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alqam ırazetesldir 1 
İlAnlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istüade etmiş oluriar. 

SAl'J: 6 WI İŞLERİ: TELEFON: 20827 
iİtaııbul Ca&'aloefo Nuruosmaniye No. 51 

En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi İDARE • İLAN: Tel: 2087 2 
Telgraf : İst. Son Telçaf 

Roma Mü18 an Sonra Neler Olacak? 
Fransa, Biz Bir İtalya, Milli Emellerinin Tatmini Maksadile Fransa'ya 
Çekoslovakya Karşı lngilter~'n.in ~üzaheretini Temin Eylemeklçin 
Değiliz,Diyor ispanya Zaferını Bır Koz Olarak Oynıy~cakmış 
V fl l Almanlar, Mutlaka Akdeniz · Buhranı Çıkacak Ve ltalya Bunu 
e azır anıyor Milli Emellerine Uygun Şekilde Halledecektir, Diyorl ar 

Almanya ile İtalya Arasındaki Amer[ka ile Ticari -
Gizli Muahededen Çıkan Şeyler Münasebatımız 

• • 
Cern ber l ayn rı e 
Musolini Yanlarına 
! ercüman Bil3Al;nadan 
~aş Başa Konuşmuşlar 

L ondra 15 (Hususi)- Siyasi 
mahfeller Roma mülakatı
nın tatbikat ve filiyat sa • 

hasından neler çıkacağıru merak· 
la beklemekte ve bu yolda muh
telif tetsirlerde bulunmaktadır • 
lar. 

Ancak Çeınberlayn ve Halfike 
Londraya avdet etmeden v e Ro
ma müzakereleri hakkında kabi· 
neyi ve diğer alakadarları tenvir 
etmeden yürütülen mütalealar ta· 
mamile doğru görülmemektedir. 
Fakat hük\imetle sıkı alakası o

lan mahfeller, Çeınberlayn'in ne 
niyetle gittiğini iyi bildikleri ci
hetle Romadan sonrası için de 
doğrudan doğruya İngiltereyi a· 
liikadar eden birşey beklememek

le, fakat İtalya - Fransa ihtilafı- 1 
nın çok vahim bir safhaya girdi· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Komadan memnun döndüğünü söyliyen Çemberlayn ın son geıen 
Fransız gazetelttind e çıkan yeni bir resmi 

ı· Suriye - Lübnan - Filistin .. 

Bir Federatif Devlet 
KurulacağıSöyleniyor 
Cemil Marda m Kabinesinin 

Vaziyeti Fenalaştı - Milli 
Kabine Kurulacak 

B eyrut 15 (Hususi) - Suriye 
ve Lübnan fevkalade komi
serliğine tayin olunan Gabri 

Yel Piyomun bugünlerde Bey -
ru~ varması beklenmektedir. 

eıu komiserin Suriyeye mu-

/, 

vasalatından sonra; bugünkü ida· 
re tarzında oldukça esaslı deği -
şiklikler yapılacağına dair ev • 
velce verdiğim haberler Bey • 
ruttan teyid olımmaktadır. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Filistin ve Suriye rüesası bir mecliste görüşürlerken 

Tayyare 
Meselesi 

• 
Fransız Emniyet 

Dairesinin Bir Tavzihi 
Paris 14 (A.A.) - Havas bildi

riyor: 

Fransada tevkif edildiği bil -
dirilen ve biliilıare tekzib edilen 

tayya:e kaçakçılığile alakadar 

Türk vatandaşı E15rem König hak· 

kında Fransız milli emniyeti aşa· 
ğıdaki tavzihi neşretmektedir: 

cTürk hükumetinin talebi üze
rine milli emniyet cinai polis ser· 

vislerinin Ekrem Köniği aradık

ları doğrudur. Fakat bu kaçakçı 

hala bulunamamıştır. Çarşamba 

günü neşredilen tekzib, malı'.ım ol

duğu üzere, adli polisin meçhulü 
bulunan "Ekrem Hamdi isminde 

bir adama aid bulunuyordu. Fa • 
kat bilahare Ekrem Hamdi ile 

Ekrem König'in hakikatle ayni a· 
dam olduğu anlaşılmıstır.• 

Toprak 
Mahsulleri 

Ofisi 
Teşkilatını Tamamladı 

(Yazısı 6 mcı sahifede) 

Yeni M Üahede Bugün 
Mer'iyete Girdi 

A nkara 15 (Hususi muhabi
rimizden)- Son hafta im
zalanan Türkiye - Amerika 

ticaret anlaşması bugün mer'iye-
tc girmiştir. Yalnız anlaşma ica
batından olarak her iki taraf için 
bir aylık bir hazırlık mühleti ka
bul edilmiştir. Bunun için karşı
lıklı ithalat ve ihracat 15 şubatta 
başlıyacaktır. Yeni anlaşma ile 
her iki taraf da bazı mallar için 
gümrük tarifelerinde mühim mik
tarda tenzilat yapmışlardır. Bu 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

i 

~ lspanyada Frankistlerin taarruza ııeçtiklerl hat ile ilerlemekte oldukları Katalonya nımtakası 

Hükiimetçiler, Fazla 
Aç.kıa-s.~ı~ ... Mukavemet Gösteremiyor 

8Ç~~~=~~~;:~:~::·I Ba rseıon'un Zabtı Bir Gün Meselesi imi§ 

Odun 
Kömür 

Geçi lecek 
Mahrukat ticarethanelerinin ço

ğunda odun ve kömür yığınları
nın açıkta bırakıldığı görülmüş • 

Hükumetçiler. Arasında Harbe Derhal Nihayet 
Vermek lstiyenler Çoğalmıya Başlamış 

tür. R oına 15 (Hususi) - Frankistler büyük taar-

Halbuki bunlar yağmurdan ıs- ruzlar:nı. muvaffakiyetle . başarmakta ve her 
!andığından hem tartılırken ağır gün yenı ve musbet netıceler elde etmekte-
çekmekte ve hem de ıslak olduk- O.irler. Tortoza'dan ve Vallasi'den sonra Frankist 
!arından güçlükle yanmaktadır • kıtaat Berselonaya doğru adeta koşarcasına ilerle· 
lar. Halkın aleyhine olan bu va- mektedir. Bu ilerleyiş ve zafer hük\imetçiler ara
ziyeti Belediye reisliği ehemmi _ sında esaslı bir panik yaratmıştır. 
yetle nazarı dikkate almış ve ba- Vakıa hükılınet yedisinden yetmişine kadar her
dema odun ve kömürlerin mu- kesi silah altına çağırmakta ise de hem halktan bu 
hakkak kapalı yerlerde tutulup davete icabet edenler azalmakta hem de hük\imetçi 

kapalı yerlerde satılmasını karar
laştırmıştır. 

Bu karar mucibince havayici 
zaruriyeden madud olan mahru
kat maddeleri kapalı yerlerde bu
lunacak veyahud üstleri ve yan. 
ları mükemmelen örtülecektir. 

İstanbul 
Ankara 
Telefonu 

, 
7 

• 

kılaat eskı mukavemetinı gösterememektedir 
Hükı'.ımet taraftarları arasında daha ziyade mü

dafaa ve mukavemete mahal olmayıp Franko ile 
anlaşmıya meyledenler çoğalmaktadır. 

Barselon düştükten sonra, baricden her türlü 
yardımdan mahrum kalacağını düşünen ve Kata
lonyayı ele geçirince diğer taraftaki hükumteçileri 
derhal imha eyliyeceğini hesab edenlerin iş başına 

geçip İspanya meselesini halletmek istedikleri söy-
lenmektedir. • 

Vahşiya ne 
Bir· Cinayet 

Bir Hiç Yüzünden 
Sar hoş Bir Gence 

Kıyılır mı? 
Dün gece, Ramidl çok feci ve 

vahşiyane bir cinayetişlcnmi~tir. 

Vak'a ,öyle olmuştur 

Üçüncü Hattın inşası 
İ lerliyor İstimlak edilmesi takarrür eden Sirkecideki mescıd 

Ram civarında bir fabrik ada 
çalışmakta olan fımcr ismind<' 30 
yaşlarında birı pek çok sarhoş rl
duktan sonra, Hayrinin kahvesine 
girmiş ve küfür etmege başla -
mıştır. Hayri kiifürlcrine nihayet 
vermek ve onu dışarı çıkarmak 

istemiş ıse de Ömer küfiirlrrini 
arttırmıştır. 

A nkara 15 (Hususi muhabi • 
riınizden) - Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlü

ğü Ankara - İstanbul telefonu - ı 
nun takviyesi etrafındaki çalış-

malara devam etmektedir. Anka
ra - İstanbul telefonunun yapıl -
makta olan üçüncü hattı Adapa-

(Devamı 6 ıncı sahüecle) 

Sirkeci Meydanı Hızla 
Açılıyor 

Sirkecideki Mescidle Yanındaki Deponun da 
İstimlak Muamelesi Yapılıyor Yazııı 6 d• 

Geceyarısı bütün müşterHer bu 
gürülttlye tahammül cdemiyerek 
çekilip gitmişıer ve kahveci Hay· 
ri ile Ömer yalnız kalmışlardır. 
Bu sırada gözlerini büsbütün hid 

(Devamı 6 ıncı sabüede) 
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KONSERVELER NEDEN 

PAHALI SATILlYOR? - • 

B ir sabah refl.kiıniıde ck..ın

serveler nedeıı pahalı• baş
Wdı bir 7U1 okudum. Bü

tün meyva, sebze ve ba.tl< kon -
servelerinin çok pahalı fiatla satıl
dığından şikılyet ediyor. 

Bu dost muharrir arkadaş pu
sulayı şaşırmış, galiba .. Yahu, haf
talardanberi, İstaobulda yaş seb

ze ve meyva fiatlannm pah~lılı
ğından şikayet edip duruyoruz. 

Üzerine işçilik, sermaye ve amor
tisman binen bu nesnelerin kon
ıarvesi, gayet tabii, daha paha!. 
olur. Bunu bilmiyecek ne varı. 

PAHALI KOSTÜM 

İPEKLİ GÖl\ILEK 

Bir de Ekrem König'ln hikAyesl 
çıktı. Bu zatın kim lduğu, hemen 
her gazetede tatlı bikAyeler şek
linde tefrika edilip duruyor. 

Dün bir gazetede gördüm; ıu 

cümleler vardı: 

•Arkalarında pahalı kostilmle
re, ipek gömleklere, ceplerindeki 
altın tabakalara, banknot dolu 
cüzdanlara rağmen en sefil .. ilah·.• 

Hayret değil mi! . Arkadaşlar 
bu tip insanları ne tuhaf arılah -
yorlar .. Bunda şaşıtacd: ne varf. 
Hazırdan milyonlar kazanan ın -
sanların pahalı kostümleri, ipekli 
cömlelderi olduğunu okuyucular 
tahmin edebilirler. Bunları da 
mühim ve yeni bir hava<lm gibi 
yazmağa ne lüzum var!. İpekli 
gömleği, pahalı kostümü biz gi n 

yecek değiliz ya .. 

ABONELERDEN 

HARAÇ ALIYORMUŞ -
Dün akşam, bir gıu:ete ifil ha

vadiı;i veriyordu: ·Beyoğlu ha
vaga2li şirketinin abonelerinden 
haraç aldığı anlaşdıyor. Şirket 

yeni bir kurnazlık usulü bulmuş.• 

Muallimlerin 
Maaşları 

Arttırıl ıyor 
Yeni barem kanun layihası. mu

.tllirnler için mühim bükümleri 

ihtiva etmektedir. Bu hükümlere 
göre butün muallimlerin maaı 
mebdeleri birer derece yükselti

lecek ve ilk tedrisat muallimleri
nin maaşları20, ortalannki 30 lira
dan başlıyacaktır. 

Bazı kimselerin, İstanbul oto
büsçülerinden haraç aldıklarını 

evvelce duymuş, okumuştuk am
m'I, bir <irketin abonelerinden ha

raç aldığını b;ç L•itmemiştik. ü
zılın üzüme baka baka kararır. 

BALAYINA GEÇ 

KALAN BİR ÇiFT 

Sinrma yıldızlarının merkezi 
addedilen şu Holivud ne garib lıır 
diyardır. Orada, şöylece bir hadise 
olmuş: 

Genç, güzel bir kızla, yak•şıklı 
bir tlelıkanlı evlenmişler. Fakat, 
nedense, kısruet olup bir araya 
gelememişler. Aradan bir bu,uk 
sene geçm'ş, ondan sonra buluş -
muşlar. Şimdi balayı geçiriyor n 

!armış. 

Doğrusu, bu çiftin tah.ımmülü
ne ve sevgisine şaştım, kaldım. A
radan bir buçuk sene geçtiği hal
de, balayına çıkmışlar .. 

Bizim bildiğimiz, ar"ldan bir 
buçuk sene geçtikten sonra, bal
ayı devri değil, kavga devri baş
lar. 

DÜNYADA İNSANLAR 

NE GÖRÜR, GEÇİRİR -
İki refikimiz arasında bir kara

kedi geçtL Biri, diğer refikimizin 
muharrirlerinden birinden öğren· 
diği bazı havadisleri sütunlarına 
geçirmiş.. Ertesi gün, havadisleri 
söyliyen muharrir: 

- Ben böyle şey söylemedim.· 
diyor .. 

Şimdi, beriki refikimiz, yalan 
havadis neşretmiş gibi oluyor ..• 
ve üzülüyor. 

Üzülme be birader.. Dünyada 
neler gördük, biz... Ne insanlar 

gördük ki, yarım saat evvel söy
lediklerini inkıir etmişlerdir. A

radan yirmi dört saat geçmiş, çok 
mu!. 

AR.MET RArF 

1 
KUÇUK 

--..H..;...A_B~· _P...;;;;L=E;....R_, 
* Yarından itibaren zehirli gaz

lerden korunma kursları yeniden 
açılacaktır. 

* Ereğlide feci bir şekilde ba
tan Millet şilebine çarparak bu 
kazaya sebebiyet vermiş olduğu 
tahmin edilen Nikolas Nomikos 
şilebinin limanımızdan hareke -
tine Ticaret Müdürlüğünce mü -
saade edildiğinden, dün Midilliye 
hareket etmiştir. * Karada bulunan şileplerden 
Kaplan, Mete, Galata, Samsun ve 
Şadan henüz kurtarılmamışlardır. 

* 10 senede 5518 yangın olmuş· 
tur. 

>\mele 
Arasında 
Eisiklet 

Avrupadaki Bu Usul 
Burada da Tatbik 

Ediliyor 
Avrupada olduğu gibi şehri -

mizde ve diğer şehirlerdeki sa -
nayi ve fabrika merkezlerinde ça· 
lışan ameleler ve müstahdem n 

leı·le memurlar arasında bisik -
lelm taammümüne çalışıldığını 

yazmıştık. 

Bn medeni vasıtadan ameleleri • 
mizin ve memurların istifadesi için 
ic..ıbeden bazı yeni tedbirler alı -
nacaktır. 

Ayrıca yeni yapılacak olan bü
yük devlet fabrikalarının yanın
da birer de bisiklet garajı inşa 

olunacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere ilk 
evvela İzmittekl kağıd ve sellöz 
fabrikaları yanında 300 bisiklet 
alacak bir amele vesaiti nakliye 
garajı inşasına başlanılmıştır. 

Bu suretle ameleler işlerine bi
sikletle daha çobuk ve kolay gi
dip gelebileceklerdir. 

Maarif 
Vekaletinin 
Bir Kararı 

Lüzumsuz Muhabere 
Yok 

Maaril Vekaleti liizumsuz mu
habere yolu açılmaması ve müra
caat sahiplerine kat'i cevap ve -
rilmesi hakkında teşkilatına mü
him bir tamim yapmıştır. Tami
mi aynen yazıyoruz: 

cBütün işlerin alakadar ka -
nun, nizamname ve talimatname
leri ile tesbit edilmiş olan hüküm
lere göre yürütülmesi gerektiği 

tekmil Maarif Vekiıletı mensup
larınca malum olmasına rağmen 
bazı Maarif ve okul idarelerince 
iş sahiplerine bu hükümlere gö -
re kat'i cevap vermek lazım ge
lirken bir defa da vekilliğe baş
vurulmaı;ının tavsiye ~dildiği gö
rülmektedir. 

Ne yolda yürütülecekleri ve 
hallolunacakları bir kanun veya 
nir,amname, talimatname, tali n 

mat ve emirle tayin ve tasrih e
dilmiş işler için müracaat sahip
lerine idarelerce müsbet veya 
menfi cevap verilmesini ve bu 
konularda işler için vekilliğin lü
zumsuz ;yere işgal olunmaması

nı ve işlerin sürüncemede kal -
masına meydan verilmemesini 
önemle bildiririm.• Kıdem ve mükteseb hakin o -

lanlaru nazarı dikkate alı.na n 

caktır. 
* Et fiatları bugün yeni narh 1---------------1 

* Sahte 
• 

Paralar 
İzmit, Gölcük, Bursa, İznik ve 

havallsine sahte beş ve on lira
lıklar süren ve İzmitfn Tatarihsan 
köyünde gizlice çalışan bir kal -
pazan kumpanyası yakalanmıştır. 

üzerinden satılmıya başlanmıştır. * Macraistanda tek parti üze
rine bir diktatörlük idaresi ku -
rulması ve totaliter devletlerin 
idaresine uyulması kararlaştırıl -
mıştır 

* Alman Hariciye Nazırı ayın 
26 sında Varşovaya gidecektir. 

* Macar Hariciye Nazırı yarın 
saat 10 da Berlinde bulunacak ve 
Macarların antikomintern pakta 

GÖKYÜZÜNDE · 
AŞK YARIŞLARI 

' 

No.89 

- İki gün gelmeyişinizden şüp
helenmiştim. Neniz vur! 

- O ~ece çok içmişim .• 
- Yok canım .. Ben her gece 

içiyorum. İçki insanı sarhoş eder 
mi hiç? 
Reşad masasının önündeki kil

ğıdlan karıştırdı: 

- İki gündür epeyce iş yığıl -
mış .. 

- Gelirsiniz diye işlen elıme al
madım. 

- Dün az kaldı ölüyordum a
zizim .. Kalbim duracaktı az kaldı. 

- Bu akşam içiniz .. Çivi çiviyi 
söker.. Bir şeyiniz kalmaz. 

- Kabil değil.. İçemem. 

Vuaıı: hkeoıler F. SEBTELLI 

- Niçin? .. 
- Hastalandım dedim ya.,. 
- Hele bir içseniz .. Bir şeyiniz 

kalmaz. Derhal dirilirsiniz. 
- Yok. Babama söz verdim. 

Bundan sonra. 
Cemil gözlerini açarak, Reşadın 

sözünü tamamlamak istedi: 
- Baba korkusundan içmiyor

sunuz demek? Fakat, bu gillüne
cek şey doğrusu. Bu yaşta bir 
gencin, bir mekteb çocuğu gibi 
babasından korkmasına gülme -
mek kabil mi? 

Bu söz Reşadın gururuna do -
kunmuş olacak ki Cemile ümile 
verici bir tavırla: 

girme mukavelesini imzalıyacak
tır. 

* Bazı kimselerin idamı üze
rine Kudüslüler umumi grev ve 
İngılizler de idarei örfiye ilan et
mişlerdir. 

* Yeni Fransız elçisi Atatür -
kün tabutuna çelenk koymuştur. * Şamda talebeler arasında çar
pışma olmuş, 20 kişi yaralanmış
tır. 

- Büsbütün içmem demedim .. 
Fakat, hele şu rahatsızlığım geç
sin bakalım. 

Dedi. Çalışmağa başladı. 
Cemil duramadı: 
- Benim işimi unutmadınız, 

değil mi? 
Reşad birdenbire anlıyamadı: 
- Hangi iş bu? .. 
- Unuttun mu be yahu? Benim 

Sunacığımın ailesile tanışacak -
tınız haniya ?. 
Cemıl, sevdiği kızın adını bil -

mediğini söy ]emişti. 
Ya şimdi?. 
Sunadan bahsediyordu o. 
Reşad: 

- Evet.. Evet .. Hatırladım. ve 
unutmadım. 

Diye mırıldandı. 
Birkaç saniye sükut etti. 
Tekrar sordu: 
- Sen onun adını bilmiyordun. 

Nereden öğreııdin? 
C...mil sigarasını yaktı: 

PO L • 
1 s Keten 

Fabrikası 
Yapılıyor 

Ve .. Mah.ke meler 

Bir 
lhtı1as 
Davası 

«Aramızda lctihad 
İhtila ~' Vardı.. .. 

Ş
ile adliyesi başk.dtibi ve icra 
memuru vekili vazifesinde 
bu!unduğı. sırada, ziınm.e -

tine devlet parası geçirmek sure
tile hazıneyi zarara uğratmak, ic- 1 
ra maaraflarını vesikalara istiwıd 1 
ettinnemek, usııl ve kanuna mu
halif iş görmekten suçlu Emin Dc
mirayağın muhakemesine dün A
ğırcezııd.a başlandı. 

Ağızceza reisı Refik Omaıı; Şile 
mahkemesi sorgu hıikimi tarafın-/ 
dan Emin hakkmda tutulan 28 sa-

1 

hife!ik tahkikat evrakının madde-! 
lerinı bır bir okuyaralc, suçludan 1 
izahat istedi: 

- Siz haciz karan vermeden, 
hacize gitmişsiniz, bu hareketi -
nizin kanunsuz olduıJımu takdir 
edersiniz, zannederi1n. 

Suçlu: 
- İftira ediyorlar, ben karar 

venneden kat'iyyen hacze gitme
dim. Bunun böyle olduğunu dos- j 
yalar geldiğinde sizde anlıyacak
sıııız. 1 

- icra masrafına mukabil ava113' 
alınmış, fakat bunun nekadar ol
duğunu, sonra bundan ne miktar 
sarfettiğinizi kaı;detmemişsiniz. 

Suçlu parnıaklarını göbeğinin 

mtünde birbirine genetledi: 

- Ben masarifi ieraiyeye mu
kabil asla avans istemiyorum .. 
Yalnız harç tarifesi kanununa gö
re, yevmiye alıyordum. Beygir ve 
araba ücreti gibi masraflarını da 
usule göre icrayı taleb ederı ödü
yordu. Sonra meşguliyetimin çok
luğu ha.•ebi!e aldığım yevmiyele
rin bazılarını kaydehneği ımutu
yordum. 

Emin Demirayak bu unutkan -
lığı içinde şu, mazereti ileri sür
dü: 

- Çünkü bendeniz Şile adliye
sinde tam sekiz vazife görüyor -
duın. 

- Bazı dosyalardan da resmi 
tahsil almadığınız, anlaşılıyormuş, 
bunun sebebini anlatır mısıııız? .. 

- Bu hususta, sorgu hıikimi ile 
aramızda, içtihad ihtilafı vardı. 

Ben' resmi tahsil alınmaması ld
zım gelir diyordum, o ise, alın • 
malıdır diye iddia ediyord1L. Hal· 
buki icrakanununun 82 inci mad
desi benim fikrimi teyid ediyor .. 

- icra dosyasına yazılan bir 
tezkereden harç almamışsınız, doğ
rru mu? 

- Evet doğrudur: Çünkü, tıı

puya yazılan tezkerelerden harç 
alınmaz. 

- Alacaklı tarafından haciz ta
leb edilmeden, hacze gidiıı.omıu§

sunuz, buna ne dersiniz? .. 
- Kat'iyen bııy hıikim.. Tıt!eb 

olmadan hacze gitmedim .. 

- Dün yolda anncsile gidiyor
du. Uzaktan görünce peşlerine ta
ktldım. Annesi, sevgilime (Suna) 
diye seslendi. Şimdi bir ad>m da
ha ilerledim demektir. 

Sevgilimin adım da öğrendim. 
- Peşlerinden nereye kadar 

gittin? 
- Adını öğrenince bıraktım 

peşler-ini. Hem ben kadın peşin -
den gitmesini pek sevmem, azi
zim. 

- Bravo. Ben de hiç hoşlan • 
marn böyle şeylerden. 

- Ben size önce de söyledim 
ya. Sunayı ben kalben seviyorum. 
Onun hfıla birşeyden haberi yok. 
Fakat ben artık bu ateşe tfillam -
mül edemiyeceğim. 
Rcşada sigara paketini uzattı: 
- Valide hanım bu işi yapa • 

maz mı•. 
- Söyledim onlara. Yakında ta

nışmağa çalışacaklar. 

- Sizin evin karo11ında oturu-

Bir 
Tayy are 

Mühendisi 
Sahtekarlık Suçıle 

! akalan arak Adliyeye 
Verildiler 

Bir de nikotin Fabrikası 
Yapılacak 

Köylünün mühim bir ihtiyacı 
otan keteni bol miktarda temin 
etmek üzere İzmit vilayeti dahi
linde bir keten fabrikası kurul n 

mosı karar l~tmlmıştır. 

Ayrıca yine İzmitte büyük bir 
nikotin fabrikası da tesis ve inşa 
olunacaktır. 

Polis dün bir Alman tayyare 

m 'ihendisi ile genç karısını sah
tekarlık suçile yakalıyarak müd
deiumumiliğe teslim .ıtııııştir. 

Bu şayanı dikkat mPSPlenin iç 
yüzünü tafsiliıtile yazıyoruz· 

Bundan bir müddet Pvve! Fran· 
ke Horst isminde Alman tayyare 
miihendisi Tayyare Cemiyetine 
müracaat etmiş ve kendisinu. Tür
kıyede mütehassıs ol:ırak hılla -
ıulmasını istemiştir. 

Motör 
Fabrikası 

!Henüz T ekarrür Etmiş 
Bir Şey Yok 

Bu müracante cev:ıb~ r.; ehli -
yetini ve şiırdiye kadar nerelnd~ 

1 
çalıştığını resmi vesikalarla ısbatl 

etmesinin lazım geldiğ kendisine 
söylenmiştir. Alman mühendis 

bu vesikaları getireceğini vade n 

derek ayrılmıştır. 

Filhakika bir müddet sonra tek-
rar tayyare cemiyetine giden 
Horst; İsviçrede Aero kulübde ça

lıştığına dair resmi bir vesika ib
raz ederek bunu cemiyete ver n 

miştir. 

Fakat cemiyet müdürlüğü bu 
vesikayı tetkık edince şüphelen -

miş; yapılan kısa bir tahkikatta 
bu vesikanın sahte olduğunu mey
dana çıkarmıştır. 

Biraz sonra keyfiyet İsviçrede
lti Aero kulüb merkezinden soru

lunca sahtekarlık tamamile te n 

beyyün etmiştir. 

Bunun üzerine Alman mülı.en
dis sahtekarlık suçile yakalan n 

mış, genç karısı İsviçreli Holda 

da suç ortağı olarak dün adliyeye 
teslim olunmuşlardır. /Mühendis 

Franke Harst dün müddeiumu
milikte suçunu tamamen itira( et
miştir. Suçlu: 

c- Türkiyede kalmak istiyor
dum. Türkiyeyi ve Türkleri çok 
seviyordum. Onun için bu sahte
karlığı yaptım!..• 

Demektedir. 

Ankara 15 (Hususi muhabiri • 
mizden)- Yeni endüstri progra
mına dahil olan motör fabrikası -
nın Karabükte kurulaeağına ve 
fabrikanın, demir ve çelik fabri
kaları tesisatını yapmakta olıın 

Brasert firmasına 10 milyon lira
ya ihale edileceğine dair bazı ga
zetelerde çıkan haberler doğru 

değildir. 

Sümerbank umum müdürlüğü, 
tesisi düşünülmekte olan motör 
fabrikasına ait tetkiklerin yapıl
ması vazifesi Sümerbanka veril -
miş olmakla beraber bu tetkik
lerin, henüz ilk safhasında bu n 

lunduğu ve bu itibarla iha!esınln 
mevzuu bahsolınıyacağı, bilhassa 
fabrikanın tesis maliyeti hakkında 
şimdiden herhangi bir rakanı ifa
desine de imkan olmadığı ceva -
hını vermiştir. 

---0--

Havagazı Saati 
Patlamış 

Alınan hastanesi bodrumunda 
havagazi şirketi ustaları tarafın
dan borular tamir edilirken Ani 
olarak havagazi saati patlamış us

talara bir şey olmamış ise de bod
rum katının bütün camları kırıl
mıştır. 

Sarhoşlukla Cam 
Kırmış 

Küçükmustafapaşa caddesinde 
29 numaralı kahvenin üstündeki 

odada oturan sabıkalı İzzet oğlu 
Mustafa sarhoşlukla kahvenin 

camlarım kırarken kırılan cam 
parçalarile sağ elinden yaralan
mıştır. 

Mumaileyh ve karısı dün Sul
tanahmed l inci sulh ceza mah -
kemesine tevdi olunmuşlardır. Kumar Oynuyorlarmış 

Mahkeme bu işe hafi olarak 
bakmış ve neticede mühendis 

Harstı tevkif etmiştir. Genç kansı 
da serbest bırakılmıştır. 

Ve bu sefer suçlu hakime sordu: 
- Hem böyle bir harekette bu

lunsam, borçlu ile ıılacaklı beni 
§ikdyet etmezler mi? .. 

- Zabıtta bir gün haciz yaptı
ğınızı yazmışsınız, bununla bera
ber bu bir günlük hacizden iki 
yevmiye alml§sınız! 

- Bu da doğru değıldiT. 

yorlarmış. Siz görmediniz mi o
nu? 

- Hayır. Ben komşularıma yan 
gözle bile bakmaktan çekinirim. 

- Fena gözle bakacak değilsi
niz ya. Fakat onu bir kere görse
niz, benim zevki selimime siz de 
inanacaksınız! 

- Belki günün birinde ben de 
raslarım. Annesi güzel bir kadın 
mıdır? 

- Nereden biliyorsun? 
- Geçen gün böyle ibir çifte 

rasladım da. Acı>ba onlar mı di
ye düşünüyorum. 

- Annesi kızından güzel. Fa
kat beni alakadar etmez o. Benim 
gözüm onun kızında. Sonra, size 
de o gece söyledim ya, ben evli 
kadınlara bakmam. 

- Evli kadınlardan ben de kor
karım. 

- Benim kimseden korkum 
yok. Bu bir vicdan ve karakter 
meselesidir azizim. ll$\ bir gece 1 

Dursun ve Ahmed isminde iki 
kumarbaz Tahtakalede kumar oy
narlarken suç üstünde yakalana
rak mahkemeye verilmişlerdir. 

Emin'e dahıı bazı cihetler •<>
ru!du .. Fakat bütün unalra dos
yalar gelmeden kat'i cevab vere· 
miyeceğini 81iyledi- Bıtnun üzeri
ne davııya mevzu olan icra doa
yalannın ve defterlerinin rnah4!
linden getirilmesi için dururıuı 
21 şubatıı bınık ıdı l • 

Mehmed Hicret 

nasılsa pokerci bir sosyeteye git
miştim. Orada o gece gördüğüm 
sahneler beni hayretten hayrete 
düşürdü. Münzevi yaşamayı, soı
yete hayatına tercih ettim. 

- Ne gibi sahneler gördün de 
hayret ettin? 

- İğrenç sahneler azizım, çok 
i!;renç... Herkes birbirinin karı
sile meşgul oluyordu. Bunu gö -
rünce kendimden korktum. 

- Kendinden neden korkuyor
sun? Mademki bekardın ... Sen de 
eğlenirdin. 

- Bekar olmak - öyle bir sosye
tede - çok tehlikelidir, azizim. 

- Kadınlar bekar erkeklere il
tifat etmiyorlar. Bu kadınların ko
caları da bekar erkeklere ka11ı 
pek hilıınüniyet göstermiyorlar .. 
Dik dik bakıyorlar. 

- Herkes içli dışlı olmuş de
sene?!. 

(DHUU YU) 

,Fransız-ltalyan lbtiJ: 
Karşısında AlınaJll 

'l"aaa: A•me4 Şiilail ~ 
İngiltere - İtalya devlet rP 

ları arasındaki Roma göriif 
!eri nihayetlendi. ÇemberlaY' 
Halifaks bugün Romadan af' 
caklardır. İngiltere hükÜJ!leı: 
Fransız - İtalyan ihtilafı ~ 
sındaki vaziyeti bu d5rt efı1 
görüşmeden sonra dahi iyıcl 
vuzuh etmiş değildir. ıMııl 
ninin, İngiliz devlet adarrıJıl 
İtalyan davasile aliıkadar elli 
çalıştığı, fakat Çemberlayıı'ıl 
çamaklı cevablar vererek 11 

yanaşmadığı bıldirilmektedif 
ki bu haberler doğrudur. J3e~ 
Çemberlayn bu mesele ile ,Ji 
dar olmayı Musolini'ye vadet! 
tir de Fransanın m:ılüm olaD' 
tai nazarı karşısında buna -1 
şılacağı inkar edilmektedir·; 

Fakat bu meselede a;ıM f 
ın iyetli olan nokta, İtalyan • 
sız ih tila!ına karşı AJınaıır' 
alacağı vaziyettir. Filbakik' 
dl de Göring'in Romaya # 
bıldıriliyor. Göring ziyaret~~ 
ta Çcmberlayn ziyaretinde~ 
ehemmiyetli olacaktır. tıa!Y" 
zetcleri, Almanyanın, Frıf' 
karşı İtalyaya yardım vade" 
yazıyorlar. Bu, doğru olabil' 
bu davayı harbe kadar sijriil' 
Almanya İtalyaya silah kOt' 
de yardım etmeğe hazır ırııl 
Diğer taraftan, . Fransız f 

leri, Almanyanın, İtalyan • ( 
sız ihtilafında bitaraf kal•11 

yazmaktadırlar. İngiliz g8' 
rine göre de harb yalnız Fr~ 
İtalya arasına münhasır k•~ 
Almanya kan§mıyacaktır. 
Fransaya üçüncü bir devzel 
dım ederse, o zaman AJınaP 
İtalyaya yardım edecektir. 

Demek ki Alınanyanın >fi 
hakkında üç rivayet vardı!: 

1 - Bir İtalyan - Frarısıl 
binde mutlak olarak yardJP' 

2 - Bir İtalyan - FranSl1 

binde mutlak olarak bitara/11 
3 - Bir İtalyan - Fraıısı1 

binde Fransanın yardımcısı 
rak üçüncü bir devlet iştir" 
derse, o zaman A!manyaııtf 
İtalyaya yardımı. 
Eğer Almanya.nın siy#' 

derece vuzuh ile anlaşı~ 
barb çıkamaz. Esasen vazılı 
vaziyetlerde daima harb ~ 
Çünkü eğer İtalya, bu da"" 
manyarun sil8.blı yardunl1'1 

etmişse, Fransa da İngil~ 
yardımını temin etmek J1l 

yetinde kalacağından ingil~ 
Jet adamları, Münihde ole! 
bi, harbin önüne geçmek i~ 
defa da görüşmeği teklif ıı 
İtalyayı tatmin etmeğe ç• 
!ardır. Yani İngiltere, so~ 
rolünü, Fransanın daveti . I 
değil, bir hak olarak nerı 1 
cektir. Ve netice İtalyanı~ ... 
zafer kazanması demek O" 

Diğer taraftan eğer Alrıı-1 
taraf kalmayı vadetm~;J 
terenin yardımından müS Jf 
lan Fransa, meseleyi İ 'İ 
yalnız başına halletmekte,; 
decek yani siyasi zafer fr I 
rafına teveccüh etmiş .ol ı/ 
Fakat subl için tehlikelı 01 
ziyet, Almanyanın takib ~ 
hareket hattını tasrih e 
ve İtalyaya yardım üınidi 
ken, Fransayı da bitaraflıl' 
kında ümide düşürmesid1'' 
ınan siyaseti hakkında çı~ 
nakuzlu yazılar, bu sonO 

(Devamı 6 ıncı ~ 

ölü 
·rı' Saray Bahçesı 
1 Kınıuzt sakallı bir lıral bit f 

J'ınm bahÇ<Shul.e bo"'1'1ı~ / 
gibi tüyıüa bir babçıyan ı•• ;_ 
Kral lillfe lıascllle Rn erlıel' I 
mısın? Erltelı lsea hani ıtJ11i 
blJ'ıfm. DeJOlnce Bah,,.,.. ;' 

- Efendlmlıı .. elden :;!,'. 
d.aiıldıtı ......., bend..,Jıı '/ 
rlde ltalm.ıtDL B eril.. !ıef•;, f 
m,., cllalf. Ortada 7a)alll ~ 
ıuıkalla bir limit ltahıı* ;! 
malılama W1au lıalmar• I• 

Demif. ı-/ 
Üolıilur: z.ııt 



-Kredi Aôıaşmalafi __ _;..,. ________ __;:;_ _____ _ 
Arttırma, Eksiltme 

Kanununda Bazı 
Değişikliği icab Ettirdi 

Meclis Yeni Tadilatı 
Kabul Etti 

1 ngiliz kredi anlaşması mu
cibince devlet ve idarele -
rimiz için İngiltereden e -

Le:rn:rniyetli miktarda mübayaat
ta bulunması icap etmektedir. 

Bundan başka, yakında müza -
keresine başlanmış olan Almanya 
kredi anlaşması da ayni mahiyet
te; yani Almanyadan bir kısım 
eşya ve levazım mübayaası için 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bu anlaşmalara müstenit ge -
rek İngiltereden ve gerekse Al -
nıanyadan yapılacak olan müba -
Yaalarda 2490 numaralı arttırma 
eksiltme ve ihale kanununun va
zçtmiş olduğu esasların tamamen 
tatbikine imkan gfüülemediğin
den, Yeni bir kanun projesi ha -
Z~lanarak Büyük Millet Mecli -· 
sıne verilmiştir. 

Meclis tarafından kabul edil • 

miş olan bu kanun mucibince bu 
kabil satın almalar ayrı bir esa
sa istinat ettirileceklerdir. 

Bu kanunu tetkik eden Büyük 
Millet Meclisi ; arttırma, eksilt -
me ve ihale kanununa muvakat 

bir madde halinde eklenmesini 
münasip görmüş ve şu yeni metni 

hazırlamıştır: , 
c2S/6/936 tarih ve 3525 numa : 

ralı kanunla tasdik olunan kredı 
anlaşması mukavelesi mucibin • 
ce; mübayaası icap eden eşya ve 

levazım 2490 numaralı arttırma 
ve eksiltme ve ihale kanunu hü -
kümlcrinin tatbiki kabil olmıyan 

hallerde ait olduğu Vekaletlerin 
teklifi üzerine Maliye Vekaletinin 
mütaleası alınarak İcra Vekilleri 

Heyetince tesbit olunacak esas
lara göre mübayaa olunur.t 

Üniversite 
Mahallesi 

Mercanda Harabe Halindeki 
Binalardan da İstifade Edilecek 

Kendisinden Başka 
Herkes M e dedde!. 

B 
ir kötünün dokuz mahalle
ye zararı vardır. 
Derler. Bir başkası da şu-

dur: 
- Bir deli bir kuyuya taş atar, 

doktız akıllı çıkaramaz. 

İmdi, Ekrem König adlı bir a
~ıkgöz imza taklid etmiş, mühür 
kazdırmış, şunu yapmış, bunu 
yapmış ve .. nihayet pasaportu ce
binde rahat ve asude şu diyar sc· 
nin, bu diyar benim gezip dola -
şıyor. ihtimal, Türk gazetelerinin 
hakkında yazdığı yazıları da bu 
dakikalarda okuyup kıkır kıkır gü

lüyor. Fakat, bazı gaz.eteci arka· 
daşlar da •mÜ§artinileyhin!» sey
yiatından ötürü burada ya biri· 
biTleri ile çekişiyorlar, :\'almt da 
ard arda müddeiwnumi~·e gidip 
üade ve mütalea veriyorlar. 

Eğer, acul ve sabırsız bir refi
kimiz muhakeme başlayıncıya 

kadar dişini sıkıp da hadiseyi ha· 
ber vermeseydi, lıaberi biç şüphe 
yok öteki refikleri de takib etmek 
mecburiyetinde kalnnyacaklar; ne 
mesele böyle dal budak saTacak, 
ne müddciumwni ifade ve ınali'ı
mat almak için yorulacak, ne de 
~yın Bay Yunus Nadi lıiddet bu· 
yuracaktı. 

Hadiselerin ve tesadüflerin ha
kikaten böyle garih cilvefori \·ar. 

Herkes burada ya okuyucu, ya 
gazeteci, ya adliyeci olarak kt'n
di.si ile meşgulken yalnız o, yani 
Kral adı ile müsemma ve sahte • 
karlıkta hakikaten kral ba~· Ek

rem, rahatta! 

BiJmem kıskanır mısınız, iğre
nir misiniz?. 

B eyazıtta, Mercanda harabe \ 
halinde bulunan bir - eski 
saray binasından istüade o-

B'ORHAN CEVAD 
Bu tetkik sonunda ya harabenin ============::....:= 

tamamen yıkılarak bu mer~ 

lunması kararlaştınlmıştır. 
Bu mıntaka Üniversite mahal -

lesi olarak ayrılmış bulunduğun
dan duvarları tamamen duran 
Serasker Rıza Paşa konağ1 nami
le maruf bu binanın tamir olu -
narak içinde ya bir tıp talebe 
YUrdu tesis olunması veyahut ta 
Yerine yeni bir mektep binası ya
pılnıası düşünülmektedir. 

Bunun için mütehassıs me -
:rnurlar Rıza Paşa konağı harabe
sile duvarların ve temellerin va
ziyetini ve arsasını tetkik edecek· 
lerdir. 

Artistik Hayat 
Bir orkestrada aranan başlıca 

lneziyet, ahenktir. En büyük un -
&urlardan mürekkep iyi bir orkes
tra dinleyicileri memnun edemi -
Yol'l>a, o orkestrada ahenk yok • 
ınuş denıektir. 
. İşte dün akşam geçen yaz mev -
~uninde Yalovada Termal otelinde 
ıcrayı ahenk etmiş ve hali hazırda 
Novotni birahanesinde çalmakta o
lan liALASZ MACAR Orkestrası-
11~ bütün halkın büyük bir zevk ile 
dinlediğini gördük. Bunun sırn da 
bu orkestranın mükemmel ve a
henktar olmasıdır. 

Bilhassa Maestro Mehmet Zorlu
n~n öğrettiği milli bwalar bedii 
bır Ziyafet olmaktadır. 

ve her tarafa nazır arsada mo -
dern bir müessese y:ıpılması ve 

yahut ta temeller~en ve duvarlar

. dan istifade olunması kararlaştı
rılacaktır. 

Diğer taraftan bu bina civarın
da bulunan harap camiin de ehem

miyetle tetkiki istenmiştir. 

Üzerindeki kitabe ve eski oy
malara nazaran tarihi bir kıyme-

ti haiz bulunması muhtemel o -

lan bu cami de ya satılacak ve 

yahut şimdiki harap vaziyetten 
kurtarılacaktır. 

İş Kanunu 
Hakkında 

İş kanw1u hükümlerinin tama -
men tatbiki hakkında Başveka -
!etten alakalı makamlara ve ~a • 
liliklerc bir tamim gönderilmış -
tir . . Bu taınim şudur; 

cDevlet, vilayet ve belediye 
lere ait her türlü iş yerlerindeki 
işçilerin iş kanununun -beşinci 
maddesine tevfikan vermuge mec
bur oldukları beyannamelerin ba
zı dairelerce verilmek istenilme· 
diği ve bu hususta muhtelif yol -
lar.ad itirazlar serdedilcrtk kanun 
tatbikatının şümulünden dışarı 
çıkmak teşebbüslerile, vazifedar 
memurlara güçlükler ~ıkarılmak· 

ZORBALAR 
SA·LTANATI 
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_ve ... nihayet bedestana geldi. 
Bı~ dükkana girdi. Koynundan 
~~cevherlerini çıkardı. İçinden 
ıkı YÜzü~ten birini aldı ve dük -
kancıya uzattı. Diğerlerini koy -
nuna soktu. 

İhtiyar dükkancı kızın bu ace
l<:sini g."/·memişti. O, kızın koy
~undan yalnız bir yüzük çıkardı
gını zannetmişti. 

Dükkancı yüzüğü eline aldı. 
Evirdi, çevirdi. Görüyordu ki; çok 
kıymetli bir pırlanta idi. 
Dükkancı kıza sordu: 
- Ne istiyorsun kızım buna? 
Rız alış veriş· bilmediği için du-

raladı. Ve boynunu bükerek: 

aazan: M. samı KARAYEL 

_ Sen ne verirsen ver!.. 
Dükkancı; kızın sıkılıp sattığı

na hükmetmişti. Derhal muka -
bele etti: 

- Ne vereyim ben? .. Bir kere 
sen söyle kızım ... Evet; değerli 

bir pırlantadır. Fakat; bu sıra -
!arda ortalığın hali malfım ... Mü
cevherat düşük.. Şimdi, sarayı 
hümayun eskisi gibi mücevherat 
çekmiyor .•• Sen söyle bi.r k~re ..• 

_ Ben bilmiyorum. Sız vıcda
nınıza danışıp bir fiyat veriniz .. 
Dükkancı; biraz diışündü~ten 

sonra: 
_ Bir kese akçe kafi mi? 
Kızın kese akçeden falan anla-

Gayrimübadil 
istihkaklan 

Gayri mübadiller ıstihkakları

nın tasfiye olunması hakkındaki 
kanun mucibince ; İstanbulda ve 
diğer şehirlerimizde bulunan gay
ri mübadillerin ellerindeki bono
Jar; makbuz mukabilinde toplan
mış ve defterdarlıklar tarafından 
Maliye Vekaletine gbnderilmiş -
tir. 

Ankaradan şehrimizdeki ala • 
kadarlara gelen haberlere göre 
Maliye Vekaleti; gayri mübadil~ 
bonolarına mukabil vermek üze
re tabettirdiği 7t 5 faizli hazine 
tahvilerini peyderpey bütün def
terdarlıklara göpdermeğe ba§ -
lamıştır. 

İstanbul Defterdarlığı da; şeh
rimizdeki gayri mübadillerin ha
zine tahvilleri tevziatını süratle 
ikmal edecektir. 

ta olduğu İktisat Vekilliğinin 1/1 
938 tarih ve 7 26 sayılı tezkeresin
den anlaşılmaktadır. 

Kanunu tağyir ve tehire im -
kan olmadığından hükümlerinin 
tamamen tatbiki lüzumunun ala
kadar ]ara emir ve tebliğ edilme
sini rica ederim.> 

dığı yoktu. Hemen cevap verdi; 
- Peki; kafi... 
Dükkancı sevinmişti. Bundan 

kelepir bir şey olmazdı. Çünkü; 
yüzük bilatereddüt beş kese ak
çe bile ederdi. Hemen çıkarıp pa
rayı saydı. 

Gözde paraları koynuna yerleş
tirdikten sonra Parmakkapınm yo
lunu tuttu. 

Ve .. sora, sora esircinin evini 

buldu. 
Gözde başka bir yere gidemez

di. istanbulda hiç tanıdığı yoktu. 
Sonra, üste de vaziyeti tehlikeli 
idi. Maazallah; boğulmayıp kur
tulduğunu anlarlarsa muhakkak 
yakalıyarak tekrar denizin dibine 
indirirlerdi. 
Akşam ezanı olmak üzere iken 

kız esircinin kapısını çaldı. 

Esircinin evi adeta muhteşem 
bir saray gibi idi. O vakitler esir 
ticareti memnu olmadığından her 
kes istediği gibi Afrikadan, Kafkas 

1 AVukatlar Arasında J 
Heyecanlı Ve 
Münakaşalı Bir 
Toplantı Daha Yapıldı 
Avukatlar Kendilerine Söz 

Söyletilmemesinden Şikayetci 

1 stanbul avukatları dun ad- \ 
liyede Ağırceza salonunda 
gürültülü ve münakaşalı 

bir içitima akdetmişlerdir: 
Toplantıya Baro ikinci reısi 

Meki Hikmetın reisliğinde baş -
lanmış ve bütçe müzakeresi ile 
aza aidatının tesbiti için konuş· 
nıalara geçilmiştir. 

Evvelii avukat Alı Suat 24 li • 
ra olarak gösterilen aidatın çok 
olduğunu söylemiş ve ezcümle: 

- Avukatların çoğu eski ha -
kimlerdir. Bunlar ise bir kenara 
para arttıramıyan kimselerdir. 24 
lira vermek ağır gelir. Onun iç~ 
12 liraya indirilmesini teklif e -
derim!. 

Demiştir. 

Avukat Suat bu ı;Özlcrını ver -
diği bir takrirle de teyıt etmiştir. 

Buna mukabil baı.ı avukatlar 
ise: 24 lira aidatrn hiç te çok :;a -
yılamıyacağını söylcmışleı ve 
hatta bunlardan biri: 

- 24 lira vercmiyen bu ;ıda · 
mm avukatlık yapmasını rloğru 

bulnıuyorum!11 demiştir. 

Bundan sonra kongre reısi Mc
ki Hikmet meseleye müdahale e
derek bazı izahat vermiş ve ez -
cümle: 

-< Evvelce bu para 12 liraya 
indirilmişti. Fakat az tahı;ilat ya
pıldı.. 

Diyerek; esasen 24 liranın yeni 
kanun icaplarından bulunduğu

nu beyan etm~tir. 
Bunun üzerine 24 lira kabul e

dlimiştir. 

Bundan sonra bütçenin fasılla
rına geçilmiştir . 

BÜTÇE 
İstanbul Barosunun yeni yıl 

bütçesi 18 bin 982 lira varidat ve 
okadar da masraf olmak üzere mü
tevazin olarak hazırlanmıştır. 

Varidatta ; duhuJiyeler ıçın 

250, teberruat karşılığı olarak 1 
lira, para cezası olarak ta l lira 
konmuştur. 

Yine varidat kısmında aidat 
karşılığı olarak ta 15 bin 360 lira 
ve adliyedeki telefonla yapıla -
cak muhaberelerin temin edece
ği kir karşılığı olarak 120 lira va
zolunmuştur. 

Masraflar meyanında ise levha 
ve cüzdanlar için 1500 lira ayrıl
mıştır. 

Bütçenın fasılları muzakere o
lunurken bir aralık, kifayeti mü
zakere hakkında 4 imzalı bir tak
rir verilmiş, işte bu takrir bir 
çok münakaşalara ve gürültülere 
yol açmıştır. · \ 

Bazı avukatlar soz söylemek is
temişler; bazıları ise müzakere -
nin kaiı olduğunu, bütçenin ka
bul edilmesini ilerı sürmüşlerdir. 

Kongre reisi: 
- Arkadaşlarımız evvelce söz 

söy !iyece klerlni bild irmişlerdL 
Müsaade edersenız kendilerine 
söz vereyim!:. diyerek bunları 

kürsüye davet etmek ~temişse 

de bir k1sım aza buna colurı •• 
diğer bir kısım L'>C, colmazl> diye
rek şiddetli münakaşaya başla -
m1şlardır. 

Bu aralık bır avukat kıfayetı 

müzakere takrirınin reye konul
masııu teklif etmiş ve takrir re
ye konularak kabul olundugun -
dan muzakere kat· gönılmustür. 

Fakat bazı avukatlar; takrırın 

kabultiDden sonra da söz SÖ.) le -
rnek ıstemışler; czcumle bır genç 
avukat ayağa kalkarak: 

- Takrir kabul olunduktan 
sonra gayriresmi olarak ::;öyle -
mek m<•cburiyetindeyim: 

Bazan muhakemelerde hakım -
!erin izahatımızı kafi addetmcle· 
rinden şikayet ederiz. Şimdi ken
dilerini çok haklı buluyorum. 
Vaktile ölen bir avukat .. 

- Gaybettiği,ı davalar hangi -
leridir? 

Sualine: 
Hfıkim1erın sözlerımı yarıda ke

sip ,söyletmed.ikleri davalardır! .. 
Cevabını vermiş. Çok doğru; 

çünkü biz aramızdaki toplantıda 
bile birbirimize söz söyliyemiyo
ruz. İşi hercümerce boğuyoruı!> 
Dem~tir. 

Genç avukatın bu süıJt!ri; umu
mi ve sürekii alkışlarla karşılan
mıştır. 

Bundan sonra bütçe kabul e • 
dilmiş ve İdare Heyeti ibra olu
narak toplantıya nihayet veril : 
miştir. 

Etıbba Odası da Yeııi 
Yıl Bütcesini Hazırladı 
Birikmiş Alacaklar 40365 Lira 

25 Kuruş Tutuyor 
E tıbba Odası yeni yıl bütçe

sini hazırlamıştır: 
Yeni sene bütçesi 54 bin 727 li

ra 25 kuruştur. 
Bütün doktorların odaya ya -

zılmalarının temini ve bu suret-

yadan ~uradan buradan kız, Arab, 
genç erkek ve saire getirerek zen~ 
ginlere bol para ile satarlardı. 

En güzel esir satanlardan biri 
de gözdenin evine gittiği esirci 
idi. Saraylara, vüzera konaklarına 
esir veren bu yer hakikaten çok 
muhteşem bir saraydı. 

Mısırdan, Tunustan, Trablus • 
dan Tuna boylarından serdarla -
rm vezirlerin kahyalan gelerek 
genç oğlan ve lozları alarak pa
şalarına götürürlerdi. 

Hatta sarayı hümayun için taş
radan vüzeranın hediye ettikleri 
esirler ve esireler kifayet etmez 
olduğundan kızlarağa::;ı vasıtasile 

bu esirci konaklarına sureti hu -
susiyede adamlar yollanarak esir
ler alınırdı. 

Bazan; güzel bir kızın beş bin 
on bin altına kadar satıldığı o -
!urdu. 

Hele, yakışıklı iç oğlanlarının 
beheri baha biçilmez \ledellerle 

le aza adedinin arttırılması için 
ehemmiyetle çalışılması karar -
laştınlmış ve 939 yılı aidatı ile 
yeniden kaydolunacak izalann 
duhuliyeleri karşılığı olarak büt
çeye 14 bin 362 lira konulmuştur. 

alım ve satıma tabi olurdu. 

Esircilerin büyük teşkilatlan 

vardı. Ad~ları Kafkasyadan, 
Macaristandan, Lehistandan, U • 
lahyadan, Mısırdan ilah.. Güzel 
ve nadi<leleri az para ile kandırıp 
toplıyarak İstanbula gdirirler ve 
durmadan satarlardı. 

Esirciler; konaklarına gelen kız
ları ve genç oğlanları terbiye e
derlerdi. Fevkalade temiz giyin
dirirlerdi. 

Esirciler konağına gelen bir 
müşteri ikram ve izzetle bir salona 
alınır arzusu sorulurdu. İstediği 
ne ise ona göre kızlar giyindirilip 
karşısına çıkarılırdı. 

İşte felfiketzade gözde böyle bir 
konağa gidiyordu. 

Fakat bu konak .sahiblcrlnin 
kendisini alıp almıyacaklarında 

mütereddiddi. Yalnız; fevkalade 
olan hüsnü anına güvendiği için 
esircilerin böyle bir kelepiri el
den çı'karmıyacaklarına emin bu-

Doktorlar 
Arasında 

Birbirlerini iyice 
Tanımak için Yeni 

Bir Usul 
İstanbul doktorları, yekdiğeri

ni dışarıda hemen tanımak ve 
doktorları kolayca tefrik etmek 

üzere yeni bir rozet yaptırmağı 
kararlaştırmışlardır. 

Bunun için icap eden müessese 
ve fabrjkalardan müteaddit şık 

rizet nümuneleri alınmıştır. 

Bu nümunelerden intihap edi -

lecekler Sıhhat ve İçtimai Mua

venet Vekaletine gönderilecekler; 

ve Vekaletin muvafık göreceği 

nümuneyi hemen yaptıracaklar

dır. 

·Ayrıca bu rozet münasebetile 

bütün doktorların Etibba Odası

na kayıt olunmaları da temin e

dilmiş olacaktır. 

Çünkü bu roz.etlerı yalnız. .Etıb

ba Odasına ka) ıtlı olan doktor -

azalar takabılecekler<lir. 

Di:f<?ı taraftan öğrcndigimize 

göre doktorlar için yeni hüviyet 

cüzdanları da yapılaC'akt1r. Fakat 

bunlnrı tab ve tPvzii bilahare ic

ra ohın:ıC'aktır. 

----o---

iki 
Kadın 

Gazeteci 
Dün şehrimıze ikı ecnebi gaze

teci kadın gelmiştir. Bunlardan 

biri Amerikalı kadın gazeteci 

Recai Zade Ekrem 

O•' lüıniinün yıldöniimii miina· 
sebetile, Recaizadc Ekrcınin 
hatırasının anılmaı;ı • için, 

Maarif Veldleti mekteplere bir 

tamim yaptı. Edebiyat tarihimiz

de üstad Ekrem diye ~öhret bu

lan bu kıymetli yazı, dil \'C gra

mer üstadı, hakikaten bu li.adirşi· 

naslığa değer hizmetler yapmış· 

tır. Bizde ilk roman ~·azan mu • 

harrir üstad Ekremdir. ··Araba 

se,·dası• ismile yazdığı bu e<oerile, 

Recaizade, Türk eck>biyatıııa yeni 

bir \·cşid getirmiştir. Onun yalnız 

bu hizmeti, bir memleket fikir hn· 

yatı için az bir~ey nıidir'!. 

Bundan bir müddet t·V\'el de, 

Namık Kemalin öllinı ~·ıldöni.imü 

münascbetile mekt<-blcrde, bu 

biiyiik vatan şairinin hatırası a

nılınıştı. Geçenlerde de Ünivcr· 

site gençliği •istiklal marşı» şairi 

için temiz ve asil bir toplantı yap

tı. 

Şimdiye kadar her nedcu~c ha

tırlamadığımız bu biiyiik insanlar 

münakaşa götürmez birer lcıynıet

tirler ve nıemlekL·tC' hi:1.ınet et • 

mişlcrdir. 

Maarif Vl•kfıletinin, gençliği 

böyle kadirşinaslığa teşvik etme

si, ferah ve sevinç verici hadise

dir. 

Eski büyiikleri lrntırlaınak, yur· 

da, hangi !'ıahada olursa olsun, hiz· 

met etmiş olanları unutmamak in

sanlık ve memleket borcudur. i) i 
\ 'e güzel hizmetler uııutulmazsr-. 

ayni şekilde hizmet edct'ek dal ı 

nke gençler ~t'tişir. Unutmıyalıııı 
ki, bizi de unutmas111lar. 

BESAD FEYZİ 

bayan Linda Jojc!in'dir. M kt ı d K ( k 
Bu Amerikalı kadın gazeteci ev- e ep er e uru aca 

vela vapurla İzmirc gelmiş ve Spor Biri; kleri 
oradan Bergama harabelerile di-
ğer tarihi asar yerlerine giderek 

tetkikC'lrdc bulunduktan sonra 

şehrimize uğramıştır. 

Dün gelen diğer ecnebi gaze -

teci de maruf Alman muharrirle

rinden bay Roberttir. 

Diğer taraftan eski senelerin 
birikmiş alacaklarının Odaya borç 
lu bulunan doktorların borç
larının 40 bin 65 lira 25 kuruş 

gibi mühim bir yek(ma baliğ ol
duğu g(irülmüştür. Bunun için; 
bu kabil bütün borçların tama -
men tahsil olunması ve Odaya es
ki senelerden borçlu hiç bir dok
tor bırakılmaması aa kararlaş • 
tırılmır-tır. Bu suretle; bütün a -
lacaklar tahsil olunduğu takdir -
de Odanın mali vaziyeti çok dü
zelecek ve sene sonunda kasada 
29 bin 865 lira 25 kuruş gibi mü -
hirn bir para birikmiş olacaktır. 

Vefat eden himayeye muhtaç 
doktorların allelerine veya ihti -
yarlıyan azalara yardım ile bun
ların Oda aidatlarının ödenmesi 
için de yeni bütçeye 2 bin lira ko
nulmuş bulunmaktadır • 

lunuyor lardı. 
Gözde kapının önünde sırmalı 

elbisesile duran kapıcı Arabı başı 
ile selamladı ve şunları söyledi: 

- Hanımefendiyi 1gönnek is
tiyorum. 

Kapıcı Arab çok düzgün vü -
cudlü ve terbiyeli olan bu kızın 
isteğini tetkik etmeğe lüzum gör
meden buyur etti. 

Kız; içeri girmişti. Zaten; bir 
kere içeri girmek kMi idi. Çünkü; 
bu gibi yerlere insanı kolay ko
lay sokmazlardı. 

Gözde yukarı çıktı Halayıklar
dan birile karşılaşmıştı. Ona da 
selamını verdi ve nazikane bir 
surette: 

- Hanıme!endiyi görmek isti
yorum ..• 

Esirci hanımefendi salonda o -
turuyordu. Çok keyifli bir daki
kası idi. Çünkü; biraz evvel, Mı
sır valisine güzel bir cariye sat
ınıştı. Tam yedi bin Mısır lirası 

almıstı. (Devamı var 

Maarif Vekaleti beden terbi -
yesi umum miıdürlügü teşkilı 

hakkındaki kanun hük(imleı in' 
dayanarak mekleplC'r.ie spor biı -
likleri kurulması için hazırlıkla· 
yapmaktadır. Önüi\ürdcki gün • 
!erde bitecek olan bu hazılrıkla • 
Maarif 1eşkilatına bfü;iirilecekti • 

Taltif Edildiler 
Emniyet nıüdürlüğti iklircı ŞU· 

be ikinci kısım memurlarından 
komiser muavini Vahdettin Te -
moçin ve Hilmi Erten Dahiliy<' 
Vekaletince birer takdirname i ~ 
taltif edilmişlerdir. 

Birim izin Derdi 
Hepimizin Derdi 

iyatro, SinemalarcL 
Sigara içmek 

Meselesi 
Mevslaa ılola:rlSile, llnemalar. 

tiyab'olar &dllun hklım 41olu:ror; 
itln bu &anlı Ws.i ali.kadar etmea. 
Fakat, e.saaen kalabalıktan buna
lan laalll, bu ıle salda. Hlda pü
für püfür "Den sı.ara duman -
ıarlle bofuluyor. 

Bu bal belki licara içenler için 
bot ıöriileblllr. Fakat lçmlyeıı -
ıere mllhakkak ki bir cehennem 
asabıdır ve bu dütünce ilt'dlr ki 
beledl:re nlnmnameaıl mudblnce 
bo gibi :rerterde lla'an lçilmeıl 

menedilmlftb'. 
Sinemada Ye:ra U7atrodaaınız, 

a1.&ara kullanmak Jtlyadında de
illsiniz, bakıYOJ'8unu% kJ safınız
da solunllZda dumanını tellendire 
tellendire sigara içiyorlar. Bunu 
yapanlar, arasıra, Polis gelip ıel
medliinl gözlemek kurnazlığı -
nı (!) da elden bırakmıyorlar. 

Umumun rahahnı JhJal eden bu 
).öli.i va.ı.lyeHn önune l't'Cilemez 
mi? 

Biz, bunun, daha sıkı g-öz atlın
da bulandınulmasilc, f!i&ara içer
ken ıörülenlt'rin daha ş'iddctle ce
ı.a görmcsile kat'i surette ônüne 
gcçlleceiini uınııyoruz. İcab t'den 
tedbirlerin alınması için alfıka -
clarlarm nazarı ıUkllatinl celbe -
deriz. 
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HD YENİ BİR MODA Fransa, lm~aratorluğun 
Müdafaası İçin Esaslı 

Tertibat Alıyor 

A 
merlkala.lar, ceoen ilkbaharda yep 

yenl bir moda çıkardılar: Cam 
telli kuma.tlar, cam tellerile J'&

pıJmq saten ler, batta m obllyeler de 
kuUanılmıya mahsus kalın ve da;ra
rukh kum q lar_, 

F'elekten Bir Gece Çalsak 

Akdenizde Kuvvetli Bombardıman 
T ayyarelerinden Masun Yer Yok İmiş 
Garbi Akdenize Hakim Olan 
Avrupan ı n Afrika ile 
Muvasalasını Kese Bilir 

Bu bl1'10Y defli. Son ıelen Avrupa. . 
l'•:&etelerl, a lümln1omdan kumaşlar 

7aplld.ıtını yaıı;rorhır. Bu yenl k u .. 
mqlard.an. :raln ız süvare ve dyafet
lerde l'iyUen roblar yapdacakmış. Zi
ra çok sert ve C'Üttl bir tafta gibi gö ... 

rünil:rormUŞ. 

Yakında alümtnyom rob siyeo ıpk 

bayanlar ıörü.lecek mlT 
İkt1Sada riayetklr bayanlar: 
- Neden l'Örülmesin hem bu yeni 

moda kumaşların bir faydası var. Es
kldJ veya l(iymekte.n usandık mı fab
rikaya ırönderlr tire yaptırırız. Tfre 

eskiyince de kumaşa tahvil eltlrirls. 

Diyorlar. Hakları yok mu!. 

DÜNYADA EN KUVVETLİ 

ŞEY N~ 
Eskl İra.nıu en bllyuk hilkümdarta

rından Dara. bir cUn hu2urunda b•
lunanlara şu suali sorar: 

gi paltosundan tanıdığı 
saat onu çalıyordu. 

* Üç arkadaş Taksime doğru 
rürlerken saat üçe geliyordu. 
saate kadar yapabildikleri şeY 
iki şişe rakı içmekten ibaret l< 
mıştı 

Bir ara Mecdi: 
- Beyoğlunu bilirim, 

!arı tanırım diye ötüp duru 
bu gece marifetini gördük. sa 
hiç sesini çıkarmadan geri döP 
Mecdi ile Necmi de onu takib 
tiler. 
Parmakkapıyı geçince Salih 

bahçı pastanelerinden birine 
di İki arkadaş Salibi takib etııı 
te bıraz tereddüd ettiler. Fa~ 

- Dünyada en kuvvetli ıteY nedir? 
Ve buna en iyi cev:ıb verene sırmah 

bir hil'at clyd!receflnl, altın bi.~ sedire 
1 Yazan: MURAD KAYAHAN 1 - Bu cumartesi de gelmez ol- Salih daha kapıyı açar açmaz 

du birader dıye birbirlerıne dert sarışın kadının yerlerinden l< 
yanıyorlar ve: kıp Salibi karşıladıklarını görU 

oturtacağını ve kendisine müşaviri hu 
yapacalını ll:ive eder. 

Ha21r bulunan üç kişi cevab vermek 
i~ln ayata kalkarlar. 

•• 
Uç arkadaş, bir cumartesi 

gecesi meyhanesile, barı ve 
kadınile tam bir eğlenme tertib 
etmiye karar vermişlerdır 

- Ah bir cumartesi olsa çıka- ce Mecdi ile Necmi soluğu S~ 
racağız bunların acısını. Bi.z eğle- hin yanında ald,ılar. Salih Y 
nelim de Beyoğlu da eğlence gör- eskisi gibi hareketlerıni değ° 

(Devamı 6 ıncı sahifede Birincisi; dünyada en kuvvetli şe

:rln ($arabl oldufunu söyler. Bu işi eksiksiz bitirmek üzere 
aralarından en tecrübeli arkadaşı 
egtenceyi idare etmek iizere baş 
seçtiler ve kendisine: 

sün diyorlardı. Tecrübeli eğlence _ ____________ , 

şefi vaziyetten emin, tanıdığı ka- · 
dınlardan evvelden söz almış ta
nıdık eğlence yerlerini tavaf et

Daladiyeyi Korsila ve Tunusa gotUren l'o~ zırhlısı 

F rmsanın bir de müstemle
ke imparatorluğu vardır. 

Bu imparatorluğu>ı. bir ka
rış toprağı bile k•msey~ vede -
miyeceğini Fransa kat'l hır li -
sanla bildirmiştir. Bundan sonra, 
İtalya - Fransız münasebatının 
ne şekle gireceği çok merak edil-

mektedir. Frı.nsa hükumeti Roma Ukadar bulunmaktadırlar. Çün-
mülakatlarında İngiliz Başvekili- kü imparatorluğun istikbali Fran-
nin Fransa ile İtalya arasında ta- sanın istikbali demektir. 
vassut etmek için yorulmamasını Bunun için en mühim vasıtanın 
rica etmiştir. ancak donanma olacağı şüphesiz 

Fransızlar deniz aşırı yerlerde görülmektedir. 
kendilerine tabi olan yerlerin mu- Fransız askeri mütehassısları 
hafazası meselesile son derece a- şu günlerde yeniden bu mevzu 

Amerikalılar Gemilere 
isim Koymakta da Bir: 

ile çok meşgul olmaktadırlar. 

Bunlar, diyorlar ki: 
914 de Harbi Umumi gösterdi 

ki tahtelbahir tehlikesi ve tehdidi 
karşısında donanmanın ana vatan 
ile müstemlekat arasındaki rabı
tayı muhafaza etmesi çok müş -
kül olmaktadır. Tayyarelerin kul
lanılması keyfiyeti de donanma
ya başka başka bir takım hizmet
ler daha yüklenmiştir. 

Garabet lcad Ettiler 
A 

merikanın Amirallerı bun- · 
dan sonra denize indirile -
cek gemilere adlarını şima

li Amerika birliğini teşkil eden 
ayrı ayrı hükiımetlerin adları kon
masını muvafık görmüşler. Mese
ıa Amerikalılar her biri 35,000 ton
luk 4 tane cesim zırhlı yapacak -
!ardır. Bunlara Amerikadaki hü
kümetlerden dördünün adı veri
lecektir: Masaçozet, Dakota, İndi
yana, Alabama. 

~ 

Zırhlılara, hükı'.imetlerin isim
leri verileceği gibi kruvazörlere 
de büyük nehirlerin adları kona
caktır. Ganbotlara daha küçük ne
hirlerin ismi verilecekmiş. Tah
telbahirlere batik isimleri kona -
cak, muhriblere meşhur gemici -
lerin, 3.yan azasının, meb'usların, 
türlü türlü şeyler icad edenlerin 
adları verilecektir. Mayn gemi
lerine de Amerikanın türlü türlü 
kuşlarının adı konacakmış. 

Dedi. O yine çekingenlik gösterdi: 

Petrolün kullanılması nisbeten 
az zaman içinde çok mühim neti
celer vermiştir. Şimdi gemiler da
ha büyük yapılmakta, daha kuv -
vetli olmakta, hele daha sür'atli 
gidebilmektedir. Otuz sene evvel
ki torpidolara ancak yüz tonluk 
ufak gemiler halinde iken tabiidir 
ki uzaklara açılamamakta, büyük 
gemileri takib edememekte idi-

( Devamı 1 inci sahifedı ı 

İkinci; En kuvvetli şey hükümdar .. 
dır. der. 

Nihayet sıra üçüncü1e gelir. Bu ;ra
hudl prenslerinden Zorababel adlı bi
risidir ve Daranın elinde esir bulun
makta.dır. Hükümdarın önünde hür
metle eilliyor: 

- Dünyada en kuvvetli şey hilkilm
dar karısıdır. Zira, bük6mdarm ba

tından tu,ını ahr, kendi ba~ıoa oturtur. 
Htlkümdar l'Üler, ses çıkarmaz. Faka& 

bundan daha kuvvetll blrşey vardır, 

O da (hakikat) tir. 

Dara, bu cevabdı.n memnun olmut, 
prensi esaretten affetmiştir. 

PUDRA 1'E ZAMANDANBERİ 

KULLANILIYOR? 

Saçları pudralamak ideti, sil.s lpt l
lisı kadar eskidir. Blr yüz ytl evvel 
Avrupalılar ipekli ve dantelilı elbi

seler l'lyerler, başlarına, kadm saç
lannı andıran prokalar takarlar, bun
ların üzerJerlne de pudra serperlerdi. 

Fakat pirinçten, nişastadan, but -
day4an, bakladan. "tenkir (talk) dan 

ve blzmutdan yapılan tozların ytixe 
sürülmesi 18 inci yüz y tlda idet ol
muştur. 9 uncu Şart zamanında saçlac 
pudralanıyordu. Fakat, yüzün 11udra~ 
hınması, Fllib Dorlearun saltanat na
ibi oldufu devrin (Rrgence) mod&"i~-

dır. 

Pudra, zarafet ve asalet nişanesi te
liikkl olunuyordu. Bununla beraber, 
her kılıç taşıyan şövalye olmadığı cl
bl, her puWa süren kadın da zarif ve 
asil değildi. 

İhtilil bükftmetl, pudrayı yasak et
ti. Az sonra, cildl muha.faza eden. ka~ 
dile gibi yapan, yumuşatan bu toz de
mokratlaştı. Bütün dünyaya yaylldı. 

Zenrin ve fakir bütün kadınların baş
lıca tuvalet levazımından biri oldu, 

- Eğlence şefi!.. 

İsmini verdiler. Bu ismi alan 
hakikaten Beyoğlunun eski kurt
larından Salih Hopçu idi. Otuz 
beşine yeni girmekle beraber bir 
türlü çocukluğu elden bırakmı -
yan Salih Beyoğlunda epeyce e
mek sarfetmiş bir erkekti. Aşağı 

yukarı bu semtin bütün adınlarile 
az çok ahbablığı vardı. Meyhane
cilerden, bar sahiblerine kadar 
herkes onun tanıdığı, ahbabı gi
biydi. 

Neyse üç arkadaş baş başa ve
rip yapacakları işleri kararlaş -
tırdılar, hesabı çıkardılar ve his
selerine düşen paraları da derhal 
verdiler. Yalnız sıra cumartesinin 
çabucak gelmesine kaldı. 

Günler üç ahbab çavuşlara 

yıllar gibi uzun geliyor, ne zaman 
bir araya gelseler: 

mişti. 

* 
Saat tam sekizde Galatasaray 

istasyonunda buluşacaklardı . İlk 
önce Mecdi göründü. Baştan aşağı 
yeni yeni şeyler giymiş, ağzında 

bir pro vardı. Yüzünde, bayram 
çocukları gibi gülüyordu. Aradan 

bir iki dakika geçmemişti ki Nec
mi de aynı şıklık ve ağzında yal
dızlı bir sigara ile etrafı süzerek 
randevu mahalline yaklaştı. 

Mecdi ile Necmi hararetle bir • 
birlerinin ellerini sıktılar ve 
neş'li neş'eli konuşarak Salibi 
beklemeğe başladılar. 

Ar.ıdan bir saat geçtiği balde 
eğlence şefi meydanda yoktu. 
Mecdi ile Necmi bu ara bir takım 

ihtimalleri sayıştırdılar Konuşma 

münakaşalı bir saate maloldu. 

Necmi uzaktan Salibi kahve ren-

TAKSİM Sinemasında 
Her kadın için bir ikaz mahiyetinde olan 

Kadın Hırsızı 
İhtiraslı ve büyük Fransız fi lmini mutlaka gidip 

göriinüz. Film.in kahramaoı olan 
ANNIE DUCAUX 

"Aşkın İğfalkıi.r Vaidlerindeu Sakınınız,, Diyor 

TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

Görülmemi• bir muvaffakıyetle 

İPEK'te 
Devam ediyor . 

Bu film pek yakında IZMIR'de ELHAMRA S nemasında 

azgınlığı karanlıkta şahlanır. 

-Aman aman, ben aldıramam. Hem kanı gö
rünce bayılırım. 

- Bir şey olmazsın. 
- Ne diyorsun doktor. Ben bir kesilmiş tavu-

ğun kanına bile bakamam. YOS A 
Güney de karanlıktan sakınanlardan, çeki • 

nenlerden daha açık, korkanlardan biridir. 
Güneş çekilir, yerini karanlığa ver irken giln

düzün ilk esmerliğinde Güney her vakit bir ür • 
perme geçirir. 

- Senin kanın alınırken başını çevirirsin .. 
O, doktorun bu sözünü hiç iıjitmemiş gibi kırıla 

döküle ve göğsünün bütün şişkinliklerini taşıra ~a
şıra büyülü sesile: 

- Yapamam .. Yapamam .. 
Diyordu. Doktor: 
- Hele o sıra gelsin, kolay yavrucuğum .. 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Şimdi ben çıkayım. Hastaların viı.italannı-

yapayım. Sonra gelir, seninle uzun uzun konu~urum. 
Ve Güney: 
- Peki doktor .. . 
Derken o da: 

- Ha ... Ben gidiyorum. Sağlıcakla kal!. 
Diyordu ve kapıdan dalgın dalgın çıkıyordu ! 

İLK YEDİ GÜ!'{ 

Güneyin yurtta yedinci günü. 
Röntgene tutuldu. 

No. 44 _: __ _. 

Balgamı araştırıW.ı. 

İdrarına bakıldı. 
Belkemiğinden su alındı. 

Kanı yoklandı. 

- Ben kan aldıramam doktor! 
Diyen genç kız bunların hepsini yaptırdı. 

'lele belkemiğinin içinden su alınırken ıgnenin 
' dCısı bir kor ateşi gibi gözlerinden fışkırdı. Üst 

üste baygınlıklar geçirdi. . . , , 
-- Ben artık bunların hiç birisine dayana . • 

marn doktor .. 
Dedikçe doktor ona: 

- Daha bir iki ufak tefek araştıracağımız şey
ler olacak. Çoğuna dayandın, bu bir ikiye de al-
dırma.. • 

Diyordv. Ve.. her gün doktor sabah akşam 

yanına geliyor, bir iki saat onunla kalıyor, onu 
eğliyor, en çok da benliğine dir tik vererek onun 

Yazan: J!:'l'EM İZZET BE:NICa; -------

iyilığine, kalkınmasına uğraşıyordu. 

Ve .. yine akşamdı. Hava kararıyor, gunun 
ağırlığı insan kafalarında son debelenmesini ya -
pıyor, fabrika düdükleri ötüyor; karanlık, güne
şin çekildiği her yere ve kırık yüreklere, boş kalp
lere yavaş yavaş çöküyordu. 

. Karanlık en çok yoksul ve sevdalıyı sıkar. 

Uzun ,gecelerde yoksulun yüreğindeki dert neka
dar kaba~ır, taşar, ağulanır ve bütün damarları 
zonklatıi-sa sevdalıyı da delirtir, düşündürür, güç-

- ten düşürür, zıvanadan çıkarır. 

Tutkunların en bağlı saatleri gecelerdir. Ka
dınlar gündüz görür, geceleri aşık olurlar. 

Vurgun erkekler en haşarı duygularını gece-
- !eri taşırırlar. Bağlının en aşkın fırtınaları gece -

!eri coşar. Sinirler karanlıkta gerilir, güneşte çö
zülür. Bir kemanın sesi bile geceleyin kalbe akar, 
günün aydınlığında kulakta kalı r. Gönlün bütün 

Yedinci günün bu akşamında da Güney ha
vanın kararışına baktıkça yüreğinde işte 0 ür
pertiyi duyuyor, doktoru bekliyor, tek yataklı O• 

dasında yalnızlığından sızlanıyordu. 

USANÇLI BiR GÜNDE 

Onuncu gün geldi. 
Güney yurttaki günlerinden 

görünüyor. 
usanmış gibi 

Zili çaldı. 
Bir hastabakıcı geldi. 
- Yıldız, bana soğuk bir su getirir misiniz? 
- Peki bayanım. 
Yıldız, Güneyin ı;:; çok beğendiği bir hasta • 

bakıcı. Taze bir kadın. Terbiyeli, güzel cana yakın, 
Suyu getirdi, 
Güney suyu içti. Bardağı verirken: 
- Otursaı.a biraz konuşalım. 

(DevaDll var) 1 

Radyo 
Por ra nıı 

Ankara Radyot 
BUGtlN 

1%.30 niilılk (hanr müzik 
13 Saat ajans ve meteoroloji b• 

l•rl. 
13,10 Türk miidfl (IU eserlerll· 

kuyan: Semahat Özdenses. Çal 
Fahire Fersan, Relik Fenan. B&Sl'J 
ler. 

14, KODU$mA (ev kadını saati). 
14,15 - 14,30 Mii•lk (hafit mü•~ 
17 ,30 Prorram. 
17,35 Mü21k (danslı pazar ca1ıl• 
18,30 Saat, ajans haberleri ve JIJ 

oroloJI. 
18,40 Konuşma (çocuk saati). 
18,55 1'ürk müzljt. Peşrev, şark• · 

mal ve taksim. 
1- Emin ata - Sw.lnak peıırt 
%-- Hacı Arif - Su.inak 

Çekme elem ve. 
3- Rahmi - Sudnak ııarkı 

sıhrl tarab. 
Nafmel sazındaki &.esir. 
4- Cevdet Catıa - Vb'ola tal" 
5- Kazım - Kürdili hlcazkir 
Bir rörüşde çeşml mestini• esir• 
6- Osman Nllıad - Wcaskôr 

lu • Ellere uzaktaa 
7- Kemal Emin - Mahur ,..,., 

İki röziiın seni. 
8- Mahur halk türküsü - GIJtf 

tanı. 

9- Nlk:olakl - Mahur au 
10- Rahmi - Müstear şarkı • 

ey sakı prabı. 
il- Mustafa Nallıı - B ihanl 

Göynüm nice blr sen. 
ıı- B üzam halk türltllri - "il 

neslm. 
13- Cevdet Kozan - Taksı.... 

14- Zeki Arıt - mıı, .. ı hA 
Şarkı - Açıldı bahçede &iiller. 

15- Lcm'I - Hüseyni tarkı -

renter. 
17- Hüseyni saı oemalsl. 
17- Andon - Hüseyni sa• 
Okuyanlar: Mustafa Çatlar, lif 

7azl Seyhun. 
20 Spor (Anadolu ajansl spor 
H,10 Türl< milılil ( ln<*lls: 

oak faslı). 

!l Saat, aJans haberler i. ,1, 
ıı.ıo Müzik (Kiyaseti c.mıı111' 

dosu: Şet İhsan Künçer». 
Zl,55 Müzik (kliçlllı: Olb8U"1 

Necib Afkıu ). 

YAlllN 
lZ.30 Müzik (oda milzltl • 1'1St 
ıs Saat, aJans. m eteoroloji Jatı"' 

...... ,ıı 
U ,18 lllüzlk (IÜ<el ""sler • 
13.30 - H T iirk milııtt -
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Bizi Yakından Tanıyanlar ~rası;da 1 Ş A_ K A 1 
lstanbullular Gıttıkçe ı)~.;~; .... ":";:;:::: 

Büyük Felaketler Bile 
Umumi Hayata 

Tesir Etınez Zenginleşiyorlar mı? ·~~f """'"'"'"'~ 
Bir Şoför Hatıralarını Anlatıyor, 
Kibarllktan, Züppelikten Bahsediyor 

- Ne tuhaf şey! Ben, çilek yer
ken üzerine daima toz şekeri ko
yarım. 

Bir an düşünür, sonra mırılda
nır: 

- Doğru, çünkü ben deliyim 
de ... 

Fransa ihtilali Devam Ettiği Müddetçe 
Domino Oynıyanlar Eile Vardı 

REŞAD FEYZİ 1 

1 enginin malı, züğürdün çe
nesini yorarmış.. Bana, İs

- tanbulda zenginlerin ço • f aldığını bir taksi şoföri söyledi.. 
stanbul halkı, gittikçe hem züp-

tıeleşiyor, hem kibarlaşıyor, hem 
de zenginleşiyormuş.. Bir gün, 
çok acele işim vardı. Nasılsa, pa
ı·aya kıydım, bir taksiye atladım. 
Gideceğim yol uzundu. Yolda mü
temadiyen şoföre en kestirme yol

lardan gitmesini rica ediyordum. 
Şoförle nihayet ahbab olduk .. Her 
ıneslek sahibi gibi, 0 da halinden 
~eınnun değil, şikayetçi.. İnsan
ı a:. ne garibdir. Başkalarının mes
kegınde,. işinde gözleri olur. Baf· 

a ışlerı, meslekleri daha rahat, 
daha kolay ve daha çok paı~ı 
zannederiz. 

Şoför bana, liıf arasında: 
b - İstanbullular kibarlaşıyor, 
ayım.. dedi. Gittikçe züppe olu

Yorlar .. Zengin oluyorlar .. Şu al
tımızdaki arabayı garı.jdan çe -
kıp alalı henüz allı ay olmadı. 
2500 lirayı bayılıyoruz. Taksit -
!erini ödüyoruz .. Eskiden, külüs
tür bir arabamız vardı.. Müşteri 
~rtık beğenmiyordu.. Baktık ki, 
ış Yapamıyoruz. Çünkü, dedim ya, 
herkesin gözü lükste, süste, yeni-
de .. ld · · . • guze e.. Bızım eski arabaya 
kımse tenezzül etmiyor .. Mecbur 
olduk, yeni bir araba almağ B' a.. ır 

otomobile binmek isteseniz e s-
kisini mi, yoksa yenisini ,r:i ter
cih edersiniz? .. Bizi'm otomobili 
450 !ıraya güç bela okuttuk .. Şirn-

Can 
Sık an 

Misafir ler J 

A nıerikalı artist Elza Maks
vel davet ettiği misafirlerin 

Sel bir kısmı da can sıkıcı kim-
er olduğun .. ek 

ıi . u gorer 939 sene-
k· lıU'erken bundan sonra bu kabil 
ırnseıer .... 

aiıı. Yuzunden kendi neş'e • 
Fa~ ka.çırmamağa karar vermiş. 

at ıster istemez böylelerini de 

lstan1>uı tak.Sı otomo1>ıllermdcn bir grup 

di, eski arabalar o kadar ucuz ki, ı 
250 liraya araba var .. Bozuk filan 
zatınetmeyin .. İşleyen, yürüyen a-1 
raba.. Amma eski model.. 

Geveze şoföre sordum: 

- İstanbullular otomobile çok 
binerler mi?. 

- Oldukça .. Açık havada, tatil 
günlerinde işimiz iyid · r Epeyce 
binerler .. Öyle müşterilerımlz var
dır. Gırtlağına kadar borcu var
dır. Otomobile biner .. Böylelerini 
halinden tanırız. Maama.fih, İs -
tanbulda bizim karımıza kesad ge
tiren bir şey varsa, o da hususi a
rabalardır. Meseli, şehirde işle

yen taksi otomobillerinin sa;y-.>ı 

şimdi 1200 kadardır zatınediyo -
rum .. Buna mukabil bine yakın 
da hususi otomobil var. Biraz hali 
vakti yerinde olan bir otomobil 
alıyor. Çok pahalı da değil.. 1200, 
1500 liraya yepyeni •uısusi oto -

mobil alabilirsiniz. H~le. biraz da 
kullanılmış oldu mu!. 800 - 900 
liraya elinizi öpen verir .. Daha çok 
zengin mal sahibleri var. Arabayı 
bir iki yıl kullanıyor. Sonra, yeni 1 
modeller çıkıyor. Modası geçmiş 
araljıya biner mi?. Esk!sini satı -
yor. Tabü ucuza veriyor. Üstüne 
biraz daha para koyuyor. Yeni 
model bir araba alıyor. ı 

Şoför birden asabil~şmişti. Ken
dini tutamadı, bir saniye, başını 1 

arkaya çevirdi.. Sonra, tekrar ö
nüne dönerek: 

- Bayım, dedi, açıkça istersen, 
biz taksi şoförleri, hu5Us: araba
lardan şikayetçiyiz. Hususi oto -
mobillerde biz esnaftan bir ço -
cuk direksiyon başıııda ise me -
sele yok .. Fakat mal sahibi bu me
raka kapılmış da, kendisi kulla -
nıyorsa, vay halimize.. Bunların 

çoğu insanın kanını kurutur. Me
sela önünüzde böyle bır hususi 
araba var, değil mi? U'l' türlü yü
rümez. Yol da vermez k.ı, sağın

dan geçip gidesiniz.. Olur olmaz 
yerlerde dururlar, olmıyacak yer-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 1 

DELİ VE BUDALA 

HİKAYELERİ: 

Lokantada: 
Müşteri:- Bu çorbayı içebil

mek kabil değil. .. 

Garson:- Başgarsonu çağıra
yım, kendisine söyleyiniz. 

Müşteri:- (Patrona) bu çor
bayı içebilmek kabil değil. 

Başgarson:- Müsaade ediniz, 

patronu göndereyim, ona söyle
yiniz. 

Müşteri:- (Patrona) bu çor
bayı içebilmek kabil değil. 

Patron:- Nesi var? Tuzlu mu, 
yoksa içerisinden sinek gibi, saç 
gib.i birşey mi çıktı?. 

- Hayır! Kaş_\k yok. 

BU DA İYİ.. -Bayan_- Artık işlerin düzeldi. 
Kazancın yoluna girdi. Şu apar
tımanı değiştirelim. 

Bay.- Beyhude taşınma para
sı vermiye ne lüzum var? Ev sa
hibini göreyim, kirayı arttırayun. 

SON ARZUSU: 

Amerikada, idama mahkum o
lanları elektrik sandalyesine o -

turturlar. Son zamanlarda boğu
cu gazle öldürmiye başladılar. 

Mahkfunlara son arzularını sor
mak, son isteklerini yerine getir
mek adettir. 

Geçenlerde, hapisanenin baş gar

diyanı bir idam mahkumunun o
dasına girer, sorar: 

- Hüküm yarın yerine getirile
cek. Son arzun ne ise, ne istiyor
san söyle. 

Mahkum, gayet tabii bir tavırla 
şu cevabı v<'rir: 

- Lutfen bir gaz maskesi geti
riniz Son isteğim badur. 

a 

İspanya Harbi, Napolyon 
Hayatı Felce 

Muharebesi Bile 
Umumi 

Tarihte büyük, gürültülü, 
korkulu vekayi ile dolu ba
zı devirler varclır. Uzağa 

gitmcğe ne hacet? İşte iki buçuk 
sene evvel İspanyada başlıyan 
harb olanca dehşeti ile devam e
diyor. Uzaktan bunu işitenlerin 

hatırına gelen düşünce ne olabi· 
lir? İspanyada böyle kan dökülür
ken her iki taraftakiler hep kor
ku içinde ve artık hayatın başka 
her türlü arzularından vazgeç -
miş insanlardan ibarettir, sanılır. 

Halbuki bir taraftan harb devam 
ederken diğer taraftan sinemaya 
gidenler az değildir. 

İşte uzun yorgunluklarla İs -
panyaya gitmiş olan Avrupalı mu
habirlerin anlattıkları kaç zaman
dır hep bu netice çikıyor. En kısa 
tabiri ile gündelik hayat durmu
yor!. 

150 yıl önce Fransadaki büyük 
ihtilalde ne kadar kan dökülmüş 
olduğu malümdur. Fakat bu fa
cianın da içinde yaşamış olanlar l 
da etraflarında cereyan eden vu
kuattan habersiz olarak gündelik 
hayatlarını geçirmişlerdir. 

Mesela ihti!al esnasında Fran
sada iki adam varmış. Bunlar kaç 
sene süren kanlı vekayü takib et
mek şöyle dursun ihtilAI başlar 

başlamaz her türlü havadise ku
laklarını tıka:nağa karar verdik
leri gibi gözlerile de herhangi bir 
havadisi okumamağa azmetmiş

ler ve günlerini karşı karşıya ge
çerek hep domino oynamakla ge
çirmişler!. 

Sonra fevkalıide vekayi sırasın
da şüphesiz Napolyon Bonapartın 
Avrupayı altüst eden muharebe-

Uğratmamıştır 

İspanyada muharibler böyle çarpışırken cephe gerisinde sinemaya 
gidenler, oyun oynayıp dans edenler sayısız derecededir. 

lerini göstermek pek yerinde • 
dir. Bu muharebelerin devamı sı· 
rasında Fransada herkes ne ya• 
pıyordu?. 

Gayet tabii yine gündelık ha 
yatına dalmış, 1§1 gücü ile ve ya 
hut eğlencesile meşgul imiş. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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çağırmak lazım geliyor. Onun için 

şu tedbiri bulmuş: 
Can sıkıcı davetlileri sofrada 

hep yanyana oturtmak. Neş'eli o

lanları da bir tarafa sıralamak. 

Kendisi de şen, şCıh misafirlerin 

arasında oturmak. 

Hind Denizlerin -:le Tehlikeye Maruz Kalan 48 
Fransız Balıkçı İmdad Taleb Ediyor 

s. .O.S ... Sen Pol adası. Hind 
dcni~i. Afrika ile Avustu -
ralya arası ... Müthiş fırtına. 

Kömürümüz bitti... Madagaska-
rın cevab vermesini bekliyoruz, 
yardım bekliyoruz .... Röne - Mo
ra• gemisinde 48 kişiy;z. S. O. S .... 
Vaşingtonun hususi radyo is- ' 

tasyonlarından biri bunu derhal 
Omaha kruvazörü ku.mandanı a
miral Lakeye, o da Fr~nsa hüku
metine bildiriyor. 

cRöne - Moro> ... Sen Pol adası?. 
Sayın •okuyucularımızın hatıra

larını biraz yoklarlars~ üç ay ka
dar evvel beş Fransız kadınının 

kocalarile beraber balık avına çık
tıklarını hatırlarla. Yanlarında bir 
de, üç dört aylık bir kız vardı. 

Hareket etmezden evvel çok 
şen görünüyorlardı. Sahile biriken 
büyük bir kalabalığın alkışları a
rasında uzaklaştılar. Portsaidden · 
Süveyş kanalına girdiler. Sonra 
kendilerinden bir haber alınama

dı. 

S. O. S! ... Röne Moro, Hind de
nizlerinde, ıssız bir adada. fırtı • 
naya tutulmuş. Tehlikeye maruz 

bulunuyor. • Sen Pol adası pek uğursuz bir 

yerdir. 1931 de ada ahalisi aç
lıktan, hastalıktan kırılıyordu. 

Fransa hükümeti bir vapur gön
derdi. Ahalinin çoğunu ölü, geri 
kalanını da hasta buldu. Bunları 
Fransaya nakletti. O tarihdenbe
r ,,,, P·,l'e gitmeğe cesaret eden 
bulunmadı. 

~·· .... ,.u.ıı balıkçılar ve aile • 

!eri bu uğursuz adanın açıkla • 
rında tehlikeye maruz bulunu 
yorlar. 

Müstemlekiit Nazırı, Madagas
kar valisine yardım için emir ver
'.!'iştir. Acaba kurtarılabilecek -
ler mi? ... 

/·---=-r--------· -
• 

Şımuı balıkç ı gemısınde bir tehlike içinde bulunanıııraaıı Mattan 
Kolet Muradyan, Jan Rion, Mase, Raymood Betlya, Sen Malo'dan 

hareket ederken teşyie gelenlere böyle gülüyorlardı. 

1 ACABA iŞiN iÇ YÜZÜ NEDiR f 

İçinden Çıkılmaz 
Bir Mesele 

Garçiyanın Vasiyetnamesi 
Sahte mi Değil mi ? Bu Bir 

Türlü Halledilemiyor 

P a_ris~e ika:net eden Arjan • 
tinli zengınlerden Rikor -
do Garçia, geçen ağustosta 

vefat etmiş ve bir vasiyetname 
bırakmıştı. 

Bu, 30 sonkanun 1931 tarihli 
vasiyetname lle, 20 milyon fran-

ga yakın servetini Fransız asılza
delerinden Markiz Poper'le hem
şiresi matmazel Mari - Terez dö 
Gippevile, yani evvelce vefat e -
den karısının yeğenlerine terke
diyordu. Fakat, mütveUanın ölen 

(Devamı 6 ınca sahifede\ 



Roma Mülakatından 
Sonra Neler Olacak? 

Suriye, 
Filistin, 
Lübnan 

1 

~ N.Ö BE TÇ r 
ECZANE L ER 

Bu gece şehrimizin muhtelif 
semtlerinde nöbetçi eczaneler şun
lardır. (1 in<i sahifoden devam) 

ğinı gizlememektedirler. 
Ancak Londra gazeteleri Roma 

mülakatında bilhassa iktısadi me
seleler görüşüldüğünü yazmak -
tadırJar. Fakat siyasi bakımdan 
p~k mühim bir noktayı unutma
mak lazımdır: İspanya meselesi. 

Bu me;elede İngiliz efkarı u
mumiyesi pek hassas göründüğü 
gibi İngiliz nazırları da şimdiye 
kadar hep ademi müdahale poli
tikasında ısrar edilmesini ileri 
sürmüşlerdi. Fakat Roma Frariko 
tarafının muvaffakiyet kazana -
cağını ümid ·ederek istikbal için 
ona göre hesablar yürütmüştü. 
Çünkü Franko kat'i galebeyi ka
zanırsa İspanya meselesinin halli 
hususunda İtalya büyük bir rol 
almış olacak. O zaman bunu İn
gilterenin arzu ettiği şekilde hal
letmek için İtalyanın !azını gelen 
uysallığı gösterm i istenecek. Bu
na karşı İtalya da kendisinin milli 
ve tabıi emelleri tatmin edilmek 
üzere Fransadan yer isterken İn
gilterenin müzaheretini bekliye
cektir· 

Bu ihtimalleri gözden uzak tut
mıyan bir kısım Fransız siyasi 
mahfelleri hakiki bir endişe izhar 
etmekte ve son vaziyetten mem
nun görünmemektedirler. 

Bu mesele hakkında aliikadar 
matbuatın vaziyeti şöyle hulasa 
edilmektedir: 
1- İtalyan gazeteleri İngiliz dev

let adamlarının Romaya karlar 
gelmesini çok ehemmiyetli ad -
detmektedirler. 

2- İngiliz gazeteleri İngiltere
nin politikasını değiştirecek ma -
biyette Romada herhangi kat'i bir 
netice elde edilemeyeceğini, asil 
mühim cihetin ikl.Uiadi cihette ol
duğunu yazmaktadırlar 

3- Fransız matbuatı İngiltere 
ile İtalya arasında Fransa aleyhi
ne heriıangi bir anlaşma olamı
yacağını batırlatmağa lüzum gör
memektedirler. 

Pariıı mehafllinin vaziyeti bu 
hususta kat'i görünmektedir 

Yani İngiliz Başvekilinin Fran
ga ile İtalya arasında hakem ol
masına lüzınn olmadığı kanaatiiı
de musır bulunmaktadırlar. 

Vaziyetin çok nazik olduğu, İ
talyanın dilekleri çok büyük bu
lunduğunu iddia eden Fransız sa
lahiyettar makamları yeni her -
hangi bir buhran çıkmasın diye 
İtalyayı memnµn etmek maksa
dile Çekoslovakya gibi fedakir
hğa davet etmek d\işünülüyorsa 
Fransa buna razı olmıyacağını 
kat'i bir lisanla söylemektedirler. 
Diğer taraftan Çemberlayn'in 

Roma seyahatini bİrşey telakki e
den ve İtalyanın yakın bir atide 
Fransa ile karşilaşacağını tahmin 
eden Londranın diğer bazı siyasi 
mclıafili, Roma müıakatının fili. 
yat sahasında vereceği neticeleri 
görmek için çok beklemiye lüzum 
kalrnıyacağı mütalea,ında bulun
maktadır. 

Bu mehafil, Deyli Eksprı;sin Al
manya ile İtalya arasındaki gizli 
ittifaka dair verdiği haberi ken -
eli lddiaiarına en kuvvetli bir delil 
saymaktadırlar. 

Bu gazetenin bu gizli muahede 
hakkındaki ifşaatına göre 9i l ilk• 
baharında yapilan muahede ile iki 
taraf birbirleri aleyhine başka bir 
devletle berlıangi bir ittifaka gi
rişmemeyi ve menfaatleri müşte
rek olan her meselede birblrlerile 
görüşmeden hıçbır şeye karar ver
memeyi taahhüd etmişlerdır Ay
ni zamanda iki taraftan birisi bir 
taarruza uğrarsa dığer tarafın 

kendisine her suretle yardım edi
lecektir Bunlardan birine büyük 
devletler tarafından bir taarruz 
olursa diğeri de hemen o devlet
lere karş, taarruza geçecektir. 

Bu giz' muahrde ıc .. bı olarak 
İt«h.ı ik Alman~·a Çek buhra -
nından biraz cvı:el ar<:.11arınd.a bir 
tanm askeri muarl'lklrr de irn
zalanuı;:ardır. 

Dıgcr taraftar. Rtımadan sonra
kı vazı ·et hakkında Alman gaze
teleri ve Alman sıyasi mahfelle
rının vaziyet hakkındaki kanaat
leri de gayet mıilumdiı. 

Buraya gelen haberl.,rc göre, 
Alman gazctelerı İtalyanın ibte-

diklerini şu veya bu suretle, fa
kat mutlaka elde edeceğini yaz
maktadırlar. Hele İngiliz ve İtal
yan Başvekilleri arasında haşha
şa bi muliıkattan bahsederek ne 
konuşulacaksa bu mülakııtta ko
nuşulmuş olduğunu iliı.ve etmeleri 
nazarı dikkati celbetmektedir. Al
manlara göre, iki başvekil ara
sında tercüman dahi bulunmadan 
hususi ve gizli mühim bir mülii
kat vukubulmuştur. 

Alm3"1 gazeteleri vaziyeti hulii
sa ettıkten sonra Akdeniz yüzün
den yeni bir buhran ile karşılaşa
lacağından ehemmiyetle bah -
setmektedirler. 
Diğer taraftan Fr.ansa impara

torluğu müdafaa için seri ve fev
kalfıde tedbirler ittihazına ko -
yulmuştur. 

Maahaza kat'i karar için Çem -
berlayn ile Daladyenin Pariste, 
Halifaks ile Bonenin Cenevrede
ki konuşmalarına ıntızar edilmek
tedir. 

Amerika ile Ticari 
Münasebatımız 

(Birinci sayfadan devam) 

münasebetle birçok mallar daha 
ucuza satilabilecektir. Bu arada 
Amerikadan gelen otomobiller 
bugüne kadar olan fiatlarından al
tı yüz, yedi yüz lira kadar daha 
ucuza satilabilecektir. 

Buna mukabil Amerika bükfı
meti de tütün, incir, üzüm, iç fın
dık ve diğer birçok mahsulleri -

· mizin gümrük resmini yüzde elli
den daha fazla indirmiştı • 

mahsullerimiz de Amerikada bu
gündlınden daha çok ucuza satı

lacağı için istiJılakin da artacağı 
tabiidir. 

1stanbul 
Ankara 

·Telefonu 

İstanlıul ciheti: 
Eminönünde (Hüseyin Hüsnü), 

(1 inci sahifeden devam) Alemdarda (Abdülkadir), Kum -
Yüksek komıserlik mehafili ile kapıda (Cemil), Küçükpazarda 

alakası bulunan •Elbeşir• gaze- (Ben ş~ 5on), Fati'ıte (Vitali), E-
tesinin son bir yazısında bu me- yübde (Eyüb Su! an), Bakırköyün-
seleye dair mühim tafsilat veril- de (Merkez) eczaneleri. 
mektedir: Beyoğlu ciheti: 

1- Yeni yüksek komiser Bey- İstikliil caddesinde (Kanzuk), 
ruta muvasala tından itibaren 2-3 Dairede (Güneş), Galata Topçu-
aylık bir etüd devresi geçirecek, lar caddesinde (Sporidis), Tarla-
oııdan sonra Parise dönerçk ha- başında (Nihad), Taksimde <Tak-
zırladığı raporu Hariciy,e Nezare- sim), Şişlide (Halk), Beşiktaşta 
tine verecektir. (Nail Nihad), Hasköyde (Sadık 

2- Lübnanda idare tarzının de- Akhan), Kasımpaşada (Müeyyed) 
ğişmesi pek muhtemel değildir. eczaneleri. 

Maamafih yeni komiserin yapa- Kadıköyünde (Halk), Çeşme 
cağı tetkiklerden sonra bı,-ünkü caddesinde (Hulıisi Osman), üs-
idare kadrosunun memleket büt- küdarda (Selimiye), Sarıyerde 
çesinc uygun bir dere-::cde küçül- (Nuri), Büyükadada <Şinasi Riza) 
tülmesi ihtimali de vardır. eczanderdir. 

3- Dönen bir şayiaya göre Su- ı-------------

TiYATROLAR . ~ ~ . - . 
riye hükumeti; bazı mın1akaların 
arzusuna daha ziyade uygun olan 
bir •federasyon usulü• nün tat-
bikina davet olunacaktır. Tepebaşında 

4- Gerek askeri makamların ve Şehir Tiyatrosu 
gerek parlamento mehafilinin tav- DRAM KISMI 
siyeleri üzerine Suriyenin müda- Buak:j?m 20,JO .:la 
faası için; Fransız ordusu Suriye- <HAYDUTLAR) 5 p. 
de kalacaktır. İstiklal caddesinde 

Şimdiki cMasalihi miiştereke• KOMEDİ KISMI 
idaresi, Suriyede iktısadi, sınai ve Bu akşam saat 20,30 da 
zirai hayatın inkişafını temin için 
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Fransızların elinde idare ettirile- Ertugy ru 1 
cektir. 

Bir harb çıktığı takdirde, Fran- Sadi Tek 
&a nul<ilmeti Lübnan ve Surıye a- TlY A TROSJ 
!azisini müdafaa edecektir ve bu- Taksimde 
na mecbur bulunmaktadır. Bu- Bugün 16 da 
nun için de icab eden bütün led- Matine gece 21 de 
birler alınmış ve alınacaktır. HISSEİ ŞAYİA 
Diğer taraftan kuvvetle söylen- Vodvil 3 perde 

diğine göre Cemil Mardam kabi- Yakında (İNSAN MABUT) 
nesi bugünlerde istifa edecek ve 
doktor Şehbender tarafından ye
ni bir milli kabine kurulacaktır. 

Suriye Reisicumhuru Haşim A
tasi'nin Cemil Mardamın Faris -
teki faaliyetini beğenmemesi ve 
yaptığı anlaşmayı hükmet men -
faatleri aleyhinde gördüğünü sÖyc 
!emesi istıfaya yeni bir sebeb o
larak gösterilmektedir. 

Halk &pere ti 

Bu akşam 
Saat 9 da 

Yeni operet 
ÜÇ YILDIZ 

Yakında: Senenin en şen ope~etı 
MODERN KIZLAR 
Yazan: M. Yesari 

Ayrıca Suriyedeki unsurlar a- TURAN 
rasında başgöstercn gerginlik tam Tiyatrosu 
manasile devam etmektedir. 

(1 IDd tıah.ifeden denm) DOCRU OLMIYAN BİR HABER Caz kralı Gire-
zanna kadar varmıştır. Adapa - Suriye Başvekili Cemil Mardam gor. Fransız yıl-
zarından İstanbula doğru hattın bir İtalyan gazetesine beyanatta dızı Elveyamay 
inşasına devam olunmaktdır. An- bulunmuş ve bu ara •eylıil buh - zenci şantozu 
kara - İstanbul telefonunun A - ranı esnasında Ankara hükumeti, Broz Tomas, Sevenık şantözü Mak-
dapazarına kadar olan bu u··çu··ncu" h b ı b vin 15 sevenikmen ar o ursa itaraf kalmak için 
bat üzerinde bulunan Bolu, Düz- Haleb ve Cezire mın~akalarının San'atkar Naşit Cemal Sahir 

çe ve diğer viliiyet ve kaza mer- 'l'ürkiye mandasıfıa bırakılmasını birlikte 
kezi şehirler arası telefon şebe - isteml§tir• demiştir. Bugün gündüz: BABALARI KİM? 
kesine bağlanmıştır. V1! konuşma- Hükumetimiz, bunu şiddetle tek- 3 perde. 
!ara başlamışlardır. zib etmektedir. Gece: DEHRİ EFENDl AİLESİ 

•---------------!Komedi 3 perde. 
P. T. T. idaresi Bursa ile Eski- ' 

şehir arasında da yeni bir hat 
yapmaktadır. Bu hat daha ziyade 
İzmıı konuşmalarını kolaylaş -
tırmış ve kısa yoldan An.kara ile 
çevresini İmıire bağlamış ola -
caktır. 

Bundan başka idare İstanbul -
Çorlu arasında yeni bir telefon 
hattı temdid etmektedir. Takvi -
yesi ve teçhizi için bu telefon hat

larına kuranportör!er konulacak
tır. Kuranportörlere aid husus -

!ar tamamen teshil olunmuştur. 

Önümüzdeki günlerde ihaJesi ya
pilacaktır. 

Sirkeci 
Meydanı 

S 
irkcci meydanının açılması 
ve garın tanzimi işine bü
yük bir hızla devam edi -

liyor. Yeni gar yakında açılacak-
tır. 

Meydanın genişletilmesi için 
garın karşı cephesindeki çalışma

lar hayli ilerlemiştir. Sirkecideki 
mescidle yanındaki alalı ziraiye 
mağazasından gayri denize doğru 
uzanan bütün binalar kaldırıl -
mıştır. 

Bu mescidın istimlak işi ta -
mamlanmış olup bugünlerde yık-

l SiNEMALAR 
İpek - Marko Polo 
Saray - Ormanlar perisi 
Melek - Üç arkadaş 

1 
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Sumer - Dalavereciler Kralı 

Milli - Alemdar - Manu calla 
Lorel - Hardi iş arıyor. 

Azak - Uçan donanma, Asri 
evliler. 

Alkazar - Casus kadın 
Kadıköy Hale - Şahane çılgın

lıklar 

Akın Pangaltı - Bufalobil, Linç 
kanunu 

Suat Park - Aşkın gözyaşları 

Tan - Zoraki asker, Endülüs 
geceleri 

Ferah - Pamuk prenses, yedi 
Toprak 

Mahsulleri 
Ofisi 

dırılmasına başlanacaktır. cüce. 
Zirai iilat deposu olan ve camiin Yıldız - Ne §eker şey 

yanındaki binanın da istimliik işi Taksim - Kadın hırsızı 
yapılıyor. ı----------,İ----l 

Ankara 15 (Hususi muhabiri -
mizden)- Toprak mahsulleri o
fisinin Ankarada bulunan umum 
müdürlük t~kilatı da ikmal edil

Meydanın bu kısmının düzel _ Eşya Satış lanı 
tilme ve açılması tamam olunca Beyoğlu Dördüncii Sulh Hukuk 
tramvay yolu cihetine geçilecek- Hakimliğinden: 

tir. Terekesine mahkemece el lı:.onu-

miş ve ofis her yerde faaliyete geç- = ="'"'======= ===== 

mışlir. Vahşiyane 
Yugoslavlarla yapılan afyon 

müzakereleri dolayısile İstanbul- Bir Cinayet 
da bulunan umum müdür Hamza 
Osman Erkan müzakerelerin bit- (Birinci sayfadırn devam) 

det bürüyen Hayri ocaktan eline 
mesi dolayısile Ankaraya gelmiş geçirdiği bir balta ile Ömerin ba
vP umum müdürlük işlerile An -

şına ve omuz başlarına mütead-
karada meşgul olmağa başlamış- did darbeler indirerek kanlar 

ITiZAR 
Yazımızın çokluğundan ılolayı 

(Kalbe giren hmiız) tefribmızı 

kol' amadık. Özür diler iz. 

içinde yeresermiş ve kahveden bir 
hayli mesafeye sürükliyerek bı

rakmıştır. Bu esnada oğlunun ge
ciktiğini merak eden anası onu a
ramağa çıkmış; fakat oğlunu kan-

lan ölü Magdalinaya ait Taksim 
Meşelik sokak Hrisüvergi aparlı -
manının 8 numaralı dairesinde bu
lunan ve mahkemece tesbit edilen 
eşyalar açık arttırma suretlle 17 /1/ 
939 Sah günü saat 14 te satılacak -
tır. İsteklilerin yukarıda gösterilen 
gün ve saatte mahallinde hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

.Jar içinde görerek jandarmaya 
haber vermiştir. Jandarma ömeri 
hastaneye kaldırmış ve Hayriyi 
yakalamıştır. Öınerin yaşıyaca -
ğından ümid kesilmiştir. 

Fransız-İtalyan İhtilafı 
Karşısında Almanya 

(2 inci sayfadan devam) 

k!n doğru olduğuna delalet et -
mektedir. Filhakika Almanya için 
bugünkü şartlar altında sarih bir 
vaziyet almakta fayda yok, belki 
de zarar vardır. Almanya ,İtalya
n~n yardımından istifade etmiştir. 

Fransaya karşı yardımda bu -
lunamıyacağını kat'i olarak söy
leyip de İtalyayı gücendirmekte 
Almanya için bir fayda yoktur. 
Diğer taraftan Almanya Münih
den sonra Fransa ile münasebet
lerine yeni bir istikamet vermiş 
bulunuyor. 

Eğer Fransız siyaseti bu istika
met üzerinde devam edecek olur
sa, yarınki Fransa, hatta dünkü 
İtalyadan ziyade Almanyanın işi
ne yarıy abilir ve denilebilir ki 
Almanyayı, İtalyanın aktif veya 
pasif yardımından da müstağni 

kılar. O halde Almanya için bu
gün takıb edilecek en iyi siy&Set 
her iki tarafı da idare <'lmekten 
ibarettir. 

Galiba Alm:ınyanın cl:ı yapmıya 

çalıştığı budur. Eğer bu cidarei 
maslahat • siyaseti, İtalya ile 

Fransa arasında bir harbın çık -
masına scbeb olursa, bu da Al -
manya için zararlı olmaktan zi

yade kar temin eden bir vaziyet 
olabilir . İtalya, 1859 senesinden 
1914 senesine kadar daima büyük 
devletler arasında çıkan muhare

belerden istifade etmişti. 1859 se
nesinde Fransamn Avusturyaya 
karşı yaptığı harpten istifade ede
rek, Lombardiyayı aldı. 1866 sene
sinde Prusyamn Avusturyaya 
karşı yaptığı harpten istifade e -
derek Venediki aldı. 1870 sene
sindeki Fransız Prusya muharebe
sinden istifade ederek Roıruqı iş
gal etti. Büyük harbdc de Alman
yaya karşı sadakatsizliğin müka
fatı olarak Tiryeste ve Tirolil al
mıştır. Gariptir ki şimdi o zaman- · 
ki hesabın bakiyesini, Almanya -
nm yardımına dayanarak temin 

etmeğe çalışmaktadır. Filhakika 
eğer Fransız - Alman siyasi reka
beti eskisi gibi devam ederse bu 

' ' 
mümkün olacaktır. Fakat bu mü-
nasebetler, Münihten sonra iddia 

edilen çığıra girmişse, İtalya, bir 
asırdanberi kendisine politika ma
nevrası yapmak imkanım veren 
vaziyetten mahrum kalmış ola -
cakbr. 

HiKAYE : 

Felekten Bir 
Gece Çalsak! 

(4 üncü •ahi/eden deva"M) 

tirmeden kadınların masasına o
turdu ve arkadaşlarını takdim 
etti. 
Hoş beşten sonra Salih arka -

daşlarına birkaç şişe şarab ve 
vermut alıp diğer pastaneye git
melerini söyledi. 

Mecdi ile Necmi bir şey sorma- · 
dan kalktılar ve tütüncüden içki- 1 
leri aldılar ve Salibin tarif ettiği 
pastahanede tenha bir köşeye çe
kildiler. Biraz sonra Salih yanın
da üç kadınla geldi ve bir çok şey
ler ısmarladı. ... 

Sabah saat 10 olmuştu. Salih, 
Mecdi ve Necmi üçkoidınla ka -
çamak yolile htıla içiyorlardı. Bu 
hal 12 ye kadar devam etti. Ka
dınların gitmeğe gönlü yoktu am-1 
ma Mecdi ile Necmi alışmadıkları' 
bu eğlence aleminde hara b ol -
muşlardı . Hele zoraki içki ile uy
kusuzluk canlarına tak dedirt -
mişti. 

Bir ara kadınlıırdan biri türkçe 
şarkı söylemeğe heveslenip: 

- Felekten bir gece çalsak ne 
olur. Diye icrayı ahenge başla -
yıp başını Mecdinin omzuna da
yayınca Mecdi yerinden fırlar gibi 
kalktı ve: 

- Aman· birader felekten bir ge
ce alalım derken öğlenlik ol -
duk. Ben de artık felekten gece 
çalacak hal kalmadı dedi ve şap
kasile paltosunu kapıp Mecdi ile 
soluğu sokakta aldı. 

--içinden Çıkilôıaz ~, 

Bir Mesele 
( 5 ıncı sahifeden devam) 

karısının akrabalarından Ober -
Arno adlı iki matmazel vasiyet -
namenin sahte ve 22 sonkanun 
1931 tarihli ikinci vasiyetname -
nin muteber olduğunu söylemiş 

ve veraset iddia etmişlerdir 
Matmazellerin ıddiasına göre 

sahte vasiyetname Garçia'nın ya
nında vaktile ahçilık eden Ma -
dam İren Doge'nin iştirakile ha
zırlanmış ve bu kadına da hisse 
ayrilrnıştır. 

İki matmazelin, Arjantinde aç
tıkları dava sekiz senedenberi 
devam eylemiş ve cenubi Ame -
rika efkarı umumiyesini işgal et
mişti. Son zamanlarda Garçia'nin 
noterinin Markiz Boperle hemşi
resinin tevkifi biıyük bir heyecan 
uyandırmıştır. 

MARKİ NASIL KAÇTI? 

Marki Boper, davayı takib ıçı 

karısı ve baldızı ile Arjantine git
mişti. Bunlarııı tevkif olunduğu
nu, kmdisınin aynı rt.ltıbete 11ğrı
yacağını dostlarından bıri haber 

vermıştır. Birkaç gun bu do!l11 
nun malikanesinde saklanıl' 
sonra yerli bir rehberin dclaletıl 
ve yaya olarak yola çıkmış. 'f' 
lalardan, ormanlardan geçınif 
gün süren zahmetlı bir yolcuıııl 
tan sonra Peru hududunu ;ıştı 
Lima'dan tayyare ile Nevyor~ 
oradan da vapurla Fransaya g 
miştir. 

Fransız adliyesine mürsca' 
dava açmış. Fransız eksperi~ 
vasiyetnamenin hakiki oldıığU' 
müteveffanın bizzat yazdığını' 
imzaladığını iddia etmi~lerdit 

Arjantin aksi kanaatte oldııf 
cihetle markizle heınşiresı :ııol 
Ayresde mahpus ve thtıiatl
memnudurlar. 
Markınin takbı üzerine Jli 

ciye Nezareti de işe miidahalt 
1 

miş ve markizin serbest brıalC 
masını i:;temiş . Fakat Ari•' 
hükiimetı hcnü. uvab verme 
gibı mahpusları da s~rbes• b: 

mamış.. . Netıccr n~ t]aC 

malum degil. 

Büyük Felaketler Bi e 
Hayata Tesir Etmez 

(5 incı sahifeden deııarı) 
Büyuk Fransız ıhtiliili günle -

rınde bırçok kan dökülürken pek 
inamlmıyacak ~eyler oluyormuş: 

Meselii konferans salonlarında top
lananlar, konferans verenler, kon
feransı dinliyenler, edebiyattan, 
felsefeden bahsedenler hiç eksil
miyormuş. Bunun gibi tiyatrolar, 
eğlence yerleri de yıne hıncahınç 
dolu imiş!. 

İhtiUıl senelerınde Fransada bir 
ailenin hayatından bahsediliyor. 
Bu ailenin o günlerde tutulmuş 
notları bulunmuş. Bu notlara gö
re, bu ailede mimarlık eden bir 
baba vardır. Elli yaşlarında, bir 
karısı ve bır de kız kardeşi var. 
Bunun kocası bir avukat. Mimarın 
bir de on üç ya~larında kızı var. 
Fakat yaşının küçük olmasına rağ
men bu kız emretmeyi sever ve 
her dediğini yaptırırır 1)-

1793 temmuzunun kızgın bir gü
nünde kız ısrar etmiş, anasını, ba
basını Parisin en kalabalık bir 
yerine götürerek gezmeğe, do -
laşmağa mecbur etmiş. 

O günlerde ıbtılfıhn en ileri ge
len bır adamı Marat öldürülmii§, 

Istanbullular 
Gittikce Zen-• 

ginleşiyor mu? 
(5 inci sahifeden devam) 

lerde manevra yaparlar. Hulasa 
başımızın derdidir' Bu arabaları " 
kullananlardan bir kısmı. henüz 

direksiyona yeni geçmiştir, ace
midir, bir kısmı da fazla evham
lıdır. 

Fakat, direksiyon kullanan öy
le de bayanlar var ki, insan bay-. 
ret eder. Birçok erkek şoförlerden 

daha usta, daha cesaretlidir. Böy
lelerine can kurba'!\.. Bayım, şo
förlükte açıkgözlük ister .. Mız .. 
mızlıkla iş söker mi? 

Artık ahbab olduğum §Oföre it
lerın nasıl gittiğini sordum. 

Halinden pek memnun görün
medL 

- Borç harç, yarı boş, yan iş 

geçinip gidiyoruz, işte. dedi .. 
Sonra, ilave etti: 

- Doğrusunu isterseniz, eski
den daha çok iş yapıyorduk .. Çün

kü, neden derseniz, bir vakitler 
İstanbulda üç binden fazla taksi 

vardı. Pekala da iŞ' yapıyorlardı. 

Şimdi, bu miktarın üçte biri var .. 
Acaba, bu nedPn? Orasını bil -
mem .. 
Geleceğım yere gelnıiştim, ara

ba durdu. Taksi saatine bakınca, 
hafif bir heyecan geçirmedim der-j 
sem, yalan söylemi olurum_ 

Şoföre veda ederk. en, arkamdanlı 
sesleniyordu; 

- Arasıra b~klerız, ba~·ım .. 

ortalık altüst olmu~tur J<'ak11 
ne Paris halkı sokaklara dö 
rek gezip eğknmek hevc<it' 
kendilerıni alamıyormuş. O ;ıŞl 
böyle on Ü\' on dört yaşlarınd 
kızın günlük hayatı nru;ıl gc(I 

muş?. İhtilalin deh etı de .de( 
ediyor. Fakat kızın neş'e;. hi; 
sik değılmiş. Sabahleyin dı'i 
ile çıkıyor, resim dersi alıyor· 1 

leye doğru eve dönüyor. a rt 
yiyor, yine sokağa çıkıyor, 't 
yor. Konferans dinlemeğe gı > 
yor. Dinlroiklerini yazı ·or 
şam oluyor, eve gelerek Y~ 
yiyor, tiyatroya giderek yepi 
nanan piyesi görüyormuş' 'fi 
bu küçük kız değil, elli yaşlıf 
daki annesi de "üsleniyor. 'f ~ 
roya gidecek diye bütün elJll~ 
rını takıyor. Halbuki kanlı ' 
yi birbirini takib ediyor. Na>' 
luyor da böyle Pnrisin ort3S~ 
oturan münwver bir aile 
fında cereyan eden had:scicrıf 
hemmiyet ve dehşetini düşii~ 
sin? 

Bu sual gayriıhtiyarl aklB f 
yor. 

Kaynanası 
Sebeb 
Olmuş 

Beyoğlunda kadın ve kıS~ 
!ık yüzün.den Ieci bir vak'a ol 
ve hadise üç kişinın yaraıarııı' 
neticelenmıştir. .. 1 

Taksimde bir köfteci dtl~ 
nında ganıonluk eden Mustafi 
:Feriha adında hır kadınla ııif 
dır. Fermanın bir de anne61 

dır. İki njşanJıııın son zar# 
da nedense araları açılmış ~1 

kançlık başlaıruştır. Musıal' 
hale kaynanasının sebeb o~ 
nu düşünerek ni§anlısile V 

nın miinaııebette bulu'[IJJ11ll' 
istememlştır. 

Nihayet Mustafa, geçeıı ~ 
saat yll'mı dörde doğru rat~ 
şındaki evine gelmış, ka)'~ 
sını Me bulunca canı $1Y 

ana kız ve damad arasınıl't 
bir konuşma başlapıış ve 

kavga takib eylemlı,. :ıııı~ 
hiJ:ldete kapılan Mustafa ilı1 
nın Üzerlerine atılıp Ferib~ 
zünd<n ve ellerınden, dile 
kollarından yaralamıştır. ı'~ 
lar da kendlleıini müdaf~ 
mek ıçin Muo;tafanın. ~.ıe tf 
tıldıklarından o da vuzurıd 
ralanm.ıştır. 

--0--

Bar em Layıhıı-f' 
. d 

Meclıs butçe encümen' 
laka<lar vekillerın huzıırıl' 
barem layilıa..ını tetkike ' ~ 
etmiştır Projenın mıtıiıtl 
mının tetkiki bilmiştir. 
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Cebheye Gidecek Kıt' aların Bir 
Kısmını Ayırmak istemez 

Bu Hizmet, Cebhede ·vücudüne ~üzum Olmıyan 
Adamlara da Gördürülebilir 

Soşon t«::krar söz aldı: 

k 
- Bunun için oepheye gidecek 

ıt' l " a ardan bir kısmını ayırmak 
lazım değil kit. 

- Birşey anlamadım Amiral! 

cu;. Y~ ~u hizmet, cephede vü
une ihtıyaç olnuyan inss>!lla. • 

ra da gördürülebilir demek isti • 
Yoruını 

. Paşa, donanma kumandanının 
sözler· d . 
Anı . ın en hır şey anlamıyordu.. 

1 
ıralin ağzında çiğnediği söz -

t~rl1e ne ifade etmek istedi~i bir 
ur ·· . 6 

u bellı olmuyordu. Hadid mi-
zaç liarbiye Nazın daha açtk ko
nuşmasını Amirale ihtar etti: 
h; A~ık söy1eyin Amiral ... Cep-

e VUcudüne ihtiyaç olmıyan in
sanlardan sahil muhafaza kıt'ası 
~e_şkU etmek ne demek? Yoksa bu 
~ı kadınlara mı gördürmek ta -
savvurundasınız? ı s .. 
teb oş~~ ~udakl~rında mağrur bir 
b. essumun ifadesini ~ıyan 
ır sırıtışla izah etti; 
- Onun gibi birşey Paşam! 

Gençler cephelere sevkedildi. Ta
bii buralarda vatan borcunu ödi
)'ecekler ... Fakat gertde askerlik 
Çağ~nı aşmış, müstahfailığı bile 
g~rıde bırakmış yüz binlerce es
kı muharib var. 

- Eveti. 

~ B~nlar, askerliğin emrettiği 
çetın hızmetlere dayanama 1 
Mes ı· l zar ... e a yo yürüyemez, uzun ve 
cebriyürüyüşlere tahammill ede

mezler. Dağlara, tepelere tırmana
mazlar, fakat, oturdukları, d~r
dukları yerde pekfila silahlannı 
kullanabilirler. 

- Evet! 
- İ§te bunları ücı-etlc istihdam 

etmek, bize lazım olan sahil mu
hafaza kıt'alarını teşkil için esas 
olur! 

~Yani müstahfazhk çağına gel
tnış esk~ ihtiyar muharibleri mi 
toplayıp kıt'a teşkil edelim! 

- Evet Paşam! 

l 
- Bunlara nereden zabit bu.

uruz? 

t ~ Ayni şekildeki zabitleri de 
e ar istihdama muvafakat eder

•en· ız mesele kalmaz! 
nı Enver Paşa bu izahatı biraz 
v antıkı buldu. Fakat ilk tasav -

dudr~a Amirali tasvib etmek. onun 
e ığ ' · 

1 b ını Yapmak istemedi. Soşon-
d:h: zernin üzerinde bir müddet 
c _ konuştuktan sonra kalka -
agı sırada donanma kumandanına. .. 

şoyıe söyledi: 
. - Bu fikir bana da m.uva{ık gi.

g1 gel' 
ıyor. Fakat bir kere de bu-

nu ark.,....ı 
1. """aşlarla müzakere ede -
ıın. E .. 
İ nını boyunu hesablıyalım. 

t:ı ~·arıyacak şekilde görülürse 
bık ederiz!. 

ç :0~on , Harbiye Nezaretinden 
d~~~-· Doğruca fstinyede Yavuz -
..... . 

1 makamına geldi. Daha ge -
"

1IVe "' k E · ~1 ar çıkmaz yaver binbaşı 
E: never Bey kendisini selamladı. 
aınarası .. t na gırınce de Nezaret-

e 1 gelen bir telgrafı habcı· verdi: 
- M·· ustacel kaydilc bir telgraf 

var Amiral ' ı ım . 

- Nereden? 
- Nezaretten! 
-- Getir bakavı:n ' E ~ •. 

~ı· nver Bey sür'atle dışarı ~ıktı: 
:nde iki telgrafla avdet etti. A· 

ınıraH ı · ları se amladıktan sonra bun-
Soşona uzattı : 

- Buyurun Amiralim! 

d 
Soşon telgrafları alırken mıral
andı : 

- Han· b " Bur 1 ır telgraf demiştin ... 
ada iki tane var? 

ra; Birisi de şimdi gelmiş Ami • 
n ·v rn. Onu da beraber getirdim. 

ıger evrak · · ıçerıde duruyor! 
Soson s · . "' esını çıkarmadan telg • 

rafı açt B ı .. · u, uzunca bir şifreydl 

Bir defa rakamlara göz gezdirdl 
. Sonra teluar yaver Enver Beye 

uzatt?: 
- Bu şüreyi halledin de getirint 
Enver Bey ikinci telgrafı açan 

Amirali yalnız bıraktı, kendi ka
marasına gittL B~ş dakika sonra 
elinde şifrenin açılmış şekli ile 
avdet etti. Amirale anlattı: 

- Şifreyi açtım Amiralim. 
- Neymiş? 

- 10 uncu kolordunun boğaz 
sahillerinde bulunan perakende 
kıt'alariıe bir kısım harb malze -
mesini Şark c:?phesine nakletmek 
üzel'e Karadenize açılacak üç ge
mi ·için donanmadan konvoy (1) 
verilmesi istenilivor. 

Soşon şifre kağıdım Enver Bey
den aldı, gözden geçirdi ... Telgraf 
şöyle yazılıydı: 

Umuru Bahri~e Nezareti 

htinyede donanmayı hümayun 
birinci kumandanlığına 

Mebdei H dUl' 

Kavaklarda bulunan X. K. pe
r akende taburlarile iki batarya 
bir tayyare ve bir kısım cephane
nin Trabzona isali için Harbiye 
Nezareti Celile: inden mevrud tez
kerede Seyrisefain İdaresinin Bez
mialcm, Bahriahmer, Mithatpaşa 
vapurlarının bu işe tahsis edildik· 
leri bildirilmekte, rnezkılr gemile
rin T rabzona kadar donanmayi 
hümayundan ifrağ edilecek lüzu
mu kadar harb gemisinin muha
fazasına tevdi edilmeleri istenil
mektedir. 

Dunanmayı hümayun kuman -

danlığmca bu işe tahsis edilen harb 
sefınelerinin isimlerile ne zaman 

hazır bulunacaklarının i.nbasl mer
cudur (2). 

Harbiye Nazırı Namına 

Milsteşa.r 

Vud 

Soşon okumayı bitirince bir da

kika düşündü. sonra karşısu1da 

saygı vaziyetinde duran Yaver En· 

ver Beye emir verdi: 

- Buna cevab yazın. Karadeniz· 
de deniz hakimiyeti Osmanlı do-

nanmasının elin.de bulunduğun • 

dan bu gemilere konvoy ilhakına 
lüzum olmadığını, sahil muhafa-

zası hizmetine memur Midilli ve 
Hamidiye kruvazörlerinin daimi 

mürakabesi altın.da bulunan Ka
radenizde her türlü nakliyatın 

tam bir emniyetle yapıl_flcağını 

bildirin! 

Sonra, ikinci telgrafı Enver Be
ye uzattı : 

- Bu da bir şifre. Şunu. da a
çınızf. 

(Devama var) 

(1) Harb zamanandn düşman 

t ehlikesi bulunan mıntakalara 

gönderilecek ticaret ve nakliye 
gemilerine ilhak edilen harb se • 
finelerine konvoy ismi verilir. 

<2) Enver B ey şifreleri almanca 
açıyor, Soşon bunları kolayca o
kuyordu. 

R. Y. 

Uzak Denizlerin 
Müdafaası Meselesi 

(4 üncü ıahifeden. deva'1L} 
ler. Bugün ise bu sınıf gemiler a
deta birer kruvazör gibi büyü -
müştür. 
Fransız mütehassısları yeni 

Fransız tahtelbahirlerinin pek ko
laylıkla Afrika kıt'asmın etra -
fında dolaşabileceğini söyl_emek -

tedirler. 
Bunların beraberlerinde tayya-

re gemileri de gidecek, bu gemi -
!erden uçacak tayyareler deniz
deki harb gemilerinin taarruzla
rını havada devam ettirmiş ola -
caklardır. Deniz üzerindeki harb 
gemileri ayrı ayrı faaliyetleri ara
sındaki rabıtayı hava kuvvetleri 
temin ve idare edecek demekte -

dirler. 
işte bu suretle Fransız deniz 

kuvvetleri artık yalnız sahil mü· 
dafaas ı maksadile vücude gelmiş 
olmaktan çıkarılmakta, gitgide 
büyük denizlerde iş görecek sür
at, kuvvet ve kabiliyette gemiler
den vücude getir ilmektedir. Fran
sız deniz inşaat programlarında 
artık hep imparatorluğun müda -
faasına göre gemiler yaptırılmak

tadır. 
Bu itibarla Afrikada Fasın, Se

negalin limanları gitgide ehemmi
yet almaktadır. Bugün Fransız 
torpitoları için Afrika limanları
na derhal koşup gitmek pek ko
laylaşmıştır. 

Fakat her mesele birbirine o 
kadar bağlt bulunuyor ki Fransız 
imparatorluğunun müdafaası bah
si açılırken Akdeniz ihmal edile
miyeceği gibi, bu denizin garbın
da, . yani İspanyada vaziyetin ı ne 
renk alacağı suali de unutulma
maktadır. 

Ak.denizin garb taraf mda hiç -
bir nokta görülmüyor ki kuvvetli 
bombardıman ve avcı tayyare -

!erinin taarruzundan emin ola -
bilsin. Garbi Akdeniz sahillerinin 
herhangi bir noktasından karka -
cak böyle bir hava kuvveti o sa
hada istediği tarafa taarru7. ede
bilecektir. 
İspanyadaki dahili harb başladı 

başlıyalı çok ismi geçen Balear 
adalarının kimler elinde bulu -
nursa garbi Akdeni.ıde pek mü
essir bir rol oynıyabileceğj çok 
tekrar edilmiştir. Fakat Balear 
adalarına gitmeğe lüzum kalma
dan garbi Akdeniz sahilleri böy
le kuvvetli tayyarelerle daima e
hemmiyetli birer rol oynıyabile
cektir. Gerek Bafoar adalarında 
olsun, gerek İspanya sahilleri ol
sun bir tarafın elinde bulunur da 
o da Fransaya düşman bir vazi
yet alırsa Fransa ile şimali Af
rilra arasındaki irtibatı kesmek 
için çalışacaktır. Hele düşman ta
rafı büyük denizler için yapılmış 
büyük tayyare gemilerini Akdc
nizde i~letecck olursa o zaman 
düşmanın hava kuvvetleri pek 
büyük bir rol oynıyabilecektir. 

İstikbalde bir harb olursa de
nizlerin ne kadar mühim hareka
ta saha olacağını düşünenler müs
temlekelerin müdafaası için Fran
sa ile İngilterenin pek sıkı bir, u
r ette teşriki mesai edecekler ini i
leri sürmektedirler. Bu noktai na· , 
zara göre F ransa Afrikada elin
de bulunan sahilleri, Asyada Hin
diçini kıyılarını müstakbel harbin 
türlü ihtimallerine göre hazırla -
maktadır. 

Çünkü Akdenizden ziyade asıl 
ehemmiyeti uzaklara vermek lıi

zım geldiğini söyliyen İngiliz mü
tehassıslarının fikirleri ihmal e
dilir gibi değildir. Onun için Fran
sız - İngiliz teşri'ki mesaisinin u
zak denizlerde temini çareleri dü
~ünülmektedir. 

T-•fl !!l:p!t!-\S ,._. ....... 

CUK 

Ormanlar Kralı Tarzan 

A njelin bab:ısı cenubi Afri· 
kada altın arayıcl şırkelin

. de memurdu. Issız Vı.! yol 
vermez Afrika ormanlarının etra-
fını kaplıyan v.ıhşi aşiretlerin i
çinde yqıyordu. 

Anjelin babası Kanadalı, vali
desi de Avustralyalı idi. Güzel ve 
sarışın olan bu kız Afrika vahşi
lerinin simsiyah mevcudiyetleri 
içinde bir yıldız gibi parlayıp ışık 

saçıyordu. Her vahşi ona: Gök yü
zünden inmiş bir melek gibi tapı· 
yordu. Ve yine her vahşi ondan 
bir Allah gibi meded umuyor ve 
mukaddes bir mabud fikrile onun 
kılına hata getirmekten sakını • 
yordu. 

Bütün bunlara rağmen Anjelin 
yegane bir düşmanı vardı. Bu a· 
dam da babasının yanında çalışan 
haydud yürekli vahşi suratlı 

Bobin isminde melez bir Mada -
gaskarlı idi. . .-

Bobin; Anjele \'urulmuştu. Fa
kat; kız adamın bu Iıalinden h a-
berclar değildi. 1 

Bir ıJiin, Bobin herşeyi gözüne 
alarak Anjeli omuzladığı gibi Ma-

maymunu ile ormanda d.>1a.<;ıyor
du: 

Bir gün. Orangotan kucağ•nda 

Anjel olduğu halde 7arzanın ya
nına geldi. Orangotan, bir ada -
mm ormanlar içinde bir kızı gö
türdüğünü görmiiştü . Takib ede
rek bir gece gillendiği yerden An
jeH kaparak kat;mıştı. 

Orangotanm dilınden anlıyan 

Tarzan vak'avı sezmiştL Bu kızın 
? H,., " t1\'J cı mühendislere men -
sub oldu~unu keşfetti. 

lloı:. .n: elinde tabancası ve bı

çağ"~ Anjeli maymunun elinden 
kurtarmak için gözleri kararmış 
bir halde ormanı altüst ediyordu. 

Tarzan, Anjel ile ormanın bir 
ltöşesinde uyuyoı·du. 

:Sobin, nihayet Anjeli btjlmu~
t u. Fakat; Orangotan barnıbo ağaç
arının sık dalları arasına saklan
mış bekliyordu. 

Bobin; bıçağı elinde vahşiyane 
bir surette Tarzanın üzerine yü
rüdü. Anjeli. ormanlar kralınLn 
kaçırdığını zannetmişti. 

Bobin, tam bıçağı Tarzanın kal
bine saplamak üzere iken Orango
tan üstüne atıldı ve Bobini boğup 
öldürdü. 

Tarzan, Anjeli babasına teslim 
etmek için uğraştı .ü>e de kız bir 
türlü razı olmadı. 

Orman hayatı ve Tarzanın ca
na yakın merdliği Anjeli teshir 
etmişti. Bu suretle kız hayatını 

Tarzana vakfedip ormanlar kraU
Ie kaldL 

SİNEMA 
A~ağı yukarı hepimız «Tarzan. 

filmini görmüşsünüzdür. 

Filmin baş rolünü oynıyan Bus
ter Krap'tır. Bu adam dünyanın 
en iyi sportmenlerinden biridir. 

Buster Krap bir maymundan 
daha çeviktir ve daha çabuk ağaç
lara tırmanır. Sonra; balıkların en 
sür'atlai yüzeni olı-n yunus balık
larından daha çobuk yüzer. 

Hatta çok va.kit sür'atli gemi
lerle yarışa kalkar. 

Buster Krap başını dinlendir • 
me~ için geçenlerde deniz kena
rında bulunan Amerikan şehirle
ı iı~den birisine gitmUi ve otele 
inmiştir. 

- Oğlum, mektebe ıni gidiyor • 
sun? 

-Evet amca ... 
- Aferin sana ... Mektcb prog-

ramlarım yenilemi~ler .. Bizim bil
mediğimiz birçok şeyler öğreni • 
yormuşsunuz! 

- Yok be amca ... Evvelki gün 
babaınm kütüphane~ ini karıştı • 
rırken onun ilk mekteb vazifele
r ini buldum, kendi vazi{elerimle 
beraber koşub babama göster • 
dinı. Ne dedi biliyor musun? 

- Ne dedi bakalun? 
- Otuz seae evveline benziyor. 

Dedl 
- Ya! 

--Bir gün bulunduğu şehrin yüz-
me havuzuna gitmi~. Bir bilet al
mış içeri girerken hamamın sa • 
bibi: 

- Bayım, demi·. Yüzmek bilmi
yorsanız size ucuz bir iiatla bir 
muallim verelim. 

Buster Krap hiç bozmadan te-
şekkür etmi§ ve beline bir ip bat
ladıktan sonra, ilci dolar ücretle 
~it- yüzme muallimi tutmnş. 

Muallim Kı'ap'a kulaç böyle a
tılır. Kurbağalama böyle yüzü .. 
lür diye terife başlamış. 

Bir çeyrek sonra Buster Krap: 
- Aman muallim demiş şu ipi 

çıkar bir de ben tecrübe edeyim 
zannedersem artık yüzmeği be -
cerebileceğim. 

Muallim, ipi çö:mıü.ş... Krap 
mahsustan acemice bir iki çaba· 
ladıktan sonra: 

- Aman Allah boğuluyorum 

diye suyun dibine dalın!§ ve su
yun altında yüze, yüze kendisini 
göstermeden uzaklaşmış. 

Bütün hamam halkı heyecanla 
boğulan zavallıyı kurtarmak için 
aramağa başlamışlar. Bir de bak
mışlar ki Buster Krap sahile çık
mış oturuyor. 

Hemen başına koşmuşlar: 

- Nasıl kenara geldiğini sor
mağa başlamışlar. · 

Bustcr: 
- Aman demiş üzerime var .. 

mayın şimdi hamamın kulesine 
çıkar kendimi denize atarım ve 
fırladığı gibi deniz hamamının da
mına çıkmış ve on beş metreden 
döne, döne harikulade bir taklak 
atarak kendini denize atmıştır. 

Tabii hikayenin sonunu anlat· 
mağa lüzum yok .. Buster hem mu
allimle hem de halkla mükemmel 
bir alay yapmış ve bu suretle yer 
ni bir filim sinemaya çekllmlftir. 

SPOR .................... 
Cin; yazın deniz kenannda san

dalla gezenlere imrenmişti. Her 
gün anasının babasının başının e
tini yiyor ve ağlıyarak fWlU söy
lüyordu: 

- Ben, sandal isterim... Ben, 
ille sandal isterim ... 

Babası ve anası Cinin bu iste
ğini yerine getirmiyorlardı. Uste 
de tekdir ediyorlardı. 

Bir gün Cin evde oynarken gö
zü konsola ilişti ve düşündü. Kon· 
solun gözü. mükemmel bir san -

dat olabilirdt 
Amına. bu aandal bozmu 

başı ve arkası düz olacaktı. 
çıkardı? 

Derhal; anasından. babas 
gizli. gözü yerinden çıkardı 

!ayarak sahile getirdi 

Denize attı. İçine binerek k 
yapmağa başladı. 

Sakın siz de Cin gibi yapıp 
den konsol gözünü omuzlıy 
denize girmeyiniz? .. 

Sonra, Cin gibi batarsınız ... 

• • • • • 
Faydalı Malumat 

Öğretmen, Cinin arkasaına ders
de şunları söylemişti: 

-Halbuki; ü.şümedi. Bilakis 
vana yakın havayı daha sıcak 
du. - Yeryüzünden havaya yük -

seldikçe hava soğur ... Meseli; o
vada bulunduğunuz 7.aman hara
ret derecesi yirmi ise; dağm tepe
sine çıktığınız zaman bu hararet 

düşer. Mesela; Bursa ovasında yazın 
sıcaktan terliyen insanlar görür
sünüz ... Bu anda Uludağa çıkar
sanız, orada bulunanlar ve siz so
ğuktan titrersini.z. Demek insan 

yükseldikçe üşür. Çünkü; insan 
yükseldikçe hava tazyiki de de -

ğişir. Kanımızın deveranı zora 
uğrar ... Bu sebebden üşürüz. 

Bu malUmatı arkadaşı Cine an

latıyordu. 

Cin; arkaşından aldığı bu malıl

nıatı ne suretle tatbik edebilece-

ğini düşündü. Aklına şu gelmişti. 
Eve giderek iskemleye çıkmak ... 

Cin; eve geldi. Odasına girerek 

yavaşçacık iskemlenin üzerine 
çıktı. 

• • 
Şapka 

Cin, bir şapka bulmuştu. Çok 
sevindi. Hopladı, sıçradı. Nihayet 
aynanın karşısına geçti ve şap • 
kayı başına koydu. 

Fakat; şapka büyük olduğun -

dan göıl~rini kulaklarını kapadı. 

Cin, fena halde sinirlenmiştL 

Lakin, şapkayı da elden çıkarmak 
istemiyordu. 

Düşündü. Taşındı. Akit fUn& 
hükmetti: 

Nihayet şapkayı elinde taşımak 

veherkes de ona şapkası varmlf 
gibi görmek. 

Cin, elinde şapkası sokağa çık
tı ve arkadqlarına caka satmak 
üzere yanlanna gitti. Ve elindeki 

İngilizce mualllnıl talcbcs1Ue 
sordu: 
-Yağmur 1aidıiı zaman en 

ziyade zaran aeye dokunur?. 

Çocuk hiç dÜfÜBmedeıı cevab 
verdi: 

- Aıae...,. ronıathwuına ... 

Demek öğretmenin dediği 
ru değildi. 

Sabahısı mektebe gelir gel 
muallimini buldu ve sordu: 

- Bay öğretmen siz arkada 
demişsiniz ki; insan yükseldi 
üşür. Çünkü hava tazyiki d 
cesini değiştirir_ Fakat ben c 
iskemleye çıktım. Daha sonra; 

kemleyi masanın iizer!ne koy 
rak tavana kadar yaklaştım. 
liikis üşüyeceğirne yerden d 
ziyade sıcak buldum yukarısı 

Muallim güldü. Cinin yana -
dan okşıyarak cevab verdi: 

- İyi amma; bu iş odada d 
şir .. Çünkü oda içinde bilakis 
cak havaya kaçmak i~in tav 
doğru yükselir .. . Sen, bu işi y 
lış yapmışsın? .. Üsküdardan 
lıca tepesine çık bakalım bir 
re ... Bak o vakit serinler mi 
serinlemez misin! dedi. 

• 
Oyunu -şapka ile selam verdi. 

Cinin arkadaşları gülüyor 
Çünkü; ~örmüşlerdi ki; eli 
şapka çok büyüktür. ve Cin k 
dilerine caka satıyordu : 

ıJi . ... n 
Birisi sordu: 

- Cin; şapkanı giysene! 

Cin duraladı. Arkadaşları g\ 

ıneden bayılıyordu. 

Cin; işi anlamıştı. Yani caka 

sını arkadaşlarına söktüreme 

mişti. Sabredemeyip işin haki 

tini söyledi: 

- Yahu; bu şapka başıma ol 

muyor büyük geliyor giydiği 

zaman gözlerim kapanıyor ve ö 

mü göremiyorum. 

Arkadaşlarından birisi cebin 

den bir çakı çıkardı. Şapkanın 

nünü kesti ve Cinin gaşına geçi 

eli. 

Artık Cin, önünü görüyord 

Çünkü şapkanın gözüne gelen , 

rinden bir pencere açılmıştı. 

Hediyelerimiz Şuba 
Birde Verilecektir. M 
sabakalarınızı Çabul 

Yollayımz 
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kekusunu keser. 
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Satış İlanı 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeni No. ıu Nevi Seıelik kio Depozito 

c 28/l Şişli eski Teşvikiye yeni F.ski 1 N o. lu daire 229.- 34,35 

c 28/3 Meşrutiyet Mah. Hacı 36 3 No. lu daire 265- 39,75 

Mansur (Kodaman) so-
kağı 

c 28/4 Haliıs apartıman Yeni 4 No. lu daire 277.- 40,55 

c 28/6 • • 93 6 No. lu daire 277.- 40,55 

Adresi yukarıda yazılı Halas a partımanının daireleri açık arttırın a usulile kiraya verilecekt'ir. 

İhale 19/1/930 perşembe günü saat 10 dadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte depozito akçesile şu-
bemize gelmelerı. (750) (161) 

Bu ki kat er kes 
Grip, nezir, enilocnza, sıtma gibi haslalıklara tutulmamak için sağlığımızı BİOGENİNE 
derman haplarile sigortalayınız. 

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

IlİOGENİNE; daima kanı temizleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hari~ten gelecek her 

türlü mikropları öldürür. Tatlı bir iştilıa temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yüksel

tir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden müte

essir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her mikroba 

galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akıbetlerle neticelenen GRİP, nezle, cnfloenza, sıtma gibi has

talıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyiikler sabah, öğle, akşam birer, sekiz ya

şından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE almalıdır. Hasta olanların kurtul

ması için de bu mikt.-ır bir misli 3'l'ttırıln1alıdır. IJer eczant!'de bulunur. 

lsıaııbu.l 3 imcü İcra Memu.rlu. - 'ı 
ğundan: 

istanbul: Orman Koruma Genel 

OskUdar icra memurluğundan • Bir borçtan dolayı 938/5208 nu - Komutanhğı Anbar d. den: 
1 - Orman koruma genel komutanlık İstanbulda Zeytinburnunda 

teşkil olunan talimgab binası (20) adet hala tesisatının keşü, pilan ve 
şartnamesine göre inşası açık eksiltml! ile yapılacaktır. 

• maralı dosya ile haczedılen konsol, 
Olga tarabndan vakıf paralar idaresinden 23555 ikraz numarasile perdeler, kanape, aynalı gardrop, 

borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup sehpa, avize vesair eşyasının salışı-
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına na karar verilmiş olduğun -
yeminli üç ehlivukuf tarafından 1465 lira 00 kuruş kıymet takdir edil- dan 17 / 1 / 1939 Salı gü -

İhalesi 18/2. kanun/ 939 Çarşamba günü saat 14 de İstanbulda Ga
latada Mumhane sokağında Alemdar hanında genel k. anbarı binasın
da satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Satış İlanı 
4 üncü icra memurluğundan: 
Sıdıka tarafından Mustafa Sadrettinden borç alınan paraya nı0~' 

bil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesind" 
dolayı 1/2 hissesinin satılmasına karar verilen ve tamamına yemın'· 
ehli vukuf tarafından 1995 lira kıymet takclir edilmiş olan Fatı~ 
mimar Sinan mahallesinin Nişanca sokağında eski 8 ve yeni 18 noıııT 
ra ile murakkam bir tarafı Hasan efendi arsası bir tarafı tekke ars:; 
ve bir tarafı Rifat Bey hanesi ve bir tarafı Izzet Efendi hanesi ve tar 
rabii tarikiam ile mahdut miktarı zirrai gayri muharrer b 

bap hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır. 

Umumi evsafı: Bina ahşap ve tamire muhtaç ve zemin katı P 
cereler demir parmaklıklı olup bahçesinde meyva ağaçları vardır. 

Zemin kat: Zemini malta döşeli taşlık üzerınde bir oda bir bal 
bir dolap mutfak ve arka tarafta iki kısımdan ibaret bahçedir. 

Birinci kat: Bir sofa üç oda bir beladır. 
İkinci kat: Bir sofa iki oda bir haliidır. 

1 

Üçüncü kat: Tavan arası katıdır. Bir tavan arasıdır. Binada fer~ 
tesisatı vardır. 

' 
Hududu: Tapo kaydına ve yukarda yazılı olduğu gibidir. 
Mesahası: Bina 78 metre murabbaı ve bahçesi 275 metre murabbl 

ki tekmili 353 metre murabbaıdır. 
Takdir olunan kıymet: Tamamına 1995 liradır. 

1 - İşbu gayrimenkulün attırma şartnamesi 19/1/1939 tarihiı# 

1 

itibaren 937 /2126 No. ile İstanbul dördüncü i~ra dairesinin muaYY 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. Iliinda yazılı olan!ardl' 

1 

fazla malumat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 937 /2126 da1 

1 

numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
nisbetinde pey veya milli bir kankanın teminat mektubu tevdi ed 
caktır. (Madde. 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtüak hV' 
sahiplerinin gayri.menkul üzerindekj haklarını hususile faiz ve masrf 
dair olan iddialarını işbu ilan tarilıinden itibaren yirmi gün içinde f 

rakı müsbltelerile birlikte memuryetimize bildirmeleri icab eder. A~ 
halde hakları tapu sicili ile sabit lmadıkça satış bedelinin paylaş~ 
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şard 
mesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen !<# 
etmiş adve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 16/2/1939 perşembe günü saat 14 den 16 ya 
dar İstanbul dördüncü icra memurluğunda 'ÜÇ defa bağınldıktar. s 
en çok arttırana ilıale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıYf.' 
tin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüchanı o miş olan ve kaydına nazaran Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinin nü saat 3 ten 4 e kadar Bcyoğlwı

e.ski Piyasa arkası yeni Piyasa sokağında eski 53 yeni 92 kapı No. 1ı bir da Kamer hatun mahallesinde Ha 2 - Muhammen bedeli 4011 lira 49 kuruş muvakkat teminatı 
lira 86 kuruştur. 

300 , diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile ıell' 

tarafı Salih veresesi hanesi, bir tarafı Nikoli hanesi bir tarafı Piyasa 
arka sokağı bir tarafı tarikiam ile mahdud bir kagir evin evsaf ve 
mesahası aşağıda yazılıdır: 

Halen Recai zade sokağındaki kapıdan binaya girildikte: 

Zemin kat: Bir antre sağda birinde yük ve dol~bı olan iki oda ni

hayetinde ocak mahalli, bodruma inen merdiven altında hala ve kö
mürlüktür. 

malbaşı caddesinde 4 numaralı a -
partıman önünde satılacaktır. O 
gün muhammen kıymetinin % 75 
şini bulmadığı takdirde ikinci art -
tırmanın 20/1/939 Cuma günü aynı 
mahal ve saatle icra olunacağından 
taliplerin % 7,50 pey akçelcrile ma
hallinde hazır bulunacak olan me -

Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda, bir sandık odası ve hala ve muruna müracaatları ilan olunur. 

üstündeki tarasa çıkılan merdiven vardır. 
Binanın dahili aksamı ahşabdır. İçinde elektrik ve terkos tcs'•·,., 

mevcuttur. Zemin ve bodrum kat pencereleri demir parmaklık ı 
Saçağı ahşap ve tamire mubtacdır. Talatbey sokağında birinci k"' .n 

bir çıkma ve diğer odada etrafı demir parmaklık korkuluklu balkon 
vardır. Bina köşebaşındadır. 

Mesahası: Umum mesahası 45 metre murabbaı olup bu saha üze
rine bina mebnidir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup 22/2/939 tarilıine rastlıyan çarşamba gü

nü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdarda 1hsaniyedeki dairemizde açık 
arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli mulımmen kıymetin $i 75 ini 

bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, 
aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

on beş gün müddt>tle tt>mdid edilerek 9/3/939 tarihine rasthyan per

şembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttır
ması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen 

kıymetin % 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine 

göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilerek satış geri bıra
kılacaktır. 

(13967) 

Baylar 1 

Dunyenın en sağlam 

Sıhhi lastikleri olan 

Prezervatiflerini 

. daima tercih ediniz. 1 

fatanb11l Asliye 4 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

1.lillı Müdafoa Vekaleti vekili 
Nüzhet. tarafından ölü .yarbay Naci J 

veresesınden olup İzmırde Reşadi-ı 
yede Bay Nuri çıkmazında 

Kantarcı Yusufun 37 numaralı e - / 
vinde oturanlar karısı Müzeyyen 
ve kızı Mübeccel aleyhlerine 938/ 
2194 numara ile açılan alacak dava
sının muhakemesinde; ilanen yapı-' 
lan tebliğat üzerine mahkemeye 
gelmiyen müddealeyhlerin davacı 

vekilinin talebine gıyaplarında mu
Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen hakemeye devamla bu baptaki gı- 1 

kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban- yap kararının adiyen ve ilanen teb-\ 
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. liğine ve bu husus için kendilerine 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen bir ay mühlet verilmesine ve mu-' 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kendisinden hakemenin 20/2/939 Pazartesi gü

evvel en yüksek teklifde bulunan kinıse arzetmiş olduğu bedelle alma- nü saat 15 şe bırakılmasına karar 
- l im b 1 verilmiş olduğundan yukarıda adı ga razı o ursa ona, razı o az veya u unmazsa hemen 15 gün müd-

ve adresi yazılı müddealeyhler ya
detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasın-

zılı gün ve saatte mahkemeye gel-
daki fark ve geçen günler için 7o 5 den hesap olunacak faiz ve diğer mediklcri veya vekil gönderrnedik-

3 - Keşif, pilan, şartnamesi her gün parasız olarak mezkur ko
misyonda görülebilir., 

4 - İsteklilerin muvakkat t('lllinat parasını İstanbul orman mın-

edilmiş alacaklarının mL-emuun.dan fazlaya çıkmazsa en çok arttır 

taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edile 
3/3/939 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dördii~ 
icra memurluğu odasında a11ttırma bedeli satış istiyenin alacağına ıl 

taka mes'ul muhasibliğine yatırmaları ve alınacak makbuz ve şartna- hanı olan diğer alacaklıların bu gyri menkul ile temin edilmiş ala 
!arı mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetı·n yu··zde 75 

mesindeki vesikalarla ihale gün ve saatinde komİSyona müracaatları 
tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde ıJ 

ilan olunur. (9) 

l!
•aa•m• ••• .. •••••••••••••••lll!!İ mezse ilıale yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna tevfikan geri 

- / rakılır. 
Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ı 6 - Gayri menkul kendisine ilıale olunan kimse derhal veya 

ile vitaminsizlikten doğma bütün rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ke 
sinden evvel en yüksek teklüt.e bulunan kimse arzetmiş olduğıJ 

zayıflıklara karsı dt>llc almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemeJ1 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet şurubu· 

dur. ~uklarınıza Vitalin kuvvet şurubu vermekle 

onları sağlam, gürbüz ve neş'eü yetişliriı·siniz. 

VITALlN KUVVET ŞURUBU 

Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın ve ihtiyar

ların hayali kudret ve kuv~etlerini artıl'lı·. 

İZGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

lstanbul Defterdarllğınd11n : 

· beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ilıale ed" 
İki ilıale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab 
nacak fajz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın meı11 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

ı 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag ~ı 
ı cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ver& 

mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellfıliye resnııP' 

mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul 
hissesi yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memıJtl 
odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde 
lacağı ilan olunur. 

Aksırık, öksürük, burun akması, düşklif 

© [f Ô [?) 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mcmuriyetimizce alıcıdan leri ve müddeti içinde gıyap kara _ 
tahsil olunur. rına itiraz etmedikleri takdirde gı- Sultanahmedde umumi hapjshane binası avlusunda matbaa bina-

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenvirıvc, tanzifiye ve telliiliye yaplarında hlildim verileceği ve bu sının önündeki ahşab kısmın ankazı muhammen (65) lira kıymet üze
resimlcri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzıl edilir. 20 senelik taviz baptaki gıyap kararının mahkeme rinden pazarlıkla satışa konulmuştur. Satış 19/1/939 perşembe günü 

tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyorırıııs' 

Gripe kıirşı koymak için hemen A S p i R j N al 

Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç~ 
bedeli müşteriye aittir. duvarına asıldığı ilan olunur. saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin ve şeraıitini öğrenmek istiyenlerin 

938/ 2194 

1 

mezkur. gün ve saatte teminat makbuzlarile beraber milli emlak mü -
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 

pı~•-••••llİ•im•••• dürlüğündc toplanan komisyona müracaatları . M. (291) 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılarla dili r alaka- tik Bahar .Mevsimine !Hah-
daranın ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususıle faiz ve 

I d · "dd. 1 su~ Yeni aelecel.. mallar masra a aır ı ıa arını, bu iliinın neşri tarihin.den itibaren 20 gün v 

içinde evrakı müsbi!elerile bildirmeleri icnbeder. Aksi halde hakları için yerlere iJıtİ) ~:<'ırnız 
· 1 ı b" dk olduı«uuduıı tapu sıci i e sa ıt ima ı ça satış bedelinin paylaşmasından hariç kala- " 

cakları ve daha fazla malümat almak istiyenlerin 22/1/939 tarilıinden 15 Son Kan u odan 
itibaren herkesin görebılr- için açık bulundurulacak olan arttırma 15 Şubata \:adar 
şartnamesile 939/147 num~r~lı dosyasınn müracaatları ıliın olunur. 311 

Sayın Bayanlarımıza Bildiriş 
Gooterilen büyük rağbet yüzünden piyasada mevcudü kalmıyan 

F EM i L 
8 Hk ve 12 ıık ambalajlarla FEMİL BACLARI yemden piyasaya 
yetıştirilmiştir. Her eczane ve büyük ticarethanelerde arayınız. 

Umumi satış deposu: İstanbul Bahçekapı İş Bankası arkası 
Rahvancılar sokak 5 No. CAN LABORATUVARI. 

Bir ay müddetle Stokbrınıızın 
büyük bir kısmını he: yerden 
müsaid şartlar ve mutedil fiat. 
larln elden çikarıyoruz. 

Beyoğlunda 

BAK ER 
11 Mağazalarında 

il Bir mevsim sonu fırsatı: İs -
tenen fiat için en mükemmel 

1 cinstir. 

----------------·-----------1 ................ . 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşı bedeli 1638 lira 75 kuruş olan meyva hali binası çatısı ile 

sair aksamının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile 

şartnamesı levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden alacakları 

fen ehliyet vesikasile 122 lira 91 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubıle beraber 23/1/939 pazartesi günü saat 14 buçukda daimi en-

, cümende bulunmalıdırlar. (B) (170) 

* * Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan ve hepsine 4712 li:ra bedel 

tahmin edilen 11 kalem malzeme ve 390 düzine Rontgen fiHnıi ile 50 şer 

kutu Revelatör ile Fiksatör açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile şart

namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesika ve 253 lira 40 )<uruşluk ilk teminat makbuz veya mektu

bile beraber 27/1/939 cuma günü saat 14 buçukta daimi encümende 

bulunmalıdırlar. (İ) <211) 

ısrarla 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik 'eklllerde bulunur. 

Her" teklln OstOndekl a1 markası aldığınız malıfl 

== 
hakiki oldutunun ve iyi tesirinin ıarantisidir. / 

Sahip ve nşiyatı idare eden Başmuharriri 
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