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!t!min 
1
Roma Paktile lngiltere'nin Akdenizde 

l>~"""""""'':!~~~' mah"""""""' .. "litalya'ya Serbesti Verdiği işaa Ediliyor 
talısi bir hareket detll, re-

~::~-:= Hükumet Mahafili ise Çemberlayn'ın Böyle Bir 
.l ?;.:;~~!:! Teahhüde Girişmediğini iddia Ediyor 
-~ veriyorlar. Bu tamim tahsi 

~~b~::~'!.~
0

~~~ ltalya • Fransa İhtilafının Çemberlayn - Mussoli·ni 
~~ li1.&ssız ve sınıfsız bir rejim 

~!:;~~~::~=:::~ M üla katın ı Müteakib Topl a n acak Dörtler 
~n~ • 

~·~:v::~:~~::~İe~:~;. Konferansında Halledileceği Söyleniyor 
1, aatıeriııe kurban ederek im-
'Yııtt 
ı~e ~ iİstliıılüie, iltimas ve t• 1 
~~ ve imkAn vennit olanlar ' • l Şeh ı•r 
llıe~~ bUnlar rejimi kavramllllllf, 
lıu , ve nüfuzlarını rejimin öz 

~ l qlltıı Ve dameası aleyhine )ı;uJ. lş erı· 
ııı lf 0lıınJarın izi ve eseridir ld, 

an ltiitı liııd enin maneviyatı U.... 

G~e:ıde ınüeıısir olmuşlardır. Şi
lı~ ~r Ya dinlenmemiş, ya ört-

•d;ı_,_ ti ' 
>•~aııı --uı, yahut da şikiye crı 

~il U. kartı müretteb hare -
" •r ~iitıı· Ve kasdlar bazırlanmJftır. 
~ ın lılçbir dahi ve tesiri ol· 
li 01:2.ın Sırf kötü kullanılan tah· 
ııı,,.. rııeıeriıı tesirile mabdud da 

~ .~u~a getirilebilen bu çeşid 
lıııı •tlere aid birkaç mevzuu 
""-.::::;ıı,~ tarihi içinde batırla
~ll ~Üınkün detiJdlr. Bu ha· 
~~b•rtıı. birkaç tanesi bilhassa 
)~Ilı ~da cereyan etmiş ve ne 
\ıı Iİ\l tU.ayet ve bak sabibleri 
1~dilıJ Yet ve haklarının icap et
~~) neticeleri almaktan 
ltıı~ d kalnııtlar ve üstüne üs· 
idd~ • lİklyet ettiklerine, bak 
>t~ di'ledJkıerine pişman vazi-

" llllti•lcrdir 
<eıı· • • 

~;;, l "•Un• ilk t • • ra&. • "Uz ııı amımı .....,sı 

,Ytlitıe ve tesirlerin eayrimeşrui
tıı~ıJ4b işaret ettiii kadar Türk 
'gllo llıı.ıı ve rejiminin açık alın 
liiıı he ı 01an fazilet ve dürilstlü
~tliııe r •abada istisnasız bakimi
t ~•re ınutıak Y!-r ver~eceği~i 
•lı) d daJıa tebarüz ettıreı:ı bır 
l: • oluyor. · 

d s.ıs.tı 
• !"zil §alısi ve resmi bayatın-

d•ı... •tı.a.1ı'-- d" .. ti" - .. . .,. 5"' ve urus ugun 
'1tıı.ı 1 {:'ti•esaern timsalliğini ifa 
~ı.~lllıan İsmet İnönü'nün 
. ,..._ lliik ur seçildiği ilk gllııdekl: 
~"de ilıı, istikrar ve emniyet 
oı Çal,, 
llııya -.?!laktan bQ§ka arzusu 

teı. 11 T>ıil'-ı· . . şid 
"''deıı "' •mızı anar en ı;e 

~' ;,,,. uzıııc, bütün vatandaş -' ''" "' .. ~ ~ 1'8atıi bir emniyet ha-
~"'Y•ı'."1• bulundurmayı Cum • 

ıı,,,. . •ıı 

··'1ıı.,. en kıymetli nimeti t.ili-
1}· 

deı?•ıı &öıı . 
te .tı a;ı.d erı bu husustaki he-
11ır•d ·~i~ hıuıılesini ifade ve 
~ı,~11 «c .:rdu. Yeni Valinin ta
~ •ıııııi~ •tandaşlar için müsavi 
~i ~'Ilı ı.;: havası. üadesi..-in il
~~:llt ıııu~~'"'. tatbik sahasında-
! ~llııq h arız vesika hüviye • 

ı~1 "-ıeıı; , lllunuyor. 
ll , <llon·" 

\;l . •yôlt' u nün apaydın, Ce-
t ''~"· 111 fa il ·~,. '"ller· z etkir ve enerjik 
\;d '~•liıı •ne eınanet olan Cum-

•ııı •ıı k;; "k ili •y0 k çu ten en büyük 
hu~•t llıeka ~dar olan bütün fa

l•h '.~•liıı dllizınalarında za.ten bu 
:Sı' Bıı d 

\ 1tııljl .. • n ~ herhangi bir 
) ~ v 

t •. ,. •ı hı e menfaat davası-
~· ''il ı 'akılab·ı 1 1i 1d.°"İliı 1 eceği ne akla 

'· ' ne de tah · • \ı mıne sıga-

d,j, ~ ... ~. 
~ •leı \·c 

•ı ~ •ltikı '. ·• mefhumlar, 
••ıe,ı a~rı ve layık olduk -
~ 1>'orlar. 

!,;~ iZZET BENİCE 

---· 
Yeni Valinin 

Faaliyeti 

V ali ve Belediye reisi Lütfi 
Kırdar bu sabah da teftiş
lerine devam etmiş ve Suat 

10 da vilayete gelerek meşgul ol
mağa başlamştır. Yeni Valimiz b'!-

~DevamJ 6 mcı sahifede) 

Milli Şefimiıı:in Başvekl1etleri zamanındaki tetkik seyahatlerine Haki ki 

M 
· ı ı,. Ş aitblrfİıltıbaB •• Mes'uller 
ı ı e ug u n K. 

Taşköprüye Gitti tt.:.~ Tahkikiye 

K astamonu 8 (Hususi Muhabirimizden) - Reisicumhur İsmet 
İnönü dün Dadaydaki tetkiklerini bitirdikten sonra tekrar Kaıı
tamonuya dönmüşlerdir. Milli Şef gerek Dadayda, gerek güzer

gahtaki köylülerle uzun uzadıya hasbihallerde bulunmuş, onları kar
§tlarına oturtarak bizzat dertlerini dinlemiştlr. Köylülerin ekserisi 
mektepsizlik ve geçim darlığından şikayet etmişlerdir. 

Milli Şef bu sabah Taşköprüye hareket buyurmuşlardır. Kendileri 
(Devamı 6 ınrı sebifeda) 

Şimdi Bunun Meydana 
Çıkarılmasına Çalışıyor 

Dolmabahçe hadisesi etrafında
ki idari tahkikata dün de de\·am 
olunmuştur. Dün Emniyet Direk
törü Salih Kılıcın ma!Cımatına 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

.. 

Romanya'da · Demir 
Muhafızlar Hükiimeti 
Devirmek İstiyorlar 

Gelecek Ayın 15 ine Kadar Kat'i 
Neticeye Varmak istiyorlarmış 

A lman.qa, Romanya' daki Vaziyeti Adım Adım 
1 akibEdigor,lcabEderse TeşebbiisdeBulunacak 

B 
erlin 8 (Hususi)- Roman
yada dahili vaziyet gün geç
tikçe nazik ve karışık bir 

safhaya girmektedir. Geçen yıl 
yapılan intihabatı müteakip ka
hir bir ekseriyet kazanmaları ha

sebile teşkilatları Jağvedilmiş ve 
şefleri hapislere atılmı~ olan de

mir muhafızlar o zamandanberi 

gördükleri zulüm ve tazyike rağ

men çalışmaktan geri durmamış
lardır. 

Bunlar bilhassa dörtler knnfe • 
raıısından sonra Romanyanın se-

' 
' • I 

liımetinı Münih kararlarına uy
durmak mecburıyet;nde olduğunu 
gözöniine alarak dahili ve harici 
siyasetin bu esaslara göre tanzim 
edılmesi hususur>da tertibat al • 

mıya koyulmuşlardır. 

Şeflerinin öldüFülmesi suretile 

demir muhafızlann yeni çalışma
larını önliyeceğini zanneden hü -

kümet bu işte de aldanmıştır. 

Çünkii demir muhafızların başına 

geçen avukat Viktor Voyan öl -

dürülen Goardatodan daha az fa. 
al deği.dir. 

Hükumet demir muhafızların 
bir hükümet darbesi yapmalarına 
ve daha ziyade faaliyette bulun

malarına imkan vermemek i9in 
yeni yeni tedbirler almakta ve 

kendisinden en ufak bir şüphe e
dilen şahısları ıYakalamaktadır. 

' Bu suretle teVkif olunanlar otuz 
bine yaklaşmıştır. 

Demir muhaf~ar, hükümetin 
bu hareketine mukabele olmak 
üzere her tarafta bf,itün şiddetile 
tedhiş hareketine d~vam etıneğe 

(Devamı 6 ncıda) 

Çemberlayn ile B allfabm son P aris ıeyııbatlerine alt W intiba 

Çemberlayn'in Roma Seyyahati 
Geri Kalmış Değildir 

L ondra 8 (Hususi)- Hükft
metle yakından alakası o
lan mehafil, son vaziyetle

re rağmen Çeınberlaynın Roma 
seyahatinden vazgeçınediğin.i, ak-

Litvanga'da 
Kanlı 
Hadiseler 

Meme! 8 (A.A.)- İntihap mü
cadeleleri Şiddetlendikçe Memel 
arazisindeki vaziyet vehamet kes
betmektedir. Her gün ekserisi 
kanlı olmak üzere bir takım ha -
diseler vukua gelmektedir. Alman 
namzetleri listesinin kazanacağı 

tahmin olunuyor. 

Ancak 
OnbeşGün 
Durabilmiş 

Emniyet Mü -

dürlüğü ikinci ~----
şube ikinci kı • 
sım memurları 

15 gün evvel ha· 
pishaneden çı • 
kan ve bu ka -
dar kısa bir za • 
manda şehrin 

muhtelif semt -
!erinde bir kaç ~;,,;;;...:;:Jl..:.iillL:JI 
hırsızlrlı! yapan 
Erzurumlu Meh lımail 
med oğlu İsmail adında azılı bir 
hırsızı yakalamışlardır. !smailin 
Çaldığı eşyalar meydana çıkarı -
!arak sahiblerine teslim edilmiş 
İsmail de bugün adliyeye te&lim 
edilmişlıir. 

si şayiaların esassız olduğunu id
dia ey leınelotedirler. Bu mah -

fel.lerde söylenmğine göre, bila-
' ve nazik meseleler kar

~ısında f8hst görüşmelerle bir 

anlaşma yolu.na ~arılacağl kana
atinde olan Çemberlayn bu se • 
yabat tarihinin bir an evvel yak
laşmasını bekUımektedir. 

(Devamı 6 ıncı ıabilede) 

. ' 

Son ttalyan taleplerini eösteren harita 
(Siyah nokta:lar yapılan nümayişlerde istenilen yerlenlir.~ 

• • • • • 
Almanya, ·Akdeniz 
Me sel elerinde 
italya'ya Müzahir 

Paris Müzakereler i 
Bugünde Devam Ediyor 

(Yansı 6 ıncı sahifede) 
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BAKLAYI 

ÇU{ARACAK 

A 
rtık İtalya, n~rede ise hak
.ayı ıığzınd.Jn çıl<aracok .. 
Baksanıza, Romada nüm~· 

yı~ler oluyor Halk, Fra:ısız scfa
rtti önünde toplanıp bağırmış· 

- Twıusu, Korsikayı isteriz. Bu 
nu söyliyenler de üniversıte t~ • 
!ebesi. 

Resmi İtalyan meh.di!i hiç ı;es 
çıkarmıyor. Sesini çı.kı.racak a<r· 
ma, nasıl acaba?. Galiba, bir g::r. 

- Duçe halkın istediğıni yaınn 
adamdır, halk Korsikayı, Tunusıı 
istiyor, ne yapalım.. İstiyortu 
işte .. 

Diyip baklayı ağzından çıkara
caklar .• Yahu dünyaya ne oldu 
böyle?. Evladına kız ister gibi 
toprak istiyorlar .. 

Ve d;!ckat ediyor ınusunuz. sen 
yıllarda, harbsiz, darbsiz ne top 
rak!ar alındı, verildi. 

YENİ BİR EDEBİYAT 

KİTABI İÇiN -
Haydarpaşa lise.si edebiyat mu· 

allimi Mehmed Behçet Yazar cede
biyatçılamuz ve Türk edebiyatı• 
isimi iyeni bir etüd neşretti. Beh
çet Yazar kıymetli bir edebi::at 
müdekkiki, içli bir şair ve müte
kB.mfl bir muharrirdir. Yeni cı 
kan bu kitabdan bahseden bir ar
kadaş şöyle diyordu: 

- Kitab&ı bazı edib ve şairle
rimizın ilmi yok, diye itiraz ede'1· 
ler var. Halbuki kitab sahib~ bir 
yıl kadar evvel, bütün erbabı ka
leme mektubla müracaat etn13 -· hal tercümelerini, resimlerini ,, 
fikirlerini istemiştL Cevab veren
ler kltabda yer almışlar, cevaL 
vermiyenler yer almamşılar .. 

Bu sırada odada bulunan diğer 
bir arkada.ş: 

- Eyvah, diye bağırdı. 
Hep birden sorduk: 

- Ne oldu? 
- Ayol, dedi, Behçet Yazardan 

bir sene eVV1!l bir mektub alınış • 
tıın. Zarfın içini açar açmaz bfr 
sarı kağıd çı.ktL Ben bunu bir ö
deme emri, icra kağıdı filan zan
nettim. İçini okumadan hemeıı 
ortadan yok ettim. 

Bu arkadaşa şunu söyledik. 

- İşte sen de kitabda onun ıçin 
yoksun ya .. 

Dünkü gazetelerden birinde şu 
serlevha! bir havadis gördüm· 
•Mısır çarşısı çöküyor mu?• Azi· 
zun, ne Mısır çarşısı, ne Kapalı 
çarşı çiıkmez. Çtinkiı biz kemfrni
zi bildık bileli, bu ikı çarşı tehli
keli hır \'azıyettedir. Ha bugün, ha 
yarn çökecekti. Hani ya?. Ar•ık 
müruru zıımana uğradı. Çi:ikr.ıez. 

MODERN • 

İNSANLAR 

Bir muharrir arkad8'i •moder • 
niı:m• serlevhali bir fıkra yazmış. 
Asri adamın nasıl olacağını u.ıun 
boylu anlatıp duruyor, şöyle ol
malı, böyle olmalı, diyor .. Bu ya
zıyı okuyan bir meslekdaş dedi ki· 

- Birader, lafı ne uzatıp duru
yorsun? Benim gibi ol da çık işin 
içinden_ 

YİNE SEBZE -HALİ işt 

Kerestcilerde üç sene evver bir 
yeni sebze hali yapılmıştL Bir ~el;: 

' ~ dedikodu oldu. İki sene evvel bi-
nanın bazı yerleri çatlamış, sıv•
larla kapatılmıştı. Gazeteler şim
di de binanın gittikçe çöktüğünü 
haber veriyorlar. Bina, gitti!<çe 
toprağa doğru alçalıyormuş .. 

Peki amma, bunda hayret edi
lecek ne var?. Tabiat kanunları 
böyle değil midir? İnsan dogar, 
büyür ve çöker .. 

IKüçüK HABERLE[! 
* Ordu hizmetinden çıkarılacak 

hayvanlar ve bunların satışı hak

kında hazırlanan kanun layihası 

Büyük Millet Meclisi bütçe encü 
meninden geçmiştir. 

* 500 mevcudu bulunan İstan -
bul itfaiycli içln 12 yataklı b'r 

hastane revirı inşa olunacaktır. 

* Dıin İzınitte Yemeniciler çar

f!Snda Yahya ustanın lokanta -
sından çıkan bir yangın netice • 

ıinde 5 dükkan yanmıştır. 

* Otomobilcilerden mürekkeb 
bir heyet dün Vali ve Belediye 
reisini ziyaret ederek otomobillf're 
tek renk boya vurulması hakkın
daki kaydın kaldırılmasını iste • 
m.işlerdir. 

Vali bu talebi tetkik edeceğini 
IÖy~. 

* Şiledeki trahomlu talebeler 
lıakıkında tetkikler yapan heye~ 
~ dönmiiftür. 

Bu mekteblerde trahomu önle

mek üzere esaslı tedbirler alın -
maktadır. 

*Yunan kabinesinde Deıniryc! 
!arı Nazırı istifa etmi.;;tir 

* Suriyede Alevi.er ile Sünni
ler çarpışmışlardır. 

* Erzincan hattının resmi küşa
dına gidecek olan davetliler ayın 
9 unda Ankaradan hareket ede • 
ceklerdir. 

* Eski Polis müdürü Sal.k Kı
liç, bu akıjam Ankara ekspresile 
şehrimizden ayrılacaktır. 

* .Kağrt ve kaı:ton fabrikasın
da bir yolsuzluk tahkikatı başla

mıştır. Süml"rbaıık müfettişleri 
fabrika idare müdürü hakkında 
cereyan ettirilen tahkikat neti -
cesinde idare müdürüne işten el 
çektirmişlerdir. 

* Pazarlıksız satış kanununun 
1 marttan itibaren Edirne, Sam -

sun, Bursa, Konya, Trabzon ve 
Sıvasta da tatbikatına geçilmesi 
kararlaşmıştır. Bu hu.ousta icap 
lden tedbirler alınmaktadır. 

* Rurnelihisannda bir motf.r 
denizde kapaklanmışsa da kurta
nlml!ltır. 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

No.$2 

Nihat el altından istifasını ver
mişti 

Bayan Pakizenin ve Periharun 
bu istifadan haberler! yoktu. 

N :ıt Uk önce hareket edecek, 
Margarit ondan üç gün sonra gi
decekti 

•• • 
B•r akşam R1?Şat Yeşılköye gi -

derkPn, Sirk~ide NihJ;la rastla -
dı: 

- Vay Baynn .. Nereye böyle? 
Nihat çok telaşlı görünüyordu. 
- Aman dostum, dedi, başımda 

bi.r dert var. 
Hollandalılar İııtanıbulda bir tay 

yare fabrikası kurmak istiıyorlar. 

Burun için hükümetten müsade 

Yazan: İskender F. SERTELLi 

de almışlar, 
Bunları Avrupada tanırdım .. Ba 

na çok itimatları vardır. Bütü'l ıs
rarlarıma roğmen beni burada ku 
rulacak fa.brikaya memur eltiler. 
Ayda altı yüz lira aylıkla bağlan
dım. 

- Vallahi çok sevindim hu •'iC· 
Fabrika nerede kurularak? 

- İstanbulda. Fakat semti lıe -ı 
nüz tespit edilrnedı. Şimdi teşki -
!atla meşgulüz... MaİışJım on beş J 

gündür ~liyor. f 
- Y eşilköyü bırakıyor musun? 
- Hayır, oradaki vazifeme ha-

lel ı:elmiyecek... Zaten Hollan -
dalıların yapacağı işin içine girme 
mi hükfıınet te il!tiyor. Şimdilik 

Ve .. Ma:hkemeler 
Başladı 
Seferdeki gemiler Dikkatsız ı· y avaşca 

limanlara iltica ediy@r 
2 gündenberi şehrimizde hava Ananın Kacmak 

nis.beten bozmuştur. Karadeniz - t 

den Lıman Reisliğine bildirildi - M JI ıf • .J: l d • 
ğine göre, oraı:ırda da dünden i- r.l YJ arıı-efi Sf e l 
!ibaren kuvvetlı ve şiddetli bir il 

gündoğusu fırtınası esmeğe baş- j 
1amıştır. Kaynamış Su Çecuğun Fakat Muvaffak 

Bu sebeble, limanımızdan Kara- Üzer:ne DÖKÜidü Olamıyarak Yakalandı 
denize gidecek birçok gemi1er ha-
reketl~rini tehir etmişlerdk. Fatihte K.rkçeşml'de Nilıifer Çimento fabrikasında çalışan 

Karadenizde seferde bulun'an sokağında 27 numaralı evde otu· Enver ismbııde bir adam dün fe-
gernllerin bir kısmı da Zongul • ran Fatma adında bir kadın man- na halde sarhoş olarak Sirl<eci 
dak, Ereğli ve Amasra iJe Sinop galın ya:nında sekiz aylık çocuğu civarında dolaşıp gele™! geçene 
limanlarına iltica etmişlerdir. Sevime yemek hazırlarken man- takılırken yakalanmış ve mua • 

Ticaret 
">da sının 
Toplantısı 

Han odaba.şılarına ücret veril • 
miyeceğı hakkında bir mahkeme· 
den ticaret odasına sorulan hır sa
alın müzakeresi; dün oda mecli
sinde munakaşalara yol açmıştır. 

Azaman Milli Reasürans şir • 
keti müdürü evvela Refi Bayer; 
ticaret odasının teamül olmıyao 

böyle bir sualine cevab vermesi
nin doğru olmıyacağını iddia et • 
ıniş buna Suad Kara Osman da 
iştirak eylemiştir. 

Oda umumi katibi cevad Dü -
zenli ise buna cevab verilebilece
ğini ve odabaşılarn ücret almaları 
.I.a.zım geldiğini söylemiştir. 

Meclis bu hususta evvela karnr 
vermişse de sonra meselenin ge
lecek celseye tehiri muvafık gö
rülmüştür. --
Güınrükler 
Başmüdürlüğü 
İstanbul Gumrükler başmi.ıdil

rü Mustafa Nurinın.Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaleti Te(tiş hey'e. 
ti rellilığiM tayıni yüksek tasdl
ka iktiran etmiştir. 

İstanbul gümrüğüne henüz ki
min tayin olunacağı maliım ol • 
mamakla beraber ithulat güm • 
rüğü müdurü Mcdhinin getirile
ceği söylenmektedir. 

___.,__... 

Atina 
lctimaının 
Neticesi 
Bir Tebliğ Neşredildi 

Atina 7 (A.A.) - Dün akşam 
aşağıdaki tebliğ nrşredilıniştir: 

•- Balkan Antantı devletleri 
Genelkurmay Başkanlarının Ati
na konferansı 6 kanunuevvel sa
at 18 de nihayete ermiş ve mesai 
çok büyük bir kardeşlik havası 

kinde cereyan etmiştir. Ttı.tkik 

•<>ıleıı bütün meseleler üzerinde 
t..nı bir ittifakla ve rn mükemmel 
tesanüd ve antant zibniyetile ka· 
rarlar alınınıştu.• 

Yeni Pootahane arkasında bir han 1 

da çalışıyoruz. 
- Mükemmel bir iş bu. Aman 

kaçırma sakın bu fırsatı. Ayda al
tı yüz lira az para deği L 

- Yalnız bununla kalmıyacak.. 
Senelik ikramiyeleri de var. 

- Tebrik ederim ... Büyük şan
sın varmış! 

Bu kısa konuşmadan sonra ay
rıldılar. 

Reşad Yeşılköye gidiyordu. 
Döndü .. 
Doğruca polis müdiriyctine koş· 

tu .. Yılmazı buldu: 
Azizım Nihad çok talihE bir 

a<i~m. Altı yüz lira aylıkla Hol -
landalılann yanına gırmiş. 

Dedi. 
Yılmaz birdenbire bu haber:ie

ki inceliği ve hileyi anlayan1a • 
mıştı. 

- Olabilir, dedi, dtinya açık • 
gözlerindir. 

Önündeki evrakı dosyasına koy-

galın üstünde bulunan sıcak suyu yene edilmek üzere adliye tabibi 
almllk istemiş, su kucağında bu- Enver Karana getiriinı;ştit. 
lunaıı küçük Sevimin üzerine dö- Enver Karan odasında başka 
kiilerek çocuğwı ayağı haşlanmış- bir hasta i.le meşgul olurlren En
tır. Sevim hastaneye kaldırılarak ver kendini muhafaza eden poli
teda vi altına alınmıştır. siın elinden sı.yrılarak Ağırceza 

Katil 
Aptullahın 
Muhakemesi 
Hapishaı.c .. e Hala 
Rahat Durmuyor 

Galata pootanesi vezn<?d.arını 

öldürdüğünden dolayı 24 sene 
hapse mahkılm olan ve bir de -
!a da tevkifhaneden firar ederek , 
yakalanan kıuil Abdullah, hapir 
sanwe de rahat durmam'lŞtır. 

Abdullah burada Kadri ismi.n,. 
de biri ile müştereken sahte bir 
fakrühal ilmühaberi çıkartmış ve 
bu suçu meydana çı·karılarak ken 
diSi Ağırceza muhakemesine ve
rilmiştir. 

Dün Ağırceza mııhakemesı Ab
dullahı 6 gün hapse, Kadriyi de 
2 gün hapse ve 200 kuruş para 
cezasına mahkum etmiştir. 

Llıkin Abdullah mevkuf oldu
ğundan bu cezanın infazına ma
hal görülmemiştir. 

-0--

Afyon 
Tiryakisi 

Polis dün 15 sene!tk bir afyon 
tiryakisini yakalıyarak adliyeye 
teslim etmiştir. 

Ziya ismindeki bu zavallı dün 
bir kahvede afyon yutarken me
murlar tarafından görülmüş ve 
hemen tutulmuş\ur 

Fakat Ziya elçabukluğu ile e
lindekı afyonu yuttuğundan he
men kendısi adliye tababetine 
getirıl..mı-ştır. 

Burada Ziyanın bir hastaneye 
yatırılarak midesinin y>karınıası· 

na ve suyunun tahliline lüzum 
görülmüştür. 

Ziya, perişan ve ağlar bır vazi
yette hastaneye götıüriılmüştür. 

Palt~ i-lırsızı Yakalandı 
Muh teli( tarihlerde birçok kim

selerin palto, pardesü ve sairesini 
çalan Tepeköyde oturan Galip 
oğlu Zeki adında biri yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

du: 
- N erde çalışacak dedin? 
- Yenipostanenin arkasınrlıL<i 

hanlardan birinde çalışıyorlar • 
mı.ı 

- Hııngı han olduğunu söyle • 
ır.edi mi.,, 

- Söylemedi. Ben de soraıua · 
dın1 .• 

- Ke~ke sorsaydm? Maamaf:h 
oradakı hanlarda çalışan ~nebi
leri öğrenmek güç bir iş değil. 

- Bu \•aziyete göre Nihadın Al
manya) a gitmc•k teşebbüsü geri 
kaldı <leme!'? 

- Kondısine: tA!manyaya p,;•_ 
miyor musun?. diye ~ordum. Ba
na •Hükumet, bu te,<'kkülde \a
lışmamı daha muvafık bulclu. 
Şirnciilık gitmiyorum. dedi. 
Yılmaz• 

- Sen bana iki gün sonra yine 
uğra. Ben şu i,i takip ettireyim. 

Diyeı ek Rşadla beraber mudi -
riyetten çıktı. 

koridorunun nihayetindeki pen
cereye doğru koşmuştur. 

Sarhoşlukla pencereden düş -
mesire ramak kalan Enver, he
m<11 polis tarafından yak.alanmış 
ve muayeneden sonra hastaneye 
göooerilmlştir. 

Yeni Emniyet 
Müdürümüzün 
Beyanatı 

Yeni polis Müdürü Saclredrlin 
Aka dün gece gazetecilere vak. 
olan beyanatında bilhassa denıiş· 
tİl' ki: 

c- Yeni vazifeme başlarken 

değerli İstanbul halknı ve mat -
buatını selamlarım. Değerli arka
daşım Salih Kılicdan müdiriyet 
işlerini tesellüm etmiş bulunuyo
rum. tl'ç buçuk sene evvel de An
kara Polis müdürlüğünü ondan 
devralmıştım. Şimdiye kadar ol • 
duğu gibi bundan sonra da arka 
da.şımın kurduğu yol ve prensip 
!er dahilinde hükf.ımetin direktif
lerini tahakkuk e1.tirmeğe çalı~a· 
cağını. Emniyet kadrosunda hiç 
bir tadilat varid değildir. 

Gazeteci ark.ıdaşların polise ai<i. 
.vakayi hakkında daha yakındaıı 

maliımat alabilmelerini temin i~ın 
azami kolaylıklar gi:'sterllccekt1r. 
Ankarada olduğu gıbi burada da 
bilhassa sirk•t vak'aları üzerinde 
dura<"a/!ım. Bir küçük hırsı7hk 

vak'ası, bütün bir semt halkını 
bihuzur edebilir. Muhterem İs 
tanbul halkının malını ve canım 
korumağa - şimdiye kadar oldu -
ğu gibi - ehemmiyetle devam e • 
dilecektir.• 

Uvey 
Anasını 
Dövmüş 
Bakırköyde oturan Vehbi is • 

mlnde birinin çocukları üvey an
neleri Atiyeden reçel ıstemrşler, 

fakat Atiye çocukların bu isteği
ni yerine getirınemiştir. 

Bunun üzeriı>e çocuklardan 

Yılmaz o günlerde (sahte tah -
vilat amillerı) ni takib etmekle 
ml"şguldü. Böyle ikinci deret'e i~ 
bir iş üzerinde vakit ve me8"i 
sarfedecek halde değildi. 
Nihadın ailevi vazıyeti Yı1ll'azın 

zihnini kurcalamıyor değildi. Fa
kat. NJıadın peşini kovalamak iciı: 
yeni bir emir almamıştı. Onunla 
ancak şahsan alakadar oluyor v~ 
Nihadın günün birinde büyük bit 
facianın kahramaıH olabileceğini 

kuvvetle tahmin ediyord. 
Yılmaz, Iteşaddan ayrılacağı s: 

rada gülerek sordu: 
- Sizin nikahtan ne haber? 
Reşad ciddi bir tavır la cevaı. 

verdi. 
Galata yangın kulesi için mü· 

saade al!"'akla uğraşıyoruz. 
- HiilA bu fikirden vaz geçme· 

diniz mi? 
- Brnim böyle bir iddiam yol<. 

Fakat, Cahide israr ediyor. 
- Bundan daha eksantrik bir 

nikah şekli bulamadınız demek? .1 

Dokumacı
·ıar dün 
T oplandı!ar 

lktisad Vekaletine mü
racaata karar verdiler 

Pan:uk mensucatı sanayii er -
babı, son günlerde, piyasada kafi 
derecede pamuk bulamatlı:kları ci· 
hetle İstanbul Sanayi Birliğine 
başvurmuşlardı. Pamuğun piya
sada azal.'Ilasına sebep İtalyanın 
memlekımro.izden mühim mik -
tarda pamuk almasıdır. 

Yerli pamuk sanı:yii:mi1'i top
yekun alakadar edl!'!l bu vaziyete 
bir hal çaıre.si bulwıması için il -
giLi sanayiciler dün, Sanayi Bir
liğinde yaptıkları toplantıda, der
hal İktısad V !"kal etine mür..-ate 
karar vermişlerdir. 

--O-·-· 
İhracat 
• 
işleri 

İktisat Vekaleti teşkilltlandır
ma müdürü Serwt, dün Ankara · 
dan şehrimize gelmiştir. 

Mumaileyh burada bazı iktisa
di işler hakkında tetkiklerde bu
lunacak ve bilahare Ankaray<& 
dönecektir. 

İktisat Vekaleti muhtelif mm· 
takalarda ihracatını teşkilaıtlan • 
dırma için yeni ve mühim t<>d
birler alacaktır. 

Vehbi Aliyeyi fena halde dövmüş 
tür. Vehbi yakalananık adliyeye 
wrilıniş, üçiıncü sulh ceza mah
kemesınde 29 lira para cezasına 
mahküm edilmiştir. 

Polise Hakaret Eden 
Suçlu 

Bankalar mcvkifinıde vazife ba
şında bulunan bir polisi tahkir e
den Hidayet adında biri dün dör
düncü asliye ceza mahkemesinde 
25 gün hapse ve 25 lira para ceza
sına mahkum edilmiştir. 

e;r 'f sngın 
Başlangıcı 

Beş;ktaşta Serencebey yoku • 
şunda Beyoğlu noterliği kıitiple

rinden Ziya tarafından yaptırıl -
makta olan apartımanda amele 
Mansur He Yorgi tardından kat
ran kaynatmak için yakılan ateş
ten yangın çıkmış ise de sirayeti
ne meydan verilmeden söndürül
müştür. 

Alacak Yüzünden 
Çıkan Kavga 

"Korsika is. 
Tunus NOmeYi~ 

" .. f;S~I 
Yazan: Ahmed ŞükrU 

al 
İtalyan meclisinde Fr~sa TU 

hine yapılan cKoı sika, Nı>. u 
.. . . F da da ııı nus. nurnayışı, ransa 

bil nümayiş ile karşıla:'.'1111 t_ı;~ 
beklenildiği gibi, bu mumaY* , 
en şiddetlisi de ismi geÇC~e 
memlekette yapıldı. Bu rnr".', 
!erle İtalyanın al~kası ned1T· 

Korsika, bilindiği gibi'.. c;o 
körfezinin cenubunda bU) , 
adadır Vaktile AkdenU.irı. ~u~l 
li deniz devletlerinden bırı . 

"d ı• Ceneviz cumhuriyetine aı • 
ya . 

ada, 1768 senesinde Fran.;a ııı 
kedilmişti. Esasen Cenuva cU ~ 

h ·111Jl" 
huriyetl de Fransanın. ' fr 
sine girmlşti. Cumhurıyet. u 
sız ibti.lı11inin ve Napolyon ~d 
harebelerinin karışı.Jclığı ~d 
kaynadı gittL Korsil<a fr ~ 
kalmakla beraber, Ccrıo»a 1 

huriyl"tinin diğer toprakla~ıııı1 
Viyana muharebesile S:ır 
krallığına terkedildi ki bilı ;ıt' 
ili. h d pic!l 

g ı, Sardunya veya ~. ·-')'' 
krallığı, bugünkü büyuk f.,... 
nm nüvesini teşkil etm~ir. ·Ul 

Nise gelince; Akdeniz ~e 
rindcki bu mıntaka ve o ıs rd 
şehir, 1860 senesine kadar ssğıJll 
ya veyahud Piemonte krııl\,ı~ 
parçasını teşkil ediyor~~ ~tııııf 
Kont Kavur'un lider!ıgı a. t 
İtalyan birliğini kurmak içı~,b 
şebbüse girişmeğe karar ':::Stıı 
zaman, ilk adım olarak. J\ ~ıf' 
yadan Venediki ve Lomba 

1 
b 

yı almayı kurmuştu. ral<:,şı~ 
küçük Piemontenın yaln1• ;ç 
yapacağı iş değild ı. Burıu~e 
Kavur Fransaya seyaha~ .. ti 
üçüncü Napolyon ile gorıı~ 
anlaştı. Anlaşmvn göre. fr ı,cırı 
ker göndererek Venedik veev:oD 
bardiyanm istirdadında pı·ıı.r'' 
teye Avusturyaya karşı ~ ;ıze 
edecek. Buna karşılık oJ.ıı1 
de Nis ve Savuayı alacak!• 

1
,.-o> 

Piemonte bunun üıerırı~e fr' 
turyaya karşı harb yaptı: ıııııntt 
sa da müttefik olarak pıe 
ye yardım etti. Fokat bU Y ~· 

ştıf• 
sonuna kadar yapııaroaın~ır. 
yüzden Piemonte 1859 S t' : 
Venediki alamadı. Lomba: pı 
iktifa etmeğe mecbur 1'81 paı. 
ğer taraftan üçüncü !'l~iSİ 
yardımının karşılığı olan 

1
\ lİ 

S . aD 
avuayı Pıemonteden 1~ 

1860 senesinden beri frarıs.at' ~ . wı 
nup v!lnyetlerinden bır 
etmektedir. 1J<l1' 

Tunus üzerindeki italY~ır ıı· 
asnm da elli sekiz senelil<se~ 
rilıi vardır. Tunus, ısSO ııııP'~ 
kadar hukukan Osmanlı f~I , 
torluğunun bir cüzü ıdı. ~ ,ıe! 

s ıır.· r 
kaç asırdanberi Tuıı_u. j<!Jı" 

1 
memleketi bildikleri g_ıb~e ce~, 
diyorlardı. 1830 senesırı ıJ$1' 
eline geçiren Fransa, TUi' iJ!lfl'~ 

Fatihti' Malta çarşısında ma
rangoz Tayyar bir alacak yüzün
den çıkaıı kavga n~ticı-sinde Mu
rad isminde birini bir demir par· 
Ç3sile ba§ıtldan yaralamllllır. 

.. de" ı alıruya karar verdıgm ~ ( 
torluğun nüfuzunu ıcır;::ı)" 1 

, 

Bir Sandık P@rtakal elden geleni yapıyoı:ıu· 1,ııı'"', 
Ç senesinde milli birlığıni öı ~1,. 

nlmtf ladıktan sonra Tu:"~ ife Jtıli ı 
Kocamuslafe.paşada oturan Ce- muştu. Coğrafya ıt.ı~r TU"~,ıt 

lal oğlu Abid\n Köprüaltında Veh ya yakın olduğu gibı, ıııl. 
binin bir sandık portakalını çalıp zaman 90 bin kadat d• 

1 savuşurken tutulmuştur. Abidin saııilıı<I'' ./ 
adliyeye verilm;ş ve üçüncü sulh (Devıımı 1 mcı_ ~ 
cezada 001 gün hapse mahkum e- la========~ 
dihruştir 

- Hayır. Bulamadık.. Sen oul
dunsa, Allah aşkına söyle bize' 

Yılmaz, Reşadın elini sıktı: 
- Böyle zırva işlerle uğr~s • 

mağa vaktim yok, azizim! Allaha 
ısmarladık. 

- İki gün sonra geleceğim .. Bu 
işi de görüşürüz, olmaz mı? 
Yılmaz başını sallıyarak uza!c

laştı. 

* Nihadın hangi sözüne inanmak 
!azım geldiğini kimse bilmiyor. ne 
yapacağını kestirmek kabil olmu· 
yordu. 

Nihad bir sabah sivil olatalı: 
Yeşilköye gitti.. Bayan Pakiz~nin 
elini öptü.. Perilıanla vedalaştı: 

- Düşmanlarım pek çok, dedi 
Aramızı bozmak için bir takım 
çirkin dedikodular yapıyorlar. Sen 
bunlara sakın kulak verme! Bil
hassa çok yakın dostların olan 
Reşad ve Cahidenin sözlerine hiç 
inanma! 

(Devamı var) 



"' 
zı San'a lar 

lüyor 
Küçük San'atlar Kanunu 

Bunları ihya 
edebilecek mi ? 

Esnaf Bu Husuada Ne Söylüyor ? 
~ ılıççııü, sedefçilik, oyma -
(\. cılık, kakmacılık, bıçakçı -
ı.ıı• hk ve saire gibi bazı küçük 
lilr..~ Z~elerinde çırak yeti~
~~ old$ bir zamanlar 

it lııkifaf eden bu ince san'atla
~ Ölüıne mahküm bir vaziyette 
lil~~~lan aWcadarlara bildi· 
~Uflır. 

l..rllu. nıiınasebetle küçük san'at • 
~· ~ununun bir an evvel mev
~~tbilı:a konulmalı suretile 
'·~ kanundaki cezri hüküm
:::deıı istifade olunmas istenmiş· 

ince ve pek eski sanayiin ihyas\ 
hususunda ümid edilen neticeyi 
vermiyeceğinden korktu'klannı 

söy !emişlerdir. 

Bunlar; §imdi herkesin, hatta 
çocukların bile kolaycacık par~ 
kazandıran işler peşinde koştuğu

nu beyan ederek mesela kendi. 
nefeei açlıktan kokan eski bir kı
lıççının tozlu dükkarunda hangi 
çırağın hayatını bağlıyarak 10·1~ 

kuruş gündelikle kör bir san'att 
öğrenıneğe hevese edeceğini sor • 
maktadırlar!. .. 

Binaenaleyh bunlar; yalnız çı -
rak yetiştirmek hakkındaki m<?c
buriyetin gayrikafi olduğunu ı'!" 

rarla iddia etmekte ve ustayı Ç? • 

rak yetiştirmiyorsun diye ceza 
!andırmayı düşünmeden evvel, es

ı 

• 
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Gün n meselesi: Eski 
Kapa 1 ı Ve M ı s ı r Elbiseler 

Belediyenin Teşki'atı Allah Kuvvet Versin ç J ç •• k •• 
1 ;:~~ıa;~:·L~~!~~d:;i:~:~ , arşı arı o uyor mu 

işe başladığı günden bugüne ka-1 E { / d ş • k "' f • 
dar gündelik gazetelerin kendtsini.' 1 s n a n e e r e n l a g e c ı, 
tahsis edilen yazılarını okuya',i1

- · d '11.I G •• •• .. 
mekten fırsat bulup üç işinde hi- Neler en ı.r.ıemnun orunugor 
rer saat çalışabildi ise bize dü5en ; 

- Bravooo.. D ünkü sabah ga:ııetelerinden \ 
Demek olur. İstanbulun derdi. birinde, Kapalı ve Mısrr 

büyük, büyük amma anketlerle, çarşılarının bazı yerlerinde 
halk arasında rey toplar gibı ih- çöküntüler göriildüğü ve bu yüz· ı 
tiyaç listesi toplamakla, dilekleri den esnafın alakadarlar nezdillde 
sütun sütun yazı halinde gazete- teşebbüslerde bulunulduğu hak- _ 
!erle neşretmekle bilmeyiz yeni kında bir havadis vardı. 
vali ve belediye retsımıze Gerek Mısır çarşısı, gerek Ka • 
iyilik mi, kötülük mü ederiz. Hiç palı çarşıda yaptığımız mahalll 
bir şey olmasa bu kadar neşriyat 

ve gazeteler dolusu dilek kendi-
sinin iş maneviyatını keser, zöz 
dağı verir. 

İhtiyaç listesi neşredeccğimiz 
yerde bilinen ih tiyaçlann biran 

evvel başarılması için Lutfi Kır
dara fırsat varsek her halde daha 

tahkikat ve esnafla temasımızdar. 
aldığımız netice şudur: 
Mısır çarşısının bahçekapı cire· 

tine açılan kapısında bundan 6 sc · 
ıce evvel bi.r çöküntü hadisesi olmuş 

tur. Fakat, bir taşın düşmesinden 
ibaret olan bu hadise, Mısır çar
şısı duvarlarile alakadar olmayıp 
çarşının meııkıir cihetinde, ön kıs

memnun olur. Amma, kendisi rrunda bulunan ·Haraççı hanının 
bundan memnunsa o va'kıt ~ bize kemer duvarına aiddL Bunun iı· 
sadece: 

- Allah ku ·et Vl sin .. 
Demek düşer. 

BÜRHAN CEVAD 

Kapalı çarşıya gelince: Burada 
da, belli başlı bir çöküntü görül
memekle beraber, esnaf, böyle bir 
hadisenin yakın bir istikbal için 
pek muhtemel olduğunu düşüne
rek bu yüzden endişeye düşmek -
tedir. Esnafı bu endişeye sevke 
den sebeb şudur: 
Kapalı çarşının, bilhassa, zenn~ 

ciler, kolancılar klsmı, kışın, yag
murlu havalarda, ahşap ve harab 
bir evin tavanı gibi şarıl şarıl ak· 
makta bütün sütunlardan sulırr 

sızmaktadır. Bittabi, çok sağlam 
olan çarşı duvarları yıllardanberl 
bu ıslaklık, bu rutubetle gittikt't' 
çürümektedir. İşte bu neticei t:;
biiyedir ki, çarşının en ziyad~ a· 
kan yerlerinde bulunan esnafı te
laşa ve endişeye düşürmektedir. 

Kantrel için Belediye 
Yeni tedbirler alıyı:.r 

Son zamanlarda .Bit Pazarı• 
• Yenicami., .Kapalı çarşı • ve sa
ire gibi müstamel eşya satlan yer- ı 
lerde satılan eski elbiııe ve palt.ı
ların sahiplerinden alındığı gi -
bi doğrudan doğruya müşterilere 
verildiği görülmüştür. 

Halbuki sıhhat bakımından 

bunların muhakkak belediye 
cTebhirhanesi. ne gönderilmesi 
ve ancak orada etüvden geçiril
dikten ı;onra satılması icap et -
mektedir. 

Belediye talimatnamesindeki 
yasağa rağmen bazı elbisecilcıin 

bu kayda riayet etmediği yapı • 
lan teftişlerle anlaşıldığından ba
dema belediye memurlıırmır> 

mıntakalarındaki bu kabil yerle
ri haftada bir kaç kere ve ansı -
zın kontrol etmeleri hususunda 
alakadarlara yeni bir emir veril
miştir. 

Bu teftişlerde; tebhirhani! mü
hürü olmayan elbiseler ve palt.r 
lar bulunursa derhal müsadere o
lunacaktır. 

Cürmün tekerrüründe bu kab '! 
dükk:'ınlann kapatılmasına kadar 
gidilecektir. 

H 
~pimiz, ~üyük bir hüsnü
niyetle Istanbulun &iizcl
leşmesini, modem bir §<> 

bir olmasını istiyoruz. istiyoruz 
ki, bu şehirde yaşıyan hemşeriler 
rahat olsunl;u_ Bunun için de 
yeni Vali ve Belediye Reisinden 
birçok işler istiyoruz. Boyuna it 
istemek ne dereceye kadar doğru 
ise, bütçe, formalite ve kanun im
kanlarını da hesaba katmak o de
rtte halqiııaslık olur. Binaenaleyh 
§imdiye kadar yapılamanuş işleri 
tamamen ihmale atfetmek kat'iy
yen doğru defildir. 

Saym Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Lı'.ltfi Kırdarın üç beş gün i
çiade İstanbul Belediyesinin teş
kilatım, çalışın:ı tarzını, randı -
man Jerecesini en ince "" doğru 
iılçiilerle kııvnyacağını iddia et
mek fazla nikbinlik olur. Esasen 
böyle acele bir kanaat yanlıştır. 

Etraflı ve uzun metodlardan son
radır ki, icap eden en verimli ted
birler alınacaktır. 

Lı'.ltfi Kırdarm muvaffak ola
bilınesi için matbuat yardım et
meyi vadetmişti. Ben böylr bir 
hüsnüniyetin hareket noktasın -
dan başlıyarak bir meseleye da
ha temas ede~eğim: 

1ı.,.~tlnda; her san'atkarın mu
~ çırak yetiştirmeğe mec
~ olduğu tasrih edildığinden 
h~ ıuı_ lllevlıcii tatbika nekadar ça
!ii. gırerse bu eski ve ince san'at 
~~!erinin yeni çıraklara o ka

llıt~~ kavuşacağı ümıd edil-
iri ve ince san'atlara karşı halkta --------------! 

zerine o zamanlar kapının önünı.l~ 1 

tamirat için tertibat alınmış ka 
!aslarla bir iskele kurulmuştu. Se
nelerdenberi bu iskele oradan k:ı:
dırılmamış ve İcabeden tamırat 
yapılma1Dlştır. Bunwı sebebi de 
belediyıe ile ban sahibi arasmda 
çıkan bir ihtilaftır. Bu yüzden bi! 
hassa kapı ağzına yakın olan es
naf çok müşteki bulunmaktadır -
l&r. Çünkü bu iskele güneşe ve 
ışığa mini olmaktadır. 

Kapalı çarşıda Belediyenin, ev· 
kafın müzeler idaresinin ve muh
telif eşhasın tesahüb haklan ol • 
duğu münasebeUe kolaylıkla top
lu bir anlaşma yapılamadığı'ldan 
tamir işi daima sürüncemede kal
maktadır. Esnaf ise çekilen rahat
sızlık ve hissedilen tehlike kar~ı · Trakyanın 

İkfısadi 
Kalkınması 

İstanbul Belediyesinin bugün
kü teşkilatı teluin ve belde hiz. 
metlerinin emrettiği şek.ilde or
&anize edilmiş ve kafi değildir. 

Alüadar kanunların. karama • 
melerin, nizamnamelerin ,.e bele
diye zabıtası talimatnamesinin hli· 
kümlerini tatbik ederek dış teş
kilat eayri ki.fidir. HalbW.i. be • 
lediyenin muvaffak olabilınesi • 
nin sırn, yukarıda mevzuu bah -
settiğirniz hükümleri iyi tatbil: 
edebilmektedir. 

l<ıı~ dün bu hususta mezkur 
~ "'%1ar arasında bir tetkika' 
11ı!..111J Illuharririmize, yaşlı ve .,_ 
~"'lir uatalar, maalesef yeni kii-

1llı'atlar kanununun bu kabi! 

er este 
iimrük 
es imleri 

bir rağbet uyandıracak, bu san -
atları ihya edecek tedbirler alma
nın daha makul ve yerinde ola • 
cağını eheınmiyeUe söylemekte • 
dirler. 

HALUK CEMAL 

Mareşal 
Çakmak 
Geliyor 

~ş kuruşa lndiriliy0r Hududda Karşıl ınacak 
~~li kömür havzasındalti 
la1t it OcaJtlarında csütun> ola 
~4ı.ı 0nulnıak üzere hariç mem -
ı'at 1 flr~en getirilecek olan ke -
~rıı:_ gümrük resminin indi-

1! luzuınıu görülmüştür. 
>tııi iı~ıı üzerine İktısad Vekale~ 

1 lf kanun projesi bazırlıya 
11\'41. «:ta Vekilleri hey'etine ver · 

ır. 

~~:ııJı.fır hey'etçe kabul ve ıas
biııt lUıan bu yeni proje muci -
'bu ııüınriik resmi kiloda 5 

tenzil olunmuşttıP 

Şap 

lfQsfalığı 
\' enid;;"Eğede 

l:g görüldü 
· eıı~. İzmir viliiyetinin 11 kö

~
b ~haYVanlarda şap hasta-
llu h··~tır. 

e'ıleıe astaıığa karşı derhal mü-
~ açılnııştır. 

'it talık. 11la al nuntakaları kordcın 
h,ilıı.I ıl'lılıı§, buradaki bütun 
~. ara aşı tatbik olunmuş -

İstanbul - Edirne hattında t~f-
tiş ve tetkiklerde bulunmak üze-

re 9 uncu işletme müdürü Nüz -

het ~yder, dün Trakyaya git -
miştir. 

Mumaileyh ayni zamanda lııı

duda kadar gidecek ve orada; ·A-
tina. da Balkan Erkanıharb;yeı 
Umumiye reisleri toplantısından 

dönmekte olan Mareşal Fevzı 

Çakmağı karşılayarak ayni tren
le şehrimize gelecektir. 

Mareşal Fevzi Çakmak öbür 
gün şehrimizde bulunacalrtır. 

Beden 
Terbiyesi 
Teşkilatı' 

.Beden terbiyesi umum mü -
dürlüğü• hakkında Başvekalet

ten vil5.yetlere bir tamim gönde 
rilmiştir. 

Bunda , Başvekalete bağlı bu
lunan ve Türk gençliğinin ide~l 

birşekilde yetişmesi için çalışa -
cak olan bu yeni teşekküle her 
türlü yardımın yapılması bildi
rilmektedir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

~ ... 8 
lta~ . 
. be~~elldi paşanın fikirleri
"· 'ıı <iti •. §tı. Doğru söylüyordu, .. ı.... -.un .. 
,, ~ Scııı uyordu. İs tan bula gir-
oıı· ta· h 

b.. ıı~111 . • er şeyi usuletle ya-
·;'lleJt ııı '· Ortalığı velveleye 
·~ ıııu1~:fık değildi. Paş3ya. 

ı: Zadan sonra cevab 

~ ••. tıu,·· .,.,.,, •Uııceı · . 
.• , .. \> in erınız muvafıktır 

rııı· a ız· b .. 
· 1 ı l'la<Jı- • ugun haretcer 

tıı.._ 1li azaına haber vermek h.. taıı 
"'<11... evvel İstanbula ye-
'~ lı-ıh~et; bira d 

~·.., !:id z an Sadrıazamm 
!l\ 'ek derhal İstanbula 

verdıreceğim. De. 

% &ı.dll! M. Sami KARA YEL 

Artık, mükaleme bitmiştL Ra
miz Efendi çadırına çekildi. Alem
dar da, biraz sonra serdar ve S~d· 
razam paşanın otağına giderek İs
tanbula hareket emrini verd;r • 
mişti. 

* 
Ordu İstanbul üzerine har~ke 

te başlam:ştı. Bütün vüzera ve 
ordu erkanı sevinç içinde idiler. 
Liıf değil, aylardanberi T..ın1 
boylarında, Balkanlarda çadır i
çinde bunalmışlardı. Kaşaneler; 
ne çekilip çubuk çekeceklerdi. 

Alemdar Must!lfa Paşanın on 
sekiz bın kişilik süvarı orJuJun
dan mürekkep muntazam kıta .. tı 

Açıkta 
Satış 
Yasak 

Emre Riaye Etmiyenler 
Şiddetle Cezalandırı

lacaklar 
Emre riayet etmiyenler şiddet

le cezalandırılac:ıklar . 

Simit, çörek ·vesaire gibi halkın 
sık ve çok aldı!,'l hamur işlerı 

maddtlerinin açıkta satılman1J31 

belediye talimatnamesi ahkiimın
dandır. 

Fakat buna rağmen bilhaı.sa 
sabahları ekser simitçilerin actk
ta simit vesaire sattıkları görül· 
müştür. 

Bunun üzerine dün sabah muh· 
telif mınlakalarda yapılan lim 
lı:ontrollarda .200. den fazla si
mit müsadere olunmuş!~. 

--<>-

Toprak 
Mahsulleri 
Ofisi 
Ankaraya Bu Ayın 
15 inde Taşı "lyar 

Toprak Ofisin Ankaraya nak -
!olunacağını yazmıştık. Bu nal,lP 
ayın 15 inci günü başlanılacaktı:. 

İcap eden hazırlıklara şimdidco 
girişilmiştir. Nakil işi en kısa bir 
zamanda ikmal olunacak ve s •ne 
başından itibaren burada yalnız 

Ofisin İstanbul şubesi kalacak~ır. 

Ofisin memleketimizin nerele -
rinde yeni şubeler açacağı da ya
kında belli olacak ve tahminlere 
göre ilk şube .Mersin. de tesis 
oJunacaktır. 

her ihtimale karşı ordunun en 
gerisinden geliyordu. Sanki; bir 
silindir gibi önündeki kuvveti e
zerek İstanbula doğru sürüldü -
yordu. 
Pinarhisarından ayrılırken sad

razam tarafından İstanbula ha -
berciler yollanmıştı. 
Padişaha; ordunun İstanbula 

hangi sebeplerden dolayı geldiği 
bildiriliyordu . 

Hüliisatan deniyordu ki: 

- Şimdilik düşmanla altı ay -
· !ık mütareke aktedilmiştir. Ordu 
kışlamak üzere Edirneye çeYil -
miş ise de, bazı ihtiyaçların ya -
kından ve merkezden itmamı i.;in 
İstanbula gelmek zaruri görül -
müştür. Zatı şahanelerinin isa -
betli ve şifahi iradelerine muthl; 
olmak kaygusile yeniçeri kullan· 
nızla, vüzera ve rical köleleriniz 
ordu ile İstanbula gelmeğe ka<a• 
verilmiştir. Tuna serdan Alem • 
dar Mustafa Paşa kulunuz da ha. 
kipayi şahanelerine yüz sürme.< 

Çarşının iç kısımları ise: Yıkıl -
mak, çökmek gihi bir vaziyet ol -
madığı gibi bir sıva döküntüsü b.
le göze çarpmamaktadır. &na! 
çarşıdan ve dükkanlarından fev -
kalade memnuniyet izhar etmek -
te ve en şiddetli yağmurlarda bile 
akmadığını söylemektedirler. 

Esnaf 

sında son söz olara.k şöyle demek
tedir: 

- Eğer buranın tarih! bir de -
ğeri varsa, eğer yıkılıp harap el
ması istenmiyorsa Belediye, Ev -
kaf müzeler idare•i, bu üç ma -
kaından biri, veya her üçü mil~ 
tereken bu işle alakadar olarak, 
hem bizi büyük bir derd ve teh
likeden hem de çarşıyı mu !lak bir 
harabiyetten, biran evvel, kur 
tarmalıdırlar. 

işleri 

Trakya Umum Müfettişi Gene
ral Kazım Dirik dün , Türkofis. 
İstanbul merkezine gelmiştir. 

General K:'ızım Dirik, hem öıl
leden evvel ve hem öğleden sc.r.
ra yaptığı bu ziyaretlerinde 
Türkofis Müdürü Cemal Ziya ile 
Trakyanın iktisadi kalkınmaoı 

hakkında alınacak yeni tedbirler 
etrafında görüşmüştür. 

u B d Yeşilay Kurumuna nasta ne, arın ırma Gelen Cevablar 
Yurdu Meseleleri Yeşilay Kurumunun yıll>k 

kongresi münasebetile Reisicum

Buna mukabil, İstanbul Bele -
diyesinin iç teşkilatında, yani bü
rolarında belki de lüzumundan 
fazla kırtasiyecilik, lüzumundaıı 

fazla eleman vardır, yahut da bu 
teşkilat ve elrmanlanp bir kısrr.ı 
yerini iyi bulamamL~ şekilde vc
züe göregelmişlerdir. 

Hulasa: İstanbul Belediye>ini:ı 
te kilitı da ehemmiyetle tetkik<', 
yeniden tanzime değer bir ıncv -
:mdur. 

REŞAD FEYZİ 

hurumuz İnönü ile Meclis Reisi- 1---------------
Ş 

ehrimizde bulunan esnaf 1 
cemiyetleri, esnaf için git
gide daha faydalı bir hal~ 

gelmektedir. Bu cümleden olmak 

yerli olrmyan, hşradan buraya 
çalışmak üzere eglmiş bir çok 
amele ve esnaf vardır. Bunlar, 
kötü ve sıhhi şartlara uygun ol -
ımyan bekar odalarında, hanlar

ne, Başvekil, Dahiliye ve Sıhha~ 
vekillerine birer relgraf çekilmiş
ti. 

Dün büyuklerimizden bu telg
raflara cevaplar gönderilmiştir. ' üzere cemiyetler idare hey' etl~rı 

aralarında iki karar virmişler -
dir. Bunlardan biri; mevcut e9 -
naf cemiyetleri hastahanesini da
ha ziyade tevsi etmek, pavyonlar 
ilavesile ha:;tahaneyi daha fayda· 
lı hale getirmek .. Diğer karar ise; 
bekar esnafa sıhhi bir şekilde ya
tacak yer temin etmek maksadi!e 
160 yataklı bir yurt kurmak .. 

da vesair yerlered yatmaktadır • l===============

Takas 
işleri 

Hastahaneye pavyon ilave ect;ı. 
dikten sonra esnaftan hastalanıp 
la mezkur hastahaneye mürac&at 
edenlerın yatmak ihtiyacında •> -
!anları yatırmak için yataksızlık , 

yersizlik mevzuu bahsolmıyar.ak, 
ve bu suretle ernaf bu sağlık yt•r· 
dundan daha geniş mikyasta istı
fade etmiş olacaktır. 

160 yalaklı yurdun na ma:ks>il· 
la kurulacağı ise izaha muhtaç 
bir keyfiyet değildir. Şehrimızde 

üzere maiyyctimizle beraber g~l
mekt.edirler ve ilah ... 

Ordu, Davutpaşa sahrasına ge
lirken, haberciler ordunun İstan
bula gelmek üzere olduğunu, h
tanbula bildirmişlerdi. 

İstanbul altüst olmuştu. Bil -
hassa; Alemdar Mustafa Paşanın 
kuvvetlerile beraber İstanbul Ü· 

zerine gt lmesi yeniçerileri, sar1y 
erkanını. Babıili ricalini, Şeyhül
islam Ataullah efendyi şaşırtmış· 
tı. Ağızdan ağıza fısıltılar oluyor
du: 

- Bu zorba ve derebeyi İstan
bula girerse hepimizi kılıçtan ge
çirir ... Ne yapıp, yapıp İstanbula 
sokmamalıyız... Gerisin geriye 
göndermeliyiz ... 

Şeyhülislam efendi; Sadaret 
Kaymakamı Padişahı şu yolcfa 
zehirlemişlerdi: 

- Efendimiz; Alemdar Musta
fa Paşanın kuvvetlerile İstanbu
la gelmesi azim bir tehlikedir ... 
Hem izni şahaneleri vaki olma-

lar. Böyle temiz ve sıhhi olrruyan 
~rlerde bekar hayatı yaşıyan • 
!ar bu vaziyetten kurtarılacak • 
!ardır. Bu yurdun vasati hesap
la ,4000. liraya çıkacağı tahmin 
edilmektedir. 

Cemiyetlerine müfit olan be • 
kar esnaf bu kurulacak olan 
yurtrla yatacaklar, sabah ve &k
şarn yemeklerini yiyecekler, her 
gün muntazam banyo, yapacak
lar ; bunun için, - alillı:adarlarca 
yapılan hesaba nazaran - müesse
se, bir kişiden günde yirmi be~ 
kuruş, masraf olarak alacak ve 
bununla tc)onil masraf karşılana
bılecektir. Bu suretle istirahat w 
gıdasını temin etmeğe ayda yedi 
buçuk lira gibi ehemmiyetsiz bir 
para ile muvaffak olabilecek es-

dan bir derebeyinin sellemefuı 
selıim Darülhilıi.fetülfıliyyeye gir
mesi bid'attir. Ali Osman devletı 
kurulalı beri böyle bir hal vuku
a gelmemiştir. Neticesi vahimdir 
Sultan Selimi tahta iade etmele
ri de muhtemeldir ve ilah ... 
Padişahn maiyyetinde bulunan 

Kızlarağası vesaire Rusçuk y~ha
nının tesiri altında kaldıkların
dan Alemdar Mustafa Paşanın İs-

, tanbula geldiğini istiyorlardı. 
Kızlarağasını Rusçuk yaranı 

kandırmıştı. Hatta; ağa vasıtasi· 
le Sultan Mustafayı da gizlice te
sirleri altına almışlardı 

Sözde Alemdar Mustafa Pasa, 
İstanbula gelirse mahlu Sul~n 
Selimi katledecek, Sultan Musta
fayı yegane varisi saltanat ola -
rak yerinde ipka edecekti • 

Hernekadar Sultan Selimi taht
tan indiren Kabakçı ve avene~i, 
Sultan Selimi katliçin Kzlara -
ğası ve Sadaret Kaymakamı ta. 
rafından teşvik edilmiş ise de 

nafın en mühim ihtiyacı karşı -
lanmış olacaktır. 

Ancak, gerek hastahanenl.ıı 

tevsii, gerekse mevzuubahis şe

kilde bir yurt tesisi Kanunusani 
ayı içinde kesbi kat'iyyet edt' -
cektir. Çünkü sene nihayeti ol -
mak itibarile bütün esnaf cemi -
yetleri yıllık hesapların ıkimal i
le, biitçelerini tcsbit ederek Ti
caret Odası esnaf şubesi müdür -
lüğünün tasdikına arzetmekl0 

Şehrimizde takas muamele!'f! -
rinin geciktiği hakkında yapıları 
şikayetler üzerine aliikadar larc:ı 
derhal tahkikat yapılarak icap ~ 
den tedbirler de alınmıştır. 

Bunun üzerine hiçbir takas SU· 

rümcenede kalmamıştır. 
Bu vaziyetten memnun o1a.,... 

takasçılar tedbirlerin ayni şekil

de devam etrnseini istemekted:C -
!er. 

meşguldürler. Bir kısım cıemıyet- !:---------------.., 
!er bütçelerini mezkur makdma I 
arzetmiş olmakla beraber bazıla Birimizin derdi 

Hepimizi1 derji rı henüz göndermemiş bulunmalı: 
tadır Bu formalite bu ayın nih'i· 
yetine kadar ikmal edilerek büt
çelerin vaziyeti taayyün etmiş o· 
lacaktır. 

bunlar bu işe yanaşm81Dl'ilardı. 
Hatta; Yeniçeri ağası ve bazı ilt

' ri gelen yeniçeri zabitanı şu mü
taleada bulunmuşlardı: 

- Genç Osman vak'ası h~il 

halk arasında lanetle yaşamak -
tadır. Yeniçeriler bu vak'anın 

zulmü ve dedikodusu altında ya
şarken ikinci bir lanetleme ola
cak vak'a ihdas edemezler ... 

Halbuki; Sultan Mustafa ve ta
raftarları mevkilerini tahkim i • 
çin Sultan Selimin vücudünün 
o:,tadan ka~as~~ı lüzumlu gö. j 
ruyorlardı. Çünku; ortada dönen 
dedikodular bu adamları korku
tuyorlardı. On dokuz sene padi
şahlık eden Sultan Selim millete 
devlete büyük hizmetler yapmı; 
bir padişahtı. Sultan Mustafa 
tahta çıkalı bir sene olduğu hal-

' de hiçbir şey yapmadığı gibi, na
muslu, ehli ırz takımJ olanlar 
sergerdelerin ve serdengeçtilerin 
baziçeai. olmuştu. 

(Devamı var) 

Bizim de vazifelerimiz 
vardır 

İstanbul !cinde 7aşadıiums ..,. 
birdir. Güzel, temiz ve bakımlı ol
~ını istiyorsak, mutlaka her S.i, 
Devletten, BeJedJyeden bekl('me .. 
mi:"llyl:ı. Bhe de dü:ten i1ler vardır. 

Bilhassa ıehrin temlıliil, umumi 
manzarasının &üzelllilnde bizlere 
de dil.şen va.zUeler vardlr. l\.lr.seli 
zabıta! belediye lallmatn,mcsl. şe
hirleri a11kadar eden dlfcr kanon
lar ve saire valandaşlardan blrcok 
fena harekeilerin yapılmamasını 

ister. Bir takım vaı:ifeterin de vaJt .. 
"tinde, silraUr. belediye ve bUkü .. 

met teşkllitını J'Orm&dan, üzme -
den yapılmasını ister. Biz. kendi ü
zerimize düşen bu va.zlfelerl hü .. nü 
nJ7etıe ve dlkkaüe 7apınalıyu. 

Bu saretıe devletin, ~lt'dlyentn 
"terini kolaylaşlumı.t olnrw:. Her 
m61ekten hemşerlnln yapması ve .. 
ya yapmama~• lhım ~elen bir ta.
lnm L'>lf'r, hareketler vardır. Bun ... 
tara azam ttlna etmeliyiz. Biı ken .. 
dl payımıza dil PD vatlfelerl hüsnü 
ifa ettllı:ten sonradır ki, Belt'dlye • 
dt"n, fo.;Je-rln iyi ıdtmf"~inl istemeli • 
ylz. 

Otarap 101ı1r 1leleıilJ'ftln••n 
iyi Is bek mt 1. · :t ı vataodaşın, bt 
homş•rlnlıı Jıalıludır 
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Yeni Yılda Politika Alemi 
e Hal Alacak? 

Almanyanın Fırsat Kollıyarak Yeni 
Hadiseler Çıkaracağı Tahmin Ediliyor 

---

ltalya Tunusu Niçin istiyor ? 
ylıi lde Avrupada harp 
tehlikesi çıkmış ve bu -
nun önüne geçilmiş ti. Mü-

n.htcki toplantıdan sonra Avru
pada yem bir siyaset takip edi
lecek dendi İngiltere ile Alman
ya arasında birbirlerine silah çek· 
m .y «eklerine dair bir beyanna
me ımzalandı. Şimdi de Fransa 
" Almanya uzlaşıyorlar. 

Ş u halde Fransa, İngiltere ve 
Almanya arru;ında devamlı bi r 
ı · ı laf vücude gelecek diye bes -
knen ümitler kuvvetleniyor. La
kın buna hükmederken acele et
mnıek lazım . Çünkü Avrupada 
kovga ihtimalleri, sebepleri öyle 
busbütün ortadan kalkmış değil
d.r 

• 

Bundan sonraki aylarda Av • 
rup ad a yeniden bir hayli çetin 
meseleler çıkacağı anlaşılıyor. 

İtalyanların göz diktikleri Tunustan bir manzara 

eu meseleler nerelerde çıka -
cak'! Avrupa gazetelerinin neş -
nyatını bu sütunlarda hıı.lAsa e
derken •Son Telgraf• bir kaç gün
de., l>eri bu cıhete temas etmekte
dir. 
A.manyanın şimdiye kadar 

muhtelif fırsatıa,dan hemen is -
\ifade ederek derhal harekete geç 

tiği şu ı;on bir sene zarfındaki vu
kuat ile daha iyi anlaşılmıştır. 

Harckı:te geçerken her şey et -
raflı hesab edilmekte, bundan çı
kacak neticeler gözönüne alın -
makta, ne gibi tehlikeler zuhur 
edeceği de düşünülmektedir. 

Bu itibarla muvaffakiyet elde 
ediliyor. Binaenaleyh acaba kış 

aylarında Avrupa politika ale -
m.inde neler olacak?. 

j F ransadaki grev akim kalınca] 

Dünyada yahudilik 
iflas etmiş demektir 

Komünistlere karşı işci 
maha/ilindd bir düşmanlık 

dalgası dolaşıgor 
ransadakı umwn! grev 
teı;ebbüsü akim kald ı. 

Şimdiye kadar günü gü -
n ı..ıne gelen telgrafların verdiği 

haberlerden ve gerev t~ebbüs -
iermin geçirdiği safhaların var
d gı neticeleri takip etmek· müm
kün olmuştur. Fakat Fransadaki 
had iselerin Avrupanın diğer bel
lı başlı yerlerinde nasıl ka rşılan

dığını ve Fransada şimdiki hükü
met iÇ'in neler düşünüldüğünü an
lan J k üzere yeni gelen Avrupa 
~azetelerinin ya:odıklarına göz at
,11 .tk icap ediyor. 

Taymis gazet~sı Fran.sadaki u
ııumi grevın tam bir akamete uğ 
td ığını, hareketin başında olan

"'rın şımdi kendi vicdanlarını 

yoklamaları lazım geldiğini yazı- t 
yor. Fakat Fransızlar arasında ba
rı~ı vücude gettrmek ve her ta -
rafı yatı.ştırmak işinin yine Da -
ladyeden beklenen bir vazife ol· 
dugunu söylüyor. 

Dey li Telgraf gazetesı de Fran-

Son grev teşebbüsü esnasındb 
Paristen bir köşe 

sada grevi akim bıraktırmış ol 
makta Daladye hükümetinin bü
yük bir muvaffakiyet kazandığını 
yazarak diyor ki : 

( Dwam• 1 inci ıahifede) 

.Joktorun parmakları bütün gövdeyi yer yer do- . 

Bu politika aleminde merakıa 
bekleniyor. 

Geçen gün İtalya meb'uslar 
meclisinde Hariciye Nazırı nutuk 
söyliyerek Fransız - İtalyan mü
nasebatından bahsederken bazı 
meb'usların : 

- Tunus!. Tunus!. diye hay -
kırdıkları daha evvel gelen tel
graf haberleri arasında okunmuş
tu. İtalyan par!Amentoounda Tu
nustan bu tarıx:la bahsedilmesi Ro

ma ile Paris arasındaki müna • 
sebetlerin hala düzelmemiş ol

duğunu gösteriyor. 

(Devam• r inci sahifede) 

ÇOCUK 
Bil mecesl 

Hediyelerimizi 
hazırladık 

Önümüzdeki pazartesi C'ü.nil, ~ocult 
oku.yuculartmıı: lçln hazırl&dıfLm.Jz lllr. 
mf!rakh bllmc<'e7I C'&utemlze ko7ll -

cafu.. Çocuk oLuyocularunıs bu bil

mecelere karşı son derece af\k. ve 
merak duyacaklardır. 

Dün Ye daha evvelki cunk:ü nüsha
Janmııda blldirdlftmiı; tafsllita l'O"f', 
bllmccelerimlzl llllf'drnler ve çeklle
ce k kura neticesinde kazanlara ıu 

!ili"& ile qafıdakl hedlyele:-imlzi ve
receflz. 

Oocuk oku7ucuları.nuı;, bilmecenin 
çıktığı pazartesi eününU takip edecek 
cumartesi rünü. bt"dJyelrrlnl l"tlip 
ldarehanemJzdea alacaklardır. 

Birlnclye bir bisiklet, Jkiocfy"" bir 
fotoiral makinesi, üçüncuye kıymetli 
bir kol saati, dördün<'üye bir dolma 
kalem, beşinciye l'azetemizin üo aylık 
abonesi hediye olarak takdim edlle
cekıtr. 

Bf'1lncfden onuncu7a kadar bJrer 
fotofraf albumu, onuncudan on beşin
ciye kadar bir boya takımı, on betin
ciden ylrmlnciye kadar birer hatu-a 
defteri, ylrmlncldtn yirmi beşinciye 

kadat da birer des~ kurşun kalem 
hedile edUecekttr. 

Yirmi beşlnclden elllnclye kadar de
rece alan çocuk okuyucularımıza Şlr
Jeyln ve diler artl~Uerln en cilze_I kart
ları verllt-cektlr. 

(Meraklı Şeyleri ( 
FÖTR ŞAPKA -----
K 

adınlann ve erkeklerin en 

eok raibrt. cöstcrdlklrri şap

kalar. Fötr denilen şaplı:alar· ı 

dır. 1 Fakat, bu şapkalar ne vakit icat n- 1 

lundu, Uk evvel nerede yapıldı. kim 
tarafından kullanıldı? Bunu bitf'nlerl
mb pek azdır. 

İlk Fötr ~ :ıplı:a rabrlka'lı 157'1 de, 
Fransada Orlean vlliyetlnde acılmıt
tır ve yaptıiı şapkalar butün astlıa

delerin rağbetine mazhar olmuştur. 
nı unciı Hanr! (ıl.18.yı vili) ile Or

Jeana Kirdlfl raman mafyrUnde bulu
nanların h ('m ı·n hf'p-;inln ba~ında kü1 
rruci Fötr şapka bulunduiunu zama-
111n tarUıçilrrJ .kaydf'dt•rh•r. 

İLK UMUMİ KÜTÜPHANE 
ı---------

Um .una ınah'IUs kütüphan ~ter. illı. 

evı;el İbri\nlltr tarafınd ~n te?;ls olun
muştur Bu kühıpbaned~ en ç0k ka
nuna ve dine ait kitaplar bulunurdu. 
Tabii bunlar ,ımdikl Ş<kilde deiildi. 
Le\lh :ılal' üzcrfnf' vaı.Jlır, "'aklanırdı. 

'farih! ıı ka:vdf'ttiii f'n t"ski kitap kol
lekslyonu. J,atun doiu'5undan l.Z,OG 
seni:' evvel 1\tısırda. saltanat sliren hü
kU-cda.rlardaıı Osimaıılda.lilın kollek!til
'onll, yanl klittiphanesidır. 

Mamfisdc, Vulkan mabedindr de bir 
kUtüpbane vardı . Fakat en t.enl'ht kU

tüpb.ıııc İ ·kenderiyrde bulwıan idi. 
Bu kütüphanede 54,800 cllt kJtap var
dı. Bwılar cilt Vf'ya tomar halinde ldJ. ı 

~ezar devrinde yandı. Az sonra ye
niden yaplldı ve kitapla.rot sayısı 700000 
ne çıkarddı. Bazı tarlheller bu kütüp
hanenin 650 de llaltte Ömertn emrlle 

yaJuldıj'ını iddta ıedıer1tor. Birçokları da 
aksini ... 

ZARFLARIN AÇILMAMASI iÇİN 

Adi zarfların açılması pek kolaydır. 
Sıcak bir suyun buha.rma tuttunm 
veya üzerini blraJ: ıslattınız mı hemen 
a.çıhvertr. 

Buna minl olmak lstlyOI' mu.sunuzT 
Zarfları kapamazdan enel, zamklı 

yerlerine haflfce yumurta. akı sürü -
nü, kapahnı"I ve lir.erinden sıcak bir 
ütü ceçlrlnh;. 

DİKİLİ TAŞLAR 

Tdrkl7ede, İtalyada ve Fransa.da MJ .. 
clırsırdan ırellrllmlt bir çok dlltlll laşlar 
vardır. Rom.ad&, büyük ılrkte. O&iistün 
mezumda, Vatikanda Sen PJ,.er me:r
darunda; Parisla Konltor, İslanbulda da 
At meydanında birer diktll tat vardır. 

Mısırda, bunlardan başka daha bir 
çok dikili taşlar mevcuttur. Bunların 

blrçofu a7akla oldufu ırlbl bir çol<lan 
da devrUınlş, J'& da İskenderiyede, Teb 
de, BelyoPolbde kumların altına. ci .. 
mülınü.,tür. Bunların sayısı 20 den tas
ladır. 

Dlklll laşlarm en bü7ütii Heıyopollıı
de<llr. Al meydanındaki dlkill laf, İm
parator jülyen zamanında İstanbul& re
tirilmiş. otuz sene kadar Sarayburnun
da, deniz kenarında kaldıktan sonra 
Teodor tarafından Hipodromun orta -
sına dlkllmişllr. 

Yüksekllfl 30 metrodur ve İsanın do
fmjw1dan 1600 sene evvellne aUUr. 

KUŞLARIN REKORti 

Ornltolojist, 7anl ku.şla.rııı hayatını 

tetkik eden bir illlm, Aıneclkah Lan
kast vapurla 1aphtı bir yolculukta bir 
kuşun yedi cun, yedl l'ffe durmadan. 
dinlenmeden, blr J'Cre konmadan uç .. 
tufuıJu l'Ördüfilnü söylüyor. 

Sayın 3.limln tetktkatına. göre kuş -
lar, bu df'vamlı Ufu.ıtaıı pek o kadar 
yorgunluk hls..-;Ptml'tnektedirler ve Fr~
ı-at d'•nlh."n kuşlar kııuatlarını sallama .. 
dan u·ıun müddet havada dururlar ve 
saatte 160 11.Uometre mesare katederler. 

VAZİFEŞİNAS BİR AVUKAT 

Viyananın maruf avukatlarından Jü-

1 1üs Tober, mlişterllerlnln, kendisine . 
tevdi ettlklf'rl 300.000 ,nını ktsnıe-ıı 

kumarda., kısmen de barlarda sarfcl

tiii için - müşterileri namına - ve 
bizzat kendi aleyhine sut istimal d1.
vası a(mı"hr: ... 

--~·-- ~ ~--.===_=_-_ -----

HÖK 
Aşk, 

N 
e yalan söyüyey im? !3en 
aşktan hoşlanmam. Bilmeı" 

hangi Fransız müellifi - g~. 

liba Emil Tage - •bir türlü aşk 
bin türlü taklidi vardır . der. Ben
ce caşk • baştan başa bir taklid 
dir. Dersem bunu ben im nıssiı -
liğimc, daha doğrusu eşekliğime 

vermeyin . Ben de sevgiyi anla~ ve 
sPvglnin iptı.lA de;ece.ını bıln ıez 

takdir etmf'z d.eğıllm. Bu, gönlün 
öyJ, biı kayışıdır ki Adem evliit!ı 
bu müthiş incizabdan kendıni !" -

zeldcn ebede kadar kuı•taramıya
caktır. Sevginin ifratına, kalbin 
en kuvvetli his lerle, en kuvvetli 
bağl a n t ıs ına, eğer, aşk .. diyorlar•'• 
mukaddes bir şeyden bahsettikl~r • 

muha kkaktır. Onu anlıyorum 7.ı 

r• hl', kalbin kelepçe•idir. Bu •Jl\I'! 

h1SSP dil uza•.ı~ 1k kimin haddi!'~ 
düşmüş kı Lt>n ıtat.l füan ede1't· 
bileyim. Ona sözüm yok. 

Lakin caşk . eğer şu her gür. iil· 
tip de tiksindiğimiz züppe teza -
hür ise yemin edeyim ki ondan 
iğreniyorum. •Ben aşktan hoş -
lanmanı. derken siz de elbette 
anlamışsınııx:lır ki ben bu ki\til 
nev'ini kasdetmiş bulunuyordurı. 
Maamafih şunu da ilive edeyim. 
Yaşadığım müddetçe aşkın bir h•,:
ka ncv'ini de görmüş değilim 

Söylüyorlar. Temin ediyorlaı kı 
böyle bir mübarek his de" varmıs. 
Lamartin'in Graziyella'sındaki 
portakal ağaçlarının altında ilahi 
bir rüzgarla gelen ulvi kalblerin 
efsanesi hazan da bu fan! arzı!ı 

fan! ve yalancı mahl!lkları ara -
sında. hakikatleşi~e~iyor, canla • 
nıverıyormuş. fşıttim, fakat hiç 
görmedim. 

Sevgilisi uğrunda beynine ta • 
banca sıkanları, bir mai göz, l:ir 
şehvelti buse için bileklerinin ti• 
marlarını kesenleri, kendini k3l. 
dırıp denize atanları gördüm. 

Bunlar hepsi cfedakar O.Şık. 
çerçevesinin içine girmiş nüma -
yiş9ilerdi. cOnların samimiyetine 
inanmıyorum. deı:sem bana hain 

w 

Rezalett • ır 
1 Yazan: F 1 L E J ı __ _ 

hain bakmayın. Evet! cÖ!ümü 
göze alan adamın samimiyetiııde•ı 
şüphe etmeğe ne hakkın var be 

herif?. dem•yin. 1 
Ben ölümünden değii, aşkındm 

şüphe ediyorum. İyice bir di.kk"t 
edersek, onlardan bir çoğunun a~kı 
değil nümayi~ için kendı kendı · · 
!erini heba ettiklerim görürüz. 
Ben, fotoğrafının gazete sütun -
!arına geçmesi için intihar eden 
budalaları gözlerimi~ gördi.ım. 

Artık nasıl inanabilirım? 

Aşk, ebedileşmeksc, ebedileş • 
mek için bir zabıta havadisi içine 
küçücük bir gölgesini koydur-nak 
gayreti sahibine çok pahalıya mal 
olmuş kötü ve alçakça bir nüma
yiş değil de nedir? 

Ben bu husu•ta çok imansızım 
Aşıkların düşmanıyım. Bir d?s· 

tum vardı. Amma kendisine ne 
kadar inandığım, zev'ki selimile 
muhakemesindeki isabet ve asal.e
te ne kadar itimad ettiğim bir a
damdı o?.. Bir gün bana condan 
şüphe edeceksin. deselerdi a.i • 
mallah lrunu söyleyeni vurahHir
dim. Günün birinde bana bu t!ost 
dünyarun bütünlüğünü zehir ı.>t
mesini de bildi 

Geldi bana bir giın: 
A§ılu.-rı. dedi. 

ğiıll jl.ı 
O, ınaıımak ısteınedi bilir<" 

lere ...,.,i ıorl• inandıra ııı~dıl' 
Çül'l.k Q<ffdım ya onun .h~~ ;r.· r 
d~ı.incerr tanıdığım butu ıfll~~ 
!ar hakıondaki noktai ııaıa! 
bıımbaşk.a idi. 

- Aşıkım dediği zaınall· ğl''ı" 
Bu• ·m imansızlıjtıına ra 

ona: 

- Olabilir! de demiştıtıı'- dı!' 
Fakat o, colamaz• ı ban•.,ı"' 

t' !il~· 1 kuvvetle itliham et ı. 
0

• 

ondan gelen daha doğrusu ,
3

' ~ 
tamaml;,.nan biT kanaatle Y 

rwn. 1~1•' 
BaM a•ı. rruıceralanıu ı~f 

p ıbll rl 
tırdı. Sevdiği kızla nası , M~ , 
yorlar? Nuıl aev;şiyorlar· ,0rııl 
garam saatlerim nasıl ya.şıl · d•' 
Günü gününe, şaati saatırı~r ,r 
kikası dakikasına ban• h• 

rirdL . Jı'' 
Senden başkasın• söYrrıd'1 

ll sı ~ 
mem. Bu, kalbimin ırtı ıJ~' 
Yalnız sen bil! diye ba~lar~, eı' 
geceler gabahlara kadar ba"' dl ı' 
yaşları ıçınde 1.nlatırdı. ~e eGel" ' 
güzel. Ne hariku!Ade bır 

yatla. ~··"' 
'i "~. " Ben mest olurdum. 8 aııı~ 

caşk. denen bu acayib ıuU 0rdııl"' 
ya adeta ısınır gibi de olUY 0ıd~ 

rıt t , 
Uzatmıyalım. Sonr~. ~111~ ·~ 

Berfin • Tokgo Arasında 
bT ... B biituıt b~ ı t ır mısınır. ana .. .. 11 1'' 
tığı aşk hikAyelerini gunu d3 ııJi 
de ben bir tercüme roınall • d'' 

Alman tayyarecilerinin Berlin
Tokyo arasında bir uçuş yaptık
larını ı:-eçen ı:-iin bu sütunlarda 
yazmıştık. Alman tayyarecileri 
Bedin - Tokyo arasındaki 15,000 
kilometro mesafeyi 46 saat 15 da-

kika 42 saniyedf' katetmiılerd.r. 
Bu uçlişa iştirak eden tayyareciler 
(Soldan sağa): Telsiz memuru 
Köber, makinist Dierberg, Pilot. 
lar: Henke ve von Moro. 

' c,r.. ' 
mayayım mı? Beniın azı~Lil' c 
ğerli dostum bana tes:ı° dt ',/ 
kmnak liltfunu gösterıp. eıı"~ 
olduğum bir hakikati ~al~,d', 
oldu. Meğer bizim azız ııJiJI rı1 
şımız, meşhur bir ınuc ~ ~ 
manından mülhem oıar. e rl' 

· ıll· A 
kalıramanlarından bıl' şıY"' . 
gördüğü bir macerayı ya ~·ıid ' 

E ... müsaadenizle bU 1' 
/ 

ğil de nedir? i,ııir ~r 
Bir fabvikada çalışan çı~'ft 

kız. Geceyarısı i.şi?de~öfıfl1 r 
Buluşuyorlar. Mecıd:ye ıJ): ıl,,.. 
den yol üstünde sabahl11 ııt~ { 
larile tepeler yaJcı.ızlall1r Bf' 
!ar dudak dudağı . .BillAlı ı 
meğe başlamıştım. ulf 

Bilmem aniatabiliY0r ~1 

Yoksa lakırdı kalabılıfl ı .1 
calıyor muyum? dl"· r;, 
Mehtabın iüm~ yal ~1,rJ11 V 

le beraber güniin ilk ıı;ı ~u~, 

iaştı. Hastaya: 
- Kalkınız!.. 

Dedi, ilave etti: 
-- Giyininiz .. 
Hasta giyiniyor, doktor düşünüyordu Bu uzun 

bır düşünüştü. Düşüncesinin sonuna vardığı zaman: 
- Siııde hiçbir şey bulamadım. Sapsağlamsınız. 

YOS A 
- Doktor bu başağrılanm geçecek mi? 
- ........... . 
Doktor reçetesini bitirdikten sonra yerinden 

kalktı, toptan bir cevap verdi: 
- Hıçbir şeyin kalmıyacak! 

vu~uı1ken onları kucalc ııf!ıı ~ır 
düşünmek bana tatlı, r • • ır 
!er verirdi. Gece yarısı.P 11,ıu .~, . J'f atfl d> 
çalışan hır genç 1cız. briJı' ti 
ailenin biricik kızı. fa 8~jpel ~r 
düğünün ve kayışlı ı1l ~ıl ~, 
elinde oyuncak oI.ınU: Jpt~ ~· 
kız. Şairt- ilham oluY01

• it' .. 
Parmaklarım ve kulaklarım hiç yaııılmaz. 

Dedı. Genç kadın hayret eder gibi doktorun yü-
züne baktı : 

- Nasıl olur doktor? 
Diye başladı, devam etti: 
- İşte ben size hasta olduğumu söylüyorum. 

Bağağn:nndan ölüyorum. Ayakta bir gölge gibiyim. 
Günlere~ beynimin kanı çekiliyor. KafatasL111 bom
boş geziyorum. Enerjim, benliğim böyle günlerimde 
yok oluyor. Bir genç kız için bundan daha kötü has
talık ne olur?. 

Hekim dudaklarını büze büze, durgun bir ba -
kışla cevap verdi : 

- Bütün bunları siz söylüyorsunuz. Fakat, 
gövdeniz hiçbir şey sôylemiyur. Onun da söylemesi 
lazım. Barsaklarınız bıraz gaz yapiyor, o kadar. O 
da blrşey değil . Bir ilaçla geçip gidecek. 

Ha•lanın suratı birdenbire deg;şti, kaşları ça-

No. 6 

tıldı. Sesi donuklaştı. Sinirli sinirli konuştu: 
- Peki doktor, gövdem bırşey söylemiyor da 

bu kafamın derdi nereden geliyor?. Yo.ksa ben 
yalan mı söylüyorum?. Hasta olmasam dokıtorda 
işim ne?. Size hastayım diyorum. İnanmıyor mır 
sunuz?. 

Hasta sert konuşmıya başlayınca doktor yu
muşadı ve bir parçacık ta takıldı: 

- Bu ne sinir sende böyle Güney?. Hiç gö
ründüğün gibi değilsin. İçinde dinamit fıçısı var gi
bi konuşuyorsun. Dur bakalım; biraz sakin ol. Ba
şın ağrımıyor, demiyorum. Başağrısı yalnız ciğer
lerin, midenin, böbrelderin bozuk olmasından gel
mez. Yüzlerce sebebi var. Şimdiki muayene birşey 
gösrerm.iyor. Daha birçok araştıracağımız şeyler 
var. Hepsi birrlcn olmaz. 

Doktor böyle söyleyince hasta da: 
- Öyle oluııc:ı mesel" yok doktor. Nasıl olsa 

Yazan; ETEM iZZET BENİCE _______ ., 

hastalığımı söyliyecek bir tarafını bulacaksınız. 
Dedi, gene akşam güneşinden rengini, bahar 

çıçeklerinden tenini ve kokusunu alan yüzü güldü, 
pembeleşti. 

Doktor: 
- Size şimdi iki ilaç vereceğim. Birinden ye

meklerden önce yirmi damla alacaksıpız. Öbürün
den de her yemeğin sonunda bir hap ... 

Dedi. İlave etti: 
- Bir hafta sonra gene geleceksiniz. Sizi gö

receğim. 

- Ya arada başım çok ağrırsa? 
- Ağrırsa da bir haftayı bitireceksiniz. Bu 

ilaçları bitirmeden hiçbir sonuç alınamaz. 
Doktor reçetesini yazarken o birden bönleşen, 

birden güzelliğini birkaç kat arttıran bir bakışla 
doktora bakıyor bakıyor, arada bir soruyordu: 

- Doktor ben iyi olacak mıyım? 

Hasta güldü, sevrndi, hoppa bir çalımla hemen 
hekimin eline sarıldı: 

- Peki öyle ise doktor. Allaha ısmarladık.. 
Dedi ve scS'inin bütün tatlılığile ilave etti: 
- Bir hafta sonra buradayım doktor ... 
Ve .. doktor ağır yapılı sesile onu uğurladı: 
- Güle güle küçük bayan! 

O günün alqamı 

Akşam. 

Hava kararıyor. 
Beyoğlunun en kalabalık saati. 
Galatasarayda bir pastacının iist kat salonun

da oturuyorlar. 
Nesrin saçhrını topladı, dudaklarının kırmızı

lığını tazeledi, t. <Un uzun gerindi: 
- Haydi Fedt kalk ~delim ... Çok geç kaldım. 

(Devamı var) 

uyor· • 
!arından mısralar ör 10# 1 ' 

Sabah olurken Şişli ~si' ~ı;,J 
Arnavud salepçinlıı 0 9fO~~ ~.ıı' 
nar kaynar birer b 11~~ .r 

v• ı·,.. salep sunduğunu ,,,8r 111r teıv ~ doymuş işçi kızların eti . . ~I' 
. acele ıırv • 

şına koşmak içın oliıill' .. ' 
saatte ayrıldıklarını ~e ıe' . ~ 
Anlatırdı da biiirdiIJI ~,.e~j 
lırdL111. Bilmeksizin bı~ .. rt~ ~' 

k' ı~cıv-· "' kuduğumun san ı dıJI'· ıı1~· 
gibi heyecan duyar ·ııl b11 

yerı . ıı 
Nihayet kıtabda. ediıtl· il" 

ve dostuma yüzleın ııl!~/f'(.
Bir gün yine ına~ elil1' ıl 

genç kızın ıneJ<tubla. ~~i~ 
;ııcl s 

(Devıını• 1 



TATURK 
üyük Şef Ölümünden Bir 

4y Evvel lsra~la nkara'ya 
önn ek istiyordu 

lf atay Davasır ı halletmek için, 
A.tatürk Cenab Seyyahati 
'f apmaktan Kendini Alamamıştı 
~ Ön<iere bu mel'un kal'a
~er hastalığı nereden gel -
lhı ..... , 
~u .. 

.. hayatını milleti, mem -
için hiç durmadan çahs -
l'Çiren e~iz kahraman, ';OK 

\'e çelik bünyesine rağmen 
) \'e ta mekteb sıralarından 
'il bir memleket ve isti~1\l 
. Yükünün, didişmesinin 

te Yorgunlukları müthiş fr,.. 
tllrejislnin kaynıyan vol -

eritebilmek sırrına ermış 
~ fani idi. 

~ün bütün bir gcnr.llk ' ıtı.•· •• 
Ucadeıe, askerlik, politika. 

~gaJarını değil, yalnı7. 
luş sav&§ının, ilk za -'lb insanın aklını durdu· 

"fit o buhranlı, karışık, müş 
.:ı.rını dahi bir an hatır· 
hayatiyet kaynağı ohu 

~~~malin de, nihayet, bir 
~-~ilecek, yıpranabile -

' ani olduğunu kabul ettı-

~ t&hıunmülünün fevkinde 
1ttç hamulesi altında çalı -

· t Yoktan kuvvetli bir 
~atan Atatürk, sayısız 

etlerinin verdi~ vor-
~ hastalandı. · 

içtn v.~tanını yarattı, Türk 
~· 0 Idü. Yarattığı dev • 

1.Yete kadar yaşatacak, 
~·alesi içimizde daima 

milletinin ikinci 
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Atatdrk Hatay mesl lesi için son 
defa Ankaradan Mersine 

hareket ederken 

R0portajı yapan ve yazan: 
REŞAD FEYZİ 

ay sonra yine Yalo\·ada da yaptı
ğım muayenede karaciğerdeki ra
hatsızlığın arazını tesbit ettim 
Tedavi başladı. Kendisile on gün 
kadar meşgul oldum. 

Bu sıralarda Yalovada.n Bursa· 
ya giden ve Bursadan da fstanhu
la dönen büyük Şef, Dolmabah. 
çeye indiği gün bir soğukalgınlı . 
ğından muztaribdi. Bu defa pro-

;j7 saat sonra hayata 
yumdu. 

göı.lerin' 

Birıncıleşrın başla1 ı ıdı. Ata -
türk ısrarla Ankaraya dönmek 
arzusunda bulunuyordu. Hastai. i 
ilerlediği için yola çtkmanın doğn: 
olar.1ıyacağmı söyledik kabul c>tf 

Atatürk kendi hastalığı ile y;ı 

kından meşgul olmuştur. Hatta 
ecnebi bir tıp ansiklopedisinin hu 
hastalığa dair olan kısmını tercÜ· 
me ettıirdiğini, bilhassa doktor 
Fisenje ile hastalığın mahiyet: et 
rafında görüşme yaptığını duy -
dum. 

10 ikiıncileşrin, saat yediden se
kize kadar nöbette idim. Benden 
sonra nöbeti doktor AbraVaya al 
dı. Bir aralık, kapının önünde dok 
tor Hayrullah ile görüşürken içe· 
riden hastabakıcının feryadmı 

işittim. Atatürk, bütün milleti ö!<· 
süz bırakarak, saat dokuzu hı:?~ 
g<?çe gözlerini kapamıştı.> 

Nihad Reşadm izahatından da 
anlaşılıyor ki, Atatürkün karad -
ğer hastalığı 1938 yılı girmek iizc , 
re iken başlamış ve 11 ay sürmü~ 
tür. 

Burada Hatay davamızı hatır 
lamak lazımdır. Bü.tün geçen kı~ 
Halayın istiklaline kavuşması ve 
H tay devleti kurulması müzake 
rd~~le geçti. Fransızarla uzlaş 
mak bir türlü mümkün olmuyor
du. Halbukıi, Atatürk milli kurtu
luş savaştnın ilk yıllarında Ha+a. 
yın Türk kaiacağını işaret etll'i,. 

lltı ... "'Uu 1'tını Şef lnönil, evvelki yaz Ankaraya ıiderk• Atatflrkilmüzle vedalaşıyorlar 
lı~ u::fi.tsınet İnönü, Türk fesör doktor Neşet Ömrele birlikte Hatayın da kurtulacağını söyle . 
~;:i ~~c~ Cumhurr.eisliğı tedavisinde bulundum. Şubat 90n- mişti. Atatürk sözünü yapan in • 
ti~ Afec~· . ~~ alrken Bü- lan idL Hastalık atlatılmıştı. A - sandı. Hatay davamız daha uzun 

:lı'llt'llltta 111 kursüsünde i:Ö:f- tatürk Arikaraya döndü ve ma - zaman sürüncemede kalama~dı. 
~ §Unu ifade edi • yısta İstanbula geldiği zaman tem- Halayda Türk kardeşlerimiz zu-

bıı~n muz ortalarına kadar Savarona lüm görüyor. yaralanıyor, öldüri.ı 
.\~~ti v~ ?üyük evlad ye. yatnda kaldı. ~u müddet zarfında lüyordu. Bütün Türk dünyasının 
~türk mızın yüreğinde, doktor NeŞP.t Ömede birlikte te- Şefi Ulu Atatürlc, Başkumandan 
., ~~dı, sevgi ve hür- davi işile meşgul olduk. Bu sıra - Mustafa Kemal geçen ilkbaharın 

olarak yaşıya - larda hastalık, Yalovadaki tespi- serin günlerind, henüz yaz bı;-
titne göre bir hayli iler~mişti. lamadan, rahatsız olduğu halde 

Hastalığın daha bir müddet teh- Ankaradan ay.rıldı. Doğruca cc : 
likesiz seyrini takib edeceğim u- nub hududumu~ gitti. Mersine 
muyorduk. Fakat birdenbire att!i vasıl oldu. O, daha ileri, tam hu
zuhur etti ve bu tarihten itibaren dud üzerine, Hataya en yakın nck· 
hastalk, tehlikeli bir devreye gir- taya, Dörtyola gidecekti. Hahy 
di ve çok mües.ıif akibetle netice- davasını, Hatay topraklarının ya 
lendi. Ölüm hadisesinden yirnıı nıbaşından, o vakte kadar söz 
gün kadar evvel birinci defa ge • anlamıyanlara başka bir lisaPJa 
len krizi mukavemetle atlatan A- anlatacaktı. Atatürkün, seyahatini 
tatürk, ayni arazla gelen ikinC'.l Mersinden daha ileriye uzatma -
krize tahammül göstere~ ve (Devamı 1 inci sahifede) 
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1Mfi0yarder IKadonDc§lır 
Nasıl Bu Servete Nail Olmuşlar? 
40 milyon Türk Lirasına 

Sahib 10 Kadın Var· 

Milyard,.ı artist Nornııa Şerer son çe\'irJiği ıilinıı.muın bimde 

1 Sinema Aleminde 1 

Ağlamayı, 
Babamdan 

Hiddetlenme gi 
öğrenmiştim .. 

S olanj dö Türen henüz ll ya
şında. Küçuk, sarı saçh 
iri mavi gözlü ve sevimli 

çehreli bir kızdır. 
cFena melekler. filminde (Kü 

çük Antuvan) rolünü yapan o:iur. 
Babası tarafından dövülen, İ'jken · 
ce edilen bu küçük kız, son per -
dede sarhoş babasını tekmcliyerı~k 
intikam alıyordu. Sonra (Yıldönii; 
filminde oynadı, ve şöhret .kazan
dı. Yakında iki ·filim daha 1,--evi -
recektir. 

GRAS MOR HASTA 
Juanvil'de yeni bir filim çevir· 

mekte olan G ras Mor birdenbire 
hastalanmış \'e Nöyyi hastanecin
de tedavi altına alınmıştır. 
ŞİRLEY1N RENKLİ FİLMİ 
Şirley Tampl ilk renkli filmini 

bitirmi~tir. Bu filmin ismi (Kü -
~uk prenses) dır. 

(Krali<;c Vikt ıQa) roluııü. 

8eryl l\1erser yapmıştır. 
HLİVUD HABERLERİ 

(Jdiot's Delight) filminin ç:ev -

l'ilmesine başlanmıştır. Bu filmin 
senaryosu, Robes Şer\'od'un mPŞ 
hur piyesinden alınmıştır. Başlıc11 
rolleri Morma Şerer'le Klark Gobl 
oynamaktadır. Diğer san'at.kir -
lar da Pola, Edvar Amol, Bürges 
Meredi.t.h Ston, Pat Paterson. 
Virjinya Grcydir. 

TEHLİKELİ KARG 

Foks stüdyosunda çevrilen yı:m~ 
filmin ismi budur. Yeni (tehlikeli 
yük vapuru). Cezayirde geçen bu 
maceranın kahramanları Preston 
Foster, Lin Bari ve Hanri Vil • 
Konks olacaktır. 

GARİP BİR MEZAR KİTABESİ 
cBurada, 3 nisan 1882 de alça1< 

bir katil tarafından öldürülen Jeı 
Ceynıs medfundur .... 

Bu yüksek haydudun mezarı iı· 
zerine yazılan kısa bir cümle. hcll· 
kın kendine gösterdiği alakayı is
bat eder. 

Jes Ceyms dolünü Tyron F'over 
yapacakL" 

D ünyada milyoner v~ hal· 
ti milyarder erkckl.er 
vardır. VakıA sayısı çok 

Cleğildir. Fakat bunlarao hahrı ~
yılahllecek kadardır. 

Bilmımı milyoner veya milyar -
der kaduı var -mıdır diye hiç 11u~ 
ı-ak edip düşündünüz mU? 

İşte biz bu yazunızla sizin bu 
ınerakınızı tatmia ediyoruz: 

Bütün dünyada, bir milyar 
Franga (40 milyon Türle lirası) 

sahip ve bunu keyfine göre sar
felmekte serbest ancak on kadın 
vardır. 

Bunlardan biri Japonyadadır. 

İsmi Vona Zuzuki'dir. Bu serveti 
bizzat kendisi, mali spekülasyon
larla kazanmıştır. 

Diken de Amerikadadır: Anna 
Doc Dilman. 

lngilteredekinin ismiı MakdC?
nal Bukanan ... Bunlar, ve aşai;TI
da bahsedeoekleriıniz, m.Hyar -
lan maille olmakla berabM mes
ut olamamışlar, alanlar da mıl -
yarlarmı uzun müddet muhafaza 
edememişlerdir. 

BAKİRE BİR KRALİÇE 
VE BİR KÖMÜR MADENi 

Kardifin ilerisinde Ronda v ... 
disi vardır. Fakat bu çimenlerle, 
çiçeklerle süslü değil, madenler
le, maden kuyularile dolu, sim
siyah bir yerdir. Bkaz rüzglr ea
ti mi, etrafı toz ~ duman kap
lar, gözgözü görmez. 

Burası, İngilterenin en zengin 
kadını Vikontes Ronda'nın mali
kanesi, daha doğrusu bakire bir 
kraliçe tarafından idare olunan 
(Kömiir Krallıfı) dır. 

Leyda Ronda elli beş yqınaa
dır. Babası ölünce madenleri biz.. 
zat idareye başlamıştır. Tahsili 
yükselotir. Londra, ıktısad mekte
binden diploması, ve birçok da 
matbu eseri vardır. Amelelerin 
aileler ine çok yardım eder. 

BERTA KRUP 

Meşhur Krup top fabrikalan 
sahibinin kızıdır. Babası öldüğü 
zaman üç milyar frank (120 mil
yon T'tirk lirası) miras bıraktı. 

Cüceler Kralı 
Amerikalılar Cücenin Oyunlarına 

bayılıyorlardı.. 
- ------·-------

Pariste de Agnı Muvaf fakıgeti Kazandı 

T arihte bir çok meşhur eli -
ccler vardır Eski Tisalya -
ıuıı Minnadon'larında, Nil 

nehri kenarlarında yaşıyan Pie -
me•ıerden, Loren dil.kasının, d.:>ğ

duğu zaman boyu 24 santimetre 
olan Bebesinden, birinci Şarl'ın 
Mab'ından bahsedecek değiliz. Son 
asrın en meşhur cücesi Tom Pus'un 
hayatını anlatacağız. 

Bu cüce, 1832 de Bridgepa'<la 
doğdu ve 1883 de öldü. Elli sen~lik 
hayatını debdebe ile geçirdi. 
Tom Pus, doğduğu zaman 4 kilo 
566 gram ağırlığında idi. Beş ay
lık iken 15 libreye çıktı. Boyu da 
23 İngiliz pusi idi (O m 552). 

Bundan sonra ne boyu uza h, 
ne de ağırlığı arttı. Ailesi endişeye 
düştü. Meşhur Barnom imdatlla
rına yetişti. Barnom, dünyanın en 
garib mahlıiklarını toplamıştı. 
Memleket memleket dolaşıyor, 

bunları teşhir ediyor, para kaza -
nıyordu. Tom Us'u görünce baba
sına: 

- Ver bunu bana!.. 

Dedi. Ve cüceyi aldı. Barnom 
çok kurnaz bir adamdı. Tom P:.ıı1'u 
Amerikaya götürdü. Nevyork. şı. 
kago, Filadelf.i gilbi büyük şehil'
lerde teşhir etti. Amerikalılar, cil
cenin oyunlarına baytlıyorlardt 

• 
1 

Cüceler Krab İkinci Ji'r( dı-lk kayafett.de 

'liuttın Alman gençleri, ::ı.sılzade
teı i bu zeniin İl12ın peşinden ko
ş11yordu. Hep."'i gönlünü çekmiye 
çalışıyordu. Daha doirusu, bu 
ıuretle fabrikanın :<faresini ele 
geçirmek u;tiyordu. 

Ber;,., bir şöhr~ti olmıyan bir 
ciiplooıatı ıntihap eni: Güstav von 
BohlA ... 
Sabık Kayser, bu izdivacı tas

vıp etti ve düğünde hazır bulun
mak için Essene geldi. 

Berta çok sade bir hayat yaşar. 
Fabrikaların idaresi, ev işleri ve 
çocuklarının tahsil ve terbiyesı 

ile bızzat meşgul olur. 
Krup fabrikaları, Umumi Harp

te çok iş yaptı, çok para kazandı. 
Sonra da o nisbette zarar etti. Top 

Norma Şet-er bir bqluı rol•e 

fabrikalarını ziraat alatı fabri . 
kalar.ma tahvil etmek mecburi 
yetinde kaldı. Şimdi yine top, tii 
fek yapıyor. 

Madam Berta Krup bu mua, 
zam müessesenin biricik sahibı 
dir. Dünyanın en zengin kadın 
larından biridir. 

SiLViYA ViLK SEVDA 
PEŞfm>E 

Amerikanın en zengin kadını 
dır. Altmıf yqındadır. Gözünı 
açtığı zaman işittiği tek kelime, 
•Para!• olmuştur. Para biriktir· 
mek, para arttırmak, para sak • 
lamak ... 

Babası, çok hasia bir adamdı. 
Sllviya çirkin ve sevimsiz bir ka
dındı. Buna rağmen birçok talip
ler çJ°Jotı. İspanya, İngiltere ve 
Fransa uılzadelerinden birçokla
rı Aınerikaya aıt'tiiler, izdivaç tek
lıitlnde bulund ılu. Fakat anne
~ bütun bt. (ıL.l ••••• av"'an) nı 
hpı dışarı ett.ı." 

- Bunlar, .. ııı p.a.ıan için isti
yorlar. Sana il.Yık bar koca a,.,. 
cak bir milyarı olar. ve bunu kul
Jıınmasını bilen bir adamdır!. 

Diyor, kızıru bir yere çıkarını• 
yordu. HattA operaya bile gön
dermiyordu. 

Silviya, otuz Y&§ına geldiği hal
de henüz kocaya varmaml§tı. Ni
hayet, annesinden gizli birile ev
lendi. Fakat bu, ne para peşinde 
koşan bir serseri. ne de bir çapkın 
idi. Meşhur milyarder Astor'un 
torunu Mather Alt.ol'... ValC16 

(Onum 7 inci n1famt1dı) 
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Hakiki 
Mes'ul 
Kim? 

(Birinci sa3fadan devam) 
müracaat edildiği gibi Beşiktaş 
emniyet amiri Lütfinin Beşikt•ş 
birinci lı:.omiserinin ifadeleri alı· · 
mştır . 

O gece orada bulunan 50 yı m•j. 
tecaviz emniyet memurunun .s 
mini havi ~ hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan adliye o gece 
hadise tahkikatına saat 23 de yani 
vak'adan yanm saat sonra el l<ov · 
muştur. Ve bütün deliller olduğ•ı 
gibi muhafaza olunmuştur. 

İcabında bu deliller de tetkik 
olunacaklardır. Önce yaralal"~n 
ve ölenlerden maada yüzle1 r.e 
kimsenin çanta, şapka, iskaryie, 
şemsiye, listik, ceket gibi el ve 
Üzerlerindeki eşyaları da yerlerP. 
düşmüştü, bunlar derhal toplatt!
rılınış olup sahibleri çıktıkça ken 
dilerine iade edibneğe başlanmış
tır. 

Evvelce yapılan talıki'katta pc
lis müdür muavinile Beşiktaş cm. 
ruyet Amirinin idari ve inzibati 
işlerde mes'ul olduğu söylenmişti. 
Şimdi yapılan tahkikatta bu c:he
tin de doğru olup olınadığı araş
tırılacaktır. 

Bu sabah da erkenden tetkik -
]erine başlıyan ve muhtelif kim
selerin ifadelerine müracaat ed•;n 
mülkiye müfettişleri hiılen bil -
hassa ölüm hadisesinin bak:ki 
mes'ullerini tesbit et.meğe uğraş • 
maktadır, 

Şehir işleri 
(1 ind sahifeden 4ievıım) 

rada halktan müteaddid kirnsele 
rin dileklerini kabul etmiştir. 

Llitfi Kırdar, Ankara caddesile 
Eminönü meydanındaki inşaatın 
.süratle bitirilmesi için amele 11ne. 
dinin arttırılması yolunda verdiı;i 
emirlerin tatbik olunup olunn>a -
dığını araştırmak üzere dün bu
raları tekrar teftiş etmiş ve bil'.1-
bare Beyazıda geçmiştir. 
Beyazıdda cİnkılab miizes• in! 

gezen Vali müze binası önündeki 
bazı çirkin binaların kaldırılması 
ve müzenin tamamen meydana çı
karılması için emir wrmiştir. 
Bundan sonra Belediye be)'tlti Ien
ruyesinin bulunduğu binaya gi -
derek mimar Prostun verdiğı iza. 
batı dinlemiştir. 

Lftt!i Kırdar ııehrin temizliği ile 
esaslı surette meşgul olunnıası 

için dün de bazı emirler vermL; ve 
sıhhat işleri doktorlarından Rem 
z! de illveten temizlik işine me· 
mur edilmiştir. 
Diğer taraftan şehrimizin biitıi'1 

kazalarındaki kaymakamlar bu 
sabah da erkenden mıntakalarını 
teftişe çıkarak bilhassa esnafı sı
kı surette kon trol etmişlerdir. 

Bu kontrollarda müteaddid ba
yat ve noksan ekmek, simid ve sa
ire müsadere olunmuştur. 

ZAYİ 

Eminönü maliyesinden 1094 nu 
maralı maaş cüzdanımın tatbik 
mübürümü zayi ettim. Hükmü 
olmadığını ilim ederim. 

Kamelya Gökçakan 

No.26 

Bana karşı ağır ve çok ciddi 
davranıyordu. Bana içli, çok te -
miz bir sevgiye muhtaç olduğun
dan bahsettiği için, hareketimi 
lena şekilde tefsir etme•inden çe
kinerek, elini bile tutmak teşeb
büsünde bulunmadım. 
Yalnız hakkında vereceğim bir 

hüküm var: 
Belki izdivac gibi hayatın ya

rısını ifade eden bir köprüden 
geçtiği için olacak, bir parça ser
best ve ruhi yapılış itibarile de 
bir parça isterik buldum. 

Onu Suadiyede bıraktım. Ben 
Erenköyünde trenden indiğim za
man Meralı istasyonda buldum. 

Gözlerile birini araştırıyordu. 

Suratı asık, kaşları çatıkdı. Kala-

Milli Şe Bugün 
Taşköprüye G·tti "Korsika, Nis~ 

Tunus,, Nümeyiti 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

(1 inci sahifeden devam) 
orada da ayni şekilde tetkiklerde lıulunacaldar' ve tekrar Kastamonuya 
dönccckleı dir. 

Yarın Kastamonu Halk Parti ,i vilayet umumi kongresi toplana
caktır. Bu toplantıda vilayetin dö ı tarafından gelen delegeler buluna
cak ve halkın en hü ı rıı köylere , ,. :ıcıya kadar bütün dertlerini anla
tacaklardır. 

( 2 inci scıyfcıdan devcım) 
yerleşmişti. Bundan başka esasen 
tunus üzerindeki alakası, 1860 se
nesinde Tunus maliyesinin mura
kabesinde Fransa ve İngiltere ile 
müsavat kabul edilmek suretile 
tanınmıştı. Bundan sonra Tunus· 
daki vaziyetlerini takviye etme'< 
için İngiltere, Fransa ve İtalya a· 
rasmda şiddeill bir rekabet baş -
ladı. İngiltere bu üç ortağın eıı 
kurnazı, Fransa Cezayir in yakın. 
lığı dolayısile, en elverişli mevkide 
bulunan, İtalya ise, zayıfı idi. Bu 
üç taraflı çekişmede Fransa ka -
zandı. İngiltere 1878 senesind~ 
Kıbrıs adasını almıştı. Mısırı da 
almak istiyordu. Binaenaleyh hf>m 
Kılınsa karşı tazminat teşkil et -
sin, hem de Mısırı alınağa çığır 

açsın diye, Fransanm davasını ter
viç etti. Almanya, Fransayı Av -
rupa harici işlerle meşgul etmek 
için Fransayı çoktanberi tcsvik 
ediyordu. Bismark, Berlin kon -
gresinde Fransız murahhasına 'de. 
mişti ki: 

Şefimjz bu toplantıda hulunaı ak bu dert ve dileklerle yakından 
alakadar olacaklardır. Müteakiben !.cndilerinin mühim bir hitabede bu
lunmaları beklenmektedir. 

Almanya, Akdeniz 
meselesinde ltalyaya 

müzahir 
P aris 8 (Husus!) - Alınan 

Nazırı buradaki temasları
na devam etmektedir. Bu 

temaslar esnasında bir taraftan 

iki memleketi yakından alakadar 

eden siyasi ve iktısadi işlere, di
ğer taraftan beynelmilel pürüzlü 
meseleler birer birer gözden ge
çirilınektedir. 

Maamafih tereşşüb eden haber
lere göre müzakereler esnasında 

bilhassa Balkanlarda ve Orta Av
rupada iktısadi nüfuz meselesi, 
Almanyanın şarka doğru yayılma 

isteğine karşı Fransanın garpta 

temin edeceği menfaatlerle İtal
yanın talepleri karşısında Fran

sa - İtalya münasebatına temas e
dilmektedir. 

Hükümete muhalif olan siyasi 
mebafildeki kanaate göre, Alınan
ya Fransa ile dost olmasına rağ
men bu dostluğu ve taahhütleri 
yalnız !rendi hudutlarile Fransa
ya münhasır telakki eylemekte 
olup İtalyaya tamaınile müzahir 
bulunmaktadır. Alınanlar Berlin
Roma mihverinin çmiği proğrn 
mın tahakkuku için evvelce İtal
yanın Çek ve Avusturya mesele
lerinde Almanyaya val<i yardım
larına mukabil Akdeniz mesele
sinde de Almanya Fransaya mü
zaheret edecektir. 

Fakat hü.kümet mehafili aksi 
kanaatte olup Münib konieran
sile haşlıyan dört devlet anlaşın.,. 
sının bir sulh ve selfunet siyaseti 
olduğu noktasında musırdır. 

- Tunus meyvası olmuştur. O
nu koparıp almazsanız, başkala

rını (İtalyayı ima ederek) hırsız
lığa teşvik etmiş olursunuz. 

Romanyada Demir 
Muhafızlar Hükumeti 
Devirmek İ )tiyorlar 

Böyle müsaıt bir siyasi zemin 
içınde Fransa Tunus üzerindeki 
himayesini beye kabul ettirnıek 

için teşebbüse girişti. Bazı Tunus 
kabilekrinin kendi idaresinde o
lan Cezay ire girdtltlerini bahane 
~derek asker gönderdi ve 1880 se
ııesinde Tunus beyi ile Fransa a
ı·asında memleket üzerinde hi
maye tesis eden Bordo mukave -
!Psi iın2a:landı. O zamandanberi 
Tunus Fransanın himayesi altın
da bir memleket ~lmakla beraber 
hakikatte müstemleke vaziyetin
de idare edilmektedir. 

İtalya, bu emrivalciin iğbirarı 
içindedir ki kendisini Almanya -
nın kolları arasına attı ve ittifakı 
müselles teşel>kül etti. İtalya on 
altı sene Fransanın him>vesi'lt 
tanımadı. 1896 senesindedir ki o
rada yaşıyan yüz bin kadar İtal
yan tebaasının bazı hakları :a -
nınmak şar!He Fransız himaye -
sini tanımıştır. Fakat 1896 ım .. -
kavelesi de Tunus meselesini hal
letmemiştir. İtalya, ikide bir bu 
meseleyi ileri atmış ve Tunus ye

m yeni anlaşmalara mevzu teş

kil etmiştir. Sonuncı.ı. anlaşma da 
1935 senıesinde Lava! ile Musolini 
arasında yapılmıştı. Bununla be
raber, İtalya, kendini kuvvetH ve 
Fraru;ayı zayıf gördüğü zamanlar 
bu demirbaş meseleyi ileri atmak 
fırsatını kaçırmaz. Ancak Fransa
nın Korsika, Nis ve Tunus üze -
riJJdeki, himaye ve hakkının ma
hiyeti ne olursa olsun, şu muhak
kaktır ki Fransa, bu memleketle
rin hlçbini, harpte mağllıp olmak
sızın terketmjyccektir. Her üçü
nün de Fransa için ayrı ayrı se
beplerle hayati ehemmiyetleri 
vardır. Bunu İtalya da bilir. Bu
nun içindir ki İtalyan meclisinde 
yapılan nümayiş ve bunun mey
dana verdiği mukabil nümayiş, 

ancak İtalyan - Fransız münase
betlerinin normal olmadığını gös
termeğe yarar. 

(1 inci sahifeden devam) 

ve memleketin selameti itibarile 
lüzumlu olan her değişikliğin 

yapılabilmesi için bütün çarelere 
başvurımya karar vermişlerdir. 

Memleketin dört tarafı fevka
tade günlere mahsus bir vaziyet
te bıılunrnaktadır. 

Alman sefiri vaziyet hakkında 
hükümetine izahat vermek üzere 
dün gece Bükreşi terketmiıştir. 

Hükümet demir muhafızların 
birer birer tevkif edilmelerini he
nüz protesto etmiş değildir. Çün
kü bu dahili bir meseledir. Fakat 
vaziyet adım adım takip olun -
makta, nihayet ideoloji itibarile 
Alman milletile beraber olan de
mir muhafızların işkence ve taz
yikten kurtarılmaları içi.o diğer 

devletlerle birlikte bir te~ebbüse 

girişilmesi ihtimalinden bahse -
dilmektedir. 

Saliıhiyettar bazı mehafilde id
dia ed ildiğine göre demir muha
fızlar, şimdiki hükumetim uzun 
müddet i ş başında kalmasını doğ

ru r,örmediklerinden Romanya -
da dahili meselenin nihayet ikin
cikıinunun on beşine kadar hal
letmiye karar vermişlerdir. Fakat 
bu kararlarını ne suretle tahak -
lruk sahasına koyacakları henüz 
melııtum tutulmaktadır. 

ŞÜPHELİ ALMANLAR 
TUTULDU 

Bükreş 8 (A.A.) - Alman ekat
liyetine mensub Romen tabiiye -
tinde dört kişi şüpheli faaliyetlP
rinden dolayı Alba şehrinde tev -
kif edilmiştir. Bunlardan biri ü
zerinde neye yaradığı anlaşılamı 
yan bir şifre bulunmuştur. 

ileSABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

diş'erinizi fırç.:sl'lvınız 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

balık arasında beni görünce, ara
dığını bulmuş gibi yanıma koştu. 
Tok bir sesle: 

- Merhab:ı Sermed! 
Dedi. 

- Ve aleykümselam Meral ha
nım! .. 

Elleri arkasında ayni asabi çeh
re yanımsıra yürüyordu: 

- , Dört trendir, sizi bekliyo -
rum! .. 

- Yaaa .. Vah vah .. Beklettim 
sizi.. Niçin acaba, mühim bir şey 

. ? 
mı var ... 

Yüzüme sert sert baktı: 
- Evvela benimle ciddi konuş

manızı rica ederim!. 
- Başüstüne .. 
- Sabahleyin yanınızdaki ka-

- A. Ş. ESMER 

-,. !anmam. 
Kıpkırmızı kesilmişti. Elleri ar-

dın kimdi? .. 
- Bir akraba!.. 
- Atmayın! .. Ben kim olduğu- kasında, bir omuzu düşük, ayyaş 

nu biliyorum. rolü yapan bir bar artisti gibi 
- O halde niçin soruyorsunuz? meydan okuyan nazarlarla yüzü-
- Ağzınızdan işitmek için.. me baktı. Karanlıkta, dudakları-
- İşitip de ne olacak ve neden nın titrediğini hissediyordum. 

soruyorsunuz bunu?.. - Pek kabasınız! 
- Siz cevap verin yalnız!.. Dedi. 
- Allah Allah, hanımefendiye - Mecbur etmeyin karşınızda-

besap vermek mecburiyetinde mi- kinL 
yiz?.. - Fakat bunu yanınıza bıraka-

- Bana belki hayır .. Fakat na- cağımı sanmayın. 

mına hareket ettiğim insan için, - Düello mu edeceğiz. 
evet.. - Evet.. Lakin düello kılıçla, 

Dayanamadım gülmeğe başla· tabanca ile olmaz. Benden kar-
dım: kun ... 

- Kimin nam ve hesabına ha- - Vayyy .. 
reket ettiğinizi lütfen söyler mi- Birdenbire üzerime atıldı. Bir 
siniz?.. saniye içinde parmaklarını boğa .. 

- Söylerim.. İclfılı unutmuş zıma geçmiş buldum. Allahtan 
gözüküyorsunuz!.. sokakta kimseler yoktu. Yoksa 

- Hatırlattığınız için teşekkür bu tecavüzü ters bir şekilde tevil 
ederim. Fakat hususi işlerime edenler bulunurdu. 
başkalarını karıştırmak adetim Bileklerinden yakaladım. Gül-
değildir; laubalilikten biç boş - mekten keıxl.imi alamıyordum: 

Universitede bir kaç saat 1 
.: 1 --------

Kızlarımız niçin 
okuyorlar? .. 

Çemberlayn'ın 
Roma Seyyz~ 

(Devamı 6 ıncı 6 

eli d• ',f, 
Diğer bazı mahI er lı' & 

dildiğine göre bugiin jtıfl, 

1 Yazan: Recai Sanay 1 tarafından ortaya auJııll ,;;i, ( 
aleybindekı istekler. 16

1 
n l'. 

Romada imza ediılmiŞ ~al~ I ' 

M emleket.imizde tabsillerin!i 
yüksek derecelere kadar 
~erleten1erin, b~ yıl biraz 

daha arttığı memnuniyet verıo 

bir hakikaıttir. Bu 'artış, şüphesiz, 
kızlarımız arasında büyük bir 
kemiıyet arzetımek fübarile daha 
şayanı dikkattir. Bu cümleden 
şunu kasdedryormn: Tahsil ve 
yüksek tahsil, şimdi, eskisi gibi 
yalnız, büyük bir ekseriyetle er
kekılere inhisar etmeyip, onlar 
kadar kızlarımız da, tahsil ve blıl
gi merdivenlerini ayni sür'at, ayni 
çeviklikle tırmanarak yükselebi -
!iyorlar. Bu, kemryeti ve keyfiyeti 
itibarile, yurdumuz adına, göğsü
müzü iftiharla kabartan verimli 
bir yükseliştir. 

Kızlarımız niçin okurlar? 
Bu sualin cevabı az çok malu

mumuzdur: Yükseldiı.Jeri ve ol
gunılaştıklan kültürel branşta me
sillerile, faaliyetlerile cemiyete 
faydalı biir uzuv olmak için ... Fa
kat, ben, neden bilmem, bu lilOr -

gunun cevabını, bio:zzat, yüksek 
tahsil görmekte olan mlarmuz -
dan almak istedi.ın; onlardan biç 
olmazsa birkaçile konuşabilmek 
için Ünive~enin yoillllu tuttum. 

• •• 
Universite Edebiyat Fakültesin-

deyim ... Burada, ayni bina dahi • 
linde, tarih, coğrafya, felsefe, tür
koloji talebelerile .konuşmak ka
bil... Kori'dorlarda ge:ı:iyorum ... 
Talebelerin bir kı&mı derste, bir 
kısmı koridorlarda dolaşıyor .•. 
Rasgele çevirip sormak gayet ga
rip olacak diye düşünürken, .~v -
velce bir vesile ile tan:ışmış ol -
duğum, Üniversitede vazüed.ar bir 
ahbaba tesadüf ettim. Maksadımı 
anlattım ve tavassutunu diledim. 
Derhal beni salonlardan birine 
aldı ve .. henüz dersten çıkan bir 
kaç bayanla tanıştırdı. Onlara kı
saca sordum: 

- Niçin okuyorsunuz? 
Birbirleine baktılar... Gülüıt

tüler ... Düşündüler ... Nitıayet iç
lerinden bi.ri, coğrafyadan Jale 
Bingöl, şu cevabı verdi: 

- Niçin mi okuyorum? 4edi. 
Bilmem bu bir iki kelime ile an
latılabilir mi?. Yalnız şunu söy
liyeyim ki ben, bir mecburiyet 
hissederek okumuyorum. Yani ha 
yatımı kazanmak ~in değil. Hoca 
olmayı, yahut ameli hayatta b~r
bangi maddi istifade teminini dü
şürunüyorum. Gayem, daha ziya
de kendi kendimi iyi hazırlamak, 
iyi yetiştirnıek... İyi tahsilli bir 
Türk kadını olmak... Çalşmayı 

ancak müşkül vaziyette kalırsam 
düşünebilirim ... 

Ondan sonra coğrafyadan Ne
bahat Tüzüm dü~üncesini şöyle 

hulasa etti: 
- Ben yalnız ilim için ilim ga

yesini güdüyorum ve cemiyete 
daha fazla faydalı bir uzuv ola
bilmek için ameli hayata atılına
yı, muallim olmayı müsbet biır 

hedef edinmiş bulunuyorum. Fa
kat insan daima bayatın icaba -
tına uymak mecburiyetindedir .. 
Hayat... Hadiseler ... Ne şekilde 

• 
- Bakın şu küçük afacana .. bo-

ğacak mısın beni? .. 
Avazı çıktı;:tı kadar bağırdı: 

- Evet, boğacağım seni.. anlı
yor musun? .. Sen boğulmağa, öl
dürülmeğe layık bir insansın! .. 

Sonra ellerile yüzünü kapaya

rak koşmağa başladı. 

Arkasından bakakaldım. 

Bu kız deli değil ama, her hal
de akıllı da denmez. 

Jf 
Kahredici bir kıskançlık hüm

rnasımn kıskaçları arasında kıv

ranıyorum. Kıskançlık ve doğur- • 
duğu asalı bozukluğu, sinıi.r tep
rentileri, hırçınlık ylyip, bitiriyor 
beni... Kalbim alev almış bir gaz. 
ocağı gibi ... Damarlarımda kan 
yerrne ispirto dolaşıyor ve her 
geçtiği yerde kibrit çakıp tutuş
turuluyor. 

Sanki... 

(Devamı var) 

tecelli eder, bilinmez ki ... 
Koridora çıktını; artık rugl:lıe 

konuşuyorum. 

Felsefeden SeV'im Levend eli
yor ki: 

- Liseyi biti!rdüı.ten sonra yük
sek tahsil için hiçbir mecburiyet 
kaırşısında bulunmuyordum. Sırf 
kendi kalbi duygularını beni bu
na sevket ti. Tahsilimi lılımal et
tikten sonra çalışmayı hiçbir vaı
ki.t düşünmedim ve dii§Ünmüyo • 
rum... Ancak okumuş olmak, 
kendimi kültürel, içtimai bakım
lardan yükseltmek, olgunlaştır • 
mak için okuyorum. 

Felsefeden Hikmet Ayman: 
- Hiç şüphesiz bir kadın her 

ıeyden evvel kadın olmalıdır. Bu
nu birinci planda kabul etmekle 
beraber eı:ı mühim olarak maddi 
endişeleri gö:Wnünde bulwıduru
rum. Ve bu cihetten .lreııdimi ça
lışınağa mecbur görüyornm. tı -
men ve manen yükselmek başlı
ea arzumdur. Ay=a hayata uy
mak da lfızım .•. Maamafib gözüm 
çok yükseklerde değil ... Muallim 
olmak benim için kiifidir. 

Edebiyattan Ayşe Büyük sııa -
liıne lı:üçücük bir cevaplı. muka
bele etti: 

- Muallim ohnak için okuyo-
rum ... 

Jeoluiden Bedia Cengiz: 
- Bazıları yüksek talısiıl gö • 

ren, hayata atılan kadın, •ev ka

dınlığu nı unutur derler... Ba 
çok yanlıştır; ben ve fakültede 
tanıştığım bütün arkadaşlarım hiç 
birşey unutmuş değiliz. Kendi -

miz diker, kendimiz biçer ve i~a
bında ev işi görürüz. Yadırgama
yız. Ni5in okuduğuma gelince ma· 
demki bu fakülteyi seçtiın, gayem 
muallim olmaktır. Yüks~ tah -
sil yapmak, içtimai yükseliş, kiU
tür kazanmak gayemin esasını 

teşkil eder. Okumaktan busust ve 

nihayetsiz bir zevk alırım. 
Edebiyattan Necmiye Çelik:baş: 
- Muallim olmak istiyorum. 

Sonra tetkik sahasında çalışmak. 

Bilgilerimizi, yeni ooğan fikir!.,,,; 

yeni yetişen nesle aşılamak... ı:s: 
ki edebiyatı layık.ile anlamak, ye

ni edebiyatı diğer milletlerin ede
biyatlarile beraber yürütmek, 
memlekete yeni yeni edebi nevi

ler kazandırmak ve saire gibi yur
da faydalı ve verimli çalışmalar 

okumaktaki gayemin esasını t~ 
kil etmektedir. 

Sözün burasında ayni şubeden 
Bayan Nazik Erik de söze karı
şarak müştereken şu noktayı ileri 
sürdüler: 

Fakültede •edebiyat kıs.mı• de
nince bazılarının aklına sadece 

dersleri basit, roman, şiir, piyes 
ve saire okunan bir yer geliyor. 

Bu çok yanlış; evvelfı şubemiz 

türkoloji şubesidir. Ve .. Türklü

ğe ait bütün eski ilimler, eserler, 

diller te'..1<ik ve etüd edilir. 

Bana. daha gördilltleri dersleri 
bütün teferrüatile anlattılar. Fa
kat yazımı daha uzatmağa sütun

lar müsait olmadığı için bende 

hasıl olan kana'!ti size biı;,, cümle 
ile hulasa edivereyim: 

Edebiyatçıların gördükleri ders 
!ere •adam sende!• deyip geçme
meli ... 

8elçika'da 
Kabinenin 
Vaziyeti 

liz - İtalyan paktına JIJ ~ 
ğiıldir. Bu paktın aJ<tediJı!l et~ 
önce iki devlet arasınd~8 ~ , 
zun müzakereler esnas ~ A ... , 
deniz ve Şab derı.izini'; ~dl, "1 ı. 
bel vaziyetlerile her ~ ~ .; 
emniyeti meselesi me~ıl 
..,1muş ve bu arada bu 
de temas edilmiştir. ,!.. 

İngiltere daha o z~rıı~/ ~ 
rılııde İtalyanın m~;.ııı fi f ~· 
ler temin eylemeSİJll ~ 1,,J~ tı ığı, 
nizi.ııi de İngiltere ile P_8~f~ ~~ 
sıru kabul etmiş ve ııiJı ~ ~u, 
pakt bugün mefiyet IJl , ~ , ı 
Jııon~ur. ~/'. '!ıı 1 

Binaenaleyh Roın• b ~ " ~ 
nin mutlu bir ı;ükutuıı', f'. lı ~· 
ve biç §iiphesiz hü~ ~ 
muvafakatile yapılan .rı il"j ~ 
lerde söylenen şeyler:, tfJ '· 
İtalya tarafından ınutl ;r ~-
kuku btenecek noklalıl' · . lir '11 

-ı ı - ''tülro~ıdif f ~. ~ mu a eası yuru fil ' , "' ~ 
Bu mehafil Çemberli 11,,. ': • 

solini arasında Rouıad'ııır r l Jı.ıd i 
cak görüşmelerde tam~; \~ ~· 
mıya varılacağı .tanaa ,ıli 111 I 'd~ 

Fakat hük\ı.met meb ı1' · !\( til 
diaları reddetmekte, tıaff., 1

1 
\ıı.rtl 

denizde Fra= 10~ ~ ~ ~. ~~~ 
temlekelm aleyhine ~.J ~~aa 
rilmediği ve Ç~ ;r" ~ t~1~ 
yo]da hi9bir taahhüde 'Ilı Ilı' 
p; beyan etmeJtteditlı!· lı ~~lıtı~ 

Gazeteler, İtalya~ e1f ~ ~"Ilı 
Karsika, Cı1ıuti, Su~eı' .~ \ '"<taıı. 
haltlrnı.daki taıepleriJıd ~- . 'il ~ğa; 
Balear adalarını da 11ııt') ~ ı114,0 
hayretle karşılamaktad ~ llıhiı 

Cibuti limanından !~,~ 4 on: 
istifade eylemeleri, sı.ııeılP1 ı' ,tt.r, 
idaresine iştirak etJll:ıısıl ',I ~ ~titr 
bulmakla beraber fr ~ <ı, b,ı 
rakları ve Balear ad:Jl~: ~· ~ d 
daki taleplerini hayre i \ a ~t 
maktadırlar. çe~ J ~ l et 

Londra 6- ıtoınada jJt r! ~ v~ı 
Iayn ve Lord Ha!ifa!ıS ıı>'~ ,ı~ ı,1 
!ini ve Kont CianD af -,Jf';, ~'.· 
reyan edecek olan :ıco;s ~'J ~la!t 
bir dörtler konlera.Jl~difjlıl"' ~'iti 
olacağı Berlinıden b . .1 lı h' ı. 
dir. #',f -... ~ı~ 

.. ..;tıı . ti l 1 h. 

Salfıhiyetta.r lP5""' ııefl l • ilo ~t 
Berliııden gelen bU bB eıt ~ 0•ı 
yit ve ne de teloriP etıı'~I, -u,,~l; 

MUKABİL ~ ~ 1~ g, 

Padoce 8 (A.A.) # !~ I~~ ~ 
gün Korsika ve Tullıaıı ~1 ~. tııııı 
leyhinde yapılmış 0 -# ~ f ~~ < 

karşı mukabil nÜJYl~:ıe~I ~'ı 
dilm. tir B' !erce ""· ·,.uı • 1ın• iŞ • m .. tJe61 lfT 'lı "I 
la~ ~ir halk kıl a)da!' ,. ~~ 
lar soyliyerek sok -/ liıı~n 
mıştır. .. ~.1. \n~~ 

Talebe ve hali<. b~ .,e ıı:; • t'l q, 
ğma, Fascio yur~uııa ·il"'~ "11 lli 
dinin heykeli öniıtle,~ pı: ı1 h~ 
nus ve Korsika ital~aıı 1 f lıı~ ~ 
tesanid olduklarınl . 01sı' 1 \~ 11İ4 
ratorluğun rnüCSS151 ~ lcıı 
tebcil etmiş.lerdir'. ~'J. b\:ılı~ 
İTALYADA YEN°1 l~f ~I iılı 

Roma 3 (A..A.) ....-ııW' ~ it;~ ~ 
muhtelif şebirierirı~~ ~ rl' ~ ~ 
logne, Ancone, ceıı rsil'a lj? '~ilcırı 
mo'da Tunus, J{o 1jJllıl •' ) rı. 
İtalya aleyhinde ya;ııııt'~ 1/! ~ 'lıı~ 
mayiş.leri proıesto _,11~~ , lııı. ~''I 

bU nv- • ~ • 1. 
yan balkının . j)e ~!f <ı,, ~ 
turan kardeşJerı sadi\e ıb,ı~ 
ilin ey lem ek ınai' ..t tıı 

}Jn!Ştır· ""'".J 1 ,,._ 
zahürat yapı , tJtıl e;, '~ ..._ 

.. 1>1ıı if 'ıf ~ •n. 
Torinoda da uç ·ıti~ fJ'. ııı,. n 

1 besi buniııra 1 ~on .,J lı,,.;"~ 
e ve sıı ae ,, ~ ·"ll~ 
sınıftan halk Fr3

" işlef·..ıo" °"il~ : 
nesi önünde nürıı3Y3ıı JCO'' r ~Ilı~! 
duldan sonra, A'ı;8da d' ~~ 
nesine giderek 

0Jştıf· i~:ıl ~ ~ ' 
tezahürleri yapf!l bir P;~ ~ 1 ,!' 

d hallı• ı> . " · "n 
Floransa a usda ve 'rPl' ' 'Ilı, 

tederek, Tun aııJııfla ~ 1< 
bulunan İtalY ·,tir· ;, , ~ 

Brüksel 8 (A.A.)- Bütün ga- duğunu ilan etJtlı, k '1t ',. 
zeteler, bükümetin istifa etmesi- 1 -------: ."! ' 
nin muhakkak olduğunu bildir- ı • ıi\~ fi~''';. ~~ı, 
mekte olduğu halde siyasi meba- İstanbul ı~a~;~ ~<il~~ . ~ l>q~ 
filde kabinenin vaziyeti, dün a- 54509 sayılı. 3/1a6199 ~11,.; , ı~~ 
mele fırkası ekseriyeti tarafından namesine a.ıd ııı~·j>b ıl'~ lı..@'.~-
verilen karar üzerine istifa etme- 938 günlü ~ra~ çı~ar9~111r~ ~'lııt ~ 
!eri beklenilen sosyalist nazırla- betlik. )'enı•''..\,rııii ı·0b4' "ı..~~ 
rın hatıtı hareketleri hakkında kaybolanın hU fılldı~ i '"l~ 
muhtelü §ayialar deveran et!Dek- İstanbul, ~·' 

Eroı is Jto 
tedir. 
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Dünyada Yahudilik 'Yeni Yılda Politika 
iflas Etmiş Demektir A emi Ne Hal acak? 

Yazan: RAIL'llİ YAC.IZ 
<' llndl aahlledrn devam) (4 üncii ı.ahifeden devam) 

orsanlarının Tav~ amıya 
Tuttuğu Sıralar 

Fransanın bütün dosLarı, de
mokrasiyi sevenler birbirlerini 
tebrik etmelidir. Fransada Cum
huriyetin kanunlarını tehdıt e
den tehlikeler artık atlatılmıştır. 
Fra:ısa haricin hürroetinı l<azan -
m.ıştır. Çünkü Fransa harice karşı 
kendisinin kuvvetli olduğunu, bu 
kuvvetinin sarsıldığı zannedildi
ği bir sırada rnüvazenesi ne ka
dar yerinde olduğunu iSbat et -
mıştir Diğer taraftan İngiliz işçi 
ıırkasının gaz<:tesi olan ve İngiliz 
gazeteleri arasında en çok sa -
tanlardan biri bulunan Deyli He-

dir, d.ğer taraftan da koml\nist
lerle. Eğer Daladye hükumeti mü 
cadeleye devam ederse Yahudili
ğin bu iflası daha kat'i olacaktır. 
Fransız Başvekili Daladyenin 

muvaifaklyeti Amerikada da bü
yük bir tesir uyandırmıştır. Ga
zeteler bu muvaffakiyeti Frnnsa
da milli birliği kuvvetlenJirmek 
için en mühim bir işaret sayıyor
lar. Fransada milli varlık mesele
si mevzuu bahsolunca bütün Fran 
sızlann aralanndaki kavgalan 
bir tarafa bıraktıklarını takdir 
ile söy !iyen Amerika gazeteleri 
Fransada dahilden olsun, hariç -
ten olsun tehlikeye uğrayınca da
ima bu halin görüldüğünü yazı -
yorlar. 

Almanya i.ı.~ ~·raru;a uzl~ınak 

üzere oldukları halde Fransa ile 
İtaly;.nın arasının düzelmemiş ol
ması ayrı bir meseledir. 

Avrupa gazetelerinin şayanı dik 
kat olarak ortaya sürdükleri nok
tai nazar şudur: 

Berlin ile Roma arasındaki mü
nas~bat kuvve lidir, sıkıdır. Fa
kat şimdiye kadar Berlin - Roma 
mihveri>ıden en ziyade i>;tifade 
eden Almanya olmuştur. Onun i
çin elde edilen menfaatler itiba
rile arada bir müsavatsızlık var
dır. Bu itibarla Roma istiyar ki 
kendisine bir takım mühim kar
lar temin edilsin de mihverde 
tam bir mü vazene olsun. Şimdi 
Almanya ile Fransıı. arasında bir 
anlaşmaya varılması da Alman
ya hesabına bir kilr demek olu
yor ki İtalya ile Fransa arasında 
hala bir itilaf aktedilemeıniş ol· 
ması ayrıca Roma rnehafilinin 
canım sıkan keyfiyeUerdendir. 

- Tunus!. '.run11S!. diye hay -
lurdığını, diğer bir gazete ise ba~ 
ka meb'usların da buna ilave ola
rak: 

- Korsika, KorsikaL Cibutil. 
Cibuti!. diye bağırdıkl.ırını yazı
yor. 

Bununla beraber Tü s, Korsi
ka ve hatta N ıs içın İtalya da şim
diye kadar vakit vakıt böyle te
zahürler oluyor Parlamentoda 
hadiseler çıkıyordu. 

41niral Soşon Çanakkale Boğazının itilaf 
Zorlanmasına 

Arıyordu 
Donanması Tarafından 

Tedbir ~ Karşı 
~; ltıukabı.t, bilgisizlıkle dam hp yapılamıyacağı da günün mu

tı ld! 
1
• •Körü köru11e ce;;ur• di bahase mevzuu olmuştu. 

'Ulııdırınıya yeltendığı Türk Her gün bir destroyerin güver
~ erın;n yalnız kaldıklan tesinde toplanan süvariler bu iş, 
' onu.o sakat sevk ve idare- enine boyuna müzakere ediyor -
~ kıırtuldukları vakıt neler Jar, bir kısmı gece baskını yap -
~ ~ ~ lll.ülotedcr olduklan ge - mak suretile bunlann batırılması 
'ı 1ıtr itin tahtcllxıhır taarruzu - hiç olma'58 bulundukları yerı ' 
~ı, gerek Öde:;a baskını terketmesi nelicesıne varılacağını 
~ ~bloların kesilişi. va- ileri sürüyor, bir kısın da şimdi
~ tnutebari:ıdir. lik buna katlanmaktan, ilerde in

\ıİ!ıiıı b .. başka, Osmanlı deniz ki§af edecek vciyetı bek -
~Yük .. harp sayfalarına !emekten başka çare ol _ 

~ ~ ~t nwnunesı., bir fera - madığını:, bunlara yapılac2,k 
~l(e fll(!akirlıkla başarı örneği gece taarruzunun akamete uğ
l ~<j· &~en (Golyat) ın batınlı- radıktan başka, mütearrız de~trn 
\~ ~ Türk denizcilerinin ne yerlerin de imha edilmek tehli _ 
1~haderler olduğunu, tarih- kesine düşeceklcrıni kuvvetle mü. 
~ tUı~~h~·a:manlığının en yük- dafaa ediyorlardı. 

Yadigiirımillet süvarisi Rıza bp ıald g:>zetesi de Fransadakl grev 
tanla arkadaşı Sai!et kaı •an bu· teşebbüsünün akim kalmMı vazi-
lunuyor, iki kaptan gizli bir ta _ yetini tahlil ederken Fraıısad1ki 
sarlayışla bu hücumu yapmağa b.IIlele teşkilatını vakitsiz bir gre-
hazırlanıyorlardı. Rıza kaptan ~öy ve tahrik etmiş olduklarından ko-
le düşüniıyordu münıstlere karşı işçı sendika me-
Karanlık bır gece, Boğazın ivi- hafi!inde bir düşmanlık dalgası 

caçlı yollarından yapılacak bir 8 dolaştığını yazıyor. 
kınla gizlice Morto limanına ka _ F'Pansadaki !ı.iıdısatın Almanya-
dar inmek burada torpitoları ha· da nasıl karşılandığı bahsine ge-
zırhyarak demir üstünde buluna!'\ lince: Alman gazeteleri grevin a-
Golyata yaklaşmak, hücum mesa- kim kalmasını Daladye iç'in bü-
fesine girdikten sonra projektör- yük bir muvaffakiyet sayJT)akta-
leri hedef üzerine tevcih ederek dır. Gazeteler, Daladyenin şahsi 
hücuma geçmek, Golyatın bardı- büyük bir nüfuz ve itibarı oldu-
sına iki torpido birden savurmak gunu, fakat bu defa grevcilere 
ve dağlar gibi Morto limanının karşı gösterdiği mukavemet ve 
gölgeli sularına yaslanan düşman nim neticesi Fransanın da mev-
dretnotunu batırmak... kiirü bir kat daha yükseltmı,. ol-

Amerikanın en mühim bir ga
zetesi olan Nyork Taymis gll'Ze
tcsi şunları söylüyor: Fransız Baş
voKiımin muvaffakiyeti ile Fran
sarun dostları emin olabilirler. Bu 
netice gösteriyor ki Fransada 
memleketi idare edecek bir hü
met me\ı:uttur. Bılhassa şayanı 

dikkat olan cihet şudur ki işçi

ler ve hatta teşkilatın başında o
lanların çoğu teşkilatın inzıbatını 

muhafaza etmektense milli bir -
lıi'fi korumayı tercih etmiştir. 

Kadın hekimle-

İtalyan gazetelerinde geçen 
günkü meclisi meb'usan hadise
leri etrafında verilen maltlınııta 

göre, bu gazetelerden bazısı bir 
meb'usun yalnız: 

Fatih Hdkevinde 
temsiller 

Son bir iki senf'dir bu~a tesa
düf edilmiyordu.. Şimdi hatıra bir 
çok sualler geliyor, Mesela Av
rupa gazeteleri bunun etrafında 
türlü tahminlar yürüterek sun -
ları soruyorlar 

Acaba Almanya ile \ nı~kta 

olan Fransa üzerinde 1 alv anlar 
1'öyle bir tazyik yapmak ıstıyLrek 
kiır etmek mi düşünüyorlar?. A
caba yalnız Pr.riı>tıe değil, Lond
rada da ne gib! tesirler uy•ndı-. 
racak diye bu suretle politika 5-
_eminde yeni bir tecrübe balo:ıu 
mu uçurulmak isteniyor? İşte bir 
takım sualler •.. Fakat ne olurs· 
olsun görülüyor ki A vrupanın po
lıtika sahnesi merakla seyredil
meğe pek değiyor. 

Reyeğlu Haikevinde 
bir kanferans 

Evimiz tiyatro şube:.! 1938 - 1939 Beyoğ!ı.ı HaUcevimieTt: ~ ını aJnn yüce kaptan Hücum taraftarlarının başında 
~~~~ torunları bulunduğu-i=;:;==:;:=;~=====:;====i======-= 
~a a ıspat oder. M •ı d c l 

(Devamı var) duğunu yazıyorlar. 
Berliner Tageblat gazetesi bun

dan bahsederken diyor ki: 30 i
kinciteşrinden sonra Fransa ar
tık gerek dahilde ve gerek ha -
riçte bir kat daha kuvvetlenmiş 
oldu. Pek heyecanlı v· ~ attan 
sonra artık vaziyet ayc· ı ~nmış
tır. Bu hal ise Almanya ile Fran
sa aras.ımaki münasebatın iyi -
!eşmesine hizmet edecektir. 

nş sezonu temsillerine 10 birincika- 1 - 8. 12. 938 Perştmbe günü sa-
Türk Ginekologi Kurumu bn se- 938 c rt · - ·· d ·t·b nun uma esı gunun en ı ı a- at 18,30 da Evimizm Tepebaşında-

rinin toplantısı 

~~hıt .korselerinin tavsarnıya 1 yar. er üce er 
~ !ıı~ğıı sıralardaydı. Çanak -

:ıtııtı tıstahkeın mevki kuman - K d ı K l 
°lı;~llJıılla Bt>çilen Alman Amirali a ın ar ra ı 
, ile Osmanlı do.rııınma ku 
, anı ~-
~ğ ... mira! So~on Çanakka (5 ınct aah!fcmbden devam) 

!ıılıııı ~ının itilli donanması ta- o da zengindi, milyonları vardı 
: lııt 'n Z<>rlanışı karşısında şöy- amma yaşı 60 ı geçmiştL 
'il ıııı:&Jo~ bulmuşlar, hareketle- Hasis kadın, mi.istakbcl kocası-
~~~t Core tanzım etmışlerdi. nı denemek istedı: 
-~ ·d~ ~ an donanması Boğaz - Peki, dcdL Senınle evlenmi-

' • tıi susturmıya muvaffak "'lğa ye razıyım. Fakat ilk evvel işten 
\; <1· z su-tıarı düşman eline bahsedelim. Öldüğüm zaman sa
tıl.• ~~an donanma.sı da Mar na yalnız 5,000 dolar bırakaca -
ı"'lt ttııı İstanbul sularına ha- ğun. Başka bir talept• bulunmı

~•~t '* isterse bricik müda-1 .... ıısı yacağınıza ve her türliı haktan 
O tt Yavuzun bord~ında - vazgeçtiğinize dair bana bir se

' · 
11~ 28 li.k topa inhisar ede- net ver'.r rnlsiniz?, 

"~ \L" lci aıe Boğazı Kasra bur _ Mather Astor, bir si>z söyleme-
~· le Sarısaltıklar mPVkiinden d;, senedi yazdı ve imzaladı. 
- b~ı~r geçmek mecbucl')'etin Silviya izdivaç hayatı çok sür
~~~, ~ n düşman donaıı.ması medi. Kocası öldü ve milyonlarını 
'' egaııında Yavuzla Osman kendisine bıraktı. Bu zengin ka
- lccıal\ııı°"tnın saluvlarına ma- dının binlerce apartımanı, şımen
t lıı,.t g C~k_, böylelikle batacak, diferleri vardır. Bugünkü serveti 
~ 'l:ıdıni lı.erıdi leşlerile tıka de beş milyar franktan aşağı de-
~~ ırıh;~ akim kalacak. ğildır. (200 milyQn Türk lirası). 
i ~atla amiral Suşok Bo- BARBARA HUTTON 

~~ o1ın ebe.ı:n sırasında başta Amerikalı mılyarder kadınların 
\:'~· ak uzere OliJTlanlı do
t'~ıı.ı;~ _ İs.tanbuld!, İstinye En güzeli, en sevimlisı ve en hop-
~: ~'lıı 18tım üzerinde bulundum pasıdır. Hayatı maceralarla geç

t~n1 ~ donanma ikil'lci ku - miştir. 
\ 'iıı.ı. alyo~ kaptanı Arif Be- Evvela Gürcü Prenslerinden 
ı..,nı da ti~ hır de:;trüyer filotil- Mi<livani ile evlendi. Pariste, İ
"\ ~ UC Uve gerisinde ani vazi- talyada anlatılmaz bır sefahet 

ı: hQır llıildahaleyi yapmak ü- hayatı y~adı. Sonra boşandı. Da
t~ ~ tutuyordu. nim.arkalı bir Kontla evlendi. Bir 
~ ~lliıı d.btıYük korsesi Türl< tab de çocuğu oldu. Geçenlerde bu -
~ 11ı11, linya lopçuluğuna par- nunla da arası açıldı. Karı ve t\: ~ir~ karşı koyuşlarlle aka- koca mahkemeye düştüler 
' 'lıilclc . ~tıln, İngiliz Amirali MİLYARDER ARTİST 
" 1~in ~İltinci forseye hazırlan-~·~ , eni1:1 Artistler arasında, say i ile bir 
'll't "ııır en tertibata giriş - milyar kazanan bir yıldız vardır; 
\; • '""1~ t Çanakkale müdafilerı N Ş 

'"lııı a llefee alnı"' diişr.ıan orma erer ..• 
~~ıı. ~~tltrınış, vaziyet biraz Holivud'a zengin olmak ümj,. 

"I "'11u t dile giden birçok saı'atkarlann 
·~ ı· ~ u. 

~l\ı ~'•hı ~ı<lil<ı@ri kuytuluklar _ ümitleri boşa çıkmış, muvaffak "la' sınırını devamlı ates _ danlar da ellerine geçen paraları 
\ıı,.1~ bu~~ ~irkaç İngiliz de· tutamamışlardır. Milyonlarca do-
\ tınd, b Utı gıinün muhtelif !ar kazanan J an Harlov'un, öldü-
t.~, 14. hiltı ozuyorlar, bunlar a ğü zaman 60,000 dolard:ın fazla 
~~,.~:n Q0~:1' Morto limanın-la parası çıkmamıştır. 

· lta t ZlrhJısı Kumk~l • Norma Şerer, sinema pa) itah-
t:~ ~ı.._ tanlık, 
"lJ~-"1tn cı- Jrnan clvarın,la tına gittiği zaman 19 yaşında idi. 
~~ t~te :cnel!zabet dehşetlı Büyük bir şöhret ve servet ka _ 
~ı.,:,~ b rıyorlardı. zandı. Ve patronu İrving Talber 
~.- ~:"lden ~ llıiiz'iç gemile~n le evlendi. 
'I. n1t11.. onanına lk. . ku e .""la · ıncı - Kocası 1936 da öldü ve yarım 

ıı... likayet edivor bu " lı ·•ın hl - • milyar frank miras bıraktı. Şahsi 
~- ""'arı r Çaresini bak -.. ~<ı b .'erveti de buna ilive edilirse mıl-

'lt • dbtrı uradan uzaklaş. ki N ş -ı. • "' erını 
1 

yara ya aşır orma erer sine-
k ·eriııct n a ınmasıru ;.. ldı 1 .'<I ~ e 12 ma yı z arının en zenginidir. 
\ı <t ~lıı'lt libreHkten 39 =;::;:;;;;::;::;:::;::;:;::::;::::::= 
\;'tı !ar bll\uhtelıf ve mütc - ı!' -

!:\ı~ lcarş~lunan lngiliz dr~t-,ı' Dr. Ali Riza Sagv lar 
~ ~lııı Yapılacak bir iş 

11, ~ adığı il ri sürôi - ı Blrlnc! aın:f dahiliye 
~ \ ilıı:ı mütrlwrsm 

it n~ ~eıt~~Yllde kendilerine dü-ı Muayenehane; Beyoğlu Par 
~~-tih,.aru e~ Türk dcstrover· -ı.ı,. __ 

·'1\ l!ı er, • · 1 m.....,._ı, tramvay durağı, 
~ab "rasında Golyac : Kabul -ti: 16 dan sonra 

e b!r hücum yapı- 1 

(5 ınci ıahifeden devam) 
Her gece, sirkte oturacak yer bu-
1:.ınnıuyordu. 

Barnom, Amerikada milyonlar 
kazandıktan sonra İngiltereye gel
di. Tom Pus, Bukingam sarayın -
da Kraliçe Viktoryanın huzuruna 
çıktı. Bin türlü şaklabanlıklarh 
Kraliçeyi ve hazır bulunan dük -
leri, düşesleri güldürdü. Şöhret• 
dünyaya yayılmıştı. Hayd Park'h 
dolaştığı zaman halk etrafına top· 
!anıyor, alkışlıyor, hediyeler ~e
riyordu. 

Sonra Parise geldi. Burada avrıi 
suretle karşılandı. Bir çok kıy -
metli hediyeler aldı. Kral, kendigi
ni kabul ettiği vakit kendi elile 
kıravatının üzerine pırlanta bir 
iğne taktı ve: 

- Boyun kısa olmasaydı sana. 
kabzası elmaslı bir kılınç hediye 
eder, seni şövalye yapardım~ 

Dedi. Tom Pus, Viya11ada unwm 
bahçede doraşırken eskiden ta
nıdığı bir dansözü gördü. Hemen 
koştu, yanına gitti. Sıçradı, gen~ 
kadının elindeki Monşonun içori. 
sine girdi. Bir gece, oturduğu c
telde yangın çıktı. Yüz kişi yand. 
Fakat o kurtuldu. Vücudü gaye'. 
hafifti. Nasıl bir yumak sicim ('l~ 
geçirdi. Ucunu pencereye bağladı. 
Aşağı sarktı. 

Tom Pus, çok zengindi. Lon . 
dra, Paris gibi büyük şehirlerde 
verdiği oyunlardan 3,750,000 frank 
kazanmıştı. O zaman için bu bü

yük bir servettL Tom Pus'un yal
nız bir derdi vardı. Kendi gib• 
bir cüce kıza gönül vermişti, Ya· 
nıp kavruluyordu. 

Barnom, mutantan bir düg;in 
yapmak, iki cüceyi istedi. Am~ -
rikanın en zenginlerini davet etti. 

Düğün günü kiliseye bir çok ka
labalık toplantı. Getirilen bedi -

yeleri koyacak yer bulunamadı. 
Tom Pus'un bir de çocuğu oldı.;. 

Fakat az sonra öldü. Zavallı c'i -
ce! Bu acıya dayanamadı, gözle -
rini hayata kapadı. 

Atatürk 
(5 ln<I sahifeden devam) 

rnası, güçlükle temin edildi. (\ 
Dörtyola gitmek istiyordu. Dört -
yoldan konuşacaktı. Mustafa T<e
mal gittiği yerden geri dönmezdi. 
Belki de daha ileri, çok daha ilerı 
gidecekti. 

Atatürk cenub seyahatin-len 
dönmüştü. Mayısta İstanbula ael
di. Fakat, bu heyecanlı seyahat 
rahatsız bulunan Büyük Şef;n 

İ sıhhati üzerinde tesirsiz kalmadı. 

nenin ilk toplantısını Prof. Kenan ren başlıyacak ve her hafta curnar ki m~rkez bina.sndd ı~ anbul me'r-
Tevfik Sezenel'in reisliğinde yaptı tesi günleri saat 21 de ve pazar gün ' 

Bu içtimada Kurumun geçen st-- ı~ri saat 14,30 da olmak üzere tem - tupçusu Osman Ergin tarafından 
neki çalşmalarına ait rapor Gencı o.illerine devam edecektir. <H53 ten 1939 a kadar lstanbıılda 
Sekreter Dr. Ahmet Asım Onur tJ- Bu temsillere gelmek istiyen yurt kurulmuş olan Edebiyat, Tarih vl" 

rafından okunarak aynen kabul • . uşlar davetiyolerini her hafta salı İlim cemiyetler!. mevzuunda o!r 
edildi. Bundan sonra yeni sene C • ı;iınünden cuma gıinü akşamına ka- konferans verilecektir. 

Börsen Zeitung gibi Almanya
nm diğer mühim bir gazetesi de 
Fransada memurların ve amele
nin çoğunun grev hareketini teş
vik edenlerin sözlerini dinlemi
yerek hükiımetin i~i'1İ kolaylaş

tırmış oldukları'lı söylüyor. Hü
kumetle mücadeleye girmiş olan 
politika reislerinin artık nüfuz ve 
itibarlarını: kaybetmış oldular. 
Sosyalist fırkasının ba.~ı olan eski 
Başvekil Leon Blum için tekrar 
hükiirnetin başırfa geçmek ihti -
mali uzun zaman için uzaklaş -
mıştır. 

d:U-.e ı:ıeyeti intihabatına geçi~rek 1": ~er gün s~at. l~ dan 21 e kadar 2. _ Herkes gelebilir. 
bırıncı başkanlığa Dr. Orhan Ta'ı - evımız dırektorluğünden alabilır - --.1(---
sin, ikinci başkanlıklara Dr. Mah . !er. " • w 

mut Ata ve Ahmt!l Asım Onur, n;,. Asken tel 1 gat 
c.. ""' nı c..., 0 .,~ v~t 

ne! sekreterliğe Dr. Nurj SUlcvmar. Fatih Kaymakamlığından: 
Canabakan seçildi. . 

Kanser haftası münasebebile ö • 
nümüzdeki içtimada meme, rchi"Cı 

ve diğer tenasül uzuvları kanserle
ri üzerine tebligat yapılmasına ka· 
rar \·eril.,rek içtimaa son verildi. 

1 - Yedek piyade Asteğmen 

Şükıife Nihalin bu isimde büyük Mustafa Halil oğlu lbrahim 314<;G. 
'ıir milli romanı intişar etmiştir. 2 - Jandarma Yüzbaşı Mus:afa 
·{ıymetli şair ve romancLmız bu ro- oğlu Hüseyin Hüsnü 2678. 
,anda son virıni otuz senelik içti - 3 Le T - Al r 

Ya.nız cönüyorum 

. • . . - vazını egmen ımet ev-
maı hayatımızın_ muhtelif •afhala. - oğlu Ali Emrullah 44864• 

c ı ını çok kudretli hır kalemle uısvır 
-- - -- etmiştir. 4 - Emekli sınıf 8 Hesap memıı-

T ürki ye San;\t mektep-ı..;.;..;;..;....;... ________ ,ru Hüseyin Hüsnü oğlu 326 ıı Meh-

leri mezunları k9ngrec:i 
Sı.ıltanalımet 3- ci sı.ılh Huk<Llc met Huliısi . 

Bugünkü Almanyada neşriya
tının şiddeti ile ve bilhassa Ya -
hudiler aleyhindeki yazılarile çok 
şöhret kazanan Angrif gazetesi 
de Fransadaki umumi grev le -
şebbüslerinin akim ka•nasından 
bahsederken diyor ki: 

Daha ilk teşebbüslerde umumi 
grev gösteı·di ki Fransız vatan
perverleri üzerinde hükUmetin 
nüfuz ve tesiri eksik değildir. Dün 
ya Y ahudiliğı için bu büyük bir 
illis olmuştur. Yahudilik bir ta
raftan sermayedarlarla beraber-

Hikaye -

Mahkemesinden: 
Yas dolayısile tehir edilen sene - Davacı İstanbul Vakıflar Başm;i· 

lik konger~miz 11. 12. 938 Pazar vü- dürlüğü vekili Avukat Hikme; 7.i
nü saat 14 te Eminönü Halk~•:ı ya Alpman tarafından Eyüp'te Ka
konfrrans salonunda wplanacağ,nı sım Çavuş mahallesinde İslam Be:t 
bildirir, bütün mezunlarımızın .~P.1· caddesinde 6 - No. lı hanede otu -
melcrini saygılarunızla dileriz. ran Hayriye aleyhine 516/38 - No. 

--=-o=-- lı dosya ile açılan vefacn feral!' kay-. 

8 w l H } dının kaldırılması hakkında 50 
ey@g u a kevinin liralık alacak davasının yapılmak!\ 

mükafatlı müsabakası olan muhakemesinde müddeialeyhin 
Beyoğlu Halkevinden. ikametgahının meçhul olmasına bi· 

E l ılı k 
· 

1 
r.aen ilanen davetiye ve muamE:eli 

vve ce yap nası arar aşhrıiıp . - . . . 
11 12 938 P 

.. .. gıyap kararı teblig edıldığı halde 
. . azar gunu saat l4 30 a .. .. 

t likk Olu a ük. ., tlı .. mulıakeme gunune gelen 2/ll/9J8 
a n n m w.a musab-ko- . . · 

u •· tarihinde mahkemeye gelmeınış, it•. 
n~ şartları aşağıda tekrar yazılrot~- raz dahi edilmemiş ve vekil da}.f 

tır · • .. göndermemiş olduğundan Eyüu'te 

Yukarıda adlan yazılı zabitanın 

Askerlik Şubesine müracaatları i-
lan olunur. 5. 12. 938 

İstiklal caddesinde 

Şehir Tiyatrosu 
KOMEDi KISMi 

10 Birincıkılnundan 
itibaren 

(DAMA ÇIKl\llŞ BİR GÜZEL) 
Tepeb~ında D r a m ICısın: 

(VİNDSORUN ŞEN KADINLARI) 
• 1f 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

Aşk 
Rezaletleri 

1 - Musabakanın mevzuu, İstiK- Camii:kebir mahallesinde Bostan 
lal marşını şür olarak iyi ve gü.z.!l iskelesi 10kağında eski 2 numaralı 
okum~, marş ~]arak usulüne tev- dükkan arse ı .üzerine ve Hayriye TIY AOUS 
fıkan soylemektır. lehine tesis <>dilmiş bulunan 50 li- (Bu g""'!) 

M abak Taksimde 
2 - üs · aya yirmi yaşll'\a ralık vefağ hakıkının meblağı me.ı:- (KÖR) Piyes 3 perde 

(C üncü sahifeden devam) !<ad.ar (yirmi dahil) her genç işti _ burun tesviye edilmiş bulunduğu . . . 
Bu da oldukça garib bir tesadüf rak edebilir. 

1 
müddeaaleyhin yeminden imtinai- ve (Beş~~. madde) k'.""edi. 

eseridir. Fakat tesadüfün Allah ol- 3 - Müsabaka mütehassıs bir j•l- le sabit olduğundan mezbure lehine Yakında: Buyük hır temsil hfıdı~esl 
duğuna dalına inanrnışundır. Bu ri heyeti huzurunda yapılacaktır. sali.fü.ztikir arsa üzerinde tesis e _ (İNSAN MABUT) 
rne'<:tubl•nn da altında Arnn.1 Jüri Heyeti, Şair Bayan ŞükUfe Ni- dilmiş bulunan 50 liralık vefağ httk- 1f 
Düval imzasını arıyacağım geldi. hal Başar, Edebiyat öğretmeni Ra- kının ref'ine ve bilcümle masari -
Ben romanlaı·dan mülhem oh•ı if Güner, Vilayet Seferberlik Miı- fin müddeaaleyhaya aidiyetine 2 / 
aşkların yakından aşiııasıyırn. o... dürü B. Cemal Gönenç, Konserva- 11/938 tarihinde gıyaben hüküm ve 
lar bana yutturulamaz. Tereciye tuvar Müdürü B. Yusuf Ziya De _ karar verilmiş olduğundan tarihi i
tere satılmaz. Biz kaçın kur'ası mirci, Konservatuvar Yatı Mekt~ _ landan itibaı·en sekiz gün zarfında 
yız. Bunları hep biliyoruz ve ar- bi Müdürü B. Cemil Dönelerd~n temyiz edilmediği takdirde hülı:i. 'il 
tık kanıksamışız. l?illteşek.'tildir. kesbi kat'iyyet edeceği ilanen teb -

O halde bu budalalıklara nasıl 4 - Birinciliği kazanan c. H. p liğ olunur. 
inanabiliriz? Reva mı bize bu? neşriyatından cürnhuriyetin 15 iııcil--B-e_o_·-lu_L_S_ulh __ H_uk_uk __ H_a.k_.-_-I 

B . dalı k .. 1 yıld"' .. - - be y g ım enı a ço soy etmeyin dnıı~. onumu munase tile neşredi _ liğinden: 

lar! Kocasını aldatan kadınlar .. len çok kıymetli bir eser, ikinciliği 
pencereden denize bakıp da a~ - kazanana bir kalem mükafat ola _ 
lıyan genç kızlar, hatıra defterle- rak verilecektir. 
rine 111ısralar karalıyan mektebi! 5 - Müsabakaya iştirak etmek is
çocuklarda ben hep bu iğrenç ha- teyen gençler 10. 12. 938 Cumarte,;ı 
leti ruhiyeyi gördüm ve bugün günü akşamına kadar hüviyet cüz· 
içim coştu da laklid edilmesin di danlariyle Evimiz Müdüriyetine 
ye yeni bir aşk nümunesi verme- müracaat ederek kaydolunmalan 
mek için aska tüki.ıuüm. Allah Uızırndır. 

rahatlık versin aziz karilerim. Bı. 6 - Müsabakadan sonra Evimi?'.n 
rakınız sahte Aşıklar sabahlara ka- gösteri! şubesi bir temsil verecek -
dar roman kahramanları gibi inle- tir. 
sınler dursunlar, edebiyatın biıl - 'T - Müsabaka, Evimizin Beyo:
ki de kötü kötü nü111unelere ihtl- tunda Nurziya sokağında Parti ku· 
yacı vardır. Kimbılır? rağındaki temsil salonunda yapıla-

FiLE caktır. 

Hazine Muhakemat Müdirıy~ 
tİnİn Kasunpa~da Yeniçeşıne Kız 

okulu yanında 7 numarada mu
kim Fikri Küçiiklnılal aleyhine 
açtığı 36 füa 9 kuruş alacak da
vasının cari duruşmasında müd
deialeyhin ikan1etg"hının meçhul 
olduğu mübaşir tarafından celp
namesine verilen şerhden anla -
şılmış ve mahkemece ilanen 20 
gün müddetle tebligat icrasına 
karar verilmiş olduğundan mah
keme günü olan 29/12/938 saat 
10 da mahkemeye gelmeniz teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. U38/1726 

TURAN 
Tlyatr su 

:san'atkar Naşit, 

Cemal Sahir, oku-

1 yucu Semiha ve 

Mezey Varyetesi 
Stı.HT PRENS operet 3 perde 
DANS - SOLO - DÜET 

* Halk epereli 
Bu akşam 

İÇİ Ç E 

Operet 3 perde 
Yazan: Reji: 

Yusuf Süruri Raşit Rıza 

Müzik : Seyfettin Sezai Asal 
BÜYÜK BALE 

TEL: 40335 

GÖZ HEKbıl 

Dr. Murad Ranıi Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabap 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
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Grip in 
Bütün ağrılara, hasta. 

lık ba şla ngı çl arın a 

karşı tesiri yüzde yüz 

elan ve hiç zararsız 

en kuvvetli müsek

kindir, 

Tercilı edilmesindeki sebeb 

GRiPiN 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında baş, diş, mafsal ro-1 
matizma, asap ve adale ağrılarında icabında günde 3 kaşe alma- i 
bilir. İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Gripin yerine baş· 

ka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 
... ! ................................... ~ 

Yeşilköy Tohum Islah istasyonu 
Satınalma KemisyG>nundan 

Yeşilköy tohum ıslah istasyonu tarafından açık eksiltme ile pa· 

mukcuhık kitabı bastırılacaktır. Eksiltme 20/12/938 salı günü saat 14.30 

da İstanbul defterdarlık muhasebe miıdürlüğünde toplanacak komisyon 

tarafından yapılacaktır. Kitap muhtelif klişe ve cetvelleri havi tahmi-

. nen 30 • 40 forma kadar olacaktır. Kitaba aid şartname yazılar ve te

ferrüatı Yeşil.köyde müessesede görülebilir. Tahmini fiatı 1500 lira o
lup muvakkat teminatı J12 lira ~O kuruştur. Bu i§e girmek isteyenle-

rln yevmi mezkur ve sutte komisyona müracaatları. ·8788· 

lnhi.arlar U. Müdürlüğünden: 
Cioıi Eb'adı Mlkdarı Muhammen B. % 7,5 teıninat 1 

• • 
400X30X30 
400X28X30 
400X25X3 
400X28X8 

18 M3) 
8 • 1 

10 • }. 
18 ) -64 

Püz beyaz tahta 400X30X30 10 M3 

Be beri Tutarı 

Li. Ku. LI. Ku. Lira Ku. 

45.-
39.-

2430.-
390.--2820 211.50 

1- Yukarıda eb'at ve miktarı yazılı 54 metre mıl<Abı çıralı tahta 
ile 10 ın.tre :mikibı düz beyaz tahta pazarlık uııulile satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizalarında göste
rllmiftir. 

III- Pazarlık 12/XIl/938 tarihine raslıyan Pazartesı günü saat 14 te 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat fUbesindeki alım komwyonunda ya· 
pılacaktır. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü· 
venme paralarile birlikte yukarıda adı ıreçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. •8897 • ,,. ,,. 
Clnıl iJ.1 Mikdan Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltmenin 

beheri tutarı 

LJt. LK. Lira Ku. saati 
Mühür kurşu:nu 1500 kilo -.32 480.- 36.- 14 
Araginal 400 litre 1.60 600.- 45.- 14,30 

I - Nüımunesi evsafında 1600 kilo mühür kurşunu He şartnamesi 

mucibiooe 400 litre Araginal açık elıııiltme wıulü ile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerlle muvakkat teminatları hizalarında gös· 
terilm~ir. 

III - ~ksklitme 14/XJl/938 tarihine rastlayan çarşamba günü hiza· 

larmda yazılı saatlerde Kabataşta ı~vazım ve mübayaat şubesindeki 

ılım koınısyonundll yapılacaktrr. 

ıv - Şartnameler parasız olar ak her gün sözü eeçen şubeden alı· 

nabil~eğı gıbi nüınuneler de görülebilir. 

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

güvenme paralarile birlikte yukartda adı geçen komisyona gelmeleri 
ılan olumır. (8634) 

** I - Şartnamesi mucibince 3000 kilo arabsabunu eksiltme usulile 
satın alınaacktır. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 14 kuru~ hesabiyle 420 lira 

ve muvakkat teminatı 31,50 liradır. 

nı - Eksiltme 20/Xll/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 de 

AGARAN 
SAÇLAR: 

' •. 

Teknik Okulu Satınalma KGmisyenu 
Başk<ın;ığaıdan 

Cinsi Mi k darı Tahmin F. ·ı utacı 

Lira K. Lin K. 
/ Elbise imali 295 takım 12 50 3687 50 

Palto • 197 ad,.t 12 00 2364 

1 
--6051 50 

Yıldızda bulunan Teknik okulu ihtiyacı olan yukarıda cins ve mik· 

dar, fiatı, tutarı İlk teminatı yazılı elbise ve Palto dikimi 19/12/938 ta· 

rihine rastlayan Pazartesi günü saat 10.30 da kapalı zarfla ihal~si yapıl· 

mak üzere şartnamesine göre eksiltmeye konmuştur. İlk temınat 453 
lira 86 kuruş olup olkuldan almacak irsaliye ile Yüksek mühendis mu

. hasebesine yatırılı.r. İstekliled'in şartnameyi ve nümımeleri görmek ü 

zere okulumuza ve eksiltme günü de Gümüşsuyunda Yüksek münen

dis muhasebesinde toplanacak olan komisyonumuza gelmeleri. 2490 sa· 

yılı kanun tarifatı dairesinde tanzim edilecek teklif mektubları eksilt

meden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkan

lığına verilmiş bulunmalıdır. Posta gecikmeleri kabul edilemez. (8812) 

Cinsi Tonu Tahmin fiatı 

Lira Ku. 

510,393 15 50 

Tutarı 

Lira Ku. 
7911 09 

ilk teminatı 
Lira Ku. 

593 34 Rekompoze 

KUMRAL ve : y AH Maden kömürü 
1 - Komutanlık ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı maden 

renkte sıhhi saç boyaları • 
dır. İNGİLİZ KANZUK 

ECZAHANESİ 
BEYOÔLU · İSTANBUL 

kömürü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 23 / birincikanun / 938 cuma günü saat 15 de İz. 

mitte Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. •••n .. ı••••••••.; . 4 - Eksiltmeye iştiraK edecek isteklilerin 249(.1 sayılı kanunun is-

' Beşiktaş 2 inci Sulh Hukuk Hii •

1
tediği belgelerile birlikte yukarda g~sterilen ilk teminat makbuzlarını 

kimliğinden: havi teklif mektuplarını muayyen gun ve saatten bir saat evveline ka-
Terekesi mahkememizce tasfiye dar Komisyon Başkanlığına vermeleri. •8784• 

edilmekte olan Osep Değirmenclya- Jfli•••••••••••••••••••• ••••••lllıı. 
na ait Bebekte Bebek caddesinde l' E Ni ÇIKTI 

SIRT AGRILARI 
. •et verit· 

1 
ALLCOCK bütün ızttrapJara nilı:~aıar çr 
Bay J. L. yazıyoı;: ·Harpte çok . esi oll" 
murlaT üzerinde kalıyordum· Ne~c JduJI> 

.. tela o 
rak dehşetli sırt ağrısına rnuP • 11ıarl• 
Bfuihare işimin başınıcla ıike'.'. bil ~yıı# 
kıvranıyordum. Nihayet sızın . J.nl 

"be etbJll· ALLCOCK yalularmı tecru ve bU 

tesiıri sayesinde ağrılanrn zail o!dU· 

BEL ACRILARI ! ZAİL OLUR JI illetten tamamen kurtuldum. c()CI{ yı· 
LUMBAGO Siz de arka ağrılarınızı ALL "bi ,gır 

kısı ile el.indirin.iz. Saçtığı sıcaklığı OTOMATİK BİR MASAJifı:,cöCJ' 
yan yerin etrafına yayarak teskin ve bütün ağrıları defeder. tJ{ veY' P. 
1'.'afsall:"'°ın yor~uğunu izale eder ve LUMBAGO, styA'.f bir dr"r 
1ıihabı asab halatında dahi ALLCOCK yakısı şafi ve muessrt" 
dır. Fiatı 27 1/2 kuruştur. 

ilanen Tebliğ 
ıstanbul dördüncü icra memurl\l~undal1 

azı SC" 
Beşiktaşta Kılınçali ve Asariye mahallesinin Fıstıklı çıkı:ru ııa1 

k.ağırıaa JU numarn! ı hane sahibi ve G"mlik Orman fen rncrn 
S.ait yanında mukim ıken halen adresi bulunrnıya11 Servete: ıııır 

ile ve 
1 - Vakıf paralar Müdürlüğünden 24413 ikraı numaras isYonl• 

kavelenamesinde yazılı şartlar dairesinde % 9 faiı ve 7< 3 kom d<"''"" 
20/12/931 tarihinde borç a:dığınız (275) liraya mukabil l:>irincı paı•Y' 
de ipotek gösterdiğiniz Beşiktaşta Kılınçali namı diğer Sinan lO pır 
cedit mahallesinin eski Fıstıklı yeni Fıstıklı çıkmazı sokağında Ue şlr 
maralı ahşap evin borcu müddetinde ödememiş olmanız dol3Y

15 ,-oıil' 
caklı Vakıf paralar idaresi tarafından rehnin paraya çevrilrnesı • 
satışı istenmiştir. ıııi•' 

2 - Borcun takip günü olan 30/11/937 tarihinde baliğ oJdllf Jıll(lll 
tar (203) lira (12) kuruş teslimat çıktıktan sonra (319) Ura <88 13rı• 
olup mezkur tarihten sonra her gün için faiz ve saire karşılıf, 

1
: tı•· 

borca 11 kuruş zammedilecek ve ayrıca biliimum icra masr....,a 
dir olunacak, ücreti vekalet de tarafınıza ait olacaktır. ııorco' 

3 - Bu ilanın neşri tarihinden itibaren 30 gün zarfında bil nıı ,~ 
'am~uıa_ v.eya bir kısmına veya yap1lan takibe ka..şı bir itıf8~ 1 şiiııJıl!' 
·1 da.irmıızııo 938/1012 numaralı dosyasına yazı ile ve yahu (idcı#e

bildirmeniz ve yahut yine bu müddet zarfında borcu tarnarncn ıJll #' 
i.: laz:md·r. Aksi tak.dirde biriooi fıkrada adresi yazılı rncrlı 1'/' 

rimenkulünüzü~ dairemiz masrafile paraya çevrileceği taraf~1j;:ıs ti' 
me emri senet sureti tebliği makamına kaim olmak üzere 16/İ uııuf· 
rihli icra hakimliği kararına tevfikan 30 gün müddetle ilan~ 

Nıfıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: w•· 

. 1250) 
1 - Aydın bataklığı kurutma ameliyatı keşif bedelı <6 · 6' 

. ır . cısı 
2 - Eksiltme 23/12/938 tarihine rastlayan cuma günü saat oıJası' 

Tafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyor>U 
a kapalı zarf usulile yapılacaktır. ııJc il 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi baYıııdıJ' nı~ı· 
.; genel şartnamesi fenni şartname ve projeleri (3) lira 7 1<uruı 
.>ilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. O) J<Ori' 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (4312) lir~en en~ 
luk_ mu.vakkat temin~t vermesi ve eksiltmenin yapılacağı. diJel<çe ,r 
sekiz gun evvel ellerınde bulunan vesikalarla birlikte bır sil<ı 
· f k. 1 t' .. ed k b " ere ve .,,ı na ıa ve a e ıne muracaat ere u işe mahsus olmak uz ,-ı> 

maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müıddet içinde el' 
lalebin<le bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 5aı~ 

5 - İsteklilerin teklif mektupla rmı ikinci maddede yaıılıuJ<ıb 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne maJdıUZ fil 
de vermeleri lazımdır. 8575) 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4881) ( 

1939. YILBAŞI 
Hava Kurum"' 
Büyük Piyangos~ 
Büyük ikramiges' 

500.000 Lirad•1 

kain 272 kapı sayılı yalının üst l:a · 
tı ile ayni mahalde 278 kapı sayılı 

köşk açık arttırma suretile kiraya 

1 
verileceğinden işbu gayri menlı.ul
leri kiralamak isteyenlerin 16 Bi -

ooo 
Ayrıca: 200.000 150.000 1000 oOO 

70.000 60.000, 50.000, 30.000 '}, iş 
15.000 llrahk ikramiyeler 

1 
f< 

İstanbul C. \füddeiumumiliği muavinlerinden Y. Cemal Köse- ( 400.000 ve 100.000 ) fİ(B I 
oğlu tarafından .4azırlanan bu mühim eser, en son tadilatı ve en ye- iki mükafat vardır. (.Si~~ 

Hususi Kanun ve Nlzeml•rd•ki C•z• hUkUmlerl 

Kabataıta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

rincikanun 938 tarih.ine müsadif 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-

nabilir. Cuma günü saat 14 ten 15 şe kadaı 

ni temyiz içtihadlarını ihtiva etmek üzere ikinci defa olarak kitab- (Z.5) 1 ı~ Keşide Yılbaıı ırecesi yapılacaktır. Biletler .. ,; 8 ıP 
hanemizce bastırılmıştır. Fiatı: 300, cildlisi 325 kuruş ve posta üc- ı rın•• (10) Jirahkiır • Vakit kaybetmeden hemen bilete ı 

V İ t kı ·ı · k . . . . . .. Beşiktaş İkinci Sulh Hukuk Ha • 
- s e ı erın e sıltme ıçın tayın edilen gun ve saatte % 7,5 gü- kiml·-· .. ti 1 .. ıgıne muracaa arı uzumu i ... 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan lan olunur. 
olunur. c8833• • 938/22 

1 İstanbulVakıflar Direktörlüğü ianlan 
Kıymeti 

Lira kuruş 

1200 00 

Pey paruı 
Lira Kuruş 

90 00 

Alemdarda eski Llla Hayrettin ve yeni Alemdar maahllesinin Fat
ma Sultan cam.ti sokağında eski 12 ve yeni 7 numaralı iki katta dört o
da ve bir sofadan ibaret mı.:htacı tamir ayni Şahsultan vakiından olan 

binanın pazarlıkla müzayedesi 21/12/938 çar~amba günü saat 14 de İC· 

ra edileceğinden taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mah-

Bu mevsımın K A D I N 
MUŞAMBALARI gelecek 
mevsime kalmamalıdır. Bu, 
BAKER MAÔAZALARININ 
kat'i kararıdır. 
Binaenaleyh stokun verdiği 

imkan dairesinde her yerden 
iyi şerait ve ucuz fiatlarla 
satmağa devam edeceğiz. 

reli olarak 25 kuruş ilave olunur. 

:::,•• Cihan Kitabhanesi !:.kı~~:~::i Ceıı'~ 
~;:;:_ı_;;;~;;~;.;;~;;;.;;.;.;;;;.;;;..:;:;.:.:;~::.IJli:Mi~·d;.e~,~b:ars:ak:":ve:":iç~h:a:st:alıkl:;:an:"ilDr. Hafız sı:~f) ,

1 
İstanbul Asliye Altıncı Hukıı.k. ZAYİ: 329 da Deniz Ticaret mPk· muayenehanesi (LOKMA?'< '.ftif;\5$1 

Mahkemesinden: tebinden aldığımı tasdikname ile D y H 11 DAHİLİYE MÜ 1~ ~Ptt 

1 

Sabiha Ankazcı tarafından koca- '335 te Levazım Deniz Sevkiyatı e· r t 1 a a cya n Divanyolll paıar ,ıl 
sı olup evvelce Fatih Kadıçeşmesi sa b"l''ğünd ldt" tei"h' t ı ri · c~ıt'9 
Şeplen sokak 8 sayılı evde iken ha· s 0 u en a gını ıs ez. Muayene saat e 5°8]1, 0ıft5 
len ikametgahı .ıneçhul Mehmet a- ke~mi ve Deni.z Ticaret Mildüri • Taksim (eski Talimhanede) A11-ı hergün 2,5 • 6, '.fel: ' 
leyhine açılan b",şanma davası içln yetı Fen Şubesınden aldığım 88 dülhak H8mit caddesi, Sabiha 12 _ 2,5 fıkaraYB.:._~ edtl 

N l apart. No. 12 daire No. 4 "'""""""'"""'"""''""""""'~~ e tayin kılınan 19/1/939 perşembe sa· o. ı kaptan şahadetnamemi zayi 1,,_____ ·ııar 
ı • · atı 1 

at 11 de mumaileyh Mehmed\n ettim. Yenilerini çıkaracağımdan Dr.Besim Ruşen Sahib ve neşrıY ,rirl -

1 mahkememiı;in ~ikat kıs'.""ında eskilerinin hükmü yolııtur. Bil§ mulıll eı'JC 
hazırbulunmıısı !uzumu tebliğ ye- Gal t K ~•-~ So'-·'- Cerrahpıfa lıutaneai Dahiliye EM ı.zıt1 JJ .,,,;' 

luUi kalemine müracaatleri ·8925· j 
rine geçmek üıere ııruı ruunur. a a asa..- ,...,., lll Ho. h mütehauıa.ı Çarııkapı Tramvay ET el 1411 =-----------11 938/l4l6 Kaptan R. Keöeci •••durak, Abua Ap.••.. Soa Teli' 


