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nkaza 27 (Hususi muhabirimizden)- Cumlıtır Reisi İsmet 
İnönü'nün dün akşam saat 20,40 da Ankara radyosunda An1.e

irka halkına hitab eden mesajı, Aınerikada olduğu kadar bll· 
tün dünyada da çok iyi karşılanmıştır. 

Program, saat 20,30 da Amerika ve Türk istiklaJ marşlarile 
haşlanmıştı. Cumhur Reisinin Amerika halkına hitaben söyledik
leri mesnj şudur: 

•Birleşik Amerika devletleri vatandaşlarıwn yeni bir eseri olan 
cihan sergisi, binbir faydanın üstünde oforak, nıill.ctleri dostça bir 
araya gıetirmeğe fırsat verdi. Bu hareket, asil olduğu kaılar zama· 
llın Acil ihtiyaçlarına da uygun bir iş olmuş!ıor. 
. . R:anaatimce, serıı:i, Tiirkiyeyi Ameriknya daha iyi tanıtmak ve 
::;; tnill~t arasındaki mevcut dostluk nıiinasebetlerinl kuvvetlen • 
• mek ıçin güzel hir Vl'$İiC olacak ve bu suretle insaniyetin büyük 
ıdealine hizmet edecektir. Türk pavyonları bu tanıtmaya yardım 
eder ve aradığı dostluğa birşry daha jJivesin._.. nıuvalfak olur>a, 
bence a:r,zu edilen netjce istihsal edilmiş ve bu Türk evleri vazife-
lerini layıkile görmüş olurlar. (Devamı 6 mcı sahifede) 

r 

Türkiye, lnkılab ve Sulh 
İııöuü'nün Hitabesi Avnı Zamanda Biinün Dünya 
Milletleri İçin Uğurlu "Ve Hayırlı Yolu Aydınlatan 
Bir Mühcşşirlik Vazifesini İfa Ediyor. 

YAZAN: Etem izzet Benice 

M illi Şef İsmet inönü'min A· •- Biz Türkler milletler ara -
ıııerikan milletine bitab e- sında sulhun ve iyi geçinmenin 
den mesajını diin gece rad- çok taraftarıyız. Kellog paktına 

~oda dinledik. İnönii'nün İngiliz en önce ve candan iltihak ettik.• 
dili ve hakim bir kudret ve ahenk Cumhur Reisimiz, 'rtirk inkıla • 
ile İTadettiği bu lıitabe, keud.ile- hının ana vasfını da bir ciimle ile 
riuin İngilizceyi en kritik bir anda ve fakat en geniş mulıayyele hu-
hizzat kaleme alacak ve irad ede- dııdlarına dahi devamlı bir meş
•~k kadar ü,tiin bir liyakatle üç gale verecek mahiyette şöylece 
beş ıl ı'fade ve telhis buyurmaktadırlar: Y içinde öğrenmeleri bakı-
~tıından Türk gençliğine nasıl bir •- Asil ideallere gönül vermiş 
ıııtihah ve ikaz detsi teşkil ed.i • olan Türk inkılabı, bize, Cumhtt-
~orsa düııya milletleri için de o- riyet rejimini ve insaniyet ve me
ı::urıu ve hayırlı yolu aydınlatau deniyetin memleket içinde ve dı· 
!•ir nıübeşşirlik vazifesini ifa ey- şında verimli çalışmalarını getir-
.e~ektcdir. di.> 

lnöııü diinyaııın bu en karışık, Başımızdaki varlığı ile bize dün· 
karanlık ve buhranlı günlerinde yanıu en rahat ve ınes'ud nefe· 

Türk • Amerikan dostluk rabıtala· sini almak imkan, emniyet ve ha· 
rııııu k vasını veren Milli Şef gırtlak gırt· uvvetlenmesindcki temen-
niyi işare., t ederken ayni zaman- !ağa denecek derecede birihirle
da 'l'iırk milletinin iııkılabcılık. rine ılüşen ve binbir niza ve men· 
düny 1 - faat ı'htilafı ile umumi sulhu teh· n PO itikası ve sulh yolun· • 
daki samiıni arzu ve Ç3lışmalarına did yoluna giren hadiseler ve a
da tercümanlık eylemekte ve ken- milleri karşısıuda da en doğru yo· 
di dil ve şahıslarında bu milletin lu ebedi sulh yolunu, nıilletlerin 
Ve l'iirkiye Cumhuriyetinin va • m;işterek emniyeti ve saadeti yo • 
••flarıuı en veciz sekli ile t~barüz !unu şu görliş tablosu içinde çiz

<>ltirıııektedir. Yüksek İnönü sulh- mektedirler: 
~u Türkiyeyi şu ciimlelerilc an- •- Milletlerin biı»birlerile an· 
atmaktadır: (Devanu 6 ıncı sahifede) 

• 
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akşam gazetesidir 1 
İlanlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiş oluriar. 

--~~---,~~~~~--~~~----..: 

En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi İDARE - İLAN: Tel: 2082 7 
Telııraf : lst. Son Telııraf 

İngiltere 
aris 27 (Hususi) - 'Fransa 

P ve İngiltere hükumetleri, 
Franko hükumetini bugün 

resmen tanıyacaklardır. Bugün 
öğleden sonra, Paris ve Londranın 
bu hadiseyi salahiyettar ağ.\·Iarla 
dünyaya ilan etmesi ve Burgos hü· 
kfunetine bildirmesi beklenmek • 

tediı·. 
Paris ve Londra gazeteleri İs -

panya meselesile şıı günlerde daha 
yakından aliıkadar olmağa başla
mışlardır. Ordre gazetesi, İ:;pan -
yadaki vaziyetin hiç de Almanya 
ve İtalya lehine inkişaf etmediğini 
kaydediyor ve diyor ki: cBunlar, 
Fransayı ve İngiltereyi Akdeniz
de mağlı1b etmek için elde ettikleri 
ve buna güvendikleri stratejik 
mevzileri nasıl bırakacaklar?. İşte 
asıl mesele buradadır.• 

Parisde, bazı mahfillerdeki ka • 
naate göre, Franko hükfımeti, 
kat'i zaferi elde ettikten ve muha
rebeyi bitirdikten sonra, İtalya 
kıt'alarının derhal İspanyayı terk 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ve 

tieneraJ Y.ran.Jto bir merasımde 

Fer yadına Yetişen Komşular 
•• 

Onu Olümden Kurtaramadılar 

E vvelki akşam Şehremininde 
bir facıa olmuş, elinde si - [ 
gara ile uykuya dalan yaşlı 

bir kadın diri diri yanarak ölmtiş
tür. 

Facia şöyle olmuştur: 

den düşen sigaradan yatak tu' 
muştur. Yataktan sonra yo gıı. 

çarŞ.af da alev alev yanmağa ba 
lamış, Şaziye yine uyanmamış 
Nihayet çamaşır !arı, sonra da , 
cudü tutuşunca,· uyanan Şaziy 

evvela ateşi söndürmek istemı 
fakat, ateş her tarafı sardığı iç' 
bir şey yaı;~ "lıyacağını anlam 
bağırmağa başlamıştır_ 

l, __ K_, _s _A _c _A _.l 'Azana Dün 
Paris'ten 
Ayrıldı 

ingiliz 
Generali 
Gidiyor 

Şehremininde Arpaemini ma • 
hallesinde, Tekke sokağında 4 nu· 
maralı evde 60 yaşlarında Şaziye 

adında yaşlı bir kadın oturmakta
dır. Şaziye sigara tiryakısi bir ka

dındır. Şaziyenin uykusu da ağır· 

dır. Şaziye evvelki akşam bir si
gara yakmış ve elinde sigara ol
duğu halde yatağına girmiştir. 

Yaşlı kadmııı yatağına girmesile 
uykuya dalması bir olmuş ve elin-

~ Yaşlı kadının feryadı üıerı 

gelen komşular, muhtelif yerle 
rinden feci surette yanmakta o 
Şaziyeyi yatağından • !arak, bı 
tomobil ile Haseki hastanes 
kaldırmışlardır. Fakat, zavallı 

dm hastaneye kaldırıldıktan b 
sonra ölmüştür. 

Müddeiumuminin işini 
Kendisine Bırakalım 
M. Zekeriya bir makalesinde 

Türk gençlcri1tin tahsil gi:irdükle
ri Avrupa me'ınleketlerinin siyasi 
ve milli lıiiviyetlerini temessül 
ettiklerini yazmış. Bir hata. 

.Yeni Sabah, bunu red ve Tiirk 
gençliğini itham ve .. harekete da
nt ediyor. Bu da ikinci hata!. 

Bazı hakikatler vardır ki, bili
nir, söylcnınez ve fakat umumi 

veya mevzii tedbirlerle önlenir. 
Yine bazı hadiseler vardır ki vıı-

kuu şııyuundan beterdir. 

M. Zekcriyanm bir hakikate 
tercüman olmadığına ne kadar 

kani isek, Yeni Sabah'm vukudan 
ziyade şııyua yol açılmasına ön· 
derlik etıııesine o kadar taraftar 
değiliz. Eğer, miiddciumuminin 

yapacağı bir iş varsa onu ona hı· 
ralkalıın ve.. kendimiz miiddeiu· 
mumi rolüne çıkmıyalıın. Gençli

ği ne menfi, ne miisbet hislerin 
aksinde vasıta yapmamak ve onu 
kendi taze ve nezih duygusu ile 
haşhaşa bırakmak bele en başta 
gelen milli vazifeler a:ı-asındadı.r. 

• * 
_ __,================! 
Bir Otobüs Bir Trenle 

Çarpıştı 
Birmingham 27 (A.A.) - (Ala

bama) Bir mekteb otobüsü ile bir 
trenin birgeçidde çarpışması neti
cesinde 19 çocuk yaralanmıştır. 

Faris 27 (Hususi) - • İspanya 
Cumhurreisi Azana, dün akşam 

saat 21,50 de Savoie'ye gitmek ü
zere saat 22,20 de Cenevreye ha
reket etmiştir. Azananın Cumhur 
reisliğinden istifa ettiği de söylen-j 
rnektedir. 

Reisicumhura kainbiraderi de 
refakat etmektedir. ALananııı is • 
_tifası şayiaları hakkıııda kainbi -
?af eri Rinius demiştir ki: 

•- İstifa meselesi mevzuubahs 
değildir .. 

Paristeki İspanyol sefarethane
si de, Franko hükumeti resmen 
tanındıktan sonra, Frankonun Pa
riste bulunan mümessiline dn·it 
ve teslim edilecektir. 

Birkaç gündenberi misafireten 
Ankaroda bulunmakta olan İngi
liz istihbarat dairesi müdür mu
e.vinl General Nasbit Beaument 
bu sabahki ekspresle sehrirnize 
avdet etmiştir. 

Misafir general Haydarpaşada 

askeri merasimle karşılanmış ve 
sonra doğruca İstanbula geçerek 
şehrimizin şayanı temaşa yerle -
rini ve müzeleri ziyarete başla -
mıştır. 

Mumaileyh bu akşamki Avrupa 
ekspresile İstanbuldan ayrılacak 
ve Belgrada gidecektir. Oradan da 
iki gün sonra Londraya dönecek· · 
tir. 

Şii Maçları Başladı ~tikrii :arac:ğıu Belgradda husuaı d:·~~ iınzalarke: ... 

Oyunlar Zevksiz Oldu Harıcıye Vekılı Atın 
---' 

......... ._. .-- . da Kral'ın Ziyafetinde 
Şükrü Saracoğlu Bu Akşam 

Pire' den Savarona İle Ayrılıyo:r 

A 
tina 27 (Hususi) - Harici
ye Vekilimiz Şükrü Saraç
oğlunun buradaki temasları 

çok samimi bir şekilde devam et-

devlet ricali, ve biı'çok zeva• h 

bulunmuştur. 

=------------İstanbulltı Kızları Parise Götürüp Tunuslu 
Kimdir? 

mektedir. Bütün Atina halkıı Türk 

devlet adanımı candan alkışla • 

maktadır. Şehir Türk, Yunan 
bayraklarile donanmı~tır. 

Yunan gazeteleri, Harıcivc '\ 
kilim izin Türk - Yunan d~st;., 
hakkında yeni \•erdı.;ı be\·~na 

neşretmekte ve Balkan pak 
Türk • Elen bağlılığı hakkınd 
hararetli yazılar yazmaktadırla 

Cariye Diye Satanlar 

Bu Meraklı Hadiseyi Beşinci Sayfam~zda 

y AZAN: lskender F. Sertelli 

Okuyunuz 
Şlld maçıan dllll muhtelif stad !arda haşladı. Yukandaki resim di)n 

ı-~ berabere kalan Şişli • Pera ma çından bir enstantaneyi tesbit edi
"TOI>. Düokü mas)ann ıafsilitını altı.ncı sahifemizde olruyunuz.. 

Şükrü Saracoğlu bu sabah meç
hul asker abidesine çelenk koydu. 
Bu münasebetle merasim yapıldı. 

Saat 1,30 da Kralın sarayında şere

fine verilen ziyafette bulundu. Zi
yafet. çok parlak geçmiş, Yunan 

Saracoğlu bir beyanatında d 
miştir ki: 

- Buraya müst~sııa bir zev 
ile geldim. Fakat, yabaııeı olara 
gelmiyorum, ikinci v~b:nm gı 
telakki ettiğim bir meınfokete 
liyorum .. 
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iZMİR İSTANBULUN 

AGABEYSİ Mi OLDU?. 

etti. Şu meşhur Fındıklıdaki Satie 
binası için evvelce verdiğ i 250 bin 
lirayı geri istiyor. Çünkü, malum 
ya, binanın asıl kıymeti 100 kü
sur bin lira iken, banka, burasını, 

250 bin liraya satın almıştı. Ba
kalım, davanın neticesi ne olacak? 
Hani hazan küçük çocuklar , oyun 
oynarken, arkadaşlarına b ir şey 

verirler. Sonra: 

Vapurlar 
Beyaza 

Boyanıyor 
Ve .. Mahkemeler 

Yeni 
Araba 

Vapuru -
Ş 

ehrin muhtelii semtlerine, 
çıplak olan sahalarına ağaç 
dikiliyor. Ağaç sevgisi, ye-

şillik zevki güzel bir şeydir. Me
sela son zamanlarda Florya taraf
larına dikilen 30 bin fidandan yüz
de doksan beşi tutmuş .. Aferin be
lediyemize?. Hani, hiçbir işi tuttu
ramaz, dedikleri Belediye 30 bin 
fidanı pekala tutturmuş.. Şimdi, 

daha yüz bin fidan dikilecekmiş .. 
Akasya fidanları bu yavru ağaç
lar, İzmirden getiı'tiliycr. 

Şu İzmirin taşında, toprağında 
bereket mi var, acaba! .. İstanbula 
her şey İzmirden geliyor. Şu so
kaklarda, paldır küldür işlediğini 
gördüğünüz otoblisler de İzmir -
den gelmişti. Fakat, şu farkla ki, 
otobüs işi, evvela tutar gibi ol -
muştu. Sonra, tutmadı. İzmir be
lediyesi, bizim ağabeyimiz gibi 
bir şey~·· 

EVLENMEK ÜZERE 

OLAN MES'UD ÇİFT 

İran Veliahdi, Mısır Kralı Fa- ı 
ruğun kızkardeşi ile evlenmek ü 
zere Mısıra gidiyor. Veliahd, mar- 1 
tın üçünde iskenderiyede bulu -
nacak!. Ne mes'ud bir izdivaç, ne 
rahat insanlar!.. Dlinya bu, bir ta
rafta harıl harıl harb ve darb la
kırdıları döner, öbür tarafta dü
ğün, dernek yapılır .. Ne olur, ya
hu, blitün insanlar, hep böyle ha
yırlı işlerle uğraşsalar .. Bütlin öm- 1 

rümüz düğün, bayram, neş'e ile 1 

geçse .. İnsanlar, birbirlerini boğaz
lamak, düşman kesilmekle dün -
yanın sonu ne olacak dersiniz? .. 
Şu, evlenmek üzere olan mes'ud 
ve genç çifte gıpta ediyorum, doğ
rusu.. 

NİŞANLISINI YAKAN -DELİKANLIYA BAKIN 

Beyoğlunda, tramvay caddesi ü
zerindı:., bir delikanlı, nişanılsını 

kezzabla yakmış .. Kızcağız, tabii 
basmış feryadı.. Fakat, işin acıklı 
tarafı, genç kızın üzerindeki 150 

lira kıymetindeki manto da yan -
mış .. Kızın asıl feryadı bundan ol
sa gerek. Tahkikat yapılmış, anla
şılmış ki, kız, delikaıılıyı istemi -
yormuş .. Olabilir ya .. Zorla güzel
lik olur mu?. Kız mantosunun yan
dığına mı, vücu,di.inün yandığına 
mı yansın?. 

ÇOCUKÇA İŞLER 

YAPILbIKTAN SONRA 

Denizbank, Satie şirketini dava 

[mekli Dul ve Yetimlerin ) 
istatistiği Yapılıyor 

Maliye Vekaleti her yıl olduğu 

gıbı bu yıl da bir Haziran 1939 ta
rihinde Devlet bütçesinden teka

üd, dul, yetim vesaire maaşı a -

!anların listelerini yapmıştır. 

Devlet Basımevince basılan, bu 

listelerde maaş alanların maaş 

miktarlarile bulundukları vila -

yetler gösterilmiştir. Bu listelere 
nazaran Devlet bütçesinden ma

aş alanların adedi 37 yılına göre 

- Sayım suyum yok, diye geri 
isterler .. 

Anlaşılıyor ki - yolsuzca derne
ğe dilim varmıyor - Deniz bankta 
da vaktile, çok çocukça işler ya -
pılmış .. 

ARAÇ HALKI 

ENDİŞE ETMESİN 

Gazetelerde, memleıtet havadis
leri veren sütunlarda şu satırları 
okudum: •Araç belediyesinin va
ridatı az ve borcu çok olduğundan 
şehre iyi içme suyu getirtilemi -
yor. Bu yüzden halk, belirsiz ve 
sıhhate muzır, karışık su içmekte
dir.• 

Araçlılar, bundan dolayı ne di
ye şikayet ediyorlar. İstanbulda 
da öyle değil mi? Biz de belirsiz 
sular içip duruyoruz. Çok şükür, 
yıllardanberi de yaşıyoruz .. 

HAKİKATLERİ l\TASAL 

DİYE ANLATIYORLAR 

Sabah gazetelerinin bir inin haf
talık çocuk sah ifesinde •masal> 
serlevhası altında şu satırları o -
kudum. Bakınız, çocuklarımıza na
sıl masallar anlatıyorlar: 

•Çapraşık, dar bir sokağın için
de, tek katlı harab bir evin iki o
dasındatı birinde, nine, kız otu
ruyorlardı. Yazın serin su içmez
ler, kışın kömür bulup yakamaz
lardı.• 

Masal devam ediyor. Fakat, ben, 
bu satırlarda çocuklara anlatıla

cak bir masal tarafını göremedim. 
Bu satırlarla İstanbul tasvir e

dilmiyor mu?, Bu gazetenin ço
cuk sahifesi muharr1iri, hakikat
leri, masal diye çocukl ara neden 
anlatıyor, acaba?. Bu satırlar. İs
tanbulun ta kendisidir. Şimdi, o 
masalın alt tarafını aşağıya alı
yorum: 

•Kız, bu hayattan bıktun! di
yordu: •Bir el beni alsa .. Havala

Deniz Bankın Bir 
Kararı 

Köprü - Adalar - Yalova ve 
Köprü - Haydarpaşa - Kadıköy a

Zamane 
Kadıııları / 

--rasında işleyen Den;zbankın ya- "Bah 
a, Maşallah Yetıniş 

kın sahiller Yapurlarının beyaza 
boyanması kararlaştırılmıştır. Yaşına Gelmişsin Sana Yalan 

İli< olarak beyaza boyanan Kı- Söylemek Yakışır mı ?,, 
nalıada vapurunun daha temiz bir A ltıncı hukuk hakimi, şahid. 
manzara gösterdiği nazarı itibare Abdullah So:magıle: 
alınarak önümüzdeki yaz mevsimi . - Baba, dedt. Maşallah yet-) 
. . . _ rnış yaşına gelmişsin, sana yalan 
ıçın dıger vapurların da beyaza 

80
·· 1 k ~.. H.d. · 1 _ .. .. .. y eme ya"'9maz.. a ıseyı o -

boyanması muvafık gorulmuştur. d - 'b ' 
1 

t 
1 1 . . ugu gı ı an a ma ısın ... 

Ayrıca; vapurlarda yaz mevsunı-

nin icab ettirdiği bazı yeni tadi -
lat da yapılacaktır. 

Ayni suretle Şirketihayriye ida
resi de bazı vapurlarını beyaza 
buyıyarak tadil edecektir. Bundan 

başka Şirketihayriye idaresi yaz 
mevsiminde tekmil vapurlarına 

radyo koyacaktır. 

Ada yolcuları da ayni arzuyu 
izhar etmiş olduklarından Deniz
bank da bu hususta bir karar ve-
recektir. -·-

Barolar 
Şube 

Acar mı? 
' Bazı vilayet merkt·zlerinde ça-

lışan dava vekillerinin tabi olduk

ları barcıların hududları dahilin
de kaza ve nahiyelerde büroları -
nın şubelerini açmak istedikleri 
görülmüş tür. 

Yeni avukatlık kanununda bu 
hususta bir sarahat olmadığından 
baro reisleri avukat ve dava ve

killerin in muhtelif yerlerde yar 
zıhane açıp açamıyacakları husu
sunda tereddüde düşmüşlerdir. 

Bunun üzerine keyfiyet Adliye 
Vekaletinden sorulmuş verilecek 
cevab avukatlar tarafından alaka 
ile beklenmektedir. 

İhtiyar, zayıflıktan avurtları çu
kurlaşmış, kansız yüzünü genç ka-

dına çevirdi, kaşlarını çatarak, 
baktı, baktı, sonra hakime döndü: 

- Bizim zamanımızda kadınlar 
kocalarına daima itaat ederler, 

kat'iyen sözlerinden dışarı çık -
mazlar, izinsiz bir yere gitmez -

lerdi. Erkeğin dediği, dedikti. Ko
ca yaşça küçük dah'i olsa, erkek 

olmak hıuıebile, evin büyüğü o sa

yılır ve kendisine hürmet edi - j 
lirdi. Halbuki bugünkü kadınlar, 
kocalarını saymıyorlar, onlara me
telik vermiyorlar ve diledikleri gi

bi hareket ediyorlar. Tabii bu yüz
den karı koca arasında daima kav
ga çıkıyor, ehemmiyetsiz bir hadi

seden dolayı birbirine kızıyorlar, 
yekdiğerini acı sözlerle tahkir e
diyorlar. Nihayet günün birinde 

de, evlenirken ölünciye kadar, bir
birine hayat arkadaşlığı yapaca -
ğına söz veren çiftler, bu taahhüdü 
bazmak ve ayrılmak mecburiye

tinde kalıyorlar!.. İşte, Mehmed 
efendi ile karısı!.. Bunlar da bida

yette, yekdiğerini istiyerek, seve
rek evlendiler .. Fakat çok geçme
den aralarında geçimsizlik baş 
gösterdi, birbirinden soğudular. 

Çünkü Fatma, kocasına danışma" 
dan sık sık babasının evine gitme
ğe başlııdı .. Hatta hazan babasının 

evinden haftalarca dönmediği o
luyordu. 

lara uçursa .. Dağlardan, dereler- • ---- ... -- ... - ·-...-

Bir gün, Mehmed efendi karısı
nı almak için kaynanasının evine 
gelmişti. Kapıyı karısı açtı ve 
karşısında kocasını görünce sert 
bir sesle: 

den geçirse, bilmediğim yerlere -------------·• 
götürse .. Gümüş yüksüklerle süt KISA POLiS 
içirse, altın kaşıklarla yemek ye- HAB ER LERi 
dirse ... • 

- Senin ne ışın var burada? .. 
Defol git, gözüm bir daha görme
sin seni!. .. Bu satırlar da İstanbuluıı müs

takbel planı değil mi?. 

AHMED RAUF 

Kazalara 
Karsı 

' Gümrük Vek.9.leti anbar ve an-
trepolara konulması 1Yasak olan 
yanıcı ve iştialı artıcı maddeler 
hakkında alfabatik bir liste tan -
zim etmiştir. Bir takım kazalara 
meydan verilmemek için, bu lis
tede yazılı olan maddeler ambar 
ve antrepolara katiyyen alınmıya- . 

caktır. Vekalet bu hususta alaka
darlara emirler virmiştir. 

38Y;1~;da_ı;;;;ı;ş-iiö~;-ç;;p;,·;k_ 

tadır. 

; . Kasımpaşada oturan Abdal- Diye bağırdı .. 

!ah ve Hamid adında iki ç?cuk ile Bu sözler, tabii erkeğe pek do-
sabıka~ı Mustafa vakıflar ıdare • , kundu, karısı ile kavga ettL.. 
sınc aıd havuzlu hanın damında- Abdull h hk d k a ma eme en çı ar -
ki kiremitleri çalarlarken suç üs- ken, hakim onu durdurdu; 
tünde yakalanmışlardu-. 

: • Hasköyde Toprak mahalle -
sinde Turşucu sokağında 9 nu -
maralı evde oturan Cemilin 2 ya
şındaki oğlu Mehmed odada oynar-
ken mangalın i.izerine düşerek 

muhtelif yerlerinden yanmıştır. 

: • Dolabderede oturan Herant 
adında biri bir alacak yüzünden 
çıkan kavga neticesinde Pangal -
tıda kuyumcu İrfan sokağında o
turan Garbis adında birini fena 
halde dövmüş ve başından 
mıştır. 

yarala-

- Yevmiye istiyor musun, baba? 
Şahid hayretle hakimin yüzüne 

baktı: 

- Ne yevmiyesi evlad?! .. 

- Canun buraya geldiğin 
birşey istemiyor musun? .. 

- Para mı?. 
- Evet. 

İhtiyarın yüzü gül~i: 

için 

- İstemez olur muyum beyim?! 
Ve sözlerine ekledi: 
- Para bu! .. 

M. HİCRET 

Halifenin Sarayında 1 

l,_B_ir_i_s~,_n_y_o_ı _G_u_· z_e_ı i_. 

yemek yemek ve konuşmak iste
dim. 

- Beni neden evinize davet et
mediniz de saraya çağırdınız? 

- Evimde seninle konuşamaz
dım. Biliyorsun ki, karılarımın 

hepsi de çok kıskançtır. Bizi baş
başa bırakmazlar ve rahatsız e· 
derlerdi, 

nutmamanızı rica ederim: Ben, 
hiç bir zaman dişi mahluklar se
viyesine inmedim. Ve beni bu se
viyeye indirmek istiyenlere karşı 
kendimi müdafaa etmekten çekin
medim. 

- Nihayet sen de bir kadın de
ğil misin? Sehhar bakışlarınla, sü
lün boyunla, kıvrak kalçalarınla 
kadınlığını nasıl inkar ediyor -
sun? 

Tarihi Roman : No. 7 

Haccac: 
- Adamlarımı neden beklettin? 

dedi. Suçun yoksa. bu korkuya se
beb nedir? 

Ve gülerek Fatmaya yer gös-
t~rdi: 

- Korku sana yaraşır mı"? 
Fatma gösterilen yere oturdu. 
- Benim kimseden korkum yok-

tur, hazret! Ben sizden 2liyade, si
zin adamlarınız\!an çekinirim. 

- Adamlarım arasında. koydu
ğum nizamlara aykırı hareket e
den kimseler mi var? 

- Hayır. Fakat, onlar halka çok 

Yazan: CELAL CENGİZ 

şiddet gösterıyorlar. Siz neden bi
raz da kulağınızı dışarı uzatmı -
yorsun uz?. 

- Ben halkın seviyesiııi ve te
mayüllerini çok iyi bilirim, Fat
ma! Eğer mevcud nizamları şid -
detle tatbik etmiyecek olurlarsa, 
memlekette asayişten eser kalmaz. 

Haccac ayakta duruyordu .. He
nüz bir yere oturmamıştı. Fatma 
vezirin nereye oturacağını me • 
rakla bekliyordu. 

Haccac kaşlarını kaldırarak bir
denbire ciddileşti: 

- Bu akşam seninle birlikte 

- Ben de şimdiye kadar ya -
hancı bir erkekle başbaşa kalma
mıştım ... Burada fazla kalmama 
müsaade etmeyiniz. Neler söyle
mek istediğinizi çabuk anlamak 
istiyorum! 

Haccac, Fatmanın yanındaki se
dire ilişti. 

- Seni buradan kolay kolay bı

rakır mıyım sanıyorsun? Seninle 
bir arkadaş gibi konuşarak yemek 
yiyeceğim. Fakat, hiçbir zaman 
karşımda bir kadın .. Hem de gü
zel bir kadın bulunduğunu unut
mıyacağım. 

- O halde bir ııoktayı daha u-

- Kalıbıma bakıp aldananlar 
çok oldu. Benim içim, dışıma hiç 
benzemez. Ben de öteki dişiler gi
bi yaradılmış olsaydım, şimdiye 

kadar kendime uygun bir eş bu -
!ur, onunla evlenirdim. 

- Beni bir eş olarak intihap et
mekte ne mahzur var? 

Fatma birdenbire şaşırdı .. 
Haccac , Fatma ile evlenmek mi 

istiyordu? 
- En büyük mahzuı·, sizin za

lim ve gaddar bir insan olınanız
dır! Ben bu hılkatte bir erkekle 

Deve 
Güreşi 

Hakiki Pehlivan Gibi Evz:ı 
Ve Etvar Alan Pehlivan 
Deveye Gülmüşler Devede •• 

Deve güreşi bilhassa Ege mın
takası halkı arasında pek mergub 

olduğundan son zamanlarda muh
telif şehir ve kasabaıarda hara -

retli deve güreşleri yapılmasına 

başlanılmıştır. 

Bu meyanda evvelki gün Bur -
novada belediye parkında spor sa

hasında icra olunan büyük ve he
yecanlı deve güreşinin bir facia 
ile bitmesine ramak kalmıştır. 

Sureti mahsusada beslenen peh

livan develerden bir ihtiyarı gü
reşmeğe başlarken seyirciler ara

sında bulunan bazı çocuklar, ha
kiki bir pehlivan gibi evza ve ta

vırlar alan pehlivan devenin bu 
haline bakıp gülüşmeğe başla -

mışlardır. Bir aralık gi.ilüşmeler 

çok ayyuka çıkmış bu hal de; de

veyi kızdırn1şıtır 

Deve güreş esnasında bir iki de
fa hasmını bırakmış ve arkasına 

dönerek müsteh.ıiyane gülüşen ço
cuklar grupuna sert sert bakmış -

tır. Muzib çocuklar bu hali büs -

bütün alaya almışlar ve hep bir 
ağızdan: 

<Deve.. Deve ihtiyar deve. 
<Ülamıyacaksın işte ele! .. . 

Diye bir de şarkı uydurup el 
vurmağa da başlamışlardır! ... 

Şirketi Hayriye 
Hazırlık Yapıyor 

Son zamanlarda İstanbul - Üs
küdar arasında Araba vapuru ile 
yapılan nakliyat geçen senelere 
nazaran çok artmıştır. 
Diğer iskeleler arasında da ara

ba vapurlarına fazla ilıtiyaç bu
lunmaktadır. 

Şirketihayriye idaresi bu müna
sebetle, halen hazırlıklarını yap
tığı 50 otomobillik yeni araba va- · 
purundan başka ayrıca bir küçük 
araba vapuru daha inşa etmeği ka
rarlaştırmıştır. Bu hususta lazım 
gelen tasvib ve tasdik kararını al
mak üzere yakında Şirketihayrl -
yede umumi bir içtima aktoluna
caktır. 

Kararalınır alınmaz derhal faa
liyete geçilecek ve her 2 araba va
puru da yaz ortalarına doğru kı
zağa konacaktır. 

Maaşlarını Vaktin~e Almalı 
Bazı kimselerin zat maaşları o

larak başlanan aylıklarla bir de
faya mahsus olmak üzere veril -
mesi icabeden paraları malmü • 
dürlüklerinden aldıkları görül -
müştür. 

Bu hususta Maliye Vekaleti yeni 
bir karar vermiştir: 

Bu karara göre; bir defaya mah
sus olmak üzere verilen paraları; 
5 yıl içinde almıyanların hakları 
sukut edecektir. 

2 yoklamada veya bu yoklama
lar içinde geçen zaman içinde zat 
maaşlarını almıyanların istihkak
ları da müruru zamana tabi ola • 

Bu suretle şarkıların ve alay - caktır. 

!arın çok arttığı bir sırada deve --
birkaç defa arkasına dönüp alay- İngiliz Elçisi Ankaraya 
cı çocuklara kin dolu nazarlarla Gitti 
bakmış ve nihayet onların susma

dıklarını görünce, yenmek üzere 
olduğu hasmını bırakıp gerisin ge

_riye, seyirciler ve çocuklar tara
fına dönüp sanki rakibinden ka

çıyormuş gibi yürümeğe başla -
mıştır. Pehlivan deve tam çocuk

ların yanına geldiği zaman çok se
ri bir hareketle çocuklara yüzünü 

dönmüş ve ateş saçan nazarla -

rını bir müddet onların üzerinde 
dolaştırdıktan sonra; içlerinden; 

demindenberi en alay eden ve en 
fazla bağıran çocuğu bulup üze

rine hücum etmiş ve bir baş dar
besile onu yere çarpmıştır. 

Hiddetli ve kindar deve. tam ço
cuğu bir ayağile ezeceği zaman 
sahibi ve etraftaki memurlar ko-

şarak işe müdahale etmşiler; bir 
hayli uğraştıktan sonra çocuğu 
kurtarabilmişlerdir!.. Fazlı ismin

de bulunan bu çocuk korkusundan 
hemen bayılmış ve yere düşerken 
bazı yerleri zedelenmiştir!. 

Bu hadiseden sonra pehlivan 
deve çocukların bulunduğu yerin 

önüne çökmüş ve nekadar zorlan
mışsa da güreşe devam etmediği 

gibi saatlerce de orasını terket -
memiştir. 

yaşıyamam... Sonra zevceleriniz 
de bana hücum ederler. 

- Dört karımdan birini boşar, 
seni alırım. Zaten bir tanesi ihti· 
yardır.. Onun yüzünü ayda bir bl

_le görmüyorum. 
- Ya ben evlenmek istemiyor

sam. Henüz evlenrneğe karar ver
memişsem ... ?!. 

- Şimdiye kadar evlenmek 
imkanını bulmamış 

Mademki ben seninle 
olabilirsin' 

evlenmek 
istiyorum. Hele bir kere düşün! 
Koskoca bir devletin veziri sana 
elini uzatıyor. Beni rnd mi ede -
ceksin? 

Fatma, sarayın taraçasında, ve
zirin sözlerini hayretle dinliyor -
du. Acaba Haccac bu vesile ile 
Fatm.,ya yeni bir tuzak mı hazır
lıyordu? Fatma tehlikeyi sezmiş
ti. 

- Ben size layık bir kadın c1r 
ğilim. Henüz evlenmeğe karar wı -
mediın. Bu işi evlenmek i: ';c ı r, ,,., 

Yeni İngiliz büyük elçisi dün 
akşamki ekspresle yanında refi • 
kası ve kızı olduğu halde Anka
raya hareket etmiştir. Yeni sefir 
Haydarpaşada İngiliz konsolosu 
tarafından karşılanmıştır. 

Diğer taraftan eski Fransız bü
yük elçisi Hanri Ponso da dün 
hastaneden çıkmış ve Parise ha
reket etmiştir. 

Karadeniz Paktı Yok 
Moskova 26 (A.A.) - Sovyetler 

birliğinin bir Karadeniz paktı ya
pılması hususunda tekliflerde bu
lunduğuna dair bazı ecnebi gaze
telerde çıkan haberlerin tekerrür 
etmesi iizerine, Tass ajansı Sovyet 
hükumetinin hiçbir kimseye böy
le bir teklifte bulunmamış ve bu 
hususta hiçbir kimse ile müzake
reye girişmemiş olduğunu beyana 
mezundur. 

Eyüb Aş Evi 
Evkaf idaresi tarafından Eyüb

de kurluması kararlaştırılan •Aş 

evi. ne aid hazırlıklar ikmal o -
!unmuş ve kadrosu da tasdik o -
lunmuştur. 

1 marttan itibaren buradakı fa
kirlere sabah, akşam birer sıcak 
yemek verilecektir. 

zaman görüşürüz, dedi. 

Haccac gülmeğe başladı; 

- Benden bir sopanın intika -

mını almak istiyorsun, Fatma? 
Seni döğdüren ben değilim. Seni, 

kanun döğdü. Eğer böyle yapma

saydım, Halifenin koyduğu nizam
lara kimse boyun eğmezdi. 

- Hayır. Ben Halifenin emirle

rine her zaman boyun eğmiş bir 
insanım. Sizden intikam almayı 

düşünmedim. Bir kedinin arslana 
hücum etmesinin nekadar gülünç 

olduğunu bilirim. Beni affedin;z. 

Başka şeyler konuşalım. Şehirde 

gizli şarap içenlerin sayısı çoğal

mağa başlamış. Bunlara karşı ne
den şiddetli tedbirler almıyor ve 
s_arhoş olarak sokakta dolaşanları 
neden cezalandırmıyorsunuz? 

Haccac bir denbire kaçlarını 

çatt~: 

{Df!vanu YU} 

Avrupa Muvazenesinde 
Sovyetlerin Vaziyeti 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Kollektif barış sistemi yıkıldık

tan soıı.ra Avrupa sür'atle harbdeP 
evvelki muvazene sistemine doğ
ru yürümektedir. Almanya İtalya 
ile bir cephe birliği yapmıştır. Şim

di bu kombinezona Macaristan da 
iltihak etti. Büyük harbden evvel 
Avusturya Macaristan İmparator

luğu ne İtalya Almanyaya iltihak 
ederek müselles ittifakı kurduk
ları gibi, bugün de ayni devletler 
tantikomintern pakt. ismi altın

da birleşmiş bulunuyorlar. 

Bu kombinezona karşı da İng;

liz - Fransız itiliifı kurulmuştur. 

Fakat bu, harbden evvelki müsel
Jes itilafı tamamlamış olmaz. Bi
lindiği gibi, Harbden evvelki Al
manya, Avusturya ve İtalya kom· 
binezonuna karşı bir İngiliz , Fran
sız - Rusya itilafı kurulmuştu. Ve 
ancak bu üç devletin ağırlığıyle -
dir ki müselles ittifaka karşı bit 
muvazene temin edilebilmişti. A
caba Sovyet Rusyanın gittikçe 
daha ziyade kat'ileşen bu muva· 
zene içindeki vaziyeti nedir? 

Bu suale cevab verebilmek içiıı 
muvazene bakımından Rusyanın 

dünkü ve bugünkü vaziyeti üze
rindeki ehemmiyetli bir farka işa· 

ret etmek lazım geliyor. Çarlık 
Rusyası, Avrupanın şarkında /l.l• 
manyanın komşusu idi. Binaena • 
leyh iki garb demokı·asisi için is· 
trateji bakımından daha ehem · 
miyetli bir vaziyette idi. 1894 se· 
nesinde imzalanan Fransız - Rus 
askeri ittifakına göre, AlmanyaY8 

karşı açılacak olan bir harbde Ru~ 
ya derhal şarktan taarruza geçe

°'rek Alman askeri kuvvetleriniıı 
ikiye bölünmesini temin edecek· 
ti. Bu sebebledir ki Almanya ıneı 
hur Şlifen planını hı:ızır!ıyarak ar 
keri kuvvetlerini ikiye ayırmada0 

önce Fransayı ezmeyi, soma d9 

Rusya ile hesablaşmayı düşün • 
müştü. 

Sovyet Rusya bugün ayni vazi· 
yette değildir. Sovyetlerle Alına~· 

Jll' yanın arasında Polonya vardır. 
naenaleyh Sovyet Rusya, Fran>' 
ve İngilterenin nazarında sırf is • 
trateji bakımından eski kıymeti 
ifade edebilmek için Polonya d~ 
beraber olmalıdır. Polonya bitaf 
kalmakta ısrar ettiği takdirde sv"' 
yet Rusya şarkta tecrit edilece • 
ğinden garbi ve orta Avrupada1'

1 

askeri harekat üzerine müessir ır 
lamaz. Ve bu, bilhassa Çekoslo • 
vakya Almanyanın nüfuzu aıtıoB 
geçtikten sonra doğı-udur. 

Bu sebebledir ki Sovy~t Ru•,;,. 
yanın muvazenedeki vazıyetı, ~ • 
ruz olarak tetkik edilemez. PoJoO 

ya ile birlikte tetkik ve mülahaı' 
edilmek icabeder. BinaenaJeyb 
bugünkü muvazene içinde vat'. ~ 
yeti en çok ehemmiyetli olan ~e . 
let, şüphesiz, Polonyadır. Ve dei 

. ·eı 
nilebilir ki Polonyanın van e' 

. l" . der ne derece ehemmıyet ı ıse, o 
ce de naziktir. Polonya beş seP~ 

· t' . fraP evvelisine kadar emnıye ın• 1 
sanın ittifakında aramıştı. Fa]('. 
b ir taraftan orta A vrupada Fro.ı' 

·&et 
sız nüfuzunun zayıflaması, dıo • 

• )>011 
taraftan da Alınanyanın bır r 

' ](9 
vet olarak yeniden belirmesı dB 
şısında 1934 senesinin ilk ayın "ı 
Almanya ile de itilaf imzalanı»9ı' 
o zamandanberi iki tarafı da ıd](B 
etmeğe çalışmaktadır. FiJhakl · 

(Devamı 6 anc ı sahif~ 

Bayanı Bekliyece1'b.,. 
Patronu Halile son l.şlerindeıd ,~ 

yük cayr etine mükilat olarak blr
1
,r-. 

parlunaıı hediye e til Bir ııaflo •• 
da kazını verdi. i': (it' 

B aUl P atronuna: ArUk fit oldll 

mektir. • 
Patroo hayretle sordu: Nedeıı~~ "'" 
- Apartunan kira cetlrir. lb~ ,. 

rayı rötürilr. Kulunuı: da baY~: 
ol- · 

partıman bekçiliiini yapnu' 

Mikrob 
- Öylt> i!l>e ~ua ne.. rdı: 
Oalgnı ;llhu odac-ıslna baK•öfled!Jı" 
- Sana ben yiızlerce defıı 8 · ·· niifl) 

Kapıyı acık bırakma. 

tcinde iki mtkrob e'k1;1Uc.. 

Bal< c•u, ( 



Eği n Ku ı arı 
• 
ır Müzik 1 tiya ı i anda Tekrar 

Açıl y r stanbul Belcdil·esine bağlı 

bir kon~cr\'atuar vardu. 
Şehir halkı, bu müessese -

Ziraat. lşrerile de ye, her ~·ıl birçok para öder. Fa
kat, bu nıiiessesenin ne yaptığını, 
ne i~ gönlliğüoü, ~u İwtaubul ham
serilerindcn kıut kişi. bilir?. 

Medj, diyoıwı ili, ko crva • Alakadar acak ar tuar, İiıtanbullulann miiz.ik ihü -

racak ve bu binanın her türlü iş- yacını lrarşılamak vazife•ini aca-B ı.r Nisandan itibaren. mem
leketin her tarafında eğit

il men kıırslan açılacaktır. 

r il kurslarda 6 - 7 ay okutmak su-
1'tile eğitmenler yetiştirilecek -
il', 

d l{\lrslara orduda ve jandarma
,; ~skerllğini muvaffaltiyetle ifa 

1 ınış ve köylerde bizzat köy iş
t'1:,, meşgul olanlar seçilecek -
.;:ı; .uıtmekteb mezunu veya ge
b lı küçük zabit üstçavuş ve on
lı: a~ılar tercihan almacaktlr. Bu 
d ltrsJarda okuyanlar, tahsil müd
p:~~ esnasında eğitmenlik ya
lık, ılecek_ bilgiyi bilhassa bağcı
lılt ~Ynırcılik, sütçülük, arıcı -
dui Zlraaı_ işlerı, marangozluk, 
aıı;!er!.ik ışlerinin mütehassıs mu
dan !erden .~ğrenece~r ,.e b~
ler· sonra koylerine donerek, koy
ö~ bulunacak mekteplerde 

:ıı: enlik yapacaklardır. 
~ er eğitmen okulunun ·talebe 
lo Yıaı elliyi geçmemek üzere 9 -
ı · 11 • 12 - 13 yaşındaki çocuk
ar alın · YI •caktır. Talebe sayısı ellı-

lar &eçerse 9 - 10 ya§ındalti çocuk
aı, aluunıyacak~r. fürinci sınıfa 
2 ~.Çocuklar 3 yıl ameli ve na-
arı hi}n;ıer .. -'tittn .,.... ogrendikteıı sonra 

Ond en okulundan mezun olacak 
'ta :n _sonra yeniden birinci sını
lı Ynı §artlar dahilinde talebe a-
nacaktır. 
liJ •. 

de KlhnenJer bulundukları köy -
dıık: az .haftada iki ders, bulun
taeakJ ı koyun yeti4kinlerini oku-

&rdır Ve k" fika n M: '. oy kanununa tev· 
J>la .. aarıf Vekaıetince verilen 

...._ na gore bir okul binası yaptı-

lerinde köylülerden ustalarla bir- ha iiaerine almamıf' mıdır?. Her 
tikte çalışacaktır. Eğitmenler, bu- sene, beda't'3 .koııserloır verem.es 

!undukları köy !erde ziraat işle - mi?. Şehrin mllh lif semtleriıı-
ılm de bando konsetleı:i tertib eHnıez 

r inin fenni bir ekilde yap ası 
d k mı? Orkeflrası ne halcfedm?. · · kövlülere rehberlik e ece ve 

~;::at -;.,emurları tarabndan ve- ı ~·onız. Bu miiesseStı; talebe 

rilen plana göre bulunduğu köyün , yetiştiriyor. Ka~ talebe yetiştirir, 
ziraat durumunu kayıt ve tesbıt nasıl yetiştirir.. Orası da başka 
edecek ve Ziraat Vekaleti eğit - bir ınevzu.. Fakat, konservatuarı 
menlerin bulunacakları köylerin olan bir şehir halkı, konserntu-

dil · istihsali annın sesini sık sık dinlemek hak-hususiyetine, ken erme 
arttırıcı, ıslah edici ve kola '!aş • hım haU: değil midir?. 

tıncı vamtalar verecektir. Eğıt BCB.llAN CEVAD 

menler, bu gibi vasıtalardan köy·ı---------------ı 
lüyü istifade ettireceklerdir. o.ev
letin yardımı ile meydana aetır
diği fidanlık , fenni kümes, kovan 
gibi vasıtalardan kendi tesisa~ .~ 
na zarar gelmemek şartile koylu· 
yü faydalandıracak ve köye yarı

yaeaktır. 

Eğitmenlerın köylülerin ve o
kulun istifadesi io:,in meydan.a ge
tirdikleri. şahıslarJn& aid olmıyan 
tesisat köyün ortak mah sayıla • 

caktır. 

Eğitmenlerin yol paraları, yi- 1 
yecek, giyecek, yakacak masrafla
rı, ders vasıtaları bedelleri Maarif 
Vekaletince verilecektir. Kursu 
bitiren eğitmenlerin tayin olun· 
dukları köylerde aylık ücretleri 
Maari Vekaletince ödenecektir. 

Her bölgede bir gezici başöğ • 
retmen bulunacak ve bölgeleri de 
müfettişler teftiş edeceklerdir. Bu 
suretle kısa bir zaamnda memle
kette büyük ve faydalı işler başa

rılacağı şüphesizdir 

üçük 
A sofyada 

edrese 
Esaslı surette Ta 

Olacak 

• 
ır 

Eski Bizans eserlerinden Kü -
çili< Ayasoiya camiinin avlusu da
hilınde bulunan harap medı·ese o

dalarının tamiri için; Nafia Fen 
lıeyeti mühenJislerile beraber 
müzeler mimarı Kemal Altanın 

hazırladıkları müşterek keşif ra
poru tasdik olunmuştur. 

Tamirata yalonda .başlanılacak
hr. 

~RDUR MEKTUBLARI: 
dolu. K'ciylüniin elinde satıh da
ha pek- çok buğday vardır. Burdur! 
ve civan külliyetli miktarda buğ
day yetiştıren bir mıntakadır. I 
Memleketin aloya olan ihtiyacı bu 
yıl fazlasile his.edildi. Halkevi, Köylü ve 

Buğday İşleri 
-1: 

8ıırdur Hallceci derslerine 

b Urdıır, 25 (Hususi) - Bur
() duıı, g"Çen yıllaı:dan çok 

"•la~ :arkı_, bir geçirmkw, ha -
ÇıJtıııa:.. gıtmektedir. Şubat ayı 

..,,,,,,,,,___ Uzere olduğu halde henüz 
~. 

iştiTlll< eden ıcoy mutıtaTtart 

çok soğuk. denecek bir gün yaşan
madı. Ağaçlar şimdiden yeşıllen

meğe başladı. . 
Toprak Mahsulleri Oiisinin kı

ralanmış ambarları sonbahardan 

ZORBALAR 
SALTANATI 

!lir . 
da lt' gıjn, Hamid efendi lronajm-
1lıiik. al Ptanıderya Ramiz Paşaya 

e lef b' 
l'lnttı ır eğlence tertib etti. 

~leııııe ~ :aşa; Hamid efendinin 
<lııı lıtq~ı kulaktan kulağa işitir 
1ııeşhu u. Zaten; efendi hazretleri 
dııı te~ enam idi. Adeta; bir ka-
~ilıa lı halinde bulunuyordu. 

l>aşay Yet Hamid efendi, Ramiz 
\~ ın 1 

da 17et etti. Paşa bu ziyafe
ho ı;a •:nu~ ol~uştu. Herhalde 
'1Yaeakt cunıbuşlü bir gece ya -

J)•bcıp~ 
!eııcıı . e ITe saltanatla Hamid e-
l nın. ko -•r h nııgın;;ı geldi. Cariye-' are .. 

magaları ellerinde altun 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

ve gümüş şamdanlarla. kaptaıııder 
yayr karşıladılar. Mükellef 11e 
müzeyyen geniş hlr salona aldı -

!ar. 
Salon Hind kumaııile döşenmiş

ti. Duv:.rıarda, yerlerde, sedir -
!erde ipekli Acem halıları serı • 

liydi. . . .. cL 
HuHisa; zinet ve ihtişam ıçm e 

biılunan bu salon Ramiz Paşanın 

bile liased ve gıpt:ısını cellretmış-j 
ti 

Pasa geniş ve rahat bır sedire 
uza~~ oturuyordu. Hamid elen 
di başında koca sarığı, sırtında 
cüobıısi riyal<kane tavırlarla pa-

BUBDUR HALKEVİ 

Halkevi yeni çalı1J mayılınu; ye
ni bir hızla atıldı; Her kol kendi 
önündeki çalışma yılı: için b:irer 
program hazırladı. Yeni ve hayır
lı işler kararlaştrrdı: 

Tarih, dil ve- neşriyat kollarının 
birleşik mesaisi ilk semeresini ver
di. Burdur adlı Halkevi ciergısi 19 
Şubatta neşir sahasına çıktı. llal
kevi yıldönümü mükemmel bir 
törenle kutlandı. Gösterit kolu 
Ana piyesini üstüste iki gece oy

nadı . 
Köycülül< kolu, köy kanunları

nın izahı için toplanan köy muh
tarlarını bağrına bastı. Onlarla 
samimi ashbihallerden sonra şe

reflerine bir de ziyafet verdi. Gön· 
derdiğim resim köy muhtarlarını 
toplu bir halde göstermektedir. 

BÜTÇE MÜZAKERELERİ 

Vilavet Hususi Muhasebe büt -
çesi .;;üzakcreleri neticelendiril
di. Bütçe geçen yıl bütçesinden 30 
bin lira kadar fazladır. 

K. SADEN 

şayı puf, pufluyordu 
Biraz hoşbeşten sonra; usulden 

olduğu veçhile misafire evvela bir 
demirhindi şerbeti sunulmak ıtı
zımdı. Bu şerbeti de tertip mu • 
cibince Canan getirecekti. 

Paşa, hem Hamid efendi ile ko
nuşu.yor ve hem de efendinin bu 
gece kendisini ne suretle eğlctıdı
receğini düşünüyordu. Hcclıalde 
güzel dilberlerle şarap içerek rak
sederek sabahı bulacakludı. 

Canfuı aııun bir tepsi içinde 
billür bir bardağa konmuş olan 
soğuk şerbeti iki avuçları i~ine ~ı~ 
kıştn·mıı;. güzel ve hareli gozl~ını 
önüne_ dikmiş inee ve narın vu -
cudünü iki tarafa dalgalandıra 

içeri girdi 
Ramiz Paşa; Cimanın salona gir

dij;<ini görmemişti. Fakat; güzel 
kızın salona yayılan rayihası en 
koku almaz in"anlııı·ı bil<' ırcık
lıyacak det"ecede kuvvetli oldu -
ğundan derhal Haşa bu fazlalı • j 
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J EMİNÖNÜ MEYDANI j Osk-darın. ' 
Diğer Binaları·n 
Yıkılmaları İşi de Bir 1 ~· 
Müteahhide Ver· di 

im rı 

ma fser erimi 
:ma~ Tamir O uyor M 

aari( hayatın1ızd 11mıuni 

bir kalkınma ~ apmak ULC· 

re, hazırlıklkr görülü)or. 

Bir Çıkt ğı Şayiası 
Etmedi 

Define 
Tahakkuk 

E minönü meydanının açıl -
ması için başlanan faaliyet 
bitmek üzeredir. 

Bu ke1Te Eminönü hanının da 
yıkılması ikmal olunm~tur. 

Bu han; kamilen büyük demir 

potrellerle yapılmış olarak çıktı

ğı için, tuğla ve taş bir hına tahmi
nile yıkımişini ucuza üzerine alan 

' müteahhit kazamnt§tır. 

Çünkü demir fiyatları çok pa
halı olduğundan buradan elde et

tiği fazla miktardaki demirleri 

yüksek fiyatla satmı~tır. 

Eminönü. hanından sorua; şimdi 

yıkılacak bir Kızılay hanı ile ya

nı ve diğer iki magaza kalmıştır. 

Bunlarda; Eminönü. henını yı-

YENJ BiR PROJE: 

kan müteahhid ihale o! ınmuş -
tur. 

Balıkpazarı cihetindeki .. ed ü
zerindeki molozların kaldırılma -
sına da devam olunmaktadır. 

EYvelki gün; burada büyük bir 
define bulunduğu şayi olarak bir 
çok meraklılar toplanmı sa da bu 
haber teeyyüt etmemiştir . 

Diğer taraftan meydanın tanzi
mi ve düzeltilmesi ışıerinin ikma· 
li için yapılan ilk tahminlerde; 
fazla bir paraya ihtiyaç hasıl o -
lacağı sanılmışsa da bu liusustaltl 
kat'i hesaplardan 6000 lira ile bu 
işin bitirileceği Belediyece anla
şılmıştır. 

Bunun üzerine tanzim işinin bir 
an evvel ve süratle ikmaline ge
çilmiştir. 

Emekli General ve 
Amirallere Emir 

Erleri Verilecek 
M

illi M"ıidafaa Vekaleti, emir
berler ye seyis erleri hak
kındaki kanuna ek olarak 

yeni bir proje hazırlamıştır. Bu-
gün yürürlükte olan 1600 sayılı 

kanuna göre Cümhurıyet ordu • 
sıında emir eri yalnız Teğmenden 
Marcşala kadar verilmektedir. 

Ordumuzda yı.iksek makam ve_ 
hizmetlerde bulunan mareşal ve 
generallere tekaüd olduktan son
ra hiçbir hizmet eri verilmemekte 
ve bu ~·üzden ordunun çok- emekli 
ve şerefli birer uzuvlam olan bu 
zatlar tekaüdlüklerinde sıkıntı ve 
zorluğa düşme'"'.ediı:ler. 

Hükumetin yaptığı tetltikler nc
tliıesinde, yabancı ordUl=n ço -
ğunda mütekait mareşallara bi -
rer emir subayı ve bazılarmda da 
korgenerallere birer emir eri ve
rilmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple yeniden hazırlanan 

proie<W biilıiımet bu noktaya işa
ret etmekte ve şunları söylemek
tedir: 

•-... Ordumuzda yüksek ma
kamlar almış olan zatların içti -
mai seviyelerinin ve orduda ad -
!arı ve hizmetleri büvük saygı ve 
şül?'an ile anılan bu zevatm müm
taz şahsiyetlerini korumak, ordu 
ve memleket için bir borç ve ka
dirşinaslık icabı olduğundan,, <>in 
haddi ve maliıliyet dolayıııiln Cüm 
huriyet ordusu mareşallığı, büyük 
amirallıktan mütekait olanlara bi· 
rer emir subayı ile birer emir ça
vuşu ve ayni suretle orkomutan 
ye oramirallikten mütekait olan
lara birer erbaş başçavuşu ve 
korgenerallerle kor amira!lıktan 

ğın kendisine vermiş olduğu raşe 
ile başınr iki tarafa çevirerek et
rafını yokladı.. 

Canan geliyordu. Arkasında ga
yet güzel yapılmı bir tuvalet var
dı. 

Fettan kız, Paşayı fazlaca he • 
yecana diişürmrlc için nekadar 
hüneri vursa hepsini icra ediyor
du. 

Ramiz Paşa; Hamid efendi ile 
yapmakta olduğu konuşmayı u -
nuttıL Hatta !Qb yarıda kesti. 
Gözlerini kıza dikti. Dalgın, dal· 
gın bakmıya başladı. 

Paşa; hayatında bu derece dil
ber ve şuh bir kız görmemişti. Ni
hayet; raşeye uğnyan elini bar
dağa uzattı. Ve ... şerbeti yudum 
yudum içerek kızın karşısında faz
laca durmasını temin etti, 

Cfuıiın, Pa ·a. şerb•t içerken iri 
gözlerıni havaya dikmiş baygın 

bir süzü~le bakıvordu. 
Hamıd efendi; Ramiz 

mütekait olanlara da birer emir 
eri verilmesi içın bir proje hazır
lanmıştır.> 

Madde şudur : cSin haddi ve 
maluliyet dolayısile Cümhuriyet 
ordusu mareşallıı,'I ve büyük a -

mirallıktan bütekait olanlara bi

rer emir subayı ile bir. emir baş
çavu;;u ve a ni .suretli: or.gener.aJ· 
!erle oramirallıktan mütekaid o
lanlaııa bir emir başça\'U§U. ve. k-0r
generallikle koı· amfrallıktan mü

tekait olanlara da birer emir su
bayı \'erilir.• 

Elektrik 
Cereyanı 
Çalanlar 

Elelittik cereyanını gizli olarak 

çalanlar ötlıdenberi tecziye edil -

diği halde, bu gibi uygunsuz ha-

rekeıte bulunanlara 

da rastlanmaktadır. 

arada sıra-

Faakt son bir ay zarfında bu. 

suçtan yakalananlar bir hayli mü

liim bir rakam arzetmektedir; ya

ni bu bir ayda, muhtelif sulh ce

za mahkemeleri tarafından 16 ki

şi muhakeme edilerek, hapis ce

zasına mahkı1m edllmiştir. 

Bunun üzerine a!Qkadarlar şid
detle harekete geçerek hüküınete 

ait elektrik cereyanını çalanlar 

hakkında sıkı bir surette takibata 
başlamışlardır . 

duğundan içinden kıs, kıs gülü 
yordu. Ve hayalinden şunlar ge
çiyordu: 

- Görürsün ... Baktığın ve mest 
olup öldüğün Cfuııin senin zehirin 
olacaktır. 

Paşa; şerbeti içip bitirdiği hal· 
de bir türl\1 elfrıdeki bardağı kı
za \•ermek için: işaret etmiyoniu. 

Nihayet; canan !uııa adunlar}a 
Paşaya yaklaştı. Boş bardağı elin
den çekercesine aldı. 

P14a; daldığı rüyadan uyandı. 
Derhal kendisini toparladı. Ve .. 
Canana teveccüh ederek: 

- Kızım, şerbet güzelmiş ... He
le, bir bardak daha sun bakalım ... 

Cfuıan; d~arı çıktı. Şerbeti ta· 
zeliyerek tekrar salona geldi, 

Fettan kız; düşünüyordu. Ra -
miz Paşayı bir görüşte ve bir an
da harap eylem~ti. 

Paşanın ikinci şerbetı ıstemesi 

kendisini bir an için dahi olsa 
görmek arzusunu tekrarlamasın-

Üsküdarda ısk"l!!. karşısında · 1 
biıyük Türk mimarı dfılı. Sinanın 

tarihi eserlerinden lhrimali su!-
tan camilnin müştemila tından bu
lunan. Darülsübyanı Mihrimah'ın 
istifadeli bir şekle konulması ka
rarla~tırılmıştır 

Bunun için; esaslı bir tamır ih
tiyaç hasıl olduğundan dün Na -
fia heyeti ile müzeler miman Ke- l 
mal Altan Üsküdara gitmişler \'e 
kı>şiflerini yapmışlardır. 

Hazırlanan raporun tasdikindwı 
sonra hemen tamir ışıne b• !anı
lacaktır. 

""' a 
Serg· • 

ı 
Harf inkılabnnızın 10 uncu yıl· 

dönümü münasebet:lc a~'llacak 

olan 10 yıllık neşri at sergisi et
rafındalri hazırlıklar çok ilerle -
miştir. 

Sergide teşhir olunmak üzere 
şehrimizden ve diğer muhtelif şe
hirlerden muhtelii kitap, r isale ve 
matbu eserler tamamen gonde -
rHmiştlr 

Başvekiılette bu husus için top· 
lanan komisyonca haZJrlanan lis
teler de Maarif V ckiıletince Dev
let Matbaasına gönderilmiştir. 

Listeler; biri hususi ve diğeri 
resmi neşriyat olmak üzere 2 ki
tap halinde basılmaktadır. 

_,__ 

Sülaymaıriyeıleki 
Tophane Binası 

Süleymaniyed Türk ,. İslam 
müzeleri civarında bulunan VE! ko
ca ı.fimar sinanın en mukemmel 
eserlerinden biri olan Tophane bi· 
nıısının tamirine başlanılmıştır 
Öğrendiğimize göre burada bü

yük bir halı müzesi tesis olunma
sı kararlaştırJJ:mıştır. 

İstanbulun müze depolanmia 
mevcut tarihi ve nefis halılann en 
mühimleri buraya naklolunacak 
ve bu suretle şehrimiz yeni bir 
müze daha kazanmış olacalctır. _..,__ 

Yeni 
Gumrük 
Kanunu 

Ankarada. gümrük işlııri mü -
dürü Celıldct, tetkik müdür mua
vini Reşad, gümrük i !erinden şef 

Bu vesile.. ile memleketin nıuallim 

ihtiyacı iizerinde bir iki makale 
) '&&an Profesör Sadreddin Celalin 
bilhaswı bazı fikirleri . a\ onı dill
liattir. Sim ploan ~·ıw ının l;ir.~ &

rind diyor 18: 

•Bir ilk nıekteb ınııallinıi her 
şeyden ev\·c.l, fıkirlerini, tniı,ahe
delerini, \IOlı diirı;ün, rnzıh ve 

mantıki bfr tC'rtih dahilinde sözle 

, . ., yazı ile ifade etmek; okunaklı 
\'C &iizcl yau yaznu&k kabili~ etin· 

de olmalıdır. Çok bn>it 'c kolay 

gibi görünen \'O herkesi<: hıılua

duğu zannedilen bu iktidarın ne 

kadar güç kazanıldığını, nıe lek i· 

\•İnde bulunanlar gay t i~·i bilir
ler.• 

Benue, biitün maarif h ~ a\ımı

zın can damru:ı. ~u ~ · ukarı3 a al -
dığım satırlardır. Li,anı liilmi~·cn, 

doi:.'l'u koou~an1ıran, ,yazamıyan, 

liki:rılcrini anlatamıl-an inı.anl3r

da yüksek ilmi kabili) et v Ju~ · 
met olduğuna a.ola inanmam. Baa.ı 
kimııeleı: içim 

- Aflm adamdır. ll'ilfıo bilgi ,.... 
hasında bir tanodir: Ptıkat, ifade 
edemcr. kont"8llıar., ~·amm.u, 

derelr. 

Siz böyle bi~eye i11an1r ının ... 
nız?. 

Demek ki, ilk apılacak i~ , ... 

dur: Talebeyi. muallimi ·eti ti 

rirlı.en. l.iı...aıu i i öğretmek.. Es.ki, 

halk tabiri ile, oluunua.ı y112nıası 

yerinde oJttn bir adam, ber~t'\ ı 

öğrenebilir. Muallim ınekteblenn· 

de du, diger mekteblerde d kıı.,, 

vetli okuma yazına öğrenmeliyiz. 

Bir iki sahife. düzgiin ifadeli. 

doğru imlfılı l au razınak, ba it 

bir takım fikirleri anlatahilmelı 

için, di, ağn'!llla tntulmuıt insan• 
lar gibi.: saatlerC"e- JH,·l'Onan~ ter 

döken adamdan hiçbir ha. ·ır g 

mcz. Doğru ifade ile konu nıak ' 
yazmak hele biT muallim i~in. 

pe nir ekmek ~·emok kadar kolay 
olmalıdır. Böyle bit muallim kı

tabiaı-Ja iiınıiJeti olıw lıim•e d&

mektlr; O, me"1ogi için IJ'umn olan 

bilgilere de, pedagojiye d \•iılHI• 
tır. Söz veya yau . ıretind düa. 

gün ifadeden adz olanlar ise, öm

ründe lıitab görmemi~, kitabin üa

si et etınemiş kara tahillerdir. il -

nüz;, el ve parmak.. i"'1' tlcırile ted
ris 'l'e tedt".rrüs taaınmiim etme -

mi4 bir um! olduğulla gi>nı, bu 
gibi insanların, diker bir takını 

bilgilere sahih oldnğunır. arttlı, 

nasıl inanabiliriz?. 

RE!tAD FEY2!'1 

Raik ve Şerefden mürekkep bir ı-------------
komisyon tlışekkül ederc!t yeni 
gümrük kmıunumuzu hazırlamak 

üzere faaliyete geçmiştir. I 
Komisyon, muhtelif yabancı 

memleketlerin gümrük kanunla- ı 

rını tetkik etmektedir. Butctkikat, 
neticesinde e\•velce hazırlanmış i·; 

1 
lan gümrük kanun projesinde lü- i 
zumuna görte bazı degişililikler ya
pılacaktır . 
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dan başka bir şey değildi. 

Paşa; ikinci şerbeti de ayni raşe 
ile içti. Kız dışarı çıktıktan son -
ra · Hamid efendive hitaben: 
~ ' . 

- Efendi hazretleri. ne dilber 
ve ne güzel kız .. . Doğrusu haya
tımda hiç bu derece şaheser bir 
vücut görmedim. 

Dedl Bu sözlerden istifade eden 
Hamid efendi hemen cevap ver • 
di: 

- Evet; güzel ve nadide bir kız
dır. Eğer, çpk hoşunuza gitti ·se 
elendimize takdim edebilirim ... 
Müsaade buyurursanız hediyem 
olsun efendim. 
Paşa; ummadığı bu cevap kar -

şısında ne. diyecegini şaşırmıştı. 

Dudakları titrıyerek lafları bir -
birine girerek şu mukabeleci< bu
lundu: 

- Teşekkür ederim efendı haz
retleri •. Bu sözlcr•mlc sızın çok 
sevdiğıniz bir gcizdenizi dinızd n 
almıı; olmıvav= 

Bir.im izin Derdi 
Hepimizirr ITerdi 

Hazır Ve Ismarlama 
Fariiı 

Bir oll.uyucunt.US'\ '.\"9.U ·or; 
fi- Bizim ~nallarımıun ç.ulJ4 .. 

rında t~na bir ;idrt , ·ar: Ka\:af -
lann "a1hklan ~unduraltr n ... ıı 

ımnarJa.ma cibi onuıJ;ı.um "e -.a.c
Iam olmu~or da. t•kt-trJ~J mukav
\.·ah ruan oluyor .. a. bu. heını n 
ht'men her haur 'ıl"Yrlt' aynıdir. 

l\ li lıaEJr 1'01:nJe-k, hal'ır ra
llUMtlr; Vft.: ~ll'C.-

BIJitu'z ~.. lira wvip ııaztr 

bir ,Jbfse ~ o eJ.biMı> 1 bidlaç 
pin &J.Yd.i mi bakı:- or ı.. dU.m-.·lc-
rlnden birka.cı Wlan•J or, t~bl ve
n koltuCu ~ktilmu , 1Jc-kll bc1rul· 
mtıt •.. 

IDılbuki l.llU&dama iJe hazın a-
• raamh.lıi ft.dt itfllllıde, ;raDı vt'· 

rilen emtilnde deiU. an-.k ko
nula.o harcda ola.bilir. O da, ar&
daki par-ol farkı nh•bt-tindf'. inıt.J
hca ••• 

Blnafuruı, yaphkları t IJlm&r

lama olswl, ha:rır okıuı, kendilf"• J
ni, daJıı:ıa.o l>·i, sa.ilam, tanlı:. ife 
ah ·hrsalar, hem halkı ızrar et -
mrmi~. hem dt> kf'ndilerlni 1) ill~e 
-.evketmi · olurlar. \lu.teri ,.f' nam 
kuanırıar.» 

Oku. ·ul·umuı ~:ek haklıdır. \'e 

dlqoUDL~slni <'Ok iri anlatı or. Bb 
bu ~zlttf' kclim liil,·edne ili -

dJllkaı ve 
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1 SİLAHLANMA YA RIŞI 1 ; Meraklı Şeyleri 
DU~IANLA MÜCADELE HÖK VE Amerika Durmadan 

Sil8hlanıyor 
P 

aris beledl7esl, otomobillerin, O· 

tobıisJerln moWrlcrind<..n fıl•aıı a.••••••••••••••••••••••••ı•••••••••••••••••••"''i 
pis kokulu duman.larnı haUı..t 

lr:'ac ettlj'in i l'Örmü, ve lıuau.ut.ı mU· 
eadeleye karar vermiş. Badema du -
man saçan otonıoblllerin, otobüs1'.rin 
8&hlbJerhtden ceı:a aluıacalr.tır. BEKARLIK 
OÜNYANIN EN UZUN TÜNELi 

Totaliter Devletler: Bunu Nasıl Karşılıyorlar 
Ve Ne Düşünüyorlar? 

Dünyanın en usun &üuell Fransada, 
Sen Diye ile Sen Marl arasındaki til· 
'loldl.r. İnşası da seçenlerde bllmlşllr. 
llu tünellu ı-lrtıecek ve çıkılacak 7eri 
Fransad.adır. Boyu da 6 ktlometro 
872 metrodur. 

Bu tüneli açmak için 31~,060 kilo 
dJnamlt, l.945,o&'73 metro fUil ve 
1,098,485 ko\'an kullanılmıthr. 34,000 
\ondan fazla çimento sarfolunmu_ştur 

~·e 1,266 ameli'! eahşmıthr. Amerika, Japon Tehlikesine 
Karşı Tedbir Alıyor 

A 
lman ve İtalyan gazeteleri 
bugünlerde yeniden şid -
detli neşriyata girişerek 

Fransa ve lngilterenin silahlan -
ma yolundakı faaliyetlerıne karşı 
hücum edıyorlar. Berlin ve Ro -
manın gazeteleri İngiltere, Fran
sa ve Amerikayı dünya su.hunu 
tehdid etmek maksadile silahla
nıyorlar dıye iddıa ediyorlar. Bu
na karşı İngiliz ve Amerikanın, 
Fransanın mattuatı da sulhu ko
rumak ve dünyada adalet ve hak
kanıyet esaslarına göre asayişi 
muhafaza etmek için kendilerini 
silahlanmak mecburiyetmde bul
rl uklarını yazıyorlar. 

Yeni gelen Avrupa matbuatın
da buna da.r pek esaslı malümat 
goze çarpmRkt.adır. 

Amerikanın Avrupa harbine karşı liikayd kalanııyacağını ıliin ve bunu 
kongreye kabul ettiren Reisicumhur Ruzvelt 

İngiltere tarafından neşredilen 

•Beyaz kitab· bu hususta tafsi -

INGİLIZLER ve ARABİST AN 
• 

H adramut' ta T etkik·/er 
Yapan Bir İngiliz 

Karı Koca Arab Kıyafetine Girerek Şeyhint 
Sarayına Kadar Nüfuz Etmiş Bulunuyorlar 

U 
mumi Harb
de Arabis 
tanda Ll'ıv

rens ismındeki ca
susuun faaliyeti 
916 - 918 senele -
rinc ~ büyük bir 
ehemmiyet ka -
zanmış ve Lavrens 
ismini de bilmiyen 
kab:.3mı~tı. Ar;ı

bista-ı ile meşgul 

olan İngilizler yal 
nız Lavrens'te~ i· 
baret değildir. 

Lavrens gibi İn· 
gilizlerin faaliyetı 
de yalnız harb za. 
manlarına mahsu~ 

kalmış d<?ğildır. 

Bir İngiliz ga · 
ıetesi şimdi de A 
nıbıstanda çalışan 

böy!e adamlar tu
lunduğunu yazıyor 

ve Harold İngram 
dan bahsediyor ve 
bu adamın bugün 
Arablarca pek e 

hemmıyet verilen bi 1ngılız oıcıu~ ı 
nu söylüyor. Fakat ngram şu iki 

mühim noktada meşhur Llvrens
( Devamı 7 i~ci sahıfede) 

!atla doludur. İngiliz maliye na
zırı Sir Con Simon geçen gün par
lamentoda uzun beyanatında an
lattı ki Çemberlayn hükümeti si
lahlanmak için evvelce yapılmış 
olan 400,000,000 İngiliz liralık is
tikrazı 800,000,000 İngiliz lirasına 
çıkardı. 

Unutulmamıştır ki bu dört yüz 
milyonluk istikraz 937 de karar
laştırılmış, 940 senesine kadar o
lan programı başarmak için buna 
lüzum görülmüştür. Halbuki ge
çen seneler zarfında silahlanma 
faaliyeti arttıkça artmış, yeniden 
daha vasi tir programla iöe devam 
etmek lüzumu anlaşılmıştır. in -
gilterenin 937-938 milli müdafaa 
nam· altındaki silahlanma ve kuv
vetlenme faaliyeti 262,000,000 İn· 
gilız lirasına malolmuştur. 

938-939 mali senesı zarfında bu 
maksadla yapılmakta olan sarfi
yat ise 388,000,000 İngiliz lirasına 
çıkacak lfirünüyor. İn.gılterede 
mali sene 31 martte nihayet bul
duğuna göre yeni 939 bütçesi J ni
sanda belli olacaktır. Yeni bütçe
nin nasıl yapıldığı, masraf'.ara 
karşı koymak için vergiler, bilhas
sa kazanç vergilerine zammedilip 
edilmiyeceği son derece gizli tutu
lan bir keyfiyettir. Yeoi bütçeye 
dair kimse şimdiki halde bir şey 
bilmiyor. 

Ancak şu var ki eğer vergilere 
yeniden ufak tefek zamlar yapıl
mak suretile varidatı arttırmak 

cihetine gidilecek olsa bile İngi
lizler buna katlanmaktan başka 
çare göremiyorlar. 

Her ~ene bu aylarda yeni büt
çe haz ırlanırken İngiliz matbua
tında bir takım tahminler, hesab
lar görüldüğü giti bu sene için de 
bir hayli tahminler ileri sürülü -

(Devamı 7 inci sahifede ı 

lllÖSYÖ G ... VE 

İKİ K1Z 

i•veo Krah be~lnct Gustıv, her sene 
bu mevsimde Frausanın cenup sahi
lindeki Kan tchrlne rtder. Bir ay ka
dar kalır. Fakat, Kral olarak deiil, sa
dece l\lösyö G ... na.mı müstean altın
da ya~r. Hemen hf'r &tin tenlfl oynar. 
Beşınci Güstav şimdi Kandadır. Ge

~n cün Balyodalı:I tt>ni, kuh.i.biine ctt

mtş. Henüz Amerikadau relen iki Kene 
k12la tenis oyuam•!i· Kızlar bu ya.<j:h 
rakiblerlnl yenmişler \:e g-üle-rek ı;e

ıa.mıadıktau sonra ayakkablarını de
f.lştirmek için vrsUyere cUmlc;ler. O 
sırada orada bulunanlardan b~risJ: 

- Tebrik ederim, demLtJ. İsveo 
Kralmı ınağJUb ettiniz. 

Kızlar. bu kibar ihtlyann Kral ol
duğunu anlayınca ,a.,ırnuşlar. 

lllUHABB ET GİJNÜ 

Ira.kın şarkında bir kabile vard ır. 

Bu kabile halk ının en bu7ük bayramı 

(Muhabbet ,.-Unü) dur. 
İlkbaharda, kadın ''e erkek en ye

nl, en C'Üzel elbiselerini l'lyerJer, el -
vardaki ormana clderll'r. K uzu çevırir
ler, helva pişirirler. Yerler, lcerler, ei
lenirler. 

Sonra her erkek ve kadın betendtğl 
kadın ve erkekle kolkola girer, orm a
nuı tenha ve kuytu yerJeriJıe ıçekJIJrler. 

Kabile halkının C:\Iuhabbeı 1rünü
nü) bUtU.n bir sene sabırsızhkla bek
JedlfJnl söylemiye lüzum var mı?. 

B l 1Yt'K BRİTANY.~ 

İl\IPARATORLLGL:\'L'1 AZA,IETİ 

Buyuk Brılanya hnp ra lol'lui u dün

yanın dörtte birine h..ı.kimdi.r . E~kl R:>" 
ma imparatorlufundan yedi, I:lrı~lk. 

Amerikadan dört, Almanyad.ıu altnıı1 
beş defa daha biiyüktur. \ 'e 500 mil
yon tebaası vardır. 

l\IATlllAZEL HÜRRİYET!. 

Nevyorkl ular liman ın mtthallnde b u" 
Junan meşhur (llürrtret heykeli ) ne 
bu isml verirler. 

l\latmazel J lü rı•lye l , .ıtOU 'Zamanlar 
da tuvaletinl.n dü.Leltilmesl, makiyaj ı

nın tazelenme. l l~ln re~samların, m i
marların eline te rkolunm~tlL Bu 
58,000 dolara malolmuştur. 

POLONYADAKİ BİZOSLAR 

(Bi:ıon ) la r , yani uch . hOrruçlü ya
ban öküzleri ya lnız Polonyanın .Bla
lovieza. ormanında ve Brest - Lltovsk 
da yaşarlar. 

B uralarda ya ıyan yaban ök\izlerlle 
Amer ikada. ve K afku dailarınd"' ya
şıyanla r arasuıda, ırk lUbarile biraz 
fark vardır. 

Avrupa (Bizon ) ta rı Uuıumi Darbe 
kadar vabşi addolun urd'!. Polonya or 
manlarında başıboş yaşarlardL Bu or 
manla rd;+ yaln ız impa ratorlar avla .. 
nırdı. 

Barbden sonraki karlŞıkhklar es .. 
nasında Polonya askeı'lerl b unJann 
eolunu öldürdü. 

Son zam anlarda, Polonya ziraat ne 
ıı.areti bıınları yeniden üretmek için 
bazı tedbirler ittihazına lüıum l'Ör • 
mU., ve Amerlkadan satın aldıtı da
mızlık yaban öküzlt"rinl ormaua salı .. 
vermiştir. 

,-.. bekarlığ ı n 
t ela! Demir 
"-' sultanlık ol· 
duğuna kani bu • 
lunanlard a n d ı . 
Yaşı otuz beşe gel· 
mişti. Geçen gün 
tıraş olurken ay • 
nanın karşısında, 

yüzüne dikkatle 
bakmıştı. Hüzün 

1 

duydu. Alnındaki 

kırışıklıklar de -

rinleşmiş, sayısı 

artmı:;tı. Şakak -
larında bir iki be. 
yaz saç vardı. Göz
lerin in önü de çiz
gi çizgi olmuştu. 
Traş olup, saçı
nı tarayıp, giyinip 
kuşanınca. sokak -
ta, genç, yakışık
lı bir adamdı Fa
kat, uykudan kalk 
tığı zamanlar, ken

di halıni kendisi 
de beğenmiyor • 
du. Saçlar dağı -
nık, traşı uzamış, 

gözleri çapaklan -
mış yüzü yıkan-

mamış ve pija malı kıyafetile, 

Celal Demir, hiç de cazib bir a -
dam değıldi. Dakikalarca düşün
dü. İçinin elemi artmıştı .. 

- Yavaş yavaş iht;yarlıyoruz, 

diye düşündü.. Sekiz sen~ evvel 
İstanbul bana dar gelırdi. Neydi 
o günler .. 

Sonra, kendisin•' r,Üh'rek: 
- Aman, beni bu halde tanı -

dık kadınlardan kimse görmesin, 
dedi, 

Daha fazla aynanın durıısında 

durmak istemedi. Çabı ıcak tıraş 

oldu giyindi. Sokağa fırladı. 
O akşam, sevd;ği kadı,ıla bulu

şacaktı. Fakat, içinde bir istek -
sizlik vardı. Hayata kar" YÜsmüş 

bir vaziyette idi. Akş1m~ kader, 
yazıhanede, durgun vı:? r~ c: ~ 'esiz 

geçti.. Hergün, daktilo kızıaıa ta
kılır, onlarla şaka, lat•fc ederdi. 
Bugün Celal Demirin t.ıç sesi çık
mıyordu. 

Saat 17 de yazıhaneden çıktı .. 
Köprüyü yürüyerek gec;ti. Kara -
köye geldi. Tünele bindi. Beyoğ
luna çıktı. Yine ağır ağır yürü -
yerek Galatasaraya geldi .. Sabahkı 
aynanın içinde gördüğü hayal. ha
la gözlerinin önünden gitmiyordu .. 
cArtık ihtiyarlıyoruz diy~ i;uı -
den söyleniyordu. Caddede, hazan 
yanından geçen genç kadınlarİn, 
kendisine baktıklarını görünce, i -
çinden adeta gülüyordu. Hele bir 
kadın, Celal Demire yiyecek gibi 
saniyelerce bakarak yanından geç
mişti. Celal Demir arkasına dönüp 
baktığı vakit, kadının da ayni şe
kilde, arkasına dönmüş olduğu

nu ve Celal Demire baktığını gör
dü . 

Genç adam kendi kendine gü- , 
lüyordu: 

- Sen gel de, beni sabahleyin 

• 

gör, diyordu. 
Fakat, Celal Demir, sokakta 

gençliğini kaybetmemişti. Uzun 
boylu, geniş omuzlu idl Şık ge -
zerdi. Fiyakalı yürümesini, yanın
dan geçen kadınlara manalı ma
nalı bakmasını bilirdi. 

* Genç adam, sevgilis ı le Taksım-

de, bir pastanede buluş~caktı. Sa
atıne baktı. On dakika vardı . O da, 
zaten. Parmakkapıya gelmişti.. Beş 
dakıka sonra, paslaneden içeri 

girdi. Kendısıni çok iyi ve yakın
dan tanıyan müessese sahibı ve 
garsonlar, onu büyük bir nezaket-. 
le karşıladılar .. Celal Demir her ı 

zaman oturduğu köşedeki masaya1 

doğru yürüdü. Yorgun bir tavırla! 
içi minderli hasır koltuğa çöktü. • 
Boş nazarlarla, sokağı seyredi

yordu. Genç adamın. halindeki 
neş'esizlik ve durgunluk, pastane 
sahibi zeki patronun gözünden 
kaçmamıştı . Celal Demirin yanına . 

geldi - Lfıübali bir tavırla elini müş-ı 
ter isinin omzuna koydu: 

- Bugün sizi çok neş'esiz gö - \ 
rüyo(um. dedi.. 

Celal Demir, içini çekti; 
- Artİk ihtiyaı·ladık, dedi .. 
P atron bir kahkaha atmıştı. 

Müşterisine doğru eğilerek: 

- Aman sayın bayım, dedi, siz 
böyle söylerseniz, biz ne diyelim .. 
Baksanıza, yaş geld i altmışa .. Siz 
otuz üç, otuz dört var mısınız? 

- Tamam otuz beş ... 

- İyi ya bizim yarı yaşımız sa-
yılırsınız. Sonra da bekarsınız. Be
karlık sultanlıktır. Sizdeki rahat 
kimde var?. Her gün gezmek, toz
mak, eğlence .. K imbilir, şimdi de 
hangi kadını bekliyorsunuz .. 

- Gelecek şimdi birisi amma .. 

~ ~"=::-N::e:re:d:e:s:i:n~G~ü:n:e:y=.~S~a:a:t~y~i:rm~i~i~k~i~?.""""""""'""'""""i:::::::::~:::::::::::::::::::::::~~:::::ı::~;-;;;;:::;:;:::::::::::;:;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;.-~~y=o~k~m~~u-:-?=.-.~Ş~i:m~-d~i:y:e=k:-~ad:a~ı~·:b:a:n:a=.:b:e:n7in~ı~k:a:ra~k~t:e:r:im::e 
Genç kadın: y o s A inan ve güvenç duymadınsa bundan sonra hiç duy-

Canım da hiç istemiyor .. Konuş -

- Kocacığım çok mu üzüldün? mazsın. İnsanın karısını merak etmesi. tasalanması, 
Diye tatlı bir bakış ve tatlı bir söyleyişle kapı- için ondan şüphe etmesi gerektir Sen benden şüp-

dan içeriye girdi, Fazılın elini sıktı. O ne kadar gü- he mi ediyorsun?. 

zel, tatlı, şen, cıvıl cıvılsa, Fazıl da o kadar buru- Ve birden st-sini daha çok sertle~tiı·erek sordu: 

şuk, asık suratlı idi. No. 81 Yazan: ET.EM iZZET BENICI: Bu soru ve soruştaki sertlik Fazıl'ı birden sı-
- Karıcı;tım. her vakit artık senin bu geç kal- Ü kıntılı bir duruma düşürdü, hemen dikeldi, yavaş-

içimden sednmiyorum da değil. zülmek, bekle - jestle Fazıl'ın y&nına gitti, onun kır düşmüş, ak. malarının kavgasını mı yapacağız?. tan alarak: 
IT'ek, kıvranmak, sızı duymak sevgi belgeleridir. uzun saçlarını okşaya okşaya. 

Diye Güneyin elini gevşek g~\'şek sıktı, yürü- · - Bunu da nereden çıkarıyorsun kaııcığım. A-
Amma, sen de biı-azıcık bana hak ver. Daha doğru- - Bir daha geç kalmam Fazıl, haydi barışalım .. 

dü. Genç kadın sanki söylenenler kendisine değil- ramızda bir kencik bile olsun bu tarzda konuşma-
su kadınlığa. Dedi: Fazıl: m;ş giti hiç oralı bile olmadan kocasının adımlarım yı istemem. Karı koca diline şüphenin Iakrıdısı bi-

izledi Vt- sesini eze eze söylendi: Güney bu cümleyi söyler söylemPz, seoine ba- - Ben dargın değilim ki, barışalım.. le düşmemelidir Şüphenin girdiği yuvadan gönenç 
- Gezmeden gelmiyorum ya Terzideydim. Ne yıltıcı bir kıvam verdi, yarı şaka tir söylenişle sö- Diyor, fakat genç kadının, güzel kadının, kıv- çıkar. Ben böyle biı· şeyi aklımdan bile geçirmem. 

zünü sürdürdü: r k b" "!" t lı 1 k d g·· 1 · · · bak a olur, biraz geç kalırsam. Sabahtan akşama kadar a -, uyu u, ı sun ı a mm oz erı ıçıne m - Sokakta geç kalmamanı istemem sana güvensizli -
h - Kadınlar geveze olurlar. Bır de buna model dan tekı·arlıvoı·du· 

ep evde oturacak değilim. , · ğimden değil sadece karımı evde bulmam isteğim-
Fa1.1l yazı odasına girdi, maroken bir koltuğa düşkünlügünü, kat, dü~ün. İnsan bir saatte, iki sa- - Bir kadın bu saate kadar sokakta kalmaz.. dendtr. 

k d . · · b k s · ı· · · l ı atte üç· saatte terzıden çıkabilir IT'i?. Belki k•rk ta- Gu"ney bı·ı·d•n dur.·"sunu go"ru"nu··ş·u· nu·· deg"ı'ştı'r en ısını ıra tı. ınır ı sınır ı, gücengiıı söy eni - ~ ~" • " Pek! niçin öyle ise uzatıyorsun•. 
yordu: ne modelin içinden bir tuvalet seçtim. Sonra bütün di. Ayaklarını yaramaz bir çocuk gibi vere vura _ Uzatmıyorum. Fakat sinirleniyorum. Üzü _ 

- İyı, güwl, tDrzı, urba, fistan hepoine pekı. Fa- kışlıkları gözden gecirdim. vura: lüyorum. Seni evde bulamayınca bin çeşit şey ak-
kat, bir kadlP bu saate ~adar sokakta kalmaz. Doktor bütün hunları dinliyor gibi bir başka - Amma beni üzüyorsun. lımdan geçiyor. Acaba bir arabaya, otomobile mi 

Gen, kad;n, gece ile bır örnek, ke:;kın, katmer- tarafa bakıyor, somurtuyor, sınirden ayağını salla- Dedi. devam etti: çarptı, şu mu oldu. bu mu oldu diye yüreğim bur-
Ji t:özlc;." doktorun bak~larına düğümliyerck man- np duruyordu. - Ne olmu sankı .. Terziye gitmişim. tuvalet kuluyor. 

tasunu sırtından çıkardı, onun kar~ısındak, koltu- Genç kadın yerinden kalktı: beğenmişim. Ne çıkar bundan?. Ben yüz binlerin Güney veıjden gevşedi, yüzünde gülücükler 

~a ot~ cıı.. ôv'cdi'. - Kocacığ•"1'!! ara"ılıa ~itsrm, geceyansı gelsem, kahvede, gazino- dağıld ı, beyaz pembe teni lozardı : 
K · cıgır. b n rn ot ·. <1· ı l'': Ün< Di\P hi•iin ·i'g; >rıu ıı. rıv rli•k<·ıı o·ı €'; ve d• bilr r>•ursam yin~ bir · ey olmam, Bana gÜ\·enin Wnaaı Hl') 

ı __ Y_az_an_ = __ •_EŞ_AD_FE_Y_z_• ..... J 
mak istemiyorum bugün.. Kiııl. 
ye kompliman yapacak ha!İ1!1 )J 

Bugün, kendi kendimi dinleıw 
istiyorum .. 

Pasta sahibi ciddi bır tavırla : 

- Anlatın blyım, dedi, sizin iı 
bin kadın feda olsun .. Daha geı 
siniz.. Yarın bir başkasını bulW 
sunuz .. Size kadın mı yok .. 

Celal Demir, bu fikri, birde! 
çok parlak bulmuştu: 

- Sahih .. dedi .. Yahu ne yıl 
sak acaba? .. Atlatalım mı?. 

- Tabii canım .. Buyurun i 
Küçük odaya orada oturunu1.; 

Pastane sahibi gülerek ilave t 
ti: 

- Biraz çene çalarız .. KadıJI ı 
lir, baka: ki yoksunuz, ya bir 
kızar gider, yahucı da oturur, b· 
bekler, ondan sonra, kızar, gi~ 

Celal Demir, yerinden bir 
gibi fırladı. Tatlı dilli patronla 
raber içeriki küçük odaya gir 
!er .. Garson iki kahve getirJ1lq 
Sigaraları da yaktılar. Karşı !V 
tatlı tatlı konuşmağa başladJli 
Celal Demir, bugün niçin n~ 
olduğunu anlattı. Sabahleyiıl. 

I 
raş olurken, aynanın ka~ıs 

duyduğu hüznü tasvir etti.. J 

(Yazısı 6 mcı sahife<I' 

1 
Hadyo 

PrOgra,D; 

Ankara Radyotü 
BUG tlN 

18,33 Konuşma (Cevat l\leDld~ıf 
Kem an tarlhl , .e tekıiırnilü ). Pi~ 
m isaller. 

19 KonU,fma (Doktorun ıaatU• 
19.15 Türk mü..zitl 

Fasıl heyeti (Hicaz.kir fa.sh V
Cel.il Toksrs, Hakka Derman• 

Kadri, Hauıı Gur, Hamdi Tok.:ı.J ı 
rl Üfler. f 

20 AJa.ru, meteoroloji haberıeıiı 
raat bo...,.sı (Cial). 

20,15 Türk m üzlfl. 
1- ffjcaz peışrevi. 

2- Bekl.r Ata - Hicaz be•I•· i 
3- Dede - HJcaz 43rk ı - Seyri I 

1 

edelim. I 
4- Şevki - Ulcaz ~arkı - Fi ..... 

zalim harab oldu. ti 
5- Şevki - Hlcu. arkı - Nlclll 

bü.J figan eyler. 

6- Sadullah Ata - JJleas .,,,; 
.. ·ideyim sahru trmen. 

'1- R uten K am - Tak im. .J 
8- Rahmi Bey - Gül h azin ' 

pcr L,an. 

8- Şevır.ı Bet - Ol sence dlh~ 
10- T&nbur i.4ık llti&ata ~ 

arkı - Sebeb ne bakmıyor 7•~1 
11- Tanbur i iı:ık l\twıtafa " 

farkı - Aluntazır teşrUJoe. 

Küme okuyucuları: ,I_ 
Çalanlar: Vecihe, Retat Erer. :_., 

Fersan, Fahire Fersan , Cevdet pı_,. 
Ruşf"n Kam, Cevdet Koz.an , K~ ' 
7azl Seyhun. 

İdare eden: _ le 'at CemU. 
%1 :\lemleket saat ayarı. 

%1 Konu.ı;ma. ' 

ıt, 1 5 Esham , ta hvUiıt . ır.aaıı.11' 
nukut bo...,. ı (Ctal). ,J 

U.31 llliızllt (kiıcuk orkestra • 
Necib A•kın ) . ,ı-1 

%2,38 1\-l&izik ( opera aeyaları ,. 

23 lllüıllr. (Ca• band - Pi) . _. ~ 
%3,45 - 24 Son ajans haberi.,. 

yarınki pro,...am . 

YUIN 
12.35 Türk mu.ıtı - PL ~ 
13 Memleket saat ayan , ali" 

meteoroloji haberleri. __ ,.ıP 

13.10 - H )hid k ( kıicıık or• 
ef: ~eeip A ... kın). 

~ıl 
1357 Hicri 1 135-f ~u 

Muharrrm Şubat 

7 J:!.,_.. ' 
-- tl> 

1939. Ay 2, Gün 58, Kasını 
27 Şubat Pwartesi ./ 

-- 1 1 
Vakitler Vuati Eı~"' 

~. 

---

Yatııı 

lmaaıı 

•a. da. ,a. 
6 37 

12 27 

ıs 34 

17 S8 

l9 28 

$ Ol 

12 40 
b ,o 
9 Jl 

ı7 ()il 

1 ,., 

il °' 

( 

l 
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j Yirminci Asırda Kadın Ticareti ] • 1 Ş A_ ~ 

·r Türk Kızı, Tunuslu Bır '!(~'!';:;;~~,. ... ;,;.; 
Hol iv u d Figüranları 
Arasındaki Eğlenceler 

C . D. e Fransızlara -Yahu, der. Böyle arkan-arı ye ıy =~:o:st~~~.~valıyor gibı nereye gi-

N a S 1 1 S a t 11 d J ?. tab ..• Kitab.almıya gijiyorum. ki-

- Ne kitabı? .•. Güzel Duruş 
Ve Bakış 

Müsabakası 
Süheyla'ya 300,000 Liralık Sahte 
Çek Verip Paris'e Kaçırmışlar .. 

I 
Yazan: 

ISKENDER F. SERTELLİ --· 
W i:rınincl asırda kad ın _ticareti 

.rapanlar bilhassa Islan 
bulda ve yeni rejimin te • 

~ssüsünden sonra yer bulacağına 
ınannıak istemiyoruz. Fakat, !\la· 
daru Atina ,.e ICatinanın davasın· 
da gazetelere akseden haberlere 
Ve dava safahatına göre, bunların 
da altruı~tan fazla kadm ve genç 
kızı iğfal ettikleri ve hu kadın • 
lardan bir kısmını para ile Avro· 
Paya sattıklarını öğrenmiştim. 
l>ün Bay Faik isminde bir zat ba
na gelerek bize gözyaşları arasın
da, kızının başına gelen bir fela
ketin tarihçesini aıılattL 
Bakınız, Bay Faikin genç kızını 

vakn 1 e nasıl baştan çıkarılıp Av • 
rupaya karırmışlar!. 

t
. Süheyla o sene orta mektebi bi-
~rıvor s· .. ' . · · ırgun arkadaşını zıyaret 
gıderken 1 . d • yo da karşısına hır ka· 
ın çıkıyor: 

b.- Yavrum, sen nekadar güzel 
•ı· kızs ı -

~- 1 ın. Benı tanımadın, de -
c;ı mi? 

S"h 
u eyJa şaşalıyor Birdenbire cevab • 
.. veremiyor. 

Iı:uviyet· 
ı meçhul kadın: 

-·-.. -~ .. --

' 

tu - Ben sizin, ailenizın eski dos
t Yuın . Di)'e ilave ediyor. Bak ar
ık Yaşın 011 ıekızl buldu. B a b a n 

seni topal bir adama vermeği dü-

ŞÜııüyor. Halbuki. genç, güzel bir Kadın tacirleri. birkaç ytt once yi?ıe böyle başka memleketten de bir 
l'ıirk milyoneri bir aydanberi se· genç kızı Tımuslıı bir cariye diye bir Fransız zenginine satmışlardı. 
nin peşindedir. Seninle evlenmek 

- Bilir miyim ben . İşte bir ki-

tab alacağım, çok lazım ... 

- Çok mu lazım? ... 

- Evet, dostlarımdan 
bayram münasebetile bir 
getirdi. 

~Ne hediyesi? .. 

birisi 
hediye 

- Hani şu okurken gözleri ra
hatsız etmesin dıye masaların Ü· 

zerine koydukları fanuslu lamba
lar yok mu? .. İşte onlardan bir 
tane .. 

TABİİ BÜYÜKLÜKTE 

Panayır ını.inasebetıle büyük 

caddenin üzerine küçuk küçük ba

rakalar kurulmuş. Bunların biri

nin üz~ inde (asri fotograf evi) 
yazılı. Kıo,.,ının önünde biri: 

- Baylar, bayanla,, dıyor. Bi; 

!otograf verinız. Beş dakika sonra 

tabii cesamette büyütLıHmüş kop

yasını alacaksınız. Pahalı da de· 
ğil, on kuru~ .. 

Gelip geçe,--ler duruyoı-lar, din
liyorlar. Fakat. ıçeri giren olmu· 
yor., 

- Buyurunuz baylar, bayan -

Jar.. Çok değil. on kuruş bu ... Ne-

reye vermiyorsunuz ki. .. 

' 

Holivud, düııyaııın lıer tarafınd.an gelmiş ka

dın, erkek binlerce kişinin toplandığı ue eski Ba· 
bil §elı rini hatırlatan garabetlerle dolu bır fe -

lıirdır. 

Bu §ehirde gerek kadın gerek erkek yıldız ve 

Ahiren figüranlar arııstnda yeni bir müsaba
ka daha yapılmıştır. Onlann mesleklerini de ala 
kadar eden bu müsabaka güzel dUTUf ve bakış mı 
sabakasıdır. 

Kalabalık arasında bulunan bir figüranlar arasında uakit ı•akıt muhtelif musaba-

Bu musabakaya lıemen bütün figüranlar İ§h 
rak eylemi§, neticede resmini koyduğumuz bı 
Amerikan dilberi bu miu:abakada biriııcil'ği al 
mıştır. külhanbeyi içeri girer: 

- Bır ağrandisman yaptırmak 

istiyorum. 

- Hay hay ... Beş dakika bek-

lersiniz, hazırlarız. 

- Kaç kuruş? ..• 

- Çok değil, on kuruş?. 

Külhanbeyi cebinden bir kart
po.staı çıkaı·n·: 

- Şunu cesametı tabiiyede bü
yütünüz ... 

Der. Kartın üzerınde Galata ku

ka ve eğlenceler tertib edilmektedir. 

Garib Bir inayet 
• 

Çesed, Kanlar içinde Yüzüyor, 
Her Tarafı Bağlanmış Kafa 

Bey Giridli bir zengindir~ Rum • kim olduğunu? Necat Bey. haki • 
iSiiyor. İstersen • zorla değil - bir 'b" ·· 1 k katte kadın tı"caretı' yapan bu' · ko· =============-=~ k cayı ana dili gı ı guze onuşu-

ere yakındJn gör. Umarım ki, 1 b d (Devamı 1 inci sahifede} 

lesinin resmi vardır. Tası Çekiçle Kırılmıştı 
Ço'- b y_ or. Anlayorsunuz ya, u a amın 

" eğeneceksin onu. ,,,;;,~==~===,,:,,,=============-====== 
k"Ve Süheyliının koluna g~rerek, 
oşl·buşıııda duran çok yakışıklı 

g".1 fötr şapkalı, uzun boylu, güler 
Yuzı-· · u bır adamı göstererek: 
;ı.- İşte, diyor. Orada ~~:uyrır. 

ak hl'!e ona bir kere. Bulun ka· 
clı~jarı n, genç kızların yanıp tutuş· 
tııou b . . 
S ~. u _erkek yalnız sem sevıyor. 
erıın · 

ıçın deli oluyor' 
lıkSüheyla, köşebaşında duran de-

«nlıyı görünce başı dönüyor: 
- Demek ,en bizim ailemizi ta· 

111Yors ·· un oyle mi? 
S - Tanımak da laf mı a kızım? 
g~'1n benim eLmde büyüdün-. Hele 
• de anlatayım sana kim oldu
RUntu! 

- N'erde oturuyorsunuz? 
- Şu karşıki sokakta .. 

rı \' avaş yavaş yürüyorlar .. Sa
k· boyalı bir apartımanın birinci 
"tına · . t .. 1. 

b .. gırıyor!ar. şte, Suhey a 
0Yle b" k ır doiabla o gün baştan çı· 
arılyoır 
Birkı.ç ... 

l>as ·a . gun s~nra, !\!adam As • 
I' ) ısınınde l\r kadın Sühey-
ü.~·a: ' 

- Pas 1 rlıll'\ı caport aJ hazırlandı yav • 
b · Necat Bey senin namına 

anka, .. 
fşt a uç yüz bin lira yatırdı.. 
tıtıe ıeki_ Hemen çan tana koy. Ya· 
ru •l ayını geçirmek üzere Av-

l>ara 'd· 
~ gı ıyorsunuz! 

kad."dam Aspasya. Süheylayı o 
tün~ kolay kandırmıştı ki.. Bü
lığı . u b~şt~n çıkma ve yol hazır· 
llıişt ışlerı bır hafta bile sürme · 

ı. 

ı:ı 
başıır akşam Süheyla ağlamağa 

ıyor. Aspasya soruvor: 
- !{ -ğer ızıın, neden ağlıyorsun? E· 

anne · b lıiç nı, abanı hatırladınsa 
bi b~erak etme! Bana istediğin gi

ır ın k dan .... e tub yaz .. Senin arkan· 
0 018 goturüp vereyim. Eminol ki 

tctabu· · · llecekı ışe senın kadar sevı-
sa- her. Eğer şımdi işı anlatır • 

.... •lk. 
O , ı ufak bir engel çıkar .. 
lıatt·all'\ban Necat Beyi gücel)dirir, 

a elk· d ;ı · 1 c kaçırınz. 
1 lı•ft . 

f>UtiJl' ; ~ öonra bir Italyan va-
aı ısc gidiyorlar. Nrcat 

d b. k'l' men:t'aatine iane cem'i Büyük perlıiz e ır ı ıse 

aa 

lUJ B lY Y 
P~lhırüz 
Bu, .Tamam 46 

Gün Sürer 
arem • perhiz yortusu baş-

K ladı. Bu; paskalyaya ~ada_r, 
yani tamam kırk altı gun su-

recektir. 
Bu müddet zarfında hıristıyan· 

lar tövbe ve istiğfar ederler, oruç 
tutarlar. et gibi yağlı şeyler ye -
mezler. Boğazına düşkün olanlar 
için büyük bir işkence değil n:1' ?.'. 

!eri yok. Halbuki bunun faydası 
çoktur. Hekimler de, arasıra per
hiz tavsiye etmiyorlar mı? .• Son· 
ra, perhizin tesadüf ettiği mev -
simde etler pek iyi değildir. Kı -
şın sıcaklık veren yemeklerile yo· 
rulan midelerin dinlenmiye ihti
yacı vardır. Binaenaleyh perhize 
riayet etmek sıhhat için çok fay
dalıdır. 

(Devamı ti ıncı sahifede) 

Ak Sakallı 
Adamın 

MahkOmiyeti 
--

Herkesin İyi Tanıdığı 
Bu Adama Ne Oldu ? 

L 
ondrada çıçek yetiştirmekle 

tanınmış Artur isminde 
bembeyaz sakallı bir ihti -

yarın bahsi gazeteleri meşgul e
diyor. İhtiyar Artur mahkemeye 
sevkedılmiş muhakeme edileceği 

zaman herkes ona karşı hürmet 
gibi bir his duyarak müdafaası 

dinlenmiştir. Geçenlerde bir ak
şam Artur sokakta sarhoş olarak 
yatarken görülmüş ve kendisini 
kaldırmak için gelen polis memu· 
runa karşı gelmiştir. Bu polis genç 
bir memurdu. Mahkemeye o da 
gelerek ifade vermiş, ihtiyar maz. 
nun da başını Önüne eğerek din· 
lemiştir. Şimdiye kadar herkes ta
rafından sevilmiş bir ihtiyar olan 
Arturun torunlı.n va<'dır. Böyle 
yaşlı ve namuskiır bir adamın 
şimdi başını önüne e~erek utan • 
mış bir halde durma•.ı orada bu
lunanların liıkayd kalamıyacağı 
bir manzara olmuştur. Herkes a
caba ihtiyara hiıkinı nasıl bir ce
za verecek? .. diye merak ediyor • 
muş. Neticede Arturun bir ay hap
sine karar verildiği anlrışılmıştır. 

7 5 lik İhtiyarlar 
Arasında 

Londra gazetelennde okundu -
ğuna göre Misisvar isıninde75 yaş

larında bir dul kadın, gelininin 
babası olan gene 75 yaşlarında bir 
erkeğe varmıştır Bu suretle ka • 
dının oğlu ıle gelini birbirlerine 
üvey kardeş oluyorlar. 

M ursilya civarında, Pon-dö
Viyö köyünde oturanlar; 
meyhaneci Jak Ponsun er· 

kenden kalktığını, saat sekize gel- ı 
meden meyhanenin kepenklerini 
açtığını biliı'ler. 

Bir hafta evvel, şubatın 16 ıncı 
perşembe günü saat dokuzu geç
tiği halde baba Janın henüz mey
hanesi kapalı idi. Bunu görenler 
hayrette kaldılar. Bazıları: cBelki, 
dediler, grip olmuştur., kalkama· 
mıştır .. bazıları da bir iş için şeh
re gittiğine hükmettiler. Bir ci • 
nayet ihtimali kimsenin aklından 
geçmedi. Zira, meyhanede şüp -
heyi çekecek bir şey yoktu. Bir 
ses inilti filan da işitilmiyordu. 

İhtiyar Porıs. bekardı. Annesi 
de bir sene evvel vefat etmişti. 

Meyhanenin arkasındaki bir oda· 
da yalnız yaşıyordu. 

Öğlene doğru, meyhanenin he
nüz açılmadığını gören komşular· 
dan biri kapıyı iterek: 

- Ey, baba Jan ... Neredesin? .• 
Yatıyor musun hala? .. 

Diye bağırdı ve ıçeri girdi. Fa- ı 
kat birdenbire irkıldi. Zavallı 
meyhanecinin elleri ve ayakları 
bağlı. tezgahın önünde cansız yat
tığını gördü. 

hanesine gittim ..• Her zaman hı 
rada içerdim. Dün gece saat 2ı 
buçukta meyhanenin cinünden g 
çerken içeride şiddetli bir müna 
kaşa olduğunu işittim. Sarhoşla· 
rın münakaşa ettiklerine hükt..'l" 
verdim. İçeri girmedim. Marıya 
annenin meyhanesine gittim. İh

timal o sırada içeri gırmiş olsay 
dım, zavallı J anı ôlurnc!en kur • 
!armış olacaktım. 

Hemen dışarı fır !adı. Az ileride 
küçük bir evde ikamet eden hem
şıresile eniştesine haber verdi. 
Yolda tesadüf ettiği komşulara da 
vak'ayı anlatmayı ıhma! etmedi. 
Cinayet habcn butün mahalleye 
yayıldı. Kapının önüne büyiik bir 
kalabalık birikti. 

KORKUNÇ BİR l\IANZARA 
Baba J anın bu ani ölümü bü • 

yük bir heyecan husule getirdi. 
Zira, mahalle halkı kendisini çok 
seviyordu. Otuz senedenberi bu 
meyhaneyi işletiyordu. Müşterisi 

de çoktu. Bunların ekserisi amele 
idi. Çok da parası, geliri vardı. 

Meyhanenin önüne toplananlar 
arasında bilhassa İgnas adlı bir 
İtalyan amele dikkat nazarı çe
kecek bir teessür gösteriyordu: 

- Ah! diyordu. Ne halt ettim 
tle dün gece Mariya annenin mey· 

İgnas böyle söylenırkcn znbıta 
ve adliye memurları geldiler, ka
labalığı yardılar, meyhaneye gır 
diler. 

Cesed, kanlar içinde yüzüyor d 
necek bir halde idi. Elleri ve ayak 
!arı sıkı sıkı bağlanmıştı. Kafa ta 
sı, çekiçle kırılmıştı. Kulağının 

biri kopmuş, sarkıyordu. Yerde 
birçok şişe ve bardak kırıkları var 
dı. Tezgahın üzeri de kanlı idi. 
Ortada, bir masanın üzerinde iki 
boş bardak (,'Örünüyordu. Boş sa
lonun köşesindeki Lavabonun, ya
tak odasının kapıları, mütecaviz 
tarafından zorlandığı, kilidlerınin 

kırılmak istenildiği farkolunuyor 
du. 

Mutfakta, 1!1usulğun altındaki 
taş teknede de kan lekeleri, bir 
kalıb sabun vardı. Katillerin, mey 

(Devamı 1 mcı sahifede) 

Baba Jaıı kaıılar içinde yatıyorau ellen, ayuklan sı~ Bıkı btı91aıımıştı 
Fakat, yirminci yüz. yıl hırı~tı- ı 

yanlarının buna pek rıayrt ettık· 

_'.__~---------------------------------------



6- s o N T ı. L G. Ar -27 ş u B A r 1931 -
Ş ·ıd Maçlarına Dün ı 
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d Z k • G •Avrupa Muvazenesinde 

Başlan 1 ev SIZ eç tıı So~~~!ı::;:a~~:!!7ti 
Şild maçlarına dün Kadıköy, lib olarak oyunu bitirın~tir 1 

Taksim ve Şeref stadlarında hep- İkinci devrede çok hakim oy- , 
bırden başlanmıştır. nıyan Hiliıl ta:..mı üstüste dört gol! 

Galatasaıay, Beşiktaş şild maç-, 
larında çıkan bir ihtilaf yüzün· 
de.. çekilmesi bu müsabaka~rın 
b(>klenen heyecan ve alakasını ı 
kaybetmiş. müsabakalar bazı . sa
halarda sürprizlerle sona ermış • 
tır. Dünkü şild maçlannda yirmi 
altı lira hasılat olmuştur. 

Fenerbahçe • Feneryılmaz 

Feneryılmaz takımı gelmdeiği 

için Fenerbahçe bu maçı hükmen 
kazanmıştır. 

HilM: 5 - Eyüb: O 

Birinci Jikterı Hilalle, ikinci lik
ten Eyüb takımı arasında yapılan 
maçın ilk devresinde Hiliıl 1-0 ga- 1 

İn ön ü't1 ün 
(1 inci ıahlfeden inam) 

Biz Türkler, milletler arasında 
' sulhun ve iyi geçinmenin çok s9· 

daha yaparak maçı 5 - O kazan -
mıştır. 

Beylerbeyi: 1 · G. Geurler: l 

İkincı lik takımlar, ara&ında ce

reyan eden bu maç ümidin fevkin· 
de heyecanlı ve güzel olmuştur. 

Yapılan bütün gayretlere rağ -
men oyun sıfır sıfıra berabere bit
miştir. 

Uzatılan müddette Beylerbeyi 
birrıici golü ilk devı·ede yapmış, 

Galata Gençler de ikinci devrede 
bir gol yaparak yapaı-ak bera -

bere vaziyeet gelmiştir. Bu maç 
tekrar edielcektir. 

Mesajı 

aradan geçen beş sene iç'ndt: Av
rupanın siya1;i vaziyet. çı>1~ ~~eğiş
miştir. Fakat bu değı~m~ Polon • 
yanın ehemmıyetini - ve bu ara
da şıiphesiz \'azıyetinin zorluğ·ınu
azaltmamış, bilakis arttırn''Ştır. 
Avrupa politikası muvazeneye 
doğru yürüdükçe, gerek otori'P.:
devletlerin ve gerek demokrasi -
]erin nazarında Polonyanın kıy • 
meti de artmaktadır. Birinci adım 
olarak Polonyanın Rusya ile be
raber yürümesi ve ikinci adım o· 
!arak da bu iki şarklı devletin 
garplı demokrasilerle aralarında 
esasen imzalanmış oları ittifa!dar' 
ve misaklara yeni bir mana ver
meleri, Almanyayı harbcleıı ev -
t·elkı de,·irden daha sıkı bir çerr.· 
'ber içine alabilir. Almanya bun<. 
mahal vermemek istiyor Ve ~im
diye kadar da buna muvaffak ,J. 
muştur. Bismark zamanında .'u -
marı hariciyesinin en çok eheır -
miyet verdiği iki meseleden bLl, 
Rusya ile daima bağlı kalmak ve 
İngilteı·e ile de deniz silahları re
kabetine girişmemek idl. 

Bugünkü Almanyanın vazıyetin
de eski Prusyanın yednc bugün
kü Polonyayı koymak hizım ge
liyor. Filhakika yeni Almanya Po-

Garib Bir Cinayet 
(11 inci sahifeden deınm) 1 rekli bır adamdı Müşterilerıne 

haneciyi öldürdükten sonra eller:- çok güzel muamele edtrdı. Kom
nı yıkadıkları muhakkaktı. Zabıla şularile güzel geçınırdı. Müştc -
nıem1ırları, aynı yerel , boş biı 

cüztla~ ile bır de lfıstik boru bul
dular. 

ESRARLI BiR CİNAYET 

Maktulün enıştesi, zabıtaya ver
diği ifadede: 

Zavallı J anı öldürmelerine se
beb paradır. Fakat. yatak odası
nın kapısını ıvısıl oldu da açama
ilılar. Kainbiraclerim paraları o 
rada saklardı. 

Polıslerden biri cevab verdi: 
- İh !imal birisinin gelmesin

den korktular, kaçtılar. Anlaşılan 

miiteea\'izler, kainbiradcrinizi öl
dürmeden en·el ellerini, ayak -
larını bağlamışlar, parasının sak
lı bulunduğu yeri söylettirmek 
için işkence etmişler. Nihayet, 
cüzdanındaki paraları almışlar, 

kaçmışlar. 

Cirıayetirı, ne usta bır hırsız, 

ne de meyhanecinin yakınların • 
dan biri tarafından yapılmadığı ı 
aşikardı. 

Zabıta; meyhanenin daımi müş-ı 
etrilerini sorguya çekL Ko()mşu • 
!arın ma!Umatına müracaat etti. 
Bunların hemen hepsi bir şey gör
medikleri, bir gürültü işitmedik
leri, bir kimseden şüphe etmedik
leri cevabını verdiler. 

GARİB BİR ADAM 

rileri olsun, knm~ulnrı o.ısı..rı ken· 
disırıi b r ba ,a gıbı se\·erlcrdi. 
Çok dö. ciimerdd Müşterilerinden 

paraca sıkıntıya düşenlere hemen 
kesesıni açar, fakirlere •ardım e
derdı. Kırk beş yaşında olduğu 

halde evlenmemışti. Evlenmek ta
raftarı da det.Jd i. 

Zengin meyharıecınirı kadınlar

dan çekinmesinin sebebi bir türlü; 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemek n so ra muntazaman 

dişlerinizi frrçalayınız 
• > ' __ ...,_. • ' 

anlaşılamamıştı. En büyük zevki, İst.ınbul Üçüııcu İcra memurluğundan: 
dostlarile iskambil oynam<ık, içki Bır borçtan dolayı mahcuz olup tamamına 14600 ııra kıymet ta• 
içmektı. Bazan fazla kaçırıyor, dir edilen ve 2004 numaralı kanun hükmüne tevfıkan paraya çevrilnı 
sarhoş oluyordu. Fakat yine ken· sine karar verilmiş olan Beşiktaşta Cihannüma mahaıleslnde Serencebf, 
dini kaybetmiyordu. Üzerinde, yokuşt• .;okağında eski 12 yeni 14 kapı sayılı canibi yem.ni çe~mi diltıd 
tezgahın gözünde dolu bir rovel- ile mahdumu Hayriye tahisis kılınmış ve bahçe koşk canibi yesarı <P' 
ver bulunduruyor, meyhane_ye ge- man paşa çıkmazı sokağı arkaı;ı Osman paşa veresesi konak ve bahçt?i' 
len yabancıların, şüpheli adamla-1 Serencebey yok~u caddesi ile mahdut Sultan Mahmut ve Sıileymal h 
rın hareketlerini gözden uzak tut- ağa ve Cafer ağa vakıflarından 2800 zira' müstakil ittihaz kılınan ınıl Y. 
mll\·ordu. Çok parası olduğunu bahçe ve müştemilatı •aireyi havi konağın tamamının e\'saf ve mesahas; Y 
müştcrıleri bildiği gibi kendisi de Zemin kat: Sokaktan çift kanatlı demir parmaklıklı kapıdan ınc:' ıç 
saklamıyordu. Meyhane müda - mer merdivenle çıkılır zemini mermer döşeli etrafı demir parmaklııtl c 
vimleri bazan: sahanlıktan içerı girilir. Zemini mermer taşlığın s:ıg t.m:afında biri dO \' 

- :N'e olur rıe olmaz ... Parala • laplı iki oda ve bir kiler ve mermer mwduklu bır ıwr.dordan bir Ml1 ~ 
rını bankaya \'er. Belki bir gece bir m rdıven altı işbu mahallin sol taraf koridorda mermer bir Jtorıd' g 
birkaç serseri. paralarını almak üzerinde dolapiı bir oda bir taş oda içinde bır kuyu diğer bir taş od3°' 
isterler, müşkul me,·kide kalır - tulumbalı bır kuyu mermer musluklu bir hala bir merdi,·en altı 1" 
sın... alt kattan ik, servis merdfrenile cephedeki taşlıktan muşamm.a döş'ı 1 

Diy« alay ediyorlardı_ Şahiıllerin merdivenle bırinci kata çıkılır. 1~ 
bu yoldaki ifadelerini dinleyen İşbu binamn sol tarafındaki ta;Jıktan binanın ı~tısalinclv kuçuk b~ . 
Marsilya adliyesi sorgu hakimi: bahçeye merdivenle çıkılır. Zemini çımento ve içınde J/2 l'l1aEura uJı• ~-

- Haklan varn:ıı~!... sim snyu bulunan alafranga o~aklı biı' mutfak. ~· 
Demekten kendını alamadı. J an MC\·cut mermer taşlıg;ın sag taraiınd:ıki kondurdan bahçe,e çıJ<ılı' 

çok cesur, güçlü kuvvetli bir a • Bahçe· Etrafı kısmen duvarla tahdit edilmış \'e muntazam tar.hlııl' 

mimi taraftarıyız. Kellog paktına 
en evvel ve candan iltihak ettık. 
Asil ideallere gönül vermiş olan 
Türk inkılabı, bize, Cumhuriy~t 
rejimini ve ins ıniyet ve n1edf'ni
yeLn, memleket ıçinde ve dı~ırıda, 
verımli çalışmalarını getirdi. Türı< 
inkılabından evvel memleketinıı- ı 

zin bütün komşularHe ihtiliıfını•z 
vardı. Bugün bütün komşular -
mızla ihtilafsız bir haldeyiz. (m

lara, rizaya müstenid dostluk mu
ohedeleri akdettık. Asil ruhlu B•r
leşik Amerika devletlerine, cog
rafi bakımdan Amerika bize uzak 
olmasına rağmen, samimi dostlu
ğun kuvvetli rabıtalarile bağlıyız. 
Milletlerin biribirlerile anlaşma • 

ları mümkündür. Sulhun çalışma
ları ve nimetleri, erı parlak sfüh 
zaferlerinin neticelerinden çok • 
tur, kı~~metlidiı'. Milletlerin biri
birinı tanıyıp takdir etmeleri için 
bütün vasıtaları, yorulmadan kul· 
!anmakta sebat edelim. Omuzh -
rında mes'uliyet yüklü olan in • 
sanlar, hiçbir zaman, bugün kar
şıla~1ıkJ.arı kadar hayati ve o nıs· 
bette zor vazifeler almıya m(:cbur 
olmamışlardır. 

Jan Pon» çok merd, çok iyi yü
lonya ile iyi münasebetlerini ida- - -----

dam olduğu için dostlanrıın bu mış olup içinde muhtelif c ns ağaç \'e çiçekleri bulundugu gıb. bır ahf. 
tavsiyelerine ehemmi~·et verme - tulumba!ı b:r kuya ve ha,·uz \'e üstü kameryalı ve sannç olup alt b~ ?· 

mişti. çede bir havuz \'e çrur , . ., müteaddid meyva ıqıaçlıırı mt:Vcu!tur. ' 1 ~1 

Cihan sergis.nin memlcketım 

için ayırdığı bugünde. bütün Tiir
kiye Amerikayı derin alaka ve sı
cak seınpatı ile düşünüyor Yı.:rt

daşlt.rımın duygularını akse:tir
diğine emin olarak söylüyorum 
Büyük Amerika milletine, Türk ye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının en 
muhabbetli seUimlarını yollaıııP.• 

Türkiye, in k ı I a b Ve Sulh 
( 1 ind ııahil~eıı devam) 

J:ışmaları mümkündür. Sulhun 
çalışma-ları ve nimetlen, en par
lak silah zaferlerinin neticelerin
den çoktur, kıymetlidir. Milletle -
rirı biribirini tanıyıp takdır etme
lerı içig bütün vasıtaları, yorul
madan kullanmakta sebat ede • 
lim.• 

Milli Şef dünyanın bugünkü çe
tin ve müşkül anlarını da tebarüz 
ettirnıişlcr. 

Dlinya i~l eri üzerindeki ciddi 
buhranı en iyi ve eıı \ edz bir teş
his ile ortaya koyan İnönii onun 
rehakar ve ~ ifa vcrid tedavisi ~ek

lini de hi tabesi ile gi>;1erirken 
Türk - Amerikan dostluğunun bir 
kat daha kuvvetlenmesi, tazelen
mesi vesilesile Türk Cımıhuriye

tinin ve milletinin hal if!t tem enni
lerine ve bi!Iiil içinde başardığı 

dahili. harici politika ve inkilab 
hareke tleri kar§ısındaki vaziyete 
de mümessillik etmiş bulunuyor. 

me etıneğe çalışıyor. Deniz :nşaatı, 
rekabetine gelince; bu noktada da 
1935 senesindt: İngiltere ıle imza
ladığı bir anla,ma ile İngiliz do
nanmasının. yüzde 35 nisbetini 
geçmemeği taahhüd <'tmıştir. 

Fakat bütun bunla", bugün için. 
doğrudur- Otoriter devl~tlerin de
mokrat devletlerle gir!ştıkleri ve 
şiddeti her gün artmakta olan mü
cadele karşısında bu vaziyet mu
hafaza edilebilecek mi? Almanya 
İngilterenin kara ve hava silahla
rını arttırmasından şik5yet edi -
yor İngiltere Alman anın deniz 
sıl~hlarını, 1935 muk l\ elesin in en 
iler> haddine kadar ::ırttırmıya ka
rar vermesinden cam sıkılmıştır. 1 
İtalya Fransa ıle hesablaşmak içinj 
hazırlanıyor. Bu şartlar altında, ' 
demokrat devletlerin muvazeneyi 
kendi taraflarına doğru ağırlaştır
mak için sağdan soldan ağırlık, 

arıyacakları şüphesizdiı. Polonya 
ile Sovyet Rusya da demokrat dev
letleı·in aradıkları erı ehemmiyetli 
iki ağırlıktır. 

Franko ile anlaşman1;1 faydalarını 
tebarüz ettirmi~tir. 

Büyük Pehriz Zabıta, geç vakit me ·haneye ge- içirıcle 1/2 masura taksim suyu mevcut olup işbu su 'Un hane e , e bal" 
la len üç İspanyol mültecisinden şüp- çeye te\'Zi talu.ımatı vardır. 

helerımekte ve kerıdilerıııi ara • Birinci kat· Bir salon üzerinde ık oda ve ı;ag l ı f korıtlurur. ii r ha 
(5 inci ıaJıifedRn devam) maktadır Bakalım bulabileeek rınde iki oda bır mu.sluklu hala iie wi taı:ıftaki kor ur üzerinde b 

Hll'ist!yarılığın bidayetinde per- mi?... kiler bir sandık odası b,. dolı.p zeminı mCJ"mt>r bır oda ile ik kurt'~ 
hiz, şimdiki gibi kırk gün sürmez-:,. ---------------1 bır hamam. 
di. İsanın mez.1rda kaldığı müd- H 1 K Ay E İkinci kat: Bir.nci katır aynıdır. 
det kadar ... 5 inci yüz yılda 39 gü- Hududu: Tapu kaydı gibıdir. 

ne çıkarıldı, sonra da 40 güne... B k A 1 k Sahası: Tamamı 1153 metre murabbaı olup buncı.ın 207 mMw Jll~ 
Bazı azizler, kırk gün ibadet ile e . a r 1 rabbaı esas bina elli altı metre murabbaı ahır 11:7.;; metre murabb! llte 

vakit geçirirler, günde yalnız !iı- hamam ve mutfak w mütebakisi bahçedir. 1 ~1 hana yapragı ynlercli. Birçokları (4 üncü sahifeden devam) Kıymeti: Geyrı menkulün bulunduğu mevkı ve bınaııın tarzı 1 ~ 
da ekmekten. sebze ve meyvadan Tecrübeli \'e gun görmüş pas • ~ası ve kullanılışı ve civarındaki emlak alım "" satım f tları gorôn~r. ~al 
"'~k b. .. d de tutular.ık tamamının 14600 liradu·. .,.,.. a ır eye musaa e vermez - tacı Celal Demir" öy dedi: 

lerdi. _ Size nasihat etmek, akıl yer- . . l - İşbu gayri merıku_lün arttırma aıtrıamesı 25/2/!939 tariJrrıd <e 
İmparator Şarlman, perhize ri- k h dd' d "'Jd. B' . ki ıtibarerı 1934/1957 No. _Le h1anbul ı.içüncıi ıcra daıresınin muıry en ı;ı. ı..J me a ım egı ır. ızıın a ı- d h k . . . . . --'P "'l 

a'·et etmiyenlerı ı·dam cezası'le d 1 k s· kum 1 marasın a er l':iın gorcbılmesı ıçın a~'lktır. İlanda yaz Jı olanlaıu 
J _ mız an ne o aca .. ız cı uş, e- fazla maı· . . , ı 

tehdid etmşıtı, 1563 deki din mu· f d' · F k t b . d umat almak ısuyenler, ışbu şartnameye t•c 34/1957 do!' ~ en ı ınsansınız. . a a enım e .
1 

. . . .. •'lal 
harebelerinde (Orlean) kalesin • size bir çift sözüm vaı. numarası e memurıyetımıze muracaat etmelidir. 1' '•it 
de mahsuı· bulunan askeri kuvvet- Bekarlık sııltanlıktu, derler 2 - Arttırmaya iştirak için yukanda yaıtlı kıyım."lın yilı<ie ' v 
ler kumarı danı, Papava mur" acaat- D j nisbetiııde pev veya milli bir barılrnnm teminat mektubu tevdı edj)r et 

J oğrudur. Fakat, öyle bir sultan- cektir. <Madde 124) ''<I 
!ar, perhiz yortularında askerle - lık ki, saltanatı kısa sürer .. İrısa- ı 

3 
. ~~ tQı 

rin yemek yemelerine mu"saade ı's- İ'" t d - · l · - lpotek sahibi alacaklılarla diğer aliıkadarlann V<· irtifak ha 'a nm aı;t a otur ugu giın erın sa · ah' 1 f o 
t . t' p ln .. t t - s ıp erinin gayrınıenkul üzerindeki haklarını hwıusıle faiz ve masıı. ".,, emış ı. apa, ya 12 su , ereyagı, yısı azdır, kısa ömürlydür. Benden •ı. 
peynir yemelerini kabul etti. Fa- size nasihat, hemen C\'leniniz .. Gö- dair 01~.n irldialarını işbu ilan tarib.iırden itibarrn yirmi gün içinde '' laıı 
kat et yemeı-ı·rıe mu" -<aade veı·- rakı musbLtelerıle birlikte memuryetiın:ize bildırmelen ıcab eder. J\ııı' ·'• 

" - receksiniz ki, rıe rahat olacaksı - ı hald , 
ınedi. Bunun üzerine askerler is- ruz. Hem 0 zaman, aynaya bak • e hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça ı.<Otış bet!~linin paylaşrııJ 
yan ettiler, buldukları öküzleri, mak, uzun uzun kendınizi tetkik sından iıariç kalırlar. 

•- Omuzlarında mes'uliyet yük
lü olan insanlar, hiçbir zaman, 
bugün karşılaştıkları kadar haya
ti ve .. o nisbette zor vazifeler al
mıya mecbur olmamışlardır.• 

lnönü'niin h itabesi herhalde 
Türk • Amerikan milletlerini his
sen \'e manen tatmin ettiği kadar 
bütün dünya milletlerin in ve mes
ullerinin kulaklarında da derin a
kisler husule getirttek mahiJet 
ve kuv vette bir görü~ \ e İrşad i · 
fade•irıe kaynaklık etnıi~ bulunu
yor. 

Şugünlerde, İngiltere de, Fran
sa da Frankoya sempati göster -
meğe başlamışlardır. 

domuzları parçaladılar, kızarttılar, etmek aklınıza bile gelmiyecek, 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak ederıleı arttırma şatl1" 
yediler. mesinı okum~ ve lüzumlu malfunat almIJ ve bunlan tamamen k~b 

böyle şeyler için \'likit bile bula • etmiş ad ve ltib;ı.r olunurlar. 
Demekle beynelmilel vaziyeti 

ve milletlere başlık edenlerin ağır 
m 'uliyetlıırini gözönüne koy • 
m~arclır. 

franko İtalyaya Ve Almanya'ya Kafa mı Tutacak? 
(Birind ahife•hm dnam) 

etmelerini istiyecek ve Almanya
ya, İtalyaya da artık yüz vermi
yecektir. 

Bu vaziyette, Franko ile İtalya 
ve Almanyanın arası şiddetle açıl· 
mış olacak, bu iki dev Jet, İspan -
yatları umdukları siyasi ve iktısacil' 
faydalan ve neticeleri elde edemi_! 

yeceklerdır. Böyle bir vaziyette, 

Frankonun İtalya ve Almanyaya 
şiddet göstermesi icab ed~cektır . 

Bu takdir de İtalya ve Almanya -

nın tarzı hareketi şimdiden mu -
cibi meraktır. 

Fransız Baş,·ekili Dalacliye, sorı 

söylediği nutkunda, Fransarıın İs

panyada menfaatleri olduırunu ve 

İspanya me;eleleriııııı tamamen 
l'al!edilmesirıi müteakıb ve Fran· 
ko hükumeti, bütün dünya dev -
!etleri tarafından r<'smen. ve hu - ( 
kukan tanındıktan sonra, Generali 
Frankonuıı, tamamen müstakil ve 
h'.çbir tesir altında kaimıyan, milll 
bir hükiımet kuracağı ve bu şekil
de işe ba§lıyarak, üç yıldır süren 
harbd(: yıkılan İspanyayı imar e -
decegi, milli müdafaayı kuvvet • 
lendireceğı fikirl<:ri !!eri sürül • 
mektedir. Bu suretle İöpanya, ya
pılan hesablar ve tahminler hila
fına, hıçbir de\·letin r,üfuz sahası 
olmıyacak. demektir. 

Perhizde en çok yenilen ringa mıyacaksıruz.. 5 G · kul 
29 3 3 

d• 
balığı kurusudur. !--------------· - ay.rı men I /9 9_tarihinde Çarşamba günü saat J4 

1 
16 ya kadar lıitarıbul Dördüncü Icra Memurluj;unda üç defa bağırı!dıJ' 

9 uncu Şarl. perhizi protestarı- "Bana nanın iZ,, tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muJı8~ 
lara da teşmil etti. k t. "zd ..;ı" 

men ıyme ın ~·u P 75 ıni bulmaz veya satı.ş istiyemn alacağına ı •1 

22 mart 1571 de Pari• piskopo.u,ı hanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrı mePV 
Fransa Kralı ile nişanlısı Eliza - Bu Süt Kreması ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkma~sa en (' 
bet Dotriş'in şerefine bir ziyafet aı:tıranın taahhüdü. b_aki kalmak üzere arttırma 15 gün daha teflld' 

verdi. Usulü sayesinde edilerek 13/4/939 tanhınde Perşembe günü saat 14 terı 16 va kadar tstııt' 
Sofrada dört kocaman sazan ba- bU: üçü~~ü icra mem~rluğu odasında arttırma bedeli sat;ş i~tiyeniTl a 

lığı, orı kalkan balığı, iki morü ba- 50 yaşındaki bir ı..-ok cagına ruçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrı menkuJ ile temin ed~ 
lığı, 50 kilo haline eti, bir düzüne kadınlar ancak 30 Jaşlarm- '."~ alacaklar~. ,mecmuund~n fazla ~a çıkmak şartile Pn çok arttı r"'1~ 
istakoz, birsepet midiye, iki yüz da görüm•L-eklerd:r • ~ale edılır. Bö le bır bede. elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış ıalf 
ringa balığı. altı bin kurba yenil- düşer. 

di., . 6 -:: Ga~i. menkul kendisine ihale olıınan kıms.- derhal veya ' ~ 
Büyük ihtilal zamanında per • nlerı muhlet ıçınde parayı vermezse ihale kararı fesholunaralt krrı'1 

hiz kalktı. Sonraları yine iıdet ol- sinden evvel erı yüksek teklifte bulunan ki=e ;ırzetmi!j olduğu lf 
du. delle almağa razı olursa orıa, razı olmaz veva bulunmazsa he1"1eıı ~ 

~~~--~-~~~~~~~~~~~~-----~~~-~-~-~---~-~~~~~---~-~~~~~~-~w b~gün müdd~learttırmzyaçıkanl~en~karttıranaihale ~i~ 
İki ihale arasında.K i fark ve geçen günler için yüzde 5 derı he~ab ol~ 
nacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın meJl\ı ılr 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

rında mukadder bir akıbete 
!anan düşüklük sezıliyordu. 

No- 74 

Şekib Sinan da, Meral da sar· 
gılar içınden açık kalmış küçük 
bir aralıktan bu zavallı kazazede
nin Sermed olduğunu tanımışlar
dı . 

Mer:ıl lnçkırarak bır •arıdalya

ya çöktü. Şekib Sirıarı da çok mü
tee sirdi; 

- Ben scbeb oldum, ben sebeb 
oldum! diye mırıldanarak, k aı·ı· 

aını teselli ettı 
- Üzülme Meral .. Kendine gel 

b iraz ... İnşallah hiçbir arıza kal· 
mamak üzere iy ıleşif. Allaha şü
kür kurtulmuş. 

feral, artık kocasından hıç çe
kinmedi, onun şüpbeleneceğirı i, 

b u derece bır teessüre hıçbir m a-

Yazan: Nusret Sala COŞKUN 

ııa veı·emiyeuc-ğini dü~ünmederı, 

gözyaşlarına yol verd~ odayı dol
duran hıçkırıklarla omuzları sar
sıla sarsıla ağlamıya başladı. 

- Zavallı Sermed, zavallı Ser
med! 
Kocası, karısı kadar müteessir

di. Gözleri yaşlı Meral, dikkatli 
dikkatli baktı. Sonra başını önü
ne eğdi. Bir saniyeden bır daki
kaya uzıyan bir müddet kolları
nı göğsünde kavuşturarak durdu. 
Dudaklarını ısırdı. Konuşmağa 
hazırlanmıştı. Ağzını açtı .. Tered
düd etti. Vazgeçti. Baklşlarında 
hiddet, kıskançlık okunmuyordu. 
Yalnız derin bir şefkat ve bir par
ça de ıztırab göpinüyor, omuzla-

kat-

Karısının ellerini tuttu: 
- Meral, üzülme yavrum' .. Ü

zülme yavrum!. 
Diye mırıldandı. 
Bu onun söylemek için bulabil

diği yegıirıe sözdü. 

Sermed, yatak ta kıpırdamadan 
yatıyordu. Ba ında bulunanlardan 
başucunda dönenlerden haberdar 
değildi. Hatta akıb-tiııden bile ... 
Suratı tamamen yanmıştı. 
Artık taşıdığı yüzde, zeki göz

lü, sevimli bir Sermed yoktu. Ta
babetin eli yüzünde ne kadar mu
vaffakiyetle dolaşırsa dolaşsın, bir 
daha o insana benziyer bir yüze 
malik olamıyacaktı. 

Bu vaziyeti bilse, çoktan ölüme 
razı olurdu. Herkesin korkacaoı 

o' 
hatta iğreneceği, acıyarak baka· 
cağı bir suratla ·aşamak elbette 
ki ölümden dah~ fec. i i. Hele, 
facianın yüzünden çok ka'blnde , 

açacağı yaralan hır biloe .. 

Hele ... Yziyle beraber ~imdi en 
SE-vdigi, bağlandığı vucudü de 
kaybettiğini bir arıla:;a_ 

Sermedin başında daha fazla 
durmakta bir mana yoktu. Deli • 
kanlı haliı kendine g .. Jmemişti. 

Doktorları hayrette bırakan, elin

den öldürmek de, ya~atmak da 
gelmiyen bu yanıklık daha bir 

müddet devam edecekti. Meral, 
kocasının koluna girdi. Ağır ağır. 
merdiverıleıi indiler. 

Otomobile yaklöştıkları vakit, 

Belma pencereden heyecanla ses
lenmişti: 

- Ne haber?. 

Şekib Sinan karısını otomobile 
yerleştirirken cevab verdi: 

-Sermed ağır yaralı yatıyor .. 
İclal Hanımdan hiçbir malumat 
yok .. 

(Devamı var) 

Okhırlo işa~t edilen yerle
re tatbik ediniz. Sonra da 

7 .- Alıcı arttırma bedeli haıicindP olarak yalnız tapu forag ıı•: 
cını yırrnı serıelık vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullannı verrıı'' 
mecburdur. 

M~terakim vergıler tenvirat ve tanzifat ve tellalive resJlll' 
den mutevellıt belediye rüsumu ve müterakim vakıf ıcaresi ·alıCJJ'B a 
-Olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul ınrıı8ı1! 
yukarJ~a göste~.ilen . tarihte İstanbul üçüncü icra memurluğu od..S1pdl 
ışbu ilan ve gosterılen arttırma şartnamesi dairesinde satılaea,iil ıliP 

bütC u yüz ve boynunuza /olunur. 34/1957 
==========-======--======~ 

süriioiiz • . . 1 sulü tatbik etmiş ve 70 yaşında geflç 1 ~ 
. B:ıruşmuş, ~olmuş ve gevşemış. b.ır kadın rollerini oynamıştır. Eczacı-1 TOP LA N T J LA~: 

cildı, tazeleyıp gerıçleştırmek ıçın rıız da bu halitayı size ihzar edebilir Turk l'uktidc Mlmariv ııırııtfll'"~ 
~te size basit biı' usul: Taakim ve fakat muhteviyatı az miktarda ol: !;ubemU. yıUlk ı.p1aatmnuı ı<fl' . 
tasfiye edilmiş bır miktar süt kre-1 makla beraber pahalıya mal olur./ hafta eks.rlyat tıalll b~· 
ması bir miktar ,af ze.yt_in. y_ağı ne/ (Yağs_ız) beyaz rengindeki Tokalan 28/!/939 Sa lı cünü ""'' 17,30 dS ~~ı-
k t S h k kı kr 1 köşkund rı, kat1 oı.ı1.raJı: ya pıla.t-1' f • an.ş_ırınız. o. nra epsırıı ı ı sım emınin terkibinde saf zevtinyag· .,.,•;.1 

1 
" Saym tiypJerimiPin '-1'ftf rica n~ en ıyı krema ıle karıştmnız. Bu ha- ile ihzar edilmiş süt kreması mev • 

ılita, cildinizi besleyip tazelestirecek cuttur. Cildinizi beslemek için en GÖZ REKİ:\Jİ d ~ 
ive in~nılmaz bır giizellik temin ede ımükemmel ve hakiki bir cilt unsu- Dr. Murad Rami A'f 1 

cektıı rudur Herhalde memrıunı •et bahş Taksim • Talimhane, Tarla~ 
Bir aktris gençlık manzarasm semere.ı garantılidir. Aksi halde pa- cad desi No. 10 Urfa ııprt· ~ 

mulıafazo ve icl3J"le içın bu basit u- ran z iade edilebil •. r~·· 41 
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Mes'uliyet, Bilhassa Vicdani 
Mes'uliyet Size Aid Paşa ! 

• ,..rr Cetvel Ha:zaladı. Banda Sekiz tane Kaçalı 
..,,., Topa, 25 Tane Mitralyöz, 300 Ta/ek, 80 
,~ndılı Mermi, 1000 Bombaya ihtiyaç Vardı 

" e lllinasebet amma ,.ı de lla tabur, merkezini, tabur karar·' mmtakalumdak1 dıegonklar (1) 
ıı.y 'lrıvere anlat .. Şa. don•nma- llbım Şilecle bırakmış, bölükle • birer cami manzarası almlftı. 
~~ aöyleclll& rapalU rini ai.var nahiyelere, Şiledelı iti- Dii§man barb gemilerinin bom-
~biye Jf811DD& itaım uzun bir sahil mınfakaanı baniımUlan ihtimali kar1111nda 

hııuna ...... S. blmlarm muhafazaya memur etmifti. bölAld• zeminlıkJerde oturuyar-
~1-uıl ıa..1at.. lmr.aıı,ayun.l Bölükler her bakımdan görüle· lar, her nefere tahsis edilen tahta 
~ lllffllle etrafında tekrarı eek bir haldeydi. seki ve kerevetlerin üzerine atıl-

! ve mtnakqa 7.,.ca • A harbinden arta ....... --~ tll1I ot ,ataklar, birer beylik eş-
i tt •· çolu beyaz lakallı, eiski yalarını tamamlıyordu. 

-ı-\'...f" olur pqam!. , 
Bey Nazınn yanından ay-

~di mesai dairesinin yo -
~ttu. 

hatıralannı anar• muhariblik (f>nf·· w.) 
·derecelerini llln eGetı ÇIMlflar, 
malzeme ve techizatın noksan bu
lunuşu yüzünden p tuhaf bir va
ziyette bulunuyorlardı. 

Bunlara tahsis edilen bölük 

(1) Degcmk: Muharebe mest • 
4aalontMI& eicW fdtriln fot>' 
t"GOoot/UlmUf Bipet' biçimi ver -
lerdir. R. Y. IÜnil Harbiye Nezare • 

... ~krar bu mevzu etrafında 
~ kadar görüwen iki ocaklı .. ~een:ı::.ı.En:ı~~ Hadramat' ta Tetkikler 

~ıe..-.... -tUUn li Harbiye Nazırına • 

· ~';':"·..== Yapan Bir lngiliz 
-·•n.&-. ~v~~~ baş.- (4 '*" aalıi/edn dna.r, efl tıpkı birer Arab erkek ve b-

_... Baver p irdikl~ terti- dm gıbi giyinerek gezen bu karı 
dan bır .. L- apnuı ıürazma den aynlıyormut: koca Hadramutun her tarafını ge-
l.-- -.uıadı ... Harbiye Na- Birincisi Lavrens Umumi Harb· · ·· ·· le h --·• halk ile ~kata " harbe t zıp gormuş r, er llUll& 
._,_ . musaade ve malze- de Arabları isyana ve et- arnriiıun;~ .. 1 .. r.ıı:- n- . ı..aa .... --~eaı. e-ı...1-.: . ___ ,__ :ı.. • B . lan h e- __.wr"" '""· -• .eneaı .....,... ~ UU4--.-ııu im~- vi. etmifür. unun ıçın on .ı- da bir İngiliz zabiti de Hadramu-

dl: Pata,a ran ıaka aöy- mlamıftır. Halbuki lngram ce - ta gitmiş, fakat maiyetindeki lld 

-. bir cetvelini yaparak 
~•ndanhlından alm•lan
~~ emir üzerine yalım 
.... -)'anın itiraz ettili kortrak 
"! llll bir pce toplandı. Bir eet-

"-1 ~adı. Bunda 8 tane küçük S: 2S tane mitralyöz, 300 
~ 80 laadık mermi, 1000 bom
~ ... ~~aç oldutu gösterildi. 
,~. yalnız toplardan 1 
~ve makineliiüfelder 
~ ekaiii Dursun Ali kaptana 
'- lnukabilinde verildi... Kap
~ taka1aruu eski, tecrübe 
~ deniz döiüşlerinde bu -
~ kurdlardan seçtıklerı tay
~ •e ai:Wııarıa techız ettiler. 
-...._--__ Ali reisin kumanda11nda 
l..ı ~k ve top atıp talim
~~ 10t1ra•ba§kuman· 
~eküetlnin iznile resmen 
~ ._.eden cblr numaralı halk 
S klııunusantatnin 7 inci. 
~ ~ tipili peqembe günü 
ta,_; biriken binlerce kitilik ih· 

' ~ - bclm kafilesinin 
-~ ~aki,.et tıemennlleri 

n....:_- denize açıldı ... 
"1 ~ tellin emrindeki ba 

~~ 
"~ .... 8lyU bir kar
~tı andıran açılışı ile ilk 

•taldı. ,_ -·
~ILU'AZA TABURLARI 
~ a kumandanı Amiral 
~ ~vaiyesi ve kendi tetkik· 
~ inde tahtelbahir taar -
~ ea...~ müdafaa için en 

:-

9

"' rütbeli ve 80 bk mü&-
~ ~ llleydana ıetirilen 
~ taburları aur'atle 

lılh11t-~. YerlefttrHmit, Yarma
~· her Uman reistili 
"-~ bir tabur, tstanbul· 
~iki tabur halinde tef -
"1 ~ lftL 
~ 0~ subayları da w
'- tllter istihdam edilen emkl 

ia1 alaylı zabitlerden iba-

l~ 
l\ her taburda genç ve faal 

lab tlertnc1en 2-3 tane bu-
-,-11_,.'h.alllar tabm:an talim 

"'- llleflul oluyor, kuman-
rklnıbarbiye heyeti va-

nubl Arabistanda sulh ve süki'Jn 
tesis etmif. 

hdncisi: Linem belrlr bir a -
damciı: Arabts\anda 1iolatbtı çöl· 
1ıeri yalnız geziyordu. İngram ıse 
wlidir ve eti de beraberinde ola

" rıini de-

adam yaralanllUftı. Sultanın mü-
pviri olan fnsram bütün kabile
lerin pyhlerini çalırtmıf, nihayet 
bunlara yaralıyanlar bulunmU§ -
tur. Bunlardan para cezuı ahn
DUfbı'. Fakat Hadramutta para 

Amerika Durmadan 
Silihlanıyor 

, , .... Nf ......... \ 

yor. Vergilere yeniden zammedıl
miyeceği tarzında nikbınane olan 
bu tahminler arasında turliısü 

vardır. 

Diğer taraftan Amerika parla
mentosu Amerikanın müdafaası 

için hazırlanan büyük programı 
ancak 11 gibi birkaç mubalife kar
"· 3fJ7 rey ile kabul etmlttir. Şım
diye kadar Anıi?rika parlimento-
sunda böfle bir haleti ruhiye '6-
ze çarpıyordu. 

Amerika bu maksadla yeni ae
necle •.000,000 dolar aarfede -
eektir. Alman ve İtalyan gazetele
ri bu haberleri by__.ken ın. 
liJtere, l'ransa ve Amerikanın IDÜf
terek bir hattı hareket takib ede
relt sulhu tehlikeye düşürmek is
tıedJdl .. dd. erı 1 ıasında bulunuyorlar. 
İngilterenin en alır masrafları IÖ
ze alarak bilhassa sillhlanmak yo
lundaki devarnh faaliyeti karfı· 

mııcia Alman matbuatı bu iki dev
letin her sahada U.)'Uftnmı tavsi
yesinde bulunuyor ve Almanya 
ile lncilteM birbirlerine nldla o
larak. yapmaktanaa dünfada 
badileri için ayrı .,.rı nüfuz ve 
faaliyet aahalan ayırsınlar. Bır -
birlerinin sahalarına karışmasın-
1ar!. diyor. 

Diğer taraftan Fraasa ile İngil
tere arasındaki teşrftd mesainin 
artık kat'i bir aafhaJa ginnif ol-

ması, Fransanın hava kuvvetlen
ni arttırmak için Amerikaya olan 
siparişleri son zamanlarda mil -
letler arası politikasında pyanı 

dikkat değifiklikler vücude getir
di. Onun için bilhaua Alman ıa
zetelerinin bunun etrafında yaz
dıkları gözden kaçacak gibi de -
li)dir. 

Völkife Beobahter ıuıetem Al
manyanın şimdıye kadar muhtelif 
'ftSilelerJe tahdidi wlih• için 
tekliflerde bulundutu balcle bu
nun nazarı dikkate alınmadığını 
,azıyor. 

Tahdidi tellihat bahsinin tar.e
lenmiş olması Almanyanın siyasi 
mehafilinde bu mevzu etrafında 
konuşulduğunu ga.terebileceği gi
bi İngiltere, Amerika ve Fransa
mn aiWılanmalan kaqınnda Al
manyanın likayd kalamadılını da 
anlatıyor. Bilhassa Amerilwwı 

silihlanması göyle mütalea edili
yor: •SilAhlannı bu kad r arttır
map plpwk ı....una Ame
rika için hiçhir aebeb de yoktur.• 
HalMıki dijer bir Alman aazetesi 
MgemelM Zlltulll 4a eler jiıpC)ll 
ya ıle Amerika arumda bir harb 
olarla e.llriinuldUkebbia pmn
da Amerikalıların vazıyetl zorlai. 
pcağını, Onun için 941 aenesin
deııl enet Gam adasııun IOll de
rece ınüstahkem bit mevki baline 
konmama Amerika Amirallerinln 
1iizum gördüğünü yazıyor. 

HERKES BİLMELi ! 

1 

Et ve aemeler1n ıyke pıırnemesinden, meyvaların gQzelce yı
kanmam•ından, içilea au.larıa temiz ve saf oJmamamndan huıl 
olan solucan ded.iihniz barsak kurtları en muzır hayvanlardır . 
Bunlar j.nce barsa.im iç zarına yapıprak ve kan emerek yetifir ve 
ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımaızlık, karın airıları. karın 11şmelerı, 
burun, makat kaşınması, ishal. oburluk, bat dönmesi, salya akma· 
sı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmed 
bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI 

1 80 

• 00 

BeJ•i lu V akıllar Direktörlüii llinlan 1 

(5 inci sahifeden de am) 

mısyoncudan başka bir kimse de
gıldir- Ve madam Aspasyanın ye
ğenidir. 

Necat Bey Manilyaya kadar bir 
milyoner roHlnü güçlükle oynıya
bılıyor. Fakat yolcular Marsilyaya 
Çlkmca işin rengi birdenbıre deği
fiyor. Alpuyamn yeğeni, rolunü 
lılanilyada tamamlam11tır. 

Süheyl& fiındi dort haydudun 
&, difüyor. 
Artık Necat Bey meydanda ,at

tur. O, haydudlardan alacajl pa
rayı cebine koyarak tekrar tataD
bula dönmüştür! 

* Büyük, heyecanlı bir sin ... 
mevzuu. Masal değil.. Yirminci 
sırda hlli kadın ticareti yaparak 
ıeçinenJerin mevcudiyetine in& • 

•Verclliinb ..... Wr 'h
amla eariyeün Hfb ..._ 
yoktur. Kmnma isi Hlaaa 
ID8Dllfhr.• 

Zabıtaya SüheylAnın fotografı 

verildiği halde aradan geçen uzua 
yıllar Süheyliyı o kadar dejiftir
miştir ki.. Zaten delifmeae bile, 
minareyi çalan elbette kıhfını ~ 
............ 8ilblJl'yı elde et· 
mek wihn1rin olamıfor. 

Znalla Sihefll hAll PaıUte, '1'11 ..... '* e11r ar1ye lil>l. bır Fraa 
m mspinin ptmmıda yaşamak• -Ye ..._ ticanU 1apan Madam 
A'f Hf",_ SiM bir takmı tehli • 
alt ..,. .. _. bl1' aramızda 11-
tadı h •Ilı ıilncle kolların salh· 
ı..ır. -••*• ailelerin yollan· 
• ..r. ~ atarak dolql -,.... 

Necat Bey dört yıl içindS mi& ... 1117 .._ ~. 
kere Manilyaya gidip gelftaltllr. .. ........ 1" 6 N\lmls •km 

nmız! 

'Oçü Türk km olmak üzere t .. , - .......... •ilbaliia 
sekiz kadın götürmilf ve ecneı. ,.... lıile, MM- Atinanın U-

lere • ........... --·d ... Jl5.. 'ili,. • --.~· '"' ·•en•. ıam aeı hılrikat 
8fllıejli fbndl Pariste, kaduı ti- lıbi. -h .aiitle 9iylen• ._. 

careti yapanlar tarafmdan bir il' --~ ~ yarm Wr 
1'wu: .- .,,,. Tunualu btı' ca- ... ,,.,... .......... 
riye gıbi satılmlftır. Y.U Valf " ,,_ı ......,_ w. 

Andan dört bet ,..ı....., w.. .............., rn ....... .. 
de, Sü1ae7ll İstanbuldatt ....... ~· a ...... ot.. .... r.Mn11 
bir mektub JOilamak fmatma bu- ,.._.. .. p fm b.,.,.... ve 
lmııyanlu. ..Ww..t.ı -iır ı ı •ara çaıptar-

Bir p -.,.ttaıta o&arau emek- _. awetile aammla de klala • 
B devlet memarlanndan l'ait beJ ._ .. 'ct'Ehli ~ .... 
Parısten §Öyle bır mektub alıyor: mek hılııDkesbaiea brtanaıinu 

•Wa.PMk1ı;-. ... -al ....... .Wapla kapıdılar. ı----------
... ., ......... Wr .. illi DEVB&Dh.IX3K iB'ı111AmATI 
wH tJllaıll'*Pı r• • ... b,.. .,. ... ... 
mmıkl,lteaıl ...... bda· 
milir ..n••?· 

p ... " ıa 
l'aik Bey bu mekh.lbu obyua

ca yere dÜfÜp bayılıyor. Biraz 
m felilrıetzede bUa.Ja Utta
_,. ~- it pllile ak
sediyor. Süheyllnın mektubu ve 

•Bir 4fWta __.. lntlkel ettır • 
mek wra ba naa&tan enerji almak 

1cla tertll;at. haldancüki ihtira içm 
ÜIUmş alan 14 Snnldınun 1935 tarih 

ft IM2 DIDDU'alı ihtira beratının 
lhtiwa ettill hukuk bu kette bqka
una dem ve yalmt ihtiraı mevkii fiiJe.,.. iCiD icara wrUelrilecell 
teklif edilmekte olmakla bu hususa 

. eli-
~~~~~~-,....~ 

~ w - sah JI de (Alla), p .. , .... (TaiıO. ........ 
tıaa 18 da (J'c9). Galata ......... . 
Bana laattma - Çarpmba U de {Olpa), Cumarteıd 18 de (An 

talya). SlıUcl nldıwwln 
bmit •attan1 - Sah ve Per.-.ıbe t,31 da (Tayyar) Pazar 9,301ta 

(Ulur) Tophane nltfnnmdan. 
M~ bat· - Her gün 9 da (Marüa) listemi vapu.rllldan 
bu biri, Cumu1eli ayrım ll,30 da (Trat). .,.... 

nhtımmdan 

......... ... - Puaı1ell. Çupaba ye Qama 1,11 • (Trat) 

.... aynca Çarpmba ~), c.ım...ı 
de {Olcen). ~ 

s .,. .... W • - Salı Uda (Menin), Cuma 11 da (Bursa). Top-
tma hane rıhtımından. 
...... ...... - Puar 1 da (Tayyar) Te>plıane nhtımın6n. 
~ ..... - Çarlamba 11 de (Saadet), Cumartesi ıs de Bar 

ım). SirUcl nhtım"Mkn ..... ..,. 
laataaa 



Grip, 
r 

nezle, Bronşit, 
kırıklık ve 

baş, diş, romatizma, nevralj, 
tekmil ağrllara karşı 

RiPI 1 Tercih • 
1 

Çünkü bir tek kaşe Almakla hastallğı defeder ve ilerlemesinin önüne 
geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe « G R i P i N » en muannid baş, 

diş ve romatizma aQnlanm, üşütmeden mütevallid 
sinir ve adale aQnlanm izaleye kAfldlr. 

Kat'i Tesir eri • a 
''GRIPIN,, bu yağmurlu ve soğuk Bir kaşe''GRIPIN,,çokkısaıaman
havalarda vücudünüzübastalıklar- da sizi rahatvesıhhatekavuşturur. 
dan koruyacak en kuvvefli iliçbr. icabında günde 3 adet alabilirsiniz 

Ald•nm•yınız. R•ibet g6ren 
....... :.4~b-.uı .... 

Sultauhmeı 3 üncü Sulh Hukuk 
Mahkememuleft: 1 Devlet Demlıyollan ve Llmanlan 

l 
ltlelnle u. idaresi lllnlan . Saliş ve Ahılyadan metruk Ma-f 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedellerı apğıda yazılı liye hazinesi ve ölü Dimitri varis
muhtelif cins vagon yedekleri ayrı ayrı ihale edılmek auretile 7 Nisan leri Despina ve Ağati ve Leonora 

1
1939 Cuma günü saat l:S de sıra ile Ankarada İdare binasında kapalı ve Katina ve Nikola ve Eleninin 

pyıan ve milştereken mutasarnf 
1 zarfla satın alınacaktır. oldukları Fatih mıntatası dahilin -

Türkiye Kızıla 
Bu işe girmek isüyenlerm apğlda yazılı miktarlarda teminat ile de Tevfiki Cafer yeni Katip Muslı· 

kanunun teyin ettili vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar hiddin mahallesinde Tq merdJven 
J(cılnllyon rei81iibM vermeleri Jbımdır. iOkalmda mı t ve ,eni T numara· 

._ .. ......_ ,_-. .-. .._. ... ~ 6ıı&wh ıla h ft98fl vutyett nlnt ve 'keşff ra-
Haydarpaşada tesellüm ve sevk ,efliğinden dağıtılacaktır. llo3 porunda yazılı bir bap hanenin iz.a. 
lklilt.. En .... c.ai Kalem n Mıauıameıı MJv .. lei fUyuU zımnınd.a furuhtu tekar· 
No. m llikaan Bedeli kat teminaı rür ederek müaayedeye vazolun • 

Cemiyeti Genel Merkezinden : 

Ura IJra muştur. Heyeti umwnlyesinin kıy· 
1 Tekerlekli dingil, dingil ve komple 8 22000 1650 meti muhammenesi 1100 liradır. Bi-====------------------

bojiler. rinci açık arttırması 'JJ>/3/939 tari· 
2 Buvatagresler ve tampon 19 15600 1170" hine müsadif Çarpmba günü saat 

gres.cirler ondan on ikiye kadar icra oluna -
3 Kapı makarası, Menot, tampon 159 82400 6370 cattır. Kıymeti muhammenesinln 

tuı, tampon, cer kancalan, koşum yüzde yetmiş beşini bulduğu tak • 
t,kımlın ve teferrüatı. dirde o gün ıhalei katiyyesi yapıla· 

Gnpi ve nezleyi, haf, diş, ve roma 
ağnlanaı derhal geçiren en iyi iliç •••••••---------------.. caktır. Bulmadığı takdirde en son ırttıranın taahhüdu baki kalmak 

1 kaşe 6. altılık kutu 30 kuruşt 

İnhisarlar U. Müdürlüğiind 

\:zere on beş gun müdd~tle. .&tmdit 
~iler.ek ikmcı açık arttırması 13/4/ 
939 tarihine musadif Perşembe gü
nu saat ondan on ikiye kadar icra 1 
kılınacak ve o gi.ın en çok arttırana 
ihale edilecektir. İpotek sabibı ala-

Karacıjcı, böbrek, ıq v caklılarla dığer alikadarlann ışbu '--C-ınaa-· ---Mik-d-.,-,-,-Ok-~~ .. -_..- ,
11
- ..... - .. -0-~.-7-,S~ 

kuırılaruıdan mütevellld U1'l· gay,ri menkul üzerindekı haklannı tartma belaeri tutan t mıı1at 
eılarmız, damar sertlikler 

V.! şişmanlık fikiyetlerf ni ' 

URİNAL ile geçıriniz. 

URINA 

hususile faiz ve masrafa dair olan kablUyeU Ura K. Ura K. Lıra K. 
iddialannı evrakı nıusbiteleriyleı-K-aı_m_y-op----2-ad-e_t_S_to.n ~400 _ 4800 _ 960--
yirmi gün içinde bildirmeleri ıa • 1 adet 2 - aıoo - 232 50 

ld h kla si Satış kamyonu ~ zımdır. Aksi ha e a n tapu • 
300 

v.-
582 50 42 1q 

cillerile aabıt olmadıkça satıt bede- Arap sabunu na& 

1inin paylaşmasından hariç kalacak· 1-Deliftirilen fenni prtnamlli muabtnce 3 adet kaınyOll 
lardır. Muterakim vergiler, borçla- ~amesi mucibınce 3000 kilo arap ıabuna ayn ayrı açık 
rı nısbetinde hıssedarlata ve telli- uaulile satın ahnacakbr. 

Vücude toplanan 'lllid üri liye ve Vakıflar Kamuıu mucıbmce 11. - ~ubammen bedellerile mllVakbt ~ 
:ve Oksalt gibi maddeleri eri verilmem lbqel~n yJriDi senelik gosterılmiftir. 

Nezle- Grip 
Baş - Diş 

tir. Kam temizler, lezzet 

hOf, alınması kolaydır. Ye 
111eklerden sonra yarım bar 

dak IU içerisinde alm•. 

ta · -bed li tt ihaJe p_alu ve Tapu m - Eksiltme l/3/H9 perpmbe sbil hizaJarmda yazılı 
~ muşteriJi attttr Arttır- Kabatqda levazım ve mObayaat ~ abm komiay 

ma şartnamesi ıtbu tltn tarihinden pılacaktır. 
itibaren mahkeme di'Allhaııesine iV - Şartnameler her liln IÖZÜ geçen f\lbec:len alına 
talik 1DJmm11tır. Talip olanların bpah flbf ~onu p1lnı da görülebilir. 
kıymeü muhammenesinliı Jilzde V - t.ıeJdilerin tayin edilen llbı ve 1Utlercle '1 11> 

lnglllz Kanzuk o;,5 fecli 91uçt11u 1llôethıde,., •· raıarile Wrllkte meırk6r ko~ ~ tJAn oıunur. 
çeaint bimilen o gün ve 'IMUe ta - • • Eczanesi tanbul Di:vmyolunda d'airei mahstl- Mahn CIRIİ Mik. Va- Muhammen Salat 

1 
Beyoğlu - lstanbul :: ::ı.=: :..::!ı!! T•. wc11 ~ ıc. ..... 

lstanbuJ Bel • İlinJan 93912 numara ile muracaatıarı nan F.aki çuval parçalan 41000 kilo 2480 - Açık arttırma 
. Jandarm a Genel Komuta lıslı A .kara olunur. (t5.198) Muhtelif renkli yaldız 200 • 200 - Pularhk 

• 1- Yukarda cim ve mHrdan yuılı malzeme ayn ayn 
Kepf bedeH 12485 lira 99 kuruş olan Taksim bahçesinde yaptırıla- Sllbnalm• Komisyonundan ii Halk eperetı gösterilen usullerle atılacaktır. 

::ak infaat ve tamirat kapalı zarfla eksiltmeye konulDl\lftur Ekliltım ı _ Bır metresıne altmış iki kurU§ fiat tahmm edilen yuz elll ~m Bu akpm saat (9) da D - Muhapımen 'bedellerile muvakkat teminatlan 
10/3/939 cuma gilnu saat 15 de Daımi Encumende yapılacaılPır ı.., metre yazlık erlt elbis~ik k\mıqın kapalr' ~arf aut it Mt2!93't Ah p 1 p t ~ A gösterilmipir. 
yenler kefil evrakile prtnamesıni 62 kur1lf mukabilinde Fen İşle~ M~ gibıü saat onda satın alı~c•*ır. } Operet 3 perde m - Artbnna 8/3/938 tarihıne rutlıyan Pazartesi ~ 
dürlüjünden alabilirler İltekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 2 _ İNJla ıid prtnan\e 485 kuruf k-.ılılıtıfla komiayond~ ahiJ- (1'>b) yeni Macar bale heyeti da yazılı aaatlerde Kabatafda Wn Levazım ve Mübayaat 
blıPa fen ifleri miidurlülünden bu İt için alacakları fen ehl\yet ve tt- bwt. Mühüi'Ul örnett de varcfu.. satıt komiajonunda yapılacaktır. 
'!aNt oduı ftlikalarile 934 lira 15 kuııqluk ilk teminat makbuz veya 3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerm 5900 liralık temıııat karfı1ıtı Sahibi" Mfri11Clh idcaN cdn ıv - Çuvallar her IÜll Papbahçe iapirto fabrikuında 
!Dektublle beraber teklif nıektUplannı havi bpah zarf1annı yukarıda banka mektubu veya -.nchk makbuzunu ve prtnamede yazılı vesaiki Bt1t •t&Mniri nümuneleri de lizti aeçen pbede pülebilir. 
yualı sn.nele mt M d& kadar Daimi Bncümene ftl'IDllidirles. Bu sa- muhtevı teklif mektublarını belli pn saat dokuza kadar komıqona &'!BM ızm BBNICll V - fstekınerfn arttmna için tayin edilen IÜll ve ... 
.u.. m verilecek urflar kabul olunma. (B) 0198) vermif olm•Jan. (411) (812) S- .,...,.,.....,... temtnaUarile meü6r bmiqol)a aeJmeleri tlAn olunur 


