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İngiltere 'nin Yeni 
Filistin Projesi 

Yazan: Ahmed Şükrii ESMER İSPA.'llYADA ZAMANINDA 

BİR İSTİFA 

1 
spanya Cumhurreisi Azana ni
hayet istifa e~tL. Şimdiye kad.~r 
istifa etmedıgıne takarak, bu

tün dünya, onun bu pişkin hareke
tine parmak ısırıyordu .. 

tetkikler yapmış, görmüş ki, hay
vanların evlilik hayatında arslan 
en ideal kocadır. Aferin arslana .. 
Demek, kocalık bakımından da en 
kuvvetli imiş .. Arslanın insanlarla 
mukayesesinden, hangi tarafın le
hin' bir netice çıkar, bilmiyoruz. 
Fakat, bize öyle geliyor ki, arslan 
kocalar gittikçe azalıyor. 

Metruk 
Çeşme 
ihtiiafı 

Belediye Bunları 
Derhai Kaldı!'acak 
İstanbul Belediyesi ile müzeler 

umum müdürlüğü arasında met
rük çeşmeler yüzünden ihtilaf çık
mıştır. Şehrimizde iki yüze yakın 
metrük çeşme mevcuddur. Bunlar
don bilhassa K•rkçeşmcler meş
hurdur. Çeşmelerin tamiri Bele
diyeye aiddir. Cami harimindeki 
çeşmeleri bile Belediye tamir et
mekle mükelleftir. Camiler evkaf 
idaresi tarafından birkaç seneden
beri tamir edilmekte, fakat cami 
harimindeki çeşmeler metrük bı
ukılmaktadır. Camilerin güzelli
ğini bozan bu halin önüne geçil • 
mesi ve çeşmelerin tamir edilmesi 
müteaddid defalar müzeler ida • 
resi tarafından Belediyeden isten
mişti. Tahsisatsızlık yüzünden bu 
gibi çeşmeler şimdiye kadar tamir 
edilmemiştir. 

O Bana Hiyanet 
Etti!. 

Gece Yarısı 
Eve Girmiş 

Hükumet ve Belediyeler 
Bu r~ususda Tedbir 

Alıyorlar 
Hükfunet, köylerde doğumu art

tırmak için tedbirler almaktadır. 
Bu maksadla küy ebe kW'sları ve 
mümkün olan yerlerde mekteb • 
!eri açılmaktadır. Sıhhiye Vekil • 
!eti İstanbul için de böyle kursa 
veya kabil olW'sa mekteb açııma
sına ihtiyaç göstermektedir. İstan
bul sıhhiye müdürü Ali Rıza bu 
işle bızzat meşgul olmaktadır. Ev
vela mekteb açılması imkanları 
aranacok, kabil olamadığı takdirde 
kurs açılacaktır. İstnbul sıhhiye 

Şubatın ilk haftasındanberi Lon· 
drada içtima eden Filistin yuvar· 
lak masa konferansı bir netice 
vermediğinden İngiltere hükume
t~ Filistin hakkında veni tanzim 
ettiği bir proje neri sürmiye ka· 
rar vermiştir. Londradan verilen 
haberlere göre bu projenin matıi· 
yeti şudur: 

Yine akıllı adammış .. Tam za
manında istifa etti .. Çünkü, biraz 
daha gecikseydi, tıpkı Habeş İm· 
paratoru Negüs gıbi, muhayyel 
blr memleketin Cumhur reisi ola

caktL 

SEVDİÖİ KADINI 

VURAN ADAl\I 

BARB HALİNDE 

OLAN İKİ DEVLET 

Müteveffa Avusturya hududu 
ile İsviçre arasında, min; mini blr 
devlet var. Bu devletin ismi; 
Liechtenstein'dir. Hükümdarı da 
prens Fransuva Jozeftir. 1866 se
nesinde Almanya ile Avusturya a
rasında zuhW' eden harbe, bu mi· 
ni mini devlet de iştırak etmiş, fa
kat, 1866 yılında Almanya ile A
vusturya arasında sulh yapılırken, 
bu küçük devletin de sulh müza • 
kerelerine iştirak ettirilmesi unu
tulmuş .. O günden bu güne kadar, 
bu minimini devlet, nazari ve res- 1 
mi bir sW'ette Almanya ile hali 
harbde bulunuyormuş .. 

Nihayet, bu karikatür devletin 
hükümdarı bu harbe ( ! ) bir niha
yet vermek için, dün, yanına iki 
nazırını alarak Berlıne hareket 
etti. Şimdi, iki devlet arasında sulh 
müzakereleri cereyan edecektir. 

Bu sulh müzakeresine ve hali 
harb hikayesine ne dersiniz?. 

İDEAL KOCA 

ARSLAN İMİŞ 

Bir Fransız tabiiyat llimi uzun 

Bir adam, sevdiği kadım taban

ca ile vurarak öldürdü. Sebeb, ka

dının yüz vermemesi imiş .. Daha 

doğrusu, adamcağız, şimdiye ka

dar kadına binlerce lira para ye

dirmiş. Kadın da yüz çevirince 

• paraların suyunu çekmiş olduğu 

anlaşılıyor - 8.şık kızmış .. Birader 

ne diye vurursun.. Mademki, bü

tün paralarını kadına yatırmışsın, 

bundan sağlam banka olur mu? .. 

Yalnız, kadın öyle bir bankadır 

ki, mütemadiyen almak ister .. He

sabı cariyi kesmek olmaz_ 

PEYNİRLERİN SÜTÜ 

NEDEN BOZUWU?. 

Bozuk yiyecek meselesi yine 
mevzuu bahsolmağa başladı. Ba

kırköyünde sucuk ve peynir yi • 
yen beş kişi zehirlenmiş .. Demek 
ki, artık peynir de yememeli.. Su

cuk, pastırma faslını biliyorduk. 
Çünkü, onların sabıkası vardır .. 
Fakat, peynirlere ne oldu? .. On • 
!arın da mı sütü tozuldu?. Hal

buki, peynirlerin İstanbulda satı
lan sütlerden yapıldığını hiç duy
mamıştık.. 

AHMED RAUF 

l~üÇüK HAHERLE~I 
* Belediye kooperatif terziha- * Sivil havacılık anlaşmasını 

· b' k gun·· e kadar derhal faa· Londradaki içtimada bulunan kırk 
nesı ır aç . · · k b ı t · f •· . -----ı.H. devletten yırmısı a u e mış ır. 
olmuştur. yu..t. ~V .)'cUUlU~ı.u. • •• • * Serseri bir şamandıranın Bo- * Amerika hükümeti Filistin 
ğazda dolaşmakta olduğu haber meselesine karışınıyacağını ifade 
verildiğinden alakadarlara müte- etmektedir. 
yakkız olmaları bildirilmiştir. * İran Veliahdi İngiliz Kralına 

aid yatla İskenderiyeye doğru yol
1 * Karayel fırtınası başlamış almaktadır. 

gelen haberlere göre denizde ha
Yanın sertleştiği anlaşılmıştır. 

* Değerli ressamlarımızın eser-
lerile süslenecek olan daiıni sergi 
yarın açılacaktır. 

* Almanyadan mühim miktar
da damızlık Merinos koyunu ge
tirilmesine karar verilmiştir. * Gümrükler Vekaleti, bazı 
gümrük şubelerini la.;ıvetmiştir. 

* İngilterenin Hindistan Nazırı 
vermiş olduğu beyanatta İngilte
re hükümetinin Almanya ile bü
tün meseleler üzerinde görüşme
ğe amade bulunduğunu söylemiş
tir. * Bulgar Kralı Boris hususi 
trenle Belgraddan Sofyaya gel -
miştir. 

* Japon İmparatoriçesinin bir 
kızı dünyaya gelmiştir. 

* Nazırlar meclisi istifa eden 
İspanya Cumhur reisinin yerine 
Martinez - Barrio'yu namzed gös
termeğe kararvermiş tir. 
* İyi haber alan Paris mehafili 

Mareşal Petarinin üç ay müddetle!' 
Franko hükumetine elçi gitmeğe 
razı olduğunu bildirmektedir. 

Nevyork Sergisine 
Eşyalarımız Gidiyor 

Nevyork sergisinde Türk pavi
yonunda teşhir edilmek üzere 
Konya, Ankara müzelerile İstan
bul asarıatika, Topkapı ve Türk 
islam eserleri müzelerinden ay
rılan yüzü mütecaviz kıymetli e
serleri cumartesi günü Amerika
ya gönderecektir. Bu eserler ara
sında çok kıymetlileri bulunmak
tadır. 

Halifenin Sarayında 1 

1 Bir is~_n_y_o_ı G_üz_e_li_. 
Tarihi Roman: No. 11 

Rüya gören mücahid de Hacca
ca rüyasından bahsedince. kuman
danın gözleri büsbütün dönmüş, 

yağmur dinince bütün orduyu bir 
araya toplıyarak : 

•- Siz bilmiyor musunuz ki, Te
hame arazisine daima yıldırım dü
şer? Bugün bize tesadüf eden sa
ika. yarın hasımlarımızın üzerine 
de inebilir. Butesadüflerden ma • 
na çıkarmak kadar manasızlık o
lur mu?-. 

Yolunda bir hutbe irad ederek, 
askeri teskıne çalışmıştı. Haccac, 
hiçbir harb sahnesinde o günkü ı 
kadr.r kuvvetli ve müessir bir nu· 

Yazan: CELAL CENGİZ 

tuk söylememişti. Bu hitabeden 
teessür duymıyan bir ferd yoktu. 
Haccaca atıp tutanlar bile o gün 
susmuşlardı. 

1 
Garibdir ki aradan bir gün bile 

geçmeden, ayni bulutlar Mekkenin 
üzerine çökmüş ve İbni Zübeyrin 
askeri üzerine dahi - hem de bir 
değil - iki yıldırım düşerek birçok 
kimseleri öldürmüştü. 

Bu tesadüf üzerine, Haccac, as
kerine: 

- Gördilnüz mü? Ben size dün, 
bunun böyle olacağını söylemiş
tim. Eğer Allah 1-,'zi bu yüzden 
cezalandırmış olsaydı, Mekke üze-

Günün Birinde Bu Acı 
Hakikate İnanmak 

Mecburiyetinde Kaldım 

Kapının Kilit Halkasını (e'<lp 
Çıkararak. Kapıyı Açmış 

A 
ğırceza hakimi sualini tek
rarladı: 

_ Onları niçin yaraladın? 
1 

Suçlu Sami, ağır ağır başını kal-\ 
dırdı, hakime baktı. Genç adamın 
yüzü pancar gibi kızarmıştı. Asa
biyetten her tarafı titriyordu. Ga
yet yavaş ve bitkin bir sesle: 

Bundan bir kaç ay evvel. gece 
yarısı Cemal Sahirin evine gire -
rek, bazı ev eşyasını çalan, fakat 
bilahare yakayı ele vererek, ad
liyeye teslim edılen Mukadder, 
Muzaffer ve Hayrının muhake -
mesine dün de asliye ikinci ceza

da devam edildi. 

Sıhhiye Vekaleti, metrük çeş

me yalaklarının pisliği tevlid et
tiğini tesbit etmiş ve İstanbul Be
lediyesinin ehemmiyetle nazarı 

dikkatini celbetmiştir. 

Belediye yalaklı çeşmeleri 
kaldırmağa karar vermiştir. Mü -
zeler idaresile ih tiliıf da bW'adan 
çıkmıştır. Müzeler ndaresi metruk 
çeşmelerden çoğu tarihi olduğu 
için tamir edilerek m:ıhafaza edil
mesini istemektedir. Halbuki Be
lediye buların pislik tevlid etti -
ğini ileri sürerek kaldırılması ci
hetine gidilmesini arzu etmekte

dir. 
Yakında Valinin iştirakile mü

zelerde bir toplantı yapılacak, ih
tilô.fın halli cihetine gidilecektir. -----
Denizbak'tan 

Çıkarılan 
Memurlar 

Kaldırılıyor, Çıkanlara 

İkramiye Verilecek mit 
Denizbanktan çıkarılan memur

lara birer aylık nisbetinde ikra

miye verilmesi hakkındaki talep
ler artmaktadır. Denizbank ka
nunu mucibince mezkür mües -

sesede bir sene hizmet etmiş o
lanlara bir maaş nisbetinde ikra
miye vermek iktiza etmektedir. 
Bu hususta henüz kat'i tir karar 
verilmemiştir. Verilen haberlere 
göre Bankanın fen heyeti de lağ
vedilecektir. 

--0-

Kadıköylülerin 
Dilekleri 

Kadıköy, Haydarpaşa ve Ana -
dolu yakası ile Adalarda iakmet 
eden halk, DenizbanK idaresine 
müracaat ederek Şirketihayriye -
nin yaptığı gibi tenzilatlı karneler 
ihdasını istemişlerdir. 

Bu müracaatlar tetkik olunmak
tadır. 

rine bugün yıldırım düşürmezdi. 
Dedi. Bunun üzerine Haccacın 

askeri fikir ve niyetlerini değiş • 
Lirekek tekrar mancınıklarla (Bey
tullah) ı şiddetle tahribe devam 
ettiler. 

Yıldırım hadisesinden sonra, 
Haccacın askerlerinin fikri birden
bire değişmişti. Yağmurlardan hu-ı 
sule gelen seller Mekke kapılarını 
tahrib ediyordu. O yıla kadar 
Mekke civarında bu kadar şiddetli 
bir yağmur yağdığı görülmemişti. 

Haccac: 
- Bu ceza, bize değil, onlara a

iddir. dedi, çünkü onlar şehir ka
pılarıru kapamak suretile Kiıbe -
nin tahribine kendileri sebebiyet 
vermiş oluyorlar. Şu sellerin yap
tığı tahribatı görüyor musunuz! 

• ABDULLAH ZÜBEYR'İN BAŞI 

Abdullah Zübeyr askerile Mek
şöyle bir kanaat ileri sürmekte -
dirler: Eğer hükümet bu muave-

- İfade veremiyeceğim! dedi. 
Reis, hayretle sordu: 
- Neden? 

- Çünkü biraz sinir !iyim! .. 
Sami, yine başını önüne eğdi, 

bir müddet düşündü. Sonra haki-
me: 

- Üsküdar mah emesinde ver
diğim ifadeyi okuyun, dedi. 

Refik Omay, bir müddet evrakı, 
gözden geçirdi, sonra dosyadaki 
k:iğıdlardan birini çıkararak oku- ı 
mağa başladı: 

•- Muhibbeyi yirmi senedenbe-1 

ri tanıyorum. Onu ta küçük yaş
tanberi seviyorum. Fakat bazı se
bcbler dolayısile kendisile evlene
medim. Hayatımı başka bir ka -
dınla birleştirdim. Bununla bera
ber, hala onu seviyorum. Mes'ud 
değildim, çünkü, o benden uzakta 

idi. 
Nihayet karımı boşadım, onu 

aldım. 

Evlilik hayatımızın birkaç yılı 
çok iyi geçti. İkimiz de hayatı • 
mızdan memnunduk. Fakat sonra 
karıma ne oldu, anlıyamadım: Mu
hibbenin eskisi gibi beni sevme
diğini hissettim. Karım artık ben
den soğumuştu. Çok geçmeden de 
bunun sebebini öğrendim. Meğer 
karım, Memduh isminde bir zatı 
seviyormwı! .. 

............ 6 .......... , ..., •• uru ...... J --..... ...,. • 

mez, edemez. O kocasından başka
sını sevmez, sevemez, buna im
kan yoktur, do.Jim. 

Fakat günün birinde bu acı ha
kikate inanmak mecburiyetinde 
kaldım. Karım evimden kaçtı. 

Dünkü durwımada müddeiumu
mi şu iddiada bulundu: 

• -Maznun mukadderin Cemal 

Sahirin evine, kapının kili.d h~l- 1 
kasını çekip çıkarmak suretıle gır
diği ve bir suç işlediği, gerek ken· 
disinin açık ikrarı, gerekse amme 
şahidlerinin yekdiğerine uygun i
fadelerile sabit olınuştur. 

Suçlunun hareketi Türk ceza ka
nununun 491 ve 522 inci madde -
!erine uygundur. Ona göre cezası
nın kesilmesine ve Muzafferle 
Hayrının da Mukaddere yardım 
ettiklerine dair hiçbir delil mev
cud olınadığından bunların da be
raetine karar verilmesini isterim.• 
Duruşma karar için kaldı. 

Kendisine 
fJlemur Süsü 

Vermiş 
Kendisine polis memuru süsü 

vererek, pazar günleri dükkanla
rını açık bulunduranlardan, para 
almak suretile dolandırıcılık ya • 
pan, maruf doland'.rıcılarda~ ~
!idin muhakemesine dün asliye ı
kinci cezada devam edildi. 

Dünkü duruşmada, mahkemeye 
gelmiyen şahid Muzafferin, evrak 
arasındaki ifadesi okundu: 
...... - c-''"·r-••""' 'hir n;ızar dükkAnı .. 
den Kemal olduğunu söy liyerek, 
pazar günü çalıştığımdan dolayı 

benden 3 lira ceza aldı .• 
Diğer şahidlerin de sorguya çe

kilmeleri için duruşma bu ayın 

16 sına bırakıldı. 

Hadise günü, vapurla Beylerbe- -------------
yine geliyordum. Karımı sahilde 
yarı dekolte, gezinirken gördüm. 
Yanında da onu Memduh Bey;e 
tanıştıran o uğW'SUZ kadın, Asiye 
vardı. MuhLbbenin böyle açık sa
çık dolaşması, beni pek müteessir 
etti. Çünkü nihayet daha karım 
sayılırdı. 

Onları çarşı içinde gördüm. Ka
rım, galiz küfürle tana hakaret 
etti. Ben de artık dayanamadım. 
Onu muhtelif yerlerinden yarala- ı 

dım .. Bu sırada arkadaşı Asiye de 
bana söğüp saymağa ba.~ladL Göz
lerimi kan büril.düğü için iro.deme 
hakim olamadım, şuurumu kay -
bettim. V< ';Jnlı bıçağımı Asiye
nin bir kaç yerine sapladım ... 
Duruşma başka güne bırakıldı .. 

MEHMED HİCRET 

keden çıktığı zaman, Haccarın or
dusu üzerine iki koldan hücum 
etmişti. Birinci kola Said isminde 
bir mücahid kumanda ediyordu. 
Said, ilk hamlede, sert kayalara 
çarpıp dağılan rüzgarlar gibi, bir 
anda mağlüb ve perişan olmuştu. 

Saidin arkasından yetişen Ab
dullah bin Zübc.-. (Hacun) önle
rinde Haccacın ordusile cenge tu
tuştu. 

Haccac cCebeli Kabis• den or
duyu idare ediyordu. Maiyetin • 
deki zabit ve kumandanlara: 

•- Abdullaht diri olarak geti
receksiniz!• 

Emrini vermişti. Fakat, asker
ler arasında Abdullah Zübeyre 
diş biliyenler çoktu. •Bu mel'un 
herif, bizi aylardanberi burada uğ
raştırıyor. Kapıyı açsa da şehre 
girsek ve kô.beyi tahrib etmekten 
kurtulsak olmaz mı?• diye atıp 

tutuyorlardL 
Haccac bunu haber alınca, Ab-

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Taksimde Feridiye caddesin
de 24 numaralı Zaranın evinden 
yangın çıkmış ise de sirayetine 
meydan verilmeden söndürülmüş
tür. * Boınontide Kır sokağında Se
liimi Yalçının oturduğu evden 
yangın çıkmış sirayete meydan 
verilmeden itfaiye tarafından sön
dürülmüştür. * Vatman Alinin idaresindeki 
95 numaralı tramvay ile şoför A
linin idaresindeki kamyon Os -
manbeyde çarpışarak her ikisi de 
mühim surette hasara uğramış -
!ardır. 

dullah hin Zübeyri diri olarak el
de edemiyeceğini anlamıştı. Ab
dullah ile başlıyan harbin üçüncü 
günü askere şu emri verdi: 

•Halife hazretleri, asi Abdul • 
labı diri olarak görmek istiyor. 
Kendisini canlı olarak ele geçir
meğe muvaffak olanlara, Abdul
lahın başı ağırlığınca gümüş he
diye edilecektir.• 

Haccacın bu ilanı üzerine, cep
hede harbedenler Abdullah bin 
Zübeyri diri olarak ele geçirme
ğe çalışıyordu. 

Fakat, ne yazık ki, harb çok sür
medi. Haccacın kuvvetli ordusu 
önünde dayanamıyan Mekkeliler 
çarçabuk mağlO.b oldular ve bo
zuldular. Haccacın askerleri, Ab
dullahın adamlarını kılıçtan ge
çirerek Mekkeye girdi. 

Ve Abdullah Zübeyrin başı h 
silıniş olarak (Hacun) da h' rb 
meydanında bulundu. 

Ordu, Abdullahın ke.qik başını 

cFilistındeki mand~ya ni1ıayet 
vermek ve onun yerine Arab eksC' 
riyetinın kontrolu altında bir de>'· 
!et kurmak. İleride bu devlete is· 
tiklal vermeyi düşünmek.• 

müdürlüğü Belediye sıhhiye mü
dürlüğü ile müştereken çalışmak·! 
tadır. 1 

Vilô.yet köyl<!rindeki doğumla~ 
rın ne şrait altında yapıldığı tesbıt 
edilecek, doğum işinin normal şek-
le sokulmasının kurs açılmadan 
evvel teminine ça1'şılacaktır. Bu 
hususta vilayet bir istatistik vü
cude getirecektir. Beli!diye rı:_ls 
muavinlerinden Rifat Yene! köy 
idare heyetlerile bizzat temasa geç-
miştir. Para temin edildiği takdir
de kursun açılmasına derhal geçi-

Yuvarlak masa kanferansının 

müsbet bir netice vermiyeceğ~ ;ı~ 
günden anlaşılmıştı. Çünkü Aralr 
!ar, mandanın kaldırılmasını. FiJiS· 
tine lstiklô.l verilmesini ve Yahudi 
muhaceretinin menedilmesini iste' 
diler. Bugün Filistinin bir milyo~ 
dört yüz bin nüfusu vardır. Bun· 
lann da bir milyonu Arab dört 
yüz bini Yahudidir. Arablar bU 
dört yüz bin Yahudinın yalnız e
kalliyet haklarını tanırr.ıya razı ol• 
dular. Yani bu teklife göre, FiliS' 
tin idaresinin mahiyeti ne olu& 
olsun, memlekette Arablar kahir 
ekseriyeti teşkil edecekler. Yanu· 
diler de ekalliyette kalacaklardır· 

lecektir. 

Terfi Eden 
Hakimler 

Adliye Vekaleti, hakim ve 
müddeiumumilerle, haklın smı • 
fından sayılanlardan terfilerine 
halen kazai ve inzıbati bir mAni 
olmıyanların 939 şubat nihayeti
ne kadar terfi müddetlerini biti· 
receklerin isimlerini meslek sınıf
larır.a göre tesbit etmiştir. 

Bu tesbit edilen esasa göre bir 
liste neşredilmiştir. Kendilerini 
terfie şayan gördükleri halde bu 
li.ı;tedc isimlerini bulamıyanlar bir 
ay zarfında Adlii)'e Veltiıletinde 
müteşekkil ayırma meclisine mü
)ll.C:.l!.l!t~_<te_ç~kler ve haklarını an· -·Ortaköyde Değil 

Bakırköyde •. 
Bakırköyde l;ir eczane sahibinin 

mahkemeye verildiğini yazmış ve 
tafsilatını dercetmiştik. Bir sehvi 
tertib hatası olarak •Bakırköy• ye
rine gazetemizde •Ortaköy• çık

mıştır. Keyfiyeti tavzih ederiz. 

* Süleymaniyede 13 numaralı 
Osmanın dökümhanesinde çalışan 

Mehmed adında bir genç döküm 
ocağının patlamasile muhtelif yer-j 
!erinden yaralanmış hastaneye ka-1 
dırılarak tedavi altına alınmışın. * Kısıklıda Nazır adında birinin 
taş ocaklarında çalışan Emin oğlu 
Mehmed adında bir amele ani o-
!arak patlıyan dinamitle muhte
lif yerlerinden yaralanmışttr. * Şoför Serkisin kullandığı 
3424 numaralı kamyon büyük 
Langada oturan Karebet oğlu 

Haçik adındaki çocuğa çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

bir kargıya takarak şehre girince, 
bütün sokakları dolaştı. Mekkeli
ler Abdullahın başını gördükten 

sonra, Haccacın önünde eğilip: •Hoş 
geldin, koca Fatih!• demişlerdi. 

Mekkcliler bu unvanı ilk defa Hac-
caca vermişlerdi. 

Haccac Mekkeyi zaptedince, 
Abdullahın kesik başını halifeye 

gönderdi. Ve halife, bu başı ge
tiren zabite yüz dinar ihsan verdL 

MEKKENİN ZAPTINDAN SONRA 

Haccac Mekkeyi zapt (1) ettik
ten sonra, halifeden aldığı emlr 
zerine, kabeyi yeniden tamir et

tirmişti. Haccac, kabeyi, yeni yap
tırdığı kabeye benzetmek için, bir 
çok yerlerini yıktırarak yeniden 
ve daha güzel üslübda inşa ettir
miştir. 

(Devamı var) 

(1) Hicri 12 yduwı zllhieceııi 
sonlarında.. 

Diğer taraftan Yahudiler man· 
danın tatbikını ve geniş ölçüde '/~ 
hudi muhaceretine müsaade edil 
mesini istediler. Bu suretle YahU' 
diler ekseriyeti kazanarak Aralr 
lıır ekalliyette kalacaklardır. V• 
böyle ekalliyet vaziyetine düşün~ 
onlar da Arabların haklarını ta 

nırnıya razı oldular. ~ 

Biribirine bu derec'? zıd olan 
görüşün telifi mümkün olmaınıf 
tır. Ve İngiltere de mutavassıt b• 
~ekil olarak yukarıki formülü ile 
sürmiye karar vermi~tir. itiraf e 
mek lazımdır ki birkac satırlı~ 

• ü]iiD 
yazı ile ifade edilen bu form 
mahiyeti müphemdir. Manda.~• 
nihayet verilerek cArabların k0 

trolu altında bir devlet. kurul~ 
makla beraber, bu devlete anc3 

ileride istiklal verilecek. J:Iat:S 
dGh• .,_;;Z'ı....,._.. hi"" ;fsulp i1P ,ü:ti~ 
ıaı ><rilmcsi ileride diişünüleci' 

Bununla beraber b11 yeni kari' 
rın Yahudilerden ziyade ArablP 
lehine olduğu anlaşılmıştır. Çil~· 
kü teşkil edilecek ol:ın devlct!JI 
mahiyeti ne olursa olsun, Filistiı' 
de Arab ekseriyeti muhafaza ed1

' 

lecektir. Bugün Arablar için ~ 
acil olan mesele de budur. 

İngiltere, Balfour beyanname • 
sile Filistinde bir Yahudi yurıl0 

-~ kurmıya çalışmıştı. Bu tcşebbU 
Arabların muk7\·emetile tatb.} 
edilemedi. Bunun üzerine, tngil 
tere Peel komisyonıı.'lun teklif 
tiği projeyi tatbik ederek Filist 
Arablar ve Yahudiler arasınd 
taksim etmeyi düşündü. Bu da 
iki unsurun mukavemetine ma.!' 
kaldı. Şimdi üçüncü şıkkı tak~ 
etmiye ve Filistini Arablara bı 
rakmıya karar vermiştir. Bu d 
da tahmin edileceği gibi, Yahu& 
!erin itirazlarile karşılaşmıştır. r 
listinden gelen haberler, Yahucll' 
!erin Arablara karşı ayaklandı~ 
!arını bildirmektedir. Binaenalei' 
dün İngiltere, Arablara karşı \r 
hudileri himaye ederken, bugiil' 
Yahudilere karşı Arabları miıdf 
faa etmek mecburiyetindedir. jıı' 
gilterenin Filistindekı vazifesi Jıi 
de gıpta edılecek bir vazife def~. 
dir: Yahudileri Arablara karşı .. 
rabları Yahudilere karşı. muteıll 
Arabları müfrit Arablara, muit' 
dil Yahudileri müftir Yahudileri 

(Devamı 6 ıncı sahüedt~ 

Yelpaze 
o· 

Adamın blrl J'elpa~c satıyor.mut. tı' 

radan seçen bir yolcunun hoşun• '11' 
mtş, blr tane alm.J ... Evinde 7eJpas~ .. .ıı 
ıilicirb.rurken, bir de baJı.m,., y•IP"' 
parça parça oluyor. Klln:ıq. satan ,,P' 
ma reımı.: ı,11 

- Yahu, bu ne, dem.it •• Bak.saoJ. 
rinde kınldı. 

8atıe1 cevab vennlt: 
- Sen kullanmasını bllmtyotf"" 

Y elpaseyl ıleill, başını eallı7aca~ 
1"a1Uı, Hii>e7hı 1' 
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Esnaf işle ri 

Hileli Satışları 
Önlemek için YEni 

Tedbirler 

'] 
ı ( Vesaiti Nakliye İşleri 1 

Köprüden Daha Fazla 
Tramvay Geçirilecek 

Esnaf Sıkı Bir Kontroldan 
Geçirilecek 

Belediye teftjş heyeti esnafın I Bugün Beyoğlu kazası dahilin
hileli satışl~ma marn olmak için _deki esnaf kontrol ~ecek ve mü· 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır- teakıben her kazadaki esnaf sıkı 
Belediye zabıtar~ memurlarından 1 kontrolden geçirilecektir. • 
mühim bir kısmının zabıtai bele- Sıhhiye teşkilatına mensub mu-
diye talimatnamesmin mündere- fettiş ve doktorlar da esnafla ya· 
catına tamamen vakıf olamadık· kından meşgul olmaktadır. 

Yarış 

unus ve civan yarış meyda· 
nına döndü. BİT taraftan 1-T talyanlar, bir taraftan Fran

sızlar mütemadiyen asker tahşid 
ediyorlar. Libyaya her İtalyan ta
burunun çıkmasında, Tunu~a da 
bir Fransız taburu asker çıkarılı-
yor. 

Bu yanşın sonu ne olacak?. Bu 
askeri kuvvetler oraya hava teb
diline mi gönderiliyorlar?. 

Şunu da unutmamak !azım: Bir 
askeri kıt'anın bir yerden kaldı
nlıp, bir başka yere nakli mühim 
bir masraf kapısıdır. Bu masrafı, 
bu devletler boşu boşuna mı ya
pıyorlar. 

Buna inanmıyoruz. 
O halde ,neye inanalım? ları anlaşılmıştır. Memurlara be- Vali ve Belediye reisi Lfıtfi Kır· 

lediye zabıtası talimatnamesi öğ- dar şehrin sıhhati ile yakından Bt'RHAN CEVAD 
retilecek, böylece belediye teftiş meşgul olmakta, bilhassa esnafın ı--------------I 

:~etinin işi kolaylaşmış olacak- ;;:.o~~=d~eı:-ıi~e~e~:ı:a: Eskı· Adlı·ye Sarayı 
Belediye teftiş heyeti Eminönü sile. sıhhiye müdir_iyeti doktorla

kazası hududları dahilindeki es- rından mürekkeb bır heyet teşkil 

~~~ !:~~~:r~ k~~:,u:; ::c~ı:ı~o~~ı:~:eaz;~7;~1:~-Yerinde Hafriyat 
kıraathane, beş kasab, altı fınn, cak, kontrollere yeni veçhe vere-
dört lokanta, iki tuhafiyeci, iki cektir. 
nıaııav, iki sebzeci, beş balıkçı, Sıhhiye Vekaleti esnafın ne şe
iiç bakkal, dört mahallebici, iki kilde kontrol edildiklerini İstan · 
işkembeci, dört börekçi, üç ahçı, bul belediyesinden sormuştur. Ya· 
bir köftect dükkanının Belediye pılmakta olan kontroller ve bun· 
zabıtası talimatnamesine uygun dan sonra yapılacak kontroller 
hareket etmedikleri görülerek ce- hakkında Sıhhiye Vekaletine Ja-
zalandırılmıştır. zım gelen malfımat verilecektir. 

Maarif Şurası Hazırlıkları 

Ecnebi Mektepleri 
ve Türkçe Tedrisat 

Dün Yapılan Toplantıda Neler Konuşuldu 

M aarif Şiırasına hazırlık mak· mamaktadır. Çocukların ders s2· 
sadile yapılmakta olan "top· atleri haricinde de Türk dili ile 
lantılara devam edilmekte- meşgul olunması arzu edilmekte

dir. Dün Senbenua Lisesinde ~ dir. 
ka!liyet ve ecnebi mekteplerinin Bu mekteplerdeki Türkçe mu
Lise ve Orta kısımlarında vazife a11imleri ücretle müstahdemdir. 
alınış Türkçe muallimleri toplan· Kültür bakımından resmi mek -
nıışlar, rapor hazırlıklarile meş - teplerdeki muallimlerden farksız 
guı olmuşlardır. o!an ecnebi ve ekalliyet mektep· 

Bunu Fransızlar 

Yapmak İstiyor 
Fransız Arkeoloji Enstrtüsü 

Maarif Vekaleti ile müştereken 

Sultanahmette yanan adliye sa
rayı yerinde hafriyat yapmağa ka
rar vermiştL 

Adliye enkazının başka tarafa 
nakledilmesini dr,:-uhte eden mü
teahhit, taahhüdünü ıfa etmedi -
ğinden buna imkiın bulunamamış· 
tı. Müteahhit, nakdi cezaya mah
kiım olmuş ve mukavelesi feshe
dilmiştir. Yakında molozların kal
dırılmasına geçilecek, Ayasofya 

1 

müzesinin yanındaki bu çirkin 
manzaradan kurtulunmuş olacak
tır. 

Fransız Arkeoloji Enstitüsü Ma
arif Vekaletine tekrar bir müra· 
caat yapmış, molozlar kaldırıldı
ğı takdirde hafriyat yapılabilece
ğini bildirmiştir. 

Çatladıkapı ile Sarayburnu 
arasındaki saha arkeoloji' park 
şeklini alacağından adliye sarayı 
yerindeki hafriyata lüzum görül
mektedir. Bu civ~rda yeni inşa -

• 
Bunun /cin Yeni Ve Fenni • 

Tedbirlere Başvuruluyor 

T ra:ııv~y ve Tünel ve Elek- ı Nafia Vekaleti Şişliden tramva
trik ışletmelerine nfsaııda _ya binen bir yolcunun Fatihe git
yeni şekil verilecektir. Na· mesi için ikinci bir bilet almasına 

fia Vekaleti işletmenin idaresi iş· lüzum gösterilmiyecek tedbirler 
!erile yakında meşgul olacak, İs· alacaktır. 
tanbuldan sık sık gönderilecek Karaköy köprüsünün mukave
raporlar ehemmiyet!.? gözden ge- meti saatte üzerinden doksan 
çirilecektir. tramvay geçebilecek kadardır. 

Nafia Vekaleti bu hususta Bele- Nafia Vekaleti sabah ve akşam se
diyenin de fikrini alacaktır. İs • ferlerinde izdihamı önlemek için 
tanbul Belediyesi şehrin elektrik köprüden saatte daha fazla tram· 
ve tramvay bakımından ihtiyaç- vay geçirmek için tedbir alacaktır. 
larını tesbit etmiş bulunmakta - Şehrin İstanbul ve Beyoğlu ya • 
dır. Vali ve Belediye Reisi Lutfi kasında işliyen tramvay araba • 
Kırdar evvelce tesbit edilmiş olan !arının sayısı artırılacak, Eminö
bu esasları yeniden gözden geçi- nü ve Karaköy ehemmiyetli birer 
recek ve bilahare Nafia Vekaleti- tramvay nihayet noktası olacQk-
ne verecektir. tır. 

ŞEH I R C I VA RIN DA ------ -------
A l i Bey Köyü 

T anınmıyacak Hale 
Getiriliyor 

yüp kazasına bağlı Alibey 
köyü günden güne inkişaf 
etmektedir. B:lhassa son 

günlerde her sahada bir faaliyet 
göze çarpmaktadır. Bu imar ve 
ilerleyiş hareketi karşısında mu· 
hit halkı da müşterek bir faaliye~ 
le çalışarak büyük bir alaka ve 
sevinç i~inde bulunmaktadır-

Bu imar faliyetinden olmak Ü· 

zere Alibey köyünijn birçok ma
halleleri ağaçlattırılınakta. köy i
çinin senelerdenberi bozuk olan 

kaldırımı yapılmaktadır. Bunlar 
dan başka ve çok mühim olarak 
köyün senelerdenberi beklediği e
lektrik işi de halledilmiştir. Halen 
elektrik tesisatının ikmali için ça
lışılmaktadır. 

Bütün bu işlerde başta muhtar 

olmak üzere iht:lyar heyeti vt 
halk elbirliğile çalışmaktadır; rf . 
simler bu faaliyetlerle birlikt 
köy okulunda himay<! heyeti tı . 
rafından bakılan çocukları gös -
termektedir. Ecnebi ve ekalliyet mekteple - !eri muallimlerinin resmi mek -

rinin tedris ve idare şekline henüz tep muallimlerine bahşedilen ka
lam veche verilmemiştir. Maarif nuni mazhariyetlere nail olmaları 

ata müsaade edılmiyecek, Ayasof-1----------------- -----------

ya ve Sultan.ahmet camilerinin p, k ~ h / Me"teple D' K lht' ~ar~ara ı:ıe~ı~den tamamen gö· amu o umu, ll r ~ır. ısım ıyacmı 
~~:::~~;~1 imkanları temın e - Dağılıyor Buğday Of ısmden Alaca~lar 

Vekaleti bu işle esaolı surette meş· istenme:ctedir. 
guJ olmaktadır. Ecnebi mekteple- MAARİF MEMURLARININ 
rınde okuyan çocukların ekserisi DÜNKÜ TOPLANTILARI 
ecnebi olduğundan Türkçeye vu· Dün, maarif memurları, birinci Ziraat dairesi bu sene çiftçile- Ordu, mekteb ve diğer resmi 
kufi arı azdır. Halbukı· Türkçe · · 657 b · kil K ilk okulda bir toplantı yaparak, Tl• ı:.lı•k nmıze ın o levlant ve 135 daire ve müesseselerin buğday, un, 
nıufredat programı Türk mek • Maarif Şurasına yapılan hazırlık- l ı I j bin kilo yerli pamuk tohumu tev- ekmek ve afyon mürekkebatı ih· 
lepJerindekinin aynidır. Dünkü }ardan olmak üzere muhtelif me- 1 topl p' ziine baş amıştır. Köylülerimiz tiyaçların. ın toprak mahsulleri o-

antıda bu nokta üzerinde e - seleler görüşerek esaslarını tesbit ıvasamız heınm· ti d 
1 

'J bir haftadanberi bunları köylerine fisince temini ve bunların şım· di-
ıye e uru muştur. etmişlerdir. 

Ritaplar aynen Türk mektep _ ---<>- Almanya Permi daireleri Tür· nakletmekle meşguldür. lik yalnız buğday mübayaalarıııı 
!erinde okunanlardır. Halbuki , kiye tiftikleri için eski ve yeni Hükumetimiz tarafından köy - ofisten yapmaları İcra Vekilleri 
'!Urk diline az vukufu bulıı.nan ec· Yüksek Mualhm grizi nisbetlerini tesbit ve ilan et- ıu··ıere verilen bu tohumlar çift - H t" k ı t lrnı ıı miştr. eye ınce arar aş ırı ştı. Buğ-

Harf 
inkılab 
Sergisi ---

Açılma Günü Yaklaştı, 
Hazırlıklara Hız Yerildi 
Harf inkılabının cınuncu yılı 

dolayısile, Ankarada Mart hafta
sına kadar bir kitap sergisi açı -
lacağını bildirmiştik. Bu sergiye 
ait hazırlıklar, fiili s:ıhaya girmiş 
ve bir hayli ilerlemiştir. Serginin 
açılına zamanının yaklaşması iti
barile hazırlık işlerine büsbütün 
hız verilmiştir. Ve alakadar sergi 
evinde devamlı surette çalışmak· 
tadırlar. 

Serginin birkaç güne kadar a
çılacağı anlaşılmaktadır. 

Zeytinciliğimiz 
ilerliyo r 

İzmirde zeytin istihsa!Atını ço
ğaltmak ve muhtelif mıntakaları 
teşcir ederek ayni zamanda gü • 
2elleştirmek maksadile son zaman
larda ağaç dikme faaliyetine bü
yük bir hız verilmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere Ka
difekalesinin teşcirine yeniden 
başlanmıştır. Bu civarda oturan 
halkın evlerinin önlerine Burno
va zeytincilik enstitüsünde yetiş
tirilen aşılı zeytin fidanları di -
kilmeğe başlanmıştır. Evlerinin 
önüne dikilen bu fidanları, her • 
gün muntazam sulamak ve bak
mak işini o civardaki ev sahible
rine verilecek ve bunu ihmalsiz 
yapacaklarına dair kendilerinden 
teminat alınacaktır. 

Kadifekalesinin birçok semtle
rine, bu mevsimde 2500 fidan di
kilecek ve bunlar muhitin yakın 
alakasile yetiştirilecektir. 

Ayniyat Muhasibleri 
Talimatnamesi 

934 senesindenberi tatbik edil -
mekte olan ayniyat muhasipleri 
talimatnamesmin yerine kaim ol

mak ve 1 Haziran 939 tarihinden 
itibaren meri bulunmak üzere ye

ni bir talimatname hazırlanmış • 

tır. Mezkı'.ıf talimatname, dün vi
layete tebli ğolunmuştur. 

Haziran 939 dan itibaren yapıla
cak tediyat; yeni talimatname hü
kümlerine göre icra olunacaktır. 

-<>---

Bir Tayin 
Siirt Kültür Direktörü Ali Ri

za Alnsan Maarif Vekfiletince İs

tanbul ilk tedrisat müfettişliğine 
tayin olunmuştur. 

1 ebi ve ekalliyet çocukları ders· Mektebinde İmtihanlar İthalat bürolarının bu kararın- çilerimizi büyük bir endişeden day mahsulleri ofisi bu gibi daire 
d~:ı vaktinde takip edememekte- d tii "ki . . . d 1 kurtarmıştır. Ve onların bu yüz- ve müesseselerin şu yerlerden mu··. bul, Karaman, Karabiga, Konya, 
"· Muallimler, Maarif Vekale _ . Yüksek Muallim Mektebi lale- a tı erımızin lçın e bu un - K .. ah L 1 b 

tind k ·· · t" ması lazım gelen yağ miktarı yüz· den borçlanmalarının önüne ge- bayaada bulunabileceklerı"nı· tes _ ut ya, ü e urgaz, Polatlı, 
en ekalliyet ve ecnebi mek - be adedini arttırma uzere ım ı· s s s t d · b t·ı ·· t "Jm" · B · b" amsun, ıvas, andıklı, Saray • 

epıerinde okutulan Türkçe, Ta _ han açmıştır. e nıs e ı e gos erı ıştır. u çilmesini temın etmiştir. ıt etmiştir: 
rıh, Coğrafya ve Yurtbilgisi ki - Dün, müracaat edenlerden bir tesbit edilen nisbetlere göre tif- Alakadar köylüler bu hususta Ankara, Afyon, Ağrı, B...ı kesir, önü, Seruç, Şefaatli, Tekirdağ, U-

arının yeniden yazdırılmasını kısmının yazılı ım an arı .. .. - neti yapmamış olsaydı, tohumun Bor, Beylikahır, Bordur, Bozüyük, ve Urfa. 
tap] · tih ı yapıl 1 tiklerin kaliteleri daha ziyade :ıunköprü, Yerköy, Yozgad, Zile 

lsteın kt d" ç ukl B ·· da sozlu yükselmiş olacaktır. Ancak bu 'l'" e e ır. oc ar yalnız mıştır. ugun ve yarın kilosu on kuruşa kadar yüksele- Çanakkale, Cankırı, Çay, Çerikli, 
.,., u .. rkÇe ders saatleri zamanında imtihanlara devam edilecektir. iyi kalitesi mallarımız için itha- K"" l""l . . Mezkiır daire ve müessese bü-
' Jat büroları fiyat yükseltmemiş - cekti. oy u erımız bu tevziden Çivril, Çorlu, Denizli, Derince, 

h~rkçe konuşmakta, mektep da· Yüksek Muallim Mektebine ye- • tün buralardan buğday, un, ek-
..... de herhangi bir vesile ile niden 300 kadar talebe a nacagı ' • s ışe ır, mek ve afyon mürekkebatı ıhti-ıJln ı lı • ]er ,ayni fiyatı muhafaza et - dolayı hükumetimize şükranları- Dinar Diyarbakır E k" h" 
'llrk işlerdir nı arzetmektedirler. K ~1· · n İ İ dili üzerinde meşgul olun- anlaşılmaktadır. m · onyaeres ısı, gın, zmir, stan- yaçlarını temin edebileceklerdir. 

· ""'=~~~~~==-~~~~==~~~~~~~~~~~~....,,,,,,..~~~~~~~=--
yavaş kani olmuştu. fendi vasıtasile Sultan Mahmuda Alemdar, softaya sordu: 

.ZORBALAR 
SALTANATI 

l-<o. 88 

Il Canan, harcmağası deJaletile 
aınız Paşanın konağına giti. 

d kız, hayatını kurtardığından 
b?layı yeni doğmuş bir çocuk gi-

ı çırpınıp sıçrıyordu. İstikbalde 
can . ına kasdeden bu zorbalardan 
~lltikam alacağını da gözönüne ge· 
ırctiği için kabına sığamıyordu. 

p l'lamiz Paşa; Alem1ar Mustafa 
c~şa gibi daha ilk akşamından 
G :nanın damı iğfaline düşmüştü. 
.uzcı kız zorbaların akıl hocasını 

çılınleden çıkarmış, kararını elinden 
a ıştı. 

t l'lamiz Paşa da; Alemdar Mus - . 
afa Paşa gibi daha ılk gününden 

Yazan: M. Sami KARAVEL 

vazifesi başına gelmekte gecikmiş· 
ti. Hele, birkaç gün sonra; büsbü· 
tün bahriye dairesine uğramaz ol· 

muştu. 

Hamid efendi, Cılnanın ne ya· 
pıp yapıp Ramiz Paşanın boynuna 
bir yular geçireceğine emin idi. 

Netekim; birkaç gün sonra, ha
remağası vasıtasile gizlice aldığı 
haber de bunu tayl:l ediyordu. 
Şimdilik iki azılı vezir Hamid e· 
fendinin boyunduruğuna girmiş
ti. 

Fakat; Selimiyede bulunan Sek· 
banı Cedid asakiri kumandanını 
da elde etmek icap ettiğine yavaş 

Her nekadar bu kumandan öy- Ramiz Paşanın yanında bir casus 
]e kolay kolay yola gelen takımın- gözde gönderdiğini bildirdi. 
dan değil idise de her çareye baş Şeyhülisliım ve bilumum ulema 
vurup bunu elde etmeğe çalışmak zaten yavaş yavaş Alemdar ve ma
lazımdı. Çünkü; Sekbanlar, ihmal iyetinden soğumuşlardı. 
edilemezdi. Alemdar, ikide birde ulemayı 

Hoş, Sekbanı Cedid doğrudan şu suretle divanda tahkir eder 
doğruya Sultan Mahınudun emri yollu sözler söylüyordu: 
altında idi. Kumandanı da Padi - - Bana, ne be başı sarıklı efen-
şaha merbuttu. Alemdar Mustafa diler!. Devlet ve millet elden gi
Paşanın bu kuvvetler üzerinde diyor diye çağırdınız geldim. Şim
şahsi tesiri yoktu. Kendi kuvvet- di de şer'i şerifdir diye merhamet 
!eri bu kuvvetlerden ayrı bir var- ve şefkat diler durursunuz ... Dev-
Jıktı. let işlerinde merhamet olur mu 

Lakin; her ne olsa bu tarafı da hiç• .. Boynu vurulacaklar vurul
düşünmek, sonunda vücude ge - malı ... Kellesi uçurulacak!a.r uçu· 
tirilecek ihtilale sekte vermemek rulmalıdır .. 
iktiza ederdi. Hatta bir gün bir hafız camiden 

Hafid Efendi (.) Şeyhulislam E- Kur'anı kerim çalmıştı. Zorbalar 
----- -- --

(.) Bazı tefrikalarımızda bir ter-
tib ve sehiv hatası olarak Hafid 
Efendi Hamid Efendi olarak çılc· 

mıştır. M ezkı?.r ismi düzeltir oku· 
yucu!arımızdan özür dileriz. 

bu adamı yakalıyarak divana ge
tirdiler. 

Ulemadan olanlar ne de olsa 

hürmetler edilir ve idam edilmez·J 
lerdL 

- Bire utanmaz, Allahtan kork
maz herif ne hakla camid~.ı Kur
anı kerim çaldın? .. 

Softa kekeledi. Şaşaladı ve ni
hayet kendisini kurtarmak için şu 
cevabı verdi: 

- Paşam, ben hafızı kur'anım 
fakirim .. Bir hafta var ki; heybem
de bulunan Kuranı kerimimi çal
dılar ... Karakullukçuya şikayet et
tim, hırsızları bulamadılar. Bir 
pul dahi vererek yeniden Kur'anı 
.kerim alacak halim yok ... Bir haf
tadır kitabsız dolaşıp dururum .. 
Bu gidişle hıfzımı da unutacağım .. 
Nihayet geçen gün camie gittim. 
iki rekat namaz kıldım. Allaha ni
yaz ettim ve af diledim ve iliilıi bir 
müsaade ile camiden Kur'anı ke
rimi aldJm.Bu bir hırsızlık mı? 

Diyince; Alemdar olduğu yer -
den fırladı ve bağırarak: 1 

- Bire herif; Allahtan müsaade 
alarak mı hırsızlık yapıyorsun?.. 1 

Kesin bu herifin başım!.. 
Bu emir üzerine divandan çalya

ka dJşarı çıkararak kellesini uçur
dular .. 
Divanı teşkil eden vüzera Alem· 

darın hiç istişareye meydan ver
meden verdiği bu haşin hükme 
içerlemişlerdi. 

Hatta Anadolu kazaskeri otur • 
duğu yerden bir iki defa havalan
dı ve müdahale etmek, söz söyle· 
mek istedi. Lakin, Alemdarın hid· 
det ve şiddeti karşısında siıhrleri 
kesildi olduğu yerde yığılıp kaldı . 

Bu vak' adan sonra; ahali bey -
ninde şu şayia dolaşmağa başla -
mıştı: 

- Softanın idam olduğu yere 
her gece gökten nur yağıyormuş .. ' 
Hatta nur yağdığını karakullukçu 
neferleri bile görmüşler .. Zavallı 

softa; zulme uğradı. Şehir oldu. 
Hiçbir insan bir Kur'anı kerim çal
dJ diye bigayrihak id:ım edilir mi? ı 

(Devamı var) 

D 
~nizbanktaki tahkikat devam 
~di~or." .B~kaç servisin Jağ
vedildiğinı ,bu suretle mü -

hiın tasarruflar temin olunduğu-
nu gazetelerde okuyoruz. Yeni ve 
mühim havadhler arasında, İzmir 
için yaptırılan vapurların da bir 
işe yaramaz oldoklarımn meyda
na çıkması vardır. Hatta, bu va· 
purlardan biri 130 bin liraya yap
tırıldığı halde, bir ay sonra, 80 bin 
lira masraf edilerek tamir.ine lü
zum görülmüş. 

EtTüsk ve diğer vapurların bo
zuklukları, nolısanlan ise yazıla 

yazıla birer destan halini aldı. 

Doymıyan kalmadı. 

İnsan bütün bunları öğrenince, 
derin bir teessüre kapılıyor. El • 
bet te, devletin otoritesi, bu hii • 
diselerin müsebbiblerini arayıp 

bulacak, millet hazinesinin zarara 
sokulmasını yanlarına kar bırak
mıyacaktır. 

Kanuni müeyyideler bertaraf, 
insanın vicdani müeyyidesinin, bu 
kadar çürük işler yapılmasına göz 
yumacak kadar, na>ıl hareketsiz 
kalabildiğini hayret ve esefle dü· 
şünüyoruz. 

Milli bankalar, vatandaşlara 

dürüstlük ve tasarmf bahislerin· 
de örnek olacak müesseseler de
ğil midir?. Fakat, bizzat Deniz· 
bank, böyle bir örnek olmaktan 
çok uzak bulunuyor. 

Denizbank işlerine dair şimdiye 
kadar yazılanları dikkatle oku -
dum. İtiraf edeyim ki, hesabdan 
anlamıyan kafam bile, ynıplan bir 
çok işlerin hesapsız olduğunu an

lamakta zorluk çekmedi. B:;nka
cılar, iktısad ve hesab mütchas • 
sısları bu işleri nasıl doğrudur, 

diye yapnll§lar; hayret ediyorum. 
REŞAD FEYZi 

Müsadere Teşebbüsler -
Başladı 

Suriye reji idaresinin sıgarala
nmızı tak!id ederek Amerika, 

ve Fransa ile Filistine gönderdiği 
anlaşılmıştır. 

Hariciye Vek1i.letirniz bu sigara· 

!arın imal edildikleri Lübnanda V-' 

ithal olundukları yerlerde müsa
deresi için teşebbüslere geçmışt.r. 

--<>--

Ağaç ve Bağ·cıhğımız 
İslah Ediliyoı; 

Ziraat Vekaleti orta Anadolu • 
nun ağaç ve bağcılık bakımındı·n 
ihtiyacının temini için esaslı su

rette harekete geçerek lıu sı>ne ge

çen seneki gibi köylüye bağ çıı
buğu dağıtılmasına karar vermi•-• 
tir. 

Vekiilet mart ayı içinde orta A
nadolu çiftçisine tevzi edilmek Ü· 

zere 3 milyon bağ çubuğu yeti§

tirmektedir. Bağcılık, bu suretle, 

köylerimizde yakın bir tarihte bü
yük bir mhlşaf gösterecektir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Yerinde Bir 

lemenni 
Bir olruyueumus, gönder:Jiğ"i J·ı

sa bir mektuıtt.a çot, mlllu•u bir 
noktayı halkınut..uı aaza.rt dlk -
katine arzetmemizi .lst.emektedir; 
diyor ki: 

«- Belediye sokakl:ıra tukUr
mek l"İbi çirklo Vfl C3YrilDedcnİ bir 
halin önünü almak ioln esaslı ted
birler aldı. En .cöse Kôrünür yer 
lere, biıyiik, ve üerlerinde vecla 
iht..arlar yazılı atlşJer asiJrdı. Bun
lar iyi, ievkal.:lde iJri olduğu C"lbi, 
ihtarlardan blri, en mühim.midir: 
Tüküreni d~rbal Polise ha.her ver
mek .•. 

İşte bu ihtar lıeplmlıı, tekmil 
halk için bir va.ı.:ifedir. Ve beledl
yeniu bu çok müJılm ,ehir ve 
me.mleket Jşinde muvaffak olup 
oıma.ması bJz.lm bu vazifeye rus .. 
terecetlmU Utb: alik.aya ve -.:a
dam sende!., deyip geçivennemlze 
ba.ğbdı.r. Yoksa bu lşhı önüne, an
cak, her adamın başına bir be
lediye zabıtası dikmekle reçlle
bllir. 

Şehir lılzlmdlr, tema tutalim 
ve tutturalım. 
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! Fransa - İtalya Münasebatı .I [Meraklı Şeyler 1 
GtlZEL BİR FİKİR ingiltere Fransa ile 

Daima Beraber 
P 

arls beled.b'esl ban ısıa.,,or.lar:ı, 

yapur lskeJelerlne, kalaoallk. 

caddelerin köşelerine birer --k :J• 

tu kuymUf. Bunlan, Şlrket ve Kadıkö,. 
vapurlanndakl (şlkiJ"el kuluları) ırlbl 

biqey zannelmeylnlıı. Demir Tavında Dövülür! 
fransa-ltalya ihtilafı: Bunu Sulhen Hal 

için Henüz Açık Kapı Vardır 
Fransa Fedakarlığa Razı Değil 
1
• ngili!. Başvekili geçen gün 

avam kamarasında meb • 
uslara, Hariciye Nazırı da 

Lordlara harici politikayı, İngil
terenin sulh için çalıştığını, neden 
L:ahlandığını, Fransa ile olan dost
(ı...Ju anlattılar. 

Bir taraftan Almanya ile İn -
giltere 'arasındaki münasebat.ın 

düzelmesi ve iki taraf arasında ik
tısadi, ticari müzakerelere girişil
m~si mevzuu bahsolurken İngiliz 
devlet adamlarının söyliyeceği 

her söz Berlinde iyi ve yahut az 
iyi bir tesir bırakmaktan geri kal
nuyacaktı. 

yorlar. İngilterede böyle bir cere
yan bulunması Alman matbuatı 
için memnuniyetle karşılanan bir 
keyfiyettir. 
Diğer taraftan İngiliz Başveki

linin beyanatı kendisinin Avrupa
da uzlaşma ve anlaşma politika -
sını ne kadar ehemmiyetle takip 
ettiğini bir kere daha teyid etmek 
itibarile Alman matbuatı tara -
fından iyi bir surette karşılanmış 
oldu. 

İngilterenin silahlanma yarışı
na devam etmesi de o kadar hoş
nudsuzlukla karşılanmıştır. 

Gelip l'eçenler. okudukları ıa'Zete -
lerl 1ırtıp atacak yerde bu lı:.utu.larm 

birine bırakıyorlar. Aktam üzeri bir 
memur bunları topluor, has&ahanelere 
cötürü1or. 

Bal ve vakti pzete satın almı7a mü
sald olmı:ran hastalar okmuıı dlJ"e
Fena bir fikir dei:ll. blanbul beletıı.,e
sl de ufak bir fedaltirlıkla bir kaç ku

tu 7aptırsa Köprü üzerindeki iskelelere, 

Sirkeci ve Ba7darpaşa lslasJ"oııları.ııa 

koydursa fena olmaz 8&1W'ı&. 

HÜNER VE MARİFET 

İLERLİYOR 

Amerlkahlar, fennin &erakkfyatmdan 

"2ami derecede tstlfade ediyorlar. et
men.tn yolunu buluyorlar. 

Son selen cazetelcre bakıhrsa ki
fıdsız, hatla dumansız bir sıcara lcad 

etmişler. Tiryakiler~ müJdel Gözleri 
aydın •• 

Kadınlara mahsus slraraların du -
manlarını değiştirmişler. Şık kadınlar, 

roblarının ren,;-lnde duman savuran sı .. 

caralar içebilecekler. Bu fantezi birşe7. 
Pek o kadar faydası 7ok. 

Fransa ile olan sıkı dostluk ne 
olursa olsun İngilterenin artık Av
rupaya öyle 914 de olduğu gibi 
kuvvetli ordular yollıyamıyacağı 
noktai nazarını ileri süren İngi
lizler de vardır. Bu noktai nazar
da olanlar İngilterenin diğer bir 
çok yerlerde müdafaa edeceği 

noktalar olduğunu, onun için yal· 

Alman gazetelerinin tahdidi tes
lihat sözlerine karşı Fransız ve 
İngilizler diyorlar ki: 

Fakat, sokak ve apartıman kapıları
na açılan gözle cürünmiyecek kadar 

son derece kiiçiik deliklere ne dersinl'Z1 
Bu cidden iyi düşünıilmiq btrşey. Me

sela. birisi geldi, g-örünmek istemiyor
sunuz. kapıyı açmadan evvel deliğin 

Jç tarafındaki aynaya bakıyorsunuz, 

celeniD. 2111 çalanın k.lm olduğunu an

ll)'orsunuz. isterseniz aoıyorsunuz, 1s .. 
tersenJz açmıyorsunuz.. l\füzlo alacak .. 

hlan defetmek için CÜ'Zel blr çare.Ça .. 

lar çalar nihayet: qilıe evde yok! .. • 
der ('lder. 

1 Y ::zan: Recai Sanay 
ne .. çok uzun bir zaman ... Hasret, Bununla beraber, Şekibı dah• 

Hitler silahların azaltılmasını 

istediği zaman Almanya silahsız 

bir halde idi Almanya silahlan -
mağa varkuvvetile çalişmağa baş
ladıktan sonra ise artık silahların 
azaltılması meselesi ehemmiyeti
ni kaybetmiş oldu. 

iştiyak, hatta zaman, zaman göz- uzun müddet aldatmanın büyii~ 

Ş 
ekible Nadire o gün son ola
rak buluştular. 

yaşı ile geçecek uzun yıllar... bir vicdansızlık olacağını düşPo· 
- Ben bu Avrupaya gidişi bili- dü ve yazacağı son bir mektup19 

Nadire on dokuz yaşında bir 
genç kızdı. Omuzlarına dökülen 
sarı kıvırcık saçları, hulyalı de
rin mavi gözleri, ilkbahar gibi tat
lı, güneşli ve parlak yüzü, her gö
zü kendine çekebilecek cazib, mev
zun ve kıvrak bir vücudu vardı. 

yorsun ki bir mecburiyet olarak hakikati bildirmeğe karar verdi. 

Başvekil Çemberlayn kabul ediyorum ve senden ayrıl- :. 

manın acısını bu suretle tahfife Bir gün yine bir randevudan dii-
nız Avrupa kıt'asına asker gön· 
dermekle kalmıyacağını söylü -

çalışıyorum. Bunu bir fedakarlık nüyordu. Raşidle evlenmeğe ka · 
olarak yapıyorum, senin için ya- (Devamı 6 mcı sahifPdel 

BU DA BiR MESELE: 
İngiltere ile Fransa arasında 

nasıl bir teşriki mesai ile icabın
da iki memleketin müşterek mü
dafaası temin edileceğine gelince; 
şimdiye kadar İngiltere ile Fransa 
arasındaki menfaatlerin birbirinin 
ayni olduğundan çok bahsedilmiş
tir. Fa,kat İngiliz- devlet adamları
nın bu tarzdaki kat'i beyanatla -
rına rağmen Berlin ve Roma mat
buatı bu tarzdaki sözlerde Jazun 
gelen kat'iyeti göremediklerini an
latmaktan geri kalmamışlardır. 

Dahası var: MeyValarm şekillerini 

bozmadan çekird.cklerJnl çıkarmak, ha .. 

~ır lop yumurtaları dllimlere ayırmak, 
kahve;rl öi'ütmek, llih.. lçln de cok 

pratik ve ucuz aletler Jcad etmişler. 

pılan bir fedakarlık ... Hep senin 1-------------" 

İngiliz Başvekilinin 
ıWeşhur Şemsiyesi 

a 
ngiliz Başvekilinin şemsiyesi 

bilhassa geçen eyluldenberi meş-
hul oldu. Çemberl.ıyn daima 

ııemsiye kullanıt. Eylülde Bitlerle 
göriq:nck üzere Alınanyaya gitti-

ği zaman da şemsiyesi elindeydi. 
Şimdi bir Alman gazetesi yine bu 
şemsiye nasıldır, kaça alınmıştır, 
başka eşi var mdıır? Bahsi devam 
ederken bunlar yazılmıştı. Şimdi 

bir Alınan gazetesi yine Çember
ıaynin şerr .. iyesinden bahsediyor. 
Almanyanın propagancıa nazırı O' 

lan doktor Göbels'in Angrif isimli 
gezeitesi geçen gün yazdığı bir ya
zıda diyor ki: 

c.Çemberlayn'in şems'yesine bu 
k•iar ehemmiy_!!t ver'':nesi bir şey 
C:2ğıldir. Şemsiye bahsi şöyle çık
n11ştı: Bir §Cr-1sıvesergi"• açılmıştı. 

Çemberlayn'den de kendi şemsi -
yesini sergiye göndermesi istend!.1 

Şemsiye gönderildiği, daha doğ - . 

rusu gönderilmediği gündenberi. 
bunu bir sulh güvercini sayma -
ğa başladılar. Çemberlayn Münihe ı 

t:~ldiği zaman bir şemsiyesi var
dı. Her haldekendisini görmeğe · 
gelen gazeteciler bu şemsiye ile 
durmuş değildir. Dünyada herkes · 

1 
yaı;uıurlu havalarda şemsiye taşır, 
Bü.ı.w .. erk es de taşıyacaktır.• 
Alman gazetesi İngiliz Başveki
linin Münihde şemsiyesini açmadı-

ğını, çünkü siyasi buhran yağmu
ru yağarken bir şemsiyenin dört 
kışiyi muhafaza edemiyeceğini an-

Çemııerıaynin meşhur şcmisresi ladığını yazıyor. 

Onun için İngiliz devlet adam
ları her vesile ile İngiliz - Fransız 
dostluğunun kuvvetinden bahse
degelmişlerdir. 

Fransa ile İtalya arasında da 
bir kavga çıkacak olursa İngilte
renin alacağı vaziyet şimdiden 

belli olmuştur: Fransaya mutlaka 
yardım edecek. Fransa ile İtalya 
arasındaki meselelere karışarak 

tavassutta bulunmayı İngiltere is
temiyor. Çünkü daha evvel Fran
sa hükumeti bu hususta İngilte -
renin araya girmesini muvafık 

görmeıniştL Fakat İngiltere ile İ
talya arasında bir anlaşma var -
dır. Buna göre İngilizler Roma ile 
Parisin de birbirile anlaşması ar- _ 
zusunu göstermekten geri dur • _ 
muyorlar. 

Ancak Roma ile Paris tarafın - · 
dan Londraya bu hususta bir mü
racaat vukubulmadıkça İngiltere 
herhangi bir tavassut teşebbüsün
de bulunacak değildir. 
Artık Fransanın herhangi bir 

fedakarlıkta bulunmıyacağı belli 
olmuştur. 

İtalya Hariciye Nezaretinin ya

(Devamı 7 inci sahifed'' 

- Bu kada• kepazeliği yaptıktan sol'}ra yal •' 
ınanın yeri yok. Çabuk bohçanı al, çık evden. 
Ve ilave etti: 
Doktor: 
- Dur bakalım Güney. YOS 

Artık şlltelerl yün veya pamukla dol
durmak ihtiyacı da kalnuyacak .. BllD

Jarı camdan ;yapıJan liflerle doldura -

cağız. Bunun için de pek aı ulr para 
\'ereceğiz. 

SİNEMA MERAKLISI 

BİR K1Z 

Matmazel Zenevl7ev, 19 714lannda , 
ıriizcl bir k11. Bir merakı var: Sinem. 
7ıldızı olmak.-

Bir nce dosllanndan bir kadının e
vine g-idiyor, 5 bjn frank kıymetinde 
bir pırlanta 7üzük cal.yor. 

Ve Deraınl adlı birisine veriyor. Nl
~in mJ?. Bu adam, kendisine sinema a

centası süsü vermlş, kendisine sinema .. 
cılara, sahne vazllarına takdim ede .. 

ceğiol söyliyerek geno kızı kandırmq:, -
buna mukabil de 4 bin frank istemiş. 

Kızın parası olmadıi"ı için yiizlii:ü ça
hyor, verlJ'or. 

Aradan uzun müddet ceııtlil halde 
sözünü yerine ıetiremlyor. N.i.ha7et 

renç luz da, Deraml de polis laratm

dan yakalanıyor. Ba:ralsever kız, sine

ma stüdyosu :yerine t.evkilhane hücre-· 
sine gidiyor. Sukutu hayale bundan 
&iizeJ misal olur muT. 

YENİ ZIRllLILAR 

35 bin tonluk zırhhhı.r ya.11mak mo .. 
da gibi birşe7 oldu: FranstZlarm Rtş .. 

U7ö zırhlısına rakib olan (Blsmark) 

arhlısı da Damburg-da denlze lndirlJdL 

(Kalyon) devrinde, böyle muana.m 

bir gemiyi harekete retırmek için 3 
milyon kol ıazımdL 

Rlşliyö. Blsmark gibi •ırhhlar da 
Normandlya gibi pasta vapurlarında 

1,500,000 kürekçiye yer lemin etmek 
kabil mi?. 

Gerçi; ·Gönül kimi severse gü
zel odur!• derler ama, bu bakım
dan da, Şekib için Nadire, hakiki 
bir güzellik ve aşk •Nadire• si idi. 
Genç kız da sevgilisine ayni ıçten 
gönü! duygularile bağlı ve sadık
dL 

Bu son buluşmada her ikisi de 
asabi, hırçın, müteessir ve düşün
celi idi. Çünkü üç senelik bir ayn
lık arifesinde bulunuyorlardı; bir . 
gün sonra ayrılacaklar; üç ' sene 
hiç birbirlerini göremiyeceklerdi. 
Şekib genç kızı teselliye çalışı

yordu: 
- İlerde daha mes'ut daha mü

reffeh yaşayabilmemiz için b.e -
nim, Avrupaya gitmem ve tahsi
limi orada tamamlamam liızırn. 

Bunu yapmamak, benim için, bir 
binayı tamamlamamak, yarıda bı
rakmak gibi bir noksanlık olacak 
ve kendi kendimi daha az işe ya
rar bir adam olarak yaşamağa_ 

mahkum edeceğim. 
- Evet ama, bu, birini tamam; 

!arken diğerini yarıda bırakmak 

olmaz mı? 
- Yarıda kalan nedir? 
- Aşkımız ... 
- Niçin böyle düşünüyorsun? 

Hasret, aşk ateşini körükliyen bir 
tılsımdır. Senden uzak iken, bel
ki çok mahzun, çok kederli yaşı
yacağım, fakat muhakkak ki se
ni daha çok seveceğim, daha çok 
istiyeceğ ı . Gece gündüz kalbim 
şu tek duygu ile çarpacak: Kavuş
mak arzusu ... 

- Filhakika doğru, fakat üç se-

için ... Ayni fedakarlığı sende, mü
tevekkilane beklemek ve sabır et
mekle yapacaksın; bunu senden 
bekliyorum. 

Genç kız uzun uzun münakaşa
lardan sonra nihayet, çaresiz ola
rak sevgilisinin istediği vaadi ve
rerek onu gelinciye kadar bekli
yeceğine and içti. 

O gün son puselerinl, gözyaşla
rile ıslatarak ayrıldılar ve ertesi 
günü Şekib Avrupaya hareket ettL 

• •• 
Aradan bir yıl geçti. Bu bir yı

lın ilk ayları, bilhassa genç kız i
çin kederli oldu. Sonra, Şekibi 

beklemek, uzun zaman onun yo
lunu gözlemek Nadireye gitgide a
ğır gelmiye başladı. On dokuz ya· 
şında bir genç kız için yirmi iki 
yaşına kadar ümidini bir erkeğe 
bağlayıp beklemenin çok güç ol
makla beraber biraz da safdillik 
olduğunu düşündü. 

Bir gün, bir arkadaşının nişa -
nında bir gençle tanıştırıldı. Bu 
uzun boylu, kendisi gibi mavi göz
lü, yakışıklı bir erkekti. Bu gen
cin kendisine karşı gösterdiği a
lakayı gayri ihtiyar! iyi karşıla

dı. Ve o gece beraber dans eder -
!erken, sözleştiler. Bir randevu 
verdi. Bu gencin adı Raşiddi. 

• •• 
Üç aydanberi Raşidle sevişiyor

lardı. Nadire artık Şekibin sevgi· 
sini de, hasretini de yavaş yavaş 

silkip atmıştı. Dünü artık silik bir 
rüya gibi hatırlıyor, fakat bu gü
nü bütün gençlik duygu ve he
yecanlarile yaşıyordu. 

A 
zücüsünü söylerken Güney yatakta hırslı hırslı bir 
kere daha döndü, kalktı, sinirli bir söylenişle: 

- Amma Fazıl, seninle seviştiğime, evlendiği
me beni p:şman ettin. Hiç aklıma gelmiyen şeyleri 
benden ummıya kalkıyorsun! 

• Dedi. Bunları söylerken yine gözleri dolu Diyecek oldu, genç' kadına ona da sert bir kar· 
§ılama yaptı: 

·- Laf istemiyorum. hemen gidecek. Bütün 
bu .;lıkların cezasını ben çekecek değilim. 

No. 88 l'uan: ETEı)I 1ZZt.'T BENlCI: •••••••• doluydu, ağlıyacak gibi idi. Fazıl, genç kadının el

KUCAKTAN SOFRAYA 

Ve ayaklarını yere vura vura Marikayı bir ke -
re daha kovdu: 

- Hala burada duruyorsun. Haydi, şimdi çık 
git diyorum buradan, sana .. 

Ve Marikanın üzerine doğru yürüdü. 

Hizmetçi kadın, rolünü yapmakta bayanından 
hiç de geriye kalmıyarak ve acemilik çekmiyerek: 

- Peki.. 

nin) tersine çıkmıştı. Bu sonunçta açık, ortada o
lan bir mahcupluk da vardı. Şimdi ne yapacaktı?. 
Hemen karısına karşı ahmakça bir kıskançlığın 

utancı içine düşmüştü, hem de onu kırm1ş, gücen
dirmişti. Evin kapısından içeriye girerken dimdik 
olan sinirleri şimdi bozguna uğramış, pelteleşmiş, 
lif gibi pörsümüş kalmışlardL Tereddüdlü adımlar
la yeniden yatağın yanma yürüdü, karısının elini 
tuttu ve korkarak, çekinerek: 

Fazıl iki saattir karyolanın kenarındaydı. En 
yüksek bir heykel artistinin bile düşüremiyeceği ka
dar güzel, güzelin güzeli, en güzel kadın Fazılı bü
tün bu uzun saatler içinde üzdü, ağlattı, bir kere 
bile konuşmadı. Gençliğinin son ışıklarını ve son 
umutlarını aksaçmın dalgalarında derliyen doktor 
durmadan yalvarıyordu: 

lerini avuç:lar!nın içine aldı, yalvaran, içindeki ezin
tiyi dışarıya vuran, iniltili, ıztırablı bir sesle cevab 
verdi: 

- Hakkın var karıcığım. Senin bu kadar gü
zel, bu kadar büyülü ve tılsımlı bir kadın oluşun 
l.eni çileden çıkarıyor, bana böyle şeyler yaptırıyor. 
Benim de bağışlanacak tarafım var. Aramızda yir
mi sekiz yaş var. Bu ne demek, sen bilmezsin. Bu
nu bilebilseydin, o vakit bana hak verir, ne ben.im 
yaptıklarım senin gücüne gider, ne de üzerinde bu 
kadar dururdun. Dcdl. gözlerinden yaş akıtarak odadan çıktı. 

~1arika odnrlan çıkarken Güney geııiş bir so-
[uJ; ~Jd •. k<ıcasının gözleri içiııe bakarak: 

- l~te tcldvn öfkenizin sunu boyic cılk çıktı! 

Deı gibl lıir dıırum yaptı. yeniden yatağına 

çıktı. D<•ktı;r a.w.~1a :lırndik kalmıştL Düşünemi -
yerrlu, ne yapacnğL"ll bilmiyordu. Bütün hesabı 

altüst r>İıuu~. her şey kendi oranlarının (tahmini· 

- Güney .. 

Dedi. Giiney hiç cevab vermedi, sadece buru
şuk, büzük, soluk yüzünü yastığın altına soktı,ı ve 
kıvrak çizgileri doktorun gözünde dirilen güzel 
gövdesinin yataktaki duruşunu kımıldattL 

Bu durum karşısında doktor bütün bütün sı

kıldı, utandı, ne yapacağını şaşırdı ve ağzından, bir 
inilti halinde yine onun adı çıktı: 

-Güneyyyy ..• 

- Güney bir kere daha böyle birşey yaptığ>rru 
g~rmiyeceksin. Seni çok seviyorum. Bu sevgi ben
de istemiye istemiye arada bir hastalık yapıyor. 
Kıskanıyorum .Herşeyden, insandan, havadan, rüz

gardan, yalnızlıktan akla hayale gelen gelmiyen 
bütün nesnelerden seni kıskanıyorum. Bu tabii bir 
şey değil. Ben de biliyorum, fakat, ne yapayım, 
oluyor. 

Doktor belki bu benzerde söylediklerinin yü-

Güney birdenbire Fazılın sözünü keıti, sordu: 
- Bana güvenin mi yok?. 
Doktor, bu soru karşısında sendeledi, titriyen, 

ürken bir sesle cevab verdi: 
- Güvenim var. Var amma. Ben çirkinim, sen 

güzelsin. Ben yaşlıyım, sen gençsin. 
- Bütün bunları evlenmeden önce biliyorduk. 

(Unuu vaı) 

1
1-<adyo j 

Prograrn .. .1 

Ankara l\adyosu 
BUGtlN 

18,35 Müzik (Sololar ve Lleder - Fil· 
19 Konnşma (Çocuk Es•rct'nı~ h'.l" 

rumu). 
ı9,15 Türk müzltl (Fasıl he,-ell • ,\• 

oem qlran). 
ZO Ajans. meteoroloJI JıaberlerL ırirl' 

rat borsası (flal). 

!0,15 Türk müzıtt. 

ça1anıu: Vecihe. Refik Fel'9UI, Ce•· 
det Cafla, Fahire Fenan.. 

Okuyanlar: Balilk Recai, Safb'e 'f•• 
kay. 

1- Gambool - UtŞak peşreYL 
ı- Hacı Arif - Uşşak prkı - &(er• 

hane.mi bu beıml tarabbane7l c:ıeaıroJ. 
3- Haldun - Suzinak prkı - söyl• 

eJ cananJ ruhum. 

- Şemseddin Zb'ı. - Mahur prııı• 
Cıktı bir feryadı. 
Ş- Fahire Forsan - Kemençe tal'' 

slmL 

$- Bacı Arif - Rast prkı - NIJı.oll' 
8111 dideden. 

7- Refik Fusaıı - Rasi &as 1ematsl-
8-- Rakım - Uşşak prkı - Bana •H 

,-akışııuyor. 

il- Uşşak şarla - Şalıı.ne röslere ı" 
nül bai:ladım. 

10 - Udi Ahmet - Saba prkı - ojjl• 
aan harab eyleme. 

!1 Memleket saat ayan. 

U Konuşma (baflabk spor oenıl!JO• 
U,ı5 Esham, lahvllill, kambiyo - o'' 

kul borsası (!lal). 
U.30 Konuşma (konserin lakdiJJll ' 

Batll Bedi.) 

21.45 Müzik (Rly&9ell Cumhur flit' 
monik orkestrası). 

22,30 ~lü•lk (Romans, halk farkıl>" 
Ye saire - PL) 

23 Müzik (Casband - Pi). 
23 4S - H Son ajans haberleri ye ,,. 

nnJd proıram. 

YARIN 

13.35 Müzik (Daruı - Pi). 
U Memleket saat ayan, aJaruı ve ıtır' 

teorolojl haberleri. 
u,ıo Türk miizlil (halk muslkl!I ' 

Balk türküleri ve oyun havaları). 
Sadi Yaver Atam.an tarafından. 

14,40 - ı5.JO Müzik (Dan.9 - Pt). 

MuharrPm 1357 Hicri ' 
1354 Ruıııi 

Şubat 
1 1 18 

----~~~~~~·..., 
1939, Ay 3, Gün 62. Kasım ll6 

3MartCUMA 

--- 1 1 

Vakitler Vauti Ezani 

!!:R.. rla, sa. d. ---
Güneı 6 31 l2 3~ 

Öğle 12 26 6 25 

lkindl ıs 38 9 37 

Alqam 18 02 ı:ı oD 

Yatsı 19 33 1 31 

lmsalı: 4 54 ıo S'J 
-

' -------~------------------------------------------------------------------------------' 
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1 
• 
insanların Tabiatleri 1 l_ş_A __ K" A_ll ingiltere' de Kadın ve Aile 

ipek Çorap mı, Yoksa iyi 
Bir Yemek mi istersiniz? 

Hayatı Nasıldır ? İŞ ARIYOR: 

- Bankalardan birine muhasib-
!iğe girmeğe çalışıyorum. 

- Tabii okuma ve yazma, hesab, s 
usulü defter!, makine ile h~sab ,·nemada 
yapmayı bılıyorsunuz ..• Çay İçer, Yemeklerine itina 

Ederler, Kadınlar Kocalarına 
Sadık Kalırlar 

Modayı T akib Etmek için Dokuz 
- Yok canım, bunların birisini 

bildiğim yok! ..• 

- O halde bu vazifeyi nasıl gö· 
receksiniz?. 

Doğurmağa Lüzum Yok - Hüsnü niyetle! ..• 

ACABA DOÖRU l\IU'!. 
izde lilks _ 

1 merakı git- -
1

_v_•_za_n_: _a_EŞ_AD __ F_E_Y_z_ı _. 
- Demek robumu çok beğendin. 

- Evet; o kadar güzel, sana o 
Giyinmelerinde Yalnız Kraliçelerini Taklid Ederler 

1 Yazan: F. SAMİH iSTANBUL 1 tikçe artı • 
il'or mu?. Bunu 
tıı. iyi bilen ve tak
d ~r eden insanlar, 
gıyeC<!k eşyası sa
tan ına"aza ve d.. & 

liltkan sahible -
l'id . 

ır. Bir de ev eş-
Yası satan motıl
Y~i ve daha bü· 
l'Uk müesseseleri 
de unutmamak !A-
tım n·· d b .. ·· unya a u-
t'" k~n insanların ze· 
ası, kabiliyeti bir 

değildir. Binaen • 
: 1•Yh ayni tahsil 
erece!erini takıb 

ettikleri halde 
ın • 

Uhtelif insanla-
rın hayat ınekte
b· 
ınde ayrı ayrı 

tııevk:rer işgal et
llıeleri de bun -

~n dolayıdır. 
0 ksa, herkesin 

bılgisine, kabili • 
Yet" 
lılı: ıne, çalışkan -

derecesine gö· 
re, mekteblerde 
ltnıf açmak icab 
ıtseydi, talebe a

•dedine göre ders· 
:.•ne vücude ge -
lrmek lıhım ge-

lecektiı·. 

İnsanların hep • 
'1~il\ ayrı ayn 

'Ymet taşımaları hay .. tta bır ta
kırn içtimai mevkiler ve derece

ler ihdas ediyor. Şüphe yok ki, 

Şıklık 
İnsanların 
Rüyasına 

Giren 
Gaye 

Oiııyor 

herkes kendi kabiliyet ve bilgi de-
recesine göre, bir iş tutuyor. Bir 

takım fevkalade hadiseler, tesa -

Eyfel Kulesi 
P arisin meşhur (Eyfel kulesi) 

elli yaşına giriyor. 
Bu kule, 1889 senesi beynel

llıileı Paris sergisi münasebetile 
~Pılmıştı. Ve serginin en çok dik· 

t nazarı çeken binasıydı. 
it (Eyfe! kulesi) üç kattır. En üst 

atta bir taraça, bir de düz çatı 
"•rdır. İkinci kata 847 ayak mer
:iv.enıe çııklır. Bu katta. üç yüz 
Işı alan bir lokanta ve birahane, 

bllıü.teaddid dükkanlar, posta şu
e · le ~ı Vardır. Şark ve garb lemel-

2 tı arasındaki üç sansör, saatte 
.ıao kiş;yi kulenin tepesine çıka

rır, 4'dirir. 
,.,. leuıenin temelleri dört tanedir. 
•e . 

Çlfnentodan yapılmıştır. Şark 

ve cenub temelleri, iki metre ka
lınlığında beton bir tabaka üzerine 
oturtulmuştur. Bunun altında, iri 

kum ve çakıl ile karı:ıık bir tabaka 
daha vardır. Sen nehrine çok ya
kın olan şimal ve garb temelleri, 

nehrin yatağından 5 metre daha 
dibe gömülmüş 15 metre boyunda 

ve 6 metre eninde saç dubalar üze
rine istinad ettirilmiştir. 

Kulenin temelleri için kullanı
lan maddeler 11,000 metro mika • 
hıdır. Demir aksamı da 7 milyon 

kilogramdır ve 15,000 muhtelif 

parçadan mürekkebdir; bunlar 
2 500 000 vida ile biribirlerine tut-1 
' ' 
turulmuştur. 

Kulenin ıece elektrikle süsl~ bir ıöriloll§U 

düfler, hususi haller müstesna, ha- ı 
kadar yakışıyor ki .•• 

yatta, herkes kendi oluşu kadar ,!_ARİS BAHÇESİ: 
bir hayat seviyesi içinde yaşar. Düma Fis, Bulonya caddesi ü-

Ayni ahçı dükkanına bulaşık • zerinde küçük bir ev satın aldı, 
cılıkla girmiş iki genç çocuktan babasını davet ettL 
birini 20 sene sonra, büyük bir 

Evi gezdirdikten sonra yemek 
lokantanın patronu olarak, diğeri- 1 ·· t .. d - S 

1 sa onuna go ur u. a onun pen
ni de hala garson olarak görürüz. 
Fakat her 20 yıl çalışan bulaşıkçı cereleri küçük bir tahçeye bakı· 
tir lokanta sahibi olsaydı, o za- yordu. Önünde yüksek bir dı.var 
man, mümtaz zekanın kıymeti kal- vardı. Sofraya oturacakları za -

mazdı. 

Şüphe yok ki, hayatta, böyle 
ayri ayrı mevkiler işgal eden, ay
rı ayrı işler gören insanların ka
zandıkları maddi servet de ayrı 

ayrıdır. O halde, herkesin kendı 
kazanç seviyesine göre bir yaşa
yış tarzı bulunmak icab eder. 
Eğer yaşayışımız, kazanç sevi

yesine uygun değil de, onun mev
kiinde ise, ya israf, ya lüks yapı
yoruz, demektir. 

man babasına sordu: 

- Bab~ evımi nasıl buldun? 
- Çok gü<el.. . Yalnız birşey tav-

siye edeceğ im.. Pencereleri daima 
açık bulundur. 

- Bahçenin hava alması için .. 

GAZETE OKUMIYAN ADAM: 

Bir banka direktörü, buhran 

başlayınca kasada bulunan para
ları alır, Londraya kaçar. 

Bir gün, eski dostlarından birile 
karşılaşır. / 

- Beş sene kürek cezasına mah

kum olduğunuzu, hapiste bulun
duğunuzu zannediyordum. 

[b ondranın kenar mahallele • 
rınde, haricinde ve civarın
daki köylerde bulunan ev-

lerin hemen hepsi biribirinin ay
nıdır. 

Küçük bahçenin kapısından gir
diniz, çakıl döşeli yoldan geçti -
niz, evin içerisine girdiniz mi, ay• 
ni dekor karşısında kalırsınız: 

Büyücek hır ocak, ocağın kenarın
da deri veya kumaş kJph bir kol
tuk; ortada bir masa, bir seınaver1 
üzerinde bir çay ibriği. İngiliz ev
lerinde semaver daima kaynar, 
ibrik de üzerinde daima hazır bu• 
lunur. 

Çay, Puding ve Gümüş 
Takımları 

Haydpark ve güzel biz 
İn;:iliz kadını 

ve buna benzer tatlıların Alasını 

bilirler. Yaptıkları bisküvilerin, 
reçellerin, tatlıların nefasetine, 
lezzetine doyulmaz. Çay masalar 
iızerınde çeşid çeşid şekerlemeler, 

bisküviler, tatlılar, kekler, reçel
ler bulunur. 

Hepimiz birçok insanlar tanı • 
rız .Kendi mevkilerini, kazanç • 
tarını asla hatırlarına getirmez
ler. Kendilerinden her cihetçe, 
daha üstün olan insanların yaşa
yış seviyesine göz dikerler Onlar 
gibi ömür sürmek isterler.. Bu 
hal, maalesef oldukça umumi bir 
vaziyettedir. Şöyle bir netice çı

kıyor: 

- İhtimal... Fakat işlerimin 

çokluğundan gazete okumadığım 
için bunu bilmuyordum. 

Çay saati ... Günün en mühim 
zamanıdır. İngiliz kadınları, ye -
mek pişirmesini pek o kadar bil· 
mezler. Bilmezler değil, yemeğe 

o kadar ehemmiyet vecmezler. Öğ
len ve akşam yemeklerini oluruna 
bağlarlar. Ekseriya hazır çorba, 1 
konserve et, haşlama sebze, sucuk 
ve saire ile iktifa ederler. 

Çay; büyük ve kalın fincanlarla İngiliz kadınları porselen ve g 
içilir, üzerine bol reç~l ve tereyağı müş sofra ve çay t .. ""nl r n ~ol 
sürülmüş ekmek yenilir. severler. İngiliz evlerinin en liik 

I =========================================== eşyası gümüş yemek ve çay takın 
Fakat; pasta, kurabiye, puding 

Komşu gibi yaşamak, komşu gi
bi geçinmek, komşu gibi evimize 
kübik eşyalar almak için, iki a
yağımızı bir papuça sokmağa ça
lışıyoruz. Tabil bu, imkansız oldu
ğundan. maddi ve manevi sıkmtı 
çekiyoruz. 

Bilhassa giyecek eşyası satan, 
kadın eşyası satan müessese sa • 
hibleri, her gün kendilerine mü -
racaat eden müşterilerinin hal • 
!erini yakından tetkik etmel< fır
satını bulabiliyorlar. Binaenaleyh 
onlar, lüksün, israfın, sarfiyatla 
hesatsızlığın içyüzünü daha iyi 

biliyorlar. 
En büyük dava, bilhassa en 

üstümüze giydiğimiz eşyadan baş
liyor. Göstermek istiyoruz. Ken • 
dimizi, herkese daha şık göster • 
mek istiyoruz. Bu hal, kadınlar • 
da daha fazladır. Amma, bu gös
terişi yaparken, lazım gelen eş
yayı borçla, taksitle, evimizin eş
yasını satarak, evde karımızla, 

kocamızla, babamızla, çocukları

mızla kavga ederek yapıyoruz. İ· 
şin bu tarafını, yabanc•lar görme
diği, bilmediği için, dediğimiz ol
muş, gayemiz tahakkuk etmiş ad
dediyoruz. 

Halbuki, mesele hiç de böyle 
değildir .. Mutlaka ipek çorab gi
yebilmek için, öğleyin yemek ye
mek adetini kaldıran ne kadar 
genç kız ve kadın tanırız. Şık bir 
şapka alabilmek için, hatasının, 

yamalı pantalonla gezmesine razı 
olan genç kız ve delikanlılar yok 

mu!. 
Her hafta sinemaya giden bir 

çok kimseler görüyoruz ki, iç ça
maşırları yoktur. 

Moda, korkunç bir a!ettır. İşin 
tuhafı, modayı yapmak için, mü
esseselerimiz var. Gazeteler, mec
mualar boyuna neşriyat yapıyor

lar. 
Modaya uygun olmak, ş•k gö-

rünmek için satın alınan bu eş· 
yalardan mühim bir kısmı da pa
halı olsun, ucuz olsun, ekseriya 
çürük şeylerdir, dayanıkız şeyler· 

dir. 
Yüzlerine sürdükleri binbir 

,,,nkl! ve binbir çeşidli toya ve 
saireyi tedarki etmek için, en za
ruri ve hayati ihtiyaçlarından fe
dakarlık yapan kadınlar yok de

ğildir. 

Bütün bunlar aile yuvası için
(Devamı G ıncı sahifede) 

M©JVÜ K©Ş>lk:te® 
Esrarengiz Bir 

Bir Güıı Evvel Meteliğe Kurşun 
Atan Serserinin Vaziyeti 
Meseleyi Meydana Cıkardı 

' 

!arıdır. İşlemeli örtülere, biblo 
!ara pek o kadar et,emmiyet ver 
mezler. Gümüş takımlara, beya· 
örtünün üzerine sıralanan parla! 
çatallara, kaşıklara bayılırlar. Bur 
lar. kutular içinde saklanmaz, A' 
rupalılarda ve bizde olduğu gibı 
yalnız misafir geJdjği zaman çı· 

karılmaz, bilakis hergün, aile sof 
rasında bulundurulur. 

Umumi harbde esir düşen İngt. 
liz zabitlerinin, askerlerinin en zı 

yade şikayet ettiği neydi bılir mi· 
siniz? Madeni kaplarla, çatalları. 
yemek yemek mecburiyeti. .. 

ıngiliz Kadınları Evinin 
Hizmetcisi Değil, 

Bayanıdır ... 
İngiliz kadınları (evci) dirler. 

ömürlerini seyahatle geçiren yaş· 
lı, çeneleri düşük, elmacık kemik 
!eri çıkık, kalın bağa gözlüklü kı. 
dınlar müstesna - evlerini severleı 
Fakat hizmetçisi değıı, bayanı oıc 
rak ... 

Temizlik bakımından çok titiz 
olmakla beraber biraz ihmalcidir· 
!er. Mobilyelerin esk!mesine, a -
şınmasına pek o kadar ehemmi -
yet vermezler. Çocukların halıları 
kirletmesine, yasdıkları atıp yırt· 

masına, sandalyaları devirip ayak· 
!arını kırmasına, koltukların üze
rine çıkıp oynamasına aldırmaz -
!ar. Köpek, perdeleri:ı kenarını 

ytrtmış; kedi, döşemeleri tırma -
lamış, ocaktan sıçrayan bir kıvıl
cım halıyı yakmış, bay, piposunun 
killlı!'rini yere silkmiş vazifeleri 
değildir. Bayan bunları gayet ta
bii görür, ses çıkarmadan temizler, 
tamire çalışır. 

Bahçelerde; sebzelere, çiçeklere 
ayrılan yerlerin yanında çocukla
rın salıncak kurup sallanmaları, 

köpeklerin koşup oynamaları için 

P 
ariste Hudan - Kambe yolu 
üzerindeki (Mavi köşk) ün 
sahibi Madam Foyaliye'nin 

almadığını öğrenmek istedik. Ay

nanın lekelenmediğini görünce si
ze telefon ettik. 

di müsaade ediniz de keşfimiz! ya- de hususi yerler var:lır. 

bütün gün dışarı çıkmadığını gö· 
ren komşuları merakla köşke gir

diler, yetmişlik kadının yerde; 
saçları, üstü ve başı perişan, ağzı 
ve gözleri açık, kanlar içinde yat

tığını gördüler. Hemen telefonla 
;ı:abıtaya haber verdiler. 

Az sonra mevki komiseri ve po
lisler geldi: 

- Bir şeye dokunmadınız a? _ 

_ Hayır!.. Yalnız dudaklarına 1 
bir ayna yaklaştırarak nefes alıp 

- Çok iyi yaptınız? .. 

- Fakat küçuğe nasıl söyliye-

ceğiz. Şimdi nerede ise gelir ... 

- Kimden bahsediyorsunuz? .. 
- Madam Foyatiy~'nin torunu 

Hanrit'ten. Bu sabah.Dröye git • 
mek için otokara binerken gör • 
düın. 

Komiser geveze kadının sözünü 
kesti: 

- Bunu sonra anlatırsınız. Şim-

palım . .,-

Dedi ve yüzü yırtılmış, otları 

dışarı çılcarılmış bir koltuğu işa
ret ettL 

- İçini aramışlar ..• 
- İhtimal paralarını orada sak-

lıyordu. 

- Emin misiniz buna? .• 
- Hayır• Fakat komşular öyle 

söylerlerdi. 
Bu sırada zabıta doktoru geldi. 

Yaşlı kadını muayene etti. Bir bo
yun atkısı ile boğulduğunu söy -

t Deııanıı 1 inci ıahıJed~) 

Spor, Sinema ve Radyo 
İngilizlerin, kiıçiık bahçelerin

den sonra en çok sevdikleri şey: 
Geniş bir golf sahası kulüblerinin 
spo rmeydanıdır. 

İngilizlerin hemen hepsi spor -
cudur. Gençliklerinde hokey, tenis 
oynarlar. 

Fakat evlendiler, bir de çocuk
ları oldu mu gevşerler, adeta tem
belleşırler. 

Sinemayı çok severler. Jesl 
Mathev'in, Grasi Field'in en büyük 

(Devamı 7 ınd sahifed..-) 
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illi Şefimiz 
Halkı Dinliyor 

H 

Ornek HİK1YEı 

Demir Tavında 
Dövülür 

ipek Çorap mı, Yoksa iyi Bir 
Yemek mi istersiniz ? 

(1 lnd ıabifedeıı dc .. am) 

- Fuad, gel oğlum dünkü ek
siklerini tamamla.. Nümunelerinl 
görelim .. Bunlar dayanır mı 1 

Dedi. 

saha bulmalıdır. Makul sebebler 
ileri sürerseniz hükumet size yar
dım eder. Şehir dışı nakliyat ya-

Millet 
Başı 

(1 incl ıahit~en devam) 
riyor, hem de Türk demokrasisi
nin halk ile devlet arasındaki bir
ili< ve vasıtasızlığını tebarüz et
tiriyor. Kemalist ideolojinin en 
mütebariz bir vasıf ve hususiyeti 
halk hakimiyeti ve halk hükO. -
metçiliği olduğuna göre bu yol
daki teşekküller haricinde bu 
vasfı mücessem bir misal halinde 
canlandıran bundan daha gerçek 
bir örnek olamaz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Türk milletinin 
kalbi, dimağı ve gözüdür Milli 
Şef, Devlet Reisinin de ayni za -
manda bu uzuvlara aid vazifeleri 
nefsinde ve salahiyetinde derli
yen bir unsur olduğuna işaret e
diyor. 

( 4 iiııcü ıahifeden devam) 
rar vermi§ler hatta bunu en kısa 
bir zamanda hakikatleştlrmeği söz
leşmişlerdi. Raşidin mali vaziyeti 
de fena değildi. Hem kendisini de
li gibi seviyordu. 

(5 inci sahifeden devam) 

de geçimsizlik, huzursuzluk 1evlid 
eden sebeblerdir. 

yerlerde kendi halimWe mütena
&lb olmalıdır. 

Şurasını da unutmamak lAzım
dır ki, mali ve içtimaJ vaziyetimi
zin üstünde bir tarzı hayatı ne 
kadar çırpınarak taklid etmeğe 
çalışırsak çıılı§alım, anlıyan göz· 
ler, bizim gayritabii bir halde ol
duğumuzu derhal farkeder. O va
kit de gülünç, zavallı bir vaziyete 
düşmüş olınuyor muyuz?. 

fngiltere'nin Yeni 
Filistin Projesi 
(2 inci •aııfodan devam/ 

karşı ve İngiliz memıır ve zabı~ 
kuvvetlerini de hepsine karşı J1! 

dafaa ve himaye etmek, İngiJteJI 

pamaz mısınız? 
- Yapamayız, kurtarmaz. 

- Dayanır .. - Başka nederdin var? 
- Yerli mL - Hiç bir şey .• 
- Yerli. ÇİFTÇİLER DİNLENİYOR 
- İktısad VeMletlle temas e- Milli Şefimiz çiitçi İsmaili din

per misiniz? Jemeğe başladılar. 

- Sık sıJt temas yapanz. - Arazin var mı? 
- Anlat bakalım, bunlar nedir? - Yok kiracıyım. 
- Bu pantolonluk ve elbiselik 

kuma.şiardır. Hazır elbise yapılır. 
Resmi müesseseler yapmaz. 

- Sen zengin sayılabilir misin? 
- Orta sayılırım. 
- Ziraati ne ile yaparsın? 

- Resmi müesseseler de yap • 
mağa başlarsa siz zarar görür mü-

- Öküzle .. At bizim işimize ya-
ramaz 

.... ' &UllUZ. - Süt de satar mısınız? 
- Zararlı olursa da arada meş

ru bir rekabet başlar. Dab.ildekl 
rekabet daima iyidir. Malı ucuz
latır ve bir nevi seçim yapar. 

- Kadıköy ve civarına süt de 
dağıtırız. 

- Tohuın,lan niçin ilaçlamaz • 
sınız? 

- Pamuklu bu kumaşlar yün • 
lüler kadar dayanır mı? 

- Dayanmaz. 
- Bu gösterdiğin elbiselerin as-

tarlan ne mamuliitıdır? 
- İpliği Avrupadır. Böyle ince 

iplik fabrikalarımız çıkaramıyor. 
Avrupa rekabetinden bir türlü 
kurtulamıyoruz. 

- Neden? 

- Gümrük himaye etmiyor da .. 
Avrupalılar zaranna mal satıyor. 
Biz rekabet edemiyoruz. Bu malın 
metresini 39 kuruşa satıyorlar. 
Halbuki lptidaJ maddesinin tutan 
5-0 kuruştur. Avrupalılar harice 
gönderdikleri mallardan gümrük 
parası almıyorlar. 

. - Biz de size ayni şeyi yaparız. 
Yeter ki Avrupaya mal göndere
bilesiniz ... 

- Bunlan İktısad Vek11letı bl· 
lir mi? 

- Bilir .. 

- Bilmediği blr şey varsa söy-
leyin de götüreyim .. 

- Çok .. 
- Pamuklu geylm bizde neka-

dar artmıştır. 

- Son on senede bir misli.. Sı
cak memleketler pamuklu mamu
Utı senede nüfus beşına 20 - 25 
metre kullanırlar. 

- Soğuk memleketler .. 
- Bizim kadar kullanırlar. On-

lar. 

- Bizde nekadar pamuklu ku
maş sarfedilir? 

- Şimdi senede nüfus başına 
beş metredir. İthalat eskisi gibi 
devam etmektedir. Yerli fabrika
larımızın imalatı arttırkça sarfi
yat da artıyor. 

- Vergi vaziyeti nasıldır? 
- İstihliik vergisi fiatların yük-

slemesine büyük tesir yapmakta
dır. 

ARABACILARIN DERDLER! 
Arabacılar cemiyeti azasından 

Faik Değirmencinin dinlenmesine 
geçildi. Mili! Şefimiz sordular

- Adın ne? 
- Faik DeğirmencL 
- Nerelisin? 
- İstanbullu. 
- Baban nerelı 
- Varnalı. 

- Arabacılık mı y:.parsın? j 
- At arabalarım vardır. Onları 

lan koştururum. 

- Araba imal etm~z misin? 
- Hayır.. Yalnız iki arabam 

vardır. İstanbulda dört bin beş 
yüz at arabası vardır. 

- Binek arabaları nekailardır? 
- Miktarı altı yüz kadardır. 

Kadıköyünde, Sanyerde, Adalar
da, Edirnekapıda, Silivrikapıda, 
bu arabalar çalışmaktadır. 

- Yük atın yok mu? 
- Yok. İş yok ki. 
- Neden? 
- Kamyon rekabeti var. 
- Baska bir şey söylemek is-

ter mis n? 

- Eskiden ye:-li beygirlerimiz 
150 lira ederdi. Şimdi 50 liradır. 
Fiatlar çok duştü. Hep bu kamyon 
r k~betırden arpa ucuzladığı hal
de havv1nl ı ımızı doyuramıyo -
ruz. Çimentocular, tüccarlar, ke
r t~c 1° he si kamyon almışlar
dır. İstanbulda on iki bin beygir 
vardır. S, manın okkası yüz para
d~n otuz paraya in~ıştır. Fakat a
lan yoktur. 

- Kamyon reırnbe•ine dayanıl
maz, bu asır otomobil asrıdır. At 
arabasını kullJnmak içın başka 

- Arpa, yulaflarımız kaşındırır. 
Aliikadar yerlere yoalladık. Has
t.;>bğın neşekilde geçirileceğini bi
ze söylemediler. 

- Eksikleriniz nelerdir? 
- Harman makinelerinin ucuz· 

latılınasını ve köyümüzdeki tek
kenin makine haline sokulmasını 
isterim. 

DERİCİLER DİNLENİYOR 
Deri ticareti yaptığını söyleyen 

Kerim Aktar, der! ihracatının 
son bahşedilen imkanlarla normal 
bir şekilde bulunduğunu anlatmış
tır. 

Bundan sonra dinllnenler birer 
birer isteklerini bildirmişler, nok
sanlarını anlatmışlardır. 

MİLLİ ŞEFİN DÜNKÜ 
KONUŞMALARI 

Mili! Şef dün de sarayda sine -
macılar, ithalat tüccarları. kun -
duracılar, otelciler, fabrikatörler, 
ekmekçiler, işçiler. ve şoförJerle , 
konuşmuşlardır. 

SİNEMACILARIN DERDLERİ 
İnönü ile konuşan sinemacı Na

ci İpekçi idi. 
İnönü sordular: 
-Sınemacılık rağ!ıet görüyor 

mu? 
- Çok, bunda vergilerin lıırnesi 

çok müessir oldu. Sinemacılar, 

saat onbirde paydos olmaktadır. 
Çocuk filimleri göste:-iyoruz. Çün
kü bu filimler Avrupa ve Ame
rikada pek az yapılıyor. 

- Bu meseleye karşı hassasiyet 
göstermek lazım. Yıunuşak çocuk 
ruhunun telkinlere karşı nekadar 
zayıf bulunduğunu d3ima hatırla-
mamız icabeder. Filimcilikteki 
mevkiimiz nedir? 

- Bizim seviyemizdeki bizim 
boyumuzdaki milletlerden ileri -
yiz. 

Bundan sonra Naci İpekçi, ha
rice filim gönderemediğimizi, fa
kat yerli filimlerin memleket da
hilinde büyük rağbet gördüğünü, 
harice senede 250 bin lira verdi -

ğimizi, iyi bir filmin 60~5 bin liraya 
mal olduğunu, iyi filim yapma
nın para, artist ve teknisyene mü
tevakkıf bulunduğunu söylemiş, 

Milli Şefimizin: 
- Yerli filim yapılması için res

mi vasıtalardan n~gibi yardım -
!arda bulunabileceğini sormaları 
üzerine Naci İpekçi: 

- Mevzu yaratabilecek eleman
larımız mevcuddur. Fakat teknis
yen ve artist yok•ur, demi~tir. 

ŞOFÖRLERİN DERDLERl 

Bundan sonra Milli Şefimiz şo
förlerin derdlerini dinlemek lut
funda bulunmuşlardır: 

- Anlat bakalım, sizin derdiniz 
nedir? 

- Bizim en büyük derdimiz 
cparça . meselt'Sidir. Hele cdişli• 

!eri b:r türlü beceremiyoruz. Bu 
yüzden parçalar Amerikadan ge
liyor. Bu parçaların burada yapıl-ı 
ması mümkündeğı ldir. Bız yapın

ca ya peyr.ir gibı yumuşak, yahud 
da taş gibi katı oluyor. Çeliğini o
radan hazır getirsek bile suyunu 
veremiyoruz. Parçaları Ford kum
panyası yapamadığı gibi Amerika 
müesseselerinden başka hiçbir fir· 
ma yapamamaktadır. 

- İstanbulda nekadar araba 
vardır? 

- 750 hususi. 850 taksi, 115 oto
büs. 650 kamyon, yani hepsi 2675 

araba. Beş bin şoför vardır. İzrnir
de, Bursada, Ankarada, Eskişe -
hirde, Trabzonda mükemmel ta • 

Yeni meb'us namzedleri tefrik 
ve tesbit edilmeden önce yüksek 
İnönü'nün bir sondaj mahiyetinde 
İstanbulda yaptıkları çalışmaların 
bu bakımdan da intihaba ve yeni 
bütçeye müessir olacağında şüphe 
etmemek yerinde olur. 

Eve geldi. Odasına kapandı, kA
ğıdı kalemi eline aldı ve Şekibe hi
taben ifüafnamesini yazmağa ko
yuldu. Henüz bir kaç satır yaz -
ml§tı ki kapı çalındı. 
Arkadaşı Necmiye geldi, odası

na aldı. 
Necmiye bir mektup getirmişti. 

Nadirenin bütün mektupları ona 
gelird-i. Evde nazarı dikbıti cel -
betmesin diye bu türlü hareket e
diyorlardı. Nadire zarfın üzerine 
baktı: Fransadan geliyordu. Merak 
ve heyecanla açtı, okudu; Şekip 

bazı mazeretler ileri sürerek bu
lunduğu yerde, tahmin ettiğin -
den daha fazla kalması lazım gel
diğini anlatıyor ve Nadireye biri
sile evlenip mes'ut olmasını tav
siye ediyordu. 

Nadire, onun Avrupada kavuş
tnğu serbest ve lüks hayatı, sefa -
bet alemlerini tahmin ederek bu 
hareketini gayet tabii karşıladı. 
Ve Şekibin tavsiye ettiği saadeti 
evvelce hazırlamış olduğundan bu 
mektup ona keder değil, neş'e ve 
sevinç verdi. 

Nadire şöyle düşünüyordu: 
Kabahat ne bende, ne de onda ... 

Bu neticenin sebebi araya giren 
uzun zanıan ve onu takip etmesi 
tabii olan hadiselerdir.. cDemir 
tavında dövülür. derler; muhak
kak ki aşk da böyledir: Ancak cta
vmda. evlenmeğe ulaşabilir!.. 

İnsanoğlu süse, gösterişe, a.Ul
yişe, lükse tabiat kanunlan icabı 

düşkündür. Fakat, bu düşkıiniük
lerirnizi, kendi içtirnıı! seviyemi· 
ze, kazanç hududlanmıza uygun 

olarak tatmin etmeğe çalışmaz • 
sak, bunun zararı, evvela, bizzat 

kendi şahsımıza olur. Bütün ha

yatımız rahatsızlık, huzursuzluk, 
üzüntü içinde geçer. 

İkinci zararı da bilvasıta cemi
yete vermiş olmuyor muyuz? 

Kendı halimize göre giyinmeyi, 
kuşanmayı diğer ihtiyaçlarımız 

üzerinde de tatbik etmeliyiz. 

Oturacağımız, eğleneceğimız, is
tirahat edeceğimiz, gezeceğimiz 

B i r C i n ayet, 

Ben, sıhhatimizin muhafaza • 
sında, gıdamızın iyi alınmasında 
bir moda çıkmasına taraftarım. 

Herkes sıhhaili olmak, iyi gıda a
labilmek için birbirile istediği ka
dar yanş etsin ... 

Hatta, böyle bir yanşda israfa 
da, lükse de kaçsak, zararı yok
tur, diyorum. 

Böyle bir modayı, acaba, nasıl 

çıkanp. her tarafa yaymalı?. 

Bir Hırsızlık 
açılarak içeriye girilmiş ve burada da bulunan ev etyasıııdan mühim 
bir kısını çahnmıştır. 

'I ~!tul cür'etki\Tlar daha sonra depodan salona çıkan kapıyı a~ 
mak için faaliyete geçmişler, fakat bu esnada gürültü ile uyanan ev 
sahibi Şcrü derhal dışarı fırlayıp siliibile kendisini müdafaa vaziyetine 
geçmiştir. Şerifin bu hareketi karşısında mukavemet göslererniyen 
haydudlar kaçmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bilihara anlaşıldı

ğına göTe bağın köpekleri de ortadan yok edilmiştir. 
Zabıta tahkikata ba~lamıştır. Jandarma bu cür'et.kar hırs1Z1D Be

ceb adında biri olduğunu tesbit etmiştir. Receb aranmaktadır. 

• • • 
Adadaki Cinayete Gelince ..• 

(1 inci sahifeden devam) 

Vaziyeti öyle görüyoruz iri, Milli 
Şef yeni meb'usları seçer ve halka_ 
ilan ederken şehirli ve köylü bü
tün balkı kendi ihtiyaç ve dilek
lr~:-i üzerinde de ~ yni zamanda 
tatmin edecek, hükumet ve Meclis 
mehafilinde bu ihtiyaç ve dilek
leri tahakkuk ettirecek mahiyet
te çalışmalar yapabilecek nam -
zedleri de tercih edecektir. Ve .. 
yine hiç şüphe yok ki, Milli Şefin 
bu tetkikleri neticeler ve hüküm
ler halinde ehemmiyet sırasına 
konmuş olarak yeni bütçede de 
yerlerini alacakbr ve.. bunların 
her biri memleket kalkınması, va
tandaş refahı bakımından hüku
met için esaslı çalışma direktifleri 
olacaktır. 

Bakırköy Sulh Hukuk Hakimli _ akşam eve gelmesini istemektedir. - Bu hale artık tahammül e-
ğinden: Bir müddet evvel bu yüzden demem ... 

Vecdi Selen vekili avukat Ekrem karı koca arasında kavga çıkmış, Demesi genç adamı çileden çı-
tarafından müddeialeyhler Yeşil • fakat araya giı·enler kavganın bü- karmış ve bıçağını çekerek genç 

ETEllt İZZET BENİCE köy Şevketiye mahallesi Bul"ar so- yümesine meydan vermemişler - kadını muhtelif yerlerinden teh-
kak (47) numarada mukim Musta- dir. Dün akşam bir kolayını bu - li 1 t 

mirhaneler vardır. k dd 1 . like · surette yara amış ır. Jfa Sabri ve karısı uıv;ye hakların- !ara saat 12 ra e erinde evıne 
. - Peki yavru'.", te~ekkür ed.,_ da mahkememize ikame edilen iza- gidebilen Ahmed İsmail kansı - Faziletin feryadı üzerine gelen 

rım. Başka bır dıyecegın var mı? Je;'<uyu d d _dd . 
1 

hl nın asık çehresile karşılaşınca fe- memurlar yaralı kadını haııtaha -
_ . -s avasın a mu eıa ey e· ..,.:... 

- Sag olun .. Brnzrnı ucuzla!- ·n ,, .. t il d t k dd na halde kızm•ş ve karısına ileri, neye kald<rn-, ·.._., Ahmed ı.smail 
rı bos er en a rcs e mu a ema 

tınız. Çok feraha çıktık. B;r de şu "k t d. h 1 t , ki . geri sözler söylemi ye başlamıştır. de kanlı bıçağııe yakalanarak tah-
parça meselesi hallolunursa... ı ame e ıp a e~ 0 ur~u .arı yerın Faziletin: kikata başlanmıştır. 

FIRINCILARIN DERDLERİ meçhul bulundugu mubaşır tara - ---------------------------
fından davetiyelere verilen meşru

Ekmekçi Ahmed Rıza fırın bol-
• . • . hattan anlaşılmakla 15 gün müd -

lugundan şıkayet etmış, İstanbul- ti .1• t bl' _ t . 
ne e ı anen e ıga ıcrasına mah-

da 182 fırın mevcud olduğıınu bun- , k ·ı· d 
.. .. . r.emece arar verı ıp uruşma 18/3, 

!arın gunde uç bın çuval un sarfe- 1939 C t · t 10 1 
ıik· d"I 1 

d b ·ı . .. .. umar esı saa a a e ı. 
e ı mesı yuzunden Kazançlarının d" •. d k. ·· 1 

_ .. . . . ıgın en mcz ur gun ve saatte 
çok darlaştıgını soylemış, Reısı - ··ad . 1 hl . b' im 1 

h nıu eıa ey erın ızzat ge eleri cum urumuzun: . . 
. veya kanuni bır vek ti marifetile' 

- Fabrıka açılsa, fırınlar yau .k d" . t .
1 

t" . 
. . . . en ını emsı et ı:rmelerı ve aksi 

yarıya ındırılse, suallerıne: b ld d b b k 1 
. . a e uruşmaya gıya en a ı a -

- Bır tek fabrıka şehri besliye- g· d t bl. _ k k . 
ca ın an e ıg ma amına aım ol-

mez, fırınlar yarı yarıya indirilir- mak üzere ilan olunur. (939/170) 
se ekmek 20-30 para ucuzlar. de-
miştir. 

İthalat tacirleri, ferahlıklarının lstanbul Asliye ikinci Ticaret 
milletlerarası anlaşmalarına bağlı Mahkemesinden: 
olduğunu söylemişlerdir. Hazinei Maliye Muhakemat Mü -

OTELCİLERİN DERDLERİ cürlüğü tarafından Ars Hanri aley-
Dinlenen otelci Sirkecideki Öz hine ikame olunan davanın tahki -

ipekpalas otelinin sahibi idi: katı sırasında: Müddaaleyh Ars ı 
Milli Şefi~iz bu otelcinin kaç Fanrinin ikametgahının mcçhuli •

1 yaşında oldugunu ve ne zaman - ; etine binaen bir ay müddetle ila
danberi otelcilik yaptığını bu mes- nen tebligat ifasına tahkikatın dal 
!eğe nasıl süliık ettiğini sormuş- 6/4/939 tarih saat 14 e bırakılma _/ 

!ar ve: k ·ı · t· K f t t b 
S b

. . ? sına arar verı mış ır. ey ıyc e -
- enın ır derdın yok mu. li" k k · ı k ·· · g ma amına aım o ma uzere ı-

Buyurmuşlardır. Otelci garson bu- ,. 1 (937/603) 
1 d _ d "k• t wn o unur. 
unama ıgın an şı aye etmiş, !============== 

bir otelcilik mektebine ihtiyaç ol- yevmiye aldığını. vergileri kesil
duğunu söylemiş, seyyahların ni- dikten sonra eline 28 lira geçtiği
çin memleketimize az uğradıkları- ni söyleyince, Milli Şefimiz tütün-
nı anlatmıştır. cünün vergi hesabını bizzat yap-
KUNDURACILARIN DERDLERİ tılar ve: 
Kunduracı Abdullah, bu mes- - Yanlış hesab ediyorsun, ver-

leğe ne şekilde siiliık ettiğini, n~ gi borcun 910 kuruş değil, 725 ku
şekilde çal•ştığını anlatmış, har;ce ruştur. Fabrikadan hakkını ara -
mal gönderilememesinin sebeble- malısın .. dediler. 
rini anlatmıştır. 

- Teşkilatsızlık bu işe manidir. 
Herkes malzemeden çalarak ça -
!ışıyor, arada mutavassıt da var .. 
Köseleci, deri tüccraı da aşağı mal 
veriyor. Beykoz fab•":lsı devlet 
miiessescs:dir, fakat köseleciliğin 

yenilıklerini, ileriliklerini kat'iy
yen tesbit etmiyor .. demiş. küçük 
san'atlar kanununun çıkmasını 

beklediklerini bildirmiştir. 
Reisicumhurumuz çarık imali 

işile de meşgul olmuş ve çarığın 
ziraatte çalışanlar tarafından gi
yildiği cevabını almışlardır. Kun
duracılar muamele vergisinin ci -
bayeti tarafından müşteki bulun
duklarını söylemişlerdir. 

TüTüN AMELESİ ANLATIYOR 
Tütüncü amele günde 145 kuruş 

Tütün amelesi, inhisarlarda ça
lışmanın güçlüklerinden bahsetti 
ve hususi müesseselerde çalışma
nın daha kolay olduğunu söyledi. 
İşçi miktarile de alakadar olan 
Milli Şefimize, 25 bin amele mev
cud olduğu. bunların Avusturya, 
Amerikan ve Rus şirketlerinde ça
lıştü:ları ve mcvcud ameleden an· 
cak yedi bininin inhisarlarda ça
lıştığı ve kadın işçiMrin daha az 
yevmiye ile çalıştıkları ve sayıla
rının erkeklerden ziyade olduğu 

söy lenm ştir. 
İPLİKÇİLER DİNLENİYOR 
En son dinlenen Suad adındaki 

vatandaş, iplik buhranından müş
teki bulunduğunu anlatmış, an>~· 
leyi ıslah etmek lazım geldiğini 
söylemiştir. 

F ranko Oyun Ediyor 
(1 inci sahifeden devamı 

risini bombalamıştır. Cumhuri -
yetçiler, şimdi hummalı bir su· 
rette teşkilatlarını takviye eyle -
mekte ve yeni Cumhurreisi scçı
mine hazırlanmaktadırlar. 

Buraya akseden mevsuk malfı
mata göre, Cumhuriyetçiler son 
damla kanlarına kadar sebat et;ıı.
ye karar vermişlerdir. 

Franko, İtalyan ve Alman kı
taatının İspanyol topraklarını tah
liye etmelerini tebliğ etmiştir . 1-
talyan kumandanı bu talebe lb· 
madan talimat aldıktan sonra •e
vab verebileceğini söylemiş ve 1s
panyadan ayrılmıştır. İtalyanlar, 
Franko hükumetinin İngiltere, 
Fransa, Türkiye, Yugoslavya ta
rafından tanınmasını müteakiben 
bu talebde bulunmasını hayretle 
karşılamd.la ve bazıları l:.u hare
keti bir oyun, bazıları da adeta 
nankörlük telakki etmektedirler. 

Es k ı 
• 

(1 inci sahifeden devam) 
dağ hakkındaki iddiaların haki
kate tevafuk etmediğini ileri sü
rerek kendini şu suretle müdafaa 
ederek ezcümle şöyle bir ifadede 
bulundu: 

c- Tecrübelere müsteniden o
tobüs işlerini yoluna koymak üze
re 52 maddelik bir talimatname 
tanzlın ve Daimi Encümene tasdik 
ettirdim. Aradan bir buçuk sene 
geçti. Biz suçlu sanılanlar işimiz
den ayrılm!§ bulunuyoruz. Hal
buki hakkımızda tahkikat yapan 
müfettişler Mlil İstanbulda ve 
ayni vazifenin başındadırlar. U -
sulsüz görülen talimatname de hıi
la mer'iyet mevkiindedir. Şu hal
de aleyhimizdeki iddiaları serde
denler kendi sözlerine kendileri 
de inanmıyorlar demektir.• 

Muhiddin Ustündağdan sonra, 
Belediye reis muavini Ekrem Se
vencan da kendini müdafaa ede-

Vaziyet henüz müphemiyetini mu
hafaza etmektedir. 

YUNANİSTAN DA FRANKOYU 
TANIYOR 

Belgrad 3 (A.A.)- Burgos hü
kfunetiiıin İngiltere ve Fransa ta
rafından tanınmasını müleakib İs
panyada hasıl olan vaziyetin ınki
şafı matbuatın dikkatini celbet -
mektedir. 

Gazeteler, bu münasebetle Yu
nanistanm da Frankoyu yakında 
hukukan tanıyacağını bildirmek
tedirler. Gazeteler, Romanya Ha
riciye Nazırı Gafenconun Varşo
vaya yapacağı seyahatten de bah
setmektedirler. 

Londra 3 (A.A.)- Tirnes gaze
tesinin Burgos muhabirine göre 
İngiltere bükümeti, halihazırda 
İngilterenin Bağdad sefiri olan Sir 
Maurice Petersonun tayini için 
Frankonun agremarunı istemiştir. 

Va l ı 
• 

rek kısaca şunları söyledi: 

•- Bana isnad olunan suçlar
dan birincisi İbrahim adında biri
nin Sirkeci - Bakırköy hattında 

işliyen iki otobüsünün 30/3)/937 
tarihinde ruhsatnameleri istlrdad 
ve biliibare cezaları affedilmiş o

lan 3268 ve 3353 numaralı otobüs
ten yine eskisi gibi Bakırköy hat
tında işlemesine müsaade istedik
leri halde tarafımdan Topkapı -

Sirkeci hattına verilmesi keyfiye
tidir. Muamelenin seyri ve ne -
ticeleri ortadadır. Kanunlara, ni

zamlara, icablara ve kanunlann 
belediyeye verdiği saliihiyetlere 
aykırı hiçbir nokta yoktur. Hat

larda hasrü tahsis de mevzuu ba
hls değildir .• 

Muhakemeye öğleden sonra da 
devam edilecektir. Asri mezarlık 
hakkındaki dava da avrıca rüyet 
olunacaktır 

'gibi bir devlet için bile çok gU! 
bir iş olmalıdır. Bu sebebledir ~ 
İngiltere bu müzmin meseleyi ~ 
kide etmiye karar vermiştir. 

İngilterenin bu karan, Amer' 
da da iyi karşılamamıştır. Lon 
dan gelen haberler, Amerika ııır 
yük elçisi Kenedinin İngiltere • 
kfuneti nezdinde gayri resıni tır 
~bbüste bulunduğunu bild' 
tedir. Amerika bu meseleye 
Filistinde yaşıyan Amerika te 
sı Yahudilerin vaziyetleri dol~ 
sile resmen aliikadar olabilir. I' 
noktada da İngiltere bükfuneti /1 
merika hükfunetine şüphesiz j 
minat verecektir. Bundan uer -• 
artık Yahudi nüfuz.unun tesiri " 
tında hareket ederek Filistinde 
Yahudi yurdu teşkiline tar afi" 
olan Amerika umumi efkarıııı' 
alakasından ibarettir ki, İngillB' 
re, buna karşı hassas olmakla ııı' 
raber, bayati menfaatlerinin ıoY 
!andığı ınıntakalarda yaşam~ 
olan Arab efkarına k~rşı daha -
hassas değildir. Kaldı ki Aıne 
efkarının Filistinde Yahudi yo 
kurmak noktasındaki alakası, 
diye kadar Yahudilere karşı plf 
tonik bir dostluğuna münhasır 
ınıştır. İngiltere yirmi sened 
şarktaki prestiji namına ve bi 
ağır maddi fedakarlıklara kat!S · 

narak Fiiistinde Yahudiler ~ 
yurd kurmıya çalışırken, Aıne 
bir devlet olaral<, buna yardı" 
için parmağını bile kaldırmaııılf 
tır. Ve kaldırrnJya niyeti de yrif 
tur. Amerikanın en koyu yahııd' 
muhibleri bile, İngilterenin ~ 
mi senedenberı, Balfour beyaP" 
mesini tatbik etmek için cıddi ' 
şebbüs yaptığını inkir edeı '' 
Neticede bu gayeye ::loğru bir r 
dım bıle atılamadığı gibi, Fi~_:! 
anarşi içindedir. Ve bütün Nr 
alemi de ingilıercy ka ı k~ 
tılmıştır. Büyük harbin hey~ 
içinde düşünülen bu projenın 
bik edilemiyeceğini anlıyan 
te:-e, şimdi ric'at ediyor. YaıılıŞ 
duğu tecrübe ile sabit olan bir,,._ 
üzerinde yürümekte ısrar etııı 

bataklık içine daha derin göıfl 
mek demek olurdu ki Büyük ~ 
tanya gibi geniş imparatorlu~ • ., 
re etmiş olan devlet adamları"'. 
realizmine yakışır bir hareket 
mazdı. __./ 

Hariciye Vekili 
ı Devanu 6 ıncı sahi&..-J 

ile görüşen muharrırimize ~ 
koııseyı içtimaı ve müttefik ~ 
!etlerin hıikfunet merkezlerinl 
yareti intıbaları vesılesile. şo t1" 
yanatta bulunınu§tur: 

•- Komşularımızın ve rniıl 
fiklerimiz.in devlet adamlarile 
nışmak ve onlarla memlekf 
mi.zi alakalandıran mevzulaı 

zerinde konuşmak fırsatını ~ 
vermiş olan bu seyah.ttimde~ ...) 
leketim hesabına memnun oıaı· 
dönüyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti, her 'I 
de itibar görüyor ve Türk ~ 
tinin sulh ve medeniyete bjZllP'" 

leri takdir ediliyor. ..4 
Balkanların tek bir aile ıef" 

ettiği fikri Bükreş içt~ 
sonra daha ileri gitmiş bul~ 
tadır. ' 

Kanaatime göre Balkan bit ti 
fikri gün geçtikçe daha kat'I 
ihtiyaç ve bir zaruret olarak ~ 
disini tanıtacaktır. Türkiyeyi ..... 
sil eden ben ve arkadaşlarını 
tiğimiz her yerde büyük b r 1" 
miyetle karşılandık. Bilhassl 
nan halkı ve devlet adaınıar ,r 
ra!ından bize .karşı göster!Jell ~ 
ca.k tezahüratı tebarüz ettiJ"lll"' 
borç bilirim.• _/. 

lstanbul 5 inci ICTa Mens;,,ıt' 
ğundan: 

Satılmasına karar verilen J)O / 
marka uzun şase 1937 modeli 
T - 40-6556 motö• numaralı SS 
Belediyesi 10 nnmarada 1< 
kamyon 8/3/939 rşamba gi 
at 13-14 e kadar TakSlm l\.' 

'.or> il:in olunur. 
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~agı renklerde bırer paı·ça yun: 1.- Bu kahve rengi yünlü ro- 'f'; A ş a ğ 1 d a k i t z a h a t l a 

G ·· ·· I ·· · y Uzan 1 bun kolları, ayni renkte saten _ omu urcesıne ere . : .... dendir. Omuzlarla birlikte kesil- Resimlere -
miştir. Beldeki kuşak da kahve 
rengi satendir. Tokası ve düğme
leri madenidir. 

··~~~~~~~~~~ 

karadan Atılan Mermilerin Tehdidi Karşısında 
4rkadiye Tahtelbahiri Suya Daldı ve 

gömülürcesine yere uzandılar .. ! milerin isabetile ceviz, yumurta, 

Kayboldu 
· - Bu ahmaklığı kim yaptı? 
~Ölükte nişancılığı kimseye ver

llııyen fakat bu keyfiyet filen atı
~le değil de 93 muharebesinde 
lı: Unanın bir yakasından öteki ya· 

Tahtelbahir 10 metre uzakta suyun fındık iriliğinde yüzlerce kaya par

üzerine çıkmış, burnundaki küçük' çası kurşundan daha beter yara -
Jar açan bir taş yağmuru hasıl e

topile ateşe başlamıştı. Bölüğün diyordu ... Bölilk, bir neferin ha-
bulunduğu kayalıkta infilak eden tası yüzünden t~hlikeli bir hale, 
her mermi yüzlerce misketi bir bir ölüm tuzağına düşmüş bulu -

anda savuran katil şarapnellerin nuyordu. 

asındaki Rus karargahında bu
lunan ıabitled avladığı, boşa kur
~~n harcamadığı yalnız kendi id-

(Devamı var) lasi!e hikaye tarzında malı'.ım o· tesirini meydana getiriyor, mer • 

: 65 yaşlarında Davud çavuş, e- J=========================== 
t' de hala namlusundan duman - • 1 d K d v 
Uten tüfeği bulunduğu halde a- 1 gı tere e a ın e ~ağa kalktı, güler yül.le hiddetin- n 
,~~:::ü:::tı:~itine mukabele Aile Hayatı Nasıldır? 
ltıı - Niçin ateş ettin. Ben tüfek 
~ ,_llanmak yok diye emir verme
-n mi? 

- Verdin! 
- Neye yaptın öyle ise! 

ldİhtiyar çavuş iyi bir iş yapmış 
tt
31lılara mahsus bir tavırla izah 

e i: 

- Tahta bakırın gözüne nişan 
a:ınca işi tamamdır diye zatınız 
liöylememiş miydi? 

'l'_eğmen Sami çileden çıkıyor, 
~erınde duramıyordu. Deli gibi 
3Ykırdı: 

ıııı;;: O öğre.ttijim böyle boyunca ı 
ltıı n çıkmış •. dinlenrken kıstırıl
d ş tahtelbahırlere değil, suda gi· 
._elan yalnız aynası görülenlere ya
,.ı cak iştir. 

tu I>avud çavuş sırıtışını somur • 
şa çevirerek mırıldandı: 

ta. - Ben onu ne bileyim .. Her talı-. 
ıı· bakıra böyle yapılır sandım. 

(5 inci ıahifeden devam) 

sinema artisti olduğuna kanidir • 
ler. Bu kanaatleri asla sarsılmaz. 
İngilterede hemen her sokağın \ 

köşesinde bir sinema vardır. Her 
programda iki filim gösterilir. , 
Koltukların arkasnıdaki açılır ka
panır tepsinin üzerine çay fıncan
ları konulur. Hem sinema seyre • 
derler, hem de çaylarını içerler. 
Kocalarile nadiren sokağa çıktık- 1 
ları için sinemaya sık sık gider -

ler. 
Erkekler, zengin is.?ler, kulüble

rine giderler. Gazetel~rini kulüb
de okurlar, ayakkablarını kulüb
de boyatırlar. Kulüb, sanki ikinci 
evleridir ... Orta halliler de kah
veye ... Kadınlar, evde otururlar, 
radyo dinlemekle vakit geçirirler. 

!inciye kadar bütün İngilizler bu 
izdıvacı muvafık görmediler. İki 
kocadan boşanan bu Amerikalı ka
dının •Çok sevgili. krallarına layık 
olmadığını açıktan açığa söyledi
ler. 

İngiliz kadınlarının hanedana 
karşı muhabbeti büyüktür. Bilhas
sa Kraliçeyi çok severler, namını 
hürmetle yadederler. 

Politika ile uğraşanları azdır. 

Hükumete itimadları vardır. İn
giliz filosunun, İngilil tayyarele -

rinin, İngiliz ordusunun kuvve -
tine emindirler, bunlarla iftihar 
ederler. 

İngiliz kadınları çok zeki, çok 
çalışkandır. Fakat, kocaya varın
ca, yazıhaneyi, mağazayı terke -
derler, evleri ve çocuklarile meş
gul olurlar. 

Yassı Ökçeli Kunduralar 

• 

\ 

Sarı, ye:şil, 13.~ıverd, ruruncu, pen
be ve pas .. 2 milimetre 5 kutrun
cia iki şiş ... 

Cilddeki 
Çatlaklar 

Bu mevsimde bilhassa elleri -
nizde muhtelif hava cereyanları
nın tesirile çatlaklar meydana ge
lebilir. 

Bir kadın için bu kabul edilecek 
birşey değildir. Cildinizin çatla
mamasını temin için hava ile te

masta bulunan yerlerini sabah ve 1 

akşam evvela yağsız kremle oğu
nuz. Sonra yüzünüzü pudralayı
nız. 

E~er ellerinizde çatlaklar vü -
cude gelmişse bunları t:davi için 
en iyi çare kökkerevizin saf su ile 
kaynatılan suyunda sık sık ban
yo yapınız. Bundan başka glisirin 1 
yerine çatlaklara zeytinyağı sü
rerseniz çok faydalı olur. 

f ır daha gözüne tüfek atmam e
eııdim. 

En büyük yortu Nt-eldir. Zen -
gin, fakir hemen her evde hindi 
kızartılır, puding tatlısı yapılır, 

içerisine, tıpkı paskalya çörekle -
rinde olduğu gibi para konulur. 
İlkkanun ayı girince her evin' sa
lonunun bir köşesinde bir masa, 
masanın üzerinde süslü bir Noel 

ve t"1uşamba Pasa Karşı Y apıJacak 
lr~u saçma cevab, yaşlı çavuşun 
lı: Usnü niyetle hareltetinden çı -
b~n hatanın böylece tamiri büyük 
1' fırsatı kaçırtmasına rağmen 
t eğn,en Samiyi tebessüm etmek
eıı •lıkoyarnadı. 

la - liaydi çocuklar! Koşar adım· 
buradan uzaklaşalım. 

f - Beklesek yine çıkmaz mı e
endirn? 

lıı - Biraz daha gecikirsek, savuş· 

0.~kta tenbellik edersek ne çapanı 
d~ u çıkacağını görürsünüz .. Hay-

Şıklığa pek ehemmiyet vermez
ler. En çok Kraliçelerini taklid e-

derler. ayyörlerini, bluzlarını o
nunkilere benzt?lmiye çalışırlar. 

ağacı bulunur. Gündüzleri kalın yünlü veya ke-

Noel gecesi, bay evde kalır. Ço- ten roblarla gezerler. Geceleri, en 
luğunu çocuğunu yanına toplar. küçük bir daktilo bile, sinemaya 
Başına kağıdd&n bir külah geçirir· giderken mutlal<a uzun etekli i -
Hep birden Old Land Syne'yi söy- pekli veya tafta suvare robu giyer. 
!erler, kadehlerini kaldırırlar, Üzerine de ince bir muşamba.~ 
Kralın ve Kraliçenin şerefine i- .. 

muşamba, İngiliz kadınlarının u-
çerler. . -1 · , niformasıdır dem se caız ... 

İngiliz kadınları an aneye çok . • 

Şeyler 
İhmale uğrayıp paslanan ma -

deni filet ve eşyalarınızın temiz -
lenmesini şu şekilde temin Pde -
bilirsiniz: 

15 gram kafuruyu 450 graın e
rıtilmiş içyağında halledJıiz ve he
nüz sıcakken köpüğünü aldıktan 
sonra 500 gram kurşun tozu ilave 
ediniz ve bununla paslı aletleri bol 
bol yağlayınız ve 24 saat bırakınız. 
Sonra yumuşak bir bezle iyice sı- ı 
liniz. 

2.- Mavi jerseden süvare robu 
üzerinde ayni renkten bir saten 
parçnsı çok şık görünür. Kuşak, 
ve eteğin yan taraflarındaki Band 
lar da satenden yapılır. 

3.- Siyah krepten bir tuvalet 
hazan yeşil satenle süslenir. Bu 
garnitür, modası g_eçmiş robları, 

tazelendirir. 
4.- Korsajın üst taraf•nda saten 

şeridlerle yapılan bu garnitür ne 
hoş görünüyor. Hele omuz baş

larındaki fi)ıangolar ... 
5.- Mantolar da bu fantezid<.>ıı 

kurtulamıyorlar. Bu mantonun ü
zerinde, ayni renkten saten par -
çaları görüyoruz. 

Astragan yakada bir de saten fi
yango var. 

6.- Ne şık \;ir yünlü rob. Ön 
tarafı, satenden vapılmış, sapları 
uzun çiçek şeklinde saten şerid
lerle süslü. 

7.- Siyah yünlü bir manto ü
zerinde siyah satenden yapılan 

bu garnitürler mantonun şeklini 

değiştiriyor, bir başka güzellik 
veriyor. Kuşak ve düğmeler de 
satendendir. 

Saç Dökülmesi 
Saçlarınız herhalde güzelliği -

ll;izin en büyük amillerindendir. 
Saçı d';kü:en her kadının bü

yük bir te' .like karşısında olduğu 
muh:!kkaktır . 

B-..ınun öniıne geçmek için en 
faydalı ilaç şudur: 

40 gram Vaseline, 20 gram Huile 
de ricin desordorisse, 3 gram a· 
cide gallique, 15 damla essence de 
Lavande. 

Bunları her eczanede bulabilir
siniz. Biribirint? karıştırarak sa~la
rınıza sabah akşam friksiyon yap· 
tığınız takdirde çok faydasını ı;öre
ceğiniz muhakkaktır. 

Kepek ve Saçlar 
Saçlarının kepeklendiğinden ş;. 

kayet edenler çoktur. 
Cidden insanı sinirlendiren bu 

hastalığın önüne geçmek için der
hal şu reçeteyi kullanınız: 

40 gram vazelin, 20 graın Huile 
de ricin desordorisee, 3 gram acire 
gallque, 15 damla essence de La
vande. 

Dikkat 

Ediniz 

\ 

e *-
\ 

-========================---== .......... =-..... ~-==-

Mavi Köşkte 
Esrarengiz 

Bir Cinayet 
(5 inci sahifeden devıım) 

ledi. Cesedin morga nakli emrini 

verdi. 

Zabıta, dört gün süren sıkı bir 

araştırmadan sonra katili yakala
dı. 

• 
lngiltere 

Fransa İle 
Daima Berab~r 

(t ündl sahifeden dn~ın) 

~beni takib edin marş marş!.. 
ltit Utııandanın yapılmasına va -
bit ka~adı, teğmenin sözü biter 
tenlrıez ınce, hain ve tıpkı gizli bir 
ill lıkenin birdenbire peyda olu
tıı ~u andıran bir patlak duyuldu. 

riayet ederler. Pazar günleri -~u.t- iyi Koca... Bıraz Hudbın 
laka kiliseye giderler. Kral oldu İngiliz erkeklerinin karılarına !============================ 
mü. ağlarla, matem tutarlar- Ço - kaı-şı sevgileri, hürmetleri çok - 1 T Ü P LA N T 1 l A R 11 

Bu, son zamanlard:ı işsiz kalan 

alkolik bir boyacıdır. Yaşlı kadı

nın zengin olduğunu haber alınış, 

köşkte kimse bulunmadığı bir sı

rada içeri girmiş, kadının boynu

nu sıkıp öldürdükten sonra koltu

ğun içinde gizli paraları alıp kaç

mış ... 

rı resmi bir vasıtası olan Belazioni 

İntemazionali mecmuası yeni ne~
rettiği bir makalede diyor ki: 

•Fransa, İngiltere ve Amerika 

müstakbel l.\arbin nıes'ııliy elini 

yükleniyorlar. Harbin önüne geç

mek için İtalya ile Almanyanın 

arzularını yerlne getirmek kiti ge

lecektir. Bunun halli çare;i de 

müstemleke ıı=ularını tatmin et

mektir. 

Utnış· b" I "l "k' . b' hu· ır vın ama ı e ı ıncı ır 

4,g ılak kayalığın ortasına düşen 

01 .. Çapındaki tahtelbahir topunun 
et~ saçan dehşetini herkese ilan 

8"1lıi bağırdı: 
-. Yere yat .. 

'!>...Aksakallılar bölüğü kayalara 

cukların kollarına siyah krepten tur. İyi muamele ederler. 

bir bazubend takarlar. Fal<at biraz hudbindlrler. Evde 
Son derece sofudurlar. Çok sev-

gili Yedinci Edvarın, Madam 
Simpson'la evlenmiye karar 

pek az otururlar. Briç oynamak, 
pipo içmek, günün gazetelerini o
kurnal< için klübe giderler. Kadın
ların zamanı, en çok evde. ocak 
başında oturup radyo dinlemekle 
geçer. Bundan şikayet etmezler. 
Yatarken mutlaka: Yaşasın Kral!.. 

verişini ancak hissiyatına tabi bir 
kaç genç tabii gördü. Ekseriyet is". 
yan etti. Bukingam sarayının yal-\ 
ruz ismini işiten, kapısından içeri '. 
girebilmeleri ihtimali olmıyan adi: 
bir ameleden en asil bir lorda ge- 1 Derler. 

-- - bu şekilde olsun! .. 

~o. 76 

• !ltüteessirim .. Fakat çok müte
~ss· 

ır değilim! 

b~Ziilüyorum. Bu üzüntü kısa 
b zaınan içinde hayatımı >.kl 

N":~. d_olduran üzüntülerin en kü
b· gudur. Kaybettiğim bir çok ve 

Şır tek şey kadar büyük değildir. 
ıtndi yüzüm yok.. 

Y İclali buluncaya kadar ümidim, 
lı aşaınak zevkim de yoktu. Şimdi 

erkesten kaçacağım. 
Ilı Zaten Belmayı kaybettiğim za

an d '"l k t a o me , sonra da herkes-

lı:en kaçmak istemiş, ölememiş fa
at kaçabilmiştim. 
Bir tesellim var: İclal... 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Karımın beni terkedeceğini san

mıyorum- Bana, bu çirkin, sakat 
adama hayatını vakfedecek fera· 

gati göstereceğini umuyorum. 

İşte bu ümitle müteselli, bu te
selli ile müsterihim. Belma vapur

da yanacaktı. Hayatım kurtarmak 
gururu da bu teselliye kuvvet ve· 

riyor. Beni ikinci defa yakama de-
nizde yapışan ölümün elinden 

kurtaran talihim, suratımı ömrüm 

gibi delik deşik etti. Ne ziyanı 
var? Bu muzipliğe de şükür .. Ha
yatımı bu bora şiddetile allak 

bullak eden aşkın ve bu aşkın i
kinci tarafının bana mukabelesi 

yaşamakta gözü olınıyanın, yü
zünün hatlarını kaybetmekten do
layı ıstırap çekmiye hakkı var mı?. 
Beni yaşamak arzusuna bağlıyan 
tek bağ: İclal .. insana benzer ta
rafım yalnız ruhwn kaldığı için 
bu bağı biraz daha inceimiş gö -
rerek ona gidiyorum. 

* Otomobil ( ......... ) de, evimin 
kapısında durduğu zaman kalbim 
de heyecandan zembereği boşal
mış saat gibi duruverecekti. 

Şoföre kapıya yaklaşırken, ~ -
zun uzun glakson çalmasını soy
lemiştim. Evimin buhınduğu mu- . 
hiti gürültüye boğan glakson se
sine, kapım sağırlaştı, hiç cevap 

vermedi. 
Halbuki ben, kapının açılarak 

İc!alin merdivenlerden bana atıl
masını bekliyordum. Otomobilde 

derin bir sukutu hayal içinde. bu 

Güneş kulübünden: 

'Halk epereti 
Cumartesi 16 da, akşam 
9 da (ŞİRİN TEYZE) 

Çok yakında: Balkan yıldızı 1010 

Dalmas Halk Operetinde. 

Meyhanelerde, barlarda zilzur

na dolaşmıya, avuç avuç para sar

fetmiye başlamış. 

1 - Kulübümüz yıllık ildi kon

gresi 11 /3/939 cumartesi günü sa
at 14 de kulüb merkezinde yapı-
lacaktır. ı-----·------- Bir gün evvel meteliğe kurşun 

atan serserinin bu israfı dikkat 

nazarı çekmiş, yakayı ele verme

sine sebeb olmuş ... 

2 - Kulüb vaziyeti hakkında 

görüşülüp bir karar verilmek ü

zere umumi heyetin ayni gün saat 

sukutu hayalin daha derinlerine 
düşmemek için, benimd birden -

bire çıkageleceğimi İclalin aklı

na getirmiyeceğini düşünerek bir 

müddet bekledim. Ses sada yoktu. 

Pencereler, perdeler sıkı sıkı ka

palıydı. 

Kapının ziline ikl asra bedel iki 

dakikalık bir gecikmeden sonra, 
sürüklenen bir terlik sesi karşı

lık verdi. 

Bu ağır yürü!·üş ... Tanıyorum .. 
O değil!.. Hizmetçi.. Acaba İclal 
evde yok mu? .. 

Kapı açıldı. Yanılmamışım, kar

şımda hizmetçiyi buldum. Yüzüm 
sarılı olduğu için evvela beni ta

nıyamadı, tabii beklemiyordu da .. 
Sonra elini ağzına gcitürerek hay-ı 

kırdı : 

- A .. Sermed Bey!.. 
Sordum: 

- Hanını nerede? 

15 de fevka!Ade olarak ayrıca top

lanmasına haysiyet divanı ve idare 

heyetince karar verilmiştir. 

Hayretle yüzüme baktı: 
- Hanım? .. 

- Evet hanım! İclal nerede, 
hasta mı,evde yok mu? 

Ayni budala heyretle yuzume 
bakmakta devam ediyordu: 

- Hanım, İc18.l!.. 

Sinirlendim: 

Aptallaşma canım. İclal nere

de diyorum sana! .. 

Hizmetçi kadın birdenbire sil

kindi. bu gafletle beraber, kör şu
urunun da uyanışı idi. Başını ö -

Sesime yine sesi:m ct<vap verdi: 
- İclal, İclal!.. 

Geri döndüm, hizmet~iyi omuz

larından yakaladım: 

- Söyle bana, İcla! nerede? .. 
Omuzları sarsıla, s~r.ıla ağlı -

yordu: 

- Sizi biliyor, zar'lettim beyf'

fendi.. Demek .. 

Avazım çıktığı kadar hayk•r -
dun: 

- Demek ... 

Hıçkırıklar k 1nuşmasına mit 

nüne eğdi. Geçmem için yol ve- ni oluyordu: 

rirken, gözlerindt?n akan yaşlar, - Demek .. Demek. bilmiyorsu-
iradesinin mukaveniet musluğunu nuz? .. 
nihayetine kadar kapamış olması- - Hayır. bil•tıiyorum Çabuk 
na rağmen, yine sızmış, yere dam- · söyle .. 
lamaağ başlam~tı. Buna hiç bir Sırsıklam gözlerini kaldırmış 
mana veremedim. İçirr.i baştan bana şüpheli gözlerle bakıyordu: 

başa bir end~e istila etmişti. Ses- - Nasıl .,ıur?. 
lendim: Tartaklariım: 

- İclal, İclal!.. -Çabuk söyle diyorum sana!.. 

Eğer İngiltere, Fransa ve Ame

rika hakikaten Avrupayı yeni bir 

harbe sürüklemek istiyorlu.rsa 

Berlin • Roma mihveri bunun ö· 

nünde geri çekilmiyecektir. eui 

bir harb olurı::ı bu yalnız A nu • 

panın haritasını değil, belki bü

tün dünyanın haritasını değiştir

nıiş olacaktır. 

Büsbütün boşandı. Gırtlağına 
sarıldım: 

- Söyle diyorum ne oldu; ta _ 
tanbula mı gitti, kaçtı mı? .. 

Nihayet bu müthiş hakikati sÖ"

liyebildi: , 

- Hanımın öldüğünü bilmiyor 
musunuz? .. 

Çılgına dönmüştüm: 

- Ne diyorsun kadın.. Karım 

öldü mü, ne zaman? Parmakla

ırm gırtlağında takallıls etmişti. 

Yüzü ltızarmış, boynunun damar
ları dışarı fır lam~tı. 

- Nasıl bilmezsiniz. Vapurda 
sizinle beraber değil miydi? 

Bu kadın neler söylüyordu? İc
lal kurtarılmamış mıydı, beni yok· 

lamıya hastahaneye gelen, yanı

ma girmesine müsaade edilmi yen 

k•rım değil mi benim? .. 

(Devamı nr) 
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Jandarma genel komutanlığı Ankara satınalma ' T Ü R Ki Y E 

1 ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI Komisyonundan 
1- Bir metresine üç yüz kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 

uygun kırk bin metre kaputluk boz kumaş 4/3/939 Cumartesi günü, 
saat onda kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi altı lira karşılığı kontisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin (7250) liralık ilk teminat ve şartnamede 

ANONİM SOSYETESiNDEN 

r Paşabahçe fabrikamız için ayda yüzer ton hesabile bir sene için· 
de takriben 1200 ton mermer taş alınacaktır. Taliplerin şartname
yi görmek üzere en geç 10/3/939 tarihli Cuma günü saat 17 ye 
kadar Galatada Perşembepazarı İş hanındaki İstanbul büromuza 

yazılı belgeleri muhtevi teklif zarflarını belli gün saat dokuza kadar her gün müracaatlrı. 
komisyona vermiş olmalarL (446) (915) liı ___________________ , _____ ;; 

8iR OV()NCAK DEG~~ 
llAKIKİ 8/R MiiZiKALETl.
VE 7AM 8/R 1<-ADYOOIJP 

Güzellikler ..• r ~-------, 
Dünyada mevcud 
bütün şeylerden 

üstündür 

Onu koruyunuz 

Sizin bu yoldaki mücade
lenizde kendisine İl.İmad 
edilebileu en kuvvetli 

vasıtadır. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Tuzlaıarımız için şartnamesi mucibince 90 adet vagonet açık 

ekısiltme usulile satın alınacaktır. 
II - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 lira ve mu· 

va.kkat teminatı 352.50 liradır. 
III - Eksiltme 10/3/939 tarihine raslryan cuma günü saat 15 de 

Kabataşda levazım ve mubayaat şubesiıııdeki alnn komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen Firmaların Fiat:sız teklifle
rini, Detay ve eb'admı gösterir resimlerin ve vagonetlerin yatakları 

hakkında ayrıca mufassal izahat ile detay resimlerini ihale gününden 
bir hafta evveline kadar t:ıtıisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen şube· 
sine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları 
lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paraları ve tuz fen şubesinden aldıkları vesika ile birlikte yu-
karıxla adı p.çen komisyorµ gelmeleri ilan olunur. (515) .. . 

Cııısi Adet muhammen teminatı 

Fi atı bedeli 
Kr. Lira Lira 

Beyaz çul (başı bağlı) 115000 70 33035 2477.48 
(Kilosu) <Takriben) 

l - Yukarıda yazılı çullar için 27 /11/939 tarihinde kapalı zarfla 
yapılan münakasada teklif olunan fiat haddi layik görülmediğinden 
pazarlıkla mübayaası kararlaştırılmıştır. 

ll - Pazarlık 7 /Ill/939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşda levazım 
müdiriyet binası alım komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Taliblerin teminat akçelerile birlikte belli günde komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (1405) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan: 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeli verem sanatoryomu asansör in-
şaatı işi. 

Keşif bedeli: 6000 lira. 
Muvakkat garanti: 450 lira. 
Heybeli verem sanatoryomu asansör inşaatı işi açık eksiltmeye 

konulmuştur. 

Eksiltme 18/3/939 cumartesi günü saat 11 de Cağaloğlunda sıhhat 
ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komısyonda yapııa
caktır. Keşif bedeli, muvakkat garanti miktarı yukarda yazılıdır. İstek
liler şartname ve keşif evrakını 30 kuruş mukabilinde komisyondan 
alabilirler. 

İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanun-
. da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 

mektubile birlikte bu işe benzer 5000 liralık iş yaptığına dair eksiltme 
tarihinden sekiz gün evvel İstanbul vilayetinden almış oldukları ehli
yet vesikalarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. U399) 

Türk Hava K.urumu 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide 11 - l"1art -

939 dadır. 
Büyük ikramiye 50.000 Llraiır. 

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 piyanga
mes'ud ve bahtiyarları ar~sına gir· 
alursunuz ... -Kitap Resmi Hazırlama 

Müsabakası 
Maarif Vekilliğince hazırlattırılan fransızca ders kitapları için 36 

tane renkli levha yaptırılacaktır. Bu levhaların her biri için malzeme 
ressam tarafından temin edilmek uzere on lira telif hakkı verilecektir. 
Bu işe talib olanların yapılacak resimlerin plıl.n ve şartnamelerini gör
mek üzere 6 · 10 Mart 1939 tarihleri arasında Galatasaray lisesi müdür

Sıhb.~tinizi Se:;vtr~niz ? 

IZMİRİN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARNALAR! 
Her yerden israrla isteyiniz 

SelB.nik Sergisinden Büyük 

Mükafat. 

Üsküdar Hukuk Hıilcimliğinden: . 
Eleni ve Sultana vekili avukat 

Hasan Hilmi , tarafınd4n . Beyoğlu 
İngiliz sarayı karşısında sebzeci ve 
tavukçu Prokun üstüııdeki odalar• 
da mukim Aneta aleyhine açılan 

.ayıt tashihi davası üzerine müdde
aaleyha tebligata rağmen gelmedi- .Çt 
ğinden hakkında gıyap kararı itti- ·-~ 

haz ve tahkikat 13/4/939 Perşembe 

saat 10 a bırakılmakla yazılı gün VETJ.ESİYlr SAHİ Bi N İN ESİ 3o] ıjrik'tt, 
ve saatte yine gelmediği takdirde[ SATIJ VE ACEN.,..rLER/N'D·.--. &EYO 
tahkikata gıyabında bakılacağı • " ı -ı;;;. ~ __,; 

!hakkındaki gıyap mahkeme divan- -------------------------
hanesine asıldığı gibi keyfiyet teb- Emlak ve Eytam Bankasından : 
!iğ makamına geçmek üzere ayrıca E N Yeri Kı;m~ti Nevi Me.aha., D•poıit~' 
gazete ile de ilan olunur. (15613) s.as o. '}i-

l. t b z B' . . T" t Mahk C. 28 Beyoğlu Teşvikiye Hacı T.L 12500 Apart 241.50 M2 T.L. 2 
s an u ırıncı ıcare e • M kak ski 36 _ ansur so e man 

mesınden: · 93 N 
İstanbul Belediyesi tarafından ki- yem 0

." 5~1~ . Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı apartıman kapalı zarf u 
ra bedelınden 636 lira 75 kuruşun ilk' . 1 k .. d" t tak 'tl 01 8 l/2 f · tab" im k şııfl!' 
ah .1. d B t d v··k 1• ı peşın oma uzere ar sı eve '" a.ıze ı 0 a t sı ı zımnın a os ancı a u e a 1 tt k 

1 
t . . ar ırmaya onu muş ur. 

caddesınJe 32 No. da kumcu Nurı a- İlı 1 8131939 
Ç b .. .. t b" ded" 

leyhine ikame eylediği davanın es- a e arşam a gunu saa on ır ır. v}' 
İsteklilerin şubemize müracaatla tafsilat almaları ve bir lira ııı 

nayı rüyetinde : M>iddeaaleyhin ,. 
bilinde birer şartname edinmeleri ve şartnamede yazılı hükümler . mezkur ikametgahı terk ile bir sem erıı'' 
!resinde teklif mektublarını o gün saat ona kadar şubemize v ti meçhule gittiği müılaşir tarafın-
leri. .1104, 

cian davetiyesine verilen meşruhat- -------------------------· 
tı.n anlaşılmış ve hakkında ilanen 
,teblıgat ıcrasma mahkemece karar 
verilerek muhakeme 7 /4/1939 Cu -
ma günü saat 14 de bırakılmıştır. 

Müddeaaleyhin mezkur gün ve sa • 
atte mahkemede hazır bulunması 

Y~N i T[SliMAT 
iLMü~ABERLEQiMiZ 

-

lüzumu işbu ilan ile de tebliğ olu- . ı::::+::::ç:::+:::ı:===f--+--+=..+-..:::::+--+--+--Y 
nur. ~5617) ı 

,-EMLAK-.. r--t--t--+--r-~:::ı---i--t-+-+-7"' 

1 
İstanbul B:l;;p~;a~ Maksudiyel 

han 35, Derviş Uğur, ı---+--+--1'+--+--+--+--t--:; 
Tel: 23397 - 49207 

Fatih Sulh BiTinci Hukuk Ha-
1 

kim!iğinden: 
lüğüne müracaatları lazımdır. İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü-

Taliblerin alacakları izahata ve tesbit edilen şartnameye göre ha
nün Şehremininde Karabaş mahal-

zırlıyacakları ikişer örneği 15 mart 1939 tarihine kadar Galatasaray DIAl..IAYu· • Ksr IC lesinde Feritdede sokağında Arap 
lisesi müdürlüğüne teslim etmeleri icabeder. Mehmet aleyhine açtığı alacak da· 

Kitapları hazırlıyan komisyonca yaptığı resim maksada uygun gö-
l vası iç.in g.önd.erilen z.aptı davaya ~:Aı'Z DA~A E:Yı" rülen ressam diğer tabloları da yapmağa memur edilecektir. 
mumaıleyhın ıkametgahı meçhul , ı 

Merkezimize aid Kavak Tahaffuzhanesi banyo dairesi ve mütefer
rik tamiratı ile formol evi inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Beğenilmiyen resim]~ ahiblerine geri veril~ektir. (1335), ~~~r:uha~~~aş!~a~:~.:~: ::~~:~' ~E ŞAR.TLAR. T[MiN ro' 

A - Tahmin bedeli ,3593, lira c53. kuruştur. 1 Devlet Demıryolları ve Lımanları - mfüMO ~kilfüi• W.hl< ,. • . B 
B - Buna aid şartnameler merkezimiz levazımından •18· kuruş işletme U. idaresi ilanları nileme davasının on beş gün müd -' ~ • ıı, 

mukabilinde alınır. 1------;;...----------·--------- detle ilanen tebliğine ve muhake - :ı •; , 
Vagonların tahmil ve tahliyeleri için verilmekte olan mühlet sene- menin 22/3/939 saat 10 a talikine % 'F UOLANTS~ BANK u· 'Nl C - Eksiltme 21 mart 939 Salı günü saat 14 de Galatada Karamus- .,.~ !!' · 

nin eylul, birinciteşrin, İkinciteşrin ve birincika'nun aylarında Hay- karar verilmiş olduğundan bermu- • '-"""STEllol" • tafapaşa sokağında yukarıda yazılı eksiltme komisyonunda yapıla- . ' 
caktır. 

D - Muvkkat teminat parası ·269• lira .55. kuruştur. 

E - Eksiltmeğe gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına dair Nafıa 
idaresinden veya merkezimizden verilmiş bir vesika ibraz etmeleri 
şarttır. •1385• 

darpaşada ve Izmirde (8) diğer istasyonlarda (6) saattir. cibi karar yevm ve saati mezkCı.rde 
Senenin diğer aylarında büt':ln istasyonlarda sekiz saattir. Bu sa- mahkemede hazır bulunmadığı ve 

atl&rde araya giren öğle tatilleri dahildir. Anbarların kapalı kaldığı tarafından bir vekil göndermediği ..,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""""""""""""....,..,."""-""-""---"'-'"-~-..... ...,,....., 
muayyen gece saatleri ve tatil günleri dahil değildir. 5 mart 939 dan takdirde davanın gıyaben bakılaca- Salı.ip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
itibaren bu suretle tatbik edilecektir. Buna muhalif olan ilan ve emir- ğı tebliğ makamına kaim olmak ü- ETEM İZZET BENİCE 

1 ler mülgadır. Fazla tafsilat için istasyonlar!' müracaat edilebilir. (1403) zere ilan olunur. (939/18) Paıııldıb yer: SON TELGRAF Matbaıw 


