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Hariciye Vekili Balkanlardaki 
Sabah Çok Bu Mühim 

Siyasi Vaziyeti 
Müteahhid, komisyoncu ve B ey a n a t ı ile 

Gazet·emize 
İzah Etti 

iş ac!amının millet vekilliği 

: ____ ::m ____ :::.r~ .......... bettek----ipek=ye-
1 
Hariciye Vekilimizin Gazetemize Beyanatından: << Memleketimizin Stratejik Ve Coğrafi Ehemmiyet Ve 

Yazan: ErEM İZZET BENİCE 

T ürkiye Büyük Millet Mec· 
lisine aza seçimi '1inleri 
yakınlaşıyor. Gazetelerde 

ı\ııfı:ara muhabirlerinden naklen 
okuduğumuz ~aberlere ı:öre bu 
defaki meclisde müteahhid, iş •· 
daını, komisyoncu gibi zevat yer 
bulaınıyacaklardır. 

Bu haberin sıhhat ve vüsukunu 
kat'iyetle bilmiyoruz. Yeni nam· 
Zed listesi ilan edilmeden bilme
nin de inıkiinsızlıj:;'l mallımdur. 
Ancak, bu haberin vüsuk ve kay
nağını iyiden iyiye aramıya lüzum 
görmeden de bunu bir dilek halin· 
de bile tetkjk etmenin yeri var· 
drr. Böyle bir dilek muhakkak ki, 
Türk milletinin ve müntchiblerin 
Utnurni rey ve tasvibini üzerinde 
derfiyen bir dilek olur. Türk de
"'.~krasisinin şekli, Türkiye Bü· 
YJık Millet Meclisinin bu demok
rasi üzer d k" h k" · h . ın c ı a unıyet ve şa ... 
••Yeti Avrupa demokrasilcrindrki 
~."rlamento tiplerinden ve o par
a,,..~ntoların içlerine aldıkları 

§ahsiyetlerden tamamile ayrı bir 
md abiyet Üade etmek ıztırarında-

ır T·· k 
· ur milletinin istikbal is -

tiklaJ • ' 
h " . ve mevcudiyetine yc,...-Dne 

iknn müessese olan TUrklya BU
Yük Millet Meclisine, Milli Ş~f 
"e Reisicumhur İsmet İnönü yeni 
11•mzedlerini illin ederl~rken hiç 
§iipJıe yok ki bu nam2edlerin ge
rek Parti elemanları, gerek millet 
tözünde en yüksek tasvib ve rey 
kabiliyetini haiz bulunmaları hu
ıu~unda azami dikkat ve itinayı 
tsırgemiyeceklerdir. İnönü'nün 
llıeb'usları ve Türk milletinin se
ve seve ve bütün bir ltimadla rey 
\'erebilecekleri zevatın yüzde yüz 
"aılınperver ·· b ·· Tür" k fnkı-l4b . ' oz coz ' 
b" c_ı, fazılet, ahlllk, seciye, iş ve 
i~lgı mümessili, disiplin sahibi, 
h •ak Ve şuurunu milli hassasiyet 

edefler· ·· · · ı uzerınde seferber etmış 
fahs· 1 t •Yet er olacağı muhakkaktır . 

. ş adamlarına, komisyoncu ve 
llıtit . eahhıdleııe ı:elinoe, bunların 
::. ~adar dürüst ve fazilet kar me
eı.:. e. ~~nnurlarsa bulunsunlar 

Ctisının meb'ur.lnk sıfat ve sa-
-._ (Devamı 2 inci ıahifede) c KISACA 

Denizde Balık, Deniz 
Bankta Para ! 

ı.· l>enizbankda on dört kişilik 

hır hukuk heyeti varmış. İşlerin 
e e"'-· -iter ...... ıyet, nezaket ve bollugu 
ıı. §tsıııda olacak ki, dışarıdan 
,, ~•ttA bir tekine 12,000 lira 
tı;1'ilet ücreti verilmek ıur&
ol e bazı avukatlara if tevdi 

llllınllf. 
ll" ır darbımesel: 

" -:-1'llütii anlatılışa göre fet\'a 
erır ... 

oı,. l>er. Biz de gazetelerde 
ı. llduğumuza cöre bn mııha-
eınem.i · la zı yapıyoruz. Hata ve 

d '"~b kendilerinin. Yalnız, 
ı 

1
'."><le balığın çok olduğunu 

,, ltcl'k 
r . 1 amma, bu vesile ile 

rızhankda da israf edilecek 
nıııu b" k ••ld ğ ır zamanlar hayli ço 

tı:ı~ unu öğrenmiş bulunuyo-

Sat· 
lit~d •eye kaptınlan 250 bin 
Ya kan sonra, birer birer orta
da onan bu rakamlar ne ka-

t hüs ·· · fedil . nunıyet ifadesi ile sar-
lıı mış olursa olsun doğrusu 

..,.. aoı geliyor. • • 

Kıymetini Takdir Eden Cumhuriyet Hükometi Su ıh Faaliyetinde Devam Kararıoda~~ır .. >> 
-· 

General F ranko Tavassut 
Teklifini Reddetti 

Yol Franko'nun Tutacağı 
Merakla Bekleniyor 
• • 

Mütarekenin Bu Hafta 
Sonunda imzalanması 
MuMeınel Görülüyor 

Bayan Ruzvelt'in 
Makalesine İtalyanlar 

Cevab Veriyor 

lngiltere'de 2300 
Mühimmat Amelesi 

Grev Yaptı 

L 
ondra 18 (Hususi)- İs -
panya meselesinin bu ay 
içinde sona erdirilmesine 

çalışılmaktadır. Reisicumhur A
zana ile General Miyahanın har
be dev•.mm beyhude kan dökül
mekten başka bir fayda temin et
miyeceğine inanmış olmaları işi 

teshil etmektedir. 
Azana ile Hariciye Nuırı Del 

İspanya meselesinde müşterek harekete karar veren İngiliz ve 
Fransız Başvekillerile Hariciye Nazırları 

Dayo, İngiltere ve Fransa vasıta
sile Franko ile anlaşmak üzere 
bir beyanname hazırlamışlardır. 
General Miyaha da bu hususta 

Cumhuriyet filo kumandanının 

mütaleasını almak fuıere Valan
siyaya gitmiştir. 

Parisle Londra her iki taraf a
rasında müessir teşebbüslerde bu

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Suikasda uğradığı söylenen 
J\fusolini 

Musoliniye 
Suikast 

Yapıldım ı? 
L ozan 18 (AA.)- Romadan 

gelen haberlere gôre, Du
çenin ikametgahının önün

de bulunan polis nokta memuru 
harekatı kendisıne şüpheli görü -

(Devamı 2 ınci sayfada) 

Yeni Meb'uslar 
Ne Zaman ilan 
Edilecek?~ 

1 .... 

Partive Müracaat Edenlerin f 
J G "".rr Sayısı 1200 Ü eçti · • ~ -. 

Meclisteki Meb'us :c J f 0~. 
say 1s1 n 1 n 2 5 Faz 1ay1 Oentz:ank Umumi merkezinin, bulwıduğu Denizhan .., 

Bulacağı Anla~lldı Denızbank ta Saga 

Dahiliye Vekili Faik Oztrak 

A n.ka.ra l8~(Hususl muhabi. Sola Dag"' ıtılan Paralar 
rımızden) - Yeni meb'us 
naınzedlerinin 24 martta 

Milli Şef İnönünün imzasını ta -
şıyan bir beyanname ile birlikte 
Ufuı edileceği anlaşılmaktadır. 

Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk 

Ayrı Ayrı ve Esaslı Surette 
Tetkik Ediliyor 

partisi genel sekreterliğine meb'us . 

olmak için müracaat edenıe~in .. Denizbanks, ın Müstakbel Va i ı· 
sayısı 1200 ü bulmuştur. Bu mura- rf e b . z ye 1 
caatlar katibi umumHikte müte- . s 1 t o 1 u n u y o r 
şekkil bir komite tarafından tas- 1 D enız~an.kın vaziyeti VI!" işle- müdür vekili Ankarada Den.z _ 
nif edilmekte ve genel sekreter rı gunun belli başlı mev - bankın müstakbel şekiini te.;bit 
doktor Fikri Özel her müracaati zuu haline geldi. Bir taraf· etmekle meşgul olmaktadır. 
bilhassa ayrı ayn tetkik eykmek-ı 
tcdir. Bu müracaatlaı da bilhassa 
kabiliyeti intihabiyeye de dikkat ı' 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

tan muhtel:f teftiş heyetleri De- Dcnizbank kurulurken bu ban-
nizbankta yapıldığı iddia edilen kaya bağlanan muhtelif mües'e • 
türlü yolsuz işleri tetkik ederken selerde çalışanlardan gayri ha • 
diğer taraftan Denizbank umum (Devamı 2 inci sahi/emiıde) 

• • 
Hariciye Vekilimiz fili~e' ~e 

Bulgar Başve~ili i:e de 
Görüşecek 

Bükreş İçtimaından 
Ne Bekliyoruz? 

Vekil Bu Akşam 
Gidiyor 

D ün şehrimize gelen Hari • 
ciye Vekilimiz Şükrü Sa
racoğlu bu sabah Perapa -

lasta bir muharririmızi kabul e
derek şu beyanatta bulunmuştur: 

•- Bu akşam Sem{Jlon ekspre
sile ve Edırne - Filibe - Ruscuk 
tarikile BU.kreşe hareket ediyorum. 
Yolda, yakında Anka:aya gelecek 
olan Bulgar B<Iivekili ile görüşe
bileceğimi Sofya sefirimiz haber 
verdi. Bükreşte Balkan müttefik

lerimizin devlet adamlarile tanış
mak. onlarla milletlerımizi ala -
kalandıran siyasi ve iktısadi me
selelerdeki görüşlerimızi teati ve 
tevhid etmek benim içın bir bah
tiyarlı kolacaktır. 

Balkan devletler •vaseten ve 
iktısaden bi.rbirini t<u .. ..mııyan na 
kıs mevcudzyeUer değil, 'bilakis 
yek<tiğerine çok benz.iyen tam 
varlıklar olduğu içindir ki siyast 
ve iktısadi sahalarda görüş birliği 
yapmak hiçbir vakit zor olmamış
tır. Her içtimadan daha kuvveUi 

.tlu ıabah gazetemize beyanatta 
bulunan Hariciye Vekili 

Şükrü Saracoğlu 

çıkm1ş olan Balkan ittüakının bu 
. içtimadan başka türlü çıkmasına 
sebeb mevcud değildi.r. 

Bilirsiniz ki vaktile Balkanlar 
volkanik bir toprak, Balkanlılar 
da bomba ve sililıla oynıynn şı • 
mnnk birer çocuk addedilirdi. 

Balkan Paktındanberi dünya -
nın bu kanaati tamamen değişti. 

Elyevm sulh perisin1n yer yüzün
de rahat nefes aldığı tek köşe Bal
kanlardır. 

Mcmleketlerimizin stratejik ve 
coğrafi ehemmiyet ve kıymetini 
b;h.akkın takdir eden Cumhuri
yet hükumeti sulh faaliyetinde 
devam kararındadır ft Hariciye 
Vekiliniz elinde bu kararla Bük· 
reşe gidiyor.• 

E. König Gönül mü 
Eğlendiriyor? 

P a ri s'd eki Çoc u ki arı 
Büyük Annelerini Çağ~rdı 
Daha Bu Yaşta İken İhtiyatlı Hareket Etmeği 
Öğrenmiş Olacaklar ki Büyük Annelerine 
Büyük Adam Gibi Talimat Verdiler! 

T ayyare kaçakcw Ekrem 
Künig hakkında verilen ha
berler her gün değişmekte 

ve meraklı bir macera halini al
mak.tadır. 

Ekrem König bugüne kadar ele 
geçmiş değildir. 

Elde edilen yeni maltimat ken
<tisinin Pariste gizli bulunduğu 

şüphesini tekrar uyandırmakta -
dır. 

Königin çocukları balen Parls
te bulunmakta ve yoksul bir ha
yal geçirmektedirler. Bunlardan 
Königin ilk refikasından dünyaya 
gelen oğlu Ham<ti Canın İstanbul
da bulunan annesi Bayan Aslana 
yazdığı bir mektup şayanı dik • 
kattir. 

Hamdi Can bu mektupla İstan
buldaki annesini Parise davet et
mekte ve k.endisile kız kardeşinin 
bakımsız bir halde kaldıklarını bil
dirmektedir. Henüz 16 yaşında 

' 

Ekrem König 

bulunan Königin oğlunun annesi· 
ne yazdığı mektuptaki davet fas
lında verdiği talimat cıdden en· 
teresandır. 

Hamdi Can mektubunda dıyor 
ki: 

·Sen Parise geleceğın vakit is
tasyond~ seni karşılıyacak olan 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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jHADiSELER KARŞISINDAft 
--------Son Telgraf,..., __..V 

1 Çay 
Ziyafeti 

p o L s • 
1 

Ve .. Mahkemeler 

Franko 
Tavassutu 
Reddefi 

ŞEHİR MECLİSİ AZASI 

İÇİN ÇAY ztyAFETİ 

W 
ali ve Belcd!ye Reisi Lütfi 
Kırdar bu akşam. Vali ko -
nağında, şehir meclisi azası 

şerefine bir çay ziyafeti veriyor-. 

Sayın meclis azası, yaşadılar, yine. 

Ne derler?. Tatlı y<?, tatlı söyle_ 

Valinin neden bir ç~:r ziyafeti 
vermeğe lüzum gördüğünü arka

daşlar arasında konuşuyorduk. 

Biri dedi: 

- Lütfi Kırdar, eskidenberi İs
tanbul şehir meclisi azasının ko -

nuşmadığını kulaktan kulağa duy

muştur. Çünkü, bu bir darbı me

sel halinegelmişti.. Bu sefer on
lara tatlı yediriyor, içiriyor ki, 

mecliste ağızları açılsın, tatlı tatlı 1 

konuşmağa başlasınlar-

YÜREK YACI 

ERİMESİ MESELESİ 

Denizbankta tahkik!er, tetk~ - 1 
ler devam ediyor. Geçenlerde 150 

liradan fazlası verılmeyen maaş -
lar da verildi. Alanların gözü ay

dın .. Fakat, şu günler-le de, De

nizbankta bir kadro lakırdısı çık
tı_ Bir takım memurların maaş -

ları indirilecek, bir kısım -memur

lar açığa çıkarılacak, diye yazılıp 
çiziliyor .. Fakat, hakixat nedir?. 

bilen yok .. Denizbankta çalışan 

birçok memurlara adeta acıyo -
rum.. Yüreklerinin yağl eriyordur. 

Yokuş çıkmak için iyidir. Fakat, 

bu üzüntü, pek de çekilir iş de -
ğildir. Ne olacaksa, olsa da; bari 

herkes de biran evvel üzüntüden 

kurtulsa.. 

Yeni Meb'uslar 
Seçilirken 
(1 inci aalıifeden devam) 

Iahl.yeilerini hususi işlerinde isti
mal ettiklui daima ı:örülmüştür 
ve.. dilnyaıun her ta.rafında da 
görülmektedir. 

Mens.,b bulundukları partiler 
ne kadar hassas, otoriter, disiplinli 
olursa olsun bu gibi şahısların 

meb'usluğu ve sahih oldukları nü
fıtm kendi işleri lehine istismar 
etmelerine mani olamamışlardır. 

Hatta, bizim meclislerde dahi 
hcrlıangi bir değer mülahazası ile 
mcb'usluğa getirilmiş bulunan bu 
g;bi zevattan bazılannm bütiln di
siplin k.ııyıdlarma rağmen meb'us· 
lul.la mütcahhidliklcrini ''eya iş 

adamlıklarını yekdiğerinden ayır

mak mümkün olamamış ve .. bu 
bakımdan zaman zaman bu gibi 
zevat tasfiye edilmişlerdir. Batta 
lli7iın, ~absi kanutin1izc çi1re 3 .. 

vukatlık, profesörlük eden zevat 
dahi yeni meclisde ya avukntlığJ, 
profesörlüğü; yabud da meb'uslu
ğu tercih eder aziyette bulun -
malı •c millet vekilleri yal.nu 
millete aid olan iş ve vazife mev
zuları üzerinde çalışmalıdırlar. 

leb'os avukatbrdan bir zaman
lar hubıe aleyhine dava kabul e
denler bu yüzden yüksek ücretler 
alanlaT bile olmuş ve nüfuz isti
mali ihtimali gözönünde tutula -
rak yalnn zamanlara kadar meb'us 
avukatlardan buılarma yüksek 
yeJdlet fic:retleri ile iş ve vekalet 
tevdi olUJllllnşiur. ProfesöTlerden 
b~zılarının da ya profesörlükle -
rini, yahud da meb'uslnklannı ih
mal ettikleri bir hakikattir. 

Biitün bu sebeblerledir ki, yu
kanda i aret ettiğimiz karar sabit 
dej;iJs., bile, herhalde ortada böy
le bir karan muhik kıldıracak 

kun·etli sebehler vardır. 
ETE.'\1 İZZET BESİCE 

Musal'niya Sai!1 11 Yapıljnm? 
(Birinc:i sııyfadHn devam) 

nen b.r şahı.dan hüviyetini isbat 
etmeşiru istemiş ve bu ihtar üze
r.ne bu şahıs da rövol verini iki el 
ateıı ederek polis memurunu ağır 
surt'tte yaralamıştır. Yetişen di
ğer memurlar faili yakalamışlar
dır Soylendlğlne nazaran failin 

KAMYONLAR DA TAKLA 

ATMACA BAŞLADI 

Evvelki akşam Kadıköyden Kar
tala doğru gitmekte olan bir kam
yon, hernedense, yolda bir arızalı 
yere mi tesadüf etmiş, ne olmuş, 
birdenbire takla atmı~.. Bereket 
versin, içendekilere birşey oln\l -
mış .. Kamyon neden acaba takla 
atmağa lüzum görmüş, anlıyama
dık .. Biz, bilirdık ki. yalnız insan
lar takla atar .. Acaba, kamyon da 
yolda g!derken, ani olarak bir 
tavsiye mektubu alıp da rahat bir 
meclisi idare azalığı koparabilece
ği nüfuzlu bir adamla nu kar§l -
!aştı?. 

SAMİ VE ARİ 

ffiKLARA DAİR 

Almanyada, genç bir Musevi de
likanlısı, bir Alman Kızı ile cinsi 
münasebette bulundugu için sekiz/ 
sene şakka hizmetıne mahküm ol
muş .. Suç malum: Sami ırkına / 
mensub bir Musevinin, Ari ırkına 
mensub bir kızla münasebette bu
lunması.. 

Zavallı Musevi .. Ben şunu dü
şündüm: Ya işin aksi olsaydı? .. 
Acaba, mahkümiyet müddeti ne 
kadar olacaktı. Yani kız Musevi 
olsaydı.. 

ŞENLİK MAHALLESİ -
is~ıt PEK GÜZEL 

Floryenin yanındaki Kalitarya 
köyü şehir hududu içine alınmış 
ve ismi de cşenlık mahallesi. kon-j 
muş .. Bu adı kim bulduysa çok ya

şasın .. Demek, Floryada konuşup 
anlaşanlar, düğün şenliğini de bu 
kôyde yapacaklar .. Hı:·cii hayır-
lısı.. AHl\IEO RALP 

1 
KUÇOK 

_H_· A_B;;...F-_R_..;;;;L~E:.;.,R..;.._ 
* Memleketine gitmekte olan 

İngiliz sefiri, Atatürkün manevi 
huzuru önünde son defa eğilerek 
büyük Şefe rasimei ihtiranu ifa 
ey !emiştir. * Bir harb takdirınde serbest 
İrlanda İngiltere ile beraber hare
ket edeceğini ilan etmiştir. * 12 yaşla. 45 yaş arasındaki 
beden terbiyesi ve spor mükellef
lerinin sayısı kadın veeıkek ola
rak on milyon kişiyi bulmaktadır. * Güneş kulübüne dahil fut -
bolcülerin vaziyetleri hakkında 

bugünlerde kat'i bir karar veri
lecektir. 

* Muallimlerin mesken bedel -
!erinden kazanç v emU\·azene ver
gisinin kcsilmıyeceğı, bunlardan 
yalnız buhran vcrgisile hava kuv
vetlerine yardım vergisinin alı - ı 
nacagı bildirilmiştir. * Maarif Vekili dün Sovyet bü
yük elaçisile konuşmuştur. * Mahrukat kanununun tatbi
kine dair olan nizamname İktısad. 
Vekaletince hazırlanarak Devlet 
Şürasına gönderilmiştir. . * Nakillerini istiyen hakinı ve 
müddeiumumilerin müracaati ya· 
rın ona ermış olacaktır. Vekii.let 
önümüzdeki hafta içinde hazır -
lıyacağı kararnameyi yüksek tas
dika arzedecektir. 

Bugün Baremin 3 ve 
4 üncü Derecesine Dahil 

Memurlar 
lliyascticumlıur Köşküne 

Davet Edildiler 
Dün de yazdığımız veçhile 

Reisicumhurumuz. Riyaseti -
cumhur köşkündeki kllbul t'e
simlerine bugiin d~ devam e
deceklerdir. Bugün saat 17 
de baremin üçüncü ve dör -
cüncü derecesine dahil me -
murlar!a refika/an çaya ça .. 
ğmlmışlardır. Davetliler 236 
ki§i olup lnönü herkesi ayn 
ayn kabttl edecektir. 

INôNV MÜZESl 
Reisicumhur lnönünün lz

mi1de lkiçeşmel:kte Medine 
yokuşunda bulunan doğduk
lan ev dün lzmi• belediyesi 
tarafından, bu evin şimdiki 

sahibinden satın alınmıştır. 
Burası clnönü müzesi• ha· 

!ine kalbedi!ecek, binanın et
t'af ı istimlak edilerek bir park 
haline getirilecektir. 

Yeni Meb'uslar 
(1 inci sahifeden devam) 

olunmaktadır. Bu hususta parti 
genel sekreterliği ajan• vasıtasile 
de müracaat sahiblerine bir tebliğ 
neşretmiştir: Bu tebliğ aynen şu- 1 

dur: 

cAnkara 17 (A.A.) - C. H. Par· 
tisi genel sekreterliğinden tebliğ 
edilmiştir: 

1 - Ônümüzdeki mes'us seçi -
minde Parti namına namzed gös
terilmek üzere müracaat edecek
ler.n, hangi intilıab dairesinden 
rıamzed gösterilmek ıstediklerini 

ve aynca hangi intihab dairesinde 
intihab kllbi!iyetleri Lulunduğu -
nu talebnamelerine sarahaten yaz
malan. 

2 - Şimdiye kadar müracaat 
edip de bu husu.•lan bildinnemiı 

olanların genel sekreterliğe yeni
den gönderecekleri bir mektubla 
bildinneleri rica olunur .• 

Diğer taraftan vilayetlerden ge
rek partiye, gerek Dahiliye Veka
letine gelen haberlere göre işlerin 
muntazam bir surette inkişaf et
tiği ve müntehibisani namzcdle -
rinin tesbit olunmakta bulunduğu 
t,ıldiriimektedir. Anlaşıldığına gö- 1 

:e meclisteki mcb'us sayısı geçen 
ı;ıeclise nazaran, yirmi beş fazla 
clacaktır. 

MÜSTAKİLLE..~ NAMZEDLİ
CİNİ KOYAN DOKTOR 

Numan bir dok-
torun heyeti teftişiyeye müracaat 
ederek müstakillen namzedliğini 
koyduğunu haber vermiştik. Bu 
zatın n:ımzedliğini cSıiryanli ka
dim• cemaati namınd koyduğu 

anlaşılmaktadır. Kendisi bu hu
susta şöyle demiştir: 

İngiltere - İta ya 
"·'. ~.,.. . . ... . . ri .J' ":• '~ .. . Yazan: Ahmed Şükrıi E:-j,\JER 

Az Tama 
Çok Ziyan! 

Yedi Senelik 
Dava 

(Birinci sayfadan devam) İngiltere ile İtalya arasındaki 
lunınaktadır. Bu hafta, sonunda münasebetler gcrgin'e~ince, iıal· 
mütarekenin imzalanması bek - ya, Trablusgarba asker sevketını· 
lenmektedir. ye başlar. Haoe~ıstaıı meselesi yu 

Frankonun bu iki devlet tara - zünden bu iki devletia münase · 
fından resmen tanınması işi mü- betleri had bir safhayc. girdt/lı ıa· 
tarekeden sonra yapılacaktır. man. İtalya şım 1 i Afr kaya haf 

Ancak Franko, Fransaya kaçı- lı kuvvet yollamıştı. JG nısan aıı· 

rılan İspanyol altınl :rile eski e- !llusının şartlarından b:rı dt 

"Bu Gibi işler E ·n len Gelir, fuçlu'arın Vekili l\Jüdafaasım 
l\fuhakkak Şekeri O ). • p .rak Ht>psinin Beratını 

serlerinin kendisıne iade edilme- bu ,kcrlerin geri çekilmesi idı 
sini şart koşmaktadır. Ve İtalya bir kısmını mu'.<a,·ell 

Çalmıştır ı .. ,, Ltedi 

Belki bir saatten beri, Biri_nci 
Sulh Cezanın kapısı onun
deki kanapede sırasını bek

liyordu. Elleri kelepçeli ic!i. Ya
nında genç bir jandarma v:ırdı.. 
Jandarmaya yaklaştım ve kı ndı
sine suçluyu işaret ederek, g:.ıyct 
yavaş bir sesle sordum: 

- Neden suçlu? .. 
Lisanından Karadenizli oldui;'tl

nu anladığım jandarma, içleri gü
len tatlı bakışlı karagözlerini göz
lerime dikerek bir müddet öyle 
baktı, sonra gülümseyerek: 

- Nene lazım, canım? dedi. 
Ben de gülümsedim: 
- Merak ettim de ... 
Maznun ağır ağır başını kaldır

dı, yüzüme baktı, çok acı ve tit
rek bir sesle: 

- Merak mı ettin?!.. 
Dedi ve acı acı gülümsedi: 
- Merak edilecek başka şey 

bulamadın mı? 
Ona cevap veremedim. Başımı 

öne eğdim, sustum. 
Delikanlı anlattı: 
- Hasırcılarda, bakkal Mehme

din ıki çuval şc-kerini çalmışlar. 
Bcn.m bu lı5diseden haberim bi
le olmadığı hale',, polis memur
ları: ·Bu işi sen yapmışsın!• di
yerek, beni karakola götürdüler, 
ifademi aldılar. Haydi, oradan da 
tcvkifhaneve ... Sonra haber al -
dım ki; öt~denberi bana kin bes
liyen İsmail ismindeki vicdansız; 
bakkal Mehmcde giderek: •- Bu 
işler, Hüsameddinin elinden gelir. 
Muhakkak bu ilci çuval şekeri o 
çalmıştır.• diyor. Bunun üzerine 
Mehmed de karakola gidere~ şe
keri benim çaldığımı söylüyor ... 

* Hakim, Hüsameddini göstere -
rek, şahit bakkal Mehmede sor
du: 

- Şekerini çalan bu adam mı? 
Mehmed, önce suçluya baktı, 

sonra hakime döndü ve: 
- Ben bu adamı tanımıyorum, 

dedi. 
- O halde niçin şikayet ettin?. 
Mehmed sustu, elleri ile önün

deki masanın kenarından tutarak 
bir müddet düşündü, sonra başı
nı kaldırarak, feri kaçmış gözle
ri ile tc"rar reise baktı: 

- Ne bileyim ben? ... İsmail, 
Jramyondan bu adamın da şeker 
çuvallarını yüklettiğini söyledi. 

Hakim, şahide çıkıştı: 
- Ucuz olsun diye, malınızı 

markalı hamallara taşıtmıyarak, 
her önünüze gelen adamlara iti -
mad ederck, teslim ederseniz, iş

te hep böyle zararlı çıkarsınız. 
Ve sözlerine ilave etti: 
- Buna az tama, çok ziyan, 

derler. 
Hüsameddinin suçu sabit gö -

rülmediğinden beraetine karar 
verildi. 

l\L Wcret 

Bundan yedi sene evvel, Bakır
köy maliyesinde mtmur bulun -
dukları sırada, ihtilas surel:le 
zimmetlerine para geçiren, sahte 
ilmühaber tanzim etmek suretile 
vazifelerini ihmal eden, Hüseyin, 
Şükrü, Ali Galip, Refik, S:ıbrı, 
Mehmed Salih, Abdülkadır ve ar
kadaşlarının muhakemcsıne dün 
Ağır Cezada devam edildi. 

Dünkü duruşmada, sabık mal
müdürü Mehmed Salih ve Abdül
kadir vekili, nıüdafaasııu yapa -
rak bu ihlilasta işt!raki oldu[iuna 
dair en ufak bir delil bile bulun
madığınden Mehmcd Salih.n be
raetine ve diğer suç!" Abdül -
kadirin de 932 de çıkan Af kanu
nundan istifadesi icap ettiğ;nden, 
keza onun da beractinc karar ve
rilmesini istedi. 

Muhakeme karara kaldı. 

KISA POLiS 
HABERLERl 

Halbuki Fransa buna Franko- imzalanır imzalanmaz geri çrJ<tı 
nun antikomitern pakta dahil ol- Bir kısmı da mukavclL• mer'iyeıt 
maması ve yabancıları memleket- girdikten sonra geri rekıldi. f, 

ten çıkarması şartile muvafakat d.fa İ ll r..n T, ablusgarba te~ 
edeceğini bildirmektedir. rar asker göndermiye başladı~ 

Franko, yabancıların memle - bildirilmektedır. Londradan gele' 
ketten çıkarılmasında hassas dav- ajans hab(r.er.ne gor.~. gönderilcı 
ranmakta ise de Berlin ve Romaya askerin mıktarı altmış. yetm'ş b 
karşı bir cephe almak niyetinde de ni bulmuştur ki, bu, İngiliz - fı3 
d el"!d r Bu itibarla vniyet na- yan münasebetlerinin en gergıfl 
zile olup mühim siyasi müzakPre- bulur.duğu zamanla:dı:kı miktarı 
lcr. l:..r .ti4 1et c ha devam e- yakındır. İngiltere bÜ) ük e!ÇP 
dece anlaşılmakta ve Franko - gerek bu askeri sevkiy~t ve gerV 
nun tutacağı yol merakla bek - son günler içınde İta.yan ~ .tt 
Jenmektet..r. leri tarafından yazı.an ~.u~eıl> 

Roma 18 <A.A.)- Gayda Gior- yazılar hakkında İt~lyan hükİl • 
nale d'İlalia gazetesinde intişar e- meti nezdınde teşebbüste bu:uıı · 
den tir makalesine bayan Ruz - muşsa da baştan savma cevab13

' 

veltin yaptığı son beyanatı mev- almıştır. İtalyan Har:ciye Vck •· 
zu ittihaz e•miştir. Kont Ciyano, askerler:n Afrik3)

1 

Makalede bayan Ruzveltin, to- muhtemel bir Fransı! tccaviizill 
taliter milletler mütearrız poiiti- karşı bevkedildığini 'e matb~11 

kalarına devam ettikleri takdirde serb.:ct ol.iuğundan ı cşdyatt3' 
bir harbin muhtemel olduğunu ve dolayı da İtalya hJKÜmctiıl' * Beşiktaş Yıldız sokağında 41 bu harbe, neticeyi tayin ıçin, A- mes'ul tutulamıyacağ.nı bildirtll 

numaralı evde oturan Ay e adında merikanın işt•raki zaruri olacağını . tır. Bu cevab,;ı h•Ç de mu.it 
bir Bayan mangalın üzer.nde kay-I söylem·ş bulunduğu zikredildikten olmadığı fu;•ki:rdır. Çi;nkiı F# 
namakta olan >U tenceresini indi- sonra bayan Ruzvel:in bu beya - sanın Afrikada İta'yaya karşı 11 

rirken kazaen elinden düşürmüş natla harb partilerinon büyük ba- arruza geçmesi bahis mevzuu ~ 
ve bacakları haşlanmıştır. rut depolarının etrafına yeni bir le olamaz. Esasen Trarlusı:•· * Sütlücede Şckerkuyu soka - fitil ilave etmiş olduğunu bildir - sevkiyatı Fransadan ?.ıyadeo 1nf' 
ğında Saniyenin evinin hamam - mektedir. tereye karşı bir harekettir. İtaiJ 
!ık aralığına konulan mangaldan Gayda diyor ki: matbuatının serbestisıne geı:nct· 
yangın çıkmış sirayetine meydan- Müsademeyi imkansız hale ko- bu, doğrusu, cevab bi!e sayılaJll 
verilmeden bir odanın döşeme ve yacak olan şey, büyük milletlerin Hakikat şudur ki, son hal~ 
tavanı yandığı halde söndürül - fakir ve tehdit altındaki milletler içinde İngiltere ile İtalya ara..11. 
müştür. in haklı istekleri karşısındaki iti- daki münasebetler yine gergı~ * Mehmedpaşa camii tamira- lfıfgirizlikleri olacaktır. ırşmiye başlamıştır. Bunun bir 
tında çalışmakta olan Ömer oğlu Londra 18 (A.A.)- Mili! müda- kını sebebleri vardır: 

Mustafa adında bir amele 5 met- faa hesabına işliyen dört fabrika- 1 _ Evvela İtalya, 1ngiıter~~ 
ro yüksekteki iskeleden müezzin da 2,300 amele grev yapmaktıdır. İspanyada takib ettiğı siyaset r 
mahfeline düşerek başından ya - Perçinci amele ile diğer işçiler a- şüphelenmiye ve hatt~ endişe t. 
ralanmıştır. rasında iş taksimi meselesinden miye başlamıştır. ita!ya öted~~ıl' * Eroin satmaktan sabıkalı Ni- çıkan ihtilat tuna sebeb olmuştur. beri, Frankonun zaferi üzer·~ 
hadın Fenerde Ahmed ve Mustafa Londra 18 (A.A.) - Burgos hü- ısrar etmiş v~ bu zaferden so 
adlarında iki adamla ~üpheli va- kı'.imetinin Başvekil muavini Ge- İspanyayı tahliye edeceğinı bı 

d H ·~ ziyettc görüşürlerken memurlar neral Jor ana, odgsor. tarafın - mişti. Fakat bu zafer yaklaş• 
tarafından yakalanmışlar, bun - dan yapılan tavassut teklifini İspanyada işler, İtalyanın hOŞ~~ 
!ardan Ahmedin üzerinde 5 gram Franko namına reddetmiştir. Ge- gitmemeğe başlamıştıo. !talY3~ 
eroin bulunmuştur. neral Franko, cumhuriyetçilerin maksadı, zaferden sonra, Fr3 V * Topkapıda oturan Emine a- kayıdsız ve şartsız olarak teslim yu tamamılc kendisine bağlaıtld 
dında bir kadının falcılık yaptığı olmalarını istemektdi.-. Fakat Katalonyarun işgalın 
zabıtaca haber alınmış ve alınan Aynı mnhfillcre göre Franko sonra İngiltere tarafından ıaı 
tertibat ncticesınde Em;ne dün teslim olan cumhuriy-tçileıe karşı edilen siyaset, görülüjor ki· f· 
Lfmgada Yusuf Mehmed adında merhametkrane davranacak fakat koyu İtalyanın nüfuzundan 1" 
bir amelenin falına bakarken suç muhasamatın durması için ilk şart tarrnak gibı bir maks.ıda nı'1 

üstünde yakalanmıştır. olarak umumi af ilim edilmesinin tur. Ve bu siyaset m•ıvaffa!' * t;tinyede Emirgjn caddesin- ileri sürülmes.ni kabul ctmiyecek- cak gibi görünüyor Franko j 
de 116 numaralı evde oturan Mu- tir. terenin yardımile ve 1tatya)'3 

harrem oğlu Cahid adında biri cİspanyanın dost İt~lyanın ve ber vermeksizin l\linorka adP 
sarhoş bir halde Abanozda Gü - Mussol;ninin asil hareektini unut- işgal etmiştir. Gariptir ki bU 
lümscrin evine f'irmck istemiş içe- mıyacağından emin olabilirsiniz. yapılırken, İtalyan tayyareler'· 
ri alınmayınca da evin camları Diğer memleketlerle de hür ve dayı bombardunan etmişlerdi!' pi' 
kırmıştır. •·• ~ •~ -ıcye verilmiştir. müstakil milletimizin haya tile ka- bu yüzden Frankonun 1ta1)'8 ~ * Vatman Fuadm ıdaresindeki bili telif olması şartile sulh yolu- dinde teşebbüste bulundui!~. l 

•- Cumhuriyet hükümetiınizin 
ekalliyetlere bahşetmiş olduğu 

haklardan istifade ederek v.\ Sür
tramvay Beyoğlundan geçmekte nu arıyacağız. Krallığı nu ihya et- söylenmektedir. Soma tngıl 

Ek K
• ·- G"nu·ı • ilcen 7 yaşında Eleni adında bir mek, yoksa totaliter bir cumhu - Fransa ile beraber, Franko)-ıı ol 

yani cemaati namına namzedli - 1---------------1 
ğirni vazettinı. Süryani patrikliği
nin merkezi Mardind~dir. Progra
l)'Um umumun tatbil< etliği pro -
gram olacaktır.• 

rem onıg Q mu kıza çarparak hafif surette yara- riyet. mi kurmak icab ettiğini dü- men tanımak üzeredir. ButgW 

E u· ı en~ iri y o r ? lamıştır. şünmek zamanı henüz gelmemiş - bir Fransız mümessiEnin b~~ 
larda bat.alarmın kendi başının tir.> ması İtalyayı asabilcştirınek pıi 

Deniz bankta Sağa Sola Dağıtılan 
Paralar 

(1 ine. 1 sahifeden devım) · Londra 18 (A.A)- Fransa se- Hulii a İtalya, Franko ile ya ~ 
çaresine düşmesi üzerine vazıyet- firi Corbin, dür> akşam F-orisc ha- rııfl' 

kı·mse bı·r ecnebı'dir. Ve seni tanı- Jerı· kat'ı'leşnu·ştır· . d m olan bu kurdan asla ı reket etmiştir. HareKe~'n en ev- •'f' 
maz. Bunun için bu adamın seni BAYAN ARSLAN ve! sefir. İspanyada suıhun yeni- n. .mamıştır. Ve bu vaz', / 
k l t as 1• zımdır Sen de Fr,.ı••3dan ziyade İngiltere)' o ayca anun ı a · PARİSE GİTTi Mİ? den tu,ssüsü iı;·~ İngılkr~ ta•a- - ~ 
göğsüne bir çiçek takmag" unut- rf d'I 1 . ul addetmektedir. ,r 

(1 inci •ahı'f~d·n .. ·vam) t im · d ' 1m d ğı fındnr. sa e ı ~-' aayret erın son . <1' ~ ..., u asının yerın e o.up o a ı G" d d'ğ' . d · Königin ilk kayınvalidesi Ba- "' İ . .k · b•r ' ı 
ricden 183 kişi alınmıştır ki bun- bilhassa ar•<tırılmaktadır. ma. on er ı ımız a am senın inkişafları hakkında Fransız na- 2 - talya içın ı incı <'f3~· 

...,, göğsünde çiçeği görecek ve tanı- yan Arslanın oğlu Safer Hüsnü Şe- lü yet mevzuu, İngiltere ile ',-" 
!arın hemen hepsıne de fevkalade Umum müdür muavinlerinden kerci Hacı Bekir zade Ali Muhid- zırlarına ma mat verebilmek Ü- I'°" 
dolgun maaşlar Verı.lmıştı'r ve ye- dıktan sonra bize alıp getirecek- zere İspanya meselesi hakkısıda arasındaki tesanüdün tak". 30 r 

Harif Almanyadan buraya evini t' dinin şoförü idi ve kız kardeşinin d k' yn1er 
niden birçok şubeler l•urulmuştur. nakletmesi için maaşından gayri ır.• ·· Hariciye nezaretinin garb dairesi dir. Hatırlarda ır ı 1 'ı Çocuğun bu şekılde talimat ver- ölümünü müteakip 0 da ôlmüştu. eli k · kincikanun nutkunda tıal~ 1 Yapılan tclkiklerde hem kadro meclisi idare kararile dokuz bin Son zamana kadar Bayan Ars- ·re l<irü ~rge Mounsey ile son ~Al mesi Königin her vaziyeti kendi b. ,Jıı "" 
çok g niş görülmüş, hem de mooc- lira verilme:;inin sebebleri de a - lan Ali Muhiddinin apartunanın- ır mülakat yapmıştır. (Yazısı 6 mcı 5 

....., kontrolü altında bulundurduğuna ı ------------
tar yüksek bulunmuş, hem de ba- raştırılmıya başlan~tır. da oturmakla idL Son dakikaya Franko hükümetinin pazartesi ı• ~ ~~ 

Ü 
dair bir işaret te!5kki edilmelidir. • • • o· ar ıı 

~!~;~~~1 
lüzumsuz olduğu an- zereç~4h~~~~k ~~;~v~~iu~'m::ye~~ HA~mi CAN VE MENGÜ PARİ- ~::rk!:~;ı:. ~e~~::;;u~eK~~i~ ~:~:~;;:,:;s~~k~= t:ta~~~~ Hatay Meclısının ır ·d' 

Denizbankın müstakbel şekli bulunduğu halde Denızbanka aid SE NASIL GİTİİLER? in vaziyeti ve vaktile Bayan Ars- edeceği öğrenilmiştir. Hatay meclısi dün fevk31~rıı . ı · eııcıl 
hakkında bugünlerde kat'l bir ka- olup tcmyızde kendiliğinden bit- Halen Pariste bulunan Königin lana yardımda bulunmaması Paris Roma 18 (A.A.)- Giornale d'İ- toplantı yapmış, ad ıye . (1111, 

rar verilecektir. mek uzere olan bir davanın intacı oğlu Hamdi Can ve kızı Mengü seyahatini imkansız kılmaktadır. talia gazetesi, Frankist İspanya - nin hazırladığı bir Iıiyih•) 
1

eırı' · 
Diğer taraftan bankanın yaptığı için b:ıro reisi Hasan Hayriy~ 12 Königin bir akrabası nezdinde KÖNİK NEREDE? nın Portekiz sefiri ve başkuman - tefikan ve alkışlarla kabul ıi 

_işler etrafındaki tetkikler arasın- bin lira verilmesi hikayesi de e- bulunuyorlardı. König 1938 yılı Ekrem Könik kendisini zabıta- danın biraderi Nicolas Franko ile tir. Bu layihaya göre: ;r~:i 'f 
da Etrüskden başka Süs, Trak gibl saslı surette tetkike tabi tutul - başlangıcında çocuklarını Parise nın takibinden kurtarmak için Av- yaptığı bir mül.Akatı neşretmekte- Cumhuriyeti kanunları H~ııılltl' 
son zamanlarda alman bütün va- maktadır. aldırmıştır Hamdi Can 16 yaşın- rupada dolaşmakta ve çocuklarile dir. nunları olarak kabul ed• ,,ı 
purlar tetkik olunmaktadır. Bu --<'>--- dadır ve Königin ilk karısı Ba - ala.kadar olmaktadır. Ancak ken- Nikolas Franko, harbin yakında Bu kanunların mer'iyeteııı/ 
işle uğraşan heyet Etrüskün sefer- İTİZ.\R yan Samiycnin oğludur. 12 yaşın- di vaziyetini kurtarmak için Pa- biteceğini ve Cumhuriyetçilerin tarihile mahalli icablara & ~ 
den gelince bazı noktalar üzerin- Yazımızın çokluğundan !Gök- da bulunan Mengü ise Königin risteki oğlu ile mektupla temas hiçbir şart dermeyan etmeden tes- olmıyanların tamamen .-e~,s" 
deki tetkiklerfnl tamik edecektir. yüzünde aşk) ve Kalbe giren lıır- ikinci kaı·ısı Bayan Senihadandır. ettiği zannedilmekte ve bulundu- lim olarak Burgos hükılmetinin men tatbik edilip edllflle 'fi 

Cumhuriyet vapurunun en inc_e~_sız~)_t_e_fr_i_k_a_ıa_r_ım_ız_ı_b_u..cguc.·-·n_k_o"'y_a_-__._,Ç'-o-c_u_k_la_r_b_ir-ey_ıl_d_a_n_b_c_ri __ P_ar_is_te__.__,,ğ"'u...,.Y._e_r_h_ak_k_ı_n_d_a....,k,.a,.t'_l _m_a_ıo. .. m_ at_.._.m=er•h•am= e-.t""in""e.....,il-.ti'"'e ... a...-c.,tm=e,.ıe ... rı""· "'IA-..._- ..... _i.;;.cr""a"-m-ec_J_is_i _s_a_ıA_h_i.;..y_et_taı_·d_ıf_· _ _.._ 
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Pr. Dr. Fahreddin Kerim 
Bu Hususda Ne diyor? 

Yazan: RECAİ SANAY 

S 
lnir hekimimiz Profesör Fahreddin Kerimi muayenehanesinde 
ziyaret ettiın. Her zaman olduğu gibi salonda bekliyenler o ka
dar çok ki, bana sıra gelmesi için, ı ıelki akşama kadar beklemek, 

orada çile doldurmak icab edecekti. Fakat sayın Profesör beni bekli
Yenler anısında görünce, derhal odasına kabul etmek ve kısa bir za
manda suallerime cevab vermek Jutfunda bulundu; mevzuu şu ıureUe 
İzaha haşladı: 

- Yıllardanberi müdafaa etti
ğimiz tezin bugün artık zafere 
doğru yürüdüğünü anketimizde 
gösteriyor, biz çok söyledik, biraz 
da dinli yelim olmaz mı?. 

İçki ve daha doğrusu rakıyı a
deta hayatın bir zarureti, ayn! -
mazı gibi telakki edenlerle mü -
nakaşa ettik; bugün artık görü -
Yoruz ki, rakıyı müdalaa eden 
!timse yok; Başvekilim.iz devlet 
Programında sert içkilerle müca
dele edileceğini işaret buyurdu -
lordı. Biz bu sorduğunuz tez üze
r inde şimdiye kadar hiç demago
jiye sapmadan yürüdük. Yalnız 
ilim ve fennin düsturlarına güve
nerek çalışıyoruz. 16 sene evvel 
Yeşilay katibi umumiliğ!ne se -
Çildiğim gündenberi alkolizm ilıni 
ve sosyal gözden etüd ettim. tl'ç 
sene evvelki Ankarada toplanan 
milli Türk tıb kongresine hazır -
ladığım Türlriyede alkolizm prob
lemi raporunda tezimızi ilmi ceb
heden mütalea etmiştim. Sert iç
kıler hakkındaki noktai nazarımı 
d.a son ziraat kalkınma ko'!gre -
sınde söyledim. 

~n _ve arkadaşlanm içki mem
n~ıyetı kanununu istiyoruz. Ter
bıyevi, irşad ve içtima1 tedbirlerle 
al~ol istimalini azaltmak yolunu 
rnudafaa ediyoruz. İlk safta sert 
çkilerin ve meyhanelerin kalk -
nıasını istiyoruz. 

- İçkinin zararları nelerdir? 
- Fakat şu da bilinmelidir ki 

meşhur fizyolojist Doremberg'in 
dediği üzere hijyenik yani sıhhi 
'!kolik meşrubat yoktur. Bunların 
;erisinde sert alkollü içkilerin 

CÜmlei asabiye, hazım yollan, ka
raciğer ve nesil üzerındeki tah
•ibkar tesiri içtimai ve adli zarar
ları ölçüsüzdür. Bu hususta Jabo
ratuar tecrübeleri, hapishaneler, 
lırnarhaneler davayı isbata kafi
dir. Çok şükür ki memleketimiz
~ alkol sarfiyatı Avrupaya nis-

tle azdır. 0,270 gramdır. A vru· 
Pada Fransada adam başına 22 
ltiıo düştüğünü gözönüne getirin
ce biz sevinmeliyiz. Fransızlar 
(Alkol bir demokraside milli in
kıraza sebeb olur) diye fcryad e
dıyor. 

- Rakının derecesi jndirilerek 
ll'lazarratının önüne geçilemez mi? 

- Cumhuriyet Türkiyesi hüku
~eti Ve bilhassa Cumhurreisimiz 
aşvekıllikleri zamanında bu hu

SUsla inbisarlara emir vermişler
:ir · Memleketimizde dereceler ol-

Ukça indirilıniş, sonra biz de 
"1ılaııdırarak içiliyor. Bu da bir 

Prof. Dr. Fahreddin Kerim 

kardır. Fakat ne için içiliyor? 
Sarhoş olmak için değil mi? Kafa 
bulanmadan bir kadeh içip bıra
kan kaç kişi?! Hele o akşamcılık 
yok mu? Ncş'eleniyorlar içiyorlar, 
kederlcniyorlar içiyorlar, doğru 

bir söz sarhoş olmak için içiyor -
!ar desek ne olur? 

- RaKı, şar.ab, bira arasında za
rar itibarile ne dert!'Ce !ark vardır? 

- İhtiva ettikleri alkol itibarile 
tabii nevileri ve tesiri değişiyor. 
Ben şunu veya bunu tercih ediniz 
diyemem. Avrupada Fransada şa
rab, Almanyada da bira ile mem
nun olanları gördüm. Mesele sar
hoşlukta. Birayı içen de keyif o
lup sızmak için içmiyor mu? Her 
halde hamallık içindeğil ya! 12 
bardak bira içip sokakta sürünen
leri Münihde çok gödüm Hele o 
Münihin meşhur teşrinievvel bay
ramlarında bira içenlerin hali ne 
kadar gülünç olduğunu çok gii -
rürdük. 

_ Sert içkiye iptilada en fazla 

neler amil oluyor? 
- Görenek. hafifinde de sertinde 

de hepsi görenek, telkin dedim ya, 

neş'e de keder de hepsi öz yol -
daş görülür. İşsizlik, ı• dışında ~ğ
lenmek vasıtalarından mabrumı• 
yet de rol oynar .. 

_ Eski şiir, gazel ve şarkıların 
bu iptilaya tesirleri varmıdır? 

_ Muhakkak ki eski edebiyatta 
mey mühim bir yer almıştır. Genç
ler her yazıya intisab edenler bir 
moda gibi içki içerler. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ZORBALAR 
SALTANATI 

.r.u. 75 
~sir · h cı anım, bu kat'i vaziyet kar-
şısında t · ı - ·d· · k · lt ; .mamı e umı mı esrnış 

r ııı liamid efendiye satmağa ka-
ar Vermişti. Cananı da kırmağa 

~elrnezdi. Nihayet, bırakıp gider-

~ 1 
E:sir · dık cı hanım kızı başından sav-

k tan sonra kalfayı çağırttı. Vu-
Uu haı · 1 ltı . . ı an attı . Kalfa sersemle-

Ze. t'.. Lakin, Hamid efendi gibi 

1 ngın bir alıcı olduğu cihetle faz
•ca Üzülmedi. 

~ clll'iye dairesin: çekildiği halde 
~ozurıe b. 
ltı ır damla uyku bile gir-

enı;şt.i. Bir sedirın iızeı-iııe bü-

Yazan: M. Sami KARAVEL 

zülmüş ağlıyordu. 

Caniın, kafadarı ol&n cariyeyi 
sabahtanberi ortalıkta göremediği 
için hayıflanmıştı. Esırci hanımın 
yanından çıktıktan sonra, ilk işi 
derd ortağı olan cariyeyi bularak 
hanımla arasında geçen konuş -
mayı anlatmak arzusuna düşmek 

oldu. 
Canan, cariyenin başından ge

çen feliıketlerdeıı haberi yoktu. 
Hizmetçilere cariyenin nered 

olduğunu soran Canan onun oda
sında bulunduğunu haber aldı. 

Odadan Jçeri girdiği zaman ca
riyeyi bir köşeye çekilmiş ağlar 

lf .... · .. •. ... . .. . • ı 

Şüphe ve Zan 

G 
az.etelerde bazı havadisler 
çıkıyor ki, insan, birden 
inanmak istemiyor. Çünkü, 

inanmak içimize b r hüzün ve te
essür veriyor. l\leseliı dün şö;vle 
bir havadis vardı: Dcnirbank, bir 
davasını takip ettirmek için, ha -
riçlen bir avukat tutmuş, 12 hin 
lira vekalet ii<reti vermiş. Balb•ı
kl, Den'zbanJ..--uı kadrosunda yük
sek ücretli bir çok avukat var -
mış. 

Bu havadis doğru mu? Doğru 
ise çok yazık .. Fakat, biz, temen
ni ediyoruz ki, doğru çıkmasın ve 
alıikadarlar tarafından tekzibe 
uğrasın. 

Bir müddettenberi Denizbank
ta tetkikler, tahkiklar yapılıyor. 
Umumi efkar şüphe içindedir. 
Denizbankla alakadar bazı kim -
seler de fena zanlar altındadır. 

Dem bu şüpheyi ve hem de bu fe· 
na zanları ortadan kaldırn1ak i~in, 
bütün Denizbank meselelerinin 
asıl ve esası, açık bir lisanla va
tandaşlara saliibiyettar makamlar 
tarafından bildirilmelidir. 

BÜRHAN CEVAD 

18 Yılllk idari 
Teşkilatımız 

Dahiliye Vekaleti Mühim 
Bir istatistik Yaptı 

Milli Hükumetin kuruluş tarihi 
olan 920 den 938 ze kadar olan se
neler içinde idari teşkilatımızın 

geçirdiği safhalar Dahiliye Veka
letince tesbit edilmiştir. 

Memlekette, 920 yılında, 15 vi
layet, 16 müstakil liva, 322 kaza 
ve 795 nahiye bulunmakta idi. 921 
vilayet sayısı ayni kalmış müs -
takil 24 merbut liva 30 olmuş, ka
za sayısı 325 e yükselmiş, nahiye 
sayısı 784 e inmiştir. 

Cümburiyetin il3n tarihi olan 
923 de ise livalar kaldırılmış, vi
layet sayısı 69 a çıkarılmış, kaza 
sayısı yine 325 olarak kalmış, na
hiye sayısı 784 e inmiştir. 

Bunda nsonra sırasile, vil!ıyet, 

kaza ve nahiye sayıları şu şekilde 
tesbit edilmiştir: 
925 de 74 vilayet, 929 da 63 vila
yet, 338 kaza, 150 teşkilatlı 590 
teşkilatsız naltlye ; 934 de 57 vi
layet( 352 kaza, 223 teşkiUitlı, 655 
teşkilatsız nahiye, 1938 de 62 vi
layet. 378 kaza, ve 323 ü teşkilatlı, 
671 i teşkilatsız olmak üzere, cem
an 994 nahiyedir. 

--o--

Yarın Büyük Bir Seyyah 
G~misi Geliyor 

Süper - transatlantik denen en 
büyük vapurlardan Conte di Sa
voia yarın saat 13 te muhtelif mil
liyette seyyahları limanımıza ge
tirecektir. 

Vapur, 48,000 tonluktur, 248 
metre uzunluğundadır. İtalyan ti
cari filosunun ehemmiyette ikin
cilii'i kazanan transatlantiğidir. 

Limanımıza şimdiye kadar bu bü
yüklukte gemi gelmemiştir. 

Corıte di Savvoia'nm bir husu
siyeti, fevkalade lüks ve modern 

olmuştur. 

görduc::~ıa;~a :;~~~;sun?. Ben 1 
sana derdleşmeğe geldim... Fa -
kat; seni benden derdli görüyo -
rum. Söyle derdin ne?. 

- Ne olacak? •• Gözü körolası 
Nihad, Nuridan domuzunu koy -
nuna almış yatıyor ... 

- Amma yaptın ha ... Doğru mu 

dersin? 
_ Doğrusu filanı var mı? .. Göz-

lerimle gıirdüm kardeş.·· 
_ E. hanımefendiye söyleme -

din mi? 
_ Hayır; kalfaya söyledim yal-

nız .. 
_ Kalfa ne dedi? 
..... Biz nihayet esiri~ belki; ha

nımefendinin müs~:ıdtsıle olmuş 
bir şeydir karışmayız .. Bu akşrnı 
da bekliyelim, eğer Nuridan, y;ne 
küçük beyin yanında ve hu.me -
tinci kalırsa biliriz ki bu işi ha
nımefendi tensib etmi~tir, dedi. 

- Vah, vah! .. Yazık oldu sana .. 
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1 Şehir İşleri 1 
Otellerin Islahı 

Antalya da 
Yeni ıir 
Fabrika 

İçin Hazırlıklar Kara~ük Mü~en~isleri 
Ediyor. Mat~!~~ !!!~kJ:r ç!ı~~ıt~}~r Tedkik Belediye Projeyi 

Yakında Faaliyete Geçiliyor 

O 
telciler cemiyeti bir müd -
det evvel otellerin ıslahı 

otelciliğin moderize edil -
mesi, bu cümleden olmak üzere 
mevcud dotellcrin tasnifi ve bey
nelmilel ölçüde bir birinci sınıf 
otel yapılması vesaire hakkında 
bir proje hazırlıyarak alilkadar 
makama vermişti. 

Bu proje zamanla bazı makam
larca tetkik e<Llerek nihayet Be
lediye İktısad müdürlüğüne gel
miştir ve orada tetkik olunmakta
dır. Otelciler cemiyeti bu husus
ta harekete geçmek için iktısad 
müdürlüğünün vereceği cevabı 

beklemektedir. İktısad müdürlü
ğünden bir netice alınır alınmaz, 
cemiyet, derhal esas üzerinde ~h
desine düşen vazifeyi yapmak için 
harekPte geçecektir. 

Hamam 
Suları 

Daha Ucuz Fiyatlarla 
Verilecek 

Cemiyet, yine otelciliğin ıslahı 

ve icabında bir otelcilik mektebi 

açılabilmesi için hazırlıklı olmak 

maksadile Fransadan .ameli ve 
nazari otelcilik sanayii kursları• 

isimli bir kitab getirtmiştir. Ce -
miyet. (800) sahife olan ve otel -

ellik san'atının en son beynelmilel 

kaidelerini, esaslarını ihtiva eden 
bu kitabı derhal tercüme ettire -

rek türkçe olarak bastıracaktır. 

Bu kitabın esaslarına göre icabe

derse evvelce hazırlanmış olan 
proje üzerinde de bazı tadilat ya
pılabilecektir. Cemiyet faaliyete 

daha • iya<fo hız vermek için iktı
sad müdürlüğünün proje ve otel

cilik san'atının ıslahı hakkında 

vereceği karan beklemektedir. 

'f oğurt 
Ve Sütler 

Bunlar KapalıKaplarha 
Satılacak 

Dahiliye Vekaleti; halkın ve 
hastalarla çocuklarımızın sıhhati 

için süt ve yoğurtlar hakkında ye- ı 

ni ve güzel bir karar vermiştir: 

kası mühendislerinden Mr. Con· 
Borri ile ayni fabrika mühendis
lerinden Remzi bundan bir kaç 
gün evvel Karabükten şehrimize 
gelerek Antalyaya gitmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre Antalyada 
yeni ve muazzam bir fabrika ku
rulacaktır. 

Mühendisler bu seyahatlarında 
Antalyadaki fabrikanın yerini ta
yin etmişler ve bazı tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

Çöp 
Sepeti 

Yerlerin kağıt parçalan vesai
re kırletilmesınin önüne geçmek 
i.ızere Beledıye esasiı surette fa
aliyete başlamaktadır. Bu ciim -
leden olmak üzere, evvelce tram
vay şırketı tarafından tramvay 
durak yerlerine konulmuş olan 
çöp sepetleri ih tiy~c3 kafi gel - 1 
medigı'1den, yeniden 70 kadar çöp 
sepeti yaptırılması kararlaştırıl- 1 
mış ve ihalesi yapılmıştır. 

Bu sepetler ihtiyaca daha elve
rişli ve madeni olacaktır. Bunlar 
yıne eski sepetler de yerlerinde 
buakılmak üzere sepet olmıyan 

yer !ere konacaktır. 
Bundan maada, halkın yalnız 

bu sepetlere çöp atmasını temin 
e tmek ve bu hususta nazarı dik -
kati celbctmek maksadile , en gö
ze çarpan yerlere birer afiş ası -
!arak. kısa cümlelerle halka ihtar-

it~ 
Kaçaklar 

O 
spanya Cümhurrcisi Azana, 
Frank.onun kat'I zafere yak
laşan son hamlelerinden son

ra, Parisin yolunu tuttu. Kendi
leri, harp ve darb içinde, galiba 
fazla rahatsız oldular. Pariste, bir 
apartımanda fimdi istirahat edi
yorlar .. 

Son gün]erde, bazı Avrupa ga
zeteleri, Auna'nın Cümburreis -
liğinden istifa ettiğini yazdılar. 

Yani nazik bir tarzda, böyle ha
reket etmesi limn geldiğini ken
disine hatırlattılar. 

Fakat, 98Tll' Azana hiç oralar
da olmadı. Batta, istifa etmediği
ni göğsünü gere gere söyledi. 

Ben, dobra dobra konu ma ını 
çok severim. Bof:az.ıma kadar ge
len-bir aö:ıü söylemekten, bir tür
lü kendimi alamıyorum: 

Azana kaçmıştır. 
Vahidettin de, bir yabancı harp 

gemisine b:Oerek kaçmıştı. 
BabeJ imparatoru Negiis de 

kaçmıştı. 

Vatan topraklarının en tehlike
li zamanlannda yurdu bırakıp 

kaçmak, dünyanın en alçakça ha
reketidir. Bir insan, bundan daha 
beter bir vatan hainliği yapamaz. 

Kaçmak, doğduğu, ~·a adı~ı. ek
meğini yedif:i toı>raifı bırakıp 
kaçmak, blr erkek, hir merd in
san i1i değildir. Bir insan, hu kn· 
dar Jrilçlllmemelidlr. 

Büyük harpten sonra, memle
keti hu felôl<ctin içine atanlar dn, 
kuyruklan sıkmnea, avenelerilc 
beraber kaçmışlardı. O zamon bu 
kaçaklar içinde bulnnanlıırd n 
Lazıları, yurdda sükunu görünce, 
tekrar buraya döndüler. Fnk:ıt, 
sormadılar ki, memleket ne ecl.tl, 
neler gördü_ Onlar, ş·mdi kalk • 
mışlar, biu ders veriyorlar. 

Kaçaklar, ölm.,,.ini bile bilmi
yen bayağı heriflerdir. Yurd i<in 
ölmekten korkanlar. toprai":ı bı<a
kıp gidenler asla affedilemez. 

REŞAD FF.\:'Zl 

Hammacılar Cemiyeti, hamam
lardan Kırkçeşme sula: ının ke -
sildiği gündenberi , hamamların 
bu su derdile uğraşmaktan bir 
an hali kalmamıştı . Çünkü, ha -
mamcılar, Terkos suyunu halka 
verilen fiyatla kullandıkları tak
dirde masraflarını kurtarmıyarak 
zararlı vaziyete dü 5mektedirler. 

Şehrimizde ve Ankarada ol -
duJu gibi bütün vilayet, kaza ve 
nahiyl merkezlerinde hatta köy
lerde bile yoğ~rt ve ~ütlerin mu- 1! 
hakkak üstü kapalı ksplar içinde 
satılmasını Vekalet tekmil bele-

da bulunulacaktır. 1--------------
Uzun zamandanlıeri hamamcı

lar tarafından birçok müracaat -
!ardan sonra, Dahiliye Vekaleti, 
hamamlara Terkos suyunun üç -
te bir tenzil.illa verilmesi hak -
kında alakadarlara bir emir gön
dermişti. Bu emirden sonra bu 
tenzilatın ne suretle yapılacağı 

hakkında, vaziyeti belediye mu
hasebesi tetkik etmektedir. Bu 
hususta yakında bir karar verile
ceği anlaşılmaktadır. 

---0-

Türk Kuşuna 
Yeni Talebe 

Alınıyor 
On yedi yaşını ikmal eden ve 

boyu 1,58 den aşağı olmıyan lise 
ve yük. k tahsil talebcl rindrn 
arzu edenlerin Türkkuşuna kayıd 
edilmeleri kararlaştırılmıştır. j 

Arzu edenler altı fotograf nüfus 
ve mektcb vesikalarile şimdi - \ 
ye kadar A, B, C, ve Turizm brö
vesi alanlar ile geçen sene Türk
kuşuna yazılıp da kampa sevk e
dilemiyen Türkkuşu üyelerinin 
kayıtlarını yenilemek üzere mek
teb vesikalarile her gün öğleden 
sonra Türk hava kurumu lstan -
bul merkezine müracaat edebile
ceklerdir. 

Ne olacak işte kimsesızli~!ıı sonu 1 
böyle olur?. Kimbilir başımıza da
ha neler gelecek?.. \ 

- Evet; yazık ki bekaretim de 
elden gitti. Hem de boşuboşuna ... 
Böyle bir evde halayık kalmak 
şartile. .. Keşke bir vezire gözde 
olsaydım .. · Hangi birisine yana -
yım bilmem ki karde~... ı 

- Doğru, çok doğru hakkın var. 
- İşte; akşamı bekliyorum şim-

di ... Bakalım akşama ne olacak?. 
- İnşallah iyi olur. 
- Senin ne derdin var? 
- Ne olacak?. Nihayet hanıme-

fendi bugün beni çağırdı ve Mı -
sı r lı kahyaya vermek için çene 
çaldı. 

- Ne cevab verdin? 
- Ne söyliyeceğim kat'iyetle ve 

şiddetle reddettim. Hem de bana 
ayrıca on bin lira teklif etti. 

- Amma yaptın ha'.. Nasıl ol
du da sana böyle bir para verebi

liyor .. 
- Her halde bunu kahya teklif 

Belediye bu meyanda yerlere 
tükürmek ve sümkıirmek gibi 

diyelere bild ırmiştir. münasebetsız hallerin de önüne 

Köylül ertarafından pazarlara geçmek için ayni suretle şehrin 
geıırilen yogurt ve sütlerın bu- kalabalık ve en görimür yerleri-
lunduğu bakraçlar d:. muhakkak ne afişler astırıUcakbr. 
kalaylanacaktır. Tenekeden uy - ---<> __ 

du~ma ~akraç kullanılması yasak IG • M 00 b d" il 
ed~~~t:,;,.e göre temiz olıruyan ayrı u a 1 ere 
yoğurtlarla su karıştırılmış süt - A "d 1 

1 !er de derh~cektir. 1 ş er 
Yeniden 

Yapılacak 

Yollar 
Belediye Sürpagop mezarlığı -

nın duvarlarının tamirine karar 
vermiş ve bunu eksiltmeye koy
muştur. Bundan maada Mahmut
paşada Besiciler sokağının kaldı
rımlarının tamiri, Bakırköy Zey
iinlik mahallesi Halkacı sokağının 
bozuk kaldırımlarının tamiri, Tcş 
vikiyede Ihlamur caddesi ve Ka -
ragiımrük meydanı ile Karabölük 
sokağı kaldırımları da derhal ya
pılmak üzere eksiltmeye konmuş
tur. 

Diğer taraftan Küçükpazarda 
Adres sokağı, Üsküdarda Ferah 
sokağı, Üsküdarla Şile arasında 
Ömer içi caddesi, Cihangirde Ye-

etmiştir. Beni elde etmek için .•. 
u,, sebeble saklıyamazdı bu pa
rayı .. 

- Doğru .. 
- Netice ne oldu? 
- Ne olacak?. Bıçak gibi kesip 

attım, üste de eğer, bu şartlarım
la size yük oluyorsam müsaade e
diniz de gideyim dedim. 

- Öyle ise; Mısırlıya beni ve
recekler ... Beni çok beğenmişti .. 
Bunun için Nuridanı oğlunun koy
nuna soktu. Beni açıkta bıraktı. 

Ah domuz kan ... Şimdiye kadar 
yaptığım hizmetler haram olsun .. 

- Öyle anlaşılıyor .. Mısırlı çok 
para vermiş olacak ki, elden çı -
karmamak için seni ve beni Mı
sırlıya çakmağa çalışıyor. 

- Hiç i.ıphe yok ... Göreceksin 
ki, bu, böyle çıkacak ve Nuridan 
bu akşam da Nihadın koynunda 
kalacak .. Hem bu işte kalfanın da 
rolü ve malumatı var .. Hınzır çcr
kez halayığı beni bir :ıl~y lafla: 

Gayri mübadillerin hükfımet ta
rafından toplanan bonoları .mu -
kabilinde verilecek olan hazine 
tahvillerinden hepsınin peyder -
pey yerlerine gönderilmektedir. 

Ahiren şehrimize de Maliye Ve
kaleti mühım miktarda yeni ha
zıne tahvili yollamıştır. Bunlar 
evvelce müracaat edenlere elle -
rindeki numara ve sırasına göre 
verilmektedir. 
Diğer taraftan dosyaları bitmiş 

fakat bazı eksik evrakı kalmış o
lan mesela veraset ilamı vesaire 
gibi eksiklerini getirmiyen bazı 
varisler de peyderpey müracaat 
ederek haklarını ispat etmekte -
dirler . 

Bu suretle Hazirana kadar bü
tün muamelelerin ve dosyaların 

ikmal olunacağı anlaşılmaktadır. 

niyuva, Havyar ve Anahtar so -
kaltlarırun da ihalesi yapılmıştır. 

savurarak başından attı. J\!an ,. · 
fih; Mısırlı kahya benı .. :ırsa dur
mam giderim artık bu e1de kal -
marn ... Allah anlıma ne yaz.!ıysa 
o. olur ..• 

- Ben de ayni kanaatteyim ... 
Mısırlılar zengin insanlar, sonra . 
Mısıra giden kızlsı· çok rlcyet gö
rüyorlarmış ... Çıinlt'i Mısırda gü
zel ve medeni kız azmış.. Rahat 
edersin kardeşim. 

- Hiç şüphe Y":<... Kafama 
koydum. eğer kahva h3 der.>e de~
hal gideceğim .. 

* Öğleden sonra; Sadrı Anadolu 
Hamid efendınin müdcbdeb ara
bası esircinin kapısına dayanmış
tı. 

Beyaz sakallı, orta boylu, &ıska 
ve çelimsiz olan Hamıd efendi 
arabadan ineli. Konağın kapıları 
ardına kadar açılmış cariyeler ve 
hatta esU-ci hanım, efendi hazret-J 
!erini karşılıyordu. 

(Dev8Dl1 war) 

Valinin 
Çay 

Ziyafeti 
Vali ve Bekdiye Reısi Lütfı 

Kırdar bu ~am saat 17 de Va ı 

konağında İstanbul Şehır Me~ 1 
azalarile eşlerine bir çay zıya!etı 
verecektir-

İktısad Vekaleti 
Müsteşarlıgı 

Maliye Vekaleti, ma'ti etk 
heyeti Azasından Hakkı Rem 1, 
Beşenin, açık bulunan İktisat \ -
kfileti teftiş heyeti reısllğine ta -
yini yüksek tasdike iktiran etır. -
tir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Mekteb Masrafları 
Oocalluını blltıin lahsll mud

deünee mdiebe aündennck •• 
onl.orm lahoillnt le- için kab 
eden masarile k•tl•nm•lr, a.a.en, 
birçok ıı.lle ~ bir m-le t kU 
etmekte ..-e bır çok ebeveynleri 
duşundurm~ kkdlr. Bu itibarla 

oocukla.rU1UD ne ka.d~r u ına.a.raf .. 
la olıatabll1nıek, memldu~t nanu
na o denu fa.Jd.alı bir bJ~mctte 
bulunmq olur-. 

İki -uıu orta ıııdı:lebe &it
mekle olan bir bab•dın aldti'ımıa 
bir mektupta kılaea fıöyle denil
ıııd:ledlr: 

•- llkkkJıfe oocultlarımdan 
- diker t=ıt.•tenndan da oldutu 
&11>ı - ok ak bir takım fazladan 

..,,ıer --ledlr. M-1& 111<11-
tebe mecmoa.Ja.r alınacak, C'Ocuk

Jard.an para toplanır. futbol oy
namak i('ln top a.hnacak, yine ı:o
cülardan pa_ra ı.tf'nlr~ Buna ben
.er daha bırcoll: ~yler le.in ço
cuklara oııaan.r sösteril-kledlr. 
ki bunlar mcklebln kendi labsl. 
sa.tile :r•ınla<'ak tc1lerdir. •\:ara, 
veya 41YOk» olduia düşünülme .. 
den. esastan %.fyade ~ferrüatı tfıo:$ .. 

kll edrn ~1ler kln ('OCuk.Jan P&• 

ra verm<"i.e mttbur etmek ve bin
netice, blrfok eb,.nynkrl elit -
iL.fil mevklc sokmak hl~ de dotra 
ol::masa serekUr ~ 

Bu va:r.i,e.t1, Jılaarlf Mudurunun 
nuan dlllkathK- a.nırdrr Vf! aıa .. 
kalannı rk-..a ~rb.. 



1 İ&panya Meselesi Ne Olacak ? _, 

Berlin-Roma, Paris - Londraı-::-N::-:~:-KAD_A• 

l Meraklı Şeyleri a 

HDK 
Nüfuzu Çarpışıy.or 

rrn•Jbt blallsllk mtldllriinliıl .... 

(i\! por\UIA ıöre n.ooo,eoo mıı10• 
Hunun 10 mll1on11 .. hemen bemea 

üçle ikisi - Avrupadıı, 5 mllJooıı da. 
Amerlkadadır. Afrlkada ancak blr mll-

7ona yakın Yahudi vard&r. Asyada· 
kiler 670,000, Avuslrab'adakUer do 

so.ooo dlr. 

APARTIMAN 
Demokratlar, Çumhuriyet ispanyasını 
Franko'ya Karşı Kullanmak İstiyorlar 

H e 

Uç ihtimalden 
Hangisi Olacak? 

T 
elgraf haberler• İspa.nya da· 
1: harbinin varacağı ne
ticenin Avrupa polıtlka a.. 

leminde sukün ve huzuru iade e
decek gibi olduğunu göstermek· 
ten uzaktır. Ortada birçok riva· 
yetler ve ileriye sürülen birçok 
tahminler vardır. 

İspanya hadisatı Alman pay • 
tahtında muhtelıf 5urette tefsir 
edilmektedir Merak edilen en mü· 
him nokta şudur: 

Fransa hükümeti ispanya Cum· 
huriyet Başvekili N egrini bırakt& 
ını, bırakmadı mı! 

Bir kısım Alman mehafiline gö
re Fransız parlamentosunun İs • 
panyaya taraftar hır Fransız • 
ispanyol grupu bile teşkil edilmek 
üzeredır. 

Volkişer Beobahter gazetesi • 
nı Varşovadan aldığı bir habere 
g5ro '.\ioskova hükümeti Paristeki 
e.çısl'1e Fransa hududuna girip sı
ğınan İspanyol askerlerinin der -
hal Valansiyaya gönderilmesi hak
kında Fransa Hariciye Nazırına 

• 

Nan! bir yol tutacağı merakla beklenen GeneTal Franıco 

müracaat edilmesi için emir ver
mıştir. 

Diğer taraftan Fransa ile fngil
terenin Cumhuriyet İspanyasının 
Başvekil Negrinden istifadeyi ve 
icat.ında onu ileri sürmek suretile 

General Franko üzerinde tazyik 
yapmayı dü~ündük.leri söylıen -

mektedir. 

• • 

Bu suretle dahili harbi uzatmak 
ve mücadele etmek mükün oldu
duğunu Frankoya anlatmış ola
cak ve Frankodan bir takım imli· 
yazlar istenecektir. 

Alman gazetelerine göre son se
nelerde feda edilmiş olanlardan 
sabık Habeş imparatoru, sabık 

(Devamı 7 inci sahifede} 

BARSELON 
Belki Elli Defa Sahib ,ini 

Değiştiren Bir Şehir 
sanın doğuşundan 250 se
ne evvel Kartacalı meşhur 
kumandan Mmilkar Barsa 

ta a • ndan bina edilmiştir . Barsa 
bu yeni şehre kendi ismine izafe
ten Barsino demiştir. 

Bir müddet sonra Romalıların 

mustemlckesl olan Barselon, asır
larca hart. sahnesi olmuştur. 

B:ırselonun kaç defa muhasara 
ve zaptolunduğunu, kaç elden geç
tiğini hakkile tayin etmek imka
nı yoktur. Barsclor., muhariblerin 

kuvvetine göre sahibini değiştir
ınıştir. Belki otuz, kırk, ihtimal 
elli defa ... 

Bunlardan bazılarını anlatalım~ ı kinci Abdurrahmanın kUmanda • 
Barselon, beşinci yüz yılda garb sında bulunan Arab ordusu Bar-

Gotlarının Kralı Atolf tarafından 
zaptedildi. Atolf, 415 de Barselon 
da maktulen öldü. 

713 de bir Arab ordusu Gotları 
koğdu ve Arab idaresini tesis etti. 

770 de Katalon, imparator Şarl
kenln yardımile Arabları Barselon
dan tardetti. Fakat az sonra yine 
geldiler, şehri geri aldılar. 

9 uncu yüz yılda Şarlmanın oğ
lu Lüi dö Debonner, Barselonu 
zaptetti ve Ak.iten Dükalığına bağ
ladı. 

822 de, Emevi Halifelerinden i-

selonu yeniden istila etti. 
848 de Giyom dö Tuloz Arab

ları mağlüb etti, şehri aldı. 
Dört sene geçti. Arat kuman -

danlarından Ebu Abdullah Bar -
selonu işgal etti. Az sonra şehir, 
Fransızların eline düştü. 

985 de Endülüs Arabları Şefi 

Mehmedülmansur Barselona hü
cum ve zaptettL Ve ayni sene ni
hayetinde Barselon Kontu Borele 
mağlüb oldu. 

Arab idaresinden kurtulan Ka-

(Devamı 7 in..--1 •ahifede) 

Barselon Şehrinın Umumi Görünüşü 

Nesrin gülerek: 

NeV7orkla %,500.000 Yahudi bulun
maktadır. Sonra Vartova, Londra. 
Berlln. Amsterd.&m. Anverı ve Zurih 

tehirleri ıellr. 

Avrupa.da ve Amrrlkadakl tı"ahu
dilerln sayısı. mevcud nufu.sa Wsbel· 
le yüzde Z nlsbeUndedlr. 

TAKMA KAŞLAR 

OJur mu biç? deme1lnlz- Takma 
saç, takma dlf olur da kaş neden ol

masın ... 
Bu. bu senenin modası. Tabii. bir 

çokları ılıbl Amerlkahlar1n işi. Co -

rap~z cezmtyl, kaşları yolmayı icad 
eden kim? Amerikahlar deiil mi?. 

Son u.manla.rda, yolunan saçların 

her bicim &uvalete uymadıf1, çirkirı c-ö
rundüiU nasılsa nlkkal 11aurlar1nı ı.;ck· 
miş, buna bir çare ve hem de kirli 

bir çare dü.şunmW,ler, çeşid çeşld lak
ma kaşlar icad etmqler. bir kaç •7 
sonra bayanlar, elblselerlne ıöre kaş
lar ta'kacaklar.-

ltleşhur alnema 7ıldızı (Greta Gar
bo), tlmdlden dı.izünelerle kat ısmar
lamış. Bunların bazıları kısa ve7a U• 
sun: renkleri role ve tuvalete göre 

muhtelli, Bazdarı düz, bazılan mu
kavves.- Hepsi iyi, takat, bu takma 
kaşlar, kaşları çatınca düşüverlrse

işıe bu reulel... 

PAPA KiM OLACAJll: T 

11 inci PJ.nln yerine ktm ceçecekf 
Son ahnan malümata cöre, Papahta 
ıa1ık kardlnallann blmlerinl havi blr 
Jlste hu:ırlanmıt. En b:ışta: Floransa 
piskoposu kardinal Della K09ta, Pa -

Jermo piskoposu kardinal Lavltrano, 
kardinal Tedeçlnt. Ecnebi kardlnallar
dan da. Doenos A.J'res plskoPosu kardJ
nal Kapello.-

Bunlardan Floran!le piskoposunun 
intihap olunması muhtemel ıörülüyor. 

Z
ühdü Yılmaz, Plrayenin 
evine bir kaç defa telefon 
ettiği halde, ge:ıç kadını bu· 

lamamıştı. Canı sıkıhyvrdu. O ak
şam, yazıhaneden çıkarken, bir de
fa daha telefon etmej;i ınuvaiık 
buldu. 

- Alo ... 
- Buyurun efendim .. 
- Piraye hanımefendi evde mi? 
- Siz kimsiniz? 
- Ben Zühdü Yılmaz .. 
- Tanımadın mı, Zühdü?. Pi-

raye benim ... 
- O ... Aşkolsun Piraye .. Ayol 

bir haftadanberi nereclesin?. Sana 
adeta kızmağa başladıın .. Kaç de
fa telefon ettim. Her • çışımda biz· 
metçi çıkıyor, cllanım evde yok• 
diyvrdu .. E nasılc ''· bal< alım .. Ne?. 
Hasta mıydın?. Vah vah .. Yavrum. 
Ne?. Her gün doktora mı taşmı
yordun ?. Vah vah .. şekerim .. Peki, 
ne zaman görüşelim.. Sah günü 
mü?. Güzel.. Saat kaçta!. Ha .. Mu
vafık ... Haydi gözlerinden öperim .. 

Zühdü Yılmaz, büyük bir se
vinç içinde idi .. Piraye ne yaman 1 
kadındı. Genç adamı kendisine 
öyle bağlamıştı ki, Zühdü Yılmaz, 
adata, bir toy çocuk gibi, aşık 
olmuştu .. 

Sah günil saat 16 da sıizleştik -
!eri pastanede Zühdü Yılmaz bek
liyordu. Saat on altıya on daki'<• 
vardı .. Sabırsızlık için•fa ldL 

* Zühdü Yılmaz, her zaman l'I • 
raye ile buluşmak için, ırı:t!?'<.a 

dışarıda sezlcşmezlerdi. Delikanlı 

sevgilisinin apartımaııına giderdi. 
Piraye dul ve kimsesiı bir kadındı. 
Bir hizmetçisi, bir de aşçısı vardı. / 

,1---------------------------Radyo ve Şarkı Kraliçesi 

ALiCE FAYE 
FRED AST AIBE'ln r kibi dansör 

GEORGES fv'.UF\PHY 
ile beraber yarattıkları 

M(LYONERLER 
REVOSO 

Danslı ve musikili muhteşem filmindeki dekorlar, lüks ve ihtişam 
ve bilhassa mevzuunun güzelliği ile 

Bu Hafta S Ü M E R Sinemasında 
seyircilerini gaşı ediyor. İlaveten EKLER JURNAL 

•••• Bugün saat 1 ve 2.30 da terızilatlı matineler ••••ıli 

Bugün SARAY Sinemasında 
PIERRE FRESNA Y ve NADINE VOGEL 

Fransız ve İngiliz Akdeniz filolarının iştiraltile çevirdikleri 

Akdeniz Korsanları 
Kahramanlık ve aşk filminin müessir, heyecanlı ve eğlenceli, göz 

kama)tmcı mevzuu ile seyircilerin ala'>a ve takdiri'lı kazanıyorlar. 

İlaveten: FOKS JURNAL son dünya haberleri 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler •••• 

Fakat, geçen ay başında, Piraye
nin İzmirden dayısı gelmiş, apar
tımanda misafir kalıvoıdu. Onun 
için Zühdü yılmaz, birkaç hafta 
vardı ki. randevularını dışarıda 

vermek mecburiyetinde idi. Bir 
gün, Zühdü Yılmaz, bJmediği için, 
yine apartımana gitmışti. Kapıyı 
hizmetçi açtı. Hizmetçi Zühdü · 
Yılmazı görünce, yavaşça: 

- Aman, demişti. hanırııın da -
yısı içeride.. Yanlış kapı çalmış 

gibi yapın, derhal gid>n .. 

Hizmetçi Zühdü Yılmaza bu 
kadarcık bir kolaylık göstermek
ten çekinmedL Çünkü. arasıra, a
vucuna, epeyce bir miktar bahşiş 
konuyordu. 

* 
Zühdü Yılmaz, pastanede otu • 

rup beklerken, İzmirden gelen da
yı beyin biran evvel lstanbuldan 
uzaklaşmasını :emennı edıyordu. 

Çünkü, Piraye ile dışarıda buluş
malar, Zühdü Yılmaza pahalıya 
mal oluyordu. Pirayenın ııpartı -

manı ise, bir n imetti. 
Saat 16 olmuştu .. Delikanlı, göz

lerir.i ka~ıdan ayır'1'lıyordu. Pira
ye böyle gecıkmcz.i!. C, birçok 
kadınlar gibi, randevusuna ÇL)" -

rek saat geç gelen takımından de
ğildi. Tam zamanınd~ bulunurdu. 
Hatta iki üç dakika evvel bile ge
lirdi. "; r.kü, Zühdü Yılmazı çok 
seviy:> M 

Saat 16 yı beş geçiyordu. Genç 
adamın canı sıkılmal!~ başladı.. 

Kapının her açılışında yüreği hop
luyordu. Yine kapı açıldı.. Bir ka
dın giriyor .. Ah .. Fakat, Piraye 
de~il ... Tuhaf değil mi, bu kadın 
Zühdü Yılmazın oturduğu masa
ya doğru ilerliyor. Hem de güle
rek geliyor .. Allah Allah .. Delikan
lı. kendini toparladı.. Bu kadın 
kimdi?. Dikkatlice b:ıktı .. Kadın 
da masaya kadar gelmişti. Zühdü 
Yılmaz, birden küçük dilini yu -
tacaktL Bu Pirayenin hizmetçisi 
idi.. 

- Hayrola tk•nı... N~ var? .. 
Şık giyinmiş, sürmüş sürü)t;ır

müş olan İkbal, adeta tanınmı;a
cak bir halde idi!. Heye~anlı ve 
nefes nefese idi... 

- Müsaade eder misiniz, Z·!h
dü Bey. dedi, bir dakika oturayım. 

- İnhhhh ... Bu kadarına inanmam .. 
Dedi. Genç erkek elinden gelse kafasının i

çini yarıp beynini ona göstermek, göğsünü parça
la7ıp kalbini onun gözlerine yaymak istiyordu: 

- Bılmezsin Nesrin seni ne kadar seviyorum. YOS A 
Kırmızı yanaklı kadın bu yorgunluğu anlıyordu, 

fakat, o buna bakmadan daha çok kafasını Refetin 
gidişine yordu: ' 

- Refet niçin bana uğramadan gitti?. 
Genç kadın, yorgun kadın: 
- Çok acele bir işi varmış. Geç te kalmış. Onun 

•.çin hemen gitti. Sana esenlerini söy lemeğı bana bı
raktı. Bu sevgi anlatılamaz, yazılamaz, şekillendırilen,ez, 

izah edilemez bir sevgi. Hastalıktan daha zorlu, 
:yaşamaktan daha tatlı bir sevgL Bu kadar birit.lri
ne ters, bu kadar biribırinin karşısı bir duygu. Ben 
bıribirımizı o kadar bir, birleşik buluyorum ki. 
gülerken sözlerimde ilkönce senin gülüşün dirili
yor, yurürken en önce senin adım atışını görüyo
rum, söylerken en önce senin sesini işitiyorum. 
Sen artık benim içımde, benim gözlerimin kapa
ğında yaşıyan bir yaradı!ışsın ... 

Ve bırdcn aklına yeni birşey gelmiş gibi sö
zunll keı;t!, durakladı, düşündü, bir t.aşka konuya 
gcı;ti: 

- Amma ne tuhaf, biribirimiz! bu kadar de
licesine seviyoruz da bugüne kadar ne ben senin 
oturduitıJn evi, ananı, babanı, hiçbir şeyini bilmi
yorum, ne de sen benim? 

--·----• No. 75 
Dedi, sözüne devam etti: 

- Biz. birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz, sevivoruz. 
Bizim için temel olan şey de bu. Daha arttığı bir çok 
karışı·khklar doğurur. 

- Hiç bir şey olmaz. 

- Her şey olur. Sen nasıl olsa günün birinde da-
yanamıyacaksın, kapının önünden geçerken, beni 
görmek istiyeceksin, şu olacak, bu olacak, ya b~bam, 
ya annem işi sezecekler. Ondan sonra da evlenmek 
yerine bize sadece avuçlarımızı yalamak düşecek. O
nun içindir ki, sana bekle diyorum. Bekleyenler her 
vakit kazanırlar. Yeter ki, bu beklemekte fikir olsun 
karar olsun, duygu olsun, enerji ve irade olsun. ' 

Ve .. tatlı tatlı sordu: 

- Onlar da bizde var det!! mi!. 
Nesrın, çok yalgın bir tavırla. 

H~pslnl bileceğin günlcr gelecek 
ğım .. , 

. Ferit, sorguya cevap yerine sanki eanını verecek 
Feritçı- •bir atılganlıkla: 

- Hepsi var .. Hepsi var sevgilim.. 

Yazan: E'IEl\I İZZET BENICK ---mi--• 
Dedi. Nesrin bu cevabı alırken saatine bir daha 

baktı: 

- 00 .. On beş buçuk.. Ben çok geç kaldım. Aman 
oıideyim. 

Diye adımlarını hızlandırdı. Ve .. Ferit te zora i~gin 
bir yürüyüşle adımlarını ona uydurdu. 

BEDİZ - MADAM ANNA 

Oda kapısı birden açıldı. Madam Anna: 
- O bresi korktum. Sen m:sin Bediz? 
Dedi, yerinden doğruldu ve çabuk çabuk sordu: 
- Gitti mi Refet?. 
Bediz: 
- Gitti ama, ben de bittim!. 
Dedi, basının, gövdesinin, bacaklarının. slnlrlPrl

nin yorgunluğunu dinlendirmek istiyenlerın atılı

şile oradaki kanapenln üzerine oturdu. Ve eeniş 
bir nefes aldı. 

-Oooohhhb .. 

Dedi, sözüne ekledi: 
- Amma, çok hoşuma gitti bu delikanlı. 

çapkın, haşarı, tatlı bir çocuk ki. 
Madam Anna: 

Öyle 

- Onu ben de çok severim. Parası pulu az cocu
ğun. Küçük bir işyar. Ayda yüz lira belki kaza~maz. 
Estern kablo şirketinde çalışıyor. Fakat, ben onu 
sevdiğim için eve alırım, en güzel kızlarımı veririm. 

Dedi ve sordu: 
- Sana para bıraktı mı?. 
Bediz, Madamın gözleri içine baka baka: 
- Bıraktı amma almadım .• 
Dedi, Bediz de gülüyordu: 
- Ben onun!~ _ilk önce senin güzel hatırın içi,., 

sonra da kendım ıçın kaldım. Görür görmez ht-şuma 
gittL 

Madam gülerek: 
- Amma, çocuğu geç bıraktın?. 
Dedi. Bediz de gülüyordu: 

lDe.aııu tVl :' 

.. l __ Y_az_a_n_: __ R_E_ş_AD __ F_E_Y_z_ı_I 
- Otur bakalım ... Ne var, ça· 

buk söyle, merak ediyorum .. 
- Sormayın .. Evde ne felaket· 

ler oldu .. Kıyametler koptu .. 
- Kız ne oldu?. Çabuk söyle .. 
- Öğle yemeğinden sonra, ha· 

nım doktora gitti. Sonra geldi.. 
Sizinle buluşacağını bana söyle • 
mişti.. ·Llf arasında aayım sorar
sa, bir arkadaşına gidecek der • 
Sin• dedi .. Fakat hanım doktordall 
o kadar nni geldi ki.. Sormayın .. 
Benı fena bir halde yakaladı. Her 
zaman kapıyı çalark~n. Bungün 
ne:lense çalmadı.. Çantasındaki 
küçük anahtarla kapıyı açmış .. O
dasına girmiş .. Oradan salona gir· 
di.. Beni orada fena bir halde ya 
kaladı ... 

- Nasıl fena halde? 
- Vallahi kabahat benim de • 

ğil .. Hanımın dayısında ... Hanırll 

evden gidince, dayı bey üzerııııe 
atıldı.. Bana fena şeyler tekit! et 
tL Ben elinden kurtulmak istivoı 
dum.. Bağırıyordum.. Kuvv;tıı 
kolları var .. Beni kanepenin üze• 
rıne yatırdı" Kaçmak istiyordurıl• 
Bu esnada hanım salona girdi: 
cEyvah... diye bağırdı.. cEvimde 
böyle namussuzluk istemem .. • de" 
di. Beni pay !adı.. cSen bu e11ın 
haysiyetini korumağa mecbursun: 
Halbuki neler yapıyorsun?.• ded~ 
Dayısına da çıkıştı .. Dayı pek ÇO~ 
mahcub oldu.. cBen gidiyorum. 
Piraye, zaten yarın İzmire hare • 
ket edeceğim .. Bu akşam otelde 
kahrım.. Beni affet..• dedL. 

Evden çıkıp, gittL 
- E ... Sonra? ... 
- Sonra, hanım bana döndü; 

clkbal haydi git de, Zühdü bCY
1 

apartımana çağır .. Kusura bak ' 
rnasın .. Ben dıtarı çılcamıyaca ' 
ğıın_. dedL Beni size yolladı .. ıır 
nım sizi çağırıyor. 

* Zühdü Yılmaz, alelacele p3sts' 
neden çıktı. Beş dakika sonra 1'1' 
rayenin apartımanmd~ idi .. oe0

• 

kadın, delikanlıyı kahkahatıırl' 
karşıladı: . 1 

- Nasıl Zühdü, dedi dayıını ıY 
talattım mı?. 

Zühdü Yılmaz birden şaşırrıl~ 
tı. 

- Sen mi atlattın!. 
- İkbal anlatmadı mı?. 
- Anlattı amma .. Bu tarzda 

08 

ğil ... 
İkbal, bir köşeye çekilmiş ~~ 

kıs gülüyordu.. Piraye tıı.ıııı 11 
döndü: 

(Yazm 1 ıncı sahlf~ 

f Rady~rograrnJ 
Ankara Radyos&J 

llUGtlN 
11.35 Mülk (dans oull - Pil· , 
18,15 Turk müzlil - İncesu b•t•~ 

Şelaraban faslL ,ı> 

19 Kon- (dış pollllka bld~1'ı1· 
19.15 Turk mıulil - (Halk lıirk•I' 

Sıva~Jlı "'k Veysel ye İbrablnı>· 'I' 
19,35 Türk muzltl - Çalanlar: C'.1• 

del Çatta. Befık Fenao. Kenı:&I ~ 
7azl Seyhun. Oku1an: llaliık B«11~. 

ZO Ajana, meteoroloji haberleri. 

raaı borsası (flal). 
20.15 Temsil. o? 
%1.15 Memlekel saat a,.an • ,,.ıı 

tahvilat. K. Nukut borsası (fiaU· t• 

21,%5 Folklor (halk muzltl ve -4 1• 

bbalt - il. B. Yönetıren: Kutsi -r«" 
22 Haftalık po•la kulRSu. ... 
Zt.30 - Zt l\1üıl1ı:, opera aryaları·~.-. 

band) son aJans Ye 7annkl profl' 

1357 Hicri 

1 

1354 Ruoıi 
ZİLHİCCE Şubat 

2! 5 

m9."°Ay 2, Gün 49, Kas'ın 103 
18 Şubat CUl\1ARTESİ _....., 

1 1 
Vakitler Vasati Ez•'' 

•a. ela. sa. d. --- -
Gün~ 6 50 1 os 
Öğle 12 :<8 6 42 

İkindi 15 25 9 s9 

Akpm 17 47 12 oO 

Yata i9 

lmsak 



1 İstanbul da n En stant anele r : 7] 
Heygidi Günler Hey! .. 
"lstat1bul içinde Rahat Seyahat 
Edebileceğiz,, Diye Seviniyoruz. 

b Yazan: 1 
KAYAHAN --

Y akın günlerde tramvay, tü
nel bizim oluyor. Eskiden de 
bizimdi diyenler var. Hal -

buki•bunu söyliyen vatandaş bir 
ı:iin içinde en az bir saatini vesaiti 
nakliye Leklemek, iki üç atini de 
cenderede geçirmek mecburiyetin-

de kalmıştı. Hele kış günlcrile 
:Yazın sıcak zamanlarında çektiği 

eziyetın fiatı tahmin ve tediye e
di!mıyordu? 

Bunu ben öyle tahmin ediyo • 
rum ki; ufak zannettiği birçok şey
~re ehemmiyet vermiyen o va • 
tandaş bugünün hikmetini tayin 
ed€bilmek, aradaki farkın ölçü • 
SÜnü seçmek kudretini haiz değil 
Belki dejenere •. 
Paranın para oluşundaki kıy -

tnetıe, insan havatındaki faniliği 
ebediyete karışt;,.anlar normal in
san sayılabilir m!1. 
Hududlarını arasıra kroki ve 

haritalarda gördüğümüz tarihi 
lstanbul hiç şüphe yok ki modern 

Ahiren satın alınan tramvaylar Köprü üstüne dizilml§ hir halde 

bir şehir kılığına girmek mecbu • 
riyctindedir. 

Muhterem Dr. Kırdar'ın tetkik 
neticesi ve hakikatin aynalığını 

yapt•ğı beyanatında zikrettiği ra
kamlar bizi korkutmadı değil 

Fakat gözlerimizi koca şehirden 
k<'parabildiğimiz panoraırvı üze
rinde gezdirince sarfedilecek pa -
rnnın yerlerini kolayca görebili -
yor uz. 

• 
(Devamı 6 ıncı sahifMlel 
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Ce ladlar ve celladlık 
Fransa'da Celladlik 
Yapan Oğla intikal 
Eden ve Mühim Bir 
e:i Gııı<::lt.---

Son gelen Fransız gazeteleri 
cellatlar ve cellatlığa dair entere
llan ınaliımat vardır. Bu hususta 
bir Fransız muharririnin yazdığı 
heyecanlı röportajı karilerimize 
naldetmcği muvafık bulduk: 

- Dokunmayınız!... Bu, cella
dın ekmeğidir! .... 

. Flanderın küçük bir köyünde
kı ekmekçi, çırağın tezgahın üze
rı~e bıraktığı ekmeğe elimi uzat
tıgun zaman şiddetle bileğimden 
tutarak bu sözü söylemişti. Çırak, 
sanki büyük bir kabahat yapmış 
gıbi korkak nazarlarla ustasına ba
kıyordu. 

Ekmekçi, soluk aldı, dükki.nı -
~ın kapısını açtı, karşıdaki toş 
~ arsaya fırlattı, attı. Sonra 

dondü, ellerini uğuşturarak: 
. - Ce!Jatlara ait bir ekmeği pi

§ırnıek, dükkanda bulundurmak 
~elaket getirir. Ben olsaydım ka-

b~I etmezdim. Fakat, çırak ne 
. ıls. 

1 ın, alınış ... Bu, yalnız fırıncı-
t~ın değil, yiyenlerin de felilke

e seb~ olur, 

Bu sözleri belki biraz budalaca 
bulacaksınız. Biz dededen, babadan 
ekmıkçıyiz. An'aneye riayet ede
riz. 
Yanıma yaklaştı ve sadasını 

yavaşlatarak: 

- Eskiden, çok eskiden, bu köy 
iki devletin hududu üzerinde ıken 
ikide bir istilaya maruz kalır, is· 
tilacılar cellatlarını da beraber 
getirirlerdi. Bunların dinlenecek 
vakitleri olmazdı. 

İaşeleri, labü köy halkı tarafın· 
dan temin olunurdu. Fakat, bun
lara verilen ekmek uğursuz addo
lunur. Pişirilmezden evvel üzeri
ne tükürülürdü. Sonra fırına ko
nulurdu. Diğer ekmeklerden ayırt 
edilmesi için tersine çevrilirdL 
Pişer pişmez dükkanda tutulmaz. 
kapının önünde bekliyen l:.u kı

zıl adamlara atılırdı. 
Omuzlarını silkerek devam et -

ti: 
- O zamandanberi, fınna ko

nulurken vakitsizlik yüzünden 
tersine dönen ekmek somunları 

Eski devirlerde :ıorgu boyle yapılırdı 

Eski devirlerde caniler böyle 
teşhir olunurau 

dükıtanda tutmaz, hemen köpek
lere atarız. Müşterilere de verme
yiz. Cellat ekmeği bu ... 

• •• 
İşle, geçen gun kırk seneden be-

ri 400 caninin kellesini uçuran cel 
Jatbaşı Deybler'in vefatını gaze
telerde okuduğum zaman ilk ev
vel hatırıma gelen bu eski hatıra 

geldi. 
Hakikaten haikın cellatlara 

karşı bir sevgisı yoktur. Bunlar -
dan daima uzak bulunmak, te
mas etmemek isterler. Cellatları 

korkunç bulurlar. 
Fakat, adli kararları yerine ge

tirmek, canilerin kafasını kes -
mek için mutlaka ve mutlaka bir 
adama ihtiyaç var. 

Vaktile insan.n kıymeti pek az
dı. Fransanın hemen h"r şehrin
den kasabasında, hatıl köyünde 
bir 'cellad vardı. Bunlara cParis 
efendi.si•, cLiyon efendisi, cRoen 
efendisi> iliıh .. denilirdL Muavin· 
Jeri ile beraber şehir, kasaba ve 
köy haricinde ikamet ederlerdi. 
Evlerinin kapıları kırmızıya bo
yalı idi. Hususi bir üniforma ta
şırlardı. Omuzlarında kaytanla ya
pılmış apoletleri vardı. Mahkum-

(Devanıı 6 mcı sahifede) 

5-SON TELG Jt AP-18 ŞUBAT ım 

l_ş_A_,_K A_l 1Holiv udda Yapılan 
·~::~::::·.::::... Müsabakalar, Eğlenceler 
açılır: cBütün servetimi, yeğenim 
Fahriye bırakıyorum. Yalnız, ka
rımın medfun bulunduğu mezar
lığı: ve onun mezarının yanına 

defnolunmak istiyorum ... > 

\ 

Fahri düşünüyor. Yengesinin 
medfun bulunduğu mezarlık E -
dir:1ede. Cenazeyi tabuta koymak, 
trenle götürmek lazım. Bu ise bir 
çok masrafa mütevakkıf. Zira; 
canlı bir adam trenle dokuz lira
ya gittiği halde bir tabut en aşağı 
doksan liraya gidiyor. 

Fahri, derin bir yeis içinde. Bir 
ark&da<ı imdadına yetişiyor: 

-Kolayı var onun .. 
Diyor. Ertesi gün •ölüyü giydiri

yorlar. Bir koluna Fahri, bir ko • 
!una da arkadaşı giriyor, Sirkeci
ye getiriyorlar, birinci mevkı bir 
bıkt alıyorlar. kompartımanlar • 
dan birinin köşesine oturuyorlar, 
dizlerine bır örtü örtüyorlar, ka · 
pıyı kapıyorlar. Kend'leri de ya
nındaki kompartımana giriyor • 
!ar. 

Tren kalkıyor, Hdımköyüne ge
lince kompartımana bi!· yolcu bi
niyor, ölünün karşısına geçip otu
ruyor. 

Bir müddet geçiyor, yolcu bir 
sigara yakıyor. Sonra saatini çı -
karıyor, bakıyor, durmuş ... 
Karşısındaki ölüye hitaben: 
- Affedersiniz bay, diyor. Lüt

fen saati söyler misiniz? ... 
Ölünün gözleri açık. Karşısın

dakine sabit ve müstehzi nazar -
!arla bakıyor. Yolcu ısrar ediyor: 

- Affedersiniz, saat. sordum ... 
- ........... . 
- Anlamıyor musun be adam ... 

Saat kaç ... 
- ........... . 
- Bana bak herif, birden beşe 

kadar sayacağım. Eğer cevab ver· 
mez, saati söylemezsen suratına 
bir şamar yapıştıracağım. 

Bır, iki, üç, dört ... 
- Beş! ... 
Butun kuvvetile olüııün suratı

na bır şam r at r. Ölu sallanır, yan 
tanıla dıişcr. Yolcu hemen kal -
dırır. kalbini dinler, ve: 
- ........... . 
- Eyvah! der. Adamı ölrlür -

dü.n! .. Katil d:ye yakalıyacaklar. 
Ne yapmalı şimdi? . 

Bu sırada tren bir tünele girer. 
Yolcu, kapıyı açınca ölüyü dışarı 
ill'r, yerine oturur, gazetesini o .. 
kumağa başlar . 
Az sonra tren Edirne istasyonuna 
vasıa olur. Fahri ve arkadaşı kom· 
partımana gelirler. Ölüyü göre -
meyince hayretle biribirlerine ba
kışırlar. Nihayet Fahri, yolcuya 
sorar: 

- Affedersiniz, bay ... Burada 
y~lıca bir hasta yolcu vardı? ... 

- Evet... 
- Ne oldu? ... 
- Bundan evvelki istasyonda 

ind~! .. 

Uyku 
Hapı 
Yut·muş --

Sokak Ortasında Sızmış 

Bir kadının sokakta aleni oıa 
rak sarhoş bulunuşu ingilterede 
bir cürüm olduğu için g~çen gün 
Londrada Haydparkta yatarak 
sızmış olan bir kadın bulununca 
kendisini kaldırarak doğruca mah
kemeye getirmişlerdir. Önce ifa
desi alınırken kadının hastabakıcı 
olduğu, tahsil gördüğü öğrenilmiş 
ve verdiği şu ifade dinler.mişt!r: 

(Y.....,.ı il mcı Hhiledo) 

Figüranlar 
Arasında 

Yapılan güze~f ik 
Müsabakaları 

A 
merika garib şeyler diyandır. Her enteresan 
ve yeni şeyin mutlaka ilk olarak Amerikada 
yppı!dığma şahit oluruz. Bilhassa Holivudda 

akla gelmedik tijrlü türlü yenilikler, eğlenceler ter
tib olunur. Muhtelif mfü;abakalar yapılır. Bu ara
da geçenlerde figüranlar arasında güzel boldır ve 

vücud müsabakası yapılmış, bu müsabakaya mtıb· 
telif mi!let!ere mensub 120 genç ve şiıh kız iştir.k 
etmiştir, Bunlar arasında biTinciliği resmiıııizdr 
görülen ve henüz llolivuda eiren bir figüran ka
zanmıştır. 

lb © IF cQJ (®] ltlJ lr ~ © lfl) 

V<® 5l(@}V<g!Ü0Ü0<®ırü 
Hayatta Üc Defa Aşık Olmuş, 

Üçü de Amerikalı İmiş!. 
En Büyük 

Emeli 
Başvekil 

Olına~tı 
fakat Buna 

~uvaffa~ 
O'.a:na1ı. 

Aca~a Ne1en Eski lngiliz Hariciye Nazın ve 
Lozan muahedeıi kalıramanla-

nndan Lord Gürzon 

E 
ski İngiliz hariciye na:tırı Lord Gürzon öm· 
ründe üç kadın sevmiş. Birincisi daha ilk za
manlarda hemen unutulmuş. Sonra Şikagolu 

l\fis Leiter ismindeki güzel kızı görünce ona gönül 
vermiş. Daha onra l\lish Kreig isminde bir mu
harrir kadını sevmiştir. 
1 

Bu üçüncü olarak sevdiği kadınla olan mace
rası hayli uzun sürmüştür. Ondan sonra tekrar ikin
ci sevdiği kızın muhabLetine avdet etmiş ve onunla 
uzun seneler yaşıyarak nihayet hayata veda etmiş
tir. 

Bir zamanlar Hindistan valii umumisi olmuş, 
sonra hariciye nazırlığı etmiş olan Lord Gürzon 
bu suretle gençliğinde üç defa iişık olmuş olup her 
üçü de Amerikalı imişler. 

Üçüncü kadın tiyatro muharriri i'tliş. Hikaye 
de yazarmış. Fakat yazdığı §eylerin altına daima 
erkek imzası koyarmış. 

Lord Gürzon şayanı dikkat bir adamdL Ken
disi daima en üst makama geçmek islermiş. Çünkü 
kendisinin başkalarına hükmetmek, başkalarını i
dare etmek için dünyaya geldiğine inanırmış!. 

Hatta Gürzon daha pek genç ve tahsilde iken 
ne türlü büyük emeller bo.!cdiğini belli edermiş, 
Büyüdükçe birçok mühim makamlara geçen Gür
zon birçok emellerini ele geçirmiş ise de Başvekil 
o1amamı tır. Bu yüzden ömrünün son senelerinde 
çok üzüntü çekm~ Lord Gürzonun üçüncü olarak 
bu muharrir kadını sevdil:i duyulunca Londra ki· 

bar aleminde dedikodu başlamıştır. Fakat şurası da 
şayanı dikkattir ki Gürzon nasıl kendisinin ba~ka
larını idare etmek için yaradılmış, mü tesna bir 
kabiliyette olduğuna inanmış bir adam i•e bu sev· 
dii;i kadın da kendi kendisini Lüyük görmekte idL 
Çünkü Gürzonun kolay kolay aşkını bu kadına an
latabiltteği şüpheli idi. Fakat bu kadın da daimı 
kibar nıehafi!de yükseldikçe yükselmek, zengin vt 

hatırı sayılır bir adamın karısı olmak istiyordu. 
Gül'ZOnun ise istikbali parlaktL 

Nihayet bir gün Gürzon sevdıği kadına aşkını 
itiraf etmişti. Kadın bunu duyduğu zaman sevin
cinden ne diyeceğini şaşırmış. böyle istikbali parlak 
bir adamın karısı olacağını, o sayede kendisinin gö
receği itibarı düşünerek sevincini arttırmıştı. Bu 
Amerikalı kadın daha evvel kocasından ayrıl.mıştL 
Sonra İngiliz muharrirlerinden meşhur bir adama 
varmak istemiş. Fakat karşısına Gürzon çıkınca ar
tık muharriri unutmuştu. Amerikalı kadın çoktan
beri babasile İngilterede yaşıyordu. Kadının babası 

(Devamı 11 mcı ıahifedo) 

Lord Gürzonun nihayet evlendigt 
scvgilılerinden Lenter 
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Celladlar Ve Celladlık ı içtimai Derdrer Lord Gürzon Ve Sevgilileri 
(5 inci sahifeden devam) 

lan asan, çarha geren, kafalarını 
kesen bunlardı. Adi hırsızlar ve 
caniler asılırdı. Mevki sahibi olan
ların kafası satırla uçurulurdu. 

Paris giti, Liyon gibi büyük şe
hirlerin celliidlara, pazarlarda teş
hir olunan meyva ve sebzelerden 
birer avuç almak hakkı ve imti
yazı verilmişti. Paris cellAdı, şeh

re giren meyvalardan ufak bir re
sim alırdı. Noel yortularında bü
tün fırıncıların birer çörek, sü
pürgecilerin de birer süpürge ver
meleri adet idi Paris fahişeleri de 
her sene ufak bir vergi verirlerdi. 

O devirde celladlık çok karlı bir 

işdi. Çünkü bazı kiliselerden tab
sisatlan vardı. İçtikleri şarablar 
da bedava idi. 

1420 de celladbaşı jofrua Terajin, 
Kurten adlı bir mahkfunu idam 
ettikten sonra adliyeye verdiği 

hesab pusulası şudur: 

Mahkıimun 

kesilmesi 
Yük arabası 
Eldiven 

Yekıln 

kafasının 

20 Sol 
5 • 

12 • 
59 • 

Yüz yıl sonra da fiatlar ara -
ımda büyük bir fark yoktu. 1538 
de (Karkason) şehri cellıldı, mu
evinlerinin yardımile iki mahk1i-

mu idam etmişti. Bunlardan birini 
asdı. İkincisini •teşhir direği• ne 
bağladı. Sonra •çarha gerdi Diri 
diri kemiklerini, mafsallarını kır
dı, öldürdü .. • Bu zahmetine (!) 

MahkUmun sepete ko -
nulması 

Sepet bedeli 
5 • 
2 • 

Kafayı teşhir için mızrak 5 • 
Mahkumun vücudünün 
asılması 10 • 

tedarik etmek 
ıtli. 

mecburiyetinde 

F ahri Ve Amatör 

Celladlar 

18 inci yüz yılda celladların iş
leri çoktu. Başlarını kaşıyacak va
kitleri yoktu. Her gün, sabahtan 
u~ama kadar •Asmak, kesmek, 
~uha germek, haşlamak, vücudü 
dôrde bölmek, kızgın demirle iş
kence yapmak, deri yüzmek, iliıh• 
ile yoruluyorlar, kan ter içinde 
kalıyorlardı. 

isyan ve ihtilal zamanlarında 
hemen her şehirde bir <selamet 
komitesi) teşekkül ediyor, bir 
m;U,krme kuruluyordu. Bu mah
kemelerin hükümleri de cellad -
lar, bunlar yetişemez ise fahri cel
ladlnr tarafından yerine getirili
yordu. 

Sanson Sülalesi 

İngiltere - İtalya 
(2 inci sayfadan devam) 

beraber olduğunu söylemişti. Bir 
kaç gün sonra Çemberlayn de san· 
ki Hi tlerin bu sözlerine cevab ver
mek istermiş gibi. avam kamara
sında İngiltercnin Fransaya yar
dımım vadetmiştir. Bu zamana 
kadar İtalyan gazeteleri, Fransa 
ile İtalya arasında çıkacak bir 
harbde A!manyanın İtalya ile be
raber olacağını. İngilterenin de 
bitaraf kalacağını yazmakta idiler. 
Ve Çember layn'in Romayı ziya -
reti, İtalyan matbuatının bu gö
rüşünü teyid eder mahiyette idi. 
Bu sebebledir ki Çemberlan'in a
vam kamarasındaki sözleri, İta! -
yada bir hayal sukutu belirtmiş -
tir. Bu nutuktan sonra İtalyan ga
zeteleri, Fransa ile İtalya arasın-

lo'ransız cellAdlarının piri, San- da çıkacak bir harbde lngilterenin 
sondur. bitaraf kalmıyacağını anlamıya 

;an - Baptist Sason, 1 şubat 1778 başlamışlardır. Evvelce yalnız 

de resmen celladbaşı tayin olun- Fransaya karşı meydar. okurken 
du. Yüzlerce kelle uçurdu. Hatta şimdi Fransa ile birlikte İngilte -
!O ıncı Lüinin, Kraliçe Mari An- reye de meydan okumaktadırlar. 
tuanetin kafalarını da kesti Hatta bazıları, İtalyan - Alman 
2~ sonteşrin 1863 de cellıldbaşı- kombinezonunun, İngiliz - Fran-

(3 üncü sahifeden devam) 
- Yeni nesil ile eski nesil ara

sında içki hususunda ıark var mı
dır? 

- Yeni nesilde içki iptilası çok 
azalmıştır. Hayat ve çalışma ih
tiyaçları, spor, akşamcılığı kaldır
mak üzeredir. He!P. "akıya karşı 
gen<: nesilde sami ıir düşmanlık 

vardır. Biz bunu talebelerimiz a-

(5 inci sahifeden det.em) 

da hayret içinde idi. Bir gün davetlilerile sofrada 
otururken kızından şöyle bahsediyordu: 

- Şaşılacak şey ... Benim kızım evvela bir ban
ka memurilc evlenmişti. Fakat öyle görünüyor ki 
bir gün İngiltere başvekilinin de karısı olacak.~ 

Fakat iş burada bozuluyor. Çünkü Gürzon sev· 
diği kadın ile İngiliz muharriri arasında az çok ve
rilmiş bir söz olduğunu haber alınış. Gür:zon artık 

rasında da yakından görüy<'l117. bu güzel Amerikalıyı unutmağa karar vermiş ve 
- Sert içkisiz eğlenti yapılamaz başka bir kadının muhabbeti ile kendini avutmağa 

mı?.. başlamıştır. Bu kadın da Amerikalı idi!. 
- Sert içkisiz değil, içkisiz de Artık vazgeçilen kadının bütün istikbal için 

ılığını, ona varmıyacağını söylemiştir. Muharrir 
bundan çok müteessir olımı§, o da kendisini avut
mak için seyahate çıkarak Fransaya &itmiştir. Bu 
muharrir Corc Mor bu kadını ,evmiş olacak ki ay
rıldıktan sonra onu unutmakta zorluk çekmiş. İn
giliz muharriri bunu bir dostuna anlatırken şöyle 
demiş: 

- Onunla birlikte çalıştık. Bir piyes yazdık. 
Bir kadınla birlikte çalışmak nedir bilir misiniz?. 
Onun gönlünü yan yanya elde etmek demektir!. 

Hildiyenin bu kısmı burada bilmi~tir. Fakat 
Lord Gürzonun nihayet almış olduğu ikind se,·gi
lisi Şikagolu J\fb Leiter talili bir kadın olacak ki, 
nihayet Lord karısı olmuş, Hindistan valii umumisi
nin karısı olarak Hindistana gitmiş ve sonra da İn
giltere hariciye ruwnrun kansı olmuştur. 

O nihayet başvekil olmayı bekliyordu. Fakat 
Kral beşinci Corc onu değil, 923 de Lord Baldvini 
başvekalete tayin etmişti!. 

pekala eğlenilebilir. Hem anlamı- beslediği emeller sönmüştü. Çünkü bir gün guzete
yorum bir insanın eğlendim de- de genç Gürzonun ikinci sevdiği Şikagolu Mis Leiter 
mesi için duyması, idrak etmesi ile nişanladığını okumuştur. Bunun üzerine Amcri
lazımdır. Alkol buharile benliğini kalı muharrir kadın varacağı söylenen İngiliz mu
ve dimağını bulandıran bir adam , harririne giderek arlık aralarında hiçbir söz 9lma
nasıl eğlenebilir. Bazılarının iti - ,..,;;,;;,;;,;;;;,;;,;.,;;;,-;,;;;,;,,,,,,,..,,,..,,""'""""""==.,;.,,,.......,,.--..,,==========';"""':'"""====="""'==.,,.,,, 
kadınca alkolün tenbih safha - ıH G•d• G•• ı H ' HİKAYE 
sı~~a neş'e olurmuş; sorarım ~aç ey ı ı un er ey . APARTIM AN 
kişı bu safhada kalıyor• Bır mud-
det sonra diğer safhal:ır başlıyor, (5 inci sahifeden devam) nihayet en az onar dakikadan yir-
beyin kararıyor, göz dönüyor, bu- mi dakika bu iki tramvayı bek-. ı Yollar yapılınca vesaiti nakliye nun eg ence neresinde, er+ esi sa- }edikten sonra bir buçuk saat tram-
b hk" h 1 • "d b güçlüğü ortadan kalkabilir, kana-a ı m. a mur ugu ve mı e. ar- vayda oturmak lazım. Halbuki bir 

kt k f d d E 1 lizasyon tesisatı tamamlanırsa sa a .ı esa. a cab.a. ğ en·c· e v. e ış· adamının vazifesi başına gitmek 
"l b ı ı sıhhatimiz temizlik yolu ile bir e6 entı ta ı o ursa ınsar; .eg.enır. içi iki saat harcaması imkansız -

B!z boyle anlıyoruz v~ beyle ya- çok şeyler kazanır değil mi?. Yal- dır. İmkan bulunsa bile büyük 
G 1 k nız bir sual sorulabilir: •Şimdi, 

,pıyoruz. enç i ten de, cemiyetten fedakarlıklara katlanmak lazım. 
de istediğimiz budur bunlar yok amma yıne yaşıyoruz.• 

( 4 üncü sahifeden deva•I\' 

- Kız, kabahati yoksa zavallı 
dayıma mı yüklettin?. Kendi kur· 
nazlıklarını, planını söylemedin 
de, masum rolüne mi girdin?. 

Piraye Zühdü Yılmaza döndü: 
- Ne yapayım Zühtücüğüm .. 

lık Deybler ailesinin eline geçti. sız ve Amerika kombinezonundan 
Son evlıidı Antuan Deybler de ge- korkmıyacağını yazmaktadırlar. Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Hd-
çenlerdc öldü. İtalya ile iki demokrat devlet a- kimliğinden: 

Hayır diyeceğim. Yaşamak, ya
ni hayat eksiklik kabul etmez. 

Çapa ile Maçka arasında sür
atli otobüsler ve tramvaylarda ak
tarmalı biletler usulünün ihdas e-

Gideceği yoktu .. Artık sıkılmış -
tım .. Ben yalruzlığa alışmışım .. İk
bale söy lcdim.. Bana böyle bir 
plan hazırlıyabilcceğini vadetti. 
Bugün de bu planı tatbik ettik .. 
Yalnız. bır şeye hayret ediyorum. 
o ağır başlı adamı şu İkbal nasıl 
kandırdı... Hayret.. Yaman kafir· 
dir, İkbal vesse!Am ... 

Yazımıza son vermeden 40 se- rasındaki münasebetl~o, bir defa Kostaki Logoteti, Pelaiye vesa -
nede 400 kişinin kellesini uçu - daba, Habeş meselesi zamanın - irenin müştereken mutasarrıf ol -
ran bu adamın hatıralarından bir daki vaziyete benzemiye başla - dukları dört bin lira muhammen 
kaçını nakledelim: mıştır. Şu farkla ki, 0 zaman, İtal- kıymetli Beyoğlunda Tozkoparan, 

• D4Inuazo adlı altmış beş ya- yanın karşısında birinci derecede Mezarlık sokağında eski ve yeni 36 
şında bir ihtiyarı idam ediyordum. düşman İngiltere idi Ve Fransa sayılı evin tamamı şuyuun izalesi i-
Ellerini bağlarken gözlerim ya- bu baş düşmana yardımcı olduğu çin açık arttırmaya konulduğundan 
şardı: için İtalyanın husumetine maruz- 21/3/939 tarihine müsadif Salı gü-

- Üzülmeyiniz, dedi. Müsterih du. Şimdi ise, İtalyanın karşısın- nü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu 
olarak ölüyorum, memnunum. İn- daki düşman Fransadır. İngiltere Sulh Mahkemesi Ba~k5.tipliğince 
tikıımımı aldım, Hayatımın en de bunun yardımcısı olduğundan müzayede ile satılacaktır. Arttır -
mes'ud günü bugündür .. • İtalyanın husumetine hedef ol - ma bedeli muhammen kıymetin % 

Sözümüzün bu kadar uzama -
sına vesaiti nakliye sebeb oldu. 
Hiç şüphe yok ki yol ve vesaiti 
nakliye nihayet belediye birbirine 
bağlı şeylerdir. 

İstanbul azab çekiyor!. Bu söz 
doğrudur. Şehir içinde rahat seya
hat edemiyoruz. Tramvay, Tünel, 
vapur, otobüs ve nihayet otomobil 
hepsi intizamsız ve halkı yoran 
bir sistemle çalışıyorlar. 

dilmesini temenni ediyorum. J 

Sabahları çıkan gündelik bir 1 
gazetede çalışan matbaa işçileri: 

- Edirnekapı, Fatih, Aksaray ve 
Beyoğlu cihetinde oturuyoruz. İ
şimiz gece 2,5 ile üç arası bitiyor. 
Yağmurda, soğukta bu yolu yü-

rümek imkanı olmadığı ıçin sa
baha kadar matbaada uykusuz ve 
yemeksiz bekliyoruz. Kazançları-

.11.EŞAD FEYZi 

Uyk ~ Hapı 

Yutmuş! 
•Epin2lde bir mahklıma, adet maktadır. yetmiş beşini bulursa o gün ihale 

mukabil 3 altın 10 sol aldı. 

Tramvay artık bızim oldu Bizi 
eskisi kadar yormaz. Tünel de öy
le diyoruz. Ya ötekiler ne olacak? O üzere, bir kadeh rom vermek is- edilecektir. Bulmadığı takdirde en 

cıevre aid bir vesikada, idam ce- tediın. Reddetti, ve: !stanb;,,I 3 üncü Jcra Memurlu - son arttıranın taahhüdü baki kal - Her İstanbullu vesaiti nakliye-

rruz az olduğu için otomobille evi
mize· gitmek imkanı bizim harcı
mız değil. 

Herkes ayni derdden şikayetçi. 

(:J inci sahıfeden devam) 

- Ben bir hastabakıcıyım. Ba
na çok yorgunluk veren biı' hasta 
ile meşgulüm. Yorgunluğumu gı· 

dermek için yarını bardak şanı, • 
panya içtim. Üstüne de hastalard 
verilen uyku haplarından bir kaç 
tane yuttum. Sok2ğa çıktım. 

u.lannın masrafı yazılı. Cellad, _ Teşekkür ederim,. fakat için- ğundan: mak şartile ikinci arttırma gününe den şikayet ediyor. Geceleri (bazı 
~enede 60 altın alıyordu. Elbise ce suhoş oluyorum. Sarhoş olun- Berç Selyan: Beyoğlu !stikliıl tesadüf eden 5/4/939 Çarçamba gü- yerlerde) otomobillerden başka 

Hele günde birkaç defa köprüyü 
geçmek istiyenlerin Allah yar
dımcısı olsun. 

Bana öyle geliyor ki yakın bir 
ve mesken bedelinden başka ay- ca da yaptığımı bilmiyorum.• caddesi 51 numarada mukim ikenı nü saat 15 ten 16 ya kadar İcra olu- vesaiti nakliye yok. 
nca şu veriliyordu. ·Bir başkası da: halen ikametgiıhı meçhul nacak ve en çok arttırana ihale e- Muhterem vali Dr. Kırdar şehir 

As k 
- Hayatımda yalnız bir defa iç- Vasil Demirci 0 g-•lunn iki yüz on dilecektir. İhale tarihinE: kadar bi- işlerini bir programa bağlayıp fa- zaman sonra: 

ma için 60 Sol 1 h ı N d" tim. İşte o tek kadeh beni buraya !ıra veım•ğe borçlu olduğunuz i _trikmiş ve birikecek mıil!ye, beledi- aliyete geçerken bu derdi herhal- - Hey gidi günler ey... ey ı 
Çarha germek için 1 Altın 40 • 1 ·ı · k f · h sevıteıti. Bu hatayı hır daha tek- dn alacaklının Beyoğlu 3 üncü ye vergı erı va ı ıcaresi ve yırmi de birinci plana alacaktır. Bilhas- çektiğimiz sıkıntı?. Şimdi ra at Hastabnkıcı hemşirenin ya n -

da çalışan diğer bir kız da mah • 
kemeye şahit olarak çağılmıştır. 

Fakat hemşirenin sarhoş olmak 
kasdile içki içer takımından ol -
madığı anlaşılarak kendisi koyu· 
verilmiştir. 

Kafa kesmek için 1 altın 20 • • ı Bir bilek 
40 

• rarlanı2k istemem. Mazur görü- Sulh Hukuk mahkemesınden aldı - senelik taviz bedeli ve tellaliye sa otobüs ve tramvayla gece va- rahat işimize gücümüze gidetili -
nü1 ., g-ı 14/Teşrinisani/939 tarih 38/24 müşteriye aitt.ir. Arttırmaya işti - purlarının temini ihmal edilmez yoruz. Diyeceğiz. 

Yakmak 1 altın 20 • !'ar!ste bir haydud debeleniy<'r- numaralı haczi ihtiyati kararı da - rak edeceklerın muhammen kıy - sanırım. Eğer bugünkü vesaiti nakliyeyi 
Yakmak suretilc idam biraz pa- du: iremizin 38/5323 numaralı do•yasi- rn<?tin yüzde yedi buçuğu nisbctiı - insan bu .. Bazan yapılacak iş- şikayete kalksam ömrümün bü -

halıya mal oluyordu. Çünkü cel- - Sakin olunuz, az acı hisse _ le infaz edilmiş ve altı lambalı de teminat akçesi veya mi!H bir !eri yapılmış gibi kabul edip ken- yük bir kısmını şikayetlerimi sıra-
liid, en azı bir çeki çalı çırpı, odun d~rsiniz. Dedim. Sözümü dinledi 174367 numaralı radyo vesaire hac- bankanın temınat mektubunu ge- di kendine hayaller kurar. Ben de lamamla geçecek!. 
_ _________ .._ _____________ ..;_;;;;,;;;;.;;.;::;.· zedilmiş ve icra ıiliıs kanununun tirmeleri şarttır. Arttırma bedeli i· kendimden başlıyarak bir çok 

- - - - - - - - 264 üncü maddesine tevfikan yapı- hale tarihinden itibaren yedi gün hemşehirlinin vesaiti nakliye me- ~/llll • Te~başında Burhaniye Sulh Hukuk Mahken•· 
lan icrai takip üzerine yukarıda ad- zarfında mahkeme kasasına teslim selesi hakkında fikirlerim aldım. 

1
·1H
1 

Şeh1r Tıyatrosu sinden: 
resi yazılı ikametgahınıza ödeme edilecektir. Aksi takdirde ihale Maçkada oturan ve mektebi Ça- plj DRAM KISMI 939/63 

emri gönderilmışse de ödeme emri fesh ve farkı fiyat ile zarar ve zi- pada olan bir muallim diyor ki: .~ ! Buakı;•m ?.O.JIJ Ja Yirmi scnedenberi bı r•1 a e 
nin arkasına mübaşir tarafından yan • faiz bilahüküm kendisinden - Maçkadan Çapaya gitmek i- fasıl:ı ormandan ihta etlıği g J3 
verilen meşruhatta mczklır ikamet- tahsil edilecektir. 2004 numaralı. ic- çin vesaiti nakliye yok. Evet ha- (BİR MİSAFlR GELDİ) yazılı hudutla mahdut yerin tesci • 
gahı terkettiğiniz ve yPni ikamet -i ra ve iflas kanununu~ l38 inci .. mad kikatte yok.. Çünkü Maçkadan İstiklıil caddesinde K0m• dı kı ,m, !ini istiyen Burhanıyenın Şarköyüıı 
gahmw da bilen olmadığı anlaşıl _

1 

desıne tevfıkan gayrımenkul uze - Çapaya gitmek için iki tramvaya Bu akşam 20,30 da den Mehmet Ali Somalının yapıl • 

lJaş, Diş' Nez/e,Grip Romafizma mış olduğundan u. K. kiyenin ila - r~deki i_ııotek sahibi alacaklılar~a binmek, iki defa para vermek ve YANLIŞLIKLAR KO.MEDYASI makta olan muhakemesinde: :30 
nen tabligata ait maddei mahsusa - dıger alaloodarlar gayrırnenkul u- lira kıymetinde olcİtı,unu beyan e· 

-ı evralj" i kırıklık v e büt ü ~ 1 d h l k sına tevfikan tebligatın ilanen icra- zerindeki haklarını bahusus faiz ve den işbu gayrımenkul üzerine bir 
, n agrı e rınızı e r a e s e r . • . 1.•. d k masrafa adir olan iddialarını ıspat ı· b ) B ) eli ı·ı } 

. sına ıcra hakım ıgınce e arar ve- stan u e e yesı" a" n arı hak iddia edenler olup olmadığınıll 
icabında gUn de Uç ka, e alınabilir. • • rilmiştir. iç.'." ilan tarihinden iti~are.n yi.rmi bilinmesi için resmi gazete ile iJiı· 

-------------------------=:....::=: ı İşbu ilan tarihinden itibaren bir gun zarfında evrakı musbıtelerıy - nına ve muhakemenin de 9/3/939 
Yüksek Mühendis Mektebi Alt ıma ay içinde yukarıda yazılı borcu le birlikte satış memurluğuna mü- Kısıklı Bulgurlu caddesinde 16 sayılı evin harap ve maili inhidam Perşembe saat 10 na talikine karar 

masraflarile beraber ödemeniz la - racaat etmelidirler. Aksi takdirde oldu.,au ve hissedarlarının meçhul hulundug·u verilen rapordan anlaşıl- d "I Ve Ek "it K · d verilmiştir. Aşağıda yazılı yer e" 
S i m e O m ISYO n U n 8 :ı zımdır. Borcun tamamına veya bir hakları Tapu sicillile sabit olmıyan rruş olduğundan, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında izalei mah- gayrimenkul üzerinde bir hak id· 

Mektebimiz!n elektrlk laboratuarında yaptırılacak tesisat açık ek- kısmına vevahut alacaklının taki - !ar satış bedelinin paylaşmasından zur ettirilmesi aksi takdirde yapı ve yollar kanununun 44 üncü madde- ' • dıa edenler bulunduğu takd irde .,. 
siltmeğe konulmuştur. Eksiltmesi 27/2/939 tarihine rastiıyan pazartesi bat icrası hakkına dair bir itirazı - j h'."'iç kalırlar. Şartname m~hk~me sıne tevfikan muamele ifa kılınacağı tebligat makamına kaım olmak rakı müstıitelerlyle me1.ktu :ıde 
günü saat 15 de Gümilşsuyunda Yüksek mühendis mektebi arttırma ve nız varsa yine bu bir ay içinde is - dıvanhanesınde herkesın gorebıle- üzere ilan olunur. (1099) (B) ırı e· 

1 Burhaniye Sulh Hukuk 11' ,ı 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Keşif bedeli (1700) ve muvakkat tida veya şifahen icra dairLsine mü ceği yere asılmıştır. Fazla tafsilat >< >< v • -r -r sinde hazır bulunmaları ak ~ 
teminatı (127.50) liradır. TaUblerin prtnamesini görmek üzere her gün racaatla bildirmeniz, bildirmediği- almak istiyenler 938133 sayı ile Senelik muhammen kirası 144 lira olarak Kadıköyünde Caferağa dlrde iddiaları mesmu olam ,cat1 

ve eksiltmeye gır' eceklerln muayyen gun- ve saatte arttırma ve eksiltme niz takdirde icra ıfliıs kanununun Başkatipliğe müracaat'an ilfuı 0 - ah··" · d ş · N 1· k ğınd B - -.. m ı..uesın e aır e ı so a a ag maualli ve ahır bir sene müd- iliın ohınur. (1096) 
komisyonuna mUracaatlan ilan olunur. (764) 74 üncü M. tevfikan mal beyanın - lunur. (lSl09) detle kiraya •ıerilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli 

da bulunmanız lanmdır. Borcu ö- Zay i R uhsa tna m e ihale gününde isteklisı bulunmadığından arttırma 28/2/939 Salı gü-
Tescili istwctt dikmeliğin 

lı.ududtl ve mc.•kii: İstanbul Defterdarlığından : 
Sıra Muke!lefin 

No: Adı 

1 Şarl Vanel 

2 Halid 

işi 

Komisyoncu 

Eski adresi 

Yeni Postahane caddesinde Ksan
topulo han 9 N o. da 

Soğan, patates Ahiçelebi, Yemiş iskelesi cadde -
tüccarı sinde 4 No. da 

Yakanda adı, işi ve eski adresi gösterilen kazanç vergisi mükellef-
1cr.nden Şarl Vanelin vefat ettiği ve ailesinin de ecnebi memlekete git
tiğı t~hkık edilmiş olduğundan mumaileyhin hali hayatında iken ver
Jiğı 1934 takvim ılı ticaretine aid beyannamenin sıhhatinin tevsiki 
ıçin vercsesınin nezdinde olması lazım gelen ticari defter ve vesaikile, 
!arıhi ıljndan itibaren yirmi gün için~ Defterdarlık hesab mütehas
ıs .rı bürosuna ve diğer mükellef Halid ise namına tarhedilen vergiye 

itir:ız etmiş olmasından iddiasının tevsiki ve şifahen dinlenmeşi ıçın 

dr :nndc bulunamadığından verilen karar mucibince ilan tarihinden 
t:baren on beş gün içinde İstanbul kazanç itirazları tetkik komisyo-

nund lüzumu müracaatları iliınen tebliğ olunur. (1059) 

İstanbul Berberler Cemiyetinden 

demez ve mallarınız hakkında be - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve - nüne uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs
yanda bulunmazsanız hapisle taz - kaletinin 10/63 ve 29/6/929 tarihli! !ekliler 10 lira 80 kuruşluk ilk tem inat makbuz veya mektubile bera
yik olunacağınız gibi yanlış beyan- Ovomaltine ve 10/64 numara ve ber yukarıda yazılı günde saat 14,30 da Daimi Encümende bulunma-
da bulunursanız hapisle tecziye e - 29/6/929 tarihli Formitrol adlı müs. lıdırlar. (2) 1101 
dileceğiniz hususlan malumunuz tahzarların ruhsatnameleri vaktile _____ ;...;... _____________________ _ 

olmak üzere ilan olunur. vekilleri bulunan Pervanides ve Gümr ük muhafaza genel komutanlığı 

Şarköy civarında K~ratepe rnev· 
ltiiııde doğusu karalı verest' bB' 
tısı Y altup oğlu Mehmed, pc 'raıı. 

Ahmed onbaşı kıblesi taşlık araıı 
ile mahdut ve tahmin~r. on dönü!ll· 

(38 - 5323) Hazapis müessesesi namına, veril - Satınalma K o misyonunda n 
miş ve taraflarından hıfzedilmekte 1 T A s H t H . . .. . . . 1 - Gümrük muhafaza teşkilatı için 7 kalem gamsele malzemesinin a k 1 f b • 
iken ışbu m.uesscsenın tasfıyesı es- 21/2/939 salı günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. .. a er • r 1 

tt ·- • ': 
Dünkü nüshamızın 6 ıncı sayfa- nasınd>. zayı olmuştur. Bu kerre 1 2 Tah . . 296 1. 35 k 'Ik . 2 . lıl n l•rı 

kiıl .. h . ld . . . . b - mını tutarı ıra uruş ve ı temınatı 3 liradır. ------------~ sının 6 ıncı sütununda münderiç İs- ve etını aız o ugum ıçın ış u 3 ş lis . k · d d G.. .. . . 1250 t d · h d l a'· .. talı 
1 

h 
1 

. - artname ve tesı omısyon a ır. orulebılır. on emır ur ası a ınac ,. 
tanbul 4 üncü İcra memurluğunun mus zar ann ru satname erı ye- 3284 sayılı kanun mucibınce 1250 
937/3959 sayılı icra emri iliirunda niden namıma çıkaracag-ımdan za- 4 - İsteklile.rin gün ve saat.in.de il.k te .. min·a· t .. makb.uzlan,ve kanuni 

G l t k thal ğ d ki k ı ton demir hurdası Kırıkkale istas· 
borçlunun ismi sehven Harilansa yi olan yukarıda tarih ve numara - vesikalarile birlıkte a a a es ı ı at gumru un e omısyona ge - ıı yonunda teslim §ar!ile beher ton 
diye yazılmış oldug-u görülmüştür. !arı yazılı müstahzarlar ruhsatna - _mc_ı_e_ri_. _ _ u_o_2_5_l_____________________ h. • 

~!namesinde izah edildiği veç ı 

Borçlunun ismi Harilaus olduğu melerinin hükmü kalmadığı ilan o- J and a r m a Genel Komutanlıgw 1 Ankara le (22) lira (16) kuruştan satın a • 
tashih olunur. lunur 
-----------------·----------- A d lınacaktır. Şartnamel r. merkez s~· 

J d ı k t ı w A k Satın ima K omisy o nun an : tınaıma komisyonu a b:1rı bede1 
an arma g ene o mu an ıgı n ara 9 

ı k 
1 - Bir giyimine kırk kuruş joymet takdir edilen on beş bin iki verilecektir. Taliplerin 3/Mart/9~,, 

satına ma omisyo nund a n b k k b. ·ı b. w yüz geyim çeşitli at ve bir geyimine otuz eş uruş ıymet ıçı en ın Cuma günü akşamına lca r ·" 
1 - Bir tanesine dört yüz altmış kuruş kıymet biçilen vasıf ve ör- sekiz yüz geyim çeşitli katır nah 2/3/939 perşembe günü saat onda ka- edecekleri demir hurdası ı<ao ır 

neğine uygun bin dört yüz Tulga 21/2/939 salı günü saat onda pazarlılı:la palı zarf usulile satın alınacaktır. 7,5 nisbetinde teminatl:ırile birli1'' 
satın alınacaktır. 2 - Şartnamesi komisyondan parasız olup örneğinde görülebile- te şartnameyi kabul ettiklerine d~ 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu pazarlığa ka- cek bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 503 lira 25 kuruş ilk teminat kayıt ve sarahati havi fiyat teki 
nşmak istiyenlerin 483 liralık teminat ve kanunda yazılı belgelerle banka mektubu veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektublannı !erini merkez satınalma komisyo • 
belli gün ve saatte komisyona baş vurmaları. (531/10491 belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmalan (410) (811) nuna vermeleri. (908) 



._ _____________________________________________________ . 

Bir Halkevinde genç kızlan ,. ... • nil li kıyafette bir mera.rim esnasında 

Yüzbinlerce Vatandaş 
Halkevlerinden Fayda 
Görüyor, Bilgi Alıyor 

Yedi Yıl İcinde Gösterilen 
' 

Faaliyeti R akamlarile Yazıyoruz 
Hal!:evleri, yurdun her tarafın

da birer kültür ve medeniyet ça
tısıdır. 7 yıl içinde, yani Halkev
lerinin ilk kurulduğu 1932 sene
Sindenbcri milyonlarca vatandaş 
Halkevlerinden feyiz aldL 

1933 de 34,858 Halkevci vardL 
Bugün 136,535. 

1933 de Halkevlerine gelenle -
rin sayısı 1,226,406 idi. 19JB de 
7,942,160. 

193? de Halkevlerinin kl"ıtüp • 
liaııeleıine 428,274 okuyuc•J devam 
etmiştir. 1938 de okuyucuları 
1,909,910 dır. 

1933 de ancak llalkcvl konfe -
ransı verilebilmişti. 1938 yılı için

de Halkevlerimizde 2727 konferans 
verilmiştir. Dinleyicilerin yekıi • 
nu 800 binden fazladır. Konferans 
başına 340 kişi düşüyor ki artan 
bir rağbetin en parlak delili sa
yılabilir. 

Temsil köylere kadar teşmil e
dilmektedir. Kır sahneler.nde a
çık hava temsilleri veren Halkev
: ri gittikçe artıyor. Köylerde o
kııma odaları açılmıya, köyler içil' 
sryyar kütüphaneler temin ed:l 
ı. ıcğe başlanmıştır bile. 

Sosyal yardım şubeleri, hen 
~ıuhitin içtimai yardım terbı;· .. ve 
adetini tesis ve inklsaf ettirı•·or-1 > J 

tr, hem de en muhtaçlara tez el-
den yardım etmesini, köyLre ka
dar şifa götürmesini biliy0 . ı&r. 

İSTİDADLAR İNKİŞAF 
EDİYOR 

. Halkevlerinin olduğu ycrlerd~ 
ıslidadlar inkişaf ediyor, maddi 
Ve manevi ihtiyaçlar belirip tat
l?ıinine çalışılıyor. 
Değerler işleniyor ve meydana 

~ıkıyor. İrfan ışığı karanlıkla• a 
~Uyor Bilgi ve görgü >'.lyU bü
t n susarmşlarm ağızlarms uza
~ış bul:ınuyor. Başkanlar: ve 
~onetim kurulları muhitlerıntleki 
U.lkülü elemanları toplayıp kay
naştırmoyı bilen ,Parti teşkilatı 
"e mahalli idarelerin yardım ve 
alakalarını hiçbir zaman esirge
ınıven Ank .b. İz . "b· :S • ara gı ı, mJr gı ı, 

.alıkesir gibi, Manisa gibi, Bursa 
gıbi Us k ·b· s· · t·h '. _.a gı ı, :verek gıbi, Fa-
b1. gibı, Eminönü gibi, Beyoğlu gi
~ ve M<.>rsin gibi, Diyarbakır gibi 
.
1 
alkevlerimizin muvaffakiyetleri 

ı e r .. 
eıım adına ve ürk milleti 

adına ··•·· ogunrtiliriz. 
l\ftlNEVVERLERE DÜŞEN 

VAZiFE 
, 209 Halkevimizin hepsinin de 
,alışkan ve verimli olduğunu kim
se idd" e ıa edemez. Şu kadar var ki, 
_n durgun görünen Halkevi bile 
'"Uh" n ıtınde bir hareket uyandır -
ltştır. 

t:e"'d . _ • ekı hamlelere önavalr ol-
'"Uş h' • 
h 1 

' ·ç olmazsa Halkevi diye 
ak · · i . ıçın halkla beraber ve halk 

~en uyanık ve aydın bir vatandaş 
}.endi hızmet ve himmetini bekli
ycn, kendi heves ve azminin tahak
kukuna hazır bır varlık ve kurum 
bulaca;;ını başından bilmektedir. 

2L':) Halkevinin bütün hizmet
lcrinı hır arada düşünmek, ancak 
iftıhar duymakla neticelenbilir. 
D:.ıda'< bükmekle değil. 

YAZILAN KİTAPLAR 
Halkevlerimizin şimdiye kadar 

neşrettikleri 300 cildden fazla e
serle muhitlerini tanıtmıya ve ay
dınlatmıya çalıştığını, bir yil için· 
de 40 binden fazla yurtdaşa şifa 
verdiğini ve 2 milyona yakın o
kuy ucuyu kitab saraylarında top
ladığı şöylece hatırlamak bile on
ların verimlerini ve yararlıklannı 
gururla anmıya kafi gelir sanırız. 

Halkevlerini daha işlek, daha 
çalışkan yapmak Türk münevver
lerinin elindedir. Mahalli idareler 
elinden gelen maddi yardımı yap
makta gecikmiyecektir; Parti teş
kilatı Halkevlcrini muvaffak et
meyi vazifelerinin en esaslıların

dan saymakta devam ve ısrar ede
cektir. 

Halkevlcrine muvaffak olmak 
mukadderdir. 

l\IÜSBET RAKAMLAR 

1938 yılında, Halk~v krınin ia -
aliyetine dair, aşagıda §U miliibd 
rakamları veriyoruz: 

1938 yılında 209 Halkevinde 
6215 kadın aza, 130320 erkek aza 
vardı. Bu bir yıl içınde 2727 kon
ferans verildi. 18314 ders verildi. 
1279 köy gezintisi ve tetkiki ya
pıldı. 267 sergi açıldı. 1760 filim 
gösterildi. 1703 temsil verildi. 

1420 konser verildL 
1930 yılında 209 Halkcvi kütüp· 

hanesindeki ki tab sayısı 285757 ol
du. Bu bir yıl içinde bu kitablan 
1,909,910 kişi okudu. 

Bu bir yıl içinde verilen 2727 

konferansa gelenlerin sayısı 

832188 kişidir ki, konferans başına 
340 dinleyici dü~üyor, demektir. 
Gösterilen 1760 filime gelenlerin 

Halkevi 
_ayısı 

367 Oldu 
Halkevlerinin 7 inci yıldö

nümü bu pazar bıLyı.ik meı a
simle kuılulan-ıcah·t.~. ı;,. ;;e
ne, mevcud 209 Jia!ket'hıoe 

bu merasim yapılırken. ayni 
gün, 158 Ha1'"e,,ı d\! yc11iden 
açılacak v~ çalt~ır.a ltayaıma 
girecektir. 

B!rk~ç ıııl içı!ide bıitıin şe

hir ;:e kasal>alarınıPda ta -

mamlanması rıa,1e ednıilmiş 

bulunan C. II. Pa·r~·:inın ba 

kültür müessescfr1iritı sine -
sine topladıkları ve ıı,p; ı~ıı -

cakları vataııdaşlar!u ••..ırd;ın 

her tarafında yapmakta ol • 

dukları ve yapacakları aııdın
latıcı ve yetiştirici neti~eler 
aşikardır. Halkevleri, memle

kette en güzel ve hayırlı kül
tür müesseseleri olmU§lardır. 

Yeni açılan Hallcevle.-ine mu
vaffakiyetler dileriz. 

tanda 
Halk evi 
Bek~& or 

H 
alkevlerınin Pazar günü 
7 inci yıldönümü kutlula
nıyor. Halkevleri ilk defa 

19 Şubat 1931 yılında açılmıştı. O 
zaman, memleketimizin ancak 14 
köşesı Ha kevi açmağa hazır ve 
elverişli goriılmüştu. 14 yerde bi
na, para ve eleman olduğu gö
rülerek hareket geçildı. Az za -

manda çok muva!fokiyetli neti
celer elde edildi. Ebedi Şef Ata

türkün ded.ği gibi, C. 11. P. sinin 
Halkevlerile bütün yurddaşlara 

kucağını açmağa başlaması, va -
tanda sosyal ve kültürel bir dev
rim yapmak yoluna ~rdi. 

Gün geçtikçe, Halkevlcrinin ve
rimi bir misli artacaktır. Her va
tanda Halkevlerıne girmeli ve 
çal!şmalıdır. 

Halkevlerini yaşatacak olan 
münevverlerdir. Bütün mulıitkr
de münevverler, Haıkevleri!e ala

kadar olurlarsa, bu kullur mü<'S
seselerinin faaliyeti bir misli da

ha artar. llalkevlerinde münev
verlerimize düşen vazüe çoktur. 

.Halkevlerinde verilen tem.ıillerden birinde 

sayısı da 804153 kişidir ki f ilim 
başına 490 seyircı demektır. Halk
len kütüphanelerinde, her kitab 
bir yılda hiç olmazsa 7-8 defa ye
rt.nden oyn81Ill§ ve okunmuş olu-

yo~eçen yıla nazaran bütün ra- I 
kamlarda bir artış vardır. Aza sa-
} ısı 40,000 kadar artmıştır. Kitab 
sayısı da geçen seıı<:kir in ıki mis

lidir. 
İÇTİMAİ YAiillDtLAR 

Halkevlerinin içtımai yardım 

sahasındaki faaliyeti ıyidir Geçen 
yılda 209 Halkevinin para yar -
dııru 29,000 liradır. Bunlar, mu
hitin en fakır olanlarına veril -
miştir. Yine muayene ve tedavi 
edilen hasta sayısı da 4,200 dür. 
Halkevi azası olan doktorlar köy
lere kadar giderek hastalan teda
vi ve muayene etmişlerdir. 

Yine bir sene içinde muhitin ta
lebe ve çocuklarına en fakir ve 
ayni zamanda istidadlı vatandaş
larına 11,000 takım elbise dağı
tılmıştır. Yine talebeye, köylüye 
50,000 defter ve kitab verilmiştir. 
Muhitin en muhtaçlarına 15,000 
kilo yiyecek ve yakacak maddesi 
dağıtılmıştır. 

Bundan başka Halkevleri yiiz
lerce talebeyi kendi hesablarına 
okutmaktadırlar. 

' 

H 

Yarınki 
Merasim 
Programı 
alkevlerinin yedinci açılı~ 
yıldönümü dolayısile 19/2/ 
939 saat 15 te Ankara Halk-

evinde ve dığer Halkev;erinde ya
pılacak tören programJ aşağıda -
dır: 

1- Halkevlerinin açılışının 7 in
ci yıldönümü dolayısıle yapılacak 
merasim 19/2/939 Pazar ı,tinü sa
at 15 te Ankara Halkevinde İstik
ıaı marşile başlıyacaktır. 

2- İstiklal marşını müteakip 
C. H. P. Genel Başkan Vekili Baş
vekil Dr. Refik Saydam tarafın
dan bir söy !ev verilecektir. 

3- Söylevden sonra Türk bes
tekarları tarafından bir modern 
Türk musikisi festivali yapıla • 
caktır. Bu festivalin programı şu
dur: 

A - Karagöz •senfonik süit., 
Cemal Reşid). 

B - Orkestra süiti (Hasan Fe
rid Alnar). 

C - Çütetel!i •senfonik grotesk 
dans• (Naci Kazım Akses). 

D - Konsertino (Ulvi Cemal 
Ergin). 

E - Sihir raksı (Adnan Saygın). 
4- Mevcud 209 Halkevile bu 

saatte açılacak, 158 inin m . ecmuu, 
367 Halkevındeki tören d 

1 
. . e saat 

15 te stıklal marşile ba , ak . . şayac , 
Başvekılm nutku dinlenecek ve 
daha sonra kendi mahalli prog _ 
ramlarının tatbikinft ge .1 kt" • çı ece ır. 

5- Ankara Halkevındek' . ı mera-
sını,. Ankara radyosile neşredile -
cek!tr. 

Not: 

A - Mt>rasimi miilcakıp An _ 
kara Halkevi salonunda Halkev
lerinin şimfüye kadar neşretmiş 
oldukları ltitab, broşür ve mecmu
alardan mürekkeb bir sergi açı
lacak ve diğer bir salon da ışıklı 
levhalar ve grafiklerle Halkevle
rinin çalışmaları gösterilecektir. 

~',?de çalışmak için kurulmuş bir 
lu Uessese olduğunu anlatmış bu • 
nınaktadır :a ·· . Halkevleri sporeul annııan bir grup B- Aynı gün Ankara Halke-

0Yle herhangi bir muhıte dü-

7-aoıc !SLG&Ar-ıa şua AT ı• 

• 
Fi L.. O 

1 efrika l\umarası : 34 Y.:ızon: Rahmi YAGIZ 

s·z de Kuru a amızın Derdine 
endimiz Çare Bulacağız 

Moskof Gavuru Her Gün Gemilerimizi Batırıyor 
Bize Milyonlarca Zarar Veriyor 

BİR NUMARALI HALK manından hemen ik, ay evvel Rus 
f'İLOSUNUN TE~KiLi tahtelbahirkri ıarafından cayır 

21 Kanunuevvel gur.ü, Trab • cayır yakılmış, Dursun Ali kap-
zon bombardımanının nihayet bu- tanın canını sıkan bu hal onu 
luşunda idi. Trabzon snhiiindeki hemşerilerinin yanmda yükselt-
asmalı kahvenın, eski kalenin göl- mesinc rağmen cesur kaptanın 
gcsi diışen yeşil bahçesir.de (1) gönlünde ince bir sw meydana 
Dursun Ali Reısin etrafında top- getirmişti. 

!anan yekunu 70 i mütecavız ta- Dursun Ali Kaptan Osmanlı do-
ka sahipleri huşulu bir scssizI,k nar.masının Karade"izdeki ilk ha-
içinde Tuf~n K.;ptanı dinliyor - rek5.tı ve Amıra. SJşonun deniz ha 
!ardı. kimiyetini elinde buluııdurduğu-

Harb başlamadan 7 yelken]~ bir nu tevehhüm ettığ; zamanlarda, 
motörlü, 8 takanın sahibi bu - arka arkaya Rus donanmasının, 
lunan 70 lik denız kurdu, Tufan talıtelbahirlerinin taarruzuna uğ-
Kaptan içten gelen bir acı ile ze- rıyan ticaret filosur.un fC'Ci 5.kı • 
hirleşen dilini sağa sola sakın- belleri karşısında bır halk filosu 
nıadan har ket ettiriyor, d.nlcyi- mcydar a getirmcği, l:.u mılis tq-
cileri coş'uran btr tal5.katla fi - k.la~ı ıle diışmanla boy ölçuşme-
kirlen"i şöyle anlatıyordu: {;e, Rus den..z kuvvetlerının zırh-

- H~ uş klar Anlaş.ldı ki hü- lı, t.ıplu. torpido ve ateşh sil5h-
kCımetten biw havır yok .. Her- Jarla mikehhez harb vahidlcri kar-
kes bıti·nın çaresıne baksun, gen- şısınr.a cerpışmayı kafasına koy-
di derdini gendi görsun... :mı:. fakat vatandaşlarını bu !ik-

re ~e-.·keJecck fırsatın ge!.p çat· 
nı1.ıı.ı b~klemeğe koyulmuştu. 

İit•:wı ve dehşetli bombardı • 
ınanaar. sonra fırsat kendi kendı
nc r,elmı~ bulunuyordu. 

Hat<ii, Dursun Alı Kaptanın ta· 
sar:a~'"' •halk fliosu. "' !ıs tcşkl· 
lotı ıf~~s etn1ek iızcre ıken hır -
dr~ .. ,, ıe kendin. gosteren ;u ım· 
kandan istifade düşüne<lcrı or • 
taya atılmadan bu va:ııHt kuşı
sında hükUmetin iıcız ka!Jığını go 
ren Trabzon takacıları bu kararı 
kendı kendilerine verm,ş bulu -
nuyorlardı. 

O gün, daha bombardımanın 

harabeye çevirdıği binaların cnka• 
zı üzerinde taze dumanlar tüter
ken Tufan Kaptanın kapı kapı do
laşıp: 

- Ha uşaklar .. İskele ba n • 
daki asmalı kal-vLde toplanın ko
nuşacağımız büyuk işkr var. 

(~1!\.anıı \:ar) 

Neydeh'.ım ... Biz de kuri kafa-!=======================~~=== 
mızi'l derdi~e gcndimuz çare bu
liıc ı ğuz! l\fo ıkof cavuri herı;'.ın 

cemı ler:muzu batirı, bıze milyon
ları zarar vereyi. .. Ha b:z de bu
na karşi koyalum .. Elimuzda bun
ca taka var. Hükômattan izin is
teruz, bize top verir, tüfek verir, 
hepsinden daha lüzumlu olan izini 
verir ... Biz de Moskoflan gendu 
başımuza bo • ölçüşuruz... Ne 

dersinuz uşaklar!. 
Toplantıyı meydana getiren 

zıbkah, 1 >pulalı ve hiz başlıklı 
simsiyah kütle hep birden başla
rını salladılar, bir ağızdan tek -
r~rlocılar: 

- Jfa oy le yapalum!. 
Tufan Kaptan bir el işaretile 

herkesi sükuta davet etti, anlattı: 
- Oyle yapacağuz ... Elimuz

d~ çok taka var ... Başımızda Tur
sin Ali Kaptan bize kumandarluk 
e:lrr. Ha dede!arumuz bu taka
lar!an nice yıllar Moskofa karşı 

koydi. Biz da onların çocuğu oldu
i,'tlmuzu ispat idcliım. 

Toplantı çok ~yecanlı mtiza -
icer,.'cn sahne oldu; DursLn Ali 
Ka!')tnn. 40 yaşlarında ve mulns!z
liğınden ötürü silah altına alın

mnmış, goziınü budaktan sakın -
n.az ""ar 1,ir deniz kurduydu. 

Memleketinde meşhur vakarı, 

a ~·rbaşblığı, denizcilikteki meha
r~ti ile şöhret almıştı. Az konu
~ı·r, çok iş görürdü. Zamanının 

donanma kumandanı Amiral So
~ondan daha dilsız ve daha usta 
bir deniz adamı idi. 40 yaşına gel
d;ği halde dünya evine girmemiş, 
40 yıllık bekilr hayatında hara
ma el uzatmamıştı. Orta boylu, 
tıknaz, ve çok cesur bir insandı. 

Şileplerin denize açılamadığı 

sert havalarda denize çıkar, en 
büyük tehlikelerin karşısında so
ğukkanlılıkla hareket etmesini 
bilir, hulasa her hali ile kendini 
madun ve mafevklerine saydırır 
bir kaptandL 

Sayısı yediye varan takaların
dan ikisi son Trabzon bombardı-

(1) Karodenizin b~abili por
takal ve limon ağaçlarile daima 
yeşil bulunur. R. Y. 

vinin d,ğer bir salonunda Eve bağ
lı ressam ve heykeltraşların eser
lerinden mürekkep dördüncü re
sim ve heykel sergisi tertib edil
miş bulunacaktır. 

C- Her yıl olduğu gibi Halkev
lerinin bayramını bir gun evvelden 
kutlamak iizere 18/2/939 Cumar
tesi akşamı Ankara Halkevi sa
lonlarında hasılatı sosy;ıl yardım 

işlerine tahsis olunmak üzere bir 
balo tertib edilmiitır. 

Berlin - Ro~na, Paris - Londra 
Nüfuzu Çarpışıyor 

(4 üncü sahifeden de•ıam) 
Çekoslovakya' Cumhur reisine 
şimdi de Cumhuriyet ispanya baş
vekili katılacaktır. 

Binaena yh Almanlar, Franko 
İspanyasına bir takım na.sihatler 
vererek mesela Fransaya itimad 
etmemeyi tavsiye eylemektedir • 
!er. 

Diğer taraftan Frankfurter 
Zeitung gazetesi İtalyayı müdafaa 
etmekte ve şöyle demektedir: 

İtalya hiçbir zaman İspanyayı 
alarak müstemleke haline sokma
yı istemedi. Orada arazi elde et
meyi de dü~nmedi. Fakat Fran
sa ile Rus ·anın lspanyadakı mak
sadlarına karşı koymak istedL 

Parıs ile ,,foskovanın maksadları 
ayni değildi. Fransanın maksadı 

hpanyayı daıma zayıf bir halde 
bulundurmaktı. İspanya zayıf kal
dıkça Fransa bir gün oradan şima
li Afrikaya geçmtyi düşünüyordu. 
Halbuki kuvvetli bir İspanya böy
le bir takım tasavvurlara imkan 
bırakmJyacaktı. 

Musolini de bunu istiyordu. E
ğer onun maksadı başka şeyler ol
saydı beyhude yere birçok emek 
zayetmiş olacaktL Fakat sağlam 
"le müstakil bir İspanyanın dost
lui:u yalıuz başkalarının elinde 
b:r ınhisar halinde kalamazdL 

Almanya matbuat ve mehafili
nin bugünlerde ne dü§Ündükleri
ne dair böyle bir huLilsa yaµtı.k

tan sonra Avrupanın diğer ecne
bi matbuatı tarafından ileri sü
rülen üç ihtimalden bahsedelim: 

1- Ne olursa olsun Cumhuri
yetçiler sonuna kadar mukave • 
m<.>\ ederek mücadeleye devam et
meyi göze a!acaklardır. 

2- Her iki taraf arasında 31 
aydanberi devam edegelen bu da
hıli l·arbe nihayN vermek üzere 
k.,r.ıışmak teşebbüsüne geçilecek
tir. 

3- Cumhuriyet hilkômeti ileri 
sürdüğü noktaların b'ranko tara
fından kabul edilmedığıni, ken
disinin harbe daha ziyade devam 
edemiyeceğıni görerek artık da
ğılmJi olacak, bu suretle kendili
ğinden çekilecektir. 

Lakin Cumhuriyet hukt'.ımeti 
Hariciye N azınnın geçen gün va
ki olan beyanatından Avrupa ga
zetelerinin çıkardığı mana artık 
Franko ile müzakere) e girişmek 
ihtimallerinin kuvvetlendiği mer-

kezindedir. Çünkü Haricıye JSn
zırı müzakere için asıl şart olarak 
İspanyanın ecnebi nüfuz ve lesı

rinden kurtulmasını, tam ıstıkla
lini elde etmesi ve bir de İspan· 
yol vatandaşlar arasında barışık• 
lığın tesisini ileri sürmektedir. 
Şimdiye kadar ise General Fran

ko zaten İspanyanın tam istik • 
!inden hiçbir şeyin feda edi!ml • 
yeceğini söylemiştL 

Geçen gün Minorka adasının 
Franko tarafına teslimi için ln
gilizlerin Devonşir zırhlısında 

Cumhuriyet hükümetinin murah· 
hası ile müzakere cereyan eder -

ken İtalyan tayyarelerinin Ma • 
jorkadan gelerek bombard;ma:ıa 
kalkışması hadiseı;i bütün tsp.ı.n
volları da düşündürmüştür. Mi • 
norkanın teslimi beyhude • p 

kan dokülmesine mimi o\,..ak u· 

zere bu adanın artık Frank.1 tara· 
fına verilmesi demekti. Bo,;le !:ı:r 

sırada yabancı tayyarelerin ııcle
ı>ek bombttdıman tq ebbüsünde 
bulunmaları Franko tarafındaki· 
!en de memleketlerinin istikbali 

•çin endişeye düşürmüştür. Çünkil 
!spanyanın sağlam ve müstakil o
iarak yaşamasından başka bir e
meli olmadığını söyliyen yaban -

cıların böyle müdahaleleri ileri.ı 

ı~in onların ne gibi emeller bes!o
jiğine dair olan. birçok şüpheleri 
daiıa arttırmaktadır. 

• • 
BARSELON 

(4 üncü sahifeden deı-a'lı l 

talonyalılar, tamam beş yuz seıı~ 
Berengue sü!Alesınin, sonra Ar~

gon krallarının idaresinde ır. -
takil bir millet olarak yaşadılar. 

Fakat, Barselonun fcli.ket ve 

mihneti nihayet bulmadı. Harıcl 

ve dahili muharebeler devam e

d:yordu. Dünyada, Barse.on k -! 
harbe, isyana sahne olan bır ı;.hır 
yoktur denilse caız .. 

1640, 1697, 1809 da F•ansız'ar 

tarafından zaptolundu. J6l5, 1C5:l 

1714 ve 1812 de de İspanyolların 
dine geçti. 

H ulis:ı. Barsclon orı be liZ r
d,' ben kanlı mucadclelere sah· 
ne o!du. Bunun sonuncu olması -

nı, dökülen kanlara rihay@t ve
ril'llesini temenni etmek ınsanl bi 
vazifecLr. 
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ADEMİ İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

OR o nı 

1 
• Tabletlerl her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobl,) • 

ı 
Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Ha

kimliğinden: ı 

Mahkemenin 939/61 sayılı dos -

yasile Sümerbank vekili avukat 
Sabri Ersen tarafından Beyoğlun -

da Kumbaracı yokuşunda 2 numa
ralı Yenicami maliye tahsil şubesi 

tahakkuk katibi M. Emin aleyhine 
açtığı 30 lira alacak davasından do
layı yapılan duruşmasında davacı 

vekili senet ibraz etmiş ve mübrez 
senetteki imzayı inkiirınız halinde 

~· "' ~. I" •• • • • 

Güzelliğinin 1 A 
Sırrı Yok MAN KOKU 
Sebebi var ANKARA memurlar kooperatif şirketi tarafından getirilen en iyi 

ALM 
Knrşnn 

epoda tesl m 
T nu 25 llrad. ır. 
mühürlü Çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 

K 

Müracaat yeri 
Ankara memurlar Kooperatif 
Sirketi lstanbul irtibat bürosu 

Sirkecide, Yalıköşkü caddesinde, Liman hanı karşı• 
sında Mühürdar zade hanında No, 32 Telefon 2307 4 

Kuruçeşmede Altın Çapada 2 OepOSU: No.ıu Kooperatif deposu 
Telefon: 35 - 69 

.......................................................... 
istiktabının icrası için ı:elmesi, gel ,ı,.1" 

1 

mediği takdirde müstenkif addolu- _ 

:~:a!~~~;leb;~~~ ;:afc:sı~:ki~1~ 1- RA OY OLIN ÖKSÜRENLERE: I(" - RA REM 

İnhisarlar 
Cinsi 

Gazyağı 

Göztaşı 

Göztaşı serpme makinesi 
• Vermeral marka• 

muameleli gıyap kararının ilanen 
tebliğine karar verilerek muhake
mesi 20/3/939 saat 10 a talik kılın- 1 
mış olduğundan işbu gıyap kararı 

ilanına beş gün zarfında itiraz et - \ 
mediğiniz takdirde gıyabınızda ka
rar verileceği muameleli gıyap ka
rarı makamına kaim ,ılmak üzere 
illin olunur. , (939 - 61) 1 

U~ Müdürlüğünden: 
Mikdarı Vahi. 

16000 Kg. 
18200 • 

110 adet 

Beheri 
M.ı h, B. 
Lira Kr. 

14'1 60 
16,5 

15 

Tutarı 

Lira Kr. 

2360.-
3003.-

1650.-

%7,5 
tcmınat 

Lıra K. 

177.-
225.22 

123.75 

Eksiltme Saati 
Şekli 

Açık Ek. 14 
• • 15 

• • 15,30 

Dişleri mikroplardan, çiirükler -
den, iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de minele -
rinin bozulmasını ve sararması
nı menederek daimi bir güzel -
likle muhafaza eden asrın en 
kuvvetli diş macunudur. 

Her Sabah Öğle ve Akşam 
yemeklerden sonra 

RADYOLİN . ' - ' ' ~ ' • 
Cr. 

GÖZ HEKİMİ 

Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi N o. 10 Urfa aprt. 

Kükürt için serpme makinesi 
•Superba veya Vezüv marka• 104 • 15 1560.- 117.- • • 16 

I- Şartnameleri mucibince yu karıda yazılı 4 kalem malzeme ay rı ayn açık eksiltmeye konmuştur. 
II- Muhammen bedellerile m uvakkat teminatları hizalarınaa gös terilmiştir. 

,. .. ÇAR Ş 1 KAP 1 ., ı 

1 SUMER Salonunda , 
Her Cumartesi ve Pazar akşamı 

ve Pazar günü gündüz 

Bayan Nezihe Uyar'ın III- Eksiltme 13/3/939 tarihi ne rashyan Pazartesi günü hizalar ında yazılı saatlerde Kabataşta kiiin 
~ubemizin Alım Komisyonunda ya pılacaklır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı nabilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarile birlikte mezkUr 

tomisyona gelmeleri ilan olunur. •1081> 

İştirakile 
DARÜTf ALİMİ MuSIKt 

Heyeti konserler verecektir. 

- Meşrubat 30 kuruş 

S ÜMER BANK 

r lı 
Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk i 
Satışı 

1 iği 

Sı~tinizi St:vt:rdeniz ? 

İZMfRfN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARNALAR! 
Her ) erılen israrla isteyiniz 

Seliinık Sergisinden Büyük 

Mükiifat. 1 

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415 Kuruş 
16 )) )) 480 )) 

Nazilli Bez Fabrikası malı 24 » l> 580 
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 » l> 580 

Ya~nız E.reğ!i Bez Fabrikası:ıda: 
10 Balyalık siparişler içio 
15 

1 25 
50 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

letanbu! 4 üncü lcra Memur~ ı 
ğundan: 

İplik müslehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verecekleri 
ve 24 n umaradan inceve muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 

Evvelce Fatihte Sofular cadde • ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını gene ayni şarllarla yalnız 

... .. 
Muhamme~ B. % 7,5 - Miktarı Saati Cinıl 

sinde 73 numaralı hanede mukim i- Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. ................................. .._ .................................. ... ken halen adresi meçhul bulunan 

Kereste 
Beyaz çul 
(başı bağlı) 

1209 M 3 
115000 Adet 

Düz beya.z kana~ 250000 metre 
viçe 

lleheri Tutan T cmınatı 
Li. K. LL K. Li. Kr. 

51987 - 3899 03 
- 70 33033 - 2477 48 

(Kilosu) (Takriben) 

15 
15,5 

- 15,5 38750 - 2906 25 16 

I - Şartnameleri ve numuneleri mucibince yukarda yazılı malze
me ayn ayrı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminaUan hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 27 /2/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 kuruş 
kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü ge
çen şubeden ve İzmir başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektublarını 
kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzlarını veya banka te
minat ıııektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden bi
rer saat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri illin olunur, (826) 

... lf. 
Cinsi Mikdan 

40 lık çivi 15/50 m/m. 2000 kilo 
Kadranlı otomatik 
baskül 1 aded 
Kilot pantolo'.! kasket 12 Takım 
Kasket 12 • 
Kaput 12 • 
Çizme köşele 12 • 

Muh•mmen B, 
Lira Kr 

375 

700 -

546 

Muvakkat T. eksiltme 
Lira Kr. 

28 12 14 

52 50 15 

41 95 15,30 

I - Yukarıda cins ve miktarı yazılı (3) kalem malzeme şartname 
ve mevcud nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 3/3/939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşda kain levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
lı komisyonunda yapılacktır. 

1 IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alına
J bileceği gibi nümuneler de görülebilir. 
!( İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
tı. paralarile birlikte mezkfır komisyona gelmeleri ilan olunur. (940) 

it 
1 

n 

h 
eı 

k 
y 

Cinıi Mikdarı "* * yük Muh•mmen B. % 7,5 eksiltme 
tartma beheri tutarı tem ı ıat saati 

kabiliyeti Lira K. Lira K. Lıra K. 
~~~~~~~~~~-

Kamyon 2 adet 3 ton ~400 - 4800 - 960 - 14 
Satış kamyonu 1 adet 2 • 3100 - 232 50 14,30 
Arap sabunu 300 Kgr 562 50 42 19 15,15 

I - Değiştirilen fenni şartnamesi mucibince 3 adet kamyon ve yine 
şartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu ayn ayrı açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

ÖKSÜRÜK ŞURUf;U 

"Sirop Pectoral,, 
Eski ve yeni bütün öksürükleri 
geçirir, balgam söktürür, bronş· 
lan temizler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayıf olanhra 
bilhassa şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu İstanbul 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 9/3/939 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi 
kapalı satış kamyonu planı da görülebilir. 

V - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatle:rde % 7,5 güvenme pa-
ralarile birlikte mezkfır komisyona gelmeleri illin olunur. (1082) 

• • Cinsi Mikdan Muhammen B. % 7,S Muv. T. Saati 

Lastik çizme uzun 
ve kısa konçlu 
Balıkçı muşambasr kısa 

ceket, muşamba ve pan-

177 çift 

talon 150 adet 
Bahariye Bakımevi 

elektrik tesisatı için 

Lira Kr. Lira Kuruş 

745.- 55 87 14,30 

906.- 67 98 15 

321.58 24 11 15,30 

1 - Cinslerlle muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktar
ları yukarıda yazılı malzeme ve iş ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Il - Eksiltme 8/3/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizala
rında gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve keşifnameler her gün sözü geçen şubeden para
sız olarak alınabileceği gibi nürnuneler de görülebilir. 

IV - İsteklilerin muayyen gün ve saatte kanuni vesaik ile birlikte 
mezkur komisyona gelmeleri ve çizme ile musambalar için nümune 
get'rmeleri illin olunur. •1083. 

Ferideye: 
İstanbul Maliye Muhakemat Mü 

dürlüğü ve)<.ili avukat Hurşit Sün

ni Nişancıoğlu dairemize müraca -
atla, Cezaevinde yediği ekmek be

deli olan 8 lira 37 kuruşun % 5 fa
iz, % 5 ücreti vekiilet ve icra mas
raflarile birlikte tahsili zımnında 

dairemizin 937 /3949 sayılı dosya • 
mızla takip talebinde bulunarak 

dairemizce namınıza tanzim edilip 
adresinize gönderilen 937 /3949 sa -

yılı ödeme emri arkasına mübaşiri 
ve mahalli polisi tarafından veri -

İSTANBUL BEŞİNCİ İCRA MEMURLUGUNDAN: 

Zabelin Françesko İstefano alacağından dolayı haczedilip satışına 
karar verilmiş olan ve tamamına üç yeminli ehli vukuf tarafından 

iki bin yüz yirmi lira kıymet takdir edilmiş bulunan gayri menkulün 
on hisse itibarile bir hissesi açık arttırma ile satılmasına karar verilıniş 
olduğundan evsafı aşağıda yazılıdır. 

Şöyle ki: 

Büyükderede Büyükdere caddesinde eski 265 yeni 276/278 No. ıu 
ahşap gazino ve otel, zemini kısmen çimento ve kısmen mermer döşeli 
bir taşlık olup birinci katta bir sofa üç oda bir hala, ve merdiven ba· 
şında bir dolap olup elektrik ve su tesisatı ıııevcuttur. Bahçe kısmında 
bir hala burada tezgiih ve büfe mahalli vardır. Deniz cephesinde ah· 
şap kazıklar üzerine müesses ve etrafı camekAnlı ve ve üzeri galvanize 
saçlı döşemeli ahşab bir taras mevcuttur. 

1

, len meşrubatta ikametgahınızın 
meçhul bulunduğu bildirilmiş ol - Hududu: 
duğundan ödeme emrinin tarafını· Bir tarafı Karabetin berber dükkii.nı, halen Şirketi Hayriye arsası 
za bir ay müddetle ilanen tebliğine' tariki has ve bir tarafı lehi derya ve tarafı rabii Büyükdere caddesUe 
karar verilmiştir. mahduttur. 

İşbu ilanın neşri tarihinden iti - Mesahası: 

haren bir ay zarfında borç ve mas- İki yüz on altı metro munabbaırur. Bundan yetmiş üç metro mu· 
rafları ödemeniz, borcun tamamına rabbaı musakka! kısımdır. Bundan maada yüz beş metro murabbal 
veya bir kısmına bir itirazınız var- deni kenarında etrafı camekan ve üzeri saç örtülü tarasadır. 
sa gene bu müddet zarfında istida Yukarıda evsaf, hudut ve sahası gösterilen gayri menkulün 011 

ile veya şifahen icra dairesine bil - hisse itibarile bir hissesi açık arttırmaya konmuş olduğundan 22/3/939 
dirmeniz ve bildirmediğiniz takdir- tıniı'iine müsaclif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kackır dairede b'r:nci 
de bu müddet içinde icra ve iflas arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenill !' 
kanununun 74 üncü maddesi mu- 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksı takdirde 
cibince mal beyanında bulunmanızı en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd• 

1
• dı B d b 

1 
detle terncl:d edilerek 6/4/939 tarihine müsadif perşembe giınü saat 

azım r. eyan a u unmazsanız . . . . . dş 
h . .

1 
t .k 

1 
ğ 14 ten 16 ya kadar keza daıremızde yapılacak ıkıncı açık arrtırmasın 

ha~~ 1
t e az~~-f oh unac: ~z 

1 
ve arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takciird8 

/. a e =dir~ h eyan .t u u
1
n • satış 2280 No. lu kanun ahkAınına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindit· 

ugunuz e apıs ı e ceza an- Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 1,5 
dırılacağınız; borcu ödemez ve iti- nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu bB' 
raz etmezseniz hakkınızda cebri ic- mil bulunmaları lazımdır. Haklan tapu sicili ile sabit olmıyan alacalı' 
raya devam edileceği tebliğ ma - lılarla diğer aakadarının ve irtifak hakkı sahiberinin bu haklarıııl 
l:amına kaim olmak üzere ödeme l ve husuşile faiz ve masari!e dair olan iddialarını evrakı müsbiteleril8 

Emri bir ay müddetle tarafınıza i - birlikte illin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire
lii.n olunur. (937 - 3949) rnize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicili ile sabit 

TURAN 
Tiyatrosu 

Bugün saat 15 te 
talebeye, gece sa

at 20,30 da 
umuma 

Ertuğrul Sadi Tek ve arkadaşları 
(HAMLET) 7 perde 1 tablo, (Se) 
Atila Revüsü, Büyük varyete 
Çi.n.lilerin harıkulade numaraları. 
l?iyatlarda zam yoktur. • 

olrnıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, Müterakir!' 
vergi, tenviriye, tanzifiye ve tellaliye resminden mütevellit Be!edi:Y8 

rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayeıjeden ·tenz.il olunur. 20 sene!ill 
vakıf icaresi tavizi müşteriye aittir. D>tıa fazla malumat almak isti• 
yenler 18/2/939 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 37/4221 No. lu dosya11 

müracaatla mezkfır dosyada mevcut . vesaiki görebilecekleri il~ 
olunur. 37 /4221 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldıiı yer: SON TELGRAF Matbaası 
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