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Avrupa'da Buhran Patlak Vermek üzere imiş!~ 
Piç IRoma, Fransa'nın italya'yı Tehdid için Yemen'in 

rfg~~~~: Bir Kısmını İşgal Edeceğini Söylüyor 
na, ve nflfuaunun fazlalat

lbaaına ehemmiyet verdiil llİll -

ltette, iyi ve ıürbüz nesil yetiştir
lllek huau'11118 da itina ıösterm.İf
tir. bpartalılarm tatbik ettiii u
-.Uer, eüi cedlerimizin cirid, ok 
•bbQ, ata binmek sibi milli ıpo
ra ehemmiyet vermesi, eski Yu
laaQ!ıJarm ve Bomalılana bedeni 
lilıelliii temin edecek hareket • 
~ nüfusun keyfiyetine verilen 

Franko, Kayıdsız ve Şarts~z Teslime Razı Olmıyan HOkOmetçileri 
Amana Getirmek için Yeni ve BOyOk Bir Taarruza Girişti 

Ylneti ıösterir. Sailam ltlr di
ın.tın sailam bir vücudde lnalu
llacatı sözü her zaman ve her d• 
~İrde t.1şıdıiı mananın olpııla
huu nıuhalaza eder. Bqüıı her 
-.ıilletin nüfus siyasetinde tatbik 
ettiti usuller, 0 milletin ihtiyaçla-
rına ,._, ı · bil • ·· , .... ane crıne, nyesme gore 
teb • alUf etmektedir. Almanyada 
:~a bir nüfusun mevcudiye-

,01 leanin etmek isin frengi1ile • 
tın, ınecnunlann evlenmemeJeri 

1 
": De\il meydana getirmemcfo • 
l'ın· 1 nıüınkün kılan kısırlaştırma 

:~ti tatbik edilmektedir. Cum - ı 
la l'iyet hUkiimetimi:a son zanu.r.~ 
bı~da bbuı ve aep-olunan -ve tat· 
b. lae 91tllen ıpor ve beden ter
f~Yesl hnllllile, IH1ed kHar all- . 

".::.ı keyfiyetine de ehemmiyet· 1 
81zi.n teltartis ettinaiftb. . F'raM1S )'tl"ll ve mtistemleWt onlanndan mürekkep •lr Franıız ordusu bir ıeçid reaml esnasında 

ııl:J:.L • ...... ~-lltıılNk --
1 ~&IJUI clhet, aile dklıtUai )mi. 

nde, kan-...... , '• 
il 1 -ı e .... da ._.. m••weht _. 
:ieesh.de meydana ıelen ..,...._ 

1 
l'llı Yaziyetl lıulruJdyesidlr. Bun
r eenıiyet için birer tehlike un· 

11
"1'Qdur. Çünkü medeni bnuau
ltt~ ana ve babayı, mtifterell ola,;k Çocuiunu yetiftirmek, kendi
..,:e llatinuib bir terbiye vermek, 
~ llaealeki terbiyenni yine bera· 
1 ~e sevk ve idare etmekle mti· 

Pari , Almanya' nın Vahim Mali 
Ve /ktısadi Zorluklar İçinde 

Kıvrandığını Söylüyor 

f lulınqtır. Aile tefkat, Jaima. 
\'e ihtimamından mahrum bu 

''-iter bir takım serseri, cani, 
"-laU 
~ ba Çocuklar içtimai bünyede 
ft.1_ •• lif lllaııuında fayduu unsur 
-...oı1· 1 •le..· ar er. Şu halde baıh bqına 

ın keyfiyıet itibarile aüfua 
'-.:Setinde nıilhim bir rol aldığım 

"1 etnıek zaruridir. Filvaki •· 
, /

1
e babanın uhdelerine düşen 

1 eler· kan, 1 Y•PD)411dıkları hallerde 
İçirı •n, hikiml çonıtun himayesi 
-. cı.:'uktezi tedbirler ittihuma 

1\ I' tutınuştur. ' 
l ncak b 
~iaı b" u müdahale ve tedbir-
'-trı ' il' aile ~ağındaki itinanm 

'l. Ve kat'i t" • • .. t .,, i ii ne ıcesını ıos erece-
l'tJ<t· lllid etmek doğru olmasa ıe
hı ,~t. Nüfusun bu menfi ten • 

:ık ~e karşı tiddetıi tedbirler al
et İti ~afak olur. ~vlililc: haricin· 
~'-elde nıun tam miktannı bil
~ beraber neaeb ve tanmıa 
•eıneı . ~ latanbal mah-1 
tlecı1ıı erlbde •çılan davalann a-
clttild~ IÖZ •tnıak faydadan ı Ii 
~ .... , • 1138 ~i içiMe latan- 1 
.._ . 1e altına hukuk _... • 

•nde k•..&. 
'Nıı. .... tane ltabalık davası 
'-~1cu.:- "b~dan dönil hakkmda 
'11ı ç erı1mı., Yani dava edile
.. " v:~h.n habuı olduiuna ~ 
f b llllf, 36 Hed" •• ""J--L la ulu ı goru - -

llJcllk •nıuştur. Asliye üçündi 
1tirıc1, llıahkenıesinde ayni sene 
"5 •çılan b b 1 di 2ı . a a ık davalarının 

L 
ondra 21 (Hususi) - İtalya, 1 faa tertibatından ibaret olduğunu 
.Afrikada yapmıya başladığı kaydetmektedirler. 
tah§ldat hakkında Londra Romanın iddiasına göre Fransa, 

bük6metine Roma paktı mucıbın- Tunusta ve Fransız Somalısinde 
ce muntazaman maltimat vermeğe dikkati calib derecede büyük ha
t. .... J .. -·..+•W". İtalya alınan tedbir- zırlıklar görmektedir. 
i::i=:~ar tarafından yapı· Diğer taraftan Roma mehafili 
lan hazırlıklara karşı bir müda • Fransanın İtab'ayı her taraftan 

Vahim bidiseler• aluae olan Şam tehTbulea bir ıörUnilf 

uriye Bir Uçuruma mı 
SOrOkleniyor? 
Fransa Ültimatom Verdi -

Kabine Hala Kurulamadı 
~ttt~1 • dır, iki davada büküm 
~lte!tı ... Üsküdar asliye hukuk B eyrut 21 (Hususi) - Surı-
"~ı ~l :inde de yine· 1938 se- yedeki karışıklıkların gittik· 
'':11~ "..:__on dört babalık davası çe büyümesi Suriyeyi bir fe-

ğer taraftan da Fransız komiserli
ği hü.kllmeti manda idaresinin em· 
rey lediği hususatı ifaya icbar ey
lemektedir. ''"•tı ta vır daYada çocuğun baba- ükete sürükleyeceğe benzemek -

itti 11•nınaa tedir. Bu halden bütün komşu A· lit b ına karar veril • 
'-•aa.., ·ta u davalann hepsinde ba- rab devletlerı endişe içinde bu -

.. "~• :lbınaaına hüküm \•eril- lunmaktadırlar. 
.lh...~li reddedllae, ıayri • Bır taraftan yer yer çarpışmalar 
._...a.t ı uaa ...... h~H••._•,~.W~raMllWlliP~~etuıekte. di -

Fransa bu yolda Reisicumhura 
bir ijJtimatom bile vermiftir. 

Alelicele bitaraf ve kuvvetli 
phsiyetlerden mürekkeh bir ka· 

laine lwrıalm81lN ~· 

tehdid edecek .fevkalade tedbırle
re bqvurmak üzere olduğunu, bu 
arada İtalyan Somalisini tehdid 
eylemek için Yemen kıt'asının 

Şeyh Said mmtakasını ıtıale ha
Z!l"lanmakta bulunduğu kanaatin
dedir. Fransanın böyle bır niyeti 

(Devamı Z inei sahifede) 

l __ K_ı_s_A_c_A _ _.f 
Avukatm Ne Kabahati mi 

Var, Diyeceksiniz ? 
Nafıa Vekiletinin satın alıa

masında 90-100 bin lira ara • 
sında mutabık kaldığı mahud 
Satie binasını 250 bin liraya 
satın alan bir muavin direktörle 
avukat hakkında zararın taz -
mini için dava açılma.ı düşü • 
nülürken, Satie tirketi aleyhine 
de sokaktan toplanmayan ve 
Fakat bir çırpıda mczk'1r tir· 
ket kualarına alaveren 250,000 
liranın istirdadı için ayrıca ltir 
daH açılımf. 

MeNle IMaalaNa delil, )'alma 
avubtlann ton aamaalanlald 
kuaa~nda. ~ De
aisbanlwa Mr avukata lZ,tN 
lira venlfiini PMteler Yamtea, 
laerkes: 

- Am••nnnn•!. 
Demiftl. Bacla bb de Stie

nin bu satqtaa ötarti bir avub
ta 1,080 lira komisyon ventiil
ai duyunca: 

- Amm•nnnn ... 
Diyoruz. Fillaaldb: 
- .Avukatın banda ne kaba

hati var. V erUenJn reddedil • 
memeai de ltir esudJr • 

Dersiniz amma, ttlrk~ ,.. 
ne bir darbımesel •arda: 

- Kamı ayalı lyle dellL 
Derler • ......_....._.._ 

maktan ............... .. ......... , .,..... .. 

Reisicumhur'un 1 r -

J 

Kabul Resimleri 
A akara Zl (Hususi muha

birimizden)- .Reisicum
hur İnönü ve refikaları 

yarın akşam muhtelif Vekalet 
lerde muhtelif derttedeki me-
murlardan bazılarını çay ziya· 
f etine davet etmişlerdir. Bu 
münasebetle yarın akşam da 
Riya eticumbu kö künde bir 
kabul resmi yapdacakt r 

DÜNKÜ KABUL RESMİ 
Dün saat 17 de askl'rı erk n 

ile aileleri şerefine 'eril n İ · 

yaf ette Başvekil, Erk 1 r i 
ye Reisi, Dahiliye, Maarif, Gu -
rük, Ziraat, Sıhhat Vekillerı, 

Eründl•biye ikinci Reisi, 
Parti Genel Sekreteri, Birincı 
Ordu Müfettişi ve Milli Mida
laa Vekileti erkinı hazır •u -
Junmuşlardu. 

Beden Terbiyesi 
istişare 
Hey' eti 

Başvekilin Bir Nutku 
ile Busabah Açıldı 
Ankara 21 (Hususı muhabın -

mizden)- Beden terbiyesi umum 
müdürlüğü istışare heyetı bu sa -
bah, Baş\>ekil Refik Saydamın spor 
ışlerımiz· ızah eden bır nutkıle 
açıldı. 

Geçen delaki toplantıya ıştırak 

, ·Balkan ~ntantı lçtimalarına sahne oran Btlbef Baridye Nezareti 

Balkan Antantı 
Konseyi 

Bu Sabah lkinc~ 
T oplanfıs1n1 Y aph 

B tlbet 21 (Buaml)- Ballla11 Antantı Komeyi bugün saat onda 
Hariciye Nezareti bhuutmda ikinci içtimaım yaptı. oplantı oa 
ildye kadar sürecek, l'1IZllallaelÜJ Mlli h§lı maddeleri tetkik 

Ye müzakere olunarak kat. eden ..... rlar verileeek ve ruzaamenia 
(Devamı 2 had ..wfeie) 

iki Tütün işi! 
Ege Mıntakasındaki Tüccarlar 

• 
iflas Derecesine Gelmişler 

Her İki Mesele Üzerinde de Bir 
Komisyon Tetkikat Yapıyor 

1 
•Türk Tütiın Limıted şırkeü zuu olacak bazı yanlış muam le • 

nin Kanada ve Belçıka yollarlle ler cereyan ettiğı alakadarlara bıl· 
Amerikaya ihrac ettiği muhım tü- dirılerek bu satı lann tetk k ıçın 

eden Veklletler müıneaalllerile 

bu defaki mtımwmer ... ..-. 
bazı deiifiJrHkler olmU§tur. Bu 
anda Maarif namına yeni beden 
terbiyeli Umumi Müdürü Vil
dan Aşır bulumnUftur. İatifa
re heyeti öğleden 80Jll'a t~krar top-
lanacaktır. ı 

İstişare heyetı beden terbiye 
nizamnamesini görüşmektedil'. 

tün partileri etrafında ıetkık mev- (Devamı 2 ınci sahıfetııizde) 

HALiFENiN SARAYINDA 
• 

BirlspanyolGüzell 
T ARIHI ROMAN J Yazan: CELAL CENGİZ 

Ke&ik lnwa • ıhnnden yapdmJt m.._m hir kalenin 
fefed• 9ngi1Wni nwl ~ •Bir aincma 

T ıpllanedeki Antibct DiW.' 
s.,. Adal JIBlm 
Geçen cumartesi libıil saat 16 _,,ıec1er gihi • gareeeküniw ! 

;:ıec:::.!:ıı::!:c~!: : B u g ü n B a c 1 a d ı k : 
dinin düktanındu eRarqi& bir " y 
mtte 1'118 Ura,.,. phnnnf*t. ikinci Say.tada Okuyunuz. 

~ııu J tM6 ... .,. .. ""I) - ı--•••••••••lllliııı•••••IİI•••••••• 
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1 HAoisELER KARşısıNoA~ f Avrupa'da Buhran 
.___ ----Son Telgraf· Patlak Vermek PO L 

., 
1 s iki Tütün lşi 

(1 inci oahlfeden d<-~•m) 
bir komisyon faaliyete geçmiştir!. 

TAKSİ.1\1 l\lEYDAı"'IINDA mektir. O zaman, İstanbul sokak
ları mütehassıstan geçilmiyecek .. O zere Ve .. Mah kemeler Her sene memleketimizden mü

him miktarda tütün alarak Ame
rikalıların bu yıl cEgc. piyasasın
dan tütün ;ekmemeleri tüccarları 
endişeye düşürmüı bunun üzeriıle 
yapılan tahkikatta Amerikan tüc- 1 
carlarırun; tülünlerimizi Kanada-: 
dan temin ettikleri anlaşılmıştır!.. 

ÖPÜŞMEK SlÇ MU?. 

ır 
aksim meydanında, gece ya
nsından sonra, bir erkekle 
bir kadın sokak ortasında, 

alenen öpüştüler diye mahkemeye 
götürmüşler .. Şahidler, isbatlar .. 
Hepsi nafile .. Bu çiftin öpüştükleri 

bir türlü sabit olamamış ve mah
kemede ocraetlerme karar veril
miş .. Kadın da erkek de öyle aşk 1 
yapacak bir çağda değillermiş

Orta yaşı bile aşmış insanlar. 

Taksim meydanında öpüştükleri 
görülseydi ve isbat edilseydi, ta
bii, adabı umumiyeye mugayir ha
reket ettikleri noktasından, mah
küın olacaklardı. Fakat, Taksim -
den biraz daha aşağı doğru yü -
rüyünüz. İki sıra sinemalarda 
gösterilen filimlerde, beyaz perde
de hergün yüzlerce artıstin öpüş
tüğünü seyrdiyoruz. Bu, suç de
ğıl mi? 

TAVUK KESMEK İÇlN ---------MÜTEHASSIS GETİRTİLECEK. 

KADINLARA SARILAN 

ADAM SARHOŞ MU?. 

Garib bir cürmü meşhud hadi -
sesinin tafsilatını gazetelerde o -
kuduk .. Bir adamcağız, kafayı bir 
miktar tütsüledikten sonra, yolda, 
pir sağa bir sola yalpa vurarak 
gidiyormuş.. Yalnız, bu kadarla 
kalsa, iyi.. Önüne rasgelen kadın- 1 
!ara da sarılmağa kalkışıyormuş.. 

Tabii, bu halde devam etmesine 
imkan bırakmamışlar, mahkeme
ye götürmüşler .. Mahkemede di
yor ki: 

- İki kadın sokak ortasında du
ruyorlardı .. Bir otomobil geliyor
du. Az daha çiğneneceklerdi.. Ka
dınları tuttum, ka!dU"llllın üzerine 

koydum..• 1 
Yahu bu kadar makul ve insaniİ 

düşünecek kadar aklı başında olan 
bir adam sarhoş olur mu? .. 

Bizim bildiğimiz surhoş, fener 
direklerine, tramvay, telgraf di
reklerine sarılır .. 

BABIALİ YARANININ 

-YENİ İNTlHAP DAİRELERl 

Yakıt refikimiz, Babıiılideki ga
zeteci ve muharrir arkadaşları İs
tanbul semtlerinden birine meb'us 
olarak tayin etmiş .. Tabii şakadan. 
Küçük Liıngaya. Sulukuleye, So
ğukçeşmeye, Topkapıya meb'us 
olanlar var. Bu listeyi okuyan ar
kadaşlar dedıler ki: 

(1 inci ıahif~en devam) 
olduğu hakkında burada bir ma
Jfunat yok ise de Arab kongresi 
münasebetile Londrada bulunan 
Yemen V<>liahdının alelacele Pa
rise gitmesi ile Romanın bu iddi
ası arasında az çok bir münasebet 
görülmektedir. 

Sahtekarllk 
Yapan Bir 
Yaş l ı Baba 

« Çocuğumu .!Uektehe Yaz
dırmak İçin Yapımı. » 

Ceza mahkemeleri koridorun -
daki kanepelerden birine oturmuş, 

l 
Bura siyasi mahfellerinde söyle

nildiğine göre Berlin - Roma -
Tokyo müsellesi, Fransanın bu 
vaziyeti karşısında Akdeniz mese
lelerini bir an önce ha!leylemek 
hususunda tekrar istişareyi! baş

lamışlardır 

Bu istışareler iptidai mahiyette 
olup kat'i karar ve tutulacak yol 

:Y~~~~e~~~i:r:.a:;~mo~:::~i~ı' 
el dokundu: 

hakkında program tesbiti, Kont - Ne düşünüyorsun evlad?. 
Cianonun Berlini ziyareti esna • Başımı ağır ağır kaldırdım, ona 
S!?lda vuku l;ulacaktı.-. baktım. Yaşı altmişı geçmesine 
BİR BUHRAN PATLAK MI rağmen, uzun ve siyah sakalına 

VERİYOR? yeni kır dü~müş, güler yüzlü, dinç 
Vaşington 21- Amerika Cum- bir ihtiyardı. 

hurreisi Ruzvelt, Avrupadan ge- Ben cevab vermeden, o ikinci 
len son haberlerin Avrupayada bir sual sordu: 
yakında bir buhranın patlak ve- - Senin de muhakemen mi var, 
receği merkezinde bulunduğu ci- yoksa? .. 
hetle, Vaşingtona bir an evvel dön- - Hayır. 
meğe ve gaybubet zamanını kı _ - Peki, öyle ise, ne bekliyor • 
saltmağa karar verdiğini beyan sun burada?! .. 
etmiştir. - Enteresan bir dava dinlemek 

LONDRA DEYRET EDİYOR için ... 
Londra 21- Avrupada bir buh- Gülümsedi ve: 

ranın patlak vermesi pek yakın - Senin hiç işin, gücün yok mu? 
olduğu endişesile, Ruzvelti Va _ diye sordu. 
şingtona bir an evvel dönmeğe - Kendisine, gazeteci olduğu -
sevkeden sebepler, burada izah mu söyledim. Yanıma oturdu, 

Almanyadan dört tavuk ksici 
mütehassısı getirilmiş.. Bunlar 

burada, Almanyaya ihraç ettiği -
miz tavukları keseceklermiş.. Bu 
işe aklımız ermedi .. Tavuk kes -
mesini de beceremiyor da Alman
yadan mütehassıs mı getirtiyo -
ruz? .. Tavuk kesmenin de fenni 
bir iş olduğunu ilk defa duyduk. 
Bu gidişle, herşey için mütehassıs 
gelecekse, yarın, öbür gün koyun 
kesmek, balık tutmak, kahve pi
şirmek, çay demlendirmek için de 
birer müethassıs getirilecek, de -

- Şaka da olsa, insanın hoşuna 
gidiyor, birader .. Yazsınlar, bıra- 1 
kın.. 

edilememektt'<lir. cebinden bir deste kağıd çıka:dı. 
ÜÇLER GÖRÜŞMESİ Bir müddet onları evirip, çevirdik-

Roma 21 {AA.) _ İtal.rıda, Mu- ten sonra, nihayet birini ayırarak, 
solini ile Hitler ve Franko ara _ diğerlerini tekrar cebine koydu. 
sında bir mülakat yapılacağına ayırmış olduğu kağıdı da bana u
dair yeniden dolaşmıya başlıyan zattı ve: 1 Beyaz Zehirci/erle Mücadele 1 

On Dört Kişi Daha 
Yakayı Ele Verdi 

B eyaz zehir kaçakçılığıle şid
detle mücadeleye girişmiş 

olan Emniyet Müdürlüğü 

İkinci şube kaçakçılık klsmı me
murları son iki gün zarfında on 
bir kaçakçı ve üç de işçiyi yakalı.
yarak adliyeye teslim etmiştir. 

1 

Ali oğlu HA.seyin, Kirkor oğlu 
Agop ile bunların vasıtası olan 
Kemal ve Ahnw>d Kadıköyde hal 
altındaki kahvelerde esrar kaçak
çı[ığı yaptıklarını haber almış ve ı 
Hamidin ahçı dükkanında sata -

cakları 30 parça esrarı aralarında ı 
taksim ederlerken suç üstünde ya
kalanmışlard .r. 
Bunların elebaşısı olan Çakır l 

Hüsey1n m<0murları görünce elin- ı 
de !;ulunan esrar parçalarını ağ-

zına atarak yutmuş ise de Hay -
darpaşa nümune ha.stanesınde 

midesi yıkanarak yuttuğu esrar 
parçası çıkarılmıştır. 

Bunlardan başka Galatada Hil
mi oğlu Ali Nihad, Haı;an ve Os
manın üzerlerinde birer miktar e
roin, sabıkalı esrarkeş İranlı Ali 
Rizanı.n üzerinde 16 gram, Eren
köyünde Ramazan oğlu Cebbarın 
üzerinde ve Evinde 84 parça esrar 
Beyazıd da İzzetoğlu Mehmedin 
üzerinde de bir miktar eroin bu -
lunmuştur. 

Mustafa, Ahm<0d ve Nihad adın
da üç esrarkeş de Fenerde bir ar
sada esrar içerlerken suç üstün
de yakalanarak mahkemeye ve
rilmişlerdir. 

Balkan Antantı t/ onseyi 
(Birinci sayfadım devam) 

ecri kafan diğer maddeleri de saat 15 de yapılacak üçüncü toplaııtıda 
eöriişülecektiT. 

Öğleyin başvekil muavini ve Dahiliye Nazırı Kalin.,,,ko tuafın
dan Hariciye binasında mükellef bir öğle ziyafeti tPrtib edilmi tir. 

Bn gece Yunan sefarethantsinde bir gala ziyafeti vo ziyafetten 
sonra Kral sarayında bir konser veril~cektir. 

Bu konser esnasında Kral Karo! misafir Nazırlarla görüşecektir. 

şayialara Roma mehafilinde ehem- - Şuna baksana evUıdım, dedi. 
miyet verilmemektedir. Nerde muhakeme olunacağım? 

ALMANY ANIN MALİ Kağıdı tetkik ettikten sonra, 
VAZİYETİ asliye ikinci cezayı işaret ettim: 1 

Paris 21 {A.A.) - İngiliz ve Al- - İşte burada ... 
man endüstricileri arasında ya - Sormak sırası artık bana gel -
kında başlıyacak olan müzakere- mişti: 

!eri mevzuu bahseden cTemps• - Derdin nedir, baba? 
gazetesi Fransa ile Almanya ara- İhtiyar muhatabım, feri k~f -
sında da mümasil ticaret müza - mış, kara gözlcrile yüzüme baktı 
kereleri cereyan ~ttiğini kaydedi- ve sonra: 
yor ve diyor ki: - Anlatayım, dinle! dedi. 
. cMünih anlaşmaları zihniyet! - Adım Hasan .. Trabzonluyum 

1 dairesinde bir Y!'kınlık ve ekono- Elli sene evvel İstanbula geldim. 
mık iş bırliği imkanları bugün ,O zamandanberl Beşiktaş semtin
mevcuttur. Bu yola cesaretle gir- ı de oturuyorum. Üç çocuğum var. 
mek liizımdır. Almanya anlaşma- 4 idi amma, Allah gani gani rah
bra hazırdır. Çünkü, vahim mali met eylesin, b>ri iki "'ne evvel, 
ve iktısudi zorluklar içinde klv - Trabzonda öldü. Kızlarımın ad -
ranmaktadır. !arı; Mukaddes, Leman, Nimet.. 
FRANKO TAARRUZA GEÇTİ En zekileri Mukadde;; .. Bu kızın 

Roma 21 {Hususi) - llfütııreke okumağa karşı çok büyük hevesi ı 
müzakerelerinden bir net;cc rık- var. Daha beş yaşında idi. Ş>msi-' 
madı_,ı ve hükümetç'ler Fr~ \ .va ırıekatibe verdim. İki s ne bu mek
hiilii bir takım kayıd ve şart!ar tebde okudu. Sonra Kabataşda ev 
teklif etmekte ısrar eyledokleri aldık, Oraya taşındık. Mukadde -1 
cihe:le Frankist kıtaat Madrid sin, hergün Beşiktaşa kadar yo - 1 

cephesinde yeni bir taarruza geç- rulmaması için de onu başka bir 1 

miştir. Bu taarruz, Katalonyada mektebe kaydettirmek istedim. 
olduğu gibi, kat'i neticeye kadar Fakat mektebin müdürü çocuk 
bütün şiddetilc devam edecektir. yedi yaşını doldurmadığı için mek-

---<'---7- tcbe kabul etmedi. Kızım mekte-

İ :alya Sefiri Ankaraya 
Gitti 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan İtalyanın Ankara sefıri 
dün akşamki ekspresle Ankaraya 
gitmiştir. 

be gidemeyince, buna çok üzüldü, 
hatta bu yüzden hastalandı. 

Hasan gene sustu, derin derin iç 
çekti, sonra devam etti: 

- Yavrucuğumun o hastalığı 1 
esnasında, ateşler içinde kıvra -
rurken söylediği sözleri hiç unut- 1 

bur etmiş ve carzı Hicazı tama -

LJ ı • C • s d men tabiiyeti altına alarak. Ira-

rJ Q l Ten l n Q r Q Y l n a 
1 
~1::r~;~~;::t~:~~a~u~~!1'..ı~~~er 

meşhur kumandanlarındandı. Ab
dullah Zübeyr: 

c- Kardeşim Jraka varır var
maz şehre hakim olacak ve Ab -
dülmelikin ordusunu bir anda pe
riJjan edecçk.• 

• • Bu vaziyet karşısında, E:neviler 

1 
1 r s pa n o 1 G Üze 1 i 1: ancak Suriyeye 1 akim bulunuyor: 

ve devletin isliklalı gün geçtikçe _________ ,___ _____________ tehlikeye düşüyordu. 

Tarihi Roman : ~o. l Yazan: CELAL CENGİZ 

BİRİNCi KIS I M 
Ahdülmclik'iıı İruk Sefrri llnlifo 

Abdülmel..ıc bıni Mervan hila - ı mevk, sahibi olmuştu. 
ft c gc~.iği zaman kırk yaşında Babast Halıfe Mervanın vefatı 

idı. (65 H) Llfımiyct şarktan gar- üzerine Hiliıfet makamına geçer 
ba doğru ycnı iı ıti,ar cdiyoı..:u. geçmez, Hilafet iddiasında bulu -
H l fe Abdülmelik alım bir hü - nan Mekke valisi Abdullah Zü -
k· durdı. Gcnçlğinı, pederinin bcyr ile mücadeleye girişmi~ti. 
me ur ettiği ulema ve fukaha - Abdullay Zübeyr, Emevi hali -
nın terbı ·e ve himn}es,nde g - felcr!ni tanımıyor, M~kkcde müs
çi m. ı. urom ve Cünun1 pek zi- taki! bir hükumet kurmağa çalışı
ya"- merakı olduğundan, ders yordu. Abdullah Zübeyı· çok ha
g5rd·•ıtü üstazlarından icazetna - ris bir adamdı, bu mevkie hiçbir 
meler alıncıya kadar çalışmış ve suretle lıiyık değildi. Mekke hal -
eınsıılı arasında çok ytiksek bir kını tehdidle kendine biy'ate mec-

Abdülmelik Mervan. makamı hi
lafete geçtikten kısa bir zaman 

sonra, büyük bir ordu ile Irakı fet
hetmek üzere yola çıktı. 

Halüe, Şamdan ayrılırken, ye
rine vekil olarak {Ömer Eş -
dak) (J) ı bırakmıştı. 

Halife Abdülmelikin Iraka ha
reket ettiğini haber alan Abdullah 
Zübeyr de derhal faaliyete geçe

rek. - Iraka yardımcı olmak üzere-, 
kardeşi Masab bini Zübeyr'i bir 
ordu ile yola çıkardı. 

Masab bini Zübeyr o devrin en 

(1) (Ömer 
El - emevii) 

biıı Said El-eşdak 

Demişti. Masab askerlikte ne 
kadar mahir bir kuma.ıdan ise, Ha
lıle Abdulmelık de o n.sbette yük
sek zek<i ve kabilıyet, cesaret ve 
şecaate malik, ölümden yılmaz ve 
müdebbir bir muharibdi. 
lrakd~ iki büyük ordudan ziyade 

iki tanınmış dahinin çarpışması 

bekleniyordu. 
Abdülmelik Mervan, üstelik, 

halkı kendine çeken bir cazibe ve 
teshir kudrtine de malikti. 

Abdullah Zübeyr, Mekkeden 
kardeşine gönderdiği bir mek -
tubda: 

•Dalife Abdülmelekin başını 

senden isterim. Bunu getirmeğe 
muvaffak olan nıuhariblcrimizi 

bü~·ük hediye ve ihsanlarla taltif 
edeceğinı!• 

iki Garsol 
Arasında 

Geçimsizlik Yüzünden 
B rhirlerini Yrıaladılar 
Dün gece saat 22 de Sirkecide 

Cumhuriyet lokantasında K<>nan 
ve Ahmet isminde kii garson kav
ga neticesinde birbirlerini yar.ıı -
lamışJardır. Hadise, Ahmet !o -
kantanın üst salonunu temizler -
ken çıkmıştır. A' 1 net, Kenanın 

yardımım istemiş, o aksi bir ~e
vap vermiş, kavga büyümüştür. 
İkısi de ellerine geçirdikleri bı -
çaklarla l;irbirlerinin üzerlerine 
çullaruruşlardır. Neticede, ikisi de 
kasıklarından yara almışlardır. 

Fakat, Kenanın yarası çok ağır ve 
tehlikelidir. İkisi de Cerrahpaşa 
hastanesinde tedavi altına alın -
mışlardır. 

marn: cBaba, baba! Beni neden 
mektebe gönder miyorsunuz? Mü
dür bey beni niçin mektebe kabul 
etmiyorsun?.. Anne. pencerenin 
altından geçenler kimler, biliyor 
musun?.. Benim gibi çocuklar_ 
Fakat onlar mektebe gidiyorlar. 
Halbuki, ben mektebe gidemiyo
rum, beni mektebe almıyorlar.·• 

Bu sırada ihtiyara dikkat ettim: 
Gözleri dolmuştu .. 

- Fakat, neden ağlıyorsun? di
ye sordum. 

/' ~, ve titrek bir sesle cevab 
verdi: 

- Bunu baba oldul!un zaman 
anlarsın! dedi ve devam etti. 

- Mukaddes iyilesince onu yine ' 
eski mektebine götürdüm. Fakat 
bu sefer orası da, kadrosu dolduğu 
için kabul etmedi. 

Yavrumu sevindirmek, onu has
retile yandı~ı mekt<'bine tekrnr 
kavuşturmak için, bir sahtekarlık 
yapmak mecburiyetinde kaldım. 

Trabzonda ölen büyük kızımın 

nüfus kağıdını almanmlardı. Onu 
,ıetirttim ve bu nüfus k51!ıdı ile 
Mukaddesi, mektebe yerleştirdim. 

HP•an. kısa bir müddet sözüne 
fasıla verdikten sonra. devam etti: 

- Gerçi, havatımda yaptığım 

bt• illt sahlekiirlıkla. kızımın ar -

Takas mevzuatımız sebebile; A
merikalılar, piyasamızdan 70 ku
ruşa temin edebilcekleri bir malı 
Kanada yolile 60 kuruşa alabil -
mişlerdir. 

Kanada yolile Amerikaya sev -
kedilen İzmirin dördüncü ve be
§inci nevi tütünlerinden 500 bin 
kılodan fazla bir kısmı sevkedil-1 
dikten sonra bu işin karlı tarafını 1 
gören Kanadadaki birkaç şebeke 1 
limited şirketine daha müsaid tek
lifler yapmış ve şirket de buldu
ğu bu güzel müşteriyi memleket.
ten ucuz bir surette temin ettiği 
tütünlerle 34 ve 35 senesine aid 
stoklarının mühim bir kısmını sat
mağa başlamış ve bu yüzden Ege 
ınıntakasındaki bırçok tüccarlar 
da harab olarak iflas etmek dere
cesine gelmişlerdir. 

Kanada ile mevcud takas liste -
!erindeki vaziyet gayri müsald bir 
şekle girdikten sonra Amerika 
kumpanyaları bu kurnazca tica -
reli Belçika tarikile yapmağa baş
lamışlar ve bu kanaldan da yüz 
bin kilo kadar mal ithal etmişler
dir. Alakadarların vazlyete mü -
dahalesi üzerine bu şekildeki ta
kas muamelıitı durdurulmuştur. 

Komisyonun yaptığı tetkikler 
şimdilik gizli tutulmaktadır. 
Diğer taraftan ctütün limited• 

şirketi ve inhisarlar idaresini aıa
kadar eden 250 bin liralık bir tü
tün satışında 62 bin liralık bir ta
kas yanlışlığı yapıldığı iddiası ü
zerinde de tahkikat yapıldığı bil
dirilmektedir. 

İnhisarlar idaresinin 38 kuruş 
fiat tayin ederek satması için Li
mited şirketine verdıği 250 bin ki
lo beşinci nevi İzmir tütünü Ka
nada yolile bir Amerikalıya 62 ku
r~tan veresiye olarak satılmıştır. 

Ve tütünler Knadaya sevkolur 
olmaz 62 bin liralık takas ve.\ ka
ları yurda elli kuruştan 16 tücca
ra satılmış ve paranın 15 bin lirası 
bilahare depozito olarak Sümer 
Banka yatırılmıştır. 

Tahkik komisyonu; bu mesele 
ile de ehemmiyetle m~şgul olmak
tadır. İnhisarlar müdürlüğünden 

dün bu mesele hakkında şu izahat 

zusunu yerine getirmiştim. Bu - verilmiştir: 

nunla beraber, büyük bir vicdan ( •- Ortada bir takas suiistimali 
azabı ile kıvranıyordum .. Dört yıl yoktur. Bir yanlışlık vardır. Ve bu 
neler çektiğimi ben bilirim. Ni - işin düzeltilmesi için Kanadadaki 
hayet, artık dayanamadım ve bir firmanın mümessili şehrimize ça
gün mektebin müdürüne çıkarak,, ğırılınıştır. Pek yakında şehrimize 
meseleyi anlattım. Müdür: c- Sen'-!::g::e:;:lec;:;;ek;:t::i::r·;;.• _______ :-:---

büyük bir cürüm işlemişsin. key- • T t J .. k· A t· ı. , o·ı.k·ı ,, 
fiyeti maarif müdürlüğüne bil - op 8]8Jli 1 n lrıB JI llll a 1 1 
d;receğim ..• dedi. Ben de: cSen s A~ Ya'(a·anJı 
bilirsin, dilediğin gibi yap ...• di- oyan a.n . \1 
yerek, odasından çıktım. (Birinci sayfadan de,·anı) 

İhtiyar bir sigara yaktı, sonra: Hadiseden haberdar olan emni -
- İşte azizim, dedi. Bu mesele- yet ikinci şube müdürlüğü bir 

den dolayı mahkemeye verildim. kaç saat zarfında bu mühim hır-
Yanından ayrılırken de: sızlığın failini meydana çıkararak 
- Kimbilir, dedi. Belki de ceza yakalamıştır. Hırsız Ekrem adın-

vermezler .. Ve sözlerine ekledi: da biridir. Çaldığı paralardan 1070 
- Bununla beraber, mahkiim lirası üzerinde bulunan Ekrem 

olsa da, pek üzülmiyeceğim .. Zira, suçunu itiraf etmiştir. Ekrem ad
büyük bir vicdan azabından kur- liyeye verilmiştir. 
tuldum!.. MEHMED HlCRET 

Deniliyordu. 
Ayni zamanda, Halife Abdül -

melikin de, kendisinden önce Irak 
cephesine gönderdıği kumandan
larından birine yazdığı bir mek -
tubda şöyle diyordu: 

•Abdullah Yezidin kardeşi Ma
sab Yezid bir ordu ile o tnrafa ha
reket et111iştir. Kendi ,ini \re or .. 
dusunu mağlıip edebilmek için, 
harbin icap ettirdiJ:i bütün hıle 
ve deı;iselerden istifade ediniz. Ve 
eğer Abdullahın Ser..,·keri Masab 
elinize esir düşers~, onu ben ge
linciye kadar muhafaza altında 

bulunduruııuz. Kendisine • yaka
landıktan sonra - el uzatanlara en 
ağır cezayı vereceğimi orduda 
ilaıı ediniz.• 

Irak seferine çıkan iki muhari
bin, ne maksadla harbettiğini an
lıyabilmek için, bu iki mektubu 
gözden geçirmek kafi idi. 

Biri imha, öteki ıslah etmek 
maksadile girişmişlerdi. 

(Devaıxn v.IU'\ 
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K ISA P O LiS 
HABERLERl 
~ * Kadıköyünde Rızapaşa çeşme 

caddesinde oturan Cemile adında 
bir kadın odada dolaştrken ayağı 
kayarak mangalın üzerine düşmüş 
başından yaralanmıştır. * Ortaköyde oturan g yaşında 
Harun isminde bir çocuk Ortaköy
den geçmekte olan 516 numaralı 
tramvaya asılmak isterken düşe

rek başından yaralanmıştır. * Tophanede oturan Sıdkı a -
dında bıri K.ıhçAlipaşa hamamın

da yıkanmakta iken düşerek ba -
şından yaralanmış hastaneye kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

-Üniversite Birliği 
Üniversite talebeleri için açı -

lacağını haber verdiğimiz cbirlik• 
için tetkikler yapılmaktadır. 
Çarşamba günü toplanacak ı>

lan dekanlar meclisinde esaslar 
üzerinde konuşularak hemen faa-ı 
liyete geçilecektir. 

Balkan Konseyinin 
İçtimaı 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Balkan Antantı konseyi bugiİ°' 
Bükreşte toplanıyor. Bu içllınad• 
hazır bulunmak üzere, AtİJllldııO 
hareket eden Yunanistan Ba§' ' .. 

kili Metaı.sa.., Belgrada uğrıyat'~ 
yeni Yugoslav Başvekili ile görül" 
müştür. Hariciye V ekiliıniz şiiJı· 
rü Saracoi;lu da Bulgaristand:ıJI 
geçerken, y•kında Ankarayı ıi ." 
yaret edecek olan Bulgar B~şvel<l' 
li Kö eivanof ile trende beş ,~· 
at süren Lir ınütakat )·apu,.~ıır· 
Bükreşte yapılacn1< müzaker.J'f" 

1 b "k" t .,._.;lı· den ayrı o an u ı ı emrs, 
başına, Balkan sulhunu •a!:Iaın ." 

d ., . 1 iıılr 
laştırmıya yardun e en ı ... ı ı 

sedir. 
Balkan konsevinin son i~tioı' · . . ııııı 

mdanberi, antanıa dahıi 0 

dd ··ııer 
memleketlerde bazı tebe u ~· 
vukubulmmtur. BinacnaJc,·b il 
reştcki içti~u iş!irak edecek O" 

lan simPlann h.zılan yenidir. c;r 
fenko Roman ·a dış politika,ıJl1' ... 
direk5iyonunu eline bir kaç a'/ 1 

d·uu' vel nlmış bulunuyor. Stoya ı 

viç kabinesinin i ,tifasından so~~ 
Yugoslav hariciyesinin bnşın• ~: 

·d~· çen Markoviç ise daha yen• 
H 

.. <;e 
Saracoğluna gelince; arıcıyc , 
kili sıfatiyle ilk defa olarak sııJ 
kan konseyinde bulunmakla b:J 
ber, Ankara hükumetinin en . 

"b' uzuvlarından biri oldul!'n ~~ 
birçok defalar Hariciye Vel<ılı' 
vekıilet de ettiğinden hiç de ) 

11 
bir sima sayılmaz. Bundan b~·1, 
uzun müddet mübadele işler•! 

meşgul olan Snacoğlunun JJ~ 
kan meseleleriyle hususi Lir 
kası vardır. 

Hariciye Vekil imiz, İst~nb~ 
dan ayrılırken, Bükrcş içtunııl , 
hedeflerini şu sözlerle hüliı.s• tl 
llıİıjtir: 

•Biikreşe, Balkan müttefiJJıl'. 
mizin devlet adamloriyle ~~J' 
mak, onlarla milletimizi alil<"" . 
dıran siyasi ve ikti .adi mesel' . 
lerde görüşlerimizi teati •·e :;:,.. 
bit etmek maksadiyle gidi~ 

/ 
Filhakika bu, Bükreş içtı"",, 

da istihdaf edilen gayenin eP 

ci-ı bir ifadesidir: tanışmak· ~, 
rüş teati etmek. Ve görüşil tr'ıt 
etmek. Bu, aynı zamanda kut" ,r 
şundaııberi, Balkan antantı tJ ,ı 
fından sarfcdilen faaliyetin 
hüliısasıdır. Konseyde Balkall 

41 Jetlerini temsil eden simalar 

ğiş•e de faaliyet aynı faaliy•11~ 
Diğer taraftan birkaç gün 'JI. 

gelen bir Bükreş telgrafı, b 1 
müzakerelerine başlıyacak ~"f 
içtimaın rnznamesini şöyle b 
sa etmektedir: ~ 

1 - Antant müddetinin ııP" 
masL ~ 

2 - Balkan antantı devlet~• 
nin komşularile ve bil has ;a 

caristanla ınıinasebetlcri. / 

3- Münihten sonra BuJgal'..I 
da muahedelerin tadili pr<>~I 
dasınm canJaması üzerine 
çıkan meseleler. ı' 

'-- Umumi entemasyon•1 

ziyetin tetkiki. 

5- İktısadl meseleler. .ıl 
'- Silahsızlanma lehind< 'ıl 

rıe 
veç tarafından ynpılan tek 1 

•' 

Ş• alınacak miişterek har<'k•1 

tL ~,ı1' 
7- Franko bpanya.,o•. ,i•I 

takip edilecek mü~terek b•' 
set üzerinde görümıck. ,,,1 , ~ ,. 

8- Lahey adalet dh·aıı•" ,! 
terilecek nam•cd üzerinde "' 
kere. ,,ı 

·ıı • (Devamı 6 ıncı s/ 

1 
KUÇU!-< 

... HABERLg3/ 
ııı~~ * Vali Bdediyeye aıd 1" 

işleri takip etmek üzere p.ıı 
gitmiştir. , 

ve'' * 1ktısad Müşavere he ~ 
rın toplanarak ikinci nevı ~tP 
hakkında bir karar ,)erecC &" 
* Takı;imde a!ıide . ırır~lJI 

daimi bir resim gaöerısı a 

kararlaştırılmıştır· d' * Etrüsk vapuru ııakk~ı.ıV'~ 
pılan tahkikata aid e,-ral: 

ya gönderilmiştir. 



ISTANBUL KAZALARINDA 

ızılay'ın Yeni Yıl 
Kongrelerı 

Bir Senede T eplanan 
Varidat Ne Kadar 7 · 

Ş 
ehrimiziıı muhtelif semt -
lerindeki Kızılay ocalı:lan

nın kongreleri peyderpey 
Yapılmaktadır. 

Evvelki akşam da Eminönii kaza

sına bağlı Beyazıt nahiyesinin 

kongresi akdolunmll§tur. 

Bu toplantıya C. H. Partisi E

llıinönü kaza idare heyeti başlı:an 
"ekili ve Kızılay Eminönü kaza 

başkanı avukat Atıf Odül ile Par
ti erkanı ve nahiye idare heyet -
leri ile başkanları ve aralarında 
genç, ihtiyar pek çok bayanlar 

b_ulunan kalabalık bir üye ·kütle
sı iştirak etmiştir. 

k k:ongreyi Kızılayın emektar baş
anı B. Kazım Sarı açmış ve ri

Yasete Atıf Odül seçildikten son
ra senelik çalışına raporu ve he-

sap bil.8nçosu okunarak alkışlaı 
arasında kabul olunmuştur. 

Bunu takiben idare heyeti in -
tihabına geçilmiş ve eski idare 
heyetinden B. Rıza, B. Fevzi çık
nuşlarsa da kendilerinin fazla me
saileri göründüğünden tekrar in
tihapları kararlaştırılmıştır. 

Bu suretle, idare heyeti Kazım 
Sarı, Fevzi, Rıza ve Mustafadan 
mürekkep olarak teşekkül etmiş
tir. 
Bıından sonra yapılan bir tekli

fe göre 1 O senedenberi bilifasıla 
Kızılay işlerinde çalışan ve bil -
hassa Kapalıçarşıda büyük mesai
si görülen B· H üseyinin fahri a -

zalığı ittifakla kabul olunmuştur. 
Kongreden sonra alaturka ve a-

lafranga çalgı ve milli havalarla 
zengin bir müsamere verilmiştir. 

Manda Etini Dana 
Diye Satan Kasap 

Dün Mahkemeye Veri 1 d i 
Hakkında Takibat Yapılıyor 

' Son günlerde bazı kasapların 
Ilı.anda etini dana eti diye halka 
"~rnıek istedikleri görülerek bu 
~ıbi kasaplar hakkında sıkı bir 

ontrola geçilmiştir. 
T Bu kontrollar neticesinde dün 
btv:Pazarında İsmail isminde 
h r asap suç üstü yakalanarak 
enıen Müddeiumumiliğe veril -

llıiştir. 

Müddeiumumilik İsmaili 4 ün
cü Sorgu Hakimliğine sevketmiş 
Sorgu Hlliroliği de kendisini 2 in-

Üniversite 
Rektörü Dün 

Ankaradan Geldi 
Üniversiteye ait bazı işler hak

kıllda temas!Arda bulunmak üze

re Ankaraya gitmiş olan Üniver
site ll.ekt·· .. . oru B. Cemil Bilsel şeh-r,,..,, __ 

. ._., dönmüştür. 

h 
bün kendisi!e görüşen bir mu· 

arr· · . 
lı ırıınıze Ankaradaki faaliye.ti 
akkında şunları söylemiştir: 
. - •Anka.raya, bilhassa yeni Ü'-

nı"ersite b" t . . . ·ıt· M u çesı ıçın gı ım. a-
arif ... 
l . Vekili ile görüştüm. Kendi -
erı b'lh ı assa; yapılacak ve halen 
~ap'.Jınak13 olan inşaatın bitiril
·•ıesı .. 
r ıçın lazım gelen emirleri ve-
ecekıe . . . 

<liğer . rının ve Ü'niversitf ye alt 
"1' ıhtıyaçları biran evvel te -

·n bu 1 Yuracaklarını vadeyledi -
er! ... , 

-

ci Ceza Muhakemesine teslim ey-1 
!emiştir. ı 
Diğer taraftan Vali ve Belediye I 

Reisi B. Lütfi Kırdar et satışla-
1 

rında halkın hiçbir suretle aldan- j 
maması için gerek fiyat levha ve 
etiketlerinin ve gerek etlerin ne
vi ve cinslerinin her gün ve her 
semtte sıkı bir kontrola tabi tu -
tulmasını, hile yaptığı görülen ka
sapların derhal Müddeiumumili
ğe teslim olunmalarını bütün şu
belere tamimle bildirmiştir. 

Silivri Halkı Bir 
Yeni Mekteb 
Yaptırıyor 

Silivri halkının yeni ve büyük 

bir orta mekteb tesisi için bazı te
şebbüs'lerde bulunduklarını yaz
mıştık. 

Şimdiki orta mektebin pek dar 

ve ihtiyaca gayri kati geldiğini 
söyleyen Silivrililer dün bir blıda 

ile de vilayete müracaat etmişler 

ve modern, yeni bir orta mekteb 
binası inşası için aralarında iade 

suretile 70 - 80 bin lira bir para 
toplıyarak bu mektebin sür'atle 

yapılmasını temenni eylemişler

dir. 
Maarii Vekaleti yardım ettiği 

takd;rde; vilayetçe icabeden ko

lay !ık ve müsaadenin derhal esir
grnmiyeceği cevaben kendilerine 

bildirilmiştir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

l'<o. 'l8 Yazan: M. Sami KARAYEL 

y0;8~i I:_anım, ellerini ovuşturu- - Öyle amma; bak kız İstanbul-
J-ıı dugu yerde pirelenip du- · dan dışarı çıkm:ık istemiyo_r. So_n-

Yord t r~lJ.eı. u. Herhalde efendi haz - ra, sarayı hümayuna da gı mege 
tnaı ının uzun ve dikkatli konuş- razı değil.. Bu kayıtları nazarı 
he· arı bir falihayır idi. Kızı çok dikkate alarak ona göre bir fiyat 

genını 
1-la . Ş olacaktı. 

dan tnıd efendi; biraz mülfilıaza
.. sonra· Es· . h 

cı.ıh • ırcı anıma tevec -
ederek: 

-Eh• S" Yorsu ·" oy le bakalım ne isti-

-~ bu kıza.. I 
vııı '••ilah lfendiciğim, bu kız i-
b "ıı'~r k .h . 

ana " yası elli bin altun 1 
ve on b. 

"•ıct; B· ın altun da kendisine! 
hancı. d ı~ınern ne diyeyim? Siz ya-

egılsiniz? 1 

istemeniz ıazım ... 
- Evet; hakkı aliniz var ... Kı

zın değeri var doğrusu .. İstersen~.' 
bir de hamama çekelim orada go
rünüz ... Vücudü şaheserdir ... Böy
le bir dilber ben bile hayatımda 
görmedim dogrusu. . 

_ Evet, güzel kız,.. Padışah;ı. 
layık ... Fakat istemiyor .. Hele. sizi 
söyleyiniz bir fiat... Hamama sok
mak çıplak görmek istemem .. · Mal, 
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1 Çocuklarımızın Sıhhati Mes'elesi 1 Gençlere ~ 

MekteblerinBahçeleri Havacıh~ lfLFB 
Talebeye Y etmiyecek Derslerı G eçe~;:i:!~~kmuallimj Hovardaca 

D 
enizbanka aid, gün geçtikçe 
yeni yolsuzluk iddiaları 

meydana çıkıyor. Bütün 
bunlar, şimdi talıkik safhasında -

dır. Henüz netice alınmadan, hiç 
birşey söylenemez. Fa.kat, bugün

lük rivayet halinde de olsa, orta-

K d K 
•• • k Çocukların Model ;!:: .!~1!7:tum bana şun-

a ar uçti tür v:!a~~ ;:t~~isır~~!~~ i- şehir!~~~~~n~~i~!:~:~:;ş;;~ 
• da söylenen ve ya:olan hadiseler, 

bizi müteessir ediyor. 
Denizbankta, u küçük ::ir yol• 

ırurluğuıı vukuuna dair, f,hhtk.t 

neticesinde bir emare elde ec1;ıe

mese, bizce, ortada şu vaziyet var

dır: Bu müessesede, teşekkülün

den bugüne kadar su yerine para 
harcanmıştır. 

Bizim bünyemiz, bu kadar faz
la ve hovardaca sarfiyatı, yahud 

da, Nevyorklu milyarderlerin kur
dukları bir hususi banka kadar eli 
açık olmayı kaldıramaz. 

Biz, fakir milletiz. Ne kadar bü

yük işler görıneğe mecbur olur -

sak olalım, daima az sarfetmeyi 

kendimize şiar addetmeliyiz. 

BÜRRAN CEVAD 

Pahah 
M_yva 

Satanlar 
Bunlar 

Takibat 
Hakkında 
Yapılacak 

Bu Hususda Bazı Yeni Tedbirler 
Al nması Kararlaştırıldı 

ehrimizdeki ilk ve orta 

ş meüteplerin hemen ekseri
sinin bahçelerinin çok dar 

olduğu , bu münasebetle çocuk -
!arın teneffüs zamanlarında ser
best oynayıp hakkile istifade e -
demedikleri anlaşılmıştır. 

Bizzat Belediye Reisi ve Vali 
Lütfi Kırdar bu hususta tetkik
ler yapmış ve müteaddit mektep
leri geze;·ek bunların yanlarında
ki arsa ve binaların istimlakı su
retile bahçelerin genişletilmesini 
emretmiştir. 

Bu meyanda, Nışantaşı okulu -
nun yanındaki arsanın da tekar
rür etmiş olan istimlak muamele
sinin tacili kararlaştırılmıştır. 

Bu iş; 10 güne kadar ikmal olu
nacak ve derhal arsanın tesviyei 
türabiyesine başlanacaktır. 

Arsa; büyük bir çocuk bahçesi 
haline getirilecek, bunun için de 
modern çocuk bahçelerindeki bü
tün tesisat yapılacaktır. 

Bunu takiben de diğer bazı mek 
teplerin bahçeleri geni:jletilecek
tir. 

Amerika'ya Yeni/Cemiyetten Bazı 
Bir Sigara Doktorlar 

Gönderiyoruz Çıkarıldı 
Tütünlerirnizin nefasetini nazarı 

itibare alan bazı Amerikan fabri

katörleıi, yaptıkları harmanlarda 

kullanılan nisbeti bir misli yük

seltmişlerdir. Bugünlerde tütün -

lerimizden yeni bir sigara cınsi 

daha Amer:ka piy .•sasına çıkarı -

lacaktır. 

Bu yeni sigarayn 

verilecektir. Diğer 

cSmyrna. ismi 

taraftan Ege 

Şehrimizde faaliyette bulunan 1 

Türk Tıb Cemiyetine kayıtlı 

olan doktorlardan bazılarının a -
za taahhütlerıni uzun zamandan

beri vermedikleri görülmüştür. 

Bu münasebetle cemiyet aza -
ları arasında bir tasfiye zaruri gö

rülmüş ve aidatını vermiyen dok
torların hepsi cemiyetten çıkarıl
mışlardır. 

Meyva ve sebze gibi bir narha 
tiıb• ocm.yan maddele: ·n Beyoğlu, 

mıntakasında yetişen iyi cins tü
Şişli ve Maçka gibi yerlerle uzok 
se, tlercı ~ çok pahalıy:ı satıldığı \ünlerin hepsi bu sene satılmıştır. 

Bu surtle; şimdi; Tıb Cemiyeti
nin yalnız 161 azası kalmıştır. 

1 
Beledıyeye şikayet edilmiştir. Müstahsilin elinde yalnız orta ve 

Bu yüksekliğin, sebze ve mey- aşağı kaliteden mallar kalmıştır. 

va halındd.i alış fiatı ile m~teri- 1 Aşağı kaliteli tütünlerimizin 
ye satış fiatı arasında hazan 20 - > .. • . 
25 kuruşu bulduğu iddia olunmak- başlıca muşterısı olan Almanyaya[ 
tadlr!.. henüz büyük bir satış muamelesi 

yap1Jm~mı~t1r. I 
Yalnız bu sene Amerikalılar biz

den doğrudan do"_, va pek az tü

tün almıslardır. Kanadaya ise çok 1 

tütün sotılmıştır. 

-...-
Ne v yor k Kongresi 
Beynelmilel 3 üncü cmikrobyo

loji kongresi> nin eylfılde ı ev -

yorkta toplanacağı şehrimizdeki 
doktorlara bildirilmiştir. 

Sergi münasebetıle Nevyorkta 
birer de beynelm 'el mikrnp ser
gisi açılacaktır. Bu kongreye hü

kumetimiz de iştirak ctmeği ka
rarlaştırmıştır. 

Belediye reisliği; bu mevzu et
rafında esaslı bir tetkıkat yapıl -
masını ve ihtikar demek olan bu 
kadar yüksek bir fıat farkı ile sa
tış yapan manav ve dükk..ırıcılann 
tesbit edilmesini alakadarlara bil
dirmiştir. 

Diğer taraftan şehrimizin ilrtı

sadi işlerile uğraşan Belediyedeki 
iktısad heyeti de sebze ve meyva 
işi üzerinde icabeden esaslı tet -
'<.ikle;e bıışlamıştır. 

Yeni Bir Halkevi 

Yakında alınacak tedbirlerle 
sebze ve meyva halinde esaslı ıs
lahat yapılacağı ve bu meselenin 
kökünrln hallolunacağı anlaşıl -
maktadır! ... 

Bilhassa perakendeci esnaf ile 
seyyar sebze ve meyvacılar da bu 
ıslahatın biran evvel yapılmasını 
Beldiyedn rica etmişlrdir. 

---o---

Bir Profesör Hasta 
Bir müddettnberi, boğazından 

muztarib bulunduğundan dolayı 

Şışli sıhhat yurdunda yatmakta 
olan Üniversıte hukuk fakültesi 
idare hukuku profesörü Sıddık 

Sami; şimdi de Difteriye yakalan

mıştır. 

meydanda .. 
Fakat bir kere de çıplak görme

nizi tavsiye ederim... Çok beğene
ceksiniz uryanlığını .. · 

- Lüzum yok mal belli ediyor 
kendini .. Her halde bu kızın vü
cudü venüsten bile güzeldir. Fiatı 
söyleyiniz siz .. 

- Acaba kendi ayrıca bir şey 
ister mi? Bir kere kendisile gö -

rüşsek ... 
_ Görüşelim... İsterseniz siz 

sureti hususiyetle konuşunuz .. Ve 
yabud bana bırakınız ben konu -
şayım .. Ve yahud siz benden ala
cağınız parayı söy Jeyiniz, ben 
kızla onun alacağı ve istiyeceğı 
para için ayrıca konuşayım ... Na
sıl isterseniz ... 

- Pekala, ben sizden alacağımı 
kararlaştırayım.. Öbür tarafını 
siz kızla hallediniz .. Ben buna ra-

zıyım .. 
_ Pekalıi .. Söyleyiniz, ne isti-

~orsunuz .. 

Bu resimde ı;;ııede yeni yapılan HaJke\·i binası gonılııycr. ı-ilelle pazar 
günü O(ılaıı ~·eni ll::ılkrvleri arasın 11r. Şilc-liler llalkevinc 

kavuştukları ~ c nıeınnundurlar 

- Yirmi beş bin altın .. 
- Çok ... Bu şerait allıııcla l;irn· ' 

se vermez bu parayı .. 

- Susmayınız, doğruo:ı budur. 
- Pt.:iı ne verebilirsiniz? 
- Ben, on beş bin lira verirım .. 

Kız da ne isterse onunla knror -
!aştırıp ayrıca onu da ona t~d 'ye 
ederim. 

Esirci hanım, buna razı oln uş
tu. Çünkü bu kadar parayı Ha -
mid Efendiden başka kimse ,·er
mezdi. Hemen kabul ederek ce
vab verdc: 

- Pekala efendi hazretleu. .. 
Sizclen iyi değil, kızı bu fiata sız" 

veriyorumm. Yalnız kendi alacağı 

parayı onunla konu~uııuz .. 
- Müsaade edersen.z ... Bu işi 

kızla başbaşa yalnız konuşmama 

izin veriniz .. 
_ Aman efendim nasıl emir 

buyurursanız öyle olsun. Bendeniz 
buradan uzaklaşayım ... Kızı hu- 1 

zurunuza göndereyim .. 
-· Fena olmaz... Sizin on beş 

bin liranızı kabul ettim .. 
Esirci oturdugu yerden fırladı. 

Cananın bulunduğu odaya gitti. 
Canim; kanapeye otur muş, en

tarisinin püskülü ile düşünceli bir 
surette oynuyordu. Hanımının i
çeri girdiğini görünce ayağa kalk
tı ve buyur etti. 

Esircinin yüzü gülüyordu. Kı

zın sırtını okşıyarak: 

- Kızım; şimdi huzuruna çık
tığın zatı şuif Sadrı Anadolu 
meşhur Hamid Efendidir. Çok ki
bar ve zengin bir adamdır. İhtiyari 
olmakla beraber çok çelebi, saza 
söze meraklı cümbüşü sor:>ver· bir eh
li dildir. Seni çok beğendi nasıl 

bu adıma g.dn misin? 
Canan hoç bu fırsatı kaçırır mıy

dı? .. Nasıl olsa elinde büyüdüğü 
efendisi ne yapar yapar kendL<ıini 
muhafaza edeı di. H men cevab 
verdi: 

den evvel deniı!i, denizciliği, de· 
tibaren havacılık sevgisini uyan-

niz rnnhsullerini bilmelidir. Sıın
dırmak için ·modelciliğe büyük bir 

funda bir küçük anket yaptım. De
ehemmiyet verilmesi bütün mek-

nizi, bütün teferrüatile iyice tanı
tepleretamim olunmuştur. 

yan pek az çocuk bulunduğunu 
Bu suretle; elişleri derslerinde 

hayretle gördüm. Bir kere, içle· 
ıekmil talebelere model tayyare 

rinden mühim Lir kısmı denizi 
tipleri yapma usulleri öğretilmiş 
olacaktır. korkunç bir tabiat parça" olarak 

Esasen bir müddettenberi açı- tanıyorlardı. Deniz insanı boğar, 
lan ve adedi son zamanlarda 450 fırtınalı denizler gemileri batırır. 
ye bali ğolan modelcilik kursun· Denize düşen hasta olur, yazın de
dan yetişen muallimler model tay- nize girmek bazım il~ümemize se
yareyi; bugün çocuklarımızın en bcb olur. Çocuklardan mühim bir 
büyük zevkle meşgul oldukları kısmı da yil2nıck bilmi)·orlardı. 
bir spor eğlencesi haline getir _ İçlerinde ömründe hiç denize gir-
mişlerdir. miş çocuklar vardı. 

Deniz mahsullerine gc•.ı·nce: 
Diğer taraftan gençlerimizin 

Deniz mahsulü diye, yalnız balık 
havacılıkta gösterdikleri büyük te-

ismi biliyorlardı. Fakat, tuhaf de· 
rakki ve inkişaf üzerine; 940 da 

ğil mi, balıklardan da tanıdıkları, 
Finlandiyada yapılacak Olimpi -

İstanbulda harcıalem olan birkaç 
yad müsabakalarına h&vacılanmı-

balıktan ibaretti. 
zın da iştiraki takarrür etmiş bu-
lunduğundan bu hususta şimdi _ Palamut, Uskumnı, Torik ı:!bi .. 
den anlaşılmalara başlanması da Hele balıkçılığa ait tek fikirl•ri 
alakadarlara bilclirilmiştir. yoktu. Denizdlik ve gemiciliğe ge

~--

Berberler 
İmtihan 
Oıuyor 

Kurs da Yakında 
Faaliyete Başlıyor 

lince, b,1 işi hiç bilmiyorlardı. Bir 
kaçının, denizcilik ve gemicilik 
n'1ınma bütiin bildikleri, birkaç 
şirket vapuruntm nun1arasından 
ibaretti. 

Dostum, daha 1IZUJl uzun anlat
tı. İstanbul gibi bir sahil sehrin
de yetişen bir genç neler b.ilmeJi. 
dir?. Hakikaten ba bir m~seledir. 
Deniz büyük 'bir servet, bir hazi
nedir. Denizden binbir tÜTlii isti
fade edilebilir. Deniz binbir şekil
de bizim kazanç vasıtamız olabi
lir. 

Böyle, yurdun her kö~e--)inin ma .. 
halll hususiyetledne göre mesleki 
bilgiler veren, pratik hayata. bu
gün fazlasile ihtiyacımız olan, ele
manlar yetiııt~ck külttir mü • 
esseseleri kur!<ak ... 

REŞAD FEYZi 

Uzun bir zamandanberi berber

ler cemiyeti ile, sabık berberler 

kursu arasında bir ihtilaf vardı, 

kursu idare edenler bir odada ka

palı duran kursun demirbaş eş

yasını cemiyete devir ve teslim et
mek istemiyordu ve bu yüzdn ha-ı--------------
sıl olan ihtilaf uzayıp gitmekte Uyuşturucu 
idi. Nihayet, iki tarafın arası bu- M 
lunarak bu vaziyet halledilmiştir. addelerin 

Eski kurs aliıkadarları kurs eş- s ş ki 
yasını cemiyete devir ve te:Jirn et- atış e i 
ınişlerdir. Berberler cemiyeti, ida- Uyuşturucu madde müptcJ.alan 
re merkezi binasında bir odayı ile şiddetle mücadele eden Sıhha~ 
kuı:sa tahsis ederek eşyayı tanzim Vekfileti; bu kabil maddeler:n rc
etmiştir. Bundan sonra kurs, ce- çete ile bile sarbnı büyiik bır has· 

sasiytle kontrol etmektedir. 
miyet tarafından idare edilecek - Vekalet; UMturucu mad"eıeron 
tir. " 5 günlük azamı tıbbi miktarının 

Berber !er lrurrn asıl önümüzde- nısfından fazlasın"" bir reçeteye 
ki yıl tam olarak faaliyete geçe - yazılmamasını kaıoarlaştırmıştır. 

cektir. Derhal C.erslere başlama • Bu karara göre - tedavi mak -
masının sebebi, tatil mevsim.inin sadile • bu gibi il~çlardan hasta -

!ara verilmesi icabcden miktarla ı 
yaklaşmış olmasıdır. Ancak önü- bütün doktorlua tamim ve teblıg 
müzdeki aylar zarfında da büsbü- olunmuştur. 

tün atıl bir halde kalmıyarak. bi-

lip de elinde tasdiknamesi olnu

yan berberlerin imtihanlarına 

başlanacaktır. Bu imtihanlara 28/ 

2/939 tarihinde başlanmasına ka

rar verilmiş ve keyfiyet esnafa bil

dirilmiştir. Ders kadrosunda Şim
dilik dört muallim vardır. Bir 

müddet sonra umum! bir kongre 
yapılarak kursun esas ve kat'i kad

rosu tesbit edilecektir. 

- Pekiıla... Emredersiniz .. 
- Şahsın için kendisinden para 

istiyecek misin? 
Esirciye işi çaktırmamak için 

şu mukabelede bulundu: 
- Eh! ... Verirse n<?den almıya

yım? Siz kendisile böyle b,ir şey 
konuştunuz mu? 

- Evet, konuştuk ... Ben ala -
cağımı aldım ... Belki sana da bir 
şeyler verecek kızım. 

- Teşekkür ederim ... 
- Bu iş için seninle hususi gö-

rü~ınek istıyor .. Haydi yanına git 
konuş ve anlaş ... 

Canan, esircinin bu son sözleri 
üzerine boşalan bir yay gibi ye
rinden oynadı ve Hamicl efendinin· 
huzuruna seyirtt.. l 

Nihayet; Canan eski efendisile 
daha doğrusu çok küçük yaşta ı 

bkar~t ni teslim ~tliğ, f'l'amıd F. -
fendi ile yalnız başbaşıı kalmıştı. J 

l Devnmı vat) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

evlet Dairelerinde 
Devle& dairduln~f'. l"f'smi mu

esseselerde, itini gOrd. ml"k h:in 
müracaat eden ~h • ı m••, alihln 
işleri. alika.d&r mc.-niurı:tr tarafın
dan ne kadar çabuk g-onile«k ,~e 

ne kadar kcsl.irme yoldan ci~ile
cek olursa, hiç tiııpbe yok ki, o ka
dar isabetli, .muvafık ve fa)·dah 
bir hattı harr-ket taklb edtıınit 
olur. 

Hele esha.bı mesalllıe, memur
ların barid muamele ~tuıegi, batı
rıp çaiırma.SJ ka&'in'eu doıro de
tlldil'. Dalbuki bir okuyucuınuz 

bize, bb:lm de zaman r..ıman gO -
zümUzc çarpan bir noktayı h.•tır
latmü.tadtr. Bu okU)'ur-umnE"UD 
iı;aret etti.il vaziyet şudur: 

Birçok resmi d&ttt.lcrden ka -
pıc.ıJu bile esbabı mesalih~ barid 
ve şJddetli muamele Merek. wk 
yakıışıkM:z: bir vadyet ihdas t>hnek
te-dı.rler. Bil' kapıcıya blrşcy sorar
sını:ı, sh·e kırk ,·ıllık dilşmanuıız 

cibi asablyet ve intlalle Cf'vab ve
rir. Bu ne dem( ktlr?. 

1'e kapı<"tnuJ, n~ mt.murun iş 

sa.hthlcr;nc sert muamel")C h.ı.k .. 
tarı yokh•r; V<.' bil çok ayıı>tır. 

Bazı lhtarlar<la. bulunalarnk bu
nun öniınc lfl!("Jlebi!er,.ii it1n. bu 
vaziyete önem verUmrsıni \'f' lr.a
bmın Yallllma.sını alikadariarıl:ın 
dlli}·or ve bf'k.lt)'nrtu:, 1 

İstenl?rn t~)' Tatlı f'..il ı:-ule!' vuı. 
ve mu;ımtJc-de si.ır'athr. 
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DÖRT SENE SONRA HÖK - -
DİRiLEN BALIK!. istikbal Harpleri de de 

Nüf~sun Mühim Rol~ Olacak S 
erlevha71 ok117unca: cBu balık 

başka balık olmalı?.• demerl

nı.. 

Bu, Am•rikalı tabllyatçılardau c. 
V. Koots'ın öldıirdütu ve dlrlllliğl bir 
balıktır. Şimdi sayın illmi dlnleyinb: 

Damadını Seven Kadın! 
Alman Nüfusu Durmadan Artıyor, 

Halbuki Fransızlarınki Daima Eksiliyor 

Fransız Askeri Mütehassısları 
·· r' atle Tedbir Alınmasını istiyor 

/A 
vruparla bu sene ne gibi 
mcs e.er çıkacak, yah ud 
daha doğrusu tazelenecek 

c ve meşgul olanlar FransJnın ve 
A.'llanyanın ıs.ıkbnlde karşıl,klı 

ne vaz.yet alacaklar:.nı çok düşü
nu,,or • .ır Şu son b;r senedenhcri 
A uupada buyuk değışJ<.lucler ol
e! Fransanın ıcal:" da yardım 

gor ceu t rafiıı.r eksı :li. Buna 
ır kabı! lng tere ile Fransa ara
s. kı tc riki mcsa esas kı..v -
vet nd' Parıs ıle Londra bugün 
her vakitkindeıı z.yade sıkı tir 
dostluk.a bırbirinc bağlıdır. 

YUA eıli sene evvel Fransanın 
büyük .ht.ıaı dnvrındeki nufusu 
28,000,000 ıdL İngiltere, Avustur
ya ve Prusya blr araya getirl~e-

• 1 eps!nin nüfusu kad~r birşey! 
Sonra t vrupada Fransa aley -

hıne bir ittifak oldu. Fransa bu 
ittifaka karşı koyabildi. Ondan 
sonra Fransada nüfus arttıkça art-ı 
tı. Yalnız şu var ki Prusyanın ve 
dıi!er irili ufaklı Alman devlet -

Yeni Seçim Arifesinde: 

Fransız umum e.-leanınarbıye reıat 

General Gamelin 

!erinin nüfusu da artıyor ıdi. 1870 
de Fransa ile Almanya nüfus iti-

barile haşhaşa gelmişlerdi. O se
ne harb oldu. O zamandanberi 40 
sene geçti. Fakat Almanyanın nü
fusu arttıkça arttı.. Fransada ise 
bilakis azaldı. 
Almanyanın bugünkü nüfusu 

75,000,000 den fazla olduğu halde 
Fransan.n nüfusu 41,000,000 kişi

dir'. 

Askeri mütehassısların yazıla

rında yürütülen bu mükayeseden 
son·a varı an netice şudur: Bir 

mil.etin harb kuvvet ve kabili -
yeti ancak yetiştirdiği gençlerin 
miktarı ile ölçülmek kaidesine 

göre harb ihlımaliııde bir memle
ketin müdafaa ve taarruz imkan
ları bu esasa göre düşünülür. Hal
buki bir memleketin daima genç 
kuvvetlere malik olabilmesi için 

mütemadi surette arkadan nüfus 
yetişmek lazımdır. Bu nüfus ise 
yeni doğacak çocuklardır. Fakat 
dikkat edilecek bir nokta daha 
var: Bu doğumların fasılasız, mun

tazam surette devam etmesi şart
tır. Bu da temin edildikten sonra 
o nM!mleket taarruz ve müdafaa
da kendisine !Azım olan niıfus kuv
vetine malik say•lır. Halbuki Fran
sada doğum mütemadiyen azalı

yor. 

.Sir bahk alınız, çamurlu blr kap 
içerisine koyunuz.. Bu çamuru, J'& -

va.ş ı·ava.t kurutunuz, kerpi(: haline 
cetirlnlz. Bir tarafa koyunuz. Dört ae
ne sonra karınız. icerlsinde bolacatı -
naz, kuru.mut. ideta mumra haline 
celmlş bir balıktır. Efer bu, balak -
lıklarıla Y&fl.l'&n cinsten bir balık ise 
mutlaka dlrilecekUr. Vakıi blra:s u
yıflamqhr. 

Fakat 101hhatl yerbıdedlr, ha1atmı 

muhafaa etmektedir. Bu C'eçen dOrl 
sene lçindt, kendi lelnde sakladıtı 1a
tı ifraz ederek yarı ölil kalmL!Jhr. 

•Slz onu öyle zannedcrslnb:. ua,-ır! 

O ölmemiştir, ya1ıyor. İki aatte blr 
teneffüs etmekte, kendi oesrlle eok ba
ti bir şcktldr '1daJanmaktadır. Bu ku
ru bah~ı ılık bir suya koyunuz. Yavaş 
yavaş kendine rclecek. 7eniden hayal 
bulacaktır. 

•l!ind fakirlerinin tecriıbelcrlnde 

hileye . :ıpmadıkları kabul edilirse on
ların da Letajik h~dlerinde a7nİ feyl 
vakidir.• 

BİR Zİ'RAFA'.VIX NAKLİ 

İskoçya.da Kostorfin be1edly ·l. ha1-
vauılt balı~sl l('in jorJ adh bir Zürafa 
sahn altruş. Zürafayı nakJeden kam
yon, ancak dört metro yü.k!tckllj.nde 
bir köprilye C'-'lml.$. Ifalbukf 7.ürafanın 
boyu 5 metro 40 aantim. Geçebilmenin 
çaresi yok. l\lecburı jorJu 7rre indir -
mişler, köprüyü yaya g'eçlrmek iste
mişler. Fakat mairur ha1van bunu an
layınca boynunu, evvelkinden daha faz
la lllahntf. Jla7vanın nakline memur 
sardlyan bir merdiven Uzerıne ('ıkmış, 
Zürafanın boynunu eldirmete çalq ... 

mış. Beyhude ••• 

(:.nlran) l'Heleslnln 7azclıiına söre 
hayvanı tekrar klLIDJ'On& ltoym11$lar, 
KJUlona ıetlrmlşler. Oradan IBrbtol 
tarlklle cönderooeklermlş.. Bu 701 ü
zerinde köpril illin yokmuş. 

JurJ: Brblolda bir vapura blndlrUe
cek ve hkoç7aya cönderllecektlr. Ya
pllan hesaba ıöre ba7vanın nakU mas-. 
rafı, kıymeUnJn bir mlsJI tazladu. Aa .. 
tan yüzünden daha ııahalı diye işte 

buna derler. 

BİR KEMANIN HfKAn:st 

Neclünm anncsı 

N ecla yirmi dört yaşına ka
dar okudu. Bab3sı öldüğü 

zaman, o, on yedi yaşında 
idi. İngılız kollcj.ni henüz bitir -
mem-'lti. 
Neclanın babası emekli konso

loslardardı. 

Necla, babası öldükten sonra da 
tahsiline devam etti. 1 

Kolleji bitirir bitirmez Kadıkö
yünde annesinin yanına döndıi. 1 

Nigar Hanım .. Kocasından kalan 
dört katlı bir aparlımanın birincil 
katında oturuyordu. Necla mek -
tebden çıkınca dört yıl bekledi. l 

Ne beliyordu? Kimi bekliyordu? 
1 

Annesinin fikrine göce uygun, 1 
zengın, mevki sahibi bir koca. 

Necliıya gelince, o, hiç de bunu 
beklemiyordu. Arkadaşları gibi 
koca peşinde koştuğunu görenler 
yoktu. 

Necliı okuyordu .. 
Çok okuyordu. 
Bir gün Nigar hanım, kızına: 

Fakat, ben onunla gidcrsPm, sen 
yalnız kalmaz mısın, anne? 

Diye sordu. 
Oysa ki, Cemıl ıle Nigar Hanım, 

aralarında şöyle hır icar ar ver -
mislerdi: 

•- Ankaraya 
dcoeğız .. Ve bir 
j!ız!. 

hep bırlikte gi
arnda oturaca -

Nigar hanım bu kararını kızın
dan saklamıştı. 

- A yavrum, dedi, ben senden 
nasıl ayrılabilirim? Ve sen henden 
uzaklaşıı.ca anneni arıımaz mısın? 

Necla müşkül vaziyetle kalm4-
tı. Annesini': 

- Hayır .. Aramam 

Diyemedi. Maamafih NPCll pek 
de yalnız olarak aile ocağından 

ayrılmak niyetinde del!:ildi. 
O hafta içinde nişanlandılar .. 

Üç ay sonra nikahları kıyıldı. 
ve üçü birlikte - oturdukları da -
ireyi de kiraya vererek - Ankara
ya gittiler. 

* 

,- Yazan: 

J~KENDER F. SERTELLİ -
Hanım kıskanç bir /;esle anlatı -
yordu: 

- Artık tahammülüm kalmadL 
Anlıyor musun? Ya anu .. Ya beni. 
İkimizden birini tercih et! 

Acaba içerde başka bir erkek 
mi vardı? 
Neclanın annesi kime hitab e

diyordu? Genç kadının dizleri • 
nın bağı birden çözülüvermişti. 

Fakat, kal'iyetle hüküm vercuıe-

'di: 
- Belki odada başka bir adal11 

vardır .. Cemil belki de dışarı çık· 
nuştır. 

Diyerek sendeledi.. Koridorun 
parmaklığına tutunarak tekrat 
salona geçti. 

Cemil yolda gelirken. Nigar ha' 
ruına· 

- Ben sizi A!manyada tarudığııll 
Türklerden birile evlcndirece • 
ğim! 

Demiştl N eclii bu sözleri hatıl" 
lıyarak müteselli oluvordu. 

Bereket versın ki, Ccmilın af 
ğıdan yukarı çıkması Neclanın bıl' 
tün şüphelerini silm~ti. 

Cemil alona girer girmez ıır 
rısına: • 

- Beni burada nu bekliyor•U~ 
dedi. Haniya annenle bugün dı ' 
şarıya çıkacaktrnız? 

- Annem bana bir~ey söyle ' 
medL Sen de erken gitmiştin .. 

- Burada çoktanberi yalnız tP' 
sın? 

(Detıam• 1 inci ıahlfed~ 

Papalar Nasıl Ve Ne 
Suretle Secilir? 

P 
apa öldü. Bütün dünya kar
dinalları, yeni Papanın in
tihatına davet olundu. 

Prensip itibarile Konklav, her -
hangi bir şehirde toplanabilir. 

' adettir. Vaktile sarayın ambarla-
rının bulunduğu yerde 4 metro 50 
santim boyunda ve 3 metro 75 san
tim eninde, sökülür ve kurulur 

Fransada doğum miktarı hiç -
bir zaman bir milyon yirmi iki 
bin adedini geçmemiş olup 937 se
nesindeki doğumun miktarı ise 

616,000 den ziyade değildir!. 

Bundan başka son üç sene için-

t\m~rlkada, sııhne vbu Jfilyen Düri
vl7e tarafından cewllen ( B ü,ük Va ls) 
ftJ.mlnd.e, 1Ju7Uk best.ek.Ar Jotıan Stra .. 

us'un en ııl:ırel melodıleri çalınmakta

dır. En müblm aoUler, Amerikanın en 
maruf kenurnoılarmd&n To!ICha Selde! 
plmışlır. 

- Bu yaştan sonra evlenmi -
yenler evde kalmıştırlar .. 

Dedi. Ve ilk defa k'ızının izZl'ti 
nefsine dokundu. 

- Peki anne, diye cevab verd~ 
ilk çıkan kısnunı reddctm!yece - [ 
ğim. Mademki benim evlı>nmemi 
istiyorsun ... 

Bu izdivaç Cemil için uğurlu ve 
mes'ud bir netice vermiştL Cemil, 
yıllardanberi beslediği ümidlerden 
birir..in canlandığını gördü .. Av - ı 
rupa şehirlerinden birine koru;olos 
olmuştu. 

f Rady~rogram:J 
Ankara R adyosll 

aootlN 
11.35 MiUlk (Bale müıılfl - Pil• 
1t Konutma (TlirldJ'" posluı). 
19,15 Türk mtbltl (ta-. ı,..ıt ' 

Sesab faslı). 

Pakat, kardlnalların Romada, 
Va <kan sarayında toplanmaları 

küçük höcreler vardL 1 
Konklav; Papanın vefatından 10 

(Devamı 8 ıncı sahil ede) 

de ölenlerin miktarı Fransada do
ğanlardan 42,000 kişi fazladır! 

Bunda, blradl'fl17ilslln f&Plıi'ı met

bur Dovtnçl) kemanı Selde! de bulun
maktadır. 

Nil!ıir hanım kızına koca bul -
makta gecikmedi. Nedfuıın peşin
de koşan yine hariciye memur -
!arından ve aile dostlarından 

kendL•inin de çok beğendiği - Ce
mil Ural ne l!Üne duruyordu? 

Ankarada evli olarak ancak üç 
ay kadar oturabildiler. Cemil ha
reket emrini ve yol masrafını al
mıştı. 

Fevkalıide tarihi ve süslü Vatikananda Senpiyer 
manzarannd1n bir köşe 

Sonra birden konuşma konuları ciddileşti. Dok
tor: 

- Amma güzel kadını erkekler her vakit ra
hal>ı~ ~ıierler 

Dedi. Güney dudaklarını bilke büke cevap ver-
dı: 

- Güzel olm~nın. çirkin olmanın bu bakımdan 
hiçbir ayırdımı yoktur. Rahatsız olmamak kadının 
elindedir. 

- Nasıl?. 
- Rahatsız olmak için fırsat veren her vakit 

kaU.ıııdır. 

- Yok canım, böyle söyleme. 
- Titbii böyle konuşurken, gülerken, oturur· 

1<en ciddi olan bir kadına kimse ne bakar, ne de bir 
ııe~· söylemek ve yapmak için cesaret bulur. 

- Durup dururken güzel bir kadını rahatsız 

eden crkckltr yok mudur!. 
O çeşil erk~k poiislik olan erkek demektir. O 

vakit te kadının güzelfiğinın, çirkinliğinin etkisi 
yoklur. Bir erk k yolda gıderken hiç aklında, fik
rinde yokken n ....ı bir deli ile, yahut sarhoşla, ya
hut yol kcslcis~ iı karşılaşırsa bir kadının o tip er
kekle ı·~ışıla m1 ı d& tıpkı tıpkısına öyledir. 

Cem n kadcıjlun, senın karakterin çok saı;

l<ıll' .la böyle diişül"üyorsun. 

Fransız askeri mütehassıslarını 
düşündüren diğer mühim bir ci
het de şudur: 

İstikbalde bir harb olursa ihtisas 
işleri kimbilir ne kadar nazikle
şecek, daha ne kadar bilgi istiye-

1 cektir. Cephede böyle olduğu gibi 

Bu kemıuı, 1888 da, Şardonlar deni
len bir ailenin elinde idi. TqıdıJı ismi 
veren onlardır. Sonra blr Alman sen
ıtnln eline ceçmişllr. Lohumanın kol

lekslyonunda şef mevkllnl lşpl etmııı
tlr. Son mali buhran esnasında Ame
rikaya ıönderllrnlt ve Toscha Seldele 
oalıluuşlır. 

Cemil, Nigar Hanıma - Necrnyı 

almak için - az nu yalvarmıştı? 

Şimdi Avrupaya da üçü birlllı:
te mi gideceklerdi? 

Bunu ilk defa Necla sordu; 
- Cemil, Avrupada üç kişiye 

birden bakmak biraz masraflı o
lacak. Annemi İstanbulda bıraksak 
nasıl olur? 

kilisesinin dahili 

1 
cephe gerisindeki işlerde bilgiye, 
tecrübeye, hesaba varıyor. Harb 
malzemesini yetiştirecek mües -
seseleri idare etmek ve onların 
faaliyetini durdurmamak lazım. 

Sonra istikbal harbi her gün bir 
yeniliğe lüzum gösterecek. Bir 

çeşid sil8.h, bir biçim tayyare ça

bucak değiştirilmek ihtiyacına uil'
nyacak. Bunu hemen yapabil -
mek için de cephe gerisinde bir o 

kadar ihtisas erl:.abına, o gün lü
zum görülecek tadilatı başaracak 
kadar dimağa ihtiyaç görülecek. 

NWusu azalan blr memlekette 
böyle ihtisas erbabını nasıl ye -
tiştirmeli?. 

istikbalde bLr barb olursa bu -

1924 de en meşhur eksperler ba ke. 
mana 60,000 dolar (U bin lira) ku· 
ael biçmişlerdir. 

Büyük BOllst Selde! kemanını cilsü 
aibl sevmekte ve muhalau.sma ook 
dikkat etmektedir. 80 bin dolar vull
dltl halde reddelmişlir. 

nun ne kadar zaman süreceğini 
kestirmek imkansızdır. 

Hulisa harb içiıı para lazım ol
duğu gibi istikbal harblerinde ih
tiyacın türlüsü l:.aş gösterecektir. 
Bu noktadan Fransız askeri mil -
tehassısları şimdiden ilerisini dü
şünerek bir takım ciddi tedbirle
rin alınması taraftarıdırlar. 
Alınanyada alınmış ve tatbik 

edilmiş olan tedbirlerden şimdiye 
kadar milsbet neticeler alındL 

Nigar Hanım henüt kırk beşin
de bile yoktu. Kendini bilhassa ay
nanın önüne geçtiği zaman - her 
kadın gibi - çok genç, çok ateşli 

ve çok cazib görürdü. Kendi ken
dine: 

- Otuz beş yaşında bile 4öster
mivorum .. 

Derdi. Bir gün Cemile haber 
gönderdi: 

- Necl.A evlenmeğe karar verdi. 
Hemeıı gel de söz keselim ... 

Cemil Ural, birkaç gün için İs- ı 
tanbula geldi. Kadıköyüne misafir 
indi.. Nigar Hanımla gizlice gö -
rüşerek söz kestiler. Necla da bu 
iııe - annesinin ısrarı karşısında • 
menfi cevab veremedi: 

- PekL. Cemil ile evleneceğim. 

Hanife kadın: 

Cemil derhal cevab verdi: 

- Hayır .. Annen başımızda bu
lunsun, Necla! Sen sıkılırsın yal
nız orada .. 

Ankaradan İstanbula, Istanbul
dan da Berline kadar ılçü bir" a'ra
da gittiler. 

Cemil, Berline on dört saat u
zakta bir şehre gidecektl O ge
ceyi sı:ssiz bir otelde geçirmiş • 
lerdl 

Necla o sabah otelin salonunda 
Cemili bekliyordu. Cemil gecikti.. 
Necla merak etti .. Odaya döndü. 
Annesile kocasının seslerini duy
du. Kapıya kulak v~rdi. Nlgi.r 

YOS A 
!arına korku, merak, ürperti YJY ıyordu. 

- Acaba Safiye mi, yoksa Hüoeyin mi?. 
Diye mırıldana mırıldana mutfaktan çıktı, ka· 

pıya gitti. 
-Kim ot. 
Geçkin kadının bu ürkek seı;!ııe, Safiyenın gür 

No. 78 

- Karakterimin kuvvetli olması, senln beni 
böyle bulman ayrL Fakat, l:.en her kadın için böy
le düşünürüm. En aşağılık bir sokak kadını bile 
istemez, fırsat vermezse hiçbir erkek ona birşey 
yapamaz. 

- Demek sözün kısası: Kadın istemezse hiçbir 
şey olmaz. 

~üney güldü: 
- Evet. Kadın istemezse erkek birşey yapa

maz. 
Ve ekledi: 
- Sen deli bile olsan, ben istemeseydim, seni 

sevmeseydim benimle evlenebilir miydin?. 
Doktor bu sorgu karşısında en çok sevdiğine 

tapan bir manyağın boyun eğikliğile onu onayladı; 
- Evlenemezdim. 
Sonra, bırdenbire şenliğıni toparlıyarak: 
- Ne iyi etm~im de evlenmişim ... 

Yuuu ETEM IZZt.'T BENICll ---·--Diye sevgisini tll§lrdı ve bir dilek yaptı: 
- Haydi kalk, arata ile Taşdelene kadar gidip 

gelelim. 
Genç kadın, güzel kadın, rengini güneşten, gü

zelliğini dünyayı kuran gücün tılsımı elinden alan 
şen karun kıvrak bir kalkışla yerinden hapladı: 

- Haydi gidelim sevgilim. 
Ve sözüne ekledi: 
- Amma ben yarın araba ile Beykoza kadar gi

dip geleceğim!. 
Ve doktor ona bir tek kelime ile cevab verdi: 
-Peki .. 

SAVUŞ YAVRUM 

Öğle sonu. Saat üç var. Hanife Kadın mutfak
tan çıkmak için ellerini kuruluyordu. Birden so
kak kapısı çalındı. Kapının zili sanki kafasının içi
ne bağlanmış gibi beynini çan çan öttÜiüyor, damar-

sesi karşılık oldu: 
- Ben.im aç ... 
Hanüe kadının yüzü birden güldü. Heyecanla: 
- Sen misin kız?. 
Diye kapıyı açtı. Eli titrıyordu, damarları ür

perik ürperikti. 
- Gel yavrum. Nerelerde kaldın?. 
Diyerek onu içeriye aldı ve bir ana sevgisi Ue 

baynuna sarıldı: 
- Safiyeciğimmmm ... 
Safi)'i! de> 
- Çok mu göreceğin geldi ablacığım?. 
Diyerek geçkin kadının boynuna kollarını do· 

ladL Bu sarmaş dolaşlik bir saniy(! sürdü. Sonra, 
ikisi de yürüdüler. Safiye çok şendi. 

Bütün güzelliğipi yüzünde, gözlerinde ta ıyor 
ve merakla soruyordu. 

- &balık yok mu?. 
(Devamı var) 

H AJans, meteoroloJI haberleri. ,. 
raat borsası (flat), 

Z0,15 Türk mıWll: 
Çalanlar: ...... t Eru, Refik Ferfll' 

Raııen Kam, Cevdet J(oun. 
Ok117anlu: Ne<:ml Rlu, Safiye 1" 

ka7. 

1- °'1maıı beyin Saba _.-e<l'L 
%- Mabmnt Crlilellla PuaatD ,,,

lusı (Flralı.m). 

3- Hafwn .. rı.... (Dil mest ol"':~ 
4- Ziya p_.,... .. rkısı (Semti " 

dare bu demler). 
5- YMan Asmun prk151 (bD ~ 

ceçen). 

6- Türkü (Yilrll dllber yllrlll• _J 

'1- Ali Efendlnla nlbanni prr 
(Severim 7lne). 

• 8-- llefli< Fenanın Hlcaa ..,-' 
(GeoolJ <Üll'ir). 

9- Şeni Be7in hlcaa p.rkJll <.,; 
mlyorum bana ne oldu). 

1._. Saa oemalsL 
21 Memleket 1&&t a7an. 
!l Koaqma (Hulntlı ilmi 7.fl' 

kurumu). 

!l,15 Esham, tahvllit, 1r;am1ııt• 
not.ol bonuı (flal). 

zı.ıo MIWk (rad.J'• orkMtna • ıl 
Praelori111). 

!Z,15 Mlnllr: (Catbaıul - Ctpn) ,;· 

ıo. orkeslnıA. 

U Mllzlk (Slaema leli). " 
U,45 • Z4 Son aJau babeıieıf 

1'&nnki pro~ 

YARIN 

IZ,35 T~rk müzlft - Pi. ti 
U Memleket 1&&1 fflln, "'8ft' 

meteoroloji lııaberlerl. 

U,ıt - 14 ıı1y ... u Cıımhv ııao~ 
(Şef: İhlan J(llneer). 

1357 Hicrf 
Muharrem 

1 \ 
1354 Ruııı! 
Şubat 

8 -1939, Ay 2, Gün 52, Kasıro ıo6 
21 Şubat SALI 

.-" -- 1 
Vakitler VaaıU f:aDİ 

•a. da. ... cı. - -
Gilnq 6 46 !2 51 

Öğle 12 ~8 
6 ,, 

lkindl lS 2.l ' 39 
Akşam 17 Si !2 oO 

Yatm ;9 2'l 
ı ,ı 

İmaak 5 09 ıı ıO 



1 Eski İstanbuldan Sahn_~ 

Koyun Gibi, Kadın 
Satılan Esir Pazarları 

• • 
Beşyüz Altın 
l iraya Kadar 
Satılan Gene 

t 

Kızları Nasıl 
Aldatırlardı? 

:nnA 1 
~ ski devirlerin iğrenç ve köIS tü hadiseleri saymakla t.i
isın · ter, tükenir mi?. Esir diye 
y lni duyduğumuz insanların ha
~atını rnerak etmez misiniz? HA-
h~lkEdirnekapıda Esirpazarı cliy~ 

arasında anılan bir meydan 
\'.ardır. 

Ek". 
. s 1 IstanbuU" dostumu, geçen 
~~ Yine ziyaret ettlllnı uman. 
lıla, esir satılan günleri acı acı 

anlattL Onu siz de dinleyin: 

Eclirnekapı ile Fatih arasında 
"e bugün hala halk arasında Esir
Paıarı ismi verilen meydanda, in
~lar, yani esir insanlar, kur -
.:tılık koyun g~bi, para ile alınıp 

lıhrdı. Biz bu meydandaki alış 
'-'eris ·· ' 
Y • uzerine yet~medik. Fakat, 
ç':131 lardan dinlerdik.. Açıktan a
n~a bu Esirpazarı denilen mey -
'""tıda . T ti csır alınıp satılması an-
" ltı.atı liayriye inkılabında niha
,,ete tr . 
h· ınış ... Yani Gülhane hattı 
Uıtıay 

ş· unu okunduğu devirlerde ... 
l lnldi, aradan yi.ız sene geçmiş bu
~~Yor. O zarnan, bu usulü doğ
aı ... ~lrnanuşlar, açıktan açığa e-

• ~ıhk . . 
rnenedılmış... Fakat, esır 

\re· 11 s.atılrnası, devam ediyordu. 
ru/&sak da değildi. Bu hal meş
tltt~Yete kadar devam etti. Meş
\',. Yette esircilik yasak edildL 

.. rıl OtlQ 
Satın yıl <'\'V,!!lıne kadar esir 
tur alıp kuih-.nmak vardı. Meş
~1 lYete tekaddüm eden yıllarda 

r alı 
Çık P satrnak yerleri, böyle a-
'.\'a Paıarlar d~ğildi Bu iş evlerde 

Pılırd B . ' . 
in ı. u işle uğraşan kunse-

v<tı:if e_vleri bir pazar, bir borsa 
esını ao··r·· d"• So • ur u. 

~ıı , ~- devirlerin en meşhur esir
~ d ~r kadındı. Meşhurdu. Evin
~ ;ırna 20-30 kız bulunurdu. Biz 
daha e;re Yetiştik. Müşterileri de 
ft}'e lYade, yazın İstanbula say-
ı Ye ıel · ~rctı. en zengın Mısırlı alle-
liı:ı Alı Yalnız bu kadın, zen-
1-tı • sırlılara sattığı esir kız-

~-~ ~er ve sattığı adaırila 
eli. Soned.ertü. Başka türlü vermez
~: .\r laınan1arda esir fiatı şöyle 
''llda ahlar 5 ik 10 altın lira ara
ltra ' beyazlar da 25 ile 50 altın 
\iectiğ7asllıda satılırdı. Amblar 
'lcsl'ti ın zencilerdi. Beyazl&r da 
lıul\l/a katkasyadan getiriiırdi. 
~e11d. rı aileleri, esir tüccarlarına 
<laıı1 l •rzuıa .. ue satarlardı. Bunlar 
ltJı ~ok Çerkes kızları idi. Beyaz 
~· ırlerden .. 
ıreıer guzel olanlar, ba-
a Pahaı. rnusiki bilenler tabii da-
~- Ya satılırdı. 
4öolır tü 

t Ya g_7 ccarları bu kızları ekse-

Esir Pazar lan Bir 
Ahlaksızlık Yuvası idi 

~lince, esir pazarlarında satar
laı:dı. Böyle ufak yaştakileri, ev
litlık için satın alan aileler de 
vardı. 

Esirlerin içinde zenci -erkekler 
de vardı. Bunlara köle denirdL İ
kinci Mahmud zamanında bilhas
sa bunlar çok gelmeğe başladı. 

Bunlar, Sudandan getirilirdi. Sa
raylara, kibar konaklarına ha -
remağası olarak alınanlar bun -
!ardı. Bunlara bilindiği gib~ da
ha ~ ldlçek bir ameliyat 
yapılırdL 

Kadın esirlere gelince: Para ile 
alınan kadın ve kız esirler, güzel 
olsun, çirkin olsun, sahibi tara -
fından istür~ edilmiş hakkı ta
nılırdı. Bunlara odalık ismi veri
lirdL Kona,ltlarda, saraylarda bun· 
ların ayn odalan olurdu. Orta 

hizmeti görmezlerdi Şayed, efen
dilerinden bir çocuk doğururlar
sa nikih edilirdL Çocuk olmazsa, 

birkaç sene sonra, ya izad edilir, 
yahud da kocaya verilirdi ve ya
hud da başkasma satılırdı. 

Evlerde, konaklarda hizmet et
tirmek için satılan, alınan esirlere 
halayık ismi verilirdi. Bunlar çok 

genç kızken alınırdı. On beş sene 
kadar evlerde hizmet ettirilir, 
80lll"a, izad olunur, yahud da l>lr 
koca,.a verWıd1. EVierde çahftı
rıldıklan müddltt zarfında, her ay 
kendiler.ine küçük bir aylık da ve 
rilirdi. Bu aylık biriktirilir, evle-
nirken, koepma teslim edilir, ay
nca cihaz da yapılırch. Şayed bu 
kadın, kocasile geçinemez de ay-

( Devamı 1 inci ıahif~d•' 

DTöRAF 
Herşey Meydana 

Çıkıverdi 

ilk kanıı 

vll olduğu halde kansmm 

üstüne evlendiğinden dolayı 

mahkemeye sevkedilerek 

mahkfun olanlara Londra ceza 

mahkemesinde sık sık rasgelini • 

yor. Böyle bir vak'a da geçen güıı 

olmU§tur. 

ber Tomas altı ay hapse mahkllm 

olmuştur. Kocalarının mahkllm 

olduğunu öğrendikten sonra iki 

ortak birbirlerinin elini sıkmışlar

dır. Alber Tomasın ilk karısı şöy

le demiştir: 

- Çok teessüf ettim. Fakat Al

ber sizden evvel benimle evlen -

mişti. 

1-SOH TBLG aA 1'-21 1 U B A 'l' t• 
J 

ll_ş_A l_K A_I 1Dün ve Bugün Arasındaki 
- Esaslı Farklar 

BAKKAL DÜKKANINDA: 

- Tahta kurusu tozu istiyorum. 
- Peki... Ne kadar?. 
- Bilmiyorum... Çünku say -

Yemek Zamanı, Giyinmek Şekli 
Büyüklere ve Kadınlara Hürmet 

h issi, Hülasa Herşey Değişti 
madım. 

HAYIRLI DAMAD! 

- Kıme gotürüyorsun bu çi -
çekleri?. 

- Kaynanama ... 
- Anlaşılan kaynananı pek çok 

seviyorsı..n?. 

- Bilıikıs ... Çıçeklerdcn hoşlan
madığı, nefret ettiği için götürü
yorum. 

KARAKOLDA: - --Komiser - Mesleğiniz?. 

Hırsız - Altın arayıcısı!. 

1 Yazan: BEDi GÜNDÜZ 1 

Ilı sene -evvelki yaşayış tarzı ile şimdikı ara
sında bir fark var mı?. 

Elbette... Hem de zannolunduğundan 
çok, çok fazl~ .. 

O zamanki düşünüş başka, tavır ve hareket 
başka, hatta g~) iniş, oturuş, söz söyleyiş bile başka 
idi. Zihruyet de değişti mı? Ona ne şüphe ... 

Evet, vaktile şimdikl gıbi giyinilmediği, otu -
!l"Ulup kalkılmadığı gıbi şimidı gıbı de yaşanılmaz
dı. Hayatın sadelığinden, geç"nmenin ucuzluğundan 
bahsed"E?cek dcgılım. Bu herkesın bıldigi birşey ... 

Değışen yalnız kıyafet, yaşayış tarzı değıldir. 

Zıhniyet de, duşuniış de ıdeal de değışmiştır. Şımdi 
herşey pratik oldu, herşey sadeleşti. Bu, ıyı mı ol
du, fena mı?. 

Vaktıfe bı.iyüğün kuçuğc muhabtcti, küçuğun 
büyüğe hürmeti çoktu. Şımdıkı gençler, hasta bır 
teyzeyi, bir halayı zıyarcti bır vazıfe bılmiyorlar, 
lüzumsuz görüyorlar. Zıra, vakitler-i yok. Çunkü 
çok çal•şıyorlar. Çalışmak mecburiyetindeler. Kurs
lar, konferanslar, mitingler, çaylar o kadar çok ki... 

Hodbini, modern ruhun bu paraziti gittikçe bü
yüdü. J3üyüdükçe de hayat tarzı ve düşünce değişti: 
Yalnız kendini düşünmek, kendi rahatını, ihtiyacını 
ve zevklerini temine çalı~mak zıhniyeti kalın oldu. 

Bu, gittikçe arttı. Zengin, fakir herkesm ya -
şamak hakkı vardır. Fakat, kuvvet ve iktidarına 
göre herk-esin, hemcinsine faydalı olmıya çalışması 
lazımdır. Bu, insanlık icabatından.dı.r. Bunu ihmal 
etmek doğru değildir. 

Vakıa yemeklerimiz, son elli senedenberi çok 

Zamane kadmlan tuvalet odalannda biyle 
sllsleniyorlu 

değı§medL Fakat yemek saatleri çok defiftl Ço • 
cukluğumda, öğle yemekleri öjleyin, akfam ye • 
mekleri de on ikide - alaturka - yenilirdi.. 

Şimdi be öğleyin saat birde, akşamları da "" 
(Devama 7 iTıcı ıalufMo) Milyonlar 

BekUyen Dolandırıcılar Kralı 
Genç Kız 

K aç senedir kendfnf aeven de
likanlı ile nUdhlan kıyıla
cab Riin kaçan kızuı hi -

O, Daha 14 Yaşında Bir Afacan 
iken işe Başladı kiyesi ee~ ıün cSon Te1-raf• da 

vardı. Hindiatanın bombay ph -

rinde milyoner bir pamut taciri Fakat Sonrı Amerika, Kanada ve Fransada Büyük işlere Giriff 
~:Y:ıı;::ın iki 1:=:;:1 ,=t:.u Mühim Servetler Yaptı, Ama Şimdi Güban Adasına Sürülmek 
ı.ondra civarındaki gü:teı köşkiin- Üzere Sırasını Bekliyor 
de oturur. Köşkünde bir zamanlar 
hizmetçilik eden Mis Briton is -
minde bir kız vardır. Bu kızı ma
denci bir delikanlı seviyor. Kız da 
ona varmak istiyor. Fakat niklh 
günü kız kaybolmuı, bulunama -
mış. nihayet Hindli milyonerin 
kösküne giderek saklandıiı an -
!aşılmıştır. Madenci delikanlı me
yus olarak askere yazılmıa. kız da 
milvonerin paralarile terzilere ye
ni veni elbiseler ısmarlamıstır. 

1 933 senesi mart ayır.da, :a~r
linden gelen İngiliz marka 
bir turizm tayyaresi Bnrj~ 

karargahında yere inmışt •. 

Pilot, kontrol memurıımna. ı~

sulU dairesinde tanzim edilmiş bir 
pasaport ibraz etti. Makinesini 
hangarlardan birine yerleştirdi 

Bir taksiye bindi ve az sonra, bil
yük otellerden birinde lüks bir da
ireye yerleştl 

Bombayda bulunan Hindli vak'a- 1892 de Berlinde doğduğunu, 

dan telarafla haberdar olunca 1n- Alman tit.Uyetinde olduğunu söy
giltereye dokfu yola çıkmıştır. Mis liyen Varner Brandeis Fransaya 
Britoni sımdi artık Hindlinin köş- bu suretle girmişti. Altı sene son· 
kündeki otomobile binerek Lon - ra, 30 Sonkinunda Sante hapisha
dravı dolaşmakta. bol bol masraf- nesine girdi. 
lar etmektedir. Bu kısa müddet içinde Varner, 

Yeni !!elen Londra gı&zetelerin- boş durmamış, büyük mikyasta 
de jlenc kwn isıkı delikanlı için doalndmcılıklar yapmıştL Fa~ 
§(>yle dedW okunuyor: , talardan, tüccarlardan kredı il• 

- Beni hili sevdiğini annesine aldığı malları yok pahasına bq
sövlemiş. Beni kabahatli bulmu- .kalanna devretmekle berber ta
yormuş.. Annesi bana bir mektub mam altı sene lüks bir mirasyedi 
RÖnderdL Oğlunun yedi Bt!ne müd· hayatı yaşamıştı. 
detlP. askere yazıldı~ıru uzaklara Bu serserinin hayatı çok me
gideceğini. artık kendisini 1ıörerni- raklı ve baştan başa maceralarla 
vecdini yazıyor. Beni çağırıyor, doludur. Varner, 1899 da Berlinin 
otlu ilP bir kere daha JZÖrüşrnemi kenar bir mahallesinde, harab bir 
istiyordu. Sonra diğer bir mek • evde doğdu. Babası, Rusyanın ne-
tubda da o~lunun askere gider - resinden geldiği malfım olmıyan 
ken bana aid hatıraları, mektub- fakir bir paçavracı idL Az. sonra 
ları da bir ~antaya koyarak götür- Alman tabiiyetine geçmJştL Kü • 
düifir.ü bildiriyor ve artık bana çük afacanın çocukluğu sokak • 
hiç bir mektub göndermiyeceğini larda, tozlar ve çamurlar arasın-
ilive ediyordu. Fakat beniın istik- da yuvarlanmak, yaz ve kış ya
balim artık Hindlinlıı elindedir. lınayak, bqıkabak dolqmakla 
Onunla konU§madan evvel hiç bir geçti. Dükkanların sergilerinden 
şey söyliyemern. Hindli beniın meyva, pasta aşırıyor, karnını bun. 
şimdiye kadar tanıdığım kimseler larla doyuruyordu. On dört yaşına 
içinde en pyaru hayret olan bir gelince ifi büyüttil. KÜlnellere 
adamdır. glrmiye, tavuk, pWç çalmıya baş-

Kızın babası da Mis Britonun ladı. Bir gün yakayı ele verdi. Mev 
babası da kızının aerbest oldulu- ki komiserinin huzuruna çıkarıldL 
nu, istediği adama varabileceğini. Babası da yaıunda idi. 
onun için eski nişanlandığı deli • Komiser kendisini azarladı, son-
kanlıdan vaz geçebilecegini söy - ra: •Bak, dedL Bu seferlik seni af 

san hem güzel bir dayak çeke -
rim, hem de hapse tıkarım. Hay
di, aklını başına al. adam olmıya 
çalış!.• 

Varner ayni gece evden kaybol
du. Altı kardefi vardL Ailesi, gay
bubetinden müteessir olmamakla 
beraber zabıtaya haber vermeyi 
ihmal etmedi. 

Firari çocuk, meteliksiz ldL Ber
llnde seraeri gibi dolqıyor, genç 
midesini dolduracak yiyecek ••· 

yordu. Büyük caddelerde, fWU 
buna avucunu açıyor, dileniyordu 
Sonra istasyon civarında dolaşnu 
ya başladı. 

Bic gün, Hambuı;ga giden biı 
yük treni gözüne iliftl, vagonlar 
dan birine girdt, ancJıldaruı an 
aına saklandı. Bahtına, andık -
1arda bisküvi, ~lkolata ve teker
leme gibi ,eyler vardı. Bunlarla 
kanımı doyuruyordu. Yirmi d&t 

(Onama 1 uaca Nlalf•) 

Qly Yaşında satın alırlar ter-
t!ıderıe ' r, büyütürler, zamaıu 

Alber Tornaa isminde otuz bet 

yaşlarında bir adam kansının üs

tüne dijer bir kadınla daha ev • 

lenmişti. ıFakat kadmlann her 

ikisi de birbirinden haberdar de

ğildL Mesele geçen gün meydana 

çıkıp da her üçü da mahkemeye 

gönderilmiş. iki ortak birbirlerini 

ilk defa orada görmil§lerdit". Al • ikinci kansı I lemek.tedir. ediyorum. fakat. bir daha yapar• 
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Balkan Konseyinin 
İçtimaı 

(2 inci aayfadan devam) 
Görülüyor ki Bükreşteki kon • 

sey içtimaının müzakereleri yal • 
nız Balkan me;elelerine münha
sır kalmıyacak, umumi sulh işleri 
de görüşiilerek bu meseleler üze
rinde alakadar devletlerin dı.~ po
litikaları arasında ibenk temin &

dilecektir. Filbak.ib Avrupa poli
tikasının son aylar içinde girdiği 
yeni istihale içnde Balkanlılar a
rasındaki tesanüdün sağlamlığını 
ifade eden böyle bir ihenkli gi
dişe ihtiyaç vardır. Avrupada 
artık kollektik barış sistemi yıkıl
mıştır. Yirmi senedenberi sulhım 
lstinatgahı sayılan mevzii kombi
nezonlar dağılmışlar, yahut da es
ki sağlamlıklarını kaybetmi ler -
dir. Avrupa anarşiye doğru yürü
mektedir. Bu karışıklık içinde Bal-

1 
kanlar bir 'rulh, slikUn ve istikrar 
ada. ı vaziyetinde ise, bu, büyük 
mikyasta Balkan paktı ile temin 
edilmiştir. 

Hariciye Vekilimiz, Saracoğlu 

istanbuldan !P'hrken, Balkan -
lann bugünkü vaziyetini güzel 
anlattL Sayın Vekil dedi ki: 

- Elyevm sulh perisinin yer -
yüzünde rahat nefes aldığı tek 
köşe Balkanlardır. 

Barut hçısından sulh köşesine: 
İşte Balkan antantının yaptığı 

mucize. 

Piç Çocuklar 
(1 inci sahifeden devam) 

meşru münasebetlerden doğma 

çocukların vaziyetinde bir tebed
dül olmıyacaktır. Ekseriya tahsil 
itibarile geri ve iktısadi şerait nok 
tasında muhtaç ailelerin kızları

nın düştüğü bu acıklı vaziyet her
halde bir memleket meselesidir. 
Babalık davasının reddi halinde 
babasız kalacak çocuk, cemiyet 
içinde daima alnına •iirtilmüş bir 
lekeyi hiçbir günahı yokken taşı
mağ'a mahkfun kalacak, cemiyete 
karşı serkeş, menfi, isyankar bir 
mahliık olacaktır. Bununla bera -
her itinaya en fazla muhtaç oldu
ğu çocukluğunu bakımsızlık, ve 
sefalet içinde geçirecektir. Babalık 
davasının lehde neticeleumesi ha
linde çocuğun babası sabit ola -
cak, nafaka alacak, belki kı>men 
sefaletten korunulacak amma ter
biye ve tahsil bakımından yine ih
mal edilmiş olarak kalacaktır. He
le zinıı mahsulü, kanunen tanın • 
ması caiz olmıyan çocuğun vul
yeti hakikaten ve büsbütün bir 
faciadır. • 

Nüfusun kemmiyeti kadDT key
fiyeti hususuna da atfı ehemmi
yet edilirken aile müessesesinin 
kıymetini anlatmak, aile tesisin
deki içtimai, ve tabi.i zaruretleri 
izah etmek ve ai le kurmak için 
kolaylıklar gözetmek faydalı ted
birlerdir. Bir çocuğun aile kadar 
cemiyetin •• ı:ntlı olduğunu dü -
şiinürsck altı çocuğu olan aile re
isinin yol parasından muafiyeti 
gibi çok çocuklu ailelere, muayyen 
bir nisbetten yukarı serveti olan 
ve çocuğu bulunmıyan ailelerden 
5enede alınacak muayyen bir pa
rayı tevzi eylemek, devlet me -
ınuru olanların her ~ocuğu dünya
ya gelince bir defaya mahsus ol
mak üzere maaşı nisbetinde bir 
ikramiye vermek, veya maaşını 

bir nisbet dairl'Sinde arttırmak, 

evlilik birliği horicinde doğan ço
cukların ana ve babası için cezai 
mücyyedeler kabul eylemek ha
tıra gelebilen ban tedbirlerdir. 
• rtice itibarile şunu söylemek is

fü·onu ki nüfus yalnız kemmiyet 
itibarile değil, keyfiyet itibarile 
do yükseltebilecek tedbirleri itti
haz ederken bu mevzuu aile mü
essesesi ile berab("r ve onun i~İn· 
d~ etüd etmek makul ve müiid 
olacal<tır. l\IL'l'.AFFER GÜRAL 

!&tanbul 3 üncü icra Memurlu -
Ç'Undan: 

B.r borçtan dolayı mahcuz olup 
p:ırayıı çevrilmesine karar verilen 
m nifatura eşyası 23/2/939 Per -
ş~mbc gwıü saat 12 den 14 c kadar 
Sult nhamam Camcıb- ı hanı itti
• 11dc 33 r.ı.:cmaralı Başlangıç ma-
nüııtura mağazası önünde açık art
tır uı suretıle salılacağı ilan olu - ,· 
nur. (15183) 

Ne Suretle Seçilir. Zehra tarafındı.n Vakıf Paralar İdaresinden 23772 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 

( 4 üncü ıahifeden deva"') 
gün sonra başlar. Kardinal.ar, bir 
kiı.tib ve bir hizmetçi ile bu apar
tmıanlardan birine konulur. Sa
lonun kapıları, saray mareşali, a
partımanların kapıları da saray 
başhademesi tarafından kılitlenır. 

İçeride yabancı birinin kalmama
sına çok dikkat edilir. 

Konk.lav münasebetile kapalı -
!anların sayısı 400 ü bulur. 

1268 de, 4 üncü Kleman'ın vefa
tından sonra toplanan heyet güç
lükle anlaşabildı. 
Münakaşa tamam 17 ay sürdü. 

Bir sene olduğu halde henüz bir 
karar verilmediğini gören halk, 
sarayın kapılarını ördü. Münte
hiblere ekmekten, sudan başka 

bir yiyecek, içecek vermEodi. 
Artık halkın sabır \C laham -

mülü tükenmişti. Cebir istimaline 
karar verdiler. Heyetin bulun -
duğu daırenın ça•ısını söktüleT. 
kaldırdılar. Ay~ gün müthış bir 
fırtına çıktı, bardaktan boşanır 

gibı yağmur yağdı ve gecesi 10 un
cu Greguar Papa intihab olundu. 

ZİYARETLER VE YE!llEK 
LİSTESİ 

Konklav (papa intihabı mec • 
lisi) azaları, vaktile yemeklerini 
haricden getirtirlerdi. 

Öğleyin, centılmenler, saray a
rabalarile gidip yemek sıepetle

rini alıyorlardı. Yemekler, tene
ke kutular içinde bul~ııuyordu. 
Da.irelerdc bulunan birer dönme 
dolabdan içeriye veriliyordu. 

13 üncü Leondan beri daıreler
de hususi mutfaklar yapılmıştır. 

Papa seçılmczden evvel apar -
tımanların kapıları açılmaz. Yal
nız 1623 de açılmıştır. 

1903 de, 10 ncu Pinin intihatı 
sırasın:la, müstakbel Papaya mah
sus tah•m konulması unutulduğu 
için kapıların açılması mecburi -
yeti hasıl oldu. 

Ecnebi sefirler, kardinalları zi
yaret ederler. Ve duvardnki ka
fesli bir delikten kon~urlar. 

' borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
yeminli üç ehll vukuf tarafından 900 lira kıymet takdir edilmiş olan 
Boğaziçinde İstinyede Kürkçübaşı mahallesinin İstinye caddesınde es
ki 149 mükerrer yeni 149 taj 7, 9 kapı No. lı bir tarafı Rauf hanesi, bir 
tarafı lebiderya ve ba:ıan Emine hanesi bir tarafı Eminerıın hane bah
çesi ve hır tarafı tarikiam ile mahdud iki bölükten ibaret bir kıigir evin 
evsaf ve mesabası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: İki bodrum, mutfak ve bahçe olup bahçenin arkası du
varla muhattır. 

Birinci kat: Her iki kısımda ikişerden dört oda, birer sofa, iki hala 
ve arkada bir tarasdan ibarettir. 

Mesahası: Tamamı 80 metre murabbaı olup bunun 69 metre mu
rabbaı bina bakiyesı bahçedir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup 27/3/939 tarihine rastlıyan pazartesı gü
nü saat 14 den 16 ya kadar adliye binasındaki dairemizde c.çık arttırma 
ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhi.ınmen kıymetın ~i 75 mi bulduğu 
takdir<le gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi tak

dirde en son arttıranın laahhü dü baki kalmak üzere arttır -
ma on beş gün müddetle lem dit edilerek 11/4/939 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemJde 
ikinci açık arttırması yapı1.aeak ve bu ikmci arttırmada Ja 

arttırma bedeli muhamme:ı kıy metin ~- 75 ini buln:az.;a b•ıı!; 

;2280 numaralı kanun hüküıplerine göre beş müsavi taksitte '"lcn
mek üzere t<'Cil edilerek satış gen bırakılacaktır. 

Satış peşindır. Taliblerın arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetın % 7,5 u nisbetin pey akçesi vermeleri veya m1lli bır bankanın 
teminat mektubunu ıbraz etmeleri lazımdır. 

Birikm~ vergilerle Belediyeye aid ienviriye, tanzifiye ve telliilıye 
resimlen ve vakıf icaresi satış bedelnden tenzil edilir. 20 senelık taviz 
bedeli müşterıye aittir. 

2004 numaralı ıcra ve ülas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala
kadaranın ve irtıfak hakkı sahibleriniu bu haklarını ve hususile faiz 

ve masrafa dAir olan iddialarını, bu ilanın neşri trihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi takdirde 

haltları tapu sicilile satit olmadıkça satış bedelnin paylaşmasından ha

riç kalacakları ve daha fazla malümat almak istiyenlerin 27/2/939 ta
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 

arttırma şartnamesile 938/1552 numaralı dosyasına müracaatları ilan 
olunur. <1137) 

Jand arm Genel Komutanhğı A:.k ara 
Satınalma Ko m isyo nu ndan 

1 - Blr mt'tre5lne altmış iki kuruıı fiat tahmin edilen yüz elli bin 
metre yazlık erat elbiselik kumaşın kapalı zarf usullle 28/2/939 salı 
günü saat onda salın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname 465 kuruıı karşılığında komisyondan alına
bllir. Mühürlü örneği de vardır. 

3 - Ekslltme..ine girmek istiyen!erin 5900 liralık teminat karşılığı 
banka mektubu veya sandık makbuzunu ve şartnamede yazılı vesaiki 
muhtevi tekl,f mektublarını belli gün saat dokuza kadar koıni.syona 

Sultanahmed sulh hukuk birin- vermiş olmaları. (411) (812) 
ci mahkemesinden: 

Koço Paskalidı ve Zoi Yuvanidi 
ve Güllistan Karasulun şayian ve 
müştereken muta•arrıf oldukları 

İstanbul Emir.önü kazası dahilin

de Ahiçelebi mahallesinde Tapu 
kütüğünün 417 inci sahifesinde 
müseccel Yemiş iskelesi sokağında 
eski 1 - 3 ve yeni 1 kapı ve 474 a
da ve 7 parsel No.lı ve 33 metre 

murabbaı haremeyni muhtere -
meyn vakfından üstünde odaları 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Kasımpaşa halk hamamının tamirine ihtiyaç görülen yerlerile ütü, 

kalörifer ve su tesisatı ilave ve tamiri 2942 lira 75 kuruş keşif bedelile 
ve kapalı zarfla eksiltmE>ye konulm~tur. Eksiltme 28/2/939 salı günü 
saat 15 de Daimi Encümende yapılacaklır. İstekliler 2490 sayılı kanun
da yazılı vesika ile Fen işleri müdürlüğünden bu ~ için alacakları fen 

ehliyet vesikası ve 220 lira 70 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda ya-

olan kagir dükk~run izaleı şuyuu zılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten 
zımnında fiiruhtu takarrür ede _ sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (890) 

rek mılzay<'deye vazolunmuştur. * * 
Kıymetı muhammenesi (3000) li- Sahlmak üzere mezat işleri müdürlüğü eşya şubesine Mükerrem, 

262 Vitali Mu~ulam Jcomia.. 
yoncu 

120/l Jozef Basson komisyoncu 

265 

265 

17 

21 

21 

5 

24 

8 

266 

125 

87 

87 

85 

209 

937 

253 

253 

88 

2989 

3259 

1484 

119 
243 
200/1 

45 

22 

141 

2038 

14 

1807 

1807 

187 

147 

Lazardi Lavrapolo 
komisyoncu 

c • 
Kerim Sebatı doktor 

Vabok limidet Ş. 

• • 

K. Sandaladls tlriko • 
tajcı 

Kılavans Leyben şirketi 

Jozef Herçkoviç Reklôm 
mr.tbaası 

• • • 

İspiro lokantacı 

Süleyman kunduracı 

• • 
İzzet otelci 

Komisyonculuk limit'c'Cl 
şirketi 

M. Zeki manifaturacı 

Jak Zara kırtasiyeci 

• • 
Haçik kunduı acı 

Bedros iskenderyan 
tuhafiyecı 

Kahve limited Şir. 

Yasef Yako şapkacı 

Hüseyın züccaciyeci 

• • 
Süleyman Sudi 
trikotaj 
Todori Bovinkof 
tüccarı 

Jozef Papoşado 
komisyor.cu 

kömür 

Hanri Bahar komısyoncu 

Hasan O. emin han müs
teciri 

R. Hardaker ve Abra -
yan Komis 

Dinor Bıritiş lastik. ş. 

• • • 

Abdülmecit han müs • 
teciri 

Arman Küf)cr 
İsak Kohan kom' 

vekili 

255/1 Aleksandr Soıyanos 
komısyoncu 

255/1 • • 

255 • • 

243 Hüseyin züccaciyeci 

Hacı Köçek 

Mustafa P"fll han 8 
Hacı Köçek 
Havuzlu han 25 

H. Alfıettin 
Rıdvan han 

Rıdvan han 

Nallımescid 

Ankara C. 

EmiI 
Ankara han 1 
Ankara han 1 

H. Kasım Giinanl 
Çifte Saraylar 63 
Emir 
Mithal Paşa haı 

Hoca paşa 
Ankara C. 80 

Ankara C. 80 

Hoca paşa 
Ankara C. 134 
Süruri 
Topalyan han 53 

Topalyan han 53 

Ebüssuud C. 

Emir 
Nur han 
Hobyar 
Ankara C 68 

Marpuççular 21 

• • 
Topalyan han 

Mahmutpaşa 288 

Kurukahveci han 

Sultanhamam 23/23 

Yenipostahane C. 52 

' 
Hacı Köçek 
Şeref sokak 45 
Hoca paşa 
Türbe Cad. 36 

Süruri 
Eminbey han 24 

Hoca Alaeddin 
Makulyan han 18 

ilacı Köçek 
N. Osmaniye K. 106 

Süruri 
Dıkrsnyan han 8 

Hacı Köçek 
Sabriı Sefa han 36 

• • • 

Sultan Odalar 1 • 
Hacı Köçek 

Hobyar 
Dıls.z zade han 

Ho. Alaeddın 
Sadıkiye han 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

Y enıpostahane caddesi 52 

281,64 K 

56,33 B 3/81 

232,64 K 
46,53 B 

234,60 K 
46,92 B 

98,33 K 
19,67 B 

30,83 K 

3/83 

3/85 

3/86 

6,17 B 2/57 

895,10 K 
79,02 B 

243,12 K 

3/41 

48,63 B 3/42 

189,40 K 
37,88 B 3/45 

1>36,92 K 
107,34 B 3/47 

29,95 K 
5,99 B 3/50 

163,31 K 
32,66 B 3/65 
1,40 K 9/13 

76,70 K 

2,43 K 

18/73 
4/35 

8/34 
183,16 K 6/96 

40,20 K 12/28 

14,33 K 2/73 

l,00 K 

27,27 K 

5,19 K 

20,42 K 

4/75 

18/73 

8/35 
5/88 

254,14 K 2/42 

6,35 K 

30,34 K 
91/02 K 
96,61 K 
19,32 B 

154,00 K 

l!/32 

16/UO 
16/91 

4/27 

30,80 B 4/29 

261,48 K 
52,30 B 3/22 

236,60 K 
47,32 B 4/24 

20,38 K 
4,8 B 3/60 

195,62 K 
39,13 B 3/36 

398,32 K 
79.66 B 4/12 

573,28 K 
114,66 B 4/11 

18,60 K 
3,72 B 4/21 

239,12 K 
47,trl B 3/68 

42,98 K 
8,60 B 4/8 

263,4() K 
52,63 B 4/7 

261,56 K 
52,31 B 416 
60,54 K 16/92 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

ikıncı ih. 
931 

• 
936 

935 

• 

' 
• 
' 
' 

' 
' 

' 

' 

' 

• 

• 

9J 

radır. Birinci açık arttırması 2J/ Cemal, Hatice, Müveddet tarafların dan getirilip satılamıyan plak, aba- Yukarıda adı ve işi ve eski ticaret adresleri yazılı Hocapaşa Maliye Şubesi mukelleflcrinin ,·r 
· k 1 ·ı· ret ve ikanKtgiih yerlerini bildirme miş ve yapılan araştırmalarda bulu namamı• olduklarıı,Jan 1 ızsl•· 3/939 tarihine müsadif perşembe Jur, aryo a ve ut ı an tarihinden itibaren on beş gün içinde sahibleri • 

günü saat 14 den 16 ya kadar icra müracaat etmedik! ri takdirde satılacaktır. B. 1145 gösterilen yıl.ara aıt kazanç vergi !eri bizzat tebiiği mümkıln olamadığından hukuk usuli m 
olunacaktır. kıymti muhammene- :.anununun 141 ve 142 inci madde Itri rr.ucibincc tebliğ yerine geç ınek üztre ilan olunu!'. 

sinin 7o 75 ini bulduğu t:ıkdirde İstanbul Dokuma, yazma ve İşlemeciler lstanbul ikinci icra Dairesinden: Beyoğlu Bırinci Sulh Hukuk ı istanbul Asliııe 4 ıincu JI' 
o gün ihalei kat'iyesi yapılacaktır. C · • d 

emıyetın en : Emlak ve Ticaret Ti.ırk Anonim Mahkemesinden. Mahkemesindcıı. . 
Bulmadığı takdirde en son arttı- p$' 
ranın taahhüdü haki kalmak ü- Cem yetımizin heı,abat ve muameliitile çalışma tarz.'nın umumi !Şirketine borçlu Vera Gurkya'nın Bahanın Galalas~r.ay Tok~tlıyan . Arıf t~rafından taleb7 ~a 
:ı:ere 15 gün müddetle temdit edi- hey' et karşısında tetkıki ve hey'eli hazıranın ,trası ili' nızamnamemiz malı olan ve tamamına (6145) lıra karşısında Sutcrazısı sokak ıttisa - ı esesınd.n olup Be) oğ.uıı 
lerek ikinci açık arttırması 7/4/ mucibince nısfı tebdile tabi hey'eti idare azalarının yeniden seçilmesi kyımte takdır edilen Bcyoğlunda !indeki Kartal sokak 3 numarada sim Çeşme sokak 5 ııum rolı 
939 tarihıne müsad;f cuma günü için 11/2/939 günü Eminönü Halkevindeki toplantıda ekseriyet temin Yazıcı sokağında eski 51 yeni 61, Remziyenln apartıınanının 2 numa-1 !er kah\-esindc oturan ibra~ 1 

saat 14 den 16 ya kad 9 r icra kılı- edikmediğinden 27 şubat 1939 pazarlesi günü saat 13 den 15 e kadar 61/l numaralı dükkanı olan hane ralı katında Kemal aleyhine açtığı leyhine 938/1667 numara ıle ~ 
nacak ve 0 gün en çok arltırana ikinci defa olarak Belediye civarındaki esnaf cemiyetleri binasında açık arttırmaya konulmuştur. 83 lira 20 kuruş alacak davasının alacak davasından dolayı rııu,. 

. d t' . d 51 l' 1 h ·ı. t bl. - t pıJdl• ihale edikcektir. tekrar toplanılacağını bildirir ve kayıdlı azanın teşrilleri ilan olunur. Mezkiir gayri menkuli.ııı umumi carı .. uruşması ne ıcesı.~ e . ı~a ey e 1 anen e ıga ya_. ııeı 
İpotek sahibı alakalılarla diğer mesahası 112,65 metre murabbaı o- nın yuzde .. yedı buçuk ucretı veka- de mahkeme~e gelmed•gın oıof. 

alakadarlara işbu gayri menkul İstanbul Lokantacılar Cemiyetinden: lup bundan 93 M. mahalli bina işgal !etle muddeaaleyhten alınarak yabında tahkıkata devam ıııl 
<.zerındeki haklarını hususile faiz etmekle mütebaki 19 65 M. mahal müddeiye verilmesine ve kapıcılık tahkikat hakimliğince: BıJ·t-.Pı 
ve masrafa dair olan iddialarını İstanbul Lokantacılar Cemiyeti umumi hey'etinın 30/1/939 tari- bah edir. ' ücreti hakkındaki talebinin reddi - ·gıyap kararının ilanen teb1'~11 ı' 
evrakı müsbitelerile 20 gün içinde hinde toplanacağı ilan edilen içtiınaında ekseriyet hasıl olmadığından z! . . . . ne dair verilen 11/2/939 tarihli hü- bu husus için de bir ay mulı ı 
bildirmeleri ıazıındır. Aksi halde 24 Şubat 939 cuma gününe bırakılmıştır. Cemiyet mensuplarının mez- k lım'.n katkında kz~m':"ı çlJJ1entolküm müdd aaleyhin ikametgôlu - rllmeslne ve muhakcırıenill ~ 

İs ap ıstor epen lı bır du'kkAn, nın meçhuli)·etine meb11i ilfınen teb 939 gu' nü saat 14 de taJiklllcr 1 
hakları tapu Sıcı·ıı•rı·ıe sabı't ol _ kıir günde saat 14 derı 17 ye kadar tanbul Belediye civarında Babıali b' . . k 1 . . . . b' •. , ırıncı a ın zemını çını ır antre . . . . • . . · knr• 
madıkça sat~ bedelinin paylaş _ caddesinde 10 numaralı esnaf cemiyetleri binasındaki cemiyet idare . . . • . l:ğine karar verılmekle kanun! verıldıgındcn bermucıbı ııı• 

merkezinde cemiyet cüzdanlarile beraber bulunmaları ilan olunur. bır oda, hır sa.lon, bır_ hela, hır .m.utlmüddeti zarfında ilir.ız veya tem - karıda adı ve adresi ya·zı·b·-" 
masından hariç kalacaklardır. f k f ı b k bB"'' 
Bilılmum müterakim vergiler RUZNAME: 1938 senesi muamelôt ve hesabatının tetkiki ve idare a ve termesı on u ır banyo, ı ın-,yiz etınenız büliısai hüküm maka - aale~·h ilim gününden ıtı rı 1 

borçları nisbetinde hissedarlara hey'eti.ııin ibrası, 1939 ..enesi mesai tarzı hakkında müzakerat ve ittihazı c~ k.~t'.. bir. korida~, dört ~~a, bir h~-,mına kaim olmak üzere ilan olunur. a.y zarfında. !şbu gıyap k9r~P 
ve tellaliye vakıflar kanunu mu- mukarrerat edilmesi, nısfmın tebdili icabeden idare hey'etinin yeni- la, uçunc.u kat_ bır .~ofa, .uç oda, hır hüdü baki kalmak şartile arttırma tıraz etmedıgı ve yazıl~ı;ctııı"1 
cibince verilmesi lbımgelcn 20 den !!eÇılınesı. tarasa'. bır hela, e\ın ~çınde terkos•on beş gün temdit edilerek 8/4/939 saatte mahke'.""ey~ bızza eıfiğ· ~ 
senel.k taviz bedeli ve ihale pulu elektrik, havagazı tesısatı • pence- tarihine müsadif Cumartesi günü veya btr vekıl gondernı ~d~ 
ve tapu masrafları mü~teriye a - - - relerde harici demir k3paklar var. ayni mahal ve saatte icra oliınacak airde mtıhakcmeye gıyab~p ~ 
ittir. Arttırma şartnamesi işbu Bu gayri menkule ait şartname ikinci arttırmada en çok arttıı·anı~ vam olunacağı ve işbu gı. ıJO 
ilan tarihinden itibaren mahkeme herkesin görebilmesi için 14/3/939 üstüne bırakılacaktır. İpotek sahi -· rının bir parça"' m~hke~:,,r . 
divanhanesine tnLk kılınmıştır. ~ihinden itibaren icra divanhane - bi a~acaklılarl~ diğer ~lacaklıların na esılmış olduğu ılan ~ 
Talib olanların kıymeti muham - sındc açık bulundurulacak ve bi - gayrı menkul uzerındekı haklarını - ı> 
mencsinın ~'lı yedi buçuğu nisbe - rinci arttırma 24/3/939 tarihine hususile faiz ve masarife müteallik lerın yüzde yedı buçuk 1"'11 ·ı 
tınde pek akçesiri hamilen o gün 1müsadif Cuma günü saat 10 dan 12. iddialarını evrakı müsbiteleri ile \Cyıı mılli bir bankJ .ıı ., 
ve santta İstanbul Divan yolunda B D . N G . R • ye kadar İstanbul İkinci İcra Dai -,yirmi gün içinde İcrıı Dairesine bıl- mektubunu ibrnz ırıı ~bıır;· f 
dairei mahsusasında Sultanahmed QŞ, lŞ, ez/e, r lp Oma'fzzma resinde icra olunacak, en çok art -,dirmeleri. aksi takdirde hakları ta- olduklan ve razla mallı;~ 
birinci sulh hukuk mahkemesi 1 .. k ki k b••t •• v I d h Ik tırana ihale edilecekti~. Ancak O pu sicillerile sabit olmadıkça satış ıstiyenlerın her zam n 9 celtlt 
ba kıtabetine 939/5 Na. ile mü - nevra Jl, ırı 1 ve U Un agrı arınızı er a eser gün muhammen kıymetin yüzde'bedelinin paylaşmasından harıç ka- ~?•, a müracn:ıt edebf~e. 
racaatları ilAn olunur. 939/5 - lc•bınd• gUnde Uç k••• ahnablllr, - '75 ini bulmazsa arttıranların taah- lırlar ve arttırmaya iştiı·ak edecek- lan olunur (J5J l b) 
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Dolandı rıcılar 
Krah 

Dün Ve Bugün Arasında Farklar 

Fİ ı... o 
1efrika Numarası : 36 

Y.:ızon: Rahmi YAGIZ 

Cemal Paşanın Baş Kumandan 
Vekiline Verdiği Bir Ka.ğıd 

(S inci sahifeden deıın-n: 
saat sonra Hamburg limanına va
sıl oldu. Kimseye görünmeden va
gondan çıktı. 

Limanda yatan, rıhtımda bağ
lı duran kocaman vapurlar dik -
kat nazarını çekti. Ellerini cebine 
koymuş, hayran hayran bakıyor
du. Herkes girip çıkıyor, kimse 
birşey söylemiyordu. O da büyük 
bir kalabalığa karıştı. Bunlar, 
geminin salonlarını, kamaralarıru, 

Fırsatlardan İstifade İle Peraken~e Düşman ::Yv;:~~:~~ gezen Amerikalı 
k l h E k Vinçler işliyor, büyük sandık

Den iz Harb Vasıtalarına Soku/ara m a tme ıarı, çuvalları ambarlara indiri -

K 1 k 1 yordu. Küçük afacan kararını 
· H b' Nezare- zah mazbata idi. aptan arın ma -

- Dur. anlatayım. iarzet ki se- ceblerıne soktu. ar ıye . d izah ve hükiımetçe kendi _ ı v.ermisU: All',crikrj;oa gidecek ... 
nın d d' . . R d t' . genı'ş makam Sdlonunu bır sa ını B' 1 k b . d' ~ ğd e ığını yapalım.. wı onan- ının .. .. .. . k IPrine harb malzemesi vnilmesini ır ara ı , am ara gır ı, .,u ay 
llıasına karşı koymaktan vazge - baştan bir başa yurudu, geldı, o- . d k• dd nl çuvallarının arasına uzandı. Yol-
çeı· . .. .. d d d i.•tida e en ~ğı a şu ar yazı -ıın. Takalarımızı burada, li - mitacı arkadaşının onun e ur u, da karnını nasıl doyuracağın•, su-
~anda bıra<kalım, arka üstü ya· bu bahsin uzamasından hazzet - l.ı.vdı. suzluğunu nasıl gidereceğini aklı-
atım: Açlıktan ölelim, değil mi? mediğini açıkça bildirir bir ifade Umuru bahrive nezareti na bile getirmedL 

ııuş Salih kahya, iddiasını kazan - ile teker teker anlattı: celilesine I-11mbur,g1lan kalkan vapur, 
bir adam gururile karşılık B 'd t şakkiiller donan- s Verdi·. - 11 çeşı e • . d' h 1 . utamptona uğradı, sonra Nev -Devletlil efen un azret erı: 
N' maya fayda yerine zarar verır- yorka doğru yollanmıya başladL 

lı: -1 ıçin arka üstü yatıp da aç Do"rt bu~uk mavna ile koskoca bir Biz; aşağıya imzamızı koyan İk' f d 
1 a acağız?. Yine işimize devam e- ' Karadeniz sahil şehirlerinden Trab ı tay a, mutfağın yanın a, aç 

~.eriz. İskPlelerde dag-ıar gibi yı- donanmaya mevdan okumak. Don- . lim nl kedi gibi dolaşan bu afacanı ya-
l h.. zon. Rize ve cıvarı a arına 

• bunca mal var, eşya var... kişotun yeldel!irmen trine ucu- kaladılar. Dört gündür ağzına blı: 
«Y B" 1 ül' • mensub yelkenli ve motörlü mera-tıca ciheti askeriyenin bol pa- mundan farksızdır. ov e g unç lokma yiyecek, bir damla su koy-
ra il t .. d d kib kaptanları; ticaıet ve nakli • ' ı:ı e aşınacak bir çok yükü var. bir meydan okuyuşa musaa e e- mamıştı. Açlıktan imanı gevre -

g.U~ları alır, gidecekleri yerlere ğil de müsamaha etmek bile iştirak yatınuzı tahdid ve tehdid eden mişti. Acıd'.lar, yiyecek, içecek 
0 turürü f k d;kman donanmasile ta.htelbahir-

y 
-le Oo zz.aman Moskof tehlı'kesl savılır ve .. Biz de onlardan ar • ...,.... verdiler. Sonra sorguya çektilt!r. 

b şka b. !erine karşı kendi vasıtalarımızla 
o -u sank'' sız basit bir gemiciden a ır Hakıkati anlattı. Kendisini karaya 

... ı ve kendi usullerimize uyarak icar-
" - Var ama·.·. kıyı kıyı yapıla- şey sayılmayız... k di da çıkarmanın imkanı yoktu. Çünkü 
, k b k dan şı koymak üzere en aramız d' an seferlerden zarar gelmez! Cemal Paşanın aş uman vapur, doğru Nevyorka gi ıyor -

c:ı inci 841ıi/eien dev1mJ 
lrizde sofraya oturulmak moda oldu. 

Giyin.şe gelince: Bu büsbütün değiştL Vaktile, 
şimdiki kadar zayıf, hasta kadınlar yoktu. Bu derece 
açı .. gözmczlerdı. Sıhhatlerıne çok dikkat e<lerıerdL 
Nine.eri.m.izin ne güzel kürkleri vardı. Evde g.yi
leruer başka, sokağa çıkarken gıyilcnler de başka i
dL Ş:mdikilerin de var. Fakat tersine gıyiyorlar. 

Bu hastalıkalra seteb neı. Çok dekolte, yaz ve 
kış ince muslin biilözler giy ınmek, göğüs ve boynu 
faz.ıa açık bulundurmak. Evue de böyıe, so akta aa .• 

Ya o dar eteklikler ... Halbuki idman, yürüyiış, 
spor tavsiye edıyorlar. Vücudün güzelliğini, sıh

haıini bunlarla muhafaza etmek kabil o!duğunu 

söylüyorlar. Ali. .. Sabahleyin erken kalkmak, id
man yapmak lıizım ... 

Vak tile balo.ar sabahlara kadar devam ederdL 
Şimdı gece yarısından sonra ıkıde bıtiyor. Süpclcr 
haf.f. Fakat içkiler ağ!I' ... Esk.den su, şerbet içlıir-
di. ş,mdi şampanya, şarab, 11.ih ... içmek mou:ı ... 

Vaktile karı ve koca beraber sokağa çıkamaz • 
!ardı. Ş.mdi çıkıyorlar. Fakat, sanki yabancı imiş 
g;bi yi.ırüyor.ar. Halbuki erkeğin kadının koluna 
gırmesı lazım. Sonra 1:,ırmerdıveni, bır yokuşu çı
kar.o.en, vtya inerken de yardım etmesi Jiızımdır. 

Şandı kadınlar, eskısine nisbetle çok değil, ta
mamı.e serbcstt.ner. İstedikleri zaman çıkarlar, is
tecill:Jer; yer.ere gıderler, istedikleri gıb ! doıaşırıar. 
Yalnız başına seyahate çıkanlar, uzak meıuleketlere 
giden.er de pek çok. Ninelerimiz böyle miydi? So
kağa ç:.karken yanlarında ya bir haremağası, ya da 
bır kalfa, b.r Arab halyık bulunurdu. 

Mğazalara gidip öteberi alamazlardı. Satıcılar 
Konaklara, evlere gelirlerdi. 

Misafırlik usuıü büsbütün kalktı gibi birşey. 
Eskiden hısım akraba biribirlerini ziyarete giderler. 
Haftalarca, aylarca kalırlardı. Evlerde m!safirlere 
mahsus yataklar, çarşaflar yrı idi. Şimdi J:;irçokla-

rımızın tek yataktan başka birşeyimiz yok. l\Usafir 
yatıracak yerimiz de hiç ... 

Bayanlarımız erkekleri biraz daha nezaketsiz 
buluyorlar. Tramvayda, trenlerde, vapurlarda yer 
vermı>d.klerındcn şikayet ediyorlar. Kabahat kim
de?. Müsaadelerile cevabını vereyım. Dostlarımdan 
yaşaca bir z~ın anlattığını aynen naklediyorum: 

- Bir gün tramvayda id:m. Genç bır kıza yeri
mi vera.m. O.urdu. T~ekkü.r bıle e.meai. Yanın • 
daki arkadaşının kulağına yavaşça fısudadı: •De
mediın mi sana, mutlaka yerini verecek bır buaala 
bu.uruz!.• O gündenberı yerımden kuruldadığım 
yoK. VakıA dık dik yüzüme bakıyor! r, neterbıye
siz adam bu, demek ıstiyorlar amma, aldırış etmi
yorum ... 

Sade bu kadar mi 1 Artık erkekler, yalnız er· 
kekler değıl, gençıer bile kaduılar"11 ne mantola -
rını tutuyor.ar, ne oe eilerındekı paket1ui aııp taşı
mak zahmetini ihtiyar ediyorlar. 

Hiırmct hisleri gıttikçe kayboluyor. Biıyiığün 
kuçıiğe muhabbeti aza.dığı kadar kuçü ün ae oli
y u e hürmeti azalıyor. Gençler111 hocalarına karşı 
hürmeı;eri, takdirleri de kalmadı g.bı bırşty~. 

Eskiden bayramlarda eşe dosta hedıyeler gö • 
türmek, hatırını, göıuunu hoş etmek adelU. Dü -
ğünierde, faydalı şeyler götürülurdıi. Şimdı bir 
çtçek demeti kafi görülüyor. 

Düğünler ı;vlerde yapılırdı. D(lğün hazırhldarı 
haftalarca surerdi. Bu, aile içın, dostlar ıç.n ne bü
yük bir zevk, eğlence idı. ş;mdi, buyük otcllcrm 
veya lokantaların salonların:la verılıyor. Gerçi bu 
çok pratik, zahmetsiz. Fakat zevki yok ... 

Zamanımızda e nziyade ı;öze çarpan şey: Çok 
söz söylemek merakıdır. 

Dikkat edin.iz, salonlarda, umumi topalntılarda 
vaktile biri söyler, hazır bulunanlar sükıinla din
lerdi. Şımdt herkes söylüyor ve kimse kimsenin söy
lcdiğiııl anlamıyor. 

d D Ali umumi bir seferberlik kararı ver-
ursun Ali kaptan güldü: vekiline verdiği kiiğı • ursun 1 du. 

Cu-;::- Şimdi hangimizin daha ço - kaptanla arkadaşlarının Bahriye ı dik. Şöyle ki: Gemiciler iyi yürekli adamlar-
" ı (Devamı var J ŞıJ ça düşündüğü pek ala anla- Nezaretine ı:öııderdikler muvaz· dır. Bu zeki çocuğu yanlarına al-

ç ~ ... Buraya kadar gelmekten dılar. Ufak tefek işler gördürmi-

mişti. Vun~r yirmi altı yaşında 
idi. Hükiımetin davetine ıcabet et
mesi, asker olması lazımdı. Aldır
madı, Bırçok şirketler tesis ettL 
İki d(>fa polisin eline geçti, fakat 
bol rüşve iverdi, kurtuldu. 

cuz satmıya başladı. Bu suretle 
500,000 frank yaptı. İng:ltereye 
kaçtı. 

Koyun Gibi 
Kadın Sahlan 

Esir Pazarı 
ı:iz~nınıyen, limandaki gemileri- ~ ye başladılar. Çok geçmedi, hep-
k ı Paramparça eden, daha bir- H İ KAY E : sine kendini sevdirdi. 
ı.~~ saat evvel şu toprakları, gü- K d Vapur, Nevyork rıhtımına ya-
'li ıın Trabzonu yangın yerine çe- D d s 1 
ın;en Rus donanması, o donan- ama 1;"\1 eve n a ) n • naşınca kalabalığa karıştı, dışarı 
~a ~ın ejderha ağzını andıran ko- çıktL 
1erı 0Pları kıyı kıyı yapılacak se- _ Olabilir ya, dedi, çoktanberi Bu muazzam beldenin ucu l;u-
<lu" ~re müsaade eder mi? İnsan (4 üncü sahifeden de•ıamj cağı olmıyan sokaklarında alık a-

şunın"d" .. .. 
1 

h alkol almamıştı. Zaten annem.in b' 
h<- ' ,n soz soy erse a se - _ Evet. Annem henüz odasın - İ '-·'dır lık geziniyordu. Gazete satan ır ""'ı gib' ~ bünyesi zayıftır. çki ...., maz. 

Saı· 1 ~paze olur ktı.hya... dan inmedi. küçük çocukla karşılaştı. Genç Al-
dişJe t. kahya mosmor kesildi, Cemil heyecanını gizlemeğe ça- man dört lisan konuşuyordu. Ya-
nı terrnıb~ıktı, Dursun Ali kapta- Fakat .. Saate baktı .. On ikiyi 

s ır b k lışıyordu. ziyeti anlattı. Sefalet çekenler bi-
toplant d a ışla süzdü, kalktı, . bir geçiyordu. 

ı an a 1 Necla, kocasının gözlerınden ribirlerinin hallerinden anlarlar. 
ineğe b yrı mak için yürü - Acaba Nigar Hanım çok mu ra-
ton b' aşladı, kapıdan çıkarken şeyler ~ezmek ister gibi, dik dik Gazeteci çocuk: 
ıielt ır defa arkasına baktı, yük- baktı. hatsızlanmıştı? - Gel, dedl Beraber çalışalım. 

sesıe haykırdı: Sonra birdPn ayağa kalkarak: Necla yerinde duramadı .• Ya - Yiyecek bir lokma, yatacak bir 
0ı; Bakalım, hangimizin kepaze - Bu akşam gidecek miyiz? De- vaşça masanın başından ayrıldı.. yer bulursun ... 

Bu aralık pilotluğu, tayyare sevk 
ve idaresini öğrendi. Hususi bir 
t•yyaresi, M~igan gölünde bir 
yatı, gölün kenarında muhteşem 
bir köşkü vardı. Lord gibi yaşı
yordu. 

Bu, 1930 a kadar devam etti. Fa
kat ı(Jrün birinde mahvoldu. 
Mahkemeye verildi. Hakkında, gı
yabi bükum verilırken o, Ham -
burg - Amerika Layn kumpanya
sının lüks bir vapurile Okyanusu 
geçiyor, ana vatana dönüyordu. 

Memlekete Dönüş Bağını zaman isba !edecek'.. di. Merdivenleri sekerek üst kata Varner, yedi sene içinde bin 
d ahriye Nazırı Cemal Paşa elin- Cemil yavaşça başını salladı: çıktı .. Anesinin odasına kadar iti- türlü işe girdi, çıktı. Gazete sattı, Berlinden ayrılalı yirmi sene 
, ele; kağıdı Başkınandan vekiline _ Hayır, yavrum! Sefarethane- dalini kaybetmeden yürüdü. O ne? boyacılık yaptı, lokantalarda ta- olm~tu. Bu tek gözlüklü şık cen-
ıı~~:~ken gür, siyah sakalını oy- de bir işim çıktı. Birkaç gün bu ı Nigar Hanımın sesi: bak yıkadı ... Nihayet tecrübeli bir tilmeni kim tanıyacaktı. Yanında 

otelde kalacağız. 

1 

- Haydi Cemilciğim .. Bana bir delikanlı oldu ve bir elektrik ha- çok para vardı. Bununla iş yap -
fa- Bu isteği yerine getirmek çok Ve hemen ilave etti: viski daha ver! Budala aşağıda reket memurluğuna girdi mak ıstedi. Muvaffak olamadı. Al-
~alı olur paşa! _ Berlinde sıkılacağını zannf't· bekliyedursun. Yavaş yavaş me.vkiıi yükseldi manya, Amerikaya benzemiyor -

letc "~r Paşa gözlerini alh yüz- miyorum. Gezilecek, görülecek bir Necla titredi .. Anahtar deliğine Ve bir mösyö oldu. Çok zeki idi. du. Para bol değildi. Mark gün -
ile e ıınza, mühür V(> parmak izi yerdir burası. Fena mı? bol bol gözünü uydurdu .. Odada şu sahne- Bulunduğu şirket taraf•ndan O- den güne düşüyordu. 
tır dolu tahriratta dolaştıra dolaş- gezer ekleniri.z yi gördü: Annesi damadının kol- biyoya umumi accnta tayin edildL Varne.-, Berlinde zevke dalmış-

a cevab verdi: * !arına atılmış ve saçlarını döke _ Fakat onun gözü Il"'lyonlarda, tı. Bir gün b~kadaki hesabının 
ı1 - Şimdiye kadar görülmüş iş 1 milyonlar kazanıp sarfetmekte sıfıra d'1ştüğünıi gôrdü. Hususi 
eğil b D Gece.. rek yata~na uzanmıştı. Nigar Ha- k k t .1 tu. 

dı· u... evletin ordusu var - id.L Bir aça çı çc esı e uyuş turizm tayyaresinden başka bir 
• d Saat on bir. nı hıç de kendini kaybetmiş de -

tne~ı onanması vardır. Bunlarla Otelin yemek salonunda müzik ğildi. Ambar bekçilcrir.ı de kandırdı. şeyi kalmamıştı. Düşündü. Para 
"'·-ı eketı haricden aeJecek taar- } . vemek yi Artık, şirkete aid makineler, ye- kazanmıya müsaid bir memıeket 
. .., ard k " dinliyer <, yavaş yava~ · - Necla bu sahneyi görünce, o 
' •n orur Du' nvanın hiç · ı d dek aletler kamyonlarla taşını - aradı. Nihayet kararını verdı· ·. oır t ... • yorlar ve icki içıyor ar ı. 
lti]i arafında •milis donanma• teş- d b' f a güne kadar nasıl aldatıldığını an- yor, satılıyordu. Fransa ... 
~tta akla ııelmerpiş, böyle bir iş Nigiir Hanım bir en ıre en - ladı. Derhal odasına dönerek va- Tabii l;u, sene nihayetinde mey- Evet, Fransa, çok uzak değildL 

_Ya atılmamıştır. !aştı. !izini hazırladı .. Yanında İstanbula dana çıkacaktı. Merkezden mü - Orada para çoktu. (Unutmayuıız 
'~h·bA.ınına, heriflerin gösterdiği Cemil: dönecek kadar parası da vardı. fettişlcr gelmeden sıvıştı, kaçtı. l:i 1933 teyiz.) Hemen tayvaresıne , 

• _ Korkulacak l;irşey yok, de- ka · d · M ' ..._ • Yapacakları iş makul! 1 Mantosunu, şap sını gıy L . a- Kanada hududunu aştı. Monre- atladı, Parise doğru havalandı. 
Seb b dı'. İçkı· başını döndürdü. Sen keyf - .. t" b' 1 b k b "d · 1 latbı'k e_ .ler makul dabilir fakat sanın us une ır pus a yazıp ı- al'de kür ve ı.g ay tıcaretile Geldiğinin haftasında tayyareyi 

ne bak .. Ben anneni odasına ka- ld kt ıııulıt· edılıp edilemiyeceği tetkike raktı ve ote en çı ı. meşgul oldu. Bidayette çok, pek sattı. Ele geçirdiği para He Lödru-
~Cdır. dar götürey,m- Şimdi gelirim... * çok para kazandı. Fakat tutma- Rolen caddesinde büyük bir ma-

..._ Ca Cemı'l, knyınvalidesinin koluna N • C 'li k 1 B lard ğl ı •ıtaı nım bu adamlı.r kendi va- Ertesi sabah, ig .. r, emı n o - dı. ar a, e ence yer erinde ğaza kiraladı ve (Löim.inon Mu • 
lek•tarı, kendi bakiyelerile mem- girdL. larında uyandı ve - sevinçle - Nec- şılh kad:nlarla, sefahatle sadetti. essisi) ni tesis ettL 

' da Kimseye sezdirmeden yemek sa- la Jrud G · .. b' · d b d d ka Yorı Yasında iş görmek isti - lanın bıraktığı pus yı o u: ünun ırın e ura an a çtı. Tüccarlara, fabrikalara başvur-
ar Ni · !onundan çıktılar. T kr Amerika ti eıı · çın yapmıyalım. 1 cAllah ikinizi de mes'ud ve bah- e ar ya geç · du. Kredi ile aldığı malları mağa-
Ver P k ü Neclıl ilkönce bir şey anıya - O sırada Almanya harb "•net-tine b aşa ağıdı masanın ze- tiyar etsin .. • <Ud zaya yığdı. Sonra her yerden u-

........,.,. ~:~ ~er_in~i"""p~an~t~a~lo~n~u~n~un""'""'m~ad~ı~.""""""""""""""""""""'""'""'""""""'.""'""'""'"""~-~.~-~-~,....-:""'':"'"""'"'"""'j"".'.'.'.~~~~::~--~-~~=:~~"""""""j""""'--"'-~~-~-':"""-~""""""'""""""""""""""""""~ 
"' cukları yerleştirmeğe uğraşıyor - aklı başına geldi. O.. Belma ne sına koştuğunu görünce: 

~0.10 

1t0cas 
..._ ının boynuna sarıldı. ı· 

Sermed• Se .. 
rıncd karısını teskin etti: ..._ ı:r 

~ar h ır şey yok yavrum .. Bu ka-
eyecanıa . . . 

..._ l(,, nma.. Haydı gıy~." 
lllraeıc.. lcuyorum sevgilim .. Ya o-

h·..._ Neler .. 1. · 
ı~ b. soy iıyorsun ! .. Haydı, 

icı~~ ~ehlike yok .. Çıkalım! 
ııı'ilı: ' ocasının boynuna sarıl -

..... ö 
tılıtıaktliıınden değil, senden ay
A.ttah an korkuyorum Sermed .. 

S &osterınl'S n ya 
~rn .. 

d~klari~d, karıs:nın ağzını du -

8 kapattı. 
u llıvaıı 

ı genç kadını son defa 

Yazan: Nusret Safa COŞKUJ!o 

öpüşü, İclalin de kocasını son defa 

kucaklayışı idi. 

Kamarotlar: 
- Herkes dışarı! 
Diye bağrışıyorlardı. Biraz son

ra da ikinci kaptan salona girdi: 
_ Telliş yok .. Henüz tehlike bu 

tarafa gelmiş değildir. Her ihti -
male karşı kP.dınlar ve çocuklar 
can kurtaranlara binecekler .. 

Geminin elektrik tesisatı da bo

zulmuştu. Zifiri karanlığa biraz kı
zıllık serpen alevler olmasa göz 

gözü görmiyecekti. 
Kaptan Jar cankurtsran sandal

larının başmda, kadınları ve ço -

!ardı. olmuştu. Acaba o can kurtaran - _Nereye Sermed! 
Sandala atılmağa çalışan erkek- lara binebilmiş miydi?. Diye bir çığlık kopardı 

leri tekme ve sille ile uzaklaştırı- - İclal, yalvarırım beni bırak.. Makara harekete geçmişti. San-
yorlar, erkeklerile vedalaşan ka - Sen atla şuraya.. dal iniyordu. 
dınları kollarından tutup içeri a- Genç kadın asılmış, kocasını Hiç bir müdahaleye vakit bı • 
tıyorlardı. bırakmıyordu: rakmadan kendıslni dı arı altı. 

1 

Bir el İclalin koluna yapıştı: - Ben sensiz binmem .. Seninle Se~med, alevlerin en ziyade mü-
- Haydi kadın ne sallanıyor • kafocağım .. Beraber .>leceğiz. tekiısif bulunduğu blrincı mevki 

sun? Sermed karısına Jiıf anlatarnı _ k~rtaranların bir kısmı denize in- ı 
Sürüklüyorlardı. yacağını anlamıştı. mıştı. 
Kocasının boynuna atıldı: Acıtırcasına kollarını kavradı - Belma, Belıra! .. 

't b bovnundan çözdü. ' Diye bağırıyordu: 
- Beraber .. Yalnız gı mem, e- ' Can kurtaran sandallarında 
b Kucırkladığı gibi onu sandaldan ra er.. ona benzer kimse yoktu. 
Sermed karısının boynunda dü- içeri attı. Büyük bir uğullu arasında kay-

ğümlenen koJlarını çözmeğe çalı- İclal niye uğradığn,ı şaşırmıştı. bolan sesine de cevab alamadı. Sa-
şıyordu: Sermed arkasına bakmadan mer- lona, salondan mcrdiver. lere doğ-

- Erkekler binemez İclAI.. Sen divene koştu. Yukarı, orta kısma ru koştu. Alev bir canavar gibi ü-
bin .. Biz nasıl olsa kurtuluruz.. birinci mevkilerin bulunduğu ta- zerine yürüyordu . 

Gemi ümidsiz imdad düdükleri. rafa, Belmaya gidiyordu. Sıcak dayanılacak hnl~e değildi., 
çalıyor, büyük bir \•elvele denizi j İclalin içinde bulunduğu sandal - Belme Bçlma!... ı' 
ve gök yüzUnü dolduruyordu. da artık denıze indirilmek üzere - Acaba Belma kurtulmuş muy-

Sermed alevlerin gemının ya - idi. Makaralar kıpırdamıştı. du?... l 
. d'" · g"ru"yor"" Bırden İclal kocasının alevlerin orta - (Devama •u) nsıııa gır ıgını o ..,.... 

Tüccarlar, fabrikalar hükiımete 
müracaatla şikayet ettiler. Nerede 
bulunduğu bilinmiyen bir adama 
karşı hükumet ne yapsın?. 

Fakat, inguiz zab ı tası uykuda 
değil. Paytahtına gelen ecnebileri, 
beı.ıi e.meden lara$ud ederler. 
Ne yapıyor, ne ile g(>çiaıiyor öğ
renirler. Bir gece, Varner, Savoy 
otelinden çıkarken İskotland Yord 
memurlarından ikısi tarafından 

karakola götiırüldü ve pasaportu 
usulü dairesinde vızeli olmadığı 

için İngiltereyi terke davet edildL 
Ertesi gün Şanele g<'Çtl. Parise 
gelmek istiyordu. Lakin cesaret 
edemiyordu. Doğru ccnub sahili
ne, Kana gitti. (Şant Ren) adlı gü
zel l:,ir köşk kiraladı. Bir kotra, 
hususi bir otomobil satın aldı. 

Güzel kadınlarla düşüp kal.kı -
yor, kulübde yüksek kağıdlar çe
kiyordu. 

Bu arada büyük sanayicilerle 
münasebat peyda etti, itimadları
nı kazandı, ve Parise geldı. 

Merkezi, Malakof caddes!nde 
157 numarada bulunan (Pasifik 
Radyo Televizyum) ş.rketinin his
se senedlerinden birçoğunu satın 
aldı. Ve en büyük hissedarlardan 
oldu. Altı ay iç.inde 1,200,000 frank 
kazandı. Mlimkün mertebe eski a-

(5 inci sahifeden de:ıa'!IJ 

nlırsa, tekrar efendisinin 
dönerdi. 

evıne 

Bir esir, bir efendinin yanında 
çalışırken, ölürse, birikmış olan 
parası, efendisine kalırdı. 
İsmi üzerinde, esirın kıymeti 

yoktu. O, sanki, insaıı değiidi. Ne 
facialar, ne yürekler parçalayıcı 
hadiseler olurdu. Sokak ortaların· 
da kalan, her türlü maddi ve ma
nevi servetten mahrum ne esırler 
vardı. 

Hele esirı satın alan adam vic
dansız, ahliıks•z bır insansa, o ~ 
sirin başına gelecekler vardı. Hu
lasa, böyle bic içtimai facia, y<r
ylizünde eşsizdir. 
Şimdi, o devirlerden çok uza!<

ta bulunuyoruz. Tarih, çok a~ıkh 
ve yürekler kanatıcıdır. 

lacakl\!arı:na gi.lrlir.memrye çalı

şıyordu. 

Fakat günün birmde, vaktile 
kendisini yakalıyan sivil polis ko
miseri ile karşılaştı. Şimdı Sante 
hapıshan6inde. Guyan adası~a 

gönderilmek için sırasını bekliyor. 

Ç ü nk ü ASPİr-<I N seneler

denber i her türlü soğukal -

g ınlık la r ına ve ağrılara karşı 

te si r i şaşmaz bir ilaç oldugunu 
is ba t etm iştir . 

A S P İ R İ N in tesirinden 

e min olmak için lütfen 

ka s ın a d ikkat ediniz. 
mar· 
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SÜME~ BANK ) 

Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma ı 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk İpliği 
Satışı 

Kayeeri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415 
16 )) » 480 

Nazilli Bez Fabrikası malı 24 )) » 580 
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 ,, ,, 580 

Kuruş 

)) 

» 
)) 

Yarnız Ereğli Bez FabrikatHnda: 
10 Balyalık aiparişler içi.o » )) 575 
15 » )) » )) » 570 
25 » )) » )) )) 565 
50 )) )) )) )) )) 560 

)) 

)) 

)) 

)) 

a yolin Ku a 
Ve 

• • 
sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

onunla dişleri temizlemek lazımdır ? nıçın 

Çün •• 
Sıhhıitim;ıi St:vtr.oeniz ? 

IZMİRİN 
AŞÇIBAŞI .Markalı 

MAKARNAlARI 
Her yerden israrla isteyiniz 

Selanık Sergisinden Büyük 

Mükafat. 

Girl'n )Cre, (;rip, ııtzk 
lıa ve d" ağrıl .. rı gi • ı 

• • 
rıp 

Bırlnci kat: Biri taşlık dığeri sofadan iki merdi~nle çıkılır bu PAST.IL KATRAN HAKKI Ôn.sür"kleri k.Ökünde / .'5.:::::ır-
katta aralannda kapı bulurııı:- iki sofa üzerlııde bir yük ve dolaplı iki keser tecrübeli3ir. 1 ll Ü \ \ A L S 

( J. S TR A tJ S S ) 
Filminin Plaklarını 

oda bir hala vardır. 

lk·nci kat: Tek mcrdivenfo çıkılır. Bu katta bir sofa uzerinde yük-

lü ve dolaplı iki oda bır hallı vardır. ' Askeri Fabrikalar 1 
Bina ahşap olup içind;; elektrik tesisatı vardır. PAS Tİ L ANT i S E P Ti K _____ na_~n_ı_ar_ı ___ _ 

lJır•·-ıi sa 'lası· 77 metro murabbaı olup bundan 54.5 metro mu -
rabl:;aı bina zemini kalanı bahçedir 

Hududu: Tapu kaydı gibidir. 

Yuiı.anda hududu evsafı ve sahası yazılı gayri menkul satışa 

vazedılmiştir. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 25/2/939 tarihinden 

itibaren 938/3880 No. ile İstanbul dördüncü icradairesinin muayyen nu

marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 

fazla mal\ımat almak istiyenler i§bu şartnameye ve 938/3880 dosya 

numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile

cektir. <Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtüak hakkı 

sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev-

rakı müsbitelerile birlikte memuryetimize bildirmeleri icab eder. Aksi 

halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma-

miş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin 

yüzde 75 ini tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 

elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna tevfikan 

Soğuk algınlığı, nazla va tanef· 
fUs yollarll& geçen hastalıklar• 
dan korur, grip ve boğaz rahat· 
sızlıklarınd11, ses kısıklığınd.1 
!)ak fayda '. ıdır, 

İNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Basılıfıiı yer: SON TELGRAF Matbaası 

110 lira muhammen bedelle Ba -
kırköy Barut Fabrikası arazisi da -
bilinde yetişen otlar 313/939 tari -
hinde Salıpazarında Askeri Fahri -
kalar yollamasındaki Satınalma Ko
misyonunda açık arttırmaya konu
lacaktır. isteklilerin % 7,5 teminatı 
olan 8 lira 25 kuruşun bir Malmü -
dürlüğüne yatırılarak makbuzile 
beraber mezkur tarihte saat 14 te 
komisyonda bulunmaları. Şartna -
me her gün komisyonda görülebi -
lir. (939) .. 

POLYDOR 
Markasında arayınız. 

10051 
10108 

Aoder Schöoeu Blauen Donau Valz(J. St.rau"") 
Geııcichteu aus den Viener Vaiz (J. Strau"") 

i Ş T E 

Briyantin 
PERTEV 
ile alıştırılmış 

1 blr saç tuvaleti 

490.- 96.75 • • 


