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Kestirme 
Bir Yol 
Daha •. 
Son vapur siparişleri ve 
artadaki eserler ehliyetsiz· 
lerin derhal tadiyeslnl em· 
rediyer. 

'YaU:~EM İZZET BENİCE 
A lnıanyaya ıipari§ edilen ve 

l"\, bir kısmı da limanımıza ıeI
r.r nıiş bulunan vapurlann et· 
ı.· IQda yapılan neşriyat her alin 
ı.:ı•z daha dikkat ve alakayı cel· 

C«k mahiyet an.etmektedir. 
tll Deııizbank Uınmn Direktörlü· 

ilden çekilen Yusuf Ziya Önifin 
~tetelere verdiği izahat hadise
~ıı içyliziinün aydınlanmasına 
1 

•ıııet etmek bakımından dikka· 
Q~ değer mahiyettedir. Muhakkak 
,... 

011 şey şu ki vapur siparişi etıki 
ucvJ r et Denlzyollan İdaresi tııra-
•nd~u 

8 Yapılmıştır ve sayın Celal 
h 

0Y:ır'ııı İkt11ad Vekilliği zama
~•na r si 
llıi . a &maktadır. Celil Bayar 

11 
• Uii kurtulu§ ve ihtilıll hareketi· 

,., il b 1 d 
kaı aş a ığı ilk günden Ba§ve-

lıtı etten çekildiği son güne kadar 

11 
•• ~•~ıtlekete Atatürk'iin ve İnö • 
unun 1 hl ça ışma arkadaşı sıfatlle 

iıık~z ha.yır ve uğur getirmiş bir 
tıs d' b rilclüdiir. Menıleketin ik-

a, 'Ve ... 
:t.uııı b sınaı kalkınmasında, 

t ank-ların kunılması ve 
n nıoı!e b' nllt 11 rn ır mekanizma ve tek· 

Yarat e çal.'şmalarında başlı başına 
den ~:~hır lnıiJ ve yliz hizmetiıı
llıll eJlıclıal doksan dokuMJ 
Jı "11ffıık O ha • ..,. 

ıl 8Yat'nı kendi vekilliği zamanın- 1 
a \·apur •İparişlerine aid moka· 

~~ltyj imza veya taıdik etmesi 
•çbir zaman muhterem Celal Ba-

>•l"uı h • --··· t •il 18 sına aid hır ..,..se et-
b etmez. CelAI Bayar gemi mü
ıı~lldist olmadıtı gibi Devlet De-

ltalya, Akdenizdek·i Vaziyetini 
Sağlamlaştıracak Yeni Tedbirler Alıyor 

. 

Alman - İngiliz iktısadi Rekabeti Yeni Bir Cihan 
Harbine Sebeb Olacak Kadar Şiddetlendi 

Alman Ordusunda Bir Marttan 
itibaren izinler Kesilecek 

• • 
Berlinde 

Müzakere 
Bas~ıyor 

Bu Müzakereler Müsbet 
Netice Verirse lktısadi 

Nüfuz Mıntakaları 
Tefrik ve T es bit 

Olunacak 
Çemberlayn Sulh 

Yolunda Son Kozı..nu 

L 
ondra 25 (Hususi) - Berliıı 

ile Roma aı·aıında cere.yan 
eden müzakereler sonunda 

ıarki Avrupa itlerinin ballindea 
~nce İtalyan emellerinin tahakku· 
ku için harekete geçilmesi esas 
kabul edilmiş ve beriki dev Jet ha
zırhklarına bu bakımdan hız ver

ınişlerdlr. 
AJmanyada neşredilen brr ka-

--

j 

~~ ~~~~~~,!-
Afrilıadalü İtalyan müstea lekeleri ve muv•ala yollan 

M~kineye Verirken: 

leeıediye Teşkilat 
· Ve Kadrosu 
B.::ızı Değişiklikler 

Olacağı 
Söyleniyor 

V ali ve Belediye reisi Beledi· 
ye teşkilatında yaptığı tet
kikleri bitirmiştir. Bu iti -

barla teşkilatta şehrin hakild ih· 
tiyacına göre yeni bazı değişik -
likler yapılacağı ve bu ara.da Be
lediye erkanından bazılannın da 
değiştirileceği haber alınmıştır. 

İngiliz General;nin Aı.kua' da 
Bu gJnkü Ziyaretleri 

Ankara 25 (Hususi muhabiri -
mizden) - Misafir İngiliz gene - 1 
rali Naslih bugiin de şehrimizde \ 
bazı müesseesleri gezecek öğle -
yin Milli Müdafaa Vekaleti istih· 
barat dairesi reisi Bahaeddinin A-1 
nad • · • 1 

fette hazır bulunacak mütcakıbeu/ 
Çiftlik parkını, baraıı ziyaret ey -
liyecelrtır. 

-----
Yeni PapaJm Seçimi de 

Bir Mesele Oldu 

1 istanbulun ima!!] 

Beş Milyon Lira 
Borç Alınıyor 

Bu Sabah Gelen Va[i'nin 
Gazetemize Seyanafı 

Bu sabah şehrimize ıelen Vali 

B ir müddettenberl Ankarada 
bulunan ve şhre aid muh
telif işleri tetkik eden Valf 

ve Belediye reisi Lütfi Kırdar bu 
sabah şehrimize dönmuş, Hay
darpaşada Vil&yet, Beledi: e, Parti 
erkanı ile dostları tarafından kar· 
planmıştır. 

Dün Ankarac:İa Relıacumhur ta
rafından kabul edilen ve Başvekil 

Dahilly V kili! hrimlzlıı 
\aJ!lUmJ ihtiyaçtan etrafında mil
teaddid temaslarda bulunan Vali 
bu sabah doğruca Belediyeye gel• 
miş, yeni aldığı direktifler daire
sinde çalışrnıya başlamıştır. 

Bu sabah makamında kendisini 
alyaret eden bir muharririmize 

(Devamı 1 mcı aahifed~) 
Berlin 25 (A.A.) - Angrife Ro· 

madan bildirildiğine göre, bir çok 1 w , - , _ • ı 
kardinaller bilhassa yabancı kar- I ~eracoglu nun Belgrad da Mubim Beyanata 
dinaller ya Papanın yahud başkar· 

dinalin İtalyan olmıyan kardinal- ı LJ e • 1 'ekı·ıı·m ı·z Bu 

ızyolları ve iırtısıul Vekileti De
~ 111li§avlr n teknik heyetlerine , 
lıı lllad etnıek mecburiyetinde lıe- i 
\1 11

•• lıir mes'ul makam sahibidir. i 
h;~· lıe~ vekil de böyledir. Bit 1 
lıı "ekilin Inırnlan lıir teknik i§te ı 
•ıı~t mlltehu,• ve teknisyen ol· 
ıeıı; için o işi kurduğu iddia dl- ı 
•ı.\~ lıem lıu iddianın da blçlıir 

1 
Yeri olamaz. 

aıı~k herhancl bir yolsmluJı. ı..-!'lfl!!!P'~· 
olııı ~lnıaı vaziyeti mevcud elup 

a ıiuıı tahkik heyetlerinin 
......___ (Devamı ı mcı sahifede) 

İngiltere Kızı/denize 
Yeni Kanal Yapacak 

~~r :.as:;;.~a:e ~~;:i.:~:i:!:~:;jnarrcrye v j 

temayülündedirler. ı Akşam Se/ô:nik' de 
1 KISACA I' 

Halebliler -
Lürkiyeı! 1 

~tiyorlar j 

Sık Sık Nümayişler 
Yapılıyor 

~~ --0--
<.ollhıtan B ın Tedbirlerine 
v., ... i il~ Ehemmiyet 

::U•yerek Tezahürata 
evam Olunuyor 

lialeb 2S 
da le (Hususi) - Bura-
"'ı· 81 

!ile nümayi§ler yapıl
:JQ ba•l 
~ • aml§tır, Bu nüma · 

·· · re IQ!ebe ile beraber cı • 
Ilı b• 

• ır halk kütlesi de işti,. 
etmekıed· . .,., 
'~;işçiler , lnıgıinkü va· 
• ,,tımhQmmii!unıüz kal •· 

"lııışa~"~ti~ Ttirkiycyi isteriz, 
Iİİ<tk 7\ ::1'urkıye diye bağır • 

't,ıtad!!tar. · 
Qe~~tıirııll: galeyanıl'. önüne 
'aı»ıı esı içi.,. .. ıildığı ~edbirtere

en hıı"' "<ını "" tezahiitda de -
eı.ı?emekttdir. 

Arnavudlıık Kralı ZolO 

nunla zabit ve neferlerin bir mart
tan itibaren izinleri kesilmiş, Al· 
van vapurlarının marttan sonra 
yabancı limanlara hareket etm: 
!eri ve yolcu alınalan hususu mu· 
saadeye tabi kılınmıştır. 

Almanya martın birinci nısfına 
kadar askeri hazır lığını ikmal et· 
miş olacaktır· Bu itibarla martta 
mühim hadiseler vukuundan kor-

kulmaktadır. . . . 
Diğer taraftan İspanya ışının 

tasfiye edilmek üzere alınası ha· 
(Devamı ı ıucı ıahlfeıio) 

L 
ondra 25 (A.A.)- İyi haber alan mahfeller, İngiltere blikil.meti 
tarafından takib edilen Filistin siyasetini imparatorluğun mü
dafaası müHUıszalarına müstenid olduğunu lıeyan etmektedir- ı 

)er. İngiltere, filhakika Akdenizde bir harb zuhurunda Süvcyş ka· ı 
nalının tahrib edilmesi veya abluka altına slınnıası ihtimalini derpİ§ 
ederek bunun yerine ikinci bir kanal vücudc getinnek istemektedir. 

Bu ikinci kanal Erden ovası ve Lut denizinden gc~erek Kızıl. 
denizde kain Aka bayı Filisİine bağlı I' caktır. Akaba, 'lUavcra)' ier
dene aid ufak bir balıkçı limanıdır. 

Var ova'da iyasi 
Pazar ık Yapılıyor 

İtalya, Almanya-Polonya 
İhtilafını Halle Çalışıyor Yazıaı6da 

Leblstanm mukadderatı trzenade lıilrim bir rol oynıyan ve bu llefa 
Kont Ciuıe ile 'e ıöriiieclllı ela• .Narqal Smla&i Rida 

Gfo ültü ve Pabuç ! 
Ağızlarının içinde homurtu 

kopartanlar vardır. Ne 'ÖY· 
!edikleri aıılaşılmaz. Hançe· 
relerinin bütiin kuvveti ile 
bağıranlar vardır, gürültüle
rinden ve haykın !arından 
ne söilediklcri yine anla ıl
nınz. 

Kelimeler tane tane ve 
ahenkleri ile kullanıldıkları 

ve SÖJlendikleri vakittir ki, 
anl•şılır. J.angi dilden, hangi 
mantık ve idrakle sahibine 
tercüm:ı::ılık ettikleri bilinir. 

Gazete de böyledir. Ağır 

ağır, bilerek, duyarak, inana
rak konupnak lazımdır. 

Bu sö:a, 1ı1'11m sana söylüyo
rum, gelinim sen anla, lıabi· 
)indendir amma, bizim kız 
yine mü aade etsin de söy· 
liyelim: 

- Gürültüye, yayıara;va 
pabuç bırakan._ 

Yok. • • 

Atatürk'ün Doğduğu Evi Ziyaret Ettikten Sonra 
Yunan Başvekilile Beraber Atinaya Gidecek 

Savarona Bu Sabah Pire'ye Gitti 

S 
elanik 25 (Hususi)- Tür· 
kiye Hariciye Vekili Şükrü 
Sar;;coğlu bu akşam burada 

beklenmektedır 

Kcndisı bu sabah 
7,45 de kal::an ekspr 
gelmektedir. 

Hclgraddan 
le bura)a 

Saracoğlu i•tnsyonda kendisine 
bt.r. ela intızar elmekt olan Yu· 

naıı Başv kilı General Metaksas 

ile Sel&nik valisi ve mahallf hü
kumet erkanı tarafından karşıla-
nacaktır. 

Şükrü Saracoğlu bu gece bW"a

da kalacak, yarın Atatürkün doğ· 

duğu evi ziyaret ettikten sonra 
Yunan Başvekili! birlikte Atina
ya hareket edecLktir 

Gerek :>el:i.nik ve gerek Atina
da Saraco~lunu k ~ılamak üzer• 

l 
büyük hazırlıklar görülmektedir. 

BELGRAD GÖRÜŞMELERİ 
Belgrad 25 (Hususi)- Türki)e 

<Devamı 1 ıncı sahifede) 

Şehrimizde T roll 
işletilmesi İçin 
Müı·acaat Yapıldı 

•• us 
• 
ır 
Yazısı 

6ıocıda 
Bur.in Rarld~e V~kilimize nıillikl 

olu Yuaan 8aı vekili Metalraas 

1 

l 
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1 HADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-· --

DÖRT OTOMOBİL 

KAFİ REÔİL Mİ?. 

N 
e garip hadiseler oluyor: 
Kasunpıı§adan bir kız, Bey
koza gelin gidiyormuş .. Ge

linı almağa gelenler otomobilleri 
kapıya sıralamışlar. Kız tarafın

dan l;ir erkek dışarı çıkmış.. Bir 
de ne görsün? Kapını- önünde 
aört otomobil var. Derhal içeri 
girmiş. Erkek tarafından gelen -
!ere: 

- Biz böyle dört otomobille kı
zı gönderemeyiz. Size kızrmızı 

vermekten vazgeçtik ... 
Sonra giyinmiş, kuşanmış ve he

yecan içinde bulunan geline dö
nerek: 

- Haydi soyun elbiselerini de
mış .. Gelin gitmıyeceksin .. 
Oğlan tarafı şaşa kalmışlar .. A

man zaman demişler, fazla israf 
etmemekten, meni israf kanunun
dan bahsetmişlerse de olmamış .. 
Hulasa kızı vermemişler ves -
selam .. 

Siz bu işe ne dersiniz?. Doğrusu 
ben taze geline acıdım.. 

GELtN GÖTÜRÜLEN 

KÖY YOLUNDA 

Gelin, düğün hikayesi anlatır -
ken, aklıma geldi. Vaktile, bir 
köyden bir köye gelin götürüyor
larmış .. Yola çıkmışlar .. Kızın ba
bası bakmış ki, kız mütemadiyen 
ağlıyor. Baba değıl mi?. Üzülmüş .. 
İçine dokunmuş.. Kız ağlamakta 
devam edince babası: 

- Üzülme, kızım, demiş .. Niye 
ağlıyorsun böyle? İstemiyorsan 
gitmeyiz, geri döner, gideriz .. 
Kız şu cevabı vermiş: 

- Hem ağlarım, hem giderim 
babacığım.. 

SEKSEN YAŞINDAKİ 

KADININ MARİFETİ 

Kalp para basanlar arasında 

seksen yll§ında ihtiyar bir kadın 
da varmış .. İzmir zabıtası şimdi, 
bu işin tahkikatile m~gul. Bu 
kadına ne olmuş?. Ne zoru var -
mış?. Seksen sene daha yaşıya -
cak değil ya .. Kendisi artık kalp 
hale gelmiş?. Onun kalp para bas
mak nesine?. 

ŞEHRİN 12 DERDi 

YA ÖTEKİLER?. 

Dün bir gazetede şu serıevnayı 
okudum: cVali Ankarada şehrin 
12 derdine çare arıyacak. kendi 
kendime sordum: 

- Peki, öteki derdler ne ola -
cak?. 

Öyle ya liifa gelince, söz tem -
iili: 

- İstanbulun binbir derdi var, 
diyoruz .. 

RAMVAY İDARESİNDEN 

'KiiÇtıK BİR RİCA 

Tramvay şirketi hükılmete geç
ti. Martta da, bu münasebetle bü
yük merasim yapılacak .. Benim, 
yeni tramvay idaresinden bir ri -
cam var: Bütün tramvayların dı
şarıdaki parmaklıklı ve içerideki 
camlı kapılarını Allah aşkına bir 
kere yağlatsın .. Çünkü, canı ce -
henneme, eski tramvay şirketi, 

kendi yağlanmakan, kapıları yağ
lamağa vakit bulamazdı.. Öyle 
tramvay kapıları varken, açıp ka
pamak için, insnın bazusunda peh
livan adalesi bulunmak laZlm .. Ge
çen gün, açılmamakta inad eden 
bir kapı yüzünden, zavallı bir yol
cu, az daha kolunu sakat edecekti. 

AHMED RAUF 

li<üçOK HABERLE~I 
* İran Veliahdi dün Kahireye 

hareket etmiştir. * Tramvay, Tünel, elektrik i
darelerinin bir umum müdürün 
emri altında birleştirilmesi ve mu
vakkat bir idare kurulması karar
laştırılmıştır. 

* Taksimdeki asrı hal8nın in -
şaatını üzerine alan müteahhid ha
zırlıkalrını ikmal etmiş ve dün -

'l'""" . b l t den ı ıoaren ınşaata aş amış ır. * A.tıkarada bulunan Belediye 
sular müdürü dün şehrimize gel
mışlir. 

* Kara motörlü nakil vasıta -
l~r~ · ıl plakaların değiştirilme
sine devam edilmektedir. Şimdiye 
kadar 700 hususi' 800 taksi, 150 o
tobüs, 611 kamyon ve kamyonetin 
plakaları değiştirilmiştir. 

* Macarlarla Mançuko hüku -
melleri dün resmen antikomintern 
pakta dahil olmuşlardır. 

* Filistin konferansında nihai 
karar pazertasi günü verilecek, İn
giltere İmparatorluğu kat'i noktai 
nazarını o gün bildirecektir. 

* İngiliz anavatan filosu 1918 
denberi üçüncü defa olarak mu -
azzam bir manevraya hazırlan -
maktadır. Bu manevrada en son 
sistem siliihlar ve harb usulleri 
tecrübe edilecektir. 

* Dün Kızılordu yeni kanunu 
esasi dairesinde merasimle tahlif 
edilmiştir. 

* İstifa eden Baro reisi Hasan 
Hayri Tan, dün akşam Tokatliyan 
salonlarında hakim, müddeiumu
ml ve avukatlara husus! bir çay 
ziyafeti vermiştir. 

* Galatasaray kulübü Mecidi
ye köyü civarında yeni bir stad -
)'.Om inşa etmiye karar veı·miştir. 

* Son zamanlarda yalmz Üs -
küdar ve Kadıköy cihetinde yeni
den 90 yangın musluğu konulmuş
tur. 

* Eski İngiliz sefiri Pers Loren 
dün Yunanistan tarikile memleke
tine gitmiştir. 

* Birinci umumi müfettiş Abi
din özrnen izinle şehrimize gel -
miştir. 

* Macaristanda nasyonal sos
yalist parti liiğvolunmuştur. 

* Birkaç gündenberi rahatsız 

bulunan Maliye Vekili Fuad Ağ
ralı dün iyileşmiştir. 

* Deri fabrikatörleri dün milli 
sanayi birliğinde bir içtima ya -
parak muamelevergisinin deri sa
nayö üzerine yaptığı tesirleri tet
kik eylemişlerdir. 

Halifenin Sarayında 1 

l,_B_ir_i_s~a,_n_y_o_ı _G_u_· z_e_ıi_ 
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yakalattırılıp ıdam edoldıkten son- 1 
ra, Abdullah, Eiharisin kız karde
~' olan Falmadan da öc almağa ka-
r r ı verını§li. Fatma, Abdullahın 
bı kararından haberdar olmuştu; 
Fakat o, şam sÖkaklarında ser
bestçe dol"'imaktan çekir.miyor
du. Onun kendisinden başka gü
\'er-dıği bir kuvvet yoktu. Gerçi 
Halıfe onu her yerde ve her za
man himaye edıyordu. Böyle ol
makla beraber !<'atma, Halifenin 
himayesine de ihtiyaç hissetıni -
yordu. 

Şimdi, Fatmayı düşündüren bir 
mesele vardı: Halifenin veziri 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Haccacın kadınlara karşı şıddetli 

davranması. Mesela, Halıfe Şam
dan ayrıldığı zaman, Haccac müs
lüman kadınlarını çok sıkar, on
ların sokakta dolaşmalarını, çar
şıya pazara çıkmalarını meneder
d.i. Oysa ki, Fatma erkek gibi, çar
şıya da pazara da çıkar, ıstediği 

gibi alış veriş yapar, her yerde 
dolaşırdı. 

Halife Abdülmelik o günlerde 
Şam civarındaki sayfiyesine çe -
kilmişt.i. Bir aydanberi şehre in
diği yoktu. Şehl'in asayiş ve mu
hafazasından Haccac mes'uldü. Bir 
gün Haccaca, Fatmanın sokaklar-

Şehir 
Tiyatrosu 
Meselesi 

POLiS: 
Ve .. Mahkemeler J 

ikinci 
Nevi 

Ekmek 
Belediyeye Yük Dağil 
Varidat Getirecek Bir 

Müessese Olacak 

Adamın Adı 
Çıkmasın! .. 

Bir Koyun Beş 
Kuzu Doğurdu 

Pazartesi Gününden 
itibaren Her Yerde 

Sekiz Kuruşa Satılacak 
Şehir tiyatrosunun Belediyeye 

bir yük değil bir varidat membaı "Sabıkalı Olduğum İçin Beni Kuzulardan Biri Öldü Diğer 
olabilecek bir şekle konulması için Kimse Almadı, Aç Kaldım., Dördü Mükemmelen Yaşıyor 
Belediye tarafından ileri sürülen •- ... içeriye girince, hürriye- Dursunbey kazasının Cebecı ma-
mütalealar; Dahiliye Vekaletine tin ne demek olduğunu, hayatın hallesinde garib bir doğum hMi-
bildirilmiştir. kıymetini çok iyi anladım. Gerçi, &esi ,olmuştur: 

· 1 500 orada da çalışıyor ve pekala ka- Mezkür mahallede oturan Saci-Şehir tiyatrosu içın ayrı an 

t zanıyordum.. Bununla beraber, de Maviye aid bir koyun, 5 kuzu 
bin lira elyevm ş Bankasında bu-

bütün gu" nlerim hep üzüntü ıçin- birden doğurmuştur. 
lunmaktadır. 

Belediye reisliği, bu paranın 

kullanılması ve yeni İstanbul kon-

servatuarının biran evvel yapıl -
ması için Dahiliye Vekaletinden 
müsaade istemiştir. 

Gerek bu müsaadenin ve gerek 

Şehir tiyatrosunun tevsii izninin 

Vekaletçe sür'atle verileceği ümid 
olunmaktadır. 

Sanayi 
İşleri 

Söylenildiğine göre sanayi u -

mum müdürü Reşad istila etmiş
tir. Yerine İnhisarlar idaresi tü

tün işleri müdürü Adnan Taşııı-

narın tayini kararlaştınlmıştır. 

Diğer taraftan sanayi işlerimi
Zİn daha esaslı bir şekilde yürü -

mesini temin için tetkikler yapan 
sanayi tetkik heyeti de sanayi u-

mum müdürlüğünden ayrılmış ve 
doğrudan doğruya İktısad Vekil-

letine bağlanmıştır. 

* 
Buğday 

Tacirlerinin 
Toplantıları 

Almanyaya ihrac olunacak buğ-

daylar hakkında görüşmek üzere 
evvelki gün buğday ihracatçıla -

rının Türkofiste toplandıklarını 

yazmıştık. 

Alman ithalat dairesi Almanya
ya gönderilecek buğdayların •Doy-

çe Levant Linye• vapurları ile 
yollanmasını şart koşmaktadır. 

Halbuki bu kumpanyanın nav
lunları çok yüksek olduğundan 

tüccarlarımız evvela; mezkur va
purların nakliye ücretlerini indir
mesi de bu içtimada tüccarlarımız 

tarafından bilhassa temenni olun-
muştur. 

Diğer taraftan Almanların buğ
dayların içinde % 4 mevaddı ec
nebiye bulunmasını ve bunun da 
% 2 sinin çavdar olmasını iste
mektedirler. 

Tüccarlarımız ise mevaddı ec
nebiye nisbetinin % 3 ve çavdar 
miktarının da % 2 olarak kabul 
olunmasını arzu etmektedirler. 

da serbestçe dolaştığını, vezirin 
yasak hususundaki emirlerini din
lemediğini söylediler. 

Haccac hiddetinden küplere 
bindi: 

- Ben o kaltağa, emirlerime 
boyun eğdırmesini bilirim. 

Dedi, çarşı adamlarını göndert
ti. .. Fatmayı yakalattı. 

Fatma birdE\llbirc şaşırdı: 
- Beni saraya daima iltifat ve 

nezaketle götürürlerdi. Bu şiddete 
ne lüzum var? diye sordu. Hacca
cın adamları cevab vermediler. 
Fatmayı biraz sonra Haccacın 

karşı~ına çıkarmışlardı. 

Haccac Fatmayı görünce adam
larına bağırdı: 

- Ona elli sopa vurduktan son
ra bahçedeki havuza götürüp a
damakıllı ıslatınız. 

Fatma; 
- Suçum nedir? 
Diye sordu: 
Haccac: 
~Hele şu sopaları ye de ... On· 

de geçiyordu; ıztırablar ve acı - Lakin mezkfu kuzulardan biri 
tarla kıvranıyordum. Çünkü, ar - iki gün yaşadıktan sonra ölmüş -
tık hür değildim, serbest değil- tür. 
dim ve beni asıl müteessir eden, Diğer dört kuzu normal ve ta-
daha pek genç yaşımda, alnuna mamile gürbüz olarak diğer kuzu-
•sabıkalı• damgasının vuruluşu !ardan farksız yaşamaktadırlar. 
idi. Hapiste fazla yatmıyacaktım. ---o--
İk.i buçuk aya mahkum olmuştum. 
Nihayet bu müddeti dolduracak 
ve tekrar hürriyetime kavuşacak
tun. Fakat cemi~tte iki paralık 
kıymetim, kredim kalmamıştı: Ar
tık kimse bana iş de vermiyecekti. 
Tahsilim olduğu halde aç ve sefil 
sokaklarda sürünecektim!.. 

Nitekim öyle oldu. Hapisten çı
kınca, birçok yerlere, iş için mü
racaat ettim, yüz çevirdiler .. Hak
ları da yok değildi. Çünkü ben 
artık namuslu, değildim. Çünkü 
lekelenıniştirn, sabıkalı ünvanını 

kazanmıştun!. .. Günlerce, serse
riyane gezdim, dolaştım, nihayet 
Allah kendisinden razı olsun, bak-ı 
kal Osman isminde iyi kalbli bir 
zat, halime acıdı, beni düillnına 
çırak aldı ve onun yanında boğaz 
tokluğuna çalışmağa başladım .... 

Bunları, dün bana ceza mahke
meleri koridorunda, kendisile ko
nuştuğum bir delikatılı anlattı .. 

* Birinci sulh ce:za reisi, müstehzi 
bir tavırla Necibe: 

- Daha dün içerden çıktın, ma
şallah yine iş becermişsin!.. dedi 

Delikanlı boynunu büktü, acı 

bir sesle söze başladı: 
- Geçen gün, karakolda ifade.mi 

alan komisere: •- Eminol, bu pal
toyu ben çalmadım, hırsızlık oldu
ğu sırada dükkanda çalışıyordum, 
kat'iyyen dışarıya çıkmadım .. • de
dim. Komiser gülümsedi ve: ·-Ca
nım, dedi. Senin ne mal olduğu
nu biliriz, boş laflarla bizi kandı
ramazsın! Bu gibi işler senin elın
den gelir, neden saklıyorsun? .. 

O sırada, sabık lı olduğumu ha
tırladım, başımı önüme eğdim. 

Kendimi müdafaat etmekten vaz 
geçtim. Şimdi, şize de: •- Ben bu 
işte kabahatsizim, acıyın, beni se
bebsiz yere yakmayın!.• desem, 
eminim, ayni mukabelede buluna
caksınız .. 

Reis, mal sahibi Nuriye döndü: 
- Paltonuzu nasıl çaldırdınız? 
- Adliye sarayı kıraathanesin-

de idim. Kahveden çıkarken, pal
tomu almak üzere portmantoya 
doğru yürüdüm. Fakat bir de ne 
göreyim! Bizim paltonun yerinde 
yeller esiyor .. Keyfiyeti derhal o
raya en yakın olan karakıtla bU -
dirdim. Aradan birkaç gün geç -
meden çalınan paltom polis tara-

dan sonra anlarsın?. 
Dedi. Fatmayı yüzüstü yer~ ya

tırdılar .. Arkasına baştan başa bir 
örtü örttüler. İki kişi ayakların
dan tuttu .. İki kişi de ellerinden 
sımsıkı yakaladı. 

Fatmayı dövmeğe başladılar, 

Haccac için için gülüyordu ve 
sopaları sayıyordu. 

Fatma birdenbire bağırdı: 
- Elli sopa tamam oldu. 
- Haccac: 
- Ben sayıyorum, dedi, kırk do-

kuz sopa yedin. 
Ve değnekçilere: 
- Bir tane daha vurun! 
Diye emir verdi. Bir sopa daha 

vurdular. 
Nöbetçilerden biri: 
- O da sayıyormuş bizimle be-

raber ... 
Diye mırıldanıyordu. 
Haccac: 
- O sayı bilmiyor, dedi. Benim 

hesabım doğrudur. Haydi götürün 
şimdi h11vuza. 

Kuruçeşme 
Cinayeti 
Davası 

Evvelki gün Kuruçeşmede kö
mür amelesinden Mustafayı bir 
hiç yüzünden bıçakla bacağından 
yaralıyarak öldüren yine kömür 
amelesinden Murad Ağırceza mah
kemesinde 2 sene 6 ay hapse mah
kılm olmuştur. 

Adliye tabibi Enver Karan: 
•- Eğer tıbbi müdahale vak -

tinde yapılmış olsaydı yaralının 

hayatı % 80 kurtulurdu!. demiş
tir. 

Mahüeme gerek bu ciheti gerek 
maznunun maktulü katil kasdile 
vurmadığı kanaatine vararak bu 
cezayı vermiştir. 

1 

KISA POLiS 
HABERLERi --* Şoför Zekeriyanın idaresin -

deki 1920 numaralı otomobil ile 
Beyoğlunda Grant adında birinin 
idaresindeki 7720 numaralı oto -
mobil Beyoğlunda çarpışarak her 
ikisi de hasara uğramışlardır. 

*Vatman Tevfiğin idaresindeki 
ki 24 numaralı tramvay dün sabah 
Etyemezden mektebe gitmekte o
lan Pertevniyal mektebi talebe -
sinden 18 yaşında Mebmede çar -
parak yaralamıştır. 

* Kapalı çarşıda Kürkçülerde 
elektrik hava hattı olan tellerle 
kablosu kontak yapar'ak ateş al
mış ise de cereyanın kesilmek su
retile ateş söndürülmüştür. 

* İspartalı Hasan oğlu İsmail ve 
Mehmed adında iki kafadar Gül-
hane hastanesine muayene olmak 
üzere gitmekte olan Akçakocalı 

Ahmed oğlu Mehmed adında bi -
rinin zarfçılık suretile 105 lirasını 
dolandırıp savuşurlarken yaka -
!anmışlardır. 

fından bana iade edildi. Sonra öğ-
rendim ki, sivil polis memurları, 

·araştırma neticesinde, paltomu bir 
koltukçuda bulmuşlar. 
Duruşma başka bir güne bıra

kıldı. 

MEHMED HİCRET 

Ve Fatma ayağa kalkınca, sert ı 
bir tavırla Haccacın yüzüne baktı: 

- Söyle bakalun suçumu! 
Haccac dişlerini sırıtarak güldü: 
- Kadınların çarşıda ve sokak-

ta dolaşmaları yasak olduğunu 

bilmiyor msun? Senin gibi başı

boş gezen kadınlara elli sopa vur
durduğumu, ikincisinde yakala -
nırsa hapse attırdığımı duymadın 
mı?. 

Fatma hiç dayak yememiş gibi' 
ayakta dimdik duruyordu. 

- Suçum bu ise, beni döğdür -
mekte haklısın! dedi. Fakat, bana 
bir sopa fazla vurduğun için, 
günün birinde bunun hesabını sen
den soracağımı unutma! 

Haccac tekrar adamlarına emir 
verdi: 

- Yatırın şu kahbeyi. .. Yirmi 
beş sopa daha vurun! 

Fatma bunun da sebebini sor
du. 

Haccac: 
- Hele dayağı Ye de sebebiıu 

Bir müddettenberi üzerinde tec
rübeler yapılan ikinci nevi ekmek 
meselesi nihayet sonuna ermiştir. 
Son yapılan denemeden sonra va
rılan netice şudur: 

İkinci nevi ekmek yüzde 80 has 
un ve yüzde 20 mısır unundan ya
pılacaktır. Bu suretle yapılan ek
mek lezzet ve gıda bakımından 

herkesin beğeneceği bir ekmek O· 

lacağı alıikadarlarca yapılan de -
nemelerle anlaşılmış bulurmak -
tadır. 

İkinci nevi ekmek, birincisınden 
kiloda 1'5 kuruş ucuz olacaktır; 

yani tam (8) kuruşa satılacakttr. 

Bu ekmeğin gerek istenilen evsafı 
haiz bulunması, gerek kiloda alt
mış para ucuz olması bilhassa fa
kir halk tarafından aliıka ile kar
şılanacağı ve kısa bir zamanda re
vaç bulacağı tahmin edilmektedir. 

İkinci nevi ehmeği tekmil fırın
lar yapacaktır. Ve pazartesi gü -
nünden itibaren piyasaya cıkarı -
lacaktır. 

Üç 
Aylık 

Maaşlar 
Mütekaid, dul ve yetimlerin 3 

aylık maaşlarının tevziine martın 
1 inci giinünden itibaren başlanı
lacaktır. 

Tevziat ayın 6 sına kadar devam 
edecektir. Bu münasebetle mal
müdürlükleri maaş cüzdanlarının 
numaralarına göre 6 lük bir 
liste hazırlamıştır. 

Listede gösterilen muayyen 
günlerde maaşlarını almıyanlar 

umumi tediyenin sonunda ala -
caklardır. 

Tediyat bütün şubelerde saat 9 
dan 12 ye ve 13 den ıo a kadar 
devam edecektir. 

-<>---

Kira 
İhtikarı 

Eminönü ve Balıkpazarındaki 
istimliiklerden sonra o civarda 
dükkan kiralarının 5 misli arttığı 
Belediyece tesbit olunmuştur. 

Belediye bunu usulsüz görme
mekte, kiraları eski haline indir
mek üzere kanuni şekiller ara -
maktadır. 

Bu iş; kanuni mevzuata uydu
rulamadığı takdirde bina vergi -
!eri yeni kıymetlere göre hemen 
arttırılacaktır. 

-<>---* Vatman evfiğin idaresindeki 
tramvay Samatyada ani olarak 
karşısına çıkan 9 yaşında Avni oğ
lu Nejada çarparak sağ ayağtnın 
parmaklarını ezmişti\:. 

sonra anlarsın? 
Dedi. Zavallı kadını tekrar ye

re yatırdılar, dövmeğe başladılar. 
Fatma dayaktan sonra ayağa 

kalktığı zaman, yine eskisi gibi 
dimdik duruyordu. 

Haccac müstehzi b~ tavırla 
Fatmaya yaklaştı: 

- Halifenin emri vardır. İş ba
şında ulularına karşı gelenlere 
birincisinde yirmi beş, ikincisin
de elli, üçüncüsünde de yüz değ
nek ve yine uslanmazlarsa hapse 
atarlar. Anladın mı şimdi ikinci 
defa yediğin dayağın sebebini?. 

Fatma ıse.dece başını salladı ... 
Ceva'b wrmedi. Ağzını açarsa, 
tekrar dayak yiyeceğini biliyordu. 
Bir kere hasmının eline düşmüş -
tü .. Sırtından kan sızıyordu. Ca
nı çok yanmıştı. Değnekçiler kı -
yasıya vuruyorlardı. 

Haccac odadan çekilip gitti. 
Fatmayı bah9eye çıkardılar ... 

Havuza atıp ıslattılar. 

(DH-Tlll') 

Bükreş İçtimaındaı 
Sonra 

Yazan: Ahmed Şiikrıi ES~ 

Balkan antantı konseyinin 
reş içtimaı nihayetlendi. Ve 
maın sonunda da resmi bir 1 

neşredildi. Tebliğin hulasası 

dur: 
1 - Daimi konsey, enterı 

nal vaziyetin Balkan memle~· 
ler.ni aUkadar eden mesele! 
tetkik etmiş ve arada görüş 
!iği olduğu tesbit edilmiştir. 

2 - Daim! konsey azalarıP 
her birinin, Balkan antantının 
ideal ne bağlı olarak takib e 
siyaseti, ayni tarzda derpiş e 
te olduğu görülmüştür. 

3 - Balkan antantı azaları~ 
ribirinc bağlıyan sıkı tesaniıd 
defa daha teyid olunmustur, 

4 31 temmuzda Bulgar· 
imzalanan Selanik anlasmııf' 
dolayı memnuniyet bevan el 
mektedir. 

5 - Konsey, İstanbulda 
nan Balkan antantı iktısadi 1 
seyinin kararlarını tasvib el~ 
bu kararlarla Bükreşte içtiıı'' 
decek olan iktısadi konsey 
!arının, Balkan devletleri 
dakı iktısadi münasebetleri 
viye etmesi temennisinde b~ 
maktadır. 

6 - Gelecek konsey içtifll
11 

senesi şubatında Belgradda 
caktır. 

Bükreş içtimaının kapa!'~ 
tuklarını tebarüz ettiren bıf 
yet her zamanki gibi, sanı~ 
tir. Metaksas antantın beıcJel 
vazifeyi yapmakta olduğul' 
min olarak Bükreşten ayrıl 
söyledi. Markoviç, barış 
konı5uluk politikasına olan 
nını teyid etti. Gafenko, e 

iJl hazırlanan uzun ruznamen 
zakere edildiğini söylediktel' 
ra dedi ki: 

_ Bu görüşmelerden bir 
binlik havası çıktığını siı 
gizlemiyeceğim. 

Saracoğlu, şu sözlerle 
yetli bir noktaya temas <ettr 

- Müteyakkız BaL1<an ııı' 
tından antantın aleyhine ıt' 
veccih her türlü kampanyal" 
terek bir surette reddetme5. 
paktın milletlerimizin miJlı 
runda daha ziyade kuvvetli .. , 
!eşmesi için çalışmasını rı• 

rim. 
Sayın Saracoğlunun bu e' 

rinde Balkan matbuatını 
ikaz, ikincisi. d~ .vazıfeye ~ 
vardır ki her ıkısı de eheıl' 

. ı 

Jidir. Filhakika konseyın 
münasebetile birçok AvrUP' 
zetelerinin yazdıkları yazı~ 
kılacak olursa, sinsi kuV"1 

antantı yıkmıya çalıştıkları 
şılır. Herhangi Balkan meıı' 
tinde iktidarın el değiştiril' 

ıı tantın zayıf!ıyacağına de 1 f 
gösterilmektedir. Halbukı 
paktı bu dört me".1leket iÇ~ 
bir politika kombınezonu ır 
Ve politika sahasından çı~ 

IP1 

!etlerin şuurunda yer bU Iı" 
İşte Saracoğlu, matbuatı, -"' 
run daha ziyade kuvvetle?' 
yardıma davet etmektedir 

dt' Fakat bu defa Balkan _,. 
B ~·· arasındaki temaslar.. . u 1~ 

maile başlamadığı gıbı, S . 
1 ·,·o' timaile de nihayet enmı. ı 

dig" i gibi. içtimadan ev-·el. 
. 11ı' 

Başvekili Belgrada uğı 3 

racoğlu da Bulgaristanda~ıı 
ken, Başvekil Köseivan°1 fı! 
rüşmüştü. Bu temasların . 

..b;l'J. 
(Devamı 6 ıncı A 

\-------: 

Dahle tutuııtuıar. 

_ Her erkek k.ansull 

colr. oever, dedi. il) 

Nlha7et önlerine çlklJl 
110rdular: 

- Karınıı.ı mı, yok.P '"' 
mu çok seversiniz?. ~, 

Yolcu biç diqümneden cc 

- Karmıı!. ,ı;ı 

Kadın bahsi ır.auıı""' ,ti. 
Erir.ek sordu: Peki ....... ~ ... 
Yolcu dü•ünıneden 71.D•,.._... 
- OocuimD 7olr. da on 

c 
1 
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iMAR IŞLRI 
Şehrin Kanalizasyon 
işi de Hallediliyor 

Bina Sahiblerinden de B.ir 
fv.ikdar Para Alır1acak 

\\J7 ali ve Belediye Reisi B. Lut
~ fi Kırdarın Ankarada oto-

büs i§i ve kanalizasyon me
Gele · 

ye Vekaletinden rica etmiştir· Bu 
yardımın; senelere taksim olun -

mak suretile yapılması çok muh
temel görülmektedir. 

1 
sı ile de ehemmiyetle meşgul 

c duğu anlaşılmaktadır. 

1 İstanbul Belediyesinin varids -
bı.nı Çoğaltmak için alınacak ted-
ırlerin başıl')da otobüs imtiyazı
~· Belediyece kullanılmasına 
b ırandan itibaren kat'i surette 
<1Şlaıu1acaktır n . 

dı. iğe: taraftan para bulunma • 
) gı !çın bir türlü devam edemi-

en kanalizasyon faaliyetinin tek
:.başlıyabilmesi için ; Belediye 
l'il-ın~ '_Dühim miktarda para ve

..._ """Bltıı de Lfitfi Kırdar, Dahili-

Ayrıca; kanalizasyon in~atı. i· 
çin; bina sahiplerinin de bır mil<

tar para ödemeleri ve bu ~uretle 
msarafa iştiraklerinin temın ° -
lunması hususunda Belediye Re
isliğine izin ve salAhiyetler veril
mesi de Vekaletten istenmiştir. 

Dahiliye Vekaletinin bu talep
leri kabul eedrek Hazırandan iti

baren kanalizasyon faaliyetine de 
tekrar başlanacağı kuvvetle muh
temel görülmektedir. 

M EK T E B I Ş LE R 1: 

Yıllık Müsamereler 
Nasıl Olacak ? 

~A ektenlerin gerek senelik 
1 .... , müsamerelerinde ve gerek
tal ile. sınıf müsamerelerinde 
le ~iı<>lerın temsil ettikleri piyes
<!i;ın; talebelere göre iyi seçilme
~e ~ve bazı erkek mekteplrin • 
tlıeltt z tal~be rolüne erkek ve kız 
tll!Pb eplerınde de erkek rolüne kız 
ti!:. ;'n çı.karıldık!a,n görülmüş
haltJı sasen mektep müsamereleri 
ıııı. mda tetklkatta bulunduP:u
bıı. YazdıIDınız Maarif Veklileti; 
IZÖr:"etle rol tevziini muvafık 
eın . ıyerek al8kadarlara veni bir 

ır verıniŞtir 
llu eınre .. · 

clo gore badema bu şekil· 
l re) leVZiatı yapılması yasak o
Unınuştur. 

...._ l>.u kabil tevziatı olan piyesle -

Kaybolan 
Demir 

'rr GeÇeıı fırtınada limanımızdan 
\> abzona gitmiş olan Karadeniz 

~!>Uru Trabzon limanında demirli 

\> eıı ansızın fırtına şiddeUenmiş 
e vapurun demiri kesilmiştir. 
llü -,..._ liiıı aramalara rağmen demi· 

""1 l'er; b 
huı ulunaınadığından İstan-

da.ıı. dalgı " de 'lm · ı·· z çgonrıesıu-
\lıııu h 
ll asıı olmuştur. 

t'lr ~~algıç da demiri bulamamış
y~ ilıayet bundan üç ay evvel 

d;;
0
e 'l'rabzon limanında denize 

"llet\ b' t ır Alman otomobilini 11 
Ulaçt 

laıı an çı.karmağa muvaffak o-

lesiıı'l'rabzonıı.n Çöml~kçi ~aha! -
den I\. 

tnıı . arabina çağırılmış ve 
ınaıleyh .. 

"affa deınırı çıkarmağa mu-
tn · . koJınuştur. Karadenizin de

trı 'l' 
der•ı .arı vapurHe şehrimize gön

llııştir '. 

rP' ancak esaslı bir tekiklen ge
çi;ildikten sonra müsaade oluna
bilı>ccktir. 

Diğer taraftan fakir ve yoksul 
tal~beler menfaatine tertip olu -
nan çay, balo ve konser gibi eğ
lı>nmelerden maada katıyyen pa
ralı mı>ktPp müsameresi de veri
lemiyecektir. 
Ayrıca; müsamerelı>rin muhak

kak Nisan içinde verilmesi husu
sundaki karara ilk, orta mektep
ler gibi liselerde de riayet oluna
caktır. 

Mayıs ayında müsamere ver -
mek; talebelerin derslerine bir 
mAni teşkil edeceği için Mayısta 

da mektep müsameresi vermek 
yasak edilmiştir. 

Namık Kemal 
Pulları 

Büyük vatan şairi Namık Ke -
malin hatırasını tebcilen posta, 

telgraf ve telefon umum müdür • 
lüğü tarafından çıkarılması ka -
rarlaştırılan bir seri pulların ba-
51lmasına bugünlerde başlanıla • 

caktır 

Umum müdürlük; bu pulların 

3 5 6 7 5 8 ve 12,5 kuruşluk ol-
, ' ' ' J 

malarını muvafık görmüştür. 

Basılacak pulların hepsi 100 bin 

tane olacaktır. 
Pulların üzerinde Namık Ke

malin güzel bir portresi buluna • 

caktır. 
--o-

Vefa idman Yurdunda 
Kayıt Muamelesi 

Vefa İdman Yurdıı Genel Sek
reterliğinden: 

Beden terbiyesi kanununa tev
fikan tescili yapılmıyan faal ve 

ZORBALAR 
SALTANA TI 
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~.:ı:ııın; Mısır kahyasının se
P<.oağı ası için elimden geleni ya
lt1ı1ıy ın .. , liazır Canan da gitti. 
'•ıııpa bugün gelecek ben ne 
· Ya . ' laltıırı Par senı ona verdirmeğe 
~..... ın . Yapa • . 
··ıı~ 1 cagım dıvorum ve c k' • 
-... 

1
• bu iş bitmi~tir .. 

Cı~ırıı Ço)\ t~~ekkür ederim kalfa-
8~n · · Al lah senden razı ol -

"• 

C:arı . 
aqvan Yeyı teskin edip başından 
hantın Çefkes kalfası biraz sonra; 
• efcnd · .. 
~qdi. Ve ısmın yanına gı.ilerek 

li •nlatınağa başladı: 
lı anıın • 
~ ı te b. cıgıın her şey tamam, •. 

ıtti. Bıır•dan da parala-

Yazao: M. Sami KARAYEL 

ra kavuşacağız ... Kız bir daha kü· 

çük beyi istemiyor. Mısır kahya
sına beni veriniz, diye yalvarı • 

yor. Yalnız, bekareti için üzülü
yordu. Onun da çaresini bulaca • 
ğımı söyledim. Şimdi herşey yo

lunda ... Bundan sonra vazife si
ze düşüyor. Ne yapıp yapıp Mı • 

sır kahyasına bu kızı çakmağa ça

lı•ınız. 

* Mısır kahyası, sevinç ve heye-
can içinde salona girdi. Esirci ha

nım biraz helecanlı idi. Çünkü, 
Cananı elden kaçırmıştL l 

' 
:Le . . . . .. .. 

Laübalilik 

G 
a:ıetelerde sık sık, şuna 

benzer mahkeme havadis
leri okuruz: •Filan yerde, 

filan kimse Türklüğü tahkir et· 
mek suçile filan mahkemede •.• 

llih•. 
Bu asabımızı bozuyor. Türlıı • 

lüğü tabJW etmeğe yeltenen o 
suçluyu arayıp, bulmak, parçala· 
mak bınıile titriyoruz. Sonra, dü
şünüyoruz: Türklüğü tahkir eden 
bu herifler de kim, nereden çıkı
yorlar?. 

Milli izzeti nefsimize, benliği- . 
miu taall6k eden böyle suçları, 
bir yankesicilik ıuçu gibi lliüba!i 
bir tarzda ve büyük bir soğukkan
lılıkla günün mevzuları arasına 

sokmak insanı üzen bir haldir. 
Öğreniyoruz ki, Adliye Vekaleti 

bu davalann gizli eel.elerde gö
rülmesine karar vermiş. Geç bile 
kalmış bir karar. 

Biz de bütün arkadaşlardan şu
nu rica ediyoruz: Bu davalardan 
bahsetmesek ... 

BCRHAN CEVAD 

Şehirde inşaat 
Epice Azaldı 

Bunun MevsimleAlakadr 
Olduğu Söyleniyor 
Şehrimizde ev ve apartıman gi

bi yeni inşaatlarla tamirat işleri 

son aylar zarfında - geçen aylara 
nazaran - <«almıştır. Ezcümle A
dalar mınlakasında yalnız 2 kallı 
bir ev yapılmış ve bir eve de bir 
kal ilave olunmuştur. 
Bakırköyünde tek bir ev yapıl

mıştır. 

Beykozda hiçbir yeni inşaat ya
pılmamıştır. 

' Beyoğlu mıntakasında 13 ve 
Eminönünde de 9 ev ve apartıman 
yapılmış, Kadıköyündeki yeni in
şaat ta 11 i bulmuştur. 

Alakadarlar bu azalışın mevsim 
yiizünden ileri geldiğini ve önü -
müzdeki aylards daha fazla in -
şaat yaptlacağını söylemekte~ 

1er. • 

• 

( BEYNELMİLEL PANA YIRLAL) 

Breslav Sergisine 
İştirak Ediyoruz 

.Sergide Muhteşem Bir Türk 
Stadı Yapılacak 

O n Mayısta açilarak 5 gün ı 
devam edecek olan beynel
milel Breslav sergisine hü· 

kfimetimizin resmen iştirake ka -
rar verdiği dün şehrimizdeki a • 
lfıkadarlara bildirilmiştir. 

Berlin Tür}< Ticaret Odası şim· 
diden hazırlıklara başlamıştır. 

Bu sergide hazırlanmakta olan 
Türk stadı muhteşem bir şekilde 
süslenecektir. 

miz Ticaret Odası ile İzmir ve An-

kara Ticaret Odalarının da dün 
yardımı istenmiştir. 

Diğer taraftan 5 Martla açıla -
cak ve 13 Martta kapanacak olan 
beynelmilel Laipzig panayırına da 
hükfimetimizin iştiraki kararlaş

tırılmıştır. 

Panayıra hükfimetimizden baş

ka Yunanistan, Yugoslavya, Ro • 
manya, Bulgaristan, Mısır, İtalya, 

Sigorta 
Tarifeleri 

Yeni Baştan Esaslı Surette 
Tetkik Ediliyor 

İktisat Vekaleti; memleketi -
mizdeki sigorta tarifelerini esas
h surette tetkilı: etti.rmeğe baş • 
lamıştır. 

Bu tetkikat sonunda; bazı ta
rifelerin nisbl bir tadi!Atla ipka 
olunacağı veya; tenzilat yapıla -
cağı anlaşılmaktadır. 

Plaka 
Resmi 

İftiralar 

S 
>nemalardan birinde, ha 
film göeterildi. :lstanbul ha]. 

in tam dört haftadır yirmin-
ci asrın yarattığı ba güzel san'at 
eserini görmeğe kO§uyor. Daha 

doğrusu, h•llı. sinemayı görmeğe 
Jitmiyor, hariJıuüde •e doyuru

cu bir müzik dinlemek için ko~u
yor. 

İhraç mahsullerımizin numu -
nelerinin ve grafiklerinin nümu
nelerin.in hazırlanmasında şehri-

Japonya gibi 30 yabancı devlet te Şoförler Bunun 
istiyorlar 

Muhakkak ki, bu ftlmin sinema
cılık kıymeti, senaryo, teknik t•

rafları görülmemiş bir mertebede 
değildir. Bu filimden çok daha 
kuvvetli eserler gördük. Fakat, bu 
filmi tam dört hafta İstanbul si

nemalan ekranında tutan cazi'>e 
johan Strans'un şahc.•erleridir. Bu 

filmde ne gayriahlaki bir takuıı 

rezalet hikayeleri, ac kadııı kı

~;afet modalarının yeni ~ekilleri. 

ne de mayolu. açıJı. <açık kızlar 

'\'ardır. Demek İstanbul h;.lkı gi.i

zel miiziği ~eviyor, anlıyor '<• din
lemek için para vtrerek koşuyor. 

Hastaneler 
Ve Yatak 

Sayısı 
Bu Hususda Esaslı 

Tetkiklere Başlandı 
Sıhhıye Vekaleti müsteşarı A

sım ile Vekaletin Hıfzıssıhha U
mum Müdürü Ekrem Tok; dun 

sabah Ankaradan şehrimize gel
mişlerdir. 

Bu seyahat; İsianbuldaki ve di
ğer bazı vilayetlerdeki hastaha -
nelerin yatak adedinin fazlalaş

tırılması ve yeni verem pavyon -
lan ile alakadar bulunmaktadır. 

Sıhhat Vekaleti; ilk olarak Hay
darpaşa hastahanesi ile Heybeli
ada verem sanatoryomuna -50 

şer yatak ilhesini kararlaştırmış
tır. 

Asım ve Ekrem; dün bu husus· 
ta ica peden tetkik l~re başlamış... 

!ardır. 

Yeni yapılacak olan payyonla
rm yerleri bugünlerde tamamile 
belli olacaktır. 

iştirak eyliyecektir. İndirilmesini 

Karga 
Savaşı 
Başladı 

Her Vatandaş Bu 
Mücadeleye İştirak 

Edecek 
Son günlerde bazı yerlerde kar

galar mevsim dolayısile yine faz
lalaşmıştır. 

Bu münasebetle muhtelif yer -
)erde mücadele açılmıştır 18 ya
şından 50 yaşına kadar ve malul 
olmıyan veya meşru mazereti bu
lunmıyan her vatandaş bu mücş
delede ziraat memurlarına iki 
karga başı veya 4 karga yumur -
tası ile bir baş getirmeğe mec • 
burdur. 

Getirmiyenlerden 3 lira para 
cezası alınacaktır. 

Geçen sene şehrimizde açılan 

karga mücadelesinin; yakında İs
tanbulda da tekrar başlıyacağı ü
mit olunmaktadır. 

·--<>--

ilk 
" 

Şoförler cemiyeti belediyeye ye
ni bir müracaale bulunmuştur· ! 

Bu müracaatte esnaftan alın -
makta olan ayda • 12,5• lira plaka 
resminin çok olduğu söyl~nmış, 

ve senede 150 bin lira tutan bu 
parayı şoförler vtremediği ıçin 

mühim bir kısmının bak.ayada tah
sil olunam1yarak kaldığı iddia o
lunmuştur. 

Bu vaziyetin öıılenmesı için 
p!iika üc~etlerinin otomobıllerin 

derecekrinc göre 5 ve 7,5 lira o
larak lesbiti islenm~1ir. 

---<>--

İnebolu Vapuru 
Davası 

Bundan bırkaç sene evvel bir 
gece vakti İzmir limanına girer
ken yolcu ve eşyalarile beraber 
batan İnebolu vapuru faciasından . 
dolayı nakzan görülen tazminat 
muhakemesi de evvelki gün bit -
miştir. 

Bu kaza esnasında boğulan yol

O halde. halka, ek•eriya ~ .ıptı

ğunız gibi, . an "at tcrbiyt~ i ~·ok • 
tur, diye iftira etmiyelim. i.-.tan· 

bul balkı, pel..ala i> •) i, güzeli 
anlıyor. Eğer, şu edebi mr-cnına

pın, şu resim \.Crgisini.n, öteki kon
tterin, beriki tiyatro CKrioin rağ

bet görmediğinden IJİkflyet ediyor• 

sak, kabahati. bu eserleri meyda

na getiren san'atkar rniis,·eddel~
rinde aramalıdır. 

Halkın güzel snn'atlara kar ı 

alaka ve rağbetini istiyorsak. ona 

şaheserler vermekle ba§lamahyız. 

Birkaç ruppeoin orlaya çıkıp da: 

- Efendim, balkın ııan'at ter
biyesi yol!: Anla:ınu ki 

Diye ukalaJık etmelerini, gelin 
de, siz benim lıülfihnna anlatnı!. 

REŞAD FCYZ1 

culardan Alinin veresesi polis me- 1 ============ --

muru Necmeddinin Dttlizbanktan İstan~ul Adliyesine Za~ıt 
istediği tazminatın reddine mah-

keme heyeti tarafından karar ve- 118·ıı'bi Atnı,vor 
rilmiştir. A ı 

• 

Hayvan Sağlığı 

Belediye Şefkat Sandığı 
Muamelesi 

Sandal bedesteni içindeki Be -
lediye .şefkat sandığı> muame -
leleri çoğalmaktadır. 

Tıp fakültesinde· 
Tekamül 

Oğretim 

Gazetesi 
Maarif Vekaleti tarafından neş

redilmesine karar verilen ilk öğ
retim gazetesinin hazırlıklarına 

başlanmıştır. 

Memleketimizden haric mem -
lekeUere gönderilecek hayvan -
!arın sağlıkları hakkında hasıl 
olan emniyet ve itimadın devamı 
için badema; ihraç olunacak' hay
vanların ihraç iskelelerinde mu -
hakkak 5 gün kadar karantine 
bekletilmeleri alakadarlara tebliğ 
olunmuştur. 

İst. mahaldm ve devairi adliye

sinde açık bulunan ve açılacak o

lan biner kuruş maaşlı zabıt ka

tipliklerine memurin .kanununı ın 

(4) üncü madc:slna yazılı vasıf 

ve şartlan haiz ve daktilo ile seri 
yazı yazan talipler a.rasuı.da mü

sabaka ile münaslpleri almaca -

ğından, isteklilerin bu madriede 

yazılı belgeleri hAınilcn imtihan 

günü olan 2 Mart 939 Perş~mbe 

günü saat ondan bir gün evvelin .. 

kadar İst. Adliye Encümeni Baş· 
kanlığına müracaa ti arı. 

12 ay içinde sandıkta altun ve 
gümüş eşya ile kıymetli taşlBl' 

terhin etmek üzere 164 kişi mua
mele yaptırmış ve bunlara 2419 
lira tevzi olunmuştur. 

Ayni· müddet içinde bir kişi de 
bir halı rehin vererek 15 lira al
mış, 60 kişi de müteferrik eşya 

bırakarak 661 lira borca girmiş -
tir. 

gayri faal bütün üyelerin nüfus 
kağıtlari ve altı adet vesika fo -
toğraflarile birlikte 1/3/939 dan 
1/4/939 tarihine kadar Pazartesi, 
Perşembe günleri saat 18-19 ara-
51 klüp merkezine müracaatları 

ehemmiyetle rica olunur. 

Kahya koltuğa yaslandı. İlk sö-ı 
zü şu oldu: 

_ Eh! .. İnşaallah herşey yolun-

da hanımefendi .. 

Esirci boynunu bükerek: 

_ Kahya hazretleri, Canan dı

şarı gitmesini istemediği için bi

zimle hesabını kesip gitti. Maat

teessüf işhı bu tarafını halledeme

dim. Maamafih. öteki kız emrinı

ze amade ... 
Deyince, kahyanın beli bükül -

dü. Yüzü morardı. Fevkalade canı 

sıkılmıştı. Ne diyeceğini şaşırdı. 

Esirci, kahyanın bu halim ve en· 

dişesini daha ileri götürmesine 

meydan vermeden sözlerine şun

ları da ilave etti: 
_ İki gözüm efendim, ne yapa

lım ... öteki kız da ondan aşağı 

kalır mı? Hatta, bir çok tarafları 

ondan daha güzeldir. İsterseniz 

Üniversite Tıb fakültesinin se
neden seneye almakta olduğu mü

tekamil şekil Avrupa Universİte

leri ve doktorları tarafından bü

yük bir alaka ile takib olunmak

ta ve bu hususta muhtelif teşek

küJJerle tabb! cemiyetlerden U -

niversile lıb fakültesi dekanlığına 
tebril< mektubları gelmektedir. 

Diğer taraftan müteaddid dok

torlarımız da beynelmilel tıb lile

mmde peyderpey şöhret kazan
maktadır. Bu suretle ecnebi 

memleketlerdeki beynelmilel tıbbi 

cemiyetler ve mühim kurumlara 
aza seçilen doktorlarımızın sayısı 

da gittikçe artmaktadır. 

emrediniz, bir kere daha görü _ 
nüz ... 

Kahya çar ve naçar esırci ha
nımın teklifini kabul etti. ~iliyor
du ki, bu kız da fena değildi. 

Biraz sonra; cariye salona gir

mişti. Kahya hazretlerinin elini 

öptü. Ve karşısında divan durdu. 

Al!ahından niyaz ediyordu: 

- Allahım biran evvel beni bu 

evden kurtar... Kahyaya şirin 

göster ... 

Kahya, melı'.ıl, meh'.ıl cariyeye 

bakıyordu. Hakikaten bu kız çir
kin bir kız değildi. 

Fakat; öteki kız da olmuş ol • 
saydı. Daha çok iyi olacaktı. 

Kahya dı.işündü. Ve cariyeye 

hitaben: 

·- Kızım sen benimle geliT mi
sin Mısıra• 

Cariye hiç tereddüt etmeden 

mukabele t>tlı: 

Bu gazete Maarif Vekaleti ilk 
okul öğretmen ve eğitmenlerinin 
memleket ve meslek meseleleri ü
zerinde düşündürmek, onların mes
leki ve umumi bilgilerinin yük -
selmesini temin etmek maksadile 
çıkarılacaktır. 

İlk Öğretim gazetesi Haziran, 
Temmuz, Ağustos aylarından ma
ada her Cumartesi çıkacak ve fi
yatı beş kuruş olacaktır. Bu ga
zetenin tevzi işi de şu suretle ya
pılacaktır: 

Vilayet merkezlerile, merkez 
kazalarındaki öğretmen ve eğit -
menlere Maarif Direktörlüğü , di
ğer halka ise kitapçılar tarafın -
dan tevzi edilecektir. 

- Emredersiniz efendim .. , 

Kahya kızın bu cevabı üzerine 

biraz ferahlamıştı . Ayağa kalktı. 

Kızın yanağını okşıyarak: 

- Teşekkür ederim kızım. Pa

ranı şimdi esirci hanıma aayaca • 
ğım .. Bu dakil<adan itibaren be -

nimsin ... «kat; ben Mısıra bir 
hafta sonra hareket edeceğim. Bu

rada kimsem olmadığı için sen bir 

hafta burada misafir kal. .• Zaten· • burası evin senin ... Ben de ara -

sıra gelir seni görürüm ... Çarşı

dan öteberi almak ve hazırlamak 
lazım senr ... Bun Ün için de ne is

tiyorsan hanımefendiye ayrıca 
bırakacağım para ile herşeyl alır
sınız ... 

Dedi. Kız kAhyanın bu sözleri

ne sevinmekle beraber e&ircinln 

evinde bir hafta misafir kalmak 
tarafına canı sıkildı. 

Veu b~ hanımının yüzüne ve 

Hayvan ihrac etmek istiyenler, 
hayvanlarını vapurlara yükleme.
den 5 gün evvel iskelelere indir -
meğe mecburdurlar. Yalnız ku -
zular için 24 saatlik bir karantine 
müddeti kMi görülmüştür. 

Meb'us Hamze~leri 
Meb'ıı.s olınak üzere Cumhuri· 

yet Halk Partisi Genel Sekreter
liğine yapılan müracaatlar devam 
etmektedir. Namzedler henüz tas
nif edilmektedir. 

Bu meyanda tanınmış emekli 
Gen<!rallerden Ali İhsanın da ye
ni namzed listesinde bir meb'us
Juğa namzed gösterileceği mı>vzuu 
bahsolmakladır. 
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bir de kahyanın yüzüne bakarak: 

- Efendi hazretleri. .. Mademki, 
beni köleniz olarak aldınız ... Bu 

dakikadan itibaren alıp götürü -
nüz .. Hış burası evimdir. Lakin, 

ne de olsa emrinizde ve gözünu -

zün önünde bulunmak benim için 
daha büyük şereftir. 

Dedi. Kahya işin içyüzünü ve 
acıklı tarafını bilmediği için kı

zın bu sözleri üzerine biraz du -

raladı ve., ne söyliyeeeğinl şaşır
dı. 

Fakat; biraz müliıhazadan son
ra, kızın biran evvel esircınln e
vinden uzaklaşmak istediğini sez
digi için mukabele etti: 

- Peki kızım, nasıl arzu eder
&en öyle yaparım. Mademki, bu 

andan itibaren benim yanımda 
bulunmanı arzu ediyorsun, öyle 

ise git hazırlan ••• 

(Dnanu 't'U) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Fuhuşla Mücadele 
Ve Bir Hadise 

Dön bir oku7af"mnoa matbaa· 
mıa& •~Jerek çok mü.il im elan bir 
b.idibeden bahl;e~Ur~ Bu h .. -

d.beyf okuyucumuz, bıu to so:ı
lerle anlaUı: 

«- Yenlkapıda oturayerom. lJ 
7a.f.Ulda. bir oilam var. Gef.f'nkrd::ı 
fu.hşu mf"!-fek cdin.Wf dil~an ı..., .. 
dınlardaıı biri bem ffulm oilu
mu, hem de ma.Jta.Jltıdcııı ollumıuı 
dlfer iki arkadatını kandırarak 
kendlslle cinai tanasıa buJunm.ı.
larını l<IDin ctmlşllr. iflıl en ki>· 
tü ta.rafı bu Juı .. dmda ffl.oi uklu-

1 tu balundoiu:ndan tocu.darıo 
Jaer üçünr de 1Nı pis JııMU.Jriı a ı

laanıtır. Bin:~ SUD soara h«-psin
de Jıaııtabk -..ı.ıa..ı. n biz 

" ' ... anılılı ·- . ..... 
Çocwdarm lıeııol .. .. ıı.ı on 
~ yq.lanndadır, VHQeti ötn-n.ir 
ötrnmn derhal ..ıı. bqvur -
d'ıılı. Bu ttzaleliıl •IF de cıu.rı.
nbde Yıwlmaomı rlea ederim.o 

F11h"fla ficldctll lllr mücadel•
Y• &lrişUjlmb bir -anda böy
le bir bidbcnl.D '1Ukua bu mür-. .. 
dele1e daha bn Yıe:rOmeaı: IUztJ • 
munu hahrlathtındu üarJnd r
hrmmiyeUe durul.mata Rter. Da

.ha hayata allhnam'i muunı """'· 
rulal'ID henı ahliJUar .. 1, lwm dr. 
vücudla.nnı ilsad ttkn H .. gibi ka· 
clmlarm fırsat lNlmamaJarı i(·ln 
fab..,ıa. daba ,ı.ı.ı.uı mUr..ı•I• 
liamdır. 

AJaa.tartana •uı auarJ• 
r.ma arM4i17p.,.._ 
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!;-SOK 'l8LG!Ar-ıs ıu•AT ... 

1 Son Vaziyet 1 İspanya Meselesinde j l ·Meraklı Şeyleri 
' ·MECBUat BizMET 

lma.ıı1Ml& tadmlar askere aha• • 

a 

HIK YE Paris'le Lo dra 
Ne istiyor? 

A madu. Fakat bir ııene, htlkil· 

metin l'Mlereceil ı.tr lfde ealış• 

mıya mtebıırdurlar. 

Z.~ Ye fH!r, bilhın kadınlar Jlr• 
mi 1quıa sellnce bir bllroda, bir tt
carelhanede n1a bir fabrikaıla. hWlil
md heaabı.ıuı bhmet ederler. Çlll•lk· 
!erde, kibar all~r ne..ılndo ı. sorilr• 
ler. 

BUHRAN 
-------------------· -

Berlin'le - Roma Neler Düşünüyor 7 

un araKarşıFrankoNe Yapacak 

O 
opun;" ır.eseie~ı her gün bir 
safhaya girmektedir. Şu 

veya bu ~e < lde herhangi 
bir neticeye varırsa varsın bu me
ack Avrupayı daha uzun zaman 
meşgul edecek birçok teferrüat 
vücude get,recektir. 

Son vazi~et şudur· 
1- Mümkün olduğu kıw ı ça • 

ouk bir neticeye varmak. Paris ı
c Londra bw1u istiyor. 
2- General Franko kazandığı 
.vaffakiycte güyenerek işi çığ
dan çikarmasın. Yani Cumhu-

rıyetçilere karşı zecri tedbirlere 
ıiddetli muamelelere varmasın. 

3, lfıkis k....,naığı ~uvaifakiyet

en istifade ile memleketinde bü
tün vatandaşları barıştırma yolu
na gitsin. Ta ki bu suretle İspan
vanın lstiklılll muhataza cdil•in. 
Paris ile Londra bunu istiyor. 

3- İspanya Cumhuriyet hükil.
mctinin başında bulunanlar şfm
ıi ecnebi bir memlekette, Fran
.<.ıda bulunmaktadır Onun için 
ıtık ecnebi toprağında İspanya 

Cumhuriyet hükumetinin mev -
cudiyet ve faaliyeti kalmamış ol
naktadır. 

4- Fakat İspanyada bugün ıki 
rıükunM!t vardır. Biri Frankonun 
!ıükumetl ki elindeki askeri vesait 
ıie büsbütün ispanyaya hakım o
acağı kanaatinde. Memleketin 
be§te dördü bunun elındedır. Di -
~eri de, yam Cumhuriyet hükil. -
rnı?ti de memleketin beşte birini 
lınde tutmaktadır. 

5- İngiltere ile Fransa şimdi 
şte bu iki hükümetin arasından 
bırini seçerek İspanya ile müna
cbetlerinı ona göre yeniden te-

ll 10() '](,O ~nO '"" ı 
• 

.:- 12:: --· 

Harita, Frankonun ilk harekete geç tiği ·ıüııdeııberl luııım kısım ele 
ceçlrdiif yerlerle son vaziyeti cöstermektedlr. 

(Noktalı yerler bilen hUkUnıe tçllerin elinde kalan knundır.) 

sıs etmek vaziyetinde bulunmak
tadır !ar. Hangisi tercih edilmiş 

olduğu malum: Esas itibarile Ge
neral Frankonun hükumeti ile ar
bk resmi surette müzaket"eye gi

rişilmiş görünmektedir. Burgos 
da İngilterenin ve Fransarun res
ml mümessilleri var. Bunlar Fran
ko hükilmeti ile temastaciırlar. 

6--- Frankonun kardeşi Nikola 
Franko Lizbonda elçidir. Elçi 
Frankoııun Portekiz paytahtında 
bir İtalyan muhabirine b~yanatı 
var. Curnale Dıtalyanın muhabi
rine evvela Franko ispanyası ile 
İtalya arasındaki kardeşlikten bah-

settikten sonra diğer devletlerle 
müna.;ebat tesis etmek, İspanyanın 
istiklalini korumak noktalarını da 
söylüyor ve bundan sonra dahili 
vaziyetin ne olacağını anlatıyor: 

Krallık meselesi daha halledll -
memiştir. Evvela yeni devletin e
sasları kurulsun da ondan sonra 
Krallığın avdet edip etmiyeceği 
düşünülecekmiş. 

Fakat İtalyan muhabıri elçi 
Frankoya acaba bundan sonra İs
panyada yabancıların faaliyet ve 
mesaisine ihtiyç oiup olmıyacağı
nı sormuştur. 

General Frankonun kardeşi bu
nun ıçin diyor ki: 

İki gündenberı herkes: Eğlenceli ve müzikli, zengin 

- Bizim çalışırken kollarımız 

vardır. Kendi vatanımızı madde
ten yeniden inşa etmek için çalı
şabiliriz. Eğ~r yalnız başımıza bu
na yetişeınezsek o zaman dost 
memleketleı den •şçi getırtiriz. 

·N ANON 

HARB GEMİLEaİ KAÇA 

MALOLUYORT. 

SUilblanma J'&rl'it bılldn tlddetlle 
devam edlJ'or. Fransa. inantere, Al -
ma117a. iıaı1a deYleUert donanmala • 
rmı arttırma7a ~•lış1Yorlar. Her ciJ.n 
ıaze&eterde 7& blr aublmm denlae ln
dlrildlf ini, ya da kllai• konuldutun11 
okuyenu. 

Acaba ba ıırbWar tçln ue •rfolu ~ 
DUJ'Off, 

19!% de J'•Pılan Dus&J True• kru· 
vazOril Fnnsaya &amam 101 milyon 
fraııu (4 mllyon lira) malolmwıtur. 

Döı..a• için de 428 milJ'Oll aarfedlle -
cekllr. 

Gecenlerde denize indirilen U bin 
tonluk Rtşllyö 11rhlw ile bunun eııı 

Jan Bari loln 600 mlb'ondan fazla oar
fedlle<:etl lahmln olunuyor. Bundan 
b,..ka, &J'nl ce amtl'\ ~ Klemanso ve 
Gaskonya sırhlılan l(ln de 4 mlb'ar 
frank urfedtle<ekllr. 

Açık denizlere çıkabilecek btr de
ıılultı seaıllll en aşatı 100 mllyoıı fran-
ıra maloluyor. 

Ta77al'tl nakline mahsus ild bıi.fük 

semi lcln de 800 mllJ"on sarftdllmlşllr. 
Torpido vedenlertne •elince bun ... 

laruı beheri 1, 1 ıntı1on fnaktır. 

TİTİKAXA GÖLtl 

Peruda, Tltlkaka •ölü ctnrında &l· 

U a1danberl letltllı.at "" ar-.tırma 1a
pan Kembrtıı tlntvenllesl profesörle
rinden 1••lt Lısıu. •ıımı valanlarına 
dönmilıılerdlr, 

Bu he7et1A tell GJbon, ••zetecilerle 
sörU.mtış ve s61ün kenarmclakl ne
halatm çok miİtenevvt ve mcbllll ol
dufunu ooylenılfttr. 

fnsııı. ilimleri; 3,8H m•tro lrllfa
da bulanan bu kocaman cölde, ,ım .. 
dt7e kadar clnsf malüm olau7an bir 
çok baWtlar ırörmUşlerdtr. 

Göle cıkmak loln Pıuıodan trene 
binmek, aonra dorl oaat 7lirllmek ü
umdır, G6lde bir İn;-ııı. kumpanya
sma alt d6rt küçük vapur vardır. cı .. 
varmclalcl lıö1lenle, iptidai bir ha1at 
1a117an BJnd.11 kabileler m kündlll'. 

KADR NUAJl - Fransada. Somurdakl meııhur süvari 
meklcblnln lsmldtr. Bu mektebe de
vam eden blnJollerln alyah elbise sı
Jlnmel•rlnden kinaye olarak (s(Jab 
kadro) ismi verllmltlir. 

Amerika ve Avrupada ... 
fstitün dünyada olduğu gibi... 

İSTANBULDA DA 

~l ~Y-•-zan~:~_a_EŞ~AD~-FE-Y~z_ı ~,I 

T 
arık Hüsnü, arkadaşı Ziya 
Kemalin yazıhanesine gi
rerken, bilgin bir halde idi. 

Ziya Kemal, onun düşük omuzla
rında, asık ve renksiz yüzünde bir 
başkalık görünce merak etti 

- Ne var?. Hayrola?. Çok ne~
esiz görüyorum seni .. 

Tarik Hüsnü, kendisini bir kol· 
tuğa bırakmıştı. Bir müddet ce
vab vermcdL Sonra.: 

- Çok müşkül vaziyetteyim, 
kardeşim, dedL 

- Ne oldu?. 
- Belkis var ya ... 
- E .. var .• Ne olacak?. 
- Bugüne kadar olan alakamı 

biliyorsun? 
-Evet .. 
- Bu kadın başıma bir felaket 

getirecek... Ondan korkuyorum .. 
İki gecedir uykusuzum ... Halbuki, 
biliyorsun, benim hayatım böyle 
bir maceraya mütehammil değil
dir. Çünkü evveli evliyim.. Hem 
de bir çocuğum var. 

evleneceğim .. • diyor ... 
Ziya Kemal hemen atılarak aor -
du: 

- Sen ne cevab verdin!. 
- Peki dedim .. 
- Yahu sen çıldırdın mı? Nasıl 

•peki• dedin?. Sen evli, barklı 

adamsın ... Yuvanı mı bozacak • 
sın?. Yani nasıl olacak?. Karından 
mı ayrılacaksın? Deli mi l)ldoın 

Tarik?. Bırak şu. aşifttyl ... 
Tarık Hfumü susuyPr, önüne ba

kıyordu. Yalnız. arka11şı aşiite 

kelimesini söyledikten s.:ınra, b1-
şını kaldırdı. Dik dik Zıy& f:e
maiin yüzüne baktı. Birşeyler soy
liyecekti. Dudakları :Cıınıldadı. 

Fakat, sonra vazgeçti. 
Ziya Kemal, arkadaşının. Belkı

ı;a nasıl tutulduğunu anlıyordu, 

aşk muhakkak ki kuvvetli birşey. 
O da, gençliğinde böyle maceralar 
geçirmemiştL Tarık Hüsnüye hak 
vermek, belki, bir hakikati tes • 
lim etmek olurdu. Fakat, bu va
ziyette, onunla ayni fikri besle -
diğini ihsas etmek bile, bir yuva
nın bozulmasına sebebiyet vere
bilirdi. 

Büyük operet filmimn en güzel ve sevimlı şarkılarıru 

Avrus!:fi~ıWız~ürel ER NA SA C K 

TAK i M Sinemasında 

- Tegannı ediyor ve halle da tekrar edi.vor 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilıith nıatınelcr. --

Dln mesel~ine de temas edil -
miş ve Generalin kardeşi İspan
yolların katolik bir millet oldu
ğunu söyliyerek ondan sonra da 
İspanya haricine çıkarılmış ve 
bugün Fran.sada bulunan paraların 
artık Franko hükumetine iade e- · 
dileceği ümidini göstermiştir. 

TYRONE POWER 
ALiCE FA YE'nin 

Muhteşem temsilleri ve 

SARAY 
SlNEMASINDA 

ruil•t.e.ma programı 

- Anlıyamadım.. Ne oldu?. Bel
kıs'la olan münasebetini karın ha-· 
ber mi aldı?. 

- Hayır ... Fakat, daha fena bir 
şey ... Biliyorsun, Belkıs'la tam al
tı ay var ki münasebetteyim. Fa
kat, bu hoppa ve şımarık kadın, 
beni kendisine aşık yaptı. .. Zaten 
müth~ zfıfım vardı. Güzel kadın
dır.. Şimdi, onu çok s~viyorum.. 
Fena halde vurgunum .. Ne y"pa
cağımı şaşırdım .. Bana: •Seninle 

Tarık Hüsnü, yavaş yavaş tekrar 
konuşmıya başladı: 

- Bana bir akıl öğret, dedi. .. 
Söyle ... Şimdi, ne yapayım? Bu 
~in içinden nasıl çıkayım?. 

Ziya Kemal sert bir lisanla: 
- Bu işin içinden çıkmanın ye

gane yolu, Belkısı derhal unut -
maktır, dedi. Ve, bir daha aklına 
o kadını getirme ... Yoksa. mahvo
lursun .. Halin perişandır. 

MELEK Sinemasında 
4 haftadanberı akıllara hayret veren bir muvaffakıyet 

Şark 

(Devamı 7 inci ıahifede) 

Sinemacılık aleminin 
,.,afcr abidesi 

SES K RALI : 
ve rağbet kazanan 

Boy o K v AL s «ABDE~~~~~Bııın 

BO YOK CAZ 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Fılmınde takdir alkışları top
lamaktadırlar. Bilhassa İRVİNG 
BERLİN'in musikisi ve ALICE 
FA YE'nin şarkıları büyük bir 
alilka ile dinlenmektedir. 

- Fakat, bu, senin söylediğini 

Bugün S A K A R Y Sinemasında 

SENORİTA 
: Fransızca Kopyası) oilmini rahatça görmek istı~nler için son fırsat 1 YAeASIN AŞKf [ 

Pro~ram Çarşamba günü kat'i olarak değiştirilecektir. 1 'J il ! 

Cidden bugün görülecek bir 
filim Saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı Yeni Paramunt Jumalda: İ•pauyanın bütün son hadiseleri 

Dedi ve konuşma hedeflni degiştirdı. Doktoı, 
bırden böyle demdeğ~ık hir konu karsı~uıdıı kalın
... a. sordu: 

- Ne oldu canın mı sıkıldı?. 
Genç kadın, bütün civeleklığinı gözleımiı• ci -

lı\lı esmerliğine toplıyarak tatlı bir sesle. 
- Yooo canım sıklimadı. Doydum. 
Dedi ve konu ·masııu sürdürdü: 
- Kocacığım senin yanında hiç sıkılmıyornm. 

Fakat eylulün sonundayız. Ancak döneriz. Evimı
zi açarız. Yuvamızı kurarız. Sen de yine çalışmala
rına başlarsın. 

Ve yuzünde cana değen gülücüklerını dağıta 
<la~ıta yarı alay, yan ciddi devam etti: 

- Yurda gidemiyorsun. Hastaların var Son
ra doktor evlendi, karısının dizi dibinden ayrıla
mıyor, kadın ona dünyasını unutturdu.. diyecek
ler! 

Doktor: 
- Kah .. kah.. 
Yüksek, kaba, gurur taşıran bir gulüşle güldü: 
- Doktor. tabii, b<iyle giizel, güzel olduğu ka-

tar da ciddi, suğlam karakterli, kocasma tutkuıı 

kadını buln•ıca di?.inin dibinden ayrılamaz. Elit 
vılda bir ker• gelen devletin bütün hovac·dalıkla
rını sürmek verinde olmu mı, hak'kım değil mi! 

.__ matlneler . 

YOS A · 
No. 82 

Doktoı, söziinün bu noktasında durdıı, Güney
den sordu: 

Baı:ılantı 

geldik, 
Sadece 
;;iiicce-

- Biz gerçekten dünyayı unuttuk. 
ıı;yannın önünden çıkar çıkmaz buraya 
hiçbir şey d~ünmeğe vakit bulamadık. 
bol bol, doya doya seviştik. Kışın nereye 
~iz, nerede oturacağız, ne yapacağız? 

Güney· 
- Her halde bir apartıman tutacağız. 
o..,dL Doktor düşündüğünü söyledi: 

- Apartıman mı tutsak. yurtta mı otw-sak! 
Güney: 
- Yurt ~'Ok iyi, çok ıyl. Fakat, artık ııevgili

likten çıkıp ta karı kocalık başlayınca ne de olsa 
insan kendU;ine iyi bir ev açmak, ele güne karşı 
sosyal durumile uygun bir yuva kl11'mak istiyor. 
Her halde ya Ş~lidı:. ya Ayıısplltia veya Taksimde 
hir ıpartıman tutacağız, r.şya alacağız .. 

Yıuu: ETEM iZZET BENİCS ---·---· 
Dedi. Doktor: 
- İyi, doğru. Haklı söylüyorsun. Ya beğen

diğimiz bir yeri tutarız, yahut da kendi apartı • 
manlarımızdan birinde bir kat boşaltır. otururuz. 

Dedikten sonra, sözlerine ekledi: 

- Fakat, bir saniye seni gözümün önünden 
ayıramıyorum. Beni kendine o kadar bağladın, o 
kadar çok sevdirdin ki, senden nasıl ayrılıp da 
yurda, hastalarıma gideceğimi düşünmeğe başla

dım. Üç dört kere !stanbula indim de deliye dön
düm. Azıcık daha kendimi tutamasam dişçide ge
lip seni arıyacaktım. 

Güney d~üncell düşünceli cevab verdi: 

- Ben de öyle kocacığım. Senden hiç ayrıl • 
ınak, bir saniycl bile uzak kalmak istemiyorum. 

Fakat, dudııkları bunları söylerken zihni elek
trik pirizine sokulmuş bir motör hızile bambaşka 
konular iizerinde çal~ıyordu. Doktor bunu R)'lrt 

etmiş olmalı ki: 
- Sen birden düşünceye daldın Güney?. 
Diye sordu. Genç kadın hemen kendisin! to

parladı: 

- Hiçbıı şey düşünmüyorum Fakat, tahaf 
aklım bir noktaya takıldı da .. 

- Neye?. 
- Söyliyey;m mi?. 
- Söyle, senin kafanın ıçınde benden gizli 

kalmış en küçük bir fikir, en sade bir duygu kal
mamalı .. 

Güneş yüzlu, reki baktı;lı k:adın kocasının 

gözleri içme baktı baktı: 
- Senden gizli kafamda ne olabilir kocacığım'/ 
Dedi ve dev&m etti: 
- Pek sade bir şey de söylemeği doğru bul • 

madım. 

- Çok önemli bir şey dinllyecekmiş gibi dok-
tor merak duyuyordu: 

- Söyle. 
- Peki söyliyeyim. Fakat, bana güleceksin 
- Gülmem karıcığım. 
- Taksim bahçesi benim olsa da onun içine 

bir villa yaptırsam .. diye düşündüm. Nasıl?. 
Fazıl: 

yapmağa imk.in yok ... Belkıııı ça) 
seviyorum.. Onsuz yaşıyanuY• · 
cağıma kaniim.. 

- Bu kanaat boştur, hayaldir· 
- Hayır .. Kuvvetli bir iradeni' 

ve verilmiş bir kararın hasıl et ' 
tiği kanaat ... 

Tank Hüsnü, birden yerindetl 
kalktı. Elini uzattı: 

- Çok canım sıkılıyor, ded"' 
Bu mevzular üzerinde konıış~ 
bile tahaınmiil edemiyoruın. /ıY 
laha ısmar tadık_ 

~I' Genç hızlı hızlı achmlarla 
pıya doğru yürüdü ve çiktı, gitll< 
Ziya Kemal, arkasından baka lıY' 
m~tı: 

- Zavallı çocuk.. diye mırUd"' 
dı ... 

Ziya Kemal, tam bir hafta 'l'ıırı' 
Hüsnüyü göremedi. Evine.~ 
lıştığı şirkete telefon etti. cf!'5 ~ 
gelmiyor• cevabını aldı. E~de ~ 
telefon ise biç cevab vermıyoı:il 
Müthi~ bir endişeye d~ın~ 
Tarık Hüsnü nerede idi!. Ne 
muştu?. . , 

Nihayet, daha fazla bekleıııı 
ye bu meselenin tahammülil yl 
tu. Aradan bir hafta daha g~ 
Ziya Kemal, bir akşam yazılı ~ 
sinden çıkınca, doğruca TarıJc ~ 
nünün evine gittL Kapıyı ç , 
Hizmetçi açtL arık Hüsoünli~ılf 
dasında basta olarak yatıı~rıı tJ!' 
ledL Merdivenler[ ikişer i.kiŞer , 
mandı. Tarık Hüsnünün yattıl' 

1 
(Devamı 1 inci ıahi!!!7 

Ank ara 
auatıN 

17.SS Mllzlk (DADI - • J'IJ• J 
11.55 )IU.ik. (Keman tııolo) rr*.-

Necdel Alak. ~ 
18,15 Türk mtiıltt (Fual 

llestenlslr fulı). ,/ 

Celil T-. Baldn ~· ,t 
....ırt, H&llllll Gıır, Hamdi Totıaf• 
rt tlner. ~ 

19 Kon- (D" pollllb 1. 
1us Tıirlı mıuıtt ısınstJ ,,.. jıf 

lort: Atık V e7ııel ve Thrahlal • 
1
. 

halk O)'UD banlan ve tw-ıııilerl 1i 
19,SS Tlirk milzli! (maalllll' J 

eaıu - Klasik repenuaruulaıı rtA' 
par(l&lar ). ; 

Çalanlar: Veelhe. B- &al"• 
ud CemD. I 

%1 AJau. meleoroloJI ııa# 
nal borsa ı (flaO. -t/. 

!0,15 Teınsll (Baki seeeıO• ;il, 
edenler, f:kreıa Betld Ye A9101 . ...S 1 
Temsile Tiuk miızlti he1eU 11"'' 
decelıtlr. 

U.l5 Moml•kel oaat ~ _,.. 
%1,15 Eotıam. tabllü, ıı.--

nukut borası (flaO. 
!l,%5 Folklor (Ham BedlO· 
U,45 Mllslk (U eder • Pi)· 
%! Baflalık posla kutımı. ıJ 
22.30 Mılalt (küçük o_.... • 

Necib A$kın). ~ 
!3 Mülk (Sine- IOSIH ca• flf 
23.15 - !4 Son ajaıı.t haberleti 

rmkl ~· 

YASIN / 
l!,35 Miııik (ktıoUk ortıe1ıı- ' 

Necib Aşlııu). .,., ~ 
ıs Memleket &&at aJ'&ft, 

meteoroloji haberleri. ş/ 
11,15 Müzik (kllollk ortıe!ıı- • 

Nttip Aşk ın) devamı. 

13.51 - 14.30 Tıirlı milzfil: ı./ 
()alanlar: Ve<lho.. 811Şen ıc.-· 

del Koun. Okuun: Necmi ıı .... ,. 
1- Selim Be7ln lılcu ~ .,,ı 
il- Her nhmı cıtersuııe. """' 
:ı- Şevki Be1 - Demem ; ~ 
4- Bıqen Ksm - Kemeno< fltJ/ 
5- U..,ı Arif - Benim bal lll' 
i- Blmen - Yıllar ııe ~ 
1- Bas oe-ı.ı. _________ .... J 

1357 Hicri 1 1354 Jl~P 
Müharrem Şubat 

5 12 
-- 1 ır 

1939, Ay 2, Gün 56, Kasım t 
25 Şubah cuMAB'f&' 

1 i 
Vakitler Vasati ~~ ... } ... dı .• -

--- 6 40 1246 
Gilnet 6 ,:l 
Ö"le 12 27 

" f 3J 
.._,_dl ıs 32 
UWl ı2 aO 

t7 S5 Alqam 

Yatm 
lmaalı 

ı 9 26 

s 04 

J ,ı 

ıt ıO 
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1 Yiyecek, İç_ecek Bahisleri!. 1 

Kaymağa, Yoğu da Ve 
Havuca Da i r ... 

1 ._ ş_A_K_A_.I Amerika' da icad Edilen 

Mübareklerin Şimdi Yenecek Zamanı --w oğurtlanıı · Yazan: 

şimdi tam Osman Cemal KAYGILI 
yenilecek --

t<ırn<Jıı! Hoş, on
.at Uı, daha mayw 

""' i.<u·ına kadar 
" lı:ıtırları sayılır 

I 

~ at mubarek 
ı, ~ıındi kaymak 

ıııı kaymak.! Hele 
lün, bana biriı;i, 
" tabak yoğurt 

•kı ~nı etti kı ken
~ım vaktile sü • 
tun Yog·urd . • un ı-

Çltıcıe büyümüş ol
u~um halde, ne 
~lan _söy liycyım, 

Ylesını ömrüm-
cle hiç .. . ., gormemış -

tan sonra haydi ben, doğruca Ba· 
lıkpazarındak! toptan yoğurt satan 1 
mağazaların !;irisine damladım: 

- Falan marka yoğurt var mı 
sızde?. 

- Var! 
- Ver oradan bır tenekı.>! 

• •• 
O gece artık bizım evde su ıçe-

ııı hak getire! Akşamdan yıyebil
diğimiz kadarını tıpkı kaymak yer 
gibi kaşıkla yedik, kalanını da bi
raz koyuca ayran yapıp surahilere 
doldurduk. Ondan sonra da susa
dıkça yanaştık tiurahilere .. 

Y 
aşlı bir kadın, cami kapı -
sında duran bir dilencinin 
ö ünde durur, yavaş yavaş 

çantasını açar. karıştırır karıştı

rır, nihayet bir yirmi paralık çı -
karır, eli titreye titreye dilenciye 
verir. 

Dilenci parayı alır, hafifçe ba -
şını eğmekle iktifa eder. Yaşlı ka
dın kızar; 

- Ne o, der. Teşekkıir bile et· 
miyorsun. Yirmi parayı beğen -
medin mi?. 

- Kızmayınız bayan.. Ben 
prensıp sahibi bir adaır.ım. Yirmi 
para verene başımı eğer, kırk pa
ra verene teşekkür eder, beş ku
ruş verene de, Allah kesenize bin 
bir bereket versin derim. 

BİR TOKAT: 

- Cevdet, bır munakaşa neti· 
cesi bir tokat yediğinden bahseder . 
Arkadaşı sorar 

- Tabü mukabele ettın, sen de 
bir tokal yapıştırdm? 

- Yook! .. 
- Yok mu? Olur mu bu?.. f 
- Mukabele edip de işi uzat - 1 

makta •na ne? .. Ben ona bir ı 

Bir Aşk Oyunu 
lngi'fere' de Yasak Edilmesi İsten iyor 
Çünkü, Bu Oyun lngiltere'de iki sene Evvel Cereyan 

Eden Vukuatı Hatırlatıyor 

C:O\VA~O CANTE~eu ~ 

·Ilı. Reklam ol -
tıasın diye, bura 
.ıa onun yaı 

.. ~ 
Mübareğin şimdi tam yenecek 

mevsimidir. Hele bu dediğim gibi 
en iyisi, en aliyülalAsı, en cana 
can katanı olursa.. Şifadır diye 
şekersiz ye, üzerine şeker ekip 
kaymak niyetine yanaş, ayranını 
yapıp hararetini söndürsün ve 
mideni kevserle yıkanmışa dön· 
dürnün! İşte İstanbul tavukları 
yumurtlamıya başladL Az yumur
tanın üzerine kaşık kaşık boca e
dip çılbır yap, gövdeye indir ..• 
Tataı·böreğinin üzerine boşalt ki 
yedikçe iştihan açılsın... Yeni 
çıkmıya başlıyan kuzu ispanağına 
karıştır hazım ve nefes borularına 
keşayiş gelsin... Biraz sonra se
mizotunu yoğurtla ki çeşnısıne 

canlar dayanmasın... Şimdi siz 
diyeceksiniz ki: 

tokat vuı acağım, o da bana yeni
den bir tokat vuracak. Ben ona, o ı 

bana ... Boğıışup gideceğiz. Bunu 
düşündüm, muka'bele etmedim . 

•lduğu çiftlıgcn adını söylemıyece
~ttn. Aman canım o ne yoğurttu o, 
ıe ' 

Yoğurttu! Adamcağız, onun yo-
~Urt olduğunu ÖJ.ce bana söyle
llleıniştL Evinde kendi elccğizile 
~aPmış olduğu enfes bir kayısı 
nrnııostosunu önüme sürerken: 

- Dur, dedi, şuna b!.raz da kay
>ııak ilave edelim de daha dört ba
ıı rnarnur olsun! 

Ve tuttu, öyle yaptı. O canım 
ehribar gibi kayısı komposto -

~unun Üzerine iki büyük kaşık da 
aymak ilave etti. Vakıa bu kay· 

:ak, bi!diğiınız öyle katıca değil, 
ııa~ Yumuşakça bir şeydi. Fakat 

fı·~dun . Yernt'llindeki lezzet bizim 
il ,x . 

sınıız değme kaymaklarda 
, oklu. Bu nlı, beyazlı cennet 
!.ilaınından daha bir kaşık alır aı .. 
rr.a, ev ~ahibine hayretle sordum: 

- Aman azlıim, bu kaymak ne
renin !<ayınağı !;öyle, bu pek İs -
tanbuL kaymağına benzemiyor! 

~Bu, dedi. Falan yerin kayma
''lır. Bundakı çeşniyi, sen baş

~" hiçbir yerin kaymağında bu· 
anıazsın! 

Ve gercekten öyle ıdi. Hani bu 
ıı k . 
~ enfea cennet taamını yerken 
rı.,:,nın bayat< gidiyordu da ha
ııtı geliyordu. 

. Neden sonra, oradan ayırılır • 
<en bizim ahbab bana sordu: 

- Demek sen bizim bu nadide 
~ayın -

agı pek beğendin! 
'tı; B_'.'ğeıımek de laf mı dMiın, 
b mkunse undan bir miktar da 
ana getirı..en! 

-- Öyle ıse aşagıya mutfag-,a i-
1lt•li 
kiıs ~ de sana bu kaymaktan bir 

t:: verf:yıru, eve götür! 
k tfutfağa indiğimiz zaman kos -
~anıan •· - k · · ita ,,ır yogurt tene esınm 
Paf:ını açtı ve elindeki koca ka

ıgı iç· b 
gib· ı embeyaz ve tıpkı sakız 
~ kaynıağa daldırarak: 

11 bele dedi. ·en şunu da ağzına 
' akalım• 
1' 

•ı.t;.nekeyi w tenekenin ıçındeki 
laf 1 sarımtırak ve tirfilli bir 
~e >alta ile örtülmüş o sakız gibi 

•ney· ... 
ı gorunce şaşırdım: 

&ur~ ~ol. bu kaymak değil, yo-

.::: 'rabiJ, yoğurt ya, n~ sandın! 
&tı Ay, demin kayısı komposto· nun ·· Uzerine kaymak diye koyup 

--

Hır teneke yogurt 

bana yedirdiğin ey de yoğurt 
muydu yoksa! 

- Ell:;et te yoğurttu! 
- Doğrusu ben bu kadar nefis 

yoğıırt görmedim gibi birşey! 
Biz, mutfakta da birkaç kaşık 

yoğurt daha yuvarladıktan sonra 
bizim arkadaş: 

- İşte dedi, her yıl, bu zaman 
başlayıp ti bahar ortalarına ka
dar bizim evden hiç eksik olını· 
yan bu enfes yoğurttur ki bana 
ve bizim evdekilere taptaze bir 
can, yepyeni bir hayat verir. 

Bilmem ki, vaktile, bu pek mü· 
barek şeyin adını yoğurt diye kim 
koymuş? Buna yoiiurt demezler, 
buna (l)ınzehir) derler, Panze
hir! Vücudlarunızuı .. midelerimi -
ztn, bağ11'8aklarnnız.an damarları

mızın, iliklerimizln diğer aylarda, 
diğer yiyfnti ve içlııtilerden bol 
bol alnnş oldukları 1.-ehirleri biz, 
işte bu aylarda ancak ve hep bu 
mübarek ve mukaddes (beyaz 
panzehir) le temizleriz. Hem yal
nız (beyaz zehir) olmaz da, işte 
bir de Cbeyaz panzehir) var ki bi
rincisi canlar yakıp hayatlar sön
dürür; ikincisi ise yürekleri taze
ler, canları yelpazeler. 

O gün bizim ahbabdan ayrıldık· 

- Ya patlıcan, ya patlıcan kı
zartması! 

İyi amma, o vakit, yani havalar 
iyice ısınıp patlıcan çıkıncıya ka
dar bizım yoğurtların da bugün
kü tazellkleri. güzellikleri, nefiı;. 

likleri, kaymaklıkları bir hayli a
zalır. Vakıa patlıcan kızartması

nın asıl şanı, şöhreti, namusu ve 
fazileti ancak yoğurlladır. 

İyi amma o zaman, artık yoğurt· 
Iar yoğurt!uktan bir hayli çıkmış, 
mayhoşumsu bir hal almış ve bi· 
raz da yağsızlanmıya başlamıştır. 
Onun için patlıcan mevsiminde 
patlıcan kızartmalarının şanı, şöh-

(Devamı 7 inci ıahifed'' 

- Birader, hiç merak etme. Sen
de bu sabır, bu mantık varken sır
tın hiç yere gelmez. 

GÜZEL BİR DERS: 

- Bu kadın hırsızlık 
müptela olmali. .. 

- Neden anladın? .• 

illetine 

- Daima bir başkasının kocası 
ile görüyorum da ... 

Ellerimi Cebimden Çıkardım; 

Balht~ o~ geırneırao 
SATÜRNIN SEDILLO 

lsıtmıya Çalışıyordum, Bir Kadın 
Avucuma Beş Frank Bıraktı 

P aris mah -
kemeler 1 ; 
hemen her 

gün yüzlerce hır

sızlık, dolandın -
cıhk, sahtekarlık, 
darb ve cerh da -

insan Kasabı 
Muhakeme 
Ediliyor G 

eneral Satürnin Sedillo yüz 
yirmi kilo sikletinde, iri ya· 
n bir adamdır. Kocaman ka· 

fası, geniş omuzları vardır. Mon~ 
terey'li zengin bir çtftllk sahıbının 
oğludur. Tahsilini Guadalajara'da 
yapmıştır Mektebde iken sosya
lizm taraftarı idi. Fakat, soııra 

müthiş bir sosyalizm dtısmanı ol
du. Muhalifler sırasına geçti. Cum
hur Baskaııı Kardcna'nuı intiha· 
bına y~rdım etti. Fakat çok geç
medi, aralarında çıkan bir ihtilaf 
yüzünden aleyhine döndü. 

Ziraat Vekaletinden iı;tifa ettı . 

Çiftliğine çekildi. Köylülerde~ ta· ı 
raflar toplamıya başladı, İlk ıntı-

"' l 

habda Cumhur başkanlığına nam-
zedliğini koynuya çalışıyorou. 

Çiftçilere yardım ediyor. çok çok 
paralar verıyordu. 

Salürnin, memlekette olup bi -
teni biliyordu. Kardeııanın petrol 
şirketlerini hükümete malctmeğe 
ı .. r .r verdiğini haerb aldı. Hemen 
faaliyete geçti. Geçen 18 martta 
kendiı;ile anlaşıldı Na ı 11. . İşte 
bu malı'.'ım değil. .. 

Sonra, birdenbire Kardena'ya 
karsı isyan etti. Maiyetinde 18,000 
mü;eltiıh asi vardı. Hükumet 8.000 
askerle mukavemet göstermek is
tedi· Bir arahk Kardena'nın C'•ım
hur başkanlığnıdan çekildiği şayi 

oldu. Sonra tckzib edildi. Şüphe
siz, yine anlaştılar. Çünku Sedillol 
kuvvetleriııı geri çekti, müsad<> · 
meye nihayet verildi. 

Bu asi general, San Lüı'de, yuk
sek bir dağın tepesinde karargah 
kurdu. Tahrik~ttan gerı kalmı -
yordu. Göıiı Cumhur başkanlı • 

ğında idi. 
Kardena bu serke~ rakibini yok 

etmedikçe rahat edemiy('1'eğini 
anladı. Bütün kuvvetlerini top -
ladı. üzerine hücum ettı. Tayya • 
relerden de çok istifadcı etti. 

Para lruvvetile generalin adam
larını ele aldı. Nihayet kendisini 
bir pusuya düşürttü. öldürttü. 

Bu yüz yirmi kiloluk general, a· 
damlarının ihanetine kurban glttL 
Meksika hükumetinin, generalin 

'.\leksika Cumhur Başkanı 
Kardena.' 

ölümü münasebetile ne~rettığı ı es
mi beyanname tarih! bir vesika
dtr: 

Hükumet kuvvetlerile asiler a
rasında vukua gelen müsademe· 
de General Sedillo, yağeni ve on 
yedi kişilik maiyeti maktul düş
müştür. 

Hükumet kuvvetleri 3 tüfek, 84 
kartuş, 2 piştol c~ 11 bevgir ele ge
çirmişlerdir ... • 

Kardena eski dostu ve rakibi 
generale karşı bir cemile göster -
mek istemi~. cesedini, çiftliğe def
nedilpıek üıere ıoilesine tesllın et- ı 
mistir. 

valarına bakar. 
14 üncü ceza 

mahkemesi de sırf 
dilencilerle, di -
lenciliğe aid vak
alarla meşgul o -
!ur. Bura; a gelen• 
!erin hepsi yaşlı, 

saçları ve sakalla· 
rı birbirine karış
mış, üstleri ve baş
ları yırtık ve pi• 
dileııcllerdir 

M,ıznun 1 a r a 
mahsus yerde u
zun bo\ lu, beyaz 

1 
saçlı bırisı duru -
yor. Saçl.r• vcı sa. 
kalı muntazam taranmış. 

Reis - Geçen ilkkanunun 28 uı
ci gfınü devriye gezen polisler, di-
lencilik yaptığınızı görmÜiler, 
tevkif etmişler sizi öyle ıni? .. 

- Hayır, bay reis'. 
- Nasıl hayır' .. 
- Allaha şükür, benim dilen -

meye ihtiyacım yok. Yaş.ımak için 
halkın merhametine muhtaç deği
lim ... 

- Polisin verdiği rapor bu .ddi
anmn hilafında. (Raporu tetkık 

ile) ilkkanunun 27 tncı gür.fi saat 
15 i 40 geçe, Rıvoli :-.okağında, ke
merler altında duruyor. gelip ge- ı 
çeni~re avucunuzu aç.yor, sadaka 
istiyormu unuz. Polisler yakın • 

aaıı rarassud etmişler ve y:ışh bır1 
kadın avucunuza be, frank ko • ı 
yarken yakalamışlar. yalan mı 

bunl:ıT... 1 
- 27 ilkkanunda hıçbır kabahat 

lşlenıo>dun. bay reis ... Yalnız bir 
hata etlinı, o soğuk gilnde soka~a 
çıktım. Tü!leri bahçesinde dolaş
tım. Soğuk aldım, nezleye tutul· 
dum. 

- Sokağa çıkmanıza, bahç,de 
dolaşıp nezleye tutulmanıza kinı
senin bir dediği yok. Niçin rlıleııl· 

yorsunuz, onu söyleyiniz 
- Emin olunuz, bay reis. Çok 

üşümüştüm, Bahccden çıktım. Ke-ı 
merlerın altına sığuıdım. Ellerımi 

ı Devam T inci 6ahifede) , 

Mahkeme 15 Martta 
Başlıyacak 

1 
nsan kasabı Vaydmanuı mu -
hakem~si önümüzdeki martııı 

15 inci güniı, Versay cinayet 
nıahkemtsinde yapılacaktır. 

Vaydmanla beraber maznuu 
sandalyastna oturacak arkadaş 
!arı şunlardır; Roje Milyon, Kolı 
Triko, Jan B!an ... Bunlar, Ame 
rikalı dansöz Jan dö Koven'le şo 

(Devamı 1 fftd •tılıi/ede) 

Vaydmaa 
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Berlin'de 
Müzakere 
Baş~ıyor 

Makineye 
Verirken: 

ispanya işi Pazartesi 
(1 ind ıahlfeden dC<ıtam) G .. .. N. h E . 

sebıle İtalya Ak_~enizdeki ~aziye- unu } ayete rıyor 
tini tarsm ve mustakbel bır harbe 

her cihetçe hazır olabilmek için Londra ıs (Hususi)- Pariııle •Londranın puartesi günü Fnnko 
yeni tedbirlere baş vurmaktadır. bökUmetini hulrnkan tanıyacaklan, 8 yni ıı:ün Cumhuriyetçilerin de 

Bu arada müstakbel harbde do- Fraııkoya teslim olacakları haber verilmektedir. 
nanmasının petrol ahtiyacını tahtı 
emniyete almak için Arnay-.>dluğu 
fiili işgali altında bulundurınıya 

karar vermiştir. Bu suretle Ar -
navudluğun bir harb vukuunda 
vaziyetini değiştirmesine ve İtal
yayı müşkül mevkide bırakma -
ıına imkln bırakılınıyacaktır. 

İtalyanın bundan başka Ama -
vudluğun şimalinde ve Akdeniz 
adalarında da büyük hazırlıklar 

görnıeğe koyulduğu ve fevkalade 
tedbirlere baş vurduğu anlaşıl -
maktadır. 

Bu haberler Yugoslavyada epey
ce endişe tev lid ey !emiş ise de 
Romanın Yugoslavya hakkında bir 
g(ına fena niyet beslemediğini bu 
devlete bildirdiği söylenmektedir. 

İKTISADİ MÜZAKERELER 

Londra 25 (Hususi) - Alman -
İngiliz iktisadi rekathi yeni bir 
cihan harbini tevlid edecek de -
recede şiddetlenmiştir. 

Almanya Balkanla~da iktısaden 

hAkim bir rol oynamakta tamami
Ie serbest kalmak istemektedir. 

eınberlayn, iktısadi şartlardan 

dolayı bir harbe meydan bırak • 
mamak için Almarılarla bu bakım
dan da müzakereyi tercih etmiş
tir 

Saracoğlunun Mühim 
Beyanatı 

(1 lnd aabll:.,.den devam) 

Hanciye Vekili ile Yugoslav ricali 
arasındaki samimi temaslar niha
yet bulmuştur. Saracoğlu bu sa · 
balı Selfıniğe hareket etmiştir. 

SAVARONA YATI 

Harıciye Vekilimiz Yunan stan
dan deniz yolile buraya dôneceği 
cihetle Savarona yatının P ireye 
hareket etmesi için emir veri!ır.iş· 

tir. 
Yat bu sabah Bebekten Pireye 

hareket etmiştir . 

SARACOOLUNUN BEYANATI 

Belgrad 25 (A.A.)- Türkiye Ha· 
riciye Vekili Saracoğlu , dün ak

şam saat 19 da Türkiyenin Bel
grad sefaretinde gazetecileri ka
bul ederek, beyanatta bulunmuş
tur. Vekil demiştir ki : 

kate nazarı dikkatinizi celbede -
rim: O da memleketlerimizden 

her birinin selameti için yegane 
esas olan Balkan paktıdır. Bazan 
nazariyeler ortaya konur ve ha

disat bu nazariyeleri takib eder. 

Bazan da hadisat evvelce vukubu
lur ve nazariyeler hadiseleri taki.b 
eder. Bize !Azım olan hepimizi a- 1 

Jakadar eden bir hedef, bir ideal
dir. Ben bu müşterek ideali, bü-

tün milletlerimizin ve şehirli, köy
lü bütün milletlerimize mensub 
ferdlerden her birinin sinesinde 

kardeş gibi birbirlerini sevecek
leri ve gittikçe artan refahı pay-

!aşacaklarını bir sentez şeklinde 
görür gibi oluyorum. Bu idPalc 
varmak için vakıa ile m i yoksa na-

zariye ile mi işe başlamak laıırn
dır? Bu nokta üzerinde yapılacak 
münakaşaların sonu gelmez. Mü

nakaşaları bir tarafa bırakıp bakı: 
kati olduğu gibi ele alalım ; bu ha
kikat, Balkan paktıdır .. 

Hariciye Vekilimiz bundan son
ra Balkan paktında gazetecilerin 

rolünden, Belg11dda gördüğü hüs· 
nü kabulden babseylemiş ve bu 
arada Yugoslav erkanile tanışmak-

Kestirme 
Bir Yol 
Daha .. 

(Birinci sayfadan devam) 
mesaileri neticelerine bırakarak 

şunu üade etmek yerinde olur lô, 
Almanyaya ısmarladığımız gemi
lere aid teknik prtlarda hatalı ve 
bilgisiz davrarunışızdır. Devlet 
Denizyolları İdaresinde ve iktıııııd 
Vekaletinde şartnameyi hazırlı· 
yan teknisyenlerin mcs'uliyetleri 
gözönündedir. Bilmedikleri, ŞMt-

Baş, Diş, Nezle,Grip Romatizma 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
- icabında gUnde Uç ka•e alınablllr. -

KOLINOS kulla:ıınıı 

lezzeti hoı 
anıikptlk 

diıleri İDC 
Dlf MACUNU 

rlbi par 

latan Koli-
lannı ölçemedikleri, tekniğini ve ooıu dünyada milyon !arca zevat ıeve ıeve kullanırlar. Tüpün 
mukavemet esaslarını kavnyama· muhleviyatı teksif edilmiş olduğundan uzu• müddetl: lbti;acınııı 

ılıkları bir siparişi vermek cehil lemin eder. Bü ük tüpü 40, küçÜK tüpü 22,5 kuru,tur. 
ve hatasına dllşmllşler, memleket- 1----------..;..------------------ı 
te bugün uyanan elem ve ıztıra- Şehrimizde Bu Akşamki Balo 
ba kaynaklık etmişlerdir. Bu akşam Vali ve Belediye reisi 

- Kişinin bilmediğini bilmesi T rolleybüs L(ıtfi Klrdar, İstanbul Halkevi sos-
kadar irfan olamaz! yal yard1m birlikleri menfaatine 

Demelerindeki hikmet bu mü- ı• } •ı • bir balo verecektir. 
essü hadise ile bir kere dnha ~ahit Ş etJ ffieSJ Balo Perapalas salonlarında ve-

olmuştm. Sür'atle bir deniz tica- B elçika . elektrık tesisatı şir- rilecek, saat yirmi ikide başlıya-
ret filosu kurmamız berşeyden ön- ketinin, şehrimizde bulu • caktır. Baloya şehrimin ta -
ce memleketin iktısadi kalkınma· nan bır mümessili tarafın • nmmış simaları ve aileleri davetli 
sı ve memleket dahilinde yolcu· dan bir teklifnamc ile Belediyeye bulunmaktadırlar . 
!uğun tanıimi ile alakadar oldu- mü~acaatta bulunulmuştur. Bu 
ğuna göre bu ihtiyaç meydana çı- teklif şehrin vesaiti nakliye i:hti-
kar çıkmaz tabii ilk akla gelen şey yacı ve otobüslerinde Belediyece 
kullanılmış, demGde olmu~ vapur· idare edilmesi gözönünde tutula - ı 
lar yerine yeni, ömürlü, sağlam rak yeni bir nakil vasıtası ileri sü- '-
vapurlar getirtmek teşebbüsü ol- rülmektedir , il 
muştur. Bu vapurların siparişi Belediyeye gönderilen bu teklif· ) 
mevzuu bahsolduğu zaman da en name ile beraber bir de kataloğ 
doğru hareket sipariş ve teknik verilmiştiı'. Kataloğda yolcu taşı- J 

esaslarını hazırlıyanların ort11Ya mağa mahsus yeni nakil vasıtası 
çıkmaİarı, ilk kademe fımirlerin- olan Trolleybüs yani elektrik oto-
den vekile kadar: büslerinin muhtelif resimleri var-

- Biz bu işin ehli değiliz. Yeni dır. Trolleybüs adı verilen bu e-
vapur nasıl ve ne şartlarla ısmar- Iektrikli otobüsler şekil itibarile 
)anır, bunu en iyi, en sağlam han- sabık Tramvay şirketinin Taksim 

gi tezgah yapar?. Bilmiyonız. ile Beşiktaş arasında işleyen oto-
Demelerl İcab ederdi. Bu zevat büslerine biraz benzeyen fakat on-

bu icabı yerine getirmemekle ha- ]ardan daha büyük, daha müsaid 
ta etmişlerdir, bir. Bilmedikleri ve daha lüks birer otobüstür. An-

~! 

Sıhh~tınfai 

İZMIRIN 
AŞÇIRA!;il Markalı 

bir işi daha ehillerine bırakma • cak Trolleybüsler benzin motorin 1 

makla hata etmişlerdir, iki. l\fem· ve saire ile müteharrik olmayıp MAKARNALAR! 

Bükreş lçtimaındaıı 
Sonra 

(2 inci aayfadan devam) 
izaha lüzum göstermiyece~ der: 
cede aşikardır. Şimdi Bukr<l. 
konsey müzakereleri nihayetJeo 
dikten sonra Saracoğlu , Belgrl . 
gidecek ve sonra da Atinaya u!~ 
nyacaktır . Bu suretle, Harici. 
Vekilimiz, Belgradda gerek )'~ 
goslavyanın idaresi:nde gitt~ 
daha büyük vazi1eler almıya 
lıyan Prens Pol ile ve gerek )~ 
Başvekil ile tanışmış olacal<

0 

Biribirine bu deı·ece yakın Dl · 

sebette bulunan memleketle 
mukadderatını idare edenler 8 

klı zusıı sında karşılı tanışma ar lf 
dan daha tabii ne olabilir? :su 
nışma neticesinde, büyük şef~ 
zin tam itimadına mazhar 0 

Saracoğlunun , açık sözlülü:jil 
samimiliği ile telkin edece / 
itimad da iki memleket arası 

. . t 
dostluk bağlarının takvryesın 

,ıiim yem bi r amil olaeaktn:.._..; 

Beyoğlu üçüncü sulh hu> 
mahkemesinden: 

Gülizar ve Mehmed Bilal 111 

!arından Atiye, Melıha Kadri 
sairP. aleyhler ine açılaı> ızaJeı ' 
davasından do layı dava ediierıl 
den Sütlüced< kncstcci Hakk' 
nesindP muk.m Kadri namıns 
derilen davı •tıyP zahrına nıuJı!l 
tarafından vnılen meşru~' 
Kadrıni n go.-tPrilen adresi ıııJıf.' 
nen on s<'n<' f· Vvf'I terke!/, 
halen ikametgahı meçhul bııl 
duğundan bahislr bıliı teblig, 
edilmesi iızerın<' davacılar ii' 
tebligat icrasını istemış olduk 

·· fıuiı~ı rından yirmı gun ası a e Yakında Berlinde mühim muza
kcelere başlanacak ve iktısadi nü· 
fuz mıntakaları tefrik olunacaktır. 
Bu takdirde büyük bir harbin ö
nüne geçi.J.mjş olacak veya hiç ol
mazsa İngilterenin bitaraflığı te
min edilmiş bulunacaktır. 

. ·Güzel seyahatimizin netice:;in
den pek memnunum. Bükreşte 

dört Balkan devletinin mümessil
leri!e değil, dört arkadaş hatta dört 
kardeşle birlikte çalıştım . Birbi
rimizden vicdanen ve zihnen müs
terih olarak ve hepimize düşen 
vazifeyi yaptığımıza kani olarak 
ayrıldık. Güzel memleketinizi gör
düm ve Yugoslav mileltinin vü -
cude getirdiği eserleri takdır et
tim. Bir noktaya, canlı bir haki-

leketin parasının israf ve ziyaa elektrikle işlemektedir. 
tan mütevellid memnuniyetini da- uğraması hata,ına sebeb olmuş • Elektrikle müteharrik olınak i-

Her yerden israrla isteyini>. 
Selanık Sergisinden Büyük 

~ tebligat icrasına karar verıl 
~ ve bu baptakı muha,k.eme 22/'J 

saat 10,30 a bıralulmı~ olduğuı· 
dava edilen Kadrinın bizzat '' 
bilwkale mahkeml'de bulu~ 
ve aksi takdirde hakkınd• gı.' 

İLK TEMASLAR 

Berlin 25 (A.A.) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildirildiğine göre, 
İngiliz - Alman iktısadi görüşme
lerini hazırlamak üzere pazartesi 
günü buraya gelmiş olan İngiliz 
Dış Bakanlığı ekonomik dairesi 
direktörü Ashton • Guatkinin is
tihbar mahiyetindeki görüşmeleri 
neticelenmiştir. 

Kendisi bugün Londraya hare
ket edecektir. 

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha· 
kimliğinden; 

Hazinei muhakemat müdiriye
tinin Beyoğlunda Ahmetbey so
kağında 72 N o. da Şevket Saffet 
aleyhine açtığı davanın cari du
ruşması sonunda: Davanın sabit 
olmasına mebni, kırk lira dokuz 
kuruşun 17 /10/938 gününden iti
baren yüzde beş faiz ve yüzde ye
di buçuk avukatlık ücretile bera
ber tahsiline dair verilen 12/1/939 
tarihli hükmün, müddeaaleyhin i
kametgahının meçhuliyetine meb
ni ilanen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan müddeti kanuniyesi 
zarfında müracaat1a itiraz wya 
temyiz etmeniz hulasai hüküm 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 938/1688 

de eylemiştir. ı !ardır, üç. Verilen siparişi kabul 

Is a u un ima 1 
(1 ind sahifeden devam) 

Lutfi Kırdar şu beyanatta bulun
muştur: 

VALİNİN BEYANATI 

Bankasından 5 milyon lira kadar 

istikraz imkanı temin edilmiştir. 

Bunu şehrin imarı için en faydalı 

ve en tasarruflu şekilde sarfetmek 

üzere lazım olan planları hazır -
Ityarak işe başlıyacağız. 

lstabli amirenin stadyom yapıl

ması için İcra Vekilleri karar . ver

di. İstanbula ayrıca devi.et bütçe-

eden tezgahların bu işi başarmıya 
kabiliyetli olup olmadıklarını tet
kik etmemek hatasına düşmüş -
)erdir, dört. Almanyaya gönderi
len tesellüm heyeti vazüesini ken
dilerinden beklenen hassasiyet ve 
nyanıklıkla ifa etmeyip çatısın • 
dan sür'atine kadar hcrşeysi göz. 
boyacılıktan ibaret kalan vapur
ları buraya göndermişlerdir, beş! Ankarada büyük Milli Şef be

ni lütfen kabul ve iltifat buyur
dular bu esnada büyük Şef, İstan
ula karşı herkesin ve İstanbullu
ların malfunu olan yüksek hisle
rini ve sempatilerini izhar buyur
dular. 

Bımalr sayıldıkça hataların bir 
arkada§JD işaret ettiği gibi yalnız 
altmış dörde değil, yüz altmış 
dörde kadar çıkabileceği anlaşılı· 
;yor. Bu davada, birinci safha bu 

sinden yardım yapılması da tetkik büyük ve miJJi işi yüz ve gözlerine 

edilmektedir. bulaştıran ve ehliyetsizlikleri Ol' Gerek sayın Başvekil ve gerek 
diğer Vekillerimiz İstanbulun va
ziyeti ve ihtiyaçları hakkındaki 

izahatımı alaka ile dinlediler. 

Kendilerinde İstanbulun ihtiyaç
larını temin ve refahını ikmal için · 
samimi bir arzu olduğunu söyle
meğe lüzum yoktur. 

İstanbulun imar plfınını tetkik 

için Başvekil kendi reisliği altın

da bir komisyon teşkil ederek 

bizzat meşgul olup bu iş hakkında 

kat'i bir karar alınacaktır. 

~-----------------""'! 
1 Or. Al· Riza Sağlar 

Birinci sın:f dahiliye 
rr.ütehassısı 

taya çıkan alakadarların halen 
muhafaza ettikleri yerleai: 

- Biz bu işi bilmiyoruz .. 
Diyerek ve ellerini yllzlerine ka

pıyarak bırakıp çekilmeleri; ikin
ci safhada gemi yapmasını ve yap

tırmasını bilen teknisyenleri sür -
aile yetiştirmemizdir. 

Her geçen dakika büyük ve 
milli bir kayba işaret ediyor! 

ETEM İZZET BENİCE 

Biz burada vazifelerimizde gös
terdiğim.iz dikkat ve itina ile hiz
met kabiliyetimizi artıracağız. 

Merkez de bizi mümkün olan yar
dımlarile daima takviye edecek ve 
bu suretle arzumuza en kısa za
manda varmak yolunu bulmu~ o
lacağız. 

Belediye namına Belediyeler 

1

- GÖZ HEKİMİ 

1 
r.r. Murad Rami Aydın 

Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 
caddesi No. 10 Urfa aprt. 

Tel: 4151\3 ~_,, ........... ..,., ........ _ ... 

Muayenehane: Beyoğlu Par 
makka,pı, tramvay durağı. 

Kabul saati: 15 den sonra. 
Per embe günleri muayene 

parasız 
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Mendilini d'· iyor, oturamıyor, 

tiabırsızlanıyor, meraktan çatlı • 
yacak hale geliyordu. 

Sermedi sağ bulmak, ona saa -
detlerin en büyiığünu temin ede- I 
cckti. 

Otomob , Memleket Hastaba -
nes.nin kapısında durur durmaz, 
ilk defa atlıyan o oldu. Belmayı 

otomobilde bırakarak karı koca 
hastahnneye girdiler. Sertabip on

ları fazla üzmeden lısteyi çıkar -
dı. Hastahaneye getirilenlerin hü

viyetleri tesbit edilmişti. İclal ve 
Sermed isimlerini aradı. Kağıdı 

yavaşça kaparken, ncfesı durur 
gibi cevap bekliyen gf'nç kadına 
bakın ak mute€'ssİl" bır tavırla ne-

Yazan: Nusret S•fa COŞKUN 

ticeyi bildirdi: 
- İclal hanım, Sermed bey bu· 

raya nakledilenler arasında yok! .. 
Belma sandai)·eye çökuvermiş

ti. 

- Yalnız bır tek yaralı var ki, ı 
henüz hiıviyetın i tesbit edebilmiş 
değiliz. Zira halıi kendisine gP!e
mem;ştır. 

Şek ib Sinan sordu 
- Erkek mı•. 
- Evet!. 

- Yaraları çok ağır mı? . 

Sertabıb ellerinı oğuşturuyor -
du 

- Vallahi beyefendiciğ:m, gel
diğı zaman bir ikl saat ya yaşar, 
ya yaşama2 diyorduk. Fakat çık-

madık canda ümid vardır. Bünye 
fevkalade ku""Qtli... Ayni hali' 
muhafaza ederek ya~ıyor. 

Meralin ·kalbi eziliyordu; acaba 
bu bedbaht kazazede Sermed miy
di?. 

Üstüste sertabibe sual yağdırı-
yordu: 

- Genç mi?. 
- Yaraları neresinde?. 
- Sakat kalır mı? . 

- Hemen gören "· miyiz?. 
Sertabib genç kadının bu muz

tarib heyecanı karşısında temki
nini hiç bozmadan, sükunetle bi· 
ı-er birer cevab veriyordu' 

- Evet hanımefendi, yaralı genç 
bir adamdır. Bunu biz de tahmin
le bulduk. Çünkü .. Bir saniye ne
fes aldı . sonra gözlerini Meralin 
gözlerinden kaçırara k devam etti: 

- Çünkü, tanınacak halde de
ğildir. Yüzü tamamen yanmıştır. 
Şimdilik vücudcl~ başka bir sa
katlık Yar mıdır yok mudur, bil-

miyoruz. Yalnız ne kadar yamar
sak yamıyalım bir daha yüzü es
ki haline avdet edemez. Hatta: 

Meral atılmıştı: 
- Hatta ... 

Sertabib ancak işiti!Pbılır bir 
sesle konuştu : 

- Hatta çok korkunç bir yüz 

kalacaktır. Kazadan en fazla mü

teessir olan bu adamdır. Arzu e

ders~niz görebilırsiniz. 

Merdivenlerı çıkark~, Mera -
!in ayakları tutmuyor, gözleri 
kararıyor , önünü görmüyordu. 

Kocasının koluna dayandı. Birçok 

koridorlar geçtiler. Nihayet on -

!ara rehberlik eden bastabakıcı 

bir odanın kapısında durdu. Ya -

vaşça içeri girdiler. Yatakta. yas

tık üzerinde bembeyaz bır yumak 

gözüküyordu. Bu baştan aşağı sar

gılar içinde bir insan kafasıydı. 

(Deva.mı vu) 

tibarile, tıpkı tramvaya benzemek- Mükafat. 
tedir. Tramvay gibi üzerinde bir i -
arşı vardır ; Bu ar: tramvay telle- Beyoğ!ıı 3 üncü Sulh Htıkuk Hli-
rine temas ettirilerek, oradan al- kimliğinden: 

ben muhakemey~ devam olU 
cağı tebliğ makamına kail'I) 

üzere ilan olunur 

dığı cereyanla işlemektedir. Yal- 1 - Antuvanet ile maliyenuı müş- Adapazarı asliyf' hukuk h§~ 
nız Trolleybüs için tramvay gibi tereken mutasarrıf oldukları: 1800 lığinden : , 
raylara ihtiyaç yoktur. Çünkü he- lira muhammen kıymetli Taksimde Müddeialeyh Adapazarı \ 
yeti umumiyesi otobüsten farksız Akarca sokağında 5 sayılı ev 4200 li· galaı mahallcı;ınden nlııp ~I 
olduğu gibi tekerlekleri de lastikli ıa muhammen kıymetli Pangaltı ret otelinde 12 No. da oturan 
otobüs tekerlekleridır. caddesinde 137 sayılı ev, 1500 lira tekaid Süleyman Şevket~ . 

Trolleybüıfler tramvaydan çok kıymetli Pangaltı Tay sokağında 14 Davacı Adapazarının YorF 
sür'atlidir ve bir hususiyeti de numaralı ev, tamamı şuyuun izale- mahallesinde oturan kannıı 1 
tramvaylarla ayni havai el~k'.:ik si için ayrı ayrı açık arttıı:~aya k~ı Zebra Aydın tarafından aJe~~ 
hattı üzerinde işlerken onune nulduğundan 27/3/939 tarıhine mu- ikame ettığı boşanma madd 
tramvay geldiği takdirde arşını sadif Pazartesi günü saat 15 ten 16 . manevf tazmınat davasındaJI 
telden çekip az ileride tekrar ta- ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkeme- yı ilanen vakı tebligat üzerir.f 
karak yoluna sür'atle devam ede- si Başkatipliğince müzayede ile sa- ayyen olan 22/2/939 tari.Jı 
bilmesidir. Tramvaydan istifade tılacaktır. Arttırma bedeli muham- muhakemeye gelmediğıniz#~ 
daha doğrusu iktısadi ciheti de, ımen kıymetin yüzde yetmiş beşini kınızda gıyap kararı verillll~ 
herhangi bi.r caddede Trolleybüs ! bulursa o gün. ihale edilecektir. Bul muhakt.me 17/"J/9.19 cunıa ~ · 
işletmek için uzun masraflara kat- madığı takdırde en son arttıra- saat J4 de talık edihn>ş oJdııt01 !anarak ray döşemeğe lüzum ol - nın taahhüdü baki kalmak şartıyle muhakenw.ve dt'Vam olunJ!lı 
mamasıdır. Bu~ın için sadece bir ikinci arttırma gününe tesadüf e - zere tayın olunan mez.kür t; 
havai hat yapılması kafi gelmek- den 11/4/939 Sah günü saat 15 ten gPlmenizi ve gelmediğinız t~~ 
tedir. Trolleybüs hakkında yapı- 16 ya kadar icra olunacak ve en çok de Jıakkınızcla gıyaben rıııı 
lan bu teklif tatbik kabiliyeti ve arttırana ihale edilecektir, muamele yapılac;ığı ilanen t 
diğer cihetler bakımından tetkik 2 - İhale tarihine kadar birik • olunur. •1234, 
edilmektedir. miş ve birikecek Malıye, Belediye ------- --- / 

--<>-- vergileri, vakıf icaresı ve 20 .sene • Fatih birinci sulh huku~ f.' 

Varşova' da lik taviz bedeli ve telliiliye müşte- kemesinden : 
riye aittir. Hazım•nın ikametgahı ııı~ 

S• " p } k 3 - Arttırmaya iştirak edecekler maznun aleyhı n e ;ıçtıı:ı aJaC 
ıyası azar 1 muhammen kıymetin yüzde yedi •ıı 

vasıııın muayyen bulundug 

P aris 25 (Hususi) - İtalya buçuğu nisbetinde teminat akçesi 939 tarih ve saat ııı da mah~t 
Hariciye Nazırı bugün Var- veya milli bir bankanın teminat hazır bulunması ilanen ıe~I ı 
şovada temaslarına başlı- mektubunu getirmeleri şarttır. dildiğı haJd .. yevm ve saat• 

yacaktır. Bu temaslar esnasında 4 - Arttırma bedelı ihale tari - kCırda gelmcmış olduğundsP 
kendisi Ctunhurrcisini, Mareşal hinden itibaren beş gün zarfında dei Vf'kilinın talcbilr gıyabe~ 

1 Smigli Ridz'i. Başvekili ziyarete- mahkeme kasasına teslim edilecek, , hakenıf' icraMına ve harcira!>l 
decek, Hariciye Nazırı Bek ile mü- aksi takdirde ihale fesh ve farkı fi- lınd ığına ait makLu7. senedi~ 
Iakatlarda bulunacaktır. yat ile zarar ve ziyan, faiz bilbü - ed ilmiş ve mah•ub muarııel · 

İki devlet arasında yapılacak küm kendisinden tahsil edilecek - ya pılmış olup olmadığının '' 
müzakerelerde Berlin • Roma mih- tir. lira 79 kuruş hakkında v 
verinin marttan itibaren yeni yıla 5 - 2004 numaralı icra ve iflas muarn<'le Dahıhye Vel<~le1 '

1 

aid çalışmalarında Lehis~amn na- ~anununu~ 138 inci ~d~esin~ tev- sorulmuştur ve muhakemcnil'~ 
sıl bir vaziyet alacağı tetkık ve tes- fıkan gayrımenkul uzermdekı po- 939 saat 10,30 na talikine 
bit olunacaktır. tek sahibi alacaklılarla diğer ala • verilmiş oldugunGall ı.erııı"' 

İtalya ve Almanya, Polonyaya kadarlar gayrimenkul üzerindeki karar yevm ve s;ıati pıcı~' 
ihtiyacı nısbetinde müstemleke haklarını, bahusus faiz ve masrafa mahkemeye gelmediği ve !•ti 
temin eylemeği vadetmekte, bu • dair olan iddialarını ispat için ilan dan bir vekil göndnmc:"' ~~ 
na mukabil Polonyanın Ber!in - tarihinden itibaren yirmi gün. zar - dirde davanın gıyabnıda ~ ~ 
Roma mihverine tam surette mü- tında evrakı müsbiteleriyle bırlık - verileceği tebliğ makamın, ~ 
zahcretini istemektedir. Bu tak - te satış memurwna müracaat etme- olmak uzere ilan cıJunuı. 
dirde Almanyanın Oukranya me- lidirler. Aksi takdirde hakları tapu 

selesinde polonyanın menfaatin! siciliyle sabit olmıyanlar sat~ş be • Dr Hafız Ceıf.1 

gözeterek hareket edeceğine de delinin paylaşmasından harıç ka • • ~f) 

İtalya tavassut eylemektedir: Iırlar. (WKMAN H ıv.SsıSI 
Lehistan Berlin - Roma mihve- 6 - Şartname mahkeme clivan • DAHİLİYE MUTE 

rile iş birliği yapmıya tamamile hanesinde herkesin görebileceği ye- Divanyolu J04 ~ 
razı olmadığı takdirde hiç olmazsa re asılmıştır. Fazla tafs.ılat almak Muayene •aatlerl: paııırııı9 
tamamile bitaraf ka\Ina. ı için uğ- i&tiyenler 38/34 17 sayı ile Başka- hergün 2,5 - 6, Salı, cu~ 
raşılacak tıı-. tipliğe müracaatları ilan olunur. 12 • 2,6 tı1<ar111a. Tel: 
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Fi L.. O Beyaz 
Esire 

Bir San' atkarın 50 inci Yıl~ 
1efrika Numaraııı : 40 Yozon: Rahmi YA<iIZ 

? 
• . ~~. !.~.~ . .-.,;•~ Ö n;:~:~:~~i.~: Bir Dahi midir 

1 g) bu lilim bir lıaftadanberi munun 50 yıldonumu kutlu-

Bir Müfreze Kayığa Boş Sandıkla1-
Yükleterek Denize Açıldılar 

lııı . Pariste Marivo sinemasın - !anacak ... 

O [l Suretle Suyun Üstüne Çıkacak T ahtelbahirleı· i' da gösterilmeğe başlandı. Şarlo, Londranın kenar mahal -
Gazetelere bakılırsa (beyaz e- lelerinin bırinde doğmuştur. Bu 

Pusuva Düşüreceklerdi sire) büyük bir rağbet görmüş. kıvırcık saçlı çocuk, on iki yaşın-
., Filmin en mühim rolleri (Viviyan da iken okuma ve yazma bilmi -

~Bahriye Nezareti celilesine 1 kib ve tahribinde kafi derecede - İki tane daha var paşam.. Romas) la, bilhassa Amerikadan yordu. Sokaklarda serseri gibi do-
d llrinarada muzır faaliyetlerine tecrübe edinmemiş gemicileriıni- Bunlar da hem bu hadise ile ala- gelen (John Lodge) tarafından ya- !aşıyor, şunun ve bunun verdiği 

1~:":11 ~den düşman tahtelbahir- ze büyük bir yardım mahiyetin- kadar, hem de müstacel raporlar. pılmaktadır. Vivıyan'ı Parisli bir bir kaç peni ile ekmek ve sucuk 
so ın malıimu devletleri bulıınan dedir. - Oku bakalım! kadın, Lodge de Vedad Bey rolün- alıyor, karnını doyuruyordu. 16 ya-
'Pan B0rsa - Mudanya hattının to- _ AJA .. Hiç bir mahzur yoktur Müsteşar okudu: de görüyoruz. şında iken bir berberin yanına çı-
'• tutulması keyfiyeti üzerine demek! Filimin mevzuu •u: Vedad Bey rak girdi. Yerleri süpürüyor. kü-
"•ud Bahriye nezareti celilesine • ıaşa a~ya .. halkının fevka.iade te- - Tabii paşam! Parisde Mire! adlı güzel bir ka velleri yıkıyordu. 

ın duştuklerini badelarz donan- - Kabili icradır da sonra.. 21 kanunuevvel 332 pazartesi dınla tanışıyor, sevişiyor. Sonra İs- Az sonra berber dükkanında ca-
ayı h.. 9 t b 1 Sir . urnayunun meşguliyeti ke- - Evet., sabahı saat u 20 geçe kasabamız an u a geliyorlar. Polis müdürü, nı sıkılmıya başladı. Bir tiyatroda 

hu~sıne binaen burada mahfuz Cemal Paşa keyifli keyifli oda- pişigiihında zuhur eden iki düş - bu ecnebi kadını memleketten kov- çalışan büyük kardeşinin yanına 
rii.f Unan Ziya Şakir (1) Bey ile da dolaştı, salonun Halice bakan man tahtelbahri ş•hri topa tut - mıya ahdediyor. Devrin sultanı, gitti. Figüranlık yapıyordu. Buna 
bitıekasından Hüsnü ve diğer za- geniş ve çift çerçeveli pencer~ine muşlar. yanın saat süren bom - yani Abdülhamid de bu fikirde. mukabil 'l.ldığı para hiçti. Sonra-
ın ;rın bu tehlikeyi bertaraf et- sokuldu, gözlerini sarı, bulanık bardıman neticesinde, sahılden Fakat, bir hadiseye meydan ver- !arı ufak ve ~hemmiyetsiz roller 
ba~ i ~dedinde tedabir ve terti- sularda dinlendirirken mırıldandı: yapılan mitralyöz ve top ateşine memek için kadını bizar etmek, verdiler. Bu sırada okuma ve yaz-
ın ttihaz ettikleri berayı malu- - Mahzuru bulunmıyan, kolay- rağmen ist3syon binasile iskele kendi kendine İstanbulu terke ma öğrenmişti, klasik eserleri 0 -

at arzolunur. Şöyle ki: !ıkla tatbiki mümkün olan bu ha- meydanlığındaki cami duvarları mecbur bırakmak taraftarı. Bunun kuyor, ezberliyordu. 
ha~udanya halkile civar sevahil rekete niçin müsaade edilmesin? ve bir kısım ebniye hasara uğra- için bir hile düşünüyor. Gözde 1920 de, tiyatro direktörü Ame-
se ının bu beliyyeden istihlas ve Vasıf Bey atıldı: mıştır. Bir müddettenberi şehri· !erinden birinin Vedadla evlen rikada bir turne tertib etti. Şarlo-
ıst~hUi mezkilrenin emniyetini - Esasen paşam meşhur söz - mizle gerek payıtaht ve gerekse mesini irade ediyor. Bu büyük bir yu da beraber götürdü. 
dab· sal babında ittihaz edilen te- . dür: Elharbü had'a! Muharebe hi- civar şehirler arasında deniz mü- şeref. Tabii Vedad reddedemiyor. Meşhur emprezariyolarından 
z· tr arasında isimleri zikredilen le demektir. güreşle harbi bir tu- nakalatının tevakkufa uğradığı, Sultanın iradesini yerine getiri Mak Senet, bu zeki çocuğu ı:ıör _ 
fl;~ Ş.akir, Hiisnü ve diğer Ziya tanlar, denizde, tıpkı minderde gemicilerin büyük küçük vasıta - yor. Kız, güzel bir Çerkez kızı. düğünün ertesi günü, haftada 70 
ta:ı ~rın . delaletile bir gönüllü imiş gibi dengini arıyan, ayni şart- !arla denize açılmaktan imtina et- Vedadın gönlünü çekiyor. Parisli dolar ücretle (Fred Karno'nun 
ect·ı •. bahır takib müfrezesi teşkil !ar içinde ve ayni kaidelerle gü- tikleri ve bütün nakliyatı tücca- kadın, üzerine gelen bu ortağı kıs- ye'si) filminde bir rol verdi. 

1 dıg-. k . il k . ş tır. ı makamımıza bildirilmiş- reşen iki pehlivanın hare etı na- riye · e irsalatın ancak kara yo - anıyor, ısyan ediyor. Zabıtaca arlonun şöhretine sebeb bu 
diren tatbik edilir. Ucu muvaffa- !una münhasır kaldığı berayı ma- tevkif olunuyor, bilahare, Vedadı filimdir. Çok geçmeden Şikagoya 

hi~~rimüfreze, düşman tahtelba _ kiyete varacak bir tedbir iyi ve lıimat arzolunur. Olbabda. aramamak, rahatsız etmemek şar- gittL Haftada 6,200 dolar kazanı _ 

lund 
nın kesretle cevelanda bu _ yerindedir bence! tile serbest bırakılıyo". Parlse gön- yordu. 

ukı Bandırma liman reisi yüzbaşı 
ha"al' .arı Mudanya, Erdek. Biga - Bence de öyle!.. M t f deriliyor. En ziyade komik roller oynu _ 
and ki uyu bir kayığa boş Sustular .. Vasıf Bey rapor arı a an ço geçm en e a yor u. u un dünya kocaman a-• ısınde b" "k 1 ı us a a Ar d k ed V d d d B"t" 

mışl~d:~. Yükleterek d~nize açıl- işaret etti: (Devamı var) güzel kızdan usanıyor. İlk karısını yakkabılarını, ince bastonunu, yu-
tieariye .. :ahtelbahrın eşyayı göreceği geliyor. Vazife.inden .is - v~lak .. şapkasını öğrenmişti. Bir 

oağı v YUklu zehabile yaklaşa - Parı·s'le Londra tifa ediyor, Parise gidiyor. ı:un studyoya, eliıı.de bir ampul ile 
Yun 'u .. e '.'1elusu1 baş vurduğu su-

zerıne ç k . H , K A~ tib 
1 

1 arak tevkif ve tah- 1 Y E : 

'1asıf B 

Yo una ·d ~ur gı eceği sırada mez- - t e ? 
b fedailer hamil oldukları bom- s ıyor • 
•ları birlikte tahtelbahre atma

~arı 
~ ve sandıklar arasında sakla -·•an d'ğ (4 üncü •alıifeden deva·~er" r duğu gibi hukuk.an da tasdik edi-
~l . ı er arkadaşlarının da yar- 1 k 1· d 1 "llııl Di"er taraftan Cumhuriyetçi! ere spanya ev et ve milletini 
, h .e imkan bulunursa tahtel- 6 • t .1 ed k "a r tarafından Madrıdde teşkil edil- yegane emsı en uvvetin ar -

P
. 1 esir veya imha etmeği der- k l ış et mı' ş w>nı' bı'r hük' ümet vardır. Yu- tı o o duğunu kabul etmek iste-

mektedirler. , - İ İşb karıda dendiği gibi bu hükumet miyenlere gelince: spanyada Ge-
tee .. u tedabirin faydalı olacağı k b t b neral Frankoya karşı mukavemet 

anl
ruhedide denizcilerin tasvibi ile bugün İspanyanın anca eş e ı- d aşıl rini elinde tutabilmektedir. Fakat e en bir hükumet bulundukça 

:·er mış bulunduğundan keyfi- Madrı'dden Avrupa gazetelerine Frankonun hükumetini hukukan 
,,. 111 zatı alii nezaretpenahilerine t d'k t - · k' ~, ıın verıleıı mBlumata göre Başvekil as 1 e mege ım an olmadığını 
oas a ve müsaade istihsaline mü- İngilterenin Oksford Üniversitesi 

eret ol d 
0 

Negrin tarafından ne pahasına o-un u.. lbabda... profesörlerinden 42 mtitefckkir de 
\ !ursa olsun mukavemet için ka -

F
. İngiliz Hariciye· Nazırı Lord Ha-fl ı 23 kanunuevvel 332 rar verilerek ona göre kendisile 

Ursa valisi namına mektubcu beraber çalışacak kimselerden bir lifaksa şunu yazarak müracaat et-
mişlerdir: 

Şeref kabine teşkil edilmiş olması ve İspanya hükumeti bir kısım a
Cumhurlyet İspanyasında iyi bir 

BU RAN 
(4 üncü •ahifeden de•ıam) 

daya girdi. Genç adam, yatıyor -
du. Ziya Kemal koştu. Elini tuttu: 

-- Ne oldu?. Nasılsın?. 
- Çok fenayım .. 
- Nen var?. 
- Uzun hikaye ... Anlatayım ..• 

g.irıniştl Nasılsa ampul yere düş
tu patladı. Şarlo korkudan yere 

·yuvarlandı. Hazır bulunanlar gül
mekten bayıldılar. İşte büyük san
atkar o gün lioğdu. 

Şarlo, Sanfransisko civ8.flllda 
Nile gittL Ben Türpen'le ortak 
oldu, on üç filim çevirdi: Şarlo 
eğlenıyor, Şarlo boks yapıyor, Şar
lo sürünüyor, Şarlo Müzik holde, 
i!Ah .. , Artık şöhret kazanmıştı. 

Nevyorka geldi, (Mütüal Filın 
Korporeyşin) şirketi ile bir mu
kavele imzaladı. Bu mukavele mu
cibince 12 filim çevirecek ve bu 
filimlerin çevrildiği müddetçe 
haftada 10,000 frank alacaktı. Pe
şinen verilen 615,000 frank da 
başka ... 

1916 - 1917 senelerınde çevir -
diği filimler; Şarlo somyacı, Şar
lo buzda kayıyor, Şarlo fiı I ridir. 
Bu sonuncusu bir şaheserdir. 

1918 de çevirdiği (bir kopek ha-
yatı) ve (Şarlo asker) filimeri 
için 625.000 frank aldı. 

Şarlo otuz yaşına gelmlştl Mi • 
sis Mildred - Harris'le evlendi. 

Şarlonun şöhrı:ti dünyaya ya • 
yılmıştı. İngiliz Başvddll Makdo
nald kendisini davet etti, yemeğe 
alıkoydu. Fransız Başvekili şere

fine bir ziyafet verdi. Bernarşav, 
uzun bir methiye yazdı. Gandi ile 
ahbab oldu. Beliçka Kralı, bilha•· 
sa kendisini görmek için Fransaya 
geldi. Fransa hükUıneti Lejiyon 
donor nişanını verdi. 

Şarlo, sinemanın en maruf ko
miğidir. 50 $Cnesini kutlulamak 
için Holivudda çok büyük şenlik
ler yapılacaktır. Şimdiden hazır

lıklara başlanmıştır. Bu şenlikler
de hazır bulunmak için yabancı 

memleketlerden geleceklerin yüz 
binden fazla olacağı tahmin edil

mektedir. 
Ztrın .. ey :.aporu okurken na-
·a gozlerı once irileşti sonra 

tesir hasil etmiştir. raziyi muhafaza ettikçe ve İspan-
be yada İtalyan ve Alınan kıtaatı bu-

Başvekil Negrin kdıdisıle -

Karım eczaneye gitti. Gelinciye 
kadar kısaca anlatayım ... o gün 
senden ayrıldım. Bir meyhane _ 
ye gittim .. Körkütük sarhoş olun
cıya kadar içtim .. Düşünüyordum. 
Karar vermiştim.. Karımı, çocu
ğumu gözüm görmüyordu .. Belkı
sın yanında,,, olmak, onun kokusu
nu, onun sesini duymak ihtiya _ 
cında idim .. ======================================== 

vaş ' 
Sil Yavaş bir tebessüm istila -
hu~u llıanaJandı. Okuma nihayet 

....... ~a rışa sordu: 
&il Ilı .,unı.ar denize açılmışlar de-

ı. 

ııa: 'l'ahrirattan öyle anlaşılıyor 
,aın ! 

ıUn: Ala .. Usulen de istizanda bu
Yor1ar ..._E . 

Ce vet paşam! 

l'rıi§ti~l Paşa birdenbire keyiflen
linde E Az evvel Harbiye Nezare
tikler· nver Paşa ile münakaşa et
ltilini~ ve genç başkumandan ve
varra1t · 11lalızurlu gördüğü, mu -
Cağ111 ı~et~ değil fenalığa yol aça
~ltil~ tilerı. sürdüğü deniz milis 
l:eçl'r\~ 1 ıkı gündenberi faaliyete 
kiştir bulunuyordu. İ§i daha per
ilıtis llıek, teşarükde bu hadisede 

asına .. 
l'rıunu muracaat etmek lüzu-
%ıiıy~uyan sakallı nazır neş'eden 
llUştu: hır sesle Vasıf Bey le ko-

..._ Pek· B Ver· ı.. u hareket bir netiee 
ır illi dersin• ....... N' . 

..._ 'l' e gibi paşam? 
hı~ edahtelbahir avlamak için tat-
lı· ılecek b' · · ? ôyıe ır sıstem midır ... 
lıu Çe Yapılırsa fayda görülür mü? 
Rözile Şıd hareketlerin denizcilik 
lltr? tetkikinde mahzur var mı-

Vasıf B 
..._ M ey omuz silkti: 

lir, \re Uhakkak ki faydalı .bir iş-
1\oksa " en pratik sistemde vasıta 

nından başka tahtelbahir ta-

(I) Af-- -
Ziy11 Şıı ulıarrir arkadaşımız üstad 

kırdir. R. Y . 

1 lundukça General Franko hüki'ı-
raber çalışmak istiyenlere şöy e metini tasdik etmemenizi bilhasa 
demiştir: rica ederiz. 

_ Bugün vahim bir vaziyet var 
ki hükumetin etrafında tam bir
lik olmasını icab ettiriyor. Bu bir
lik sözle değil, filiyat ile olacaktır 
Milletin arzusunu temsil eden hü
kiımetin siyaseti yegane siyaset 
olmalıdır. Negrin bu suretle kı
saca yeni kabinesinin hattı hare
ketini tayin etmiş olmaktadır. İs
panyadaki bugün mevcud olan i
ki hükı'.lmetten birini tercih ede
rek münasebatı ona göre yeniden 
tesis işi Fransa ve İngiltereyi ne 
kadar meşgul ettiği yukarıda işa

ret edilmiştir. 
Fransa ile İngilterenin General 

Franko ile temasa girmeleri Al
man ve İtalyan gazetelerini mem
nun etmem iştir. !\frS< '.1 Alman 
Hariciye Nezaretinın yan resmi 
bir vasıtası olan Korrespondenz 

diyor ki: 
İspanya meselesinde Fransız po

litikası İspanyanın yabancı nüfu
zundan kurtarılmasını ileri sür -
mektedir ki böyle bir iddia zaten 
tspanyollarm milli haysiyetlerine 
dokunduğu gibi Fransanın da İs
panyada bir müdahale maksadı 
olduğunu göstermektedir. 
İspanyanın artık kansız kaldı

ğını ve belki de kendi istikliilini 
müdafaa edemiyeceğini zannet -
mektedirler. Halbuki Fransanın 
bu hattı hareketinden Almanya 
memnun değildir 

Franko hükumetinin filen ol -

Merhametten 
Maraz 

Hasıl Olur 
(S inci Wıifeden deva.,.1 

cebimden çıkardım. Uğuşturarak 
ısıtmıya çalışıyordum. 

- Peki, sonra?... 
- O sırada, önümden geçen bir 

kadın durdu, ingilizce bir şeyler 
söyledi, tabii anlıyamadun. Elle
rimi gösterdim. Kadın, çantasını 

açtı, avucuma bir beş franklık bı
raktı. Bunu geriye vermıye vakit 
bulamadan polisler bileğime sa -
rıldı. İşte, vak'a bundan ibaret. 
Ben dilenci değilim ... 

Mahkeme, ihtiyarın sabıkası ol
madığını dikkat nazara alarak ken
disini 48 gün hapse mahkum ve ce
zasını tecil etmiştir. 

/ Tepe başında 

fil.; Şehir Tiyatro.su 
ıııı DRAM KISMI 
,, Buakş•m 2n.Jo Ja 

(ANNA KARENİN) 7 tablo 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 

(BİR MUHASİP ARANIYOR) 4 P. 

Vakit gece yarısını l~rnişti. 
Ne olursa, olsun, dedim. Belkıs.n 
apartımanına gittim .. Kapıyı çal
dım .. Hizmetçi açtı. Müthiş sar _ 
hoştum ~mma.. Kız, beni -4ıÖrün
ce evvela telllşlandı.. Bir an te _ 
reddild geçirdi .. Farkında idim. 
Kapıyı bütün kuvvetimle ar _ 

kasına kadar ittim. İçeri girdim .. 
Doğru, ~lkısin Y_ilak odasına koş
tum.. Elinı ayağını öpecektim ... 
Fakat, bir de ne göreyim ... Bel _ 
kıs, yatağında yalnız değildi.. Krn
dimi kaybetmişim .. Hüngür hün· 
gür ağlamağa başlamışım. Yainız 
bir kere: 

- Alçak... diye bağırdığunı 
hatırlıyorum ... Odada hiç durma
dım ... Tersyüzü geri döndüm. 
Doğru evime geldim. Hasta i

dim .. Fakat, neyim vardı? Bilmi-
yorum ... işte on beş gündür yatı-
yorum ... Ateşim var ... İştih~sı _ 
zım .. Belkıs ... AJçak kadın ... o 
şimdi kat'iyyen gözümde yok .. '. 
O g<'ce, çok fazla da içmi im ... 
ffaslalığımın bir sebebi de, belki 
budur .. . Fakat, iyiyim .. Geçir _ 
mek üzereyim ... Karımdan Allah 
razı olsun.. Bana iyi bakıyor ... 
Sende ne var, ne yok•. 

REŞAD FEYZi 
• 1 

~ Halk epereti lM Matine 16 da akşam 
9 da 

PİPİÇA 
Operet 3 perde 

(Foks) yeni Macar bale heyelı 

Kaymağa, Yoğur' da 
Ve Havuca Dair .. 

İnsan Kasabı 
Muhakeme 

Ediliyor 
(Ş inci •ahlfeden denın} 

reti, namusu ve fazileti sayılan 

sarmısaklı yoğurt o zaman ancak 

ve ancak patlıcanın, zeytinyağı -

nın, sarmısağın hatırı için ve salt 
onların yanısıra hoş kaçar. 

İşte buna sebeb fırsat, bu fır
sattır. ~ğ~r yoğurtla hayattan karni 
almak ıstıyorsanız ona şimdiden 

başlayın, mayıs sonlanna kadar 

onunla doyasıya bir (yoğurt kürü) 

yapın! Ha, az kalsın, unutuyor -

dum semizotu ile patlıcan arasın
da bir de kabak mevsimi vardır 

ki yoğurt o zaman da sofralarımı

zın en hatırı sayılır bir misafiri

dir. Hatta onu şimdiden bol bol 

havuç kızartmasına döküp de ha
vucukabak yerine yiyenler var 

bile! Havuç dedim de aklıma gel- (5 inci sahifeden detttml 

di. Ben kendimi bildim bileli ve för Gobı, Roje Löbrun, Madam 
belki de İstanbul, Istanbul olalı Keller, Alman Fromer ve Lösobri 
havucun bu seneki kadar bollu - öldürmekle itham oiunmBktadır. 
ğunu gören pek azdır. Vaydman, Rojeyi öldürdüğiinü 

Bu yıl, nedense her biri eski itiraf etmiş ve diğerlerini Milyo
nun öldürdüğünü söylemişti. 

bekçi sopalarını andıran bu mü-
İnsan kasabının müdafaasını Pa

barekler, her akşam arabalarla ris barosunun en maruf avukat -
sokak sokak gezdinliyor ve kilosu !arından Moro dö Giaferi üzerine 
yüz paraya kadar satılıyor. almıştır. 

Aklı olan şimdiden on, on beş Bu davada 104 den fazla şahid 
kilo alıp turşusunu kurmalı ve dinlenecektir. Mahk<'menin 24 cel-
baharda serin serin yemelidir· sede biteceğı ve üç hafla sureccği 

Dün bizim Dr. Hafız Cemal söylenıyor. Nisan iptıda ıııda 
(Lokman Hekim): Vaydman "e cürüm ortakları hak

kındaki karar verilmiş olacaktır. 
- Ben diyordu, geçen gün elli J-------------

kilo alıp şurubunu yaptırdım, ya
zın arzu edenlere bardak bardak 
ikram edeceğim! 

ZAYİ - Ma azama aid tek yuk 
arabamın 1224 No. Ju plaı<ası zayı 
edild•. Yenisııu çıkaraca ımdruı 

mezkür plakanın hükmü ) oktur. 

Jandarma genel komutanlığı Ankara sahnalma 
Komisyonundan 

Kadıköy Çavusba'iı sokagında 

Arpacı Kah·c 

1- Bir metresine üç yüz kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 
uygun kırk bin metre kaputluk boz kumaş 4/3/939 Cumarle>i günü l'Doktor Fevzi Vehbi 
s&at onda kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi altı lira kar§ılığı komisyondan almabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek lstiyenlerin (7250) liralık ilk teminat ve şartnamede 

yazılı belgeleri muhtevi teklif zatflarını belli giın saat dokuza kad 
k · . ar 
omısyona vermış olmaları. '446) (915) 

Haydarpaşa lnt~ni ha,t..ı _ 
nesi dahiliye, gö~u< hasta -
lıkları klinlk şefi. Taksım 
Kamerpalas, muavene· S at 

15 - 18, Tel: 49313. 1 

1 



• .. 
8- S ON TEL G il A f -25 Ş U B A T 1939 

• ' ~ .... • °!"' : l •• --;,,,.. • • ' ~ ' 1 ! ' . 1• ' 
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____ .. Taksimde Abide Klll'Şlsında ...-----

/ Z Z E 1 Gazinosunda 
1- SAFJYE arkadeşlan 

2 - llir müddettenberi §i!hrimizi san'atından mahrum bırakan: 

BiMEN $EN 
T. C. Z RAAT BANKASI 

3 - lstanbulda ilk defa olarak 

KOZAK YAYLASI 
efelerin ÖZ Zeybek Şarkı ve oyunlan 

4 - M Ş EL Vary:J:e~;:f:n Mim 

Bu emsalsiz fedakarlıklara rağmen fiatlarda hiçbir değişiklik yoktw 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamesi mucibince maateferrüat bir adet buhar kazanı ka· 

palı zarf uııulile eksiltmye k:orunwıtur-
II - Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira ve mııvakkat temi· 

natı 937.50 liradır. 
ın - Eksiltme 14/3/939 tarihine rastlıyan sah günü saat 15 de 

Kabataşda levazım mübayaate şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

ıv - §artnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyen f'ırmalar münakasa tarihinden 
nihayet bir hafta evveline kadar fiatsız tekliflerini inhisarlar umum 
müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin ka
bulünü mutazammın bir vesikayı eksiltme gününden bir gün evveline 
kadar almaları lazımdır. 

"Sirop Pectoral,, 
Eski ve yeni bütün öksürükleri 

geçirir, balgam söktürür, bronş

lan temizler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayıf olanlva 

bilhassa şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu İstanbt>I 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme u. idaresi ilanları _., 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 2 gu~ 
malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 9/3/1939 perşeJ!I· 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki satınalP 
komiyonu tarafından açık eksiltme usulile satın ahnacaktrr. 

1 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ~ttiği vesaik ve her g 

ruba aid hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksilıııl 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. . 

1 Bu işe aid şartnameler Haydarpqada gar binasındaki komi5l' 

vı - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektubımu, kanuni ve
saik % 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektubunu ve müna
kasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme 
güna en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (591) Para biriktirenlere 28,800 lil"a ikramıye verecek tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. . iJ( 

1 - 64 adet muhtelif cins harici umatör muhammen bedeli 
lira muvakkat teminatı 60 liradrr. '* * I- Tuzlalarımız için şartnamesi mucibince 90 adet vagonet açık 

1 
ekısiltme usulile satın alınacaktır. / 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbllJ'SD tu vruf besablannda ee az 50 lirası buluııan.lua sene4e 
' defa çekilecek kur'a ile aşaiıdakl plina cör.e ikramiye dai'ttılncaktır: 2 --6 adet harici civa lambalı armatör muhammen bedeli 470 Jil' 

II - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 lira ve mu- 1 

vak.kat teminatı 352.50 liradır. ı 
ın - Eksiltme 10/3/939 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 de 

Kabataşda levazım ve mubayaat ıubesinıdeki almı komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

4 Au.ed 
4 )) 

4 • 
40 • 

100 • 
120 » -
160 • 

1,üOO Liralık. 
5Gi » 
250 • 
ıuo • su • 

4J • 
20 • 

4,00() Lira 
2,000 • 
1,000 • 
4,00() • 
5,000 • 
4,800 • 
3,200 

" 

muvakkat teminatı 35 lira 25 kuruştur. (1127) , 
ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--./ 

SARAÇLAR CEMiYETiNDEN: 
Birinci toplantıda matlUp ekseriyet temin edilemediğinden i1'.~ 

toplantı 28/2/939 salı günü saat 10 dan 12 ye kadar cemiyet merkeıil' 
yapılacağı ilan olunur. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen Firmaların Fiatsız teklifle
rini, Detay ve eb'adını gösterir resimlerin ve vagonetlerin yatakları 

hakkında ayrıca mufassal izahat ile detay resimlerini ihale gününden 
bir hafta evveline kadM f:Uıisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen şube
sine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları 
liızımdJr. 

DİKKAT: Beııablanndaki paralu bir sen .. içinde 500 liradan aşağı dil~...tyenlere ikramiye flktılı 

Nafıa Vekaleti istanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Fabrika ihtiyacı için C. t. F olarak alınacak olan ve muha?ll~ 
bedeli (2015) lira tutan 5150 adet ateş tuğlası açık eksiltmeye konmuı1" 

2- Eksiltme 8 maıi çarşamba giinü saat 15 de idarenin Tünel baıı' 
da Metro han binasının 6 ıncı katında toplanacak arttırma ve eksil!Jll 

takdirde % 20 fazlıısile verilecektir. 
Kur'alar Jeneıle 4 defa, 1 Eyllıi, 1 Birincikit un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihleriııde çekilecektir. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paraları ve tuz fen şubesinden aldıkları vesika ile birlikte yu-
karırla adı geçen komisyoı;a gelmeleri ilan olunur. (515) 

OKAOAR KOLAY ... 
Her akşam bu şekilde 
bir kaç dakika içinde 
yapacağınız ufak bir 
IV.asaj size gençliğinizi,_,,., 

kazandıracaktır. 

Krem Pertev'in 
Yarım asırlık şöhreti 

beyhude değildir. 

Müthiş Sırt Ağrıları 
ALLCOCK bütün ıztıraplara nihayet ve-

___ .,SÜMER BANK.._.
1 

__ 

BirleşikPamukİpliğiveDokurna 
Fabrikaları Müessesesin d~ : 

Pamuk İp 
atı ŞI 

• ..... 
1 

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415 Kuru~ 

Nazilli Bez Fabrikası malı 
Ereğli Bez Fabrikası malı 

Ya nız l.re v fi Bez 
1 O Balyalık siparişler için 
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rir. Bay J. L. yazıyor: •Harpte çok de - Fiatlarla fabrikad~ teslim şartile sat.lmaktadır. 
falar çamurlar üzerinde kalıyordum. Ne- İplik müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 

BEL AGRILARI ! ZAİL OLUR il 
LUMBAGO 

tıcesi olarak dehşetli sırt ağrısına müp- bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verecekleri 
tela oldum. Bilahare işimin başında iken ve 24 numaradan incove muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 
bu ağrılarla kıvranıyordum. Nihayet ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını gene ayni şartlarla yalnız 
sizin kıymetli ALLCOCK yakılarını tec- Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

rübe ettim. Ani tesiri sayesinde ağrıla- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rim zail oldu. Ve bu illetten tamamen : 
kurtuldum_ İstanbul Çiçekciler Cemiyetinden : 

Siz de arka ağrılarınızı ALLCOCK yakısı ile dindiriniz, Saçtığı sı
~akhi't OTOl\L4.TİK BİR l\IASA.J, gibi ağrıyan yerin etrafına ya
yarak teskin ve bütün ağrıları d~feder. ALLCOCK mafsalların yor· 
gunluğunu izale eder ve LUl\IBAGO, SİYATİK veya iltihabı asap 
hlatında dahi ALLCOCK yakısı safi ve müessir bir devadır, Fiatı: 
17 1/2 lıuruştıır. 

Cemiyetimizin 1938 muamelatını tetkik ve muam"iatın ibrası ve 

nizamnameye bazı maddelerin ilavesi için 20/2/939 pazartesi günü ekse
riyet temin edilemediğinden 27 /2/939 pazartesi .ıünü Beyoğlunda Nurı 

Ziya sokağında Beyoğlu Halkevinde saat 10 da ikinci defa olarak top
lanacağından cemiyete kayıtlı azaların gelmesi ilan olunur. 

fstanbul Asliye 4 üncü Hukuk komisyonunda yapılacaktır. 
Mahkemesinden: 3 B d sD - u işe ai şartname ve mukavele projesi idarenin levazıııı 

Hazine Muhakemat Müdürlüğü visinde parasız olarak tevzi edilmektedir. 

1 
tarafından öne~ Pangaltıda şehit 4 - Muvakkat teminat (151,13) yüz elli bir lira on ü kuruştur· 
Muhtar caddesınde 9 numaralı E - . . . . ç . . pil 

1 

den apartımanı birinci katta otur- 5 - Isteklilerın muvakkat temınatları ve kanuni belgelerı ile 

k . Ed. kt R 1 edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları, (1125) 

1 

muş es ı ırne me upçusu eca 
aleyhine, Urfaya gitmek üzere ken-1-------------------------
disine verilen (459) lira (32) ku

ruş harcırah avansının mahsubunu 
yaptırmadJğından dolayı müddea -
bih paranın faizile birlikte tahsili 

hakkında açılan davada, müddea • 
aleyhin yazılı adresine gönderilen 

1 davetiyelere mübaşiri tarafından 

J verilen şerhte halen bulunduğu ye

ri bilen bulunmadığı görüldüğün -
den mahkemece müddeaaleyhin el
yevm ikamet ettiği mahallin meç -
.hu! olduğu bittetkik anlaşıldığın -

dan kendisine ilanen tebligat yapıl
masına ve bu husus için yirmi gün 

mühlet verilmesine ve muhakeme -
nin 24/3/939 Cuma günü saat 15 e 
bırakılmasına karar verildiğinden 

yukarıda adresi yazılı müddeaaleyh 
Recai muayyen gün ve saatte mah
kemeye gelmediği veya bir vekil 

göndermediği takdirde gıyabında 

muhakemeye devam olunacağı ilan 
olunur . (938/2308) 

Sahibi ve ""friyatı idaYe eden 
BU§ muhaYriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son TelpaJ Matba-

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide 11 - Mart -

939 dadır. 
Jüyü~ !~ramiye 50.000 Liraiır. 

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

adet Mükafat vardır .. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştira!< 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyange· 
mes'ud ve bahtiyarları ar::sına gir• 
elursunuz. .. 


