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D ""' D v •1 . Amerikalllara ı 
Çarpışma ogru egı mış Mesa)İ 

Frank.onun zaferinde mUhlm bir im il olan ve buna mukabil kendilerine istiklalleri vadedilen 
F .. b JotMUaa biıo parç 

Çemberlayn, Son Vaziyet Hakkmda 
Yeni Bir Nutuk Söyledi 

Bu Pazar Akşamı Saat 
20, 30 dadır 

M illi Şefimiz ismet İnönü 
önümüzdeki pazar gil· 
nü snat 20,30 da dOi.t 

Amerika halkmn hitaben Tnd-

yo ile bir mesaj neş:n·dccck
lcrdir. 

İsmet inönü; bizznt mikro
fon başında İngilizce konuşn· 
caklar ve Türk milletinin sı.·· 

lnnılan ile halis::ınc temenni
lerini dost millete bildirecek
lerdir. 

Franko'yu 
Resmen 
Tanıdık 

Bükreşte toplanan Balkan kon
seyi, 1''ranko hükiı.mctini huku • 
kon tonunıya karar vermiş ve bu 
kararın münasib addettikleri za
man tatbik edilmesinde devfotlcri 
aerbcst bırakmıştır. 

Hükumetimiz, bu kornr.ı uyıwnk 
Frnnko hüki'ımetini resmen ve ilk 
olarak tanımış, ke)f'iyeti Burgo a 
bildimıiştir. 

j 

•• ur - Bulgar 
ostluğu 

Bulgar Başvekili Martta 
Ankara'ya Gelecek 
ofyn 23 (Hususi)- Türkiye Hariciye Vekili ile Bulgar Baş
vekili nrıısında )npılnn son konuşmı;>a bıi;vük bir ehemmi· 

yet verilmektedir. Türkiye ile Bu~ristan orasında cso en 
mc\ cud dostluğun bu suretle bir knt dalın takviye edildiği anla
şılmakta ve iki memleketin birçok miişterek mcnfnntlcre malik 
olduklnrı tebarüz ettirilmektedir. 

Bu keyfiyetin ynkındn Ankarayı z.iynrcti esnasında Başvekil 
Köscivnnof ile Ankara rjcvli ora ında yapılacak temaslnrla bir kat 
daha takviye olunncnğı aşiknr gorülmektedir. 

Başvekilin Anknrnyı ziyaret tarihi, knt'i olnr k Türkiye Ha
riciye Vekilinin Ankarnya avdetinde tesbit edilecekse de 'hunun 
mart ayı içinde vuku bulacağı söylenmektedir. 

Bu sabah ehrımıze gelen Jngiliz i tih barat dair l mtidilr nmnk 
rnihmandan il birlikte 

• • 
lngiliz istihbarat 

Kayınbiraderini 
Yaralıyan 
Enişte 

IDairesi Muavini Geld' 
(Yaz..ısı 6 mcı sahifede) 

Fındıklıdaki meıhur Satiye binası 

1 Denizbank Ve fmpeks işleri 1 

Alınan Komisyonlar 
Hakkında Yeni 
ihbarlar Yapıldı 

lmpeks Hadisesinde Cürüm Vaziyetin? 
Gösteren Bir Hal Bulunamadı Yazısı 6ırıcıJa 
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TRAMVAY BİLETÇİLERİ 

VE YABANCI DİL 

ij 
ramvaya binen bir yolcu, 
derdini bir türlü anlatamı
yordu. ~. beriki türkçe 

bilmiyen bir ecnebi idL Bu sıra -
da ön sıralarda oturan ukali -
meşreb bir zatı şerif, yanındaki ar
kadaşına şöyle mırıldandı: 

- Efendim tramvay biletçileri 
yabancı dil bilmelidir. İs\anbul 

büyük bir seyyah şehridir. Ya -

bancı dil çok !Azımdır. 

Bu söueri biletçi duymuştu. O 
adama dönerek: 

- Birader, dedi, 1!Cnebi dil bil
sem tramvay biletçiliğinde ~im 

ne .. Gider bir bankada rahat bir iş 
alının.• 

Bu söze ilave edecek bir şey 
bulabilir misiniz? 

UYGUN OLMIYAN 

KAÇ NOKTA VAR?. 

Dünkü sabah gazetelet'inden bi

ri Etrüsk vapurunun şartnameye 

uygun olmıyan yerlerini yazıyor

du. bilmem 60 - 70 noktadan uy -
gun değ~ .. Bir arkadaş: 

- Yahu, öyle ise, şartnameye 
uygun taraflarını aramalı .. Daha 
kolaydır, dedi .. 

Bir arkadaşda ilAve etti: 

- Şartnameye bu kadar nokta

dan uygun olmıyan bir vapur, ar
tık vapur değil, demektir. Deni-

zin üstünde nasıl gıdebildiğiııl 

doğrusu düşünmeğe başladım.· 

SULAR İDARESİNİN 

MASRAFLARI ÇOK MU! 

Şehir meclisine bir aza takrir 
vermiş, sular idaresinin lüzumsuz 
bir masraf kapısı olduğunu iddi
a ederek, bu idarenin herhangi bir 
Belediye şubesi gibi devam etti -
rilmesini istemiş. Bu zat galiba, 
tecahülü arifane yapıyor .. Sular 
idaresinin bugüıı.kü hali, zaten bir 
sarfiyat kapısı olarak kurulma -
rnış mıdır?. Maksad, su gib.ı sar -
fetmek değil miydi~. 

KADIN MODASI 

VE KAR VASITASI 

Şimdi kadınların etekleri ktsa .. 
İki sene evveline kadar uzundu. 
Etekler kısa olunca, bacaklar ol
duğu gibi görünüyor. Çorabın i
yisi, bacağın biçimlisi lazım. Yal
nız mesela, mantoluk kürk ve ku

maş satanlar ziyanda .. Çünkü kı
sa etekte az kwnaş gider. Kadın 
modalarile yakından meşgul bir 
arkadaş dedi ki: 

- Fakat şimdi de çorab fabri
kaları çok kazanırlar .. Kısa, uzun 
etek modası, çorab ve kunuı.ş fab
rikatörleri arasında. sıraya kon -
muş bir kar işidir. Bir yıl kumaş
çılar kazanır, öteki yıl çorapçılar .. 
Kadınlar da, onların keyfine gö
re eteklerini uzatıp kısaltırlar .. 
İşte, moda budur .. 

AHMED RAUF 

Şehrin 
İmarı 

1, KOÇOK 1 i _ H_A_B_E_RL_E_R_ 

Taksimdeki Taksim stadyomu -
nun kaldırılması ve Taksim kış
lasının bulunduğu arsada da: 
Şehir tiyatrosu, otel ve gazino, şe
hir kulübü ve gazinosu, konferans 
salonu, Halkevi ve muhtelif dük
kinlar inşa olunması kararlaş

tırılmıştır. 

Belediye imar müdürlüğü; bu 
maksadla mütehassıs Prostun ha
zırladığı avan projeyi esas tutarak 
bir tatbik p1Anı. hazırlamıştır. 

Takslm kışlasının emtaki milli
yeden belediyeye devri takdirinde 
de bütün bu inşaat 3 milyon 645 
bin liraya malolacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi Liitfi Kır 
dar Ank.arada gerek bu iş ile ve 
gerek Estab!amire binasının yı

kılarak yerine büyük bir stad -
yom yapılması işile meşgul ol -
maktadır. 

Valiler 
Arasında 

Adana valisi ve eski emniyet iş
leri umum müdürü Tevfik Hadi 
Baysal görülen lüzum üzerine Ve
kilet emrine alınmıştır. 

Yerine eski İstanbul vali mua
vini, Guianteb valisi Ali Riza 
Çevik tayin olunmuştur. 

Gulanteb valiliğini de Elazık 
valisi Şefik Bicioğlu ifa edecektir. 

~ 

* Kanadalılar tarafından De
nizlianka teklü ve red olunan ve 
Amerika zenginlerini içki içmek 
üzere Kanadaya taşımak maksa
dile içki yasağ• zamanında yapı -
lan 2 lüks gemi, İstanbul - İsken
deriye hattında işletilmek iızere 

Mısır Hıdivye kumpanyası tara -
fından satın alınmıştır. 

*Harbiyedeki Vali konağı cad
desi genişletilecektir. * İstanbul şoförleri ki.Akson ya
sağının kaldınlınas! i~in '[!(>ledi -
yeye müracaatta bJln'lm:ışıardır. 
* Tozkoparandaki arsaların Be

lediyece teın1zletilerek istifade o
lunacak bir şekle getirilmcs; ka -
rarlaştırılmıştır. 

* Başvekilimiz doktor Reflk 
Saydam bugünkü va/ifesi dola -
yısile Kızılay cemiyeti reisliğin -
den istifa etmiştir!.. * Şirketihayriye ve Haliç va
purlan bilet ücret tarifelerı aynen 
ipka olunmuştur. * İstinye fabrikalarındaki ış -
!erinden çıkarılan ameleler; iş da
iresine müracaat etmişlerdir. / 
* Hatay malsandıklarında Türk 

parasının kabulü kararlaştırılmış
tır. Hatay Maliye Nezareti de te
diyatı Türk parası üzeı·inden öde
yecektir. * Muallimlerin mesken bedel
lerinden yalnız muvazene ve buh
r an vergisi kesilecektir. * Tepebaşı bahçesinin arkasın
daki cil.şıklar• mezarlığının bir 
çocuk bahçesile bir gazino haline 
ifrağ olunması kararlaştırılmıştır. 

Hafif enin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

.................................................. 
Tarihi Roman : No. 3 

Elharis'in hemşiresi bu arada 
Halifeye bir yararlık daha göster
mişti. Fatma, biraderi gibi cesur 
ve atılgan bir kadındı; kocası İb-1 
rahim Mekkede Abdullah Zü -
beyr'in adamları tarafından şehid 
edildiği gündenberi Halifeye faz
la bağlanmıştı. Bütün emeli Ab
dullah Zübeyrden intikam al -
maktı. O günlerde Mekkeden Şa
ma gelen bir adamın ahvalinden 
şüphelenen Fatma - Halifenin a
damlarına haber vermeden - onu 
takibe başlamıştı. 

Fatma bir akşam bu şüpheli a
damla bir çeşmt>nin önünde kar-

Yazan: CELAL CENGİZ 

şıl~tı. Kırk yaşların<l.a, şeytani 

bakışlarile Fatmayı elde etmek is
tiyen bu adamın bir casus oldu
ğu muhakkaktı. Fatmanın şüphe

leri gittikçe ~rtıyorclu. Adamın 

yanına sokuld•: 
- Geç vakit burada kiıni bek-

liyorsun? 
Diye sordu. 
Mekkeli yolcu gülümsedi: 
- Senin yolunu bekliyorum. 
- Beni nereden tanıyorsun? 
- Yolda gördüm .. Çok sevdim. 

Evli misin? 
- Hayır. 

- Ben de bekarım. Mekkeden 

1 p o L s ı • 
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Ve .. Mahkemeler 

ikinci 
Ekmek 

Tipi 
Pazartesiye Kada~ A t i n a Ağırcezada 

Adli 
Tebligat 
Hazırlığ ı 

Posta İdaresi Tertibat 
Almaya Başladı 

Balkanlılar Arasında~; 
Dostluk T e:zahürletı 

Yazan: Ahmed Şükrü ESl\!Jill 

Bükreşte toplanan Balkan ~ 
tantı konseyinin içt'.'11aları de 

1 etmektedir. Evvelkı gun k~1 
azası şerefine verilen ziyalet 
Romanya Hariciye Vekili Gaf~ 
lro ile Elen Başvekili MetakS'5 
rafından söylenen nutuklar ss1

.: 

Mutlaka tesbit edilecek v 1. . . d. . • K f 
İkinci nevi ~ek de~emeleri e ı n ı m et ı n ı r Bır idam ararı. 

_devam etmektedır. Beledıyede bu 

Kamutayca kabul edilı!n bir ka 
nun mucibince, şimdiyı! kadar mü
bıışirlere gördürülmekte ola'I a 
tebligat işlerinin posta telgraf ida
resi tarafından yapılacağını pz -
mıştık. Kanun önümüzdeki hazt -
randan itibaren meriyete gireceği 
için şimdiden icabeden tertibatın 
alınmasına başlanmıştır. Posta tel
graf idaresi, bu ihtiyacı tam ve 
esaslı bir şekilde karşılamalı: ;çin 
icabedn ihzaratta buhınacaktır. 

hususta dün de bir deneme yapıl-
mıştır. Fakat henüz kat'i netice " Onun Lehinde Söz Söyle! Genç Scvğilisiııi ve Babasını ... ıı)' 

kan milletleri arasındaki do>" 
elde edilemediği için bu işin bir O, Dediğini Yaptırtacak Kadar Öldüren Çifte Katil Bu Kararı namına samimi bir tezahür J11~ 

hiyetini almıştır. Esasen her ~ 
nutuktan da anlaşılacağı .uz~ 
Bükreş içtiınaının resmi ınuz8 . 
relerinde de dört devlet arasıJlll' 
dairi samimi münasebetıerın . 
zabüründcn başka bir mana sr'~ 
nuya mahal yoktur. Elen BsŞ~., 
kilinin, nutkunda çok gü~ sO~ 
!ediği gibi, cBükreşte hiç bır } 
anlaşma müzakere edilecek ve 

111 
zalanacak değildir. Zira ıne~~> 
anlaşma takviyeden müstağW01 

kaç gün daha üzerinde durula - Kuvvetlidir Beraet Edecektir Gülerek Karşıladı 
caktır. 

İkinci nevi ekmek tipinin, pa
zartesi gününe kadar kat'i olarak 
belli dlacağı anlaşılmaktadır. 
İkinci ekmeği tekmil fırınlar mı, 
yoksa bazı fırınlar tarafından mı 
yapılacağı da ancak ondan sonra 
tayin edilecektir. 

Şoförler re Müskirat Amilleri 
Cemiyetlerinin Yıllık Kongresi 

Şaf.örler cemiyetinin birinci 
kongre5inde ekseriyet temin edile
mediği için ikinci kongre dün, saat 
3 de cemiyetin Taksimdeki idare 
merkezinde yapılmıştır. 

Cemiyetin bir müddet evvel tan
zim edilerek bilahare tasdik ve 
kabul olunmuş olan yeni nizam -
namesi mucibince yeniden heyeti 
idare intihabı yapılarak şu zevat 
azalıklara seçilmiştir: 

Hakkı, İsmail, Zülfü, Ekrem. 
Ahmed, Kadri, asli azalıhklara, 
Avni, Veli, Niyazi, Vedad, Cemal, 
Osman yedek azalıklara intihab 
olunmuşlardır. 

Şoförler cemiyeti önümüzdeki 
hafta içinde cemiyet başkanını se
çecektir. 

Bundan başka, yine o gün, Tür
bede esnaf cemiyetleri birleşik 

idare merkezinde müskirat amil
leri cemiyeti senelik umumi kon
gresini yapmış, evvelce ilin edil
miş olan ruznamesi mucibince 
müzakerat yapılarak senelik ça
lışma raporu okunmuş he
sabat tetkik edilmiş ve heyeti ida
renin nısfı yeniden intihab olu
narak toplantıya nihayet veril -
rniştir. 

Ha~k Partisi Alemdar 
Oca~ında Bir Konferans 
Halk partisi Akbıyık ve Alem

dar ocakları dün akşam toplan -
mıştır. Partiye ald bazı işler gö
ril§üldükten sonra profesör Maz
har Osman doğum ve nüfusun 
çoğalması hakkında ve çok kıy -
metli bir konferans vermiş ve bun
dan sonra projeksiyonla akıl has
tasının ilk şeklindenberi geçirmiş 
olduğu istihale çok esaslı bir şe
kilde gösterilmiştir. 

Müteakıben gençler tarafından 
alaturka milli havalar çalınmış ve 
karagöz oynatılmıştır. 

- 'k-* Mürefte bağcıları; hazırla -
dıkları kilizrnal.ar için Tekirdağ 

fndanlığından fidan verilmesi ü
zerine blnlerce lira zarara girdik
lerini alakadar makamlara bil
dirmişlerdir. 

Şama mal almıya geldim. 
- Şamda kalsaydın, varırdım 

sana! 

- Bana varırsan, ben de Şam
da kalırım. 

Ve konuşarak çeşmenin başın
dan ayrıldılar. 

Fatma bu adamı evine götür
müştü. 

- Bu gece bizde misafir kal! 
Yarın görüşürüz. Ben de senden 
çok hoşlandım, dedi. 

Halil... Bu, onun adıydı. 
O gece Fatmaya içini döktü: 
- Burada görülecek mühim iş-

lerim var. Paramı sana emanet e
diyorum. Yarın mal almağa bir
likte gideriz. 

Fatma cali bir muhabbet gös
tererek, Halilin gizli emel ve dü
şüııcelerini anlamak istiyordu. 

- Mühim işlel'inde sana yardım 
edebilir miyim? 

Diye sordu. Halil btı§ını ~alladı: 
- Sen zeki bir kadına benzi -

Sonrasuıı Sen Düşün,, 

R 
andevuculuktan suçlu ma
dam Atina ve Katina lehin
de şehadette bulunmaları 

ıçın, bazı kadınları tehdid sure -
tile yalan söylemeğe teşvik eden 
Dimitri, Marika, Eleni ve Katina
run muhakemesine dün asliye bi-

rinci cezada devam edildi. Dünkü 
celsede, İzzet Muhiddin ile, Servet 
ve İsmail Sancan şahid sıfatile 

sorguya çekildi. 
İzzet Muhiddin, şu ifadeyi ver-

di: 

Ağırceza mahkemesi dün yıl -
lardanberi ilk defa olarak bir idam 
kararı verdi! .. , 

Bu kararı alan Büyükçekmece

nin Anarşa köyünden Ahmed Do
laşan isminde bir çifte katildir. 

Kendisi bir gün pusu kurarak, 
kendisine verilıniyen mezkur köy 

halkından Zülfiyenin ve babasının 
yoldan geçmelerini beklemiş; son

ra baba kız yoldan geçerken kızı 
çalılıklar arasına çekmiştir. 

Fakat genç kız mukavemete kal
kınca da hemen bıçağını çekip ge
lişi güzel ona saplamağa başlamış
tır. 

Yavrusunun feryadlarına koşan 

babası Ali ise, derhal yerden bir ı 

taş kapıp gözleri dönmüş olan bu 
adamın üzerine fırlatmıştır. 

Lakin Ahmed Dolaşan, kızı bı
rakıp bu sefer de babasına koş -

muş ve kanlı bıçağını zavallı ada
mın iki yerine var lruvvetile sap
lamıştır. 

Müdürler 
Tekrar 

Toplanıyor Romanya Hariciye Vekili. ~ 
fenko da geçmiş bir sene ıçil',, 

s•· Balkan antantı devletleri ar• 1 
d.aki bağların kuvvet bulduğ~J 
söylerken hakikati ifade etıııij 

Filhakika geçen zene Ball<ıııı , 
tantı konseyi Ankarad.a alelsde 
!imamı akdettiği zaman. AV~, 

setleri altında yaptıklan bütün iç- turya henü:r: müstakil bir del~· 
tima.Jrda tesbit ettikleri mııal - Çekoslovakya parçaJ.anınall' r 
lirolerin şahsi dileklerini heyeti Küçiik Antant da orta Avrupa; 
uınumiyede tetkik eyliyecekler ve litikasında müessir olan bir 'f 
biliha:re de hazırladıklan n.ızna- hktı. Bir yıl içinde çok şeyle! iJ 
meyi maarif müdürlüğü vası.tasile muştur. Avusturya ortadan l< 
Vekfilete göndereceklerdir. rnıştır. Çekoslovakya parça1B

0 ı 

Lise ve orta mekteblerle saıı'at 
mektebleri müdrleri pazartesi gü-1 

nü saat 14,30 da Beyoğlu Akşam 
kız san'at mektebinde toplanacak
lardır. Bu içtimada mektep mü -
dürleri mekteblerinde, kendi riya-

- O gün, Madam Atina, Ağırce
zada muhakeme olunurken, ben 
de Ağırceza koridorw1da bulunu

yordum. Bir aralık, biliıhare ad -
!arının Servet ve Şükran olduğu
nu öğrendiğim iki kadınla konuş

tum. Kadınlar bana: •- Madam 
Atinadan korktuğumuz için, mah
kemede yalan şehadette bulun -

duk .. • dediler. Ve kendilerini ya:
lan söylemeğe teşvik edenlerin de 
Marika, Katin.a, Eteni ve Dimitri 

Zülfiye ile babası, aidıkları ya- E } K .., 
olduğunu söylediler. vve g 

İzzet Muhiddinden sonra sor _ raların tesirile bir-.ız sonra ölmüş- a a V a 
Küçük Antant yuulmış. frsıı· 
orta Avrupa.dan elini kolunu . 
mi;; ve Almanya da hegelll~ 
kurmuştur. Fakat Balkan ant 
yalıuz bu sarsıntılara göğüS si' 
mekle kalmamış, Bükreş zıY 

1 
tindeki nutuklarla tebarÜZ et~ 
diği gibi, sağlamlaşmıştır. N~, 
politikasının anlaşmasını ta1':1 ~ 
den istihalesi içinde bunu cı 
görmek liızımdır. Münihten ~' 
Balkan antantının il<i uz"°:' .. , 
goslav a ve Romanya, küçül'~ 
tanta da dahil olan iki de~1 , f 
Bu. Macaristana karşı yapıJJll1J; 
kombinezon iken. Macaris~;J 
ve hatta İtalyadan da değil. rf 
başka cepheden gelen tazyik , 
şısında yıkıldı. Bundan sonr: 
manya ve Yugoslavyanın Jıll·~ 
alakaları Balkan antantı ett' 
da toplanmıştır. Filhakika b~1 
caristana karşı teşkıl edilen . 
antanttan farklı olmak Uzef~ 
bir devleti istihdaf etmem I 
Beş sene evvel kurulduğU ıı' 
bütün Balkan devletlerıne. 11 
bir pakt olması düşünüJınUŞ . 

dedi ki !erdir. s oo·· g"' uş·· me guya çeklien Servet de : O 
Bunu gören çifte katil ise der- DTa 

- Katina mahkemeden çıkınca 
yanıma geldi ve kindar nazarlarla hal köyden kaçmış, hlat, az son- Şehzadebaşında Kalenderhane 
yüzüme bakarak: ra Ayazağa civarında !'•kalan - cami sokağında oturan Akif ve.

mıştır. 

- Eğer, içerde bizim lehimizde Ağırceza mahkemesi heyeti, dün 
ilade vermezsen, sonunu sen dü- Zülfiyeyi öldürmekten Ahmed Do
şün!.. dedL Ve söuerine ilave etti: 1aşanı idam cezasına ın.ahkO.m et-

- Mahkemede; hiçbir şey gör- miştir. 
medim, bilmiyorum, diyeceksin!..!======== ===== 

Biz madamla konuşurken, Ma-

rika, Eleni de yanımıza sokuldu ve 
Marika bana hitaben: 

_ İster Atinanın lehinde, ister 

1 
aleyhinde ifru:le ver, o muhakkak 

beraet edecektir. Buna eminiz! Fa

kat, şayed aleyhinde şahitlikte bu

lunursan, Madam senden intika

mını alır, artık Türkiyede yaşıya

mu.sın!. 

Marlka, yanımızdan ayrılırken 

de: 
- Madam bu işi yapabilecek 

kadar kuvvetlidir. Düşün ve ona 

göre haı'eket et, sonra pişman o
lursun! .. dedi. 

Marika ayağa kalktı ve titrek 
bir sesle hakime: 

- Yalan si..0 lüyor bay hfildm, 
dedi. O zaman ben kendi derdimle 
meşguldüm. 
Kadının gözleri doldu, ağlama-

ğa başladı: 

- Hem şaşıyorum, hayret edi

yorum! İki sene evvel çocuğunu 

muhakkak bir ölümden kurtaran, 
bir kııdın aleyhinde nasıl söz söy
lüyor ?!. Kendisine yiilik yapan 

ve masum olan bir kadını ateşe 

yakmağa vicdanı nasıl razı olu • 

yorsun! Yardımına ihtiyacım ola
calı: sanıyorum. Halifenin sarayı
na girip çıkanlarla da dostluğun 
var mı? 

- Başkalarının dostluğuna ih
tiyacım yok. Halifenin sarayına 

ben istediğim zaman girebilirim. 
Halilin gözleri ışıldadı: 

- Çok ala. o halde hemen ni
kfıhlanalı m. 

Fatma, şüphe uyandırmamak 

·için fazla birşey sormamıljtı. Halil 
o gece ayrı bir odada yattı. Fatma 
gece yansı Halilin heybesini ve 
~asını karıştırırken, şöy\e bir 
mektub buldu: 

•Halil! Şamdan eli boş olarak 
dönersen, gözüme görünnıe. Ah
ılülmelikin kafasını kopardığın 

ıtÜJı, seni Şama vali na~beılece -
ğiın!.• 

Abdullah bin ZübeyT 
Fatma bu mektubu okuyunca 

tüyleri ürpermişti. Misafirini ya
tarken gebertmeyi düşündü. Fa -

yor?!. Şaşıyorum, hayret ediyo -
rum buna! ... 

İsmail Sarıcan: 
- Madam Atinanın eskidenberi 

müşterisiyim. 

Cümlesi ile söze başlııdı. 

- Gerçi onun sayesinde birçok 
kızlarla, kadınlarla tanıştım, hu

susi defterime bakarsam, bunla
rın isimlerini de söyliyebilirim .. 

Atinanın bana çok iyiliği dokun
muştur. Bununla beraber burada 

yemin ettiğim içfa hadiseyi, gö
rüp işittiklerimi, olduğu gibi doğ

ru söyliyeceğim: O gün, ben de 
muhakeme başlamadan evvel A
ğırcezanın kapısı önünde, Hayata 
tesadüf ettim. Kızın gözleri yaşlı 
idi. 

- Niçin ağlıyorsun? 

Diye sordum. Hayat anlattı: 
- Demin, Dimitri bana: •- Eski 

ifadeni değiştir, onun lehinde söz 
söyle.. Atina, senin velinimetin -

dir. Ona hıyanet etme, yarın yine 
madamla yüz yüze geleceksin .. 

Sonra, seni evine de kabul etmi
yecek, sokaklarda sürüneceksin, 
rezil olacaksın ! ... dedi. 
Duruşma bir marta bırakıldı. 

M. HİCRET 

kat, Halifeye sormadan bu işi yap
mak istemedi.. Gece yarısı sara
ya koştu. Abdülmelik henüz uyu
mamıştı. Fatma koynundaki mek
tubu halifeye göstererek: 

- Sizi öldürmek istiyen adaıru 
hile ile evime aldım.. Uyuduktan 
sonra eşyasını karıştırdım .. ve bu 
mektubu buldum, dedi. 

Abdülmelik birdenbire şaşırdı. 

Fatmanın sedakatinden emindi. 
Derhal muhafızlarından dört kişi
ye emir verdi. Halili gece yarısı 
yatağından tutup saraya getirdi
ler. 

Bereket versin ki, Halil, ufak 
bir tazyik bile göremeden: cEvet .. 
Ben seni öldürmiye gelmiştim!• 
dedi. Bu itiraf üzerine halife, Fat
manın alnından öptü ve Halili i
dam ettirerek, başını saray kapısı 
önünde yedi gün teşhir etti. 

Fatma, Şamda, günün meşhur 
kahramanları sırasına geçmişti. 

Emevi saltanatının yıkılmasını is-

Hamı;a adında iki genç henüz aıı
foşılamıyan bir sebebden kavgaya 
tutuşmuşlardır. Kavga büyümüş 

ve iki genç düğüşürlerken Hamza 
düşerek sol ayağı kırılııuştır. 

Hamza Cerrahpaşa hastanesitıe 

kaldırılarak tedavi altma alınmış 
Akif yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

KISA POLiS l 
HABERLERi ·--* Thtakalede oturan sabıkalı 

Safa Şehzad!·başından geçmekte 
olan Şehimeııin mantosu cebin -
den paralarını çalarak savuşurken 
yakalanmıştır. 

* Yen.iköyde 278 ılumarada 
kahveci Alunedin çırağı Şerif us· 
tasına aid çekmeceden paraları 

çalarak savuşurken yakalanmış

tır. 

. ~· 
son dakika Bulgaristanııı ı:111; 
mesilc dört taraflı olarak l<" iJ1 

tır. Bunun Balkan antantı ı\ 
zar teşkil ettiği hiçbir zan~ * Ortaköyde oturan Vehbi ve kar edilmemiştir. Ve beş s U 

Mahmud adında iki arkadaş bir beri, dört Balkan devleti, 1Wçı 
alacalı: yüzünden çıkan kavga ne- ristanı paktın içine a!mıy• 
ticesinde Samoel isminde bir genci maktadır· .. · 
yaralamışlardır. Geçen sene paktın bu P~;~·i ~ * Gedikpaşada oturan Soren a- izale yolunda çok ehemın1 Y iP' 
dında bir dokumacının bir müd- adım atılmıştır; temmuzda 1 

det evvel kardeşi ölmüştür. Bun- (Dev.nu 6 ıacı salı ;J•"' 
dan müteessir olan Soren ılün ak- ;r1 
şam fazla miktarda içmiş ve sar- ID3 1 
boşluk saikasile camları kınnaya ;___ : 
başlamış ve kınlan cam parçala- ""- ~ ~ 
rile ellerinden yaralanmıştır. 

tiyen Abdullah Zübeyrin Şamdald 
kolu bu suretle kırıldıktan aonra, 
Hicazdan Şama casuslukla hiç 
kimse gelemez olmuştu. 

• 
HALİFE.~İN TEKRAR DlAK 
CEPHESİNE HAREKETl 

Abdülmelik Şamdan ayrılırken 
maiyetine yeniden birçok muha
rib aldı. Ve tanı vaktinde Iraka 

yetiştL Masab ordusunu alarak, 

Irakın en meşhur kalelerinden bi
ri olan cDirülcaselik. e indi. Bu

~ada Abdülmelikin ordusunu bek
ledi. 

Masab kendisine ve orduswıa 

çok güveniyordu. Gerçek, islam 
fileminde onun kadar cesur bir 
kumandan yoktu. Fakat, o da çok 

iyi biliyordu ki, mücadele ettiği 
halife de çok değerli ve harbde 
mahir bir askerdi 

(Devamı var) 

Şundan BundıııJ / 
Zeopııin birisi bir hoaY' .-:' ,JI!' 

da evine Ular& elanı ediyor ~ ııııj 
k1 hocam sen çok lllmsln. san;~ 
alhn var. Bımlan bil-ı< (<" I 
taıendell ne laterseah ıd:ıe oud rfl"' 
ilm. Dedlil uman hoca !>Dl I 
der. d'' JJ 

Sabahları kapunm öoündt _..,-, 
110' "" dl' seçl:vor. En öncleld ılevenlll to"l 1~ 

bi:rfil< bir ~ınprak var ( lall• d• I' 1 
söylenip l'eçlyor. Bir de ;ırlt" çıı1' ~ 
clevealn boynunda kü~ bir ı'" 

• "' l nr. llttlı lnzlı (lall, lan) ıJJ! dil'' -1 
l"ec-b'orlar. Bu ÇlllC'ıraktar ııe~pr ,/. 
leolJor, Bunu bana sabah" d• ~ 
meniz lfıumdır. De:vloee lı ... ıP fi 
sabaha kadar musaade, 1...-1,.t.ı~O:, 
cevablannı vtreeeifm, dctlP . ,.ar·~ 

·sJJ1· F 
Ho<& düşüıımekteıı sababl ' 1,~ I' 
b&ha karşı develerin seslııl d~:~ıt' ı 

d•'" ıll sin hemen hocayı kaldJJ'lP ,-r J' 
llyor, ,ımııı hemen cevıb:::.ı•'' ;i 
ılodikte: ı:cendlm bulun iti ıv •" r 
"'brdım, <Ok zor bııld..,... 

1
, 4r" ~ 

1) 1 ;• 
ıleve: Hocaların (geçınnı•5 buıd~ / 
>"• .. yleıı!Tor. İoabel h-';ıKI•' 1 f 
Arkadaki deve ne diyot de 0ır;:;' 

··rıe · 
şundan. bundan) diye so. k !il 
rlD<"e aferin Jıoca.m .sit: ço 
d iyor. 



Maarif işleri 
Konferanslar 

imtihanlar 

Bir Edebiyat Gecesi 
Tertib 

1 
Qk mektep muallimlerine ı 
verilmekte olan mesleki 
konferanslann sonuncusu 

dün §ehrimizin muhtelif semtle
rinde verilmi§tir: 

Galatasaray Lisesi salonunda 

revzı Selen tarafından ccoğraf
Ya, :mevzuu ile alAkndar bir kon
ferans verllıniştir. 
Beyoğlu, Beykoz, Sarıyer, Be

flktaş ve "Osküdar. 
.İkinci kont erans da İstanbul tl- r 

llıversitesi salonunda verilmiştir. 
Bu konferansa da Fatih, Eıni -

l'lÖnü, Eyüp ve Bakırköy kazaları 
hocalan iştirak etmişlerdir. 
1' B~ konf eransda Hamid Ongur, 
arıh ilminin mühim gayelerin-

den ve usul bakımından gözetil -
!nesi lfı.zımgelen en mühim nokta
ları tebarüz ettirmiştir. 
Kadıköy 12 inci ilk okulda ve

rilen pedagoji konferansında da 
leadıköy, Kartal ve 'Üsküdar ka-

Edildi 
z.aları muallimleri bulunmuşlar
dır. 

Bu konferansı veren Sadreddin 
Arel, evvelA, • Yurdbilgish ders • 
}erinin ehemmiyetinden bahset • 

miştir. • 
Yabancı Diller Mektehınde 

Yabancı diller mektebinin sö -
mestr terli imtihanları salı günü 
Üniversite Hukuk Fakültesi ders; 
hanelerinde yapılacaktır. 

Bu imtihanlara istekli ve li -
yakatli talebelerin listeleri yaban
cı diller mektebi tarafından -tes
bit ve tanzim olunarak f akulte-
iere gönderilmiştir. . 

Şubat imtihanlarını başarabılen 
talebeler isimlerile ilan olunacak
lar ve bunlar; bir sömestr haklan
nı kazanmış sayılacaklardır. 
Yukarı kura geçen bir talebe; 

kaydolduğu halde devam etmez 
ve bu yüzden sınıfta kalırsa ~i~~r 
imtihanlara gircmiyecek ve butun 
haklarını kaybedecektir. 

Çi f t çi Malların ı n 

Korunması İcin Yeni 
t 

K ara rl ar 
Her tarafta .. daimi>, .. muvak

kata bekçi tcşkilfıtı ve mec
la lisleri kurulacak, çiftçi mal
rınnı korunması hakkında ha - · 

~ırlanan. kanun layihası üzerinde 
azı tadiller ve ilaveler y pılma

sı icap ettiğinden lAyiha geri a
lınınıştır. 

liazırlanan son projeye göre 
Çiftçi mallarının korunması için 
her tarafta daimi ve muvakkat 
~kçilerle bekçi amirleri buluna· 
Caktır. 

lier 2.irai dairenin daimi bekçi
~nı mensup olduğu çiftçi mec
~erı intihap edecektir. 

Bir Mütehassısın 
Güzel 

Bir Teberruu 
Sökenin Didim ve Milut hara

~ler· · ının bulunduğu sahada ev -
~elce 207 dönümlük bir arazi sa

n alınış olan Almanynda arkeo
olo ··k . 
t Jı ınutehassısı profesör dok -
~r \7eigand ahiren; mezkur ara-

!~Y~ hükumetimire teberru etti -
gıtıı " ı'lcUr . . " rnıştır. 

tı :M:urnailc>yh; bu ara7.inin müze 
t·arnına tapuya raptmı da istemiş
ır. 

:Su .. 
l'I gunlerde kendısinin veya ka-
ltı Uni Vekilinin huzurunda hibe 

ueurıeıesi yapılacaktır. 
~ . 

Bekçiler, Türk olan, okuyup 
yazması mevcut bulunan ve as -
kerlik hizmetini ifa etmiş olan
lar arasından seçileceklerdir. 

Ayni zırai daire içinde, toplu 
halde 10 dekardan !azla meyveli
ğı ve sebze bahçesi gibi veya tü
fün tarlasının 50 dekardıın fazla 
zeytinliği, bağ ve fidanlığın 3000 
dekardan fazla, zıraatle kullanı -
lan arazinin J.500 dekardan fazla
sının sahip veya kiracıları husu
su bekçi kullanacaklardır. . 
Ayrıca her villıyet ı:r'~rke~ın~e 

jtiraat işlerini kontrol ıçın bır zı
raat meclisi kurulacaktır. 

Nebati 
Hastalıklarla 

Mücadele 
Memleketimizde nebati hasta

lıklar, ziraate muzir . böcek .. ve 
hayvanlarla mücadele ı~ine bu 

-k bir ehemmiyet verılmektc -yu -
dir Bu cümleden olmak uzere ge-
e~ sene içinde muhtelif vilayetf erimizde 35 milyon meyve ağacı 

muhtelif hastalıklara karşı ko -
runmak için fenni şekilde ilaçlan
mıştır. Pamuk böceklerine karşı 
9900 hektar sahada iliıçlama ya -

pılmıştır. . . 
Ayni yıl içinde 453 bın kilo to-

Jıumluk ilaç}anmış, 5000 . bek~ 
.saha tarla faresinden temızlenmış, 

rzoRBALAR ) 
L SALTANATIJ 

~o. 80 

Canan· k 
ti g· . • onağın kapısından içe-
aı trdıği zaman derin bir nef cs 

ltııştı li . 'b. 
ferahı · ayata yeni gelmış gı ı 
"as andı. lier halde bu eski yu-

131.nda eının kalacağına kanidi. 

:rıarı_ 1raz sonra Hamid Efendi CA -
1 huzu l'ınd runa çağırdı ve arala • 

oldu~ :mahrem olarak şu konuşma 

)a-: }{ııun; otur bakayım şura-
C.a e •0 ldu sana anlat bakalım?. 

birernuıı başından geçenleri birer 
tıl .. anlattı. Balıkçının eline na

duştu ~. . 
SUr gunu, Hayırsız adaya ne 
e~ ilttiğı, Adadan İstanbula 

Yazan: M. Sami KARAVEL 

ve esirclnin evine ne şekilde geldi
ğini anlattı. 

Hulasa, esirci hanımı ne yapıp 
yapıp kandırdığını ve nihay~t. e:
meline muvaffak olup efendısınm 
yuvasına gelebildiğini gözleri ya
şararak söyledi. 

Hamid Efendi; kızın kurtuluşu-
nu bir mucize olarak kabul et -

mişti. 
Lakin Cananı yanında tutmadan 

ziyade düşmanlarına karşı kul
lanmak istiyordu Bu sebeble Ca
nana açılmak lftzımdı ve mah
rem olarak şunları söyledi: 

_ Kızım; leJl Alemdardan ve 

K 
Kimler? 

abahnt gömlek oba kim ç 
giymez. Bu, bil' atalar sö -
zildü.r. Etrüsk vapuru bin 

bir noktadan şartnameye uygun 
değilmiş. Jsmnrlnııan diğer vapur
larda da birçok kusurlar \•armış. 
Alınan bu yeni vapurlaT hak -

kında söylenen, yazılan kusurla
rın, noksanların hepsi de yalan 
değil ya ... Elbette bir kısmı dof,rnı
dur?. 
Şimdi, biltün bunlara sebcb o

lan kim veya kimlerdir?. l smar -
lıyanlar mı, teslim alanlar mı?. 
kontrol edenler mi?. Kimler?. Ha
yır, hayır emin olun ki kabahati 
kimse üzerine almaz. Herkes, bil'
bil'ine atar. O halde, ortada gözle 
görülen, elle tutulan hu zararların 
mes'ulü kimdir? .. 

Elektrikten sonra, dünyada, ye
ni bil' gizli kun•et mi keşfodildi?. 
Biltün bu kusurların müsebbibi, 
o mudurT. 

BCRBAN CEVAD 

Hatay 
Başvekilinin 
Bir Ziyafeti 

Suvareye Bir Çok 
Zevat iştirak Etti 

Hatay Başvekili doktor Abdur
rahman Melek;, İskcnderundaki 
Orduevinde bir ziyafet vermiş -
tir. 

Bu suvareye hükfunet erkanile 
İskenderundan ve Antakyadan bir 
çok güzide zevat iştirak etmiş -
tir. 

Suvare parlak ve eğlenceli bir 
şekilde bütün gece devam etmiş
tir. 

Edebiyat 
Gecesi 

4 Mart Cumartesi günü saat 15 
te Üniversite konferans salonun
da Edebiyat Profesörlerinden Ali 
Nihad, Edebiyat Tarihçiliğinden 

ve bunu takiben de ; Doçent Ömer 
Lutfi sadece tarihçiliğinden ve 
Cafer oğlu Ahmed de ilmt ter -
cürneihalinden bahseyliyecekler-

dir. 
Hukuk Fakültesi İçtimaiyat Do-

senti Ziyaeddin Mihri d~, mum.~
ileyhin içtimai cephesinı tebaruz 
ettirecektir. 

Gündüz yapılacak olan bu jü
bileden sonra; gece de Maksim sa
lonlarında talebeleri tarafından 
çok parlak bir cEdebiyat Gecesi> 
tertip olunmuştur. 

Edebiyat Gecesinde profesör 
Köprülüzade Fuada hiç ümit et -
mediği bir sürpriz de yapılacalt -
tır. 

Edebiyat Gecesinde, cKaragöz, 
de oynatllacak, tiyatro ve corta 
oyunu> da temsil olunacaktır. 

on beş vilayette çekirge mücade
lesi yapılarak 3,542,000 kilo sürfe 
ve 7,100 domuz öldılrülmüştür. 

maiyeti ıorbalarından intıkam al
mak ister misin? 

_ Tabii benim canıma ve e1en
dilerirne kıyan adamlardan hi~ in
tikam almak istemez miyim? 

- Görüyorsun? .. Hükfımeti zap
tettiler, Padişahı gölgede bırak -
tılar ..• Bu müstevli soysuzları hü
k(ımetin başından silip süpürmek 

lazım. 

- Evet ... 
_Hani bir Kamcrtab vardı. Bi-

liyor musun? Onu Alemdar Mus
tafa Paşaya verdım. Zorbayı sus
taya çevirdi. Yakı?da y~re vu -
racağız bu heriflerı. Senı de ~p
tanı derya Ramiz Paşaya takdım 
edeceğim... Kamertab gibi sen de 
bu herifin Y,ularmı eline al olmaz 

mı? 
_ Emredersiniz dendi hazret-

leri ... 
_Bilirim, sen Kamcrtabdan da-

ha afacansmdır. Yalnız benimle 
her gün ve her vakit muhaberede 

1 Tr amvay ve Tünel Alındıktan Sonra 1 

528 Yıl Faaliyetten 
Sonra Satın 

Alınan Şirketl e r 
• 
imtiyazlı Şirketler Ne Zaman 

Ve Nasıl Kuruldular 
Nafıa Vekfiletinin alakplı do; - mayeli Bursa cer ve tem;ıri elek

ireleri Tüikiyede halk hizmeileri trik şirketi; 1910 da 80 sene imti -
gören yabancı ve milli sermayeli yaz müddetli ve 204.900 Türk ll
iıntiyazlı ve imt~yazsız şirketler rası sermayeli Eskişehir elektrik 
ve müesseselerin faaliyetlerine da- ~irketi; gene 1911 de 82 sene irnti
ir çok enteresan bir istatistik ha- yaz müddetli ve 85.000.000 İsviçre 
zırlamışlardır. frangı sermayeli İstanbul elektrik 
İmparatorluk zamanında ilk şirketi; 1911 de 30 sene imtiyaz 

imtiyaz alan yabancı şirket; iz - müddetli ve 330.000 Türk lirası 
mir havagazi şirketi olmuştur: Bu sermayeli İstanbul telefon şirketi .. 
§irket 81 sene devam etmek üzere Satın alınan şirketler şunlardır: 
1859 da imtiyaz alınış ve 25.000 1n- İstanbul rıhtım §irketi; İstanbul 
giliz lirası sermaye ile teşekkül Terkos su şirketi; İzmır bavagazi 
etmişti. Diğerleri sırasilc şunlar- şirketi; Aero Esperesso; İstanbul 
dır: 1867 de 131 sene imtıyaz müd- telefon şirketi; Er Fransız tayyare 
deti ile 1.000.000 Fransız frangı şirketi; Kadıkôy su şirketi; İzmir 
sermayeli İzmir Rıhtım ve liman telefon şırketı; İstanbul elektrik 
şırketı; 1869 da 124 sene imtiyaz 

şirketi ve nihayet geçen giın sa-
müddeth 165.000 altın lira serma- tın alınan İstanbul tramvay ve 
yeli İstanbul tünel şirketı; 1882 

Tünel şirketleri.. 
de 85 sene imtiyaz müddetli ve 
20.000.000 frank sermayeli istan- İzmir nhtım şirketi 65; İstanbul 

terkos şirketi 50; İstanbul rıhtım bul terkos şirketi; 1885 te 92 sene 
şirketi 45; İzmir havagnzi şirketi imtiyaz müddetli ve bir milyon 
25; Aero Esperesso şirketi 11; 1sTürk lirası sermayeli İzmir elek-

trik şirketi; 1889 da 25 sene imti- tanbul telefon şirketi 25; Er Frans 
yaz müddetli ve 300.000 Türk li- tayyare şi1'.keti on; İzmir telefon 
rası sermeyeli Üsküdar ve Ka - şirketi 13; Kadıköy su şirketi 48; 
dıköy su şirketi; 1890 da 85 sene İstanbul elektrik şirketı 27: İstan
irntiyaz müddetli ve 23.875.000 bul tramvay şirketi 80; Tünel şir
frank sermayeli İstanbul Rıhtım keti 77 sene faaliyette bulunmuş
şirketi; 1895 te 85 sene imtiyaz lardır Bütün bu faaliyetin rnüd
müddetli ve 375.000 frank serma- detlerinin yekCınu tam 528 sene -
yeli İzmir sulıın Türk anonim şir- dir. Satın alınan imtiyazlı demir
keti: 1906 da 60 sene imtiyaz rnüd-l yol şirketleri bu hesaba dahil de
detli ve 750.000 Türk lirası ser - ğildir. 

Şap 
Hastalığı 
Serum Ücretleri 

indirildi 

Buğday 
İşleri 

Devir ye Teslim işi 
Bitti 

KOyl&rde 
Seçim 

·itti 
Seçilenler ff a~~m~a Esaslı 

Tah~ikat Yapılaca~ 
Memleketimizin her tarafında 

geçenlerde başlanan koy muhtar 
ve ihtiyar meclisleri intihabı ne
ticelenmiştir. 

Yeni muhtarlarla ihtıyar mec
lislerine seçilenlerin listeleri vi
layetler .köy bürolarına gönderil
miştir. 

Listeler; Jandarma .kwnandan
hklanna gönderilerek isimlerj bu
lunanlar hakkında alel\ısul tah • 
kikat yapılacaktır. 

Bu tahkikat esnasında bilhassa; 
seçilenlerin mahkUm olup olma
dıkları, seciye ve ahlakları tev -
sik olunacak ve ayni mecliste hı
sım ve akraba olanların bulunma
larına müsaade olunmıyacaktır. 
Diğer taraftan Dahiliye Veka

leti; bütün muhtarların muhakkak 
okur ve yazar olmalarını tebliğ 

etmiş olduğundan okuma ve yaz
ması bulurunıyanların muhtarlık 
yapma1arına müsnade olunmıya
caktır. 

Nevyork 
Sergisi 

Hazırlığı 
Nevyork sergisındeki Türk pav

yonunun muhteşem bir şekilde ol
ması için mesaiye yeni bir hız ve
rilmiştir. 

Diğer taraftan Türk sanatklr
lan tarafından mulaj atölyelerin-, 
de yapılan bazı eserler de sergide 
teşhU' olunduktan sonra; Amerika 
Üniversitelerine hediye olunacak
tır. 

Bundan başka; Topkapı sarayı 
müzesi miıdürü Tahsinin reisliği 
altında teşekkül eden bir komis
yon da yazma ve eski basma e -
ıııerlerle tezhip , minyatür ve cild
çllik bakımından kıymeti bulunan 
kitapları tasnif etmekle me§glll -
dür. 

Ziraat Vekaleti; bulaşıcı hay -
van hastalıklarının daha iyi ta
kip olunmasını temin için ~ılama 

ve serum ücretlerini büyük milt
yasta indirmiş ve bazı ahvalde ta
mamen kaldırmıştır. 

'1 senedenberi Ziraat Bankası Sergide; bunlara; Türk pavyo-

Şap hastalığı aşılanndan şimdi

ye kadar l kuruş ücret alınırken 

bundan sonra ücretsiz tedavi o
lunacaktır. 

Dalak hastalığında büyük baş 

hayvanlardan şimdiye kadar bir 
kuruş ücret alınırken bundan son
ra; ücretsiz tedavi olunacaktır. 

Dalak hastalığında büyük baş 

hayvanlardan şimdiye kadar on 

kuruş ve küçük başlardan da iki 
kuruş ücret alınıyordu. Bundan 

sonra, her iki cinsten birer kuru§ 
ücret alınacaktır. 

Şarbon hastalığında da serum 

için l kuruş ücret alınırken bun

dan sonra hiçbir serum ücreti a
lınmıyacaktır. 

bulunman lhımdır. Buna vasıta 
olacak adamı da ben sana vere -
ceğim .. Bir haremağnsı bu işi mü
kemmelen yapar .. Bu herifler don
suz oldukları için maiyetlerinde 
haremağası filim yoktur. Yeni ye
ııi te~kkul ediyorlar .. Binaena -
leyh; ben sana buradan bir ha
remağası veririm .. 

- Emredersiniz ... 

Mahrem konuşma bitmişti. Ha
mid Efendi, kızı bir çalımına ge
tirip Ramiz Paşaya çakmağa ça -
!ışıyordu. Bunun da kolayını bul
muştu. Bir akşam kaptanı deryayı 
ziyafete çağıracaktı. Kızı giyin -
dirip, kuşatıp karşısına çıkararak 
kahve ve şerbet verdirecekti. Za
ten Ramiz Paşa Hamid Efendinin 
Alemdar Mustafa Paşaya verdiği 
Kamertab dolayısile kendisine de 
bir gün efendi tarafından bil' ca
riye peşkeş çekileceğim biliyordu. 

Ramiz efendi; derhul Ramiz Pa
'3 olarak vezirler arasına geç -

tarafından idare edilmekte olan nunun en güzel köşelerinden bi
buğday işleri, yeni teşekkül eden risi ayrılmı§br. 

Buğday Ofisine verılmlşti. 

Birkaç aydanberi muhtelif hey

etler vasıtasile İstanbulda ve di -
ğer şehirlerde yapılmakta olan 

devril teslim muameleleri; bu ke

re kamilen nihoyetlenmiştfr. 

Ziraat Bankası; buğday işlerine 

ait stoklar ile buna müteferri di

ğer tekmil kıymetleri ve bu ara

da; Derince, Eskışehir, Konya, Af

yon Karahisar, Polatlı, Ankara, 

Yerköy, Sivas siloları ile Akşehir, 

Çerikli, Yer köy ve Şefaatlıdeki 

buğday anbarlarını ve şehrimizde
ki buğdaylan ile diğer kıymetleri 

Toprak Mahsulleri Ofisine tama

men devrey lemiştir. 

Ayrıca domuz ve tavuk hasta
lıkları için de ücret alınmıyacak
tır. 

mişti. On parasız olan bu adam 
koca bir kaptanı derya olarak or
talığı kasıp kavuruyordu. Cinsi 
ihtirası o derece aşırı idi ki her 
gün adamları esİf pazarlarında 
kadın ve kız toplıyarak konağına 
taşıyorlardı. 

Türk millet ve devletinin halas
kar blrer şahsiyeti halinde tecelli 
eden bu zorbalar, saraylara, ca -
riyelere, gözdelere, jçoğlanlarına, 
altın ve pırlantalara sahib olduk
tan sonra benlik ve §ahsiyetleri 
meydana çıkmıştı. 

Hatta zorbalar İstanbulda akdi 
meşveret edip ittifak senedini im
za ettikleri zaman Siroz voyvo -
dası İsmail Bey ortalığı §Öyle bir 
kolaçan ederek gidi§8tı be~me
mi§ti. 

Yedikule haricinde bıraktığı üç 
yüz cengaver zorbasının başında 
bulunan ağasına §U emri vermişti: 

- Bana bak Hüsmen ağa; bu 
heriflerin gidişı de Kabakçı Musa 

-0--

Parti ve 
Vilayet 

• 
işleri 

Vali ve Belediye Reisi Uıtfi 
Kırdann yarın şehrimize dönme
si beklenmektedır. 
Diğer taraftan İstanbul Parti 

Başkanlı&tı vazifesi ile Vali ve 
Belediye Reisliği vazifesinin bir
birinden tefrik olunması düşü -
nülmeketdir. 

Bu münasebetle keyfiyet Ultfi 
Kırdardan sorulmuş; mumaileyh, 
İstanbul gibi büyük bir şehirde i
ki vazifenin bir kifi uhdesinde bu
lunmasının doğru olmadığı müta
leasında bulunmuştur . 

tafadan farksız ... Amma dıyecek
siniz ki; Kabakçı nizamı cedid a
leyhindedir ... Sultan Selim gibi 
bir Padişahın hal'ına aebeb olmuş 
bir alçaktır. Lakin, Rusçuk yaranı 

denilen eşhas, devlet ve milletin 
teceddüdüdü için halaskar millet 
şahsiyeti ile ortaya atıldıkları hal
de ne yapmış bulunqular?. Eski 
rical ve vüzeranın malını millkünü 
yağma ederek aaraylar kurdular_ 
Esirciler bu heriflere kan, kızan 

yeüvtiremez oldular... İşünuş A
lemlerine dalıp Anadolu ve Rıı

meli eşkiya başılannı bir araya 
toplayıp koca saltanntı ve ezilen 
milleti hiçe sayarak bir ittüak 
senedi vücude getirıp devletin nü
fuzunu, malını, mülkünü araların
da taksim ede.r bulundulnr. Hu -
lasa Hılsmen ağa bu heriflerden 
bayır gelmez... Tetık olunuz, ya
kında bir arbede çıkmak ıhtimali 
mevcuddur. 

ıra 
Dam Aktardınız mı? 

B 
ır arkada~ım sordu: 
- Hiç evımzin d mını ak
tardınız mı? 

Ben, aklıma gelmıyen 'c uze -
rinde düşünmediğim bu su 1 kar
§lSlllda zihnimde tedailcr yapma
ğa çalışırken, o, daha bı suni sual 
sıraladı: 

- Terkos borularınızı 1 hıml~ 
tiniz mi?. 

- Yağmur oluklarını 
ettirdiniz mi?. 

tnmll" 

- Soba kurdurdunuz mu? 

- Bozulan kapınızın kilıdını as-
tırdınız mı?. 

O, bir nefeste, bunların h ps nı 
sıralamıştı. Sonra, dedi kı: 

- Daha bunlara benzer bırçok 
işlerden bahsedebıhrim Eğer, 

bunları yaptırdınızsa kuç uk gıbı 
gördüğünüz bu muazzam me e-
lelerin, ev halkını n. ıl gunıE ce 
üzdügiınü anlamışsrnızdu 

Biz de, bu, ve bunl r b e-
yen küçük san'at ışler n y p n 
insanlar, ya mesleklermın crb bı 
değıllerdır, tuttukla. ı b 

me.zler; yahud da hıleve sap 
lar, yapılan ış, bırkaç gun sonra 
bozulur. 

(Devamı G ıncı sahifede) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Pendik Belediyesi 
ve Fıkara işleri 
Pencllk Bclcdl7cıdndl'n ılki;, eı 

J'Ollu bir mektup alarak bir mud
det evvel •qreımJtUk. Birkaç cun 
90llra Pead.i.k beledlJ'e5lndcn bu 
mektuba ce'-ab VeriJttek ~ka>etin 
baldı olmadıiı Ju.ılnuttı. 

ŞlmdJ oluıyucumusdan aldıiıma 

lklncl bir mektupta bu mtaua ı 
dair ezcimle '67le denilmektedir.: 

«Pencllk bl'ledlyfl&J ufarık ı

nm içinde yaşıyan bir muk lldln 
hal ve ''uiJe\lol blhuıta tahkik 
etürmek suretııe masl hatta ala
b ...., :faalbeUDJ •aıdi lırndinr ls-

bat e&mJt olmakla buabcr nıilha-ı 
dJl ve •abaclr sıfaWe bukume~e 
lekiD edilmif, askerlik bizmrUn
den maal taıulmıq sakat u lhtl
aal llJ, s~ darbfmın kabı ola
rak evbala bir oduanı kiraya 'erip 
b-anla &elıvlal IUU'Uttt e;t Uy en 
bir vat.u.d•pn .. acıııJ tabiisi kar-
psmda evveıee aaacl&lı da bu

huaclllfaadaa 1*1alate madddd 
kucJretlaJ haJe de 61jti 7ap1p ODll 

hayali bir ~Aitn mürtinetl
De sahip sönneıd n chtc-nn ı , e 
neticede hukukaaun aiyaa uira -
ıaa&ma ııebebl7et Verilmesi &lbl ay
ni zamanda içtimai bir kusur 1'· 
lemesl bllmcm ki, bdecll> cdllk 
mdhwnlle llabW telli bir hareket 
midir, 

Pendik bdedberdnln bu '-:atan
clap amaline llquen acıta muq
bere& ilmü.balwrl Terllmem ına
Dalı l'Örülur, 

BlnM:nale1b, bu )'&umın da p. 

se&enbde nqrinl rica r.dcrim 

Adtts: Taksim ıra -
lidvi.No. 12 N. Tur n 

Okuyucmnuzun mektubunu 'akl 
talebi üzerine 7au7onu.. 

N O 'r: 
Gecen SÜ l'&R&enaiade çıkan 

bir okyacu •dıı.bwnda, komur 
laalllwada hNnaHuın bak z bir 

•iülaaleslnclea tlltiyet edllmck
&e Wl. Ulraek&1111 ve laavalı 1 yuk
cüler idaresi bu okuyucu) a k ıııa, 
ıu cümlelel'Je cevab vermelıCedlr: 

Gaute.nlır.ln 9 ş11bat larlhlı sa-
71S111da «Birhnldn derdi hl'plml
aiıa derdb batlıiı al&mcla A. K. 
ttnnllc yazılan 7ıuı baklka&e m11-
1'&l lrdlr. 

Belecll7e burulan ıw.kiıı ay evvel 
komiir işlerinde •llsılmaJ 'e hal-
kı ızrar r.de.nlerla llayıUarını &er
k in edereJı markala, mauec' 1 ba
mallanl&D mtirdkeıt mant&um 
bir yukc:M biliiiü tqkll ederek ki
mtir yiilllane n boıpltma qlcrbal 
ııallm bir bale lloltmıqtar. Bu )b
eka sam metrW emellerine lled 
pdıllea ve it~ ındistimallf'rin
den dolaJı 'etlltıiUau rakarılaa 

birkao klfPnla ba muatuam w,. -
kllatı bounaJı anusunda olduk an 
bu yaucJan ulaf11mak&adır. unu 
da anetınck Werhn ki: hamalla
nn tartı ile lılçblr alikası ~oktur. 
Ancü f'Ok uhmeUI olan 7uk1eme 
Tc boşaltmada araba başına yarım 
lira hama11ık alınma.ktachr. Bat-
ka ne para alınır, ne muşkülit 
sostcrlllr. Aykın bir Tazlyete ma
ruz kalındığı talıcHrde ahalinin ha
malın marka :namaraauu alarak 
tahriri ve tifahi Edlmekapıd&kl 
tqkllitmuu mtiraeaatlan rica o
t.nur. 
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HDK ·tal ya. Fransa 
Münasebatı 

P arb ahlik ubıbu mem'lll'lan 

BuloDJ'• ormanında dolaşan eıp

laklardan blrı.ı.t 1akalamqtır. 

Hakikaten. orman bekçUerl uzun 
miiddellenberl, k117l11 :rerlerdekl dar 

yollarda dört. ~ kadın ve erkekten 

mürekkep sruplann dolqtıklarmı sör· 
milşlu, 

K o R K A K ' • 
İ talya t 1ların Bütün Hesabı Eer!in -

Roma l":ihverine Bağlı 
Gazeteler, ltalyanların Efkarı Umumiyesini Dört Senede Nasıl Değiştirdiler 

i talyan gazetelerinin kah İ. n
giltere, kah Fransa aleyhine 
vakit vakit şiddetli neşrı • 

yata gı ri.; ıyorlar. 

İtalyanlar zeki adamlar olduk
ları ıçın herşeyi düşünerek tenkıd 

ve mu!1axeme etmekten zevk alan 
k•mseıerd .r. Onun için gazeteleri 
hır gün İngiltere aleyhıne, diğer 
hır gü n Fransa aleyh ine ve yahud 
ayni zamanda her ikisıne karşı gi
riştıkleri şıcıdetll neşriyat İtalya
da halk arasında şüphe ve tered
düd uyandırmaktan geri kalma
yordu. Herşey gibi son dereceye 
vardırılan şıddetli neşriyatın da 
balkın efkarında aksülameller u- .dl'. 

yandırdığı hissedilmişti. 

ı 
Hitler, Frankonun 6eTlin mümessili ıle vaziyet hakkında görüşüyor 

Hatta Alman dostluğundan çok 
oahsedUmiş olması İtalyanın halk hiç iyi karşılanmamıştır. Fakat ı l~ndirme~ .iç.in devamlı neşriyata 
tabakas• arasında Uk zamanlarda Almanya ile dostluğunu kuvvet • !uzum gorulurken Fransa aley -

tv'.ilyarlar Harcanıyor: 

İngilte r e Havada, 
Denizde Silahlanıyor 

i ngiltere hükumeti yeniden 
silahlanma faaliyeti etra -
fında geçen çarşamba gü-

nü bir •beyaz kital;. neşretmıştir. 
Bunda lngilterenin mildafaa kuv
vetlerıni arttırmak için alınan 

tedbirlere ve verilen kararlara dP-
ir tafsilat vardır. Buna göre 1939 
&enesi için yeniden 2 büyük zırh
lı tezgaha konacaktır .. 
İnşasına daha evvel başlanmış 

(Devamı ti mcı aahlfede) 

i 

Gn maskesi talmuf olan İncillz bahriyelileri bir manevra esa asmaa 

- tl'zme kendini kızım.. 
Dedi. ıordu: 

hine de gazete sütunlarında hü • 
cumlara girişilmek muvafık gö -
rülmüştü . Gazeteler Fransanın düş 
manlığından bahsederken Alman
yanın dostluğunu ileri sürmek su
retile Bcrlin - Roma mihverinin 
halk nazarında kuvvetlenmesini 
temine çalışmışlardır. 

935 de Fransa ile İtalya arasında 
aktedilmiş olan muahede geçen -
!erde İtalya tarafından tanınmaz 
oldu. Çünkü bu muahede aktedil
diği zaman İtalyanın Frnruız mü
zaheretine ihtiyacı vardı. 

Orta Avrupada ehemmiyetli bir 
rol oynıyacak, haricde de müstem- ' 
li!ke emelleri tatmin edilecektı. 

1ş çok değişil Artık Almanya ile 
İtalya dosttur, İtalyanın orta Av
rupada oynıyacağı müessir bir rol 
de kalmadı . 

Fakat İtalyanın politika alemin
de muvaf!akiyeti için bir takım e
saslı şartların yerine gelmesi icab 
ediyor. Yazıldığına ve söylend iği

ne göre İtalyanın asıl maksadı 
kimse ile harbe giri şmek değil, 
fakat zafer kazanmaktır Harbet
meksizin muzaffer olmak çaresi 
düşünülüyor. İtalyanlar için buna 
çare şöyle bulunmuştur: 

Almanyanın icab ı nda kendileri
ne müzaher l edeceğ inden emin 
olmak. 

Bir kere Berlln - Roma mihve
rinin sağlamlığına dayandıktan 

sonra politika &leminde bugün 
bunu, yarın şunu i>temek pek 
mümkün sayılıyor. 

İstikbalde bir harb olursa Al -
manyanın İtalyaya lazım gelen 
yardımı göstereceğine bugün İtal
yanlar inanmış bulunuyorlar. Hem 
Almanyanın müzahereti için em
niyet var, hem de Fransanın as
keri vaziyeti zayıfladığına kanaat 
getirilmiş. 

(0..Hmı 1 met aııhlfed•) -

Bundan labU ne olıır mu, diJ'omı
auzT Evet amma, bu sizin blldlilnlz ~1-

bl detU. Bıı dolqanıann hemen hepsi 
Adem ve Havva ~lbl, 1ıuıl çırçıplak •• 

Bunlar, kol.kola clrl7orıa.r. &iile cule 
dolaş17orlar, konq.U)'orlarm"9 Terbl

J'ealzce bir sös sö7ledlklerl, ahlik kai
delerine a7lun hareketle buıunduklan 
olmu7ormıq.. 

Bekfller; polise haber vermLtler. Si
vil memurlar. ormanda pusu kurmuşlar. 

Fakat çıpl:ıkların çoğu, bunun farkın

da olmu4, vaktlnıle sıvışıp kurtulmut, 

Yalnız, 28 yqJ:ınnda Düran Dü.pon 

adh bir tüccar kiUbl 7akayı ele Vc."r

mı.,. 

Sorpya çekllm{f. İlk evvel, cıplall: 
l'ezmeslnln Rbeblol l!Oylemek bteme
miş, nihayet: 

- Dofru, demı,. Ben flpfaktar klü
bil azasındanım. ller rüo, diler aza
larla beraber ormana rellr, ku7tu yer• 
Jerdf" •1 •ılqıru:. Kimseye bir sararım.ıs 
7ok. "· kiı7etclmb de biç_ 

Dellkanh. dlter klüb azalarının lslm
lerinl söylememl1tlr. 

ROZA BONÖR KİMDiRT 

R, Bonör meşhur bir ressamdır. ıszz 

de Bordoda dotmw;tu.r. Tablola.rl.DJD 
coiu kır hayatını musanerd.ır. 

DtlNYADA NE KADAB 

DİN VART. 

Dünyada mevcad dinlerin başltcası 

hlim, b.Lrbll7an, Y~udl, Boda, Wn
didlr. 

Bnlanıı lamam 1 ml11ar Z87 ,780.000 
milyon mensubu vardır. Ba1ta 642 mU-
700 400 binle hırbıtiyanlar rellr. aonra 
Hindular: z30.oso.ooo: llliislumanlar: 

150.180,000; Bot'\. dini: zoo.000.000: Mu
sevi de: 16 mU7on 130,000 dir. 

AKORDEON ÇALAN 

BİR KADIN 

Fransa.om cenub eahlttnde Nı.de, 

(Promönad de:ıanl'le) denilen ıeı.lntl 

mahallinde. her akpm saat alhda &"eno, 
eüzel ve 7Uıil mak7ajh bir kadınmbo1-

nunda udı kocaman bir Akordeon1a 
4o!1'tıtı cörU1mtktedlr. 

Bu (ÜZel kadının 1anında ••k glyln
mht blrka(' erkekle spor Laya.fetlnde ve 

halinden Ameri.kııh oldutu derhal an
laşılan bir de1lkanh vardır. 

Geno kadın , yanındakUerle bf>raber 
büyük o~tlerdtn birine ılrlyor, holu 

reçlyor. bara Keçl.yor ve t.ath blr sesle 
~rkı okuyarak ('almıya ba.şhyor. 

Barda ve otelde bulunanlar merakla 
biribirlerlne sonıyor: 

- Bu kadın klmT. 

Barmen cevab veriyor: 

- ~lf"~bur &ineıru& yıldıılanndan 

Frman Gravt1le Korin Liv er ... Gele

cek balla «Ost.erllec·ek yeni 1111.mllcrl i
çin reklim yapıyorlar ..• 

Ol.elin direktörü, miiştertlerln ro • 
faldığını C'Öriince kendlltrlne miira ... 

caatıa bü)· tık bir para mukabilinde her 

rece relmelerlnt, şarkı sü7le7(» oalma
lannı tf'kJll etmiftlr. 

OLİMPİYAD OYUNLARI 

( 

Ik okulu bitirmek üzere irli. ' giın, çocuklardan biri, ona fena bir 
Ona herkes, mektebde. büıün 1 küfür etmişti. Sinirlendi, daha ha -
arkadaşları ckorkak!• derlerdi. fifile mukabele ettL Diğeı· çocu)c 

Filhakika ona söylenen bu söz, ve- üzerine atıldı, bu da kendini mü
rilen bu sıfat ne yalandı, ne de dafaaya koyuldu. Fakat, onda o 
yanlış; o hakikaten bir ckorkak• tı . iktidar ne gezer!- Yüzüne inen 
Konuşurken karşısındak in i kır- şiddetli birkaç yumrukla yere se

maktan, kızdırmaktan çekinerek rildi. Bayılmamıştı fakat, yüzün
gayet ihtiyatlı, titrek ve adeta de duyduğu yumruk acıları içine 
yalvarır bir sesle söz söyler, zeki öyle derin, öyle baygın bir acı ha
gözlerindeki titrek parlayışta ba- linde çôktü, ruhunda öyle izler bı -
riz bir çekingenlik akisleri oku- raktı ki, bir daha, böyle vahşice 
nurdu. bir hücuma uğramamak bu feci 

Mektebde hocalan kendisin! çok, acıyı tekrar hissetmemek için kim
sever ve mektebin en zeki tale - ı senin hakaretine mukavemet et -
besi olduğunu söylerlerdi. Fakat memek kararını verdi ve bu kara
arkadaşları onunla alay eder, iter- rına sadık kaldı , 
!er, kakarlar, oyun oynarken o, Bazı öyle anlar oluyordu, bir 
diğer arkadaşlarına iştirak etmek arkadaşının üzerine atılmak ihti -
istemediği halde zorla kendilerine yacını duyuyor, fakat ayni anda 
uydururlar ve sonra da ezerler, içinden bir şüphe gibi ruhunu sin
eğienirler, ayağına çelme takıp diren derin acı şahlanıyor ve tek
düşürürler. o bir yerini yahud ko- rar yüzüne yumruklar iniyormuş 
!unu uı::uşturarak yerden kalkmı- gibi bir hisse kapılarak olduğu 
ya calışırken diğerleri karşısına yerde siniyordu. 
geçip kahkahalarla gülerler fakat Haydi küçükken neyse, ya şim-

J 940 da , lfrlslnktde 7apllacak oıtm. 
piya.d 01unlan haıarbklarına devam o

lwunaktadır. 01a.nlara ifUrak edecek 
mJUetler, anularıru, isteklerini terılb 

heyetine blldlrmekledlrler. incuı. o-

111ncııları Umanda ballı bir npıırda 
lk:amet edeceklerdira 

o kendisine yapılan bu tecavüz - di? .. Hala ayni derecede bir korkak 
!ere kızmaz ... Hayır .. Kızmaz de- olması ne münasebetsiz bir şeydi. 
ğil öyle görünürdü. Çünkü, eğer Fakat elinde mi ya?~ Eğer elinde 
kızdığını, hiddetlendii:ini belli el- olsaydı. bu miskin ruhu, pis, işe 

• se, mukabele etmek onlara had- yaramaz bir kostüm gibi üzer in
lerini bildirmek, itişmek, boğuş- den çıkarıp atardL Olmuyordu, 
mek, kavga patırdı etmek tokat to- bunu yapamıyordu ki!.. 

ta, yumruk yumruğa gelmek lazım * 
İsveçtUer, her PJ1 tanarelerle ce

leceklu. •Tundan IOnr& Tine a,.nJ ••· 

SJta Ue memleket1ertne döneceklerdir, 

iki memleket araınndakJ meale ancak 
iki saattir. 

gelirdi; halbuki o, böyle bir şey Babası öleli henüz üç ay olmuş-
yapmak değil, yapanları bile gör- tu. Fakat bir adamın oğlu olduğu 
meğe tahammül edemezdi. için babasından kendisine, derin, 

Sekiz dokuz yaşında vardı; bir unutulmRZ bir acıdan b14ka hiç 

1 Yazan: Reni Sanay 

bir ,ey kalmamıştı . Uç aydanberl. 
dul kı.lan fakir annesile beraber 
yaşıyordu. 

Son zamanlarda. yalnız kalıncı 
annesi çalışmağa mecbur kalmıŞ1~ 
Nasıl çalışmasın? .. O çalışmasa, b~ 
küçük mekteblinin, mektebini b•' 
rakması, bulacağı herhangi bir i'I 
girip çalış:nası, yaşına göre kaıa· 

nacağı para ile henı kendısi ııe heJ11 
annesine bakması ica bederd;. AJI' 
nesi iyi kalbli bir kadındı, bun• 
nasıl razı olurdu. Oğlu için csaçırıl 
süpürge etmeğe• her zaman ha • 
zırdı ve öyle yapıyordu da ... 

...... k Bu krorkak çocuğun annesı ,,-
yaşlı bir kadın değildi; ancak 35 
):'.aşında vardı. O kad:ır gostermeS' 
di bile... Çok yorgun, üzgün vt 

meşakkat çekmiş olmasına rağrııe' 
güzel yüzü, güzel gözleri, güzel 
bir vücudü vardı . 

Son günlerde ona bir herif rıı"' 
sallat olmuştu . Bu ad~m. kadını~ 
merhum kocasının sağlığında sı 
fıkı bir ahbabıydı. Bazı akşarıı ' 
brı eve gelir, kocasile berabt~ 
kar~ı karşıya geçerler, kendi e~ 
hazırladığı ral:ı sofrasında k•1 
çatıp rakı içerlerdi. 

Bu beldir bır adam drği!dl. ıı; 
kat ne evine, ne karısına. ne ılı' 
çoluk çocuğuna hayrı olmıya~ il 
liiksızdı. O halde merhum b01 

(Devamı 6 ıncı sahife~ 

Radyo 
Prograrn1 

Anka ra Radyoıll 
B UGtlH 

18,31 üz! (t<'n od:ı mtlılkl) ıfll" 
hlm Ö.Cür ve ale1 buceklcrL 

19 Koıt"'llllS (Ziraat 1&&11). __ _. 

19,15 Turk muııtl (lnoesaı I" 
Hüseyni lash). ~ 

Ccli.l Tokse1, 11akkı Dermen. O" 
Kadri, Hasaıı Gür. Hamdi Toka1· 
rl tlııer. - ; 

20 AJaM, meleoroloJI baberl•,ı. 
nal borsasa (llal). 

20.15 Türk müılil: 
Çalanlar: Veelhe, Rqen Kanı: cfl' 

det Caila.. 
Oku•anlar: Sadi H- Radlt• 
1- P"'rev. _.ı , 
ı- Sadııllab ata Mubancr _-

Bir elU eektl. ,ff 
3- Tanburl CemU mnlu)JU .. 

Pür lene otur. 
4- Rahmi Be:r muh•ncr .. .-ı 

Sen.pa hüsnü an ın. ~ 

5- Lem'I VffA]< ,arkı - Siyah • 
ların. ,, 

6- Dedenin Güllizar ltlrl<U • 
vefa_ ı" 

7- Mn•bfa CaVUf lllrkU - Sel• 
din ef endinı. r/I 

ti- Relik Fenan ımbıır prtı ' 
n01'e 1arat. (! 
t- Y-rl Asım klirdlll .. r k> • 

sll&"lde. _ ~ 
10- Sad.tlln K&1ltak lilıtdl - P"' 

rim ••1'm& battL 
!1 Jllemlekel a-ı ayan. 
!1 Kon- (mlab saati). 
11.15 Esbıım, latu.llit. ...... b~ 

•okul bol'SILll (llat). ,, 
U.30 Müzik (küçük orke1tra -

N .. lp ~km). 
!%,!O Milzlk (Melodileri. 

U Müılk (ea•band). t" 
!US - Z4 Son aJau haberleri fi 

ntıkl pr .. ram. 

- Nerelerdesin sen böyle?. YOS A 
rine, biçimine göre kollıya kollıya güdeceksin. Bu
gün ben sana üç beş yüz lira bırakacağım. Babalık 
kızdıkça, köpürdükçe, beni aradıkça, sen bunlan 
ellişer, yirm~r, yüzer, yerine, sırasına göre kendi
si geldi getirdi, gönaerdi, seni aradı, bekledi, bula

1 YAKIN 

Safiye dal~ dalgın bu sorguyu Jı:arşılawı 

- Adadayım. 

Hanife onu söyletmek istiyordu: 
- Kiminle beraberT. 
- Bir tecimenle .•• 
- Nasıl bari?. 
- Eh işle, §Öyle böyle. 
Beyaz ~t aatıcılığınm kanunlanna g!lre göre 

alıştığını anlatan bir bakışla, Hanife Kadın, gözle
rini Safiyenin gözlerine bağladı, bir işmar verdl: 

- Tutuyor mu!. 
Bo.ınun acık anlamı: 

- Parası bol mu?. 
İdi. Gene kadın Hanifenin bu tarz soruşunu 

tuhaf, toyca bulmuş olmalı kl: 
- Daha bizim dili beceremiyor8un Hanıfe .. 
Diye güldü; 
- Tuluyl}r ... 
Dedi ve i!Ave etti. 
- Para batası. Fakat, daha nen ıstedığim vo· 

llyi çeviremedim. Kafamın içindeki planları birer 
'· . ,. r'udc kuliana.bilirııem Wıvayı kazandım, 

~ • • ·rseylE·r vok! 

No. 80 

Ve b u sözlerini bitirir bitirmez genç kadın 
yerinden kalktı, Hanlfenin yanına gitti; 

- Sana önemli söyliyeceklerlm var. 
Der gibi bir tavır aldL Hanife kadın onun ağzı 

içine bakıyordu. Genç kadın, pozdan poza çarça
"1ık geçmesini bilen kadın, inler gibı bir sesle: 

- Hanife ablacığımmmm ... 
Dedi, kaşlarını çattı, yüzünü astı, çok, pek çok 

gizli bir gerçekliği onun kulağına verir gibi tane 
tane, ağır ağır, kelime kelime söylemeğe taşladı: 

- Ben şimdi çok zengin bir tecimenin metre
ııyim. Bir buçuk aydır onunla beraberim. Biraz 
yaşlı, çirkin filan amma bana çok düşkün. Çıldın
yor, bitiyor. Bir dediğimi iki yapmıyor. Fakat, da
ha istediğim vollyi çeviremedim. Ondan şöyle böy
le değil, tam, yüksek bir tutar ele geçirmek istl
_vonım. Bu da zamanla olur. Onun için epey vakit 

c'Çecektir. Kendisinden daha hiç, para almadım. 

' ınadı, gitti ..• Büyük bir para vurmak, sana hanlar, 

rıwuı: ET.Dl İZZET BENİCS ------- hamamlar, apartımanlar yaptırmk için önemli bir 

Yenillğimizde benim sık sık ayrılmama engel olu
yor. Arada bir kaçamak yapıyor, biraz para çıkan
yorum amma, bu kadar ağır yüke yetecek kadar 
değil. Elimde kalan paramı şimdi harcıyorum. 

Onun için biraz tutumlu olmak lazım. Sonra 
ben bu işten iyi bir sonuç alıncıya kadar babalığı 
da oyalamak gerek. Sonu çok iyi olacak, olacak 
amma !;ütün mesele işi düzenle, kıvamında yü -
rütmekte. Şimdi senden dileğim: Ne olursa olsun 
bu adamı hem paraca, hem de benim gelmem git
mem yönünden evir çevir, yumuşak bir duruma 
&ok. Adadan indikten sonra belki her gün gelirim, 
babalığa giSrünürüm. Belki de iş uymaz bir iki ay 
hiç gelemem. Bütün bunlardan başka planım beni 
aldatmazsa olabilir ki, iki ay içinde istediğim vo
liyi çevirir, bütün bütün gelirim. Ondan sonra da 
hiç korku kalmaz. 

Her ne hal ille. Sen ifte blltün bu dwıımlıırı J • 

işin ardında koşuyor; üzülme, yap:na, etme .•• der, 
onu yatıştırırsın. 

Safiye bütün bunları söyledikten sonra: 
- Anlıyorsun ya Hanife, para kazanmak ne 

güç şey. 

Dedi, sonra birden hoppalaştı, şenlendi, güldü; 
tallı, girdiği kulağı hemencecik ka vrıyan, bağlı -
yan, tutsak eden ezgi dolu sesini yükseltti: 

- Hanife kadın, Hanife kadın. Bu iş, büyük 
iş. Batmak da var, çıkmak da. Hani büyük iş adam
ları milyonlannın üzerine milyon katmak için akla 
gelmedik spekülasyonlara girerler, kazaıurlarsa 

milyarder olurlar. İşleri ters giderse meteliksiz ka
lırlar. Benim bu işim de öyle. Ya kendimi, varlığı
mı, gençliğimi, onurumu kurtarıp insanlık içine ye

niden ben, ben olarak çıbcalmı. yahut da her ~Y 
bitecek! 

! U.35 Tilrl< mlhlil - Pi. " 

ı 
U Memleket saaı a:ran. .,,.,-

aeteoroloJI haberleri. • 
ts.11 - 14 Mllrlk (k~tıl< atft. .... 
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BERBER DÜKKANJNDA: 

S- SON TEL G R A P-23 şu BAT 1m 
J ".!!!!!! 

Ay.yaş 1 ığı n 

Sefalet Denilen Şey insanın Başına 
Gökten Eir Bela Gibi inmiyor, Onu, 
insanlar Kendi başlarına Getiriyorlar 

Müşteri - Köpeğiniz gözlerini 
yüzümden ayırmıyor. Sebebi ne?, 

Berber - Arzedeyim: Kulak 
düşecek mi diye bakıyor. 
• Müşteri - anhyam:ıdım!., 
Berber - Bazan dalgınlıkla 

müşterilerin kulağını uçuruver • 
diğim olur da ... 

* Müşteri - Ne o, tıraş fırçasını 
tükürükle mi köpürtüyorsunuz? .. 

Berber - Evet .. , Daimi müşteri 
olsaydınız, doğrudan doğruya su· 
ratınıza tükürürdüm. 

Tatlı Söz 
Deliğinden 

Yılanı 
Cık arı;· 
' 

<<Rezalete Meydan Vermeden, Dosfca 
A y r ı 1 a l ı mı Ç ü n k ü B e n 

I' 1ürebbiyeyi Seviyorum. >> 
Yazan: 

Osınan Cemal KAYGILI - * 
Vefasız Koca Karısına Bunlerı 

~ en kendisini çoktan unut • 
~ ınuşıum. Çünkü yirmi beş 
Ilı Ytl, telki daha fazla bir za
t andanberi kendisinı görmemiş
r llrı. O, benim gençlık arkadaşla
b~dandı. Ga!ıba, o zamanlar ba
ııı ~' hır yerde kahya, yahud bir 
b uessesede kapıcıbaşı filan gibi 
~!eydi. Ailesi orta halli bir aile 
Ilı Bu gençlik arkadaşım, o za -
.:nlar, ne pek uslu, ne pek ha
dı. ~ ne Pek sofu, ne pek çapkın
l! Aılesi gibı kendisi de orta hal
~e:e oldukça tt-miz, tirandaz ge
hla hır .. çocuktu. Fakat şimdi ne 
oıekn soy!iyelim, o, o zamanlarda 
•at '.arkadaşlara nisbetle oldukçı. 
hu bır Çocuktu. Kim ne derse ça-

Berber - Saçlarınızı nasıl ke- (g vet; tatlı sôz yılanı ıelikten 
çıkarır, diye at~larımız çok 
doğru söy!emışlerdır. Çtin

kü tatlı söz, acı sözden daha ~:.k 

Söyledi 
- Bu, dedL Böyle devam ede

mez. Pekala anlıyorsun ki artık 
beraber yaşamamıza imkan yok 
Ben, mürebbiyeyi seviyorum. O· 
nunla evlenmek istiyorum. Reza 
Jete meydan vermeden dostça &) 

rılalıın. Boşanalım .. 

seyim? ..• 

Müşteri - Gevezelik etmeden ... 

KURNAZLJK NÜMUNESt: 

İzak olıir ölmez bütün varisleri 
kasaya hücum ederler Vasiyet -
nameyi çıkarırlar, açarlar: 

mue;;s:rdir Yalnız yılanı delikten 
çıkarmaz, en se. keş lnsanl~~t d:ı 

yola, imana getırir. Meyus kalb -
!ere teselli verdiğı, en büyuk acı
ları unutturduğu gibı hazan insanı 
ipten de kurtarır. 

Kadın, her bırı sıvri bir ok gi\ 
yüreğine saplanan bu sözleri din 
ledı. Sonra ağlamıya başladı, ve. 

<Bütün servetimi, yeğenim Le
viye bırakıyorum. Şu şartla ki ta
butuma yüzbin frank yüz bin 
frank koyacak, öyle defnedcck ..• 

İzakın ve bütün varıslerin su
ra lı asılıı Yüz bin Frank. Tabuta 
konur, glımülür mü? ... 

Umumi harbd~n az evvel, Ma • 
dam Kayyo. kocasının siyasi ra
kıblerınden Figaro gazetesi mü • 
dlırü Gaston Kalmet'i, bürosunda 
rovelverle oldurmüştli. 

- Mürebbıye geldığındenber 
beni sevmediğini bilıyor, fakat sı 
çıkaı:mıyordum. Teessliriımü bel 
etmemıye çalışıyordum. Çocuk 
!arımız için boşanmak istemem 
Eğer onsuz )'lıpamıyorsan, gidı • 
niz, mes'ud olunuz. Senin saade· 
tınle teselli bulurum. Şayed bu 
gün tekrar yurduna dönersen yırı 
evvelki gibi ayni sevgi ile karşı 
!anacağına emin ol ..• 

l:Sın zorlukla o, kendınl de ba- - Amma, dedi, sen bakma, şım- Ertesi gün Levinin amcası ıhli- Az sonra, mahkeme huzuruna 
çıktı. Şahidlerden birinin hakı • 
kalen aykırı ifade verdiğini işıtin· 
ce ayağa kalktı, bağırdı: 

na tanıttıktan sonra ben ona, sor· di orada yatıp kalktığıma! Allahın yar Samoel gelir, kendiiuıı b!l kö-
dum: ı·nayetile yakında bu civarda ken- şeye ~Pker, ve: 

cak kanar ve biri ona: 
_ Bu ne hal böyle yaT dime şöyle bir iki odalı ucuzca bir - Bir frank kaybetrr.eden vasi-

da-. l<uıağım piruhidirl derse o 
ona hemen: 

- Sorma işte, bu da böyle blr ev alacağım inşallah! Çünkü ma• yetnamenııı hükmtinü yerme ge -
hal! Lakin Allaha çok şükür, ha- !um a, yanımda bir de bizim rah- tirmek için bir akıl öğreteceğim. 

- Yalan soylüyor! •.. 

da-. Bir avuç yoğurt ve sarrnısağı 
benden• 

!imden memnunum, aç egı ım, , d ··1· metli hatunun ,vadigiırı bir ev!ad Bın frank verir misın b1'1a? ..• 
susuz değilim, çıplak değı ım, yer- var. ·1· Der. Levi sevinçle bağ.rır: 
siz, yurdsuz değilim! Hatta u a· - a ı; • '""' • b h Oh Ali h ba"ışlasın' ••kin - Maalememnuniye ... 

- Madam, şahidin sözünü kes-
meyiniz! ... 

- Fakat, bay reis .•• Hukukumu 
müdafaa etmek hakkımdır. !); . 

Irk •.Ye koşardı. Zannedersem l;u 
~~daş o zamanlar iyi de bir ı 
ltıi bacı kalfası gibi birşeydi. Yir
teııı eş'. otuz yıldır kendisini gö
Çen •ıtıış olduğum bu arkadaş, ge
bakk ak anı, alacakaranlıkta bir 
lııtı al dükkanının önünde kar
iistb~ çıktı. Saç sakala karışmış, 
ııas ~şlııçok Perişan, yüz göz kir, 
l>ucı ç de, ayaklarında yarım pa-

!imli! berat.er her akşam anzarot- bu evı ne e aca ın, par · il al ks an var - O halde İzakın namına yiiz - Avukatınız var ..• 

Dedi. Bu tatlı sözler, vefasız kı 
cay, hayrette bırakmış. mütees 
etmişti. Fakat Fakat iradesine hu; 
meden yüreği idı. Mürebbiye ılı 
beraber çıktı, gitti. •• 

suz bile değilim! (Bir elinde i u- mı. ı k ' bin liralık bir çek yaz, tabutlln 1- - Avukatım kalbimde geçeni 

fak bir petrol şişesini yere hıra kıp ===-=~(,;;D;;:nı~a~m;;ı=7;,,.;ln;,;cl;;;_,•;;;a;,;lı;,,i,;,;ft;,;d;,;c.;.).,,.=ç;;e=r=is"'in=e=k::o~y=! ·=·:==·"::~"""--==~ 

;:kç~~::~ ~:~:~~:: d~~:r~=rk:~: Mu·· t hı ... ş B ı· r bilmez. Hiss1yatıma hakkile ter
cüman olamaz! ... Aradan ı..zun seneler geçti. Ço 

cuklar büyüdü. Erkeği genç bıı 
mühendis, kızı da gelinlik olmu 
tu. Babaları bir gun ansızın çıka 
geldi. Miırebbiye ölmüştü .. , 

L .• ar Vardı. S b' .. "lir-• ın .onra bu ırbırınc 
ış olan ·h 

b•,tte~ k saç, sakal da mı -

dolsun, Allah baba, her akşam an-
zarotumu da gönderiyor. 

: bad~ubrz~~ş~:~a:ed~~~ınlat- c ,. na yet 
mak için! 

- Senin mekanın neresi? 
- Şu köşeyi sapınca oradaki bir 

Haks!l yere taarruza uğrıyan 

bir kadının bütün bir samlmıyetle 
metanetle söyledığı bu sözler Jurl 
heyeti üzerınde buyük bir tesir 
husule getirdi, - ve bir adam öl
dürmesıne r~ğmen - beraetıne ka· 
rar verdi. 

Buna benzer bir vak'a daha: 
t; T· e.~erden bembeyaz kesil

l'afet. aba bu durum, bu kılık kı
llı le ben onu pek kolay taruya
l' azdıın. Aramızda belki bir iki 
,:~kfarkı olduğu halde o, şimdc 
bü . .' benden yirmi, otuz yaş daha 
de~~.k görünüyordtı. Fakat, bir
!aıı ~re ben onu tanıyamadığım vı:ı 
o, b';;'-'°.• imkan olmadığı halde 
l°ah· ıkı bakışta beni nasıl tanı
~işti? 

inek ahırının bir kenarı! V • • c \J 

p,n~l~~ı~:,~~euk::.:z~:,~:~~~~~ .1. erıgesını ve ,, ocugunu 
inek ahırlarından birinin bir kö- Ol' .J.u .. ren Bah rı·yelı· 

Yirmi sene evvel, Peştede kibar 
bir Macar ailesi vardı. Karı ve ko
ca biribirlerini seviyorlr.r, pek tat
lı bır hayat geç•rlyorlardı. 

Sofrada, yıne eskı yerine oturd 
Az sonra, yuksck bır mevki sahı 
oldu. Kansı, geçen senelere, çek 
tiği ıztırablara rağmen el'an gü 
zelliğini, taravetini muhafaza e 
diyordu. 

Tatlı sözler hıç kaybolmaz. Eğı 
Anide tesirini yapmazsa meyus ol 
mamalı. Ervcya geç, işi tenlcrır 

hatıralarında canlanacağını duşü 
nerck tesellı bulmıya çalışmalı 

Zıra, sözlerin izlerini hiç bır şe> 
sılemez, silmıye muktedir değil • 
dir ..• • 

şeciğinde barınıyordu. a i 
Ağzı leş gil:.i rakı, hayır, yalnız 

rakı da değil de ham ispirto, kir, 
yağ, balık, gübre kokan bu hırpa
ni kılıklı adamla ayakta birkaç söz 
daha konuştuktn sonra kendi • 
sinden tam ayrılacağım sırada: 

u Genç Kadını 
Kim Bıçakladı ? 
İhtiyar Adamın da Parası 
Çıkmadı Cinayetler Esrarını 

Mu haf aza E diy or 
Ondraıuıı kibar nıahalleı;ı:ı- kadın hiç bir('<'yden haberi oıma-
de bir apartır.1anda 22 yaş- dığını söylemiştir kim 
lar ed · 1 · fakat l'aral lnda bir kadın bıçakla Polise telefon ı mış'., .. _ 

anarak öld.. .. 1 .. w· tarafından telefon edildıgı soy len J\yn· .. uru muş r. k" ci-
lıa 0ın: gunde diğer bir cinayet da- memiştir. Telefon ~~n ımse 
daııı uş Ve 86 yaşlarında bir r.- nayetı haber vermıştır. . . 
ltadınkurşunla vurulm~tur. Ger.ç Polis bildirilen yere geldıg1 za-
llıu .Yatağında ölü olarak bulun- man kadını kanlar içinde yata • 
l>ar~~e ihtiyar adamın ölümü ise ğında serili bir halde ölü o.l·~~ 
%· . na taın.; edildig". i . ken - bulmuştur. Kadının odası suslu, 

ıııın ··1 
1 çın ·f b" k"lde lilıı,ek~dürüldüğüne ihtimal ve- yattığı karyola ıarı ır se ı 

b~ ihr ır. Yalnız başına yaşıyan bulunmuştur. . 
0ıııı aı'Yarın_ gizli parası var diye Londra polisi ~ vak' ad~ .. bl.l'-
<i(j_l'iild ~ak UZere kendisinin öl • kaç gün evvel bır pazar ~; ~~ 

, lııhk;ıc !tkü akla gelmektedir. ö • genç kadınla birlikte .gezdığ g°: 
!ııhk· atta Mari Het isminde ol • rülmüş olan bir erkeğı aramak\~ 
~Uğ 'katta Mari Het isminde rJ- dır. Mari Het apartımarun genış 
1 ıı anla 1 bir d ireslnd oturmakta, fakat ltııa şı an kadının ayni apar- a e . 
~aha Oda otUran bır kız kardeşi yalnız başına bulunmakta ıdL 

Olduğu görülmüş, fakat bu (Dev.mı 1 ıncı ıahllecle) 

04uuıd• bıçaklanan bdın 

#ıhriyelinın bır artiste benziyen guzeı ve zavaııı yenır&n 

Fransada •Sen enferiJÖr• malı kemesi, 17 yaşmda bir katilin mah-
k ile ınL .. guL Bu k üçük serseri, orh•da hiçbir sebeb yokken alçak-

emes ., ği ""idil Ü 
casına yengesini ve iki aylık zavallı bir bebe · o r m ştür. Bidho 
şöyle cereyan etmiştir: 

9 Haziran 1939, Havrde / 
Havr :ı:abıtası, geçen 9 haz! - j 

ran 1939 da, Küba vapurunda ça

lışan 17 yaşında Andre Vitel adlı 
bir bahriyelinin evine gittL 

_ Ah! Siz misiniz? ..• Benden 

ne istiyorsunuz!··· 

- Dün neredt idin? Nasıl vakit 
geçirdin? .. . 

- Hiç ... Niçin soruyorsunuz? ... 
- Üvey kardeşinin evinde de-

ğil . d" ~ mıy ın .... 

- Hayır! ... 

- Peki, biraz karakola 
gel... 

kadar 

Sorgu, tamam üç saat sürüyor. 
Tamam üç saat genç serseri ken
dini müdafaa ediyor. Masumiye • 

tini isbat etmek istiyor. Sonra bir
denbire ağlamıya başlıyor: 

- Bir fenalık yapmıyacağınıza 
söz verirseniz hakikati söylerim. 

- Haydi, söyle .. Bir şey yap • 
mıyacağll. Söz veriyoruz. · 

Genç kati lin itirafları 
- Parasıı kalmıştım. Kardeşi

min pek çok parası oldu~nu bl • 

(Dnıamı 7 inci ıahi/e~c ! 

Günün birinde, çocuklarına 1 
fransızca ve ingilizce öğretmek 
içın bir murebbiye aldılar. 

Bu, genç ve güzel bir kızdı. Az f 
sonra mosyönun gönlünü çcktL 
Mösyö, artık karısını çocuklarını 

Sevdiği milrebbiyo 

görmüyor, ihmal ediyordu. Varsa 
mürebbiye, yoksa mürebbiye ..• 
Bir gece karısına: 

Aleksandr Duma Nasıl Hayatc 
Atıldı Ve Ne SuretleMuharrirOldt 
G

eneral Dü • 
ma; oğluna 
şanlı ve şe

refli bir is.mden 
başka bir servet 
bırakmadan öl • 
muştü 

Aleksanar Dü-

J Yazan: BEDİ GÜNDÜZ ı 

sonra baronun zihnen yorulacat 
kendi piyesıni pek o kadar elıel' 
miyetle dınleymiyecği muhak 
kaktı. 

* ma, eser"erınin bir Ertesi gün muayyen saatte ba 
çoğunda, yirmi ronun evıne gittL Kapıyı yaşı 
yaşında iken an • hizmetçi.si açtı. Delikarılıyı gö 
nesinin •kır;p sa· rünce meyus bir tavırla: 
sarıp• avucuna n· - Ah! dedi. Baron çok mem 

kıştırdlğı elll 
0

nun olacak. Buyurunuz, giriniz 
frankla Parlse na- kendisine büyük bir hizmette bı 
sıl geldiğini an • !unmuş olacaksınız. Ta.Mvvur, e 

latır. diniz, bir saat evvel bır mösyö, b 
Babasının dost • muharrir geldi. Koltuğunda ko 

larından General caman bir defter VM• dı. Baron baı 
Foy'un iltlmasile yo yapıyordu. Salonda bekleme 

Dük Dorlean.ın sini söyledim, dinlemtdi, tuvale! 
kalem odasına AJ-L- d Dilin .. _, __ L 

1 

kabinesinin kapısını itti, banyo s; ..,,_ ı .,...an r a, U«UK& lo · dL memur muuu:ıın nuna gır 

girdi. Ayda 1,200 frank maaş ah-ı klasik eserleri okudu. Yalnız oku- Baron itiraz ettL Fakat o bany 
yordu. O zaman için bu oldukça makla kalmadl. Henüz ytrmf beş teknesinin yanına oturdu. Oku -
büyük bir para idl yaşında iken ilk piyesini yazdı: mı ya başladı. Hala da ok ı :,;;or .•• 

Genç Düma, bu vazifeye tayntı- Kristin. .. B uyurunuz, siz de bdı.~ o saıonu-
nln yazıaının güzelliğinden ilerl Piyesi bitirip müsveddelerin! ce- na giriniz. Sizi görünce susar Ba 
geldiğini anlayınca çok mütt>es- bine yerleştirdiği zaman sevincine ronu büyük bir işkenceden kur • 
sir oldu. son yoktu. Şarl Madiye'den, ko • tarmış olursunuz ... 

Fakat a:ı: sonra tahsilinin nok • medl Fransez müdürü baron Tay- Yaşlı kadın bu sözO ·övledikteı 
sanlığıru anlamakta gecikmedi. lora bir tavsiyename aldı. Baron, sonra kapıyı açtı. Delıı;. ... ,,ııyı, a-
Büyük bir şevk ve hevesle ken • ertesi gün için kendisine randevu deta iter gibi içeri soktu. 
dini mütaleaya, tetebbüe verdi. verdi. Fakat, Kristin'den evvel, Baron, bu haliiskiırı görünce se 

H kube dlı Ve be e del .k b. vindi. Banyonun içerisinde çır • Zekası, çok kuvvetli hafızası sa- e a ş p r ı ır 
yeslnde bu ilim noksanlarını te- facianın kıraatini dinliyecektl. pınıyordu. Fakat, Hekube muhar-
liifiye muvaffak oldu. Bilhassa e- Dumanın biraz canı sıkıldı. Çün- riri, elini teknenin kenarına vur-

debiyata merak sarm!itı. Bütün kü, bu uzun faciayı dinledikten (Devuıu ı aacı ulıJ.fe4e) 
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Makineye 
Verirken: 

Japon Ordusunda 
İsyan mı Çıktı ? 

Paris 23 (A.A.)- Oeuvr gazetesinde Bn. Tabouis, yazıyor: 
Dün akşam Çin sefareti, Çin Cumhuriyeti Hariciye Nezaretinin 

göndermiş olduğu Jrnberleri vErmiştir. Bu habeı;lerde cenubi Çinde 
Hon Kong ile İkin arasında haı;b etmekte olan japon ordusunda çok 
ciddi bir isyan zuhur etmiştir. Birçok kişinin öldüğü ve bin kadar as
kerin isyan etmış olduğu söylenm<!ktedir. Bu mıntakadaki japon as
kerlerinin ku\'\'ei maneviyeleri pek çok kırılmıştır. 

S traseJde Ye n i Bir 
Toplantı Olacak 

Parıs 23 (Hususi)- Strasede Hiller, Musolini, Franko arasında 

bir toplantı olacağı, buna diğer bazı devletlerin de iştirak edeceği ha
ber veriliyor. 

İngiliz İstihbarat Dairesi Mü~ür Muavini Sehrimiz~e 
... 
1 

ngiltere Harbiye Nezareti 
istihbarat şubesi umum mü-

dür muavini Tuğge
neral F. Beaumant Vesbitt bu 
sabahki ekspresle saat 7,20 de şeh
rimize gelmiştir. 

General, Sirkeci istasyonunda 
İstanbul Merkez Komutanı ve 
mihmandar olarak tayin edilen 
Aziz Ulusan tarafından karşılan
mış ve Sirkeci garından doğruca 

Perapalas oteline gidilmiştir. O
rada bir müddet istirahat eden 
General saat 11 de vali n,1avini 
Hüdai Karatabanı ve İstanbul Ko
mutanını ziyaret etmiştir. 

Sayın misafirimiz bu akşam 

19,10 trenile yanlarında bulunan 
zevatla birlikte Ankaraya hare -
ket edecek ve Haydarpaşa garın
da Merkez Komutanı tarafından 
teşyi edilecektir. 

Deniz bank ve İmpeks 
Mese l eleri 

D enizbank işleri etrafındaki l 
tetkiklere devam edilmek
tedir. Yolsuzluklara aid iş

lerle uğraşan heyetler, eski umum 
müdürden de bazı izahat almış -
!ardır. 

İklısad Vekaleti müfettişlerin
den mürekkeb heyete evvelce 
Krupp müessesesine sipariş edil
mi.~ olan altı tane 5300 er tonluk 
Karadeniz tipi vapurun üçünün 
Krupp'tan alınarak Blohm und 
Voss'a verilmesi içinde 200,000 li
ra komisyon alındığı şeklinde bir 
ihbar yapılmıştır. İhbara göre bu 
işte en mühim rolü Münib oyna
mıştır. Bu l;üyük komisyon işi e
hemmiyetle tetkik edilmektedir. 
Diğer taraftan Satye binasının 

satınalınma işinde de bir şirketin 
mutavassıtlık yaptığı ve mühim 
miktarda komisyon aldığı anlaşıl
mış, tahkikat bu bakımdan da de
rinleştirilmeğe başlannfıştır. 

Diğer taraftan bir müddetten
beri •İmpeks• işi hakkında Anka
ra müddeiumumlliği tarafından 

yapılan tahkikat tamamile ikmal 
olunmuştur. 

Ankara müddeiumumisi Baha 
Arıkanın dün gazetelere verdiği 
izahata göre hadisede bir •cürüm. 
vasfı bulunamamış ve bu sebeble 
takibat icrasına mahal olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Şakir Seden ve Kemal Seden 
bu şirketi kurduktan sonra İngil
tere piyasasile alakadar olmak ü
zere; ötedenberi iş yaptıkları Lond
rada •KertermuJ. ismindeki zata 
müracaat etmişlerdir. Bu müra -
caat üzerine de mumaileyh Lond
rada diğer üç şeriki ile birlikte 
Anglo - Turkiş namında bir şirk~t 
tesis etmiştir. 

İmpeks bu şirkete vekaletini 
vermiş ve bilmukabele de bu şir. 
ketın de İmpeks vekaletini almı~· 
tır. İşte bu sıralarda Anglo - Tür
kiş şirketi İmpeks müessislerin
den Şakir Sedenden icabında hak
larında maltimat alınabilecek bir 
kaç isim sormuş Şakir Seden dC' 
Etibank, Denizbank, Merkez Ban· 
kası ve havzai fahmiye gibi yer
lerde mevki işgal eden zevattan 
kendilerinin sorulabileceğini be
yan etmiştir. 

Liıkin bir müddet sonra Anglo
Türkişten İmpekse gelen bir mek
tubun metninde evvelce kendıle· 
rine •tezkiye• için verilmış olan 
bu isimlerden 5 inin şerik imiş gı
bi yazıldığı görülmüş ve Ş~kir, 

Kemal kardeşler, hemen bu yan
lışlığı tashih için telgraf ve mek
tubla İngilteredeki mezkur şir -
kete müracaat eylemişlerdir. 

Ankaııa müddeiumumiliği bu 
cihetleri tesbit etmiştir. 

Çemberlay'nin Nutku 
(ı inci sahifedf'n dc.~am) marasında Henderson. halil)azırda 

Londra 23 (A.A.) - Çernber - şarki Afrikada mevcud olan İtal-
layn dün akşam Lancashire'de k!- ya naskerlerinin miktan ne oldu
m Blackburn'da bir nutuk irad et- _ğunu sorması üzerine Butler, şu 
miş ve ezcümle şöyle demiştir: ı cevabı vermiştir: 

•Her tarafta mühtiş silahların ·İngiltere hükumeti, şarki İtal-
teraküm ettiğine şahid olduğumuz yan Afrikasında bulunan kıtaat 

bir sırada bir nevi huzursuzluk mevcudunun 69,654 olduğunu res
hissetmenin önürP geçmPmize im- mi bir membadan öğrenmiştir. Fa
ktın yııktur. Zira ehemmivetsiz de kat bu rakam, tabii z3man zaman 
olsa herhinai bir hiıdi,enin ölüm değişmektedir. Son beş ay zar
makine,ini harekete get'rmesin-1 fınd;. bu miktarın biraz arttın! -
den krırkuyoruz. mış olduğu zannolunmaktadır.• 

Nifakları ve nizalan ıırtadan -----

kal~ırmak için hi~b'r ~ırsatı ihmal Kayın Biraderini 
etmıyecC'k. fakat avnı zamanda 1 

dn,tlanmızın yor-lımile hakları -
n' ızın vP hfırriırf'tleri mi1in bunla
r~ t~arruz etmek kad•r kendisin-
rl,.. rf~ .. ·rt r.örecf'l~ rılnnlara karşı 

.. tf1.."f~zo:lc;1n1 temin için ortaya 
mütlıi< h;r kuvvet rıkaracak olan 
bii,·iik h'r kuvvete müstenid s•ılh 

<vo<d da;ma girl!~imize hakim 
olncak•1r. 

Dün ':lnın üc; hucal!1nd"lr. mü -

sell:ih olarak gcl<inler. ken<l;jerini 
kar~1Javac;ıi!ız , 

Londra 23 (AA) - Avam ka-

Vuran Enişte 
(Birinci ııabüedı•n devam) 

dükkanını satmak islemiş. ortağı 

vazyıetinde bulunan enışksl Ali 
de dükkanın satılmasına razı ol
mamıştır. Dün akşam bu yüzden 
aralarında çıkan kavga büyümüş 
ve Alı bıçagını çekerek kayınbi
raderıni tehlikeli surette yarala
mıştır. Yaralı Ali hastaneye kal
dırılmış. Ali de yakalanarak tah
kikata başlanmıştır. 

Balkanlılar Arasındaki 
Dostluk Tezahürleri 

(2 inci sayfadan devam) 

!anan Selanik anlaşmasile ·Bulga
ristan, beş senedenberi kendisi 

için açık bırakılan pakt kapısının 
eşiğine kadar gelmiştir. Bulgaris· 
tan Başvekili Köseivanof, geçen 

gün bir Türk gazetecisine verdiği 
beyanatta Bulgaristanın filen pak
ta dahil bir devlet telfıkki edile -
bileceğini bile söylemiştir. Demek 
ki Gafenko ve Metaksas evvelki 
gün Bükreşte söyledikleri nutuk
larda Ankara içtimaındanberi a
rada geçen bir sene içinde Balk,n 

devletleri arasındaki bağların sağ
laşlaştığını söylemekte haklı imiş
ler. Ve bu, yalnız Balkan pakt= 
imzalıyan devletler arasındaki 

münasebetlere münhasır değil, 

Bulgaristana da şamildir. Filha -
kika Bulgaristan geçmiş beş sene 
içinde paktı teşkil edqn dört kom
şusuna karşı son derece dürüst ha
reket etmiştir. Bazı şarki ve orta 
Avrupa devletlerinin yaptığ~ gibi, 
geçen sene ansızın çıkıp da Av -

rupa sulhunu tehdid eden vazi -
yelten istifade etmiye kalkışaydı, 
bulanık suda balık avlamak isti
yenleri memnun ederdi. Bulga -
ristanın bundan kaçınması ve bu
günde kıymetli Başvekilinin ağ -
zile Balkanlara aid bütün ihti -
lafların ancak Balkanlılar arasın

da müzakere ile halledileceğini 

ifade etmesi, Balkan paktını il
ham eden düşünceleri bu komşu I 
dev !etin de takdir ettiğini ve daha 
iyisi, onları benımsediğini anlat -
maktad.Jr. Esasen Balkan paktının . 

ruhu da bundan ibarettir. 1 

Bükreş 
Toplantıları 
Snna Erdı 

( 1 inei sahifedl•n devam) 

Denizbank Değil: 
Rezalet Bankası 

(1 inci sahifeden devam) 
ile ve ı .. .:; l tefsir edilebilir?. 

Bunun içindir ld, çorab söküğü 
gibi ortaya konan israf, suiisti -
mal, komisyon, ihsan hareketleri 
yanında en ağır, en elim ve asla 
gayrikabili hazım bu vapur işle

rini görüyor ve .. buluyoruz. 
Eğer, bilmediğimiz için kötü 

vapurlar aldık, kötü vapurlar ıs
marladıksa hu büyük bir ayıb ve 
kusur; komisyon almak için böyle 
yaptıksa en büyük, konuşulması 
bile gayriihtiyari in>ana milli hi
cab veren bir ayıb V'e suçtur! Her 
halde ve muhakkak ki, bu işi bir 
an önce tasfiye etmek ve bnkikati 
aydınlatmak gündengüne milli 
vicdanda artan ve kabaran ıztı -
rab ve teessürü dindirmek için 
hayırlı olacak. 
Meğer, Denizbank değil de bil' 

rezalet bank kurmuşuz ve en bü
yük, bayırlı bir teşebbüs ve hüs
nüniyeti nıaskara etn1ck için eJoğ- · 
!una ne fırsnılar bırakmışız? .. Hay-ı 
ret! ETEM İZZET BENİCE 

ltalya - Fransa 
Münasebatı 

C4 ltacO ıahlfed•a dovam) 

İtalyanın büyümesi için Alman
ya müzaheret edecek, buna karşı 
İtalyan kıtaatı da İspanyada Fran
sayı meşgul ederek zayıf düşüre
cekler ve istikbal harbinde Fransa 
Avrupada çok mü~kül bir hale uğ
rıyacak dlye İtalyanlar arasında 
şimdi yerleşmiş bir kaııaat vardır. 
Onlara gön: Fransa, bir taraftan 
Alıiıanya ile, diğer taraftan İtalya 
ile uğraşmağa mecbur olcağı gibi 
İspanyada da İtalyanlar buluna
rak Fransızların cenubi Afrika ile 
olan irtibatlarını kesmeğe çalışa
caklardır. 

ltalyadaki haleti ruhiyeye dair 
v-erilen malUmattan çıkan şu ne-

İçtima sonunda şu resmi tebliğ ticeyi unut.m2mak la zım : Herşey 
neşredilmiştir: İtalyanın noktai nazarına göre 

düşünülmekte, her hesab nikbin
·Balkan Antantı daımi konseyi 

Jikle yapılıyor. Bilhassa Almanya
Bükreşte Romanya Hariciye Na-

l nın yardımına çok güveniliyor. 
zırı Gafenkonun riyaseti altında i----- - --------
20, 21 ve 22 şubat 1939 tarihlerin- Fı"lı"stı"nlı"lerı·n Son 
de toplanmt§tır. Yunanistan Me-

taksas. Türkiye Saracoğlu ve Yu- K a r a r 1 
goslavya da Cincar 1\forkoviç ta-
rafından temsil ediliyordu. 

Daimi konsey azaları şimdiki 

enternasyonal vaziyetin muhtelif 
veçhelerini tetkik etmişler ve Bal
kan Antantı devletlerinın men -
faatlerini bilhassa alakadar eden 
meseleler üzerinde geniş noktai 
nazar teatisinde bulıınmtL§lardır. 

Daimi konsey azaları Balkan 
Antantının kurulalıdanberi mül
hem olduğu sulh idealine derin bir. 
surette bağıı olarak takib ettiği 

siyaseti her birinin tamamile ay
ni tarzda derpiş ettiklerini mütte
fikan müşahede eylemişlerdir 

Daimi konsey Balkan Aantantı 
azalarını birbirine bağlıyan sıkı 

tesanüdü bir kere daha teyid e -
derek gayretlerine cı;yni zihniyet 
içinde devam hususundaki mütte
hid azimlerini ehemmiyetle kay • 
deyler. Bu hususta, daimi konsey 
31 temmuz 1938 de Seliinikde ak • 
do!unan anlaşmadan dolayı mem
nımiyetini beyaıı etmek fırsatını 
bulmuştur. Bu anlaşma, antant a
zası bulunan devletlerın bütün 
Balkan yarımadası devletleri ara
sında tam müsavat ve hudıı.dları
no kat'! riayet esasına müstenid 
itimadlı bir teşriki mesai aramak 
hususunda hiçbir şeyi ihmal et -
memek azimlerinin canlı bir de
lilidir. 

Daimi kansey, son toplantısını 

lstanbulda 1938 nU.ı..ıı da yapmt§ 
olan Balkan Antantı ekonomik 
konseyinin kararlarını tasvib et
miş ve 1939 nisanında Bükreşte 

toplanacak olan ekonomik konse

(1 lncl sahifeden devam) 

diği zaman İngiltere hüktimetinin 
bir itilaf akdi mükün olmamasına 
binaen takib etmek tasavVllrun -
da bulunduğu ~;yasetı ilan ede
ceğini beyan etn.e'<-"d;r. 

Mutedil Arabların muraHıası 

Ragıb Beyin kardeşi Medhi Ma
şaşibinin tethişçi AraHar tarn
fından ağır surette yaralaı>rr.ış 

olduğuna dair Filistinden gelen 
haber konferans mehafil'rıue bü
yük bir tesir icra etmiştir. 

Ayni mehafil, Filistindek'. A -
rabların istiklali projesini tahak
kuk ettirmeden evvel tedhişçilerin 
harekatına nihayet vermek için 
mandater devlet tarafından ifa 
edilmesi lazım gelen vaz ~<ye i~a 

ret etmektedirler. 

---O--

Hamamlara 
Verilecek 

Su Meselesi 
Belediye Daimi Encümeni ha

mamlara verilecek suyun daha 
ucuza verilmesi işini inceden in
ceye tetkik etmiştir. Bu tetkik ne
ticesinde suyu hamamlara 7,5 ku
ruşa vermek için Belediyenin beş 
yılda 75 bin lira bütçeden feda
karlık yapması lazım geleceği gö
rülmüştür. 

Bu, hayli mühim bır miktar ol
duğundan karar karar Valinin av
detine talik edilmiştir. 

Bu Ge1ıc Kadını 
' 

Kim Bicakladı? Dam Aktardınız mı?· 
' 

(5 inci sahifeden devam) 

1 

tahmin edilmektedir. Evm h~r (3 üncü sahifeden de~c ·ıı , 
tarafı arandığı anlaşılıyorsa da San'atı öğı·enmeden hilesını ili Yalnız söylendiğine göre ken

disini ziyarete gelenler çoktu. 
Maktulün cesedi üzerinde yapılan 
tetkikat bu cinayetin geçen cu -
martesi günü akşamı, yahut pa
zar sabahı ::rapılmış olduğunu 

tahmin ettirmektedir. Çünkü da
ha sonraki günlerde onu kimse 
görmemiştir. 

. er 
katilin aradığı parayı bulamadığı renen ınsanlar çoktur. Esasen 

0 
da zannedilmektedir. İhtiy;ır a • babının yokluğundan şikayet~ 
damcağız bahçesinde yetiştiı diğı ğimiz bu gıbi küçük san'a 
bazı çiçekleri satarak birkaç para memlekette fazlaca yaymağa ~ 
alıwıış. Bir de kendisine hiikıl • buruz. Bunun için tedbirler a11 
met tarafından muhtaçlarc. edilen malı! REŞAD ff:f 

·~~~~~~~~---"" yardım tertibinden para verıhyor- ı -

Hi K AYE : 
Diğer taraftan ihtiyar adamın 

ölümü etrafında yapılan tahkikat 
sırasında ortaya şöyle bir ihtimal 
konmaktadır: 

İhtiyar adam bahçesinde çalışı
yordu. Kendisi bahçede meşgul 
iken eve birisinin girdiğini duy
muş; bunun kim olduğunu anla
mak için gittiği zaman birdenbire 
vurularak öldürülmüştür. Bu ci
nayeti yapan adam kimse ihtiya· 
rm tanıdıklarından olacak diye 

du. Zavallı ihtiyarın pan h<rik -
tirdiğini zannederke bıı c'n~;-eti 

işliyen katil, yanıldığını anla~ 
ise de iş işten geçmiştir. 

Maznun olarak zabıta Henri 

Vilis isminde ve yirmi sekiz yaş
larında bir adamı yakalam19tır. 

Fakat bu adam: 

- Benim vicdanım raha.ttır, 
ben kimseyi öldürmedim. Altı ay

danberi çalışıyorum, geçiniyorum 
demektedir. 

MEŞHUR EDİB 
ı ~ inci sahifeden detnm) 

du ve bağırdı; 
- İki perde kaldı, mösyö ... Yal

nız iki perde ... İki kısa perde ... 
Birkaç dakika fazla sürmez ... 

Baron, derin derin içini çekti. 
Ve genç Dümaya beklemesini işa-; 
ret etti. Sonra Yeniden banyonun 
sularına gömüldü. Muharrir, piye-1 
sini okuyup bitirrlikten sonra kalk
tı, gitti. 

Bu müddet zarfında banyonun su
yu soğumuştu. Baron titreye tit· 
reye çıktı, hemen yatak odasına 
geçti, karyolasına yattı ve Dümayı 
yanına çağırdı. 

Buridan sonrasını Dümanın ağ
zından dinliyelim: 

başladım. Okurken bütün vücu
düm titriyor, arasıra sesim kısı • 
hyordu. Nihayet birinci perdeyi 
bitirdim. Gözlerimi kaldırıp bak
rnıya cesaret edemeden sordum. 

- Ne dersiniz, devam edeyim mi 
mösyö? ... 

- Evet, devam ediniz. Çok en
teresan bu ... 

İkinci perdeyi, sonra üçüncüyü, 
dördüncüyü ve beşinciyi okudum. 
Defteri kapattım. Taylor yatağın
dan fırladı: 

- Benimle beraber 
geliniz dedi. Piyesinizi 
için ... 

tiyatroya 
okumak 

- Nasıl, mösyö, komitenin hu
zurunda mı okuyacağım? ... 

- Evet, bu cumartesi günü ... 
Tebrik ederim sizi ... Piyesiniz cid
den güzel ... 

* 

KO KAK! 
( 4 üncü aahijeden deva"' 

·ı <· bir adamı nıçin eve alıyor, aı e · 
va sına sokuyordu? 

Çünkü içkiyi ve sohbetı sev ılr 
Bununla beraber kalbi fesad 
lii..ksız değildi. Sağlığında, bu ~' 
adamın hiçbir kötülüğü göriilP 
mişti. Fakat şimdi? .. O zaınan ıjl 
koymuş oduğlınu açıktan aÇ V 
meydana vurmuş ve teca,1.i~ 
bir hal alınıştı. Jı1i 

Kadına birkaç defa itirafta ~ 
lundu. Kadın reddetti. Sarııol 
rif bir zaman sustu, sesinı çı~~ 
madı. 

* Bir gece .. Kapı vuruldu. p. 
dm odada meşguldü, çocuk .~J 
kapıyı açtı. Karşısında o ha.~ ııl 
kılıklı herifi görünce ırkildl, ı 
şey diyemedı, adam yukan çı 
çokcuk da arkasından .. Od8

' 

girdiler. ~ 

Kadın bırdenbire karşısındB 
abus çehreli adamı görünce ); 
rinden fırladı, adam sorhoşlO 
dili ağzına dolaşarak. 

- Dur be •. Ne telaş cdiyot' 
Yabancı mıyız? .. 

~·~ - Rica ederım çıkınız, çı 
evımden diyorum size! Yoll51

' 

Kadın: 

- Yoksa ne yapacaksın? ıJli 
- Avazım çıktığı kadar "f 

var!> diye bağırırım. . 1 
- Ne bağırır mısın? Senı ~ 

cİçeri girint·e büyük hır yeisle: 
- Aksi bir zamanda geldim. Bu· 

hadiseden sonra piyesimi dinle -
yemiyeceğiniz muhakkak. Müsa
ade ederseni~ başka bir gün veya 
gece geleyim .. 

Kristin, Komedi Fransez komi · ı 

tesi huzurunda okundu ve bü~ rıı~~~dud kılıklı adam, bU ,il 
bir takdirle kabul olundu. Fakat, söylerken belinden bır kaı1'8 
bazı hadiseler yüzünden ~•hneye - Yok. yok! .. Mademki geldi -

niz okuyunuz ... 

Titreyerek cebimden defterimi 
çıkardım. Koskocaman bir şey. 

kardı ve havada parıldattı: @ 
vaz'ı tehir olundu. Bilal·are büs- _ Bağırırsan öldürürüın!·· 
bütün vaz geçildi. Dünıa bundan 

Baron, bunu görünce hayretten 
kendini alamadı. 

seni öpeyim... ..,' 
müteessir oldu mu? Hayır! .. Bila- bO • 

Kadın korkudan gözleri ' 
kis intikamını almak istedi, Yeni o! 

müş, adamdan kaçmak istİ)' 
1

,. 
bir eser hazırladı: Üçüncü Hanri.. d 
Bu piyes fevkalade bir takdir ka- çaıruyordu. Sarhoş herif seı~,.ır· 

yerek kadının üzerine yiir · , 
- Kaç perde bu piyes? ... 
- Üç, fakat kfığıdların yalnız zandı, alkışlandı. ıo 

Aleksandr Dü. . d . Bu sırada bir şangırtı koP _, ı • yüzüne yazıldığı için çok gö
rünüyor. 

ma, yırmı ort ,,.. 
saatte, devrin en büylik en :"eş- sarhoş boylu boyunca yere ouı' 

Geniş bir nefes aldı. Okumıya bur muharrirleri sırasın« geçti. Küçük korkak, konsulull ~ 
rinden eline geçirdiği büyiiC~ı 
vazoyu, olanca kuvvetile sa 
şun kafasına indirivermişti?·::, 
en garibi, onun baygın olars•~ 
tan pis, murdar vücudüne b8 

irkilmedi bile ... 

ile SABAH ÖGLE ve Aı<ŞAM 
Her yemektt-n sonra muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız 
- • ·:_·~~.~ <C ... ·' •• :-

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
M. K. N. 5401 AZOA marka 210 numaralı kanuni sıkleti 304 kilo 

ağırlığında 2012 lira 30 kuruş değerinde % 30 nisbetinde sun'i ipeği 

havi yün ipliği MKN 844 TY 1 M ve N GS 10 K 500 G 41 LD radyo 

lıimbası MKN 5316 440 G 22 LD yün kadın robu MKN 5306 640 G 53 

LD deri kadın çantası MKN 5311 2 K 220 G ipek kadın elbisesi MKN 

5353 1 K 540 G 115 LD ipek mensucat MKN 5349 420 G 37 LD ipek 

mensucat MKN 5351 400 G 31 LD ipek mensucat MKN 5352 1 K 430 

G 113 LD safi ipek mensucat MKN 5355 560 G 41 LD ipek mensucat 

MKN 5360 500 G 25 LD ipek sabahlık 846 60 K 30 LD İktiyol MKN 

5361 460 G 34 K ipek kadın elbisesi MKN 1213 ASA 3 M ve N GS 215 

K 51 LD müstahzaratı kimyeviye MKN 5465 4 K 700 G yün fanile ve 

ceket MKN 5524 700 G ipek kadın elbisesi MKN 5458 14 K 34 LD 

zuruf sepet MKN 151 42 K 47 LD mukavva kutu MKN 5525 700 G 55 

LD ipek kadın elbisesi MKN 152 29 K 30 LD mukavva kutu MKN 169 

35 LD 36 KD mukavva kutu MKN 5453 3 K 200 G 41 LD işlemeli keten 

yatak takımı MKN 5459 4 K 32 LD kullarulmış yün e!llise MKN 5324 

Bekçiler, polisler geldi. 5" 0 
alıp götürdüler ve.. MuJı9 ~ 
şeylere tecavüz, bir korkail' 
şahlandıra'biliyordu !.. / 

bgiltere Hava~a ve Den~ 
Silahlanıyor 

( 4 üncü aahifeden oef4 
olan 7 tane daha büyük ıı~:, 
939 deniz programında, 2. 1 
yer filotillası ile 20 rnuavjll ,,, 

jC• 
ve 1 tayyare gemisi vardır. / 
tezgfilılarında henüz yapılı!'/ 
olan 6 tayyare gemisi aaJı~jılıl' 
dır. Bundan başka yine teıS / 

- r ~r . .r da yapılmakta olan 4 agı ~ 1 
zör ile ikinci derecede birÇ0 

miler bulunmaktadır. f 

yin yedinci içtima devresi mesa - -::...=,,.,,,.,,.,....,,,.,,,,.,,.,,,,~.,,,,....,.,,,,.,,,,~ 340 G 25 LD deri kadın çantası MKN 5460 1 K 700 G 43 LD kullanılmış 

de içtimaı Belgradda şubat ayında ipek elbise MKN 5452 7 K 500 G 30 LD sade pamuk karyola 1akımı 

yapılacaktır.. 24/2/939 gününde saat 13 buçukta Sirkecide Reşadiye caddesindeki 

ısinin Balkan Antantı memleket
leri arasındaki ekonomik bağların 
daha ziyade sıkılaşmasına ve bu 
memleketler arasındaki münakalii
ıın daha ziyade iyileşmesine im-
1ciin vereceği ümidini izhar etmiş-

MATBUAT KONGRESİ 

Hava kuvvetlerine gelince ıır 
mart günü İngilterenin illı P~,~ 
ramıııa göre birinci dereced:,y~' 
tayyaresi olarak tam 1, 750. ci ır 
resi olacaktır. Halbuki birjllrı f 
recedeki tayyarelerin ıni1<t 31d.ıl 
çen 938 mayısında 1,3'.0 °~ 1ıı 
anlaşılıyordu. Bunlar ıse ·~0'Y 
İngiltereye mahsus c!UP ~l 
deniz aşırı mernleketlerın ılın 
faası için 50(} tayyare Y8~8ı , 
anJ:(ıılmıştır. DonfnrnBY8

8,eıet' 
dımcı olarak yapılan ta'JY ~l 
miktarı ise sayısız denece.l< oe 'I 
çokt ' ı 938 teşrinisanisın r ıt 

tır. 

Daimi konseııin senelik alela-

Bükreş 23 (Hususi) - Balkan 
matbuatı kongresi içtimalarını bi
tirdi. Bu kongreye iştirak eden • 
ler bugün Kral tarafından kabul 
edileee klerdir. 

gümrük satış salonunda 1549 sayılı kanun mucibince ve 2490 sayılı 

kanun hükümleri dairesinde açık arttırma ile dahile ve harice satıla

caktır. İsteklilerden % yedi buçuk pey akçesi makbuzile maliye unvan 

tezkeresi aranır. Pev akçelerinin saat 12 ye kadar v ezneye yatırılması 

mecburidir. ' 1204) 

;J<\3 
İn kfımeti bu ın ô>'ıı 
ya. daha artacağın~ı:e;eı 
miştı 1939 da ise ıngı . 0ı 
muhtelif çeşidli tayyareler• 

arttırılmış olacaktır. 
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Cemal 
Ve Asabi Bir ihtizazla Islıklaşan Yıldızı Ek · M t ı·k · arın serıya e e ı sız 

8ir Sesle Konuşuyordu Kalmalarının .Sebebi Nedir?. 

IMJ 
er altı ayda bir, Holivud çıkınca 6,000 dolardan 4,932 do • 
yıldızlarından birinın kon- lar kalır .Bunun 1260 doları da 

Kabul Enver Paşa, Her Şeye Rağmen Bunu 
Etmemeğe Karar Vermiş Gibi Arkadaşının 

Hırs/anışına Aldırmıyordu 

turatosunu feshkettiği işi- kazanç vergisi. 150 doları lı 
tilir. Bu, ehemmiyetli birşey de- avukat ücreti, 75 doları l 
ğil.. Bir yıldız konturatosunu fes· tibin haftalığı, 50 doları rekla.n ı-
hetti ise ne olur? İşine gelmemiş, çin, kala kala 3,397 dolar kalır. 
bel.ki daha karlısını bulmuş, de- Hepsi bu kadar mı? 500 dolarını 

- Sebeb mi? Basit! Evvela, o za
~i korsanların ellerinde bu
'."'an deniz vasıtaları devletle • 
tın deniz muharebe vahidlerinin 
ayut idi. Yani korsanlarda kadir

~ 9ekti:rme, kırlangıç, kalyon ve 
l&rdalar kullanırlardı. Bina • 

:leyh mataryal birbirinin ayni 
Ve .. o şart içinde korsanların 

~tnilis) şeklinde değil de muvak -
d at hizmet kabulü gibi hareket e
lşl.ı,.ı yerinde sayılırdı. 
.. 'line tarihlerde gördüğümüze 

~ore bır devlet donanmasına yar
d ıın eden korsanların çok geçme-

er. Yardım ettikleri donanma ile 
atalarında çıkan ihti!D..f üzerine 
llıuharebeye tutuştuklarını bili • 
Yor uz. 

d.e Ş~di, ~ize bu takriri gönderen, 
ıuı milis sııııfını teşkil için mü

$8ade ve .. musaadeden ziyade harb 
ınaıze~-ı,· . h . ,,.h 
İsti ·~ yanı cep ane ve sıw 
ıııa~en ~~planların ellerindeki 
· ah~al uç beş tane çürük çarık 
Bu Pttçasından ibaret teknedir. 

nunıa "' çıltnıağ »US dol)anmasına karşı 
Don a kalkmak dediğim gibi 

farklı ~tun hücumundan pek 
p&ııa!. ırşey olur mu~. İnsaf et 

f - 'rahtelbahirlere karş• bunlar 
•Ydaıı olacaklardır. 

- Ben zannetmiyorum .. Hatta 
>.an değil de kabule bile yanaşmı
Yııruını. 

- Bunun ucunda hazineyi lZ· 

: ~ecek, teşebbüs ve harekfı • 
il\ ıza engel olacak bir netice 
~u bahis değil ya ... Muva • 
!a .ı! ediver... Neticesinde bir 
~ U1'.'ulan ve hiçbir masrafa 
ı·u, uın gostermiyen bir isteğin ye
••-e getirilmemesi neye haml ve 
"""ad edilir C anlamıyorum!. 
asa.{.mıı._1 Paşa gittikçe yükselen ve 
!>esi: bır ihtizazla ıslıklaşan bir 
lı~ konuşuyordu. Enver Paşa, 
tneın ey_e rağmen bunu kabul et -
da· ege karar vermiş gibi arka· 

sının h ! b~ k ırslanışına aldırmıyor, 

hir onuşına münakaşa şeklinden 
4ea:ğız Patırtısına doğru yol a- ı 
'lttanda benziyordu. Genç başku • 
~le .~ vekili artık balısi kapat-

ıçın aözü alıiı-

l~ Arzettiğim ~ibi Paşa... Bu 
,., tnsu~ .. niz, lıö tnunakaşayı bırakalım-
ha1ı1c Yle vahi emellere, denizde 

tn.aıze!ı4"~rlığııuı. sarfedecek harb 
bir l esı olmadığını münasib 

~~r =da bunlara bildiririz. E-
~ etlerse kendilerinin düş • 1 
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ta~~i'..euun.umı tekrar gözlüğünü 
~ ısteyt dikkatli dik.katli göz
la.dı. !!l!çırdikten sonra başını sal-

lıa~aaıesef hanımefendi, İc\81 
:\'o1t. a Sermed beyin ısimleri 

~ral k raı.... • endisini sandalyava bı-
~<nt§tı B' . 

llkand k ır kıçkırık boğazında, 
_ .,/ aldı. 
'1:· aa .. Yazık• 

. UQdei .... 
tı:\'acı unıumı teselli etmek ih-

nı duvdu· 
-ı:ı , . 

lı u dettce .. erı~ muteessic olmak 
\r· Vakitsı..-''· ' ııa,_.et ~-. hanımefendi.. 
lt1a,· e ııaklcttiğimız ağır vara-
ın arasınd -

man tahtelbahirlerıne karşı ken
di malzeme ve kendi vasıtaları ile 
muharebe edebileceklerini söy -
leriz, olur biter! Ve.. ileride Ka
radenizde kendi müsaademizle bir 
korsan teşkilatı meydana getir -
mek gafletine .kapılmaktan da 
böylece kurtulmuş oluruz. 

Cemal Paşa, Harbiye ;tazıruun 
bu cevabını candaınarından kav· 
ramıştı. Sakalını yayvanlaştıran 

bir gülüşle bahsi sürdürecek sö -
zü tekrar yürüttü: 

- Kendi müsaademizle korsan
lık teşkilatı meydana gelmesine 
göz yumamayız diyorsunuz. 

- Evet! 
- Bu teşkilat ileride korsanlığa 

doğru mu gider?. 
- Yine evet! 
- Nasıl? 
- Nasıl mı? Şöyle : Bu adam-

lar bizden al.ac... kları harb mal -
zemesinl, tüfelı:, küçük çapta top, 
torpito, bomba, cephane ve sai
reyi Karadenlzda 5efere çıkacak 
dost Bulgaı ti.'*ret gemilerine 
karşı pekili lı:ullanabilirleı·. Paşa 
zannediyonnu,.un kı bunlar işle
rini, güçlerini bırakıp, kazançla
rından vazgeçip bu fedai hizme

tini yaparlar. 
- Evet! 
- Hayır ... Yapmazlar işte .•. Ve 

her hareloetleri muhakkak bir 
menfaat mukabili olacaktır. Bu -
radaki müttefikleri de resmen 
korsanlığa başlamaları, bizim ba· 
şımıza beli olacak hadiseler mey
dana getirmeleri, soyacakları t1 • 
caret gemilerinin malını keseleri
ne indirmelcrinden başka birşey 

değildir. 

(Devamı var) 

Müthiş Bir Cinayet 
(5 inci sahifeden dewın) 

liyordum. Normandi vapurunun 8 
haziran saat 15 de hareket edece
ğini, kardeşimın de v µurda bu - ı 
1':111acağını biliyordun1. Evınc git
tıoı. Yengem beni suratla karşı

ladı ve: 

- Ne geldin! Ne istıyorsun~ .. 
Dedi. Paraya ihtiyacım olduğu

cevabını verdim. Kızdı: 

- Ne, dedi. Para mı?.. Bende 

para ne gezer? ... 

Bunun doğru olmadığına emin
dim. Hiddetle gözlerim döndü, e
lime geçirdiğim bir şişeyi aldım, 
kafasına vurdum. Masanın üze-

olmuyor. On dakika bekliyor. 
Komşulara soruyor. Onlar da gör· 
mediklerini söylüyorlar. Bunun 
üzerine polise müracaat ediyor. 
İki polis geliyor, bir çilingire ka
kapıyı açtırıyor ve feci manzara 
karşısında kalıyor. 

Zavallı kadının kocası vak'ayı 

ancak Normandlyanın avdetinde 
haber a:ıyor. Genç katil, mahkeme 
huzurunda da cürmünil itiraf et
miştir. Müddeiumumi idamını ta
leb etmiştir. Fakat, henüz yirmi 
yaşında olmadığı. için kürek ceza
sına mahkum edileceği muhakkak

tır. 

Kongreler 1 

nilir, geçilir. Fakat, az sonra bu hayat, kaza sigorta>ına ayıralım. 
fesholunan konturatonun, yıldıza Sonra antrenör, masör, terzi, diş-
haftada 4,000 dolar ( 4,200 Türk çL stüdyoda bir hizmetçi, şuna ve 
lirası) temin ettiği anlaşılınca buna muavenet masrafları da baş-
ıl.oğrusu insan kendini hayretten ka. Ne kalır bilir misiniz? 2.897 
alamaz. dolar kalır. Yıldız henüz küçük 

Haftada 4,200 liralık bir muka- birşey satın alma~ akrabaların-
vele bozulur mu hiç?. Size, bize dan muhtaç olanlara metelık gön-
göre bu budalalıktan, düşlincesiz- dermemiştir. 
likten başka birşey değildir. 2,897 dolar da büyük bir para-

Fakat bir de Holivud yıldızları- dır. Senede bu kadar para kazan-
na sorunuz. Bir de onları dinleyi- mıyanlar çok. Buna rağmen refah 
niz. Hak vereceğiniz şüphesiz... içinde yaşıyorlar. 
Zira yıldız olmak güç olduğu ka- Evet amma, Holivuddaki hayat 
dar, yıldız olduktan sonra haftada pahalılığını bir gözönüne getirin. 
4000 dolarla geçinmek de güçtür. Yıldızlar blrşey alacaklar mı, iki 

Kim demiş! Bana 4000 dalar ve- misli fazla para isterler, tiyatroya, 
riniz, bakınız nasıl mutantan bir lokanta, bara gittikleri zaman da 

, 
ANNABELLA'NlN GÜZEL BİG 

KROKisİ 

öyle ... 
Sonra mevkii ni muhafaza için 

kendini göstermek lazım. Bu da 
çok, çok paraya mütevakkıf. Ev
vela: Kibar bir mahallede otur -
mak, lüks bir otomobil sahibi ol
mak, birkaç hizmetçi bulundur
mak lazım. Evlerin kiraları paha
lı Otomobiller de öyle. 

Senede 300,000 dolar kazanan 
bir yıldız, bunun en azı 50,000 do
larını zevke, eğlenceye sarfetmek 
mecburiyetindedir. Bir ziyafete gi
dildi mi, bir ziyafet vermek, bir 
hediye alındı mı, mukabilinde 
mutlaka birşey göndermek ml'C • 
buridlr. 

Gazetelere haftada 200 <;olar ve
rirler. Bunu ihmal etWer mi, isim
lerı yazılmaz, resimleri neşrolun
maz. Bunlar yapılmayınca unutul· 
maları ihtimali çoğalır. 

hayat yaşarım mı, diyorsunuz?. 
Bunda da yanılıyorsunuz. Çün

kü Holivudu, Holivud hayatını bil-

Yıldızlardan para biriktirenler, 
zengin olanlar pek azdır Kons -
tans Benet ve Meri Pikfor milyon

miyorsunuz. larını, sinemadan değil, borsa o-
Yıldızlar çok para kazanıyorlar. yunlarından kazanmışlardır. 

Doğru. Fakat, zı.-ıolunduğu ka- Bunlar tuvaletlerine de dikkat 
dar değil. Haftada 6,000 dolar etmek zaruretindedirler. Bil Po-
(7,200 lira) kazanan bir yıldızın ver senede 4 frak 4 smokin, 5 ce-

Sonayi Birliği Kongresi hayatına bakalım: ket takımı, 42 kostüm. 12 pardesü, 

it b
-·' •t'lli S · a· ı·.-; Bu 6,000 dolarlık çek eline gel- a t 3 d - · ld 

- Ha, evet. . . Onu da öldür - s an ,.. " ı llfl4!1ı ır ı~.n • y p ırır. uzıne e ivet. 26 spor d . mezden evvel muhtelif öşürler ten- ift kül t 37 "ft ku 
düm. Yumurcak yatEkta kıvranı-

1 
ını. . . . ç 

0 
u, çı ndura, 51 şap-

2 / I 39 h d d 
zil olunur. Stüdyo klübü ve yar- l k 154 d f 1 kr 

Y
or, ag"lıyordu. Yakaladım, }-ÜZÜ ı 7 1 9 . tarı ın. e ak .ı mukar • a, en aza avat satın alır. 

rinde bir ekmek bıçağı duruyor - 1 
du. Bunu ensesıne sa pladım. Can· 
sız, adeta kalıb gibi yere düştü .. 

- Ya küçiik bebek? . .. 

dım sandığı için 168 dolar alınır. f-t b bebl 
koyun uatırdım, yastıkları ve yor- rer senelık lıeyetı umumıye toplan· ~ e u se e çoğu meteliksiz ve , d . , Sonra yıldızın ajanının hissesi ay- boğ ı k d b 

ganı üzerine bastırdım ... • tısın a nızaınnamenın 14 üncü az arına a ar orç içindedir· .. rılır % 10. Menejer hakkı % 5. . 1 

V
. 

1 
b 'ft . t ' ı'şledı'k )maddesin gore icap eden ekseriyet ==="'===:'"'."'=;;,;;,,,;;,;;;;;;;,~,,;;;~.,;,;e~r;,,. ===========~ 

ıte u çı e cınaye ı - . ' .. 
1 11 

. . k , olmadıgından 28/2/93g Salı günü! y A 
ten sonra guze ce. e. erı.'." Yd'..:de- 'saat 15 e tehir edilen bu içtlmaa Bir Z İ F E Y E D A V E T 
yor sonra yeııgesının vucu u nl f t b J V k fi ak~ ıara basarak oda.ıa.n çı- ıik azaaırının teşrmerı rica oıunur. s an u a 1 ar Başmüdürlügw ünden • 

yaş R u z n a m e : . . • kıyor. lik . Yıllardanberı tevlıyet vazifesine alaka göstermiven ve adresi ida 
Cinayeti ilk gören zavallı kadı- 1 - Sene . mesa.ı raporu, remizce bilinemiyen (Dayızade Mustafa ef.) vakfı • "t il' . • nın annesidir. Kızının ve torunu- 2 - Senelık hes~p raporu, Kamer'in ilan tarihinden itibaren on beş gün za:;::~deve ı:n A~1! 

.. . ına aı muameleyi takib ve h nun gelmediğini görünce merak 3 - Nızamnamenın bazı ahkamını hak Vakıflar Şefliği™! müracaatla vakf 'd 
1 

aremız Mili· 
ediyor akşam üzeri eve geliyor, da 3512 sayılı kanuna gore yapıla- yır şartluını ıfa etmesi aksi takd'-' h kk nd • a-' .• d't•t . • • a.ue a ı a kanunı muamele ya-
kapıyı çalıyor. Tabu cevab veren cak ta ı a . pılacağı ılan olunur. (1185) 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

kında iyi olarak inşallah hastane

den çıkarlar. 

tı. Bu yolun dörtte birinde Ser -
medin izleri vardı. Bu kadın sene
lerce Sermedle yaşamış, nihayet 
onun ıstırabına, hatta mahvına se
beb olmuştu. Hem bir rakip. hem 
de nefret ettiği bir tip olarak tik
sindiği bu kadın şimdi görümcesi 
olarak karşısına çıkıyordu. 

demiyordu. Nihayet Şekip Sinan 
kardeşile ilk heyecanlı müsafaha 
gc~tikten sonra sormuştu: 

- Sermed beyle refikası ne ol
dular? .. 

Belma cevap vermeden evvel 
manalı manalı Merale baktı; so~
ra onu meraktan öldürmek ister 
gibi, tane tane, ağır ağır konuş • 
tu: 

- Ben kamaramdan çıkmak ni· 
yeti~de değıldim. Üzerimize doğ
ru bır dalga heybetile yürüyen a
levden korkmuş, tekrar kamara • 
ma kapanmıştım. Halbuki san • 
dallara binmemiz söyleniyordu. 
Şu bana daha korkuı.~ gözüktü. 
Ne olursa olsun gemide kalacak· 
tım. Lakin , bir müddet sonra Ser
med beyin sesini duydum, bağı

rıyordu: 

- Belma hanım, Belma ha • 
nım 1 .. 

Kamaranın kapısını açtığım va
kit onu yüzun gözü y nmış bir 

vaziyette karşımda buldum. 
- İşiniz ne burada, niçin yu • 

karı çıkmıyorsunuz? diye beni 
kucakladı .. Bizi yalıyan alevler 
arasından geçirerek dışarı çıkar
dı, sandala attı. Sandalda baygın 
hddeydim. Onun ne olduğunu bil· 
mıyorum. Gemide kalması ihti • 
mali daha kuvvetlidir. 

Meralın bunları dinlerken içi 
burkulmuş, gözleri yaşarmıştı. 
Demek, Sermed, onu bu çılgın an
da bile unutmamış, ölümü istih
kar ederek. gidip kamarasına ka
panan eski sevgilisini kurtarmış· 
tı. Fakat ya İclal... 

Sordu: 

- İcl.ıil hanım ne oldu, biliyor 
musunuz? .. 

- Hayır, İclal hanımı hiç gör· 
medim! .. 

evcudd a aı·adıklarınız belki 
ur. Bu kazıızedelJ>r de ya-

Meralin bir ümıdi hastanedeydi. 
Belmanın ajiabey>i ile karşı • 

!aşması çok acıklı, Meral ile bir
bir !erile takdim !eri de o n isbet -
te gayri tabii olmuştu. İki genç 
kadın da birbirlerın! görünce şa
şırmışlardı. Meral, Sermedin es
ki sevgilisini, Belma da Sermedin 
ilk gözağrılarından birini karşı
sında bulmuştu. Bu Meral için da· 
l'.a ağır bir darbe oldu. Kocasının 
kardeşinin. sevdığı adamın sevgi
lisi çıkacağını rüyada görse inan
mazdı. Sonra bu kadın hakkıııda 
çok seylcr biliyordu Arkasında 
upuzun maceralı bir yol bırakmış-: 

1 

Selma içlıi Meralla karşılaşmak 
•adece ilk dakikalara inhisar e -
den bir şaşkınlık tevlid ettı. İle
risi hakkında kafa.ına ağ atmış 
herhangi bir diiiünce yoktu. He
yecanlı heyccnlı ağabeysine na • 

hıycyi anlatırken, Meral onu sü
züyor, bir çatı altında beraber ya
şamağa imkan olsmıyacağını dü
şünüyordu. Hele Sermed sağ ise 
bu daha müşküldü . Hadiselerin 
yan dram, yarı komedi bu sür -
prizleri genç kadını adeta sersem
letmişti. Belmanın &>rmedden 
bahsetmesinı bekli~·or, bu bekle
yi · uzadıkça sabırsızlanıyor, fa
kat bir türlü sorma~a ce•aret e-

Meral, ne olsa Sermed, karısı

nı kurtarmadan Belmaya koşmaz, 
diye düşündiı .. Bunu İcliılin kur
tuluşuna bir delil addediyordu. I 

JANET MAKDONALD GÜZEL 
BİR SABAH KIYAFETİN'DE 

ekiliyor 
B 

ır. eğlencdi f.il ·.~ daha .. Se
yircileruı, cınaı veya hiı • 
ziın verıc filımleri seyret· 

ınekten usandıkları muhakkak .• 
Bu sebeble, ekser sinema kum

panyaları güldürücü, eğlendiric' 

!ilimler çevirmiye başladılar 
(Karlar içinde üç adam) illmi 

karlar arasında geçiyor. Mevzu da 
şu: 

Milyoner Toyler, müstear bır 

namla, bir müsabakaya ıştirak edi
yor ve ikinciliği kazanıyor. Bıri -
ci gelen Rober Yung adlı !akır bı

risile beraber. kış sporlan istas
yonlarımn birinde on ~ giın g -
çirmiye davet olunuyor. OtC'lde, 
arkadaşına iyi bir oda veriyorlar, 

iyi muamele ediyorlar. Fakat ken
disine aldıran ·ok. Mutfakta çatal 
bıçak, tabak ve saire yıkıyanla -
rın yanında bir yere yatmyonar. 

Milyoner, aldırmıyor . Az sonra 
kızı ve karısı da otele geliyor. O
telde bulunan şüh bir eğlence ka

dını, milyonerin hakiki hüviyetı
ni anlıyor, kendisine kur yapmı
ya başlıyor . Otelde bulunanlardan 
biri milyoneri tanıyor. Filim kıth
kahalarla nihayet buluyor. 

Ayyaşlığın Sonu 
(5 inci sahifeden devaonj 

- Param yok ... Hatta şimdi şu 
dakikada cebimdeki on bir kuruş 
otuz paradan başka hazırda bir 

meteliğim yok! 
- Anlaşıldı. Galıba paraların 

bankada olmalı! 

- Ne bankası yahu, beni bu kı
lıkla hangi bankadan içeriye so
kar !ar kil 

- Öyle ise ahımı bir .köşesinde 
saklı! 

- Ha şunu bileydin?! 
- Aman yavaş söyle, gelip ça-

larla ha! 
- Kimse çalmaz, merak etme! 

Onlar hep alınterl ile biriktirilmiş 
oraya! 

- Ne kadar paran var? 
- Binden fazla sanıyorum! 
- Eh, bin liraya da buralarda 

kendine göre ufacık bir ev ala· 
bilirsin!. ı 

- Bın amma, lira değil! 
-Ya ne ya, kuruş nıu yoksa? 
- İçlerinde kuruş da var, alt-

mışlık da var, ikilik de var, yüzlük 
de ... Yani senin anlıyacağın boy 
boy bunlar! 

- Neler? 
- Şişeler! 

- Nasıl şişeler? 

- Rakı şişeleri yahu! Ben son 

z~.m~larda akıllandım, paranın 
gumuş olduğunu anladım. Eski • 
den içtiğim fişeleri boşalır boşal
maz, hemen Yahudiye toslardı.m. 
Fakat şimdi bir seneden fazla var 
~i ?nl~ı birilrtiriyorum. biriktirip 
bıriktirıp bir gün hepsini birden 
toptan satacak ve elline geçecek 

Fakat Sermed .. H&IA Sermedin a· 
fiyeti anlaşılamamışll. Belmanın 

kollarında ve bacaklarında ehem
miyetsiz yanık yaraları vardL Ta
mamen kendisine gelmişti. Bir 

battaniye sararak, otomobile koy
dular. Meral kocasına, vilayete ka-1 
dar uzanmalarını rica etti.. Hasta-ı 
hanede Sermedle, İclılli arıyacalı:
tı. 

Şekip Sinan, artık müı;terih ol
makla berabr,, genç hukuk mü

şavirile karısı için de endişedey
di. Bunun için Meralin arzusunu 
yerine getirdi. Ayni istekte de 

para ile kendime ufacık bir ev e
dineceğim! 

- Demek şişelerin şımdi bnı
den fazla ha! 

- Fazla zannederim. 
- Bunları hep b;rden satarsan 

ne eder? 

- Aşağı yukarı b\.n beş yüz eder. 
Fa.kat ben daha bir hayli birikti
rip ondan sonra satacağım. 

O, bunları anlatırken bakkal, 
içeriden bana: 

- İnanma, yarısı yalandır, atı

yor! der gibi ;Şaretl.er yapıyordu 
Biraz sonra bizim eski arkadaş: 

- Allaha ısmarladık! 

Deyip yanımdan ayrıld,ktan 

sonra bakkal izahat verdi: 

- Topu topu birkaç yüz şışcsı 
var. Fa.kat o her gece sarhoşlukı 
bunları binden fazla• diye sayar. 

Bakkala sordum. 

- Kendisi ne iş yapıyor! 
- O ahırı süpürür, arasıra b h 

çıvanlık yamaklığı yapar. 

- Lakin bu,eskiclen böyle d~ 
ğildi. Sonradan nasıl bu hale ı:el
miş acaba! 

- Nasıl olacak, biz bunu bı dk 
bileli, geceli gündüziü hiç duı nrnz 

içer. Rakı içer, şarap içer, kony~k 
içer ve bunları bulamazsa ıspır. 

to içer. Eskiden esrar filan da , . 
çermi.ş! 

Orada bizi dinlıyen bir kalı vl!Cı 
lifa karıştı: 

- Babası öldükten sonra 011 -

dan kalan bütün paraları. rnd
ları, eşyaları da hep böyle esra~la. 
rakı ile, ispirto ile, kumarla, zan
paralıkla yıyıp bitirmiş ve sonra 

bir aralık uslanır gibi olmuş. e"
lenmiş. fakat karısı da öldükten 
sonra tekrar işi ayyaşlığa vuraı •k 
bu hale gelmiş! 

Ey bu yazıy. okuyan karilerim: 

Sefahetuı ve ayyaşlı~uı sonul'U 
gördünüz mü ı.t'le 1 Demek kı sc 
!et denilen şey insanın başına gc k
ten bir bela gibi inmiyor, onu m
sanlar kendileri kendı ba larırJ 
getıriyorlar. 

YENİ NEŞRİYAT: 

Belma bulunmuştu. Maarif Vekaleti tarafından ı .. c Ik 
.. o.:omob!l, vilayet yoluna düş • Oğr~tirn. isimlı hafatlık bir gazete 
tü~ vakıt, Meral mütemadiyen neş:ıne başlanmıştır. Elirnıze geç 11 

şofôre hızlı sürmesini rica ediyor- \bu ılk sayısını tetkik ettik. HaklkJ
du. ten çok kıvmetli bir mecmua olarak 

Ona çok yavaş gidiyorlar gibi bulduk. Bu gazete bizde ilk tedrisat 

geliy~rdu. İnip koşmak, adeta uç- ~e·~ 1". 1erıne .t~mas etmekte, ruai
mak ıstiyordu. lım ıçın çok ıyı bır re!-ber .. arka

daş , yardımcı olmaktadır. Tavsıye 
(Arkası var) 1 cderız. 
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~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cıııai Mık darı yük Mul1'ıı.men B. % 7,5 ek ... tme 

tartma beheri tutarı tem,nat saati 
kabiliyeti Lira K. Lira K.. Lıra K. 

~~~~~~~~~~~-

Kamyon 2 adet 3 ton l:400 - 4800 - 960 - 14 
Satı< kamyonu 1 adet 2 • 3100 - 232 50 14,30 
Arap sabunu 300 Kgr 562 50 42 19 15,15 

I - Değiştirilen fenni şartnamesi mucibince 3 adet kamyon ve yine 
şartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu ayn ayn açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. . 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 9/3/939 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gilıl 

kapalı satış kamyonu plıi.ru da görülebilir. 
V - isteklilerin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-

ralarile birlikte mezkı'.ır komisyona gelmeleri ilan olunur. (1082) ... . 
Malın cinsi Muhammen 

Mikdan bedeli 
Md•e Lira 

Ofo7,5 muvakkat 
Teminatı 

Lira 

İnce ve kalın çivili kayış 2400 Sif 4320 324 

A vru pada en çok 
kullanllan 

POKER 
~ traş bıçakları memleke

timizde dahi en çok 
sevilen 

Poker Traş bıçağıdır. 

1 lstanbul Vakıflar Direktörlü.tü f c. oları =t 
Kıym ·ti Pey akçesi 
Li. K. u. "'· 
352 80 

576 84 

78 50 

70 80 

26 47 Rüsteınpaşa mahallesi eski Papazoğlu han yeni Kı
zılhan üst katta 26 No. lu odanın tamamı. 

43 27 Beyazıt eski Batpazarı ve yeni Çadırcılar caddesin
de eski 22 ve yeni 24 N o. Ju dükkanın tamamı. 

5 89 

5 31 

Yavuzersinan mahallesi Çeşme sokağı eski 18 Na. lu 
ve bermucibi çap 7,25 metre murabbaındaki arsanın 
tamaıru. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Ens NI). Yeri Kı ı m ·tı Nevi Mesaha" D<pozitosu 

C. 28 Beyoğlu Te~vikiye Hacı T.L. 12500 Apart 241.50 M2 T.L. 2500 
Mansur sokak eski 36 man 
yeni 93 No. 

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı apartıman kapalı zarf usulile 
ilki peşin olmak üzere dört taksitle ve % 8 1/2 faize tabi olmak şartile 
arttırmaya konulmuştur. 

İhale 8/3/939 Çarşamba günü saat on birdedir. 
İsteklilerin şubemize müracaatla tafsilat almalan ve bir lira muka

bilinde birer şartname edinmeleri ve şartnamede yazılı hükümler da
iresinde teklif mektublarını o gün saat ona kadar şubemize verme· l 
leri. •1104• 

Belediyesi İlanları ' İstanbul 
Bahçeler müdürlüğüne alınacak olan ve hepsine 734 lira bedel tah- ı 

min edilen 3 kalem ağaç ve fidan aç ık eksiltmcyt' konulnhtŞt . r L tc
sile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde g6rü1cb:l1 r. İstek. leı 249i sa
yılı kanunda yazılı vesikadan başka bu iş için Bahçeler Müdürlüğün
den alacakları vesika ve 55 lira 5 kuruş ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 3/3/939 Cuma günü saat 14 t.uçukta Daimi Encümende 
bulunmalıdırlu. (1020) 

** 

AGARAN 
SAÇLAR: 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda yazılı kayışlar ı 

açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bedelile teminatı akçesi hizala- j 
rında gösterilmiştir. 67 10 15 04 

Mevlevihanekapısında Melekhatun cami sokağında 
2 No.lı 81,60 metre murabbaındaki arsa üzerine mebni 
ahşap ve baraka şeklinde Melekhatun camii imaını
-ıa meşrutahanenin tamamı. 

Yavuzersinan mahallesinde Çeşme sokağındaki eski 
16 Na. lu ve bermucibi çap 7 metre murabbaındaki 
arsanın tamamı. 

Bakırköyünde Zeytinlikte Halkçı sokağı kaldırımının 
tamiri 

Keşif 

bedeli 
ilk te
minatı 

KUMRAL ve SIYA1 

renkte sıhhi saç boyaları ; 
dır. 1NGİLİZ KANZli~ 

ECZAHANESt 
BEYOGLU - İSTANBVL 

n - Eksiltme 27/2/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabatşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

523.40 39.26 
.Mahmutpaşada Bezciler sokağı kaldırımının tamiri 528.78 39.66 
Yeşil köyde Kulüp sokağı şosesinin tamiri 539.35 40.45 

Yukarıda yazılı emlak 15 gün müddetle satılmak üzere açık arttır- Büyükadada Salıi.hattin sokağı fıdi kaldırımının şosaya 
maya çıkarılmıştır. çevrilerek tamiri 885.69 66A3 

III - Şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabileceği gibi nümunelerde görülebilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat paralarile İhalesi 3/3/939 cuma gün il saat 14 de icra edileceğinden talihlerin . Yukarıda keşif bedelleri yazılı yolların tamirleri ayrı ayrı açık Eyüp Sulh Hukuk Hakimliği~ • 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri Levazım Müdür- den: birlikte mezkı'.ır komisyona gelmeleri ilan olunur. (852) 

Jf. Jf. 
Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlulat kalemine müracaat- lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan . . fı~. 
lan. (963) 1 başka Fen ışleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Tıcaret Odası Posta. ve Telgra ıdaresı tara kO. Malın dnıi Mlk. Va- Muhammen Satış 

Takr. bidi B. sureti 
Lira K. 

Muv. 
Tem. 
Liru K. 

Sutı ---------------------------! vesikalari1€ hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile dan Eyup ~ızılmescıt B~lcı Y~iğiJJ' 
Emlak Bankasından beraber 3/3/939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun-,şu 3 numaıada posta muvezzı ttiJl 

malıdırlar. (İ) (987) den tasfıyeye tabı olan seıaııa , 
~menkuliin maııalli Nev'i '---------------------------- hakkında ikaıııe etmiş olduğu al~. ' , ·w 

Eski çuval parçalan 41000 kilo 2460 - Açık arttırma 369 - 1' Hesap No. su. 
Muhtelif renkli yaldız 200 • 200 - Pazarlık 30 - 15 

I - Yukarda cins ve mikdan yaz.ılı malzeme ayn ayn hizalarında 
gösterilen usullerle satılacaktır. 205/B.22 Kadıköy eski Altunizade yeniİkl:.aliye 

mahallesi Nişantaşı caddesi eski 29 
Hane 937/6984 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları h;• .ıarını'a 
gösterilmiştir. 

III - Arttırma 6/3/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü yukan
da yazılı saatlerde Kabataşda kfiln Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
satış komisyonunda yapılacaktır. 

mükerrer yeni 1/43 numaralı i 
Bankamıza ipotekli olup Üsküdar icra memurluğunca yukarıda 

numarası yazılı dosya He 17/3/939 Cuma giinü açık arttırma ile satıla-

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

iV _ Çuvallar her gün Paşabahçe ispirto fabrikasında ve yalnız cak olan gayrimenkulü alanlar ar:ru ederlerse bankaca bu gayrimenkul Beşinci Keşide 11 - Mart -
939 dadır. 

nümuneleri de sozü geçen şubede görülebilir. üzerine mevzuat dahilinde para ikraz edebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 

teminatlarile mezkı'.ır komisyona gelmeleri ilan olunur. .94ı. 

ADEMi iK Ti DAR• 
VE BEL GEVSEKLilaiNE KARSI 

M 
Yüksek Mühendis ıektebi Arttı ma 

Ve Eksiltme Komisyonunda,, 
Mektebimizin elektrik laboratuarında yaptırılacak tesisat açık ek

siltmeğe konulmuştur. Eksiltmesi 27/2/939 tarihine rastlıyan pazartrsi 
günü saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi artt,rma ye 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Keşif bedeli (1700) ve muvakkat 
teminatı (127.50) liradır. Talihlerin şartnamesini görmek üzere her gün 
ve eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte arttırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaatJan ilan olunur. (764) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satın Alma Komisyonundan : 

Süt Makinesi Satanlara İlan 
En yüksek maldan en ucuz çeşidine kadar 

teminatlı, muhtelif markadan 

Süt Makineleriniz 
gelmiş olup, yeni tenzilatlı fiatlarımızla 

katalokJarınuzı isteyiniz. 
Umumi Ac nta ve Merkez Deposu: 

TÜRı< • AVRUPA Limited Şirketi 
İstanbul. Galata, PcrşemLepazarı No. 61. 

Emlak Bankasından 
Hesap No. G~y r ınenkuiJn mahalli Nev'i icra Do•

ya No. 

1168 
~~~~~~~~~ 

Haydarpa~a eski Altunizade yeni Hasan- Bir köşk 37/6551 

paşa mahallesi Nişantaşı caddesi eski 

29 - 43 yeni 94 numaralı 

Bankamıza ipotekli olup Üsküdar icra memurluğunca yukarıda 

numarası yazılı dosya ile 17 /3/939 Cuma günü açık arttırma ile satıla

cak olan gayrimenkulü alanlar arzu ederlerse banka bu gayrimenkule 
mevduatı dahilinde kendilerine para ikraz <.>!lebilir. 

t _ Bir giyimıne kırk kurnş jnymet takdir edilen on beş bin iki İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğünden: 
yüz geyim çeşitli at ve bir geyimine otuz beş kuruş kıymet biçilen bin . . . 
sekiz yüz geyim çeşitli katır nalı 2/3/939 perşembe günü saat onda ka- 95 !ıra 80 kuruş muhammen kıymetlı 9 ve 193 lira 70 kuruş mu-
palı zarf usulile satın alınacaktır. hammen kıymetli 245 ve 21 lira 30 kuruş muhammen kıymetli ıı par-

2 - Şartnamesi komisyondan parasız olup örneğinde görülebile- ça ki cem'an 265 parça müstamel demirbaş ve hurda eşya 23/2/939 per
cek bu eksiltmeye girmek istlyenlerin 503 lira 25 kuruş ilk teminat şembe günü ~aat 10 da 2490 sayılı kanun hükumleri dairesinde satıla
banka mektubu veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektublarıru cağından iteklilerin sözü geçen gün ve saatte % 7,5 pey akçelerile bir
belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmalarL (410) (811) tikte Basmüdürlük binasında kurulu satış komisyonuna gelmeleri (1155) 

• 

8 üyük İkram iye 50.000 ı:ra1ır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) Liralık iki 

adet Mükafat vardır .. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etm ~yiniz. Siz de piyang -'>· 

mes'ud ve bahtiyarları ar~sına gir· 
alursunuz ... 

Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğin - ğı şerhiyle iade kılınmış olduğun -
den: dan keyfiyetin gazete ile on beş giin 
Müddei İstanbul Bel~iyesine lza - müddetle ilAnen tebliğine karar ve
feten avukat ömer Cemil tarafın - rilmiş ve ilan üzerine de müddea -
dan Eyüpte, Camiikebir mahalle - Jeyh mahkemeye gelmemiş oldu -
sinde ve caddesinde eczane karşı - ğundan bu kerre verilen karar üze
smda0 20 numaralı evde mukim Mus rine l5/3/939 tarihine müsadif Çar-

t f Z ki 1 h . 25 1. 29 k şamba giinü saat 14 buçukta mah -a a e a ey ıne ıra uru-
kemede hazır bulunmanız; bulun -

şun maa faiz ve masarifi muhake- madığınız takdirde davanın bitim 
me ve avukatlık ücretile birlikte derecesine geldiği ve gıyabınızda 
tahsiline mütedair açtığı alacak da- muhakemenin neticelenceği malfun 
~asında müddealeyh Mustafa Zeki olmak üzere on beş gün müddetle! 
namına çıkarılan davetiye ikamet- keyfiyet gıyap kararı makamına 
gahını terkederek gittiği ve halen kalın olma küzere ilan olunur. 
bulunduğu yeri mali.ım bulunmadı- (15275) 

cak davasından dolayı gönder> of' 

davetiyede l!'iıbaş..x tarafından , 
j kasına verilen meşrubatta ikaırıeı 
l gahının meçhul bulunduğu ve ırı~ 
kemece 15 gün müddetle ilanen ıe. 
ligat icrasına karar verilmiş ol0°, 

ğundan bermucibi karar muııak~ 
me günü olan 22 / 3 I 19 ol' 
saat 14 de talik kılınmış 

duğundan mezkü.r giin ve ~ 

/

. atte mahkemede hazır bulunn>3 
• 

ğ; takdirde muhakemen n gıyab:~~ 
da devam edileceğini mübeyyın 

1 ··ıt! 
lığ makamına kaim olmak u Jıl' 
keyfiyet 15 gün müddetle ilan ° 

Sıhhatinizi &vt<r~aiı f 
IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

M A K A R H A l A R 1. jı 
Her yerden israrla isteytD 

.. yiiJı 
Se!Anık Sergisinden Bu 

Mükafat. -~ 

Sahibi ve neşriyatı idare ecllll 
Ba§ muharriri 

ETEM İZZET BENlCB 
Son Telııraf Matbaası 


