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Yine 
Memur 

.Maaşları 
Az ınaaşlı memurla beraber 
bir kısım memurları da göı 
önünde bulundurmıya nıec· 
btıl'Uz. -
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Parti Grupu Toplanıyor 
Grupta Başvekil Milli Müdafaa Vekilinin 

istifasını da izah Edecek 

btanbulun en çok sa 
a)qam gazetesidi 

ilanlarını SON TELGRAF' 
en çok okunan bir vasıtad 

istüade etmiş oluri 

----------------------m-i 
İDARE - İLAN: Tel: 

TeJcraf : .fat. Son T 

Daladye Twnu Beyile konufUyor 
azan: ETEM İZZET BENİCE 

}" ~ evlet nıenıuTları ile birJ~k
LJ te sermayesi devletle müş 

terek müesseselerde de me
ınur Ütttlerinin bil' teadül esası· 
ııa gör~ yeni bil' tadile ve nizama 
~~ 

Kabinede Son iki Ay içinde Altı Vekil Değişmiş Bulunuyor, Milll 
Müdafaa ya En Kuvveti i Na mzed Nacı Tına z'd ır lngiliz Kabinesi 

Maliye Vekilinin'de İstifası Teyid Edilmiyen Bir Şayia Halinde Çıkb Bir Toplantı y; 
~ h grlllnası mukarrer. Ankarada 

ulunan arkadaşlar, bu husustaki 
tadi.lit müzakeresinin bil' hayli 
llı~hiın olacağını şimdiden tahmin 
edıyorfar. Hatta Bütce Encüme
ninde hu münasebetle yapılan 
tetkikler sırasında Encümende 
aza olnuyan saylavların da bu • 
htndukları ve ınütalealarda ~,u • 
Iundukları kaydediliyor. 

. tl · i muhafaza eden beş Vekilimiz: Nafıa V.ekili Aft Çetinkaya, Maliye Vekili Fuad Ağralı, Sıhhiye l'ekiti 
Kabinede eskidenberi vazıye erın · · Al' R z· V k"'. F 'k K d wl 

Hulusi Alataş, inhisar Zar Vekılı ı ana. ıraat e ı.ı aı ur og u 

Roma Mülakatı Hak 
Muhaliflerle Hükumet Tar 

Ne Diyorlar ? 

L ondra 17 (Hususi) - Ro -
madan dönen Çembcrlayn, 
Maliye Nazırı Sir Con Si

Siınon ile Dahiliye Nazırı Sir Sa
muel hore Roma mülakltlarının 
safahat ve neticeleri hakkında u-

zun boylu izahat 
dilerile son vazi 
tişarede bulurun 

Milletler Cemi 
tirak eder. Haric 

(Ue\•amı 

Cuınhuriyet Hükumeti ve büd
cesi için mühim ve düşündürücü 
meselelerden birini teşkil eden 
bu nıe\'zu üzerinde hükfunetiii ol
duğu kadar Büdce Encümeninin 
Ve 'l'ürkiye Büyük Millet Mecli • 
sinin uzun uzun durması ve orta
Ya iyi ve hakları adaletle tevzi 
eden bir eser çıkarması tabiidir. 

llerhalde bir refikimizin, baya
tı Ucuzlatmak vadile hükUmetin 
hlenıur maaşlarını ucuzlatmayı 
derpiş ettiği yolunda verdiji ha· 
~~~in sıhhatine inananlardan de
gılız. Celal Bayar, memuru, haya· 
tı ,. PahalıJtğı bizlm kadar haya
~ın ve ceıni3 etin içinde 1nıhmaraJt 
0 içüye vuran bir devlet riicltidür. 
llayatı ucuzlatmadan, bu ucuz • 
\uğun icablaTını iyiden iyiye ye
rine getirmeden ·memur maaşla
l'lnda bir tenzile taraftar buluna· 
cağı asla akla getirile~ez. Olsa 
olsa bu, belki göze batacak kadar 
~ok saytlan ve bazı hususi vasıf· 

M illi Müdafaa Vekilinin ka· 
bineden çekilmeyi son haf
ta içinde üç kere düşün -

nıüş olduğunu ve.. nihayet istifa 

makıla beraber dün bu hususta 
resmi bir tebliğ neşredilmemiş ol
duğunu görerek bahse hiç temas 
etmemiştik- Halbuki, bilahare 
böyle bir istikrar ve itiyada saciık 
kaldığımız için biraz hatalı ol -
duğumuzu farketrniş bulunduk. 

~----------------------"' 

HükUmefçiler Ce 
Frankistlerin Hat 

Yardılar 

lar if d · diril a e eden maaşların ın -
rnesi için tasavvur edilebilir. 
. . lliliıkis, bugiinkü hayat şartları 
·~•ndc ve bilhassa büyük, pahalı 
Şehirlerin uzak yerlerde ifayi hiz-
met d 1 e en az maaşlı memur arın, 
llıualliınlerin maaslarmın arttı • 
rıJın • 

ası, çok çocuklu memurlara 

la ~bl'ıca tahsisat verilmesi düşünli· 
e ·1· 1 

rr. Ve .. böyle bir diişünüş hem 
(Devamı G ıncı salıiferll') --.....;:=::::::::::, 

Maaş 
Bayramdan 

Evvel 
Verilecek 

A nkaraya gideceğini evvelce 
t-\. haber verdiğimiz şehrimiz 
~ defterdarı Şevket dün ak • 
,..aın ha k n re et etmiştir. 
liyc e~er~ar bu seyahatinde Ma -
ın 1 ekaletile temas edecek ve 

u ltelif ve . . 1 . 
rgı ış erıle bazı me ------= (Devamı G ıncı sahifede) 

Tayyare 
Kaçakçılığı 

Bugü~ P~rti. Gurupuna 
Y. enı Bir Takrir mi 

Verilecek ? 

~nkara Miidd~iumumi-· 
sinin Beyanatı 

(Yaz151 6 ıncı sahifede) 

ettiğini vaktinde öğrenmiş ol -

Mil]A l.\1udafaa Vekaletine getiri-
l • • 

lecek namzedlcr arasında ıs~ 
geçen General Kazım Karabekir 

Milli Miidafaa Vekı1ı Kazı .'1 

Özalp evvelki akşamdanberıi ka -
bineden istifa etmiş bulunmak -
tadır. Evvelki akşam saat altıda 
istifanamesini Başvekil Celal Ba
yar'a takdim etmiş ve istifa kabul 
edilmiştir. 

Milli Müdafaa Vekili Kazım 

özalp'ın da kaıbineden çekilmesi 
suretile teşrinisani bidayetine na
zaran kaıbinede şimdiye kadar altı 
Vekaletin değiştiği ve beş Vekilin 
yerini muhafaza ettiğ.i görülmek
tedir. o vakte nazaran, bugün ka
binede bulunmıyan Vekiller Dr. 
Tevfik Rüştü Aras, Şükrü Kaya, 
Saffet Arıkan, Kazım Özalp, Şa
kir Kesebir'dir. 

Teşrinisani bidayetinde kabine
de Adliye Vekili bulunan Şükrü 
Saracoğlu ikinci Celal Bayar ka
binesinde Hariciye Vekaletine 
geçmiş olup kabinede eski yerlc-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yeni Vapurlar 
Daha Sağlam, Daha Müsaid 
Fiatla Yaptırılamaz mıydı ? 

..,. ktısad Vekaletinin alakadar 

1 makamlara gönderdiği bir e
mirde A vrupada yaptırılan ve 

bir kısmı da bugün işletilmekte 
olan vapurların inşa, teslim :'~ te
sellüm muamelelerinin tetkıkıne 
başlandığı ve bu iş iyin kurula~ 
komisvonun dün deniz ticaret mu
dürlüğünde ilk toplantısı yapıl -

mıştır. 

; ~Komisyonun meşgul olacağı me
seleler ~unlnrrlır: 

ı - Vapurlar daha müsaid şart

larla başka firmalara yaptırıla -
maz mıydı? 

2 - Daha saglam vapurlar yap
tırılması imktlnsız mıydı? 

j _ Tesellüm e lil:.!ıı vapurlar 
şartname hükümlerine uygun mu· 

dur? 
4 _ Mukavele hükümlerine 

riayet edilmi~ midir~ 
5 _ İkinci parti vapurların JS -

marlanması esnasında daha mü
said bazı tekliflerin nazarı dik -
kate alınmadığı doğru mudur? 

6 - Yaptırılan vapurlar, ihti -
yaçlarımızı karşılıyabilecek va
ziyette midirler? 

Komisyon çalışmalarına bilhas· 
sa Etrüsk vapurundan başlamış 

ve bu vapurun süvari ve çarkçı -
sından izahat almıştır. 

Bu sabah mesele hakkında ma
ıtımatına müracaat ettiğimiz de
niz ticaret müdürü Refik kendi -

sinin böyle bir emir almadığını 
dairesinde bu maksadla bir top
lantı yapılmadığını söylemiştir. 

Halbuki, Denizbank mchafilin-

den de öğrendiğimize göre böyle 
bir komisyon içiıı Ankaradan emir 
verilmiş ve komisyon vapur me
selelerini deniz titar<'t müdür -
liığünde tetkike başlamıştır. 

Maliye Vekaletinde 
.Değişiklik Olacak mı 7 
Teeyyüd Etmiyen Bir Şayia 
Bu Şayiaya Nazaran Fethi Okyar Meclis 
Reisliğine, M. Hali.k Renda da 

Maliye Vekaletine Gelecekler 
Kabinede bugün için Milli Müdafaa Vekilinin değişmesinden 

başka birşey yoktur. Maliye Vekili Fuad Ağralı'nın çok eskiden- ı 
eri rahatsız ve yorgun bulunması nıiinasebetilc kabineden çekil
meyi tasa\•vur ettiği şayi olmu1sa da bu şa~·iayı te,yid eder hiçbir 
resmi maliimat alınamamıştır . 

Bu şayiaya nazaran, Maliye VekiJi çekildiği takdirde Maliye 
Vekaletine Büyük MilJet Meclisi Reisi '\'e uzun müddet Maliye 
Vekilliği etmiş bulunan Mustafa Abdülhalik Rcnda'nın geçmesi 
ve Büyük MiUet Meclisi Reisliğine de Fethi Ok;\o·ar'm seçilmesi 
nıuhtemeldir. Yine bu kabilden şayi olduğuna göre Fuad Ağralı 
çekildiği takdirde l\faliye Vekaletine Antalya sayla\'1 Cezmi 
Er~in'in getirilmesi de muhtemeldir. Fakat, biitün bu lıaberler 
tahmin ve şayiadan ibaret olup vakıa halinde hiçbir şey )•oktur. 

Yine bir şayiaya ve dün de Son Posta Ankara muhabirinin 
temas ettiği bir şayiaya nazaran Büyük 'Millet Meclisinde de inti
habı tecdid hususunda bir temayül belirdiği ka~·dedilıncktcdir. 

• 

Kaçak~ı Perman 

Helva 
içinde 
Eroin 
----

Suçlu Suç Üstünde 
Yakalandı Yazısı &acıda 

Ki SACA 1 
Neden ve Niçin ? .. 
Sözün tartısızı can sıkar. Son 

günlerde gazetelerimizde daha iki 
ay önce hiç konuşulmaz, konu • 
şulması yerinde görülmez olan 
bazı mevzuların Jıafif ten hafife 
de olsa konuşulmıya başlandığını 
görüyoruz. 

Mehmed Akif'in edebi ve milli 
şahsiyetinden ziyade dini şahsi -
yeti meseli münakaşa mevzuu ol
du. Neden ve niçin?. Yine metiela 
laikliğin dinsizlik mi, dinlilik mi 
olduğu yolunda yazılar görüldü. 
Yeşilden, kırmızıdan bahseden

ler, bunların misalini isant eden
ler oldu. 

Madem ki, bunlar mühim, çok 
mühim, matbuatta münakaşası 

fikri, içtimai, ilmi faydalar geti-
. ren mevzulardı; bugiin bunları 
konuşanlar bilfarz altı ay evvel 
Türkiyede ve İstanbulda değiJler 
miydi?. 

Onuu içindir ki1 şimdi: 

- Neden ve .. niçin?. 
Diyoruz. 

• • 

Hükümetciler Va z i • 
Vahim Olduğunu Söyl · 
Madrid 17 (A.A.)- Cumhuri -

yetçi kıtaat, Endülüste yeni bir 
taarruz icra etmişlerdir. Bu kıta
at, Garanatanın şimali garbisine 
40 kilometre mesafede kain Tozar 
m.ıntakasında FrankisUerin hat
larını yarmışlardır. 

Barselona 17 (A.A.)- Havas a
jansı muhabirinden: 

Frankistlerin tayyareleri, Tar
ragone - Barselona şosesini müte
madiyen bombardıman etmekte ve 
zaptedilmi§ araziden gelen mül
teciler bu şose boyunca Barsclo-

1 
1 

naya doğru kaçın 
vakkat bir melce 
vaş yavaş ilerlcm 
san kütlesi, ylu t 
mış olup acınacak 
zetmektOOir. 

Askeri mehafil i 
hafili, vaziyetin ' 
lememcktedir. 1' 
huriyetçi kıtaatın 
şiddetli biı: muka 
mekte olduğunu v 
kapılmanın doğru 

ve etmektedir. 

Bugün spor istişare heyeti toplantısını açan Ba 

1 SPOR lŞLERf 

istişare Hey' eti 81 
ilk Toplantısını ~ 
Mekteplilerin Spor Klü1, 

Girmeleri Meselesi de E 
Görüşülecek 

A nkara 17 <Hu.susi muhabiri- , mum Müdürü Geneı 
:ı:nİ2(ien)- Yeni bedPr. ter- hir, ile istişare heye 
biyesi kanunu mL.cıbincc den meb·us Ce\'det I 

teşkil edilen spor istişaı c heyeti 
bugün ilk toplantısını yaptı. Tay
yare Cemiyeti binasında yapılan 
bu toplantıda Beden Terbiyesi U-

ral Mazlum. emekli 
ri, yarbav Mazhar VE 

lek ile bütün f~era 
(Devamı G ını 



&-aOX !!Ll·&Ar.-17 llııııctV 
:azı 

l'Hlolsi!i LER KARŞISINi:>AI 1 
.__--------Son Telgraf..-. --

MOTııiş BİR OBURLUK 

HİKAYESİ İŞTE 

Ç 
oktanberi oburluk hikayesi 
dinlememiştim. Dünkü ga
zetelerden b~ Bosna Sa-

rayda yaşıyan mlislc•:nanla~ ara
sında geçen ber oburluk hikaye -
ııinden bahsediyor. Bosna Sarayda 
baklava çok meşhur tatlılardan 
biri imiş-. Burada da öyledir ya .. 

Geçen hafta Osman isminde bir 
itçi bir arkadaşile bahse tutuşmuş 
ve ancak on kişinin yiyebileceği 
beş kiloluk büyük bir tepsi bak
lavayı yemiş .. 

Osmanın, bu kadar baklavayı 
yedikten sonra, ne hal aldığını 

:bilmiyorum.. Beş kilo baklava, 
Osmam beş gün de hasta yatırma
dı ise, vallahi çok iyi.. 

GELİN, KAYNANA, DAMAD 

MÜNASEBETLERİ 

Evvelki gcee de, Taksimde, bir 
köfteci garson nişanlısı ile kay -
nana.sını yara!~.. Daha iki üç 
gün evvel de. Fatihde gene bir 
kltib karısı ile kaynanasını öl -
türmüştü.. Karısına kızan hep 
anasına saldırıyor, hem kızına .. 

Eskidenıberi kaynanalar sevil
mez amma, bu derecesi görülmüş 
şey değildi.. 

Ümid edilmiyen bir zamanda, 
birisi, yemek üstüne gelirse: 

- Kaynanan seviyormuş, der
lerdi .. 
Artık bu cümleyi kullananuya

cağız galiba .. 

DÖNYADA HALA 

ÇİRKİN KADIN VAR MI?. 

Şu dün.yada neler oluyor?. Da
nimarkada, 13 yaşından 20 ;1pşına 
kadar, çirkin ve evlenemiyeceği 
zannedilen kınları sigorta eden bir 

\ 
KOÇUK 1 

__:...H..:.:..A....;;B~E;.;...R..;;L=E-...R_ 
* Suri) emenşeli bazı malların 

Hatay malı imİi gibi memleketi
mize sokulması hakkında şehri -
mizde olduğu gibi harıcde de tah
kikat yapılması münasib görül -
müştür. 

* Maliye Yeki.Jeti her değir -
mende unların muhakkak yeni 
çqvallara konmasını bildirmiştir. 
Aliıkadralar bunun bir çuval buh
raııı doğuracağını iddia etmekte
dirler! .. 

,\- Merkezi İsviçrede bulunana 
bir saat fabrikası İzınirdeki ecen
tasına gönderdiği bir mektubda, 
Canakkalede Atatürkün hayatını 
kurtarmış olan saati bulana 250 
bin frank ve bu saatin kimse ol
duğunu haber verene 1000 frank 
vereceğini bildirmittir. 

* Mısır Harbiye Nazırı istifa 
etmiştir. Kabinenin de istifa ede
ceği söylenmektedir. * İrlanda; tamamile İngiltere
den ayrılmak istemektedir. * Başvekil Celil Bayar dün 
İktısad Vekaletine giderek Vekil 
Hüsnü Çakır ile birlikte 2 saat ik
tısadt işlerle meşgul olmuştur. 

*Büyük Millet Meclisinin dün
kü toplantısında yeni meb'usla -
rımız da and içmişlerdir. 
,__ 

' 

çok ıürketler varmış .. Kızları gü
zel olıruyan birçok aileler bu şir

ketlere müracaat ediyorlarmış. 
Evlenemiyecekleri zannedilen ve 
pahalı pahalı sigortaya konulan 

bu kızlardan birçoğunun kısmet~ 
tam sigorta edildiği vakit çıkı -
yormuş. Ne hayırlı şirketmiş?. 

Şimdi dünyada çirkin kadın kal
madı amma, demek Danimarkada 
hala varmış .. Türlü türlü boya
lar, güzellik ilaçları, masajlar, 
jimnastik hareketleri, moda tav
siyeleri, elbise çeşidleri, saç tu
valetleri, bütün kadınları güzel 
göstermek için uğraşıyor .. 

ON ÇOCUKLU 20 

_YAŞINDA BİR ANA 

Belgraddan gelen bir havadise 
göre, henüz 20 yaşında bulunan 
gene bir ana, şimdiye kadar 10 ço

cuk doğurmuş .. Hele bir defasında 
üç çocuğu bir batında vücude ge
tirmiş .. Allah sıhhat ve afiyet ver
sin .. On çoc..ık anası olmak kolay 
değil .. Hani, bir çocuğuna baka -
mıyan, eteğim toplıyamıyan be
ceriksiz analar vardır. 

CİNAYETLERİN KAÇ 

SEBEBİ VARDIK?. 

Bir akşam refikimb, son gün
lerde kadın ve içki yüı<ünden ya
pılan cinayetlerin arttığını yazı

yor. Be birader, bizim bildiğimiz 
cinayet dediğin, zaten, lıaşk;ı se
bebten olmaz ki .. Bir sebeb daha 
var: Para ... BiT alacak yüzünden 
herif çeker bıçağı, karşısındakini 
şişler... Fakat son zamanlarda 
kimse kimseye borç para ver:ne
diğine göre, bu sebeb de orta -
dan kalkmış olur. Geriye kalıyor 
iki sebeb: İçki ve kadın .. 

AHMET RAUF 

İki Çocuk 
Yankesici 

Polis dün biri 17 vediğeri 18 ya
şında iki çocuğu yankesicilik cür
mile yakalıyarak adliyeye teslim 
etmiştir: 

Rasim ve Muzaffer ismindeki bu 
talebeler evvelki gün Ferah ti -
yatro ve sineması gişesi önünde 
bilet almakta olan Rifat isminde 
bir adamın arka cebinden cüzda
nını çalarak içindeki 17 lira pa -
rayı aşırmışlardır. 

Rasim ve Muzafrfer hemen pa
ralan oracıkta taksim etmişler ve 
biri götürüp Aksarayda bir kah
veye diğeri de o civardaki camiin 
halasına sekizer buçuk lirayı sak
lamışlardır. 

Rifatin şikayeti üzerine polis 
hemen tahkikata girişmişve dün 
bunları yakalıyarak 3 üncü sulh 
ceza mahkemesine vermiştir. 

Muhakeme her iki talebeyi de 
birer buçuk ay hapse mahkiım et
miş ve tevkif eylemiştir. 

Tevkif Edildi 
Ankara caddesinde kavga eder

lerken kendilerini ayırmak istiyen 
komisc Eleme hakaret eden ba
lıkçı Sadullah dün asliye 4 üncü 
ceza mahkemesinde tevkif olun
muştur. 

GÖKYOzOr..oE 
AŞK YARIŞLARI 

No.91 

Reşad gözlerini yere indirdi-. 
Bir kelime ile cevab verdi: 
- Vicdanınız ... 
Necminin canı sıkıldı: 
- Ne demek istiyorsun, Reşad? 

Sen onu seviyorsun .. O da seni se
viyorsa, birleşmenize kim engel 
olacak? Biz karar verdik .. Bu iş 

- eğer sence bir mahzur yoksa -
bugün bitmeli. 

- Bitemez, baba! Çünkü, Su -
nayı benden önce seven bir başka 
genç var. 

İkisi birden bağırdılar: 
- Kimmiş bu genç?. 
Reşad cevab verdi: 
- Benimle beraber çalışan mü-

Ya.zan: hkender F. SERTELIJ 
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hendis Cemil.. 
Cemili ikisi de tanımıyordu. 
Tahir dudağını bükerek: 
- Kulak verme sen .. Böyle u

zaktan uzağa kız sevenler çok -
tur. Benim kızım burada ilk de
fa sizi tanıdı ve bu ilk aşkıdır. Bir 
genç kızın kalbile fazla oynamağa 
gelmez. Mühendis Cemili tanımı
yorum. Fakat, senden yüksek bir 
şahsiyet olsa da bizce kıymeti yok. 
Suna sizinle evlenmek istiyor. 

- Bunu nereden anladınız? 
- Annesi söylüyor. Ben de her 

halinden seziyorum bunu. 
- Fakat, Cemil bana yalvarı -

yor. Suna ile evlenmek için be -

Fi atlar 
Neden 

Yüksek? 
Mevsim icabı Tedbir 

Alınacak 
Şehrin et ihtiyacını normal bir 

şekilde karşıalmak için faali -
yette bulunan devlet ziraat ku
rumunun çalışmalarına rağmen, 

mevsim icabatına göre et fiatları
nın bir miktar yükselmesine mani 
olunamamıştır. 

Krum, canlı hayvan piyasasını 
yükseltmemek için, K•radenizden 
1000 ve 2000 aded olmak üzere iki 
parti karaman koyunu getirtmiş
tir. Fakat, kurumun kendi teş -
kilatından getirdiği bu koyun -
!ara rağmen, piyasada bir fiat yük
selmesinin önüne geçilememişse 

de, bundan sonra da, daimi surette 
hayvan getirtmekte devam ede -
ceğinden fiatların bir kararda kal
ması temin edileceği kuvvetle u
mulmaktadır. 

Devlet ziraat kurumu namına, 
Karadenizden yola çıkarılmış her 
parti koyun daha bugünlerde bek
lenmektedir. 

-<>--

Karısını Öldüren 
Muiz 

Mahkemede 
Beyoğlunda Kuledibinde genç 

karısı Kalo'yu kıskançlık neticesi 
öldüren Moizin dün cinayet mah
kemesinde müdafaası yapılmıştır. 

Mumaileyhin vekilı avuk~L Cemil 
Saçlı, cinayeti uzun uzun teşrih 

etmiş ve Moizin karısına hitaben: 
- Eğer sen bana ihanet ede -

ceksen al şu bıçağı, beni vur daha 
iyi yaparsın!. 

Dediğini ve bunun akabinde 
genç kadının hemen bıçağı kapıp 
kendisine doğru hücum etmesi 
üzerine müdafaa için atıldığını 

bu sıralarda da ikisinin bıçakla 

beraber yere düşerek Kalo'nun 
yerdeki boğuşma sırasında bıçağa 
temas edip yaralandığını ve son
ra da öldüğünü iddia etmiştir. 

Bay Cemil bundan sonra genç 
kadının Enver isminde bir aşıkı 
olduğunun da nazarı itibare alın
masını ve hadisede bu sebeble 
şiddetli tahrik bulunduğunun na
zarı itibare alınıp az ceza veril -
mesini istemiştir. Bundan sonra 
muhakeme karar için talik olun
muştur. 

Sarhoşluk Bu .. 
Taksimde Elmadağı caddesinde 

Yedikuyulu sokağında oturan 
Mustafa oğlu Hasan ıle arkadaşı 
Ali Beyoğlunda bir meyhaneye 
giderek içki alemi yapmışlar ve 
neş'eli bir vakit geçirmişlerdir. 

Nihayet Ali hesabını vermiş ve 
ayrılmışlardır. Aradan iki saat 
kadar bir zaman geçtikten sonra 
Ali, Hasarım evine giderek Ha
sarım hissesine düşen parayı iste
miş ve bu yüzden aralarında kav
ga çıkmıştır. Kavga büyümüş ve 
Hasan eline geçirdiği takunya ile 
Aliyi başından yaralamış Alide 
Hasarım kolunu ısırmıştır. 

nim yardımımı istedi. Ben de söz 
verdim ona. Şimdi benim Suna ile 
alakadar ol0uğumu görürse, kal
bi kırılır ve ben onun yanında çok 
küçük düşerim. 
Reşad babasına döndü: 
- Hayır, baba! Bu olamaz. Bay 

Tahir nasıl bir genç kızın kalbile 
oynamak istemiyorsa, ben de ar
kadaşımın aşkile istihza edemem. 
Hem o Sunayı delicesine seviyor. 
Uzaktan geçerken bir resmini çek
miş .. Her gün bu resme bakarak 
ağlıyor. İtiraf ederim ki, hiı;ıbir er
kek, bu zamanda, bir kızı bu ka
dar derin ve riyasız bir aşkla se
vemez. 

İki baba hıı:yretle bi~birlerine 
bakıştılar. 

Necmi: 
- Tuhaf şey bu .. 
Diye söylenerek yerinden kalk

tı ve odanın içinde sinirli adım
larla dolaşmağa başladı. 

Tahir de söyliyecek söz bula -

P O .L .. 
1 Si 

Ve .. Mahkemeler 
• ~ # - -. • • • -

Belediye 
Haksız 
Cıktı! 
' 

Uumumi Hala Yok, 
Köylü Ne Yapsın? 
Ahmed isminde 70 yaşlarında bir 

köylü hastalanarak İstanbula gel
miş ve dün vapurdan çıkınca doğ
ru Topkapıdaki bir hemşerinin ya
nına gitmek üzere Köprüden bir 
tramvaya binmiştir. 

Fakat adamcağız İstanbulun ya
bancısı olduğu için yanlışlıkla Be
yoğlu tramvayına binmiş ve an
cak Şişhane karakoluna vardıktan 
sonra yanına gelen bildçi para is
teyince bu yanlışlık anlaşılmıştır. 
İhtiyar köylü Şişhaneden tek -

rar bir tramvaya - bu sefer etraf
takilere sorarak - binip beyazıda 
gelmiş ve orada da Topkapı tram
vayını bulmuştur. Fakat bu tram
vay değiştirme serencamı ihtiyar 
köylüyü hayli sarstığı için esasen 
hasta bulunan zavallı adam, Çapa 
ile Aksaray arasında ansızın sıkı
şarak tabii bir ihtiyacın def'i mec
buriyeti karşısında kalmıştı. 

Ahmed tramvaydakilere derdi
ni anlatıp tramvaydaki veya ci -
vardaki kabineyi ı;;orıtıuşsa da o
nun bu safiyetine gülen yolcular 
kendisine tren veya "'apurda ol
madığını ve civarda b<iyle yer bu
lunmadığını söylemişler; gideceğil 

yere kadar sabretmesini tavsiye 
etmişlerdir. 

Yaşının ve hastalığının icabı bu 
sabrı gösteremeyen Ahmed, he -
men telaşla yerinden kalkıp tram
vayı durdutmuş bir müddet ci -
varda münasib bir yer aradıktan 
sonra, oracıkta tramvay yolunda 
işini bitirmiştir. 

Fakat bu sıralarda oradan geç
mekte olan nahiye müdürü ile 
yanındaki memurlar hemen ih
tiyarı yakalamışlar ve 5 liralık bir 
ceza kesmişlerdir. 

Ahmed bu cezaya karşı: 
- Ben İstanbulun yabancısı -

yım. Yeni geldim. Tramvayda an
sızın sıkıştım ... Yolculara umumi 
halayı sordumsa da burada öyle 
şey olmadığını söylediler! Hal -
buki bizim vilayette; hatta ka -
zamızda ve hatta nahiye merke
zimizle köyümüzde bile mükem
mel umumi halalar var! .. Koskoca 
İstanbulun kalabalık evli ve dük
kanlı şu büyük semtinde hiç böy
le bir yer olmasın olur mu? .. Bi
zim köy yüz hanelik amma iki u
mumi halası mevcud ... 

Demiştir. 

Memurlar Ahmedin bu itlrazı
na mukabil onu Fatih sulh mah -
kemesine vermişlerdir. 

Saf köylü muhakemede de ayni 
haklı sözleri söy !emiş ve meseleyi 
büyük bir hassasiyetle inceleyen 
hakim neticede şu kararı vermiş
tir: 

cBir şehrin belediyesi her semt-

mıyor, mülemadiyen Reşadın yü
züne bakarak: 

- İnanma sen bu aşklara, yav
rum! diyordu. İnsan ümidi kesin
ce ne ateş kalır, ne heyecan .. 
Reşadın babası birdenbire oğlu

nun yanında durdu: 
-Ben de bu zamanda senin 

kadar ferağatinefs sahibi bir genç 
görmedim, R~ad! Meğer senin ne 
büyük faziletlerin varmış... De
mek Sunayı kendi elinle bir baş
kasına vermekte tereddüt etmi
yeceksin?. Bunun vereceği ıztıra
ba dayanacaksın, öyle mi? 

- Evet, baba! Her acıya da -
yandığım gibi, buna da tahammül 
edeceğim. Eğer Cemil, Sunaya 
kavuşmazsa intihar edecek. Onu 
tanırsanız, benden çok sevecek -
siniz! Böyle değerli bir genci sefil 
ve perişan ve belki de tamamile 
mahvolmaktan ancak siz kurtara
caksınız! 

Bay Necmi çok hiddetlenmişti. 

Bir Zina 
Davası 

Görülüyor 
Kadın Çocuğunu da 

Görmek İstiyor 
Bayan Mukaddes, asabi adım -

!arla üçüncü hukuk mahkemesi 
salonuna girdi .. Ve kocası İsma -
ilin avukatı yanında durdu .. 

Genç kadın sinirli olduğu ka -
dar, kederli görünüyordu .. Bakış
larını büyük bir ıztırabın acısı 

ile kıvrandığı belli idi ... 

Hakimin: 

Kocandan neden ayrılmak isti
yorsun? 

Sualine şu cevabı verdi: 
- Efendim, ben bu adamla on 

iki yıldanberi ev !iyim . Ondan bir 
kız çocuğum oldu. Yavrum, şimdi 
on bir yaşındadır. İsmail ile tam 

on yıl gayet iyi geçindik .. Kendisi 
altıncı dairede kapıcılık yapıyor
du .. Fakat aldığı para ile evimizi 
idare etmek imkanı olmadığı için 
ben de apartımanlarda hizmet -

çilik yapıyorum.. Kendisini sev
diğim için bu haaytımdan mem -
nundum .. 

Kadın sustu .. Bir müddet önüne 
bakarak, düşündü, sonra başını 

ağır ağır kaldırarak sözüne devam 
etti: 

- Kocam on yıl bana sadık kal
dı, beni aldatmadı, beni ihmal e
derek başka kadınlarla münase -
bette bulunmadı... Fakat sonra, 
ona ne oldu?. Anlı yamadım. İsma
il, benden birdenbire soğudu .. Çok 
geçmeden de, bunun sebebini öğ
rendim: Meğer, Nefis~ isminde bir 
kadını seviyormuş.. Tabii bunu 
öğrenince, kendisinden nefret et
tim ve ayrılmağa karar verdim .. 
Esasen asliye üçüncü cezada da 
zina davamız devam ediyor. 

- Kocanızdan ne zamandanberi 
ayrı yaşıyorsunuz?. 

- Bir buçuk senedenberi.. 
Bayan Mukaddes derin derin 

iç çekti: 

- Ve o zamandanberi kızımı da 
göremiyorum .. Bir buçuk senedir, 
yavrumun hasretile yanıyorum. 

Beni kızımla görüştürmüyorlar .. 
genç kadının gözleri dolmuştu .. 

- Ben evladımı isterim, bay 
hakim!.. Artık bu ayrılığa taham
mül edemem .. Onu ben büyüttüm. 
Kızımın ihtiyaçlarını hep ben te
min ettim.. Hizmetçilikten kazan
dığım para ile ona fakirliğimizi 

hissettirmemek için, yavrumun 
boynunu bükmemek için her dile-

de umumi halalar yaptırmak mec
buriyetindedir. Halbuki civarda 
bu mecburiyetin yerine getrrilme
diği anlaşıldığından köylü vatan
daş hareketinde kabahatsizdir. Bi
naenaleyh kendisine ceza teret -
tüp etmez! ..• 

HALÜK CEMAL 

Fakat oğluna değil, tasadüflere 
kızıyordu o. 

Tahir susmuştu. 
Fakat o da hayretini gizliye -

miyor ve garib bir hayranlıkla 
Reşadın yüzüne bakıyordu. 
Reşad ayağa kalktı. 

Ve babasına dönerek: 
- Başka bir eınrıniz var mı? 
Diye sordu. 
Necmi: 
- Ben senin gibi, başkalarının 

menfaatini kendi saadetinden faz
la düşünen bir insan görmedim 
ömrümde. 

Diye mırıldanıyordu. 
Artık bu vaziyet karşısında Ta-

hire de söz düşmüyordu. 
Necmi: 
- Haydi git oğlum .. 
Diyerek yerine oturdu. 
Reşad odadan çıkınca, Tahir, 

müdürünün elini sık!>: 
- Tebrik ederim sizi, bayım! 

Çocuğunuza öyle iyi ve sarsılmaz 

Bursa · nın 
İmar 
P~anı 

Roma Görüşmelerin 
Sonra 

Prost'un Planı 
Vekalete Gönderildi 

İstanbulun imar planını yapan 
şehircilik mütehassısı Prostun 
Bursanın da planını yaptığını yaz
mıştık. 

Prostun bu planı Bursa bele
diyesi tarafından trceüme oluna
rak Dahiliye Vekaletine gönderil
miştir. 

Dahiliye Vekaleti planı uzun 
uzadıya tetkik etmiş ve muvafık 
görerek tasdik edip Bursaya iade 
etmiştir. 

Yakında planın tatbikine baş -
]anacak ve sür'atle ikmal oluna
caktır. 

--<>---

Hakaretten Bir 
Çok Sabıkası 
Olan Kadın 

Jozefin isminde bir sabıkalı ka
dın dün polise hakaret cürmün -
den dolayı 4 üncü asliye ceza maiı
kemesine verilmiştir: 

Aslen Romen olan bu kadın, 
evvelki gece Karaköy birahanesi
ne gitmiş ve kendisine servis sı
rasında getirilen bir çatalın pisli
ğini bahane ederek bağırıp çağır-
mağa başlamıştır. . 

Jozefin, susmasını ihtar için ge
len polis Rifata da bağırıp çağır
mış, hemen yakalanarak hakkın
da zabıt tutulmuştur. 

Dün birinci asliye ceza mah -
kemesi müddeiumumisi bu kadı
nın polise hakaretten mükerrer 
sabıkası bulunduğundan hemen 
tevkifini istemiştir. 

Muhakeme; şahid celbi için da
vanın gayrimevkuf olarak görül
mesini kararlaştırmıştır. 

Kadını Bıçakladı 
Samatyada oturan Fethi ile ka

rısı Emine, komşuları Latife ve 
Arab İsmail rakı içerlerken ara -
larında kavga çıkmış, Fethi bıça
ğını çekerek Latifeyi başından, 

Arab İsmaili de yüzünden yara -
lamıştır. Fethi bıçağını sağa sola 
sallarken kendisi de yolundan ya
ralanmıştır. 

ğini yerine getirmeğe çalıştım .. 
Halbuki .. 
Kadın ağlıyordu .. 
- Halbuki, İsmail evladımı ba

ı;ından defetmek için, onu bir ka
dının yanına bırakmış. Bakılması 

için de ayda beş lira veriyormuş .. 
İşittiğime göre birkaç aydanberi 
de bu parayı kesmiş .. Şimdi kızca
ğız, mahrumiyetler ve mihnetler 
içinde yaşıyor .. 

- Çacuk için bir şey istiyor 
musun? .. 

- Hayır, ben kendim çalışırım, 
ve yavruma bakarım. Ondan on 
para istemiyorum .. 

Reis Mukaddesten sonra, İsma
ili sorguya çekti.. O da karısından 
ayrılmak istediğini söyledi.. 

Zina davasının neticesini öğ - ı 
rendikten sonra karar vermek için ı 

duruşma 23 şubata bırakıldı .. 
MEHMET HİCRET 

İngiliz Başvekili Mister çe 
berlayn ve Hariciye Vekili 
Halifaks gerek resmi İtalyanı 

• oS' 
gerek İtalyan halkının d 
tezahürleri arasında rtalyadall 
rılmışlardır. Haftalardanberı. 

.. pi 
ternasyonal politikanın on . ı 
işgal etmekte bulunan bu :•Y 
tin neticesi hakkında şu s0 Y1 

bilir ki, İtalyan - İngiliz ~
ğu namına yapılmış bir teza 
den ziyade Fransız - İngiliz 
nüdünü takviyeye yardım . 
bir seyahat olmuştur. İkinC• 

.. 1~ 
neticesi de Çemberlayn ın, 
teredcki muhalifleri karşısı 
vaziyetini kuvvetleştirmiş 0 

sıdır. Bu iki nokta ayrı ayrı 
kike değer. 
ı- Çemberlayn'in 

yaptığı üç seyahat, Avrupa 
hunu kurtarmış olmakla berı 
Almanyaya yap!lan ironse6l 
lar ibbarile İngilterooe de ~ 
tenkide uğramıştır. Binaen• 
Roma ziyaretinde de İtalyaya 
sa nam ve hesabına konsesiYo 
yapılacağından korkulmuştu-

1 
hakika İtalya tarafından yaP 

daveti kabul ettikten sonr~ f 
selerin aldığı cereyan İngıl!Z 
vekilini çok müşkül bir vaıt 
koymuştu. Çemberlayn Roll' 

ziyaret etmek için muvafak31 

vabını verir vermez, İtalyan 
!isinde Fransa aleyhine nii~ 
yapıldL Ve İtalya 1935 iU 

1 
feshetti. Musoliıı.i'nin, İnı:i1 
nazırları tarafından Roma)" 
pılacak olan ziyareti FransaY~ 
şı başka şekilde bir nümayl!i ~ 
kullanmak istediği anlaşılıJ 

ki 1 gnı Bu şartlar altır.dadır n . 
de muhalefet, Roma ziyare~ 
yapılmamasını ÇemberlaY~ 
istemeğe başladılar. BaŞV. 
Romada atlatılacağı söy!end•· w id Corç, avam kamar"'-:'. m ıf 
relerinde Çeınberlayn ın l< 
ve tecrübeli bir devlet ad)? 
lan Musolini karşısında çoc~ 
necek derecede saf olduğtl . 
mutlaka aldanacağını söyl~ 
ğer meb'uslar cmüthiş• ~ti 
ile karşılaştığı zaman alda lf 
mak için Başvekilin yar.ın• 
rikli mütehassıslar almasın' 
siye ettiler. Başvekilin_ dost!~ 
?Jlusolini'nin mahır hır dıP 
ise, Çemberlayn'in de çetil' 
Birmingham iş adamı oldıl! 
hatırlatarak karşı tarafı 1 

etmeğe çalıştı. _Çem~er laY~ 
ziyetleri ve nakıselerı hal<k 
bu münakaşayı dinledikten ·• 

- Rica ederim, dedi. Bıl ~ 
na bırakınız. Hiçbir İngiJlı 
faatini terketmiyeceğimd~ 
Fransız menfaatlerini alak i)J' 
den meseleler üzerinde m 
şaya bile girişmiyeceğimderı 
olunur- Sonra sizleri, bana t. 
değilse de, bizi davet eO ~ 
karşı hürmetkar olmı_!~. ~ 
derim. Kendilerile goruŞ I 
temediğimiz işleri bızımle , 

l .. d•· 
mekte ısrar edecek erıru ~ 
mek onlara karşı hürP'e 
olur. 

Avam kamarası.ndaki bll 
kere, Roma görüşmelerin; 
namesini aşağı, yukarı, t··rı:>' 
miş oldu. Belki de bu mı! f 

bir terbiye vermişsiniz ki.. nın bir kısmı mürettep!•·. 
•. ii1~ 

Necmi çok müteessirdi. Romada Çemberlayn ın 1~ radı. Ve görülüyor ki tngı . 
O, İzmirde Sunadan başka bir ~f 

vek;li avam kamarası fil 
kız tanımıyordu. Tanısa da bu ai- r 
leye çok ısınmıştı. Gönlü Suna ile !erinde çizilen hududurı Jl 
Reşadın birleşmesini istiyordu. çıkmamağa itina etmiştı~ııJ 

den İngiliz halkının du) ı'-' 
- Hele bekliyelim biraz, dedi, vinci, Dey li Telegraf gaı 

Reşad Suna ile arkadaşlığını iler- sözlerle ifade etmekıtedir: ·ff 
letirse, belki başkası hesabına gös- (Devamı 6 ıncı s•~' 
!erdiği bu ferağatten vazgeçer. Siz 1---
de bir taraftan bu Cemil denilen 

çocuğu tahkik edersiniz. Belki bu 
işin böyle oluşunda da kızınız için 
bir hayır vardır. 

- Hayır, bayım! Ben Sunaya 
birşey sezdirmek istemem. Çünkü 
kızım şimdiye kadar ilk defa - bir 

erkek arkadaş olarak - Reşadla 

görüşmüş ve tanışmıştır ve oğlu

nuzu çok beğenmiştir. Bu iş geri 
kalsa bile, ben Cemil hakıkında 

kızıma birşey söyliyemem. 

(Devamı var) 

,. 
Mlşon Ağır tf_~ 

Mazurka kuzum karıcıl1pı' 1 
tanlarını ıty, süsten, bütii.O JJI 

lerinl tak da. yanıma ,.eı. ıtf. 

- Ne oldu. ne var koe'' / 
ıı 

- Ne olacak. Belki t.srf 1 ( 

rür de befenlr, seni aıır. "'~ ı 
KaraıülDf'ük, Hırka~ 

ilk okul brşı.sıP~,I 
CAllİT D~ 



, FAYDALI BiR TEŞEBBOS 
Marango z lar 

Kooperatifi 
u mumi Kongre 

Toplan ıyo r 

:.e. 
r ~ .. - . . .. 

Parazit •• 

S on günlerde en çok kulla
nılan kelimelerden biri de: 

- Parazit ... 

/ Dilencilikle Mücadele j / 
Çocukları ·Kurtarma 
Yurdu Serserileri 

Bekliyor, Giden Yok 

Çalgılı 
Yerlerin 

Derdi 
Belediyeye Bazı 

Şikayetler Yapıldı 

Galatada Hazaren caddesınde 
~d~ Iet hanında bulunan İstan -
kul Marangozlar Cemiyeti mer -

e• ayn; caddede Nazlı apartı • 

Kurulmasına karar 
tanbul marangozlar 

verilen, İs
kooperati!i 

Oldu. Aslında tufeyli, haşere 

gibi anlamlarda kullanılan bu ke
lime bir hayli vakittir radyodaki 
ses arızalarında kullanılırken, 

şimdi de Ekrem König hadisesi ve 
devlet dairelerinin büyük müba
yaa işlerindeki komisyoncular 
münasebetile dile düştü. 

Bir zat, dünyadan bihaber bir 

Müessesedeki 7 5 Çocuk Nasıl 
Bir Terbiye Görüyor ? 

- stanbul sokaklarında iş l güçsüz dolaşan kimsesiz ço-
yirmi yaşına gelince bırer serma
ye ile hayata atılırlar. Müessese
nin yemekhanesi, yatakhanesi, 
dershaneleri muntazamdır. Ak -
şamları nazari dersler görürler. 
Müessesede ceza yoktur. Çocuk -
lar çok esaslı bir disıplin içinde 
yetiştrilmektedirler. Bu müesse
de göze çarpan bir noktayı da 
zikredelim: Çocuklar bu mU:esse
sede yalan söylemezler. Her ço -
cuk - eğer bir suç işlemİ§Se - der
hal mürebbisine suçunu itiraf e
der. Müessesede himaye gören ço
cuklara ilk gününden bu terbiye 
verilmiştir. 

İçki satılan bazı yerlerde ara
ma uğrayan ve pek kısa bir müd
det çalgı çalarak bir kaç kuruş 

toplayan seyyar çalgıcılar dola -
yısile, belediye memurları tara -
fından ceza kesildiği belediye re
isliğine şikayet olunmuştur. 

rıı an 'k · ' 
· ı ınci kat 6 numaraya nak

ledılmiştir, 
Cemiyet, senelik kongresini, bu 

Yen· b' 
gü ı •nada, 25/1/939 Çarşamba 

nu saat 14 te yapacaktır. Kon
!ll'e n · 

1 
•z_a mnamesi şudur; 

- idare heyeti 939 yılı çalış
rııa rap ru 

kik
2

. - 9:ıa 'yılı hesaplarının tet -
ı , 

k 
3 

- 939 senesi bilancosunun o
unması , 
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4
. - İdare heyetinin yarısı için 

projesinin, bazı maddeleri üze • 
rinde görüşmek için geçenlerde 
Ankaraya giderek İktisat Veka
Jetile temasta bulunan Marangoz-

!ar Cemiyeti umumi katibi Fuat, 
Tezer Ankaradan avdet etmiştir. 

gafil olacak ki, muhatabının: 
- Parazit!. 
Dcn1esini: 
- Parrrrrasız .. 
Anlamış ve .. adeta gücüomiye 

kalkışmış. 

J\luhatabı derhal tavzih etmiş: ] 
- Parrrrasızlık, pnrrrazit o]mı .. 

yanlar da asıldır. 
Amma, ben ondan bahsetme • 

dim. Parn-razit .. 
Diyorum .. 
Bu cevab üzerinde durdum dur

dum da haksız hiç bir tarafını bu
lamadım .. Doğrusu. 

cukların son günlerde yine 
sayısı çoğalmağa başladı. Akşam 

üstü bilhassa yağmurlu havalar
da çırçıplak denecek kadar pej -
mürde kıyafetli bir takım çocuk
lar sokaklarda dolaşıp dilenmek
tedirler. 

Halbuki, belediyenin bu işle 
uğraşan bir Çocukları Kurtarma 
Yurdu vardır. Bu müessese faali
yete geçtiği gündenberi memle -
kete epeyce faydalı olmuş ve 
bir takım çocukları cemiyete ka
zandrımıştır. 

Diğer taraftan bu kabil mües-
• sese sahipleri her ay 22,5 lira be

lediye resmi vererek daimi bir saz 
heyeti koydukları halae bazı yer
lerde; bu heyetler arasında kadın 
hanende bulunmasına müsaade 
olunmadığını da şikayet etmiş -
lerdir. 

Belediye Reisliği her ik, müra
caat ve şikayeti de ehemmiyet
le tetkik etmektedir. -

eçıın Yapılması. 

Bu suretle, mukaveıe projesi -
nin bütün maddelerı temamile 
tavazzuh etmiş bir şekilde hazır
lanmış bulunduğundaıı koopera • 

tif müessisleri bugünlerde, Ma • 
rangozlar Cemiyeti merkezinde 
bir toplantı yaparak, mukavelenin 

imzası hususunda görüşecekler -

dir . 

Maarifde işler 
Sür ünc ü mede 
Kalmıy ac a k 

Muhakkak ki, 
- Parrrasızlığın zıddı: Parrra

zitlik oluyar! 
Bt'RHAN CEVAD 

Baka yalar 
Af 

Edilecek 

Galatada Bankalar caddesinde 
Çocukları Kurtarma Yurdunda 
bugün 75 çocuk vardır. Bu ço -
cuk!ar b ir müdür ve dört müreb
bi tarafından idare ve terbiye e

dılmektedir. Müessese dahilinde 
bir marangoz atölyesi doğrama -
cı fabrikası, dokuma tezgahlan, 
hazır mobilye atölyesi, ayakkabı 

atölyesi ve terzilik şubesi vardır. 
Çocuklar burada yevmiye ile ça
lışırlar. Yevmiyeleri müessese -
nin kasasında işletilir. Çocuklar 

Müessese başında uzun zarnan
danberi muvaffakiyetle çalışan 
doktor Kazım Zafir Yenerdcn 
müessesenin tekemmülüne uğ -
raşrnaktadır. 

Kredi 
P\nlaşması 
Berlinde Dün İmza 

Edildi 

1-Ier Şey İçin Mutlaka Vekalete 
Müracaata Ne Lüzum Var ? 

1\ /f aarif Vekaleti; en küçük iş
l Y 1 ler için bile talebe velileri
V k nln ve maarif idarelerinin 
re~ alete baş vurduklarını göre -

d.. bu hususta dün maarif mü -
ur!"''" . 
B 

u,. une bır emir gönderrruştir. 
unda ez .. 1 tedir; cum e şöyle denilmek-

•B "t " u un İ§lerln alikadar kanun 
Ve ' 

Dllamname ve talimatname -
!er· il .. 
k" ı e teshil olunmuş olan hu -
umıere göre yürümesi !Azım ol

duğu tekmil Maarif Vekiıleti men-
111Plarınca malfun olmasına rağ
~en bazı maarif ve mektep idare
..;rınce iş sahiplerine bu hüküm-

lere göre kat'i cevap vermek la
zım gelirken bir defa da vekilliğe 
baş vurulmasının tavsıye olun -
duğu görülmektedir. N~ yolda yü
rütüldükleri ve hallolunacakları 

bir kanun veya nizaınname, ta -
liınatname, talimat Ve emirle ta
yin ve tasrih olunmuş olan işler 
içın müracaat sahiplerıne idare -
!erce müsbet veya meufi cevap ve~ 
rilmesini ve bu kanunlarda işler 

için vekilliğin lüzums.ız yere iş -
gal olunmamasını ve işlerııı sü -
rüncemede kalmasına meydan ve
rilmeemsini ehemmiyetle bildiri

rim.> 

İşçilerin Hakkı ı Yeni Yolcu 
Verilmiyor Salonu da 

mu? Tamamlanıyor 
?lı 'l'ramvay Şirketinden, §ırketln Galatada yapılmakta olan yeni 
la eınur ve müstahdemlerinin bak- yolcu salonunun Haziranda ta -
y rıve alacakları olaıı yarım mil- marn olaca~ anlaşılmaktadır. 
ceon liradan fazla paranın evvel- Salonda; gümrük muhafaza baş 

Yazıldı"- m u"du"rlu" "u", polis 5 inci •ube ve dan • "' gibi, §İrket tarabn - " • 

d alakadarlara iadesi ve ara _ d~niz işleri müdürlüğü de bulu-
ak· 

lkr 
1 anlaşmazlığın halledilmesi, nacaktır. 
ısat V k" Bu daireler ·, yeni yıl bütçele-nı e "'eti ve şırket mü -

essilJe · rine k~ndi kısımlarının tefrişi i-he;;·eı· nnden mürekkep hakem . k 
tl ının kararına iktiran etmiş- çin icap eden tahsısatı oymuş -

!ardır .. 
Bıı he;; t .. Yeni yolcu salonunun üstüne 

nakı " ' gunlerder.beri yap büyük bir projektör rie konacak-
llek a. olduğu tetkikatı ikmal et- tır. Bu muazzam projektör ile ge-
k uzeredir. Ayın 24 ne kadar celeri limanımızdan geçecek olan 

• 1 tarın k 1 d'l k hi·d· ı Vererek alakadarlara transit gemiler ontro e ı ece -

Reisicumhurumuz hmet lnönü
nün son seyahatlerinde arazi ver
gisinin bakaya vaziyetı de tetkik 
olunmuş ve birçok k.lylüler ba
kaya borçlarının affiı :i rica et -
mişlerdi. 

Bunun üzerine keyf,yetin ince
lenmesi Maliye Vekaletine bildi -
rilmiş ve bilahare yeni bir kanun 
projesi hazırlanmıştır . 

Geçenlerde karilerirnze ilk defa 
haber verdiğimiz veçhile bu pro
]eden 1340-1935 seneleri arasın -

daki arazi vergisi borçları affo -
lunacaktır. 

Bu hususta hazırlanan kanun 
liıyihaSJ dün acele müzakere o -
lunmak üzere Büyük Millet ~ec
lisine verilmiştir. 

---o--

Barem 
Layihası 

Büyük Millet Meclisi bütçe en
cümeni dün toplanarak memur 
ve ücretlilerin yeni haremleri ü
zerinde meşgul olmuştur. Hemen 
bütün Vekiller bu içtimaa iştirak 
eylemişlerdir. 

Encümen halen gerek memur
ların ve gerek ücretlilerin harem
lerini mütenazır olarak hazırla -
mak üzere yeni layihanın heyeti 
umumiyesi üzerinde görüşmek -
tedir 

--<>--

yeni Bir Vapur Geldi 
Denizbank tarafından Alman -

yaya ısmarlanan vapurlardan 
Sur da dün limanımıza gelmiş

tir. 

Hatay'a 
Posta Ücretleri 

İndirilecek 
Kardeş Hatayda çıkan gazete 

mecmuaların memleketimize gön
der ilmesinin; posta ücreUerinin 

okluğundan dolayı çok zor ol -
duğu şikayet olunmuştur. 

Çünkü; 1 kuruşluk Hatay ga -
zetelerini memleketimize gönder
mek için gazete başına 1 buçuk 
kuruş pul parası vermek llizım 
gelmektedir!.. 
Diğer taraftan İstanbul tüccar

ları da Hatayla olan ticari müna
sebetlerini arttırmak istemekte 
fakat telgraf ücretlerınin yüksek
liğinin kendilerini mutazarrır et-
tiğini söylemektedirler. 

1 
Bunlar; kelime başına 25 kuruş 

gibi yüksek bir ücret alınması 
yüzünden ticaretin ruhu olan sür
atlen istifade edemediklerini be
yanu etmektedirler, 

Bu münasebetle 2 kardeş mem
leket arasında posta ücretlerinin 
yeniden tanzim olunması ve ten
zilatlı bir tarife tatbiki için bir 
anlaşma yapılması alakadarlar • 
dan istenmiştir. 

Yeni Araba Vapurları 

Şirketi Hayriyenin yaptırma
ğa karar verdiği, yeni araba va
purunun inşasına ait teferuatın 
ihzarına başlanmıştır. Şirket bu 
işle ehemmiyetli surette al.fıkadar 1 
olmaktadır. 

Sokaklarda dolaşan işsiz ve hi
mayesiz çocukların böyle fayda -
lı bir randıman veren koruma 
müessesemiz varken sokaklarda 
dolaşmaları doğru değıldir. Bu gi
bi kimsesiz ve himay<'siz çocuk
ları bu müesseseye göndermek 
suretile dilencilikten ve cemiyete 
muzir olmaktan kurtarmalıyız. 

Fazla Tütün 
Zarara mı Seheb. 
Oluyormuş? 
Bazı yerlerde fazla tütün ye

tiştirilmesi yüzünden mahsulün 
tamamen satılamadığı ve bu se
beple mühim bir kısmının müs • 

tahsil elinde kalarak ekicilerin 
zararına sebep olduğu görülmüş
tür. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekfıle -
ti; bu münasebetle tekmil tütün 

mınta.kalarında.ki alakadarlara 
mühim bir emir göndermiştir. 

Bu emirde; fazla tütün ekilme
sinin ınrneleket için mühim bir 
zarar olduğu kaydedilmekte ve 
bu keyfiyetin daima gözönünde 

tutularak İnhisar ida=elerile Ti -
caret ve Ziraat Odalarının, bele
diyelerin ve borsa ıdarelerinin 
propaganda yapmaları ve bu su-
retle mü»tahsilin az fakat nefis 
tütün y~tiştirmelerini temin ey -
lemeleri bildirilmektedir. -·Pamukçuların Dilekleri 

Sanayi Birliği idare heyeti dün 
toplanmıştır. Bu içtimada pamuk
çuların dilekleri ve talepleri tet
kik olunmuştur. 

Bilahare; heyeti umumiye iç
timaı için hazırlanan rapor tas
dik edildikten sonra 3 komitenin 
teşkil ve içtimaa çağırılması ka

Almanyanın hükı'.ımetımıze aç

tığı 150 mılyon marklık kredi an

laşması dün saat 12 de Bcrlinde 

Alman Hariciye nı·zareh bina -

sında Alman Haric ıye Nezareti 

müsteşarilc Hariciye Vekaleti u

mumi katibi Bay Numan Rifat 

Menemencioğlu, Antalya meb'u

b'U Cezmi Erçin tarafından imza 

olunmuştur. 

---<>---

Ekmek Tekrar 
Ucuzlatılacak 

Belediyede istanbulun lktısadi 
vaziyetini tetkik eden istişare he
yeti, ekmek imal eden fırınlarda 
bir çuval için kabul olunan 190 
kuruşu 125 kuruşa indirmenin la
zım geldiğini kararlaştırmıştır. Bu 
suretle bir ekmekten 30 paralık 

tenzilat yapmak kabil olacaktır. 
Diğer taraftan istişare heyeti 

yağ ve süt işlerini de ele almıştır. 

---<>---

Yüksek 
• 

Ik tıs ad 
Mektebi 

Yüksek iktısad ve ticaret mek
tebinin 56 ıncı senei devriyesi mü
nasebetile dün saat 17 de Tokat -
liyan oteli salonlarında bir çay 
ziyafeti verilmiştr. 

Mektebn talebe mevcudu git -
tikçe artmaktadır. Şimdiye kadar 
mektebden 700 - 800 genç mezun 
olmuştur. 

Bu vapur İzmir körfezinde iş -
leyecektir. Yeni vapur; temizlen
mek üzere Halice alınmıştır. ı rel' ('kti.r. 

tir. 

' --..,,,.,,~---~~~~~~-==~~~-----.~~~~~~~~~~.....-· - . ..,.._ 
· ---- - cari idi. o, Alemdarı'l İstanbula !arı gayretleri suya düşürmüştü. Fakat; çok kurnaz bir ho - ı 

ZORBALAR girmemes ı için Şeyhuiıslam Ata- Cevriye Sultan Mahmudu kur- cafendi olan Sadrı Anadolu her 

En sonmezun olanlnr da 98 ki
şidir . Halen mektebin 1 inci sı -
nıfında 541, 2 inci sınıfında 168, 
snn sınıfında da 44 talebe vardır. rarlaştırılmıştır. 

ullah Efendi ile sözbirliği etmiş - tarmakla Şevkiiranın yıldızını şeyi iyice beceren ve her tehlike-
ti. Durmadan Yeniçerileri de kö- söndürmüş ve bu sönen yıldızın ye- den kolaylıkla kurtulmasını bilen CA L TA NA Ti rüklrr dururdu. rine yeni bir şeref yıldızı ikame bir adamdı. 

J Alemdar Mustafa Paşa saı·ayı etmişti . O da kendisi idi. Hamid Efendinin evinde ça rı ak-

Fakat esi . .. 1 'd k' 
ııccırd" : rcı oy e usta ı i ı; 
be~ •gı bırçok devirlerin tecrü
Cek ~ıı"~.da fevkalade denebile -
Vebı 

1 
!>••<r lıırnkını t:. tcpearası 

n ere !' 
llıazct e U-a vermiş olsa bula-
Iiel?ı \ı Allah ayağına getirmişti. 
konu. e \'3Pkın ne güzel türkçe 
Çabu~UYordu . Hal ve etvarı da çar-

E,s· adam olacağa benziyordu. 
nakı •reı hanımefendi kızın ya • 

arını okşadı \·e ismıni sordu: 
- Mari. .. 

- l<ızıın 
rak • sen şımdı bu ismi bı-' sana g.. 1 
olınaz uze bir isim verelim 
lsı:ıı · ını? Bundan sonra senin 

ın •Canan. olsun .•• 

nz•u: 111. ı>am.i KARAVEL 

Cariyeler kızı aldılar ... Hama -
ma koyup güzelce yıkadılar .. Giy
dirip kuşattıktan sonra; sofrııya 
buyur ettiler .. 

Cananın ismi sarayda •Şevk3.ra~ 
idi. Şevkara Sultan Mustafayı 

teshir etmiş bir ikbal olmakla be
raber saray halkı içinde en zi -
yade sözü geçer giizdclerdendi. 

Şevkara Sadrazama bile hük -
mederdi. Kı"larağası Enderun ve 
birun rical ve vüzera.ı Şevkiira
nın hışmından korkarlardı. Onun 
birdediği iki olmazdı. 

Hatta, Şevkaranm Yeniçeriler 
üzerinde bile hükmü ve nüfuzu 

bastığı zaman Sultan Selimin kat- Şevkiira hiçbir vakit bu kini tarıcihandan getirılmiş dilberler 
li için ebe Besime ve hampalaı ına unutamazdı. Gerek Hayırsızada dolu idi. 
yardım etm i şti. Bu kıı Sultan Se- açıklarında ölüme giderken ve ge- Hamid Efendi; sarayı hümayu-
limin katlinde bilfiil zımedhal idi. rekse ölümden kurtulduktan son- na, ricale, vüzeraya hoş görün -
Çünkü efendisi olan Sultan Mus- ra biiLün düşündüklerı Cevri hak- mek için durmadan dilberkr ta.k-
tafanın tahtta kalma;ı onun hü- kındak . ıntikam fikirleri idi. dim ederdi. 

kümdarlıg ı idi. Yeni esıre Canan, esircinin ko- Sadrı Anadolunun vüzera ve 
Fakat haremi hümayunda bu nağında hamamda yıkanırken bi- saraya verdiği bu dilberler bu • 

derece kuvvelli ve uki bir rol le Cevriye olan intikamını düşü- lundukları bu yüksek yerlerde 
oyıııyan Şcvkara nasılsa Sultan nüyor bir gün gelip onu her ne daimi surette efendilerini hima· 
Mahmudun katli mes~lesine ye- pahasına olursa olsun efendisile ye ederler ve onun vücudüne za-
tişememişti. beraber yok edebileceğine emin rar getirmemeğe çalışırlardı . 

Sultan Mahmudun gözdelerın- bulunuyordu. İşle; Şevkiara da sarayı hürna-
den İkbal Cevriye Şevkiiraya ga- Canan; heme yapıp belli etme- yunda Hamid Efendiyi her vakit 
)ebe çalmıştı. den ve sezdirmeden tekrar Sadrı el altından kollıyan bir kızdı. 

Cevriye, külhandan kiıse ile Anadolu Hamid Efendinin kona- Alemdar Mustafa Paşa İstan -
getirdigi küllerle hasımlarını dar- ğına kapağı atmağı düşünüyordu. bula girip Sadrazam ve serdar ol-
madağın etmiş ve Şevkaranın Çünkü Hamid Efendi Sultan duğu zaman Hamid Efendi derhal 
haycludları teşci yolunda yaptık- Muslafa taraftarı idi. harekete geldi. B ir yere sürülüp 

ortadan kaybolmaması veyahud 
kellesini ele vermemesi için Alem
dar Mustafa Paşaya küçükten ter
biye edip büyüttüğü \C dünya gü
zeli derecesinde olan •Kamcrtab. 
lsminu. bir kızı takdim etmişti. 

Kamertab hır Kafkas güzeli idi. 
Dilberliği dillerde destan idi. 

Hatta Sultan Mustafa bir kaç 
kere Kamertabı Hamid Efendi -
den istedıği halde efendi hazret
leri binbir bahane bularak takdim 
etmemişti. 

Efendınin buldugu bahane çok 
mantıki idi. Karısı elinde büyüttü
ğü için Kamertabdan ayrılamı -
yordu. Zemininde idi. 

Fakat Alemdar Mustafa Paşa 
zorlu idi. Hatta, o istemeden bu 
dilberi ona takdim ederek yaka -
sını kurtarmalı idi. 

Nihayet Hamdi Efendi Kıı -
mertabı giydirip kusatarak Alem
.dar Mu~tafa Paşaya karısile yol-
lamıştı. (Oc\'amı varı 

Geçim Meselesi 
ükünıet yeni bir baren1 
uunu layihası hazırlı 

Yeni layiha yakında B 
yük J\lillct Meclisinde müzak 
edilecek. Bence, yeni barem 
nunuoda, bilhassa, mcmlek 
rnuht .. if mıntaluılannda çalı 

ve az maaşh küçük memurlnr 
önünde tutulmalıdır. Bu yaz 
yazarken, htanbulda, bir dair 
bir kalenıin şefi vaziyetinde o 

tanıdıjmı bir nıemunı gi'ziint 
gctiri~·onını. Bu memur kalcı 
şefi, başkatibi ve) a münıe) ııi 
Hulıi.sa, bir kalemin ba~ıdır. 
maa~ı iki bin kuıu~tur. \'ergi 
de kesildikten sonra bu zatın 
ne kırk sekiz buçnk lira kadar 
para kalır. Kar1Sı ve bir çoc·ı 

vardır. Başka bir geliri de ~·••l..t 

Yakından tanıdığım bu zat, 
hiş bir sıkıntı içinde· ~·a ar. , ', 
sıkıntı çekmesin ki eline geçen 
para ile üç kişilik bir aileyi g 
çindirecektir. Kira az ,.CTınrk i 

şehrin uzak bir srmtinde otar 
On lira kadar e\' kira~• ürit"r. 
da he~ lira kadar da ~· ol ın-.. ~ 

verir. Çoruğu mrktehde o~ıır 

Bu zat kıt knna••L horC', h 
içinde yaşar. Çünkii, bu para 
bir başka şekilde yasaması mii 
kün dei;>ildir. İstanbul pahalı 
şehirdir. 

Fakat, meseli>. hu l.al, Anadol 
nun hayal ucu-. olan kazalarıııd 
birinde ayni maa~ı aJ,a, burad· 
kinden ~üphesiı ~ok daha ra 
ya~. Rahat değil, hatta bazı :v 
!erde miireffrb yaşar. 

Acaba, yeni har emde, hu no 
talann gözönün~ alınmas.ı ka 
değil m;dir?. 

RE AO •'~;yz 

Birimizin Derdi 
Hep im izin O Erdi 
Kanunlarımız 
Arasında İdari 
Münasebetler 

Bir okuyucumu:& :val:ıyor: 

•- Belediye- kanununa rort•, es
a&.f b ir slhl\aı eU2.da.nı almak , 

1704 numaralı ıt0lb llan11Duna &ö
r~ dukki.n sahibi her 'V<ltôlnda 
dilJı:kinı nı &('1-;flnı •~7& Jta.pıa.dtl1-

nı 24 saa& u.rfmda pol_l8t. bHdir
m ek, kaune kaınunına cOrt de 
palroıı IR aı.t eıdutw mall;re da

iresini babudu •imde. 'lnusı.h-

4lem vaa:i.yette oluru blr ka1~ne 

tf.:ıkere&i atmak mc<'bvriJ: ttlndt -
cllr. 

.lltseıa b ir kundun.r ı dUkk.,rı ~ 

na herha ncl blr k ont rol ma_k..,Jd••ı
&1ttr Vt' miiktolff'fttn unvan t.C"11 -

keresi '=rtersinh.. Müke llef si~e 

buna KOsterJr, falut.& d lftt kanuni 
vnaill lnl &"ostermtt. Sora.n.an1& 
dahi 7olıtur. Çunku laklb <dil -

m.ediil için, ı>olbe be1aımame 
\'ermek, ~ıhhat twda.nı almak . 
nufus ka&"ıdını .,anında bulun -
dannall clbl •anuni mttbu riyel -

lfri htssetmC"mişttr. Bunun aksi 
df' va.kidir. Sıhhat tur.daru va.r
ctır. Un-.an tnJııerai yoktur,_ 

Dlier ._ir tekil d f' ell:~rly• cO
se ('.al'pmalı&adir. Baıı SUini)'et ~
hibl sa.o'at erbabı J>Olfse b~ka 
namda bir bfıyannamr vf'rmrk ve 

maliye dairtttne ayn bir blm bil

d irmektedirler. Bu sureUe t.ahak - ı 
kuk edecek huhancl bir df'vlrt 

aluaimm kablli~f'U. tah11:illyesi 
ortadan lt:alkmuı:hr. Uaz:lnerl ko
rumak. vt-rgllerln kablllyttl tah- , 
slllyrsinl temin etmek, d«"vlet ka

nanla.rmın gıreU tatbik " ' len -
sını lıolaylqjırınalı , taklb ed<bll
mek lein devlet kanunları &rasın

da idari mün~betler temin et .. 
mf'k Wrmdır. Mf~tli.: 

Devle& faz.la varidat t,.nlfn t-df
b llmf'k , v~ hiçbir fivretrr devlet o
toritesinin in.b ettirdiği mük«"I -
letfyl"tıer harltlndf t~bbüs: sa. -

hlbl bir '·atandq bırakmanıak 1-
eln hilen m eveud esnar <'emtyet. 

JeriuiD teşkilatın ı kanunla~tır .. 
mak, ve her ernarı ald olduiu <"e· 

mlyete aza yapmak imk&nını ka. 
nunon ('ıt!J"«l'e t dahiline almak 
ıa~ımd ır. M-Urakabfo~ir: bir "lan'at 

erbabı dalma miıshf"f blr fa)da 
temin ebnC"k imllaulanndan uz.ak
tır.• 

Olı. U . .\"1H':umuum ba mektubunu 
at.1..lta.da.rla.nn aa:aarı dikkatine 
an.edi.J'ot u.z. 
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Filistin' de Tedhişçiler Nasıl Çalışıyor? 1 Meraklı Şeyleri 

KAÇYA~A 

İDİLER?. 
HÖK VE 

Başlarında Agel Yüzleri Yarı 
Kapalı Mechul Adamlar! .. 

En Mühim Cürümler: Casusluk, Musevilere 
Yer Satmak; Musevilerle Her Nevi 

Ahş Veriş Ve Hatta Ahbablık 

M 
erkHl Avntpada. 7enl bir OJUD 

icad olunmuş ve pek (Jek da rai

bel &Örmüş. 
Bu oyun hem eilenceU, hem de ıs .. 

tlladell. Ba.kmıı: nasıl 07nana7or. 
Oyunculardan birisi elebaşı oluror, 

Sıra ile OJ'unculara 50ru7or: 

DIŞ YÜZ VE İÇ YÜZ 

Polislerin Gözü önünde Dağa 
Kaldırılanlar 

F ilistin meselesi için bu ay 
i.çınde başlıyacak müzake -
renin yine geri kaldığı anla

şılıyor. Fılistindeki mikadele ne 
v.akittenberi devam ediyor! Şim
diye kadar, yani Filistin.de bir 
Yahudi Yurdu tesis edileceği ilan 
edilerek Umumi Harbden sonra 
da bunun tatıbikatına geçildi, ge
çileli yirmi sene oluyor. 

- jüt Sezar, kao yqında öldü, dl

,.or. 
Hepsi sıra Ue cevab verl7orlar. 

Dotruyu söyllyen, 7anl 66 7&1jmda 

idi. Diyen 10 puan alu'or. Bir sene 
:ranlış söyll:ren 1, iki se :rarulan Z, llih 
puan alı7or. 

Oyunu idare eden bu suretle beş, 

alh sual soruyor. Nihayet puanJan 
hesab ediyorlar. En az puan alan par
tiyi k•.canı7or. Or&aya konulan pararı 
Teya me1va clbl, pasU. l'lbi ıte:rlerl 

at11or. 
Sonra J'enldcn bir elebaşı seçUJ,.or, 

7enlden oyuna başlanıyor. AJ"nl so
reUe devam olunuyor. 

Sa:rm okuyucularımtzdan ba oyun• 
tecrübe etmek lsU1enlere kolaybk ol
mak için büyük adamların kao 7a -
lflDd& öldüklerlnl aşa_tıya J'&z11onu: 

Mark Orel 61, Fredrlk Barburs 67, 
Şarlman 72, Marl Sluar 45, Banrl iV. 38, 
Toskan Doka.si Loran 49, NaPolJ'OD 5Z. 
V. Emanuel L 58, Fransua jozef 8', 
Andreo Dorla 92. Koni Mollke 91, Ga
rlbaldl 71, Mar°'al Bozen 77, Mar-1 
Mak Mahon 85, Amiral Nelson 71, Papa 
Slkol V. 80, Papa Bonllas 86, Papa Pi 
80. Blsmark 83, Krlspl 82, Melernlk 84, 
Ltnkoln 56, Kavur 51, Verdi 88 ve 
Ambruaz Tomas 85. 

Şu son devredeki kadar isyan 
hareketi sıkı bir zabtü rabt altına 
alınmış değildi. 937 yazından bu 
zamana kadar Filistinde Arabla
rın teşkilatı, faaliyeti etrafında 

çıok şeyler söylendi. Gizli komi -
tadan da bahsedildi. Bu harekete 
uymıyıanların, milli gayelere mu
halif olanların baliyette bulun -
masına imkan bırakılmadı. Müca
dele çetin oldu. Hala öyle çetin o
larak devam ediyor. 

Filistinde ıana.armaıar ve tedhişçiler tarafmdan nınılan 
sedye ile kaldınlıyor 

birisi 

Musiki wıtadlanndan Spontlnl 'J'J, 
llossinl 78, Guno, Llsı&, Ktuk ve Me
,-eı-ben 7!, Vaıner, Pales&lna, Püclnl 
67, Bak 65, Lülll 54, Donlzelll 51. Şo· 
pen 40, Mozar 35, Bellini de S4 ;raşrnda 
ölmlişlerdlr. 

San'aı ve edebl7a& ilemlnla meşhur 
sim.alarmdan: 

Bir İngiliz muhabirinin ya7Jdı
ğına göre Filistinde işi gücü ye
rinde, kazancı iyi adany_ardaq baş
lıyarak muhtelif tabakalardaki -
!ere kadar birçok kimseler vardır 
ki teşkil.At tarafından yakalanarak 
götürülmüşler, ceu görmüşler, 

• 

hapsedilmişler ve kaçmağa mu
vaffak olmuşlar ise de, bunlar 

!ar baş1anna gelenleri anlatmak
tan çekiniyorlar. İngiliz muhabi

ri bunlardan birşey öğrenmenin 
zorluğunu söyliyerek ancak pek 
tenha ve emin bir köşede böyle 

bir adamın fısıldıyarak bir şey 

söylersek herhalde isminin, hüvi
yetinin gizli tutulmasına son de-

• . 
Eli Kelepçeli Arabı 
Nasıl ve Nicin 

' 
öldürdüler? 

K udüsteki İngiliz mahkemesi 
dört İngiliz polisinin muha
kemesine başlamıştır. Bun

lar Yafada Mehmed Hüdad ismin-
de bir Arabı yakalamışlar ve hiç 
bir sebeb olmıyarak öldürmüş -
!erdir. Polislerin iddiasına göre 
Mehmeıd Hüdad yakalanarak gö
türülürken yolda kaçmağa teşeb
büs etmiştir. Halbuki tahkikat ev
rakında bu iddiayı doğru göste
recek bir delil bulunmamıştır. 

Mahkemedeki dört polisin vazi • 
yeti ayrı ayrı şayanı dikkat idi. 
İngiliz gazetelerinin Kudüsteki 
muhabirleri tarafından verilen 
tafsilattan anlaşılıyor ki bu polis
lerden biri sakin bulunuyor, di
ğeri başını önüne eğmiş bekliyor, 
diğer biri çenesini tutmuş dinli· 
yor, diğeri de gelen şahidlere ba
kıyor ve bir Yahudi avukat da 

' p 

Şimdi LUbnanda bulunan Filistm 

• Müflisi Hüseyi.ı) 

rece dikkat ediyor. Böyle zengin 
fakir, memur muhtelif kimseler 
arasında Filistinin milli emelleri
ne aykırı olanlar ve yahud kendi· 
lerine tenbih edildiği halde yine 
bir takım yabancılarla münase • 
beti kesmemiş bulunanlara ya -
pılan nn.ıameleye gelince: 

Şehrin kalabalık bir yerinde, 
resmi bir dairenin önünde böyle 
bir adam yalnız bir yerde bulu -
nurken yanına yarı yüzü kapalı 
bulunlın köylü gibi bir adam ge
liyor ve onlara: 

- Geliniz, sizi dostlardan biri 
arıyor!. diye çağırıyor. 

Derken çağıran adamla çağı • 
rılan adam yola düzülerek şehrin 
ne kadar dolambaclı yolları varsa 
oralardan gitmekte ve eğer ne • 
reye götürüldüğünü öğrenmek is
terse kendisine bir ta·banca gös
terilerek o kadar meraklı olma -
ması hatırlatılıyor. Teşkilatın mer
kezine girerek kendisine sorula
cak suallere cevab vermesi söy
lenir ve götürülür. 

Diğer bir adam da dükkanında 
aranarak: 

-Sen filan oğlu filansın değil 
mi? Benimle beraber gel!. dene
rek çağırılıyor. Eğer yolda gider
ken polise işaret eder veya işi bil
dirirse öleceği kendisine söyleni
yor. 

Bayron 35, ŞUler 48, Anlon:ro Al· 
lecrl 40. Domlnl Slmaroza 47. Lö Tas
so 51, Şeklsplr 52, Maktavel Ye Sal
vator Roza 53, Danle Allı;lerl 56, Aris'° ve Rasin 66, A.rşlmed, Çle(l'ron . ~·" r
ıen Lütlıf'r Vt" P Hı. .. ... 

Jan lak Russo ve Leonar dö Vlnlçl 67, 
PPtT'ak 70. B""Ye. 
Karduçl 11, Darvln 73. La Fonlea 74, 
Göte '17, Koroe,., Galile ve Valta 'JS, 
Franklen 84, Tlllnl ckı 9t sene yqa -
mışlardır. 

Şlmdf sa7ın oku7ucular b• 7enl o
J'Unu tecrübe lcln ki.fi derecede malô
mal sahibi oldunu.a. 07na7ınu. Hoşça 
vakii ı:eıılrlnlz. 

MADAM TALYEN 

VE GtlZELLİK 

Zamanının en rüzel kadını olmak. 
ve bütün erkekleri teshir ederek çl· 
leden çıkarmakla maruf Madam Tal· 
7en'ln g-üzelllk hakkındaki fikrini öi"
renmek istiyor musunuz?. Bakınıs bu 
güzel kadın ne eliyor: 

Blr genç kızın üç şeyi be7as obn&• 
lıdır: Cildi, dişleri ve elleri. 

tlQ şeyi siyah: Gözleri, kirpikleri, 
kaşlan (Madam Talyen saruıınlan blo 
sevmezdi). 

Üç şeyl pembe: Du.daklan, ,-anaklan 

ve tırnaklarL 
i)ç şeyi uzun: Boyu, sa-:lan ve ellerL 
tlo şeyi küçük: Tırnakları. kulakları 

ve dllL 
'C<' şeyi ince ve küçük: Beli. atıı ve 

ayak topuklan. 
Üç şeyi dotrun: Kollan, bacak.Jan 

ve sırtı ... 

70 l\IİLYON l't!FKTUB 

Fakat böyle alınıp götürülenler Noel ve yılbaşı münasebellle Loııdra 
arasında polisler de vardır. On.. postahanC-) lne verilen mektublarm, 

!arı otomobile koyarak götürü _ postal ve vlzll kartlarının sa1ısı ne 
kadar biliyor musunuz!. 

yorlar. Hatta yolda bu otomobilin Tam 70.000.000 dur. 
içinde böyle bir polis memurunun z4 llkkl nunda, yani noel !'ünü Lond-
bulunduğunu gören diğer zabıta ra telı:-raf merkezinden 400,000 lebrlk 
memurları hiç birşeyden şüphe _ ıeıı:rarı çekilmiştir. 
lenıniyor ve başkalarının geçmesi Bu meklublan, kartları ve lel&'raf-

ları ya-ımak için ne kadar mürekkeb 

~l __ Y~a-za_n_:_R_e_ca_i_s_an_a_y~~_.I ı 

ç ok ihtiyar değildi, amma, 
hayat onu ihtiyarlatmıştı. 

Kırk beş yaşını bulmadan, 
saçlarına ak düşmüş, yüzü kırış
mış, gözlerinin altı çukurlaşmış 

ve buruşmuştu. Bütün bir ömrün 
derin elem ve ıztırabını ölgün ve 
donuk bakışlarında okunurdu. Ha
yat niçin onu bu kadar çabuk, bu 
kadar insafsızca ezmiş, çökelt • 
mişti? .. Sosyeteden, kadından, in
e.andan, kaçıyordu. Kımseyle ko
nuşmaz; sorulana kısa kısa cevab
lar verirdi. İstanbulun çok ıssız 
ve sessiz bir köşesinde bulunan e
vinin matemli havası içinde bü
tün bir ömrü yalnız ve kimsesiz 
geçirmişti. Bu çatının altında din
lediği tek ses, kendile beraber 
ihtiyarlıyan, eskiyen udunun dertli 
tellerinden coşkun mızrabile çı· 

kardığı hazin nağmelerdi. 
Niçin bütün zevkleri sönmüş, 

körlenmiş? .. Neden hayata karşı 
bu kadar küskün, bu kadar bez • 
gin bu adam? hayat mı ondan, o 
mu hayattan intikam alıyor? •. 

* 

• 

görmemişti; bütün bu uzun yıl • 
ları, o evde, o çatının altında, o 
sessizlik içinde, o esrarlı sükütun 
koynuna gömülerek küskün ve 
isyankar duygularının meçhul a· 
leminde yaşamıştı. 

Bu adamın anla_şılmaz bir ma· 
nevi hüviyeti, düşüncelerinin sır 

olan bir mahiyeti mi vardı L 
Kimbilir ... 

* 
... Köprünün kalabalık yaya 

kaldırımı üzerinde dalgın dalgın 
yürüyordu; birden birisile göğüs 
göğüse çarpıştı. İkisi de durdu; 
bakıştılar; hayret ve teessürden 
donakaldı Üstü başı pek düşkün, 
pek hırpani olan bu adam onun 
mekteb arkadaşı idi. Eminönüne 
doğru yavaş yavaş yürüdüler. 
Mekteb arkadaşı, kısa bir zaman· 
da, bütün macerasını anlattı ve 
yatacak bir yeri bile olmadığını 

söyledi. 
... Yirmi senedir, tek bir ada· 

mm sükutunu dinleyPn evde, o 
gece, iki derdli arkadaş, başbaşa 
verip derdli kelimelerle bu derdll 
sükutu yırttılar. 

* - .•. Evet bu uzun yılları, bu 
çatının altında, kendi yalnızlığı • 
mın sessiz ifadesini dinleyerek 
günlük didinmelerimin yorgun • 
luklarını dinlendirdim. Bütün 
gençlik heyecanlarım•., adeta bir 
manastır sükilneti içinde zalim 
bir cebri nefisle boğdum, öldür
düm. bunları müdafaa ediyormuş. Şa -

hidlerin ifadesine göre Mehmed 
Hüdad yakalandığı zaman elleri

(Devamı 7 inci sahifede) (Devamı 7 inci sahifede) sarf olundu dcnlnlz!. 
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İzmir doğduğu, büyüdüğü yer
di. Çocukluğu ve tahsil çağı ora
da geçmişti. Anası, babası çoktan 
ölmüştü. Fakat eşi dostu, akrab
ları, hatta.zengin bir tüccarla evli 
olan kızkardeşi orada idL Yirmi 
senedir İzmiri, oradaki eşini dos
tunu, akrabalarını, kızkardeşini 

Güney yatağın içinde olduğu gibi büzülmüş 

kalmış, gözlerini bir yere bağlamış düşünüyordu. 
O, doktorun kimsesiz olduğunu biliyordu. 
Bir kız kardeşi ve bir yeğenini biliyordu. 
Yurdun onun olduğunu biliyordu. 
Yurddaki odasında yatıp kalktığını biliyordu. 
Çok zengin olduğunu biliyordu. 
Fakat bir ayakkabıyı dört yıl pençeletip pençe

letip giydiğini, bir pantalonu on yıldır bacağından 
çıkartmadığını bilmiyordu. 

Bu bilgi hem tüylerini ürpertti, hem de onu 
uzun uzun düşündürdü! 

HAVADAN, SUDAN, KONUŞURKEN 

iki ıenç doktor koridorun önündeki balkonda 
hasır koltuklarına oturmuş, havadan, sudan konu
şuyor !ardı. 

Fııclın asistanı olan en genci: 
- Kış güneşi de cana değiyor_ 
Dedi. Öteki doktor: 
-· Asıl cana değen içeride yavrum .. 
D!!rlı:en gözile işmar etti. Bunun anlamı: 
- Hanı sizin yirmi beş numaradaki .. 
Demekti. Toy delikanlı gür sesile: 
- Kah ... kah ... kahlıh ... 

. 

YOS 
No. 46 _: __ _ 

Güldü: 
- İkı gözüm güneşin ta kendisi amma, yanına 

yanaşılır gibi değil. Çok alımlı, çok güzel, çok sıcak 
kanlı bir kız. Fakat, hiç yüz göstermiyor. Hani şöy
le konuşurken in&an sözü saptırıverir de liifı karşı
sındaki genç kadının güzelliğine filan getirir, sonra 
da lıırden b;ı birlerine kaynaşıverirler. Ben de ge
çrn gLın pek bu kadar değilse de ufak tefek birşey 
yarayım uedim, hemen çaktı, lakırdıyı bambaşka 
hır yola golürdü. 

YinP birkaç deneme yapayım dedim, hiçbirisi 
elvermedi. Ondan bize ekmek yok . .. 

- Peki. Bu doktorun yakınlarından birisi mi 
oluyor? 

- B..imem. Yalnız Fazıl çok özen gösteriyor. 
- Hem farkında mısın?. Ona karşı bambaşka .. 
- Evet. Hiçbir hastasına yapmadığını ona ya-

pıyor· En büyüğünden en küçüğüfl4! kadar yurdun 

Yazaıı: E1EM İZZET B(,;NfCll: -------· 

iç"nde <ınun için yapılacak ne var ise hep kendisi 
yakınlık ;:csteriyor, uğraşıyor. 

- · '.!oruk akşamları da yanına gidip bir iki sa-
at orad1 kaüyor. 

- Öyl~ ... 
- Ne c.ersin, yoksa kıza tutgun mu?. 
- Yok canım. Fazıl kim, tutgunluk kim?. O, 

bu yaşına kadar para ardında koşmaktan acaba bir 
kadın yüzü bile görmüş müdür?. 

- Deme oğlum böyle. Kadın nedir bilmez, bil
mez de bir de bakarsın böyle son çağında hem tu
tulur, hem de turnayı gözünden vurur ... 

- O kızda Fazıla bakacak göz yok! 
- Parası var!? 
- Aldırma, kızın da var ki, en lüks yerde ya-

tıyor. Giyimine, kuşamına da baksana. Sade arka
sındaki gecelik su içinde yüz liradır. 

- Meteliksiz de olsa yine bizimkine bakmaz. 

Onda o güzellik val'ken seçer seçer de en güzel, en 
paralı erkeği alır. Onun bir gülüşüne bin gönül bağ
lanır ... Ne diyorsun doktor?. 

- Haydi dediğin olsun!. 
Ve en genç doktor saatine baktı: 
- Oo, ben çıkıyorum. Geç kalmışım. 
Dedi. İkisı birden şakalı, kahkahalı, senlibenll, 

konuşa gülüşe kalktılar. 

Doktor Fazıl çok şendi. 
- Nasılsın kızım? . 

SAAT BEŞ ÇAYI 

Diye Güney'in odasına girdi. Ve sözüne ekledi: 
- Akşam çayını beraber içeceğiz .. 

Güney katmerli siyah gözlerinin bütün ışık -
!arını dokıtorun gözbebeklerinde topladı, tatlı, da
marları tutuşturan sesile: 

- Aman doktor ban·a: •Kızım.• 

kadar tuhafıma gidiyor bilseniz .. 
Dedi. 

demeniz na 

Doktor genç kızın yanına biraz daha sokuldu, 
ellerini onun altııı. ışıklı saçlarında dolaştırdı, sor· 
du: 

- Ne diyeyım?, 
(Devamı nr) 1 

- Hiç evlenmedin mi? 
- Hayır. 
- Kafana uygun bir kadın 1 

lamadın mı7 

- Yalnız kadın değil, böyle 
insan bulamadım! İrısan, bu i 
topluluğu içinde aradığını n 
bulur, görüştüklerinin, konuştı 
!arının manevi hüviyetlerinin 1 
kiki veçhesini ne ile, ne kudrl 
hangi ölçüye, hangi miyara 
rarak tanıyabilir? .. 

Maddi bir sıkleti tartacak t 
zilerimiz, kantarlarımız var; 
insanın manevi ağırlığını ne 
ölçebilirsiniz? .. 

Röntgenle bir adamın kafa 
sında neler olduğunu görebil 
lar. Fakat ayni kafanı nneler 
şündünü bütün çıplaklığile g 
terecek bir alet, bir vasıta he 
keşfedilmedi! 

İnsanlar , 
leri birbirine 

~aılerile, dış 

uymıyan malıl 
lar!... 

Hayat tatlı, güzel şey ... Fa 
bu insan topluluğu onun saf 
temiz çehresine riyanın kork 
maskesini geçirmiş .. Onu asıl 
zü, hakiki çehresile göreb" 
için tek çare insanlardan UZ 

l~maktır ... 
Oof!_ Fiziyolojik ihtiyaç 

(Devamı 7 inci ıahif 

Radyo 
Por ranı 

Ankf.. Radyo 
BUGtlN 

18,30 l'TocT&m. 
18,35 Tiirk mil&lil (faaıl be:rell • 

h&TJ'tr faslı). 

19,!0 Saal, a.laıtJ, meleoroloJl 
berlert, ziraa& borsuı (flat). 

19,30 Türl< mlidil (mublellf 
llaval,.n). 

1- At ka.Jll •11111 bana. 
2-- Bariuı OJ'Uft h&YUL 

ı- Geno Osman •:ru ba..-
4- Attadola. 0711n ha.,ua. 
1- Ödem.it se7bei1. 
- Balıke91r se:rbeil. 
'1- İzmir Kordon se7bett. 
CalanJar: 8. Yaver Ataman, f 

••· c. Kosan, C. Cafla, H. GÜ•· 
20 lton"'ma (hukuk llml :ra1ııı' 

ramu). 
zo.u Türk mil•ıtl (Şark•lar). 
1- Böse:rnl PeveY. 
Z- Rahmi - Böse1nl prlu • 

nazende •u.ku. 
3- Supbl Zl:ra - Böse:rnl 

Feryad edl;ror bir &üt. 
t- Rahmi - Muha:r:ru prl<• • 

rapa hüsnü an.sm. 
S- Reşad Erer - Keman 
8- Muslafa Ca""' - Hisar P 

prlu - Du cetmlmden cltınes ~ 
bayalL 
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1 Türk Tiyatro Tarihinde.. I · 

T ulô.atın Kemal Babası! 
E·u T u~Qaf San'atkarlığı da Günden 

Güne Ölüp Gidiyor l 
rc-:-Y-a-za_n_: __ R_E_C_AI_. _S_AN_A_Y_,, 

;'? ürk tiyatro tarihinde, zaınAn U ölçüsile, mühim bir yer tu-
tan ctulfıatçılık• mevzuu 

bahsolunca, tiyatronun bu jan • 
•ına karşı, kendilerinde ~evgi ve 
alô.ka duyanlar derin bir iç çe
kişle, bu san'atın artık son dev • 
nni Yaı)adığını söylerler. Şüphe • 
sız ki bu söz ve bu hüküm. muh
telif .. bakımlardan doğrudur. Bu· 
gun artık tuluata cpayidar ola • 
Caktır! , denemez. Bu meyanda 
llıuhakkak olan bir şey varsa, bi
rer, birer göçüp giden tuluat san
atkarlarının yerleri daima boş kal· 
nııştır. 

kö~~nunıa beraber, bugün, iyi 
tü Yaı)ıyan bir ctulil.atçılıl<> ve .. 

bu san'atın eski tantanalı devrini 
Yaşamış, adları hala dillerde ge
zen .. ustadlarla yıllarca bir sahnede 
0Ynamış, iki ihtiyar babası vardır: 
•Asırn baba. ve cKemal baba•··· 
liangisinin, hangisinden daha 

L -=-==~--""' 
Kemal Baba batıralarını muharririmize anlatıyor 

vaş yavaş, dura dura konuşuyor, 

Soruyorum: 
- Bu san'ata, ilk defa, ne za

man ve ne münasebetle başladı

nız? .. 
- Benim, ilk uyunculuğa baş

ladığım tarihi iyice hatırlamıyo -

rum amma, kırk seneden fazla 
var ... Biz dört kardeştik; en bü· 
yüğümüz Karagöz Mehmed, ben
den evvel oyuncu idi Şimdi Sul
tanahmed parkı olan yerde o za
man, Karamanlı Yorginin büyük 

(Devamı 1 inci sahifed• 1 

Kocasını İflastan Nasıl 
Kurtar d ı? 

Fakat Sonun ' Foyası 
Yaşlı olduğunu kestiremiyeceğim · ç k 
Fakat, şüphe yok ki ikisi de, bu M e y d a n a 1 ,.. t 1 
san'atın en ihtiyarlarıdır. 

Bu yazımda size cKemal baba• 
· ı ' 1 1 e Yaptığım bir görüşmeyi anla • 
tacağırn; onunla cesnaf kahvesi• 
~de görüştüm. Yalnız, bu cesnaf 

ahvesi. tabirinden kolay kolay 
bir şey anlaşılamıyacağı için, ön
ce birkaç kelime ile onu izah e
deyıın: 

Tophaneye giderken, sağda, so
kak içinde üç tane kahve vardır: 
Tas"ada dolaşan, tstanbulda ça • 
hşan biliımum tuluat ve yan tu
lO.at artistleri bu kahvelerde top-
lanır b" · · 1 • ırleşir ve vakit geçırır er. 

~u kahvelerin camlarında car • 
ıstıer kahvesi. diye yazılı olduğu 
~alde tekmil artistler aralarında, 

unlara cesnaf kahvesi• derler. 
B'lın ı lyorunı, vaktile, esnaflıkla, 
llrtistlik arasında ne gibi bir mü· 
nasebet vahmedilerek böyle de-
1ıJın· 

ış ve böyle kalmış? .. 

E:ernaı babayı işte bu kahveler
"~ birnde buldum. Bir sandalya 
; arak karşısına oturdum. Her ka
adan bir ses çıkıyor, bir uğultu 1 

Kurnaz kadın lokantasının kasasında 

halinde kul ··t·· 
0 ar da çın çın o uyor. iyanalılar çok şen ve daima 
~ bastonuna dayanmış, uzun ve M neş'elidirler. Hayatın acıları
lıy~~z bıyıklarını arasıra sıvaz • VJ na karşı metanetlerini kay-
v ak, kendıne mahsus çok ağır 1 yese ve kedere düş -
e tatlı b" • il betmez er, 

..... ır telaffuz aheng e ya- D d klarından tebessüm 

T a:iini 
Denemek 
İstemiş! 

lVI eksikada bir hırsız yeni se
ne girerken taliini denemek 
istemiş ve bir yerden bir 

ÇO'kmec . . 
Y"k e aşırmıştır. İçınde bır çok 

1; ~e hafif, pahada ağır banknot
ulacağını zannederek çekme

ceyi d'kk . ı a tle açmış ise de içeri -
sınden· t ,., · • usan doğruluktan ayrıl-
... amalı• di .• ye umcı.k kıt'ada ba
sılmış b. 
lıtını ~~k ahlak kitabları çık
b gorunce şaşırmıştır. Beilı:i 

u kendisine ders olmuştur! . 

mezler. u a 
eksilmez. 

İşte bir misal: Genç ve güzel bir 

k d bir lokantacı ile evlenıyor. a ın, .. 1 Lokanta temiz, takımları guze • 
kocası da san'atının ehli. Fakat 
talihi yok. Lokanta bomboş. Ge

len ve giden yok. Her gün, büyük 
bir dikkat ve itina ile hazırlanan 
nefis yemekler, tatlılar tencere • 
!erde, tabaklarda kalıyor, bozu -
luyor, çöp tenekesine atılıyor, ma
saların üzerindeki çiçekler solu-

yor. 
İflas muhakka:· Genç kadın, 

düşünüyor, buna bir çare arıy?r. 
Bu sırada gözüne, gazetedekı ız
divaç ilanları ilişiyor. Hemen ye
rinden fırlıyor, odasına gidiyor; 
yazı masasının önüne oturuyor, . 
cCiddi ahlakı güzel, hali ve vaktıı 
yerinde esmer bir kızla ev len • 

mek ...• isti yen delikanlıya bir kız 
imzasile, cmevki sahibi bir deli· 
kanlı ile hayatını birleştirmek is
teyen genç kıza... erkek imzasıle 
birer mektub yazıyor. 
Bunların hepsine başka başka 

imzalar atıyor, vaidlerde bulunu

yor. 
Ve her birine ertesi veya birkaç 

gün sonra öğlen veya akşam ye
meğinde kocasının ... lokantasın

da bulunmak üzere randevu ve -

riyor. 
Ertesi gün öğlen yemeğinde on 

sekiz, akşam yemeğinde de ~mi 
beş müşteri var. Daha ertesi gun 
bunların sayısı elliye çıkıyor. Boş 
mas akalmıyor. Gelen kadın ve 
erkekler masalarına ot uruyorlar, 
gözleri kapıda. Az sonra sabır -
sızlık gösteriyorlar, sonra yemek
lerini ısmarlıyorlar. Bu sırada caz 
raks havaları çalmıya başlıyor . 
Kadın bekleyen erkekler, erkek 
bekliyen kadınlar ve kızlar kal -

(Devamı 7 ınci .<ahifeıkj 

1 ŞAKA -GEÇEN YOZ YIWA 

NASIL LATİFE EDERLERİ! 

1 
ski devirlerde yalnız küÇılk 
çocuklar, mekteb talebeleri 
değil, aklı ve başı yerinde 

büyük adamlar da birbirlerile şa• 
kalaşırlar, latife ·ederler, alay e
derlerdi. Mesela küçük çocuklar 
sokak kapılarının zillerini çe -
kerler, kaçarlar, büyükler de sah
te davetiyeler gönderirlerdi. 

Geçen yüz yılın en maruf mu
harrirlerinden Hanri Monye alay
cılığile meşhurdu. 

Bir gün, K!işi caddesinde büyük 
bir apartımanın kapıcısına sorar: 

- Mösyö Hanri Monyeyi göre
bilir miyim? .. 

- Hanri Monye mi? Burada 
böyle birisi yok. 

- Nasıl yok? İşte karşınızda 
duruytır. Hanri Monye benim ... 

- O halde ne diye soruyorsu -
nuz? .. 
. - Alay olsun, diye ..• 

Der ve gülerek çtkar, gider. Er
tesi günü, kıyafetini değiştirir, 

yine gelir. Kapıcıya: 
- Hanri Monye burada mı?~ 
- Hayır mösyö ... Burada böy-

le birisi yok. 
- Aldanıyorsunuz ..• Çünkü kar

şınızda duruyor. Hanri MolJO'e 
benim ... 
Kapıcı kızar, yumruklarını ıı

kar: 
- Defol buradan, der. Alay e

decek başka birini bulamadın mı? 
Eğer bir daha gelirsen şu süpilrge 
sopasını başında paralarım. 

Hanri Monye, memnuniyetle 
ellerini uğuşturarıdc bir kahveye 
girer, terzisine hitaben şu mek -

tubu yazar: l 
cMuhterem mösyö, vefat eden 

dayımdan ufak bir miras aldım. 
bununla sana eskiden kalma borç
larımı ödemek istiyorum. Lutfen 
yarın sabah, yeni taşındığım a -
partımana geliniz. Klişi caddesi 
numara ... , 

Terzi senelerdenberi istemek -
ten bıktığı parasını alacağı ümi
dile ve büyük bir sevinçle apar • 
tımana gelir. Kapıcıya: 

- Mösyö Hanri Monyeyi gö -
receğim .. 

- Ya! .. Demek alaydan vaz geç· 
mediniz, yine geldiniz öyle mi? .• 
Durunuz, biraz, size Hanri Mon
yeyi göstereyim. Der. Süpürge so
pasına sarılır, zavallı terziye bir 
temiz sopa çeker. 

Holivud'un En Oyna 
Yıldızı Kimdir? 

f 

.. 

Polen Godar, Holivudun en oynak, en sevimli ve en befenilen artistleri sırasına ginıı.itffr. Kendlsö 
en son bir resmini koJUyonız. 

Kalpazanlar Kralı 
Kahvehaııede tanıştığı Adamla Ne Suretl 

Ortak Oldu, Ne Şekilde Zengin Oldular 
Ve Sonra Nasıl Yakalandılar? 

P ariste, Klişi caddesi üzerin- 1 
de uzun boylu, zayıf, üstü, 
başı perişan bir adam yar· 

gun, argın yürüyor; arasıra dük
kinların önünde duruyor, came .. . 
kanlarda teşhir olunan lüks şey
lere bakıyor, bunlara, bu bimana 
şeylere sarfo!unan paraları zihnen 

besab ediyordu. Gözler i bulanık, 
bakışları dalgındı. Bütün bunlara 
rağmen mağrurane bir yürüyüş~ 
vardı. Hututu veçhiyesi ince ve 
zarif idi. Asil bir aileye mensub 
olduğuna, bal icabı sefalete düş
tüğüne şüphe yoktu. 

Kahvehanelerin birinin taraça· 

sına oturdu, küçil.lı: jıir bardak bi· 
ra ısmarladı. Hava sıcak ve sı -
kıntılı idi. Yanındaki masada o· 
turan bir adam, kendisini tanı -
madığı halde bir söz açtL 

İşte, bilahare bütün dünya ef
karını işgal eden hadise müseb -
bibleri bu suretle biribirlerini ta-

Kalpazanlar Kııalı, ortacı, yakalıyan sıvıı memurlar ve batıkları paralar 

nunışlardı. Bu h&dl,,e de ıud 
Yirmi milyon İnııillz lir 

Amerikan dolan kıymetinde 
te banknot imali ve sürümü 

* Kendisıne teklifsizce hitab 
adam kır saçlı, çok kibar ve 

(Devamı 7 inci sahi/ 



Yine Memur 
Maaşı an 

(1 inci snl if .. den devam) 
haklı, hem de )erındc olur. On 
lira asli manş alan bir memurun 
eline 35 liraya }akın "ağlam para 
geçtiği, gözlerimiz önünde bu
lunduğuna göre bilhassn İstanbul, 
İnnir, Bur a, Edirne gibi ev kira
larının yüksek, hayat pahalılığı
nın bir bayii dolgun olduğu şehir

lerde bu memurun nasıl yaşadı

ğını, nasıl yaşıyabileceğini, çoluk 
ve çocuğunun vaziyetini gözönü
nc getirmek de gayet basittir. Bu 
itibarladır ki, az maaşlı memur -
Jnrın aylıklarmda bir tenzil ya
pılabileceğini ta .. avvur etmek, an
cak bu memurlara 'aziyet ve ha
kikat tavazzuh edinciye kadar da 
olsa bir yürek üzüntüsü vermek
ten ibaret kalır ki bu da bir hak
sızlık ifadesi olur. 

Biz, geçen günkü bir makale -
mizde de isarct ettiğimiz gibi bu
günkü hayat şartları ve pahalılığı 
karşısında ancak küçük memur
ların maaşlarının arttırılması ve 
en küçük ayhğın on beş lira asli 
maaştan daha az tesbit edilme
mesi tnraftanyız. 

Hatta, dalıa açık ifade edelim, 
on beşten yetmiş linıya kadar asli 
maa~ sahiblerine sık sık terfi ve 
zam hakkı verilmesi ve ondan 
sonraki derecelerde münısik dav
ranılması fikrindeyiz. F ilhakika, 
bu bir hesab, gelir ve bütce me
selesidir amma barem ehramının 
dibinden ortasına kadar olan ke
ıaf etteki memur kalabalığını en 
hassas bir tartı içinde ta tmin et
miş olmak ve yiiksek randımana 
aevketmek de biç şüphe yok ki 
yerinde b ir t edbir ve muhassala 
Glur. 

ETEM İZZET BENİCE 

Maaş 
ıeleler hakkında izahat vererek 
icabeden direktifleri alacaktır. 

Bu meyanda memurların şubat 
aylıkları meselcsile de meşgul o
lacaktır. 

Dün de yazdığımız gıbi kurban 
bayramı ayın 31 inci salı gününe 
rastladığı için resmi daireler, ban
kalar ve mek~ebler şubatın 6 mcı 
pazartesi gününe kadar kapalı 1 
kalacaklardır. 

Bu münasebetle her ayın birin
ci günü verilmesi kanunen icabe
den peşin maaşların da şubatın 
6 ıncı pazartesi günü tediyesi la
zım gelmektedir. 

Bu hal ise; çocuklarına ve aile
lerine öteberi almak istiyenlerle 
alelumum memurların bayram -
da parasız kalmalarını ve 6 günü 
sıkıntı içinde geçirmelerini tevlid 
edeceği gibi esasen esnafın çoğu 
da aylıkların verildiği günleri 
dört gözle beklediğinden ayni sı
kıntıyı esnaf da hissedecektir. 

Hükumetimizin bu vaziyeti .e -
hemmiyetle nazarı dikkate alarak 
• hiç olmazsa avans şeklinde te -
diyat - gibi bir kolaylık ve for -
pıfil bulacağı ve bu suretle me
murları ve esnafı 6 gün bekletmı
yeceği kuvvetle ümid olunmakta
dır. 

Ücretli müstahdemlerle memur
ların istihkakları ise bayramdan 
evvel tediye olunacaktır. 

. - - ....._,__..-..._#-..__ --
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- Hakkın var!.. 
Gıdiyordu. Kapıya yakın tek -

car döndü: 
- Senden bır şey ıstıycceğim! 
- Söyle!.. 
- Bana söz ver ki, burada ka-

lacaksın, benden kaçmıyacak - l 
sın! .. 

Yere bakıyordu, cevabımı bek
lemeden sözünü yürüttü: 

- Seni hiç rahatsız etmem! .. 
Aynı yerde yaşadığımızı düşüne
rek tesellı bulacağım .. peki mi?. 

- Sözünde durur:s:ın, peki!_ 
- Teşekkür ederim! 
Kırık ve bitkin çıktı, gıtti .. 
Beraberinde getırdiği hizmetçi 

yazı odamın tozunu alırken ağzı -
-· ~·~-~ı. ;~·~,:ı;_. 

~ 

Tayyare KaçaRçılıgı ln,giliz 
Kabinesi Tayyare kaçakçılığı ve sah

tekar lığı hakkındaki tahki
kat normal şekilde devam 

etmektedir. Ankara müddeiumu
misi Baha Arıkan, bugün bütün 
sabah gazetelerinde çıkan beya
natında gazetelerin bu husustaki 
neşriyatı ü;_erindeki tetkiki neti
cesinı izah etmiştir. 

Bu ızaha nazaran hiçbir gaze
teci verdiği haber üzerinde delil 
ve vesika ibraz edememiştir. 

Ezcümle müddeiwnumi beya -
natında atiye dere ve naklettiği -
miz cümleleri de kaydetmiştir ki, 
bu cümlelerde bütün neşriyatı 

hulasa eden bir mahiyet ifadesi 
vardır: 

Bilfarz Y~nı Sabah gazetesi: Ek
rem König'in İs~anbula geldiğini 
ve vapura o zaman yüksek bir 
mevki işgal eden bir zatın gir<?rek 

Ekreme namı müstearla bir pasa
port tedarik etmek suretile kaçır
mış bulunduğunu ve hadisede el-

ycvm meb'us bulunan üç kişinin 
de isimleri geçtiğini ve bu işte 

bazı eski devlet adamlarının da 
rol oynadıklarını yazmış idL 

Gazetenin sahibi bulunan, Ah
med Cemaleddin Saracoğlu, bu 
hususta İstanbul müddeiumumi
sine vermiş olduğu üadede yazıyı 
kendisinin yazmadığını, İbrahim 
Hakkı Konyalı ile Murat Sertoğ
lunun yazdıklarını, bu hususta 
kendisinin ne bir malumatı, ne de 
bir delili olduğunu beyan etmiş, 
Murad Sertoğlu ise, yazının (bazı 

Spor 
işleri 

(1 inci sahüeden dc:~aın) 

ve umum müdürlük teşkilatı şef
leri bulundular. 
Toplantıy1 bizzat Başvekilimiz 

açtı ve gençlik ve spor işlerimiz 
hakkında bir hitabede bulundu. 
Toplantıda beden terbiyesi ka

nunu mucibince memleketin bir 
yıllık spor pragramı, federasyon
ların talimatnameleri hazırlana -
cak ve umum müdürlüğün teklif 
edeceği diğer işler üzerinde gö -
riişülecek, bütçe tetkik oluna • 
caktır. 

Toplantıda mekteblilerin spor 
klüblerile alfıkalanmn kesilmesi 
hakkında verilen kararın görü -
şüleceği ve bu yolda şıddetli ve 
ehemmiyetli müzakereler cere -
yan edeceği tahmin edilmekte -
dir. 

Toplantı öğleden sonra da de
vam edecektir. 

---0--

Eski ve Yeni 
Mütekaidler 

Müstakil meb'uslardan Halil 
Menteş; eski mütekaidlerin ter • 
fihleri hakkında dün Büyük Mil
let Meclisi riyasetine mühim bir 
takrir vermiştir. 

Bu takrirde ay.nen şöyle denil
mektedir: 

Sayın Reisicumhur intibalarını 
mi.iteakıb irad buyurdukları nu -
tukta: cBütün vatandaşlara mü
savi emniyet verici tedbirler alı
nacaktır> buyurdular. Memleke
tin bum e::;ıı1d ıztırab w ric bir 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

- Nıçın zahmet ettinız.. benim 
adamım vardı .. yoruldunuz. 
Meraıln istanbuldan tanıdığım 

pitlkin hizmetçisi, manalı manalı 
yüzüme baktı: 

Benim buraya gelmemi be • 
ye.fendi istedi .. 

- Ya hanımefendi?. 
- O, benim için yalnız becere-

mezler ben de gideyim' 
Dedi. 
Meral yalan söylemişti. 

* 
Çalı:imaga başladım. Müst<Jri • 

hım .. Ne Meral tara:fınrlan b;r ra
hatsızlık, ne bana eskiyi hatırla -
tacak bir vesile var .. 

Geç vakitlere kadar çalışıyorum. 
C- .... l!L. 'l:'l' .......... ..l: !1-! -......---··- -·- \.... ! ...... 

eski devlet memurlarının rol oy
nadıkları bk hadise) başlığını ken
disinin koyduğunu memur keli -
mesinin bir yanlışlık eseri olarak 
yazıldığını, yazıyı İbrahim Hakkı 
Konyalının yazdığını, kendisinin 
hadise hak.kında bir delil ve ma -
lümatı olmadığını ileri sürmüştür. 

İbrahim Hakkı Konyalı ise ken
disinin hiçbir malıimatı olmadı
ğını, yazıyı Murat Sertoğlunun 

kendisine vermiş olduğu notlar 
üzerine yaulığını başka hiçbir 
malumat ve delili bulunmadığını 

beyan etmek suretile yazı hakkın
daki bilgisinı, işi tamam.ile inkar 
eden Murat Sertoğluna atfetmiştir. 

Diğerlerinin verdikleri ifadeler 
de bunlara müşabih bulunmakta
dır. İfadelerine müracaat edilen 
bütün muharrirler, tahkikatı ten

vir edebilecek ne bir delil, ne de 
bir ipucu gösterememiştir. Hadi
se hakkındaki malumatı yekdiğe
rinden aldıklarını ve yazılarını 

(böyle olabilir) tarzında tahmin
ler yapmak suretile yazmış olduk
larını üade eylemişlerdir. Bun -
lann bütün ifadeleri biribirine 
benzedikleri için, burada zikret
mekte bir fayda görmüyorum. 

Diğer taraftan yine bu sabah 
•Yeni Sabah• gazetesinin verdiği 
malCımata nazaran, bugün Ekrem 
König için Partiye mühim bir 

takrir verilecektir. Bu takririn 
kimin tarafından ve ne maksadla 
verileceği mezkur gazete tarafın
dan izah edilmiş değildir. 

Parti G rupu 
Toplanıyor 

(1 inci sahileden devam) 
Halifaks de bu akşam buraya dö
necek ve konsey içtimaı hakkında 
Çemberlayn'c izahat verdikten 
sonra Çemberlayn, Con Simon, 
Halifaks ve Samoel Horun tekrar 
bir toplantı yapmaları ve vazi
yet hakkında yeni bir istişarede 
bulunmaları beklenmektedir. 
Yarın sabah kabine toplanacak 

ve Çemberlayn arkadaşlarına Ro
ma mülakatı hakkında izahat ve
recektir. 

Muhalif partilerle hükıimetin 

takib ettiği siyasete aleyhdar olan 
bazı mahfiller Roma mülakatını 
şiddetle tenkide devam etmek -
tedirler. Fakat hükıimetle yakın
dan alakadar olan mahfillerde ise 
bunun tamamen aksi bir kanaat 
hükiım sürmektedir. Bu mahfil
ler, Roma müzakereleri neticesi 
iki İmparatorluk arasındaki dost
luğun takviye edilmesi imkanları 
elde edildiği ve İtalyanın kara, 
deniz ve havada yapacağı yeni 
üsler \ e tahkimat ve tedbirler 
hakkında muntazaman Londrayı 
haberdar edeceğini, ayni zamanda 
Romanın gerek şimdi gerek iler
de ne yapmak ist~diğinin öğrenil
miş olduğunu, bu suretle dünya 
sulhunu tehlikeye sokacak dilek
lerin yapılacak tavassut ve temas
larla önlenmesi jmkfınları elde 
edilebileceğini ileri sürmektedir. 

BİR KORKU 
Londra 17 (A.A.) - SalMıiyet

yettar Londra mahfilleri İtalyan
ların Franko muzaffer olduğu tak
dirde bile Romanın Fransaya kar
şı yaptığı taleblerin tervicine ka
dar kuvvetlerini İsp<!nyada bı -
rakmalarından korkmaktadırlar. 

Helva İçinde 
Eroin 

(1 inci sahifeden devam) 
rini muhafaza e<lenler yalnız Na
fıa Vekili Ali Çetin Kaya, Sıhhi
ye Vekili Hulüsi Alataş, Ziraat 
Vekili Faik Kordoğlu, Maliy<ı Ve-

Diın Galatada bir hadise olmuş 
kili Fuad Ağralı. İnhisarlar Vekili beyaz zehir kaçakçılığından suçlu 
Ali Rana'dır. İkinci Celal Bayar 

olarak mahkemeye sevkedilmek
kabinesindeki yeni simalar da Da- te olan bir kadın helva içinde 
hiliye Vekili ve Parti Genel Sek- saklı eroini dostuna ikram eder-
reteri Refik Saydam, Maarif Ve- ken yakalanmıştır. Hadise şöyle 
kili Hasan Alai Yücel, İktısad Ve-

olmuştur. 
kili Hüsnü Çakır, Adliye Vekili Galatada oturan sabıkalı be _ 
Fikret Sılay'dır. Şimdi Milli Mü- yaz zehir kaçakçılarından Perma 
dafaa Vekilliğine de en kuvvetli isminde 35 yaşlannda bir kadının 
narnzed jandarma umum kuman- yine böyle bir suçtan dün asliye 
danlığından emekliye ayrılarak beşinci ceza mahkemesine götü _ 
son kısmi intihabda Bursa say - rülmesi lazım gelmiş ve memur-
lavlığına seçilen Orgeneral Naci lar Permanın evine giderek ka • 
Tınaz'dır. Bundan maada İstanbul dını mahkemeye götürmek iste -
say lavı Kazım Karabekiı 'den de mişlerdir. Perma hemen hazır • 
bahsedilmektedir. lanmış ve memurlarla beraber 
FmKA GRUPU TOPLANIYOR sokağa çıkarken dostu Sadik oğlu 

BÜ) ük Millet Meclisi Parti Fazlı ile karşılaşmıştır. Perma 
Grupu bugün saat on dört buçuk- dostunu görünce .Fazlı ben mah-
ta Büyük Millet Meclisi binasında kemeye gid iyorum. Merak etme 
tplanacaktır. Bu toplantıda ağ - birazdan gelirim~ demiş ve ee -
lebi ihtimal, Başvekil Celiıl Bayar binden çıkardığı bir kağıd içinde 
Milli Müdafaa V ckilinin istifası sarılı bir parça helvayı uzatarak 
sebeblcri üzerinde izahat verecek .. bu helvayı sana saklamıştım al 
ve neticede bir tebliğ de neşro- da ye> demiştir. 
lunacaktır. Memurlar Fazlıdan daha evvel 

Parti Grupu toplantısından son- davranarak Permanın uzattığı 
ra yeni Milli Müdafaa Vekili de helvayı almış ve helva parçala -
tayin edilmiş ve tasdiki aliye ik- nınca içinde bir paket erin bu • 
tiran etmiş olacaktır. lunmuştur. Perma ve dostu Fazlı 
müsavatsızlık yaşamaktadır. O da adliveye verilmişlerdir. 
eski mütekaidlerle yeni kanun - en_ n_e_c-ip_ h_a_l- ta_t_b-ik_i_n_i _b_u_l_m_u_ş_o_-

mucibince maaş alan vatandaşlar lacaktır. 
arasındaki farktır. Bu hususta hükumetin ne dü-

Bunun izale.sile öyle zanncdivo- şünmekte olduğunu Maliye Ve -
ruın ki Reisicumhurun asil sözleıi· kilinden sual ederim. 

u · .Jo.. l~te b n m mesai arka -
daşlarıml Şirketin bir hayli da -
vası \ e işlerı mevcud.. Kağıdlar 

arasına gömülüyorum, lüzum ol
dukça ayrı bir binada bulunan 
Şekib Sinanın yanına gidiyorum. 
Daima ziyaretine gitmedigimden 
şikayetçi.. 

Arasıra rc:smi ziyaretler yapmı
yor değilım. Fakat (lnun yalnız 

maiyetinde çalı~an bir memur ın
fatile dostluğunu kazcınmış, sa -
mimiyetinı temin etmiş bir insan 
olarak asla vakitli '·akitsiz evine, 
odasına gitmiyorum. 

Evine ancak ya iki, ya üç defa 
uğradım. Bu nezaket ziyaretini 
yapmağa mecburdum. Bu sıralar
da kat'iyyen Merale rastlama • 
dım; yanıma çıkmadı. 

Akşamlan geç vakit umumi • 
yetle evime geliyorum. Şirin ve 
muntazam evim bana her yerden 
daha cazib geliyor. İntıbalarımı ka
rıştırıyorum. İstanbuldan gelen 

maga alıştım. Hizmetçi ile birkaç 
kelime konuştuktan sonra haydi 
yatak .. Bazı mühendis memur ar
kadaşlar birkaç defa evime gel
diler, beni kendi evlerine, her ge
ce nöbetleşe yaptıkları aile top • 
lantılarında ( . . .... ) ın yegane ga-
zinosuna davet ettiler Fakat hiç 
b irine sokulmadım. 

Anladılar. Bir daha da ısrara 
maruz kalmadım. 

Kimse ile konuşmak dost olmak 
istemiyorum. Burada ben kendi 
kendime yetiyor da artıyorum 

b ile .. 
Bazan işten çıktıktan sonra a

ğır ağır yürüyerek kasabadan u-
zaklaşıyorum. ( ...... ) ı geriden çe-
viren bir ırmak var .. Etrafı ağaç
larla kaplı.. Buraya geliyorum .. 
Tabiati seyrederek dalıyorum .. Bu 
saatlerde içimi bombnş lakin ken
dimi çok rahat hissediyorum. Gur
betin, yabancı muhitin de kendine 
mahsus buruk bir zevki varmış 

Roma Görüşmelerinden 
S onra 

(2 inci sayfadan devam) 

•Roma görüşmelerine bağlanan 
ümidler suya düşmüşse de, diğer 
taraftan bazı korkular ortadan 
kalkmıştır. Birçok mahfiller, bir 
anlaşmağa varma arzusile İngil
tere menfaatlerine mugayir feda
kar lıklar yapılacağından kork -
makta idi. Roma görüşmelerinin 
menfi neticelerinin de gösterdiği 
veçhile, bu korkular bugün orta
dan kalkmış bulunmaktadır. Çem
berlayn Londraya dönüşünde Ro
mada gösterdiği sarsılmaz hattı 
hareketin efkarı umumiyede ne 
iyi intıbalar bıraktığını görecek
tir.• 

2- Ziyaretin, Fransa ile İngil
tere arasındaki münasc-betler ü
zerindeki tesirlerine gelince; bu, 
herhalde, daha barizdir. O derece 
ki Musolini, bu ziyareti Fransaya 
karşı İngiliz - İtalyan tesanüdü
nün bir nümayişi olarak kullan -
mak isterken, Çemberlayn, bunu 
İtalyaya karşı, Fransız - İngiliz 
tesanüdünün bir nümayişi şekline 
kalbetmiştir· ·Birmingham iş a
damının,. kurnazlığına itimad e
denler haklı imişler. Filhakika 
Fransa ile Ahnanya arasındaki 
•ebedi sulh• anlaşması imza edil
dikten sonra, Fransız - İngiliz mü
nasebetleri de yeni bir safhaya 
girmiştir. 

Büyük Harbdenberi, Avrupa 
sulhunun korunması bahanesile 
Almanyaya yapılan konsesiyon -
!arın hepsi de Fransa nam ve he
sabına yapılmıştır. Almanya İn -
gilterenin müsamahası, hatta ba
zan zı:mni teşvikile sil..fıhlanm~, 

Ren nehrinin boylarını askerleş
l\rmiş. Avusturyayı ilhak etmiş, 
Çekoslovakyayı parçalıımış, orta 
Avrupada hegemonya kın-muştur. 
Filhakika bunların bazıları kon
sesiyon değil, Almanyanın sarih 
haklarıdır. Fakat Fransa öyle gör
müyor. Versny atmosferinden bir 
türlü ayrılamıyan Fransa, sıilfilı 
müsavatı gibi sarih bir hakkı bile 
Almanyaya karşı yapılmış bir fe
dakarlık tel!kki ediyor. Fransız
lara göre, Avrupa kıt'asında Al
manyaya yapabilecekleri fedakar
lıklar artık sona varmıştır. Alman
ya da bunu kabul etıtiği jçindir ki 
Fransa ile Paris anlaşmasını im
zalamıştır. Şimdi bu kapının ka-

pandığı bir sıriada eski İtalyan he
sablarının açılması Fransayı te
laşa düşürmüştü. Binaenaleyh 1n
giltercnin Alınan isteklerinde ol
duğu gibi, İtalyan isteklerinde de 
sözde sulh ve müsalemet namına 
fakat Fransa hesabına, fedakar
lıkta bulunmıya teşebbüs etmesi, 
Fransız - İngiliz münasebetlerini 
tamir kabul etmiyecek derecede 
sarsaöifüdi. Şu nokta gözönünde 

tutulmalıdır ki, her~eye rağmen, 
İngiltere, Avrupadaki büyük dev
letler arasında en çok Fransanın 
dostluğuna muhtaçtır. İngiliz dip
lomasisinin geçmiş yıllar içinde 
Fransanın r akiplel'ine doğru te
mayülü bile, Fransayı İngiltereye 

daha sıkı surette bağlamak mak
sadına matuf bir manevradan i
barettir. Fransanın pek ziyade 
rencide olduğu anlaşılan hassasi
yetini korumamak Fraın.sayı belki 
de Almanyanın kolları arasına at
mak gibi bir netice verebilirdi. Bu 

sebebledir ki Çemberlayn Roma
da büyük ihtiraz göstermiştir. İn
giliz - Fransız dostluğunu tebarüz 
ettirmek fırsatını kaçırmamıştır. 

Times gazetesinin Roma muha • 
biri diyor ki: 

•Fransaya karşı olan lta1yan 
taleplerinin haklılığında ısrar e
den Musolini'ye cevaben Çem • 
berlayn, bu meselelerde İngilte • 
renin tavassutunun dahi bahis 
mevzuu olamıyacağını söylemiş 

ve bilahare çok açık ir surette 
Fransız menfaatleri ile İngiliz 
menfaatlerinin sıkı bağlılığından 

bahseylemi~tir. f ngiltere, demiş
tir, Fransaya karşı bir tehdit tak-

dirinde hareketsiz kalmıyacaktır. 
Zira iki memleket münasebetleri 
muahedelcrle tesbit olunmuş hu
dudu aşmaktadır.• Söylendiğine 

göre, Musolini İngiliz Başvekili-
..... _ ............. 1 ........ ! _ ,_ .. .. ......... .........- T:' ... 1-- ...... -·-" --~.-. ............ ~-.. ~---.-- - ____ ... -~ ..... 1... ... .. .... .._ .... .ı .. -...l-1-~ 1... ... ,...,.._..,.L_ • .1..t. ......... 

ile SABAH ÖGLE ve AK~ 
Her yemekten sonra muntazam 

dişlerinizi fırçaJayınız 

• 
Nafia Vekiletind~ 
Sıvas - Erzurum hattının 388 in cı kilometresinde yap 

ve 17 /2/939 tarihinde münakasaya konulan 120 metre açıkl 

mir köprünün mukavele projesinin 15, 16, 17, 18 ve 19 unı 

sehven eksiltme şartnamesine ve eksiltme şartnamesinin : 
ı fesi de sehven mukavele projesine raptesilmiş olduğundaı 

alakadarlara teblığ ve mezkur münakasa evrakını satın ı 

sahi! el eri yerlerine koymak suretile vaki sehvi ıashih e 
olunur. «179· c6h 

Jstanbul Vakıflar Direktörlüğü f lan 

Kıymeti 

Lira Kr. 

i70 00 

Pey pl\rası 
l..:ira Kr. 

12 75 
Çakmakçılarda Dayahatun mahallesı Valde han bın 

No. lu odanın tamamı 15 gün müddetle açık arttırma:ya c 

İhalesı 30/1/93!) pazartesi saat 14 de icare edil~eğınd 
Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mnhluliıt kalemine 

VAZİFEYE DAV E 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüği.l 

Yıllardanberi tevliyet vazifeshıe alaka göstermiyen VE 

remizce meçhul bulunan (Bizeban Haıcı Mustafa ağa) vakf: 
Seyyid Meıhmed oğlu Münibin ilan tarihinden itibaTen on 1 
fında idaremiz mülhak vakıflar şefliğine müracaatla vakfı 
ameleyi takib ve hyır şartlarını üa etmesi aıksi takdirde hi 
ameleyi kanuniye yapılacağı ilan olunur. (353) 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llaı 
Cinsı Teminatı 

Lira Kr. 
Mıkdan Kilo 

Kilo Kur 

Börülce (İzmir) 16 88 700 9 
Pirinç çor-balık (Antalya) 5 06 450 15 

(kırığı) 

Pirinç pilavlık (Maraş) 8 25 500 22 

Üsküdar imareti jçin yukarrda yazılı erzak pazarlıkla 
dan 13/2/939 gününe kadar isteklilerin her güı1 Kadıkoy ' 
dürlüğüne müracaatları. (333l 

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

lstanbul P. T. T. Müdürlüğüne 
İdaremiz hat bakıcıları ihtiyacı için 800 ade-1 talCJm 

eksiltme suretile alınacaktır. Eksiltme 27 /1/939 cuma güni 

B. Postahane binası birinci katta P. T. T. Müdürlüğünde m 

hm Satım komisyoounda yapılacaktır. Muhammen bede 

muvakkat teminat 252 liradır. İsteklilerin olbaptakı mühü: 

şartname ve sairesini görmek w muvakkat teminatların 

üzere çalışma günlerinde mezkUr Müdürlük idari kalem J 

mına eksiltme gün ve saatınde de Ticaret Odası vesikası 

makbuzile komisyona müracaatları. • 150• 

,.. Dr. HORHORUNi 
Hastalannı akşama kadar Sir

keci Viyana Oteli yanındaki 
nıuayenehanesinde tedavi eder 

•••• Telefo.1 : 24131 

TURAN 
Tiyatrosu 

İsmail Dümbüllü 

Cemal Sahir 

birlikte 

CEYHANLI 3 P. 

Yeni varyete numaraları 
18 Kanunusani Çarşamba akşamı 

Hamiyet Yüceses ve arkadaşları 

Hendekte Bulunan 
Otomobil 

2127 numaralı taksı otomobili 

Büyükdere yolunda Ayazağada 

bir hendeğe yuvarlanmış bir halde 

bulunmuştur. Yapılan tahkikat ne
ticesinde şoför Ahmed oğlu Tev
fikin idaresindeki bu otomobilin, 

Büyükdereden gelmekte iken şo
förün sarhoşluğu yüzünden hen -
değe yuvarlandığı anlaşılmıştır. 

E!--

memnuniyetini bildirmıştir. 

Görülüyor ki Roma zıyareti, İn
giliz - İtalyan dstlugu kadar ve 

belki de on<lan da zıyade Fransız
İngiliz tesanüdü namına yapıl -
mış nümayiş hallJ'li almıştır. Çem-

berlayn, meziyetleri ve nakisleri 
avam kamarasında müzakere edi-

lirken kendısıne safderun ;ilyen
lerin safderunluklarına bıyık al-

NÖBET 
ECZANE 

Bu geCl? şehrimızin 
semtlerindeki :nöbetçi 
şunlardır: 

İstanbul cihetı:1 
Eminönünde (Mehr 

Alemdarda (Arif Ne: 
pazarda (Hikmet). 

(Haydar), Fatihde f 
Eyübde (Eyübsult~n) 
de <Celal) eczaneleri 
Beyoğlu ciheti: 

İstiklal caddesinde 
Karaköyde (Hüseyin 

Taksimde (Limonciy~ 

(N argileciyan), Beşil 

leyman Recep), Hask 
dık), Kasımpaşada 

eczaneleri. 

Kadıkoydc (Kaclık<i 

darda (Ömer Kenan) 
(Osman), Büyükadaı 

Rıza) eczaneleri. 

TASHİH 

13 İkıncikfınun 939 
666 sayılı nüshamızın ı 

sında 7 inci sütunda 
(Sultanahmet Birinci J: 
kemesinden) denileceg 

za mahkemesinden di~ 

Keyfiyeti ve sehvi vak 
deriz. 

!222& 

* Kardeş Hatay sı 
demiryollarınuzda paı 

hat etmeleri bir cemHı 



-1 1 Numaralı Halk Filosu 
illlb-Wı: &arw. - • a- •enıs nft'elleri ..,.. 
-da l!tua40lllde F""'1alı -1&n Ye flmdb'e 
kadar 7oaılmıe.. •..ıs aalıarebelerialll •• ııan. 

Her llaldo mahfm:dur. 

Eserin ı..zınanmuma DOt ve v...ııt vermek ınıtttll• 
yardım edenler: Amiral v....ı, A1l>aJ' Tevfik, Şükrü 

Pala, R._..,..ı Çakıc~ Cevad Toydemir, Şifre kUlbl 

1 B!nbaııı Ihsan. 

--.. Tefrika Nıımaraııı : T Yozon: Rahmi YACIZ 

''Bunu Yarınki Posta ile Nezarete 
Gönderiniz,, Emrini Verdi 

Biraz Sonra, Üç Seyrisef ain Kaptanı İskele 
Ve Limanlar Umum Kumandanı 

Beyin Yanına Çıktılar 

Şükrü 

Asker cephane ve harp mal - ma kumandanlığının r.evabına du-
zeoıesile yüklü üç Osmanlı trans- dak bükerken nezaretin nasıl o-
Porunun (1) konovisiz ve yal - lub bunu kabul ettiği .. e hayret et-
~ başlarına deniz açıldıklarını mişti. Fakat ona düşen va -
•bet alacak olan Rus donan - zife de evvela bunu Seyrisefaine 
:~ kumandam Amiral Kolçak göndermek, sonra eğ~r yeni bir 

~til.ıı. kuvvetile bunlan avlamağa müracaat vaki olursa kendi mü-
ı ıtcak; yollarını bekliyecekti. taleasına da derkenar yaparak 

•YUzun ve Midillinin sür'ati sa- tekrar nezarete vermekti. 
~etılnde Soşon; düşman amirali Cevabı sür'atle Seyrisefain ida-
ıı:ı.sınan1ı gemilerini esir ettiği za- resine gönderdi... Aradan iki saat 

1 an Yola çıkarsa dah:o Sıvastopo- geçmeden Şükrü Beye: , 

1~ Çok uzakta Rus donanmasını - Üç kaptan gelmiş! Sizi gör-
""'tır b'l h a ı ecek; Yavuzun birer ce- mek istiyorlar! 

1 ~em fırını kadar korkunç top- Şeklinde bir haber geldi. Biraz 
arue K 1 • 

ı 0 çagı adamakıllı hırpa • sonra üç Seyrisefain kaptanı iske- · 
ayacak R s· · us donanmasını ya e- le ve limanlar umum kumandanı 
ır Olm • 
nı~ga yahud da batmağa Şükrü Beyin yanına çıktılar. Bir 

İş edecekti. sıraya dizildiler. Kaymakamı se-
d _ te, bu i)ıtiras, ve bu ihtirastan lamlaclılar. Şükrü Bey sordu: 

Ogan ŞU d" .. göz .. .. uşunce tesirile Soşon _ Ne istiyorsunuz? Kimsiniz? .. 
t gore uç Osmanlı gemisini a- Üç kaptan birbirlerine bakış -

l~şe atıyor; Rus kuvvetlerinin e- tılar. En başta duran Bahriahmer 
ıne te lirn 

racaatlarının sebebini anlattı: 

- Beyefendi; biz, Trabzona eş
yayı askeriye götürmeğe memur 
seyrisefain idaresinin Bahriah -
mer, Bezmiiılem ve Mithatpaşa 

vapurlarının süvarileriyiz! İda -
rece bize bir emir tebliğ ettiler. 
Bunda: Karadenizde Rus donan
masının faaliyeti bulunmadığı ve 

hiçbir tehlike melhuz olmaclığı, 
binaenaleyh muhafız harb gemi
sinin refakatine lüzum görülme -
diği yazılıydı.. Bundan bir şey 

anlamadık. Bahriye nezareti bizi 
gözgöre ateşe mi atmak istiyor? 

Biz kendimizden vaz geçtik .. 
Yazıktır beyefendi bu kadar as -
kere, bu kadar cephane ve silaha 

günahtır. Bu fakir milletin yok -
sulluk içinde har bede .1 kıt'alarına 

gönderilecek bu malzeme nasıl 
muhafazasız denize çıkarılabilir? 

(Devamı var) 
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8 etmeğe hile !uzum görmeden l K l 
o~~: ~h_rirat.ın almanca şeklini Kalpazan ar ra ı 
lı ' gendı, sonra Türkçe as
E nın altına imzasını bastı tekrar 

nver Beye uzattı: ' 

2 
- Bunu, Yarın ilk posta ile ne
ar~e gönderin! 
Emrini verdi 

..,!ver Bey, duyduğu teessiir ve 
i . an azabile başbaııa kalmak tn kamarasına dönerken Amiral 

a keyifli keyifli akşam yemeğini 
~edi. Kahvesini içti. Sonra mü -

ellet ranzesine uzandi. Yattı .. 
Gözleri uykunun hi.ıcuınile ka

~~ntrken muttasıl kumandan ken-
1 kendine mırıldanıyordu: 

k - Bu sefer yakanı elimden güç 
u:rlaraeaksın Kolçak! ... 

Adiseler, Soşonun tasavvurla
:~. hoşa çıkarmak için el birliği 
falri ış gi?i. bu işte de onu muvaf

Yetsızlığe uğratmakta gecik
ltı•ıii ... 

a.ıı . 
C•I nye nezareti donanmadan 
ltıt en cevabı iskele ve limanlar 
fa;:•ndanlığı vasıtasile seyrise • 
\1ab idaresine gönderdi. Bu ce -
aind: eklenen nezaretın tezkere • 

lJ de şunlar vardı: 
İske:Uru ~ahriye nezareti: 

lt Ve lımanlar kumandanlığına 
bir İc :}( in perakende kıt'alarile 
le.;tıi tsım harlı malzemesi hamu
tııur Trab~ona götürmeğe me -
?iah •eyrisefain idaresinin Bah -
n.. mer, ,Bezmidlem ve M'that 
~--,Q. t) I 

bir ha apurlarının Karadeni.zde 
rb gem· · nda h' Y•rin .. ısı tarafı n ıma-

{j; e luzum görülüp görillmedi-
zımnı d 

birine· " a donanmayı hümayun 
1'ttd ' kumandanlığından mev -
A!Q~evab le/fen takdim kılındı. 

darlara tamimi mercudur. 
Bahriye Nazırı namına 

müsteşar 

Vasıf 

İskele . 
nıand ve lımanlar umum ku -
(2) B anı kaymakam Şükrü Bey 
tiııd , Ubcevabı hiç de makul ve ye-

- ulmanı t B tııış b ış ı. irkaç atlat -
~Sayılı deniz kurdu, donan-

(1) N - -. 1 
"''"' n a~lıye ge~ilerine verilen 

(Z) e~•z ~stılahı. R. Y. 
kem Şukru Bey lzmir müstah-

mevki d · k -dan 1 emz ımıandanlıgın-
stanbul · k z . umu ıs e e ve lımanlar 

ti Km kumandanlığnıa getirilmış' -
· end· · 

Zek· B tsınden evvel kaymti<am 
tesiJ bey (Enver Pazanın eniş 
{hu u mevkide bulunuyordu. 
, n zam la "'ak lln r cni..:amiye kay-

amı bu .. 
bir d d. l§ı yapamaz. şeklinde 
Z e •kodu yürüıüld .. · .. d ek; B ugun en 
Şiik .. ey oradan alııımış yerine 

ru Bey getirilmi§ti. R.Y. 

(5 inci sahifeden devam) 

şık giyinmişti. 

- Ne işle meşgulsünüz?. 
- Maalesef hiçbir işle, çoktan-

dır boştayım ... 
O gün; çOk mahir bir matbaa 

müdürü olan ve son zamanlarda 
işsiz kalan Fernan - Şarl Löfevr 
çok kötü bir adamla münasebat 
peyda ettiğinin farkında olma -
ınıştı. 

Bu yabancıdan y<Irdım ve mu
avenet göreceği ümidile: 

_ San'atımda çok ustayım. Şim
diye kadar çalıştığım müessese -
!erden aldığım bonservisler de 
bunu isbat eder. 

Küçük bir atelyem var; her işi 
kendim yaparım: Tcrlib, klişe, ta
bı, i!Ah ... Böyle iken iş bulamı -
yorum. Başvurmadık yer bırak -
madım. Bir faydası olmadı. Her 
yerden ayni cevabı aldım: iş yok!. 

Yabancı cevab vermedi. Mu -
hatabı uzun uzun süzdü. Fikren 
düşünüyordu: .Denize düşen ve 
yüzme bilmiyen bir adam, uzatı-

lan cankurtaran simidini redde
mez.• Bu zavallı da hakikaten 
böyle bir adamdan farksızdı. 

-Ciddi bir adam Dlduğunuz ha

linizden belli. San'atınızl~. al~- 1 
darım. Size yardım edebılır mı -

yiJn?. 
Löfevr sevincinden vereceği ce

vabı şaşırmış, yaban.cı adamın el
lerine sarılarak minnet ve şük -
ranla öpmüştü. 

Hakikaten, ertrsi gün kılığı, kı
yafeti değişti. Cebinde banknot 
dolu bir cüzdan vardı. Çehresinin 
rengi gelm'şti. y~bancı sipariş e.t
tiği sirkülerleri, katalogları tertıb 
ediyor, ve çok ta remiz basıyor -
du. Halinden memnundu. Kahvede 
tanıştığı adamla ortak ve pek sa
mimi bir dost olmuştu. Onu bir 
haliiskar addediyordu· Bir gün: 

- Sirkülerle, kataloglarla pa
ra kazanmak güç ... Başka bir şey 
yapalım?. 

- Peki amma ne yapalım?. 
- Ne yapacağız, sahte banknot!. 
-Alay mı ediyorsun, azizim? 

Olur mu bu hiç?. 
- Neden olmasın. İyice taklid 

edilir, basılırsa kim farkına va -
rncak ... 

Ertesi günü, ortağı, banknot i
mali için lüzumu olan kağıdları, 
kimyevi maddeleri, fotoğraf ma-

kinelerini getiriyor, Löfevr işe 

başlıyor, Bir hafta sonra deste 

deste İngiliz ve Amerikan bank
notları, Süveyş kanalı hisse se

netleri, ilah ... hazırlıyor. Asılla -
rından hiç de farklı değil. .. 

Az zaman içinde Paris piyasası 
sahte banknotlarla doluyor. 

İşi büyü tmiye karar veriyor -
lar. IJ'ırsilya civarındaki sayfiye
lerin birinde büyük bir bahçenin 

ortasında güzel bir köşk tutuyor

lar. Burada çalışmıya başlıyorlar. 
Köşkün ismi: Aimee, yani sevgili. 

Marsilya, Tulon, Nis ve Monte 
Karloda sürüleı. sahte banknot
ların sayısı ne kadar? Malum de
ğil... 

Nihayet, Fransa bankası far

kına varıyor. Zabıtaya haber ve
riyor. Hususi polis hafiy<?leri fa

al.yete geçiyor. Günün birinde 
köşkü basıyor. Löfcvr: kendile -
rini karşılıyor. Tabii bir tavır'la: 

- Yanılıyorsunuz, Mösyöler ... 

Diyor. Fakat, köşkün altınd'1ki 

mahzende yapılan araştırmalarda 
sahte banknot imalinde kullanılıan 

kağıdlar, klişeler meydana çıkarı
lıyor. Köşede bir de son sistem 
makine var .. . 

Löfevr tevkif olunuyor. Sıı;a 
ortağına goliyor. Bu da Pari.ı;te 

yakalanıyor. Hüviyeti tetkik edi
lince, bir katil maddesinden do

layı 18 sene kürek cezasına çar
pılarak Güyan adasına gönderi -

len ve oradan firar eden Antuan 
Manuri olduğu meydana çıkıyor. 

Manuri, bir kaç sene cenubi A
merikada komisyonculuk yaptık

tan sonra Parise gelmiş, ismini 
değiştirmiş, irad sahibi gibi yaşı
yan elli beş yaşlarında bir semeri: 

- Ben mi, benim kalpazanlık

la aliikam yok. Löfevr kimdir? 
Tanımıyorum .. 

Diyor. Fakat deliller karşısında 
cürmünü itiraf ediyor. Şimdi iki

si de dam altında ... 

Halk <1>pereti 
Bu akşam 

Saat 9 da 
Yeni oper~t 

ÜÇ YILDIZ 
Yakında; Senenin en şen op~retı 

MODERN KIZLAR 
Yazan: M. Yesar' 

Eli Kelepçeli Arabı 
Nasıl Ve 

Niçin öldürdüler? 
( 4 üncü sahifeden devam) 

ne kelepçe vurulmuş, götürülür
ken bu polislerin attığı kurşunla 
yere yığılaN.k ölmüştür. Mehmed 
Hüdadın öldürülmesi, Filistin ve
kayii arasında ayrıca bir mesele 
teşkil etmiştir ve elleri kelepçeli 
olarak götürülen bir mevkufun 
nasıl olup da öldürüldüğü araş -
tırılmıya ba§lanmıştır. 

Görenlerin ifadesince Yafa şeh
ri haricinde bir otomobilden bir 
polis inmiş, otomobili muayene et
miş, diğer üç polis de çı.kıarak el
leri kelepçeli Mahmed Hüdadı o
tomobilden dışarı almışlardır. On
dan sonra ateş etmişler, Mehmed 
Hüdad vurularak ölmüştür. 

Bu muhakemenin ne netice ve
receği merak edilmektedir. 

T ulüatınKemalBabası 
r:S inci sahifeden devqm) 

bir gazinosu vardı. Ağabeyim Ka
ragöz Mehmed kumpanyasile o
rada oynardı. Beni, dört beş sene
lik san'atım olan camcılıktan ala
rak sahneye çıkardı. İşte ilk defa 
orada ve bu vesile ile sahneye a
yak bastım. Camcıhğa da, Top -
taşındaki askeri rüşdiyesini bi -
tirdikten sonra, camcı olan diğer 
bir kardeşimin beni yanına al -
masile başlamıştım. 

Birkaç sene ağebeyimle, Sul -
tanahmeddeki gazinoda çalıştık

tan sonra, Küçükçamhcada orta 
oyunu oyruyan pışekar küçük İs
mail, kavuklu İmam Hakkı beni 
kandırıp fazla para ile yanlarına 
aldılar. Bu orta oyunu heyetinde 
Laz taklidine çıkmağ3 başladım. 
Birkaç sene de böyle geçti. 

Sonra, Çamlıcada Mamada oy
nıyan merhum kavuk!J Hamdi, 
pişekar Tosun efendiler, beni da
ha çok para vererek yanlarına al
dılar. Burada yine taklide çıkı

yordum. Çarşamba günleri Gök
su, cuma günleri fındık suyu, pa
zar günleri Mamada oynar ve çok 
beğenilirdik. Mamada kavuklu 
Hamdi efendinin müşterileri ga
yet kibardı; o zamanki zaptiye 
nazırı Nazım paşalar, Çerkes Meh
med Paşalar, Rıdvan Paşalar hep 
efradı ailelerile gelirler ve Hamdi 
Efendiyi çok severlerdi. 

Ben o zamanları 25 yaşında var
dım; Hamdi Efendi 45 - 50 yaş
larında, orta boylu, şlj·manca bir 
adamdı; esmer toparlak bir si -
ması vardı. Hamdi Efendi ile beş 
sene beraber çalıştık. 

Bir akşam Kel Hasan Efendi, 
Mamaya bizi seyretmeğe gel -
mişti. O gece beni görmüş, beğen
miş, ertesi günü çağırttı. Mühim
ce bir maaşla beni tiyatrosuna 
aldı O zaman Hasan Efendinın 

tiyatrosu Şehzadebaşının en par
lak tuluat tiyatrosu i<li Hasan E
fendi ile çalışmağa başladıktan 

sonra bazı kısa fasılalarla ta ve
fatına kadar onunla beraber ça
lıştım. 

- K. Hasan Efendi sizden çok 
yaşlı mıydı? 

- Hayır, aramızda dört beş yaş 
vardı ... 

- Abdürrazak Efendi mi, yoksa 
K. Hasan Efendi mi daha üstün 
komikdi? .. 

- Hasan Efendi yaşarken eşi 
yoktu; öldükten sonra da yerini 
tuton olmadğu gibi hepimiz ve bü
tün komikler ondan aldığımız ser
maye ile gçiniyoruz. Bugün bir 
çok ckomiki şehir. !er hep onu 
takiid ederler. Abdürrazak Efendi 
iri yarı bir adamdı, vücudile gül
dürürdü, Halbuki K. Hasan Efen
di, kavuklu Hamdi Ef~ndi, bam _ 
başka adamlardı; Hamdi Efendi
nın karşısında orta oyununa çı -
kınca, gülmemek için kendimi zor 

arasında ne gibi farklar var? 
- Çok ... O zaman tuluatı piyes 

gibi oynıyacak adambr vardı ve 
şimdiki gibi her önüne gelen car
tist> değildi. Bizim 6 perde 5 per
de oynaclığımız oyunlar, şimdi, üç 
perde, iki, hatta bir perde oyna
nıp bitiriliveriyor. Hasan Efendi 
sahnede 20 - 25 dakika tek başına 
konuşur ve halkı katıltarak gül
dürürdü. 

- Tuluat sahnesinde 
çok eski midir? 

ckanto> 

- Tuluat sahnesinde, ilk kan
toyu Abdi Efendi ile Bayzar Ha
nım oynadılar ... Tekmil tiyatro -
!arda oynıyan en me~hur kanto
cular şunlardı: Peruz, küçük Ver
jin, Verjin Bardizyan, Viktor Ha
çikyan, Küçük Şamram, Büyük 
Şamram, Fotko Cemile, Minyon 
Verjin ... 

- Kaç yaşındasınız? 
- (67) ... 

- Hiç sahneyi bıraktınız mı? 
- Hayır, şimdiye kadar hep 

bu işten geçindim. 

- Şimdi kiminle çalışıyorsu -
nuz? 

- Şimdi, kış, işler nafile ... 
Dümbüllü İsmail ile şurda hurda 
haftada birkaç oyun oynuyoruz. 
Eh.. İşte.. bir ekmek parası çıkı
yor .. . 

İhtiyar muhatabımı daha fazla 
konuşturmak, yormak istemedim. 
Müsaadesini dileyerek, onu esnal 
kahvesinde, genç ve yaşlı meslek 
arkadaşlarile başbaşa bıraktım. 

Kurnaz Kadın 
(5 inci sahifeden deva'71,' 

kıyarlar, birbirlerine sarılıyorlar. 

Dans ediyorlar. Tab;! bu sırada 
konuşu.yarlar, derdleşıyorlar. O
raya niçin geldiklerini birbirle -
rine anlatıyorlar. Gülüşüyorlar, 

geceyarısına doğru çakır keyif ve 
kol kola çıkıp gidiyorlar. Bunlar
dan evlenenler, evlendilı:ten sonra 
lokantanın daim! müşterisi olan
lar gündengüne artıyor. Lokan -
tacı kadının zekası sayesinde ge
len müşterilere yer bulmak kabil 
olmuyor. 

Fakat; her şeyin bir sonu var 
değil mi?, Lokantacı kadının bu 
hilesi meydana çıkıyor. Gazete 
idarehanesi, izdivaç ilaru veren 
okuyucularına gelen mektubla -
rın hemen hepsinin ayni şekilde 
zarfla gönderildiğini, Üzerlerinde
ki yazıların da ayni kalemden çık
tığını görünce şüpheleniy1>r. Za
bıtaya haber veriyor. Zabıta faa
liyete geçiyor. Az sonra hakikati 
aydınlatıyor. Lonkantacı kadın, 

ağlıyarak suçunu itiraf ediyor. Fa-
kat, bir şikayetçi bulunmaclığı 

isin serbest bırakılıyor ... 

tutardım. Biri tiyalruda, diğeri !J İstiklal cadde"!nde 
orta oyununda eşsiz adamlardı. " Şehir Tiyatrosu 
Sanki Allah onları bu işler için 
yaratmıştı. , KOMEDİ KISMI 

Hem o zamanları, sahnede veya Buakş•m ?.O,ao da 
orta oyununda konuşmak da ga- (00LUMUZ) 
yet güç bir mesele idi; çünkü: Tepebaşında 
.valide., chamid., c Yıldız., ce- DRAM KISMI 
fendimiz• gibi birçok kelimele _ Bu akşam saat 20,80 da 
rin suylenmesi yasaktı. Böyle bir 

1 
____ <_B_A_rn __ u_TLA __ R...;)_5_P_. --I 

kelimeyi ağızdan kaçırıvermek ma
azallah insanın başına türlü bela 
açabilirdi! 

Tiyatro, gündüzleri oynauırdı. 

Yazlık ve kışlık tiyatro yerlerinin 
ortası kafeslerle bölünmüştü; ka
dın, erkek ayni tiyatro içinde bir
birlerini görmezlerdı. 

- O zamanki tuluat ile ırimdiki 

ErtuS)rul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
Taksimde 

(Bu g'!':e) 
KISMET 

Vodvil 3 perde 
Yakında (İNSAN MABUT) 

Başlar1nda Agel Yüzleri 
Yarı Kapalı 

Meçhul Adamlar 
(4 üncü sahifeden devaM) 

yasak 1>lan yerlerdeı:ı bu 1>tomo -
bilin geçmesine müsaade ediyor
lar. Şehirden d!§arı çıkıldığı za
man iş anlaşılıyor. Polisi götür
mekbe olan meçhul adam: 

- Generıal seni görmek istivn"• 
bazı şeyler soı·acak, diyor. 

Teşkilatın adamları şeh\rlerin 

haricinde kayaların, tepel~rin ar
kasında, mağaraların içinde sak
br..ınış olarak getirilecek k'msele
ri beklerler. Getirilen adqm ora
larda muhakeme ediliyor, 

En mühim cürümler ~unlardır: 
Casusluk, Yahudilerle gö:ü~~ı..ıc, 
Yahudilerle alış veriş etn,ek, Ya
hudilere arazi satmak. 
Akşam olur, güneş batar, etra

fa karanlık çöker. O zaman gene
ral meydana çı.karak o gün geti
rilmiş olanl:arın muhakemelerini 
yapıp hemen kararı veriyor. 
İdam cezaları derhal yerine ge

tiriliyor ve mahkum hemen vu
rularak yere seriliyor. 

Başlarında agel ol.arak yüzleri 
yarı kapalı bir halde kalabalık 

yerlere kadar sokulan ve oradan 
adam toplayıp götürenler kimler
c.ir? Bir kere yakalanmış olup da 
ı.onradan kurtularak şehre döne
bilenler bu husustıa fazla hiçbir 
~ey söylemiyorlarmış. 

HİKAYE: 

Evvelce bir yere saklanılmış, 

bir mağaraya girilmiş bulunur • 
ken sonradan oradan çıkmak da

ha muvafık görülür, başka yere 
gidilir, bu mevkuflar da oradan 
oraya götürülüyor, uzun yollar 

yürümeğe mecbur bırakılı:yorlar
mış. 

Filistindeki teşkilatın adamları 
geçenlerde Kudüste Osmanlı Ban
kasının İngiliz olan müdürünü de 

bu suretle alıp götürmüşlerdir. 

Bundan bahsederken Taymis ga
zetesi Le Bouvier ismindeki di

rektörün Kudüste pek tanınmış 

olduğunu söylüyor ve kendisinin 
Eriha nehri kenarında giderken 
alınıp götürüldüğünü, fakat üç 

gün mevkuf kaldıktan sonra sağ 
salim döndüğünü ~zıyor. 

Diğer taraftıan yine bgiliz ga
zetelerinde çıkmış olan malumata 
göre bu teşkilatın tabi olduğu eski 

müftü - ki şimdi Lübnanda bu
lunuyor - aleyhinde çalışanlarııı 

geçenlerde Hebronda nümayiş ya
parlarken bunlardan Şeyh Hatib 
Mehmed Said teşkilat tarafından 
vurulmuştur. 

Hulasa Filistin vekayü teşkila
tın faaliyeti durmaksızın devam 
ettiğini gösteriyor. 

Ve Dış YCz ~ 

iÇ Yoz 
( 4 üncii l>llhifeden devam) 

mm beni hemcinsime bağladığına 
çok müteessifim ... Günlük ihti -
yacımın temini için de hiç kim -
seyle görüşmemek konuşmamak 
isterdim. Olmuyorki.. 

Tasavvur et! 

Bir arkadaşın var; senelerdir 
konnuşuyorsun, artık sana bağlı
lığını, uğrunda canını hiçe saya -
cak kadar candan sevgisini an -
lamışsın. Ona her şeyae, kendin
den fazla emin bulunuyorsun. 

Bir gün, bu arkada], senin ku
yunu kazıyor. Ya kendi menfaa
tini düşünerek, yahu<! hased ve 
kıskançlığa kapılarak beşeri veya 
şehevi ihtirasını her şeyden üstün 
tutarak, seni, işinden, canından 

ve karından ediyor. 
Afallıyorsun, inanamıyorsun; 

fakat, neyazık! Hakikat budur!.. 
Arkadaşın hakiki çehresi görüle
memiş, manevi hüviyeti .anla -
şılamamıştır. 

Hepsi küstahlıkda bu derece 
ileri varır mı? 
Hayır; bazısı daha ince ve daha 

görünmez bir siliih kullanır: Bu 
silıih en ufak zil.im karşısında is
tihza ve gıyabında tezvirdir ... 

Bütün bu hakikatleri görürken, 
bana: 

- Niçin evlenmedın? 
Diye sorulabilir mi? 
Dı~ yüzü ve iç yüzü ayrı ayrı 

bir insanlık! 
Ve evlenmek!.. Bütün bir öm

rü, bütün varlığını, dış yüzünü 
gördüğün iç yüzünün daima ya
bancısı kalacağın bir kadına, bir 
türlü anlıyamıyacağı'l, tanıya -
mıyacağın, inanamıyacağın gizli 
bir hüviyete bağlamak ... Oof! Dü
şüncesine bile tahammül edemiyo
rum. İki açık ve gören gözle, gör
memeğe tanımamağa, bilmemeğe 

mahkfım olmak, çok acı. .. 
Arkadaş, sadakat, kadın, fada

karlık, samimiyet, iç yüzün ha
kiki cephesi, fedakarlık ... 
Gördüğümüz görüştüğümüz 

hemcinslerimiz içinde bunları a
ramak bilmediğimiz tanımadığı -
mız bir vadide define aramaktan 
daha boş bir ümid, daha gülünç 
bir gayret! .. 

Yalnızlık ... 
Bıında belki saadet yoktur, fa

kat hiç olmazsa sükunet vardır. 
Her zaman, mütemadiyen aldan
maktansa, hiç inanmamağı tercih 
ediyorum; işte düşüncem! 

Aksırık, öksürük, burun akması, düşkünlük 

©[fô~ 
tehllkesi_nin yanılmaz habercileri olduğunu bllmlyormusunuz'l 

Grtpe karşı koymak için hemen A S P i R 1 N alınız 1 

Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur, 

ısrarla 

PİRİN 
isteyiniz ı 

!O ve 2 tabletlik fekillerde bulunur_ 

Her feklln OatOndeld ffi markası aldığınız malın 
hakiki oldutunun ve iyi IHlrlnln prantlaldlr. 
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Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra PASTiL KATRAN HAKKI Öksürükleri kökünden 
keser tecriibelidir. 

Diş Macunile Dişlerinizi Fırçalayınız ... 

Çünkü: 
Bir ı!efa fırçalanmakla dişler te-

TÜRKiYE 

KIZILAY CEMİYETİNDEN : 
Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarında kullanılmak üzere: 

5.500 met re kumaş 

1 
A•k•rl l•brlk• l•r ı 

llln ları 

1 

-·5--a-d_e_d_t_o_rn_a_t_ez_g_a_h_ı_a""l_m_a_c_ak,.... ... 

Tahmin edilen bedeli (20,000) li
ra olan 5 adet torna tezgahı askeri 
fabrikalar Umum MüdLirlüğü mer
kez satınalma komisyonunca 6/3/ 
939 Pazartesi günü saat 15 te kapa-
1 ıı zarf ile ihale edilecektir. Şart -

1 

name parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat temi-

' 

l ğüne müracaatları. nat olan 1500 lirayı hav\ teklif mek 
mizlenmiş olmaz. Ağız guddelerinin _ tuplarını mezkur günde saat 14 de 
ve dahili uzuvların mütemadi i!- •••.•••••••••••••••••••

1

•••••- kadar komisyona vermeleri ve ken-

razatı, dışarıdan mütemadiyen a -ı- l dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 
lınan ecnebi maddeler, mikroplar, ve 3 üncü maddelerindeki vesika • 

yemek, içki, sigara ve sair dişlere, p A S T j L A N T İ S E P Tİ K !arla mezkiır gün ve saatte komis- G 
diş etlerine bin bir mikrop aşılar, a- yona müracaatları. (305) RiPiN Varken Bu lztıraba 

Katlanılır mı ? rızalar husule getirir. Bunlar birike 

bırike nihayet dişlerde çürüme, et- ((KURTULUŞ)) 
!erde iltihaplar başlar. Artık fela- D"k • 
keti önlemek ve durdurmak güçtür. Biçki ve ı ış 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıyarak dişleri-
nizi sabıh, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
Diş macunile muntazaman fırçalayı n ız. -
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

l adet Zımpara taşı tezgahı motörü ile beraber komple 
1 • Makkap tezgiıhı teferrüatile komple 
1 • Torna tezgahı teferrüatile komple 
1 • Demir testere tezgahı motör ve tulurnbasile komple 

1 • Makas ve zımba tezgahı bütün teferrüatile komple 

1 - İdaremizin Diyarıbakır fabrikası iıin yukarda cins ve evsafı 
yız11ı 5 parça atölye aliitı şartnamesi mucibince açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve muvak
kat teminatı 168.38 liradır. 

IH - Eksiltme 23/1/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14,30 
da Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı 

nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni tekliflerini inhisar
lar umum müdürlüğü müskirat fabrikaları şubesine vermeleri ve ihale 
gününden bir gün evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazammın 
ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ile müskirat fabrikalar şubesinden 
~lınacak eksiltmeye iştirak vesikan v~ %7,5 güvenme paralarile bil'lıkte 
münakasa için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. cl44· ' 

* * 1- İdaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mucibince sa
tın alınacak •50• ton Sömikok açık eksiltmeye konmuştur. 

II- Muhammen bedeli beher tonu 24 lira hesabile 1200 lira ve 
muvakkat temınatı 90 liradır. 

III- Eksiltme 20/1/939 tarihine raslıyan Cuman günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

1 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden ! 
alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 5; 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmele'l"i ilan 
olunur. •85• 

• ** 1 - İdaremizin Cibali tütün fabrikası için şartname ve nümunesi 
mucibince satın alınacak un gibi ince şey konabilecek standart normal 
sik örgülü (6000) adet tütün tozu çuvalı açık eksiltmeye konm~tur. 

1I - Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1620 lira muvak
kat teminatı 121.50 liradır. 

III - Eksiltme 25/1/939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 
de Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bileceği gi.bi nümune de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~;, 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleTi ilan 
olunur. (193) 

I - İdaremizin Karaağaç barut deposunda şartname ve proıesı 
mucibince yeniden yaptırılacak ahşap iskele inşaatı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Keşif bedeli (2856.61) lira ve muvakkat teminatı (214.25) 
liradır. 

III - Eksiltme 30/1/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
14 de Kabataoıda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

lV - Şartname ve projeler 15 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaiki 
inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek fenni ehliyet ve eksiltmeye 
iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - İstekliler kanunen kendilerinde aranılan vesaik ve '., 7,5 gti
venme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yu-
karda adı geçen komtsyona gelmeleri ilan olunur. (255) 

SoQu k elgınltğı, ne zle ve t anef
f Ua y o llarlle geçen hastalıkl a r• 
d an k orur1 g rip ve boğaz rahat• 
sızlı klarında , ••• k ıaı klığında 
p ak faydal ıdır. 

Dershanesi 
l\füdiresi: Mm. Papazyan 

.Haftanın 4 gününü kadınlara 1 
günde üçer saat Fransız usuliyle 
biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 
4 ayda Maarifçe musaddak diploma 
verir. Feriköy Tepeüstü 116 No. Pa
.pazyan apartımanı. 

Tasfiye halinde bulunan 

Şirketi Ticariye, 
Sanaiye ve Maliye 

T. A. Şirketi 
Hissedarlar umumi heyeti, aşa -

Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellit bülii' 
ıstırapların başlamasile beraber aklınıza gelen ilk isim olma!ıdıl'• 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

En seri, en tesirli, en kat 'i netic~ 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat ve Gripin yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz .. -
-INGILIZ K A N Z U K EC Z A N E S 11 ğıdaki hususları görüşmek üzere 

. 24./2./939 tarihine rasllıyan Cuma 
eeyoğlu • lst anb ul : günü saat 11 de Şirketin Galata, 

• Karamustafa sokak, Hovakimyan 

Tütün kullananlar, tütünün vücudleri üzerine yaptığı tahribatta~ 

müştekidirler. Doktorlar, kendilerine her daim sigarayı terketmeği 
tavsiye ettikleri halde terkedememektedirler. 

Halbuki 
Alman 

~ 

'ın son 
SÜ M ER B ANK..__. _ _ 

Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk İpliği 
S a tışı 

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 
lo » >> 

Nazilli Bez Fabrikası malı 24 )) )) 
Ereğli Bez .Fabrikası malı 2 4 » )) 

Y a n ız ! reğı! i Bez Fabr ikas! 
10 Balyalık 
15 )) 

~ipari~ler için 
)) )) 

415 
480 
580 
580 

•t. a : 
575 
570 

f..uruş 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ban, 4 üncü katta kain idare mer -
kezinde adiyen toplanacaktır. Şir -
ket nizamnamesi mucibince en az 
yirmi hisse senedine malik olanlar 
asaleten veya vekalete:ı müzakere
ye iştirak edebilirler. Hissedarla -
rın toplanma tarihinden en az on 
gün evvel hisse senetlerini şirketin 
idare merkezine veyahut mali mü
esseselere tevdi etmeleri ve muka
bilinde alacakları makbuzu gös -
termeleri iktiza eder . 

RUZNAME 
1 - Tasfiye memuru ve Mura -

1 kıp raporlarının okunması, 

2 ~ 938 senesi biliinçosunun tet
kik ve tasdiki, 

3 - Murakıp intihabı. 

Hali tasfiyede Şirketi Ticariye, 
Sınaiye ve Maliye T. A. Ş. Tasfiye 
Memuru. 

icadı 

sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzatinı bozmad: ·: 
istedikleri miktarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisin• 
deki yedek kısımda bulunan kıymetli madde tütünün: Nikotin, piri· 
din, amonyak giıbi zehirlerini % 89 derecesine süzer; ağız, ciğer ,,·e 
_ yürek temiz kalır. Fiatı her yerde 10 ilaç beraber 150 kuruştur. 

(Satış yeri: PİPO PAZARI Sultanhamam, btarıbul) 

----------~-Dm~-~--· İstanbu l : Or man Koruma Genel 
Komutanhğı Anber Md. den: rl 

l _ Orm~"ı koruma genel komutanlık İstanbulda Zeytinburnu , 
teşkil olunan talimııiıh binası (20) adet hala tesisatının ke~if, piliın 
şartnamesine göre inşası açık eksiltme ile yapılacaktır. 

1 25 )) 
50 )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

565 
560 

)) 

)) 

• ı Bürhaniye Aasliye Hııkıık Mah
kemesinden: 

İhalesi 18/2. kanun/ 939 Çarşamba günü saat 14 de İstanbulda (i 
!atada Mumhane sokağında Alemdar hanında genel k anbarı bina> 
da satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4011 lira 49 kuruş muvakkat temınat' 

FiatlaTla fabrikada teslim şartile satılnıaktau.r. 
İplik rnüstelıliklerinin yukarda yazılı fabrikalara g(;ndcrccckleri 

bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetindc iplik sipari~i verecekleri 
,;e 24 nun1aradan iut.:c ve muhtelif maksadlara yaraJabilccck pamuk 
ipliği lnüstelıliklerinin de ihtiyaçlannı gene ayni şar!larla yalnız 

Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. r-----İSTLNBUL BEŞİNCİ İCRA l\JEMUULUCUNDAN: 

Nurullah Atanın İnzayum güleeyan zimmetind~ alacağı olan meb
lağdan dolayı borçlunun ipotek gösterdiği Emınönünde Çelebi oğlu 

Alfıettin mahallesinin Tahmisönü sokağında eski 43 yeni 47 kapı nu
maralı ve halen üzerinde il numarataj numarasını taşıyan dükkanın 

16 hisse itibarile 6 hiss~si satılacaktır. Tamamına ehli vukuf tarafından 
7000 lira kıymet takdir edilmiştir. Evsafı aşağıda yazılıdır. Şöyle ki: 
Zemini tahta döşemeli cephesi ustur kepenkli ve camekanlı olup üzeri 
tonos ve ahşap kaplama ile çatı arası olarak kullanılmaktadır. 

Hududu: Bu mahal kadastro görmüş olup 384 ada 58 parseldir. 
Sahası: 21 metre murabbaıdır. 

Yukarıda evsaf ve sahası gösterilen gayri menkulün 6 hissesi açıı. 

arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edeceı< 

müşt€rilerin kıymeti muhammenenin 7c 7,5 nisbetinde pey akçesi veyıı 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icab eder. Mü
terakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Art
tırma şartnamesi 20/1/939 tarihine müsadif cuma günü dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 20/2/939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci aııtır
rıada bedeli kıymeti muhammenenin %75 ni bulduğu takrlirde üste bıra
kılır. Aksi takdirde son artırmanın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 
on beş gün daha temdit edilerek 7 /3/939 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 den 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 204 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmı
yan ipotekli alacaklarla diğer altıkadarlrın ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlıkte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerilc sabit 
olmıyanlar satış bedel'nin paylavmasından hariç kalırlar .. Müterakim 
vergi tenviriye ve tanztfiyeden ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf 

Biirhaniyede müteveffa Ormancı lira 86 kuruştur. .. ~ 

1 Ethem karısı Hatice İnce ile toru- 3 _ Keşif, pilan, şartnamesi her gun parasız olarak mezkllı 
nu İbrahim Yağcı larnflarından misyonda görülebilir., 
murisleri 938 senesiı.d' vefat eden 4 _ İsteklilerin muvakkat teminat parasını İstanbul orman "" 
Ethem 'in 50 seneden b"•·i bilfı niza ı 

taka mes'ul muhasibliğine yatırmaları ve alınacak makbuz c ş 
fasılasız tasarrufund , bulunan . .. ,t 

mesindeki vesikalarla ihale gün ve saatinde komısyona mıırar. Bürhaniyenin Pelit ·köy hududun -

ı~il~a~n~o~l~ıı~n~u~r.:__~(~9~)------·--------:;::-------' da •Badem gediği, namı diğer Sarı 
1
• 

Taşlar ve İki oluklu mevkiindc• Gayrimenkul Satış İlanı . 
doğusu Yon uz oğlu Faik, Batısı A-

siye. Poyrazı Mehmet Ali ve Koca İstanbul Emniyet Sandığı Dire_ t c'üğünd 11' 
Mustafa veresesi, kıblesi Arap Meh Bay Alinin Sandığımızdan 12308 hesab No. sııe a d . 3500 • 
met, vereselerile mahdut 118 ağaç- karşı birinci derecede ipotek edip vadesınde borcuna ödcmt'<I 
tan ibaret zeytinliğin tapuda mu - dolayı hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanun•ın 46 c 
kayyet olmadığından namlarına desinin matufu 40 cı madde.,;ine göre satılması icabeden K s <ada C 
tescili istenilmekte bı.lunması ha- eıali mahallesinin eski Beşirağa yeni Büyükreşidpaşa caddesinde 
sebile işbu gayri menkulde hak id
diasında bulunan kimselerin vesaiki 
tasarrufiyelerile birlikte muhake -
menin bırakılmış olduğu 28/1/939 
Cumartesi saat 10 da mahkemede 
hazır bulunması veya daha evvel 
resmen Bürhaniye Asliye Hukuk 
mahkemesine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. (343) 

1 Na. yeni 31 kapı 199 kütük 138 pafta, 649 ada, 35 parsel No. lu I< 
bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kunmuŞ 
Satış tapu sicrl kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isi' 
384 lira pey akçesi verecektır. Milli bankalarımızdan birinin teJ1'1' 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beled;ye resirrı1' 
vakıf icaresi ve taviz ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttır 

nl " şartnamesi 19/1/939 tarihinden itrbaren tetkik etmek istiye ere · 1 

dık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 1<9~ 
ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib dosyasında vardır. ' 
tırmıya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılışa çıkarılan gayrı~ 

Beyoğlu 3 iincü Sv.lh Hv.kv.k Ha- ı ul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve iıtibar olunur. Birinci artırma 1.ıJ 
kimliğinden: 93~ tarihine müsadi! pazartesi Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 1J 

Evvelce Galatada Yenicami ma - 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tekklif f" 
hallesinde Kamer sokağında eski cek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti il• 
l, yeni 3 numarada otururken ııa - dık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son 
len ikametgahları meçhul olan A - ranın taahhüdü baki kalmk şrtile 30/3/939 tri.lıine müsadif per c 
gop, Vahan, Boğos, Makruhi, Sara tt ı.l kt J3U günü ayni mahalde ve -tıyni saatte son ar ~.rması yap aca ır. _, 
Haçadur ve Armonige: tırmada gayrimenkul en çok arttıranın ustunde bırakılacaktır. fi.,. 

ı---------------.------... -----~ı icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak 

Nıvart Malhas ve sütçü Aliksan tapu sicillerile sabit olmıyan aliikadarlar ve irtifak hakkı sahibi< 
ile birlikte mutasarrıf olduğunuz bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tariiı1' 
Galatada Yenicami mahallesinde itibaren 20 gün içinıde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bild'r 
Kamer s~ka~ında eski 1. yeni 3 _ııu- !eri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları~' 
maralı dukkan, mahkemece verılen sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından harı'< 
izalei şuyu kararı üzerıne müzaye-, !ar. Daha fazla ma!Umt al mai< istiyenlerin 938/1219 dosya nurt131 

deye konmuş olup birinci arttırma- sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzum" 
sının 13/2/939 Pazartesi günü saat olunur. 

İstanbul Belediyesi İlanları istiyenlerin 938/2925 numaralı dosyada mevcud evrak ve 20 senelik 
taviz bedeli mü,teriye aittir. Mahallen haciz ve takdiri kıymet rapo-

..._~~ ............................ _..~"'"'!"'"'!"----!"'--~---......:ı 
ı runu görüp anlıyacakları ilan olunur. (352) 

Satılmak üzere mezad işleri müdürlüğü eşya şubesine Fuat tara-
fından g:tirilıp satılamıyan bir yazıhane ile .sahibi bilinmiyen bir .ye: ı· 
ıı ıışlık ilan tarihırA'.len ıtıbaren on beş gun ıçınde bu eşyanın sahıbıerı 
müracaat etmedik ler i takdirde satılacaktır · B• ,324, 

Sahip ve neşriyatı idare-eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer : SON TELGRAF Matbaa., 

15 ten 16 ya ve ikinci arttırması - * * 
nın 28/2/939 Salı günü saat 15 ten I DİKKAT .. 
16 ya kadar icra edileceği tebliğ) Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek goste 
makamına kaim olmak üzere ilan istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz vaparak 
olunur. • (13978) !üne ııörc kolaylık göstermekted ir. (355) 


