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Almanya ile italya Diinyayı Paylaşmak istiyorlar 
1 

Berlinle Roma, İngiltere'ııin Avrupa'nın Karasında Almanya'nın ve Akdenizde 
~alya'nın Hakimiyetini Kabul Şartile Silahların T ahdid Edilmesini ve Karşılıklı 

Bir Ademitecavüz -Misakı Yapılmasını ingiltere'ye Teklif .Edecekler 
l='akat, Daha Evvel ispanya Meselesinin Halli Lazım 

eu işte Mutavassıt RolOnU Oynamak için 
Geldiğinden 
Hazırlanıyo 

Beri in 

---------
Köylere Kadar Strase' de Yeni Bir Dörtler 

Gi ren · v r Ol .. k ? 
Metresler n.onıeransı aca mı . 

• • 
Kanun yasağına rağmen 
köylerde yine kanundan is
tifade eden üç, dört karılı 
koenlar vardır!. 

~ ~d~üdü zevcat.. MemlekeJ tunızde hukukan tarihe ka-

.dd 
.. rışınış bulunuyor. Ancak te
Ud" 

3'ıuı izi u ~~catuı yarı zinde yaşı-
tibıın . erJni kanuni bir kisveye bü
,... ..~ş §ek.ilde ve köylerimizde 
.orduğliın.. .. 
ltt ıızu söylersek buna bay , 

k" 1.. gere tır. etınenıek k . ı 
tev oy ~ _ıelıre gelip kanun ~er - , 
'ur es.i ıçınde bir (hizmet akdi) ) 
.., etile noterde tauziın ettirdiji:i 
tir ~~Vele ile ya beraberinde ge-

digi veya §chiTden aldıji:ı bir 
11~Ya birkaç kadını işçi sıfatile kö
~ııe götürmekte, orada da bir 
::anı nikRiıı yaptıktan sonra o 
de dıulardan bem işçi ııibi, hem 

4• ıe.,eesi gibi istifade etmekte -
ıt. 

YeŞe~deki metres hayatının kö
'uıı bö~leee ve başka §ekiller, ka
r· 1 ıeablar altında intikali, ilze
llıde 1DllL•- _,._ 

lı;, -.ın surette dnnılac ... 
ID- Jed· l\t ır. 

.ı. edeni kanunumuzun •evamı 

... ::._ Bor,lar Kanununda, himıet 
ı.. ııelesinin ıartları kanun lıi-
~a i. ' ~ daba mugayir omlamak il 

re lstenUd·"" ·ı.· . 1 ı.. gı ı tayın o una -
......__ (De""1D.ı 1 ıncı ı.ııifede) 

in önü'n ün 
Mesajı 

ile· · 
20

181CUınhur Bu Akşam 
,3o da Amerikalılara 

llih-t t ... _ e· ili .._ ngıuzce ır 

talıede Bulunaeaklar 

Bunu Alatu;ka ve 
K Alafranga Birer 

On ser Taki b Edecek 
"' ~llka.ra 26 (Husun mulııı J "'l"im. 
I tzden) - Reisiwmhur 
811let f'll{j .. . 

ra et;ı nu bu akşam Anka: 
ler dyo.mnu te~f eder.ek -

111 
ve saat tam 20,30 da iki 

ra~=:;ketin istiklal marşları 
lar ılctan sonra Amerikıılı -
• Q hit b 
?ıacaJc a en mesajlarını oku.: 
ile . !ardır. lnönünün bizzat 

ın9T bıt h. ' ızce olarak okuyacağı 
re ıtabe tam beş dakikİı sü. 

celctir B 
J.."'da .: u esnada Ameri -
saıı .. 9Undüz saat 13,30 a te -

biıt~j eylemekte olduğundan 
ıtıı A. . 

dinı· merikalılar mesajı 
.. 'Ye bileceklerdir. 

·~esa·d 1 ı,,~k J un sonra evvela ala-
k011 a, •011ra alafranga· birtt 
~er ııenlecektir. 

Franko 
Yar~n 

Resmen 
Tanınacak 

Akdeniz meselelerinden biri olan l''Jlıstm ~mı t e tJD.K ve n eaceJen
dimıeğe çalışan İnııilterenin topladığı AH b kongresinin 

açılış merasimi 

Daladye, Fran8a Meclisinde 
Bn Mesele Hakkında Kat'i 
Beyanatta llnlıındo ve 
Frankoyu Tanımanın Fran
ııanın .Menfaatı İktizruımdan 
Olduğunu Söyledi . 

L 
ondra ZB (Hususi)- Almanya ile İngiltere ı 1 
arasındaki iktısadi rekabetin bu iki devlet 
arasındaki siyasi münaselıatı tehlikeye düşü

recek bir safhaya girmesi ve ayni zamanda deınok- J 

rat devletlerin tek cephe halinde ve muazzam m 
rette ııdl&lılanmıya başlaması karşısında Bertin -
Boma mihveri de mukabil tedbirlere tevessül ey-

Jemektedirler. 

r'bfl ' 

il 

- .re llH 
. .. "' 

Bu arada bu devletler Londraya yeni bir tek
IU:te bnhınnııya hazırlanmaktadırlar. Bu teklife 
göre Berlin - Boma İngilterenin cihan denizlerin e 
hü.kimlyetini kayıdsız ve ~artsız olarak tanıyaeak
lar, buna mukabil İngiltere de Almaııyayı kara Av
rupasının en büyük devleti ve İtalyayı da Akdeniz 
çewesinin yeıılbıe hiiklmi olarak taılınıayı kabul 
edeceklercllr. (Devamı 6 meı sahifede) 

Suriye --
1 Uçuruma~ 

Sürükleniyor ? 
Bu Devletin A kibeti 
NeOlacağıMeçhul 

eyrut 26 (Hususi) - Suriye 
bir uçuruma doğru sürük -
!eniyor. Karışıklıklar gün 

k 1 bakınımdan ehemmiyetli olan yerleri v• 
Uzak Şarkta sev u ceyş . .. lıa • 

. k Fr ve japonyaya ait üslen gostercn nta 
İngiltere, Aınerı a, ansa 

geçtikçe artıyor ve Suriye, Şam, 
Cebel, Lazkiye ve Elcezire olmak 
üzere dörde ayrılıyor. Bu dört 
mıntakadaki halk tamamlie bir -

, birlerine zıd si:yasl ve idari fikir 
ve kanaat besilyoL 

fDevaını 6 ıncı sahif•cie) 

Ja~onya, Fransa ve,·· 
lngiltere'yi Tehdit 

Ediyor 
Sovyetlere Karşı ~a_ 
Tertibat-Almaktan 

Geri Durmuyor vazısı6 da s uriye eum.nur aeı.ı aqinı Et,..ı· 

1 

Blikreşte toplanan Balkan antantı konseyi içtima larll'dan sonra '4eleplerln huı.usi ha•bihalleri 

Hariciye Vekili B 
Atinada Karşı andı 
İki Devlet Arasında Mühim Milzakereler Olacak 

fil istin Meselesi ve 
İngiltere İmparatorluğunun 

Müdafaası 
İngiliz delegeleri, yann t 

!anacak olan Arab kongresin
de Filistin meselesi hakkın -
da lngilterenin nihai ııe kat'i 
noktai nazannı beyan ede -
cekler ve delegeleri Londra -
nın projesini kabule davet e
deceklerdir. 

' 

Bu proje Londraya Filimn
de sevkü!ceyşt. faikiyet ver
mektedir. 

Polonya 
ltalya 

Müzakeresi·, 
Fransız-Polonya ittifak 
Muahedesi Bilhassa 

Ve Ehemmiyetle 
Mevzuubahsoluyor 

Polonya Hariciye Nazırı Beck, 

İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano 

şerefine dün akşam bir ziyafet 

vermiş, bundan sonra kabul resmi 
_yapılmıştır. 

IA 
ti.na 26 (Husıısl muhabiri
miz telefonla bilcliriyor, 
makineye verirken)- Tür-

kiye Hariciye V :kili Şükrü Sarac
oğlile Yunan .!Başvekili General 

<Devamı 8 meı uhifl"de) 

1 DENIZBANK iŞLERi 1 

Maaşlar indiriliyor, 
Kadroda Esa~lı 

Tasarruf at Yapılıyor 
Sümerbank'ta Zamlar Kalktı, 
Fazla Paralar Geri Alınıyor 

(Yazısı 1 meı sahifede) 

B. Takımları rasındaki 
Lik Maçları Sona Erdi 

Kont Ciano, Beck ile iki saat 
görüşmüştür. Bu görüşmede Po
lonyanın müstemleke isteği, Po -
lonyadan giden Yahudilerin mu -
bacereti için .mahreç meselesi, 
Fransız - Polonya ııt;fak muahe-
desi görüşülmüştür. Fenerbahçe Şampiyon Olduvaııa 6 d, 
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HADiSELER KARŞ,ISINDA ~ 

--------Son Telgraf.-. _U 
FIRINCILARIN DA BİR -
HAMİYETİ VAR GALİBA 

H 
alk ekmeği denen ikinci ne
vi ekmek şu günlerde piya
şaya satışa çıkarılacakmış .. 

Bırinci nevi ekmek narhı kaç ku-
tuştur, bilmiyorum. Bizim bir 

ı 

bakkal var. Eve, kendisi getiriyor. · 
On kuruşa alıyor. İkinci nevi ek
mek sekiz kul'\l§ll satılacakmış .. 
Halk ekmeği l.&ıni verilen bu ek

mek iki kuruş daha uc'+"·· Çok 
nüfuslu mütevazı aileler için e -
peyce bir fayda temin eder. Me
sela günde iki kilo ekmek alanlar, 
4 kuruş kazanacaklar, demektir. 
Fakat, biz, hazan, §ehrin şura.;ın
da, burasında, birinci nevi ekme
ğin de, bizim satın aldığınuz füıt
tan çok daha ucuza satıldığını gö
rüyoruz. Acaba, bu ekmeklerin 
kerameti neresindedir? .. Bunu me
rak ediyoruz. Bunlar da, fırıncı

ların hamiyetinden kopan halk 
ekmekleri mi?. 

KARISINI KOBKUTAN 
KO ___ C_ALAR.,_ ...... .,..HALA--... V-AR 

Kocasının §ecrinden kaçan ka
dıncağızın başından geçenleri ga
zetelerde okudunuz mu?. Bir ba
lıkçının karısı, h~ akşam koca -
sından dayak yermiş. Nihayet ev
velki akşnm, kocaiının elinden ka
çıp kurtulmak isterken, gidecek 
yolu çabucak bulamamış, gözü ka
rarmış, kendisini pencereden dı
şarı atmış.. Tabii, yaralanmış .. 
Karısını bu kadar korkutan er -
kek bu zamanda hfil var mıymt§? 
Bizim bildiğimiz, kocalar, kaçacak 
delil< arıyorlar. Kılıbıklar görsün
ler de ibret alsınlar!. 

YANGIN MUSLU(iU - -- -NEREYE LAZIM?. 

Sular idaresi, son zamanlarda 
oehrin bir kısım semtlerine yeni
den 90 yangın musluğu koymuş. 
Aferin!. Fena bir hizmet değil ... 
Fakat, şu günlerde, bizzat sular i
daresi de, bir kaç yangın muslu
ğuna muhtaç gibi geliyor bize .. 
Çünkü, meşhur sular idaresinin 
etrafında söylenenler, insanı hayli 
terletecek mahiyettedir. Bari, !da-

re, kendi erkan ve müdiranı:n:ın 
odalarına da birer yangın mus
luğu koysa da, bu zevatı muhte
reme, serinleme ihtiyaçlarım de
fetseler ... Baksanıza, maaşlar ine
cek, kadrolar daralacak diyip, du
ruyorlar. 

D'ÜNYANIN YEDİ ACAİB 

ŞEYİ NELERDİR? 

Bir okuyucu, bir gazeteye şu 
suali soruyor: 

- Acalliiseb'aialem nelerdir?. 
Gazete şu cevabı veriyor: 
- Bunlar Mısırdaki ehramlar, 

Babilin asma bahçeleri ... ilfilı ... 
Gazete verdiği cevabda, yedi a

caib şeyden diğerler<nı de sıra 

ile yazıyor. İlave ediyor: 
- Bu yedi acaib şeyden, bu • 

gün yalnız ehramlar vardır. Di
ğerleri yıkılmıştır. 

Bu gazetenin cevabını ben, ka
fi bulmadım. Tarih, tekerrürden 
ibaret değil midir'/ Ye.E acaib 
şey, yeryüzünde her zaman mev
cuddur. Bir kısmı yıkılır, yerine 
başkaları gelir. • 
Meseıa, bugün de, acaibiseb'a-

ialem nelerdirr diye sorulsa 
şu cevab pekala verilebilir: 

- Etrüsk vapuru; İstanbulun 
et meselesi; Kadı.köyündeki sakıt 
sebze hali; milyonlarca lira Jar
!edilerek yapılan, fakat bugün hiç 
bir işe yaramıyan İstanbul kan&· 
lizasyonu... ilah ... 

SÜNGER HANGİ 

İŞLERE YARAR?. 

Dün gazetelerden birinde şu 

havadisi okudum: •Bir mô.iddet
tenberi memleketimizde tetkikler 
yapan Sünger Kralı Berlinc hare
ket etmiştir. Burada süngerc!lik 
şirketi ile bazı temaslarda l:ı:..lun

muştur.• 

Bu havadisi iyice anlıyama -
dım. Haşmetlu sünger kralı aca
ba, ne tetkikleri yaptı, süngeı ci· 
lik şirketi ile neler görüştü'/. Yok
sa, son günlerde, fazla m•ktarda 
süngere mi ihtiyaç hissedildi~ 

Sünger, malıim ya, siler, temiz
ler.. •Üzerinden sünger ge~ir .. • 
diye darbımesel haline gelm i§ sCz-
ler vardır.. AHMED RAUF 

IK"üçüK HABERLE~I 
* İstanbul piyasasına Türk an

tratisi gönderilmesi için tertibat 
alınmış ve mebzul miktarda Türk 
antratisi piyasaya gelmeğe baş -
lamıştır. Yokluk görülen diğer 
mıntakalara da ayni şekİlde kömür 
gönderilmektedir. * Bundan bir müddet evvel 
Hatkevinde gürültülü patırdılı bir 
toplantıdan sonra içtimaı bitir -
meden polisin müdahalesile dağı
tılan Deniz küçük nakliye esnafı 
cemiyeti, çarşamba günü tekrar 
toplanacaktır. 

* İtlayada açılacak olan üçün
cü beynelmilel havacılık meşhe -
rine Türk teşhircilerinin de mo -
dellerile iştiraklerine karar veril
miştir. * İstanbul tramvay işlerinin de 
Elektrik müdürü Kadri tarafından 
idaresi hakkındaki emir tebliğ 
edilmiştir. 

* Yeni meb'us intihabına esas 
olmak üzere tanzim edilen defter
ler, dün akŞam her taraftan indi· 
rilmiştir. 

* Peşte sefirimiz Macar dev !et 
naib ve hükilmet erkanına bir zi
yafet vermiştir. 

* Polonyanın Berlin - Roma 
mihveri siyasetine tamamile mü
zahir bir vaziyete geçmiyeceği 

Londradan temin olunmaktadır. 

* Ankara - İstanbul - İzmir ha
va seferleri nisan iptidasıııda baş
lıyacaktır. 

* Mart başınad Montrö'de bey
enlmtlel bir radyo konferansı top
lanacaktır. Biz de iştirak edece. 
ğiz. Delegelerimiz dün Ankaradan 
hareket etmiştir. * Hitler dün yeni bir nutuk 
söylemiş ve bizi tehdidlerle yıl

dıramazlar, demiştir . 

• 
1 { Temizlik 

Broşürleri 
Asıldı 

Ve .. Mahkemeler 

Beıediy;-H;ıkı tk· z Bu işe Yeni 
Ediyor 8. d 

İstanbul halkını temizliğe alış- aş 1 a 1 m ! ı 
tırınak üzere Belediye reisliğinin . _ 

esaslı bir faaliyete geçtiğini yaz- "Ben Çok Dürüst Bir 
nuştık. Bu maksadla hazırlanan ve Adamdım, Başkasının Malında 
halkımızı temizliğe davet eden Katiyyen Gözi m Yoktu.,. 

l Komşusunun 
Karısına Göz 
Koymuş 

broşürlerin tabıları ikmal olun -

muştur. 

Bu broşürler dün Belediye re
isliği tarafından bütün kazalara 

gönderilmiştir. Bunlardan 22 bin 

tanesi; her semtteki lokanta, bira
hane ve ahçı dükkanlarile kahve 
ve gazinolara asılacaktır. 

Ayrıca yollara ve !!an kulele

rine de ayni maksadla büyük afiş 

ve levhaların asılmasına da dün

den itibaren her tarafta başLınıl
ınıştır. 

Hava 
Hücumuna 

Karşı 
Yeni Nizamname Dün 

Mer'iyete Girdi 
Büyük Erkanıharbiyenin hava 

taarruzlarına karşı hazırladığı ye
ni nizamname dün mer'iyet mev
kiine konulmuştur. 

Düşman tayyarelerinin gecele
yin hedeflerini tayin edememe -

]eri için bazı mühim esasları ih
tiva eden bu nizamnamede harb 
tehlikesi esnasında ışıkların sön

dürülmesi için de yeni bir takını 
kayıdlar bulunmaktadır. 

Bu kayıdlara göre ışıkların sön
dürülme veya karartılması için 
ancak büyük crkanıharbiye emir 
verecektir. 

Valiler verilen veçhelere göre 
vilayetleri hududu içinde ışıkla

rın söndürülmesi ve karartılması 

işlerini hazırlatmak ve tatbik et
tirmekle mükelleftirler. Nizamna
menin umum tenvirata dair alına

cak tedbirler kısmında şunlar da 
vardır: 

Alınacak tedbirler, hazar za -
nında kullanılan umumi tenvi -
rattan fazla olan ışıkları kaldır

mak, elektrik merkezlerinin ica
bında voltajlarını 60 a indirmek, 
kalacak ışıkların karartılmasını 

temin için maskelenecektir. Bu 

E yüp ve Alemdar mıntaka -
larında geceleyin bazı ev -
lere girerek, hırsızlık yapan 

Raü Zeki, geçenlerde yakayı ele 
vermiş ve adliyeye teslim edil -

mişti. Suçlıınun muhakemesine, 
dün asliye üçüncü cezada bakıldı. 
Dünkü celsede, şahld sıfatile din

lenen, komiser Bürhaneddin şu 
üadeyi verdi: 

- Raif Zeki, sabıkalıdır. Bu ha
diselerin failidir. Esasen kendisi 

de merkezde suçunu itiraf etti. 

Mıntakamızda uzun zamandan
beri, hırsızlık hadisesi olmuyor -
du. Mezkur evler, birbiri ardı sıra 
soyulunca sıkı tahkikata başladık 

ve çok geçmeden. Kasımpaşada o
turmakta olan, sabıkalı bir ka -

dından bu işlerin failinin Raif Ze
ki olduğunu öğrendik. Zeki, çal

dığı eşyayı, bu ismini şimdi ha
tırlıyamadığım kadının evine gö· 

türüyor, o da bunları satarak, pa
rası ile rakı alıyormuş. Sonra, ge

celeri de Zeki bu kadının evine 
gidiyormuş. Birlikte i-çiyor ve geç 

vaktilere kadar eğlenıyorlarnuş!·. 

Hakim suçluya döndü: 

- Şahidin dedikleri doğru mu? 

Raii Zeki ayağa kalktı, bir iki 
saniye taranmamış, koyu siyah 
saçelarını kaşıdı, sonra hakime 
cevab verdi: 

- Doğru, doğru amma, komiser 
yalnız bir cihetten yanılıyor. Evet 
merkezde itiraf ettiğim gibi, hu
zurunuzda da söylüyorum: Bütün 
bu işleri ben yaptım. Fakat sabı

kalı değilim, bu i'şin acemisiyim!. 

Zaten acemisi olmasaydım, kolay 
kolay Y'\kayı ele vermezdim! .. 

Delikanlı boynunu büktü: 

- Ben çok dürüst bir adamım. 

Başkasının malında kat'iyyen gö
züm yoktu, hatta, inanır mısınız, 
hırsızlardan, dolandırıcılardan, 

yankesiciler den nefret eder, iğre
nirdim. Fakat ... 

Ra ifin gözleri nemlenmişti: 

- Fakat işimden atılınca, sefil 
ve perişan bir vaziyete düştüm .. 

Karnımı doyurmak. iaşemi temin 
etmek için, istemiyerek bu işlerr 

yapmak mecburiyetinde kaldım! 

lif. H1CRET 
suretle harb tehlikesi halinde yol l--------------ı 
gösteren ışıklar, seyrisefer işaret-

dım yerlerini ve bun·ı benzer hiz· 
!eri, saatler gibi bütün diğer nor-

met mahallerini göst~rmek için 
mal umumi tenviratın passif ko-
runma icablarına göre ve her mev- mutlak surette ışık konmak lazım 
kiin ışık söndürme ve karartma gelirse en az adedde olmak üzere 
planlarına uygun olarak ya tadil işaret lambaları kullanacaktır. 
veya büsbütün kaldırılması temin Bunların da maskelenmesi 18.zım
olunacaktır. Harb zamanında sey- dır. İşaret lambaları olarak 60 volt
rüseferi temin için mühim yol baş- tan aşağı mavi renkt~ elektrik 
!arını, tehlike yerlerini, sığınak - J.ambası veya mavi camlı maske
ları, polis merkezlerinı, sıhhi yar- lenmiş gemi fenerleri kullanılır. 

Fakat Kadın Metanetini 
Kaybetmiyerek Bu Namus 
Düşmanile Boğuşmuş 
Genç bir kadının cesaret ve 

kuvvetini gösteren bir vak'a ev -
velki gece İzmir civarında cel'e • 
yan etmiştir: 
Bayındırın Kuruma! köyünde 

oturan Ali Şen i:sminde bir adam, 
İbrahim karısı Bayan Kadriyeye 
göz koymuş ve gece vakti evin 1 
duvarından atlamak suretlle içeri
ye girerek Kadriyeyi tabanca ile 
tehdid ve taarruz eylemiştir! .. 

Güçlü, kuvvetli bir kadın olan 
Kadriye hiç ümid etmediği bir 
zamanda uğradığı bu tecavüz kar
şısında metanetini kaybetmemiş 

we hemen namusuna tecavüz et
mek istiyen adama karşı gelerek 
boğıışmıya başlamıştır . Genç ka
dın ve erkek arasındaki boğuşma 
bir hayli devam etmiş ve nihayet 
genç kadın mütecaviz erkeğin e
linden tabancasını al.ırak üzerine 
ateş eylemiştim. 

Çıkan kurşun Ali Şanın sırtına 
rastlıyarak onu ağır surette yara
lamıştır. 

Silfıh sesine koşanlar cezasını 

bulan mütecavizi yakalıyarak te
davi edilmek üzere İzmir mem
leket hastanesine götürmüşlerdir. 

KISA POLiS 1 
HABERLERi -* Şaför Ali Rı.zanın idaresi.n -

d-eki 3655 numaralı kamyon Ge -
dikpa adan aldığı yük1e Piyerloti 
caddesinden geçmekte iken Ge -
dikpaşada oturan Bilfilin 12 ya -
şındaki oğlu Rifatı çiğnemiştir. 

Vücudü hurdehaş olan zavallı ço
cuk derhal ölmüştür. Kazayı iş

ledikten sonra kaçmak istiyen şo
för yakalanarak tahkikata baş -
lanmıştır. * Şehremininde Arpaemıni ma
hallesinde oturan 60 yaşlarında 

Şadiye isminde bır kadın elinde 
sigara olduğu halde yatmış biraz 
sonra da uykuya dalmıştır. Siga
radan evvela yatak yorgan tutuş
muş sonra da Şadiye muhtelü yer
leıinden yanmıştır. Şadiye Ha -
seki hastanesine kaldırılarak te -
davi altına alınmıştır. 

* Vatman Şükrünün ırlaresin
deki 105 numaralı tramvay Şişli
de Fransı.z hastanesi önünden geç
mekte iken 75 yaşlarında Sofya 
isminde bir kadına çarparak muh
telif yerlerinden ağır surette ya
ralamıştır. * Şile limanına kayıdlı Meh -
med kaptanın idaresindeki 24 ton
luk Zorlu motörü ile Jozefin ida
ıresindeki Bebek motörü Galata 
yolcu salonu önünde çarpışarak 
her ikisi de hasara uğramışlar -
dır. 

Bebek 
İstin ye 
Yolu 

Bir Aya Kadar Faali
yete Geçiliyor 

Bebek - İstinye yolıınun açıl -
masına bir aya kadar başlanıla -
caktır. Belediye tarabndan istim
lak olunmasına karar ~erilen bu
ralardaki binalara aid bir kısım 
takdiri kıymetlere bazı bina aa -
bibleri; azlığından bahisle itiraz
da bulunmuşlardır. 

Bunların itirazlarının tetkikine 
mahkemelerce başlanılmıştır. 

Mahkemeler; ellerindeki itiraz.. 
!arı bir aya kadar ikmal ve intaç 
eyliyeceklerdir. 

Ondan sonra da yıkılma ve tes
viye ameliyelel'ine başlanılacak -
tır. 

Merinos 
Yetiştirme 
Müsabakası 

Memleketimizde Merinos ko 
yunlan yetiştirmeyi teşvik etmek 
üzere m Usabakalar açılması karar
laştırılmıştır. 

İlk müsabaka Bursada tertip o
lunşutur: İki katagoriden ibaret o
lan bu müsabakanın birincı kata
gorisinde 120 günlüğe kadar olan 
kuzulara 655 ve 120 günlükten yu
karı kuzulara da keza 655 lira mü
kiı.fat verilecektir. 

Bunda nbaşka 525 liralık ağıl, 

1300 liralık ta sürü mükafatları 

konulmuştur. 

Kesim müsabakası 6 Nisan Per
şembe günü bursada icra olwıa -
caktır. 

Bilahare bu kabil müsabakalar 
muhtelü yerlerde yapılacaktır. 

---<>--

üc .. k u 
• 
Plajı 

Anadoluhisarında, Kıbrıslı Meh
med Paşa yalısile Küçüksu kasrı 
arasındaki geniş sahada, vücude 
getirilmekte olan plajın son ha -
zırlıkları ikmal edilmek üzeredir. 

Küçüksunun Hisara nazır cep
hesinde çeşme ile m.ı:'teb arasında 
modern bir iskele inşa edilecektir. 

Plaj sahasında bulunan Küçük
su deresinin ağzı, temizlenecek, 
hasırdan plaja gitmek için, hıısusi 
bir köprü vücude getirilecektir. 

---00---

Gemi Leşleri 
İşaretlenecek 
Bazı yerlerde batmış olan gemi 

enkazının; seferde bulunan va -
purlar için daimi bir tehlike teş
kil ettiğini düşünülerek bu kabil 
yerlere mahruti şamandıralar ko
nulmsaı kararlaştırılmıştır. 

Yapılmakta olan bu yeni şaman
dıraların konmasına, İstanbul li -
manmdan başlıyarak bugünlerde 
sırasile diğer limanlarda da giri

şilecektir. 
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Halifenin Sarayında 11 

Bir ispanyol Güzeli 
·--------------------------------------·· Turihi Roman : No. 6 

Dayak yiyenleri havuzda ıslat
mak adetti. Fatmıı. havuzdan sır
sıklam çıktı. Sırtına bir örtü ve
rerek kapıdan dışarıya attılar. 

Fatma evine giderken, kendi 
lteııdine kon\,lıuyordu: 

~ Mekkede hacıları soyan Ab
dullahın hakkı varını~. Bir mil -
lel, cebindeki parayı saklamasını 
bilmezse, aptalca soyulm;ı!ls. mah
kilmdur. Abdullah bin Zübeyrt 
düşiindiikçe, l{accaea da hak veri
yorum. 

Şa!Y\ halkı sıı;tına güvenmeseydl, 
lıöyıe zalim bir ada.mdan hev ı:ün 

Yazan: CELAL CENGİZ 

dayak yem1lğe katlanır mıydı? İş
te, Abdullaha göre hacı ... Ve Şam
lılara yaraşır bir vezir. 

FATMA, VEZİRDEN DAYAK 
YEDİKTEN SONRA ... 

Haecac, halifenin veziri olarak 
kaldıkça, ve Fatma inadında de
vam ve sebat ederek sokağa çık
tıkça, her gün dayak yemekten 
kurtulamıyacağını anlamıştı. Ha
life Abdülmelik henüz sayfiyesin
den Şama dönmemişti. 

Fatma, Şamdan biraderi (Elha
ris) in yanına lraka gitmeğe ka· 
rar vel'di. Bir akşam atına hinin. 

Iraka giden k€rvana karışarak 

Şamdan kaçacaktı. Fakat, çabuk 
davranamadı. Haccacın adamları 

Fatmanın evini sarmışlardı. 
Fatma birdenbire şaşırdı. O 

günlerde bir suç işlediğini hatır
lamıyordu. Pencereden, Haccacın 
adamlarına sordu: 

- Ne istiyorsunuz? Kimi arı

yorsunuz burada? 
Saray muhafızları cevab ver -

diler: 
- Seni almıya geldik .. İn aşa -

!lıya! 

- Beni ne yapacaksınız? 
- Saraya götüreceğiz .. Vezirin 

emri var. 
- Benim sırtun kaşınmıyor ..• 

Dayak yediğim gündenberi so . -
kağa çıkmadım. Buraya yanlış gel 
rniş olmalısınız! 

- Hayır. Ji'atmayı alrnağa gel
dik. Sen (Elharis) in kız kardeşi 
değil misin?. 

- Evet. Benim ... 

- Öyle ise kapıya gel. Fazla 
söz söy !er ve bize karşı gelirsen, 
değneklerin sııyısı artacağını u
nutma! 

Fatma yediği dayağın acısmı u
nutmuyordu. Bir gün önce kaça
madığına teessüf ederek muha -
fızlara teslim oldu. 

Fatmayı saraya getirdikleri za. 
man ortalık kararnuştı. Haccac 
geceyi bekliyordu. Fatmanın bir 

• suçu yoktu. O da biliyordu suç
suz olduğunu. 
Fatmayı neden saraya götür • 

müşlerdi?. 

Fatma sarayda penceresiz bir 
odaya kapatılınışh. Fakat, Elha • 
risin kız kardeşi burada iki saat -
ten fazla kalmadı. Bir haremağası 
Fatmayı aldı, vezirin dairesine 
çıkardı. 

Fatma merdivenleri çıkarken 

haremağasına soruyordu: 
- Vezir neden herkesi kabul et

tiği odada kabul etmiyor beni?. 

Haremağası gülümsiyerek: 
- Hazretin işine karışılmaz, de

di, bunu sormağa kim cesaret e
debilir?. 

Sonra yavaşça Fatmanın kulağı
na eğildi: 

- Saltın hazrete karşı gelme, 
yavrum! Neş'esini kaçırırsan, del· 
!adın eline düşersin! 

- Demek vezir şimdi çok neş'e
li?! 

- Evet. Sarayın taracaşmda 

hazretle beraber yemek yiyecek
sin! Ne mutlu sana. 

- Hazret beni aç mı sanıyor? 
- Bu, bir iltifattır. Onun gll • 

züne girmeğe çalış! Canını sı -
karsan, pişman olursun! 

Fatma birşey bilmiyordu am • 
ma, bu kısa konuşmadan herşeyi 
anlamış gibiydL Demek ki, Ha~ 
cac, Fatma ile gönlünü eğlendir
mek istiyordu. 

Fatma, o güne kadar hiçbir <>r
keğin harimine girmemiş, bll§ba~a 

kalmamıştı. Erkeklerden korkusu 
yoktu.. O zaten erkek gibi cesur 
bir kadındı. Fakat, çok güzeldi 
Onun güzelliğinden istüade et -
mek istiyenler - çok uğraştıkları 
halde - daima elleri boş dönmüş
lerdi. 

Fatma taraçaya çıktığı zaman, 
rengi sapsarı olmuş, hiddetinden 
gözleri dönmüştü. 
Fatmayı Haccac karşıladı. araça 

çiçeklerle berenmiş, bahçe kadar 
süslü, geniş bir yerdi. Ortada bir 
yemek sofrası kurulmuştu. Hac
cac içki içmez, fakat <Kat) gibi 
münebbih otlar çlğniyerek ke

yülenir, neş'e duyardı 

Haccacı.n yüzünün güldüğünü 

gören yoktu. 
Fatma da onu ilk defa neş'e!i gö

rüyordu. 
Haremağası, :ratnıayı ~raçaya 

çıkardıktan sonra arkasını döne
rek ayakta durdu. 

(Devamı var) 

Filistin Konferansı 
Yazan: Ahmed Şükrü ESl\ıı;ll 

Filistin •Yuvarlak masa• ~~ 
ferallSl mü:cakerch/ine başlıY 
iki haftayı geçtiği halde Arab ~ 
Yahudi görüşlcriui telif yolUJl. 
küçük bir adım bile atılmJŞ d•gif 
dir. Arablar da, Yahudielı de:: 
fcransın açıldığ) &Un izah e . . 
leri görüşlerde ısrar ctmektedif 
ler. Arab görüşünü, iki hııffiı ~ 
dar evvel, Cemal Efendi ıı:ıısef 
anlatmıt ve meselenin halli ~ 
Ara blar namına şu şartlarl 

sürmüştü: 

1- Filistinia istiklali. 
2-- Filistinde Yahudi yurdu V 

rulmasından vazı:eçilmesi. 
3- J\landanın ilı:ası ve nıüsll 

itli Filistin devleti ile İngiltet~fil' 
rasındaki münasebetlerin, 1ııgı jl 
Irak münasebetlerine benzet 
şekilde tanzimi. 

4-- Yahudi 'muhaceretin• f 
Yahudilere toprak satılmasıııo 

hal nihayet verilmesi. . ~ 
Diğer taraftan Yahudiler•" 

riişleri de Doktor Wcisınan tııl' 
bndan i2alı edildikten sonra b 
lar namına da şu şartlar de 
yan edilmiştir: 
1- Mandanın tatbiki. 
2-- Büyük mikyasta Yahudi 

hacereti. 
3 -Menıleketin tekemJJıiil e} 

inkişafı için faal bir siyaset t 
4-- Ekalliyet halinde bıtııl"' 

mamalarının tenıini için n1il1' 

tedbir alınması. fı 
Filistin yuvadak masa Jı•ı 

ransı, birkaç gün evvellııe V 
hakikat te iki konferans ııı~b' 
tinde idi: Konferansın bir~ Jıl' 
li:< hiik:funetile Arablar arıı>l~ 
ikincisi de yine Ingiltere Jı f 
metile Yahudiler arasınd•· 
kaç gün evvelisi, koııferaoS. 
liz, Yalı udi ve Arab mur•Jılı 
rının iŞtirakile içtima akd 
başlaınqsa da bu yeni ıııü:ıİ 
asulü de görüşmeleri çJ!ıJll 
kurtaramamıştır. v 

İlk on gıün zarfında Ar•~ > 
giliz müzake.releri, 1915 seP~~· 
Azablan Osmaalı imparat~ V 
na karşı ayaltlandmnak iSjı! 

1 
giltere hükii.meti tarafınd~ 
len söz üzerinde toplamım· 

Bilindiği gilıi, bu SÖ'L o _. 

İngiltcrenin J\lnır fevkal~ 
miseri olan Mac l\lahon ,J 
dan yazılan bir mektubl• ' 
mişti. Arablar Filistinin ~e ~' 
Mahon tarafından nıüstaJÖl 
devleti için çizilen budotl,.r 
de bulunduğunu iddia etl;Jel· 
gilizler ise, Filistinin 1915 
teşrinde M.ae l\1ahon t . 
yazılan mektubun kabul •1 ı 
dutlar içinde bulunmadıP~ 
lediler. Bu meselede b~ pi 
cin eden bir nokta, Şerif / 
nin bile, 1915 senesinde J:iı/'. 
runun ve Halayın Suriy• )1 
lan içine alınamıyacağıJl' _., 

etmesidir. Arabistana v~ ~! 
ye çok geniş hudutlar çiııl .pıl 
Halayın Türk olduğu iııJ:'İJlf" 
Arablar tarafından tıısdilı 11 

tir. lllac Mahon mek~~~~'. 
resmi olarak ııeşredildiJ:'ll"' f 
!arın beyu kitab ~e~, 
İngiliz - Arab pazarlığı Jı • ~ 
daki malii.matımıza b.ir fl 
edecek değildir. ~ı 

Eswıen Arablara o ~,ıl' 
rilen bu sözün Yahudiler• 

1 
daba sarih söz karşısıııd::;ıJ' 

{Devamı S uı.ct 5 

Beş Kuru~ u" 
Coeolı: atlıyordu. o«<° 

cu sordu: • 
- Ne atlı:rorson otl1"".;;,.ıı1 
- Hlc. Beş ku_..,.... ,,rııı < 
Adam eeb.iııdeo ı.et -~ 

verdi. Çocuk yeniden J lı 
!adı. el!' 

- !'eki otıum, fiP>dl • I 
ıunT. oJll P 

- Deminki bet 11.ur'8f tı. 
ılmdi on lı:urwıwn ota..ı< 

Baklava 
Hoca.ya; eııtlP 1 "' 
- BIUY"" musun <a .ııı•t• 

lı:ap dofru bir lepSl lı 
• ;ı-orlardı. ~-n0 ,P' 

- Gölürü:rorWSJI ...-
- Amma skla ev• ,o 



1 Ta ı aba er Arasrnda l 
Karadeniz G. Birliği 
Yurd Kurmak istiyor 
Birlik Mensubları Dün 

1 1 IMAlt iŞLERi 

Bol Keaeedn Beşiktaş Yepyeni Bir 
s=r-=E.=: Şekle Sokuluyor 

Bu Arada Dolmabahçe Sarayı ve 
Bostanları da Islah Olunacak 

Bir T oplanh Y aphlar 

nal• teaaha olmaaeak. ÇUnldi, ev· 
...-, Wedlyede 11-100 Un ma
.,,. Utllt olanlar, fbndi, •u ı.ı.e
.. .. Un ...... tef olmUflar 
~ ....temkl We4l)oenhıdir, 
...... plapnlar Ü, dJler itele-

-----......... almalıdlr. 
~ ld-1ar idare.mde, 'bin 

llra7a kadar ........ VanDlf- Bia 
h bar seaıln hir telıir halla 
mya?. Ayni tehir halla, ubah
tu üpma kadar çalqaa fera -
ptklr Dk mekteb hocasına, ancak 
40 Un verirken, sular idaresine 
Jtislerce liralık hüyiık maaflar ih· 
un edemez. Onlar ela beklesinler, 
M umu senıin olar, ilk mekteb ......,..m maapnı 100 llnya pa· 
nnak, ...ıar idaresindeki mtidtlr
Jen de birb( ~ lll'a)'I maaş o
Jank verehilirbr.. 

B'CBllAN CEVAD 

B 
e§iktqın imarında ilk a • 
dımı teokil edecek alan Bar
baros Hayreddm türbesinm 

tamiri ve etrafının açılmam hak
kında beledıye imar pıbesbıln ha
zuladığı proJe tasdik olunmUf -
tur. 

Bu munasebetle; projerun tat -
bikine hemen başlanması karar· 
laştınlınıştır 

Türbenın etrafının açılması do
Jayısile; Beoiktaş Keıymakamlı'1 1 
bması ile eski Hasanpap karako
lu binasını teşlt ı eden Beşiktaş 
polis merkezı ve bu adak! dilkk&n
lar; evveli yıkılacaklardır 
Öğrendiğimıze göre Beşiktaf 

Kaymakamblı ve belediye daire
sinin; ıundi Dolmabahçe sarayı 

Burası biraz tmıtr ohmduktan 

sonra daimi bir Kaymekamlık ve 
belediye binası oJank a•aeKtır. 

Diğer taraftan yine obrrendtlf
mıze gore sarayın önunde bulunan 
yüksek duvarlann yıkılmuı ve 
bunlann yerine daha gösterişli 

demir parmaklıklar yapılması du
pinülmektedir. Ayni suretle; sa • 

rayın karşısındaki ve aed uzertn
deki büyük, metruk ve viran bah-

çelerin de ..halka açılarak kullamt
lı bir park haline getirllmea:l mu
vafık gör6lmektedir 

Bundan bqka, yine Barbaros 
Hayreddin türbeli civaruıdaki ba
nkalarla l8bll 'k11JD1nda hAll o -

-----------·1 yanında resim ~ olarak kul
dun ft k&n&r depom olarak 
landan saNmn ,,. Beflktat va • 
par 18kelem clvarmm taUmUk o-

Dla fopl-n x..• .... Esnafın 
Kontrolü D ördüncll tesis YJ)mı idrak gaye, Karadenizli L1se mezunu 

eden Karadeniz Talebe Bir- ıezıçleri sinesinde banndırac1k 
Jili, dün, Eminönil Halkevt btr talebe yurdu meydana pttr

lllerıuııda aenelik toplantısını mektir. Çilnld1 burada tahsilde 
11Ptnıttır. Bu toplantıda önce re- bulunan ve çok muraflı olarak 
~ ~ yapılmıf ve Cağalojlu pansıyonlarda yatıp kalbn yüz- Sıhhi Muayeneye 
- CJl'ta mekteb miidürü Müm- Jeree Karadenizli genç vardır. Bil- Gitmiyenlerin v aziyeti 
n.-. ~ahri baılmnlıla, mühendis yük bir pansiyon halinde olacak 
~ da hlmi reiallte seçiJmif- bu yurt tefkil edildili ~ bu Şehrimizde llhhl muayeneye 
-wr. pnçler pansiyon köfelermden ve ,ıtmıyen esnaflann milhlm bir 

Bunc1an aonra salonu dolduran ltızwmnız masraflardan kurtula • Jetillıa balii oldujunu YBZll1lf • :Uçler Dıefhur mnıtki§fnas udi rak pmtmf bir yuvaya kaVUflllUI tık. 
lınlhrinbı oflu Fethi tarafından ça- olacaldarcbr. , Belediye Reialiji; gerek bu hu-

lll alafranga ldAslk eserleri Karadeniz Gençler Birlijinbı ausı. ve gerek diler kontrollar t-
tliıııeıntşlerdir. F hn Başkan ve yeni idare heyeti henilz tasavvur çin; bütün eaıafı sıkı bir tetkik 
~genç hatipler aözler söyle. halinde bulunan bu •yurd> me • ve tefti§teıı geçirmeji kararlq • 
~erdir. aelesini bu yıl içinde tahakkuk et- tırml§tır. 

lan~adentzli gençlerin bu top • tirmeie azami gayret ve büyük Bu tetkik n teftişlerin azami 
Jet da en fazla nqe ve ıınh • bir azimle çalıpcalmJ vldetmek- randımanı veret\Jmesi için, tek-
çoıı:ı:.._ tey, gençlerden bir te ve bu ihnitle i§e bqlamaktadır. mil Belediye müfeti§leri de grup-
keın ruun ftttraıdıe, elele ve bir TO&OSLULAIUN İÇTİMAI 1ar halinde çalışacaklar ve her 
ıueı:çe ıle oynanan Kandeniz - Dün Eminönü Halkevt salonun- semtte esnafı kontrol edecekler-

~ 
OiNtN GAYESİ 

K.radenız Gençler Btrltlinin iç 
lerıedenberi ııthakkukuna çalıştığı 
takat henüz muvaffak olamadığı 

Halicin Temizlenmesi 
işi Yeniden Tedkik 

Ediliyor 
• ç Şirketinin Tamamile Belediyeye Geçmesi 
için Bugünlerde Bir karar Verilecektir 
allç Şirekthıin kat'l olarak! karar veri}ecekttr. ol-
Beledıyeye devrolunmUı ve Bu kararın ~ye lehine 
tlrketin vaziyetinin tesbiti ması; yani; Haliç Şırketinin ta • 

fstıı Beıeciıye tkt11&t Vekiletine mamen Belediye elinde b~ • 
....... t etmi§tir muı kuvvetle muhtemel görül -

Romenlerle aramızda mevcut 
tlaNt mualaedabrln mtıddetbıln 
matıJmua ve ;reni htıkOmler 11&
ve ohınmuı brarı.,tınlmıfbr. 

Bu maksatla; pek yalmıda ph
rimise bir Romen ticaret b.,eö 
gelecektir. 

Heyet baJan banda. ...... 
Ankanya pteceklerdir. 

p diler bir maele de llaltcJn te
mtıJemneıddlr: En ziyade Defte. 
dar ve Balat taraflarlJe ZJ6I> ve 
Kqıtbane 1emtlerbıde Halldn 
çok doldulu biaolunmaktacbr. 

Haliç vapdl'lm için tJeride btl
yiik bir' tehlike doturmuı ~ 
muhtemel olan bu ptaliklerbı _. 
tık temizlenmeli zaruri -~ 
tedir. 

lanılan büyük binaya nakli karar-
laştınlm1ftır. 

Burası; eski binaya nazaran hem 
daha kullanı§lı ve hem daha da 
yeni ve büyüktür. 

BARO TOPLANDI: 

hmarak Hayrec1dtD lüe'eriDtıD 
mamur ve yeni bir f8kle 80ku1 • 
mam da kararlafbnlmıfbr 

Haysiyet Divanına 
"' Aza Seçildi 

Yeni Baro Reisi Beş Martta Seçilecek 

J ttabu1 Barom heyeti U • içllı 1 MarUa tekrar toplan,.) • 
. , mumlJesl. din, acDiJMe tir. 
~ salonımda toplan- -

llllfbr. Baronun bu toplantm dol-

l'adeil .. ..,. • Jdtilik dmm ' -

--- -emek mabadlle oldu
lun dan Dd buçuk saat devam e • 

den toplantı yalnız HÇlmi yapa-
rak dalJbmp. 

Bu topımtı net.kwtnde, fU • • 
vat t.a.Jilyet dtwım lahklarma 

Sanayi 
Müesseselerinde 

Kurslar 

Nevy rk 
Sergisi 

Giliririim~ En* 1 
11111 AmdlJı ım 

Beynelmilel Nevyork sergisi i
çin bir kaç gthı evvel JJmammız
dan yola çıkarılan etYalann Mar
tm 18 inde Nev,orb varacatı m
la§lhnaktacbr • 

Mmeler, İnhisarlar İdaresi, E-
tlbank ft Sümerbank ta ~ 
gonderecekleri eşyalan tamımDe 
hazırlmqlardır. 

Bu tkincı parti •vkiyata da ö
nlmiizdeld S(bılerde heflen'1a -
caktır. 

İnhisarlar İdaresi, Nevyorkta 
vukubulacak tekliflerı nazarı dik
kate alarak aergıye bol miktarda 
aıgara ve içki göndermektedir 

Etibank, memlekette çıkan her 
türlü madenlere ait nflmuneler 
ve çok etraflı maltmat, graftkler 
ve fotolraflar haarlaımftır 

Sflmerbank ta, memleketimizde 
b6yü fabrika aawıylhıden en hı
ce el Jtçiltjine kadar istibul olu
DaD biufa anat JNhwllerin nil -
muneJerin1 ~. 
~ ..... ..,..mlr.I 

.................. mah 
lif tllmt n llml mlırnrıı.r na
_. aynca ...... da bir tok mal 
anıecleeek ve slpelplr blJa1 e • 
dıecektir. 

RoinanJUUD ....,. &lndtN • 
~ evaJar da bU1tJmmut ve ilk 
putisl ıeçen itin Jimnmrmdan 
aeçerek Nevyorb 8eVkohmmı.
tur. 

Orman 
işleri 

Fakülte Talebesinin 
Ameli Bilgileri 

Orman Fakültesi talebesinin a
meli bilgilerini yübeltmek uı.e -

LLl'.aki tlrket ~darlarmdaD mil- mektedir. 
.._. lliıo klllD1. idarenin Belediye- Bu takdirde Belediye Relslill; 
>w ...._en devrolunmumı ar _ prJretin vaziyetinı süratle ıslah 
"1 tbııekteclir1er. J'akat eliler bir ederek bazı yenilikler yapacak • 

F~ bunun için bi1lk bir pa
raya ihtiyat oldulu anlıphnak· 
tadır. OerH bu ,...... miktarı 
ve gerekt kari ....,_ hakkında 
icap eden tetkOOerin J11P1mM 
tararJafbnlımftir· 

lleÇilmiflerdir: Hilaeybı Sadettin, 
Yuuf Kemal, Tabiin Taner, Şü· 
Jalfe Ziya,- Sadi Rlza. lltld&r Ça
lel. 

Muhtelif mayi m1le1111 llerlle 
madm ocUlaruada .,...leld Jmn. 
lar açılması ukkmda hazırlanan 
nizamnamenin Devlet Ştiraamda '~tedlr~-. --------

balar 1'e firketin tekrar tır. Bu meyanda eski vapurlar dal 
~ tvaftandırlar!.. pıyderpey y~· a.. Dlinaaebetle prtettn vazi _ Diğer taraftan Belediyenm bu 
htl hkıncla tetkik olunarak bir işle alikadar ve tzer1ııae durdu-

ZORBALAR 
SALTANATI 

Bu tetıriJder IODundm. nnı.cak 
tekle göre b-*et olunacatm. 

etmekten b1fka ~ bulammnıo
tı. 

KAbya mı Mmrlılardan ve 
IStanbulda yerletmif olan adım
lmndan birinin evine mtptir • 
decekti. Ve netekim de ö7le yap-

tı. 
IWıya paralan saydı. Kızı ala-

Baro. istifa edea Duan Bayri
am yer1ne 1ent bir re1s tntDıam 

müzakeN&ine ~§bnılmıı ve lk· 
malıne plinmlftir. 

Nizamnameye göre kura açmva 
mecbur olacak fabrika saymmn 
ID tadar oJacaiı tahmm edflmet. 

vermJftL Senelerdenberl lclnde 
yanan atep 11Dn41ımDt ve bOga 
zamanlar~ 

Pakat; *8 fazla alaya tabun· 
millü yoktu. Bira evvel Ranıb 

Pap,JI da mı ~· VUJl
:inak UmndL 

diret ..,....... bahmuycfta. 
Asıl kuvvet Bamis Pqanm •• 

Jincle idi. BlWn dcmwnma ve bJ.. 
Joneular ba akıl hocamam emri 
-1tında olduğu için vutua aete -
cek olan bil' Yeniçeri lhWAlfnth 
t\llmılna lmrtannak 1çtn kuvvet
lerinden istifade edebilirdi. 

~ .... .. .7 ............ lsm .... _... .... .. 
tulut aanpnna aW JEüraa...ıı 
Jaiü)oelıedae-... .. t .... . 

· ~..., ... ..... 
nl .., ........ IWaa .... "*3 
tanna: 

- Millt lmrtulllf &aV"f"" .. 

1..W-11Bıi7eler Jaanaia 
;yok.. dedi. Kurtuluş d tam 
tle • le lliMıllkıheJer ....... ....................... 
laa deler .. BftWr mille 
JaiaM, Wdm iaffklil U\'811 .. .................... ~ 
-. ............... 

llWilealata.lkmlare..._ 

7eeabw ......... ld, 
'l'8rkltik •naıu-- .... 

•d lı. 

JPl ................... ... ............... ,., .. .... , .......... ..... ..., -
ıs n• aaı n ...-.. 

nn'tı l r ....... 

~--- 8 3 
Yma: a s-ı uuYBL ama teslim ettikten IOm'8 nirel

nln konalm"'n ayn)dı. 

Yalım, CAnAnı tanıyabilecek 
tek bir l:lfl Yardı. 0 da Alemdar 
Mustafa Patanın yanında ve bltf 
iltbali olan Kanıertab idi. Ramiz 
Pap ile Alemdar llU8tafa Pqa 
hemesa, 11emen her da bir arada 
bulundukları cihetle aileleri mtı
nasebatı da daimi olclulu için ca
nana ancak Kamertab ı&-ebWr 
tamyablUrdl Hamid efendi ifln 
bu tanfmı da ct6fibmıiiftö. El aı
tmdm Kamertaba mahrem ola • 
rak vak'ayı anlatımftı. 

Ti d efendi biliyordu ti; b
clın ... ,. blJdmdl lflee 811' -

darlan babaytlitlerl, aemıt,erü 
oldulu yerde durdurmUfbı. Ca • 
mndan dahi ileri MVdlli C&
llhı Kamertab afbl blnn ey -
vel aol'blJmn akıl bocm ola .... 
miz Papnm kucalma atmalı idi. 

Y~riler J8ftf. J&ftl ~ ., .. 
1
,_,... __ . 

8myordu. Hatta; HIMlln • _. 

~ kahyanın bu aleri 6 • 
;farı.~- hemen etet öperek ~ 
~Ve alelacele giyinmeAe 

~ ~rkes kalfam bzın be
~ ~ ebeyi çaiJrarak sajla -
~ e .kıza da ne suretle ha -
~ 9tınesi ~ımgeldilbll de 61-

~Je; o derece lin.irll idi Jd; 
~'ile ehnaaıannı ve ne de et
~ .abnat istemiyordu. Ar
~ ~ir kat entari Be .... --'"' ...... 

tine müdahale etmek iP elinden * 
geldill adar yalvardı· Sadn Anadolu Hamid elendi, Cl-

Pabt; Jm daima f11 mukabele- Bim ele aeçirdiline memnundu. 
de bulunmufhı. Her ihtimale kar§ı konakta bulu-

- Hayır; bu evden Jllçbir f117 nan adanılarma bu sımn chpn 
almam. Ve. bu evin tek bir hatı - ptmamam için tenbihab katfne-
rasını hayatım müddetince yarımı- ele bulundu. 
da ve amemde tapmam •.• Binaen· Ramiz Papnm konalı yeni • 
aleyh, kalfam ilzerfme varma. al- pldtill ettf1i için CWnı orada blç 
mam dly~ sana. . Ejer daha kbnle tammazdı. Zaten; vezir kOf 
tUerime vannanız nazım ~ naklarma mensup bdmlarm • 
lı .kadar batım' ve bayılınm. Son- nylılarla ırıünaaebab olmadllı ı
ra, ft'.lil olai'laDUL çin CAnAnın bafka bir taraftan 

Kalfa, ımm w llıürH .azıertne ~ ISllm..tne de lmkAn mu
•••t.::ıtw.,,,.. .... MJ1dL 

Hatta; Kamertaba aynca da 111 
talimatta buhmmuttu: 

- Mtbıuebatmm btfna et
nfumdaktlere ~ Ve
receifm talimata a&'e hareat e
dtniz. 

Andan bir .., kadar ppnifU. 
Hamid efendi Kameıtabm ;,ok • 
Julunu ve a7Jardanberl *- Jlb
nbun canan tıe cUnWMllrwdftl. 
Zata :t* ...... )mı .. tat.e-..,.. ... ,. "' ......... ..,. 

tlertde .,.ı.caJı bir Yalçlrl 
lhtillllnde AJemdmı .... Pe. 
pyı ilamla Papma yer• m tw 
ahkOJJDM tca Olr'n•• ...,.. • 
alı rol pek -.Gblm G'lfoJda. 

Öteki BU8plk 7ArlDmm Jcqme
u )'ok\11. Diler lld Jlran ....,. 
............... .,.. Jdıııa. 
..-...Bld ~y-
llll'BdM'Jl .• --~--h-

-- .... Jbun ..... .. 
Bwnkl efendi .............. t--
lindl ıe.blı ...... .. 

llmnldeflı..,_ ......... ... 
ile lı•• m ıDa el aJtmdan mu
W.. etmekte ve Kaamtab ta· 
,,,,..._ _..ıemdara ~ ohana 
.... .., rehaftt njlml 'heldna
.. Pldlfala• lAllm plıen mala • 
matı &ilnil atmbe wriJ•da. 

J1at&A Hamid 4focll; Pldip _ 
- BmnJa Pqanm. da knnatına 
.. m wnnet .._. olduiwıu 
llNlr•dfll PacHph, ba km ne
~! 



6-!0! !IL!IA!-26 ! U a AT. ':" ... ' - .... ' • • T: • , • -. ' r 
' 

l1_A_v_r_u..,pa,,_;İş._le_r_in_d,_e_D_e...ıığııo..iş ... · i_kl_ik_l_er__.I 1 Meraklı Şeyleri 
BJRSIZIN KALBİ V AllMIŞ- G=D Ö K lngiltere'yi A · erika 

Harekete Ge iriyor için.,. 

azı san'allarla meuuJ olabllmelr. 
lçl.a Yücudün, kalbl.a ııailam ol
ID&Sl f&l'ttar. Bllh pS911 hırsızlık 

Bırsular ıiiottl kuvveUI, cesıır ve 
yürekli olmaclıkca bir it cöremer.ler. 
Buna bir misal mi lsli.Yorsıınwıf. 

BEY AZ AYILAR •• 
İşle "' Amerikalı hırsızın ınacerası. 

Bir Harb Olursa_!_ Sovyetler, Demo~<ratlar 
Cebhesinde Yer Alacakm•ş 1 

Bu hırsızda kalb baslal.ıiı vanııq. fi. 
kal kendisi farkında deilL Bir .-ece, 
Kinp'da. bir avukahD aparbmpnına 

l"lri.Yor. Tabii .-ece ve pencereden. A· 
Vulr.at da aparlunanda deill. Himıelol· 
ler de alaemaya l"llmişler. Bahai rabal 
dolapları, sandık lan açıyor, karıştın .. 
:ror. Bir aralık hafit a)'ak -ıerı işitir 

Diğer Taraftan lngiltere Almanya 
ile de iyice Anlaşmıya Çalışıyor 

slbl oluyor. Sonra kapı açall7or. A .. 
parlıman sahibinin ıreldlilnl anlıyor. 

Kaçınal< isliyor. Vakii :rok. Hemen ya. 
tatın altına UUDJJ'or, yahyar. 

Avukat 80TUDUJ'Or, pijamasını .-171 .. 
:ror, J'alaiuıa falıJ'or. Erleil ubah 
blkıyor, yıka1117or, 1"lJlnl7or, lılne 
l"ldjyor. 

B
örren Zeitung adlı Alman 
gazetesi Fransa, İngiltere 
ve Amerika gibi büyük dev· 

Jetleri bütün dikkat ve gayretle
rini silahlanmak, daha ziyade kuv
vetlerunek noktBBın.a çevirdıkle

rıni kaydettikten sonra bunun 
maksada kiıfi olmadığını, çünkü 
istikbalde bir harb olursa Fran • 
sızların, İngilizlerin müstem!eke
lerden getirtecekleri askerlerin 
bugünkü silahları iyice kullanma
ğa muvaffak olamıyacaklarını ile
ri sürmektedir. Bu gazete, silah· 
!anmak kafi değil, ayni zamanda 
yeni silahları kullanabilecek mü
kemmel asker ister demektedir. 
Diğer taraftan müstemlekeler

den Avrupa cephelerine asker ta
ımak işi de 914 Umumi Harbin· 
e olduğu gibi bundan sonra ko

lay olmıyacaktır. 

•• 

lngiliz motörtü kıtaatından bır parça 

Hlzmelçllerden biri, odllJ'l loplamalr., 
:raıatı düzellmek için ellııde bez, sil· 
pür•e odaya ıirtyor. Yata.tın altında
ki tozlan almak loln süpürl'eyl u2ah-
1or. Süpürl'e kalt blrşe7e dokunuyor, 
ileri.re ırllml7or. lllzmelçl merakla eti· 
Uyor, bakıyor. Bir adamın boyla bo· 
7una uzanıp 7athtım söril.Jor, kor .. 
kuyor, batırıyor. 
Koın$uların hlımetçtıerl, kapıcı ko· 

tuP l'tll:rorlar. Bacaklarından çekip çı .. 
karıyorJar. 

Ne cörseler befenlrslnlz. Hınu Öl• 
müş. Vüeudü buz l"lbl ve kukalı.. 

Polbe haber verUIJ'or. Zabıta dok• 
toru •eliyor, muayene ediyor: 

- Hırsızda lr.alb bastahfı var. Far
lı be:recandan kalbi durmUJ. Öleli on 
sa.at oluyor. 

Diyor. Şu halde hırsızların, hırsu .. 
~ Jıfa başlamadan eYVel kalblerfnl iyice 

muayene ettirmeleri Ilı.un deill ml'!'. 
Avukata •elince: Artık her cece, ,...,. 
mazdan evvel eflUp ;rataiının al.boa 
bakıyormU$.- • 

İngiltere artık şarki Avrupa iş· 
!erine eskisi gibi liıkayd kalma • BAHTSZ BİR ŞEllİJl 

Arzu edilecek bir rekor deill IUllDlJI 

ne çare ... 

B
ir kaç gün 
evvel onu 
yolda gör. 

müştüm. Dalgın • 
dı; gözlerini yere 
dikmiş, hiç etrafı· 
na bakmadan yü

rüyordu. Onun bu 
hali beni ve onu 
benim ıJ<adar ta

nıyanlar ıfışkınlı· 

ğa uğratmağa ka
fi idi. Çünkü; Ya
şu; başlı başına 

bir iılemdi. O hiç 
t.ir zaman düşün
mez, herşeyi olu
runa bırakmış bir 
erkekti. Bildiği 

şey sade neş'e ve 
~lence idi 

1 
Her zaman, gü· 

nün her saatinde 
n<ış'eli idi ve gü • 
nün her saatinde 
eğlenirdi. Bilinen 
tek bir şey; ha • 
yatından mem • 
nun bir adamın 
ya>ıabileceği en 
basit işleri Yaşu· 
nun yapmayışı bu. 
na mukabil en ak
la gelmez fevka • 
ladeliklerde onun 
rol alışı idi 

• 

• 

ra en güzel kadınların en inci 
danslarından daha cazipti. 

Biri Yaşu, diğer ikisi de küçük 
beyaz ayı yavrusundan ibaret ola9 
bu grup haftalık, aylık değôl t2JIJ 
bir senelik mukavele ile Biiket 
barına bağlanmıştL Hele miışte

risi daima değişen bu eğlence ye
rinde onların bir sene bile k~l • 
malan mümkündü. 

Yaşu ayni zamanda All:,er PrejaP 
adı ile cazbandı idare ediyordu. Jlf 
ikı isimden başka bir de yabancı 

artistlere varyete dersleri verirdL 
Butün bir geceyi gülmekle geçireo 
Yaşu namı diğer Alber kadın, ~k 
ve ıztırabla hiçbir zaman alaka • 
dar olmuyordu. O yalnız eğlen! • 
yor, çalışırken bile gülüyordu. I· 
çinde hiçbir acının, hiçbir eksi.k" 
liğin izi yoktu. 

En faz sevdiği şey eğlenmek 
ve bunu temin için bira içmek .. • 

Geceyi bu şekilde geçiren Yaş~ 
gündüz çok az uyur, diğer saatleri 
arkadaşlarile beraber gezmekl1 

geçirirdi. 
Bir gün •Bükeh barı angaje el· 

tiği yeni 1:,ir artisti ilan ediyordıJ. 
Bu meşhur •Beyaz kadın, dL °'{$' 

şu, patronun yeni bir artisti rek' 
lim etmlk vazifesini kendisin? ver 
mesinl evvela aleliıde bir hadı.se 
gibi karşıladı. Sonra belki birk8g 
sene içinde ilk defa düşündü: 

Alman gazetesi istikbal harl:,ln
de Rusyanın da İngiltere ve Fran
sa ile beraber olması ihtimalinden 
bahsettikten sonra Alrnanyaya 
ınüstemlekelerini vermek lazım 
olduğunu, Avrupa devletleri bu
nu yaparlarsa daha iyi hareket e
deceklerim ilave etmektedir. 

Bugünkü politika aleminin de
ğişikliklerine dair bu Alman ga
zetesinde diğer şayanı dikkat ba· 
zı haberler vardır. Bu arada en 
mühimmi de, Lehistan Hariciye 
Nazırı Bekin İngiltere hükumeti 
tarafından Londraya çağırılmış -
tır. 

maktadır. İngiliz politikasında 
şimdi yeni bir değişiklik vardır. 

Buda Avrupanın şarkındaki va
ziyeti gözönüne alarak gitgide ar· 
tan bir faaliyetle çalışmaktadır. 

Fransız politikası da Avrupanın 
l:,u kısmında faal bir rol oynamak 
istemektedir. Bu suretle gerek 
Londranın ve gerek Parisin fa
aliyetleri bir noktaya birleşmek-

Dün;rarun en pis şehri Amerlka.da I· 
mlş. Bu •ehrln ismi Plllsburc idi ve 
plsllil ile şöhrel bulmuştu. Fakal son 
zamanlarda bu ıahretlnt kaybelmlftlr. 

Diyeceksiniz ki 
günün yirmi dört 
saatinde eğlenen 

1:,ir adam ne za • ' 

- Niçin bu iş bana verildt ·ı. de' 
dl. Beyaz ayılar yeni sürprizı hl ' 

her verdiler. Herkes büsbütün ır•r 
raka düştü. Birkaç gün sonra P,~ 
yaz Kadın ilk nurnaı;;ısını vere ' 
cekti. man çal,şır, ne 

ll (Devamı T inci ıahiftclel 

Fakat Alınan gazetesine göre: 

Aııadolu' da Bulunan 
ski Eserlerden Bazısı 

Zlra K1evelan kasabası, pL"illlr.den bl· 
rlnclllfl lr.azanmı · hr. Bu iki •ehrln pls
liilne sebeb fabrlkalann bacalarından 
aenede 50 milyon tond.ıuı fazla kurum 
saçdıyormuş. Bunlar, evlerin damla-

zaman uyur, ne 
zaman hususi iş· 

!erini görür? 

Onu yeni tanı • 

1 
dığım zaman ben 
ae bu ırıuamma-

1 -;::::;::======:::::i 
'
1 ı Radyo 

.1 Program~ 
Jj Ankara RadyosLI 

tedir. nna, sokaklara, halkın üstüne başına 
dök:iili.lyor, ~nede 15 m U7on dolar &&• 

Diger şayanı dikkat olan bir rarı muclb oluyormuş. 
değışiklik de şudur: Matazalann önündeki tenteler bir 

İngiltere tarafı.ndan Rusyaya hafla içinde barab oluyormuş. Evler-
~ni bir elçi gönderilmektedir. deki yatak örliilerl. ımşafiar, masa ör· 
B tülerl, perdeler lmsJyah oluyormU.!jl. 

u da Londranın Rusya ile olan Şehir halk ı , hrr iki saatte bir kos-
_münasebatına yeniden başka bir tümünü dei<Mlrmek mecburi.Yetinde 
ehemmiyet verdiğini göstermekte. kallyormuş. Gök yüzünd< n bll.ııfaslla 
ve Avrupa ve Uzak Şarka taallük dükülen kurumlar herııeyl bubad edl-
eden meselelerin Moskovada gö- yonnwı. 

Bu afete bir ~are bulmak için ahiren 
rüşülcccğı tahmin edilmektedir. bir koml,yon lef<"kkül elml'lo Bakalım 
Bütün bu vaziyetler Amerikanın bulabilecek mi!. 
sem zamanlarda Avrupa işlerine . 

• . . . l\IARET ~WDAFAA BA'.fTI 
kaı~ı seyırcı vazıyetten çıkarak ---------
fikrini söylemesi üzerine vuku Alman1a. Fransa hodudıındakl llla· 
bulmaktadıT. Çünkü Vaşington · jlno müdafaa hathnm a:rnldlr. Tıı • 
hükumeti Amerikanın Fransa ve nuslo Trablusrarb hududu üzerinde 
İngiltere ile teşriki mesai etmesi inşa edilmlşllr. Trablaslan celecek her 

lürlü hücum ve taarruzu aklın bıraka-
( Dwann T inci rııhifedf! >- cak bir ha idedir. .,, ____________ , ___ ... 

Senenin en muazzam ve 

en muhteşem Fı:anınz Filınl . 

Rus Tarihinin Kanlı 
ÇAR 1 

TAÇll CANAVAR 

yı çözememiştim. 

zaten bu merak 
beni Yaşuya da
ha fazla yaklaştır· 
mıştı. 

Fakat nerede 
1 çalıştığını, haya • 

1 

tının nasıl geçti
gini onunla tama. 
mile arkadaş ol • 
duğum zaman çok,_ _ _ __ .,..,. _ __, 
kolay öğrendim. Nakleden: Murat 
Şehrin en bü • ..__K_ A_Y_A_II_A_N _ _. 

yük varyete salo-
nu olan cBüket• barında numara 
yaptığını öğrenmek ilk maluma· 
tım oldu. ·Büket• barında dünya
nın en meşhur artistleri çalışıyor
du. 

yüzünü öğrenenlerin birkaç yakın 
arkadaştan ibaret kalışı herkesı 

merakta bırakmıştı. Yaşu ile içli 
dışlı arkadaş olduktan sonra ·Be· 
yaz ayılar• kahramanını her ge
ce topladığı para ve takdirin boşa 
gitmediğini öğrenmiş oldum. 

·Büket• barının ·Beyaz ayılar.ı 
dünyanın her tarafında m~hur 
olmuştu. 

A 
mııtear: Antalyanın cenu -

bunda Torosların eteğinde 

Belkis kalesinded'r. Hali 
ir dağın eteğindedir. Tiyatro çok 
ükemmel l:;ir surette muhafaza 

İPEK 
inemasında 

B9ş Rolde 
HARRY B;\UR 

Hariknlıide bir ınuvakkffakiyet 
Kazanmaktadır. 

olunmuştur. İmparator Marküs 

Oreliyos şerefine inşa edilmiştir. 

Kırk sıra oturacak yer vardır, 2500 ı 

kişi istiab edebilir. -----------------•-•ı--• 

Bilhassa Amerikanların gezip 
dolaştığı şehrin gece hayatı üze
rinde büyük bir rol oynıyan Bü
k<ıt barında çalışan en küçük ar
tistin bir gecelik kazancı 30 lirayı · 
geçiyordu. Sabaha kadar devam 
eden çeşitli numaraların toplandı· 
ğı büyük salon; bütün dünyadan 
gelen yabancılarla dolu idi. En 
meşhur numara sahibinin hlr be
yaz Rus olduğunu söylerlerdL Fa· 
kat onun kim olduğunu, ismini ve 

İşte her gece kendinın kim ol· 
duğunu belli etmeden üç beyaz 
ayının etrafa neş'e ve kahkaha a
şıladığı on dakika içinde Y aşu e- · 
rişilmez bir saadet dalgası içinde 
sarhoş olurdu. 

Üç beyaz ayının yaptığı nurna-

- O! Parlak fikir M 

Dedı ve güler yüzle ilılve ~tti: 

- Bir şey değil. İki milyon liralık hır iş. Sade 
dediğin bu olursa biraz karışığı kimbilir ne ola· 
cak Güney! 

Genç kac!.ın, bakışlarına, sesine bir tokluk 
verdi; 

- Ne yapayım Fazılcığım. Aklımdan geçti. 0-
r~sı çok hoşuma gidiyor. 

- Tabü hoşa gider. fstanbulun en güzel yeri. 
- Şarbaylık orastru satsa, sen de alsan. 
Doktor güldü: 
- İmkan mı var karıcığım?. Uray satsa da biz 

~!amayız. En aşağı oranın bir milyon liralık de· 
ğeri var. Parçalasalar da arsa diye satsalar su için· 
de milyon eder. 

- Yok canım-. 
- Gerçekten öyle. 
- Hıç ~anmam. Birkaç yüz bin liraya ıılınır. 
- Deli mis!n? 
- Alınnbılırse alır mmn?. 
Bu sorgu karşısında doktor birden duraladı. 
- Canım kdrıcığım bunlar hayal.. 
Diye geçmek i~tedL Güney bu nokta üzerinde 

rar etti· 
- Alır mısın? 
Doktor, n!' cevab verecl'ıtinı dü~ündı.i, duşun 
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dü, sonra şakaya boğdu: 
- Biz kim, orasını almak kim?. 
- Her şeylerimizi satarız, paramızı da üze • 

rine koyar alınz.. 

- Doktor: 

- Ne yapsak alamayız_ 
Dedi qenç kadın gücengin bir tavır aldı. Dar

gın bir sesle: 
- Demek ki sen beni sevmiyorswı. Yüzüme 

gülüyorsun. Ben de bunu öğrenmek istemiştim. 
Dedi. Doktoru telaş aldı: 

- Canım nereden çıkardın şimdi bunu? 
- Öyle ya beni sevsen.. alırız. karıcığım.. 

derdin! 
Doktor güldü: 
- Lafla alınmaz ki. Ben alırım .. dediğim şeyi 

almalıyım. 

Peki alamaz nıısm sanki? 
- Alıımnm ya. 

Yazan:- ETEM İZZET sENtca ------
- Neden?. 
- Paramız yok da ondan .. 
Genç kadın sesine daha dargın bir ton verdi: 
- Niçin paran olmasın. Paran da var, her şe· 

yin de var. Fakat, bütün bunları beni kırmak için 
yapıyorsun! 

Doktor: 

- Karıcığım, benim her şeylerimi, her şey· 
!erimi bir araya toplasan üç dört yüz bin lira ya 
eder, ya etmez .. Senden saklı benim neyim ola
bilir. 

Dedi, karısının minicik, sıcak, alevli ellerini 
avuçlarının içine aldı. Genç kadın: 

- Öyle ise peki. Ben yok olan şeyi istemem. 
Hem alacağın çin değil, seni sınamak için böyle 
bir islı ı .tım. Sen alıyorum .. desen ben al
du·mam.. l:iiç oeıun işlerini bozar mıyım kocacığım. 
-~nin on paranın bile boş yere harcanmasını ben 
cstiyemem, 

Diye kocasının boynuna k__plunu doladı ve .ö
züne devam etti: 

- Ay ışığında, bu dekor, bu estetik, bu renk, bıı 
görey ve bu doyumsuz sevgimiz içinde bir hayal 
öyle kafamın içinden geldi geçti. Fakat, düşün Tak· 
sim bahçesi bizim olsa. Bahçeyi en modern bir park 
ve orman haline sok• Denizin üzerine doğru da 
en son sfü ile bir villa yaptırsak?. En güzel lüks 
bir araba da kapıda beklese az mı iyi olur?. 

Doktor, yanaklarını karısının yanaklarına yas· 
ldı: 

- Parlak bir hayal karıcığım. 
Dedi ve ilave etti: 
~Hakkın var. Bu görey ve bu dekor içinde de 

başka türlil düşünülmez! 

u 
KIŞ ORTASINDA 

KARIM NEREDESİN! 

Teşrinle.rin sonu. 
Yakacıktan döneli ayı geçiyor. 
Şişli deler. 
Şen apartımanın ik-lnci katında oturuyorlar. 
Sokak kapısı çalınınca doktor hizmetçiden önce 

kendisi kapıya koştu ve kendisi kapıyı açtı: 
<J>Hama Yad 

1 

1us Müını ı!~~~>'•>. 
18.15 Konıqma (çocuk aaall), 
18.45 Muılk (pazar ı:&J'• devanı>• 

1 19.15 Tiırk müzlil (Fasll be1•ti • ili' 

1 
tak !aslı). 

Tah•l.a Karakııt n Safl:re okaJdl lr' 
tlraktle. Çalanlar: Hakkı Derman, Jt' 
ret Kadri, Hasan GW-, Basri tıııcıl• 
Hamdi Toka7. 

%0 Ajanı, meleorolojl haberlerL 
%0,15 Türk mıi•iiL 
Çalanlar: Vecihe, R-1 Erer, RUı<" 

Kanı, Cevdet Kozan. 
Oku1anlar: Mahmul Karınciaf, llfıl' 

•tJ'1'eD Sf!nar. 
1- Isfahan PetrevL 

- Lem"I - isralıaıa prlıı: Nan " ' 
kınla kül oldum. 

3- Rahmi • btaluın prllın Etme .,.r 
Iıude fla'an. 
4- Sadelll.a • UM&lr. .. rlu: A:rnlık 1; 
dönbmü. 
s- A<ua Be>' • u...ır. p rlu: c' 

raklbL 
8-- Balk l llrktltl • Ekin ekli.al ,;.· 

lere, 
1- hı.e - Nlkrlıı prim Gftıll il 

ffla. 

- Şevki Be7 - - ... ım """ 
, ....... bana. 

- Tahir .. rım ile• sana -~ 
111- U1M&k müsleral: Baar.U.-"" 
il Memlekel ual a)'an. 
U Milılk (n...,u pllklar) L 
%1,10 Müzik (RIJ'&sell Cıunhıır ııo' 

dosu • Şef: İbsan Künçer). 
!Z Anadolu ajansı (spor _.19ll-
ız.ıo Müzik (cazband • Pi ). fi 
!%,45 • U Son aJam lıabeılerl 

nrınkl ll"'l'r&m. 

YARIN 
ız.ss Türk milzlil • PL 
13 Meml"ket a.at a,.an, aJaa' " 

meteoroloji haberlerL 
13,15 Müılk (neşeli pllklar). 
13,45 • H Koaaşma (kadın ..,ad>· 

~ 
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~eştıur hı 
ler. lı rsızıardan birini ı,eti - 1 

.. ~trsız k·ı · 1 
• 1 ıde bakar ve bir 1 

diyeti> reisi Moris. Lö~uar 

P miyefü reisi Morıs Löbur 
tamam 86 yaşındadır. Saç: 

lan bembeyaz olmakla beraber do-

külmemiştir. Yürüdüğü ~ama~ . 
dimdik, genç bir süvari zabıti gıbı 
.sert adımlarla yürür. 

Löbuar kendisi ile. görüşen bir 
gazeteciye, böyle herdem taze 

kalmasının sırlarını şöylece an • 

latmıştır. 

_ Bizim ailemiz böyledir. Bü
yük annem 94, ablam 96, babam da 

85 yaşında, fakat bir kaza neti • ı 
cesinde öldü. 

- Bu sözünüz bana, iki sene ev· 
vel Rozat'da tesadüf ettiğim bir 
ihtiyarı hatırlattı. Banyolara te
davi için gelmişti, fakat kendisini 
değil, damadını ... Adı Ronjiye idi. 
Varşovadaki Fransız enstitüsün -
de profesördü. 83 yaşında ve bir 
delikanlı gibi idi. Babasının 89 ya
şında olduğunu, günde altı kilo -
metro yol yürüdüğünü, bir gün 
fazlaca kiraz yediği için hazımsız
lıktan öldüğünü ...• söyledi, 

1-li)N I•LG!AP-96 f O a&'f .... 

·Dilber Çingene Kızını~ 
Altın Gerdanlığı 

Çingenelerde Kadının Kıymeti, 
Alacak Adamm Servetine Göredir 
K 

ap'm en büyük elmas tüc· 
carlarından milyoner joha 
Şimid'in oğlu, Paris sudan 

haricindeki Çingeneler obasında 
yaşıyan güzel Valantin Valdes'Je 
nasıl tanıştı?. Bu çok sade, o nis· 
betde meraklı bir sevda hikaye
sidir: 

Biribirlerini görmüşler, sevmiş· 

ler. Medeni kanunlar bir delikan· 
lıyı bir Çingene kızına gönül ver
mekten menetınediği gibi evlen -
mesine de mani olmaz. 

Paris surları dışındd'ki çingeneıer abasında yaşıyan gtızeı Valatıtt 

Bu Adam 
Delimi idi? 

ha, ne ocak aramayıııız. Geçen gün zere istasyonda 
yatak odamda sıfır tlerece soğuk trene binecek iken 
vardı. Yattığım zaman battaniye· bu feci akibete 
ye sarılır yatarım. Bu suretle ne uğramıştır. ~avi.s 

üşürüm, ne de nezle olurum. ismindeki maz .. 
- Muhterem üstad, ya yemek- nun mahkemede 

leriniz?... ayakta dururken 
- Doğrusu, yemeğe çok ehem· kendini tutamı • 

miyet verdiğim yoktur. Hiçbir va- yacak bir halde 
kit şunu· isterim bunu isterim de- bulunuyor ve po
medim. Öğleyin

1 

biraz et, biraz lis tarafından tu
sebze yerim, bir bardak şarab içe- tuluyordu. Vak'a 
im. Akşam yemeklerinde bir esnasında bulun • 

sebze çorbasından başka bir şey ~uş olan ve Da • 
yemem ve mütemacliyen çalışırım. vısi yakalıyan po-

- Lokantada l'eınek yemez mi· 1~ ~em~ru de • 
i . , mıştır kı: 

s nız . ... 

- Baz an... Herkes gibi yerim. 
Yemek sonunda bir konyak içe· 
rim. Fakat, ispirtosu kuvvetli iç
kiler kat'iyyen kullanmam. Ge -
celeri sokağa çıkmam. Onbire 
kadar çalışırım ..• 

Amerikada geçirdiğiniz k&-

(Devamı 6 mcı ıahlfede) 

- Kızı trenin 
yoluna iten ken • 
disi olup olmadığı 
sorulduğu zaman 
Davis: 

- Evet .. demiş. 
tL Kız öldü mil, 
öldü değil mi?. 

(Devama 6 anad&l 
Evinde böyle bir eğlentJde bulunduktan IOnnı 

sokaia çıkmq ve bu felakete uiramqta 
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Eski Evlerde 
Hayat 

Nasıl Geçerdi? 

B. T ak•mları Arasındaki 
Lik Maçları Sona Erdi 
Diın Taksim stadyomunda Galatasaray ve Fenerbahçe B takımlan 

arasrnda lik şampiyonluğu ınaçlanna devam edilmi§tir. Yalnız Galata
saray takımı, beklediği oyunculardan bazıları gelmediği cihetle sahaya 

r' inci sahifeden dev'lm) eksik "adro ile çıkm4tır. 
daha ziyade alışık olmaları icab Oı.ıuı Fenerin luikimiyeti altında başlamış, bir müddet böyle de-

-a1n .:tıni.•, sonra mütekabil hücumlar olmıı•, neticede Fener takımı etmez mi?. v < -. • 

Evvelce apartımanlar, Beyoğ • üç sıfır galib gelmiştir. Resmimiz ~u müsabakalardan heyecanlı bi1' 
)unda tek tük vardı. Oralarda kaç safhayı göstermektedir. . 
aile iskan edebilirsiniz?. Zaten bu Bu suretle B takımları arasındaki lik Tnaçlan da sona erınış ve 
dediğim zamanlarda Beyoğlunun Fen~bahçe 21 puranla şampiyon Galatasaray 17 puvanla ikinci 
o eski apartımanlarında Türk a - olmtı§tur. 
ileler çok oturmazdı. Çok değil, füı.gün mühim spor müsabakaları vardır. Bunların tafsil<itını ya-
hiç oturmazdı. rınki sayımızda bulaca1'sınız 

Geçen gün bu zata rasgeldim. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sonradan zengin olmuş, yüksek -
ten atan bu zattı. Şuradan bura • 
dan konuşuyoruz. Bana ne dedi, 
biliyor musunuz?.. cKalörifersiz 
apartımanda oturmağa da aklım 
ermiyor. Nasıl olur buader? .. Ev
de sıcak su yok. Sabah kalkınca 
evin içi buz gibi soğuk .. Kalöri -
fersiz aparhmanda oturanlar nasıl 
yapıyorlar, bilmem.. Vallahi, ben 
olsam, hemen üşür, hasta olµrum .. 

Köylere Kadar Giren Metresler 
(1 inci sahifeden devam) 

bilir denilmektedir. Her ne kadar 
mukaveleye kanun hilafına ada· 
ba mugayir olacak şartlar konul
mamakta ise de tarafların arzu>U 
ve akdin hakiki maksadı düşünü
lecek veya tatbikatta aldıi,'l şekil 

takib edilecek olur.a akdin esasın-
Allah saklasın ... • Bu sözleri bana da adaba muhalif olduğu gözönün· 
söy liyen zatı çok eskiden tanırım.. de bulnndurularak bu kabil akit

)ere cevaz vermemek veya çok 
tahdid etmek doğru olur. Zira yi
ne Borçlar Kannnuınuz ahlaka ve 
adaba mugayir akidlerin batıl o 
lacağını kabul etmiştir. Binaena
leyh bu mukaveleler netice itiba
rile kanun nazannda batıl olaca-

fusa kaydedilecek ki burada fili 
ncseb karışıklıkları meydana ge 
Jecek, veya sicilli nüfusa kayde • 
dilmemiş bir sürü çocuk peyda o
lacaktır. Curnhuryetin onuncu yıl
dönümünde neşredilen af kanuni
le bu şekilde nüfusa yazılrnıyan
lar bir defaya mah•us olarak kay
dedllmiştir. Eski sistem ve usul
lerden henüz yeniye intikal dev
rinde husule. gelen gayritabıilik 

leri tashilı için, bu hareket pek 
makul idi. Ancak bundan sonra, 
böyle bir halin tekerrürü doğru 
olmadığına göre yanlış tatbikatla 
ve hizmet akdi surctile meydana 
gelen, ııelebilecek olan ve cemi • 

Kürek MahkOmu Dilber Çingene Kızının 
( 5 iııci 8ahifeden devum J 

birisı, gazetelerden birine yazdı
ğı bir mektubda, polis müdürünün 
eski bir kürek mahkfunu olduğu
nu söyler, bir de fotoğraf gönde
rir. Gazete, mektubu ve fotografı 
neşreder. Vali, polis müdürünü ça
ğırır. O da, vaktile bir suiistimal 
meselesinden dolayı beş sene kü
rek cezasına mahkum olduğunu 

ve cezasını çektiğini itiraf eder. 
Şehir meclisi, meseleyi tetkik ve 
müzakereden sonra, zabıtanın ba
şında, tecrübeli ve bütün hırsız
ları, serserileri tanıyan birisinin 
bulunmasının muvafık olduğunu 

söyler, ve polis müdürünün vazi
fesinde ipkasına karar ve. ir. A -
hali de bu -kararı alkışlar. 

Alkışlaİn\lkta hakları da var. 
Çünkü bu eski kürek mahkumu 
polis müdürü işe başlıyalı hırsız
lık, hem~n yok denilecek derecede 
azalmış, kavga ve gürültü e)<sil - 1 
miş Kadınlara, çocuklara taarruz 
eden yok. Gece ve gündüz herkes 
serbest dolaşıyor .. 

Hakikaten, hırsızlar, dolandı • 
rıcılar, yankesiciler bu eski mcs
lekdaşlarının zabıta kuvvetleri ba
şına geçtiğini görünce ya büsbiı
tün hırsızlıktan vaz geçmekten, 
ya da terki diyar etmekten başka 
çare kalmadığını anlamışlar, bi -
rer birer şehri terketmişlerdir ... 
ı-~~~~~~~~~~~-ı 

Çatalca Asliye Hukuk Mahke -

Altın Gerdaıılığı 
(5 inci sahifeden devamj 

lamış, ona göre terbiye etmiy<, ye
tiştlımıye karar vermişti. 

Çingeneler, karılarını saun a • 
lır !ar. Bu pek eskiden adet olmuş
tur. Kadının kıymeti, liyakatine 
veya güzelliğine göre değil, ala • 
cak adamın servetinin derecesine 
göre takdii' olunur. 

Mösyö Frank Şimid. Valdes a
ilesini İspanyada iken tanımıştı. 
Az sonra oğluna: 

- Güzel bir kızla evlenmek .Is· 
ter misin? 

Dedi. Berı tarafta Valdes de kı
zına: 

- Zengin, güzel bir delikanlıya 
varmak ister misin?. 

Diye sordu. Her ikisi de muva
fakat cevabı verdi. Delikanlınııi 

ve kızı . bat.ası para meselesini ça
bukça hallettiler: Yüz bin franklık 

bir altın gerdanlık... 1 
Kızın serveti yoktu. Babası ka

zancılık yapıyor. Ailesini şöyle 

böyle geçindiriyordu. 

Düğün iki ay sonra Pariste ya
pıldı. Kayınpeder altın gerdan -
lığı güzel kızın boynuna taktı. Ka

dınlar etrafını aldılar. Kabilenin 

en maruf falcılarından birı. ye11; 
gelinin avcuna baktı: 

-Valantin, dedi. Bahtın açık. 
On dört çocuğun olacak .. 
Artık herkes içiyor, gülüyor, oy

nuyordu. Eğlenti sabahlara kad :ı: 
devam etti. Misafirler birer bue.· 
gitmiye başladılar. 

Gelin birdenbire bağırdı: 
- Gerdanlığım... Gerdanlığım 

nerede?. 
Yaşlı bir Çlngene karısı cebin -

den bir deste iskambil kağıdı çı

kardı: 

- Telaş etmeyiniz, dedi. Baka
lım gerdanlık nerede, kimin elin
de?. 

Yeni gelın ağlıyor: 
- Gerdanlığım bulunmadıkça 

şuradan şuraya gitmem ... 

Diyordu. Güzel kızın gözyaşla
rını gören elmas tüccarı: 

- Gerdanlığı bulana yiiz bm 
:frank vereceğim .•. 

Dedi. Az sonra, Çingenelerden 
biri: 

- Buldum, masanın altına düş-ı 

müş diye gerdanlığı uzattı. Caz 
yeniden çalnuya başladı. Çiftler, 

biribirlerine sarıldılar, dönmiye 
başladılar. 

Aramızda iki üç yaş fark vardır. 
Demek, şlındi elli beşinde kadar .• 
Bu zatı belltl 30 senedir tanırım. 
Henüz on, on beş senedir apartı
manda oturur ve kalörifer kulla
nır .. cAnamdan, babından da böy
le gördüm• dese, yalan söylemiş, 
çünkü eskiden İstanbulda böyle 
apartımanlar yoktu. Neyse, uzat
mıyalım, bu zatı eskiden de tanı
rım. Şimdi. kalörifersiz yerde o
turamam, diyen adam, eskiden, 
biz, gürül gürül çini sobalarımızı 
yakarken, o, soba bile yakamazdı. 
Saç mangalda ateş küllerini maşa 
ile karıştırır, kış odasının kapı ve 
pencere aralıklarına keçe parçala
n, kağıdlar çiviler veya un hamu

ğından bu butlanı hukuku amme 
namına teyid etmek lanın gelir. 

yet hayatunıza aykın diişen vazi· 
mesinden. 

yetleri bertaraf edecek tedbirleri Deniz bank işleri 

rile yapıştırırdı.> 
Eski İstanbullu dostum, kimbi

lir, daha neler anlatacaktı. Fakat, 
kendisinden özür dileyerek ayrıl
dım. Matbaada işlerim beni bekli-
yordu. REŞAD FEYZİ 

Japonya'nın 
Tehdidi 

P aris 26 (Hususi) - Uzak -
şark hadiseleri gün geç -
tikçe ehemmiyetli bi:r saf • 

haya girmekte devam ediyor. 

Hakiki maksad her ne kadar 
gizlenirse gizlensin bugün bu ka
bil hizmet akitlerinin bilaistisna 
yüzde doksan beşinin yukarıda 

söylediğim.iz gibi taaddüdü zev -
catın devamı demek olduğunda 

kimsenin şüphesi yoktur. Köylü, 
kadınla erkek arasında yapılan 

hizmet akitlerinin bir istatistiğini 
yapmak ve bu akitlerin tatbikat
taki neticelerini iyice tesbit etmek 
çok faydalı malumat verebilir. 

almakta acele etmeyi istemek her
halde haklı ve yerinde bir dilek 
olur. 

MUZAFFER GtlRAL 

Hariciye 
Vekilimiz 
Ati nada 

(1 inci sıılıit~den devam) 
Metaksas ve maiyetlerindeki ze
vatı hamil bulunan tren şimdi 

buraya geldi. İstasyon Türk - Yu 
nan bayraklarile süselnmiş. cad -
deler donanmış idL 

Vekilleri istasyonda Kral nanıı-
na gönderilen zevatla nazırlar, 

meb'uslar, hükumet erkanı, Bal
kan antan.tı ve Sadabad paktı dev
letleri sefirleri ve çok kesıf bir 
halk kütlesi karşıladı. 

Gerek istasyon, gel'ek yollar 
hıncahınc dolu idi. Bir müfreze 
selam resmini ifa eyledi. Vekili
miz halkın coşkun ve sürekli al· 
kışları arasında Başv~kil Metak
sasla birlikte bir otomobile bine 
rek ikametine tahsis edilen Bü -
yük Britanya oteline gitti. 

Müddei avukat ile müddeialeyh 
Kemal geldiler, bu bapta yazılıp 1 D 
hazırlanan aşağıdaki karar a!enenı 

kendilerine okundu· Miiddei Istan

enizbankta üç yüz bin lira 
tasarruf edilerek yarım mil
yon lira üzerinden yeni kad

bul Galata Havyar Palas han nu
mara 16 da Alber Katuel avukatı; 

ro hazırlanmaktadır. Bu yarım 
milyona sığdırmak ve bugünkü 

Osman Vefikin müekkilinc izafe - amme hizmetlerine halel verme
ten Çöplüce çiftliği sahiplerinden den yeni kadroyu yapmak sala -
Refet zimmetinde masarifi icraiye biyeline malik olan umum mü -
ve avukatlık ücreti ve kanuni faiz- dür Yusuf Ziya, Denizbaııkta !fiğ

den alacağı Qlan iki yüz altmıış li- vedtlecek şubelerle açığa çıkarı -
ranın istifası zımnında İstanbul Ye- lacakları teshil etmekle meşgul -
dinci icrasından binniyabe vaki iş

ara binaen mahallen tutulan 8/9/ 
934 tarihli zabıt varakasında yazılı 
olduğu üzere ismi geçen çiftlikte ic
ra memuru~ sıfatiyle müddeialeyh 
Kemal haciz yaptığı yüz seksen li
ra kıymetinde 6000 kilo yulaf ve 
doksan lira kıymetinde 3000 kilo 
arpn, Üç yüz altmış lira kıymetinde 
9000 kilo buğdaydan ne miktarının 
tohumluk olarak verileceği ve ne 
miktarının da satılması ıcap edece-. ı 

dür. l 
Kadro harıci kalacaklar tercihan 

Deniz bank kurulunca haricden a- j 
lınanlar arasından seçilecek, ve 

bazı liizumsuz şubeler kaldırılacak 
diğer bazıları ise alakadar olduğu 
bir şube ile birleştirilecektir 

Kadroda kalanların da halen 

Yaşlı Bir 
(5 inci sahifeden deva.,,: 

zayı lütfen anlatır mısınız... Na
sıl oldu bu? ... 

almakta oldukları lüzumundan 
fazla yüksek ınaaşlar makul had
lere indiri'lecektlı. 

Eski umum müdür Yusuf Ziya 
dün yeni umum müdürle bir bu
çuk saat görüşmüştür 

Denizbank Satie binasını Jü -
zumundan fazla fiatla satın alan
lar aleyh.ine bir dava Jçnuya karar 

vermiştlı. 

Sümerbankta 
Diğer taraftan Sümerbank mü

dürü ve şeflerile memurlarına 1939' 
senesi başlangıcından itibaren ve

rilmış olan zam maaşların kate
dilmesi ve verilmiş olanlann dahi 

istirdadı için 

v~rilmiştır. 

alakadarlara emir 

Delikanlı 
maske) nin dekorunu çizdim. el -
biselerini tarif ettim. 

Filistin Konferansı 
(2 itıci sayfo.dan devam! 

ehemmiyeti de olamaz. oıs;a 
harb içinde İngilterenin ili .. 

deratını idare edenlerin iki Y 

löklerini gösterir ki bu hakilıJ 

anbışlması Filistin mesel . 
halline yardım edemez.. uarb i" 
de verilen sözlerden ziyade 
kü vaziyet ile karşılaşınal< 
doğru olur. Ve burada .Arab 

vası şüphesiz daha kuvvet~ 
Çünkü Arnblar hfilii meml6' 
büyük ekseriyetini teşkil ~ 
!ar. Mandaya karşı yİnl1İ 

devam eden nıokavemtıtleriel 
son seneler içindeki setin ... ~ 
dclelerile Filistin Arablar~ 

four beyannamcsilc istihdaf 
len gayenin elde edilemiyc<" 

anlatmış oluyorlar. Esa:.CD fiti 
ye elde edilse de dünya -Y• 
meselesi hallt:'dilmiş olmaJ. 
hudiler ve Arablarla bcrob<" 
listinin bir milyon dört yuı. 
nüfusu vardır .Bunların do 

yüz bini Yahudidir. Geri ı.alııl 
milyon Arabı memlekette• 
çıkarıp da yerlerine Yahudi · 
)eştirmek mümkün olsa bile, 

yadaki Yahudi nüfusunan r,ol 
çük blı ciizüne yer huhınn>ııl 

cak ve Yahudi meselesi bu 
halinde devam edecektir. O 

de Doktor Weismanuı istcıli~ 
hi Filistin •büyiik mikyas~' 
hudi muhacereline a~ıi;a d• 
memlekete gidcbilccel. 018' 
hudilerin miktarı ancak bİI 1 

insandan ibaret olacaktı#. 

çok büyük bir mesele olaJI 
Yahudi meselesi ile FiJhtJıl 

selesi birihirine karıştın! 
lıdır. 

Diğer taraftan bugüne ~d~ 
listindc yerleşmiş olan yait 
rin ekalliyet lıakları da 

lıdır. Esasen Arablar da boıı' 
snid gorünüyorlar. 
nal müna ebetlerin bujiÜP)5.ı1 
rarsız vaziyeti içinde FilisliJI 

selesinin uzayıp gitmesi yııl<JP' 
ta bir takun karışıklı.kJM11' 

masma •ebeb olabilir. çıuııı• 
!istin mesclc>i bir Filistin 
lesi olınaktan çıkmış da 

bir Arab davası halini 
Biitüıı Aı:ab memleketlcrjııİ 
ra konferansına çağırmakl9 1 
tue de bn meseleyi bir MI 

ıil vası yapmıya yardım etını.ı..,, 
Yemen murahhasının v&SIJ~ 
bu karışıklığın nelere ıuıd 
rükknebilcceğini göster~ Saracoğlu bir müddei istira -

bati müteakip ziyaretler yapacak, 
kendisine bu ziyaretler iade olu
nacak, akşam otelde mükellef bir 
ziyafet keşide olunacaktır. 

ği hakkında erbabı vukuf istima et
meden ve İstanbul İcrasının bu hu
susa dair kararını almadan hodbe -
hot mahcuz ekin ve hububatı Refe
te geri vermesi müekkilinin zararı
nı kasden ihtiyar etmiş ve kanuna 
aykırı bu hareket olduktan ba1ka 
işbu emvali mahcuzenin satılarak! 
gerek İstanbul Yedinci İcrasının 
934/1921 ve gerek Üçüncü İcrasının, 
934/1240 sayılı dosyalarına bağlı a

lacağına mahsup imkamnı da orta
dan kaldırm,µc suretiyle müekkili
ni zarara uğrattığından emvali mah
cuzenin aynen ve kabil olmadığı 

- On iki sene evvel Amerikaya 
gitmiJjtim. Birkaç aylar kaldım. 
Bu, peri masallarını andıran bir 
hikayedir. Bir gün evime bir mös
yö geldi, sordu: 

Doğumumun 75 inci senesını 

kutlulamak için bir ziyafet tertib 
ettiler. Bundan bir hayli para al
dım, bankaya koydum. Büyük ve 
mühim bir eser yazıyorum. Eski 

demlerin kostümlerine, kıyafet -
!erine dair ... Eserin beş cildini bi
tirdim. Daha birkaç cild yazaca-

1-~~~~~~--

Saracoğlu burada, iki veya üç 
gün kalacak, bu müddet zarfında 
Kral tarafından kabul edilecek ve 

- Siz, Löbuar mısınız? .. 

Lüi devrine aid elbiselerin nasıl ğım. Bundan başka eski devir -

Ü !erden zamanımıza kadar bütün 
olduğunu biliyor musunuz?.. ç 

elbiselerin, kumaşların lügatini 
silahşurların nasıl giyindiklerini 

- Ben Fer Banks'ım... 18 inci İngiliı . 
Generalı 

Japonlar, A vrupadaki müttefik· 
leri Alınanlarla İtalyanların yük
lerini hafifletmek için yeni ve l 
fevkalade tedbirlere baş vuruyor
lar. Bu arada evvelce işgale teşeb
büs ettfkleri ve sevkülceyş bakı
mından pek büyük ehemmiyeti 
haiz olan Hainan adasının bütün 
limanlarını birer buer zapta baş
lamışlardır. Bu suretle Kungçen
deki Fransız arazisi Japonların ka
radan ve denizden ablukası al
tında kalacak ve liman ölü hale 
getirilecektu. Ayru zamanda Ton
kin körfezinde bulunan Fransız 

filosu da bu suretle Japon kon -
trolü altında kalacağından Hong-ı 

kong ve Singapordalti İngiliz do
nanmasile teşriki mesaı edemiye
cektir. 

Hizmet akti yapılırken noterle
re vasi bir tahkik saHihiyeti ver -
mek, köylerde ihtiyar heyetleri 
nin hizmet akdi yapan köylünün 
kim olduğuotı, isim ve nded iti • 

barile tayin etmesi ve toprağı o
lup olmadığı ve ne ile meşgul bu
lunduğu ve bu kadınlardan nasıl 
istüade ettiği hususlarını araştır
ması ve nihayet bunları sıkı mü
rakabe eylemesi kanunun bahşey
lediği hak ve saliihiyetten aykın 
hareket edenleri takib eylemesi, 
bu şekildeki mukavelelerin ya 
hiç akdedilmemesi ve)<a aktedi
lenlerin iptali cihetine . gidilmesi 
bakımından hükfunetin ittihaz e 
deceği tedbirler zümresindendir. 
O vakit hizmet akdi de kanunun 
istihdaf ettiği gayeye varmış olur. 
Bugün mütemadiyen medeni ha
yatta ileri hamle yapan ve bn 
ileri hamleleri kolaylaştıran ka
nunlar vazeden ve orta çağ zihni
yet ve itiyadlarını her ne bahası
na olırrsa olsun şehirden, köyden 
tamamen söküp atan Cumhuri -
yetimizin rejimine uygun tedbir
leri almakta vakit geçirmemek 
cemiyetin selameti bakımından 

elzemdir. Kanunlara sığınarak 

muvae.aalı muameleler yapanları 
ve bnnlara alet olanları merha -
met göstermeksizin takib etmek 
sosyal kalkınmamızı her bakını -
dan kolaylaştıran, ahlfikı koru -
yan zaruretlerdir. 

Yunan hükı'.ımet ricalile mütead- takdude tutarı olan altı yüz otuz. 
did temaslarda bulunacak, bu ara- liranın maa masarif ve ücreti veka
da beynelmilel vaziyet karşısın • ite tahsili talebiyle ikame olunan 
da Türltiye ve Yunanistanın taltib davanın yapılan muhakemesi so • 
edecekleri hattı hareket ile Bal - nunda: Tafsilatlı zabıtnamede yazı
kanlar vaziyeti, Türkiye ve Yu - lı olduğu üzere zlıaat odasından 
nanistanı a!akadar eden bütün me mevrut müzekkeri cevabiyede dö -

biliyor musunuz?.. yaptım. 

-Tubii biliyorum. ,,,----·-·R·~·-5--v---!I Ge/ı·yof 
-_o halde sizi.Holıvuda götü- Dr. ~!cı ~~a~~lar . _.I 

recegun... Ankara 26 (Ilusu.sı P1 .. "',,/ 

Diğer taraftan Japonlar Sovyet
leri:n muhtemel bir harekatına 

karşı da müteyakkız bulunmakta 
ve Mançukoda ve Sovyetler hu • Bu mukavelenin mahalline mas-
dudu civarında mütemadiyen tah- ruf olmıyan ve zahir ola«ak neti
şidat yapmaktadır. 1 cesindeki münasebetlerde meyda-

Bundan başka dün Sovyetlerle na gelecek çocuklnrın vnziyetini 
Japonlar arasında yeni hlr hadise mütalca edersek bu noktada da i
olmuş, Argon nehri sahilinde iki 
taraf y<.>niden çarpışınışlardır. 

Uzakşark bUdiseleri ehemmi 
yctle takib olunmakt;.dır 

ki hal ile karşılaşabiliriz. Ya ko
canın hak.iki karısı iizerinde )'& -

pacağı tesir ile çocuğıın her ikisi
ne aid olduğu kabul edilerek nü-

seleler tezekkür edilecektir. 

Bu Adam 
Delimi İdi? 

(5 inci sahifeden devam} 
Bu muhakeme neticelenmemiş i
se de Davis aleyhinde delil de bu
lunamamıştır. Tabkikaıtın d;aha 
derinleştirilmesi için muhakeme 
bırakılmıştır. 

ğülmüş yulafın iki kuruş ile üç 
j kuruş ve keza arpaların iki kuruş 
on para ile üç. kuruş on para ve dö
ğülmemiş buğdayın beher kilosu bu 

mütehassısı ,. 
75 yaşında olduğumu, bu uzun m.izdcn)- Misafir Jngil~ .

1 
d .• · · Muayenehane: Beyoğlu Par ,. 

yolculuf:u yapmak isteme ıgınıı ıı rali tetkik gezintilerine 11e • ') 
söyledim. Önüme, dolardan bir yol makka,pı, tramvay durağı. er.t'ı 

'd'I b' Kabul saati: 15 den sonra. lerine bugün de deva'." _.ı 
keçesi serdi ve kolayca gı ı e ı- ı Perşembe giinle•i muayen" ve biiyük mekamlan ,..yıı<' 
leceğini temin etti. Kabule mec • rek veda <"ylemektedir. 
bur oldum. Halivudda (Demir • - ----•p•ar•a .. sur ... _ ____ i l fi' 

General Naslih bu akŞ' ,.ıı 

kuruş yirmi ~~ra kıymet takdu e - - -
dilmiş olması itibariyle kaidei nıs
fat ve adalet...nazarı dikkate alına
rak vasatı ihtiyar edilerek döğül -
müş bir kilo yulaf yüz para hesa -
biyle tutarı olan yüz elli, döğülme
miş bir kilo arpanın üç kuruş hesa-

- - - -- lokantasında bir kokteyl ~ 
recek ve bu akşamki ekSP 
tanbula hareket edcccl<tit· 

biyle üç bin ltilo arpan:n doksan ve • _ 

- dokuz bin kilo döğülmemiş huğda- Baş Dış Nezle,GrıpRomatzzma 

T ı t yın beher ltilosu için de bir kurnş- I I I tırase 

Suriye 
Uçuruma ıflı 
SürükleniY0

' 

(Birinci sayfadan devam) 
Bu esas dairesinde mutabık kalındığı takdirde 

Fransa, Amerika \e japonJanın da iştirakilt> büyük 
bir konferans toplwnarak silahların esaslı surette 
tahdid edilmesini ve bilhas'a bir hau paktı akte-
dilme~ini ileri süreceklerdir. 

Beriln Roma bu meseleyi İspanya mcı.elesinin 
hallini müteakip ortaya atacaklardır. 

Frauko pazartesi günii lıukukan İnı.:iltere 
ve Fransa tarafından tanınmaya karar verilmiştir. 
Ayni zamanda İngillere ve Fransa kan dökülıneme
si içi n Cumhuriyetçilerin teslim olmaları maksadile 

O P a n ! s 1 tan tutar.ı ofan doksan lira ve. yu - nevralji .kırıklık ve bütün ağrılarınızı der ha! k s ·-r 
karıda zikrı geçen yulafın mıktarı - icabında gUnde Uç kata allnablllr. 
üç bin kilo olduğundan bunun da 

' l\ladrid erkanı üzerinde tazyiklerde bulurunalan tutarı olan Y'' elli lira ki cem'an 
hos<bile İspanya meselesi nihai saflıaya girmek Ü· üç yüz otuz liranın mahcuz bu em- vekaletin müddeialeyhten alınarak üzere 25/3/937 tarihinde karar ve -
zeredir. 

Binaenaleyh Seriinin teşebbüsii ile İngiltere, 
Fransa, İtalya ve Almanya arasında Strasede bir 
toplantı yapılması ve İspanya işinden mütevellid 
vaziyetin görüşülerek halledilmesi cihetine gidil
mesi için bu devletlere bir teklif yapılacağı söylen
mektedir. 

Bu takdirde Çemberlaynin böyle bir toplantıya 
İnll'ilterenin iştirakine taraftar olacağı ve Fransayı 
da ik na edeceği ilave olunmaktadır, 

vali İstanbul tetkik merciinden ka- müddeiye verilmesine ve mahcuz rilmiş olup müddeialeyh icra me -

rarı alınmaksızın doğrudan do~ru. - zahirenin dörtte bir hissesi Hadiye- muru Kemalin ikametgahının meç
ya borçluy~ terk ve teslım edilmıf nin, iki hissesi başkalarının olduğu bul bulunduğu mübaşir derkenarı· 
olmasına bınaen İcra Kantununfikun dosyada mevcut 8/8/934 tarihli za- ile ilam suretinin bila tebliğ iade e-
5 ve 6 ıncı maddelerine ev an !:ııt varakasında yazılmakta ise de dilmiş olmasına binaen müddeti ka 
müddeialeyh icra memurundan a -
lınarak müddeiye verilmesine ve bu bapta bir gı'.ına istihkak ilam ve nuniyesi zarfında temyizi dava 

masarüi muhakemenin müddeia . \•esikası ile mertebei sübuta vasıl edilmediği takdude hükmün kesbi 

l
leyhe tahmiline ve vekil Osman ılmadığına göre şayanı iltifat gö - katiyyen edeceği ilanen tebliğ olu-

Vefike takdir edilen 25 lira ücret -ülmediğine kabili temyiz olmakinır (15347) 

(1 ind ıahifcdeD 4' f 
Bütün bunların fevk;o0f

1
,; 

da idaresi ve muhtelif . ef 
unsurların tahrikatı surıJ.,JI' 

jı<• 
yet müşkül ve bir daha cif' 
rultamıyacak bir hale ge · 

ıııı· 
Doktor Şehbender u':rıl 

grev hazırlıyor ve karı~' ,ı ~ 
bastmlmasına beyhude çı!'. 
Suriyen;n akıbeti hak)( ı !l ,j'ıl . . rıı• 
len en ~y !erin bepsı şı jıl el' 
rer tahmin veya te!lleıın 
ret kalıyor. 
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Müsteşar Bey Okuduğunuz 
Raporu Donanmaya Havale 

E t mekte n Vaz Geçtim 
Vasıf Bey, Nazırın İstediği Raporu Kağıtların 

Arasından Ayırıp Paşaya Verdi 
.Bahriye Nazırı raporu a!Aka ile 

dinüyordu. Vasıf Bey durunca sö
zü aldı: 

- Bu da yeni mi! 
- Hayır paşam! 

d - Şu telgrafla bildirilen Ban· 
ırnıa bombardımanının raporu 1 

değil mi? 

- Evet efendim! 
- Peki... öteki nereden? 

dan korumak için teşkilit meyda· ı 
na getlrmeğe müsaade ıstiyorlar· 
dı. 

- Evet Paşam! 
- Yalnız bir müsaade ile blr • 

altından gülmekten kendisini ala
madı, gözlerini 'oere, tlirlil desen
lerle süslü kırın ı tüy 1ü halının 

üzerinde gezdirdi. Nazır müste • 
şarın fikrini sordu: 

- Ne dersın sen buna? 
- Korsanlığa yol açacağına ak 

hm yatmıyor da.. 
Nazır odayı çın çın öttüren bir 

kahkaha fırlattı: 

HiKAYE: 

Orman Seyahati 
A hmed, dağları, ormanları se· 

verdi. Yaz ve kış fırsat bul
dukça sırtma çantasını atar, 

futbol pantalonunu giyer, sp.ır ço-

rablannı ayağına geçirir uru sini 
bastonunu eline aJ k A !emclliJİ 
ormanlarına dojtnı yPl alııdı. 

Ahmedin tam z:ıunaniJ.rıııda bu 
halini gören ar.lcadaşlan onunla 
alay ederlerdi 

Hatta; Ahmedi ahmaklıkla it -
ham ederek onun hayat.o.: bir ser-/ 
serilik telakld ederlerdi, 

bise idi. Kıravatları. ütülü şapka
ları başlarında idi 

Onnan çalı! ına ta.kıllln elbi • 

seleri yırtılıyordu. İskarpinleri 
patlamıştı. Elbiselerinden hayır 
kalmamıştı. 

Tam Alemdıığına yaklaııırken 

yağmur tutturdu. Orman geçid • 
!eri ve yollan sularla ve çamur
larla doldu. 

!::IOK TILOIAl"-26 

YAZISIZ alKA E 

{Devamı YU) 

- Okuyorum paşam! Ereğli li-
ll'lan reisliğinden! 

- O da tahtelbahir işi mi? 
- Evet paşam! 

likte bir talebleri daha- vardı.. 
Kendilerine devletçe bu maksada 
yarıyacak ve yetecek harb mal • 
zeınesi verilmesi.. e dersin?!. 
Enver Paşayı bir tülrü buna ikna 

1
. 

ve irza edemedim! 
- Fena bir teşekkül değil. Ni· 

çin razı olmuyorlar acaba? 
- Sonunda korsanlığa, imtiyaz

lı deniz şekavetine yol açar, başı· 
rnıza befii kesilirlermiş diyor! 

- Benim de öyle .. Yok crost Bul· 
garistanın ticari nakliyatını sek -
tedar eder, yok kendi gemilerimizi 
de soymağa kalkışırlarmış ... 

Ahmed, şehrin pis ha\·asını. ev
lerin sıkıntilı disiplinini dağ \'C 

ormanlarda gezerek giderirdi. Ar· 
kadaşları tatil :aımanlarında ma

halle aralarındıı, k hYelerde vakit 
geçirirlerdi. Hatta; birçokları da 

Zavallı clelıkanlılar yolları sO
kemez hale gelmi:şlerdl İkindi ol 
du. Akşam oldu, sular kararmağa 

başladı. Daha haLl ormanı söke • 
miyorlardı. Ahmed bağırıyordu: 

- Yürüyünüz... Akşam oldu. 
Sonra bu orman !ardıl gecel rsiniz 
ha ... 

MEDENİYET 
Nevyorka gelen Amerikanın 

yerli ahalisinden kırmızı derililer 
sehri gezip tozduktan liOnra; köy· 
lcrıne döner;ken konu yarlardı. 

SPOR 
B ugüukü insanlar bok> d ye 

bir nevi spor oyunu yal!ı _ 
yarlar Ellerınc içi kıtık vu

muşak eldi\•enlcr gıyip yumruk
laşıyorlar,_ 

l - R:aradenizde de bu mel'un • 

a~=~a~~Y h:;~:uk:~~~~l:ar. 
Bahriye Nezareti celilesiııe 
B· 

art ır müddettenberi faaliyetlerini 

1 tıran Rus tahtelbahirleri sahil-
erınıızı .. . 

1 1 
ve rnucavır !iman iske • 

e er· ' 
k" 1 topa tutmakta, fırsat ve im-
d~n buldukça mühim zararlar ver
add7ektedirıer. Evvelce de müte
rıaki~ raporlarla arzettiğim deniz 
la vasıtalarının duçar olduk-

rı taarruzıar . . 
sekte denız naklıyatım 
Çok dar etınekte, bu yüzden bir 

zararlaı-ı ·· ddi lmak d Evvelki _ mue o ta ır. 

C,,_ ltlUı 18 kanunuevvel 332 
~ .. a lf" -

radd 
1 
~u kablezzeval saat 10 

k e erıııde. Hhilden 2 mil açıkta 
uru üzüm ve fasu lya hamulesile 

seYreden Şah.in kaptana aid 30 
tonıuk çift ambarlı Tlribahri yel.

~enıısi kendisine yaklaşan hır yel· 
b enıı tarafından taarruza uğramış, 
atırılnuştır. Bidayette yelkenli 

sanılan bu geminin percskop bo· 
~Usu ile biricik serenine yelken 
aklidi bezler asarak hüviyetini 

:izleyen biı Rus tahtelbahri ol • 
Ufıu, Yeteribahriye sokulunca 

Yelkeni ini mayna edıp mezkılr 
;:~iye taarruzla top istimali su· 
k ıle ha dığı kurtulan Şahin 
h~Ptanın ifadesiden ve sahilden 
adıseyı.· d"" b.. 1 d ı· k ur un e seyre en a a· 

,,adarlar tarafından yapılan be -
,anatıa 1 n an aıjıldığından halkın ma-
ı{;iyatuu tezelzüle uğratan ve mü 

h 
atı sektcdar eden tahtelbahir 

Ud'a 
Ilı h ve taarruzlarına karşı bahri, 

Vasıf Bey bu sebebe karşı bıyık 

- O zaman devlet kuvveti bun· 
!arı tenkiWcn aciz mi kalır paşam! 

(Dnanıı Yar) 

lngiltereyi Amerika 
Hareke e etiriyor 

(4 üncii sahifeden de•ıam) 
Paris ve Londra için istenen bir· 
şey ise evvela İngillerenin Avru· 
pada faal ve müessir bir siyaset 
takib etmesi 15.zım geldiğini bil
dirmiştir. 

İtalya Hariciye Nazırı Kont Ci· 
anonun Lehistan paytahtını zi

yar eti e tr afJnda Alman gazetele
rinin fi.kııi de hulasa olarak şöy
ledir: 

Lehistan herhalde Almanya ve 
İtalyanın tabii olan emellerini el
de etmeleri için onlara taraftar -
dır, Bu da bir taraftan eski müs
temlekelerin iadesi, diğer taraftan 
da iptidai maddeler teminidir. 
Hatta Lehistanın da böyle tabii 
g~rülen emelleri vardır. Yalnız 
buna cevab olarak şu nokta kay
dedilrnektedır: 

Lehis+.anın müstemleke ıstemesi 
Almanyanın istemcsı gibi değil -
dir. Lehistan kendisındc bulunan 
Yahudi nüfusunun btr kısmım 
gönderecek yer aramaktadır, E
ğer lreııdisine müstemleke verile
cek olursa cıralara Yahudileri yol· 
lıyacaktır. Lehistand;ı Yahudile
rin mevcudiyeti Lehlılere nisbetle 
nüfusun % 10 dcrecesindc-dir Hal-

buki Almanyada Yahudiler % 1 
nisbetinden fazla değildir. 

Dığer taraftan İngiliz - Alman 
münasebatında da bir yenilik gö
ze çarpmaktadır: İki taraf arasın
da ticari ve iktısadi müzakerelere 
girişilmek üzeredir. İngiliz na. • 
zırlarından ikısinİn Berline gide· 
cekleri an Jqılmnsı ü:ı:corjne A lman 
mehafili ne kadar memnun olduk
larını gizliyememlşlerdir, Her ne 
kadar şımdiden büyük ilmitlere 
lııapılmak fazla görülüyorsa da 
Berlin müzakerelerinden daha 
başka neticeler de çıkacağı bek • 
lenmektedir. 

İngiliz gazeteleri Londra ile Ber
tin arasındaki müzakerelerin vasi 
bir sahada cereyan edeceğini an
latmaktadırlar. Taymis gazetesi· 
ne göre İngiltere hükılmeti iki ta
raf arasında iktısadl ve ticari sa
h.ada devamlı blr anlaşmıya var
mak iSt:?lllektedir. 

Orta ve şarkı Avrupa piyasala
rında İngıliz ihracalile Alman ih
racatı arasındaki rekabete niha
yet vermek istenmektedir Diğer 

taraftan Paris ile Berlin arasında 
da ticari müzakereler devam et
mektedir. 

n u afaza tedbirleri alınması zım-! 
,.'.n~a alakadarların memur edil-
.,1esı · . ıstırhamile olbabda... 1---------------- -----------1 
E:te~1. ı· 

" ı ıman ve salıil kumandam 
Yüzbaşı F. R. Vogel 

- Bu da ayni mesele! 
- E:vet p am.! ... 

ıı; Bu. raporu bir derkenarla d 
di~a kunıanda.nlığına havale e-

- Peki erendim! 
Vasıf B <la C ey: odadan çıkacağı sıra-

bıiş eınaı Paşa aklına bir şey gel
gıb; onu durdurdu. 

--M·· ra~ı usteşar be~"· Baksanıza bi-

tıa.._ Son. okuduğunuz raporu do· 
ie ~ya havai etm kten vaz • 

ç 'Ilı. Onu bana verin! 
; Buyuru.n paı;am. 

ttı. ~ıf Bey: nazırın istediği rapo
C:: ıığıd!arın arasından ayırdı; 
c~~lll P y verdi. Nazır raporu 

lııe- Yeri :twdi, devam etti: 
'tr~ Size ondan bahoetrnemiştim .. 
b t zoııdan telle vcril,.,,iş bir maz· 
"•ka .sureti vardı. Başkumandan 
tUs~·ı paş~ ile onun etrafında gö
has ilik. Fi.kırlerimizde mutabakat 

1 Oldu. 
- E:vet paşam., 

lıı. ~ ieseıo u: Trabzon, Rize, da· 
kı k UtaJ ra yakın bir iki sahil hal
ııı,. endi gerniJerile düşman donan· 
nıak Ve destroyerlerine karşı koy· 
... ~ ' kasaba \"e köylerini gelişi 
' " Zel d"· U::man bombardımanların· 

Hİ KAYE 

BEYAZ AYILAR 
(f ü~ ıahifeden deva••" 

Y aşu merakla kadını k • ı.ladı. 
Prova yapıldı. Nihayet ilk gece. 
y aşu cazın başında Beyaz Kadı· 
wn en güzel numarası olan ·Öl
düren gölge• yi ilan etti ve bir 

kaç dak.ilta sonra platin saçlı ka· 
dın bembe,rez bir tül elbise için· 
de kare •e çıktı. Cidden insana sev· 
gi ve kadın güzelliğinin sırrını a
şılıyan az kadının Öldüren 
giilge• si seyredildi. 

Bundan sonra her gecenin kah· 
ramanL Beyaz ayılara sıra gelmiş· 
ti. Fakat b'Uyük gayretine- rağ
men ilk numarasında birkaç- falso 
yapması Y unun asabını bozdu. 

Belki.ı kt J!Mat iki üç ııün i
çinde ye tanıdığı ka<lına bağla
nabilmeıi imkansız değil mi?. 

Taş yilrekli artist ilk. defa net'it
sini kayb<'tti İkinci numarada 
yine asabının bozukluğu yüzün • 
den falşo yapıyordu. Birdenbire 
ayı elbisesini üzerinden attı, ma· 
salardan birinden kaptığı iki şam· 
panya işesini ayı yavrularının 
kafasında kırarak. onları ötdürdil. 

Çıldırmıştı, aeayıp sesler çıkara· 
rak ölen ayıların uğradığı akıbet 
alkışlanıyordu. Yabancılar bu ha

discyı biı numara zannetmişlerdt. 
Kendini, daha doğrusu aklını kay
beden Yaşu Beyaz Kadının üzeri
ne hücum etti. Parmaklarının bil· 
tün kuV\'etile onu hoğmak isti • 

yontu. 
Garsonlar, mü teriler Beyaz Ka· 

dını zorla Yaşunun elinden aldılar. 
Büyük bir skandal çıkmıştı. 

Yaşu birdenbire ortadan kay
boldu. Hiçbir yerde onu bulanu

yorlardı. 

Ortalık .ağarırken onu 
kenarında ölü buldular. 

nehrin 

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

Tepebaşuıda 

1 Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Buakş•m 2n.ao Jı 
(ANNA KARENDO 7 tablo 

İSTİKLAL CADDESİ:'IDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam !aat 2U,30 d:\ 
(BİR MUHASİP ARANIYOR) 4 P. 

sinemalara giderlerdi. 

Ahmed de ıılneıruya giderdi. 
Fakat; hiçbir vald.t kah\•eye git • 
mezdi. 

Lfilcin, her §eyden e\•vel sıhha· 
tini seven A1ımııd tabiati her şeye 
tercih ederdi. 

Ahmed çok gllrbuz ve kuvvetli 
idi. Tuttuğunu laıparacak derecede 
acardı. Arkad•oJ•n da bilakis cı· 

Delikanlılar yorulmu' ve bit • 
mişti. Nihayet gece oldu. Orma· 
nın bir kuytu yerinde yağmur al
tında kalmnlı: m buriyetinde kal
dılar. 

Ahmed, dcrhıı.1 ağaç kabukla •

1 
nndan ve yaprak!annd:ın bir ku
lübe yaptı, arkadaşlaruıı barın -
dırdı. Bu hal Ahmed için bir zevk 
ve spordu. Diğerleri için bir azab 
ve felaket ..• 

Sabahısı eve dönen delikanlılar 
bir daha dağa gitmcmeğe tövbe 
etmişlerdi. 

Fa.kat; Ahmed, o azablı sayılan 
yolculuğun ve ormanda geçirilen 
hayatın zeykini söyliye söyliye bi
tiremiyordu. 

inci Tarlası 

- Yahu; Nevyorkta ne yükaek 
binalar var değil mi? 

- Ya! .. 
- Biz de yapamaz mıyız böy-

de dersin? 
- Yaparız ... Neden ,rapamıya

hm?. 
- Nasıl yapabiliriz? 

- Nevyorktan daha kolay ve 
masrafsız olur. 

- Nasıl~ 

- Bizim ~ kulübo!l rini ua -

Nohud tarlası, şeker tarlası, pi-
rinç tarlası ~:tmlşsinizdir. Fakat; - - -').'. I.~ J. ~ 

lız, sıska ve .lı::ıuım z idiler. herhalde inci tarlası dııvmamı sı- • 
llJZdır. Öv. le ya ı·ncı· eki.il rml'... tüste koyarak kat kat havaya çı-

Günlcr ve &eneler geçtikçe Ah- k arınz .•. 
med daha kuvvetli ve gürbüz bir Halbukf Japonlar mdl inci 

1 1 - 'l:.ımam de~n doğru ... 
delikanlı oldu. Tahsilini bitirdiği tara an vUcud etinnişlcrdir. Kırmızı derililer; köyll'nne do-n-1 

Halbuki eı; iden boks O)-UOU va

"1İ yumruklaşma sporu hiç de bu· 

günküne benzemiyordu. 

Üç dört bin sene evv 1 Asyada 

bulunan •Yakut Türkleri boks 

oyununu resimde gördüğünüz de

mir çubuklu ' ~U eldiven· 
!erle yaparlardı. 

Yakut Türklerinin bu oyunu 
sonradan eski Yunanilere, Roma· 

lılara intikal etti. ve nihayet in· 

sanlar incele incele bu hale g !

dikten sonra; demir eldivenli boks 
oyunu kıtıklı \'C güd r li eldıven
lere intikal etti. 

z.aınan mahallenin ye sem tın kız- Malum ·a inciler iridve i in- j de. olur. KPndi kendıne bih-i.ır: diller ... \"C kulıibelcriı:ıi inşa edıp Eskiden demir eldh-enlerle bo 
!arı diğer arkadaşlarına nazaran Şimdi JaponT.ar kuçuk ınciler! a- üstüste koyarak beş katlı ve beş oyunu oynıyan ecdadımızın kud-
onu daha ziyde 8CViyordu. lıyorlar. İstiridyelerin i"'-e ko- .odalı uzun boylu bir bıruı ~6y • I 

Çünk
.. Ahme - ,~, -

1 

ret ve kU\Tetini ve göz peki' ini 
u, d arslan gibı blr yu~·oriar .. I ciler ıstırid) cnm ı. dana getirdiler. 

bir sportme b" k inde , ___ _,. '-~-din b gözönüne g tirıniz bir de bugu·n • 
n ve ır er ek güzeli Ç =ı ,.,.... e üyüyorlar... Inşaat b~i. Fakat, h r iki 

id. D"' """·· kü boksörleri .. ı. -.;er ar.-ları ise biçımsiz, Fakat inci sahipl<?n bu vazlvct- kırmızı derili ltardeşlnr isi gibi 
çalımsız insanlardı. ten çok müteessırdirler. Japon 1k- birinci katta kalmışlördı. 

1 

Resimde gördüğünüz demır <'l· 
Yaşlan yirm!yt buhn bu çelim- tısad Vekıi.letiııe müra at ede- Çünkü .. bu beş katlı s ferta 1 gibi divenlerin ağırlığı yedı kilodur. 

siz arkadaşlar neden sonra, orman- rek bu tarlaLıınn bozulmasını is· bınanın ust kata çıkmak için mer- Demir çemberkrinın ustl rl kak-
temişlerdir, diven · okt 

1 

!arda ve dağlarda seyahat etme • 1 Y u. 1 ma sıvrt çivilerle doludur. 

nin kadrini anlıımış_lardı. Fakat, 1 ===;;:;;:::~;=:~:::=:';;.:::"::=.'.~~~~:='=::=====~===,:,,,:,:::~====== 
~işten geçınfştl Sıhhatlerini ye- ŞUBAT A YI ÜSABAKA ~ iZ: 
niden elde etmeğe iınkıin yoktu. 

Ahmedin, bütlln kızlar ve e.rkek· 1 ~ 
-·--- - ~ '•,. ~ ... ,-,, ~ !er tarafından ııevildiğini gördük· - ~ . , _ 

çe kıskanıyorlardı. l \,_ 
1 

_ ''V~~ 1 I t 1 ''J "' 
Nihayet; bir elln alay ettikleri ~. ~ ~· • ~U l ıı_-:_ l 

Ahmed gibi olrıı.aAa karar \•erdı- ~ 

!er ve kendlslne giderek şu yolda '""'-~ 'f 
ricada bulundular: ' ,-~·· .' İ t' 

- Bir _daha dağa ve orman gi- _.:;·" 
derken bızler:I de götürür milsiin! •"1, 11 , -

- Hay, hay ••• Fakat; orman ve 
dağ elbiselerlnb var mı? 

-Yok ... 

- Arkanızdaki elbıscl le gi • 
derseniz rahatsız olursunuz. 

- 'z_ıyanı yok §İmdilik bizi bö,r
le gotur. Soııra tedarik ederiz ol
maz mı? 

Ahmed, belli e tmeden 
gülümsedi ve: 

- Peki ... dedi.. 

* 

ıçındcn 

Şirketihayrı,. vapurun b · 
diler, Paşabehçeye çıktılar Ça _ 
vuşbaşı ormaıııııa d ldılar.. Alem
dağına doğru 7l1.rüyü ·c gectilcr. 

Her adım llU:ıkça arkad ı rı 
sızlanıyordu. Çlııltü ; bu dclıkan
lılar, ince ft DMik i karpinl rinin 

içinde yine lııce ve nazik çorAbla· 
rile yola çıkm•perdı. Elbi•e-lerı de 

sinemaya glderbn gıydihılerı el-

G~ -4 
- l • ,_ 

-- -~ 

1 - Reosımde gördüğünilz aıtı 
adet ha~Tanın insana en çok fay· 
dalısı olanıru seçiniz. 

! - Bu altı hayvandan zararlı 
olanlar var a bunların da en zıı
rarlı olaıuwn hım olduğuruı 
seçiniz. 

3 - Zararlı hay,·anların, fayda
lı olan havvanlar gibi faydası olup 
olınadığıııı dn tet~ik edi'liz. 1 

~ 
. . , 

~ -"1--~· ..... 
•! ' ' 

Mü&abakaınnm müddeti bir ay
dır. Hal kağıtlarınızı bir ay zar

fında bilmece memurltılumuza 
göndermeniz Iılzımdır. 

Şubat ayına t olan bıı 

bakaınızı bir ltiiğıt üzttin sıra ile 
izah edip yazdıktan sonra; r nıi 
de bu yazdığınız kağıda ke er k 
bağlayıp yollnnnız. 

6 
\/ . ., .. , 

Hediyelerimize e!U kişı i irak 
edecektir. 

Birinciye: Bır fo•oğraf 

si (Zayis marka), 

İkinciye: Bir kol saatı. 
Üçüncüye: Güz •l bir murekkep

Ii kalem. 

Dördüncu en el!ıncı) c 
ı:nuhtellf hediyeler '-eril 

Kadar 

ktır. 
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Kapeızlık1 kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ı:::ı ağrıdrn Çatlıyacak gibit 
ile vitaminsizlikten doğma bütün 

zayıflıklara karşı 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
Her annenin bilmesi ieab eden bir kuvvet şmubu

dur. ÇociıkJarmıza Vitalin kuvvet şmubu vermekle 
onları •ğlam, gürbüz ve neş' eli yetiştirirsiıılı:. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın ve ihtiylll"" 

lann hayati kudret ve .kuvvetlerini artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

Cildine Kıymıyan 

POKER 
~Traş Bıçağını 

KULLANIR 
Her Yerde POKER Tl'll§ Bıçaklarını Arayınız 

J İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mık darı Muham• % 7,5 Mu· Eksiltmenin Saatı 

Muşamba 27 Ad. 
Selefon kağıdı 15000 Tabak 

Çuval ağzı dik- 1 Ad.Sif 
ıne makinesi İzmir 

men B. 
Ll. Kt. 

378.-
806,25 
490.-

vakkat 1 e. 
Li. Kr. 

28.35 
60,47 
96.75 

Şekli 

Açık Eksilt. 14 

• • H,30 

• • 15 

1- Cins ve miktarı tahmin bedeli ve teminatı yukarıda yli2llı 3 
kalem malzeme şartnameleri ve nümuneleri mucibince ayn ayn ek
siltmeye komn~ur. 

Il- Eksiltme 16/3/939 Perşembe günü hizalarında yazılı saatl~de 
Kabataşta Levazım ve Mübayut Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. • 

m- Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şubeden parasız 
alınalbilir. 

IV- Dikiş makineli eksiltmesine ~tirak etmek ılstiyenler fennt 
tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine 5 gün evvel 
berayi tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin ;kabulünü mutazammm 
iştirak vesikası almaları lazımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 
güvenme paralarile münakasa için tayin edilen gün ve saatlerde yu-
karıda adı geÇi)n komisyona gelmeleri ilan olunur. cll29· 

Malın cinli 

Süpürge 
Üzüm kes. 
Bıç. 

Mikdan 

3000 adet 
10 • 

.,.. '"':'. 

Muhaııı. 
men 8. 
Lira Kr. 

Muvak
kat Te. 
Lira Kr. 

341.25 25.59 
350.- 26.-

Eksiltme 
ıekll 

Pazarlık 

Saati 

15.30 
16.-

Cibali F. Ahçılığı işi 16.30 
1- Cibali fabrikası memur ve amele lokantası ahçılığı bir sene 

müddelte eksiltmeye konmuştur ve mevcut nümuneler mucibince yu
karıda yazılı iki kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

II- Eksiltme 7/3/939 tarihine raslıyan Salı günü yukarıda hiza
larında yaz.ılı saatlerde Kabat~ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. . 

m- Şartnameler, yemek fiat listeleri her gün sözü geçen şubeden 
alııaacağı gibi nümuneler de görülebilir. 

IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvemne ve ahçılık işine iştirak edecekler 300 liralık depozitolaril<' 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •990> 

. ** I - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası şişe yıkama atölye 
ve üzüm ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi mucıbince 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
11 - Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 854.02 liradır. 
III - Eksiltme 17 mart 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

15,30 da Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alını komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazını ve Mübayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 7500 liralık bu gibi i§ler 
yapmış olduklarını gösterir vesikayı ihale gününden 8 gün evveline 
kadar umum müdürlük inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehli
yet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühür! teklif mektubunu kanuni cesaik ile 5 ci maddede 
yazılı fenni ehliyet vesikas• % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü en geç 
saat l~,30 a kadar mezkflr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde, 
vermeleri 13zımdır. ·1278• 

• 
pın 

En §iddetli baş ve diş 
ağrılarını dindirir. 

GRiP. 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancılan keser 

Ri iN 
Nezle, Grip ve romatizmaya karşı 

çok müessirdir. 
Aldanınaymn. Rağbet gören her 

f"Yİn taklidi ve benzeri varda. 
GRİPİN yeriue •aşka bir marka 
verirlerse liddetle reddediniz. 

İstanbul 4 ibıcü icra memurlu
ğundan: 

Evvelce Kuınkapıda Nişanca 

Mabeyinçeşme sokağında 38 nu

marada mukim iken halen adresi 

meçhul bulunan Lütfi oğlu Sa -
baka. 
İstanbul ıııaltye muhakemat mü

dürlüğü nanıma vekili avukat Na,. 
im Günter dairemize müracaatla . 
ceza evinin bir kıt'a- bordrosuna 

müsteniden ceza evinde yediğiniz 

' 

ekmeğin bedeli olan 624 kuruşun 
26/4/938. tarihinden itibaren % 5 

faiz ve % 10 ücreti vekalet ve icra 
maııra!larile birlikte tahsili zım

nında dairemizin 938/4851 sayılı 

dosyasile takib talebinde buluna

rak dairemizce namınıza tanzim 
edilip ikametgMıınıza gönderilen 
938/4851 sayılı ödeme emri arka

sına mübaşiri ve mahalli polisi ta
rafından verilen meşrubatta ad

resinizin meçhul bulunduğu an -

laşılın~ olduğundan ödeme em -
rinin tarafııııza 20 gün müddetle 

iüınen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilfuun neşri tarihinden iti

baren 20 gün iı;lnde borcunuzu Ö· 

demeniz, borcun tamamına veya 

bir kısmına veyahud alacaklının 

takibat icrası hakkında bir itira

zınız varsa yine bu müddet içinde 

istida ile veya şifahen icra daire
sine bildi:rıneıı1z ve bildirmediği

niz takdirde bu müddet içinde icra 
ve iflas kanununun 74 üncü mad

desi mucibince mal beyanında bu
lunmanız lamndır. Beyanda bu

lunmazsanız hapis ile tazyik olu
nacağınız ve hakikate muhalif 

beyanda bulunduğunuz takdirde 

hapis ile cezalandırılacağınız, bor
cu ödemez ve itiraz etınezseniz 

hakkınızda cebri icraya devam e

dileceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere tarabnıza ilan olunur. 

(938- 4851) 
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IZMIRIN 
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-MAKARHALARl i 
Her yerden iıırarla isteyiııh. 

Seianik Sergislı:).den Büyük 

Mükafat. 

. " Keşif 

bedeli 
ilk le· 

20342 MM kereste sabn almaca - > 
Taksim Cumhuriyet CaddtıS1 

ğıİıdan açık eksiltme ile ihalesi 27 / Muayene Pazardan maada 
Şubat/939 Pazartesi günü saat 14 te günler 3 • 6 Telefon: 4%~ 

Heybeliada İşgüzar sokağı şose inşası 3075.32 230.65 yapılacaktır. İsteklilerln belli gün -
(Fen İşleri Müdüı:lüğünden vesika) ve saatte Fındıklıda Komutanlık Akba Kitabevi 
Yukarıda keşif bedeli yazılı iş açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif Satınalma Komisyonuna gelmeleri. Her lisanda kitab, gaıe~e 

evrakile şartnamesi Levazını Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 (872) ve mecmualarını, mekteb ~-
sayılı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat mal<-1-------------1 tablarını, kırtasiyenizi ~ 

1 buz veya mektubile beraber 6/3/939 pazartesi günü saat 14 buçukta ·~ H Jk • eder. RefikFenmen'in eleJcttil'.. -. a eperetı r .. Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1065) '""':": < cilik kitabını, Mümtaz'ın 8 , 
ı.ı. • Matlıı.e 16 da akşam />fl ...-

9 
da tırma, eksiltme kitabının 

Keşli ilk te. _... 
bedeli minat p İ p İ Ç A karada satı§ yeridir. .-" J 

Söğütlüçeşme. Kurbağlıdere yolunun tamiri 1306.42 97.98 (Foks) ~!~a:::1~e .hey-Etl Dr. Hafız Ceıtl~ 
(Bin liralık iş yaptığına dair vesika) - GÖZ HEitM'f (LOKMAN HEJ{bl) 
Yukarıda keşif bedeli yazılı iş açık eksiltmeye konulmuşhır. Keşif DAHİLİYE MOTEHASS!Sl 

evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 Dr. Murad Rami Aydın Divanyolu 104 ıı-rı9 
f_s_t_a_n_b_u_l_S_ı_v_a_c_ı_v_e_B_o_y_a_c_ı_la-r-C-e-m-i-y-e-tı-. n_d_e_n_:- ı::=Sak~!b~! :ve;:ner::r:iy:at:ı :ida:r:e:e~den™ 

sayılı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat mak- Taksim • Talimhane, Tarlabap Muayene saatleri : Pazar ~ 
buz veya mektubile beraber 6/3/939 pazartesi günü saat 14 buçukta eaddesi No. 10 Urfa aprl. bergün 2,5 - 6, Salı, C~ 
Daimi Encümende bulumnalıdıdar. <1066) Tel: 415113 12 . 2,5 fıkara7a. Tel: 

25/1/939 tarihinde ekseriyet olmadığından yapılamıyan cemiyeti-- B41 mıı.Jıarriri 
mlz heyeti umumiye toplantısı, 28/2/939 salı günü saat 13 de Eminönü ETEM İZZJ:'l' BENİCE 
Halkevinde yapılacağından kayıd.lı azanın gelmeleri ri~a olunur. Son TeJıraf Matlıaası 

\ 


