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J lı~n~!! enG~~~~.!~hlJ 
ıılqam gazetaidu 

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

istifade etınıı clurlar. 

İDARE - İLAN: Tel: 20827 
Telgraf : İst. Son Telgl"af 

lst~~buıuaıkı 1Alma ya Ve ltalya Asker Topluyorlar 
VergıyıNeZamanAkJ • n11 l l . - -- - · · S:- ~ C-- bh · verir? aenız ıY1ese e erı, lspanya Jşının ıyası e esı 

YAPILAN İŞİN GÔZöNÜ
NE ÇIKMASI VE GAYRİ
MENKUL KIYMETLERİNİ 
ARTTffiMASI YENİ GE -
LiRLERİ MUHAKKAK Kİ 
KENDiLiGiNDEN ORTA-
YA KOYACAKTm. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

de Halledildikten Sonra Ortaya Atılacakmış! 
Onlar, Dediklerini Y apfırabilmek 

İçin mi Kuvvetleniyorlar ? .. 
Libya' daki T ahşidatın İngiltereyi de İstihdaf Ettiği, 
Çemberlay'nin Nutkıyle AlakadarOlduğuSöyleniyor 

• • 
8ir~e Alsas loren Meselesimi 

~ı ~ıyor 1 
Amerika, Bir Harb 
Çıkması ihtimaline 

Delalet Eden Alametler 
Çoğaldığı Kaydiyle 
Hazırlığa Başladı 

İtalyada gençler daha böyle küçük yaştan askerliğe alıştınlıyorıar 

1 

loııiıttte MüstemlekAt Nuın 
Makdonald 

Arab 
Kongresi 

1 
Henüz iptidai Mahiyette 

Bile Bir Anlaşmıya 
Varılamadı 

, 

Ekrem KOnig 
Lond ra'da ! 

• 
lstanbuldan Yanında Götürdüğit 

Bir Kadının Mektubları 

Ekrem << lmpeks >> Meselesinin de 
Kahramanı mı Bulunuyor ? 

Zabıta Ekrem'in 
Mektubları 

Sevgilisinden gelen 
Ele Geçirdi 

Rahat Mes'ud, 
Hayat 

Seyahatlerle Dolu Bir 
Yaşıyorlarmış ! 

Sevgilisinin mektubları ile Londra da olduğu anla§ılan Ekrem König 

Tayyare kaçakçılığı rezaletinde 
mühim rol oynı:tan Ekrem König 
hakkında zabıtamız yeni ve mü
hiın bir ipucu elde etmiştir. 

Bütün araştırmalara rağmen 
Fransada olmadığı tahakkuk eden 
Ekrem Königin Fransadan Lond
raya geçtiği ve lüks bir hayat ya
şadığı bazı mektublardan öğre -
Dilmiştir. Ekrem König 1stanbu
lun tanınmış ve zengin ailelerin
den birinin kızı ile beraberdir ve 
onunla nişanlıdır. Bu bayandan 
buradaki ailesine gelen mektub
larda çok rahat, mes'ud olduğu ve 
lüks bir hayat yaşadığı kaydedil-

HALiFENiN 

mektedlı. 

Haber verildiğine göre polis bu 
bayanın buradaki evlerinde araş
tırma yapmış ve gelen melrtub t.: 
rın zabıtaya teslim edibl)esini 
temiştir. 

Bu araştırmalar neticesınde KO
nigin bugün bulunduğu yeri gös
teren bir vesika elde edilmeğe ça
lışılmıştır. 

Aldığımız malumata göre bu 
bayanın da fotoğrafisi teksir edi
lerek Ekrem Königin resimleri ili' 
birlikte dünya za_Q.ı tasına tarr 
olunacaktır . 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

SARAYINDA 
Bir İspanyol Güzeli 

1 Yazan: CELAL CENGİZ \ 

1 Endülüs Geceleri.. I 
Haccac'ın Aşkı .. 
Ha lif enin Hazineleri.! 
Kanlı Harbler .. 
Siyah inciler .. 
Papanın Gözdesi .. 

Çok yakında yeni tarihi bir 
roman neşrine başlıyoruz. E
mevileıin en parlak devirlerin
den birini yaşıyan Halife Ab -
dülmelik zamanında tarihin 
karanlıklarında gömülıijJ ka -
lan çok hey.,.,anlı vak'aları c:ın 
)andıran tarih muharririmi:ı. 

Celil Cengizin bu değerli e'c
rini bir kaç güne kadar (Son 
Telgraf) sütıınlannda e>ku~ a -
caksınız. Sabırsızlıkla bt• lr-
yiniz. 

Yeni Tefrikamızdan Bir Kaç Eaşhk: 
Arabistan çöllerinden garba akı~lar - Halife Abdülmelik'in 

l\lckkeyi muhasarası - Arabların İspanyayı istilim - Haccac'm 
akınları - Endülüs'ten Halifenin sarayına getirilen İspanyol gii
zeli! - Haccac'ın keski insan ba. ından yaptığı kuleler - Bastan 

lıaşa aşk, hey.,.,an ve ihtiras dolu bir denin tarihi... ' 

Çok Yakında Başlıyoruz 
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HADİSELER KARŞISINDA 
.__ ______ Son T~lgraf---

Sekiz 
Dükkan 
Kapandı 

PO L • 
1 s ikinci 

Ekmek 
Tecrübesi BOYANACAK BİNALARIN 

RE.'IJGİ NASIL OLACAK!. 

sorsıyordu. Ne ise, otobüs yoluna 
devam etti. Az gitti. Zincirleri 
koptu. Tamir için saatlerce uğra
şıld · Nihayet akşama doğru va
racağı yere vardı. Bir köpek oto
büsün altında kaldı. Halk şoföre 
hücum etti. Zabıta işe el koydu.• 

Ve .. Malıkemeler Yugoslav Hükumetinin 
Değişmesi 

T 
aksim ile Harbiye arasın • 
dakı binalar bir renge bo
yanacakmış.. Belediye şu 

günlerde hangi renge t·0yanaca-
ğını tayin edecek ve ev sarubleri- Bu hadis<>nin üzerinden tamam 
ne bildirecek .. Eskiden istanbu - bir asır geçmiş sayılabilir. Şimdi. 
!un büyük konakları tahini boyalı İngiliz gazeteleri, bu tarihi vak'a
olurdu. Bu renk edebiyatımıza bi- dan, bir garibe anlatır gibi bah-
le girmiştir. Neden t3lıini rengıo sedıyorlar. İstanbulda otobüsler 
boyarlumış bilmiyorunm.. Aca- h3.li böyle işte.. Y a1nız bir fark 
ba, şimdi nasıl bir renk se<;ccek - var. Altına hazan köpek, hazan da 
!er? .. Eğer, kadın elbiselerinin insan alıyor .. 

rcııgı taklid edilirse, e\· s1hiLıerı DtlNYANIN HER TARAFINDA 
bu işte zarardalar demektir. Çün- - ---
kü kadın modaları her üç ayda KOCA BUHRANI VAR 

bir deği~iyor. Kuzum Allah aşkı- Yine İngiliz gazeteleri haber 
na modaya uyulmasın, sakın.. veriyor: Bir İngiliz kadını, on se-

MAHALLE BEKÇİLERİNİN 

ALACAKLARI AYLlK 

• 'ihayet mahalle bekçilerinin 
ka:<dncına da nazar değdi. Bir va
kitler yazılıp çizilmiştı· Ayda 200-
300 lira alan bekçiler varmış .. Şim
di, bir karar veriliyormnş, bütün 
bekçiler ayni maaşı alacaklarmış .. 
Yanı hc·psi ayda 200 - 300 lira mı 
alacaklar, dersiniz? Z" nnetmem .. 
Ne vldu ise, kan yolunda olanlara 
oldu .. Artık bekçilik de gıpta e
dilir bir meslek halinden çıktı .. 

OTOBtlSLERİN TARİHİNE 

AİD BİR VAK'A 

ne rvvel kaybolan kocasını ara -
mağa çıkmış .. A vustralyada kay
bolan İngiliz bir böcek mütehas
sısı imiş.. Kadın rüyasında kocası

nın ölmediğini, bir adada yaşadı· 
ğını görmuş. Rüya mütemadiyen 
tekerrür ettiğinden, kadın nihayet, 
kocasını aramak üzer" uzun bir 
seyahate çıkmağa karar vermiş .. 

İsler misini, gitsin, elile koy -
muş gibi bulsun .. Hiç yoktan bir 
koca .. Şimdi böyle akıllı usul ko
ca nerede?. Demek İngilterede de 
kıoca buhranı var .. 

GIDA MADDELERİNİ 

TAGŞİŞ EDENLER 

Bazı gıd.ı maddelerıni ilaçlarla 
tağşiş edenlere Belediye ceza ve
recekmiş- Gıda maddesine ilaç 
katmak halkın sıhhatıne neden 
zarar veriyor anlıyamadık .. 

Belediyenin Yerinde 
Bir Kararı 

Erninönö mıntakası dahilinde 

bulunan 8 dükkan dti!ı muhtelif 
suçlardan dolayı kapatılmıştır. 

Bunlardan biri Sirkecide bir o
teldir. Diğeri, Uzunçarşı cadde

sinde bir fırın olup, eksik ekmek 
yapmutan ve ekmc-kleri iyice pi

şirmediğinden kapatılınşıtır. 

Seddolunan diğer dükkanlar a· 

rasında bir kaç tane lokanta ve bi

rahane ile Çemberlibşta Zindan

kapıda ve Yalıköşkü caddesinde

ki meşhur lokantalardır. 

Boğazda Bir 
Sandal Devrildi 

Fakat Hepsi de 
Boğulmadan Kurtarıldı 
Hakkı adında bir sandalcının 

sandalı ile karşı tarafa geçmekte 
olan İzzet, Yasef, Kadri, Artin ve 
Mehmet adlarında beş kömür a
melesinın bindiği sandal Beyler
beyi açıklarında yanlarından ge
çen bir vapurun dalgasından dev
rilmiş, denize dökülen amelelerle 
sandalcı o sırada oradan geçmek
te olan Ahmet kaptanın idaresin
deki motör tarafından kurtarıl • 
mışlardır. 

Diğer taraftan bir kurukahve -

ci. karışık kahve sattığından ve 

Hasır iskelesinde bir balık tuz -

layıcısı, kokmuş balıklarla sar -

dalye yaptığından ayni cezaya 
çarptırılmışlardır. 

Yakalanan 
Sabıkalı 

1
Bir Katil 10 Sene 

ı Hapse MahkOm 
930 senesinde gümrük kesedar

larından Aliyi tabanca ile öldür

miye teşebbüsünden 'i sene mah· 

kum iken kaçmış olan Siirtli Meh

met oğlu Halil dün Emniyet ikin-

ci ~ube birinci kısım memurları 

tara fından yakalanmıştır. 

Yalan Şahadette Bulunan 3 
Kişi de Üçer Sene Hapis 

Yatacaklar 

Otobüslerin tarihlne aid bir İn
giLz gazetesi şu izahatı veriyor: 
•İlk otobüs 5 nisan 13'l7 de işle -
meğe başladı. Bu otobüsü İki İn
giliz mühendısi yaptı . Londra il~ 
Bav arasında işlemeğe başladL 

İlk günü otobüs bir atlı araba ile 
karşılaştı. Hayvanlar ürktü. A -
rab3 bir çukura yuvarlandL Oto
büs korkunç gürültüler çıkan -
yor, demir tekerleklerile yeri göğü 

KISA POLiS 
HABERLERİ 

Bilakis fayda vermesi lazım de- ı 
ğil mi?- Böyle ilaçlanan gıda mad
deleri hastalanmış. bozulmuş ki 
ilaç vermişler .. Halkın sıhhatini 

dü~ünen bu ehli hayır insanlara -------------• 

Abdullah isminde b:r arkadaşını 
eski bir kin yüzünden öldüren Üs
küdar İsmailin muhakemesi dün 
Ağırcezada neticelendirilmiştir. 

Verilen karara göre İsmail bu su
çundan dolayı 10 sen<? ağır hapse 
mahkllın olm~tur. 

Ayni davada yalan yere şeha -
det etlikleri sabit olan Mustafa. 
Niyazi ve Ahmed isminde üç kişi 
de i:çer sene ağır hapis cezasile 

cez.1 kesmek insafsızlık olmaz mı?. 
AHMET RAt'F 

(KüÇÜK HAHERLEfil 
* Keresteciler halindeki yeni 

pavyon inşaatı ve rıhtımla yolla 
tamamile ikmal olunmuştur. Bu 
münasebetle kabul muamelesinin 
yapılması için Nafıa Vekiıletinden 
Be~ediyece müsaade istenmiştir. 
* Sevgilisi Anjeli bundan bir 

müddet evvel Nişantaşında bir 
sokakta 10 yerind<'n bıçaklıyarak 
öldüren katil Ropen dün Ağırceza 
mahkemesinde 12 sene hapse mah
kum plmuştur. Karardan sonra 
Ropen Anjeli )ıala sevdığini söy -
!emiş ve muhakeme heyetinden 
do;ya meyanında bulunan sevgi
lisinin resmi ile mektublarının 
kendisine teslimini yalvarmıştır. 
Bu taleb kabul olunmamıştır. * Londra sefirimiz Tevfik Rüş
tü Aras Lüleburgazd 'l tren me -
murlarına verdiği paralar arasında 
Ata:ürkün el yazılarile imzalarını 
taşıyan bir 5 liralığı da yanlışlıkla 
verdiğini. buparanın ka-bilse ken

* Karadenizde yine fırtına bll}
lamıştır. Bu sebeble Ereğliden kö
mü.- almağa giden vapurlar li -
mandan açılmışlardır. 
* Defterdarlık Beyazıdda Zey

neb hanım konağının yanındaki 

arsaya bir maliye binası inşa et· 
meği kararlaştırmıştır. * Kainbiraderini balta ile yara
ladıktan sonra yarı canlı bir va
ziyette kireç kuyusuna atan Oflu 
Mehmed isminde bir katil Trab
zonda idam olunmuştur. 
* Talim ve terbiye azalığına 

Maarif Vekiletim umumi müfet
tişlerinden Kadri tayin olunmuş
tur. 

- Şehrimiz defterdar muavin -
liğine İstanbul tahsilat müdür mu
avini Baha tayin olunmuştur. * Maliye Vekileti teftiş heyeti 
reisliğine Maliye Vekil.eti tetkik 
heyeti azasından Hakkı Kimli ta
yin olunmuştur. 

disine iadesini alakadarlara bildir-1---------------
Vali Müddeiumumiyi 

miştir. Ziyaret Etti * Şehrimizde bazı yeni ilkmek-

* Taksimde oturan Andon oğlu\ tecziye olunmuşlardır., 
Civt.ni adında biri dün Beyoğlun- --<><>-

da Cümburiyet caddesinden geç- Bir Tabak Makarnanın' 
mekte iken üzerine bir fenalık ge- H'k A, • ! 
!erek düşmüş • biraz sonra da öl- ı ayesı 
müştür. Sirkecide Esklf"hir otelinde o-

yapılan muayene neticesinde turan Meşktir isminde bir adam 
Civaninin kalp sektesınden öldü- dün otelciden bir tabak makarna 
ğü anlaşılarak gömübıesine izin istemiş; otelci de gidip bunu Ö • 
verilmiştir. merin lokantasından almıştır. 

*Sirkecide Ebüssüüd l'Bddesinde Fakat MeşL-ür makarna önüne 
getirilince, kokmuş olduğunu gö-

62 numaralı evde oturan Simon 
oğlu İsak isminde biri konsolun 
üstünde bir şişe içinde bulunan 
tentirdiyotu konyak zannederek 
içmiş ve zehirlenmiştir. 

* Hamalbaşında oturan Osman 
Galip , Beyoğlunda Şark s;neması 
helalarındaki kurşunları çalar -
ken suç üstünde yakalanmıştır. * Dün Balıklı Rum hastanesinde 
istim kazanlarını temizlemekte o
lan 5 ameleden biri olan Ömer a-
dında bir amele kazanda havasız
lıktan ölmüştür. * Yenikapı sahilinde bulunan ka
dın cesedinin Lalelic' ı Şair Fik -
ret ~okağında oturan Fatma Ze
kiye adında bir kadına ait oldu
ğu ve kazaen denize düşerek öl
düğü anlaşıl ınıştır. 

* Kadirgada Liman caddesinde 
oturan Didar adında bir bayan 

rerek yiyememiş ve polise şika
yet etmiştir. 

Bunun üzerine Ömer yakalan -
mış, fakat: 

- Benim dükkanımda bugün 
makarna yoktu. gidip komşu bir 
ahçıdan aldım. 

Diyerek bu ahçının dükkanını 
da göstermiştir. Memurlar bu se
fer ikinci dükkana gitmişlerdir. 

Dükkan sahibi; filhakika demin 
Ömerin kendisinden bir tabak 
makarna aldığını; Ukin kendi ma
karnalarının taze olup henüz pi -
şirildiğini söylemiştir. 

Hakikaten dükkandaki makar
nalar muayene edilince de; bun
rın taze oldukları anlaşılmıştır!. 

teb muallimleri 80 lira tutan teç
hizat bedellerini 3 senedir hala 
alamamışlardır. Vaziyet Maarü 
Vekıiletine şikayet olunmuştur. 

Vali ve Belediye reisi Lıltfi . mangalda yemek pişirmekte iken 
Kırdar dün adliyeye gelerek müd- içinde yağ kaynamakta olan tava 

Ömerin dükkanında ise hiç ma
karna olmadığından bir tabak 
kokmuş makarnanın nereden gel
diği anla~ı.!amamış ve iş mahke -
meye intikal etmiştir. 

Sultanahmed 1 inci sulh ceza 
mahkemesi bu hususta bugün ka· deiumumi Hikmet Onat ile bir üzerine dökülerek fena halde yan-

müddet görüşmüştür. mış, hastaneye kaldırılmıştır. 

GÔKY0Z0ttDE 
AŞK YARIŞLARI 

No. 111 

- Ben de takdir ederim on1L 
Fakat, neye yarar, Nesrin? Onu 
delice seven biri var ... Ve bu adam 
bütün içini safiyetle bana açmış
tır. Egcr ben ona: .sunayı ben de 
sevıyoruml• demiş olsaydım, Ce
mil derhal intihar ederdi. 

- O kadar çok seviyordu de -
mek?! 

Yuan: lakeuder P. SEBTELLI 

genciz .. Arkadaş gibi birkaç gün 
gezdik, dolaştık. İşte o kadar. Ko
nuşmamız arkadnşlık hududunu 
hiçbır zaman aşmadı. 

Nesrin daha bazı şeyler söyle -
mele istiyoı:du. 

- Biraz daha ısrar et.sem ka -
.nacak gibi.. 

Diye kendi kendine mırıldanı
yorciıL 

kızdı ki.. Birisi yan baksa derhal 
kızanr, morarır ve kafasının için
de binbir şüphe uyanırdı. 

- Peki, ağabey! dedi. Vaktini 
çaldım .. Kusura bakma .. Allah ra
hatlık versin. 

Genç kız yavaşça, boşalan kah
ve fincanını alarak oJadan çıktL 

Reşad içini çekerek eline küçük 
bir cetvel aldı.. Kendı kendine 
söyleniyor: 

- Beton .. Kireç .. Kum .. Tuğla .. 
Çimrnto .. Taş .. Tahta .. 

Cetveli elinden fırlattı: 

rarını verecektir. 

Beni Deli 
Sandılar! 

"Allah Düşmanımı 
Oraya Düşürmesin !.,, 

G 
azetem için enteresan bir 
dava dinlemek üzere, Ağır· 
ceza mahl<emesine ~idiyor

dum. Ceza mahkemeleri korido -
rundan geçerken, Sultanahmed 
birinci sulh cezanın kapısı önün
de, onu gördüm. 25-30 yaşlarında, 
buğday benizli, yüzü tıraşlı, üstü 
başı yırtık, serseri kılıklı bir a
damdı. Yanındaki zata hararetli 
harertli bir şeyler anlatıyordu. 

Ben de yanlarına sokuldum ve bi
lahare adının Ahmed olduğunu 

öğrendiğim adamın sözlerini din
lemeğe başladım: 

- ... Herifin hayatını ben kur
tardım. Eger ben olmasaydım, a
dam çoktan tahtakaleyi boyla -
mıştı. Dua etsin bana! Şükretsin 
Allaha ki, hızır gibi beni yetiş -
tirdL. 

Ellerini arkasında b'rbirine bağ
ladı, duvara dayandı: 

- Bir adamın hayatını kurtar
dım amma, bu bana pahalıya mal 
oldıı. Onları ayırmağ1 çalışırken, 

o Nuri denilen hergel~. bıçağını 

çekerek, kaba etime sokuşturu -
verdi. 

Nümune Kimyahaneye 
Gönderildi 

Belediye Reisliği tarafından, İe
tanbulun fıkara halkına ucuz ek
melt temin etmek üzere hazırla -
nan yeni ikinci nevi ekmeğin tec
rübesi dün yapılmıştır. 

% 25 mısır ve % 75 şi de yumu
şak buğdaydan yapılmıştır. 

Bu yeni cins ekmeğın; istenilen 
bütün evsafı haiz olduğu alaka -
darlar tarafından söylenmekte -
dir. 

Kimyahane raporu en geç Pa -
zartesi günü alınacak ve ~atlup 
evsafta bulunduğu teeyyüt etti
ği takdirde fırıncılara icap eden 
emir verilerek hemen ımalata baş
lanacaktır. 

Bu yeni ikinci nevi ~kmek her 
tarafta 7,5 kuruşa satılacaktır. 

Madam Atina Davasına 
Devam Edildi 

Randevucu Madam Atina ile 
muavini Madam Katlııa ve arka· 
daşlarmın muhakemelerine dün 
asliye 2 inci ceza mahkemesinde 
devam olunmuştur. 

Gizli olarak yapılan muhake -
menın bu celsesinde şoför Osman 
ile Bayan Aleksi isminde iki şahid 
ile ciğer bazı kimseler dinlenil -
miştir. Muhakeme şahıd celbi için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Bu sırada kapının içinde müba- --------------! 
şir ı;ôründü \'e buğday benizli a
dama işaret ederek: 

- Haydi, dedi, gir içeriye .. 
Genç adam, b~şından yırtık kas

ketini çıkararak, sol koltuğuna 

sıkıştırdı. Sonra mahkeme salo 
nuna girdi. 

Hakim, davacıya: 
- Anlat bakayım Ahmed, de-

di. H5.dise nasıl olclu? 

. Ahmed ağır ağır anlatmağa baş
lad,; 

- O gece biraz eğlenmek için 
Beyoğluna çıkmıştım. Dönüşte, 

Köprü üstünde; Nuri, Yusuf ve 
Fa ikin biı-bir !erile döğüştükle -
rini gördüm. Yanlarına yaklaş -
tığım zaman Faik. diğerlerine yal
varıyordu: 

- Benden ne istiyorsunuz? Beo 
ni niçin zorla götürmek istiyor -
sunuz? Bırakınız Allah aşkına, yo
luma gideyim' ... 
Aralarına girdim. Onları ayır

mak isterken Nuri beni yaraladı. 
Ben yere düştüm. Onlar da, bu 
sırada, oradan geçmekte olan bir 
taksiye atlıyarak sıvıştılar ... 

Reis, Küçükpazara yazılan Yu
suf hakkındaki müzekkerenin te
kidine ve duruşmanın ~yın 15 ne 
bırakılmasına karar verdikt<'n son
ra Ahmede döndü: 

- Ayın 15 inde tekrar gele -
ceksin. 

- Bu ayın mı? 
- Evet, ça amba günü. 
- Önümüzdeki çarşambaya 

mı? .. 
Hakim biraz sert: 
- Evet, dedi. 
Ahmed önüne baka baka malı-

kemeden çıkarken, reis onu dur
durdu: 

- Seıı ne iş yapıyorsun? 
- Esnaftım amma, şimdilik boş 

geziyorum. 
- Esnaf mı? 

- Evet. Üstüme ba~ıma bakıp 
belki de inanmıyacaksın amma, 
tımarhaneye girinciy~ kadar seb
zecilik yapıyordum- O zaman kı
lığım kıyafetim de bö." le değildı. 
Bey gibi geçinip gidiyordum, has
tanede bulunduğunı 4 ay içinde 
bütün paraları yedik. İşte şimdi, 
meteliksiz serseri ser;eri dolaşı
yorum. Ne yaparsın, düştük bir 
kere ... 

Ahmed der:ıı derin iç çekti: 
,- Ben tunarhanelik değildim. 

I;Iiç bir şeyim yoktu, biraz soğuk 
almıştım, gr'be tutulmuştum. dok
tor delidir, diye rapor verdi. Gön
derdile r tımarhaneye. 

Acı • tı elar gözlerini yaşart -
mışu: 

- Allah, düşmanımı oraya dü
şür .nesın bay lıiıkım! istediğin ka
dar deli değilim, diye bağır. Din
lemiyorlar hiç'!.. Vaı·sa derdin, 
git Marko paşaya anlat!.. 

D~vacı belki daha ;nlatacaktı 

amma, hakim sözünü kesti ve. 
- Yeter, yeler dedi. Haydi ar

lık git! 

Ahmed kapıdan çıkarken, tek
rar hakıme sordu: 

- Ne günü gelecektim? 
Hakim acıyan nazarlarla ona 

baktı: 

- Önümüzdeki çarşamba günü .. 

MEHMED HiCRET 

çocuk filin yokmuş. Eğer ya'1ıl

mıyorsam, annem biz', babamla 
evlendikten sonra do,;urınuş. İn
san Suoanın ve Meleğin macerası

nı ve mazisini öğrendikten sonra, 
babası hakkında da garib şüphe
lere düşüyor. Şu mel'ıın şeytanın 
muzibliğine bak hele. Aklıma ne
ler getiriyor! Şimdi diışünüyorum: 

Benimle babamdan ziyade annem 
meşgııl olur dalına-. Biz babamla 
arkadaş gibiyiz. Acaba ben de Su
na gibi, babamın üv~y evladı mı
yım? 

Reşad başını sallıyarak kendi 
kendine gülmeğe başladı: 

- Yok, yok .. Bay ~ecmi mu -
hakkak ki benim öz b&bamdır. 

Ynan: Ahmeol Şükrü ESMER 

Yugoslavya ansızın bir kabine 
buhranı karşısında kaL'llıştır. Bir 
kaç gün evvel, Stoyadinoviç hü -
kümelinin beş vekili istüa ederek 
kabineyi de beraberlerinde sürük
lemişlerdir. Bu istifanın sebebini, 
istila eden vekiller, yazdıkları 

mektubda şöylı? izah ediyorlar: 
•Hükiımetin bugünkü teşekkül 

tarzı Hırvat meselesinin halline 
manidir .. 
Hırvat federalizmi, Yugoslav iç 

politikasının en ehemmiyetli me
selesidir. Cenup İslavları devleti, 
isllv ırkının üç kolundan terek -
küp eder: Sırplar, Hırvatlar vt 
İslnvenler. Esasen devlet büyük 
harbden sonra kurulduğu zaman 
da edı cSırplar, Hırvatlar ve İslo 
venler• krallığı idi. Fakat bu dev
letin teşkilittı ne olacak? Sırplar, 
Hırvatlar ve İslovenler bir mer -
kezden mi idare edilecekler? Yok· 
sa bu üç millet biribirine bir fe
derasyonla mı bağlanacaklardır? 
Kral Aleksandr, Sırpları, Hırvat
ları ve İs!nvenleri yoğurup bir ha· 
mur yapmıya ve bu hamurdan bir 
Yugoslav milleti yaratmıya ça -
Iışmıştı. Fakat Hırvatlar buna razı 
değillerdir. Ve on senedenberi fe· 
deralizm için çalışm:ıktadırlar. 

İslovenler için federasyon, arzu
ya şayan olmakla beraber, o de
rece acil bir mesele değildir. Ve 
bunların liderleri olan Papaz Kc 
roşetz şimdiye kadar merkeziyet· 
çilerle iş birliği yapmakta idi. 
Krai Aleksandr"m ölümünden 
sonra merkeziyetçiler, şimdi ikli· 
dardan çekilen Stoy adinoviç'in 
teskil ettiği Yugoslav radikal bir· 
liği kombinezonu teşkil etmekle 
idi. E .. ık üç partiye dayanıyor: 

Sırp radikal partisi, Papaz Koro· 
şetz'in İskıven Klerikal partisi ve 
Spaho'nun Bosnalı müslümanlar 

partisi. 
İki zümreyi ayıran ihtilaf, bU. 

merkeziyet ve federalizm meselc51 

olmakla beraber, son aylar için· 
de Stoyadinoviç hükı'.imetine kar;' 
muhalefet kuvvetleşmekte idi. 
Bazıları hükiımetin, otoriter dev· 
!etlere temayül eden dış politil<8' 
sını tcnkid ediyor. Bazıları da şaJı' 
si ihtiraslar dolayısile karşı ta • 
rafla birlikte yürüyordu. Muha • 
lefat nihayet hükumet blokun8 
karşı bir cephe birliği teşkil ec1e: 
rek ana yasanın deği§tiri!mesiP1 

ve yeni seçim yapılmasını taJeb 
etmiye başladı. Stoyadinoviç ise 
çocuk Kral ikinci Petro devletin 
mukadderatını eline alıncıya l<B' 
dar ana yasayı değiştirmiyecegiP1 

(Yazısı 6 ıncı sahif{'tlı'" 1 

istemeyiz 
Val<We bir sadruanı vr.rınış. Ab,ıl ,. 

bu sadrazamı istemiyormuş. Topla.P 
1 nı;ıh" rak sarayın önüne ("iderken 

Bekri Mmtafa7a raslular. 
Mustafa sen de gel diyerek yal<>~ 

ıınbn tutup beraber alırlar. ı;arsf 
b•" iaiine geıdlkl.,.inde ahali başlar 

tınnu'•: 
- istemcyb, efendim istemeyi%. 

- Biz bu adamı lltemeyh:. 

M .. ıara 9eD de bolu. -• 
M•tara kend.JnJ yerde.n 7ere a.tafl"" 

başlar batırmağa: 

- İslemt7b. ı.temeyh... • 
O v&kttn pa.dlşahı pencereden b• t' 

kınca Mu.st.:ıfanın kendini yerden 1' 

vurduğunu rirüyor: "' 
- Şa adamı bana ıeUrlr, emriııi ~ 

m~ d' 
Mustafa. Padl.şahın huzuruna ıe 

rUmı.. ,. 
- Nlçla lsieml:vorson oihmı. bO 

dam size ne yapmış? ti1' 
- Be-m su 1calar, heD1 eksik u,r 

para •crmeack 4a7ak atar. 

- Kim oklum kim? 1.,ı. 
- Vilan&'&d.akf meyhaneci .APllf 
- Kapansm oflum kapansın· /,' 
- l\lu!tafa sevinrle dışarı çık.li r'*'' 

hallye kar;;ı kapanacak efendtıP 

panacak dt.r. 
Ahali ıor.tr, neresi kapa.nacak!# 
- Vt1angadakl me7hanccl AP 

der. ııJI 
- Evet. Ve itiraf edeyim ki, ben 

Sunayı - eğer sevgiyi ölçmek ıa
zım gelirse - onun sevgisinden yüz
de biri nisbetinde bile sevme -
mijtırn. 

Reşad birdenbire başını ma -
sanı:ı üstüne çevirdi: 

- Yarın sabah er1<en kalkaca
ğım( Nesrin! Bu gece bu hariµ. 
üstündeki tetkikatımı tamamla -

- Daha sonra pencere, merdi -
ven .. Oda .. Oda .. Oda .. Aman Al
lahım, ne dar bir çerçeve, ne sı

kıcı ve yorucu bir çatışma sahası 
bu. Elime bir kitab ahp okumak 
fırsatını bulamıyorum. Kitab oku
mak şöyle dursun .. Hayatımı, ken
dim[, yaptığım ve yapacağım hu
susi işlerimi bile düşıinmeğe va -
kıt yok. Acaba herkes iş hayatın-

mu? Sabah kalk .. Bir fincan çay .. ? 
İşe koş .. Çalış, didin .. Yorul.. Ak
şam olunca ayni yoldan eve dön.. 
Yemek ye, yat! Ertesı gün ayni 

1 
hayat yine başlıyor. Hem de hiç de
ğişmeden. Her günkü dekor .. Her 
zar,ıanki eşhas.. Bun:ı bir facia 
adını vermek için ağlamalıyım. 

Hayıı-.. Ağlıyamıyorum. Komed • 
ya desem, gülmüyoru:u .. gülemi
yorum. Emil Zola: .Hayat tiyat - ı 
roy.,, tiyatro da hayatı taklid e
der!• demiş. Ne doğru söz. İzmire 
geldiğim gündenberi adeta ken -
dimi bir dram artisti gibi, perdesi 
mütemadiyen açılıp kapanan bir 
sahnede sanıyorum. Fakat, öy· 
le bir artist ki, ne süilörü var. ne 
alkışçısı. Halbuki bir san'atkirın 
bunlara nekadar ihtiyacı vardır. 

Masanın önünden kalktı .. 
Sigarasını yaktı .. 
Odanın içinde dola~-mağa baş

ladı. 

anlatacak? Kimbilir mi dedim .. 
Bunu da bilmiyecek ne var? Aş
kını zaten itiraf etti. Hatta evlen
mekten bile bahsetti. Demek şimdi, 
nasıl, ne zaman ve nerede evlene
ceğimizi konuşacağız. Onı.mla. 

Öyle ya .. Bundan başka konuşu -
lacak bir mevzu kaldı mı! Fakat, 
ne garib, ne çetrefil t3lihim varmış 
benim de. Yetişken bir kızı durur
ken, anasını almak ... Doğrusu bu
na benim kadar herkes şaşacak. 

Ya babam duyarsa. Yok, yok. Ben 
babamdan korkmuyorum. O piş

kin, tecrübeli bir adamdır. Bir şey 
söylemez. Zaten. mal, mülk gibi, 
insanların bazı hislere hatta ah -
lfil<:ı. da tevarüs ettiğini kabul et;.. 
me:C 18.zım. Babamda benim ya -
şımda iken ayni şeyleri yapmış. 
Annem bir başkasile evli iken, o
nunla sevişmiş.. Kadıncağız ko -
casından ayrılıp babama varmış. 
Fakat, bu macera ile benimki ara
sında büyük fark var: O zaman 
onlann ikisı de gençmiş. Atada 

Raftan bir eski kitah aldL. 

Kapağının içine dikkatle baktı: 

- Ben dünyaya gelcıiğim gün, 

- Ulan bb onu mu istemtso...,.. 
Ddruanu istemiyoruz derler· 

Mu...ıafa da: .,r· 
- U..nlm sadruamla ne ~IJll b~ 

Benim işim meyhaneci ile ce"9 - Fakat, çok aliikadar oluyor
dun onunla. Bu evi hile Suna ile 
be,-aber tutmuşsunuz. 

maJıyım.. ~ 

Nesrin odada fazla kalamadı. 
'bi ı or.ı.ıl r 

-· Yarın akşam Belvüde onunla 
ulu aca - z. Bana kimbilir neler 

babam şuraya bir tarıiı atmış. Ta
rihin üstiinde şu kelimeler yazılı: 

(Devamı var) 

verir. .O~,; 
Harbiye Cumhuriyet. c 

No.' sıs o. orıı"" 



lctimal Derdlerimlz 
içki ibtil8sı, Sebebleri, 
Zararları, Sert Ve 

Hafif içkiler 

Dr. Kamareddin Bu 
Hususda Ne Diyor ? 

Yazan: RECAİ SANA'Y 

Son Telgraf okuyucularına bu günden itibaren yeni bir anket su• 
nuyorum. Bu anketin me~zuu sıhhi ve içtimai bakımtiıın bütün mem
leketi alakadar edecek mahiyettedir. Birçok salahiyetli mühim ilim '~ 
fen adamlarımıza sorduğumuz suallerin ve binnetice anketimizin esası 
§u noktada toplanmaktadır: İçki iptilasının sebebleri, heyeti içtimaiye
miz üzerindeki zararlnrı nelerdir? .. Ve bu zararları tahlif etmek mj, 
Y· ksa, sert içkileri büsbütün kaldırmak, menetmek mi lazımdır? 

Acaba bütün hekimlerimiz ve diğer '>ütün fen adamlarımız, mü
tefekkirlerimiz içkinin tamamen aleyhinde mi! Derhal ve kat'iyyen 
ıneo'i fikrinde mi? .. 

Doğrusunu isterseniz ben de, bu noktayı ilk adımda birdenbire kes
tiremiyorum. Yalnız bugün ilk olarak konuştuğum, değerli bir beki· 
mimizin her şeyde olduğu gibi içkide de itidal, fikrinde olduğunu gör
düm. Bundan sonraki görüşmelerimi de size bir objektif hassasiyetle 
&netmeğe çalışacağım. 

* Bakınız, Bakırköy hastanesi da-
hiliye şefi doktor Kamereddin Ka· 
niçelebi ile bu mevzuda neler ko
nuştum. Soruyorum: 

- Sert içki kaldırılmalı mıdır? 
Bu ilk sualimi tebessümle karşı· 

hyan muhatabım: 
- Bilmem, diyor. Acaba buna 

hnkfuı var mı? Bazı sebeblerden 
dolayı rakıyı, tamamen kaldırmak 
mümkün olamaz gibi geliyor ba
na ... Çünkü bir keyif ve nihayet 
iptila meselesidir. •Yasaktır!• de
nildiği takdirde ortaya bir takınır 
hileli, dolambaçlı vaziyetler çıkar. 
Müptelaiarı bunu tedarik etmek 
için daha başka çarelere baş vu
rur ve şimdi serbest olarak içilen 
~a_k_ı veya diğer sert içkiler yine 
ıçilir, fakat g.izli olarak ... Aradaki 
fark yalnız gizli ile aşiklir oluşun
dan ibaret kalır. Tamamen menet
mek kabil olsa, hiç de fena bir şey 
olmazdı ... 

- Sert içkilerin ne gibi zarar
ları vardır? 

- Şüphesiz zararları pek çok
tur. Öyle bir kalemde atılamaz. 
Fakat bu gibi içkilerin zarar dere
cesi içiliş şekline ve içenin sıhhi 
Ve bünyevi vaziyetine bağlıdır. Bi· 
liyorsunuz üç kadeh rakı ile başı 
d_önen adam olduğu gibi, birkaç 
§ışeyi yuvarlayıp dimdik duran -
lar da az d1>ğildir. Rakı içenleri • 
l'niz rakıyı mutlaka kendilerini 
kaybedercesine sarhoş olmak mak
SadiJe içiyorlar. Rakı umumi ba
kımdan gerek ferden, gerek içti· 
!'nal bakımdan zararlıdır. Fakat, 
Sağlam bünyeli olup da 60 ını aşın· 
cıya kadar içip de bir şey olmı -
Yanlar da çoktur. Hatta hazan 
!" . 
Uzum ederse, biz hekimler de az 

tniktarda rakı içmek müsaadesini 
bazılarına veriyoruz. Bence şu 
~izde rakıyı, ve diğer sert içkileri 
ıtidalle içebileeek pek az kimse 
bulunabileceği içindir ki, vardığı
lnız netice içkinin zararlı olduğu
dur. Bu _ayni zamanda bir idare 
ışidir. 

-İçki sağlam vücudlü bir ada
tnın da ömrünü kısaltmaz mı? 

- Şüphesiz kısaltır ve daima ı 
tahribkardır. Fakat, dedim ya .. 

Doktor Fahreddin 

Keyfe müteallik bir şey olduğu 
için içenler bu ömür kısalmasına 
canla başla razı oluyorlar. 

- En sert içki rakı mıdır? 
- Hayır, çok daha sert içkiler 

var .. Rom, viski ve saıre gibi... 
Onlarda daha fazla Alcool supe -
rieur vardır. Rakı nisbeten daha 
hafif bir içkidir. 

- Rakı, şarab, hıra arasLnda ma
zarrat itibarile ne derece fark var-
dır? 

- Diğerleri daha az sert ve az 
alkollü içkilerdir. O nisbette de 
zararları azdır. Fakat bünyesı mü
said olmadığı halde çok şarab içen 
adam için de bu içki yıne ayni va
him neticeyi doğurur. Muzurdur, 
fazlası zarardır. 

- Rakının derecesi indirilerek 
daha az sert yapılsa ruısıl olur? 

-Sarhoş olmağı itiyad edınmiş 
olanlar onun yine sertini bulmağa 
çalışacakları gibi bulamasalar da
hi kafalarını ayni derecede tüssü
lemek için bu defa da çok değil, 
pek çok içmek mecburiyetinde ka
lacaklar ve bunu yapacaklardır ... 

- insanın içkiye alışmasında en 
fazla amil ve müessir olan nedir? 

- Bunun birçok ruhi ve içtimai 
sebebleri vardır. Herkes başka baş
ka bir takım sebebler ve amiller 
tahtında içkiye alışır ve sonra bu
nu, bazıları iptila haline getirir. 

- Eski gazellerin, şiirlerin, şar
kıların içki iptilasında tesrlieri var 
mıdır? 

-Bilmem ... Belki bu da bazı 
kimseler için bir sebeb teşkil e-

ZORBALAR 
SALTANATI 

''"· 66 

it - Emredersiniz beyim... Fa • 
d at hanımefendi irade buyurma
ıkça buraya nasıl gelebilirim!.. 

f - Kolay, ben valdeme ve kal~ 
aya söylerim .. 

- Sizin cariyeniz yok mu? 
tı - Var, var amma biz artık o

llnla kardeşletşitk. 

111 
l:>eİi·k~~lı; kızı bir alay sorgu 

·,, ate çektikten sonra yavaş yavaş 
,anına k • 
~ . so ulmaga başlamıştı. 

ı. Urıdan delikanlının her halde 
><end· . 
k ısıne sarkıntılık! edecegı"ne 

an· 
ttn. 1 0lmuştu. Lakin, hiç vaziye-

t bozmuyordu. 
ltü,.;;ı.. 

•- bey nihayet kızın yana • 

zazau: M. ı>amJ lıCARAYEL 

ğını okşıyarak: 

- Sıkıldınız galiba... dedi: 

- Hava bu akşam oldukça sı

cak. İsterseniz daha ferah olmak 
için üstündekinizi de çıkar·ınız .. 
- ..... . 
- Hep susuyorsunuz. Biraz da 

siz söylesenize ... 
- Ne söyliyeyim beyim!.. 
Delikanlı kızın bu cevabından 

cesaret bularak arkasındaki tu • 
valeti çıkarmağa başladı. 

Nuridan, arada sırada o_muzla· 
rını kasarak: 

- Yapma beyim ... Rica ede -
rirn yapma!. 
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Pahalı Otobüs 

T
ramvay ııirketi de Nafıa 

Vekaletine geçti. Hükfunet
teo, müteaddid defalar al -

dığunız şikayet mektublarını mev
zu yaparak bir temennide bulun
mak istiyoruz: 

Şirketin Taksim ile Beşiktaş a
rasında işlettiği otobüslerde bilet 
ücretleri çok pahalıdır. Şimdi, Na
fıa Vekaleti, bu otobüslerin bilet 
ücretlerini derhal indirebilir. 

Bugüne kadar, birçok defalar 
bu mesele mevzuu bahscdild iği 
halde, nedense, bir türlü halledi
lememişti. Artık, bugün, bir mani 
kalmamıştır, zannediyoruz. 

Daima halka hizmet etmekle 
şöhret bulan sayın Nafıa Vekale
tinden bu hizmeti de ünıid ediyo • 
ruz. 

BÜRHAN CEVAD 

Mekteb 
Müdürlerinin 
içtimaı 

Maarif Şurası Hazırlığı 
Şehrimizdeki bütün mekteple· 

rin müdürleri dün muhtelif mın
takalarda umumi içtimalar ak -
deyJemişlerdir. 

Bu toplantılardan Galatasaray 
Lisesindekinde; hususi ve resmi 
Liseler müdürleri ; Beyoğlu Ak -
şam Kız Sanat mektebindekinde; 
tekmil orta mektep müdür !eri bu
~unmuşlar ve Çapa Kız Muallim 
mektebinde yapılan toplantıya da 
muallim mektepleri müdürleri 
iştirak etmişlerdir. 

Ayrıca Sanat mektepleri mü • 

f Tramvay Şirketi Satın Alındıktan Sonra J 

Şehirde Yeni 
Yapılacak Tramvay 

Hatları 
Eminönü:-Eyüb, Maçka -Beşiktaş 
Azabkapı - Şehzade Hatları 

T ramvay Şirketinin devir ve 
teslimi ile meşgul olan hey
•t dün de mesaisine devam 

etmiştir. 

Bı.nka ve kasalardaki para ve 
hesapların tesliminden sonra ; 
şimdi Beşiktaş, Aksaray ve Şişli 
depolarile malzeme anbarların -
daki eşyaların devir ve teslimine 
geçilmiştir. 

Diğer taraftan Nafia Vekaleti; 
şirhtin yeni müdürünü de tayin 
etmiştir. Bu zat yarın veya öbür· 
gün şehrimize gelerek yeni vazi
fesine başlıyacaktır. 

Ayni zamanda mühendislerden 
ve bazı mütehassıslardan mürek
kep bir fen ve tetkik heyetinin 
de bugünlerde İstanbula gelmesi 
beklerımektedir. 

Bu heyet; tramvay hatlarının 

ve mevcut arabaların vaziyetle -
riui gözden geçirecek ve şebeke
nin şimdiki vaziyeti ile halkın ke
!'Bfet ve mevkiin ehemmiyetine 
göre şebekenin tevsi edileceği yer
leri tesbit edecektir. 

SPOR iŞLERi 

Alakadarların kuvvetle tahmin

lerine göre Nafia Vekaleti; eski 
şirketin mukavelesinde mevcut 

olup ta tatbik etmediği yeni hat
lar inşası işine hemen başlıya • 
caktır. 

İlk olarak Şehzadebaşı - Unka
panı hattı inşa edilecekse de bu -

radaki istimlakler ve yolların tes
viyesi muamelesi ikmal olununca

ya kadar Maçka - Beşiktaş ve 6 ın

cı daire - Azapkapı hatlarının ya
pılacağı anlaşılmaktadır. 

Hat Azapkapıya indirildikten 
sonra buradan Karaköye kadar 
temdit olunacak ve artık tram -
vaylar Galatadan geçirilrniyecek
tir. 

Diğer taraftan Eyüp, Defterdar 

ve civarı halkı da eski şirket tara
fından bir türlü inşa olunrnıyan 

Eminönü - Eyüp hattının da bir 
an evvel tesisini Nafia Vekale • 

tinden rica etmeğe karar vermiş
lerdir-

Bulgar Milli Takımı 
Cuma Günü Geliyor 

dürleri de Akşam Sanat Okulun· E ulgarist a • 
da i~tima etmişlerdir. nın birin • 

Bu toplantılarda; i:>nümüzdeki ci sınıf fut-

yedi oyuncu bulunmaktadır. O -
yuncuların isimleri: 

Kaleci: Teodor Dermonski (35 
defa beynelmilel), Saf; bek: Yer

gi Balakçiyef (8 defa beynelmilel) 
sağ haf: Lüben Petrof. santrhaf: 

yaz içinde içtima edecek olan Ma· bol klüplerinden 

arif Şürası hakkında mühim gö- '·A. s. ~3 Cuma gü
ruşmeler cereyan etmiştir. nü sa.:ıt 10 da kon-

Davet 
fstanbul Müddeiumumiliğin 

den: 
Halen İstanbulda bulunduğu 

anlaşılan Erzurum h.ikim nam • 
zedi Şuayyip Kordanın acele me· 
muriyetimıze müracaatı. 

vansiyonelle şeh • 

rimize gelecek ve 
Cumartesi günü 
birinci maçını sa -
at 15.~0 da Şişli i

le, ikınci maçını 

Pazar günü saba

hı saat 11 de Be -
Vouıchko 
Yordanov 

d~bılır. Ruhu coşturur, insanı ha
yale sevketmek itibarile ... 

yoğlusporla yapacaktır. 

Yeni nesille eski neslin iptila ve 
irade dereceleri arasmda fark bu
luyor musunuz?. 

Borislav Vitosk1, sol baf: Mihail 

Busef, sağa çık· Vlado Teodorof, 
(7 defa beynelmilel), sağiç : Lu· 
bomir Angelof ( 40 defa beyne! -

milel), santrfor : Yorgi Paçaçi -
yef (7 defa beynelmilel) , soliç : 

Benjamcn Astrugof; (1 defa bey
nelmilel), solaçık: Vuçko Yor -
danof (15 defa beynelmilel). 

Takımla birlikte ayrıca üç ih· 
tiyat ve iki idareci gelmektedir. 

Bu karşılaşmalar için fiyatlar: 

Yeni 
Fabrika 

~imento ve 
f a~rikaları 

Su~kostik 
Malzemesi 

r 

Sivasta kurulması kararlaştı • 
rılan büyük çimento fabrikası i· 
çin sipariş edilmiş olan tesisatın 
mühim bir kısmı şehrimize gelmiş 
ve buradan Sivasa gönderilmiştir. 
Diğer taraftan İzmitte kurula • 

cak olan yeni klor ve Südkostik 
:fabrikası tesisatının bir kısmı da 
sipariş olunmuş ve yola çıkarıl

mak üzere bulunmuştur. 

Muallimler 
konferansı 

İlk mekteb muallimleri için ter
tip olunan konferansiara şehrimi
z'in muhtelif semtlerinde dünden 
itibaren başlanılmıştı:. 

Bunlardan İstanbul Üniversite· 
si konferans salonunda Pedagoji 
Profesörü Sadreddin Celal Asel 
tarafından Yurtbilgisi hakkında 
bir konferans verilmış ve bu top
lanuda Fatih, Eminönü, Eyüp ve 
Bakırköy semtleri ilk mektep mu· 
allimleri hazır bulunmuşlardır. 

Ayni saatte Galatasaray Lisesi 
salonunda Yüksek MJallim Mek
te-bi Müdürü Profesör Hamit Ot· 
kun tarafından bir tarih konfe -
ransı verilmiştir. 

Bu konferansa da; B~yoğlu, Bey 
k<ız, Sarıyer, Beşiktaş ve Üskü - · 
dar kazalarındaki ilk mektep mu
allimleri gelmişlerdir. 

Dünkü 3 üncü konferans ta Ka
dıköy 12 inci okulda verilmiştir. 

B. Fevzi Selenin coğrafyadan 

bahsettiği bu konferansta da Kar· 
tal ve Jsküdur semtleri ilk mek
tep muallimleri iştirak etmişler

dir. 

158 Halkevi 
Açılıyor 

Ayın 19 uncu pazar günü mem
leketimizin muhtelif yerlerinde 
yeniden 158 Halkevi açılacaktır. 

Resmi küşad ıAnkara Hal.kevinde 
bir nutukla bizzat B~şvekilimiz 

Refik Saydam yapacaktır. Bunla
rın arasında Şile Halkevi de bu -
Iunmaktadır. 

---O-

Ber~erler Arasın~a 
IMilaf Kalma~ı 

- Ben yeni nesli, böyle keyif 
verici şeylere iptilada eski nesil -
den daha iradelı görmüyorum. 
Hatta biraz da laübal' buluyorum. 
Tabı! müstesnaları var. 

Halen Sofya lik maçlarında bi
rinci vaziyette bulun2n ve geçen 
hafta Bulgaristanın meşhur Levs
ki takımını 11-4 gibi açık bir sayı 
farkile mağlüp eden A S. 23 ta
kımında Bulgar Milli takımından 

Duhuliye 30. tribün 60, balkon 100 
kuruş olarak tesbit edilmiştir. 1 

Şehrimiz berbed·'r cemiyeti i· 
dar~ heyeti ile cberberler m~ -
tebi tedris heyeti arasınd<> mek -
teb:n idaresi meselesinden dolayı 
bir ıhtiliıf çıkmıştır. 

- İçkisiz, yahud, sert içkisiz 
eğlenti olamaz mı? .. 

- Bunlar hep keyfe, zevke, dü
şünce, ve karaktere bağlı şeyler 

olduğu için, bu sualinizin cevabı 
da fikre göre değişır. Binaen -
aleyh içkili veya içkisiz eğlenti 

yapılabilmek meselesini de ancak 
•adamına göre!. .. • neticesine bağ
lamak icabeder. 
Sayın doktorun dışarda bekle • 

yen hastalar-ile meşgul olması için 
müsaadesini dileyerek ayrıldım. 

- Bir şey yapacak değilim ... 
Hava sıcak oldağu için daha ser· 
best olmanızı istiyorum .. 

- ..... . 
Delikanlı; biraz naz, biraz da 

mümaneaatla karışık hareketler
den sonra, Nuridanın arkasından 
tuv ıletini çıkarabildi. 

Kız; ellerile yüzünü kapıyarak: 
- Beyim; yapma! .. Şimdi ha

nımefendi gelir ... Kurban olayım .. 
Acı bana! ... 

- Üzülme canım!.. Valdem bu
rada yokmuş ... Bana hizmet eden 
cariyeyi alarak gece yatısına git
miş ... 

- Nasıl olur, ben biraz evvel 
hanımefendiyi aşağıda gördüm ... 
Carıyenizde yanında idi. 

- Hayır; görmüş olabilirsin.iz, 
fakat; Sadrıanadolu Hamit efen
din;n konağına gitmişler ... Bana 
kalfa söyledi. 

- Velevki, böyle olsun ... Ne -
den beni soyuyorsunuz? Çok ri-

Yorgancılar 
Cemiyeti 

Yorgancılar Cemiyeti, dün yıl

lık toplantısını yapmış, idare hey

eti seçimi yapılmış ve 8 azadan 4 
ü ipka olurımuş ve diğerleri isti
fa etmişlerdir. 

Bunların yerine yeniden aza o
larak mobilyacı Murat, hallaç İs

mail, yorgancı Recep ve yorgancı 

Ahmet intihap olurımuşlardır. 

ca fderim bana kıymayınız ... Son
ra beni kim alır? .. 

Fettan Nuridan, delikanlıyı hı· 
za getirmek, kendine bendetmek 
için kolay kolay teslim olrnamağa 
karar vermişti. 

Delikanlı; şahlanmış, heyecan
lanmıştı. Ka-lbi örse vuran bir bal
yoz gibi seda veriyor, elleri tit • 
riyordu. 

Fakat; bin naz ve niyaz içinde 
kızı sayabildi. Lakin, Nuridan de
likanlıya fazla ileri gıtmemesi i
çin iradesine hiıkim olmağa çalı· 
şıyordu. 

Ve netekim muvaffak oldu. Kü
çük bey, tamamile tatmini ateş e
dememişti. Tadı ağzında kalmış

tı. 

İhtiyar çerkes kalfası, ayakları
nın ucuna basarak yanındaki o
daya geçmiş, anahtar deliğinden 
içerisini gözlüyordu. Nuridanın 

delikanlıyı çileden çıkardığını gör
dükçe memnun oluyor ve gençlik 

Eminönü 
Meydanı 

Eminönü meydanında 'il! civa

rındak i ekser dükkan kiı a:arının 

% 100 arttırıldığını yazmıştık. 

Defterdarlık burada b ;r k'lmis • 
yon marifetile tetkikat yaptır -

rnağa başlamıştır. Kiralarını yük

seltenlerin hemen vergileri y4k -

seltilecek ve belediyece de şerefi

ye resmi alınacaktır. 

hatıraları canlanarak he:,ıecanla
nıyordu. 

Vakit yatsıyı bulmuştu. Yemek 
zamanı çoktan geçmişti. 

Fakat, delikanlı yemeği unut
muştu. Hatta, bir aralık hizmet -
çilerden biri küçük beyi yemeğe 
çağırmak için yukarıya çıkmış -
tı. Karşısında ihtiyar çerkes kal
fasının dikilip durduğunu görün
ce yüzgeri edip gitmişti. Kalfa 
hizmetçiye şu emri vermişti: 

- Bey bu akşam biraz geç ye
mek yiyecekmiş, ben sana haber 
yollarım ... 

Delikanlı, Nuridanı bırakmak 

istemiyordu. İki saat ıçinde epey
ce yorulduğu ve yıprandığı hal -
de meramına tamamile ermek için 
çalışıyordu. Kız, bir türlü mü -
saade etmiyordu. Ağlıyarak, ka
çarak, fırsat vermemcğe say ey • 
liyordu. 

Küçük beyin gittikçe artan ih· 
tirası dinlenecek gibi değildi. 

Ticaret odası ve maarif müdür
lüğünün girmcsiJe hallolunarnı -
yan bu ihtili!, nihayet mekteb ted· 
ris heyeti ile cemiyet idare heye
tinin yaptıkları müşterek bir top
lani.ı sonunda hallolunmuştur. 

Cemiyet yeni tahsisat vererek 
mektebin modern bir hale gelme· 
aj.ııi temin etmeği kabul etmiştir. 
Yakında derslere b~lanilacak· 

tır. Diğer taraftan cemiyet, idare 
heyetinden iki kişi mektebin mu
allirnlüğne tayin olunacaklardır. 

İşin fazla uzadığını gören kalfa 
işi tadında bırakmak için bir kur
nazlık düşündü. 

Kapıyı vurup oğlanı yemeğe ça
ğırmak ... Bu hareket tam yerinde 
olurdu. Delikanlı tadı damağında 
kalarak ayrılmış bulunurdu. 

Çerkes kalfası; _derhal usuletle 
dışarı çıktı ve hafifçe kapıyı vur
du. Bundan istifade eden Nuri -
dan derhal uzandığı sedir üzerin
den toplandı. Üryan vücudünü 
biran evvel örtmek içın tuvaleti
ni alarak kapı arkasına kaçtı. 

Delikanlı da, sedirden fırlıya

rak entarisini giymiye koştu. 
Bir anda entarisini arkasına gi

yen delikanlı hemen oda kapısına 
koşarak araladı. Kalfasını görün
ce sordu: 

- Ne o kalfam bir arzunuz mu 
var? 

- Oğlum, yemek için çok ge -
ciktiniz... Vakit yatsıyı buldu. 
Valdenizin gelmesine bir şey kal-
madL - Devama var -

Toplantı Salonları 

W 
ali Lütfi Kırdarın gazete • 
lerde çıkan izahatını oku
yanlar, bu şehrin nelere 

muhtaç olduğunu bir kere daha 
hatırladılar. Esasen bu noksanlar 
meçhulümüz değildL Her zaınan 
sayıp döktüğünıüz şeylerdi. 

Lutfi Kırdarın sözleri ında 

bilhassa şehir gazinoları, salonlar, 
kulübler gibi toplantı yapılan bü
yük binalar nazarı dikkatimi cel
betti. 
Şimdiye kadar İstanbulda bü

yük kulübler, büyük salonlar ne
den yapılmamıştu, biliyor musu
nuz?. Çünkü, hayat tarzımız, ya
şayış seviyemiz böyle birşeye ih· 
tiyaç hissettirmemiştir. 

Eğer, bizde cemiyet fikri ve iu
siyaklan kuvvetli ve itiyad halin
de olsaydı, muhakkak ki, bu bü
yük şehirde, bugüne kadar birka~ 
toplantı salonu, kulüb ve sair. 
yapılacaktı. 

Bütün faaliyetlerimizin, 'ucu • 
de getirmek istediğimiz bütün ye
niliklerin anası, ihtiyaçlarımızdır. 

İhtiyaçlarımızdır ki, bizi Lir ta
kını yeni eserleT vücude getirme
ğe sevkeder. 
Beyoğlunda bizim bir matbuat 

cemiyeti binası var. Orasını şöyle 
bir kulüb haline getirmeyi düşün
müştük. Hatta bir aralık, büfesini 
bir zata kiraya verdik. Arkadaş
lar, akşamlan toplansınlar, konw;
sunlar, kitab, mecmua, gazete o
kusunlar, radyo çalsınlar, ef:len
sinler; hatta, yesinler, içsinler, de
dik. Bütün bu saydığun vasıtalar 
küçük mikyasla temin edildi. 

Kışın soğukta, kalorifer de mü
tevazi sa1onlarımızt sıcacık Japı . 
yordu. 

Fakat, maalesef bu fikri tahak
kuk ettiremedik. Sebebi basitti: 
Çünkü, bizde henüz cemiyet fikr 
olgunlaşmamııı, böyle bir ihti) aı 
hissetmemiştik. 

Bu, oldukça cazib ~atı altır:a, ak
şamları toplanan arkatla~ların 

mecmuu en fazla beş altı t i~ivi 
geçmiyordu. RE"AO Fi YZİ 

[s~i istimlak Beje 'laıi 
Belediyemizin yeni mu"1sebe 

müdürü, Muhtar acar ya:ıtı tc · • 
kikler sırasınra senek• r rı 

hala tediye olunmam 'l b.r, • 
timl;}k bedelleri mcvcud oldu '1-

nu görmüştür. 
Bunun üzerine tskı ve yer! bü

tün istimlak alacaklıları hakkın
da bir liste ha1.1rlanmasına b3 
lanıirnıştır. Bu alacal,latııı J->c ı 

için yeni bülçcye tah~·sat kcına 
cak ve bu suretle haklı ~Hıyet -
lerı:ı önü alınacaktır . 

Birimizin Derdi 
hepimizin Derdi 
Kömür, Odun 

Bir okuyueunıımd.i.n A. K. rf'm

r.ile aldıfunq bir mektubda. lıo

mür ve odmt ba.11.kıııda cazete -
miı.de bir mud.det eV'\"el cık.an bir 
yazıdan bUisJc, 7ine bu hususta 
birk~ M."ıkl'Ö.&ÜJl yaptığı yakı -
şıksı:a hareket 1JU suretle an1atı1-

ma.Jıta.dır: 

._. Mabterem l':U.t:ienlztn 15 
lklnclll:inu.n &39 iarih ve 668 sa
yıh nüshasının iı(uncü sütunun
da odun, ı.ömill' ba.şlıkh ya%ınıı:

da fazla olıı.a teksin diye ıslak kö
mür satblı:ları ;,uıhdır. Edirneka
pı, Topkapı, Eytib, R.ami mtnta
kalarında markalı hamallar var
dır. KömtirciUer seldfklert u. -
man bu .bamallar muaJlat olur
lar ve Hm l6miır •eti.renden ve 
hen> de ııJıcıdan bir iki lira para 
Sste.rler. Efer ı.u para vrrflmezse 
beş ,.-öz okll:ah.11 araba.rı altJ, yedi 
yüz okkaya malederlt>r. Hasılı 

halllı pek büyük u.rarlara sokar
lar. Kömürcülerin bu işlerine se
beb hama.llardır. Binaenaleyh ken
dilerinin lhıa.r ettikltrl belediye 
markasını alet tttlba.z ederek dl
ier tan.fda avaJlı bizlerl de ek
mek pa.ra.nndan edrrler. İşte bu 
suretle halkı tzrar edenler hak -
kında sıkı talrlbat icrası için all
kadar m.::ıllamın na.sarı dlkk.atlnl 
ce.lbetmenlzl rlea ederlnı.» 

SON TELGRAF: 

Olı.:uı ucam.n. me.ktunun so -
nunda, bu vad7ettn ne derece doi
ru oldufunllJl lahlı.llıl iç.in Şeh
re:m.inl - Tctpkapıda kahveci Zül
flkardan &<im ifrenllecet, Hli
seyln Pehlivandan s.rulablltte 
jtal lıay<ktmdlMI<. 
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1 Avrupa'nın Yeni D~dle~ 

üstemleke Ve 
Silöhların Tahdidi 

lngiliz!er Bütün Pürüzlü lş~erin T opf an 
Görüşülmesinde lsrar Ediyor 

Almanlar SilahlarınAzaltılmasına 
R a zı D eğ iller m i ? 

. 

Müstemleke meselesinin nılizakere si için ispanya meselesinin halli bek lenme!<tedir. İspanya meselesi ise 
bitmiş demektir. Franko İspanya ya tamamile hakim olmakla, Fran koy.& şiddetle muhalif olanlar ise 

işte böylece Fransaya iltica etmektedirler. 

IA 
lmanyanın müstemleke da· 
vasında acaba ileri doğru a
tılmış yeni bir adım var mı? 

v 'ksa mesele dönüp dolaşarak 
· € iki sene evvelki safhaya mı 

Sakıt Hükümdarlar: 

geliyor? Bunu kabul etmek b'raz 
zordur. Fakat şimdi müstemleke 
m~lesinin yeniden tazelendiği 

şu günlerde ister istemez böyle 
bir sual hatıra geliyor. 

Eski Kayser Nasıl 
Yaşıyor? 

Serveti Az Gelir Getirmeğe Başladı 
ski Alınan imparatoru Vil
helm seksen yaşına gırdi. 

İkinci kiınun ayının 27 inci 
, •na günü eski Kayserin Fele • 
: ı:enkteki Dorn şatosunda kendi 
d ıstları ve yakın akrabası arasın
da bu münasebetle mearsim ya -
pılmıştır. 

Seksen yaşına girmesi muna -
scbetile Anupa gazetelerinde t~ay
s~rin geçinmesi. bugünkü hali, 
\'a klı nasıl olduğu mevzt:u bah
soiuyor. Holandaya gittiğı zaman 
Kıyserın Almanyada bıraktığı 

emlakin kıymeti 1,000,000 İngiliz 
lirası olduğu tahmin ediliyordu 

Almnnyadaki çıftliklerden, tür
lürlu emlakinden gelen vari -

at az d ı;ıldi. Felemenge gitt !11 
ıaman "'·veli\ 80,000 İngiliz lirası 
vererek bulunduğu şatoyu almış
tır. Her s~m· g("!en iradı ile geçi-

nen Kayserin geliri gitgide azal
mış. Bilhassa Alınanyada tatbik 
edilen yeni kanunlarla harice çok 
para çıkması da yasak olduğundan 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Eski Kayseı· Vilhelm 

- Hiç de çapkın kıza benzemiyor!. . 

Anlaşılıyor ki İngiltere lçln müs
temleke meselesini konuşmak 

imkansız değildir. Ancak, Londra 
bununla birlikte tahdidi teslihat 
müzakeresine girişmeyi de elzem 
sayıyor. 

İki sene evvel Almany~ müstem
leke davasının başka bir mesele 
ile bağlı tutulmasına müsaade et· 
miyeceğini anlatmıştı. Fakat bu 
noktai nazarında Almanya sebat 
etse bile Londra maksadından ay
rılmamıştır. Müstemleke mesele
sini diğer bir veya birkaç mesele 
ile beraber konuşmak.. 

Demek ki iki senedenberi P"li
tika aleminde bu meseleye dair 
yeni bir değişiklik olmamıştır. Ye
niden silahlanan Almanya şu son 
dört beş senedir alabildiğine harb 
malzemesini arttırırken, askeri 
kuvvetinin münakaşa ve müza • 
kere mevzuu olmasına tahammı.il 
edebilecek, silahlarını azaltması 

istenecek olursa buna razı ola • 
cak mı? 

Bu cihet Alman matbuatının hiç 
hoşuna gitmlyen bir mevzudur. 

Onlar, buna karşı son dı;rece sl
nifıi görünüyor ve Almanyanın 
silahlarını azaltmak için herhangi 
bir müzakereye gireceği doğru ol
madığını yazıyorlar. Mesela Alı;e
menie Zeitung gazetesi şöyle di
yor: 

Silıihlanınak işi ne kadar mas
raflı olursa olsun Almanya bun-

(Devamı 1 inci sahiff!cl.'') 

j'Meraklı Şeyler( 1 

SUN1 İNCİLER HÔK VE 
1 

net. ııok """ldenberl luynır(lldlt 

ve ba. kıymetini her zaman mll

hafaza elmlşlir. Bu sebebie Wı:-

lldlnl yapmaia ııalıpnl&r ook olm.ct
tur. S ABIKALI 

Fakal, hakiki inci yapmanın lmklıu 
7oklur. Eskiler. hakiki. fakat renkleri 
bozuk, şekilleri biçimsiz inollerl dö • 
verler, toz haline ıetlrlrler, sonra bu 
tozlarla inci yapmıya u.frqırJardL 

(:lnlller, yapUklan sahte lncllerl, 
istiridyelerin lplreslne koyar, donb 
kenarına bırakırlardı.. 

Veoedlklller, on altıncı u1rda küçük 
ve oetfaf yuvarlaklar yaparlar ve lçe
rllerlnl inci renPode boyalarla bo • 
yarlardı. 

Fransada, camdan yapılan lncllerln 
içerisine cıva silrülür, tncJ renl'I ve
rll.mJye çalışılırdı. Nihayet, jakln adi& 
birisinin yaplıiı bir lesblh biıUIJi re
korları kırdı. 

Jakon. camdan yaptıJı küçük ve p ... 
yet Jnce yuvarlakların tçerlslne. kefal 
ballfı pullarının kurutulmllf .ve dö ... 
vilJmiq putlarını koymaia muvaffak 
olmu~tu Bu u'ul el'an tatbik olun • 
maktadır 

GARİB BİR ESER 

Vaükan matbaası. Mad&ı"&skar lfn .. 
nlle baslıiı incilin bir nüshasını Pa • 
paya lakdlm etmlşllr. 

Papa, bu hediyeden oot memnun 
olmuşlur. 

İncil, başl&tl&'ICl dahil olmak ,arllle 
1,486 sahifedir. l\.tadacaskar il.sanına 

tercümesi, u2un muddet orada ikamet 
eden m.ls7onerler tarafından yapıl ... 
mqtar. 

BİR İSTATİSTİK 

Dünyada ı;arfolunan kahve mlktannı 
gösteren bir tstatistlk yapılıruşbr. 

Bu tstatlstlke .-öre: 
Danimarkalılar adam başuıa senede 

592 &Tam. lsveçlUer 5~5. Norveçll1er 
448. Bclçlkahlar 458, 1101.andahlar '08, 
Fransızlar 375. Ftntandlyahlar 350, 
Almanlar 175. İtalyanlar 75, inrllbler 
38 ve · olonyahlar 11 cnm kahve sarf 
edJyorlar. 

DtlNYA..'llN EN ESKİ 

GAZETESi 

Dünyada mevcud gazeteJerln en 1u .. 

demllsl. Çin - Japon muharebesln.bı 

kurbanı oldu. 
Japonlar, bu en eski razeteyl Pelpi..n6 

Bao'yu büsbütün kapattılar. 
Seki.zlnel asırdanberl neşrolunan b11 

pzete, Çin tarlhcUerlne cöre İsanın 
dotuşundan 40Z sene aonra tesis edll
mlşllr. Müessisi (Çinli Gülenber&') de
nUen Sou - Kung'dUI'. 

Bu adam. yalnız dün,.anın llk maı-. 
baacısı deill, Uk cueteclsldlr. 

KÖEN ELİZABETİN 

HUSUSİYETLERİ NEDİR! 

Dünyanın en büyük Transatlantttt 
cKöeıt Efüabeb, 27 eylill 1938 do su
ya lndirlldL Boyu 314 metro; ı-ttverle
sinde seı:lntl mahalli 2ı1 metro, re
nlşlitl 36 metro; yüksel<llil, omurıa
sından büyük salonun kubbesine ka· 
dar36 metro 50 santimdir. 

Bu rnuaz~am &"eminin IDIJUJ için iki 
&e.nedenberl C"CCCll l'ÜDdür.lil 5,000 ame
le çalışmaktadır. Sür'aUni.n ne olaeağı 
heniız malllm delildir. 

DA.bıi VERGİYİ 

iımAS EDEN HtlKtlıllDAR 

Fransada. yedinci Şarlln devri sal
tanatına cellnclye kadar hükümdarlar9 
harb masrafları. karşalıit olarak lüzum 
CÖrtildÜkçe fevkaJ:ide verrl ahrdL 

Yedinci Şarl, 14!9 da daimi verri1l 
llıdas elli. 

O 
na,. san'atı bıçakçılık olduğu j 
için cbıçakçı Nuri. derler- [ 
di. Bir katil cüm iinden on 

beş seneye mahkılm edilmıs, beş 
senesi zamanla affa u~raınış, on 
senesini de yalmış cP.zasını bitir
mek ı.izere idı. Bir hafta sonra çı
kacak, İstanbul.da, bu doğup bü
yüdüğü şehrin sokaklarında her
kes gibi serbest serbest dolaşııcak, 
Yine mahalle, semt i<ahvelerine 
gidecek oralarda eski nfkadaşla -
rını tekrar görecek, belki hepsini 
bulamıyacak fakat onlara muka
bil yeni dostlar, yeni ehbablar e
dinecek, kah\•ede, şurda, burda, 
eşe dosta, hapishane köşelerinde 
uzun seneler çektiği sıkıntıları ya
na yakıla anlatacak ve onlara: 
cAllah tekrar düşürrr.esin!. diye 
nedametini anlatacaktı. 

Bıçakçı Nurinin bu ilk mah -
kumiyeti değildi; daha önce de 
iki defa hapishaneye girip çık -
mıştı, amma bunlar ufak tefek 
şeylerdi. 

Evet, cezasını doldurmağa bir 
hafta kalmıştL Seviniyordu, neş'e 
içinde idi; bu sevinç v" neş'e yal
nız birkaç glin sonra hürriyete ka
vu,şacağından değil, daha mühim 
saydığı bir sebeb vardı; Ha • 
pishaneye girdiği zaman benüz 
küçük bir kız olan, ve annesinin, 
babasız olarak büyütup meydana 
çıkardığı bir kız kardeşi vardı ki 
on beş giln sonra niş:.nlanacaktı. 
Kız kardeşi. eğer olur olmaz bir 

,--------------.-mm-------.. Arzuyu Umumi Üzerin~ 
ŞIK Sinemasında 

Memleketin en çok sevdiği Türkçe sözlü Arabca şarkılı 

A ŞKIN G Ö Z r' AŞLARI ------•Filmi devam ediyor. ______ .. 

ad:ıma varsaydı, bu kadar sevın· 
miyecekti, belki de biraz sinirle -
necekti. Fakat karşısına iyi bir 
kısmet çıkmış büyük bir müesse
st·nın umum müdürünün oğlu .. . 
Yüksek tahsil görmüj, dolgun ma
aşlı bir genç. Kız çok zengin ve 
kibar bir aileye düşecek. 

1 Yazan: Recai Sanay 1 

rastladı. Avni merhabaiaşırken: 
- Ben de seni arıyc.rduın, iyi ki 

karşıma çıktın.. 

Dedi ve damdan düşer gibı söz 
_açarak, Nurinin kız kardeşini öte
denberi sevdiğini, anasından bır 

kaç defa islediği hald~ vermedi -
ğini, en sonunda czüppenin birı
ne!, verdiklerini anlattıktan son· 
ra sözünü şu neticeye bağladı. 

- Seninle eski arkadaşız. Bun
ların nişanına mani ol bu işi be
nim tarafıma hallet, bu gece hu 
nişan olmasın! ... 

Nuri çok gücüne giden bu söı
leri, büyük bir soğukkanlılı.kia 
karşılıyarak, ona adeta bir baba 
nasihati verdi ve sözlerini şöyle 
bitirdi: 

- Sen, ben, biz bizim gıbiler 

ne !:endilerimize ne d•. başkalarına 
faydası dokunmıyan, belki de za
rarlı adamlarız. Sırasında kendi
mizi geçindirmekten f.ciziz. Bır cıe 

evlenmek ... Elin kızının günahına 
girmek, vaz geç bu işten ... Yok 
eğer mutlaka evleneceğim der -
sen, git kendine mün~sib, helal 
süt emmiş bir kız bul evlen. Be
nim kardeşime Allah bulunmaz 
bir kısmet gonderdL Artık benim 
bir şeyde gözüm yok, bori o rahat 
yaşasın, mes'ud olsun .. 

Avni asabi ve ciddi bir tavırla: 
- Nuri! Biz kırk kişiyiz, bir -

birimizi biliriz. Bana •ğız yapmaL 
(l>evamı 6 mcı sahifede) 

Kız kardeşi güzeldi, çok güzel 

Tanrı bu fakir kıza kadın güzel- ı Radyo ı 
liğinin bütün hususiyetlerini e - Programı 
sirgemeden vermişti. İşte bu Ja- 1----~...:...;:;..;;;;:;..,:;;. ___ _. 

nevi zenginlik ona bugün, maddi 
bir zenginlik de temin ediyordu. 

Bir mahpusun kalbinde dışar -
daki hayata aid bir takım ümidler 
doğar da bw1lar nekadar kuvvetli 
olursa içerde geçen gıinler o ka
dar uzayor, o kadar bitmez tüken
mez oluyor ... Nuri bu son günle
rin, belki her dakikasında, güzel 
bir şarkının nakaratı gibi hep şu 
cümleyi tekrarlıyordu: 

- Ah .. Şu günler bir dolsa.. Şu 
kapılar açılsa.. Bir daha dönme
mek üzere şuradan bir çıksam! .. 

* Nuri hapishaneden çıkalı birkaç 
gün oluyor. Bu akşam, Beyoğlun
da , ... palas . da nişan töreni ya
pılacak. Annesi ve k:irdeş/e gizli 
giz~i görüşüyordu. Çüı,kü damad 
vep ailesinden biri, aidıklan kı
zın Nuri gibi katil, sabıkalı bir 
kardeşi olduğunu öğrenecek olur
sa iş derhal bozulurdu. Buna. mey
dan vermemek için, her üçü de bu 
hakikati, ötcdenberi gizlemişler 

ve gizlemekte de devam edecek
lerdi. Ne ) apıp yapıp üstüne gü
zel, şık bir clbıse tedarik etti. Za
rif bir salon adamı fibi giyindi. 1 
Yabancı bir misafir ıJİbi kardeşi
nin nişanında bulw1ac~ktı. Ne taş· 
kın sevincini, nede lekeli hüviye
tini kimseye belli etmiyecekti. 

Yine o gün eski arkadaşlarından 
kendi gibı sabıkalı Avniye 

Ankara Radyo su 
auot!N 

ıı.s• Pr"OC"ram. 
18.35 lüzlk (hafif prlular - Pi). 
ış Konoşma (&lraal aaall). 
19,15 Tiırk miıdğl (İncesu ras!J 

takımı: Kiırdlllhlcaıtir fulı). Safiri 
Tollaym qliraklle. 

ıo AJans, meleoroloJI babe,..,ıert. 
slraal bo""51 (flal). 

Z0,15 Türk milılğl: 

Okuyanlar: Necmi Rlu, 8emab01 
Özdeuses. Çalanlar: Vecihe, Fahilf 
Fersan, Refik Fersan, Cevdet Catla· 

1- Osman Be7 - Uxşak Pefrevl. 
Z- Ali Efendi - Şartı: Daim seııl 

ben ararım. 
3- !iL Celilettln P- - Şartı: Nail 

firkal ıutepaf. 
4-- ş.vkı Bey - u-ı. ııartu: Td" 

tuJdu dama zülll.Jare. 
5- Suphl Ziya - Ufl&k ııartı: Gil' 

cendl blra:s aözlerlme. 
8- Fahire Fersan - Kemençe tal<' 

ılml. 

7- Refik Fersan - Hlcas tarln: (lllf' 
aümden ka.cıp clttliı. 

S- Relik Forsan - Wcas tarl<ı: f,f 
benim l'ObC& cüJüm.. 

8- Türkü: İndim yarin 
10- Saz semalsL 
Zl Memleket la.at ayarL 
!1 Konutma. 
Zl,15 Esbam, lahvllil, bmbl7• 

nukut borsası (Flal). 
ıt.30 l\llizlk (Saksafon ııo lol•rl 

Şükrü Sarıpınar tarafından). 

!1.40 l\lilıılk (lUelodUer PL) 
2! Miizlk (Kücük orkestra 

Necib A!.km). 
!3 Mlidk (Dana m üzlil). 
23,45 - !4 Son aJans haberleri ;' 

rarmkl P•oirauı. 

' J'AlllN 
12,30 Proıram. 

' - Herede baksana. Ağzından laf tactı ile çıkı
yor. Sonra çok da ağır birşey. Bu kadar buraya gel
di, gittı .. Yattı kalktı. Bir gün bile birimize yılıştığı
nı, senli benli olduğunu, ne bileyim güldüğünü bile 
görmedim. Yalnız doktorla. Onunla uzun uzun, 
tatlı tatlı konuşuyor. 

YOS A 
Dedi ve gözü kolundaki saate il!ştl: 
- Oo .. On iki buçuk . 
Ve Güneye önerge etti: 
- Haydi yemeği beraber yiye!i .... 

- Bilmem sizi rahatsız etmez miyim?. 

- Tersine. Çok sevindirirsiniz. 

l!.35 Tiırlt müziği (Pi. ) 
IS Memlekel saat aran. ajans, "''' 

leoroloJI haberleri. 
ıs.ıo - H Müzik (küçtil< or""4rt ' 

Şef: Necib Aşkın). 
Var7ele prop-amı (lanıoıar. vsı;Jel' 

Ctcan ve .. ıreı. 
- Doktor abayı yaktı mı dersin kıza?. 
- Adam sende onda aba nerede ki yansın!. 
- Böyle deme hiç belli olmaz .. 
- •Seks appeaı. mi diyeceksin? 

- Ne olduğunu bilmem .Fakat, ihtiyarlar bir 
tutuldu mu, ölür de yine bırakmazlar. 

- Bu daba genç adam canım. 

- Ne genci elli yaşında VBT. 

- Elli yaş ne ki ... On on iki yıl sonra ben de 
elli y•şında olacağım. O vakit kendime ihtiyar nu 
diyeceğim?. 

-Neyse ..• 
- Bak arkaya gidiyorlar .. 

Genç doktor, arkaya gidiyorlar. derken Güney 
Vi! doktor da duvarı kıvrılmış, yurdun arkasına dil
ten gül bRbçcsınE- geçiyorlar ve .. doktor anlatıyol'-
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da:r lüzumludur. Yeter ki, içten sevilsin, bütün duy
guyla scvilebilsin. Temiz sevgi Hepimiz yaşamak, 
çalışmak, beğenmek, yorulmak, kazanmak, daha 
iyiye kavuşmak gücümüzü sevgiden alırız. Sevgi 
kalbe sağlık verir, gönlü açar, enerjiyi çoğaltır ve .. 
her adam blrşey sever. Para sevilir, çiçek sevilir, 
kadın sevilir, ev sevilir, oyun sevilir. Akıl ve dile 
gelebilen her şeyin sevgisi vardu·. 

Doktorun sevgi hakkındaki bu konferansı bel· 
ki daha da çok sürecekti. Güney doktorun sözünü 
kesti: 

- Sız en çok neyi seversiniz doktor? 
Doktor bu ~orgu karşısında birkaç dakıka dur

du, sustu, düşündü, kekeliyerek: 
- Bilmem ki, doktorluğumu, hastalarımı, çi -

çeklerimi, şunu bunu. .• 
o u la kar ıl•nmamak i ın 

Yazan: ET.EM İZZET BENlCI: ---•ım--• 
- Siz neyi seviyorsunuz?. 
Güney hiç tereddüd etmeden: 
- Sizi. 
Dedi ve cümlesine aralık vermeden 

sürdürdü: 
sözünü 

- Bilginizi, güzel konuşmanızı, tatlı sözlerinizi, 
faydalı konuşmalarınızı, ağırlığınızı, herşeyinizi!. 

Doktorun yanaklarında şen bir gülümseme top
landı, dağıldı ve gözlerinin içi de gülerek: 

- Ben de öyle kızım .. 
Dedi. Güney birden civelek, kırıtkan bir sar

sılma ile doktorun gözleri içine baktL Tutuşturan, 
buyruk veren gözlerinde içten kopma bir sıcaklık 
vardı: 

- Hani doktor siz b001a yalnız Güney diyecek
tiniz. Yine kızım dediniz. 

Doktor daha kıvançlı. 

- Gerçek mi söylüyorsunuz? 
- Evet .. 
- Peki kabul ediyorum öyle ise. 

Bu, doktorun Güneyi ilk çağır!$ ve beraber 
yemek yiyişi oluyordu! 

o.347 

Kırmızı yanaklı, bodur, şişman kadın gülerken 
dişlerini dudaklarından dışarıya sarkıta sarkıta 

sordu: 
- Yine nerelerdesin V ed! 7 
Vedi, mantosunu çıkarıyordu: 

- Buralardayım Madam Arına ••• Geçiniyoruz! 

Madam Anna hem yuv35ına dönen bir körpe 
yavruyu yeniden ele geçirenlerin sevinci ile, hem 
de eski bir tanışın kendisini aramasından memnun 
olarak: 

1357 Hicri 1354 Ruoıı 

ZİLHİCCE İltincikinun 
19 27 

1939, Ay 2, Gün 40, Kasım 94 
9 Şubat PERŞE;lffi.E -1 1 

Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. sa. d. ---
Gün et 7 Ol 1 27 

Öğle 12 28 6 55 

hdndi ıs 18 9 43 

Aqam 17 36 12 00 

Yatsı ;9 08 1 31 

t.m s 23 ıı 411 



,, 

S- SON T E L G R AF - 9 Ş U B A T ım 

1 lstanbuldan Enstanteneler: 1 1 ş A K A l 1Acaba Bu Kız Ölecek mi? 
San' atkarveArtistBolluğu ö;~:.~ 

Zavallı Bizler Sanki Dünyanın 
En Zevksiz insanlarıyız ... 

- Vah vah! Doktor mu söyie-
di bunu?. 

- Hayır! Beıı anladıın. 

- Nasıl anladın?. 

- Hastabakıcının fevkalade gü-

M
şhur Hind 
fakirlerin • 
den Fahay& 

Han, geçenlerde , 
Beach - Cap ga-
zinosunda bazı hü
nerler gösterirken 
seyirciler arasında 
ve ilk sırada otu
ran genç, güzel bir 
kadının kendisile 
istihza • ettiğinin 
farkına varır, ve 
sert bir tavırla so-

Hindli 
Fakirin 
Sahnede 
Uyuttuğu Kız 

l~azan: MURAT KAYADAN' 

crkes bilir, klınse bilmez. 
Ne sihirdir ne keramet, açık 
gözlük marifet. 

Bundan birşey anlamadığınızı 
İddia ederseniz kimse hayret et• 
nıez. 

Vaktile, ekseriya ramazana ve 
bayrama isabet eden günlerde 
Çadır tiyatrolarının önünde kuru
lan iskeleler üzerinde yüzü gözü 
boyalı, rengarenk elbiseli palya
çonun (hokkabaz) etrafına sırala· 
d'ğı kumpanya mensubu kadın • 
larta yaptığı acayıp tekerlemele
rin sonuncıa •Ne sihirdir, ne ke· 
rarnct, el çabukluğu marifet• sö· 
Ziinü d.n:erd 'k. 

Hepimiz bunu ezberledik. Çün
kü hepimiz çocuktuk ve bayram 
Yeı-terıne kurulan çadır tiyatro • 
!arına büyük bir istekle giderdik. 

O zamandan kulağımızda kalan 
bu siizün tekrarcıları ve etrafla· 
r•ndaki boyalı kadınlar k<'nd!le
rine bir ünvan vermişlerdi: 

- Artist, san'atkiir! 

zel bir kız olduğunu görünce .•• 

MÜSTESNASI YOK! 

Aile saadetinden, felaketinden 
bahsolunuyordu. Misaller göste • 
riliyordu. Birisi: 

rar: - Eskiler, cuma günü evlenen 
adamların daima bedbaht olduğu- - İsminiz, mat· 
nu söylerler. 

- Şüphesiz, çünkil cuma da, di· 
ğer günler gibi uğwrsuzdur. 

iTIMADS IZLIK 

Eteni, kibar bir aılenin yanında 
hizmetçilik ediyor, aldığı aylık

ları biriktiriyor. Fakat odasında, 

maze!T. 

- Barbara Pon· 
ter, fakat niçip sor 
dunuz? 

- Tecrübelerim 
den şüphel.endi • 
ğinizi gördüm de 

ı matmazel... İhti· 

yatağının altında saklıyor. Ban • mal beni adi bir 
kaya yatırmaktan korkuyor. hokkabaz veya göz 

. bağıcı sandınız. Aradan seneler geçıyor. Bir bak-
kal çırağı ile nişanlanıyor, dü - ı Halbuki ben ilim 
ğünden blrkaç gün evvel bayanı· 1 ve fen sahibı bir 

adamım. isterse • na: 
- Bayancığım, diyor. Paralan· 

mı bankaya yatırmak isliyorunL 
Hangisini tavsiye edersiniz?. 

- Şimdiye kadar bankalara em· 
niyetin yoktu?. 

niz bunu size is • 
bata hazırım. Sizi 

şimdi hipnotizme 
ile uyutabilirim. 

Hissiz ve hare
ketsiz, tapkı don· 
muş bir cisim ha

lline sokabilirim. 

Bütün Dünya f akir\eri 
Aciz Vaziyetteler 

Çünkü Uyutan Fakir Bir 
Otomobil Kazasına Kurban 

Gitti 

bazı hareketlerde bulunmu ·, anla 
şılmaz birkaç kelime mırıldanm.ş, 
genç kız oturduğu iskemlt'"lln Ü· 

zerinde derin bir uykuya dalmış. 
Fakirin tavsiyesi üzerine bir di

vanın üzerine yatırmışlar, kan ı!e
veranına mani olmaması için elbi
selerini soymuşlar. 

Fakir, bu muvaffakiyetln v~r· 

diği gururla gazinodan çıkmış, git· 
miş. Giderken de, ertesi gün ayni 
saatte gelip kızı uyandıracağını 

söylemiş. 

Fakat felakete bakın ... Gazmo
nun biraz ilerisinde, k1*"Ş:ki kal· 
dırıma geçerken sür'atle gelen b; 
otomobil çarpmış, beyni parça · 
lanmış, ölmüş. 

Artistlik ve san'atkarlık paye
lerini kendilerine malcden Ardaş, 
Vasi!, Mişon, Hayganoş, Kalyopi, 
llabeka bilmem daha neler acaba 
artist miydiler, yoksa?. 

Uç vru:yete artistL 

- Evet, evvelce öyle idi. Fakat 

şimdi fikrim değişti. Zira kocaya 
varıyorum, Paralarımı, yabancı 

bir erkekle beraber bulunduğum 
bir evde saklamaktan ise bankaya 
vermeyi muvafık görüyorum. 

1 

Yirmi dört saat 
sonra ayıltırım. Bu 
tecrübeden hiç bir 

\zarar görmiyeceği· 

Kızcağız on gündenberi baygın 
yatıyor. Kimse kendisini uyan -
dıraınıyor. Meşhur hipnotizmacı

lara, fakirlere müracaat edilmiş. 

Gelmişler, fakat birşey yapama -
ınışlar. Hindin meşhur fakirleri
ne telgrafla müracaat edilmiş. Bu 
lar da, ellerinden birşey gclemiye
ceği cevabını vermişler. 

Aradan seneler geçti. Büyüdük, 
sa.n'atın, san'atkirın ve artistin 
hüviyetini öğrenmiye çalıştık. Fa
kat bütün titizliğimize rağmen 
Bayganuşun (büyük artist) Nesi
" 'n (san'atkar) payelerini kendi 
'•'ndilerine hediye etmelerine ma
ni olamadık ve olamıyoruz. 

Halbuki san'at, içinde çiğlığini 
\re renksizliğini m uhafaza eden 

nesneleri kabul etmez, onlarla im

tizaç edemez. 

Bugün koca İstanbulu güldür
mek, eğlendirmek yollarile din • 
!endirmiye çalışan sahte san'at • 
kar !arın ikinci bir sınıf ile karşı 
karşıya bulwmyoruz. 

Bunlar diğerleri gibi değil, 
çünkü san'at kıymetleri ölçebile
ceğiniz miyarm yanına yaklaşmı
yorlar. 

Bahsetmek istediğim insanlar 
Avrupadan t e lJenip pullanıp İs -
tanbu la kadar binbir naz ve niyaz
la gelen Hayganuştan yalnız isim· 

a~o g ır©l©'I 
lP©llFD©lVD IFD 

Hizmetciler Burada 
' 

Teşhir Edilir 

1i eterddüd göstermekte ya • 
nılıyorsunuz, Madam Ste • 

la . fanaviç ... Matmazel Sof_! 
lt nı. ıs_tediğiniz gibi bir kızdır. Ö· 

uz gıbi kuvvetli, karınca kadar 
nı.uktasıddır ... 
tı - Israr etmcyiniZ, çok pahalı ... 
~n işimi bilirim. 
- Size karşı büyük bir hürmet 

~lediğim içın Sofiyi tav~_iye .': 
b~Yorum. Sonra pek kümuş goz 
it kız değildir. Ne verseniz razı 

Olur. 

h l:ıe lgradın büyük b ir meydanda 
eı· Pazartesi günü buna benzer 

11.ıiinakaşalara şahid olunur. 
lü ?vı':_Ydanda iri yarı, kırmızı yüz

.. koylü kızlardan mürekkeb kü
~lt gruplar görülür. Aralarında, 

nı.adamlar dolaşırlar. 

Belgradda, hizmetçi idarehane· 
leri yoktur. Civar köylerden. ka· 
sahalardan gelen köyl.ü kızlaı·, pa
zartesi günleri büyük meydana 
toplanırlar. Hizmetçi ıstiyen ma
damlarla görüşürler . Bildikleri, 
yapabilecekleri işleri söylerler. 
Köy ve kasaba beledıyesinden al· 
dıkları hüsnühal şehadetname • 

]erini gösterirler. Bdzan, kağıdı 
tersine tutarlar. Çünkü hemen 
hepsi cahildir. Hiç birısi okumak 
ve yazmak btlmez ... 

Tabii (dilbaz) da değildirler. 

Müstakbel patronlarının sorduk
ları suallere cevab verirken dil • 
!eri dolasır yüzleri pancar gibi . ' . 
kızarır. 

Bundan istifade çare5lni bulan
(Devaını 6 ıncı sahifede) 

aelrraddn I'rellS Mlşel abidesi ve hükilmet tintrosu binası 

çok çabuk gösteriyor. 
Yalnız bir noktayı itiraf ederim 

ki dışarıdan gelen ecnebilerin için· 
de san'at kıymetleri olanlar yok 
değildir. Fakat bunlar çok azdır. 

Bundan başka Macaristan, Yu
oe farklı artistlerdir. 

İstanbulda varyete numaralan 
yapmağa gelen bu artistlerin ( ! ?) 

birer kadından ibaret olduğunu 1 
maalesef çok çabuk anlıyoruz. Pa
raya olan hın; ve açlıkları bunu 

(Devamı 6 mcı sahifr ~c) 

nizi, bir rahatsız-
BU DA BİR BAH~ ılık hissetmiyecc-

Bayan, sigara almak için dışarı ğinizi de temin e
çıkan kocasının iki saat sonra gel· derim. 

diğini görünce hiddetle: Genç kız, yanın-
- Köşedeki tütüncüye kadar gi- da bulunan ni • 

dip gelecektin. Niçin bu kadar geç \ ~a :lı ·~ ın wüma
kaldın ?. neatine rağmen 

- Yolda, parasını dü~üren bir t •• ndlı faku ın tek· 
adama yardım elliın. lifini kabul etmiş, 

- Bari bulabildin mı?. sahneye çıkmış. 

- Hayır! Kendisi buldu!. Hindli, ellf·rile 

Barbara ölecek mi?. Bütün A· 
merika bu fikirde. Radyo ile bü 
tün dünya fakirlerine müracaat< 
karar verilmış. Acaba bunlardar 
biri, zavallı kızı uyandırabilece~ 

mi?. 

Parisli Genç, Y a~ışıklı Ç~~kın, 
1 
ILR .5' e:::ı ~ ~ \\. n .5'\ f 

Avukatına Ragmen Reısıcum- ~ (9J U U U C9J W \9J 

Jl5·,-.hura M;~a;i~tjiderek Bunu C (® fl) @) [b O (d) fr( 

Beni Affetmeyin·z. 
ölmek istiy.orum 

Ve Nihayet Arzusu Yerine 
Getirildi Giyotin ile öldürüldü .. 

orıs Piloji, Parisli genç, 

M yakışıklı bir çapkın, yalnız 
kadınlardan değil, erkek • 

! !erden de birçok baygınları vardır. 
Monmarterde hususi bır barda ba· 

zan kadın kıyafetine girer kon· 

somasiyon yapar. Gelen ya.bancı
ları bir türlü şuhlukfarla güldü • 
rür, eğlendirir, içerler, gülerler. 

Geçen sene bu baı·ların birinde, 

tatil müddetini geçirmek, eğlen· 1 

mek icin Parise gelea Meksikalı 1 

bir milyonerle tanışmış. Sabaha 
karşı milyonerle beraber bir ote
le gitmiş. Öğlen üzeri otelden çık
mış. Az sonra, zavallı milyoneri 

odasmda boğulmuş, ölmüş bulmuş. 
Para cüzdanı, saati ve parmak -
!arındaki kıymetli yüzükleri mey
danda yokmuş. 

Zabıta faaliyete geçmiş. İki gün 
sonra Moris Pilorj~ metresinin 
kolları arasında yakalanmış. 

Genç katU cürmünü itiraf et· 

miş. Mahkemeye verilmiş, idama 
mahk(lm olmuş ve avukatı, idam 
cezasının müebbed küreğe nakli 
için Cuınhurreisi Mösyö LöbrUnc 
mürs.caat etmiştir. 

Moris, bunu haber alınca Cum
hurreisine bir mektub yazmış: 

.Beni affetmeyiniz. Giyotin ile 
ölmek istiyorum ... • 

İ~te bu azılı katilin sergüzeş • 
ti bu. Şimdi nasıl idam olundu • 

<Devamı C mcı aahifedoı) 

9 Şubatta Nis Şehrint 
Muzafferane Girecek 
N is. 29 sonkiınun: Karnaval 

yaklaşıyor. Şubatın 9 uncu 
günü LXI ıcı k1rnaval ce

rıabları büyük bir m~rasimle şeh· 
re girecek. 

<Bu münası:betle yapılacak şen
liklerin, eğleQcelerin tertibi için 
binlerce gişi gece ve gündüz ha
raretle çalışıyor. 

cBelediye katibi umumisinin ri
yasetinde bulunan komitenin ha· 
zırladığı program cidden fevka
lade. 

, Karnavalı temsil eden heyke
le bu sene verilen isim şu: cEğlen· 
ce ve zevk kralı ... •. 

.Resimde gördüğüııiız gibi mu· 
kavvadan yapılmış kocaman bir 
maskara. Sağ elinde güzel bir ka
dın, sol elinde kocaman bir kadeh 

tutuyor. Sanki: cYaşasın zevk! .. 
demek i;;tiyor. Önde bir soytarı 
elindeki kamçıyı sallıyor: Etra -
fıntla bır sürü güzel kız var. Bt. 
heykel, tabii bir otomobilin Üze· 

rin~ oturtulmıış. 

Bunu, yirmi otomobil takib e· 
decek. Her birinin üzerinde bar
ları, eğlence yerlerim temsil ed< 
heykeller bulunacak. 

Karnaval cenablarının ge~-ece 

caddelerde, yollarda birçok lak 
!ar yapıldı. Gece ve gündüz bin 
ler~-e elektrik lilmbası ile aydın 
!atılacak. Alayın önünde bir mı 
zıka heyeti, arkasında da binler< 
maskara bulunacak. Sabahlara k 
dar umumi meydan!ı.rdıı dans e· 
dilecek, eğlenilecek ... 

( Uevanu 1 mcı ıahifede) 

ua lnd Kama val cenablen 
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Almanya ve Italya 
Asker Topluyor 
{Birinci aahifedoıı devam) 

yaya yardım etmek içindir. 
Siyasi mahfellerde söylenıldğii

ne göre, İspanya<la askeri hare -
katın nihayete ermesi ve İspanya 
işinin gerek İspanyollar. gerek 
Franko ile develtler arasında hal 
edilmesi için aşağı yukarı bir bu
çuk aylık bir zamana ihtiyaç var 
dır. 

Roma Akdeniz meselelerıni de 
mart sonlarında veya nisan başın
da ortaya atacağı cihetle gerek Al
manya, gerek İtalya o zamana ka
dar, her ihtimale kar~ bir Avru
pa harbine her veçhile hazır bir 
hale gelmek için varkuvvetlerile 
çal!§maktadırlar. 

Ruzveltin para ve miihimmırt 
itibarile demokrat devletlere yar
dımda bulunacağı hakkındaki söz
lerinden ziyade Çemberlaynin te
minatı bütün Fransada büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. Vakıa . 
Romanın istediklerinin Fransanın 
hayati menfaatlerine dokunma -
ması hakkında Çemberlayn tara
fından konan kayıd, hü.kümete 
muarız mehafilde iyi karşılanma
mış ise de bu sözlere ve itirazlara 
ehemmiyet verilmemektedir. 

YİNE ALSAS LOREN MESELESİ 
Mİ? 

Paris 9 (AA.) Alsas muhtari -
yetçi lideri Rossun tevkifi ile ala
kadar olarak üçüncü bir şahıs da
ha tevkif olunmuştur. Bu, Straz
burg iş ofisinde kapıcı eski jan
darma Şmit isminde biirsidir. 

Paris 9 (Hususi)- Daladyenin 
Fransız - Alman dostluk paktını 
imzalamasına öetdenberi muhalif 

Zaferden Sonra 
(1 inci sahifeden devam) 

ve İtalya müdahalesi olmadan iş
gal edecektir. Bunun ıçin Londra 
hükümeti Frankonun emrine bir 
kruvazör tahsis eyliyecektir. 

Halihazırda Frankonun bilhas
sa dikkat ettiği nokt::.. Fransa ve 
İngiltere ile en küçük bir ihtilafa 
duşmeden İspanyada yeni rejimi 
kurmak ve bütün memlekette ha
kimiyeti tesis etmekti!. Esasen 
İtalya da buna taraftar bulun -
maktadır. Hatta İtalya, askeri ha
ı-ekiit biter bitmez askerlerini ge
ri çekeceğini resmen teyid etmiş
tir. Çünkü Romanın ön maksaclı 
İspanyaişinden dolayı Fransa ve 
İngiltere ile ihtilafa düşmemek ve 
Akdeniz meselelerini ıyi bir hava 
içinde müzaker:ıye imkan hazır -
lamaktır. 

İspanyadaki askeri harekata ge
lince, Reisicumhur Azana daha 
ziyade kan dökülmesıne imkan 
bırakılmamasi ıçin İspanyolların 
teslim olmalarını tavsiye etmiş -
tir. Ancak Başvekil Negrin bazı 
kayıdlar ileri sürmüştür. Bu ka -
yıdlAr arasında Franko, İseanya -
dan giden veya kendisine müma
naat edenlerden kaclın, ihtiyar, 
malfıl veçocukları tekrar kabul 
etmeği, siyasi mücrimler için af 
ilfın eylemeği kabul etmiştir. Fa
kat yeni rejim için plebisit ya
pılmasını şiddetle reddetmiştir. 

K;asen demokrat devletler de 
buna taraftar görünmemektedir 
ler. 

FRANKO NE DIYOR? 
Burgos 9 - General Frarrko 

cumhuriyetçi İspanya ile nasyo -
nalist İspanya arasında tavassutta 
bulunulacağı rivayetlerini gülünç 1 

telakki ettiğini söy !emiş ve de - , 
miştır ki: 

•- Muhariblere, haksız bir da
vay, müdafaa etmiş olsalar bile 
hürmet ederim. Fakat muharib -

olan mahfeller Alsas Lorendeki 
son tahrikAtta Alman parmağı ol
duğunu, Hitlerin bütün teminata 
rağmen Fransız topraklarında gö
zü olduğunu iddiaya kalkışmışlar
clır. 

30 BİN KİŞİ DAHA 
GôNDERİLDİ 

Londra 9 (A.A.)- İtalya evvel
ce Libyaya göndermiş olduğu 30 
bin kişilik askeri kuvveti takviye 
etmek üzere mezkfir müstemleke
ye 30 bin kişi daha göndermekte
dir. 

Salahiyettar mehafil, bu tedbi
rin hiç olmazsa Fransa kadar İn
giltereyi de istihdaf etmekte ol -
duğunu beyan ve Fransanın şi -
mali Afrikada muazzam kuvvet
leri bulunmasına binaen bu ted
birin İtalya tarafından Tunusa 
karşı bir teşebbüs addedilmesi ih
timali mevcud olmadığını ilave et
mektedirler. Her ne kadar İtalya 
Libyadaki kuvvetlerinin Fransa 
kuvvetleri ile müvazene vücude 
getirmek maksadile tahşid edilmiş 
olduğunu iddia etmekte ise de u
mumiyetle serdedilen mü talea, bu 
kuvvetlerin Mısır ve Sudana kar
şı bir tehdid teşkil etmekte oldu
ğu ı•e bu tehdidin İngiliz - İtalyan 
itilfıfından evvel Libyadaki İtal
yan kuvvetlerinin tehdidine mü
maıril bulunduğu merkezindedir. 

İyi malfunat almakta olan me
hafil, İtalyanın Çemberlayn'ın, 
cİngilterenin Fransa ile he~ türlü 
ahvalde mütesanid olduğu. sure
tindeki beyanatından sonra Lib -
yaya asker göndermesi hadisesini 
alelude bir tesanüd addetmemek
tedir. 

Tramvay ve 
Tünel Şirketleri 

(1 inci aalüfeden devamı 

Vekilimiz Ali Çetinkaya bir nu
tuk söy !emiştir. 

Ali Çetınkaya nutkunda: 

•- Mösyö Sipecial, 
Belçikada Sofina ş:rketı"Jin mü

messili ve İstanbul tram\'aV ve 
tünel şirketlerinin murahh~sı oıa
rak sızlcri hürmetle sdıinı.~rım. 

Sizinle Nafıa Vekaletinin bu sa
lonunda ıki inl:iyazlı şirket r: •flu
kavelesini imzalamak üzerE! ikın~ı 
defadır ki karşılıklı bulunuyoruz. 
İmtiyazlı şirketlerin ve kapitü -
lasyonların, dünyada, siyasi ma
nada geri kalmış millctlef'n ve i
darelerin üzerinde tatbik edilen 

usullerden olduğu tarihen safıittir. 
Türk mılleti ve Türk idaresi bu 
devreyi geçirmiştir. Biz bugnü 
iddia edebiliriz ki dünyanın, - te
rakki ve sulhta amil olan - en ça
lışkan bir milleti mevkiinc gelmi
şizdir. Artık modern terakkileri, 
modern işleri kendi vesaitimizle, 
kendi elemanlarımızla insanlığın 

ve milliyetimizin menfa.atine ola
rak kendimiz takib etmek istiyo
ruz.• diyerek başlamış ve bundan 
sonra Sofina müessesesinin bunu 
takdir ederek heı: iki müzakerede 
gösterdiği hüsnüniyete teşekkür 

eylemiş ve yeni mukavelenin her 
iki tarafın menfaatine olmasını te
menni eylemiştir. 

Special bu nutka cevab vererek: 

- Filhakika bu salonda uzun 
münakaşalar yaptık. Fakat çok iyi 
neticelere vardık! demiş ve Nafıa 
Vekilimizi tebrik eylemişt.ir. 

Ali Çetinkaya imza merasiT.i'l
den sonra kendis:• o görüşen ga -
ze'.ecilere her 2 şirketin de 5 er 
sene müddetle Nafıa Vekfileti e-

!inde bulunmasının zaruri görül-

Jerlc onları ölüme sevketmiş ve düğünü ve ancak bundan sonradır 
ilk tehlike işareti üzerinde kaçmıııı ki her iki şirketin ve elektrik ida
olanlar arasında bir münasebet ı resinin de İstanbul belediyesine 
kabul edemem ve 500,000 masu _ t~rkolunabileceğini beyan elmiş-

mu'l kanına girmiş olanları affe- / ;::tı:r:. ===========:::::; 
melidirler. Yakında harbin bitece-. stanbul komutanhJI 
demem. Bunlar, adalete hesab ver- ,-1 w 

ğini umuyorum. Son sözüm ka - SatıHlma Komiıyo~u h.1.n!•n 

yıdsı-~ ve şartsız teslimiyettir.. -İ t bul k tan! - b ğlı s an omu ıgına a 

Ya:rn!a11n Kumarcı lar 
Recai, Nuri, Muammer ve Sa

lim adında dört kumarbaz Fatihde 
Süleymanın kahvesinde . kumar 
oynarlarken suç üstünde yakala
narak mahkemeye verilmişlerdir. 

birlikler için evsafı dahilinde 9 
ton nohud alınacaktır. Pazarlığı 

11 şubat 939 pazartesi günü saat 
10 da yapılacaktır. İsteklilerinin 
belli gün ve saatte komutanlık •a
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(375) (789) 

1 
17 Bin 
Maden 

Amelesi 

lstanbul Halkı 
Vergiyi Ne 

Zaman Verir ? 
(1 ind sahifeden devam) 

Her Gün Sıcak Yemek yakın varidat kaydetmiştir. Bun-
y i yor da, en başlıca llmil de dört liraya 

satılan arsaların birdenbire 14-18 
Zonguldak 8 (Hususi) - Milli liraya çıkması olmuştur. Netice 

Şefımiz İsmet İnönü geçenlerde itibarile hem belediye kazanmış, 
viliyetimizi teşrif buyurdukları hem halk kazanmıştır. Mümasil 
zaman, kömür amelesinin vaziyeti sistem takib edildiği takdirde e
ile de yakından alakadar olmuş ve miniz ki, istanbulu en kısa yoldan 
bilhassa; ameleye hergün sıcak imar etmek mümkün olacağı gibi, 
yemek verilmesi hakkında bazı imar eserlerini ortaya koydukça 
direktiflerde bulunmuşlardı. hem belediyenin gelir kaynakları 

Bunun üzerine vali ve parti artmış, salfilı bulmuş olacak ve 
başkanımız Halid Aksoy tarafın- hem de ayrıca değerlenen gayri-
dan yapılan teşebbüsler netice - menkul servet sahihlerinin fcda-
sinde pazartesi gününden itibaren karlığına müracaat imkan altına 
bütıin amelelere sıcak yemek tev- alınmış bulunacaktır. Bunu yapa
zilne başlanıl:mıştır. bilmek için ise en önce müncaat 
Şimdiye kadar tecrübe mahiye- edilecek tedbirin istikraz, istikrazı 

tinde olarak ancak 3000 ameleye karşılıyacak olan tedbiTin de yi
sıc:ık yemek verilebilirken büyük ne istikraz sermayesini birçok va-
Şeiimizin bu yüksek alaka ve di- sıtalarla işletmek ve alınacak ne-
rektüleri sayesinde her gün için, ma ile ana parayı ödemek olacağı 
17 bin amele sıcak yemeğe kavuş- anlaşılıyor. Borçlar ödendikten 
muş bulunmaktadır. Bunun için sonra devam etmekte olacak olan 
maden müesseselerimızde modern nema ve belediyeye devredilecek 
mutfaklar ve aş evleri vücude ge- şirketlerin karları ise belki 16-20 
tirilmiştir. Günde bir kilo ekmek; milyonluk İstanbul belediye büt
sabahleyin çorba, öğle ve akşam çesinin esasını teşkil edecek ve 
ayrı ayrı sıcak yemek olmak üze- tarihin olduğu kadar tabiatin de 
re bu suretle verilen gıdanın ka- en güzel eseri olan İstanbul Cum-
lorisi 8500 den aşağı dilşmcmekte huriye! tarilıinde de en layık mev-
ve bunun için her ameleden ayda kiini ve modern şehir vasfını al-
ancak 4 lira gibi cüz'i bir para a- mış olacaktır. 
lınmaktadır. Milli Şefimizin bu ETEM İZZET BENİCE 

Yugoslav Hükumetinin 
Değişmesi 

(2 inci •ayfadan devam) 
bil.ilrdi. İki zümre arasındaki lh· 
tilaf bu şekilde devam ederken, 
Çekoslovak meselesi çıktı. Stoya
dinoviç bu buhranın akabinde se
çimi tazelemiye karar verdi. Mec
lisin müddeti 1939 senesi mayı -
sına kadar devam edecekti. Fakat 
Başvekil, Çelroslovakyanın akıbe

tinden kendi iç ve dış politikasını 
haklı gösterecek bir netice çıktı
ğını ümid etti ve bu müsait atmos
feröen istüade etmiye karar verdi. 

Seçim 11 ilkkanunda yapılmı§
tır. Politika kanati itibarile biri
birile münasebeti olmıyan muha
llil~r hükümet blokuna ·karşı bir
leştiler. Eski sırp köylü, demok -
rat ve radikal partileri. Zivkoviç 
$ibi. muhtariyetçidir diye Ma -
çek'i hapse atan askeı". Yevtiç gi
bi, Kral Aleksandr öldürüldüğü 

zaman, Hırvat teröristi diye, Ma
çek'i mes'ul tutmak istiyen poli
tikacı. Netice Stoyadinoviç için 
zafer olmuştur. Fakat bu zafer 
tahmin edildiği kadar parlak ol
madı. Gerçi kanuna göre, seçimde 
küçük bir ekseriyet kazanan züm
re, mecliste kahir ekseriyeti te -
min eder. Ve Stoyadinoviç bun -
dan ıstüade ederek İskopçinada 370 
azanın 300 kadarını temin etmiş
ti. Fakat reylerin yarısına yakın 
bir nisbetini karşı taraf alclığın -

yüksek alakasından pek mütehas- ----------.,.----! 
sis olan ameleler 1 kiloluk yev - D • b k ı· } • 
miy~ ekmeğin 1.5 kiloya iblağını enız an ş erı 

dan seçim, Stoyadinoviçin kuv -
vetinden ziyade muhalefetin kuv
vetir,i tebarüz ettirdi. Bilhassa 
Hırvatlar Federalizm hakkındaki 
arzularını hiç şüpheye mahal bı
rakmıyacak şekilde gösterdiler. 

rica etmişler. Vali Halid Aksoy 
bunu da temin edeceğini vadey -
!emiştir. 

SABRİ 

-*-
Secim 

' 

Yeni Kadro 
Hazırlanıyor 

Muhtelif Tal kikat 
Sür'atle Yürütülüyor 

11 ilkkanun seçimindenberi 
Stoyadinoviç hükümeıı arasında 

ihtilaf çıktığı malümdur. Fakat 
' bunun hükümeti devirecek dere

cede ehemmiyetli olduğu bılinmi
yordu. Görülüyor ki Yugoslav ra
dik~I birlığini teşkil eden üç par-

HIKAYEı 

SABIKALI 
(4 ünMi aahifedm deva!"\) 

Fazla çene de çalmıyalım. Sen bu 
işi gel güzellikle yap ... Yoksa ben, 
akşam nişan yerine gelip, her şeyi 
açığa vurarak işi bozmasını bili -
rim. 

Bu sözler, Nurinin beynine bi
rer kurşun gibi saplandı, fakat, di
şini sıktı, hiddetini belli etmedL 
Onu şu sözlerle avutarak başın -
dan savclı: 

- Peki sen git Avni.. Sakın bir 
§€Y yapayım deme. B•n bu işi hal
letmeğe çal!§acağım ... 

Bu sözleri sırf onu atlatmak için 
söyledi. 

* •··· palas. ın lüks salonu ... Ka
dın, erkek yüksek tabzkadan da
vetliler ... Müzik, dans, içki, ser -
pantiler, konferanslar, inceli ka -
lınlı birbirine karışan seslerin u
ğultusu, kahkahalar ... 

Nuri, falsonu bir harekette bu
lunmamak için, şık elbiselerile bir 
kenarda oturuyor, gözi: hep kar
ileıınde ... O hele bu g~ceki halile 
melek kadar güze idi. Güvey ile 

• ;;ans ediyorlar, herkes onları al -
kışlıyor ... 

Bir aralık kalabalıktan fena hal-

de sıkılclı. Dışarı çıkmak ist 
Sankı Allah ona malum etmi 
Kapıya çıkar çıkmaz Avni 
karşılaştı. O da Nurin;n bir 
yapucağmdan ümidini kese 
işi kanştırmağa geliyordu. 
yüze geldiler. Nuri orada bir 
tırdı çıkarmamak için. 

- Gel, dedi. Bak sana ne s · 
liyeceğim ... 

Beraber yürüdüler birkaç s 
saptılar, tenha bir köşeye gel 
ler. Avniyi yola getirmek 
yalvardı, yakardı. Avn, sarh 
da .. Bir türlü kafasına ]4f gir 

yordu. İşi azıttı. Küfıire baş 
Nihayet Nurı de muk&beleye 
bur kaldı ve onun fada baö 
çağrımasına, ortalığı oyaklan 
masına meydan vermedi. Kar 
lıkt.ı parıldıyan bır bıçak ,. 

şile onu yere 1lerdi ve bir fel 
habercisi gibi kulaklarında " 
dayan yaygarasını kesti. Ka 
şine zarar vermiyecek hale 
tirdi: Ebediyen susturdu ... 

Ertesi günkü gazeteler, N 
csabıkalılardan azılı ve can 
bir katil!> diye yazdılar! .. 

Sanatkar Ve Artist Bolluğu 
(5 inci sahifeden devam) 

goslavya, Avusturya ve Bulgaris
tandan gelen kadın varyete ar -
tistleri arasında kıymetli olanlan 
pek azdır. Alelade bar konsumat
risliğinden başka hiçbir meziyet
lerini sayamıyacağımız bu kadın
ların yalmz isimlerinde değişiklik 
var. 

Tabii kendilerine artistlik ve 
san'atkarlık gibi çok kolay malet
tikleri isimleri pek cazibdir. 

Birkaç basit barı bulunan lstan
bulda iyi müzik ve varyete seyret
m~k imkiını bilmem nasıl elde 
edilir. 

Herhalde şehir için en b 
eksikliklerden olan eğlence 

!erinin tanzimi yolu düşün 
ken dışardan gelen konsu 
kadınların vaziyetleri ile b 
buişleri organize eden acen 
barcıların kontrol altında b 
durulması hususunun ihmal 
memesi ıcab etmektedir. 

İk, liraya bir bardak şarab 
ki, sekiz liraya yarım liralık 
sar şarabı içilen sözüm ona 
denilen varyete salonlarınd 
at kıymeti olan artistler gö 
hakkımızı bir iki adamın rn 
atine kurban edemeyiz. 

Faaliy~ti 
Denizbank tarafından Alman -

yada Krup tezgahlarında yaptırı

lan eemilerden Etrüsk vapurunu 
tetkik eden komsiyon azaları dün 

mezkur vapura g:derek tetkikler- 1 

de bulunmuşlardır. Komisyon a- ı 
:ı:aları; yakında idari ve fenni ra
porlarını vereceklerdir. 

tin in liderleri veya mümessilleri e 
hükUmetten istifa ettikten sonra-
dır ki Stoyadinoviç çekilmcğe ka-

i Affetmeyiniz, Ölmek istiyor 
18 Kadın Meb'usun 

Namzed Gösterileceği 
Söyleni, o 

ş 
ehrimızde ve memleketi -
mizin her taraf,r. :!a meb'us 
intihabına aid ı..:ı.,ırlıklar 

büyük bir hızla ilerleırıektedir. 
Her tarafta intibah defterleri 

ayın 11 inci cumartesı !(Ünilnden 
itibaren asılacaktır. Şimdiden te
beyyün eden vaziyet~ göre fazla 
meb ·us çıkaracak vilayetler ara -
sında Ankara ve Malatya bulun
maktadırlar. 

Diğer taraftan Partinin göste -
receği namzedler arasında. evvel
ce olduğu gibi 18 tane kadın da 
bulunacağı söylenmektedir. 

---0--

Ekrem König 
Londrada 
(1 inci aahif~en devam) 

Bir ihtimale göre İmpeks işinde 
de Ekrem Königin parmağı bulu11r 
ması variddir. Fransada barına -
mıyan ve takib edildiğini anhyan 
Ekrem Königin Londraya geçtik
ten sonra son bir dolandırıcılık 

hırsile ve laalettayin bir surette 
İmpeks firmasını ileri sürerek İn
giliz firmaları ile temas etmesi ve: 

- Ben Türkiyede çok nüfuzlu 
bir adamım. Hükümet adamları 
ile temasım kuvvetli, Yüzde dört 
komisyon verdiğiniz takdirde her 
işi size alabilirim .. 

Tarzında bir müddeada bulun
ması ve kendisini herhangi bir 
takibdt'n korumak için bir iş ada
mı ve komisyoncu gibi davran -
masını çok yakın bir ihtimal da
hilinde görenler de vardır. 

Ekrem Königin Ankaradaki mu
hakemesine gelince, mevkuf ha
rıcıye memuru Ruhinin davası 

tefrik edilmek suretile pek yakın
da muhakemeye başlanacaktır. 

ZAYİ - İstanbul, Gümrüğün -
den aldığım 27 /5/938 tarihli ve 
297565 numaralı irat makbuzunu 
kaybettik. Yenisini alacağımızdan 

eskisinin hükmü yoktur. 

Sürat Mensucat Fııbrikalan 

Ltd. S 

Diğ~r taraftan mezkür vapurun 
seyu jurnallarına nazaran vapu -
run ancak 11 mil sür attc bulun
duğcı ve vapurun son seferinde 
İsker.deriyeye kadar gitmiş olan 
Almanyanın Krup fabrikası mü
tehassıslarının da bundan fazla 
sür ~.te imkan görmedikleri an -
!aşılmıştır. 

Denizbank hukuk müşaviri İs
mail İsa Caniş dün istıfa etmiştir. 

Mumaileyhin; Satie binasının 

satın alınma işinden ve Alman -
yaya ısmarlanan vapurların kon
trolu i\in Almanyaya giden heyet 
azasından olması, bu istifaya se
beu olarak gösterilmekt~dir. 
Denizbankın yeni b:itçe ve kad

rolarının hazırlanması bitmek ü
zeredir. Banka umum müdürü Yu
suf Ziya Erzin pazartesi günü büt
çe ve kadroları Ankaraya götü -
recektir. 

Bankada çalışmakta olan Mali
ye ve İktısad Vekaletleri müfet
tişleride bazı hususlar etrafında 

malümat vermek ve yeni direk -
tifleı almak üzere Ankaraya gi-
deceklerdir. 

kARNAYAl CENAPlARI 
(5 inci sahifeden deı,ıım} 

c9 şubat, saat 20 yi 30 geçe kar
naval cenahları resmen şehre gi
recek. Ertesi pazar günü saat H 
den 16 ya kadar konfeti muhare
besi; ertesi günü de çiçek muha
rebesi yapılacak. Şenlikler, 24 şu
bat salı gününe kadar devam e
decek ve o gece. saat 22 de, kar -
naval cenahları, Masema meyda
nına getirilerek adet veçhile ya -
kılacak ... 

cKarnaval şenlikleri için Nis 

rar verm~tir. Yeni hükümcti eski 
kabinede Muavenet Vekili olup da 
istifasile Stoyadinoviçi de dü~ü- ı 
ren Tsvctkovıç kurmuştur İstila 
eden diğer dört vekilin her biri de J 

ycnı kabınede vazife almıştır: 

Spaho eskisi gibi mü'lakalat ve -
kili olarak kalıyor. Kulcnkoviç, 
bir devlet nazırlığından çok ehem
miyetli Harbiyeve Bahriye Ve - 1 

killiğine geçiyor. Eski kabinede 
İnşaat Vekili olan Krck yeni ka
binede devlet nazırı oluyor. Frank ı 
Snoj da eskisi gibi devlet nazır -
lığını muhafaza ediyo:. Kabinenin 
en ehemmiyetli değişikliği, Sto -
yadinoviçin ve Dahiliye Vekili 
Moviç'in çekilmeleridir. Evvelce 
Stoyadinoviçin uhdesinde birleş

miş eılan Hariciye Vekilliğine Mar
koviç geçiyor. Buhranın mahiyeti 
itibarile büyük ehemmiyet kesbe
den Dahiliye Vekilliğini de Baş
vekil uhdesine alıyor. 

Her halde bu krizde dış po
litikanın bir rol oynamış olması 
ihtimali azdır. Gerçi muhalefet 
yakın zamanlara kadar Stoyadi -
noviçin, eski dostlukları muhafa
za, ve yeni dostluklar aramak, yo
lundaki clış politikasına muanzclı. 

Ve demokrat devletlerle eski te
sanüdün muhafazasına taraftarclı. 

F.akat birkaç senedenberi, bilhassa 
Münih anlaşmasından sonra orta 
Avrupa meselesi eskisi gibi basit 
değildir. Krizin diş politika ile a
lakası olmadığı muhalefet zümre
sinin bir içtimaında sarih olarak 
ifade edildiği gibi, bunu teyid et
meic için biraralık, Stoyadinoviçin 
yeni hükümet içine alınması bile 
c1Ü'."Ünülmüştü. Bununla beraber, 
budeğişiklik, Führer sistemi ile 
idare edilen ve Stoyadinoviçte de 
bir nevi Yugoslav führeri sıfatını 
görmiye başlıyan otoriter devlet
lerde - en çok İtalyada - iyi kabul 
edilmiyecektir. 

-belediyesi 870,000 frank tahsis et- ı ---------------1 
miştir. Tenvirat masrafı olan 250 İstanbul kasablar cemiyetinden: 
bin frank da başka. Aşağı yukarı Cemiyetimizin 938 yılına aid 
1,200,000 frank... muamele ve hesablarınm ve ça -

cKarnaval yortuları ve şenlik- lışma tarzlarının umumi heyeti 
!eri için Fransadan ve haricden karşısında tetkikile idare heyeti
en azı üç yüz bin kişinin Nise gel- nin ibrası ve talimatname muci
tliği ve bunların bıraktığı para dü- bince idare heyeti azasının nısfı 

şünülürse bu masraf çok gö - yeniden seçileceğinden umumi he- · 
rülmez ... yetin 7 /2/939 tarihindeki toplan-

(5 inci sahifeden deva"': 

ğunu Fransız gazetelerinden nak
len anlatalım. 

cSaat 6 yı 20 geçiyordu. Mah -
kı'.ım, derin bir uykuda bulunu -
yordu. Geceyarısından sonra bire 
kadar uyumamış, kitab okumuş
tu. Adliye ve zabıta memurları 

höceresine girince gözlerini açtı. 

Kalabolığı görünce: 

- Ne kalabalık bu:. .. 
Dcaı. \ ekilinın cesaret göster-

mesi tavsyesine: 
- Merak etmeyiniz, dedi. Me

tanet göstermeğe çalışacağım. İn
san zaten bir defa ölür ... 

Sonra elini ve y<izunü yıkadı. 

Yavaş yavaş ~iyindi. Kafas~na ~iri 
gün evvel kağıddan y aptıgı bır 

1 
soytarı külahını geçirdi. Hapis - ı 

hane kilisesinin kapısı önüne ge
lince bunu başından çıkardı. Pa
pasın okuduğu duayı dinledi. Son
ra verilen büyük bir bardak rom
lu kahveyi içti: 

- Bu değdi! ... 

Dedi, sonra ilave etti: 
- Karnım aç! Bir fincan süt 

. . .. ? 
verır mısınız .... 

Büyük bir fincan süt getirdi -
ler. Tıpkı bir çocuk gibi üflüyor, 
yudum yudum içiyordu. 

Cellad muavini sabırsızlanclı: 
- Biraz çabuk olunuz! .. 
- Çabuk mu olayım1. Niçin ... 

Hayatımın son demlerinden müm
kün olduğu kadar çok istifade et
mek hakkım değil mi? ... 

Dedi. Az sonra ellerıni uzattı ve 

•• 

- O kadar sıkmayınız. C 
incitiyorsunuz! ... 

GİYOTİNE DOGRU 
Nihayet, saçları kesildi, 

ğinın arkası yırtıldı. Hapi 
kapısının önünden çıkarken 
du. Bileğindeki saati, baş g 
yana verilmPsıni söyledi v 
vukatına dönerek: 

- Üstad, dedi. Size çok 
kil; ederim. 

•• ıdan çıktı. Bir şey s 
rr ı giyotinin bulunduğ 
geı ı. Cel!ad muavini ve a 
!arı hep birden tuttular, y 
!ar. Ayni zamanda inen sat 
katilm kellesini sepete dü 
Saat tam 6 yı 48 geçıyord 

Belgrad Pana 
( 5 inci sahifeden 

!arda var. Musevi gençl~ri 
lar kendilerine avukatlık Y 
!ar, meziyetlerini ballandı 
landıra anlatırlar. Şayed b 
buldu, kapılandı mı, ulak 
misyon alırlar. 

Hizmetçi, bir hafta tPcrJ 
resi geçirir. Eğer beğerili 
veya bir kaç senelik ku 
yapılır. 

Bir Sırb kanununa g;i,·e 
!arın, kusuru görülen biz 
tr~ziye etmek hakiarı var 
seliı, ileri gitmemek şartil 
munda bir iki tokat atm 
çekmek gibi ... 

ile SABAH OGLt ve 
Her yemektl"n sonra muntazaman 

diş'erinizi fırç~ 1., vınız 

tısında ekseriyet olmadığından 

14/2/939 salı günü saat 10 - 12 ye 
kadar tekrar toplantı yapılaca -

ğından cemiyete kayt_tl~ 
sıhhat cüzdan}arile EJııııı 
kevine gelmeleri rica 01 
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Tefrika Numarası : 27 Yozon ı Rahmi YACIZ 

Sivastopol Bombardımanı Amiral 
Kolçak'a Haber Verildi 

Amiral Derhal Şehre 
Çılğınca 

Çıktı, Halk Kendisini 
Alkışladı 

Amiral Kolçak geceyi binblr ku- ile olduğu yerde mıhlandı. bu gür- , valiye mahsus geniş salona daldı. 
runtu içinde geçirmişti. Halkın e- leyişi ikinci, üçüncü, dcirdüncü in- Vali mihalovski ı.alor.un orta ye-
Sirlere karşı gösterdiği şiddet, ge- filaJdar takib etti. rinde ayakta duruyor, şaşkın göz-
ce yansı yapılan fener alayı ve Odesa bir anda mah~eri bir kay- !erinde çaresizlik içir.de kalmış 
tezahürat bir türlü Amiralin en- naşma ile cehenneme dönmüştü. insanların boş ve manasız bakışı 
dişe!erini silemiyor, Yavuzun kor- Kolçak etrafında koşuşan, haykı - dolaşıyordu. Ko: , ağın oraya gel
kunç salvolarına hedef olmak kay- rışan halkın izdihamı arasında şeh- diğini gören Mihalovski isaya rast
gısı, Odesanın topa tutulması key- rin yıkılan ve bir gülle yağm~ru lamış bir hıristiyan teJaşile ami
fiyeti Kolçağa kabuslar geçirti - 1 altında kalan cenub ucuna dogru rale doğru koştu, yakasına sarıl-
YOrdu_ baktı. Mırıldandı: dı IJU beklenmiyen s&.ldırış kar-
G~ce valinin ısdar ettiği ışık - Korktuğuma u!radım galiba! şı~ında afallayan denız kuman -

SÖtı.dürme emirnamesi halkı he- Ve .. kılıcını koltuguna kıstırarak danını şiddetle sarstı, sordu: 
Yecana düşürmüş, harbin başlan- koşar adımla vali sarayının yolunu N • 1 S beb ld - e yapa~agız... e o u-
gıcına sebeb olan ve bizzat Soşo- tuttu... ğu f l'k t• · d' bak 

V 1. d hş d b' .. nuz e a e ı tamır c ın a -
ııun kumandasile bombardrman a ı sarayı a vıa er en ır nu- · . 11 
edilen Ü<icsa ve Odesalılar eski a- munc kesilmişti: lım! Haydi amıra · 
cıyı akıllarından çıkarmamışlardı. Öteye beriye koşuşan uşaklar, Kolçak k_ıs~. boylu fakat güçlü 

Geceyi herkes Türk toplarının gülle isabetile yıkılan rnray aksa- yakasını guçlukle kurtardı. Va~ı-
. b'l kl · · t tt "enye dogru haşlaması mukarrer ateş taarrıµ:- mının molozları arasında düşe kal- nın ı e erını u u. " 

lame titreşerek geçirdi. Amiral ka yürümeğe çabalıyara.k yaralı - itti, karşılık verdi: 
" İ ıs· tida "olçak sabahın ilk ışıklarile ra- !ar göze çarpıyor, avluda biriken - Osmanlı mparatoruna 
hat bir nefes almak saadetine ka- saray halkının vaveylfısı kulaklar verecek degilim ya .. Muharebe bu; 
~ştu. Vali sarayının geniş tara paralıyan acıklı bir facia me~odisi düşman zırhlısı buray, gelirse ta
casında sabah çayını alırken ak- halinde yükseliyordu. Kolçak sür'at- bü tombardıman yap~cak! 
§amdanberi kendi.•ini üzüm üzüm le merdivenleri çıktı, birinci katta (Devamı var) 
Üzen ~r" o rı i - çıkışına gül-
dü, lL .. <.UlQl; 

- Çocuk gibi düşünüyorum ... 
Osmanlı donanması ikinci bir 0-
desa bombardımanı ile kendisini 
a:_eşe atmak cür'etini gösteremez, 
gostererniyecektir de ... 

Sivastopo! bombardımanı, telaş 
arasında Odesaya, Amiral Kolçağa 
haber verilmkti Amir 1 k h it d -. . a, a va ı 

an sonra vali ile birlikte şehre 
çıktı. Yollara biriken halle Kolçağı 
çılgınca alkışlıyor, bir fatihe, bir 
lnuzaffer kumandana yapılacak 
tezahüratla Karadeniz filosu ko
tnodorunu seliımlıyordu. Vali ile 
Bıniral esirlerin bUlunduğu yere, 
Üdcsanın sahil sıhhat memurluğu
nun karantina mahalline geldiler. 
. Başta yarbay Saim bulunan e-

~ırl:r kafilesi Kolçak tarafından 
t~ftış edildi. Sonra kafile öğle vak-

hazırlanan bir trenle Mosko -
"ava, ç n · arın ve Moskovalıların ma-
lc eviyatını arttırmak için yola çı-
arıldı. 

le ı\ıniral Kolçak Odesadan hare
'fıeı etmek için geceyi bekliyordu. 4:: fikrini valiye ııçtı. Konuştu -

il. .._ Akşem, gün batarken Kagol 
et:·· 

•·lVastopola hareke: edeceğim! 
..._ Siz bilirsiniz amiral! 

() .._ Du muvaffakiyetten sonra 
§ı sı:nanlı donanmasile yalı:ıız ba
ıı:;ıa karşılaşmak iyi netice ver -
b~eeeği için böyle yapmağa mec-

Uın. 

.._--Bunun faydası? 
ta<1 · };'aydası mı?.. Karanlık sade 
~ı:seıeri gözden silmekle kalmaz, 
·'etıı ".1aksadların yaşadılışında e-

..._ llııyet)j bir rol oynar! 
Bır şey anlamadırn amiral! 

~~; "..ı:ılatmak i.!.tediğim şu... Ya-
l Ut\ g" 1 'ııd . <ttııı. oz erı en dolayısıle top--
\>llst dan kurtulmak, selametle Sı
basr:;Pola varmak için .karanlığın 
it asını bekliyeceğirr.! 

\\ıi0~UŞına burada ikiye bölündü ... 
tiaıı1 ıle deniz kuvvetkri kuman -
iliyıı.ı~arb vukuatından bahsettiler. 
~~tüt _meseleler etrafında fikirler 
hıı<I \uler, öğle yemeğir.i vali sara
li~ıe ~Yiyen amiral saat 14 de tel
ile .. ıvastopolu bulmak, donanma 
l· Roriişm k · t d' T 1 · · ü"-ıı e ıs e ı.. e sız ıstas -
'4ııirtı.a gitti. Makine başında vis 
~•d.a.~l ~omotof'u aradı. .. 10 dakika 
Sıv · suren aro.masınd3 bir türlü 

asto""ı lt01 .-v oevab vermıyordu. 
b~ııJak uzun aramalardan sonra 
~İ§tıı. ~n v~z geçti. Fakat bir ön se

bıııe çlı Urpertisile burkulan kal-
lı\asııı.ltı.eraın anlatamadan akşam ol-
lt ı bekledi. 

~ •gol 
Otd~ gece harekete hazırlanı -

füttıı~k ~~at 3,15 geçe vali sarayına 
~~ _ ıçın sahilden dönen amiral 

' Rokü sar· b. ı .. l · · san ır op gur eyışı 

1 

Müstemle e Ve Silahların Tahdidi 
(4 üncü sahifeden dR•ıarn) 

dan memnundur. Çünkü silahla
rını azaltırsa Almanya için daha 
pahalıya mal olacaktır. 

Almanlar müstemleke meselesi 
dolayısile silahlarını azaltmak işi
ni istikbal içın tehlikeli görüyor
lar. Bu hususta Angrif de yazdığı 
bir yazıda şöyle diyor: 

Harbi Umumide Alman donan
masının büyük denizlerde istinat 
edeceği noktalar olmakla beraber 
az bir faaliyet gösterebilmiştir. 

Başka bir harb olursa acaba Al
manya eline geçireceği müstem
lekelerden askeri nokladan isti
fade etmemeyi taahhüd edebilir 
mi? Bilakis Almanyanın kendi-
sine liizrm askeri noktaları elde 
etmesi liizım gelir. Başka devletler 
ne yapıyorsa o da öyle yapmalıdır. 

Halbuki İngiliz ve Fransızların 
müstemleke davasındaki nok~i 

nazarları şöyledir: Eğer Almanya 
eski müstemlekelerini elde ede
cek olursa bunları Fransız ve İn· 
gilizlerin imparatorluk yolları ü
zerinde onların · aleyhine kullana
cak, her müstemleke Fransanın 
ve İngiltere!'in imparatorlukları 

için birer tehlikeli üssülhareke teş
kil edecektir. Onun için Alman
lara tekrar mstemleke verilme -
meli!. 

Vakıa İngiliz başvekili Alman
ya ile bir anlaşmaya varmak isti-

yor. Fakat Almanlar elde edecek
leri müstemlekeleri İngilterenin 
ve Fransanın aleyhine kullanacak
lar diye edilen itirazlara karşı İn
giliz Başvekili şunu söylemek is
tiyor: 

- Almanya artık sulh maksadı 
takib ediyor. Silahlarını az.ııltmak 
istiyor. Bu hususta diğer devlet
lerle anlaşmıya hazır bulunuyor. 
Almanya artık sulhu tehdid etmi
yor. Onun için eski müstemleke
leri kendisine veril~k olursa bu
raları İngiliz imparatorluğunun 
yolları ve İngiltere aleyhine kul
lanacak değildir!. 

İşle Çemberlayn bu suretle müs
temleke meselesini tahdidi tesli-
hat meselesile birleştirerek mü -
zakere etmek istiyor. 
Almanyanın müstemleke dava

sı tetkik edilirken İtalyanın ala
cağı vaziyet ne olacak? Bedin ile 
Londra arasında iki sene evvel 
müstemleke bahsi açıldığı zaman 
İtalya ile Almanyanın mü~.asebatı 
da şimdiye kadar derin değildi. İki 
senedenberi Berlin - Roma mih
veri daha kuvvetlenmiş, Almanya 
orta Avrupada nüfuz ve tesirini 
arttırarak mihverden en ziyade 
istifade eden Almanya olmuştur. 
Almanya eski müstemlekelerini 
almak isterken İtalya ona müza
heret edecektir. Fakat diğer ta -
raftan İt -. lyanın milli emellerinin 
tatmini meselesi mevzuu bahistir. 

Eski Kayser Nasıl Yaşıyor? 
( 4 üncü sahifeden deva•r.' 

eski imparatorun iradlarından tu
tan paranın Felemenge gönde -
rilmesi zorlaşmıştır. Bu yüzden 
Kayserin sıkıntı çektiği söy leni -
yordu. Gerek Alman ve gerek Fe
lemenk hükumetinin murahhas -
lan bir araya gelerek eski impara
torun son senelerini rahat ve hu
zur içinde geçirmesini, para iizün
tüsü çekmemesini konuşmuşlar -
dır. Eski imparatorun Almanya
da kalan emlaki de eskisi gibi pa
ra etmemiştir. 

Bu emliıktan geçenlerde bir kıs
mı satılmış ve ancak 1,000 İngiliz 
lirası kadar para elde edilebilmiş
tir. 

Eski imparatorun ya ru nda ne 
kadar olsa biraz kalabalık vardır. 
Katiblerin, hizmetçilerin ve mu
hafız askerlerin aylıklarını Kay
ser kendi cebinden veriyor. Kay
serin seksen yaşına girm<'si mü
nasebetile geçen cuma günü ya-

pılan merasim ıçin evvelden bir 
program yapılmış ve herşeyin sa
de bir surette cereyan etmesi ka
rarlaşmıştır. 

İhtiyar imparator romatizma -
dan rahatsızdır. Bu itibarla per
hizde olup sofrasında öyle çeşid 

çeşid yemekler, hele ispirtolu iç
kiler yokmuş. Sabahleyin başlı -
yan merasimde sade çay ile biskü
vi! verilmiş, bu kahvaltıdan sonra 
hep birlikte toplanılarak ibadet 
edilmiştir. Salonda eski Alman im
paratorluk bayrağı asılmıştır. 
Almanların yenı bayrağı eski 

imparatorun şatosuna hiç girme
mi§tir. Eski Alman imparatorluk 
bayrağında siyah ve beyaz renk 
ile bir de kartal resmi vardı. 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talımhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
Tel: 415:i~ 
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Zarif Bir Gece Robu Ve l_F_ay_da_ıı_B_iı_gi_ıe __ r l Son 
Model 

Mantolar 
Bir Kombinezon 
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Zarif btr gece robu ve bir kom biııezon. Sade işlemeli. Kenarla:.
valansiyen taklidi dantelalarla rilsl ii. Yıkanında solmıyan kordelıllar, 
ajor!ann arasından geçirilmiştir. 

••••• 
Gözlerin Güzelliği 
Nasıl Mu haf aza 

Edilebilir? 

G 
özlerin güzelliğinin muha -
fazası için bir çok dikkat ve 
ihtimam ister. Bakışlarına 

güzellik vermek, gönülleri çek -
mek her kadının diişiındüğü, arzu 
ettiği bir şeydir. 

Bunun için gözler~ çok ehemmi-! 
yet vermek liızrmdır. Sabah ve 

akşam gözleri yıkamalı. kirpikler
de sürme. rimel gibi şeylerin kal

mamasına son derece dikkat et -
melidir. 
Aşağıdaki tavsiyelerimizi aynen 

tatbik ederseniz gözlerinizin hem 
güzelliğini, hem de sıhhatini ko -

rumuş ol ursun uz. 

Evvela, çok sigara ve içki içme

yiniz. Tütün ve alkol bütün uzuv

larrıruza muzırdır. Hatta gözle -
rimize de ... 

Baş ve yarım baş ağriları ek -
seriyetle gözlerin rat.atsızlığın • 

dan ileri geLr. İyilik yapacağım 
diye bilir bilmez şey !eri tavsiye 1 

edenlere kulak vermeyiniz. 

Doktora müracaat için yatağa 
düşmeyi beklemevıniz. Gözleri -
niz tabii halde değilse, yaşarı -

yorsa, teki çift görüyorsanız, o -
kurken kelimeler dans eder gibi 
geliyorsa hemen mütehassıs bir 
doktora koşunuz. 

Eğer doktor, gözlük kullanma
nızı tavsiye ed~rse. şıklığa halel 

verir diye kullanmamazlık etme
yiniz. Mümkün ise gLıneş:i hava

larda renkli gözlük takınız; çok 

gözünüze götürmeyı l!det etme -
yiniz. Hususile kirli iken ... 

Açık handa kiıab ve saire o
kurken dikkat edJıiz; güneş, ki

tabın veya gazetenin iıstüne ak -
setmesin. Yarı karanlıkta oku -
YU!lUZ. 

Yatakta okumak iyi değildir. 

Şayed okumak mecburiyetinde 

iseniz sırtüstü yatıp uzanmayı • 
nrz. Tıpkı bir koltukta oturur gi· 

bi oturunuz ve öyle okuyunuz. 

Göz kapaklarınızı, kirpiklerinizi 
iyice yıkamadan yatmayıruz . 

Çalışırken ellerinizdeki iş zi -
yaya maruz kalsın, gozleriniz göl
gede bulunsun. 

Sol taraftan gelen ziya ile oku
yunuz. Mümkün olduğu kadar çok 
uzaklara bakınız. Bu, gözlerinizi 
dinlendirir. 

Göz kapakları yumuşak bir hav
lu ile kurulanır. Faka~ şiddetli 
basmamak ~artile ... 

Gözleriniz zayıf ise, arasıra ılık 
vey.1 borik.eli su ile v~yahud kır
mızı gül, papatya, mürver n , a 
peygamber çiçeklerinı ka •natıp 
bunların suyu ile banyo yapınız. 
Sade ve soğuk su asla kullanma-
yınız. ı 

Kınnızılığa karşı güzel bir for-. 
mül: Bikarbonat dö Siıd 15 gram, 
Adrenalin 6 santigram, kaynamış 
su l litre. Bununla gözleri banyo 
edinız. Çok faydasını görürsüniiz. 

Kirpikleriniz dökülüyorsa sa -
bah ve akşam şu tertibi tecrübe 

fayaasını görürsünüz. ı ediniz: 100 gram çaysuyu, l ııram 
Parmaklarınızı lüzunı.suı yere Su:fat dö kinin ... 

Badem Kurabiye.:;i 

Y 
arrm kilo badem içi alınız, 
(birkaç tane de acı badem) 
bir çeyrek saat sıcak suda 

ıslatınız. İnce kabukl;.rı çıkar. 
Bir havana koyup, vakit vakit 

üstüne yumurta akı dökerek gü
zelce döğüniiz. Yarım kılo bade
me iki yumurta akı kirlidir. 

Sonra, yarrm limon kabuğunu 

ince kıyarak 250 gram şekerle be
raber karıştırınız, hamur gibi yu
ğurunuz. 

Bir tabaka kAğıdı yağlayınız, 

bir saç üzerine koyunuz. Hamur
dan ceviz taneleri kadar yuvar -
laklar yapıp kağıdın üstüne koy
duktan sonra el ile basarak (eli 
ıslat :nalı), yassılatınız ve hafif fı-1 

rına salıp on b~ş dakika bırakı -
ruz. Kurabiyelerin aralarında ıa 

aka! iki parmak ara bulunmalı. 
Kurabiyeler pişerkEn sakın fı

rının kapağını açmayınız. Fırın -
dan çıkarınca olduğu gibi bırakı
nız. Soğu)·u ca kağıddan kurlu -
lur Rutubetsiz bir yerde saklayı-
ruz. 

ÇATLAKLA.r..' "!Si: 

El veya ayaklarda soğuktan ha
sıl olan çatlakları, iltihabları te -
davi için lüzumu kadar suyun içe
risın yaprakları ile beraber bir 
kök kereviz koyup kaynatıruz. 

Sonra mümkün olduğu kadar sı
cakken ellerınizi ve ayaklarınızı 
bu suyun içeri.sine koyunuz, so
ğuyuncıya kadar tutunuz. Ertesi 
gün gün katlakların iyileştiğini 
görürsünüz. Rötar Arjante ile süslü bir manto 

Bundan daha kola) bir çare:,==-============= 
Ge!e yatarken çatlakLlrın iizerine MEYVA KuNSERVELERİ 
zeytinyağı sürünüz. Ellı rinizin şiş
liği gider. Çatlakları znil olur. El
leri yıkam87Jdan evvel bir parça 
zeytinyağı sürülür, sonra sabunla 
yıkanırsa hem yumuş~k. hem de 
beyaz olu. Zeytinyağı, ellerin mu
hafazası için gliserinden daha iyi
dir. 

ELMA KO:\fPOSTOSU: 

Beresiz ve eziksiz elmaları alıp 
kabuğunu soymalı, di>rde bölmeli 
ve çekirdeklerini çıkarmalı, soğuk 
suyu atmalı. / 

Bir tencereye 250 gram şekerle 
bir bardak su, biraz limon kabuğu 
koyup hafif ateşte eritmeli. Şeker 
tamamile eridikten sonra elmaları 
içerisine atarak dağılmıyacak ka
dar kaynatmalı. Eamaları çıkarıp 
bir kaseye koymalı. Şurubu, bir 
müddet daha ateşte tutarak koyu
landırmalı ve elmaların iizerine 
dökmeli. 

Bu kompostoyu süslemek için 
üzerıne parça parça frenk üzümü 
elmasiyesi konulabilir. Tabii so
jııduktan sonra ... 

-~~~~~~~~ 

NASIL PİŞİRİLİR? 

Meyva ile şurubu ş•şeye koy -
duktan sonra ağızlarını sağlam 

mantarlarlarla tıkamalı ve sic ·mle 

bağlamalıdır. Sonra, bu şişeleri, 
aralarına biraz kuru ot koyarak 
kazana yerleştirmeli, ağzına ka -

dar su doldurmalı, ateşe koymalı. 
Tıkır tıkır kaynamıya başladık -
tan itibaren beş dikika sonra in
dirmeli. Fakat su, soğuyuncıya l 1-

dar şişeleri çıkarmamalı. 

Şi§eleri iki gifn rutubetsiz bir 
yerde bırakmalı ve ağızlarını 
mumlamalı, kapalı bir dolaba yer 

leştirmeli. Açılan bir §:şenin içın
deki kompostoyu hemen yemeli . 
Artar kalırsa bozulur, yenmez ... 

ERİK KOMPOSTOSU: 

Bir tencereye 250 gram şek r, 
bir bardak sonra, bir kilo erığı 
içine atıp yumuşatıncıya kadar 
pişiriniz. Piı;ti mi, erikleri çıka -
rıp tabağa koyunuz. Şurubu da 
koyulaşınca üzerine dökünüz. 

•• •• 
Kızlara 
Mahsus 

Sade 
Ve 
Şk 

Roplar 
1 ·Krep em -

lrimeden genç kız· 
lara ·ırnhsus zarif 
bir rob. 

2 - 16 - 18 ya
şında kızlara mah
sus k~ep dö lenden 
şık biı· rob. 

•••• 



SÜMER BANK 
UMUMi MÜDÜRLÜ~ÜNDEN: 

Sümer Bank Yerli Mallar Puarlarile 7aptıldarı temaslardan 
herbanai bir ııebeble memnun kalmıyacü olan aaym hallnmmn 
badema bu liaastüi filiJ'etlerinl, hemea intaç edilmek !bere, 
mağualarunızdaa derhal telefoala veya yazı ile ıışalıdaJd numa
ra ve aclreslere bildirmeleri rica olunur. 
S'OMEBBANK 
Umumi Müdürlüiü 
Aukara 

SÖMEK BANK 
İstanbul Şubesi 
Voyvoda caddesi, Galata 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Puarlan 
Müessesesi Müdürliliü 
1 inci Vakıf Baa 
Bahçebpı, İstaabal 

Telefon : 1738 '1922 

Telefon : '4969 ' 

Nafıa Vekaletinden: 
1. - N.uhammen bedeli yüz altmış yedi bin altmış dokuz lira alt

mış kuruştan n n:uvakkat teminatı dokuz bin altı yüz üç lira kı.rk se

kiz kuruştan ibaret olup 20/1/939 tarihinde kapalı zarf usulile müna

kasaya konulduğu ilan edilmiş olan Sivas - Erzurum hattının 388 inci 

kilometresinde yaptlacak olan yüz yirmi metre açıklığındaki demir köp
rüye ait mukavEole projesinin köprüniln Mersine getirilmesi, köprü ma

halline nakli ve ray ferşiyatına geçit verme tarihlerinde b= yazı 

hataları olduğundan mezlı:Qr münakasa ayni şartlarla 17/2/939 tarlninc 

müııadıf cuma günü saat on beşe tehir edilmiştir. 
2. - Bu münakasaya ait evrakı satın alını.ş olanlar Velı:Aletimiz De

miryollar inşaat dairesine müracaat ederek satın aldıkları mukavele 

projeslnln tubilıan yazılan bu 'lllCJf.,sini tedarik edebilirler. 

& - JıH k...,,.. pwek istiyenler miinakaaa tarihinden en u ııe

lds aün nwi refraruıluile clller veııiblarını bir istida ile :V ekileti
, .ae uuenık eh~ ynikpgı almalan llzımdır. 

4. - Jılilmıbııa evnlcnı yeniden satın almak istiyenler bu ewalı:ı 

ııelı:lz yüz oıuz altı klll"Uf mukabilinde Deınlryollan İnşaat Dairesi..,den 
alabılirler. 

:ı. - Bu münakasaya girmek lstiyenlerden liakal elli metre açık

hğında bir demir köprü imal ve montajını yapmış olmak şartı arana
cakdır. 

böbreı.<lerden idrar terbasına kadar yGlla!'daki 
hastahklarıa mikrobkrını kökünden temizle• 
mek için (HE L M O B L Ö) kullanınız. 

•• 
HELMOBLO 

TÜRK TİCARET BANKASI 
Merkezi: A N K A R A 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Banka muamelatı 

ŞUBELER 
Ank'lra 
Adapazarı 

Bandırma 

Barhn 

Bolu 
Bursa 

Eskişehir 

Gemlik 

-
fstanbul 
fzmit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

Dahilde ve hariçte muhablrlerl vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK - Şube!er: TiCARET 

Banlı:anuzm ı.tenbul t•be•lnde teala edilen 

''GECE KASASI,, • 

Çotc mU••ld t•rtl"rle ••wın miitterllerimlzln emrine am<Jda llulun· 
dU~UI '11"• 1 d!P, IJ:!ll~< "'C 81!11 ... &k üzere {'i9elerimİ78 m'jracaat o[•: ım"'l I 

- • t : '• ' ,_ • • ' .ı!_ 

İstaabal Asliye Malıkemesi tıw.
ci Ticaret Dairesinden: 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. tara
fından İstanbulda Kurukahveci ha-

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk 
mahkemesinden : 

Terekeelne mahkemece el konulan ölü L.tepan res~n terekeıilne 

aid Beyoğlu Çukur mahallesi Tarla başı caddesinde eski 200 yeni 218 

TOrk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Dördüncü Keşide 11 - Şubat 

939 dadır. 
8 Oy Ok lkr am iye 50.000 Liraiır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) Liralık iki 

adet Mükafat vardır .. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyang-'>
nun mes'ud ve bahtiyarları art:sına gir· 
miş elursunuz ... 

, İstanbul İkinci ICTa dairesinden:\ DEVREDİLECEK İHTİRA 
· Gaziantepte Eyüp oğlu mahalle- BERATI 
sinde mukim canlı hayvan ihracatı •Yüzdürülmüş köprüler ve buır' 
birli~i istihbarat memurlarından tara ait islahah hakkındaki icat i-

l 
Darende. eski nahiye müdürij. halen çin alınmış olan 26 Şubat 1937 tarib 
ıkametgiihı meçhul Mahmut Şerı- ve 2372 numaralı ihtira beratın1' 
fe: ihtiva ettiği hukuk bu kerre BaŞ • 

1
1 Abdullah Aydemirin Yozgat no - kasına devir veyahut mevkii fiil' 
terinin 7 /7 /936 tarih v~ 1191 numa- konmak için icara verilebilcceJI 

ı ralı S<:nediyle zimmetinızde alacağı teklif edilmekte olmakla bu husul' 
1 olan dört yüz liranın maamasarif ve ta fazla malüınat edinmek isteyeır 
r faiz tanı.ili talebi ile icraya müra - !erin Galatada, Aslan han 5 inci ~ 
caatı üzerine tebliği muktazj öde - 141 numaralara müracaat etmetd 

;me emri ilı:ametgiihınızın meçhu - ilan olunur. 

' liyeti hıısebile mercice bir fltY miid- •••••••••••1111 
1 detle i!Aııen tebliğine karar veril -
imiştir. Yukarıda yazılı borcu maa-I 
masraf ve faizile ilan tarihinden i- ı 

tibaren bir ay içinde ödemeniz, bor-
[ cun tr.mamına veya bir kısmına ve 
yahut alacaklının takibat icrası hak 
/kında bir itirazınız varsa yine bu 
1 müddet zarfında istida ile veya şi

faherT icra dairesine bildirmeniz ve 
bildirmediğiniz takdirde bu müd -
det. içinde 74 üncü madde mucibin-
ce mal beyanında bulunmanız la -
zımdır. Beyanda bulunma~nız ha
pisle tazyik olunacağınız gibi haki
kate muhalif beyanda bulununa -
nız lıapi.slc cezalandırıbcağmız ve 

AGARAN 
SAÇLAR: 

ııında 12-13 numarada Serdar zade 
Hacı Salih mahdumla:ı ve İstan -
buldl Tahtakalede Boton (Lapre-

voayans) hanında 13 nwrıarada mu 
No. lu kiigir evin tamamı açık arttırma suretile 14/3/939 tarihine mü- borc:.ı ödemez ve itira.: etmezseniz 
sadif salı günü saat 10 da satılacaktır. Mezkur günde yüzde yetmiş beşı cebri icraya devam olunacağı 38/ 

kim Hacı Ali Hafız zade mahdum- ' Böbreklerin çalqma kaüetlni artınr, kadın, erkek idrar zorlaklar:ı· bulmadığı takdirde birinci arltımıad:ıki talibin taahhüdü baki kalmak 1283 numaralı ödeme emrinin teb -
nı, eski ve yeıd belaotnldulana, mesane iltihabmı, bel ağrısını, aılı ları &leyhlerine iki kıt'a emre mu - şartile ikinci arttırması 29/3/939 çarşamba günü saat 10 da icra edile'- !iği makamına kaim olmak üzere i-
sık ldarar bozmak ve bozarken 7aamak hallerlai siderir. Bol idrar te- harrer senet bedelinden bakiye bin cektir. Tamamının kıymeti 2500 liradır. Telliıliye resmi ihale pulu 20 lim olunur. (38/1283) 

min eder. ...._ Türk lirasının faiz • mahkeme ve senelik vakıf icaresi müşterisine aittir. Arttırmaya girebilmek için mu- Üsküdar Sulh Birine: h1tkıık hQ.. 

idrarda kumun ve mesanede taşların icra ve protesto masrafları ve avu- hammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu ni~-tıetinde pey akçesi yatırmak kimliğirn!en: 
tef ek .tülüne mani Ol Ur. katlık ücretlle birlikte tahsiline mü şarttır. Üsküdarda Keice de<ie mahallesi 

tedair açılan davanın cereyan eden Tafsilat: Eve 5 basamak mermer merdivenle çıkılır. Çift kanadlı 
1
' Mektep sokak 15 numaralı hane 

Sıhhat Vekiiletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur · muhakemesi arasında: demir kapıdan girilince birinci kat bir taşlık üzerinde önde ufak bir oda. mutasarrıfları Maryam ve Vartan: 
DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştlrir. M"dd 'al hl . ik kad b' d dı Ah b d" I · k ta inil' Ze · k t o u eı ey erın ametgMıları- ar a ır o a var r. şa mer ı ven e zemın a ır. mm a , avacı Hayriye tarafuıdan aleyh-
~ nın meçhuliyetine binaen ilanen malta taşı döşenmiş olup bir hala bir mutfak mutfakta bir kuyu ve lerinize ikame edilen şayıan ve 

1 

Devlet Demiryolları ve Limanları 1 tebliğatın ifasına ve muhakeme - mermer bir çamaşırlik ve ufak bir kömürlük vardır. İkinci kat ahşab müştereken mutasarrıf olduğunuz 
lfl&tme U. idaresi ilanları nin 2/Şubat/939 tarihir,e müsadif merdivenle çıktlır. Bir sofa üzerinde ön.de ve arkada birer oda vardır. mezkür mahalde kain hanenin iza-

----....ı--------------------- Perşembe günü saat 14 de bırakıl _ Üçüncü kat ikinci katın ayni olup fazla olarak bir halfısı vadır. Dördün- leyi~uyu davasından dolayı müba -
Muhammen bedeli 17400 lira olan 300 adet mahruti çadır 14/2/1939 masına karar verilmiş olmakla key- cü kat: Bir sofa üzerinde önde bir oda arkada bir mutfak ve mutfaktan şir marifetile gönderilen davetiye 

salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında sa- fiyet tebliğ ifasına ka'.m olmak ü- demir ızgara merdivenle çatı katına çıkılır. Çatı katı kamilen tarasa- zahrmdaki mübaşir tarafından ve -
tın alınacaktır. zere ilan olunur. dır. Elektrik, terkos tesisatı mevcud olup tavanlar bağdadi nakışlı ve rilen şerhte ikametgahınız meçhul 

Bu işe girmek istiyenlerin 1305 liralık muvakkat teminat ile ka- !J38/10 ahşap yağlı boya olup eskicedir. bulunduğu anlaşılmamna binaen on 1 

KUMRAL ve SiY A• 
renkte sıhhi saç boyal~!,; 
dır. İNGİLİZ KANZU"' 

ECZAHANESİ 
BEYOÖLU - İSTANBUI> 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar ------------- 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 138 inci maddesine tevfikan beş gün müddetle ilanen davetiye] 
komisyon reisliğine vermelen· la·zımdu·. ki teb!Et edilmesine ve muhakemenin gayri menkul üzerinde · ipotek sahibi alacaklarla diğer alakadarlar ~ T b d• 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay-. 27/2/939 Pazartesi günü saat 10 a. 6 . e:ıe aşın ~·• gayri menkul üzerindeki haklarını bahusus faiz ve masrafa dair iddi- 1 Ş h T t "" 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (590) talikine karar verilmiş olmakla ' e ır 1)' a r, * * alar!!H isbat için ilan tarihinden itibaren yirmi gün zarfında evrakı müs- yevm ve vakti mezkfırda Üsküdar 

1
r,I DRAM l{JS•~ 

Beherinin muhammen bedeli 486 kuruş olan 5000 adet çam telgraf ı- -ı bitelerile birlikte satış memurluğuna müracaat etmelidir. Aksi takdir- Sulh Hukuk mahkemesine gelme _ '/ı Flua!" •m ?,i•.Jl' 
direği 24/2/1939 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada 1 de hakları tapu sicilile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından niz lüzumu davetiye makamına ka- BİR MİSA}'İI{ GEIJJI 
idare binasında satın alınacaktır. harir kalırlar. · ol ak u"ze e ·1· t bli" 1 1 ı ırı' ' ım m r ı anen e g o u - stiklal caddesinde · 

Bu işe girmek istiyenlerin 1822,50 liralık muvakkat teminat ile ka- İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu dördüncü nur. (939/253) B k oo 30 d ,.&, 
uaşam-. a 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar sulh hukuk mahkemesine gelmeleri ve gezmek istiyenler içindekilere YANLIŞLIKLAR KOMEDY 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. müracaat etmeleri i)iln olunur. 933/46 4 Perde 

Şartnameler parasız 3larak Ankaradcı malzeme 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, Eskişehir 

mağazalarından dağıtılacaktır. (795) 

İSTANBUL SUCULAS VE 

dairesinden, Hay
ve İzmircle idare 1 

1 

KÜULSOZ 
meşrubatcılar cemiyetinden : 

İstanbul sucular ve küulsüz meşrubatçılar cemiyetinin umumi he
yctnıin 27/1/939 tarihinde yapılacağı ilan edilen içtimaında ekseriyet 
hasıl olmad,ğ!l1dan 13/2/939 pazartesi gününe bırakılmıştır. 

Cemiyet mensuplarının mczkür günde saat 15 den 17 ye kadar 
İstanbul Belediyesi civarında 10 No. lu Esnaf Cemiyetltd binasındaki 
ceMiyetimiz idare merkezinde cemiyet cüzdanlarile berab,r lıazır bu
lunmaları ilan olunur. 

Ruzname: 1938 senesi muameliıt ve hesabatının tetkiki ve idare 
heyetinin ibrası. ' 

1939 senesi mesaı tarzı hakkında müzakerat ve ittıhazı mukarrerat 
edilmesi. 

~ısfının tebdili icabeden idare heyetinin yeniden seçilmesi. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Baaıldıiı yer: SON TELGRAF MatbUSJ 

Sıhhatinizi S.-ver:-eniz ? 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI )larkah 

MAKARNALARINI 
Her yerden israrla isteyiniz 

Seliinik Sergisiodrn Büyük 
Mükafat. 

TASHiH 

Gazetemi2lin 19/1/39 tarihli nüs
hasında intişar eden Istanbul as
liye üçüncü hukuk hakimliğinin 
938/1043 numaralı dosyasına aid 

ilan tarihi 20/2/39 olacak yerde 
sehven '/./2/39 olarak gösterilmiş
tir. Tashih olunur. 

tStGıt bU İ GümrükJ. ri 
Batmüdürlüğündan : 

Galata l /3 ambarında bulunan 622 sayılı arttırma kağıdında yazılı 

GHT /IZ/OCTO markalı 629/33, 626/35, 254/33 numaralı kanuni sik
leti 3250 kilo ağırlığında 828 lira 24 kuruş değerinde matbaa mürekkebi 

10/2/939 gününde saat 13 buçukta Sirkecide Reşadiye caddesindeki 

gümrük satış salonunda açık arttırma ile sattlacaktır. İsteklilerden 

yüzde y"edi buçuk pey akçesile maliye ünvan tezkeresi istenir pey ak

çelerinin saat 12 ye kadar vezneye yatınlması ve malların beş giin için-
de çekilmesi mecburidir. (796) 

1 Deniz Levazu::,atınalma KomisyGnu ilanları 
1 - Keşü bedeli 3320 lira 50 kuruş olan deniz sevk memurluğu 

,\evri çark anbarının tevsii açık eksiltmeye konmuş olup 9/ Şubat /939 
tarihine raslayan perşembe günü sa at 14 de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (249) lira (04) kuruş olup §arlnamesi komisyon~ 
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayıli lı.a nunda yazılı vesikalarla beraber 
oelli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müı:acaatıarı (533) 

z EN 1 TH 
En eski ve ha}ihazırda en mti 
tekitmil ve dünyanın her t ı· 

rafından en fazla aranan rad-

1 
yodur. Yalnız Beyoğlunda 
B A K E R mağazalarında se 

tılmaktadır. 

tiS 
* ' ·' Haik 0pef' 

9 
Bu akşa~ 
Modern 

Yazan: !lılahmud Yesari ,st 
Pek yakında Macar yJ]dıı~ 
Yeni ve büyük Bal,. Heye ... 


