hizmetçi 
yoktur. Nevyorkta hizmetçilerin 

haftalığı pek yüksektir. Mağaza
larda çalışanların aldıklarından 
çok fazladır. 

Bu sebeble kadınların çoğu, ya 
dışarıda yerler, dışarıda çalışır • 
!ar evlerine ancak yatmak için 
gellrler. Ekserisi de pansiyon • 
!arda, otellerde oturcrlar. Bu su
retle hizmetçi aylığı vermekten, 
iş görmekten kurtulurlar. Yemek
lerini de lokantalarda yerler. 

Halbuki apartımanlarında her 
şey vardır: Buz dolapları, elektrik 
fırınları, banyolar, çamaşır yıka· 

A 
vrupanın 

güzel ba • 
yanları asri 

sihirbaz (Mak E
van) a, güzel'ik 
lerini nıuhalsza 

için ne yapmalar. 
lizım geldiğini 

sormuşlar, sihir
baz da: 

Zeytinyağı 

ve buz kullanı • 
ruz! .• 

Cevabını ver 
miş, ve bunun gü
zelliği idame et -
tirmek hususun
daki faydalarını 

anlatmış. İlk ev -
ve!, kalın ve s~rt 
tüylü bir havlu ile 
yüzünüzü uuğuş

turunuz. 
Zeytin yal!tnı 

bir kase içerisine 
koyunuz. So'1I'a 
bir bez parças:nı 
yağa batırınız, i -
yice yüzünüze ve 
bilhassa gözlen • 
nizin altına, bur
nunuzun etrafına 
sürünüz. 

Sonra, bir kaç 
buz parçası a 1ı -
ruz. İnce bir tüle 
sarınız, yüzünüze 
kuvvetle sür(\ -
DÜZ. 

Buna beş dakika devam ediniz sonra yine r.ıeytfn,-alı sürünüz_ 
Bunu, friksiyon yapar gibi deltil, parmakları batırarak yapınız. Ni
hayet, sıra kaşlarınıza gelir, Buntımn uzadığını, çoklaştığını isterseniz, 
küçük bir fırça ile Kastor yağı sürflnllz. 

El öpmek mecburi değildir. Bu
nunla beraber fazla nezaket ve 
hürmet gösterme& istiyorsanız 
şunlara dikkat edinzl. 

El, yalıın salonda öpülür. So • 
kakta katiyycn bir kadllUJl elini 
öpmek caiz değildir. 

Eldivenli el de öpülmez. 

Boş zaten krbiyeli bir kadın 
eldivenli elini öpmek için asla u~ 
zatmaz. Salonda bir~ok kadınlar 
bulunduğu zaman yalnız ev sa
hibesinin elini öpünüz, .. 

1 
FAYDALI 1 

__ B----'-L~.;;.,..I L=E;;.;...R.;.... 
GÜC.ÜMLERiN DİBİNDEKİ 

KİREÇLER 

Güğümleri.n, dest!lerin dipleı ın. 
de kireç gibi tortu olmasını is -
veya iki tane istrdiye kabuğu bu
temezseniz içerisinde daima bir 
lundurunuz. 

TÜTÜN KOKULABI 

Odalardaki, salonlardaki tütün 
kokularını izale için sigara tabak
larındaki külleri atınız .SOnra ma
sanın üstüne, su dolu küçük bir 
kise koyunuz. Su, fena kokuyu 
çeker. 

KAHVE TELVEI.Eltt 

Köm&r tozu ile karı§tırarak mm 
gala ateş koyduğunuz zaman Ü· 

zerini bununla örterseniz ateş U• 

zun nıüddet dayanır. 

ma makineleri, elektrikli süpür
geler, ilfilı ... 
Mutfaklarının raflarında s~bze 

ezecek, patates ayıklıyacak, ma -
yunez dövecek makineler dizili
drL Fakat kullanacak kim?. 

MARKA NÜMUNELERI 
Hava almak için kı.rlara çıkmak 

!ıi.ıımdır. State Bülding'in 102 in
ci kalındaki asma bahçeye çıkıp 
hava almak herkesin kan değil -
dır. Çlinkü, yalnız dühuliyesi 1 
drı!ardır. 

Evlerin çoğıı 15 ve 20 kathdır. 
State Bülding'in 60 ıncı katından 
S<>nraki daireler pek güç tutulur. 
Kiracıların çoğu, dostlarının bu 
kadar yüksek yere çıkmak iste
mıyeceklerinl söylerler. 

Amerika kadınlar Avrupalı 

hemşirelerini, hayatın zevklerin· 
den istifade etmesini bilmemekle 
it"am ederler. 
Amerikalı kadınlar çok nılis • 

r.ftJ-. Bütün kazandıklarım tu-

~1. 
~ ."> Q 

o 

vs:ete, eğlenceye sarfederltt. A· 
,i,ı:i hiç düşünmezler. 

Kendilerine, nefislerine itimat
bın pek çoktur. engin, fakir bü
tiin kadınlar yannı alullarına ge

tirmezler. Niçin a etirsinler? Ya
rın yaşlanacaklar değil mi?. 

Eğer, muvaffak oluı da bir ko

ca bulabilirlerse hayatlan sigor
taya alınmış demektir. Çünkü, ko

calarile geçinemeyip de ayrılsa

lar da, ölünciye kadar beraber 

yaşasalar da bayatları müemmen
dir. 
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Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

MUea•e•emlz UçUncU p•rtl olarak k Up ve 
krlalal ecnebi teker i •atın elacaktı r. Ş 1rt• 
n • m eal Sahçekapı Tath•n 42 numaradan 
l stl yenlere verlllr. 

1~ sonklnun 1839 
onblre kadar teklif 
asaslarına göre kabul 

Pertembe 
mektupları 

edllecektlr. 

gUaU aaat 
t•rtn•me 

İstanbu l Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Ve Eksiltme Kemisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi hasta pavyonunun ikmali 
i.n at si aç~ ebillmeye lronul.mu§tur. 

l - Elıailtme 9/1/939 "JP&Zartl!Si saat 15 de Cağaloğlunda sıhhat ve 
içtimai muavenet miidürlütiinde kurulu kamieyonda yapılacaktır. 

2 - Ketif bedeli 8748 liradır. 

3 ·- Muvakkat garanti 282 liradır. 

4 - - Mukavele, şartname, keşif hulasası 19 kuruş mukabilinde ko
misyondan alınabilir. 

5 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgeler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka nH!ktubu ile birlikte en az 3000 liralık bu iıe benzer ~ yaptığına 
daır eksiltme tarihinden 8 giln evvel İstanbul viliyetinden almış ol
dukları ehliyet vesikalarile birlikte komisyona gelmeleri. (9331) 

Bütün senenizin ağız tadl.lıe aeçnM!81Jıi iatMM'lllz 

YI L BAŞINDA 
HACI BEKİR şekeri yiyiniz. 

ALI MUHİDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy 
11111111111111111111ıııiııııııııiııılıııiııııı .. 1m1ıııiııııı• ... 

Meşhur D 1 N O S Markalı 
En asri, En sağlam 

Sandalya, Ko lt uk, 

Portmanto P o r t ati f 

İhale günü talibi çıkmıyan İstan
nul merkez komutanlığı için satn. 
alınacak hapis kamyonunun panr-
1,ğı 11/2. Kanun/ 939 Çarşamba gü
PÜ saat 16 da yapılacaktır. Muham
nıen kıymeti 2400 liradır. İlk terri
natı 180 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İstc·k· 
!ilerinin ilk teminat makbuzu wya 
mektuplarile beraber 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinc'e 
yazılı vesikalarile beraber belli g6.n 
, <' saatte Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonuna gelnıel"i. 

. 335. (9475) 

• İhale gunu talibi çıkmıyan 3 : 4 Bir Gripin almadan evvel 
o tonluk üç tane kamyon satın alı - ıztıraptan ve ağrının en şid
necaktır. İlk pazarlığı 11/2. kanun,' detlisini en kolay ve çabuk 
939 Çaraşamba günü saat 15,30 da ve en ucuz geçirmenin ça
yapılacaktır. Muhammen tatarı resi bir kaşe GRİP İN almak-
7800 liradır. İlk teminatı 585 rra - tır. Mideyi bozmaz, böbrck
dır. Şartnamesi her gün konıısyor- !eri ve kalbi yormaz. Aldıktan beş dakika so_!!!!.. 

Masalar, Sinema 
Koltukları ,ıo görülebilir. İsteklilerin ilk te -

. minat makbuzu veya mektur l 3rile 
Rekabetsiz fiyatlarla garanti olarak satılmaktadır. Resmi daıreler, 1 k 2 3· . Ucuz - Tesirli - Zararsız 

. 2190 sayı ı anunun ve ı ııcu 
mektep, sinema tiyatro, gazino, lokanta ve kıraathaneler terdhan dd 1 . d 1 .k , .1 . ' ma e erın e yazı ı vesı a,arı e 
DINOS markalı eşyalarımızı kullanmaktadırlar. Avrupa hezaran san- b beli ' ·· tt F dk . bera er ı gun ve saa e •ın ı -
ılalya 175 ve koltuiu 275 kuruştan itibaren müessesemızde satılmak- 1 d k t !ık t 1 k · · a omu an sa ına ma ornı~ • 
tadır. yonuna gelmeleri. (9474J 

ı\drese dikkat: Çakmakçılar küçük yeni ban no. 13 Tel. 23377 * 

ODEON 
Komutanlık birlikleri için şarat -

namesi mucibince evsafı dahilinne 
•,uo ton kokkömürü satın alınarak
tır. Kapalı zadla ihalesi 6 İkincikiı

. nun 939 Cuma günü saat 15 te yapı
lacaktır. Muhammen kıymeti H70G 

, liradır. İlk teminatı 1103 liradır. 

İcabında günde 3 kaşe alına bi ır 
başlı 

ve Gripin yerine 

Yeni çıkan plaklar 
T&ABZONLU llÜSEYİN DİLAVER 

N 
- F.sdi Zlgana dağı - Kemençe ile 

270266 O· - Yüzdürdüm filikamı - Kemençe ile 

Erzurumlu Haydar 

270265 N 
- Uşak şarkı - Esmer dün gece 

O. - Hüseyni taksim - Keman ile 

Gazlantepll H•aan HUseyln 

270261 N 
- Gaziantep havası - Ne kadar methedeyim 

Oo - Muhasin şarkı - Ayıntabın taşları da 

ÜrgUblU Ahmed Çavu, 

270262 No. 
- Halk şarkısı - Her seher vaktinde 

İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız 
marka verirlerse şiddetle red ediniz. 

Şartnamesi her gün komisyon® Sultanahmet 3 üncü Sıılfı H111<11 · 
, görülebilir . .İsteklilerin ilk teminat Mahkemesindeu: 
nıakbuz veya mektuplarile 2•9n s • .- Davacı Nauınan dikiş makine!eri 
~ılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele- şirketi vekili avukat Şükrü tan'.ın
lrinde yazılı vesikalarile berabct i- dan İst. Beşiktaş Hasfırın arkası" • 

ı 
hale günü ihale saatinden en az ele No. 41 de Münir Okkan ve 
bir sa~t evveline kadar teklif mek- Mescit Ali sokak No. 18 de Keıral [ 

. t;ıplarıle Fındıklıda komutanlık sa- Günenç aleyhlerine 38/1499 numa- ı 
tınalma komisyonuna gelmeleri rah dosya ile açılan 128 lira al ;cak 

(9232) davasının yapılmakta olan muh ıke- ı 
;--------------·lmesinde müddeialeyhlerin ikaınet-

T ashih ilanı giıhlarının meçhul olmasına binP. -
en ilanen davetiye ve muamelP.li 1 

AGARAN 
SAÇLAR: 

1 1 

28/12/938 tarihli gazetemizde çı- gıyap kararları tebliğ edildiği h~lde 

inhisarlar u. Müdürlüaünden: kan İstanbul Beşinci İcra memur - itiraz edilmemiş ve mahker.ıeyc 
, ---·---·------------•-------~ Devlet Demlryollerı ve Llmenlerı l 1uğunun 9470 numaramız1a kayıtlı gelinmemiş olduğundan meblağı - 1 1 t U ld f il.& 1 ili\nında Vartan oğlu Mıhtana a>t ınüddeabih 128 liranın nıaafaiz ve 

- Halk şarkısı - Soğuk su başında 

I - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı ve 261121938 ._ ____ f_e_m __ e __ • _ __ •_r_•_• _ __ ._n _ _ •_r_ı _ _ _,_, gayrimenkulün birincı satışı 30/1/ ücreti vekaletle tahsiline ve bil - 1 

tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15202.40 lira muhammen bedelli Muhammen bedeli 7502 lira 31 kuruş olan 19350 adet ve takriben 939 tarihine müsadif Pazartesi ııü - cümle masarifin müddeialeyhler - · 
betonarme döşemelerle sair müteferrik işlerin eksiltmesi görülen lüzum 23247 kilo muhtelif eb'adda somuniyle beraber ankraj bulonu ile 9000 nü yazılacağı yerde selıven 3/1/1939 den alın.masma mahkemece 7 /12/ 
üzerine bir hafta sonraya talik edilmiştir. adet ve takriben 954 kilo 7 /8" luk ankraj bulonu için somun 11/1/939 clarak yazılmış olmakla tashiheıı i- 938 tarihinde gıyaben hüküm ve 

1 

il - Eksiltme 3/1/939 tarihine rastlıyan salı &ünü saat 15 de Ka- çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşada Gar binasındaki satınalma ko- lan olunur. karar verilmiş olduğundan tar•hi 
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla - misyonu tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. L 1 ;landan itibaren sekiz gün zarfın -
cıktır. Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve % 15 nis- A ak eri f•brlk•l•r '.la temyizi dava edilmediği takdır -

III - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile inşaat şubemiz- betinde 1125 lir 35 kuruşluk kat'i teminatlarile birlikte pazarlık günü llAnları tlı; hükmün kesbi katiyyet ede •eğ' 
den almaca kehliyet vesikası ve %7,5 güvenme parası makbuzu veya saatine kadar komisyona müracaat !arı lazımdır. ilanen tebliğ olunur. 938/14q9 

Muhammen bedeli 52,5 lira olan • 
banka temın. at mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki komisyon - Dr Bcsım Ru e Zeytinburnu silıih tamirhanesi ara- - • Ş O.._,.. 

k d uk d ad 1 k b tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (9397) t= günü en geç saat 14 e a ar Y arı a ı geçen a ım omısyonu aş- zisi dahilinde yetişen otların b.r Cerrahplşa hastanesi Dahiliy• 
kanhğına makbuz mukabili verilmesi llzımdır. (9409) ı----~ - - ----------- seneliği Salıpazarında Askeri Fab- nıü · eha<Sısı Çarşıkapı Traınv ' ' * * ~ı••••- rikalar yollamasındaki satınalma • lurak, A hun Ap •••• KUMRAL ve 

ı _ İdaremizin Çamaltı tuzlasına getirilecek içme suyu için şart- D E N ı z B A N K k 0 misyonunda şartnamesi veç. hile -----· --· ı b yaları • 
F b ık k ilt l ·ı t alı renkte sıhhi saç o zül< 

namesi mucibince 750 metre ont oru aç e s me usu ı e sa ın • acık arttırmaya konulacaktır. Tstek 1 dır. İNGİLİZ JUJ" 

naca~tı~ Muhammen bedeli 1150 lira ve muvakkat teminatı 86.25 ~~ ~~~!'; !::~:n;~~~:~~l~~~~;:ü:~ Tepebaşında 1 BEY~g~~1~:;~u1' 
liradır. Metrdetel yetiştirilecek ııe yatırarak alacakları makbuzla ii Şheir Tiyatrosu ıL-.;.;;.;.~;;.;.;;.ı-~'1 

III _ Eksiltme 13/1/939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 da 13/1/939 tarihine rastlıyan Cuma 1 İKİNCİ ARTIRMA İLAN1' 0 r 
Kabataşta levazım ve mubayaa! şubesindeki alım komisyonunda ya- Deniz Bank gemileri için mütehassıs ahçılar, kamarot ve metr- günü saat 14 te 2490 numaralı ka - DRAM KISMI İstanbul Asliye Birinci fır 
Pılacaktır. doteller yetiştirmek üzere açılacak kurslara kayıt ve kabul şeraiti: nunun istediği vesaikle birlikte ko- 1 Buakş•.m 2(1.30 da k · d 111ah emesın en: . "'''' 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün İnhi•arlar tuz fen şube- l - Deniz Bank Umum Müdürlüğünce Avrupadan sureti mah- misyonda bulunmalar;. Şartnam~ (ASMODE) P. 5 Devlet Demiryollan ve Lı~""'' 
sinden alınabilir susada mütehassıs mualllmler celbedilmek suretile nazari ve ameli ı her gün komisyonda görülebilir. İstiklal caddesinde Haydarpaşa İşletme .Müdür 

1 
~ı" 

k 1 t · d"l kt' (9477) KOMEDİ KISMI ıır3 
V _Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız tekliflerini ve bu urs ar esıs e ı ece ır. -------------- r,ün (Haydarpaşa) eşyayı ,,it 

işe ait katoloklarını ihale gür. tinden 3 gün evveline kadar inhisarlar 2 - Bu kurslara kaydedılmek için asgari ilkmekteb mezunu 1 Bu akşam saat 20,JO da mevride anbarında mevcut ,. 
tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın ve- (tercihan orta mektep mezunu) olmak şarttır . Dr. Horhorunİ (MUM SÖNDÜ) 5 teblo mahkemece satılmasına kıı~3 ı~e 
aika almaları lazımdır. 5 - Kayıt şeraitini muhtevi ve kurslara gireceklerin rnüstak- Sirkeci Viyana Oteli yanında- * rilen ceman 1627 kilo siklctınprrÇ 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte "'o 7,5 bel hukuk ve vazaifini müş'ir talimatnamenin talep edilmesi ve alfı- ki muayenehanesinde her ırün Ertul) ru 1 çuval muhtelif ebatta derııır 580 

güvenme paralarile bırlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri kadarların 15 ikincikanun 1939 tarihine kadar Deniz Bank Kamara akşama kadar hastalarını kabul Sadi Tek çivisi ile 12 _ 19 ebadında b'~ıtıi 
ilAn olunur. (9481) 1 servisine müracaatları ilan olunur. eder. * Telefon: 24131 /J?/938 t• 

il•••••·•••••·---------------.. \~~~~~~~~~~--~- TiYATROSU dık demir cıvata 27 ~ da r.ııı Taksimde de yapılan birinci · arttırrııa dığ1oı:." * * 1 - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 25000 kilo bel 
ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabile 14750 lira 
muvakkat teminatı 1106-25 liradır. 

,- Kacuköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları _I 
Sultaııahmet 3 üncü Sıı lh Htıkıık 

Mahkemesinden: 
(Bu a~~e ) hammen kıymetini buJrııa . ,0, 

C.' ' pcf~L 
NUR BABA ikinci arttırması 5/1/939 fll3ııa 
Vodvil 3 perde . saat 10 da yapılacaktır . }3~ ,;<" < 

Yakında büyük bir temsil hadi.sesi ::.lmak isteyenlerin ayni gıın rrı•'I 
(İNSAN MABUT) atte mahallind(, hazır b111"'!0 ı * ilim olunur. (938 -

2
' 

Halk Gpereti 
. Bu akşam 

Saat 9 da 
RAHMET 
EFENDİ 

Büyük yeni operet 
Reji: Raşid Riza 

Büyük Macar balesi 
Cumartesi, pazar gündüz 15 de Jllil)°' 

matine, her perşembe halk 50 Senedenberi yapıı~rı diiPY~ 
gecesi. T. 40335 !arca tecrübe j)e )arın•" '. * mevcud çocuk gıda d;Jr" 

·ı e 
TURAN mükemmeli olduğu tesb~irıdeo · 
Tly•troau tir. İsmine dikkat: Taklı 

San'atkar Naşit 

Cemal Sahir Bir -
leşijti 

Mezey varyet,şo 

, Bu gece l 
(ÇİNGENE - AŞKI ) 3 p; 

kınınız. 

- ' 


