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BU GAZETE 
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Büyük Devletler -ki Zümreye Ayrılıyorlar 
Amerika Parliimentosu, Amerikanın Emniyeti için Paris' le 

Londra'ya Müzaheretin Zaruri Olduğunu Kabul Etti 
Berfin - Roma· Tokyo Müsellesi Buna, Aralarına Bazı Küçük Devletleri de Alarak 
Tedafüi Ve Tecavüzi Bir ittifak Yapmakla Mukabeleye Hazırlanıyorlar 

.......................... 
Sovyet 
Sovyetlerin 

Rusya Bahriye Komiserinin 
Bu İki Zümreye 

Riyasetinde Vaşıngton'a Bir Heyet Gönderiliyor, Fakat 
Karşı Vaziyetleri Hen Üz K a t'i Ola r ak Bilinemiyor 

'ı.ı 1' - Fransa ihtilafı kartısmda Fransa tarahndan Alplar mıntakası na yeniden gönderilen dağ taburlan 

Sovyetlerle 
Almanya 

Uyuşuyor mu? 
Bu işe Polonya 

da Razı imiş 

Martta Moskova'ya 
Bir A lman Hey'eti 

Gidiyor 
Moskova 16 (A.AJ - Al -

'Suriye Büyük Bir Anarşi 
içinde Bulunuyor 

Suriye Meclisi, Suriyenin istiklalini 1 ekemmül 
Ettirmek üzere Bu Hafta Bir Toplantı Yapacak 

.. 
Uc • Cereyandan 

eyrut 16 (Hususi)- Fran
sanın Suriye - Fransa mu
a hed esine karşı Jfıkaydisi 

Hangisi Galebe 

1 

Çalacak? 

Dünkü 
Kabul 
Resmi 

~ m erik a Bitaraflık Ka'.!ununu. 
teni Vaziyete Göre Tadil Edecek 

ya Han ye •-anı· Jllrk 
i§leri ticaret dairesi şefi Scluı

uurre'nin evvelce tehir edil -
mlf olan Mo•kot'c &eyahatinl 
martın onuna doı)ru vuku 
bulacağı bildirilmektedir. Ma
lum olduğu üzere, Sclıunurre 
S Sovyeıler birliği ile Al -
manya arasında ticaret mü
badelelerini canlandırmak 

imk<inlannı tetkik edecek -
tir. Almanyamn Sovyctlere 
harb levazımı bile !atımın ih
timali hariri değildır. 

kaf§bında SW"iye efkan umumi
yesinin galeyana geln1esi üzerine 

Suriye hiikıimeti memleketin müs
takil bir devlet halini alabilmesi 

için icab eden hukuki, idari, siyasi 
faaliyete başlamışhr. 

Suriye Meclisi bu hafta içinde 
bir toplantı yapacak, hükumetin 
bu hu<ustaki kararlarını tetkik 

edecektir. Fevkalade ı:::ı ahiyette 

yapılarak olan bu toplanhya bü
yük bir ehemmiyet atfedilmekte
dir. 

Başyekilin Dünkü 
Tedkikleri 

Devletler Arasındaki Silahlanma Yarışı Tarihte 

Amerika Bitaraflı k Kanunu 

Misli Görülmemiş Bir Şekil Aldı 

l Olldra 16 (Hususi)- Alman ve İtalyan hazırlığı orta Avrupa devletlerinın de bu ittifaka müzahir 
bütün sür'atile ve şiddetile devam etmekte- bir hale getirilmeleri bu müsellesin bugünkü baş-

'tası dir. Diğer taraftan Berlin _ Roma _ Tokyo lıca emellerinden birini teşkıl etmektedir: 
~~ lldak.i münasel;atın ve mevcud blokun tedafüi Buna karşı Sovyetler de mukabil tedbır almıya 
~ ~avüzi bir üçler ittifakı haline sokulması hak- koyulmuş olup askeri hazırlıklara başlamıştır Bu 
Ilı~~ evvelce ortaya atılan haberler tahakkuk et- arada Moskov,a - Vaşingl~~ arasındaki münascbat 
'· ıızeredır' Ü 1 ·ıt'f k "d · · 1 gittıkçe mahsus derecede ıyıleşmektc ve sıkla mak-
"''ırıa · ç er ı ı a ına aı proıenın esas arı . . 
ı.ı~le nrn.ış, üç merkez arasında bu husustaki isti- tadır. Anca~. _bir _vaşıngton - Parıs - Mos~o.va -
''tb r tamam ı t A k "tta!k · · · Londra blrlıgının t~hakkuku hususunda salahıyet-' ılt_ o muş ur. nca ı proıcsının , . . , . . 
~tnu .e l>ı>raber yapılacak işlerin tesbiti mt'selesi tar İngılız mclıafılı ıhtıyat~ı davranmaktadır, Lond-

z tamamı ·t ra sadece Vaşington - Parıs - Londra munascbatı-
b. 1~erJin RanmamTış kır A "k C h nın gittik"" iyileşmc"ıne ehemmiyet vcrmektedır. 
''> ıııır - oma - o yonun men a um ur ,. 
hıı ıtı:t 80n beyanatına karşı bir cevab olmak üzere 

),ı akı ortaya atacağı anlaşılmaktadır. 
<l•v1ettC<ıristan, Çekoslovakya, Litvanya g;bi bazı 

ıımcn bu ittifaka alınmaları diğer 

Vaşington 16 <AA)-· Salahıydtar mcha!i~ İn
(Devamı 6 ıncı sahifffi~l 

~=---·---

HALiFENiN SARAYINDA 11 

llir İspanyol Güzeli 
'l'.t\R.fHi ROMAN 1 Yazan: CELAL CENGiZ 

r~ ... -
~· Tefrikamızda, i Kaç Satı r: 

• 
~, g(ı ',···

1
··· •·atma. il. lif eyi iki kere ölünıd«n kurtaran cesur, akılh 

h· e h' k · ır e ır admılı. Bır akşam Şamda dolasırkcn, ;'llckkcden gelıni~ 

~l~d:·;~ıa laıııştL. B'.ı ~d:ıım hile i ~e olıp .'. ıuc .götürdü ... Ve casus 
(ll . •aman, ustun .. lrr!ilh; cebınde şoyle hır mektub buldu: 

~i • lllı fe . "ld •. • &a~ Y ı o ürın eı! CJ1 donme!) Fatma mektubu alınca Halife-
a~· ına k , A.. oşt u .. ,., ,..,,, ~ 

tkasını Yeni RÔmanımızda Takib Ediniz 

Çok Y akı~da Başlıyoruz 

Kongreye l ngilterenin kat'i ııroJe

ıtni bildiren Müstemlekiıt .Nazırı 

l\fok Donald 

Arab Kongresi 
(Yuıaı 1 ıncı aahlfede) 

Zannedıldiğinc göre, bu 
Alman memıırunıın Mosko -
mayı ziyareti Lehliler tara -
fından hiçbir itiraza uğra -
mamaktadır. Polonya da pek 
yakında Sovyetlerle bir tica· 
ret mukaııclesi imzalıyacak

tır. 

Balkan 
Antantı 

Konseyi 
/Hariciye Vekilimiz Yarın 
Sabah ŞehrimizeGe l iyor 

B 
alkan Antantı Konseyi !ıu 
ayın 20 sinde Bükre§te tuı;· 
!anacaktır. Evvelce de yaz

dığımız gibi konseyin bu cte•a kı 
ruznamesinde Bulgar ve Macar
ların evvelce kendilerıne ait olan 
araziyi yeniden almak hususun -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hiikii.metin, bu ekilde aldığı 

kararlar kar · ısında hükumetle 
manda idaresinin arası fena halde 

açılını~ olup gayet nazik vaziyetler 
tahaddüı etmektedir. 

Suriye anarşi içinde olup bu 
h~lin memleketi büyük bir fela
kete süriikleın<'Sinden korkul • 
maktadır. 

Halen Suriyedc muhtelif cere

yanlarhükiim slirmcktedir. Bun -
!ardan birisi manda idaresinin, 

kendisine taraftar bir hükiımet 

kurmıya çalısmaSldır. Bu idare bu
na ımwaifak olun;a eski devlet re
iı.i damad Hami Başvekil ola • 
cakt1r. 

Diğeri Şcbhşndcrin liderliğin.

de bulunan muhalefet partisinin 

harekatıdır ki bunlar derhal iş • 
başına geçmek ve Fransaya karp 
şiddetli bir vaziyet almak anu • 
sundadır. 

Bir d.- bugünkü hükumetin IU· 
dal siyaı;etine taraftar olanlar var
dır. 

1 Bu da Bir Mesele Oldu 1 '- ----
Ekrem önig Paris'te 

mi Holanda'da mı? 
Henüz Hiç Biri Teeyyüd Etmiyen 

Muhtelif Şayialar Dolaşıyor 
(Yuw 1 ıaca NllifH•) 

Surıy • muhalefet lideri 
Abdurrahman Şehbender 

Ankara 15 (A ,A.) - Bu akşam, 
Reisicumhur İsmet İnonü tarafın
dan, Çankayada Rlyr.seticurnhur 
köşkünde, Ankarada Lulunan aıt

keri rical şerefine bir kabul re:mı! 
yapılmıştır. Bu kabul resminde 
aileleri ile birlikte ask~ri rical ve 

ayrıca yine ailelerile birlikte. B. 
M. Meclisi Reisi, Başvekil, J.forc
§81 ve Ve killer de hazır bulunmuş

tur. 
BAŞVEKİLİN TETKİKLERİ 
Başvekil diln İktısad Vekale -

tine giderek Vekil Hiısnü Çakırla 
uzun müddet görüşmU~ bazı iktı
sadi meeslcleri tetkik etmişlerdir. 

1 MUTLU BiR YILDÖNÜMÜ 1 

Türk Hava Kurumu 
Bugün 14 Üncü Yılını 

idrak Ediyor Yazısı 

6 ınad• 

• 

!l'ilrk Bava Kurumu Rebi ~ise meb'wıu Fuad Bulca, 
ıençleri tefi.it ediyor 
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IÜSTE.'1LEKE KARLI BİR 

İŞ DECİL MİDiR? 

1\ 
1 

emleketin meşhur co~af -
I , yacılarından Faile Sabrinin, 

dün bir gazetede çıkan bir 
makı;lesini okudum. Serlevbada 
diyor ki: cMüstemleke karlı bir 
iş olmadığı halde Almanlar niçin 
müstemleke istiyorlar?.• bu ya -
zıya ne buyurulur?. !nsanın deli 

olacağı geliyor. Demek ki.müstem
leke karlı bir iş değil.. Öyle mi? .. 
Bü~ün dünya devletleri o halde 
akLllarını kaçırmışlar da, hepsini 
bu sayın coğrafyacı mı toplamış?. 
Yahu, müstemleke için eloğlu 

harbi bile göze alıyor. Milyonlar

ca lira, milyonlarca insan ieda e
diyor. Faik Sabri bir yerde oku
duğu mizahi bir yazıyı dok,'Tu zan 

ederek, mal bulmuş miğribi gibi, 
bunu kaleme almış .. İlahi üstad .. 
Herkes güler buna .. 

KEÇİ, l\IANDA ETİ 

SATACAK DÜKKANLAR 

Şehir meclisi artık konuşuyor. 1 
Nazar değmesin .. Dili açıldı .. Hem 

de mühim kararlar veriyor .. Bak
sanıza evvelki günkü toplantı -
sında şöyle bir karar vermiş: 

Manda, geçi eti satan kasab dük
kanları, bu cins et sattıklarına da- 1 
!r, kocaman birer levııa asacak -
!ar. 

Çunkıi, şimdıye kadar halka, 
koı un eli, dıyekeçi eti satılıyor
muş .. 

Eğer, bu karar tamamile tatbik 
edilirse, her kasab dükkirunın 

bö ·ı bir levha asması lazun gele
cek.. Çünkü, mezbahada, her gün 
bır.;ok keçi, manda kesilir. Bu res
mi kayıdlara geçmiştir. Fakat, İs
tanbulun hiç bir tarafında keçi, 

nanda eti bulamazsınız .. Acaba bu 
!tl~r. mezbahadan çıkar çıkmaz 

tebdili kıyafet eder gibi, birden
bire da lıç mı oluyorlar?. 

Hey, yarabbi, şu İs;anbulun ne 
kadar güzel orijinallikleri vardır. 
bulunmaz şehirdir, vesseliirn. 

KUÇOK 1 
HABE:.RLER 

* Maarif Vekilimiz Hasan Ali 

Y ucel dün yanında ar genel direk

töl'ii Süud Kemal Yetkin olduğu 
halde Cebecideki tiyatro mekte -

bine giderek bazı tetkıklerde bu
lunmuştur. 

* Alman propaganda Nazın 

Göblcs yeni bir nutuk söyliyerek 

Amerika Reıslcumhuru Ruzvelte 

cevab vermiştir. 

* İngiltere hükumeti gelecek 

yıl iç:n müdafaa bütçesine 580 bin 
İngiliz liralık tahsisat koymuştur. 

* Macar B~şveklli İmredi dün 
soyunda Yahudilik olduğu içın is

tifa etmıştir. * Orta mekteplerde okuLul -
makta olan •Kıraat. kitab:arı da 

değıştiTilecektir. 

* Gumrüklerde icra olunan son 

lrntıhanda kurs müdavimlerinden 

ancak 23 ünün kazandığı anla -
şılmıştır. 

GENERAL FRANKOYA 

AÇIK MEKTUB 

Bugünlerde, Gener3l Franko e
line büyük bir mektub alacak. Bu 
mektub uzak bir diyardan, büyük 
bir muharrir tarafınd3n yazılmış
tır. 

Fala bakıyorum zannetmeyin.. 
Yeni bir yılın eşiğinde de değiliz .. 

Dün, Naci Sadullahın Frankoya 
hitaben yazılmış bir mektubunu 
okudum. Ne yalan söyliyeyim, ma
nasını pek açıkça anlıyamadım. 

Şu günlerde işlerinin hayli çok 
olduğunu tahmin ettığım Fran -
konun, bu satırları anlayıp anla
yamıyacağını da bilmem .. 

Naci Sadullah huliisatcn. galiba, 
şunu söylemek istiyor: Ey Franko 
bugüne kadar meşhur olmak için 
çalıştın. Kolayca şöhrete eriştin. 

Fakat, bundan sonra, unutulmak 
için çalışacaksın .. Fakat. bu, se -
nin için o kadar kola~ olı:nıyacak .. 

Mektubdan çıkardığım mana 
bu .. Fakat, bu fikre iştirak ede -
medim, doğrusu .. Ned,:n unutul -
mak zor olsun-. İspanya mese -
lesinin tasfiyesini Milletler Ce -
miyetine havale eder, İspanya da 
unutulur, gider, General Franko 
da .. 

YA ŞUNDADIR, YA BUNDA 

HELVACININ KIZINDA 

Meşhur tayyare kaı;skçısı Ek -
rem Könlğin nerede olduğu bir 
türlü anlaşılamıyor. Fransada, !n-j 
giltercde, Holandada, Amerikada, 
İsvlı;rede diyenler va; .. Fakat, bu 
adam nerede?. Belli değiL Belli 
olmayınca da tabil iakalanamıyor. 
Bazı gazeteler, tcfrikJ halınde, 
her gün bu zatı şeriften bir nebze1 
bahsediyorlar. Kah aık m~cera -
!arından, kih kaçakçı!· k işlerinden 
anlatıyorlar. 

Bu Ekrem König galiba hiç bu
lunamıyacak .. Fakat, maceraları 

gazetelerde yazılmağa devam e -
decek- Bir zaman gelecek, onun 
hikayesi, Aslı ile Kerem hikaye
sin~ dönecek.. 

AHMED RAUF 

Yeni Belediye 
Vergileri 

Vali ve Beledi ·e Reısi Lütfi 
Kırdar dün gazetecilere beyanatta 
bulunarak bek!diye varidatını art
tırmak üzere belediye vergi ve 
resimleri kanununda yapılacak 

tadıller ve ilave!erın haddi zatın
da yeni birşey olmadığını ve bü
tün Cumhurıyet Tilrkiyesı bele
diyelerinin birçok yenl teşebbüs
lere girişmiş bulundukları ve hat
ta geçenlerde Ankarada toplanan 
belediyeler kongresinde bu hu
susta bir karar verilmiş o:duğunu 
beyan etmiştir. ___,,.__ 

Hal~ va Sir~etfü3yriya 
Tarifeleri İ~ka [~ildi 

Liman tarife komisyonu dün 
toplanmıştır. 

Dünkü içtimada Şirketi Hayri
ye ve Haliç tarifeleri tetkik olun
muş ve normal bulunduğundan 

ipkalarına karar verilmiştir. 

GÖKYOZO~DE 
AŞK YARIŞLARI 

N• 117 

- Seni işsiz gördüğüm zaman 

çok üzülüyorum. Fakat, sakın ak-1 
lına birşey gelmesin.. Benim ay
lık gelirim, ikimizi de pelı:ili ge
çinrurebilir. Uzüntüın ancak senin 
hesabına artıyor. 

- Bir kadının gelir: milyonları 
&ŞS3 da, erkek işsiz lcıılınca sıkı -
lır, yavrum! Ben, kad:n parası ye
meğıe alışmadım. İzm.ire gider git
mez iş bulınlJituın. B:ırada da ça
buk lf bulacağımı sanıyordum. 

- Oradaki işi sana baban h.a -
0

zırlamqtı'. Burada kendi işini ken
din bulmata mecbursun! Arkan
da kımsen yok. 

- V..Seııe burada da insana da-

Yazan: l.bm.f• F- &UT&LIJ 

yuu ekmek vermiyorlar! .. 
- Sen ekmeğini kolayca bula

bilirsin. Reşadeığun! Elinde İs -
viçreden aldığın koskoca bir dip
loman var! 

- İyi amma, hiikümet kapısın
daki memuriyetler ıualı:larda. Ben 
ise lımirdeki işimi bile bırakarak 
İst.uıbulda yerle§meğ" çalışıyo -
rum. İstanbulda ise :Stediğim işi 
bulınak elbette kolay olmıyacak. 

O gece neş'ell yemek yediler. 
Melek, sunadan gelen mektub

tan Reşada bahsetmedi. 

Yemektm 80lll'a çok oturmadı
lar_ 

Yattılar. 

Ertesi ııabah Repd erken uyan-

lstanbul 
Meyve 
Fidanlığı 
Kartal - Maltepe 
Arasındaki Sahada 
Yapılması Muhtemel 
Şehrimizde tesis olunan meyva 

ve sebze fidanlığının ihtiyac:ı. kafi 

gelmediği bu sebeble yeni ve bü
yük bir fidanlık tesis olunması ka
rar:aştırılıruştır. Bu maksadla or
man umum müdürlüğü şube mü
dürlerinden Fuad Ad.ılı şehrimize 
gelmiş ve İstanbulun muhtelif 
yerlerinde tetkiklerde bulunmuş
tur. Mumaileyh dün Vali ve Be

lediye reisi Lütfi Kırdan ziyaret 
edEr~k uzun müddet görüşmüş -
tür. 

Şimdiye kadar yapı lan tetkik· 
ler sonunda yeni İstanbul meyva 
ve sebze fidanlığı için en münasib 
bir yer olarak Maltep~ ile Kartal 
arasındaki tütün enstitüsünün bu
lunduğu saha münasi!:ı görülmüş
tür. 

Emlaki milliyeye aid bulunan 
bu arazide 150 bin dönülmlük bir 
yer işletilecektır. 

Diğer tJraftan Ziraat Vekaleti 
memleketimizin muhtelif yerlerin
deki fidanlıkl:ırı da ayni suretle 
genışletecrk ve muh!elif yerlerde 
de yeni fidanlıklar açacaktır. Bu 
suretle meyva ağacı veya meyva
sız ağaç ve fidan almak istiyen 
halkımıza gayet ucuz bir ücretle 
bunlar temin olunacaktır. 

Askeri 
Yoklamalar 

Bu seneki askerlik yoklamaları 
daha geniş ve esaslı şekilde yapıl
makta oldu unrlan hot" gUn bütUn 

askerlık şubelerinin önü pek çok 
kalabalık olmaktadır. 

Bütün daire amirleri de memur
larını yoklamıya göndermeğe mec
bur tutulmuşlardir. 

Şubelerdeki bu fazb kalabalı -
ğm herkesin yoklaması için tes -
bit olunan günler haricindeki mü
racar.tl:ınn lı:abul olunmıyacıığı 

hakkındaki kaydin yanlış anla -
şılmasından ileri geldıği de görül~ 
müştür. Halbukı tesbit olunan 
günlerde muamelelerini yaptır -
mıyanhrm diğer doğumluların 

yoklamaları esnasında da yokla
maları yapılabilecekllr. 

310 - 320 tevellüdlü:crin yokla
maları bitmiştir. 

Şimdi 321 - 3~5 doğumlu_lar ayın 

25 •ne kadar yoklama olunmakta
dır. 

Ayın 27 sinden itioarcn de 15 
ma.-ta k~dar 326 - 330 tevellüdlü
lerin tekmil şubelerde yoklama -
!arı sabahlan saat 9 dan 12 ara -
sın da icra olunmaktadır. 

---0-

* Sarıyerde oturan Mehmed a
dında biri kendisile alay eden 12 
yaşında Osman adında bir çocuğu 
bir tahta parçasile başından yara
lamıştır. 

mıştı. 

Gazete muvezziinin kapıdan bı

raktığı gazeteyi aldı. 
Havadis sahifesine şöyle bir göz 

attı. 

O ne?!. 
cGalata yangın kulesinde bir 

nilaill töreni!• 
Reşad gözlerini açarak, gazete

nin verdiği haberi dikkatle ~ku -
rnağa başladı: 

cDün Galata yangın kulesind<! 
çok garib bir nikah mercuimi yu,,. 
pılm'§tU'. Yeşilköyde oturan Ba
ya?!. Cahide ile doktor Münir Ke
mal. nikdh memurile birçok da -
vetliler huzuruıoda etı!mmifln ve 
davetliln laıle>ıi?J. iUtun4eki odu,,. 
da akşama kadar kalarak eğlen -
miflerdir .• 

Reşad bu haberi birkaç kere o
kudu. Sonra birden gı.zeteyi yere 
atarak bahçede dolaşmağa baş -
Jad.ı. 

Reşad ııözlerine inanamıyordu. 

p o L s • 
1 

Ve .. Mahkemeler 
' , .. ·. .. . ' . ~ . . . . ..., •' _;: 

Bir Suiistimal 
Davası 

"Biz Namusumuzla Vazüe 
Gördük, Knt'iyyen Rüşvet 

Almadık •• ,, 

G 
alata polis merkezi müret
tebatından, Belediye işleri
ne bakan komiser muavini 

ile dört polis erine riışvet verir
ken, cürmü meşhud halinde ya

kalanan, Galata esnafı ile, mcz
kür memurların adlıyeye verildi
ğini dünkü sayımızda yazmıştık. 

Dün öğleden sonra, Sullanah -
med ıkinci sulh cezada, bu mühim 
da<"aya bakıldı. Suçlulardan sabıkl 
Emırgan belediye komiser mua
vini Talô.t Kır, kenclisinc isnad e

dilan suçu inkar ederek, demiştir 
ki: 

- B~ni yalnız fırıncı Mustafa 
ile, şekerci Yani şikiyet etmek -

tedir. Fırıncı Mustafanın ekmek
çilik ruhsatnamesi yoktu. Bu se -
beble kendisine. Bcl.!diyeye hir 

lira yatırıp ruhsatname almasını 
sôyledim. 

Suçlu Talat bır an sözüne fasıla 

verdikten sonra, aı:ır &ğır devam 
etti: 

- Bir gün vazife ile sütçü Mi
namn dükkanına gitıruştiın. Mi -

na, Mustafanın gönderdiği bir 
mektubu bana verdi. Fakat zarfın 

içinde. fırıncının iddia ettiği parıl 
yoktu. 

Bu sırada hal ., fırıncı Mus -
talanın evrak arasındaki ifadesini 

Garib Bir Doğum 
Hadisesi 

Biri Hem Erkek Hem Dişi 
Bir Çocuk Doğurdu, İki 

Saat Yaşadı 

Lalapaşadan bildirildiğine grire 
bir garib doğum hadisesi bütün 
köylüleri hayrett~ bıra:.n.~tır. 

Mezkür köy halkından İzzet 
oğlu Ahmed Açerlıı k~yunların -
dan biri hem erkek hem dışi ola
rak chÜnSa• bir kuzu dJ!,Ul"'1UŞ
tur! ... 
Hayvanlard~ pek nadir tesadüf 

olunan bu eh Ünsa. maf L1' an •3k 
2 saat yaşadiktan sonı.1 t;lı>.Ü;itür!. 

Atinan'ın 
Metresi 

Randevucu Kadının Metresi 
Dün, Şahidlt-re Tesir Cürmü 

ile r luhakenıe Edildi 
Madam Atina ile şeriki cürüm

leri hakkında bazı şahidleri yan
lış şah.adete teşvik etmek ve ifa
fadesini tahrif etmek !ddiaslle tev
kif olunan Mikellinin muhake -
mesine dun devam olunmuştur. 

T.ladam Atinanın metresi oldu
ğu anlaşılan Mikelli; iddiaya gö
re, randevucu kadın hakkında 

gümrük muhafaza başmüdürlü -
ğünde döviz kaçakçılığı tahkık-ttı 

Uludağ da 
Modern 

Oel 
Dağcılık Kulübü 

Tarafından Bu Yaz 
Yaptırılıyor 

İstanbul dağcılık kulübü Ulu • 
dağda bir modem ve büyük otel 
inşa ettirmeği kararlaştırmıştır!.. 

Mezkür otelın inşasına haziran • 
da başlanılacaktır. 

Diğer taraftan İstanbulluların 
Uludağı tanıyabilmeler' ve genç
lerimizin dağ sporlar,ra teşvik o
lunmaları için de yeni tedbirler a
alınacak, ucuz ve istüadeli dağ 

seyahalleri tertib olunacaktır. 

Ayrıca şehrimizden Gcilhane 
hastanesi profesörlerinden doktor 
Nüzhet Şakir Sunun rei..ıığı al . 
tında bir doktor grub:.ı da yvl:ın1a 
Bur ·aya gıdecek ve Utudağ.ı çı

karak kayak ve kış sporları ya -
pacaktır. 

Karadenizde 
Fırtına 

Karadenizde, Ege denizi ıle ?.!er
marada rüzgarın 11maldcn e5erek 
yeni bir fırtına çıkacağl dün C:ev
let meteoroloıi umum müdlirlü -
ğünden deniz ticaret müdürlüğü
ne bildirilmiştir. 

&nun üzerine keyfiyet '~!et -
deki gemilerle bütün denızcuere 
bildirilmiştir. 

Dün Ereğliden şehrimizdeki a
Li.kadarlara bildirildiğine göre 
•Ereğli. den kömür yüldle İstan
bula hareket eden •Güvercin• mo
törü batmış ve 4 kişilik mürette -
batı kurtarılmıştır. 

ispanya MücadelesinJ 
Yeni B"r Safha 

Yazan: Ahmed Şükrü Ji;S)lı1 
İspanya harbine artık niha)-ıl 

lenmiş nazarile bakılabilir. fril' 
davayı kazanmıştır. Fakat ınu 
delenin bir safhası kapanır ~ 
panmaz, yeni bir mücadele s:ı 
açılmış bulunuyor; acal:.a yeıtl 
panya hıikümetınin harici I'°'° 
kası ne olacaktır? İngiltere 
Fransaya mı temayül edece~' 
talya ve Almanya ile berabtr 
yüriıyecek? Yoksa birçok A1 

memleketleri gibi, her iki tar 
da nüfuzuna tabi olmaktan t 
narak müstakil bir s'yaset Jl1İ 
kib edecek? 

Malümdur ki İtalya ve p.l.,r 
ya iki buçuk se,.,edcnberi fraı 
ya külliyetli yardımda bulU 
!ardır. Franko, Cumhun) etÇ 
karşı zaferi büyük ölçüde 
yardımlar sayesinde elde e 
tir. Binaenaleyh milli İsp:ın111 
kümetinin İtalya ile beraJıef f. 
rümes.i tabii addedilmclıd•r. 
kat vaziyet göründüğü kadat t" 

değildll'. . t. • 
Diğer taraftan son bır 

on gün içinde İngiltercnin f!' 
koyu elde etmek için her çsl' 
taşvurduğuna, hatta Ge' 
Minorka adasını teslim cttıl 
bakılacak olursa, milli :tsP". 
hükıimetinin İngiltereye ~ 
etmiş olmasına ihtimal 4 
Fakat bu vaziyet de gö~' 
kadar basit değildir. , 

Bir defa İspanyadaki bUJ 
tin diş politikası hakkında ~ 
taleada bulunabilmek içill ~ 
reketin mahiyetini bilmek 
dır. İspanyada Franko galiP 
ıniştir. Fakat bundan sorır' 1' 
yet ne olacak? İspanyada~ 

okudu: ( 
yapılırken; Madam Atina aleyh;n- ı---------------1 

manasile, faşist bir devlet 
rulacak! Hükümdarlık ~aııe.,, 
dilecek! Franko vaziyetilll 

c- Ben mevzuu bahıs fırına ye-· 

ni girmiştim. Bir gün Talit Kır, 

dükkaruma gelerek: cSızden ev • 

velki fırıncı bize her hafta üç lira 
veriyordu. Tabii bu parl\Yı siz de 

vereceksiniz!• dedi. Bu vaziyet 
karşısında ben şaşıı mıştım. Ken
disine: cBu parayı size mi vere -
ceğiz?• diye sorduğumda o: cHa

yır• dedi. cSiz sütçü Mlnaya ve -
riniz, biz ondan alırız.• 

Maznun Talat, fırıncının bu ifa
desine ciftiradır!• diye mukabele 

ettikten sonra, dedi ki· 

- Şekerci Yani de Belediye na
mına birkaç esna!tan para topla -

dığını ve bu parayı bana verdiği
söylüyor amma, bunun da aslı 
yoktur. Ben kat'iyyen kendisinden 
para almadım. 1 

Talattan sonra sorguya çekilen 
Niyazi, Kiıni, Kahraman ve Hü
seyin de suçlarını inkfır etmişler 

ve maznurLlardan Niyazi kendi -
!erini şöyle müdafaa etmiştir: 

- Biz namusumuzh vazife gör
dük, kat'iyyen kimseden rüşvet 

almadık. Sebebsiz yere vazifele
rimize nihayet verd>ler_ 

Evrak mütalea için müddeiu -
mumiliğe iade edilmiş. suçlular 
serbest bırakılmıştır. 

M. HiCRET 

- Calıide bir başkasile evlen -
ınlş.. Fakat, istediği d~ olmuş. Di
yordu. 
Reşad birdenbire şüphelendi: 

- Acaba bu da bir balon ol -
masın? 

Fakat, bu kadar yalan olamaz
dı. Haberi veren çok ciddi ve ağır 
~lı bir gazete idi. 

Nihayet Cahide muıadına er -
mi;ş. Reşadın başlayıp bitiremediği 

yerde nikihlanmıştı. 

Reşad ilkönce bu habere mem
nwı oldu .. Cahideyi hatırladıkça: 

- O zavallının bir suçu yoktur. 
İşi bozan annesidir. 

Diyor ve onun hayatta - istediği 

bir gençle - mes'ud oln1'0S1Ilı di -
li!yocdu. 
B<Jıçeden odasına çıktı .. Giyindi. 
Melek yeni kalkmıştı. 

Reşad: 

- Bu sabah ç-rkL"ll ~iı..~reğim .. 
Diyerek merdivenden ındi. 
-Melek: 
- Çayımızı bahçede iç~lım, ol-

de bulunduğu halde bilihar~ bu 
ifadesini değiştirmiş ve lehinde i
darei keWn.a başlamıştır. 

Mikelli ayrıca şoför Osmar. ve 
Despina isminde iki şahidi de ıfa
delerini değiştirmeğe teşvik et -
mştir. 

Suçlu tahliye isteğinde bulun -
muş müddeiumumi muavıa! ela bu 
talebe iştirak ederek aynı zarr.ar.da 
bu davanın diğer muhak~'re il:! 
tevhici olunmasını istemişt·r. 

Müzakere sonunda mu.hake!'!'e 
heyeti; suçlunun serbest olar:ık 

muhakemesinin devamına ve bu 
muhakemenin diğer dava ı:~ tev
hid olunmasına karar vermiştır. 

Kule Dfüi Cinayeti Katili 
Ma~~Om Ol~u ! 

Muiz 12 Sene Hapis 
Yatacak! 

Galatada Kule boyunda genç 
karısı Kalonun Enver isminde bir 
gençle konuşmasına müteessir o
larak hayat ar' ı daşını bıçakla öl
düren Yahudı genci Muizin 12 se
ne 11 ay müddetle hapsine karar 
verilmiştir. 

Muiz aynca 6000 kuruş da para 
cezası verecektir. 

maz mı Reşadcığım? 
Diye seslendl 

Reşad şapkasını da almıştı. 
- Gidiyorum. dedi, vaktim Y•'k. 

Geç kalmışım. Dün gece sıına söy
lemeğe unuttum.. Bu sabah şir -
ket:! erken uğramağa mecburum. 
Reşad o sabah çok teUşlıydı. •• 

Meleğin elini bile sıkmağa vakit 
bulamadı.. 

- Allaha ısmarladık .. Aqama 
görüşürüz. 

Diyerek yalıdan çıktı. 

Reşad evden niçin erken çık • 
ınıştı! 

Sabah çay içmeden nereye gi
decekti? 

Bunu kendisi de bilmiyordu. 
Beş on dakika tenh-ı yollardan 

yürüdü .. Sigaruını yaktı .. Bir da
ha yaktı. Yolda tramvaya atladı. 
Köprüye kadar, dalgın dalgın et
rafına bakındı.. Eminönüne ne ka
dar da çabuk gelmişti ya! Bu uzun 

KISA POLiS 1 
HABERLERi ·--* Yani ve Jirayir adında ilci 

kumarbaz Tepebaşınd:ı bir kahve
de kumar oynaıLarken suç üstün
de yakalanarak mahkemeye veril
mişlerdir. 

* Kumbaracıda oturan Nesim 
isminde biri bir alışveri~ yüzün
den çıkan kavga neticesinde A -
ziz adında birini bir demir par -
çasile başından yaralamıştır. 

* Aksarayda oturan Fehmi is
minde bir çocuk sokakta bağıra -
rak dolaşmakta olan Mehmed a
dında bir seyyar satıcıyı tıışla ba
şından yarillanııştır. 

* Karagümrükte sutçu .ı;okağın
da oturan Hadinin 5 y~ındaki oğ
lu Memnun mangalın üzerinde 
bulunan tenceredeki kaynar su 
üzerine dökulerek muhtelif yer -
!erinden başlanmıştır. * Eyübde Cami sokağında tel
lfıl Asafın oturduğu e•den yangın 
çıkmı~sa da sirayetine meydan ve
rilmeden söndürülm~tür. 

* Yedikulede şüpheli bir vazi
yette dolaşmakta iken memurlar 
tarafından çevrilen sabıkalı Ya -
kub oğlu Mehmedin üzerinde bir 
miktar esrar bulunmuştur. Meh
med adliyeye teslim edilmiştir. 

faza edebilecek mi?. 
İspanyadaki sol cenah 

ne karşı Frankonun etraf~ 
1anan iki ehemmiyetli zuııv· 

dır: ~ 
1- Reket denilen, bU il' 

1ık taraftarları koyu kat0 

eski muhafazakarlar. 
2- Falanjist denilen f~ 
Gerçi bir sene evvel, I' 

nun tazyikile her iki zürrıf~ 
!eşerek, F. E. T. yani fal~ 
panyola Tradisiyonalistıı d~ 
teşkil etmişlerdir. Fakıı'.ht 
bilir ki bu. askeri bir itt!JY 
cenaha karşı zafer kaıaıııl 
sonra zihniyet itibarile 
den çok ayn olan bu ikl s~ 
rasındaki birlik dc\ÜJI1 
cek mi? Reketler ınulııf 
an'anepcrest, hüküındıır''· 
lap aleyhtarı, mütcassıP 
ve çiftliklerin pa1'1'18:r 
muarız bir zümredir. vıı 
tan falanjistler, ltalya~•I: 
ve Almanyadaki m.llı ~ 
ideolojilerine bağlıdırlıf· " 
!erin nazarında, bunlafll' ı 
çılığı, sol cenahın inkıl5~ 
dar tehlikelidir. Bu ild l 
rasında Frankonun ,.aıl! ~ 
dir? Franko şüphcsız fııŞ: 
ğıldir. Kanaatleri itlbaflı1'' 
siyonalistlere daha mutc V 

-111ı< makla beraber, sol zıı 1 
Şl giriştiği mücadelen•" r' 
fakiyeti namına kendine jı". 

yolu nasıl geçirdiğine kendi de sın ' 
cı olan zümreler ara .ı.i~ 

§aşıyordu. 1<a !" ideoloji davalarını ar ,.;ti 
Eminönünde tramvaydan indi. mıya çalışmıştır. Filhaı.;ııı'ı 
İzınirden İstanbula geldiği gün- hepsi için de bir hayat f11 

denberi, eski arkadaşı Yılmazı gör- cadelesi idl Fakat z;ı.fe!ı·""-' 
memişti. pe w 

Polis müdiriyetine ....... dı .. Yıl- dıktan sonra ihtilaf ~i 
...,. (Devamı 6 ın" 

mazın odasına gitti. 1--- -:;;...;.;.;;;;.;.;.;._--:., 
Reşad candan 'evdiği bu arka -
daşile dertleşmek istiyordu. Yıl
maı: başını masasının üstüne eğ
mif ~yordu. 
Reşad yavaşça kapıyı açtı .. 
- Bonjur Yılmaz ... 
- Polis hafiyesi o kadar dal-

gındı ki, bu sesi birdenbire tanı
yamamıştı. Fakat, başını kaldırın
ca şaşırdı .. 

- Vay Reşadcığım .. Nerden çık
tın sen böyle? 

- İzmirden geliyorum. 
- İmıirden mi! O<-ada ne ya -

pıyordun yahu! Birdenbire İstan
buldan kayboldun .. Adeta merak 
ediyordum ne oldun diye! 

(DeHma nr) 

1'' Ramazan, S-~ 
llfftaşinln blrlııl o,.,,etl "ııPI, 

darınalu karakola cotüfl" ,. 
etmişler ve daha ııa:rraıı:, ~ 
haydi g-11 %0 giln ....,... ,,,,..1 
eri, ... ,. ...... ,..~ --~, 

Bektaşi arif ırtlDil ~p 
blrlsfnt yakla)·ıp zorla~ 
rir ....... kl: citte ıt .,,_ ' 
calı: bir ramaun )'Ü~ 'lj 

Judanna cuı.ttl<• • ,;" J 
eldin ba:rnım yaplD ':: -':/. 

Ballı>M".:;.,, J 
Ohannet 



içtimai Dertlerimiz 
--------------------------------içki ibtil8sı, Sebebleri, 
Zararları ert Ve 

Hafif içki er 
Avukat İrfan Emin Bu 

Hususda Ne diyor ? 
vukat İrfan Eminle Sirke
cideki yazıhanesinde gö -
rüştüm. cHer dem taze. gi

bi, her dem şen ve gözlerinin içi 
gülümsiyen üstada sordum: 

- Sert içkiyi kaldırmalı mı?. 

- Evet, bence, iGkiyi kaldırmak 
kabil olsa daha iyi olacak. çünkü, 
içki iptilası, ekseriya hafiften 
haşlar ve derece derece en kö -
lüsünde karar kılar. Gençler, çok 
zarnan, içkiye, konyak veya bira
dan başlarlar. Konyakta ilaç te

Vi!ı vardır; ısıtmak filan gibi. . . 
!liraya gelince, maalesef biraz da 
alafrangalığın sevkile ve gazoz 
nevinden harareti söndürecek bir 
llladde tevilile daha küçük yaşta 
Çocuklara tattırarak ileriye doğ -
ru ilk hamlenln ilk adımını atı -
Yarlar. 

Sert içkiden başlayıp Pn hafi
fe g 
ke ~Ç~ekte saded ayrılığı mı far-
b· ttınız? .. Bence sertini, yavaşını 
ır araya katarak, içkiyi, tek ba

şına bir tehlike halinde düşün -
lnek daha doğrudur. Maamafih, 
sert içki kullanmak bakımından 
10Uhitimiz en ön hatıra gelenler
den değildir. 

1 - İçki yüzünden olan fenalık
ar nelerdir? .. 

t 
- İçkiyi bazıları neşelenmek 

evT · ı 
di-' ı ~ e içerler . Bence; keyif ver-

i 
gı hır an farzcdilse bile sarhoş-

ukta bir . 
.. . neşe mırasyediliği hali 

goı rnemek kabil değildir. Malum 
Ya ıçk· · h ınm umarı vardır ; kafayı 

Yazan: RECAİ SANAY 

Avukat İrfan Emin 

- Rakının derecesi indirilse 
mazarratı tahfif edilebilir mi? 

- Rakı, rakıdır. İptila halini al
dıktan sonra derece meselesi en 

son planda gelir. En iyisi içme -
mektir. Maamafih daha az tahrip 

edenini seçmek elbette şerrin eh
venidir. 

- Rakı, şarap, bira arasında za
rar bakımından ne derece fark 
vardır? 

- Bence derece farkı demek 
birmden diğerine geçmek sure -
tile en öldürenine kadar gitmek ' 
demektir. 

Bravo Sadri Aka 

B 
ugi.in, yeni Emniyet l\'lü • 

dürü Sadri Akayı tebrik et
mek içimden geldi. Bu teb

riki, bütün sahte hislerden uzak 
olarak yapı~·onıın. 

Gazetelerin bavadic;;leri arnsın· 

da okuduğum bir cürmümcşhud, 

beni, bu tebrik vazifesini yapm~ğa 

sev ketti. 

Galatada birçok Cırınları, dük-

kanları haftalığa bağlıyan dört 

beş memur yakalanmış ve adliye

ye verilmiş.. 

Bir memunın riişvet alması ka

dar çir.kin, bayağı bir hareket ola· 

maz. 

Rüşvet alan memur vazifeyi 

suiistimalin en had derecesini ir

tikab ediyor, demektir. Devlet o

toritesini halk arasında daima da

ha kuvvetli hissettirmek, sevgi ve 

saygı ile otorite yapmak için, me

murun kuvvetli bir şahsiyeti ol
malıdır. 

Yapılan bu son cürmümeşbud, 

iyi bir ibret dersi olmak itibarile 

de, çok takdire değer 
yerine geçmiştir. 

Bravo Sadri Aka!. 

bir vazife 

BCRHAN CEVAD 

Mektebe 
Gitmiyen 
Çocuklar 

Dün Sekiz Çocuk 
Yakalandı 

1 Uyuşturucu Madde Mübtelaları İçin 1 Bozuk 
Mal 

, 
Hayırsız Adada Bir 

T ecrid Kampı atanlar 
Y K ,.1 . Gazetelcr!e ilan Olunacak 
apılması at ı eşıyor Dukkanlarma Yafta Ta~ılacak 

Tedavi Kampında Bir de Tedavi 
Hey' eti Bulundurulacak 

Bozuk pastırma, sucuk veya 

yağ satarak halkın sıhhati ile oy

nıyan bakkal ve toptancıların ga

zetelerle teşhir olunması ve bun

ların dükkanlarının rr.uvakkaten 

kapatılarak keyfiyetin bir yafta i

le de müşterilere bildirilmesi için 

yeni bazı hükıimler hı,zırlanmak

tadır. 

U yuşturucu madde mahküm
larının Havırsızadada tecrit 
edilerek tedavi olunmaları 

hakkında Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğü tarafından Adliye Ve
kaletine yapılan teklif çok muva
fık ve yerinde görülerek Ceza ış
leri ve Hapishaneler Umum Mü
dürlüğüne havale olunmuştur. 
İmralı adasında vücude getiri

len ıslahane gibi burada da bazı 
tesisat ve pavyonlar yapılarak kü
çük bir masrafla büyük istifade 
!er temin edJeceği kuvvetle ümit 
olunduğundan yakında hapisha
neler mütehassısı ile doktor ve a
Jiıkadarlardan mürekkep bir hey
et Hayırsızadaya giderek adanın 
her tarafını gezecek ve tetkikat 
yapacaktır. 

Uyuşturucu madde müpteıa -
!arının tedavisi ile uğraşan dok -
torlar ve mütehassıs!ar, adaya, 
yalnız bu işlerden dolayı mahküm 
olanların değil müptelftların gön
derilmesini ve tecrid ve tedavi sa
yesinde, en müzmin bir hastalığın 
bile azami bir ay içinde iyi oluna
bileceğini söylemektedirler. 

Bunun için; adada mazbut bir 
tedavi kampı kurulması ve saliıhi
yettar doktorlardan mürekkep bir 
tedavi heyeti de vücude getiril -
mesine lüzum görülmektedir. 

Ağaç 

İçki ve uyuşturucu marlde ipti
lasının önüne geçmek içın uzun 
zamandanberi uğraşan Yeş!lay Ce
miyetı de alfıkadarlara müracaat 
ederek Hayırsızadarla• . bu hu -
susta istifade edilmesinin çok iyi 
faydalar vereceğini bildirip işin 

tesri olunmasını rıca eylemiştir. 

Cemiyet ; ayni zamanda uyuş
turucu madde kaçakçılığından 

dolayı sabıkası olan ve hiıliı bu 
kötü işten vazgeçmiyenlerin ce -
zalarının arttırılmasını da temen
ni etmiştir. 

Ayni mevzu etrafında mütalea
da bulunan tevkifhane ve hapis
hane sertabibi B. İbrahım Zati 
gibi bu mevzuda saliıhiyettar 

doktorlarımız da; beyaz zehir ka-
çakçılığını bir kazanç ve geçim va
sıtası addederek kendi hayat ve 
saadetlerini başkalarının ve beşe
riyetin memat ve felaketlerinde 

Ayni suretle pis lokantaların ve 

diğer dükkanların da gazeteler-

de bir kara liste ile resmen ilan 

olunması muvaiık görülmüştür. 

Diğer taraftan temizliğe riayet 

etın<!diği anlaşılan Arab Abdul-

!ahın Çemberlıtaştakl birahanesi 

5 giin müddetle kapatılmış ve bi-

rahanenin kapalı demir kapakları 

üzerine yafta asılmıştır. 

Yeni 
arıyan sefillerin cezalarının art - L b l 
tırılmasını ve bunların ayni cani-, am a ar 
!er, katiller gibi tecziye olunma-
ları için ceza kanunumuza icap e- Belediye Reisliği yeniden şeb-

den maddelerin konulmasını be- rimizin muhtelif yerlerine 2500 
yan eylemişlerdir. elektrık lambası taktırmayı ka -

Hükumetimizin de bu hususta 
esaslı tetkiklerde bulunduğu ve 
mezkı'.ır cezaların arttırılacağı gibi 
yeni mücadele tedbirleri alınaca
ğı da anlaşılmaktadır. 

rarlaştırmıştır, Bunun için, gece
leri elel<trike en fazla ihtiyacı o-

lan yerler tesbit olunmaktadır. 

Diğer taraftan bazı yerlerdeki 

küçük sokak elektrik lambaları 

da büyültülecektir. 

Mektep ve ders zamanında mek- B 
tebe gitmiyen çocukların yaka - a yr a mı 

Siııeıiıalar 
İçin Bir 

Emir 

Beşiktaşda 
Halk evi 
Açılacak 

!anması için şiddetle mücadeleye y k 
ge,ı lmiştir. Dün sabah kahvelerde a pı a ca 
yapılan aramada 8 orta mektep 

Bari Onlar Sussunlar 

H 
erkcsin, her mC11leğin biı 

takım küçük kusurları ola
bilir. Fakat, bir insan bin

diği dalı keser mi?. lşte bunu 3·al 
nız biz yaparız. Elimizde ~arşaf 
kadar gazeteler, yüz paralık bir 
de kalem.. Aklımıza b~r geleni 
yazar, dururuz. Ne kadar kabaha
timiz, kusurumuz varsa orlayn dô
keriz. Sanki, gazele ""hileleri, bi
zim husllSi not defterimhdir. Ya
zarken, bu saçmalaTıml7.tD, h(•r • 

kes tarafından okuna<ağmı bir 
an bile hatırımıza gelirmcvU. 

Zaten, birçok kimselrr, bu ha · 
iifliğimizden dolayı gauteye kar· 
şı omuz silkerler. 

Biz de, yangına körükle gidtr 
gibi, kendi gözümüzdeki merteği 
görmez, rnlriblerimizin güzündeki 
çöpü eliıleme ilan edtt dururuz. 

Son günlerde yazdığ> bir ~azı 
ile, bütün meslektaşlan mıikcs· 
sir eden - hattiı ni in saklı Plım
kızdıran bir arkadaşın, herkese a
kıl hocalığı yapma>ı, kal'nlmsı ~ti

kümler verm i, bazı kimsd<re 
yaranmak i. tediğı tarL 'c 
edasından belli olan ııatırl.ln 

ile, yüksek perdeden kouuşm •. •ı, 
sadece muayyen bir karakterin 
ifadesinden ha ka bir. ·ey de ~ildir .. 

Bizler, bütün arkadn~larm ~ a
pacağımız bif1'<'Y varsa, o da. ı:a· 
zeteciliğe ka11ı ıımumi dki.nn i
timadını arttırmaktır. 

Bizden değilmiş ~hi bir ı rla 
yüksek perdeden konupnak , e 
na;ihat etmek, bu sur~tle, rt•afa 
tccerrüd ve tcfcrriid ettiği 7.:1nn1nı 
uyandırarak, j,.tikbali «annti f"!. 

mek açıkgözlüliiiifinli ııösterm<'ğe 
uğraşanlar. neden ~n•lişr edi~"<•r

lar? Onlar, paçaları sıkı ·ınrn. , i
ne Baklilerin, Berlinlerin ~·olunu 
tutarlar ... 

Biz bu topraklarda do"dn , , bn 
topraklar için çalıqyonn. Lu tı>p
raklar için öleceğiz. 

RF.4'AD FJ:\"?I 

f TOPLA ırfLAR j --Yorması , ve sinirleri bozması var
d~.r. Bianenalyeh bir gecelik öl -
ÇUsüz neşe gelecek günlerin ener
~'- ve neşe kabiliyetim israfa se -
""P olur. 

Aileler, tıbbi zaruretlere ve dok
torların kat'i tavsıyelerine bina

en çocuklara şarap gibi b ir içki 
veri le n h allerde bile ~nları il.3.ç 

namı altında adını söylemeden i

çirmek nevinden necibane b ir 
ihtiyatı elden bırakmamalıdır. 

ta l~besi buulnarak bunlar veli -

!erine teslim olunmuştur. Ayni za

manda bunların mensup bulun

dukları mekteplere de keyfiyet 

Bu Ayın 21 inde 
Kutlulanacak 

Muayyen Hadden Fazla 
Müşteri Alınmıyacak ı 

Kıaıla7 Be7oilu kasa. tukllladrn: 
Beşikt<.ş Halkevinin halen bu- Kaza •ul><'.mlıin ır.9 rıh k r ı 1 ~! 

lunmakta olduğu Akaretlerdeki l/1939 <umarl<sl ırün 11 nat ıt d Ta -

Çocuklara içki içmenin ayıp 
olduğunu öğretmelidir. İçki içen
ler daima bahanesini bulurlar: Ke

derlenirler içerler, neşelenirler 
içerler, sıkılırlar içerler, di:şünür

ler içerler, ele bir dost geçirmek 
bahanesile içerler, yllr.ızlığııı a
cısını unutmak için j~e!'Jer, bay

ram vesilesile, seyran ces'leisle 
içerler, velhasıl hep içerler. Ma
amafih içki hususuııda , içtimai 

bir yara olmak itibari!~ en çok 
görenekler ve yalnız kalışlar a -
mil olmaktadır. Anadolunun u -
zak köşesine giden bir genç, ar

kadaş bulamayınca içki ile ko -
!ayca arkadaşlık edebiEyor Ken
di gözümle gördüm; kiiçül< hir ka· 
saba veya köy bakkalında en e

saslı gıda maddelerini bulmak \ 
kabil olmadığı halde, çeşit \eş:t 
rakılarla dolu -yüzlerce şişe raflan 

tıklım tıklım doldurmakta:lır. İş
te .:sıl işin en kötü tarafı bura -
dadır. 

bina çok dar görülmüştür. olm Parm.,kkapı "1iklal rada ndr G, 

. E:ski!er içkiyi Arabca bir tabir 
ıle ·· .. 

•Ummulhabais. derlerdi. Türk- bildirilmiştir. 
Ayın 21 lnci günü İstanbulda ve Son zamanlarda bilhassa Pa- I 

zar günleri sinemaların pek zi

yade kalabalık olduğu ve bu se

beple halkın sıkıntıya, üzüntüye 
sokulduğu görüldügünden Bele

diye Reisliği sinemalara bir ta -

mim göndererek muayyen hadden 
fazla müşteri alan ve seans arası 
vermiyen sinemaların muvakka· 
ten kapatılacağım b;ldirmiş ve 

aynca küçük çocukların sinemala

ra ~lınmaması meselesine de bil-

Bu münasebetle Beşiktaşta yeni sayılı dairedeki tubt-mlzd toplan• a
lından ıubc-mlu kayıtlı aa.brtn ,;rlve muazzam bir Halkevi binası in-
mcJui.ni rf('& ~drrlm. 

~•si kötülüklerin anası demektir. 
u muhakkak ki çok doğru bir 

memleketimizin her tarafında 

ağaç bayramı olarak lrutlulana

caktır. 

şa olunması kararlaştırılmıştır. _..;...;_..;....;=..;..;;;.;.;;.:;.:. ___ _ 

Sozd.. .. 
d · Ur. Munevver adam bakımın-

an ıçki iptilası enerjiyi kıran bir 
Şeydir. 

z Düşkün tabakada ise içki en 
'Yade h d ayvanlık tarafından ku -
Urtrnak · · d . A lı ·· · ı ıçın ır. zı mucrım -

ğ~~ hakikatte cesur insanlar de -
dır S . 1 k . . 

trı · uç ış eme ıstıyen fena 
t ahluklar en evvel içldye saldı
ltlar . 

d • ıçerler, zehirlenesiye, ku-
Ura · 

b. sıye içerler ve ondan sonra 
tt 

0 • canavar gibi kötülüğün her 
.~Şld' 1ni yaparlar. 

~·· 
c~ Utrfekkir bir adam, medeni 

sareu . k il de nı u anırken yine içki-
111 ıı Yardım beklemez. Çünkü iç
tiikdu ş üıı.cn l.aşları çürütür, çü -
:ıı ~cyı ıılerı de kuduzlaştırır. 
trı u 80zleri söylerken okudukları
ııı a bütün bir meslek ömrümün 
lu Uşahedelerini de ilave etmiş o-
Yoı urn. 

Asarıatika 
Encümeni 
Azalığı 

İstanbul Müzelerinde Müdür 
Aziz Oganın başkanlığı altında 

haf:ada iki defa toplanmakta ve 

O giin; herkes tarlasına, bahçe

sine veya avlusuna herhalde ı ve 

ya birkaç ağaç dıkınege mecbur

dur. 

Bu münasebetle muhtelif yer

lerde merasim yapılacak ve köy

lükr tarafındln davul zurnalar 

hususi talimatnamesi mucıbince çalınarak her tarafa müteaddit hassa dikkat ve itina olunmasını 

Bunun mahalli hakkında tet -
ltikat yapılmaktadır. 

Ayni suretle; yeni Kadıköy Hal
kevinin inşasına da hemen b3§la
nılacaktır. 

Pirinç Ekimi ile Uğraşanlar 
Ha~krn~a Bir Ta;niın 

ist2miştir. İstanbul ve havalısin~ ait asan ağaçlar dıkilecektir. Bazı yerlerde pirinç ekimi ile 
atika ve abidelerın korunmasına af h uğraşan halkın tarlaları gayri sıh-

Diğer tar tan erkesi ağaç dik-

müteallik hususat ile iştigal et- meye teşvik etmek üzere bir ta- Kons rvatuar 11onserler·ı hl ~ekllde bulundurdukları ve bu 
mekte olan encümende, İstanbul n yüzden muhitte hastalılkar çıktı-

b H 1 kım yeni tedbirler alınması ka -
me usu a il Ethemin vefatı ü- ğı görülmüştür. Bunun üzerine 

· · h·ı· 1 d • ı t ılmıştır Konservatuvar önürnuz·· dekı· Sa-zerıne ın ı a e en azalığa, Sivas rar aşır · lı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve-
meb'llSu ve Üniversite Ordinarius t gecesi Fransız tiyatrosunda 60 

Ayrıca umum yerlerdeki ağaç- kişilik "Ik k kaleli muhtelif yerlere heyetler 
profesörlerinden Şemseddin tayin d nl ı or estra konserini ve-

Jarı tahrip e e er veya koparan- recekt" göndererek tetkikler yaptırmıştır. 
edilmiştir. Büyük bir tarihşinas )ar hakkınad da daha şı· ddetli ce- ır. Bunlardan Kad 1 K d 
olan mumaileyhin encümene gir- Konservatuvar her ay biri mu- ır ı Vf ozan a 
mesi memnuniyetle karşılanmak- zalar verilmesı ıçin kanuan yeni allım diğeri talebe konseri olmak yapılan tetkıkler bitmiş ve bura-

<Devam; 6 ın cı sahifede) tadır. maddeler ilave olunacaktır. üzere iki konser verecekıır· . !arda pirınç ekimi menalunarak 

'""::::~~~'.:::"'::"""""""""""""""""""""""""""""""""""',..,,,..,,..,-~...,,,...,,..,,,,..,,"'F""""""~"'"',,,..._,,,""""""'""'~""'""""'"""""'j'"'.'""""".'"""'."'~~~,.,.,,,.,,,,~,,..~"""""'i""""""""'""""""""""""""',,,;~,::::~,...,,.,,,,~~d:u:r:a~·u~ru~l:m~u~ş~t:u:r·~ .... .,,,,,.,..,,,.,,.,,,,,,. 
~ şına yapmı~lır zannedıyorsun? 1 ben bu işin üzerine gidemeyiz... ya Ramiz Paşayı da ele almak la- ---- --

ız ~ORBA LA R l -Muhakkak ... Bizım yokluğu- Hanımefendiye de bu babda bir zımdı. Ona da Alemdara takdim başıadı: 
muzdan istifade ederek yapmıştır. şey söylemeğe salahiyetimiz yok- ıt·-· .b. . - Peki, cariyenın işi bitti de-

beki" e ıgı gı 1 gıizelce bir gözde vere- mek ... Fakat; Cananı nasıl yola 

L 
Başka türlü olamaz. tur. Akşamı ıyelirn bakalım rek çatmak icabederdi. 

SA l TA NA Ti 1 
_ Ben öyle zannediyorum ki; ne olacak?.. Kahya kadin Ciiniın işını doğru- getire~eğız .. h . 

. ~:li~ab~r :::a~:ı ~~he~ez~:r.~.e ~:r - Pekala kail.;;·· · dan doğruya üzerine almıştı. Bu işi:-pi vneı~ı ;a~:~~ı:ı~~di bu 
_ ış Çt'rkez kalfasının yapacağı şey - Vakit geçirmeden yapmalı -

:No. 73 
..... n. 

b, 
1 

d ogru kalfam, doğru ... İşte; 
dıııı. g.~nç yaşımda bu eve gir
~- ·· Guıelliğimi, benliğimi be-

f!tı01 . . ' 
!•yıın· 1

• gençliğimi hulılsa her 
Yoru 1 feda ettim. Ve şimdi görü
fuı ın. ki; bir an içınde hepsi ü
- •dıp •t . ger b gı mış bulunuyor .. Me-
~; .~ni çok sevdiJim küçük 
de~il hdatıyormuş... Beni kalben 
Y111 1 ~· •n·anJığını tatmin için o
, ,orrn 
€a Yakı uş ... Fakat; bu insanlı-

..._ ı/ır mı kalfacığım? .. 
ı.:ıı b ahı kızım, hangi insanlık
ltııı811 •hs d ıyorsun? Görmüyor 

" n halimizi "e .. 
Ytun Çerkes kalfası, kız ile 

Yazan: M . Sami KARAVEL 

beraber olup kendini de küçülte
rek planını mükemmelen tatbik 
ediyordu. 

Cariye, kalfanın bu suretle dü
şüncesine iştirak etmekten başka 
çar~ bulamamıştı. Söyledikleri 
doğru idi. Kalfa da nihayet bir 
esir idi. Elinden ne gelirdi? 

Cariye; mukabele etti: 
- Kallacığım, siıylediklerin 

doğru .. . Allah bizi bi:iyle yarat -· 
mış. .. Fakat ; ben bu acıya nasıl 
tahammül eı!ebilirim .. Hanıme -
fendiye bu hal söylenirse her hal
de muvafık bulmaz zannederim ... 

- Sen, Nuridanı bu ı~i başlı ba-

halde hanımefendi bir şeyler bili- Mısırlı kahya bir gün sonra ge- değıldi. Zaten çerkez kalfasının 
Ca . . yız, yarın kahya hazretleri gele-

yor galiba. lecekti. rıyenın işi hallolunmuş hükmü bu kıza geçmezdi. 
- Zannetmem kalfa ... Hanıme- demekti. Nihayet; Nihaddan kor- ç k cek ... 

eı ez kalfası cariyeyi başından - Evet; 
fendi beni çok sever, sonra benim kuluyordu. Nihad da, Nuridana savdıktan sonra, yata,.,ndan kal _ 

i ,., - E .. Soyle bakalım ne d~ü-
gibi bekareti kaybolmuş ve oğ una bel bağlayıp takıldığı cihetle ca- k d • 

ıp ogruca hanımının dairesine nüyorsun? 
odalık olmuş genç bir kızı açığa riye açıkta kalmıştı. Bu kızı Mı- gı·tmi<tı·. 

> - Bu kız hakıkate'\ dı~rı git-
çıkarmakla ne kazanı•'. Beni bun- sırlı kahyaya çarçabuk satmak Hanımefendi oturmuş hesab ya- mek istemıyor mu• 
dan sonra kim alır ve kime sata- paraları cebe indirmek kolaydı. pıyordu. Kalfayı görünce güldü. _ İstemiyor .. 
bilir ... Herkes aptal mı? Fakat; asıl mesele Cananı yola ve sordu: - iyı amma, benim anlıyama-

- Belki dediklerin doğrudur... getirmekti. Lakin bu kız yola gel- - Kalfa ne oldu- dığım bir şey var hanımcığım .. 
Öyle ise sana şu nasihati vermek mez de Mısıra gitmezs~ Kahyaya - Ne olacak işi hallettim. Hay~ı dışarı gitmek istcmıyor .. 
mecburiyetini duyuyorum: Eğer, cariyeyi vermek Cananı da Sadrı - Nasıl? ve bu fıkrinde haklı olsun. Fakat 
Nuridan bugün ve bu akşam da Anadolu Hamid Efendıye satmak Soze başlıyarak carıyeyı başın- anlamadığım bır şey :.r; sarayı 
küçük beyin daiıesinden a ·rıl - kolaydı. Nasıl olsa Hamıd Efen- dan ne suretle savdığ.nı anlattı. hümayuna neden gıtmcmck ısti-
:.Oazsa bil ki bu işte muhakkak ha- di devrin yeni rical:nc gozde ye- Hanımefendi, üstüst.: kalfasına: yor ..• Herkes saraya g.tır. k I'a-
nımefendinin malümatı vardir. tiştırmek ve bu suretle mevkimi - Aferın sana, afer;n sana.. dışaha bend ve gözde olmak ıçin 
Yok, ayrılırsa, bu iş senin dediğin kuvvetlendirmek mecburiyetin - Di;ı:erek omzunu okşamıştı. Bi- can at rken lııı kızın uu ışte ısrar 
gıoı ka~11aktır. :Ne sen ve ne de de id raz sonra aralarında şu konu ma etmesının manası ned - rcaba j 

R u çıı y nından kaptanı der- (D "'JDJ var) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Etfal Hastanesi 
Çok Dardır 

{'alrüdard.a oturan A1dmbnrı 
Öner tstmli bir olluyUf'am-. a· 
rı1or: 

cŞlşJi Etral hastan lnd harl 
clye kotu.unda ıı )'atak var. Tur

klycde eoeuk hasta.nr<d 7aln11: bu

rasıdır. Mtmlf'k~ün btr iarnlın

dan buraya ha ta &f"liyur. Tab i 
bu ba_<rtanf' kili gt>lmlyor. Dıf'· 
riya, amPllyat ya.pdan hastalar. a
meH~·attan lıOnra df'rh J g,bıbm~ 
&eslim ~lmtk mttburf~U haşıl 

olu)or. 

Benim bir ha. tun Yar. Bu ('O

nık '7 ya wdadır, lılr bac3ğı !'l"ne

lC'rdt'nbf"rJ &l(ıda duruyor. Ba b -

ıanr.f'! coturdum. BiriPC"l mura -
caailuıde, bacaiı alçıcb.D rdı

lar. İkinci df·ta tekrer citUm. Hı! 
M"ft-r Röntcf'n alınanf1nı, ~ lira 
Ronlt:"en parası vermembi. yahut 
fa.krihal k!ifıdı ibra.& etmrmizl 
soyl<-ıliler. B>Jnun üıerlne: basta 
('OC"ulu •larak tl kUrtara ~"'" r•· 
Urdlk. Mahalli abıtaya m6ra.raat 
ettik. Bir r&krlhal kili" oldık. 

İ~('Unt"iı 5eftr hastane t> mura· 
nat e t lik. 140 ku~ vt>rdilr bir 
fllim al dık. Fil !n tfotk"lndrn 
~ara . (IOC' utan idi. ra r hul.&ııe'ye 

sef.Jrilme!oi Dr .. Akif alılr tara • 
fınd.'ln . öy1cndl. 

Jlt-r rrtlo;fmbdc ea az Ü«> lira 
s::n·ff'ttlfimb:f, bu nrttyab mali 
,.-azJvctln1i7ln mOqld olmadıfını. 

kn·mrt111ıo<".a Aki( ~ tuh rt
tık. Kt"ndl i bl1I hakh 'Drdü. Ko
JnmnTdan tutarak ('O("okl:ınn tf'

davl f"(ffldiklf'ri s""''f' Jıı:ad:.r cü
tbrmck lütfund bttlondTll· r. 21 

y:1.t:1kt:ın lh:ırtt olın bu lf'rvlı tc 
hast:ı. ('ot'Ukl:\rın karyolalarrf ı t .. 
kflCr iklı ~r yattıklal'n'll l'firdu 

ıym(':t11 dolttornn d hblm 

,-ib• Esral ha.~tan~ t harlctyr ko· 
1: unun ('Ok dar oTduln 'k aatı .. 
ni l•d ~ini o.nladıl<. 

AlikJ.ifar ,·,.ı.:aıı•tln. ba h3 ta
rıtyl. fhtiJ"iM lıan:ıfry-arall tf"klJ· 

d e cmı.ıetm ini dllt'Tlm.a 
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1 İngiltere - Fransa İş Bi~liği_f 

Bunun Tatbik Tarzı 
Tesbit Ediliyor 

Bir Harb Olursa: İtalya, Afrikadan Fransaya 
Asker Gitmesine ManiOlabilecek mi? 

Son bahardan Beri Vaziyet 
Mütemadiyen, Sür' atla Değişiyor 

!Meraklı Şeyleri 
ASRI VASiVETNAMELEa 

Parı. nolerlcr blrlll;l mühim bir 
meseleam halll ne m"ı-uı: Gra

ruofon pl.&klan, ılnema ,erldlerl üze ... 
ı iııllekl \:asl:retnamelerln muteber o
lup olmadıtmı tayln ctmck-

hlr adam: vaslyetlerlnl, anu1arUtı 

bir kl~rd üzerine 7azacak 7erde bir 
1Tamofan pl:ikuıa :ıaptettlrse ne olurt 

Tf'rakkl devrlnde7Jı. 11 .rşe7 detl
l!b'tır, berşe7 asrne,t7or. Vaslyetna .. 
mrJtr!o de deflşmeslnde ne mahzur 
,·•rT 

Gf"Ç~nlerde böyle bir vak'a karşısın
'" l<aJilJI Fransa vükeli he7etl, vasl
yahııme aahlbinln se!lnl tanıyan lkl 
k~inln şehadetine mliracaale karar 
vermişti. Plik, makineye konuldu. Vi
rlslerln ve phldlerln huzurunda çev
rildi. ll~p"il, muteveffanın sesi oldu
!llnn s.öyledller. Noter de, bilkmünil 
lf'f3 t•ftt 

O umandanbert p1iklar üzerine 
:ıaptetllrllen va.slyatnameler muteber. 

rakat reçende, zencin bir zat, note
rint mtiracaat etmiş: 

HÜK 
Ne 

Zaman 
Akıllan-
mış?. 

la tebessümü onu aklına gelenleri 
yapmaktan menetmiştL Sai11 

- Gördün mü?. MeseLi Leman 
gibi. dedi. Necib hayret içinden 
Saimden ayrılırken arkadaşının: 

- Ne zaman akıllanacağım ben 
biliyorum. Hele biraz zaman g.ç· 
sin. Sen bir iki kürk ve pahalı lı!!' 
dıyelerle kadınların hususıyeıle
rine girmiye çalış. Bir iki ay Le
manı göremiyeceksin; sonra te ' 
sadüfi olmuş gibi o seni bulacak 
ve sen yine hediyelerle onu elde 
etmiye çalışacaksın. Ancak bır 
gün onu çok ucuza satın alanların 
kollarında görünce mesele kaimi' 
yacak. Bu hadise eğer kabiliyetin 
varsa seni pişirecek, yani akıila• 
nacaksın! 1 ngil tere ile Fransa ~rasın

da tam manasile bır teşriki 
mesai var. 

Arlık tamamile anlaşılmıştır ki 
İngiltere ile Fransanın arasını a
yırmak içın sarfedilen gayretler 
beklenen netıceyi vermeden kal • 
mıştır. 

- Vasiyetnamemi sinemaya a1dıra
c.-."?:ım. Siz de hazır buJununuz-. 

Ueml1, noter, vereceil cevabı ta .. 
fırnuş. 

Saimin dediği doğru çıkmış!~ 
' Necıb Sadi bır hafta her gün ı..e' 
manı aradığı halde bulamamışt• 

k f .. ·· kur~· Halbuki bu tabii blr,o'. Plaklı va
ıtyetname oluyor da, terldll neden ol
masın. Hem bu daha pratik • \'aslyet
name uhlbintn hrm tahsı rOrulur. 
hem de sö2lerl &.,itilir. İngiliz - Fransız teşriki mesai

sinın esasları çoktan atıln»ştı. Es
ki İngiliz Başvekili Lord Baldvin 
İngillerenin hududları Ren neh • 
rinden taşladığını söylemişti. Yi· 
ne Baldvin hükumeti zamanında 
İngiliz ve Fransız erklnıharbiye
leri arasında iş birliği esasları a
tılmıştı. Son günlerde Amerika 
Cumhur Reisinin de Avrupada bir 

Fransanm yüıünü güldüren ve müdafaasında mühim rol oynıyan 
Afrikadaki müstemlekit ordusundan bir parça 

VirJsler, blr araya toplanır. Fitim 
çevrllml~e hatlar. l\lüteveffa, birer bi
rer anularını söyler. Klmscnln ltlru 
edecek hakkı kaJmaı. 

FUlmcllcre JCDI bir iş çıkh demet.. 

MİLYON YAGAWBU 
narh olursa Amerikanın hudlıd • 
ları Fransadan başlıyacağı tar • 
zında beyanatta bulunduğu orta· 
ya yayıldı. Bunu talcib ederek in-

HARS SONU AREFES'.NDE: 
---~~~-~~~~~~~~~~-~ • 
ispanya' dan Dönen 

• 
lngiliz Esirleri 

Bunlar Hükiimetçilerin Ellerine 
Düşen Esirlerile Mübadele 

Edilmişler 

giliz Başvekili parlamentoda a • 

çıktan açığa İngiliz - Fransız teş
riki mesaısinden kat'i bir lisanla 

bahsetti. Şimdiye kadar İngiliz -
Fransız dostluğunun sarsılmıya -

cağından, sımsıkı bir surette de
vam ettiğinden her vesile ile l:.ah

sedi!di. Ancak §imdi görülen bir 
fark vardıF ki o da bu teşriki me
sainin ileride bir harb olunca ne 
şekilde tatbik edileceği ve müşte

rek müdafaanın amell çareleri a

randığının artık başkalarını dü
şündürecek gibi söylenmekte ol
masıdır. 

İngiliz matbuatında şimdi bu 

mevzu etrafında devamlı neşriyat 
karşısında İngiliz ve f"ransız kuv
vetlerinin nasıl çalışacakları ya
zılıyor. 

Sonbahar gelincıye kadar İn • 
gilizlerin fikri şu idı: Avrupada 
bir harb çıkarsa İng.ltercnin Av

rupa kıt'asına, Fransaya yardım 
için mutlaka büyük b:r ordu gön
dermesi icab etmez. Fransız or -
dusu Almanya tarafından gelecek 

bir taarruza karşı koymak için 
yeter olduğunu ileri süren İngi

lizler Çekoslovakya buhranı çık

tığı zaman bu fikirlerin! tabiidtr 
ki Parıse de anlatmışlardı. 

Fransanın şmali Afrikadan g:?
tir~eceği kuvvet Bcrlin - Ron.a 
mih•:eri dolayısı le İts'. ~ .!a !ı?.· 
reket~ g.:~erek Akdc:ıizd•.! Io'~ı.nsa

nın Afrika ile olan irtibatı: ı kes

mesinden dolayı gelememesi teh-

Blrltaf ciln evvel vefat elllilnl J'&I• 

dlfım,. (Petrol Krall) Sör llanrl 
DelerdlQ''ln idare etııtı (Bo7al DUlcb) 
ılrketı. umumi harbden aonra hlsse
darlaruıa tamam .. aliJ'on norln ,, .... 
mlştlr. 

Bn ılrlı:et, Amerlkanm bllJ'lik ılr· 
kellerinden biri olan (Meksllı:a.ıı Epl)I 

iki mll1'ar franp aatm alnııt ft iMi 
P&r&J'l bir (tahta) da 6demlşllr. 

OTUZ BEŞ SENEDE 

8 ıobat 1904 de, Japon lorpltolan 
(Por Art.ör) limanında bulunan Rua 
fUosunu bombardıman elU. 

Yirminci asrın llk mıılıarcbesl ba 
suretle b"'ladL 

O tarlhl<nbcrl blrçolı: muharebeler 
oldn. 1912: Balkan muharebesi; 19U: 
Umumi harb; ısıo: Tilrk Yunan mu 
ba~besl: 1933: Cin - Japon muhanı .. 
besi. Sonra bq TII bpa117a mllba
rcbclcrl. 

BİR DOMUZ AVI 

Prens Lül dö Burbon .:~ve-esne bera
beor balayı seyahatine tıkh. KlS& bir 

müddet MarsU1ada kaldıktan sonra 

Fa.lila rittt. 
l\leraktşdc, Pttn!J ve Prrn'iesln te

rerine şenllkltr yap1lm1,, ı.lyafetltr ve
rllml' ve blr domuı. sürek avı tcrtlb 
otunmo!J. 

Bu ava. ız bin kişi lşllrak edecek 
vr 60 kilomrtroluk bir sahada avlana

caktır .. 
Avcıların lstlrahatlert l('ln muhtelit 

J'trlere 50 dt"n fa'lla çadLr Jc:urulm~
tur. Zl)atet 1lst61nde 28 türlü J'emek 

7azılıdır. 1\-teyva hariç. 
Fas hakimi El Galavl: 
_ Zlyatrtln blnblr ret>eyl hatır1at

masmı Lsterim. Bunun için hiçbir mu· 
nftan çeklnmeylnb .. 

Emrini vermlşdlr. 

İDMAN NASIL YAP1L1Rf 

likesi görülüyordu. İdman yapmanın da usulll vardır. 

•Taymis• in askeri muharriri Bu, lliı.ç alır gibi dikkat l•tcr. 
Zayıf eocukların ve bü1üklerln J'O· 

Fransaya iltica eden Ispanyollan Fransa hükumeti böyle doyuruyor bu ıhtimalleri tetkik ederken di- rnco idmanlar yapmaları dol;ro de -

1 yor ki: Afrika ile Fransanın ara- ilidir. Açık havada 1avq 1avq r•· 
spanyada Cumhuriv. et or - yet bırakılınışlardır. Bu İngiliz • lbU ı 1n ld.maıı 1crlne 

sındaki irtibatın kesilmek ihtimali zlnmck bu r er < dusile berater Frankoya !er tamamen kendi arzularına ta-
ancak İspanyada İtalya ile Alman- reı:er. karşı harbeden muhtelif bi olarak Cumhuriyet ordularına Kalb ııastalıtından mu.ıarlb olan • 

yabancı gönüllüler vardL Bunlar- gitmişlerdi. Cumhuriyetçiler de yanın ne dereceye kadar nüfuz- ıar, yorucu ve ... rı idmanlar Japma • 

İ bır. çok İtalyan go··nu··ııusu- esı·r al- !arını tesis edeceklerine tabi bir malıdırlar. dan bir kısım ngiliz gönüllüleri lir' t 41 d 
İ keyfiyettir. 35 ,,aşından sonra •. a • m AD 

Franko tarafından esir edilmiş ve dıkian için ngilizlerle bunlan sonra kuvvet ldmanlan fayda 1erlne 
aylardanberi hapsedilerek niha • (Devamı 7 inci ıahifedc) (Devamı 7 inci sahlfecl'!) urar verir. 

o 
N 

ecip Sadi, Balıkpazarındaki 
dükkanın yağ kok\.ılu hava
sı içinde gözlerinin önüne 

bir yaz evvel geçirdiği günler gel
dikçe büsbütün çileden çıkan • 
yordu. Ne hayattL Fakat o hayat 
ona bir ders olmuştu. Geceleri 
mehtapta sandal gümüş bir izin 
sonunu bulmıya çalışırken o şiş

man vücudünü, bütün kusurlarını 
unutur, genç bir delikanlı gibi et
rafında ve daha fazla hayalinde 
dolaşan kadınları kendi ölçülerine 
göre şekiUere sokar, muhtelif aşk 
sahnelerini birbiri arkasına sı

ralardı. 

Hele pokerde tanıştığı Leman 
Hanımefendi.. Onu hiç unuıamı • 
yordu. Ne kibar, ne şahane ka -
dınclı o ... 

Fakat Necib Sadi bütün gayret 
ve kabiliyetine, büyük tecrübe -
sine, nihayet fevkalade fedakarlı
ğına rağmen Leman Hanımın ilti
fatına ümit ve arzu ettiği kadar 
mazhar olamıyordu. Buna rağmen 
Necib Sadi herşeye boyun eğe

rek netıceyi beklemeyi göze aldı. 
Halbuki yaptığı fedakarlıklar 

en nazlı kadını baştan çıkarmıya 
kafi ve hatta fazla idi bile ... 

Bütün bir yaz Necib Sadi p~ker 
d · an"a' se masasın an pıyasaya ve s ~- ' -

falarına kadar Leman Hanııııcfen
dinin illirtına mazhar olaoılr .. ck 
gayesile katlandı. Fakat ı;cçen 

günlerin bıraktığı hatıra N ecı::ı Sa
diyi müteessir edeceği yerde bila
kis hızlandırıyordu. Leman Ha -
nımefendiyi elde edeceğine, onun
la günün birinde başbaşa kala • 
cağına emindi. 

Bir gün, bir yaz sonu sabahı 

plajda Leman Hanımefendi, Ne
cib Sadi ve ahbabları kış ve eğ
lencelerinden bahsediyorlardı. 

Uf dönüp dolaşıp modaya, giyi
me geldi. Leman Necibi süzerek: 

- Kürküm eskidi. Zaten mo
deli hoşuma gitmiyordu. ( ... ) ya 
bu yıl yeni bir kürk yaptıraca -
ğım. 

1 
Yazan: 

MURAT KAYAllAN 1 

l Efendim, hem kürk ancak bir 
mevsim giyiliyor. Hatta bir kadın 

1 
için iki kürk bir mevsim için la
zımdır. Çünkü aynl model manto 

1 
ile her giln gezilir mi!. 

DedL Necib Sadlden başka bu 
sualin cevabını veren olmadı. Ne-
cib babayiğitliğini göstermek ve 
Lemanla samimiyeti daha fazla 
ilerletmek için gülerek dedi kl: 

- Hanımefendi cidden haklı • 
dırlar. Daima sosyete içinde bu
lunan ve modayı takip eden şık 

bir kadının iki manto:;u olmalıdır. 
Hatta ..• 

Üç diyecekti fakat kazancı Nec
miden az, fakat tecrübesi çok olan 
Saim onun Iiıfını kesti: 

- Beyefendi doğru söylüyorlar. 
Amma bir kürkün fiatı ve bizim 
kazancımızla diğer masraflar bu
na imkan bırakır mı?. 

Saimin bu sözleri Lemanın ca
nını sıkmıştı. Bunu farkeden Necip 
vaziyeti kendi lehine inkişaf ettir
mek istiyerek: 

- Sa:m Bey, bu sualinizin ce
vabını bendeniz vereceğım. İmkan 
bulamıyan erkek imkansızlığı ka
bul eden kadını mes'ut eder ve o 
kadınla oturur. 
Saım pişkinliğini ve bu işin eski 

kurt.arından olduğunu nihayet 
mahiyetini çok iyi bildiği hayat 
ruletinin mekanizmasını ona gös
termek istedi: 

- Monşer, yanlış düşündüğünü 

izah ve isbat edersem bana gü -
cenmezsin sanırım. Bir sezonda 
kendisine iki değil, üç dört kürk 
alan veya alabilecek bir erkeğe 
illifat etmek lüzumunu hissetmi
yen bir kadın bir kürk parasını bir 
iki ayda kazanan bir erkeği en lyi 
dostu, bütün 'hususiyet ve zevk
lerine ortak eder. İsbatı kolay 
mesela ... 

Leman sözün sonunu bekleme
den kalktı ve hiçbir şey söyleme
den yanlarından uzaklaştı. Son 
cümle onu sinirlendirmişti. Necib r 
telaşa düşmüş, fakat Saiınln ısrar-

ec:::::=="='==""""'~=="""""....,."""""""""=="""""===-=======""""'~=====~-""=f~--...,,....-===~ ..... -·_,,,,,,~"="======""""'="'~-==-""'=~-~~,.....,,--==-'="""'====-=~-__,.,,._=-==··.,,.....---
Ferit şaşırdı. bunaldı: 
- Na.ıl olur? 

Diye hemen elini cüzdanına götürdü. İçinden 
yıllık bir takvim çıkardı. Bu takvimin üzerinde 
birçok çizgtler vardı. 

işte ben yanuş söylüyorsam. ııen say kaç 
gtin olmuş?. 

Dedi, sözüne ekledi: 

- Bugün tam yirmi birinci gün .• 
Bu kez de Nesrm şaşırdı. Takvimi eline aldı, 

çızilen günlerin sayısına baktı, baktı: 

- Seninle ne vakit buluşsak, demek böyle 
takvime çiziyorsun! 

Ferit ödevini iyi yapan bir okul çocuğu gibi 
sevindi, yüzünde gülücükler dağıttı: 

- Seni ilk gördüğüm gündenberi her günü 
çizeı·inı. 

Dt:dı. İzah etti: 

- Bak 14 temmuz 1931 de birinci kerre ko • 
nuşnıuşuz. Oradan başlıyor. 

Ve sonra bütün günleri saydı. 
Bu büyük ~evd~ bağlılığı kar!i••ında Nesrin 

söyliyecek l!ıkırdı bulamadı: 

- Okay Ferit .. Okay! Ben yanı lmışırn. Bütün 
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söylediklerimi geriye alıyorum. Ben yirmi beş gün 
biliyordum. 

Dedi, devam etti: 

- Ben de haklıyım, Seni o kadar çok, o kadar 
görmek istiyorum ki, günleri sayarken atlıyorum. 

Yürüye yürüye aşağı bahçenin korkuluklarına 
gelnıişlerdL Nesrin saatine bir kere daha baktı. 

- Feritçiğirn. Artık çıkalım. rı n geç kalıyorum. 
Dedi. Ferit sözlerinde ısrar ediyordu: 
İmkanı yok olmaz. Bugün seni bırakmıyaca • 

ğım. Kim ne derse desin. 
Nesrin: 

- Olmaz şekerim olmaz. Sonu o kadar kötü 
olur ki, l:.ir daha biribirimizi hiç göremeyiz. Birşey 
kaybetmeyiz. Sık konuşalım, sık buluşalım, yeter 
ki, hi9biribirimizi görmiyccek o~anıyalım. Böylesi 
daha iyi... 

Yazan: E'l.El-l tzzET BENICll: ___ 
11111 

__ _ 

Ve .. sözlerim sürdürdü: 
- Enınde de sonunda da biz biribirirniziniz. 

Nasıl olsa bir gün bu sıkıntıların acısını en geniş 
anlamı ile çıkaracağız. 

Ferit: 
- Öyle ise oturalım. 

Dedi, kendisi oradaki bir sandalyeye oturdu: 
Ona da ~r gösterdi: 

- Sen de otur .. 
Nesrin onun bu ısrarına dayanamadı. Pembe, 

beyaz, yüzünde, çukurlu yanaklarında gülücük.le
Tini dağıttı; 

- Beş d..' kika daha.. 
Dedi, oturdu. Ferit: 
- Canımmınm.. 

Diye uzun, içi dış eden, sızılannı mırıldayan 
bir inilti çıkardı, sonra dudaklarım onun minicik, 

yumuşak, yumuk yumuk ellerine götürdü, uzun u
zun öptü. 

Bu öpüşte bütün bir iç sarsılışı, yılın biriktir
diği duyguların taşışı, damarları kavuran yıllanmış 
sevginin coşuşu ve bir öpücük halinde dokunduğu 
yeri tutuşturan ateşi vardı. Nesrin l:.u öpüşteki 
ateşe, hıza, içten gelmeliğe siyah, katmerli, gölgeli, 
uzun kirpikli gözlerini önüne eğe eğe baktı, o da: 

- Canım ... 

Dedi. Onun bu deyişinde de Feridin içten ge
len ve içi dışa vuran özelliğinin bütün anlamı ve 
inceliği vardı. Ferit alevli avuçlarının içinde tuttu
ğu bu yumuşak, minicik elin üstünden dudaklarını 
bileklere, pembe beyaz teni içinde, bakan gözü bağ
lıyan, kendine tutsak eden kollara kaydırmak iS· 
tedi; Nesrin birden kolunu çekt!ı • 

- Olmaz .. Olmaz ... 
Dedi, hemen yerinden kalktu 
- Gidiyorum. 
Feridin damara!nndaki kan kaynıyordu. Göz

leri buğulu bir iştihanın isteğile kızarmıştL 
- Sevgilim, oturalım, sevişelim.. Bırak artık 

içimizdeki bütün bu duyguları dudaklaruruzın ate
§indedlrlltelim. 

(Devamı TU) 

Onun tcrzuıne, ova orune, . 
çlısüne ve kunduracısına adresııtl 
sordu, tanıyanlara rıcalarda bU ' 
lundu. Yok yok ... Hıç kımse V 

. b.lm vO!' manın nerede olduğunu ı ı, 

d~ . 
Aradan bir iki ay geçince Necıb 

tesadüfi hadisenin vuku bulm8 ; 

sına intizara başladı. Bir gün yiJI' 
Saimin dediği gibi Lemana Sil' 
kakta rasgeldi. Derhal yanı.na Y 
!aşlı: ıJI. 

- Bunjur Leman hanımefeP 
Nasılsınız, sizi kaybettik.. 

Leman gülümsedi: ti 
- İstanbulda değildim beY~ 

dl. Nise kadar uzunca bir ıeY 
yaptım. ~ 

Necib Sadi, Lemana yemek ıı' 
atinde raslamasına pek nıelflll 
olmuştu. sordu: t# 

- Ne tarafa teşrif hanırn~11 
dl!. (Devamı 7 inci ıahlt:;;;; 

Radyo 
Proararıı1 

Ankara Radyo•" 
BUGtlN 

ıa.35 lllildk (aollsllcr - Pil. 
19 Konu~ma (>lr..,.ı nail). ~ • 
19.15 Turk muzltl (in.esas S~JI· 

niık faslı • Safiye Tokayın ~tlrJ fi 
20 Ajans. metroroloJl haberıetf. 

ziraat borsası (fiat). 
%0.15 Turk mi.ı.ziil: ~ 

Qalanlar: Vedhc. Ccvdtl ç.tl~ S" 
Fcrsan. K. N. Seyhun. Okuyanlar· 
di llotst'I. l\fiJz.eyyen enar. ~ 

1- Andon usta - ııu-.ynl ı><1'° c,11' 
ı- Crmll Bey- llUscyni ,arıu: ( 

mtk ister S"oılerlm htr.) . ,ti 
3- . 'url Şeyda - llwoeynl prlıJ· 

beni vasllnla tad et). (il' 
'- Hibuln Fabrtltln • Şarkı: 

bamet kıl). ~ 
5- Crvdet Çatla - Krm:ın ~ 

6- llilseynl turkü (Datlan 
dDU). .l 
1- 11~1111 türkü (Yakın rcl f .,;" 
- lllahmud Celaleddin p,..O' 

han şarkı (DUi biçare senin). ,el 
9- Arif Btyln • I.o;faban şarki"" 

da hasl7et mi var), I' 
10- lsfahan turkll (F .. lel.-J 

dlm fiil blllll. f 
ıı- Rahmi Berin ba7atıara.,.,. 

lıı: (Bana ne oldu detı.dl). 
%1 ftıtcmleket uat &.J&rl. 

U Konw,ma. ,lf' 
U.15 Esham, tabvllat, lı:.,. 

nıılıol bo"""' (Clal). . J 
21.30 Müdk (Edip Sezen ı.ro"'" 

VinlollH'I soJo). rı 

U.55 Müdk (Opera a..,,aıan ' y 
Z!.15 !ttüzik (küciJk orkes""1 "" 

~eclp A.: kın). 

u,İ5 lltüzlk (cuband - Fll· ..ı ; 
%3,45 . t4 Son alana bat>cr1 

)aıınkl prol'ram. 
YAlllN 

ız.zı; Türk milzlll - Pi. / 
13 :llemlck.et u.at &J'ıan. uıt 

luwrlcrl. ,.ıt" 

ıuo - u MU.ık <kü~uk or• 
Şef: ~<'<'iP Atkın). 

---
Güneş 

Öğle 

İklndl 

Akşam 

Yatlı 

imsak 

6 53 

12 ~8 

15 24 

17 45 

,9 16 
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1 İstanbul'un Belli Başlı Derdlerinden 1 

Valimiz, Meyva ·Halini 
Sür'atle Islah Etmelidir 

A 

~eyve Pahalı!ığında En Mühim Amil 
Madrabazlardır. Bunlar Esnafı da 
H a 1 k v d a E z i y o r 1 a r 1 iazan: HALOK CEMAL 

D ıin matbaamıza gelen kala • 
balık bir seyy~r esnaf gru· 
pu bfae yana yakıla BeJ..>di· 

Yenin sebze ve meyva halinden şi
kayette bulundular ve İstanbul 
halkının meyvayı çok pahalı ye
ınes!ni tevlid eden sebeblerin doğ
rundan doğruya Haldeki bazı 

ınuamelclerden ileri geldiğini 

söyliyerek ayni zamanda seyyar 
esnafın kazanç ve istikballerini 
tehdıd eden bu vaziyetin önlen • 
m~siiçin belediye reisınin işe he
men müdahalesini taleb ettiler. 

B.ı vatandaşları dinledim. On
ların çok şayanı dikkat sözlerin! 
Şu SU:'etle hulasa etmek müm • 
kündür; 

•- İstanbul halkının pek haklı 
olarak şikayet ettiği emeyva pa • 
halt!ığı. doğrudan doğruya Be • 
tediyenin meyv4 ve sebze halinden 
çıkmakta; buraya kadar pek ucuz 
gelen bir meyva, halın içindeki 
kabzımallerin yer kirası, mad • 
rabaztarın depo ve yazıhaneleri 
kapısından içeri girdikten sonra 
100 de 300 hatta baza."! yüzde 500 
Pahalılaşmaktadır! .. 

Halde hemen hemen her kah· 
2lınıı!; yazıhane veya deposunun 
küçük bir kısmını cmadrabaz. na
mı verilen ve aradaki lüzumsuz 
tavassutundan başka hiçbir se • 
beb vücud ve hikmeti olınıyan 
3 üncü ellere kiralamıştır! .• 

__ Malı getiren birinci el; pek dü
§Uk bir fiata ikinci eie yani kab-

Matbaamıza kadar ırellp yana yakıla derdlerlnl anlatan 
zavallı esnaftan bir pup 

zımala malını sattıktan sonra kab· 
zımallar bunlan depo ve yazıha· 
nesine getirir getirmez hemen bu 
üçüncü ellere yani Madrabaz • 
!ara verirler! .. 
K~bzımallar; madrabazlara ki • 

raladıkları küçücük bir yer için 
200 • 300 lira kira almalarına mu
kabil bu kiralayış hal içindeki ay
ni dükkana aid olduğu için; bu iş
lerden pek anlamıyanlar; cmadra· 
baz• !arı görünüşte kabzımalla

rın birer adamı, katibi, müstah -
demi veya ortağı zannederler. 
Halbuki hakikatte cmadrabaz• lar 
tamamen ckabzımaı. !ardan büs
bütün ayrı ve kendi hesablarına 
her maldan yeni bir kazanç çıkar-

mağa çalışan lüzumsuz mutavas· 
sıtlardır! ... 

Pahalılıkta en fazla amil olan· 
!ar; seyyar esnafla temas edip, 
onlara mallan istedikleri fiata sa· 
tanlar madrabazlardırl Bir kab
zımal, madrabaza malı; kilo da 
birkaç kuruş karla devrettikten 
sonra şimdi cmadrabaz. da tabii 
bundan kendine yeni bir kazanç 
çıkaracaktır. İşte bu kazancın nis
bet ve miktarı artık cmadrabaz> ın 
takdir, keyif ve insafına kalmış· 
tır!~ 

Bu takdir ve insaf; bütün va • 
tandaşların kesesine, İstanbul hal
kının o gün bir meyvnyı pahalı 

(UC'vanu 6 ıncı sahirPrlt-l 

~ lUJ lh1 ve 
IP)lr~lF\1~~~ D D 

Kont dö Fres}in Kralice Mari 
' 

,1ntuanetin Samimi Bir Dostu mu 
İdi, Yoksa Aşıkı ? mı . .. 

O l"n beşinci Lüinin saltana
tının sonlarında, Veliahdın 

zevcesi Mari Antuanet, 1 
~0nkanun 1773 yortuları münase-
b etııe Versay sarayında büyük bir 
alo veriyordu. 
Prensese takdim olunan yaban• 

cı davetliler arasında, İsveç mare
şallerinden dö Fersen'in oğlu da 
bulunuyordu. 

'>arışın, taze ve genç prensesin 
on·· 
d Unde uzun boylu, yakışıklı, son 

1 
rece kibar bir delikanlı hürmet

e eğildi, elini öptü. 

lq fier ikisi de ayni yaşta idiler: 

8 
· ... Prenses şen, şakrak. şuh ve 

~evınıJi genç bir kadın. Kont dts 
k ers.,n kibar, terbiyeli ciddi, fa. 
ııı"t biraz hayal sever, durgun ve 

ahzun bakışlı bir delikanlı ... 

1 Birkaç hafta sonra Opera ba
~osunda karşılaştılar. Prenses kı· 

afetini değiştirmiş, yüzüne bir 
~8.ske koymuştu. Kontu görünce 
d anına gitti. Kendisini tanıtma • 
ıtn, uzun müddet takıldı, alay et• 
ıu C,enç İsveçli; alaylı sözler söy· 
,,_Yor, gülüyordu. Neden sonra 
«ıaskc .. 
tı sını kaldırıverdi. Kont, şa· 

rctı, kaldı. 

bu~rtık her baloda, her ziyafette 
1\ uşuyorlar, dans ediyorlar. ko
ııı Uşuyorlardı. İki gencin bu sam!
'" ıyetı birçoklarının kıskançlıg" mı 
-.y" d ~ld n ırdı, dedi kodulara sebeb 

u. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Kraliçe Marl Antuanetin Koat dö Fersen'le tanıştıtı zamana aıı 
bir portresi. <Bu tablo Yenay mibminde bulııumaktaclır) 
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l_ş_A __ i< A_I Paralarını Yemeyen Kirli 
·:.::·:,.,;, ...... ,.,, Çıkın/arda Saklayanlar ... 
..• bankasına gider, müdürü göre- 11 

ceğinisöyler.Saatlercebe~le~ik· Omru"" nu"" Avuç Açmakla Geç"ırerı Ne. 
ten sonra yanına çıkar. Mudur: 

- Ne söyliyecekseniz çabuk söy• •• 
leyıniz. Zıra çok vaktim yok-

- Ben müşterilerinizden biri • 
yinı. On senedenberi tavsiye etti· 
ğinız hisse senedlerini satın al • 
dım. Neticede bir parasız kaldım. 

·Fakirler Vardır ki O~dükleri Zaman Pi~ 

- Peki, ne istiyorsunuz yapa· 
yım? ... 

Yataklarının İçinde Binlerce Lira Çıkar 
- Büytük bir şey değil .•. Ban

kanızda ufak bir memuriyet ve • 
riniz. 

Banka müdürü, hafifçe güler: 
- Nasıl olur, der. Banka me • 

muru olabi:mek için zeka ister ..• 
Ha.buki siz .•• 

HAKKI YOI~ JUU? 

Jon. mahkemeye müracaat eder, 
kaynanası ve karısı aleyhine darb 
ve cerh davası açar. Hakim sorar; 
-· Kaynananızın başınıza bir 

sandalya attığını iddia ediyorsu· 
nuz, değil mi? ... 

- Evet... 
- K ·ınız da masayı ayaklan· 

nız:ı attı, öyle mi? ... 
- Evet .•. 
- Evden niçin kaçtınız? ..• 
- Nasıl kaçmıyayım ... Kızım 

da büfeyi sırtıma devırmiye ha -
zırlanıyordu. Kaçmasaydım şüp

hesiz altında ezilecektim. 

YERİNDE Bİ& CEV AB -
- S ;imokininiz, harbi umumi

den evvelki biçimde ... 
- Evet, çünkü o zamanda be

nim simokinim vardı. 

Y
evmi gaze • 
lelerin za -
bıta vukah 

sütunlarında ba • 
zan öyle garib, öy
le merak it hiıdıse· 

!ere tesadüf olu
nur ki insan hay
retten kendisini 
alamaz. 

Mesela bir el • 
nayet olur. İlk ev
vel katil bulun -
maz. Aradan bir 
iki gün geçer. Ay
ni gazetede, ko -
caman harflerle 
katiln yakalandı
ğını, sorguya çe· 
kildiği okunur. 
Zabıta, evinde a
raştırma yapmış. 

birçok paralar, 
hisse senedlerl 
bulmuş. Şüphesiz 

maktulün para • 
ları, hisse sened· 
leri ... 

Fakat, bir gUn sonra katil ad· 
dolunan bu adamln masum ve pa· 
ralann da kendisine aid olduğu 
anlaşılır ... 

Zavallı kadın, ölümünden biru evvel çı>euJ;'Una banyo yapmış \'e hiç 
farkında olmıyarak onu s<ın defa bağrına basmıştı. 

1 Yazan: BEDİ GÜNDÜZ l ._ __ betmiı olacaktık. .. 
Diyor. Marsel cevab veriyor: 

Şu satırları yazarken on beş gün - Serbest miyim, diyor. Pekli. 
ka~r evvel Parisde yapılan şu paralarımı veriniz. Onlan alma· 
(13 numaralı odanın sırrı) ismi dan şuradan p.ıraya bic adamı at 

/ verilen cinayeti düşündüm. marn ... 
1 Bugün, hakiki katil yakalandı. Garib! şu: Maktul de parasız de 

ı 
13 numaralı odanm sırrı da çözül·/ ğil Ölümüne sebeb de (tasar • 
dü. Sorgu devam ediyor, sekiz, on (f>rı•a"'>l• 7 ınC'i ıııhlfırci• ı 

ay, belki de. bir sene sonra mah· ALMANYA DA . 

1 

.temeye verılecek. • 
Beni alakadar eden bu cinayet 

değil, bu cinayelin ortaya koydu
ğ>ı bir başka faciadır: Pintilik. ha
sislik ... 

Bu iki kardeş Marsel ve Hec
tor cidden garib ddikanlılar. İkisi 
de gümüş göz, ikis ide pinti, ikisi 
de hasis. İ~te bu kusurları yüzün
den birı ölüycr, bıri de kam cür
mi!e tevkif olunuyor. 

içki ve 
Tütünle 

Mücadele 
Fvet, maktulün kardeşi Marsel Güzel ve Gürbüz Kız 

Jüge çalışmıyor, işsiz. Pıs bir o • 
telde oturuyor. oda kirasını ver • Yetiştirmek Çareleri 
miyor. Kahveciye, lokantacıya, U· ! A ımanyada 939 senesı içki \•e 
çan kuşa borcu var. Üstu başı pe-

1 
tutunle mucadele senesi o-

rişan. Zabıta, üzerini ~rıyor; ye· 1 lacaktır. Gençlik teşkılatı 
le inin iç cebinden bir banka cüz-! reisi olan Fon Şıralı geçen gun söy 
danı çıl:ıyor. Hayret! Bankada led.ğ! bır nutukta gençlerın sıh· 
20,0~0.fran_k parası .. v•r: hali, beden terbiyesi içın beya -

Eutun şupheler uzerıııde top • natta bulunurken Almanyanın İS· 
!anıyor. Kardeşini öldürduğüne, tikbali ıçın güzel ve sağlam kızlar 
par.larını çaldığına hiikmoiunu • yetıştirmek, aıle hayatını kuvvet· 
yor. Fakat, az sonra bu işsiz deli- Jendirmek lazım geldiğini söyle • 
kanlının çok hasis olduğu, eline miştir. 
geçen paraları. bir santimini sar- Almanyada genç kızlar için ye-

Aile Facias1 1 

ktmedeıı bankaya tevui ettiği an· ni bır teşkilat vücude getirilmiş
laşılıyor. Hal'is delikanlı, kardeşi- tir. Bu teşkilat genç kızların bede· 
nin ölümü He pek o kadar alaka· terbiyesi ile ilim ve san'at saha • 
dar olmuyor. Sorgu hakimi: sındaki bilgilerini arttırmak gibi 

- Şerbestsiniz, eğer bidayette işlerle meşgul olacaktır. 

Birdenbire Akıl Müvazenesi 
Bozulan Bir Mühendis, Karısını . -ve iki Çocuğunu O/dürdü 

hliıkı düzgün, çalışkan bir 

A adam. Yirmi seneden fazla 
müstemlekelerde dolaşı • 

yor, madenlerde mühendislik ya
piyor. Fakat, talii yok. Bütün bu 
gayretleri boşa gidiyor, bir servet 
sahibi olamıyor. Üstelik birçok 
hastalıklara tutuluyor; Romatiz
ma, müzmin dizanteri gibi ..• 

Nihayet Parise dönüyor. Te • 
kaüde sevkolunuyor. Aluığı para 
ile allesini, çocukalrını geçindi • 
remlyor. Yeise kapılıyor. Bu ye
is neticesinde de akıl müvazenesi 
bozuluyor. Netice şu: 

cP'lüiste, Leon Dierks soka
ğında 1 numaralı apartımanın ka
pıcısı Madam Dubua, gece yarısı 
birkaç el silah atıldığını işitince 
yatağından fırlıyor, kalkıyor. 

cSiliıh sesleri birinci kattaki 
apartımanların birinden geİiyor. 
Ayni zamanda imdad diye bağı
ran b_irisi var. 
Kapıcı kadın: 

- Ne oluyor? Boğuşuyorlar 

mı? Biribirlerıni mi öldürüyorlar? 
Diyor. Kocası: 
- Zannetmem, bu kadar biri

birine merbut bir karı ve koca .•. 
Kapıcının hakkı var. Çü.ıkü, ıki 

sene evvel birinci kattaki büyük 
apartımanı mühendis Leizm kira
lamış. Karısı, biri 13, öteki 9 ya
şında iki çocuğu ve kaynanası ile 
beraber oturuyor. Mühendis 53 ya
şında. Tam manasıle bir aile rei
si. İçkisi yok. kumarı yok. Gecele
ri dışarıda kaldığı yok. Fakat, son 
zamanlarda çok meyus bir çehre 
arzediyor. Bununla beraber ka
rısını, çocuklarını gördü mü yel
slni belli etmek istemiyor. Bir 
derdi, bir diişilncesi var?. Fakat 
ne?. Bunu k;ms_e anhyamıyor. 

FACİA." 
Kapıcı ve karısı birinci kata çı

kıyorlar. Apartımanın kapısını vu· 
ruyorlar, bir cevab alamıyorlar. 

(Devamı 1 inci sa.hife1.e) 

bu paraların menşeini sôyfomiş ıı yaşından 18 yaşına kadar <>-
olsaydınız, ne siz iki gün mevkuf lan kızlar bu teşkilata dahil ola-
kabcaktınız ne de biz, yanlış bir caktır. Fon Şirah demiştir ki: 
iz üzerinde beyhude vakit kay • 

(Devamı 7 inci ıahlf•ıh) 

Ciü.ı:el Alman kızlan beden teroı11en 11aparcarıc-
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Amerikada Bitaraflık Kanunu 
Yeni Vaziyetlere Göre Değişiyor 

(1 inci sahif!'den devam) 

g' tere ve Fransada yapılan tayyare satışlarına mü
te. ilik müzaktreler neticesinde bizzat Amerikanın 
ernnıyct. namınn Fransız - İngiliz silahlanmasına 
mıizaherctın zaruri olduğunun parlamento ekseri
y~t. tarafından kabul edilmış olduğunu beyan et
mektedir. 

Cumhuriyetçı mcb'us!ardan Pace, şöyle demiş-
tır: 

Şuna kaniim ki Reisicumhur, şayed bizim hu
dudumuzun Ren üzerinde olduğunu söylememiş ise 
fikrimce bizim ilk müdafaa hatlarımızın Fransa ve 
İngilterede olduğunu pekfıla söyliyebilirdi. Eğer 
Fransa ile İngiltere, mağlub olacak olurlar ise der
hal tehlikeye maruz kalırız. 

Muhalefet hatibleri, tayyare satışlarını •Fran
sa ile vaktinden evvel yapılmış bir ittifak• addile 
tenkit etmektedirler. 

Verilen reylerin miktarı, Avrupa veya Asyada 
vukua gelecek bir harbin tesiratından azade kala
m.yacağı mütalcasında bulunan unsurların kuvve
tini göstermektedir. 

Bitaraflik kanununda yapılacak tadilat ile Re
i .cumhura muharlblcrden Amerika tarafından im
za edilmış herhangi bir muahede ahkamını ihUıl 
eden tarafa gönderilecek eslihaya ve iptidai mad
delere ambargo koymak salahiyeti verilecektir. 

Filhakika Thomasın teklifi, Reisicumhura her 
türlü ahvalde fark gözetmek salahiyetini vermek
tedir. Maamafih Reisicumhurun mütaarrızı tayin 
etmek hususunda kongrenin tasvibini elde etmesi 
lazımdır. 

Moskova - Amerika Arasında 
Moskova 16 (A.A.)- Bahriye komise~iral 

İsakof altı Sovyet deniz mühendisinin başında ola
rak yakında Amerikaya gidecektir. Bu heyetin bir 
tetkik seyahati için mi, yoksa levazım satın almak 

içın mi gideceği belli değıldir. Ancak, hatırlarda ol
duğu üzere geçen sene Sovyet hükümctine mütead
dıt defalar Amerikadan gemiler ve hatta bir iki de 
zırhlı satın almak niyeti atfedilmişti. 

Fransızların Silahlanması 
Parıs 16 (A.A.)- Temps gazetesı, Fransız hava 

kuvvetlerinin artırılmaSJ hususunda aşagıdaki ma
lfımatı vermektedir: 

Fransa hava kuvvetlerinin tezyıdı hakkındaki 
program, şimdiki hava nazırı tarafından 1938 ka
nunusanisinde teshil edildiği gibi durmaktadır. Bu 

program mucibince, en son siı.-tem iki bin sekiz yüz 
harb tayyaresi ilk hattı teşkil edecek ve ayrıca da 
4800 tayyare ve 12 bin motör yapılacaktır. 

Amerikaya yapılan mühim siparişler bu planın 
tatbikinin tamamlarunası için evvelce tesbit edil

miş olan 1940 ilkbaharı müddetini mühim surette 
kısaltacaktır. Ayni zamanda bizzat Fransız fabrika

ları da imalatlarını hızlaştırmışlardır. Öyle ki 1939 
yazında Fransanın hava kuvvetleri mühim surette 
artmış olacaktır. 

Fransanın Yeni Bir Teklifi 
Paris 16 (A.A.)- Figaro gazetesinın Londra mu

habirine göre Fransa hükümeıi, İngiltere hükfıme
tine Fransız ve İngiliz erkanı harbiyeleri arasında 
daha etraflı görüşmeler yapılmasını teklif etmiştir. 

Amerika da Silahlanıyor 

Vaşington 16 (A.A)- Mümessiller meclisi, idare 
tarafından tevdi edilmiş olan ve mühim hiçbir ta
dil yapmaksızın 552 milyon doların sarfını derpiş 
eden yeniden silahlanma programını 15 reye karşı 
367 rey ile kabul etmişLr. 

Kabul edilmiş olan program, 3032 tayyarenin 
inşasını natık bulunmaktadır 

Mutlu Bir 
Yıldönümü 

Arab Azgın 
Bir Mandanın 

Mai i 'etleri A nkara 16 (Hususi muhabi -
rimizdcn) - Türk hava ku
rumu bugün 14 üncü yıl 

dönümünü idrak etmektedir. E -

Kongresi 
L ondra 16 (Hususi) - Arab ı 

kongresi bugün umumi top
lantısını yapacaktır. 

Dün Karaağaçta bir hadise ol
muş mezbahada kesilmek üzere 
ike.1 kurtulan bir manda civar hal
kını bir hayli telaşa düşürmüş ni
hayet polisler tarafından vurul -

İspanya Mücadelesinde 
Yeni Bir Safha 

V alimir lVleyv& Halini 
islah Etmelidir 

(5 inci sahifeden devam) 
veya ucuza yemesine tesir ede -

rif, Mustafa ve Cenani dün baş
larına gelen bir madrabazlığı şöy

içtimai 
Dertlerimiz 

le anlatmaktadırlar: cektir. 

(3 üncü sahifeden d~:am) 
Bizde içtimai hayat hacim itiba

rile cok çelimsiz vazıyettcdir. Her 
(2 inci sayfadan devam) Fakat madrabazın asıl ikinci bir - Birimizin 3, dJğerlerimziin halde içtimai hayattan ne mey -

timali galibdir. Reketler, hüküm- ehemmiyet ve rolü vardır kı bu 5 er lira sermayeleri vardı. Bu hane topluluğu, ne de poktr ma-
tlar lığın kurulmasını ıstemekle t paraları, üç gu .. n üstüste evde yal- sası ba•ında kayna•an kumarbaz da geçimıni seyyar meyva sa ıcı- • • 
kalmıyacaklar, hükümdarlıkla be- nız kuru ekmek yıyerek portakal kalabalı"ı anla•ılmamalıdır. Müş· lı,ğına bağlıyan vatandaşlarımıza 6 • 

raber, feodalizmin de geri gelme- k k d satıp temin edebildik. Dün hale terek neşe, m•;.+erek heyecan, o gün ya az veya ço azan ıra - ...,. 
sini istiyeceklerdir. Falanjıstier d k" k h gı"ttı·k. Bı·r:miz madrabazlara yal- müs,terek emel ve gaye- İşte top-cak veyahud ellerın e ı pe ma -
ise, Almanyada ve İtalyadak.i gibi · vara yalvara_ çu'"nkü bunların ek- lulu''"n dinamik taratı burası -dud sermayelerini tamamen çiı- e~ 
bir inkılab yapılmasında ısrar e- b k ktı serıs· ı· ka'·balık nlıcı gördü mü an- dır .• rütmeğe mahkfım ıra aca r. "' 
deceklerdir. Madrabazın bu ikinci rolü mey- cak yalvartarak satış yaparlar! - - Eski gazel ve §3rkıların bu 

Bu mücadelenin arkasında da kilosu 13 kuruştan bir sandık el- iptilaya tesiri var mıdır? vaları istif, tasnif ve p'yasaya arzı-
ecnebi devletlerin nüfuzları be - ma aldı. Birimiz sandığı 220 ku- - Gazel, şarkı, şiır ve terane-
lirmektcdir. İtalya ve Almanya dırı.. h . t · ruşa, 2 sandık portakal buldu. !erin içklye sürükledıği yolunda· lk bakışta pek e emmıye sız ve 
falanjistlerin muvaffakiyetini is- b" .. .. b . 3 u··ncu··mu·z de beheri 2,5 kuruştan ki bu mülahaza ancak Fahreddin aleliıde bir şey gi ı gorunen u 1ş 
tiyor. Bunlar için Frankonun za- ise - mektebi olmadığından - bü- 100 limon tedarik etti. Bunların Kerim üstadımız.ın ortaya attiği 
feri kiıfi değildir. Bu sebepledir tün bir tecrübe ve ihtisas mesele- hepsini bir el arabasına koyup paradoksal bir fanteziden ıbarettır. 
ki sol cenah zümrelerin mağlu - semte geldik. l.kı.c2 .çkı ı~ecek yerde ut çalıp 

İ sidir!.. 
biyetini temin ettikten sonra tal- - ··k İşportalanmızı haz.ırlamak için gazel okumak bin kat daha iyidir. Evet yarısından fazlası çuru 
ya, her ihtimale karşı, askerlerini d sandıkları açııgı· mız zaman bir de - Bu hususta yeni nesille c -olan koca bir sandık armu veya 
İspanyada bırakmak istiyor. Fran- ne görelim?. Elmaların yarısından eski nesil arasında bir fark bu-

elmayı 1 inci çeşid mutena bir ar-
koya yardım bahanesile, fakat ha- k h fazlaSJ, yani alttakilerin hepsi çü- luyor musunuz? 

mud, elma partisi diye sürme ; a-
kikatte falanjistlere yardım için rük. Ortadaki cinsler ise kilosu 7,5 -Bilmem ama yemler galiba lis ve küçük dağ elmasını, en mak-
İtalya, ancak bu zümre zafer ka- yük kuruşluk maldan... biraz daha çok ıçiyorlar Balolar, 

· bul Amasya elması olarak ·· -
zandıktan sonradır ki ispanyadan Portakalların da 75 tanesi ezik toplantılar bir nevı teşvik vası· 

sek fiata satmak, ezilmiş, tatsız 
yüzde yüz emin olabi:ir. 1 ve küçük çıktı. tası oluyor. Hele yukarıda soy • 

1 Rize portakalını kokulu Dörtyo 
Diğer taraftan on üçüncü A - Limonlara gelince· Bunların da !ediğim gibi yurdun uzak kuşe • 

· 1 H portakalı niyetine vermek ve da- .. 
fonsun üçüncı.i oğ u Don uanm 26 tanesi kuş yumurtası gibi kü- !erinde mün!erid bır hayat su • 
İspanya tahtına iadesınden bah - ha bir sürü madrabazlıklar uzun ·· .. k renler habersız olarak bu iptı • 

h . k yıllarca bu işlerde piştikten, uğ- çucu ··· . k . 
1 

u 
sedilmektedir. Bu areketın ar a- Başımıza gelen bu faciadan na- laya doğru suru lenıyor ar. ma • 

t ·ı 1 kt· raştıktan sonra öğrenilen san'at f "k · ı b i sında da ngı tere o sa gere ır. sıl kurtulacağımızı ve şimdiye ka- ama ih, karakteristı tıpı ti ar -
Ç . k İ ·ı . r· l" incelikleridir!. k 1 1 k" ·1 i un ü ngı terenın spanya po ı- dar pek çok defa tekerrür eden bu le ca şamcı ar• ı nsı t s ı ııesı 

Bu ihtisas oyunlarından, mad- b tikası, enternasyonal hayatta pa- hilekarlıktan biz İstanbul seyyar çinde buluyoruz. Bence en er -
t d 1 · · k ul rabazlıklardan evvela zarar gö - d sif bir spanya ev ctının ur - meyvacılarının ne vakit halas e- batlı da bu ur. 

masıdır. Aktif bir sıyaset takib renler ise; •madrabaz> dan mal- · . t ı h - İçkisiz eg"lenti yapılamaz nıı'· 
1 dilece"imızı sizin vası anız a mu -

d k 1 k ·· · f · t almak mecburiyetinde bırakı - 6 II k"k" ·1 t'J kul· e ece o an omunıst veya aşıs terem Belediye Reisimizden so _ - a ı ı eg en ı er şuuru 
İspanya devleti, İngiltere ıçin ay- mış olan seyyar ve perakendeci !anarak sinirlcrın tam ıdrakile ya· 

ruyoruz. 
ni derecede tehlikelidir. İngiltere esnaftır. Muhakkak ki, •madrabaz• de- pılmış olan rdır. Bulanık, karı· 
Rusyanın Lenini~ henziyen bir Çünkü; her gün Unkapanında- nen lüzumsuz mutavassıtlar yü- şık bir rüya gıbı ız b rakacak o· 
Ka,.allero liderlig· i altında İspan- ki halin kapısında daha gündoğ - 1 h lan bir eg· lentiden hatıralarımıza • zünclen malların fiat arı çok pa a-
yol devleti kurulmasına razı ol- madan gelerek bekleşen, kendi- intıkal edebilecek ne kalabilir•,. 

k ~~ -madı. Bir •·panyol Musolinisinin ler'nin ve evlerindeki çolu ço - h Hakiki nese sıhhattım do"an sal· ı.> Fkrimiz.ce kabzımallara da iç " 
veya Hitlerinin iktidara geçmesini c»klarının 1 günlük yiyeceğini çı- tahassil lel'den hız alan duygula· lüzum yoktur. 
de istemez. Franko bu mahiyette karmak için mevsimin ve 0 günün rın mahsulü olabılir. İnsan ff"r • 

Müstahsil malını doğrudan doğ-
bir lider deg" ildir. Daha ziyade Rus çeş;dlerini alıp satmağa gelen bu belcd. dası günü nedamet hissi verJ'li • 

ruya hale getirmeli ve ıye 
ihti:ali sıralarındaki Denikin veya ı vatandaşların ilk başvurdukları kendisi bu malları satın alarak es- yen, enerji çökükluğu getirm ycP 
Kolçak gibi askeri liderlere ben- yer •madrabaz• ın dükkanıdır!. nafa vermelidir. Fakat esnafın hal- ve binnetice hal ve istikbali Hn, 
zer. Aradaki ehemmiyetli fark, on- Miktarı binlere varan seyyar es-

1 
etmiyerek yeni neselcrin kayn-tı 

de toptan satış yapma an mene - • 
!arın Lenine mag"liıb olmalarına nafın hemen hepsinin sermayesi allık olan hazların ötesinde bir şey ~· 

dilmelidir ki yine kahzım te- r 
karşı Franko Kovalleroyu hezi - il-fi şer liradan ibaret olduğundan ramak beyhudedir ve boş b1 

essüs etmesin. 

bedi Şef Atatürkün kurdukları, 

Milli Şef İsmet İnönünün hima -
yelerine aldıkları kurum bu on 
dört hayat senesini Türk mille -
tinin huzuruna alnı açık ve iş 

biliınçosu dolgun olarak çıkınak
tadır. 

Hususi miizakereler artık sona 
ermiştir. Bugünkü toplantıda müs
bet bir neticeye varılacağı ve İn
giliz projesini knabul edıleceği 

sanılmaktadır. Bu proje reddedi
lirse Londra bunu kendi vesaitile 
tatbik sahasına koymak kararın -
dadır. 

metc uğratmıştır. Fakat dava bu doğru.dan doğruya malı getıren Diğer taraftan bclcdıyenln hal- harcanışhr. .../ 
mu tur f ı b"t ı ı ş· d" 1 ınci el ile temas edip ondan malı l .k....-ş · za er e ı m ! o muyor. ım ı de bir banka şubesi açtıracağını Fatih Sulh kinci Hukuk Ha .,,,-

Hadise şöyle olmuştur: •Çarlığı> iade mi edecek? Demok- - ıı:duğu g;ı:ı ve hilesiz, katıksız - da işitiyor ve bunu sevinçle bek- liğinden: 

Kurumun talebesi devamlı ola
rak artmaktadır. Senelik varidat, 
918 de 5,343,925 lirayı bulmuş -
tur. 14 sene içinde varidat yekfınu 
62 küsur milyon liraya baliğ ol -
muştur. 

Kurum, bu para ile ordumuza 
293 tayyare hediye etmiştir. Bi -
zim memleketin havalarının hu
zur ve emniyeti için ilk hedef o
larak tuttuğumuz tayyare sayısı 

500 olduğuna göre bu rakamın bü
yük kıymeti, ilk bakı~ta tezahür 
etmektedir. 

Türk Hava Kurumunun son 
yıllar içindeki büyük eseri. Türk
kuşudur. Türkkuşu, g<enç nesli ka
nadlandırı ·ak için kurulmuş olan 
bü ük müessesedir. 5:.ı rakkam -
!ar, hava kurumunun bu mevzu 
üzerinde de nekadar muvaffak 
oltltığunu anlatır: İlk sene planör 
pılotu sayısı 18 iken, 936 da 100; 
937 de 228; 938 de 313 ve 939 da 
613 olmuştur. Planör 3:ıyısı üç sene 
içinde 13 den 268 e yükselmiştir. 
Tayyare sayısı 3 den 42 ye çık -
mıştır. 

Ordumuz için mükemmel bir 
) ~u k kadro olan motörlü tayyare 
p !otu sayısında da esaslı bir in -
kişa! göze çarpmaktadır. 937 de 

Projenin en mühim kısmı Ya -
hudilere de bir yer verilmesidir. -·-Bu ~a Bir Mesele Ol~u 

M eşhur tayyare kaçakçıs· Ek
rem Köniğin hiilii Pariste 
bulunduğu ısrarla haber 

verilmektedir. Hatta mumailey -
hın bundan 3 gün evvel anneı.ine 
bir mektub göndererek annesini 
Parise davet ettiği de söylenmek
tedir. 
Diğer taraftan Ekrem Königin 

1938 senesinde şehrimizde afyon 
kaçakçılığı da yaptığı ve şeriki 
Miliç ile beraber afyon inhısarı i
daresinden aldığı 10 sandıklık bir 
afyon ihraç vesikasının he' na -
sılsa l\lı) sandıklı!< l.'r il'.r~ · v~si-
kası haline sokulduğu söı. l•pmek
tcdir. 

Bu vesika sayesinde 100 san -
dıklık bir afyon partisi Pireden 
İtalyan bandıralı bir vapur'.a A
merikaya gönderilmiştir. 

Ayrırtt m~şhur kaçakçın~rl ,~,in

de bir de Yunan p~aportu o!dı;
ğu rivayet oh.n'l'loktadır. 

KÖNİG YAKALANDI ti? 
1:1 A ·olan sayı 939 da ~50 yi bul - "Bununla beraber Ekrem Köni-
ınuştur. İcabında hepsi mükem - gin llolandada yakalandı!;ı hak -
mel b!rer harb pilotu olarak yurd kında dün akşam b 'r şay •.• ~ık -
ınuJ faasında vazife alabilecek o- mış ise ele henüz re rnıi melıafile 
l~n bu gençlerin milll müdafaa buna dair kat'i bir malumat gel-
\ı kımmJan taşıdıkları hususi kıy- memişt.r. -1 
rrdırt h r türllı izahtan müstağni -

1 

, 
A•kerr fabrlk•lır 

Mekleb çocuklarımıza daha kü- lıAnları 
çuk , aşt.ın havacılık •evk ve sev- -1?50 ton d" · h d 

1 
k 

. , .... ...mır ur ası a ınaca 
ı; aş lamak ıçın açı.an. model. - 3234 sayılı kanun mucibince 1250 
cıl k ku slarındakı faalıyet gun t d · h d K kk 1 · t on emır ur ası ırl · a e ıs as-
ı;c t.kçc artmaktadır. Bu kurslar- d t ı· arı·1e behe t . . _ ~ . yonun a es ım ş ı r onu 
c<ı vetı n el ışlcrı ogretmcnlerı t . d · h d"ld··· h. · şar namcsın e ıza e ı ıgı veç ı -
0 7 de 164; 9:38 de 214; 939 da 45o le (22) lira (16) kuruştan satın a -

ı ı. .. . . lınacaktır. Şartnameler merkez sa-
H ıva Kurumu, Turkkusu ıçın t 1 k · d b·ı· b d 1 ., .. ~ ına ma omısyonun a ı a e e 

lı~zır • .ımı oldugu ııç ~ ıllı~ pro - verilecektir. Taliplerin 3/Mart/939 
gramı muvaffakiyetlc tatbıka de- C - ·· k k d t kl"f . d uma gunu a şamına a ar e ı 

,·ar. etmektedır. Pn "Tamın ma - edecekleri demir hurdası kadar '"' 
de.eri ar~sında her § hirde planör 7,5 nlsbetinde temlnatlarile birlik~ 
ku'.ıblerı aÇ!".ak vard•r. te şartnameyi kabul ettiklerine dair 
Turk hava Kurumun•ı t~br~ e - kayıt ve sarahati havi fiyat teklif
eder, uzun ve muvafhkıyetlı sc- !erini merkez sahnalm.ı komı,yo -
nekr d!lerız. nuna \'Crmelerı. (908) 1 

Kuledihinde Camekan sokağın- rasi mi kuracak? Musolini mi o- almak imkanına maalesef sahib liyoruz. Fatihte KarngümrüktP Perakrıı' 
da oturan toptancı kasab Eskina- lacak? Başka Musolinilcr mi çı- bulunmıyan bu vatandaşların o K ,. ah il d J{asıfll 

Hepimizin 3 er 5 er liradan iba- oe asıma.,a m· a esın e 
ziye aid büyük bir manda dün kacak? günkü gıda ve kazançları artık ag· a soka"ında (

8
) numaralı evde er 

mezbahada tam kesilmek üzere İspanya meselesi etrafındaki •madrabaz. ın takdir ve ınsafına ::z o:an b:a:u~~~le~:~i!h~i~~~ turan A:dulla!ıa: . 
bıçağı boğazına dayanıldığı sırada mücadelenin yeni ve dikkate la- kalmıştır. h 

1 
k Şaban Kurun tarafuıdan .. ale·)·'k~11,· hem kendimiz, em ço u çocu -kurtulmuş ve burada bulunan ka- yık bir safhası başlamış oluyor iti Çünkü •madrabaz• demin pek nız· e ikame olunan Karagumrıı 

ğumuz ilanihaye belediyeye ve ,, 
sablara saldırmıştır. Mezbahada İspanyanın Av~upa müvazenesin- ucuza aldığı mala istediği gibi bir mukaddem Perakende Kasıma~·. 

• hükfımete minnettar olur!. • bulunanların kaçmasile yolu ser- de oynıyacağı rol, bu mücadele - fiat tayin etmiştir. Ve bundan -------------- elyem Derviş Ali mahallesinin C~. 
best bulan manda Karaağaç so - nin neticesine bağlıdır. başka asıl fecii, aldığı mallan ken z A y 1 mazodalar sokağında (8) numar ( 
kaklarına dalmış ve h&lkın üze - di tecrübe ve ihtisasına (!) göre d h d b ı d - uz 8 

Üskü"dar, Kadıko··y ve havalı'sı' sizin e iss. e ar u un ugun ·1tı'~ rine saldırmıştır. Korku ve hale- lstanbul 4 üncü icra Memurlu - sandık veya kutulara, küfelere is- A . sanın izaleı şuyuu davasının ı ~l 
cana düşen Karaağaç halkı evle- qundan: tif, taksim etmiştir. Halk Tramvayları Türk nonım . • 

1 
t bl" t ın..en b-

ş. k t· . h"b· ld ğu b h" ilanen yapı an e ıga n ra,,... ~-
rine kapanmışlardır. Kudurmuş Evvelce Aksarayda Hobyar ma - Yani en göstrrişli çeşidlerden ır. e ının sa ı 1 0 u m eş . ıs- mediğinizden gıyabınızda icra )<ı, 
manda nihayet polisler tarafından hallesı"nde Damadpaşa Medrese so- üsle 1-2 sıra dizilmiş, çürükler, e- senın ve 1630 savılı muvakkat ıl - d 

1
. . d EhJivll 

.. . . · . . . . nan uruşma ne ıcesın e: . , 
öldürülmüştür. kağında 9 numaralı hanede mukim zikler ise alta bırakılmıştır. mühaberını k~ybettı".ı. Yenısını çı- kul tarafından muta rapora isi~ 
~ iken halen adresi meçhul bulunan Sıtış ekseriya sandık veya küfe karacağımı ilan ederım. naden (77) lira (43) kuruş kıYııı-, 

B ık A t t 'le olduğundan ve bütün sandık- Sabık 109 nımıoralı vatman k" . ınrn a an n an 1 Fatih Sulh Mahkemesı eski zabıt Celal takdir olunan mez ur gayrı _ dşl' 
Katibi Şükrü'ye: !arı alırken birer birer boşaltıp al- kulün taksimi kabil olmadıgın . 

(Birinci sayfadan devam) 

daki iddialarının tetkiki gibi çok 
mühim maddeler vardır. 

Konseyde bulunacak heyetler 
memleketlerinden Bükreşe hare
ket etmek üzeredirler. Bu hususta 
bu sabah aldığımız hususi haber
leri aşağıya yazıyoruz: 

TÜRKİYE HEYETİ 
Ankara 16 (Hususi muhabiri -

mizden, telefonla)- Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu maiyeLnde 
Hariciye daıre şeflerinden Zeki, 
Hususi kalem müdürü Abdullah 
Zeki ve memurlardan İrfan Sabit 
olduğu halde bu akşam buradan 
İs tan bula hareket edecektir. 

YUNAN HEYETİ 
Selanik 16 (Hususi)- Başve

kil General Metaksas riyasetinde
ki Yunan heyeti buraya geldi. 
Merasimle karşılandı. Başvekil 

burada tetkiklerde bulunmakta -
dır. 

Bu akşam Balkan Antantı kon
seyine iştirak etmek üzere Bük -
reşe har<'ket edecektir. 

--<>--
• 

ispanya İşleri 

· İ f tındaki mallara bakmak imkanı müşain satılarak bedelinin hiSS~44 stanbul maliyesine iza eten ha - S"ltanahmet 5 ı"ncı· 5 .. zh Hukuk . . 
15

12/ll' 
bulunmadı"ından seyyar esnaf ve ~ ~ d ı d t ksımıne zine vekili Hurşit Sünni Nişancı - 6 • . . .. • ar ar arasın a a . uıt' 
perakendeciler üstteki çeşidlere Hakımlıgınden. tarihinde temyizi kabıl olmak . 

oğlu dairemize müracaatla, Fatih bnkarak malı almak mecburiyeti Lalelide Çobançavuş mahallesin- re karar verilmekle tebliğ mal<3~~-
Birinci Sulh Hukuk Mahkemesinin lı •· 

karşısındadır!. de Cami sokağında 1 numara ev - na kalın olmak üzere Başkatip ı· 
935/705 sayılı ve 23/9/935 tarihli i- Ve böylece alınan mallar, satış de sakin iken halen Bakırköy Em - barnamesi on beş gün müddetle 
!amile 14 lira 7 kuruşun % 10 taz- yerne götürülüp te boşaltıldığı razı Akliye Hastanesinde yatmakta lan olunur. (1939 - 64) A 
minat, % 10 ücreti vekalet ve icra zaman ekserya alt tarafları kiı- olan Halil oğlu Şefikin akıl h~s.ta-1 __ ı ~ 

masraflar ile birlikte tahsili zımnın- milen çürük ve ezik neviler le dolu lığı dolavısıle hacrıne ve kendısıne., lsta D bu kom 11 ta 111 

da dairemizin 935/2714 sayılı dos - olduğu görülmektedir!. ayni yerde .sak'.~ k~rısı 'Nimetin va- Satı o im~ Kom:• ' ı 11 il ı ı .~ 
k . 1 b" d b ı ak Buna misal olmak üzere Küçük .s. tayın edıldigı ılan o.unur. ..;ıı yasile ta ıp ta e ın e u unar - k ıı 

Pazarda oturan seyyar esnaf A- 939/64 Çatalca mü.tahkem mev 1 .. ~ c!airemizce namınıza tanzim edilip •· 
--~=========~=~~=~::=;~;:::~~~~:;=:;==1=1potrc! deınrr çubuk v~ saıre J<' ikametgahınıza gönderilen icra eııı- [ v k fi o· k .. 1 .. .. İl A ı J dınacaktır . Açık eksiltme ile .~, ,ı K 'laıköy a ı ar ıre tor uğu an arı s 

ri arkasına, mübaşiri v~ mahalli po- si 23/2/939 pçrşemlıe günıı ,ı~ 
h 11111 !isi tarafından verilen meşrubatta, 15.30 da yapılacaktır. Mu a ııJ 

AK.ARAT: r 
ikametgiıhınızın meçhul bulunduğu Semti Mahıllesi Sokağı No. 11 Cinsi Aylık kir ı kıymeti 8020 lira 37 kuruştıı · ~ır 
bildirilmiş olduğundan icra emri - Li. ı.::. ~minatı 602 liradır_ ı;;a:tnamfs;r~' 
nin 20 gün müddetle tarafınıza illı- Ev 

3 50 
gün komsıyonda gorul<bılır. ,·el' 

nen tebliğine karar verilmiştir. Üsküdar Selmanağa Bostan 2/2 !ilerin ilk teminat makbuz onııl' 
Kadıköy Mecidiye Faik bey 36 • 4 50 mektuplarile 2490 sal .it ı.an__,ıı· 

İşbu iliımın neşri tarihinden iti - mescidi 2 ve :; maddelerinde yı;ıılı "'"1,ır bare:ı 20 gün içinde borcunuzu öde- • Rasim paşa Nuhbey 21 • 2 Ot larile beraber Fındıklıda koııı;ıııı • 
mez, tetkik merciinden veya tem - 23 lık .>atınalma komisyoı.una ge 

yiz veyahut iadei muhakeme yolile Yıikarıda cinsi ve mevkii-eri yazılı yerler 31/5/939 sonuna k&da.ı lcri. (720) 
ait olduğu mahkemeden icranın ge- pazarlıkla kiraya verilecektir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdür- * 

1 0~cJ, ri bırakılmasına dair bir karar ge- 20342 MM kereste s:ıtın ı ı (ı• 
lüğiine gelnıeleri. (992) , . 

1 
haıes• ~ 

tirmeclikçe cebri icra yapılacağı ve gından açık eksıltme ı e ı ı~ 

Jandal ma Genel Komuta hgvı Ankara Şubat/939 Pazartesi günü saaıtıı .. M yine bu müddet içinde mal beya - bC f'> 

i d yapılacaktır. İsteklilerinin tııl'U 
nında bulunmanız ve bulunmazsa- Satınalma Kom s 'Onun a 1 ve saatte Fındıklıda J{orr>U eıer> 

Londra 16 (A.A.) - Röyter a- nız hapisle tazyik olunacağınız ve 
11 

b K · gelJ11 
ı _ Bir metresine altmış iki kuruş fiat tahmin edilen yüz e i in Satınalma omısyonun3 V jansının parlamento muhabiri, İn- hakikate muhalif beyanatta bulu -

1 
! l'J 

28121939 
al (872) 

metre yazlık erat elbiselik kumaşın kapa ı zar usu ı e s ı • g il_tere ve Fransanın Franko hü - h ı· Je cezalandırılacağı b'-l 
nursanız ap s - gu··nu·· saat onda satın alınacaktır. . ~Doktor Fevzı· Ve l' kümetini hemen tanımağı derpiş · ı k .-
nız :ebliğ makamına kaım oma 2 _ Buna aid şartname 465 kuruş karşılığında komısyondan alına- . hasta • edemiyeceklerinı yazmaktadır. ı t i 
üzere işbu icra emri tarafınıza 20 bilir. Mühürlü örneg"i de vardır. H.;ıydar.p.aşa n. "..n has'" • Bilinen bir şey varsa o da, Paris h ı ğ "' 

ve Londranın kat'iyen müşterek gün müddetle ilôn olunur. 3 _ Eksiltmesine girmek istiyenlerin 5900 liralık tem.nal karşıl•ğı nesı da ı ıye, go us aJ<siJll 
(935 - 2714) banka mektubu veya sandık makbuzunu ve ş3rtnamede yazılı vesa ki lıkları klinik şeiı. T. 5~,ı hareket edecekleridir. Bugün ________ ...;______ e 
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istanbuldan Haber Veren Telsize 
Uyarak Osmanlı Sahillerini 

Sık Sık Yoklamalıyız 
Ordularımız Sarı Kamış Cephesinde de Her Gün 
Bir Az Daha İnkişaf Eden Taarruzda Bulunuyor 

!emekte, Erzincan üzerine sark - !er yüzle başlarını salladılar, a -Türk kruvazörü ateşle birlikte ta
kibini sürdürüyor, kaçan peraken
de cüşman harb gemilerini müthiş 
güllelerinin tehdidi altında ko -
valıyor, kovalıyordu. Tuşef, 90 mil 
süren takib neticesinde bitkin bir 
halde yakasını güçlükle Midilli -
nin clınden kurtardı. 

Albay Potemkin'den bir gün 
sonra Sıvastopola varan yarbay 
Şimidof bacağlndan aldığı yara 
yüzünden topallıyarak amiralin 
huzuruna çıktı. Kolçak iltüat etti: 

- Nasılsın yarbay? Çarpışman 
muvaifakiyetli oldu d~ğil mi?. 
Şimidof gözlerini yere eğdi, mı

rıldanır gibi söylendi: 
- Maalesef amiralim, dört ge

mimizi zor kurtardık? 
- Dört geminizi mi dediniz? 

Kaç destroyerle denize açılmış -
tınız? 

- 6 destroyerlik bir müfreze ile. 
Kanal hattı üzerinde bir Tiirk 
harb gemisine rastladık. Dört ba
calı, seri ve müthiş 38 liklerle mü
cehhez bir Türk kruvazörüne ... 

- Miclilli olacak ..• A imanların . 
Osmanlı İmparatorluğuna hediye 
ettikleri iki gemiden Breslav .. . E
vet, sonra ... 

- Müfrezemi çift kolda hücu -
ma kaldırdım .. Bir mil mesafeye 
yaklaştığırnız zaman önümüzden 
ka~acağını umduğumuz Türk kru
vazörünün üstümüze atılmak için 
bütün hızile bize doğru koştuğıı
nu hayretle gördüm. Toplarımızı 
ateşledik.. Salvomuza dehşetli bir 
gülle yağmuru cevab verdi... Ve .. 

Kolçak Mdisenin acıklı tara -
fını dinlemek istemedi, Şimido -
fun sözünü kesti, ilıi.ve etti: 

- Ve .. iki geminizi gömdükten 
sonra buraya döndünDz ... Ne ise 
yarbay geçmiş olsun! Ne yapalım .. 
Muharebe bu. .. Galiba yaralısıruz 
da. 

- Evet amiralim ..• 
- N erenizdcn ~ 
- Bacağımdan bir soğıık parça 

i ·abetlle bir yara aldım ... 
- İstirahat edin yarbay ... 
Kolçak fevkalade keyifli idL 

Yaptığı ,Şin kaybettiijı iki des -
troy~re fazlasile üstün olduğunu 
d~ş.incn dü~man amirali Şimidof 
YRn•ndan ayrıldıktan sonra etra -
fındak!lere güler yüzle söylendi: 

İstanbuldan haber veren tel
size uyarak Osmanlı sahillerini sık 
&ık yoklamaktan geri kalmamalı
yız. 

Ordularımız Sarıkamış cephe -
sende fevkalade inkişaf eden ta -
arruzlarla her gün biraz daha iler-

No 68 

Evvela anlamamış: 
-Kim! 
Diye sormuştu. 
I<ardeşı Belma olduğunu söyle

Yince pek şiddetli sarı;ılmıştı. 

Bclmanın ıztırab çekeceğini o
tıun bu mes'ud gecesinde, kıskanç 
bir Üzüntü içinde kıvrandığını dü
ŞÜndü. Yüreği sızladı. 

Fakat ne yapabilirdı ki .. 
+tlukadderat.. 
O, talih, hayat hepsi bu vazi -

Yeti hazırlamışlardı. 
"Köşlcün arka tarafından dola -

Şarak &imanın bulunduğu yere 
gittniştı. 

Genç kadın görülmediğinden e
tnin, bahçenin alçak duvarına yas-

mak için yapılan sevkülceyş ta - mirali tasdik ve tasvib ettiler. Kol-
arruzu (1) orta Anadoluya kadar çak sözlerine ekledi: 
uzatacak bir hal almaktadır. Maamafih bu .;ahi! bombardı -
Bır defa Sıvasa varırsak bugün manlarile birlikte tahtelbahir fi

Soşonun elindeki deniz hakimiye= lotillammn da faaliyete geçmesi
ti kendiliğinden sıfıra inecek, üs- ni geciktirmemelıyiz! 
tünlük her taraftan bize geçecek- IDP\'aDU ur) 

tir. -(1) Askeri ıstılahtır. Yükse.k 

Etr~fı~.d~ki bir s~rü sırma iş- 1 sevk ve ida;e ıstılahlarınd~n. Bır 
!emeli unı!ormalarıle mankeni , ordunun duşman ordusu uzerıne 
andıran Rus kumanda heyeti gü- 1 hareketine denitir. R. Y. 

Para 1 arını Yemeyen, Kir 1 i 
Çıkınlarda Saklayanlar ... 

yerinden bin yama var· Pantalo -
nun dizlerinden, kollarının dirsek
lerinden etleri görünüyor. Kun -
duralarının altındaki drlikler mu- 1 

kavva parçası ile kapalı. saçları 1 

sakalları birbirine karışmış. kehle 

i;inde ... 

(5 inci sahifeden de:.ıamj 
ruf sandığı) nda bulunan 13,000 
franktır. Bu para içiu öldürül -
müştür. 

Hektör, geçen ilkkanunda (Pa
ris) Transatlantik vapuruna aşçı 
yamağı olarak giriyor. Vapur Nev
yorka gelince, bütün arkadaşları. 
yeni dünyanın bu muazzam bel
desini gezmek, görmek istiyor -
!ar. İşleri bitince dışarı çıkıyor
lar. Yalnız Hektar müstesna ... Zi
ra, üzerinde eski bir gömlek, aya
ğında yırtık bir pantolon var. 150 
.frank verip bır elbise almaktan 
ise vapurda k imayı, bu paraları 
da bankadaki 13 bin franga. ila -
veyi tercih ediyor. 

En garıbi b uiki hasisin de genç 
olmalarıdır. Şimdiye kadar hasis
liğe, pintiliğe sembol olarak yaş
lı, saçları ve sakalları birbirine ka
rışmış, avurdu avurduna çökmüş 
addmlar gösteriliyordu. 

Fakat yeni nesil de bu derd ile 
malül. Değişmeyen yalnız hasislik 
ve lıasislcrdir. 

İşte birkaç hasis portresi: Dün 
ve evvelki gün böyle idi. Bugün 
de l!ynı •.. Aradaki fark tarihle -
r.nde. 15 ine. yüz yıl.:l:ıki hasis -
krb son devirdeki h:ıs'slerin he
men hepsi şu şuretle ttrif oluna -
bil•· Kawrı'lf:ık, kazandıeı pa -
ra •. olduğu gibi saklamak ... nef
s~i her şeyden mahrum etmek, 
sefil yaşamak ... 

Yırtık Ceketin Astarı 
Arasında 

Bir ay evvel Pariste müthiş so
ğuklar oldu. Termometre sıfırdan 
aşağı 19 - 20 e kadar indi. Bir ge
ce, Sen Nehri üzerindeki köprü -
!erden birinin desteklerinden bi -
rine dayanarak donmuş bir ihti -
yar gördüler. Üzerind~ eski, bin 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

lanmış kıpırdamadan ıçerisini sey

rediyordu. 
Gözleri yaşardı. 
- Zavallı Belma! 
Dedi. 
Bir zamanlar da kendisi zavallı 

idi. Birbirlerinin hem mes'ud, hem 
bedbaht olmalarına sebeb olmuş
lardı. 

Sermed, kendisini saran bu in
tıba bulutlarını dağıtmak ist~r gi

bi kafasını salladı; 
- İclil! Hava serinledi içeri gi

relim! 
Dedi. 
Kamaraya girdikleri zaman, İc

lal koca=ın boynuna sarıldı. Bir 
şey söylemek istiyor, tereddüd e-

Vü~udü: Bir deri bir kemik. 
Günlerce belki haftalarca kur -
sağından bir lokma ekmek geç -
mediği soğuk ziyade açlıktan öl
düğ ümuhakkak. 

Zabıta memurları cesedi morga 
naklederken tahkikat yapıyorlar. 
Rebza hali civarında dolaştığını 

oğreniyorlar. .Moq;da soyuluyor. 
Yırtık ceketinin astarı arasında di
kili kırk tane bıner fra.nklık bank
not bulunuyor. 

Yazımıza nihayet vermeden ev
vel hasislere aid bir fıkrayı nak -
]edelim: 

Amerikada hasisin biri hasta -
laııır, son demlerinin yaklaştığını 
an !ayınca doktora sorar: 

- Doğru söyle, doktor ... Daha 
nekadar ömrüm var?,. 

- Yanm saat kadar .. 
Hasıs bir müddet gözlerini ka

par düşüniir. Sonra birdenbire a
çar· 

- Çabuk... Çabuk. . der. Bir 
berber çağırın ... 

Berber gelir. Hasis boğıık bir 
sesle sorar: 

- Tıraş için 20 scnt alıyorsu -
nuz, değll mi? .. 

- Evet tarifemiz bu ... 
- Peki. .. ölüleri kaça tıraş edi-

yorsunuz? 
Berber, bir an tereddüdden son-

ra: 
- İki dolar' .. 
- Öyle ise çabuk trraş et beni.. 
Der ve tıraşın yarısında son ne

fe~dni verir. 

diyordu: 
- Sermed ... 
- Söyle canım ... 
- &ııtlen bırşey istiyeceğim, 

çekiniyorum. 
- Çekinme İcliıl... Ne arzun 

varsa söyleyebilirsin. 
_: K.ızmıyacağına söz ver. 
- Verdim. 

- Senden şunu istiyorum Ser-
med... Senin bu vapurda bir de 
vazüen var. Patronunun karde -
şini götürüyorsun. Onu yokla -
ınan lazım! Sana emniyet edilmiş 
bir ınsan o .. Araman, bir ihtiyacı 
olup olmadığını sorman lazım! 
Sermed başıııı çevirdi. Karısının 
bu ıyi yürekliliği çok mütehassis 
etmişti. 

Karsıının gözlerinin ta içine 
sevgi ve hayranlıkla uzun uzun 
baktı: 

- Ne iyisin İclal!.. 
- Beni kırmıyacaksın, dediği-

mi yapacaksın değil mi? .. 

Ne Zaman 
A~<ıllanmış ?. 

(4 ünı-ü ıahifeden deval'ı) 

- Terzime kadar uzayacağım. 
- Rtfakat edebilir mıyım?. 

a•ıl arzu ederseniz. 
Çok kısa bir yurüyuşten sonra 

terzıye geldiler. Tcrzı Lemanı bü
yük brr hürmetle karşıladı. Leman: 

- Seyahatte ıd.m. Sıparişlerimı 
aldıramadım. Fakat sızın de ka
bahatiniz var. Vaktinde yetişti

remedinız. Neyse zararı yok. 
Terzı süt dökmüş kedi g'bi uslu 

uslu ve hürmetkar hareketlerle: 
- Hanımefendi bu kabahati af

fedeceğinizi sanırım. Yalnız size 
yenı modelleri takcl:m edeyim. 
Hiddetinlz g~cektir. 

Leman yangözıe Necib Sadiyi 
süzdü. Necib bu şifreli konuşma
nın manasını anlamamıştı. Terzi 
bir sürü model gct.rdi, Leman bir 
kaç elbıse ısmarladı. 

Terziden ç•kınca Leman kürk
cüye u nyacağını söyledi. Orada 
da kürk ısmarladı ve yemtği be
raber yemek üzere Leman Necibi 
apartımanına davet etti. 

O gece geç vakte kadar haşhaşa 
kaldılar. Nec!b Sadi terzinin, kı.irk
çünün hesaplarını görmek müsa
adesini aldı. 

Çok ncş'di ve birbirlerine yakın 
ayrıldılar. 

• Necib Sadınin Lemanla geçirdiği 
günler içinde yaptığı masraf bir 
iki bin lirayı gcçmış, yağlı enseli 
yağ tüccarı tuhaflB.!jrnıştı. Bir ge
ce evine dönerken bir arkadaşına 
rasladı. Arkadaşı o~u er:esı gece 
için mükemmel bir eğlenceye da-
vet etmişti. 

Necib gündüz doğru Lemanın 
apartımanına koştu. Eglenceye o- j 
nu da beı·;ıber götürmek ıstiyordu. 

Fakat Lemanı yatakta buldu. 
Hasta idı. Mahzun mahzun ayrı
Jrrken doklara tckfon etti. 
Eğlenceye gilımmeyi duşiindü. 

Söz v rdlğıni hatırlayınca yalancı 
çıkmamak için gitmeye karar ver
di. 

İçinden ·bir uı;'l'ar eve dönerım. 
dedi. Yemeği dışarıda yedi. Ran
devüsüne geç kalmıştı. 

Necib arkadaşının davet ettiği 

yere giderken o günkü masrafını 
hesab etti. Lemanın ikinci kürkü 
ve terzisi için mühim bir para ver
mişti. Diğer masrafları aleliide idi. 
Kapıdan girince gözüne ilk çar

pan Saim oldu. Saim, Necibi gö -
rünce manalı manalı gülümsemi
ye başlamıştı. Necib önce birşey 
anlamadı. Fakat bir ikı dakika 
ona hakikati gösterdi. 

lngiltere -Fransa' 
işbirliği 

(4 üncü sahifeden de•ıam) 
Halbuki İngiltere bundan son

ra daha ziyade beklemeğe lüzum 
görmemiştir. Şu son bir sene zar
fında orta Avrupada öyle değişik
likler oldu ki nihayet Çckoslovak
yanın da taksimı ile Almanyanın 
Lehıstanın ve Macaristanın yer
ler almas· üzerine askeri vaziyet 
eskisı gıbi kalamazdı. 

Çünkü Fransanın hesabında Çe
koslovakyanın 40 fırkası vardı. 

Bu krrk fırka Fransaya yardım 
edecekti. Almanyanın çok lehine 
olan bu vazıyet nihayet Fı 4nsayı 
türlü müşkülata sokabilirdı. Bu 
it.barla İngiltere neticeyi düşüne
rek Fransa ile kararlaştınlan tc-ş
riki mesai esaslarının sağlam bir 
hale getirmeyi tercih etmiştir. 
Şimdi ise vaziyetin icabı düşü

nülerek Fransaya yardım keyfi-
yeti değiştiriliyor. 

1 Tı:.ym.s.n siyasi muharriri de 

diyor. ~i; Fransız - İnglliz teşriki 1 
mesrusı saycsınde bugün netıce -
lenmesi lazım ı;clen ilk iş İspan
yada artık daha ziyad kan \ül-' 
mes:nin ünuoe geçmektir. 

Paris ve Londra mcnafili İngi
liz - Fransız teşr.id mesaısınin u
zun uzadıya ve tabii bir memnu
niyetle balısederken Alman ve 1-
tal) ım matbuatı bunu:ı eh<'mmi
yet!n.ı küçültmek için yazı yazıyor-' 
lar. Fakat Romada çıkan Curnaleı 
Di alya vaziyeti daha ıyi tetkik e
drek: cZaten, diyor, bir harb o
Jurs:ı İngiltcrcn in Fransayı brra
kacağına İtalyada iht•mal veren 
yoktu.• Halbuki şimdıye kadar İ
talyan matbuatı hep Fransa ile İn
gilterenin arası aı;ıla~Jğı tarzında 

ya1,lar yazmaktan geri kalmıyor
lar !ı. 

Alman gazetelerin~ gelince; 
bunlar daha ziyade İngilternin 

Avrupa kıt'asına Fransaya yardım 
içın ciyle kuvvetli ordular gönde -
rebilmesini lmkiınsız gösteı meğe 

ç<>~ıyorlar. 

Alman IIarıciye N ezaretinın ya
rı resmJ gazetesi olan Korrespon -
dens diyor ki; cİspanyanın istik
liilini ve ve tamamiyctlni muha -
faza için Frankonu!l si-lığı açık 

vaziyet ile Musolinin'n bu yolda 
vaki olan beyanatı gösteriyor ki İs
panya meselesi dolay!sile Fransa
nın hayati menfaatleri kırnse ta
mından tehdid edilmiyor .• 

İspanyadaki dahili harb derhal 
bir deniz harbine dönerek Minor
ka ,,dasının işgali ihtımali de dü
şünülmüştür. Bu ada bırkaç sene 
evvel İngiliz malzeme~, ve İngiliz 
parası ile tahkim edilmiştır. E ;er 
Majorkadakı İtalyan kuvvetlri 
M.norkayı da ışgal ederlerse bu 

Leman açık tuvalet, içinde varı İ ada talyaniar elınde pek mühim 
sarhoş ... Bir yabancının kolunda 
içeri girdi: 

bir relun olarak kalacak diye İn-
giltcre bu sefer harekete gçe k 

,- Pardon, biraz başım d.öndü. İngiliz ve Fransız teşriki mesai -
S,zlerı yalnız bırakımı. dcdı. Ne- sinden artıkkat"i bir lisanla bah-
cibi ka;şısında gör~nce rengi sol- sedılmiş oldu. 
du, neş esı kaçtı. Gıtmek istıyordu. - - ·----------
Fakat Necib daha çabuk davrandı GÖZ HEKİMİ 
etrafındakilc-re veda etmeden Sai- l,r. Murad Rami Aydın 
mın koluna ;# pıştı ve oradan ay-
rıldılar. Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

Hiç konu muyorlardı. Saim yal
nız Necibin halini seyrediyordu. 
Otomobilde Necib Sadi nadim ol
muş bir suçlu gibi gözleri kapalı, 
Saimin gülümsediğini gôrmPden 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 

,':>o~ nunu büktü ve: 
- Valli uslandım 

!ahi uslandım. 

Tel: 415.i3 

Saim. Va! -

--- --

- Bir iki defa aramam, hatı - 1 ncdıyordu. O İclal k~ vaziyet ken-
rını sormam icabederdi belki Fa- disine anlatıldığı zaman en küçük 
kat buna lüzum görmüyorum.. bir iğbirar, en küçük bir isyan, 
sc • şimdi pek erken sayılmaz en küçük bir şikayet gösterme -
mı 7 • Kalkalı nckadar oldu daha!. miş, mütevekkil boynunu bük -

İclal eilerini kocasının omzuna müş; sadece: 

koydu: 1 - Sana inanıyorum Sermed! 
- Sana inanıyorum S •rmed ve Demişti. 

ben makul bir kadınım! 
Genç adam birinci mevki ka

maralara doğru yürürken içindeki 
hiskri tahlil etmeğc ıığraşıyordu. 

Acaba hakikaten Belmanın ya
nına gitmek istemiy.,. muydu? 
Yoksa bu İclale karşı, ona lakayd 
olduğunu göstermek için yapılmış 
bir jest miydi? 

Muhakkak ve zaruri olan bir 
şey varsa. Sermed mümkün ol -
duğu kadar Belmadan uzak kal
mak istiyordu. 
Yanına gittiği takdirde duyacağı 

en küçük, bir arzunun, kafasında 
bayrak sallıyacak en minik hatı
ranın İclale ihanet olacağını zan-

Ayni vapurda seyahat etmek 
gibi çok garib bir vaziyet içerisin
deydiler. Üstelik o kadın Serme -
din himayesinde bulunıtıası lazun
gel~n bir insandı. Nihayet Şekib 
Sinan bunu kendisine bir vazüe 
olarak vermişti. 

Kafası içinde bütün hadiseleri, 
dü~ünüşleri, hisleri harman ede e
de birinci mevki kamaraların bu
lunduğu kısma gelmlştL 

Belma salonda yoktu. Kamara
sına yürüdü. Kapıyı vurdu. !çer
den: 

- Gırin! 

(Denııu nr) 

r-101' T!LG&A•-16 ŞUBAT -

Şen, Şuh Ve Genç 
Prenses 

(5 inci sahifeden deva<n • / 
Prensesle kontun ~rasında saf I 

ve rnmımi bir dostlukt11n başka bir 
şey yoktu. Buna rağmen dcdiko -
dular büyümüş, mareşalin kulağı
na kcdar gıtmişti. 

Kont, babasının tavsiyesi üze -
rine Parisi terke ve İngil\ereye 
gitmeyi muvafık buldu. Londrada 
yüksek bir aileye me!lsub bir kız-ı 
la, Katerin Leyel'le evlendi. 

B.ı sırıada 15 inci Lüi öldü. 16 ın
cı Ltii ve Mari Antuanet Fransa 
KnJı ve Kral.çesi oldular. 

Kont Fersen, Fransız ordusunda 
bir vazife almayı çok arzu ediyor
du. Kral ve Kraliçeyi tebrik et -
mek, seliımlamak için Versaya 
git~i. 

Mari Antuanet, kendisini görün
ce sevincle ellerini çırptı: 

- Nerelerde id.niz, sevgili dos
tum! . .. 

Dedi. Kralıçe çok neş'eli idi. 
Çünkü arz.ısıı yerine gelmek ü
zc-r ıdi. YJkmda valde olacak, 
Fransız tahtına bir velıahd hediye 
edecekti. Kontla gayet samlıni gö
rüşuyordu. Eır gun. kendisi içbı, 
İs\·rç üııiformasıgiymcsini i.ı;te -
mişt~ Kont, Kralıçenm nedimleri 
ara ında büyük bir mevki almıştı. 

Biribirlcrini seviyorlar mıydı? 
Aralarında husus! bir münasebet 1 
var mıydı?.. J 

Saray mehafili kontun Kraliçe- ı 

nin dostu olduğunu soylti.yordu. ı 

Do Fersen, bwıun aksini ısbat ve 
dedı kodulara nihayet vermek lü
zumunu hıssetti. Versaydan ay
rılmıya karar verdi. Hoşambo he
yetı seferıyesile Amerıkaya gitti. 
Kraliçeye veda etti. Güzel kadının 
gözleri yaşla dolmuş rt. 

Kont dö Fersen üç sene sonra 
Parisc döı,dü. Vücudü toplanmış,! 
çehresi güneşten yanmıştı. Fakat 
Kraliçenın ve dostlarının nezdin
de kıymeti bir kat da"a artmıştı. 
Dedikodular da nihayet bulm!li-

A F 
(5 inci •alııfeden detum) 

Yalm.z derinden bir .niltl geliyor. 
Hemen telefonla uıl:.ıtaya haber 
""riyorlar. 

Az sonra polisler geliyor. Kapı
yı kırıp içeri giriyorlar. Müthiş, 
yürekler parçalayıcı bir manzara .. 
Karı ve koca kanlar ıçinde yer

de yatıyor Yanlarında 6 mili -
metre 35 ve 7 m•limctre 65 çapın
da iki rovelvcr var Dört de boş 
kovan ... Karyolada da iki çocuk 
ölüsu .. 

Yandaki odadan irultıler geliyor. 
Kapı dışarıdan kılitlL Fakat a
nahtarı üzerinde. Açıyorlar Mü
hendisın kaynanası, 76 yaşında ih
tiyar kadın büyük bir heyecanla 
anlatıyor: 

{ 

1 

" 

İspanya'dan 
Dönen 

lngi!iz Esirleri \ 

( 4 llncll uhif..!en devam) 

mubadele etmişlerdir. Bu suretle 
63 İngiliz esırı artık İngıltereye 
dönmüş bulunuyor. 

İngiliz gazeteleri bunlardan bah
sederken şöyle anlatıyorlar ' 

Saçları artık ip gıbi olm!li, 
sakalları uzamış, üzerlerinde bırer 
ceketten başka birşcy yoktu. Hiç 
bir şeye malik değillerdi. Bilhassa 
paraları yoktu. Karınları da açtL 
verilenlerin hepsini yemiyorlar, 
ceplerine koyuyorlardı. İspanya -

Aç olmakla beraber kendilerine 
Kendilerine çikolata, bisküvi\ ve 

çay verildi. 
İspanyada San peroda 1 ki yüz 

senelik harab bir manastıra hap
sedilen İngil.zlere sardalya ile ek
mek ve sudan başka bir şey ve -
rilmiyordu. Sebze yı) t;ınedikleri 
için cild hastalıklarına da uğra -
mışlardı. 

Bunların içinde Üni\•ersitelı bir 
genç de mahpus bulundukları ma
nastır hiç ısınmadığı için soğuktan 
çok ıztırab çektiklerinı ve esırle
rin bir kısmının soğuktan Öldüğü
nü söylemiştir. Dönen İngilizler 
Londraya geldikleri zaman uzun 
ve acıklı bir maCt>ranın kahraman
ları olarak karşılanmışlardır.. 

tu. Fersen bir rnüddPt Versavd 
kaldı. Rusya ile lsvc,,; nıutıu~be 
çıkınca memleketine gitti. 

* İhtilal başla~'lnca Fransaya, Kr 
ve kraliçeye hı,.,1ete koştu. Va 
ren'den firara karar verilince ar 
bacı kıyafetine girdi, 16 ıncı Lı.i 

ile Mari Antuanet'i;;. .risten çıka 
dı. Sonra hududa gıtti. Kendile 
rini bekliyordu. 

İn tiz an boşa çıktı. Kralçedeı 
bir mektub aldı. Mari Antuane 
yakalandıklarını anlatıyor ve 
cMerak etmeyiniz, hayattayız! .. 
diyordu. 

Fersen, babasına gondcrdı ~ı b 
mektubda: cKraliçe ve Kral hu 
duda 16 kilometro kala lht lilcıl 
rın eline düştulcr. Ne yazık• ...• 

Diyor. Kont Parisc döndu. Ma 
ri Antuanct ı gördu Kralıçc k 
dısıne markalı bir altın halka v 
dı. Bu son müliıkatlan oldu. 

Kont, Kralı ve Kralıçeyi knçır 
mak istedi Bunun imknnı olma 
dığına kanaat getırince buyuk b 
yese kapıldı. Hemşiresıne yaz 
mektubda 

cAh! diyor, bilmezsinız. n sı 

bir yeıs ve ümlds..:ı:ilL lçind 
Dünyada en çok sevdığ-"n, en m 
kaddes bildiğim bir vıicudü le 
bettim. Beni yaşattrran, mcs'ucı 
den o. ancak o ıdi. o, ubır d :ı 

göreın.yeceğimı dı.işündukçc d 1 
gibi oluyorum. Yaşamak ıstcm ı 

rum. Ah' Sofi ... B n .. ıı iyi y-~ 
kardeşim acı bana, a"la ben n 
itin ...• 

Fersen, Kral ve Kral çenın ıd 
mından sonra İsveçc dôndu. M 
likiınes ndc münzevi bir h., d! 
şıyordu. 20 hazıran 1810 ısy.nı 
meçhul bir şahsın hançerine k..ır 
ban gitti. 

Tarihçiler birbirlerıne soru 
!ar. Kont dö Fersen, Kraliçe l 
Antuanet'in samımi bir dostu ır 
du, yoksa fışıkı mı? .. 

CIASI 
- Damadım, gel blrkaç haltı 

!tal, çocuklar seni görmek ıstı 

yarlar dedi. Üç gün evvel geldil?I 
Bu gece silih sesleri ile uyandım 
Dışarı çıktım. Damadım iı.~ kar 

şılaştım. Beni görünce: ·B 
yok, kazaen tabancam patladı ... 
İterek odaya kapnttL kapıyı kilit 

ledi. Birkaç dakika sonra bir s 
lalı sesi daha işittun. 

Yaşlı kadın hıçkırıklar aras 
da sözüne devanıla: 

- Son zamanlarda çok dı.işunc 
li id •. Bı.;na rağmen böyle brr fa 

cia hiçbırimızin aklından geçme 
mişti. Dün gece sofrada çocıi' 
rile şak~lnşıyor, eğlenlyord1L de 
miştir. 

İçki Ve 
Tütünle 
Mücadele 
(5 incı ıahijeden devam) 

- Bugünkü genç kız• n terbı) e 
si yarınki ailede kendıni gostere 
cektir. Orta zamanlarda kadınıı 

güzelliği ayıb sayılırdL Güzel ka 
dinların sihirbaz dıye yakıldığı o 
!urdu. Bu suretle birçok Alnıaı 

kanı mahvoldu. Bundan sonra geı 
kızlar Alman güzelliğinin ve ima 
nının timsali ve muhafızı olmalı 
dırlar. 

939 senesi sıhhatın muhafaza& 
için mücadele senesı olacak ve Is 
pirto ile tütüne karşı uğraşıla 
caktır. 

Tepe başında 

Şehir Tiya trc su 
DRAM KISMI 

Ruakş• m ~cı Jll 

(BİR Mi AFIR GELDJ) 
İstikliı.l caddesinde Kı m' 

-

Bu akşam 20,30 da 
YANLIŞLIKLAR KOMEDYAS 

l~~~ Halk 0p ereti 
Bu akşam saat 9 

ESKİ HAMAM ES1' 
Pperet 3 perde. 

Pek yakında ,JuJiya Joe. yenı 
ve büyük Bale heyeti. 
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i L AN 

TORKiYE ŞEKER 
FABRiKALARI 

ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
1 mı.rt 1939 tarihinden itibaren şirketimiz namına memlekette 

ithal edilecek makina, alat ve edevat, inşaat ve işletme malzemesile 

sair bilcümle eşyanın Gümrük muamelesi ve tertip edilecek fabri

ka ve mahallere kadar sevki münakasaya konmuştur. 

Teklifler kapalı zarfta olarak 25 şubat cumartesi günü sa.at 11 de 

isteklilerin önünde tetkik edilmek üzere İstanbulda Bahçekapı Taş 

handa 42 numarada kabul edilir. • 
İsteyenlere prtnamesi parasız olarak yukardaki adresten verilir. 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 
937/6551 
Emlak ve Eytam bankası Türk anonim şirketine birinci derece ve 

11rada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehli vukuf marifetile 3416 

iiç bin dört yüz on altı lira kıymet takdir edilen Haydarpaşada eski 
/Jtwıi zade yeni Hasanpaşa mahallesinde Nişantaşı caddesinde sağ ta

:rafı mukaddema yüzbaşı İsmail Hakkı kansı elyevm Servet maa bahçe 

hanesi arka tarafı topçu müJaziınlerinden Ahmet Selimin ahır mahalli 

bazen Ahmet zevcesi Eminenin maa bahçe hanesi sol tarab kotra cad

de5ile mahdut eski 29 mükerrer yeni 3/43 numaralı bahçeli köşkün 

evsafı: Bahçe içinde olan köşkün camlı bir methal ve 2<arosimen came

klnlı bir sofa üzerinde iki sofa bir hala bir oda ve Karosimen bir aralık 
ve içinde termosifonlu bir hamam mahalli bahçe kapısı yanında bir küp 

vardır. Bodrum katı zemini kırmızı çini bir mutfak karosimen bir kiler 

ve mukabilinde bir odunluk vardır. Birinci kat: Bir salon lizerinde dört 

odıı bir hala ve cephede kapalı bir teras mevcuttur. İkinci katta bir 

sofa üzerinde iki çatı arası cephede kapalı bir teras arkada açık diğer 

bir teras vardır. Bahçede müteaddit meyva ağaçları iki çam, fıskıyeli 

bir havuz mevcuttur. Haricen ve dahilen yağlı !;.oyalı olan evde hava

gazi ve terkos tesisatı vardır. Umum sahası 919 M2 olup 129 M2 bina 

ve mütebakisi bahçe olan gayrimenkulün tamamı açık arttırmaya ko

nulmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 23/1/939 tarihinden 

itibaren 937/6551 No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen numarasın

da herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla ma

llımat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 937 /6551 dosya numarasile 

memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis

betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek

tir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak kakkı 

salLblerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev

rakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi 

halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın

dan hariç kalırlar. 

4- Gösterlen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname-

6ini okumuş ve lüzumlu ma!Umat alınış ve bunları tamamen kabul et

miş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Satış emlak ve Eytam Bankasının 844 numaralı kanun hüküm

lerine tabi olquğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan 

ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 17/3/939 tarihinde Cuma 

günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra Dairesinde yapılacak a~t

tırma neticesinde üç defa bağırıldıktan sonra satışa rüçhanı olan di_ğer 

alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan 

fazla olmak şartile en çok arttır ana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 

edilemezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 

mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 

evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma

ğa razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müd

detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ibale ara -

sındaki fark ve geçen günler içinde yüzde 5 den hesab olunacak faiz 

ve clığer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce 

aLcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricind<ı olarak yalnız tapu ferağ harcını 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mec

burdur. Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellaliye res ninden 

miilevellit beleruye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid ol

mayıp arttırma bedelinden t<ınzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihde Üsküdar icra me

murluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesilf-

de satılacağı ilan olunur. (996) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
İşbu gayri menkulü satın alanlar arzu t: d er

lerse Bankaca takdir edilecek kıymetin 0/0 50 si 
kadar kendilerine ikrazatta bulunabilir. 

KOLINOS 
anrisı:pıllc 

DIŞ MACUNU 

kulıa~ınız 

lezzeti hoş 

dişleri inci 

gibi par 

latan Koli· 
nı,ıu dünyada mil)onlarca zevat seve seve kuııanırıar. Tüpün 
muhteviyatı teksif edilmiş olduğundan uzun müddeti~ ibtiy acınızı 
Lenıio eder. Bl yiik tüpü 40. kücüı< tüııü 2.2,5 lı.uruştur. 

, _____ B U AKŞAM 

Taksimde abide 1· Z Z E T Gazinosunda 
karşısında 

• 
Bestekar B/MEN ŞEN' in Jübilesi 

Şehrimizin en büyük san'atkiirlan bu geceye 
iştirak edeceklerdir • 

HEYETİ TERTİBİYE : 

SA F İ Y E ve Arkadaşları 
Her akşam MİSEL REVÜSÜ. Tel: 41821 -

1 İ~hisarlar U. Müdürlüğünden: f 

M;ıın cinsi Miı<dan Muhd.lo• MJV ok· EKsıltnıe ::ıaati 

Süpürge 
Üzüm kes. 
Bıç. 

300 adet 
10 • 

men B. kat Te. şekli 
Lira Kr. Lira Kr . 

341.25 
350.-

25.59 
26.-

Pazarlık 

• 
15.30 
16.-

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

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

Il- Eksiltme 7/3/939 tarihine raslıyan Salı günü yukarıda hiza
larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alını Komisyonunda yapılacaktır. , 

Ill- Şartnameler, yemek fiat listeleri her gün sözü geçen şubeden 
alııt.acağı gibi nümun<ıler de görülebilir. 

IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme ve ahçılık işine iştirak edecekler 300 liralık depozitolarile 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. .990. 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 
937/6984 

- Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim şirketıne birinci derece 

1 
ve sırada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehlivukuf marifetile 

el 724.-• bin yedi yüz yirmi dört lira kıymet takdir edilmiş olan Kadı

köyünde eski Altuni zade yeni İkbaliye mahallesinin Nişantaşı cadde

sinde sol tarafı merhun Servet veresesi fırını, sağ tarafı eczacı Ahmet 

Salimin uhdesinde iken ahiren Emlak ve Eytam Bankasına satılan eski 

Sıhhııtiniz. Sevtreeniz ? 

IZM I RIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKAR NALA R! Hl 
Her yerden israrla isteyiniz 

Selanik Sergisinden B"yük 
Mükafat. 

29 mükerrer yeni 2/43 numaralı natamam ahır. Hane ve bahçesi arkası 

Ahmet Salimin 3/43 numaralı köşkü bahçesi ve zevcesi Rabia arsası. 

Cephesi Muhtar Bey sokağile Mahdut 918 M2 umum mesahasından 

101.87 M2 üzerine kagir olarak inşa erulen eski 29 mükerrer yeni 1/43 

N o. lu maabahçe bir bap hanenin evsafı: Sol tarafı ve cephesi kagir 

duvarlarla mahdut olup sağında ve arkasında bulunan binaların bahçe

leri işbu gayrimenkulün tahçesile hem huduttur. Ve aralarından duvar 

yoktur. S~ğındaki bina ile müşterek kullanılan bahçe kapısından içeri 

girildikte sol tarafta Servet fırını arsasına muttasıl inşa edilen hanenin 

1 

methal kapısı önünde 2,50 metre murabbaı kadar mozayik ve çimento 

döşeli, çift kanatlı ve iki tarafında penceresi bulunan kapıdan eve gi· 
1 rilm<ıktedir. Burada mozayik ve çimento döşeli bir taşlık, bu taşlığın sa-

ı====:;;; ğında zemini keza ayni şekilde döşeli bir oda, bunun ittisalinde bahçeye 
Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 

kapısı olan ve üzeri kırmızı çini döşeli çimentcıdan yapılmış bulaşık 
Hakimliğinden: 

Hazine namına İstanbul Maliye 
Muhakemat Müdürlüğü taarfından 

Divanyolu Alemdar caddesi 152 nu
marada Mehmet oğlu Raşit aleJ4hi-

mahallini havi natamam mutfak mevcuttur. Taşlığın solunda keza ze

mini ayni şekilde döşeli ve delikii taş mahalli bulunan çamaşırlık veya 

hamam, bunun yanında zemini mozayik ve mermer döşeli taşı ve mus

luğu havi alaturka bir hala vardır. Bu taşlığın solunda parmaklıksız 

ne açılan, müddeialeyhin malülini bir ahşap merdivenle üst kata çıkılır. Merdivenin altında bir kömürlük 

askeriye muavenet heyetinden 12 mahalli varclır. 

ı
' Haziran 1929 tarihli seMtle ödünç Üst kat: Ahşab merdivenden çıkılınca tir sofa üzerinde üç oda ve 

aldığı 90 lira 68 kuruşun 146 kuruş bir haladan ibarettir. Bu katın zemini potrel üzerine volta yapılmı~ 

:;hiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ ... icra masrafile birlikte tahsili dava- beton olup tavanı natamamdır. Sıvaları kısmen dökülmüş ve doğrama 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Hissedarlar Umumi Hey'etinin 

Toplantısı: 
Hissedarlar Umumi heyeti, 1939 yılı Martının 23 neti Perşembe 

günü saat 14,30 da Şirketin Galatada Fermenecilerde kain Merkezi 
İdaresinde alelade surette içtimaa davet olunur. İşbu toplantıya 
elli ve daha ziyade hisse sahibi elan his•edarlar iştirak ederler ve 
rey sahibi olurlar. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi: 

sının muhakemesi sırasında: Müd- aksamı harab ve muhtacı tamirdir. Pencereleri kısmen carnsızdır. Dahili 

1 deialeyhe gönderilen dava arzulıa _ bölmeleri delikli yarım tuğladan örülmüş ve beden duvarları taştan 
tini müddeialeyhin adresinin m.:ç- yapılmı_ştır. Damı alafranga kiremitle mestur olup üç tarafında ahşap 

hu! olması hasebile bila tebliğ sar;ruı:, dere ve olukları varclır. Bu sofanın methal kapısı üzerine çıkma 
iade edilıniş olduğundaı:: 20 gün bir l>alkonu vardır. Balkonun zemini kırmızı çini döşenmiş ise de halen 

müddetle ilanen tebligat .crasına 1 haraptır. Binanın :remin katı ve beden duvarları taştan inşa edilmiş 
karar verilerek muhakeme 24/2/ dahili bölme duvarları delikli yarım tuğladan yapılmıştır. Dahili sıva-

939 saat saat 10 a talik edilmiş ol - !arı tamire muhtaçtır. Demir boru ile su tesisatı mevcut ise de bu da 
i duğundan mezkfır gün ve saatte tamire muhtaç olup elektrik ve havagazi tesisatı yoktur. Bina haricinin 
mahkemede bizzat veya bilvekale 

: hazır bulunulması aksi halde mu

hakemeye gıyabında devam oluna-

üç taraf sıvalan tamire muhtaç olan bahçesinde meyveli ve meyvesiz 

ağaçları bulunan kayden bir dönüm mikdaı;ındaki gayrimenkulün ta

mamı açık arttırmaya konulmuştur. 

1- 1938 yılı hesabatı hakkında idare meclisi ve murakıp rapor- 1 cağı tebliğ makamına kaim olmak 
!arının okunması ve mczkfır hesapların tasdiki ile idare mec- /üzere ilanen tebliğ olunur. 
!isinin ibrası. (939/447) 

1 - İşbu gayrim<ınkulün arttırma şartnamesi 23/1/939 tarihinden 
itibaren 937/6984 No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen numa· 

rasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardaıı 

fazla malumat almak istiyenler işbu şartnameye ve 937 /6984 dosya 
2- Müddetleri biten üyelerin yerlerine üye seçilmesi. 1piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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LUMBAGO BEL~~ 

ve ARKA ROMA-
1 ').: 
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TIZMA AGRI LARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILAR!, AYNI ZAMANDA 

.4 ŞEKiLDE iCRA YI TESiR ADAREK BÜTÜN AGRILAR· 

INIZI TEDAVi VE TESKİN EDER. 

Arka. ve Bel, LumbAgo, Sıyntık vt'ya gogut 
ağnlıırını2.dan i:uırnp ı,;t·kmPdt>n heman t-l•2a

haneaıuJen bırALLCOCK Syakıı:ıını alııııı. vo 
ağrıyan mahalle yap111tınnız. Pek az. ıaınan 
~adındu. en kuvvcth o(trılarınıı sukun 
bulacaktır. Biı ALLCOCK ·s yakısı. tf'ai
rinı e.ynı z.11man<.la. ıl Şt.'kılclc ıra eder; 11 Oto 

matık ma·uıJ - 2) Ağrıyan yerlenlc yrn• 
bir kan eevch\n - 3) Sıhhi bıı. ıut·aklık 

levlıt. - 4) Kuvvellı \.'C sır·ak bır t>lıfl 

ogm&.81 trsırlf'rl. Sız ı·pnızlt• me~v.ulken 

ALLCOCK ·s )'l\kısı teRırını yopar ve buLun 

ağrıları dcfcthır. 

AL14COCK'S yakılnrı. eoı?11k elj'.:ınhğı ·ve 
Ok!!uru~\İ lellavı v<" butun efı:rıl.ırı lf's.kın 

ct.lt'r. Şııyo.nı hıı.vrct. Vt' çnbuk t<'fl11'1 ıtı· 

banylo her kullrınan Ror\ dL'rı~cfl rncrıınun 

kn\ır. HPnıan hııgunch·n cc zahoJ\t•f\ıLıh•n 
bır ALLCOCK'S yakı~ını alınız. Fuuı 

27. I/:? kıı"ruş1.11r. Ut·uz Vf' takht yakılordan 
sakınınız Ba-;;kl\ hı( bır yakı kolayca 
)·apı~ıırılıp kılldırılnı;ıı., \·ı• bu dcn'c·~ tı•t1ir 
gôatermt'Z. Hnkikı yakılar u:zcrındcki 
kırn'1Zl Kartal ve Dnıro ınarkallır\a dık.ko.t. 

ediniz. 

AN i 
TEOAVll 

Atrı't~UI ıtt•Ull• bit All• 
COÇK 'I 'tlltıunı ,.,,,11,. 
malttır. Olortıatilt maut 

IHtnrtt atnran '"''" reıd 
lir ltın "9tliıt ttlıuı. 

'"' ıawını lıarrat •• '"' 
tın .. 

ARTIK Aı;RILAR 
NİHAYET BULDU. , • 

lh AllCOCK '1 , .. 

ltısı, srtıtıi 1111 Mcalt• 

lllt te...tıt ıott, ff 

ltunetll H sıe:alı. ı.u 

el r:ıbı or:u. 111 catl· 

1ır1tın o luirıni ıtı 

H atnıaıuuıı lal'i 

olanlı. t111ı. ln "'''· 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
E••S Yt'rl Kıymf\ti nevi d<pozito 
No. T. L. T. L. 

71_3 Büyükdere Sevimli ve 1200.- Ahşap ev 240.-
Uzunselvi sokağı No. 
24-2 taj 24,1 

680 Büyükada Yalı mah. 8.000.- Otel 1600.-
• Altınordu caddesi No. 

17, 19, 21, 25 taj 17, 
17/1, 19, 21, 23 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller açık arttırma usulile ve peşin para 
ile satılacaktır. İhale 2°3/2/939 perşembe günü saat ondadır. İsteklile
rin bildirilen gün ve saatte depozito akçesi nüfus tezkeresi ve üç kıt'a 
vesikalık fotoğrafla birlikte şubemize gelmeleri (756) (798) .. .... 

KUMRAL ve ~IYAH 
renkte sıhhi saç boyaları -
dır. İNGİLİZ KANZUK 

ECZAHANESİ 
BEYOÔLU - İSTANBUL 

'Bahçe ve Gül '\ 
Merakhları a: 
127 çeşit yediveren etiketli 

Avrupa güpcri, çok çeşit çam
lar, salon yeşillikleri, süs ağaç
lan, V. S ... 25 senedenberi fi -
dancılık ve gülcülük ile meşgul 
Ortaköy Fidancı Vasi!. Katalo
ğumuzu istiyene gönderiyoruz. 

_.. Dr. I HSA N SAM I .._, 
GONrKOI\ Aşı sı 

!lelsogukluğu ve ihtilatlarına kar
'' pek tesirli ve taze aşıdır. Divan
yıılu Sultanmahmud türbesi 

No. 113 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Ba§ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Son Telgraf Matbaası 

1 
numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir . 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir kankanın teminat mektubu tevdi edile· 

cektir. <Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakki 

sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev· 

rakı müsbitelerile birlikte memuryetimize bildirmeleri icab eder. Aksi 

halde hakları tapu sicilli ile sabit ol maclıkça satış bedelinin paylaşma· 

sından hariç kalır !ar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna· 

mesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Satış emlak ve Eytam Bankasının 844 numaralı kanun hüküm· 

!erine tabi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine teviikaJI 

ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 17 /3/939 tarihinde Curııa 

günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar İcra Dairesinde yapılacak art· 

tuma neticesinde üç defa bağırıldıktan sonra satışa rüçhanı olan diğer 

alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundafl 
fazla olmak şartil<ı en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 

edilemezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi· 

sinden evvel en yüksel< teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be

delle almağa razı olursa ona, razı olmaz vey2 bulunmazsa hemen oıı 

beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale ediLtı 

İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab oı " 

nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın merriuri• 

yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag haf' 

cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiY6 

mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tazifat ve tellaliye resrııifl' 

den mütevellit beleruye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil oluntII'. İşbu gayri menJ<Ol 

yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar icra memurluğu odasında işb0 

ılan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunııt 

.997, 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
işbu gayrimenkulü salın alanlar arzu eder" 

lerse Bankaca takdir edilecek kıymetin 0/0 50 si 
kadar kendilerine ikrazatta bulunabilir. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Belediye motörlü nakil vasıtaları için alınmasına lüzum görüle~ 

90 kalem Varta marka elektrik levazımı 659 lira 4 kuruş tahmin be<l.~ 
!ile açık eksiltmeye konulmuştur.Listesile şartnamesi levazım müdU~g 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve :ı9 
lira 41 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 28/2/9 S) 
Salı günü wd 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (89 


