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Ea ıen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

BU GAZETE. 
htubulun ea ~k satılaa hakild 

akfam. ıuetesldir 
hanlarını SON TELGRAF'a "erenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiş oluriar. 

İDARE - İLAN: Tel : .? 0827 
Telııaf : İst. Son T~lgraf 
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Aradaki , ,. iTALYA'NIN MAKSADI ANLAŞILDI 
fark ı 

K~Karabe~rnlçlnmebu~ Büyük.· Harbe Girmesini Temin Eden Gizli 
~ . 

oluyor da Riza Nur olamıyor. ı . .:~?U:'=· Anlaşma ile Kendisine Vaad Edilenleri istiyor 
C:eneral Kizım Karabekir . ay lav 

~iliyor. Mebusluk Türk milletinin 
~l~kalfderat ve idaresi üzerinde 
lty rahibi olmak gibi en hassas 
it kudsi bir salahiyetin ifadesidir. 
Gı·neral uzun yılların süklln 

lt sükuhmdan sonra: 
- Tekrar memleketime hizmet 

~llıek fırsatını bulacağım için 
•lıtiyarım .• 
lliyor. Herhalde milletin tek 

~U~ahhas mümessili ola~ Cun.' • 
!Qıyet Halk Partisi de yıne Tıırk 
~iletinin tek mümessil ve irade 

Vveti olan Büyük l\fillet J\tee· 
~inde General Kazını Karabekl
' 1 l'er ve rey vermekle bir bahtl-
ı.'tlık fırsatının yeniden te<:elli· 
~~i kollamak nıevkiindedir. • 

.... 
• 

.. .... 
İ\tikliil harbinin b~şladığı gün· 

~'de şark cephesindeki hizmet • 
•ıni tarihe mal eden sayın Ge· 
~talin Türkiye Büyilk ~Jillet 
«!isine birinci defa iltihakı es· Buıünlerde iki devlet arasında yeal den münakaşa mevzuu olan Afrik adaki Fransız müstemlekelerinden 
~1ndaki görüş ve düşilniişleri Mrindc bulunan Fran~ız kııv"etlerl 

bugünkü görüş ve diişünüş • 
~ arasında bir büyük fark kay• 
I· ecefimizi muhakkak saymak· 
tlıııız için sebeb yoktur. 
~erakkiperver Teceddüd fır • 
, .• 1nın luruluşıınu ve b•a r;e
. llıi leab ettiren sebebler kadar 
~>ı: o cünlercle y lnız miineilrid 
~il, münkir nziyette kalanlar 
) "Vanı. Hattlı, • şimendiferlerin 

J
~lil~rnesinl, Tilrk sanayiinin 
."'11lııı.sm1, Anadolunun demir 
:~•la örill.ebilmesini hayal sa • 

• ,.~~. ve bu hayalleri ile ile Türk 
~lletittin ve iktidarının e.nerji 
ı.~leleri üzerinde rnane,·ı ve 
'lıtdı ziflarile bilmeksizin mü • 
it olmak istidadına dii~enlcr 

- ~\~,. 
~Urün için artık memlekette 
\bakımdan hiç bir dava kal • 
~1~lır. Ebedi Şef düşman ai· 
\ •n lokma lokma topladığı ve 
~. tı bir vatan halinde yeniden 
~-~p dirilttiği memlekete iste • 

1
' Çerçeveyi de tamamile \'ermiş 

~ı\ t~nuyor. . .. 
ı• ~llıhuriyet Halk Partısının 

ı 'ı:•amı ve Parti hükumetinin 

ıfc ~"'_ez irade ve siıy kuvveti. ile 
\ •lıst Türkiye tam bir inkışaf 
\ıı~e Atatürkün çizdiği ileri he· 

~''• doğru bir an öne~ -~ılaş .: 
.llayretile ve yekparelıgın bu
İfade ve vasıflarını muhtevi 

1, ':it. Yürüyor. Artık ne ferd, ne 
, •tdler Kemalist rejimin bu 
\1~ tidiş, ilerleyiş inkişafı karşı· 

• •n küçük bir engel dahi o
-ı. Ve .. memleket içinde böyle 
~~telliği ve aykırılığı tasaV\'ur 
4 '1'<!ek kimse bulunabileceği-•... . 

. ""'" tasavvur etııııyorıız. Bu-
\ '~indir ki, kuvvetimizden e· 
~ ~ Cidişinıizdeki isabet iizerin· \ t1.lnain bulunuyoruz. Yük • 
~ nuııünün şahsiyeti ve başı • 
\ ~ huhınuşu ise bu itminanı 
~, t arttırmaktadır. 
'<t('" 
'ı\u Uıı bu sebeblerledir ki, Ata-

~ sağlığında \'e son yıllar 
!ı• lı:eııdisini ilmi mesaiye tah-. ııı· • \b 1 ~ bulunan General Kazım 
ti; •kiri,11' tekrar Biiyiik Millet 

"'''
11

" ~·'ıinc~k fik- ·. 

Fransa, Kont Ciyano'nun 
Cevab Verdi Notas .ıııa 

L ondra 25 (Husl!sİ) - Frar·ı 
sız kabinesi dünkü jçtima
ında, 1935 tarihli nıuaheae-

yi fesheden İtalyan notasına ve-

rilecek cevabı tasvib etmiş ve 
Roma hükumetine bildirmiştir. 

İtalyanın cevabı, salı ve yahud 
' çarşamba günü beklenmektecıir. 

Fransanın verdiği cevab mektum 

tutulmakla beraber ~Iussolin: -

Lava! itilafının meriyet mcvk!ine 
konmamış olmamakla beraber 

iki memleket arasında bütün ih· 
tilafları halletmiş olduğu fikr'n· 
den mülhem olduğu temin edıl • 
mektedir. 

16 nisanda Romada imzalanan 
paktla icabeden menafii temin ey· 
lediği, İngilterenin de Akdenizde 
İtalayn hakimiyetini kabul ettiği 
kanaatinde bulunmaktadır. Fa -
kat Roma, Fransa ile Akdeniz me
selesinin henüz kat"iyen lıallcdll

memiş olduğunu esasen bu me.;c· 
lenin evvela ve yalnız Fransa ile 

Grip Çoğaldı 

anlaşarak lıalledilmesi icab ede • 
eeği mütaleasındadır. 

Roma Bununla Fransa ile umu· 
mi harbdenberi muallakta kalan 

ve İtalyanın büyük harbe girişini 
temin eden gizli anlaşmanın me-

riyet mevkiine konulmasını Me
mekte ·ıe bu suretle eski Osmanlı 

İmparatorluğuna aid araziden o

lup devletler arasında pay edilen 

yer )erden kendisine vadedilen he· 
diyeyi istemektedir. 

Sebze 
Vilayet Hıfzıssılılıa Komisyonu! Ve Meyva 

H ava1a~e~~~~ı!'!f.a v~~!~ı~ı!!~~misvonu oul Fiyatları 
layısıle şehrimizde grip has- hafta içtimaa çağırılacaktır. 

talığı çoğalmıştır. Talebe - Vali muavini Hüdai Karatal·a- Şehrin Her Tarafında 
!erden bir çoğu mekteblerinc gide- nın reisliğinde toplanacak olan Bir fiyat Üzerinde ve 
memektedir. İş sahihlerin bir kıs- k · kt ble · k at l 

omısyon me e rın ap ı ı> S 
mı evlerinde hasta yatmaktadır. Daha Ucuz attırılacak 

kapatılmamaları hakkında kafi 
)ar. 

Hastalığın çoğalması üzerine 
umumi yerler ve mektebler hak
kında kat'i bir karar almak üzere 

bir karar vereceği gibi sinema, 

tiyatro gibi umumi yerlere aid de 

bazı tedbirler alacaktır. 

l .( 

D ünkü savımızcla Vali ta • 
rafından Beledıyede bir ik
tısadi mtrcadele ve müşa • 

vere heyeti kurulduğunu ilk de-

fa haber vermiştik. Bu heyet ya
rın saat 15 de ilk j.çtiınamı yapa • 

caktır. Va:li hayatı ucuzlatmak 

hususunda seri adımlar atmıya ve 

ekonomik kaidelere dayanarak 

hem müstahsili, hem müstehliki 

memnun edici kararlar almıya 

karar vermiştir. 

Bu aı-ada bilhassa sebze ve mey-

va fiatları ile de meşgul oluna -
caktır. 

Trakya, Kocaeli ile Marmara 

sahillerindeki şehirlerin İstanbu-

la gönderdiği meyva ve scbzele -
''•d . • •. 

~\~ d( 'f:ı ~ lıtr b\ili*iiı.'; !• . , ... _ - .. 
'abc •. . ·W. Iı,' ~-~ , ~ .__ _ __ 
i' ~. c~ı uyu.o1U·t . -~~ '- ' • 
'1~1· ~· .. ~il, • a: ~ınıh~ri)ı;~: · ~~ha komisyonuna . ri)•ase~ ~d cr..~k ~fon kıymetli idareul~rimizdeıı ni had üzel'inden satılması temin 

cuz fiatla ve fakat her tarafta ay-

rin şehrin her tarafında daha u-

lı~ • ·1 aftl~:S~·~l,: f · Vah muavını Hudaı Karataban olunacaktır. 
1 ~-· ·i~~·· . ~t'ıı.'iıı ' ~-========== ·" "·•h . . .'I" . . ...,,_ . . . 
~i~ ~ .•~tt ,u ııa~ F~.!'i ~ı<--ı . "!'~~,Nurun yemden mebus se • l\fısırdaki ikameti esnasındaki tiğinıize göre rejim, Atatiirk um-

~~lı. Ue \·.:ıziyet a;v!,llıılir: . ~- •<r;lmtsinin muhtemel ve muta - neşriyatını sebeb gösteriyorlar. Bu deleri ve memleketin se\ k ve ida-

••a~ ~~0.m..ııı{.bi;\~'Ti. """'· ~er olmadığını bildiriyorlar neşriyatın mahiyetini görmedi • resi iizerinde ağır hiikiimleri \c 

~-.ı ~s~; _t~ı.,.v~bus Dr. ve .. buna başlıca seJ>cb olarak da iiıniz için bilmiyoruz. Fak~t, işit- (Deranıı 2 ıııci sa1ıifemızde) 
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Gazi 
Antep 
Günü --Bugün Kurtuluşunun 

17inciYıh Kutlula dı 

Bugün Gazi Antebiıı kurtıılıı

şunun 17 inci yıldönümüclür. 

Bu münasebetle her sene ol • 
duğu gibi, bu yıl da Eminör>ii 
Halkevinde bir toplantı ter~ 'b 
edilmiştir. 

Saat 14 buçuğa doğrıı başlı -
yan bu toplantıya şehrimi:de 

bıılunaıı biitün Antepliler iş • 
tirak eım~lerdir. 

Toplantıda, Antep miica • 
delesine aid hatıralar ih1111 edil· 
mlş .. nutuklar, ı-erilmiş, sonra da 

1 
hazırıına yemiş ikram edilnıi~ 
tir. 

ıTaar:n z 
NiÇin 

Yapılıyor? 

Hükuınetçilerin tanınmı~ kumaı.

danlarından General Jl.liyaha 

Paris 25 (Hususi) - Frankist
lerin büyük taarruzu bütün şid !~
tile devam etmektedir. Ancak 1.i 
taraftan gelen haberler birbir;ııi 

mütenakıstır. Frankistler ceplıe:,·i 

yardıklarını büyük muvaffakiyet 
kazandıklarını iddia etmekte, hü
kümetçiler ise vaziyeti muhafaza
ya muvaffak olduklarını bildir • 
rr.ektedirler . 
Teraşşuh eden haberlere gö.<' 

Franko, 11 kanunusanide Romada 
vuku bulacak mülakattan önce 
esaslı bir muvaffakiyet elde et • 
mek ve İspanya meselesinin hal
lini kolaylaştırmak üzere bu 1.n~r
ruza girişmiştir. 

Ak Kol 
Bankası --

Bu Karardan 
Vazgeç il dl 

Yalnız Devlet ZirRat 

!Kurumu BQ ismi Alacak 
(Yazısı 2 inci ·alıifemizde) 

1 Kurultay Yarın 
Toplanıyor 

Delegeler Ankara' da Kongreye 
iştirak JÇin Vesikalar Aldılar 
Celse Daslıhrken Milli Şef lnönü'nün 
de Bir Nutuk Verme•I ihtlmall Var 

A nkara 25 
(Hususi mu
habirimiz • 

den, telefonla) -
Halk Partisinin 
büyük Kurultayı 

yarın saat onda 
Büyük Millet Meç 
!isi binasında top
lanacaktır. 

Kongreye işti • 
rak edecek delege

lerden hemen hep
si gelmişlerdir. 

Gelenler evvelA 
Parti merkezine 
uğrıyarak seçim • 
lerine aid vesika
ları göstermekte 

ve buna mukabil 
Kurultaya iştirak . • • . 
salahiyetini wren Ba \•ekılıın;z~efüte ım İllc5İi~~~en.:. : 
delege kartlarıru almaktadırl:u-~ cağı madderitn müna~ası yıİpıla-

Kurultay Ba§vekil Celal Ba • caktır. Maddeler kabul edildiktıen 
y.arın dün de bildirdiğim gibi mü- :sonra önce umumi reis seçil«ek 

him bir nutkile açılacak, mütea - 'Ve bilah:ire u~~ id~e heyeti 
kıben riyaset divanı · seçiilecek, 
ruzruımede yazılı olan Parti tü • intihabı yapılacaktır. 
ır.üğünün tanzim ve tadili için bir. 
tüzük encümeni kurulacaktır. 
Kurultayın öğleden sonraki iç-

Celsenin tatilinden önce umumi 

Teisli[;e seçilmesi münasebetik Şef 

İnönün,ün de bir nutuk söyle • 
tiıruı.ındıa bu encümenin hazırlıyar mesi muhtemeldir. 

1 Yankesicilikte Yenilik 1 
Kendisini Acındırarak 
Muhatabını Nasıl 
Tuzağa Düşürdü? 

Suçlu 0Jha Vapura Binmeden Yakalandı 

D
ün şehrimizde garib h r 
yankesicilik vak'ası olmı.:ş 

ve hadise şöyle cereyan et
miştir: 

Beykoz civarında Cumhuriy~t 

köyünde oturan İsmail oğlu N: -
yazi havalar büsbütün bozulı>1a

dan evine lazım olan zahireyi al
mak istemiş ve havanın oldukç<ı 

soğuk ve yağmurlu olmasına r~;;
men yola çıkmıştır. Niyazi Vaı•i
köye yaklaşmakta iken yolun rir 
tarafında bir yıkık evin duvarı 

altında yağmurdan fena halde ıs
lanmış bir adamın kendisine hir 
takım işaretler yaptığını görünce 
arabasını durdurmuştur. Meçhul 

adam: . Agabey Üsküdarda oturan 
annem çok hastalanmış hemer, 
gitmem lazım, araba veyahud o
tomobil tutmıya değil sigara .1] • 

mıya bile param yok. Eğer Üsku
dara gidiyorsan ne olur beni rk 
araban aı. demiştir. 

Çok m~rhametli bir adam oh.-, 
niyazi meçhul adamı arabasına 

almış ve adamı yağmurdan m:.ıha· 

faza için kendi üzerinde bulunan 
muşambanın bir kısmını da ii~c

rine örttükten sonra yoluna d" . 
vam etmi$ir. 

Meçhul adam, Üsküdar iskde
sine gelmiği zaman Niyazinin e
lini öpmiiş ve .Allah senden ı~zı 

olsun bu iyillği hiç bir zaman u
nutmam. diyerek arabadan inip 
gitmiştir. 

Niyazi zahireciye giderek lazım 
olan zahireyi almış hesabı verrrek 

üzere el.ni cebine atıp da içinde 
30 lira bulunan cüzdanının yerin

de yeller esmekte olduğunu gö -

rünce beyninden vurulmuşa di;n. 
müş ve soluğu karakolda almış -

tır. İstanbul tarafına geçmek ii . 
zere iken vapur iskelesinde yaka

lanan ve ismi Rasim oğlu Münip 
olduğu anlaŞJlan bu nankör adanı 

suçunu itiraf etmiştir. Münibin Ü· 

zerinde yalnız bır bikt parası 
noksan olarak bulunan Niyaz in 'rı 
parası kendisine iade, suçlu d
liyeye verilmiştir. 

... 



a- OH TltLGaAP-29 tlaciDtı-ıta 

IHADiSELER KARŞISINDAI 1 
'--------Son Telgraf,,-•-

SAATLER VE 

GÜL KOKUSU 

1 
ki Fransız alimi tetkikat yap -
mışlar, ~u netıceye varmışlar: 

Gül kukusu saatlerin i~lemesi 

.:.wrındc te~tr yapyor. Gül koku
su :.krebden makinckre nüfuz e
diyor ve maknede 3.nza vücude 
getıriyor, saat bdtıt. intizal'I' .. ı 
Kaybediyor. 

Fransız iılimlerinin bu yeni ke- ı 
şiflerine i.mınmak Jazını gelirse, 
bir çok mthkül noktalar halledil
di, demektir. Şu lıtaıılıulun bazı 
meydan ve sokaklarında umumi 
saatler var. Hiç bırı. birini tut
:maz. Ac.ıb<>, bütün bu saa !erin 
civarnda gül bahç·cleri mi ,·ar? 

ŞIK GİYİNEN -KADINLAR 

Bir İngiliı g&:dC>i, dünyanın 

en şık giyiı'i>n kadınlarının kim • 
!er old~unu mmık etmiş. Ni:.a
vct bulmu,. Bu kadmll\rm •<tim -
!erini •ır<• ile yazıyor. Okuduk, 
gördük ki: Bu kadm\ıırın, dünya
nın en z .. nguı ar.lamlıır ının ka.n -
!arı imiş. Filan milyarderill ka -
rısı, filan prensin kızı, filan asıl
ıad<-nin m~tri'Si.. 

· Ayol, bu l<adıtıla-r da şık giyi'll
mezlerse kimler şık giyinecek? .. 
Bizım madamlar mı? Bu kadar 
servet sahibi olanlaım kanları ta
bii şık gerer. Bunu aruamak için 
uzun boylu tetkiklere, kMıa yor
mağa lüzum var mt'. 
ISMARLANAN 

BİR DAMAD 

Silivrikapıda. bır aile faciası ol
du. Genç bir dlkaDh, bir tabanca 
kurşunile öldu. Hadiseye sebeb 
olan ınesdc şu: Zengin bir Yu -
goslav kızma dıırnad arıyormuş .. 
İstanbulda bulamatıl1Ş .. Yugoslal'-1 

damad ı;nıarlam:~.· Is
marl.anan da.mad gelmi'j. Fakat, 
zcngm kJınpederın beğc•ndiği bu 
dc-likanhyı, bu sefer kız beğen -
memiş .. Oğlan işin farkına varın
ca pek gücüne gitmiş .. E\·de kw· 
ga çıkmış. Hulasa delikanlı taban
ca ile ölmüş. 

Birçok karıyc •ahibi oldugl! 
söylenen zengin kayinp<'derin kı
zına Yugosla\'yada'1 damad ısmar
kması tuhaf.. Ismarlama her •a· 
nıan ıyi o!maZ ki.. Baz:ın böyle 
çıkar. 

N olurdu lstanbuldan bir ha-
zır damad alsaydı.. İstanbulun 
yolu, izi yoktur amma, iyi dan~:ıd
ları \'ardır. 

ERKEK 

OLAN Krz 
U~;ıktan Emin" isminde bit' ııenç 

kız geln1i~, Hpscki hnstrınesine 

yatmıı; .. 3ir küçük ameliyatla E
min olmu~. çıkını~ .. Kız iken ~r
kek olm. k hiç fena değil.. Erkek 
iken kıt. oimağı dü~ünün'.. Allah 
kim;cnln başına vernır;in .. 

HEYECANLJ 

HADİSELJ;R 

Odanııı içinde üç dört arkada-ı 
konuşuyorduk. Bir de genç hika -
ycci a. kadaş vardı. İçimizden b'.· 
risi: 

- Yahu. eledi, hikayl'll·rin:n 
me\'Zularnıı ne güzel bulu~ u" -
sun? .. Ne heyecanlı maceralar. hi
diseler vaı· .. 

Hikayeci ukada.i güldü. 
- Asıl meraklı \'e heyecanlı o· 

lanları vJr amma, y.1zn11yorum. 
Çünkü ail esrarmı fa;;edeı. 

Hep birden ;orduk; 
- Nedir bu hadiseler? 
- K" rı nla kavga etitgim ı;Lm-

ler, aramızda ge~..,n heye~•l'lı ha-
diseler.. AHMED RAUF 

IK"üçOK HAHERLE[I 
* Mısir kvkalide wrette si -

liı.hlanmal< tçin ~ ytllık bir prog
ram ) apmış, tnUııkc bat;lamL~tır. 

* Ziraat kOl\gres.i Büyük Mil
lcL Mec . b11Yaı."111Üoıa l.oplanac:.ık

tır. 

* Nururuı M..1.>fll>L"r!Cl0!:1W1Ull 

rı> asctmdeki Tiırk heyeti Berli
llC' \"!lrmı tır. 

*'İ.;siz !ngillz aı~~csl ı.;ıida ıle 
Krold~tt ve yadım i'>t<:miı;kr

uk * Çekoslo\•akr ·ı Polonya -
! !ar cebı en mMnkkctı.,n çıka -

Imalrta. mallan müsad('re cdıl
liiM:r Bu vu•den üti memkkct 

~r:ısında )'enfd= bu· ihtiliıI baş
ıostcrl'!", 

* Ek. ody<•t olmadıgından dün 
baro toplanamamı~tı.r. 

83ro 7 kiinunu:;anide i~tıına t'

d<'<.'Cktir. 

Akkol 
Bankksı 

Zirai i~lerimız hakk" cia tec;'<'I 
olunması mu,·afık görülen ·A1<l:nl 
Bank• ırı !->in1di.ik tcsis'nden s2r· 
fınazar olunmu ·tur. 

Bu bankanın "!lÜhı \·e c.s.ı ,i 
va1.1fclcrını •de\·lct z•raat :sle\ -

mesi kurum__ı· nun rpkası •ensib o

luııduğ:Jıdan kurumu isr- de

Jh-t rikrek Akkol t ''"'"''Y' u•u
nacaktır 

Bozuk 
Yollar 

Yapılıyor 
--·-

Bu İşe Onbin Lira 
Ayrıldı 

Belediye fen heyeti kadro ·u Va· 
li ve Belediye reisi tarafından a
lınarak tetkik edilme~ başlaı, -
ını~tır. Liıtii Kırdar, şehrimizin 

bazı ın•hallcrinde acil tamiri :catı 
eden kaldırım ve yolların bakım
sız bırakıldığıııı görmü.~ ve bunu 
fen heyet,ndcn sormuştur. 

Alınan ce,·~bda tahsisat olm,dı
içiıı bu işlerin yapılamadığı bil -
dirilmiştir, Halbuki bütçeyi tetkik 
eden Vali ve Belediye reisimit. 
bu fasılda 700 bin liralık bir tah· 
sisatın me\'cud oluı> henüz sarfe
dilml'diğini görmüstür. 

Bunun üzerine muhtelif mahal
le \'e sokaklardaki en acil yol inşa 
ve tamirlerinin süratle yapılması 
için fen J:ıeyctine emir vcrilır·.iş 

ve derhal tatbikata geçilmiştir. 

Aradaki 
Fark 

(1 inci aabi(eden devam) 

~uh" hakaretleri ihtiva etmek • 
tedir. 

Or. Riza Nur Lozan konferan· 
sıuda ikinci nıurahhao,; olarak meın· 
lekele ınu\'affakiyelle hizmet i(a 

etnıi~, nıt~rutiyet inkılibındaıı İ· 

tibnrcn de mücadetcci bir mebus 

ve kültür adamı olarak tanınmış
tır. Fakat, bir kere daha anla~ılı
yor ki n1cınlcket lıizrnct i nıefhu· 

nıu sandalye ,.e nıe\lki ite asla kı

Y"'' kahul ehnİ;\ en kendisine iş 

başında bulunııhun veya bulu -
nulmasın daitnn vefa, sadakat ve 
sonsuz bağlılık iı-.;tiyen bi r ınc[ -

humdur. Menfaatlerin haleldar 
oldu~u .ı:lin hu 1nefhuınun a
leyhinde not alan çalışmalar ik-

tidar mevkii kadar millet hafıza. 
suıda da affedilmez birer acı hatı

ra şekli ni alı)·orlar. işte, General 
Kazım Karabekir ile Dr. Riza Nur 
arasındaki fark en ba~lı bir husu
siyet halinde hu nokta üzc~inde 
tecelli ediyor. 

Kazım Karnbekir faal kadro i
t;iodc bulunınadığı zaınanlarda 

na~ıl ınernlekct Jıissini sahsi ıuen
faati iistiinde tutarak yürüyen \ ·c 
ile:r1iyen rejin1c1 onun irade ve 

Jıakiıniyctine itaatkar kahnı!? ve 
kendisini iln1i 1nc ai;ye hasretmiş· 
sc Dr. Ri<a Nur da memleket ha
ricindeki nc~ri~-lltı ile nıaküs bir 

p o L • 
1 s Kurultay 

Delegeleri 
Gittiler 

Ve .. Mahkemeler 

Bir 
Beke inin 
Marifeti 

--· 
MıntaJ.- ~sın da ki Bir 

Adamı Ölümle Tehdit 
Etmi; 

Şişlid~ Meşrutiyet mahallesi bek
çisi Durbay sarhoş olarak bir a
damı .ölümle tehtlid, ve katle te
şebbüs etmekten dolayı Ağır~en 
muhakemesine verilmiştir. 

Dün bakılan bu davadan anla
§ıldığına göre bekçi Durbay bir 
gece kafayı bir hayli tutsüleıııiş 
ve o vaziyetle Galatada bir kal•
veye gitmiştir. Burada kahve sa
hibi Mehmedin yüzüne uzun müd
det bakan bekçi birdenbire ona· 

- Haydi önüme düş .. Seninle 
Eminönü polis merkezine gidece
ğiz! .. demiş ve ilave etmiştir: 

- Zaten uzun zamandanberi se
ni arıyordum .. Kabahatini sen bi
lirsin! ... 

K ahveci Mehmed; sarhoş b·ok
çinin bu vakitsiz davetine karşı'. 

- Benim karakolluk bir işim 

yok.. Sen beni başka.sına benze
tiyorsun ! Haydi işine git berıı -
şerim!.. 

Demi~<;C de biı· türlü meram;nı 
anlatamamıştır' 

Bekçi bir müddet daha ısrar C't

miss<' de Mehmed dinll'mediğin
dcn hı'tll t:nsiliıhına davranmış ve 
tabaııcayı kahvecinin karnına da
yayıp parmagını tetige koyaıak 

- Önüme dü~l Yok,;a tetiği ':e
kerim!. 

Denıi~tır 

Kahveci Mehıned i.1i sc•ğukkan
lılıkl. muhakeme • etmek üzeı·e, 
bek~iyc biraz durnuısını ~ö~·lrmiş 
o: 

- Benım b~kliy~cl'k \'akt:m 
yok! .. 

Diyip akabinde de tetiği ~ı-k

mıştir. ~'akat bü)·ük bit· tesadii! 
olarak sıl~h patlamamı~tır. 

Bunun üzerine de Mehmcd çe
vik bir hareketle bc'kçinin üze -
riııc atlHyıp tabancayı clincl<:>ıı 

kapmıştır 

Hiırli ,. biraz sonra poli>e \'C 

so:ır!l da mahkemeye aksPtıniş, 

Sarhos bekçi i ·inden çıkarılını> • 
tır. 

Dü,ıku muhakemed, bl'!<.;i ., . 

itir;ı r etmiş ,.~ 

Ne ) aptığ mı 

Kaynar 
Su ile 

Haşlandı 

Şehrimiz Parti 
Teşkilatını Kurultayda 

Temsil Edecekler 

Kadın Hastaneye 
K.ldırıldı 

Oı-taköydc oluı·aıı Semiha adın· 
da bır kadın maltızda su kayna -
tırkeıı kazaen tencere dt·vrilmiş 

ve kaynar su bacaklarına dökü -
lerek fena halde haşlanmıştu. 

Semiha Beyoğlu Belediye has -
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştır. 

Yaralanan 
işçiler 

Beşiktnşta Çırağan sarayında 

yeni yapılmakta olan şeker fab -

rikasında çalışan Üsküdarlı Nazif 
ile Vangel adında iki işçi 8 metre 
yüksekteki L~kele üzerinde çalı • 

şırlarken düşmüşler, Nazil çene
sinden ve ba~ından Vangel de viı
cudünün muhtelif yerlerinden a
ğır surette yaralanmışlardır. Her 

iki yaralı hastaney~ kaldırılmış

lardır. Zabıta tarafından tahkikata 
başlanmıştır. 

--*-
Kalb 

Sektesinden 
Öldü 

Kasımpa~ada oturan \'e Ömer 
Abid hanında ayak i.;i yapan Ha
lim adında biri üzerine frn;,l•k 
gelerek düşmüş biraz sonra ol
müştür. Yapılan muayene net• • 
cesinde Halimin kalb sektesin • 
den öldüğü aııla§ılarak gömül·ne
sine izın verilmiştir 

-*-
Şakalaşırken 

Bıçağını 
Sapladı 

Beyoğlunda oturan Andıın a -
dında lıiri İsak adında bir arkada~ı 
ile şakalaşırken elindeki bıçak 

isağın sol bacağına saplanarak :;a
ralamı~tır 

Düşerek 

Yarın toplanac11k Jlan halk par
tisibüyük kurulta~·ıııda İstarıbulu 
temsil edecek ol•n murahhaslar 
dün akşamki ekspresh: An.kare -
ya hareket etmi~lerdir. 

Dün ak.ıam giden istanbul Par
ti murahhasları, Hikmet Baybora, 
Bayan Faize E ·eııdal, Naci Morelı, 
doktor Hayrullah Dıkcr ve Fe•id 
Hamaldan ibaret bulunmnkt~dır. 

Radyoda 
Neşriyat 
Gecesi 

Yakında Radyemuz 
Bunu da Yap3cak 
Yeni Ankara radyomuzun "U"· 

vetli neşriyatı dünyanın dört bir 
tarafında rağbetle kar~ılanmıştır. 

Radyo müdürlüğüne her g;,n 
muhtelif ecnebi m<>mleketlerde:, 
ve uzak diyarlardan yüzlerce ~ak
dir ve teşvik mektubu gelmek • 
tedir. 

Bunlar türkçc musikiye d ılli• 
fazla yer verilmesini de istl'mek
tedırkr. Aynca bir kısım halk da 
radyo~·a muteaddid •Ualler sof -
makta ve kendilerine neşriyat sı
rasında isımll·riie hitab oluııma -
sını istcmektcdiı. 

Bunun üzerine rı:.dyo itlares: 
halkla muhabere servisi• naml!e 

geni§ bir neşriyat yapmağı k:<rar
la~tu-mı~tır. Ely•cvm bazı mü»a -
cuatJar<ı nc~ı·iyat sıra~ında verılen 

cevablar bu servL,I<: daimi olarak 
yapılacaktır. 

Memleket harkil'de buiuuaı 

Türkleı \'C Amerıkalılar, Finlan
diyalılar billıa'8a radyomuz·fan 
çok memnun lıuluıımaktadırlar. 

Yı.kında radyoda her bir ın,ın

lckel ıçin bır • ne~riyal gecesı. 
tl'rtib olunacak ve o g'.C'Cl', o mcı'!t~ 
le.kete aid milli havalar, ~ar.kılar 
Ç'-.lınarak ayrıca konfer~nslc-ırL~ 

da ınalün1e:ıt, izahat VC'rill•Ct'kfr. 

Fe n Memurları 
Arasında 

Yak "lda ista bulun ımıhıdif 

ka.<zlarıııdak i l . memurları a 
rnsında bazı bec~yisleı yapıla -
cağı nnlaşılınaktadır 

Sovyet. JaponY' 
lhti. af• . f.,S,ıt:11 

Yazan: Ahmed ŞUl<ril 
. ra;;ın!l 

Sovyctl~rk J apurıy~ • dl 
Ç ıl<IP 

birkaç ay evvel ansızuı 'd edrJI 
Uzakşark sulhunu tehd• likcU 

Çaııku!en ihtiliiCı kadar 1.c~ S< <
bir anla.•mnzlık belirmi~tır· .. ıe-

• ıuD'". 
yet sahillerinde balık B' 

1. dİ!· l 
si. Bu, reni bır ihtilaf de~'1

0 "'ı· ( 
devlet arasında Rus - JapO 1' ıi 
harebesini nilıayctlend•rcn ç~ . 

.,~ti c 
mut muharebe.-;ine kadar 0 b ,,. ' 

., 11 '111/ 
den demırbas ihtiliıflar.ı• ıe ıı:-

... . 'a 
dir. Sovyetlerin cdenız "· bıJJe< • 
ri denilen şarki Sibcrya s:ıııu a· il 

. d saka . 
rınde, Kamçatka a ve vııt3' 't~ 
dasında çok mcb?.Ul balık. M"'u 
Ve bu balıklar, ötedenber~ı1eı.:ı' ıt' 
halkının başlıca gıda ıııa Jnl~t:r.lıı 
den birini teşkil cdege_,;ıo·/I •y 

. aJtl""' ~ Portsmut mı.;ahedcsı b :ı 

sırada Rusya bu sahıllerde 131'"'' 
avlamak için' Japoı' t:ı<1lıl<Ç;d,,rJ 
imti\'az \'ermişti. Sovyc 1, ı 

. lı iı1l·· ~ 
kw·ultluklan sonra u t" 
şartlarının tatbıki bir tak'.~ ~ 

Şö. ·le J<ı t lıklarla kar<ıla~tı. ) . Je e • 
. . d ;stil• .... 

balkçıları ımtıyaz ıın _ cünC r-
mek için Sovyet hukuın ıd• •I 
ra vermek mccburiyetind~ )tl)' ·r 
· · ... - bieııırı r• Sovyet hukumctı, ru . . çı~; , 
metini istediği gibi indırıP f • 

dığmdan yüksek fiatla rııbl~ i\'u 
ödcııı" •. tın alarak bu parayı . k i' · 
ıaııı• 1 • bu sahillerde balık av ,1<tı· ; 

fadeli bir iş olmaktan ç ki• ı 
· · ele P pon hıikiımeti bu ışı . 3 ı 
· ele b•f k nihayet 1928 senesın ya 

mıya varıldı. Fakat JapO"gıril· • 

münist ale\'hinde paktn . t# 
Sovyetler bu mukavele)'' pıÜ 

a d• • 
mislerdiı·. Bundan ~onr t şrı , • . d _,ıe , • o 
avlama mescle:;i ikı c 110 o " 

. '!" ıncvı ı•• sında sık sık ıhtı w 8p01ıı• muş ve her defasında J if a•1 ' 11 
k ·a b " So\•yetler, mühlctı ı> . ,.3t ı 
ıevı ,.. ı ' 

!aşma yaparak mesC . • son ,.ı , ~ 
rette halletmemişlcrd 1 f· "ıil' 

. ıitıtl) 
la~ma geçen S('nenın ı . bil "' 

im ~,.., .. ddrll 
yapı ıştır. ve mu iıı f 

. . b "' rıcıı J I' ıçın oldugundan u . ı 

nunda nihayetlen<'cektıt· .ııc . ·ı S• 
hükumeti bu dcla seki kt.il e 
bir itiliıf yapılmasını t.r .. tel ' ~ 

.. . ('ti b• ~ • 
miştir. Sovyct hukuın .

3
L sn l 

lifi reddetml'ıni~tir. fak baJı1' "t 
şılıyor kı SoYyetlcr. bll . ral3r · 

1 . . J ·a ıle •1 .~ mesc esını, apon) .. IJ 
\'Z"" •: 

daki diğL·r ihtiliıllı '-° 13uıu•1 ~ 
ayırmak istcmi~·cırlaı. ıı3ıdt d 
lafların dcgibc de iı••r bıl' 3rı1. 
ihtilaflardan bazılarılr rı3r- ~ 
halkdilmesiııe taraft9•~~lı3~s~ 
yet hukiııneti, geçen 

1 
01 JW 

bu ıhtil5fların bir tıst<'» ıı~c 
~l' t 

hükiım!'tinc tc\'dı c .. ~rı'c . 
t ııı. .JI•' 

arasında, .. iançuryıı · ıf ' 
tcvl< 1·1 murlan tarafınd~n . 1 ştı 

· r111ırl d'' so,·vet tavvaxccııC' ... l ;r * Mrl i Mlıoataa Vckılı dun ak
am Aııkaeay · dtiıırn1'ştür. 

* Emek lı Gcı 1 Kazım KJ -

Akkol tr.skilatı, ziraat kungr..• -
s.ndc \'Crilttl'k knı arlnr• l .:-.üratle konu~tna yo1un.ı ~apını~tLr. İ~le 

mllnil tanıamcn 
scbeb olarak da: 

- Sarh.ıştum' 

b!lmiyordum! .. 
de'llıitir. 

Ot leneıı şahidler de vak'ayı 

yukarıki ~ekiltle anlalmışlardıı. 
Muhno<em" şahid polis menıu ,,. 
nur <·clbi için geri lıırakılmıo;tır. 

)" aralandılar 
Bu cüın lecdn olmak iizC re u',n 

Eyüp [en l>a~ıncınur.uguna Ü~kii

dar fen memuru nakil ,.e tayin c
lunınurtur 

. . . . . . srrb'' ıcı 
Sovyct gL'mtl(·rınııı rıdifC' ,, 

. . k' Ç. "111ır ·•·• ır' selerı, şar ı ııı ' . "'" ı 
rabckiı tekrııt A.ı1k.ıııa:.·oı gitmi,;
t r. 
* Yu. anııı; la ha\ •'<Ilı t•carcti 

:cin yapılan mi.lzal<ıere. bitmı:ş, bir 
mua.heck paı-aie edılmi~tir. 

* B<') ıızıdcl"hi. Sai.ye şırlo0tıne 
aıd bcna istunliık c<lıln1"'kl<.'<lir. 

* Fil16tıı~ ren• hadiseler ol-
muş, 15 k ölmu>, b..- çok kım-
se yarala nm ışt ıt • 

hn fark ~imdi a) ağa dola,ıyor. tevsi olunacak ve 1nutcısa\·\ er 'S 

bcııkar. rı y<'rine hu kıı um ka;m !=======E='=tc=·n=ı=İz=z=c=t=B=E=N=-İC.:'E=' 
ohıt ktır. 

Bi r Tavzif 
Eı·kaf tah .ltlaTh:rından Sel.m 

.adlı bıri,iı rı l,,r ıNikel!cften se
kiz l.ra alarak altı !iral•k m~kbuz 
verdig;ni \"a.ZmLcı:, su~·lunu rr.ah· 
kE"mM-·e \'C ıldi"it' iJa,·c "'·l rrli~-

t.k. 
Vakı!lar ba.,,müdürlüğü icare 

tahsildal'larından Selim Demirel
den p ldığımız bır tczkl'rcde ken -
disınin böyle bir suçla alakası ol
mad•Aır yazmaktadır Bir isim 
iltibasırn nwyc1an verilml'mesi i
fill~ ke:, fi)'Ct tdVZ < ie~iz. 

GÔKYÜZÜ,._DE 
l k~sınd~n aıııı<'sl ve kdrdC';ileri de 

\ 

arabad~ıı atlıyarak Tabirin etra
fını .sarnıı~lardı. 
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Ilıtfatıı11za t~kkur e<krıın, 

bayım! Ben e ı tah.>ıl çağımda 

ev!.ligi hır an bıle aklımdan ge

çiı ~ dğil . Yine de dü~ünmü- ı 
yonım. Hele lıir ·~ tutarım .. islik· 
balimı t min edeyim Y~ıın he
nüz yırmı beş. Bu ı.;;l<:>ri dt<5ün -
mck i •ı\ dalı:ı önüm<lı: <:~k geni'i 
\'e ınüsaid bir zaman var 

- Çok doğrn. Bravo. insan ha
\'atını trnun ctntt.-den evJ.enmege 
karar \'erir;c, çabuk bedbaht o
lur. Aldıgı kızı da (clıikete sünik
ler 

is•ı:syonun bü:vuk k pUiından 
,ık.yorlarclı. .K. p.ı ııı ünunde bir 
araba dLrdu. 

Re.•d arabacl• ıki kadın ba ı 

Yaı.an: İakeııder F. SERTELLi 

ile ıkı çocuk gördii Ve bu ba~ -
lzrın arasında Scıa:vi ta"ımaıcta 

ı:;.x!knıedı. 

B, ı:..?r.'... r dızkrır .n bagı çöıü
HiHrd . 

Sun aıcnlSJ. ve lwrdı k,"i!e bır
lıkte bab~>ıı:ıı kar ·ılanı.ı l geli -
~·lJrdu. 

- Otelin oaat, geı-. ımı~. baba! 
gL'Cikmışız'. 

Dtyerck. herke>ten önce ara
badan atlad~ Bay Tahirir. bo\' -
nuruı sanld 

Reşadm babası bir ar .• ba caı'\ır
mnkla me~guidü. 

Suna bırdPnbire R<»ldı.ı ora,la 
dıırdugu~u göı·eıPedi. Suranı 

1 

Bay Necmi, oğluna sordu: 
- Oll•ldc n1i oturuyorsun? 
- E\•d lıaba.. Kordonda Yeni 

Tiırk.yc "tdindt· 
- Temiz ın ott•l" 

Çok ı,,miz .• Hatta muayini
nızin ailesi dP orad.J oturuyor. 

- T:ııııv"lı musun onları'! 

- Otl'luc görmii~tüm. simdı de 
araba ile butn).ı gelince, kim ol
duklarını anladım. 

Garip bir tesadüf Haydi bizi 
de Ol'aya gıdeliıu öyley,;e .. 

Bu sıradd Su ıanın gözüne iJi-
1 şen Re ad, balıasile arabaya bini

rıyrdu. 

SuL·a birdenbirı> şaşırdı.. fakat, 
kimseye bir şey SÖ)· l iyemed . Kal
bınde müthi~ bir çarpıntı \-ardı. 

Acab'a kar.ınlıkta vaıılış mı gör -

mı.iştü7. 1 
GözunüJl ueile bır d.ıha baktı. 

- 'l'a kcndi•ı.. baı,., kitı<b,nıı ve-, 

-Bir Aşçının Marifeti 
Fuikoyd!' oturan Ali adında 

bir a~çı. henüz anlaşılam,yan bir 
sebebdeıı çıkan kavga neticesinde 
aynı sokakta oturan sı\·acı Ah a
dında birini bıçakla sağ böğrün
den ağır surette yaralamı~tır. 

ren ,gr:nç. 
Diye mırıldandı. 
Bay Necmi, mua\'inine scslendl: 
- Yarın dairede görü~ürüz, a • 

zizim' Şimdılik Ailahaısmarladık. 

Baba oğul arabaya atladılar 
Ve onlardan önce otele andılar. 

Sunanın babasının bagajda eşyası 
vardı, onları almak için on be~ da
kika kadar istasyonda beklemeğe 
mecbur kalmı~tı. l\laamafih onlar 
da çok gecikmediler. Bay Necmi
dcn yarım saat sonra otele döndü
ler 

* Gece .. 
Otelde Suna babasik konuşuyor; 
- Yolda uykusuz akldın mı ba-

ba?. 
Hayır kızım. Müdürle bera

ber bir komparlimanda idik. Ge
celeri yattık .. güzel uyuduk. 

- !\lütlürünüz nasıl bir adam? ı 
- Çok ·en .. temiz yüreklı .. çok 

okumus bir adamdır. Aramız çok 
iyi. Beni Si\·asta bırakmak ısteme-

Beşiktaşta Çırağan sarayı önüll
de demirli bulunan Kalkavan 7.a
delerin Tepe vapurunda çalışa-: 

Cideli Salih vapurun dn~irıde ça
lışırken halatın kopmasile vapu
run yanında bulunan •andalın içi
ne düşmü~ ve ba~ından ~·aralan -
mıştır. Salih Beyoğlu Belcdıye 

hastane;ine kaldınlarak tcda\"I al
tına alınmıştır. 

di, Vekalete yaıdı, emrimi getirt
ti.. İzimrdc de beraber çalı~aca -
ğız kcndisile .. 

- Bizi nede ntanışlırmadın is -
tasyonda?! .. 

- Acelesi yuk ya. Yarın tanış -
tırırım. 

Ve içini çekerek ilin·e etti: 
- Ogluna üç yıldır hasret çe -

kiyormuş. Yolda mütemadiyen 
ondan bahsetti bana. 

- Oglu nerede imiş ~in1di~ 

- İstansyona gelmişti babasını ı 
karşılamıya. Müdür, oğlunu bana 
da tanıtlı. Çok centilmen bir ço -
cuk. Tıpkı babası gibi ağır ba~lı.. 

Ü~ yıldır ayrı ya~ıyorlarml§ 

demek? .. 
- Evet. İs\'içrede tahsilde ımiş 

oğlu. Bu yıl tahsilin ibitirmi~. is-'ı 
tanbula dönmüş. 
Sunanın içinde sebebi meçhul 

bir sevinç vardı .. 
l\lütematliyeıı gülmek, konuş - 1

1 mak tsti,,·ordu. 
Gcııç kız, balıasile daha fazla ko-1 

--0(>--

Kamyon Eve Çarptı 
861 numaralı biı kamyon S:, -

rac;haııebaşından g~çmekte iken 
arkasından gelmekle olan ca:ı 

kurtaran otomobiline y·ol \'ermek 
kın manevra yaparken Tahsin a
dında bir ~ın e\'ı:w çarparak ha-1 
sara tığratmı tır. • 

nu~nııya lüzum görml·dı.. bir ke -
nara çekıldi. Sunanın iki kuçük 
karde~i. bab.:ılarıııın etrafını sar -
mı~laı·dı. 

O gece Suna rahat uyuyamadı .. 
o, çok gcuç \'e açilmamış bir kız.
dı. Fransız kollejini henüz o yıl 

bitirmiş .. hayata gözlerini yeni aç
mıştı. 

O güı e ka<la hıçbu· E'rkeklc u
fak bir flört blıe y pmıyan Suna
mn evlilık hakkında da kati Ye 

esaslı bır düşüncesı yoktu. 
Annesi hazan: 
- İyi bir kısmetin çıks:• da ev -

lendtr:;ek seni .. 

Dıy<' ~akala}t•~I z nıa,ı. Suna 
suratını asar ve : 

- Fazla mı geliyorum evde?! 
Dıye söylenirdi. 
O gece, kendi köşesınde kitap' 

okurken. kitabın şöylece hir say -
fasım açtı ve büyiik bir safiyelte 
şu satırları okumıya başladı. 

(D~VO"'ll \'arı 

d · vt'51 " . ıı~ aid taksitlerin te ı. . k' ., 
r dıı' i»' sclcler vardır. Ma u id ,,,. 
tıcre sj,ıil'" mendifcrler Sovvc ' 

.. a "' , Japonyaııın Mançur.Y"' · del~' t1 
larııı .ııt 

dan sonra Japon ' .. ını•~ , ~ 
· c S8" '"" Mançuko devletın t•" 

. ~cıen 
çen martta ı·ilcles• " tir 
nüz tediye cdilnıcıııl~ ·ki d 

. ' if'· 1 1 
Jap n''a Su\"\'l tlcf ,,,4t u .. • . b. ... ,. ,. 
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aksim Bahçesi 
Güzelleştiriliyor 

1odern Bir Açık Hava 
Mesiresi Y apdacak 

aksimdeki Beledi) e bah~c- ı deki bilet kulübeleri kaldmla-
sinin tanzim edilmesinin rak burası genişletilecektir. 
kararlaştmldığnı yazmıs - Ayrıca bahçenin orta ve son- n-

daki paravanalar denizin görül • 
mesine mani olduğundan bunlar 
da yıkılacaktır. Digcr tara~an zen 
gin ve fakir halkın müsavi suret
te bahçeden istifade etmelerıni 

temin rnaksadile de halen alın • 
makta olan duhuliye ücreti ta • 
mamen kaldırılacaktır. Bundan 
maada içcrde yeni bir gazino \ e 
büfe kurulacak ve burada; çay. 
kahve ücretleri her zaman için 5 
kuruş olacaktır. 

i in biran evvel yapılarak s 
tivardaki halka yeni bir a~ık 
l mesiresi kazandırılması i -
heme nfaaliycle geçilmesi dı\n 
adarlara bildirilmiştir. 

&unun üzerine dün mahalline 
Beyoğlu belediyesi !en 

urlar ıve mühendisleri bir 
hazırlamağa başlamışlardu. 

l>lAn mucibince bahçenin tram 
caddesine bakan antresın -

elediye Gelirleri 
Arttırılacak 

Üniversitelilerimiz 

G 
e~l'D gün, gazetelerde Üni -
versite Rckföriiniln izahatı 

vardL tinh1ersitenin rand -
nıanımn daha ziyade olgunla~tırıl-

ması ıçın alınacak tedbirlerden 

bahsediliyordu. Bu yiiksek tahsil 

müessesemizin gittikçe tekamül 

ettiğine hiç şüphe etmiyoruz. 

Fakat, bizim •klımıza bir nokta 

ıelioyr. Ve .. bu noktayı yazmadan 

geçemiyoruz: Önin~rsiteden daha 

iyi rand.ınan alabilmek jçin tale -

benin daha fazla çalışması imkan

larını hazırlamak icap etmez mi? 

Binaenaleyh, bize göre. Üniver

siteye devam eden talebenin ye -

m esi, içmesi, yatması, kalkması i

le alüadar olmalıyız. Talebenin 

arasında, en çok kendisini ilme 

-vermek btiyenler, maalea;ef ekse

riya n az maddi im)lin bnlanlu-

•ır. 
Üniversite talel»etıinin böylelerini 

•aJaa aubut bir hale sokmak, ya

ni o•larıa ihtiyaçlarını bir an ew

vel lııalletnıek. uanetliyoruı. ki ea 

iyi y.Wm. 

'har işleri için Büy'/ik ____ ·~~~~ 
Para Temin Edilecek Belediyede 

ehrin temizlik, gıda, hayat 
ucuzluğu vesaire aibi i!k 
ve mühim dertlerile ehem
e meşgul olan belediye, ay· 

flUlı ve büyük ifler hak -
da aüratle bir plan bazırla
karar la§tırmııtır. 

"' büyük i§ler meyanında •tiU 

lesi:., •zaruri ihtiyaçlar me-
· ,1 cimar işh, .vnaiti nak -
\'esaire gibi bafb başına bir 

~ olan hususlar var~. 
•lintn yaptığı ilk tetlukler; 
· bu içtimai, ekonomik, sıh· 
~ diğer muhtelif büyük ihti-

ın hakkile bapnlabil -
için, herşeyden evvel büyük 
a ihtiyaç olduğunu göster M 

'1buki; belediyenin bugunkü 
bütçesile şehrin bu büyük 
etini karşılamak mümkün gJ 
lnt'ktedir. 

m~ eır!1e':fımetin yudımmı te- Denişiklik 
2 - Bir istiknz akdi husunila D 

hülrfün~tten müsaade iıtemek, V' l 
3 - Belediyenin varıdatını sür~ ı Qftl ıvor 

atle arttırmak, için teşebbüslere r .., 
giripnele karar vermiştir. 

Vali, belediyeye varidat gt!li -
rebilecek yeni kaynaklar temini 
hakkında esaslı tetkikler yaptn· 
maktadır. Bu suretle §İmdiki va
ridatm herhalde 2 misline çıkan
lsbileceği ümit olunmaktadır. 

Bu meyanda L\1tfi Kırdar; İs -
tanbu1 dahilinde işleyen bir otu
bü&ün ne k~ndığım tetkik et -
tirmiş ve iyi bir arabanın senede 
10 bin lira safi kir bıraktığım 

görmüştür. Belediye otobüs iş~c~ 
me imtiyazını kendi kullanma.~n 

başlayınca en aşağı 150 - 200 are
ba kullanacağına göre her yıl şc 
bir bütçesine 2 milyon lira g:.r<'

Muhasebe ve Karağaç 
Müdürleri Değişti 

BeJ~jyt>de çalışma şakillerhıin 

tetkik ve islihı çah~ması cüml•· -
sinden olarak muhasf!bc kısmı fa-

aliyetinde yeni ba?.ı esaslı islfı -
hat yapılmıştır. Bu ıneyanda Be
lediye. Hesap İ§leri müdürü Ke -

malin de vazifesine nihayet ve -
ril ıniştir. 

Belediye tahsil ve tahakkulc 
şubeleri §t'f ve rnemurlan arn -

sında esaslı mıntaka tebeddülle
ri yapılması da ehemmiy€tle mev
zuu bahsolmaktadır. 

GUnUn Meselealı -
Pazar Yerleri Modern 

Ve Sıhhi Bir Şekle 
Sokuluyor 

Açıkta Mal Satılmıgacak 
Satıcılar da Temiz Olacak 

Pauır 7erluinde meyva l\8tw11arUMlu bir köşe 

Ş 
ehrin muhtelif yerlerinrlt 
ve muayyen günlerde ku· 
ru lan pa7.ar yt•rlerinin vai-

iyetinin belediyece suratJe isla~ 

olunması kararlaştırılmıştır. 

Yeni Vali ve Belediye Reisi • 
miş her semtteki pazar yerlerini 
ayn ayri gezmeği tetkik progra -
mınm başına almıştır. 

Vali yaptığı tt>nişler e:masın • 
~ pazar yt•rlerindeki t:snafla ve 

halkın c;amurlar i1;iru.le ve pıslik 
arasında ah~ vP.riş ettiğini 1t..>t'S· 

~ürle görmü~tür. Bu itibarla şeh

ı-im:ôn Avrupada olduğu gihi 
modenl pazar yerleri inşası kaı ı -

lıış\mlmıştır. 

Bu pazar yerlerinin; üstü h -
pah ve alh beton olacaktır. 

Bu sureUe yağmur V(' çaMuı· 

satıcılara ve sattıkları malJlara 

tt•sfr edemiyeceği gibi alı<'ılar da 
rah•t edeceklerdir. 

Pazar yerleri için, kaymakam
lar, mıntakaları dahilinde miına
sip ve merke:ô meydanları tf't· 
kik ve intihap edeceklerdir. 
Diğer taraftan bu ınşaat yar11-

hncaya kadar; mevcut pazar ye::
lerindeki va) ~ı=tin hemen ısı:ı~. 
olunması alakadarlara bildiril -
miştir. Ezcümll• hiçbir uma! w
!cvki sebze d.,hi hkbiı malım 

şimdi ekser ) erlerdt> olduğu gı -
bi yt>re koymıya<:ak, •eı e \'Uval 
da yayılmıyarak muhakkak kı> -
r.-vet gibi ~'t·ykr konular•)ttır. 

Gıda maddeforinin hi~bıı mm 
üstü de k&tiyyt·o a\'.>k shtılml\ a 
cak tır. 

Pazar yt•ı ll!rindeki esnafın el -
l,~rinin ve üstlerinin temı2.li~ın~ 

de ~ıynca dikkat olunacaktır. 

Gazi/(öprüsüneinen 
Yollar Açılıyor 

1'ciiye Reisimiz; bunun için. 

Haftada Yakalanan 

ceği anlaşılmaktadır. 

El işi Dersi 
Mes ~ lesi 

Ayrıca; son yıllara ait be!e,lı- Bunun için Lüzumlu olan Yirmi milyon 
ye merkez muhasebesinin faali - Liranın Tedarik Edilmesine Çahtıhyor 
:y~tinin ve hesapların, ince bir dık 
kat ve itina ile tetkik ve kontr•l· 

Kaçak Eşya ve 
Kaçakçtlar . 

~n bir haf ta içinde gümr~k 
aza teşkilatı, kırk dokuz 
Çı, bin yüz doksan ikı kilo 
"k kaçağı, sekiz kilo dort 
011 yedi gram uyuşturucu, 

• Yetmiş yedi altın lira, <;ek· 
bir '!'ürk lirası, üç silah, elli 
ltı.erıni, yüz sekiz kesim ha) -
ti Ue on sekiz kaçakçı hayvrı· 
~geçirmiştir. 

111 Lavhalerı 
1 
lheTa bi DeAil 
Ve kıymetli kağıt ıbetresinl 
bayi dükkanlarına a •. ııcın 

belediyelerce ılan ı cs
tutulmıyacağı karar • 

21 Kanunuevvel tarihli nüslıa. 

mızda .birimizin derdi hepımizın 
derdiı sütunumu:ıda bir okuyucu 
rnktubundıa, mdct~blerdc hu:;u -

susile Üsküdar ı:i üncü ilk okul
da eliş1erine fazla ehemmiyet ve
rıldığı, bu yüzctcn talebenin der
sinden kaldığı yazılmıştı. 19 ı.n 
cu okulun başögretmcni O. nıan 
Gürsel gönderdığı bir nwktupla 
bu yazıyı tekzıb etmckt~ ve f'7. -

etimle şöyle demcktedır: 

_,j}k okuJd .. ış dersleri biitiin 
deı;slerin genis mik~ u t. yardım 
cısıdır. Ve mi.ifreda.t prognımı•1 n 
1R6 ıncı sayfa:sından 201 inci S'I) -

fasına kadar yazılı olan direkt.f
ler bunu iımh dir. Bu ciPrı:;ll r z n
nedildiği gibı geli!iı guzt l j apıl -

lORBALAR 
SAL TANA T/ 

,., 23 

~ daıresine kapanıp göz
lbeigul sarhoş bir ad:ım 
~dan tammaile kafadan 
lr rnecnun idi. Her kim 

~ ~~t diyordu. Onun için 
~· olmeli ve yalnız o yar..a· 

~ı. 
~ Mustaafmn çocugu yok

O da mahlu Sultan Selim 
~g· da katlolunduktnn -;on
~~ arıe varisi saltanat kendi
.,~~tı. Bir de ,.ehzadc Malı

~ lt dı . Onu da katledip 01· -

'il aldırmak hictendı. 
Cltı ahın bütiın düsüm t:si 
~ar arasına kapanmış ol

ll,yında kdm, kı;t:, oğ -

ı azarı: .M. Sanı.i KARAVEL 

lan cümbüş yaparak yaşamaktı. 
Çocuk gibi; etrafında bulunan • 
lar ne derse evet, deyip icinden 
cıkıyordu. 

Alemdar Mustafa Paşa; üç dbrt 
gün içinde, Sadrazamın hadaın
rlen fazla gallaş olôuğunu anla -
mıştı. 

Hatta; Sadrazamın bir kere da
hi olsun Davutpaşadaki çadırına 
ziyaret için gelmrmiş olması A
lemdarı çileden çıkarmıştı. Saıı -
ki; Alemdar kale haricine bır:.ı -
kılmış leylek yavr\lsu idi. 

Vaziyet gerginleşmişti SoJr?
Z< m, Davutpaşa salırasm ı, IJı.. -
lunan Rusçuk yaranına şövlf' bır 

lu da: lüzumlu görülmektedir. 

Diğer taraftan İstanbul meı. • 
bahası ve soğuk hava riepos11 mü-

dürünün vaziff' 'ıw nihayl't ve> -
rilmiştir. 

Mezbaha nıüdül"lüğüne bt:>lec!i
ye müfcttişlcrinckn Yavt•r t;-yin 

oluıınıu~l ur. 
_. .. , . ..._.. •.-ı.••••.........._ 

maz. 1 - 2 - :i üncü sııııflarda, iş 

dersi, hayat bilgisi derslerinden; 
4 - 5 inci sınıflalrda işlcnmekt~ o-

lan bütün mevzulardan doğar. Ve 
liizum ve faydalaıı vardır. Aile
ı~r arasında eht•ınını) etsiz gôrü-
tıt'n ış dersinın okuldaki yeri Ç"k 

gt•niştir. Tert>ddiitlerin izaksı ·

~in, kcyfiyctın gazetenizlı~ ta,· z;
hini <lilı>rim. 

hı, bt•r yolluylırdw 
- Artık; giclc>bıliı -;iııiz ... Ben. 

istanbulun a:sayişini vl•riııC' g" -
tirmiş bulunuyorum. 

Alemdar, Sadrazamın ı,u ha -
!.>erlerine çok :;inil leniyoı du. 

Hatta; Sadrazamın, bizza•. ken
disine yazdığı bir tezkereyi parça 
parça edip yer(' attı. Ve yanınd:ı 
bulunan Ramiz ef<'ndiye l•a:{ rdı: 

- Görüyor musun şu godo. }ıe· 
rifi! ... Bütün kerameti kendinde 
buluyor. Üste de bize 1stanbu1 -
dan gidiniz diyor. Sözde, ıH lişa
hımız da böyle arzu ediyorlarmış 
gibi lisan kullanıyor ... dcuı. 

Ramiz efendi; Alemdarın nt -
d<.metini sezmiı:lti. Fakat; evvel
ce sözlerıne kulak asmadı 1mdan 
dolayı şimdi hep birden ,·zasını 

cekeceklerdi. 

Eğer; Alemdar Rusçı•k yfıra -
mnın sözlerini dinleyip Sultıır. 

Mustafa. clilt t gün l'\"vcl Da,·ut
pasa sahrasına geM'ğı zam.an bu-

G 
a.ıı köprüsü in~aatm.. ldcı.· 

liyctlc• devanı olunmakta
dır. Köprii; mukavele mu 

~ibince; önümüzdeki Ağusto<:t:ı 

bitmiş olacaktır. 

Müteahhitler bu mt•cburıyt•lj 

~rint' getirmek üzere fena hn
valerda bilP amt.>:leyı çahştırmak· 
fadıdar. 

Şimdi, Aıapkapıdn duba işle • 
rinc ·gçilıniş buradRki ilk km: ıil 

..:c ctubal:ır da yerlerııl!' konn•uı:;

tur. Bu taraftaki dubalnr da ç .. · 
ğalclıktan yani denizin orta ına 
doğru ilerledikten sonra Unka -
pam - Azapkapı istikametlerın -
dt n gelen dubalar arasındn vapu
run ve moWrlerlc kayıklarm pe· 
çt cei;i kadar Ynni 1 - 2 duba yer· 
acık bırakılacak , ü l kısımlarnı 

tefrişine ve kaldırım işine gt>ci -
Jı cekt?ı'. Tefriş ve tanzim i ·i 

• üı ınaıy:etile ber<ıbP• t<'\kıı •· ı 
dıp. lstanbula gin•rek Stili.an :-:t..
hım tahta iclas etmiş c,l<:a~ dı. hu . 
hal başlarına gelmenll'~ ~larnk -
tı 

Ne çare ki; Alemdar ~.ıbıalı -
nin entrikalarından, saray v 0 

en<k>tun ricalinın dolaplarıııd:m 

bihaber bulunuyordu. 

Bu sebeple; Ramiz efendi, A -
lcmdarın Sadrazam fermar.ı~ı 

yırtıp pan;a parça ) ere attıktan 
mnra; vaki olan sinirli sözleı.inc 
cevap ~ermeği zait gördü. 

Yalnız, bo~ nunu biiker«·k: 

- E! ... ne yapalım? Biz c;ize 
vaktile söylt>mi~tik ... Hem de Uç 
kere... Şimdi cezanızı çckini1 
Deı gibi bir tavır aldı. Alemdar. 

dağlarda wrbalıkln büyüyen .·a 
ba saba bir adam olduğu cihetle 
ağzına geJ('n kufüri.i savunno. 
du: 

Bn. pt:zı ve~k he rıf' .. ,-'C'ıı 

beni l1C :.:annPdiyorsun? ... 

bittikten sonra da bu açık bıra -
kılan dubalar yerlerine konula -
rak, köprü tamamilc bitmis ola • 
caktır. 

Fakat köprünün bu surt>tle bit
mesi, ondan beklenen faydala~ı 

maalesef a)m anda temin tde -
miyecektir. 

Çünkü geı ek seyl'Öscft>r kolay· 
lığı, gerek Bt'yoğlu ile İstanbul a
rasındaki iktısadi nakliyatın ''e
ni köprüden yapılması, tram\'ay. 
otomibil ''e otobüs. gibi vesa~li 
nakliy't·nin bura.dan geçmesi; 
Gazi köprüstlnün tamam olmE1s1-
na rağmen uzun bir müddet ıçin 
yine kabil olmıyacaktır. Çünhii 
bütiin bunların tcminı ,.e yt>ni 
köprüniin İstanbulun bir •anayo
hı olabilmesi için, bir taraft~n 

SehzndPbaşı ve Fatihten Unk, ı •:: 
nmn. diğer taraftan Bcyoğlunclan 

Ramiz efendi; Alemdarın hıd- 1 
dttinden ürkmeğe başlamıştı . Şa

ka dl'ğıl, bir anda yirmi bin atlı· 
sına emir ,·ererek kale kapıların· 
dan iıseri dalıp Babıaliye dol<rı: 

yoUanabiirdı. Üste de; SO('}rnza -
mm kellesini Kabakçı Mustah .ci
bi uçurarak herşeyi altüst edd:ı· 
lirdi. 
Şüphe :yok ki; Alemdar bu ha-;, 

lini görecek olan enderun ric tli 
dt'rhal Sultan Mustafalarını kur
tarmak için Sultan Selim ile, -ı~ 
zade Mahmudu katlederlerdi. 

Yegane varisi saltanat olacak 
Sultan Mustafayı da tahttan ııı -
dirmek mümkün olamazdı. Bı.m
dan sonra da, Osmanlı imparator
luğu mahvolr gıderdi. 

Ramiz eefndınin Alcmdaı ı les 
kin C'tmesi icap Pdiyordu. Bir.1z 
daha dur a düşündlikleıi olacak
tı Hemen, sukutunu bozarak l\a
·a..: a miilayemetlc hitap ettı. 

- Pasam; miısaadc buvuı ur 
c;anız bır şey azedE>yım 

. 1 
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Ceza 
Gören 
Esnaf 

Vali Bizzat Bazı 
Esnafı Cezalandırdı 
Vali ve Beledıye Reisi L\ıtfı 

Kırdar şehirdeki teftış ve tetkık
lerıne dün de devam etmiştiı. 

Evvela Gumüşsuyu'na gide! ek 
buradaki inşaatı gözden geçim ıi~ 
ve bilahare Dolmabahçe'ye ine -
rck yıkılmakta o]ım yerlerı gor
rnüştür. 

Llitfı Kırdar bumdan da Fati· 
he gitmiş ve pazar yeri ile Ma1ta 
carşı mı gezmıştir. 

Vali ve Bt:lediyc Reisi, di~ı..r 

gezdiği yerlerde gördüğü gibi ",a
tihi de pek pis ve kirU bu1mt·~ 
tur. 

Bu pislik vekirlılik ; bilhassa 
MalUi çarşısında çok fazla oldu -
ğundan; Vali bızz.at bır kısım hal
ka ve esnafa kendi elile ceza kes
meğe mecbur kalmıştır. 

Bu cezalar; dükkanlarının içt
ni ve önünü kirli tutan dükkan -
eılarla, kirli kaplarda ve açık1r. 

mal satan eesnafa, civarlarını l· .ı - . 
leten halka verilmiştir . 

Eıektrik 
Ucrell~ri 
Meseles 

19/12/933 arihindt, gm~et~n:-;

de ·Elektrik oyunları meselcs• 
adile çııcan .} azıya karşılıkta. 

İdaremiz.in halen 117.000 d~ı· 
fazla abonesi vnrciır. Bunların :ncı 
rlinde buhınan~ayıcıJ.ırın 11kun -
ması ve para tahsilı gibi muame
lat her !'emt iı;in muayy~n gün -
lerd<' v~ büttir. ay zarfında bila 
fasıla icra edilmektedir. 

Memurlarımızın bütün ma • 
ha!lelerc birden, aybaşında giı -
mfsı imkan haricinde bulundu -
gunu, ve böyle bir talebin umu
mi surette hiçbir zar.~n isaf e
dilmediğmi • aygılarımla biJcfüi
rim. 

Ma•rif MUdUrU 
Tef d •lerini Bitirdi 

Maarif müdürü Tevfik K :; 
son tetkik seyahatinden dönı•.:.·ş

tür. MumaiJeyh bu tetkikleri ·• 
Tasında bilhassa .köy yatı m · I(.· 

tepleri:. nin vaziyetini tetkik et
miştir. 

Türkiy1.t ve Köylü 

B 
iı~ tik ziraat kongresi sah 
g\inü Ankarada tor hını~ or. 
Hiikumet. kongrt•l c cok c • 

hemmi~·et vermektedir. Zinıat kon 
gre i, bii~·iik ziraat da\ nmızm, 
kü~ kalkmmanuz.m programla tı
l'ılmasında ıehberlik .-den·k esa • 
)arı tesbit t>de~ektir. 

Tiirki~·e. her şeyden evd bir z.İ· 

l'aat memleketidir. KöyHiniin kal· 
Junması. köylünün refahı bütün 
memleketin refahı demektir. Tiir
kil enin niifusu 17 mill ondur. Bu 
niifusun 13 milyondan zi~·adesi 

köl )erde ;yaşar. 1:1 milyon kiiylü
niin yaşadığı kliçük köy sa~ ısı 41 
hindir. 

Demek ki. \'alandaşlarııı mü • 
hiın bir. ekseriyeti köy ve ziraat 
dekoru ic:inde hayat kazanmak 
mecburiyetind'• bulunuyorlar. 
Ciimhuri~ et hiikiuneıi, yurdun bu 
..-n mühim da\•aı-ım k(;)lü \e :zi

raat kalkınması da\ asını. daha zi
yade ihmal ed~mezdi. Tedkikler 
de gösteri~or ki, topraklarımız Ü· 

&erinde modern \C Mt!DİŞ iilçüde 
ziraat ~·apıldığı güu, memlt•ket "" 
\.'ataııdaş çok uu~iud bir "«'' re3 e 
girecektir. 

Gönlümüz. iııtiynr iti. m·~u~ bu· 
t'aksız vatan topraklarının ht•r ka-

• n~~ İıjlensin çahşkan Tfrrk iŞ(İ • 

ı;i tcıpraj(a ı-ahih olsun memle • 
kette şahıs başına düşen ~net ve 
kaıanC" nisMti yiikselıııin. 

Birçok mühinı dav•ları tahak -
kuk ettir.-.n Atatürk rejimi. zira
at 'e k·i~ kalkınması davasını da 
INaşaraeakhr. 

Türki~ e demek, köy, kö~·lü \'e 

ziraat deruekfir. 
Kongttdm, mc-mlekf't i~in ~· 

h•~·ırh kararlar ff.klf'r, muvaff•• 
nlmasmı dileriL 

REŞAD Fl•;\'Zİ 

Kitap 
Sergisi 

Geçen :.eue oldugu gibi bu ) ıJ 
da Beyoğlu Halkevindc bir k ı·~ı_. 

st:rgLi açılacaktır. Bu l;ergı, 1 '1 / 
939 tarihinde açılacak ve 15 glin 
devam edecektir. Bu yılın st>ı -
gisinin geçen yıl S<'rgisine n:ı '!'• 

ran daha zengin olacağı yurdun 
her tarafından gösterilen alaka ve 
müracaatlardan anlaşılmaktaaır 

Halkınıza kitap ihtiyacını .ııı • 
!atmak, kitap sevgisini, kitap , . 
kumak zevkini aşılamak gi}>i mak 
satlarla açılan bu sergiyl; son yı!
ların bütün neşriyatı konacaktı:-. 

Birimizin De di 
Hepimizin Derdi Azapkapıya yani köprünün h~ 

kısımdaki başlangıc; noktasına ı· 
nen yolların da açılması ve bit· Çengel~6y lskelaal 
miş olması lazımdır. Hatta, Be - Ve Şirketi Hayriye 
lediye Reisimiz Lutf i Kırdarın bu 
hususta yaptığı ehemmiyetli t :: 
kiklere göre yalnız bu iki istika
metteki yolların açılması bile Ga
zi köprüsimden tamamile istifa -
deyi mümkün kılamıyacaktır. 

Gerek köprüye ulaşacak yoıta
rın açılması, gerek şehir planın -
da birinci safta yapılacak işlerin 
tahakkuku için ) irmi mil) on li~ 
raya ihtiyaç vardır. Valı ve Bele
diye Rebi Doktor Liitfi Kırdar 

' bu parayı temin ede<'ek teşebbiı'"· 
kre başlıyacaktır. 

- -~-
- Söyle be birader.. . Buntır 

• 1 

çıngenc gibi gallaş herifler be! .. : 

- Muhakkak böyledir efer. _ 

dim .. , İ~tanbulun havası ve su· 
yu insanları gallaş kılar ... Fakat; 

sabır etmek lazımdır. Haddim ol
~ıyarak sükunet ta\•sıye ede.i.,1 .• 
Jşlerimizi daha ziyade altüst et -
~mek için daha birkaç gun bu 
stlrada süki'metle oturmamız i
cap ettiğine kaniim ... 

- Yooo ... ben bir dakika hıle 
~urada durabilecek halde deği • 
lım ... Derhal hareket edip bu !'O· 

doşun dersini vermeliyim... H; p 

rif; İstanbulun sükiinetinı ker.di 

kerametı olarak kabul edıuoı. 
Üste de bizi buradan savmağa· ça
lı§ıyor. Hemen, şimdi yiirüyelım 
lstanbul üzeı ine! ... 

Ramız efendinın aklı başından 
gıtmişti Oturduğtı yerden ayr. • 
ğa kalktı. Ve yalvarır bir sesle· 

(Devamı war) 

rondenllti ve lflrlı.edha)'ri)'ealn dik· 
kat nuanııa anedilmeıriDI isıedlii 

bir melltubda ur.ümlc ti1lr. df'nll· 
lllf'ktf'dlr: 

- Her ycrcle bir te.kimill, hf'r 
ı.te bir Yf'Dilik rormde al!1lln, kır· 
aıeb.la eskillll, maur köbnellil l'Or
meie &ahamınül edemlym vatan • 
daşlara mflli bir miıf'Stlf'Se olan Şlr· 
btthayriye İdar~ de blraıı. yeni
lik, uı·analı.hk rosterse ve bu suretle 
1116ftf'rilerinln SJ}lhat ve lstir11.hat-
1erlnl tf'mir. e~ ne olur! 

Boiaıld Çenkelllo1 iskelf'Si bua· 
Uıa otuır: beş, lnrlı. ~nP. evvel inıta 

edilmiş, bu kadar zaman Şirkete 

ve muttf'rilere hl~t edip artık 

köhne bir hale ııelmiş. \'apılan ta· 
mirat , ... saire ek yağmUl'un iskele 
dahlllne allmamaıtma ('are bırak-

m.am~ır. 

Esa.._<ıen mucud islle.Jr. . barünun 
thtlnC"ına rayrikatl olup t.ttunla 
balaaan 10~.ıan ..,.ıadıraauya • 
cak 'bir şekildedir. 

Soiü, Jatmar, n:aııirlı lıava • 
larda talili m1itteriler blr edaclu 
ibaret ve 9efak ~ .. eme salonunda 
şemsiye a(IDafıı 511ftıtle barınırlar. 

Talisiz m-.&ertS.r ile riya isti 
lı.apah, fakat Jaimarclu akan ve 
llıi tarafı aeık bir mallalde riıı .. irDI 
vr. !!•" 
hast.ı 

vapur 

Şirk 

ıın ka,....n41a &ltr..meie ve 
'lia mahkiıll blr vulyette 

· lm1:t1ine lnUnr Mlerler. 
vri1r. İdarf'.Slnt'. iyi bir 

randınuıı Vf'.J'f'n f5k~lr.lf!rdtn biri 
olan ('.enl'elllöy islleleslnlıl ve nı114-
lr.rilr.rlnln artık thmalf' &ahamnıiil· 
lf'rl lıalaıam11dır. 

Bu bkr.Jenln tanr.lm \"e lnta ıa• 
manı Sf'ldlilnl Şirllr.tiha1rl1e te -
tekkölnuuün :auanna •on,aalmul 
.rcniliii sevea halka ve balkın ınb
bat ve lıtirabatlne a1nl ıamanda 
llrlret fomına ltlı' Jlh ... & ela.ıü· 
tar. 
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Almanyalitvanya ile 
Anlaştı mı? 

GÖNÜLLÜ MAHPUSLAR ı HDK VE 

lngif izler Buna Evet, Almanlar ise 
Hayır Demekte İsrar Ediyorlar 

Memel Meselesi Karşısında 
Lehistan ve Sovyetlerin V aziyetİ · 

M <'mel. y.ıh•ıd umumi hırbdcn 
srınra aldığı adına g"ı•P 

Kla pı t d ne olacak' .. Bu d3 
t ka iılcmınde bırinci dere -

( 

1 

i m<"54 ler cı-asır .l girı t·k
. Öyle Kı bu chırk aliık, -

le\·l~ ler ;)fasında \'f raı-

1 tl 
1 r ı'< ıc k, mr.sele 1_ı·.ı-

<Cgc nzemeKtcdir. 924 le 
ı .c. f, ·a, ıtalya ,.e A~ -

n'L a ar ... tnda l\lemel mıntaka-

ıtaôi ıı.;11 bır it laf JmZa-
! ı ~tı O z,.n1dPdanb(.r1 zan~ctn 
de stı. Şimc' Almanlar ;'-.!emelin 
hı "likrir c uid olması lazım ı;el· 

d ; ı !er surmektcdirler. İngil
t ı c ı c Frarı.,a da Bcrlinde teşeb
l L sl~rde bulunarak 924 itilafJ•~ 

i.- 7 13rını ko_vmu~ olan de\·lrt
lcı muvafık görmed kçe Memelin 
ct.1rc ·ı degıst•rilemi~·eceğini an ~ 

1 ,ıtv;ın~·a C11mlmrrf'İSİ ııile~ılo birlikte 

1 ,, ,Jardır Fakat 924 itilafını 

, ımı, olan dört dcdetten iki-

si, yani Japonya ile it.1l~·a bugün 
Almanyanın arzularına aykırı bir 
,·aziyet alacak değillerdir Bu iti
barla Bedinin halleckccgi mese-

Almanya deniz 
Kuvvetlerini Artt .. rıyor 
Bu, 935 Muahedesine Muhalif Deği lmi.-

Biiyiik ~hleın bir Alınan lahtdbRlıiri 

A 
lmanva yenıden 3 tane lınri> 
gemisi daha yaptırmakt:o -
dır Halbuki İngiltere \le 

A!manya ar •. sıııda aktedilmiş '.Jir 
r ,.ıhede \'ardır Yeni in~aatın o ı-• ' 

n.ı rukahclc olup olmadığı mc • 
le ı bazı ta aflarda me\•zuu ba;•. 1 

sohnağa \·e bu Stıretlt . ..\ ı.na.,~\ 

nın İngiltere ıle yt'nideıı d~ııız 
insaatında rekabL•tp ıni 1<a!kı~a 

cağı sorulmaktadır r'akat ı,, ... ' 
bir rekabetin ınevzuu bah.:;olaını
yacağınt ingiliz ga1...eteleri \'c• 

maktadır. Çünkü Almanyaııın " -

le de: Paı>I ile Londra aı sında 

kalı~·or demektir Fakat bizzat İn
giliz Başvekili ge<,-cn gün Berli.n
de yapılan teşebbüslerden bahse
derken avam kamarasında an -
ltmı~ oldu ki Berl:n hüklımelı nez· 
dinde daha ıleri gidilmemi~tir.01- j 
sa olsa MeıneLn bugünkü ,·;ozıye
ti dcğişt,rilıniyeccğinc d~:ıır ümid 
beslcndigı söylenmıstır 

Menı Ia.e mahallı bır meclis 
\'nrdır Buna Landtag denilmek -
tec:ltr. Bu mecl..s .cin yap11 n .ı:l.lı

habnı e ıc ra.yı un1umıvcve 

ınüı .ıc.ıat k .ndt ç•k" , ;\leme -
Almany v.ı Ilı.ık- ıc.n hJlkın 

tırzusJtıu giıstermı- o!aral;. dive l Alm~nl. rı ,ok ın r rmok -
cdıı. 

~ lalUrn tı clugu U1; re lTmum: 
)larbd ıı S< ra Lıt\'a .ı·.ı ckyleti 
,·ıınde c'.ıılC'ıe" :\fcmPl de Aı.I 
" n' ~ l ı , l n"' ~L' et le bu 

d; 

l ı ııc 

\t'r ln- )t O zaman
ı.' >ı ı ı· n kendi-

.ı.l ' uf ll 

(Det•anıı 7 ıncı sahifede) 

nt. .... m.l nıl•vcudu lı.,.., lt<·r<•ni.nkııı- f 
den •, :{5 cleı l·t·csın. gc:çC'rniyc c . .;:

tir den'< kl~<lırlc Bu ıisbet !).;;; 1 
l 1k 1 t..l ,11 <U;.lSIJldil ye.: >ılınl:-. ol.ar 

l. n u ... ıı el 1 1 r ıs, ·111 l •e • ı Ptn· ·.

!l dir. 
f{ı•s 1 ı r.ık ıınlatı.ı gCiı< .ı\;.ı•ı:-.ı!~ 

duıı..ııını;ısı daiıa lııg.liz tlon.oırııu-

!-:ilrı •, ;}5 dl'l'C.'l:l' in, hu1anuı 11.·-ı 

tu :\hnanyada <lcı 1x ını;:Hatı .~ ·rı 1 
k:.l•ııukt~clır. Çünkii <:dik, cicnı'ı 1 
·\ vehi ordunun ihtiyaçları İ'"irı 

ve rılnıektt·dir. E..,asen deniz ın -
saatını arttırmak suretile İn;::Iız- 1 

l<•rin noktaı nazarını cclbetmı·me-, 

~i bugünkü Alman~·a 
f k görmektedir. 

daha mı \a-ı 

1 
nı-ilizler ~.;ok ııratik Ad.&otlar
dır. Buna bir mt.wt rui istt
;\Or-.unuz? İ·de, r.oudr<ı1.daki 

bir aeeııta. .. 
İııı:ilterede bir ıuet':&r \.eya. bir iş 

adamı hıerhanl'l bir mt'11e-lt'den dol1.-
iHTiY ARLIK 

yı birkac g;Un hiıl pse ınahkUnı oldu 
mu. hemen hu a(·ırnt.aya ıni.iracaat e
der, anla-tır. 

Af'enta, nuık.drrt"r bir ııt·ret nıuka

bilindt" bir >tdam hnlur. onun '.\·t"rine 

hapse göndrrir-

Tabiı bu •onı.i.Jlu uı;ahpu' dd, bun• 

mukabil bira., para. dhr • 
l\Iahkı-ımi:rrt nıudJe-tine ~ort• :.ıı \"t"-

ya çok. ı•aı·;ıt \·erilir. Bundan h.a~ka, ha
pisten ('lkınea bir d4" 'l!'lli ko-.lüm \"t"r

mek oi.dt>llir. 

Bu acenla ('Ok i ... :\'4PtJurınu . Go -
nlillü mabpuslarıu ı.,a_vı ... t cluıdrn güne 
(·oialıvornnı ... 

f' . .\cP\l.,\R ~l(;I!\° 

İSÜILERİ'i -Df'.Gİ~TİRİRUR~. 

J".ıp.t.lık tahtına ı uuıkl.ı.rı 

7anıaıı i ... iınlt"riui dı•gJ ... tirirh·r •• 'iclıL'. 
Bun ... hlr~·olo. "t<bf'bh·r \"ardır. l:vvel.a. 

<iunu -.ö'.\h:\t•li.n\ ki (Seu l'b·t>r) d,•n 

... 011r.o1. PavJ. ulaııliıl.rd.uı t::'.! 'i. i-.inılt"'~ 

ritti ınuhJ.l"Mlll t·tıui..,lt'rdır 

!t,;ı:; dol. kont Okta\" db Tri. .. kulo Pa
pa ;ntihı:-lı olu1111ııı:a Xll J.-n ... "<'virdi. 

Ondan ..,our.ı. ~eltu l'Apal ... r, 1009 ta
Tihin(' kadar Yiııt· l...r-udi \..,iıntrrini kut

landıl.ır. 

Hipokr.ı1t dt'~ nndr ht'ı·kf'"'ilc bir de

a:ll, ikl mt'ndil bulunurdlt. "Bubun bi
ri t>1dr ıutulur. dlf'ri de ku!i;afın ara
snıa tıokulurdu . 'ff"ndlllt-rr KÜM"l ko
kulaı ' urnu•k de ;Ad('lti. 

Üeü.nc.'U fhınriuin mendillerine :ı.lir
düğ'ü lıi,·antvların, bir f'f":\'rt'k mesa
feden 1'.oku~u ~ellrdl. 

'Jendll nıodaı;ı cı\.<i-lı ancı:ı.k ~00 ~
ne olmu11tur. S40kilff'ri, bıiviiklükleri 

df' dt'ii!-.mi~tiL 

ro~l-\T s.:oiıt 

niı.iYOR "l:snıuz~. 

Jlu keliıue. rran';1zca Pon1me kt"li
nle,uıdrn gelir ,.e <' ima demektir. Eski 
)'uııanhlar. f'hnadan hlr urvl kozmetik 
~ 11 arlardı. Sasll nıı?. Koku.ı,u gUı:el 

vı olcun <'ln1ah1.r111 uıerinr kuru ka

ranri11eri IJatıru·tar, daniıl saCnıuı tce
ri-.iııl'" ko\·Arlardı. Bir hatta kadar son· 
ra 40Jm;&.•f1 <"Lt'rl~r. hamur haliur C"l"

tirirlf>r. vuıh•rini, hOlUnlarını \'(' ~ô

(i.ıı..lrrini o=ıı...tururlardı, ltlva,·ett" ırô

r(', bu <'ildi .ıruınıı...atır. t.ı1ı·li,ini, ta
tavrHni :ırttırırdı 

Pi1lı:ıh \ t' ınuı11 hiı'-.<'Y obu.ulıiı 'i
hi li•t•l'lllH•-;i ((4" /(lr df'~iJ. 

l,0::\1.\ Pl Lt1 '\tr İ(. .. \1) 

EDE:-! KİW.' 

\'al,lilt· nu·kluı,l.ı". ,;nuliki gibi ııul

lnıo ı;-ıi11tlt·ı·ilın("/ht. Po< ... ta tatarlarına 

\'t·rı!•r li. nunl.ır. da1"la1·1 ,.e t<'peleri 
a~arıa ... ııH•ktnoları ı;t;türürlf'ıdi "\"«"hu

na ınukab•I hir;ıı ı'ara .tlırlar<lı. 

I-.k-.eri.\ «'t1" nn·ktuhu ~Olurd~u a
dam para \'f'rnu·rnt·k ic;ıin bunu kabnl 
f'tmrk i"lt'11lf'zdl. Tahiı t:ıtarın :7:lhn1~

li d4" ho..,unot ~idertti. 

.'lt'klup 1.:ırflar111ııı kUse .. inr bir pul 
, . .._pı<>tırıı, f'\"kf'"tnırk uı.,uhinü ilk ev
vel 1f~7:; dt' du .. 111tt'n ltO\ land llil adh 

bir inı:iliı.dlr. 

A 
k~am, geı: 

\"akit. ertesi 
.~un çıka 

·ak hıkayemı ta· 
mamlaınağa c:alı -
~ıyordunı. Ilade -
me geldi 

- Stzi bir genç 
l>&yaa görn1ek ıs

tiyor, 
dedı. 

- Buyursun-. 

Ger>\. bayanı ıı 

. k.ııı oldu~Lınu da 
nh rJk t.~-!i_vor 

cttıtıı İki i.t<.: da .. 

k~k4 sonı a. olta -
daı• ı~l'ri şık gı -
y.ı.m;~ b:r ~eııç 

-ız girrl . Etrttfı a 
bakınıyord.. O<la· 
da be nn en b~ Kn 
kinlSC\.. gllrr·ınc .. 

y 1nrl': 

Bl":f, 
dc-1 

H-... şad Ft>.\· zi 
)ı , ll rı ['./, 

l'''d dcıı -
din1. buyurun .. 

Kızcağız ~aşır 

mış gıbi "di. Muhakkak kı bir ~ey· ı 
!er söylıyreek idı. Fakat, birden 

fikrinden vaz geçmis 

mahsus bir tcreddlidc 

insanlara 

Kap:lmıştı. 

Gösterdiğim koltuğa olurdu. }'İÜ

temadiyım bana bakıyoı, teper .. • 

den ~ırnağıma k3dar süzüyordu. 

Konuşmak çin karar vermek He 

vermemek arasında tueddüd için

de idi. Onu bu müşkül Yaziyetııı

den kurtarmak ıçin sordum: 

- Bir cmrinız mi \'ar, 1nuhte

rem buyan~ .. 

Birden caıılaıımı~tı· 

Hayır, esla)(furul ılı .. 1 
Bir nıücldet \' ne sustu. Sonra, ı 

J birch.:n g llün".....," ere>k i 

5iz.c, rtL'li~ z·,·ar~tıl" !'! scbc - ı 
J bini arlalrr•k ıster •11. Halbuki, 

ne yalan sö" İYl'.\ rn. oclarlan i~eı 

1 
girdi.!\iın \•e·sızı ılk görclügüın va-1 

kıl, 1n1c1nıile bir hayııl sukutuna 

uğr.aın ~tiın. R!r anda. asıl söyle

mek lcdiğlın şcyı kdt'ıyen soy -
lPrr eıncğr karc.1r \ n11s1.1n 

\lı ~akl3n n,ı 

Bem salı san 1kadar l'U(;TI 

bir ınc ~~le .~<' gin·ü~mek s c ım .. 
Çok mr· ık \'erdin z harın. 

Genç kız eld wn. r rıı ~ıkard .. 

lhiklıınt•t buna uıııııı.tıu•at ("f ınek j.,. 

trdi . .,.:tkJ.t IR14.I da kt•ndi~i tatbikr baı.ı. 

l.ıdı Kil :i.hart· hütbn dt>\'h·ll.-ıTe kabul ı 
ohındu 

Çant 1111, yanı -trık kliC'ük n-ın -

sanır Uzcr;ı.L koytl\Ao ll;.ı.ira· daha 

çok hir t;ıbı lik \"e r.ılı .. ı ıK gd · j 
ıni~l . 1 

Aı:latayıın .. Bir arkada~ıın 

var.. Onunla bnhsc tutuştuk. O 

diyordu kı: .Bu muharrir ~·azdığı 
ıı:kiı~·elcrirıdeki m"ceralarda biz • 

zat kendisı kahraman değildu-. 

Fakat, hıkayenin bu tarz tekniğ; 

hoşuna gidiyor ki, daima müte • 

kellim şekli lercıh ediyor. Yoksa, 
bu kadar hadisenin ayni insanın 

llİ~UIST . \'\ll _\ ,1. Ki\U,\tt 

Jt(1Kf,JU,\R VAR': 

İnC'ihıltrdrn birinin yaptıiı bir is

latistiCr c-Ort llinui~tanda 695 küçük 
kr.:ı.I \·.ot rdır . Runl.:ı.rııı 500 u Brahmen 
n1ezhf'binf' mf'.'n-,ubtlur. 
ınushimandır. 

Gt'ri kalanı 

,.e Pa.tlaJa En zcı1rinleri d" K.1.rud:;ı. 

ınthracf'leridir. Ser1•ell~ri G 
rranktan J.'>3~t «<',:i ldir. 

n1ilyar 
1 başından gc~mis olmasına nasıl 

imkiuı ve ihtimal verilebilir?..• 

O nkada~ını hoyk iddia edi -

yordu. Ben de şöyle cevab veri -

yordum: •Hayır, bu hikayelerin 

anlattığı hadiseler bizzat muhal'
ririn ba~ııdan geçmiş şeylerdir. 

Senelerce yn~anıış bir insanın 
bukadaı· maceraya sahib olma -
sında bir fevkalfidelik yoktur .. • 

Genç kız bunlan. 

adeta nefes almadun 

Sonra öni.ine bakarak 

bir solukta, 

söylemişti. 

ilave etti: 

- Arkadaşı'11 sizi yn~lı başlı ı 

tasav\'Lr ediyor u. Ben de oızi çok! 

daha genç ol..u Jk dü5'llnüyordum .. ı 

Eğer ben m du~üncem doğru ~k

sr.ydı bah•e tutuştuğumuz mese

len sızdcn soracaktım. Bu zıyare· 

lımı <'<' onun çirı yapıım. Fakat, 

Sııi ya~lı, ağır bJsh görirncC', ilk 

önce, n PVZllll bile açmcınıcığa ka

rar vermiştim. Başka biı· ~ey icad 

edıp, ;en ınızda bır ik, dakika 

' Yazan: REŞAD ~I 
b' \oll '" 

olduğunu anlıyormU§L"" i ' l" ' 
ltYıır• rcgı .. m titl'Edi. Artık brn · 1 ' . d oı-

n·ıışlı..n . Bi.:i"'~l ger.ç ıııi...,r-ı 

·ı zıı a· 
Bu ak~am, bu genç J"~ ıar•~ 

retıni, meş'um bır hAd.se 0 ı:ı"' 
telakkı <'divordurıı. Lüzuıı,,ıız 

· . .• et. 
ni üziintüye boğa".! bır zı) ~ ,. 

Bunları düşünlirkcıı. ıızllr • 
da otu 

man susmll§um .. Karşırn bal 
rsn mechul nıi"afırımiıı bU • 

• . koııUl 
dikkat'ni çekmişti. Benı 

turm~k için: o 
· "rcneY1!!1> - Me\'zulanııızı og pı 

halde, dedi.. Bunlorın kahraııt• 
siz n1ısintz? 

B.ışımı kaldm!.ııı. 

~ıkarıp rıcısanın üzeı ırı 

Genç kıza dikkntle b>kt1111 ·~ dl 

- Hlkit\:e ınc·\.-'Zllıiılr 1 ·r~ ııt" 
• . l J1J.'" 

hayatımdan degıl. u•ı,Jıll . >''~ 
l;:ı olırım, dl'diıı• . 1311 kada' • • ,-o.ıı-.. 
111~c~ra ya~.ı.mağa nıkll" ' 1 ra" . ıııa<-e 
Sonra dk b~n bu kadsı "riİ' . ao 
perest bir adKm değilıtll·· siıe 

bllıııı 
nüşüm de, her hald<' 

anlatır, zannederim. . ')'el"" 
ııık~ 

Gen~ kız okuyucu!ll, .. ·v~ 
riıni çok beğendiğini soyli. 0 n•· 

t .. h .. t d' F" ı..at oıı~ 1· eveccu gos er ı. ..,. ' !W • 
yalinde bir aldanma vardı'. ,0r • 
daıunanm acılığını farJ<tdıJ .,1ıÇ 

d 
IJ!f o 

dum. Benı karşısın a ,jlil· 
.. e .. dı1ı 

delikanlı olarak gorcc • 

nediyordu. . ·ar 'l' 
Ha.vatımda ilk defa, iJıtı) ·ıl< •I'"' doğru g<li~imin htcranın• 

duyuyordum. 
kaJ<ıı Genç kız yeruıde'l 

o•~' 

k~pı\ a kadar te<\'t cttı 0" ' •• ıtı1 ı• 
Odamclı yalnız kald ~ ş.ıı•' ' 

:ıısı• 
ma,, • Bir genç! k ııatu 01ıW 

ıete ı.J' 
y,ızdı~ım ve bıtırınek ı.. •!I Jl1 
ğum bir macer:ı hikfı)·csı bi p;ır' 

·ı'i..ı 

, . .,,cldelcrirıi tıtrcre~ 'c '· ~ıtıll" 
·t t •11, .ı; 

makl.nmla dcrlı.ı l Y•1 "'"~' 

Sonra, ~kakların·ı 
aı: dıır b~ 
sık"r~~ 

b~1~urı. <:ivu~l·ır•ınrla 
kaldık rı sonr "· kalkıp g de c<'k - __,,,p 
t m Fakat, h3l Ye lıarekr'in.z ba· h kiıvcvı yazd nı. ~-

1=::::=::=;:;:;:;:;:;:=-:::::= ~ 
na CPlnıyet vcrd.ı. Dogruyu . ...:öy- 1 1 ar· Topic· cıı / _, .. 
le·rı~k e ık ııd ıni me11edC"n1eoım.• ,.:......-----...:,~ d«~'f' u~ 

llı..•'lÇ k Z bun',..ı l SÖyl('fKCn, al- 1'' iib fakirlf'ri koruıllll titıii t Jj' 

ıumdaki kırı~ıklıklar:ı, yüzümde kon~n·~ini 8/1/939 P11".ar 
1
dr !•'11'°' 

H:1lkf'\.İ kur01tındıı1 ""il"t tt • 1111 rı 1 

senelcı ın oydugu l:uku lara dık - (·a(uıdttn UY(')Priıüıı bu111;.ıı•· 
kat f'Cliyordu. Sonra hatırın~ ônı olunnl' ~ 
olarak gelmiş gibi sordu. -

- Kaç yaşında.sınız'.' .. 

Doğruyu söyl<'nıcktt· lıiı nıah· 

zın· görmedim· 

4.9 yaşnda:-ıııı. 

- Bıavo .. .l\ı·kada~un da sizi 

bu .'·a5larda tahmın etmi~ti .. Ben 

ise IJundaıı belki de 20 \'''-' daha 

küçük t,1sUV\'Ur tıni~tim. B"ıf al· 

danmışını .. 

İçime bir hüzün çökmüştü. San

ki ilk defa yaşımın hakikaten 49 

1 
Radyo ıra1rıJ_y' 

Pı J!.--- . __ ___;,_ o•" 
Ankara Rad1 ı•·" 

. (ıt!'ltr•>· ,,ıı· 
12.30 l\lüı:ik (küçUk or ettD' · ,ıı" 

Saat ve ajans haberıe.~l , Ol orktoıtı'",,ıı• 
kara, 1:;,10 !\llillk (ku('U" (t-; Jo.# 
cle1·aını l. ı::,t5 Kouuc;rnıı p1tiJ.iJ,l· ıııı•· 
saatiı. 11 - U,30 Tilrl< JI J(• ,>' 

J7,30 :\llizik (eaıbandl~ıuıl~ <~~ 
ma (f:ocutt saati), ıs, 15 sd~ıtJI• 1 ,.ı 

30 ... ı. ' l ' 
banduı devamı) , 18, berJtf1• rl'. 
leoroloji, ziraat tıorsası 1ıa (bit Ol..,,,, 
Turk nıü•lti , 19,10 Miı• 1~~ praı' .,• 
<li ). 20 Tdrk mil:ı.iii (klılS .ı•r•l1111 1'; ıı · 

ı yarı ıjl " 21 Saat ve sonbahıar a '. ,oJ.I' ~ .. - Acaba artık b"ni hiç aramı.vacak 11"1? 
Banu k,rıldı mı?. 

Jest ı y..ıpıvor? 

t!içbır tv sövlemt.nıeli nı.ydim?. 

Diye du<ü ·rlc'nı. Aklımdan bir başka 
g< -.vordu 

şey de YOS A 
ise ben sizi aranm.• dedi. Çabuk çabuk Yenicami 
kemerine doğru gitti, birden gözden kayboldu' 

Daha sonra?. 
- Daha sonra kendisınden uzun bır mcktub 

;ıklım. 

- Ne clıyordu?. 

günü neticeleri, 21,10 ~ür~t f•~~·S"" 
cesaz fash - fera.lıııa" ...... ,.,,, 

1) Ilı . ., ... 
l\tüzlk (varyete - P · ·~ ao1· _.,,,,; 

• 1,roır "' ha.berter ve yarınk• .~ . ,,,,,,..1 I 

eTAK· vı~ 
,;:_..;,_;_;~~--"'.'.:~ıun11 Ah nrkadarı lıır b<ış araba gelse de 1,('rı de 

g tst•m .. 
Diyordum. Si>1.iin kısası ne yapacağımı bilemi

yor. düzgün düşüncmi~·or, beyni, sinirleri, ruhu çı· 
karılmı~ boş bir kalıp g'bi sürükleniyordum. 

Refot yine söylendi: 
- Yahu sen hala işin ~n tarafındasın. Bırak 

şu dalgınlık, düşünememezlik, sürüklenişlerıni de 
kısaca tekrar onunla nasıl bulu~tuğunu anlat. 

Ferit: 
- Ha .. ne eliyordum! Dalgın dalgın yürüyor· 

d;.im. 

Diyf' soze ba~ladı. 
Jl~fet bt gez ,ınirlerdi · 
- Çocu.~t·• Bıı~laı: geçm.s şc)'. D.ıigıPlığı bı

rak En ı;or., rıu nasıl gördüıfünü. şmıdi ııe oldu
ğ nu söyle d" hPlk: ben ıie sana hırse\·ler sö,· er m 

Ferit: • - .. 

Anl~Jık Kıs ta ı • Ja ı s ıvlc ,P 1 t \ >t-
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Dc·di. Refet cevab verdi· 
- Hah öyle. Kısaca olanları. 
Ferit kadehini kaldırdı: 

- Öyle ise birer tane daha .. . 
- Peki birer tane daha! 
İçtiler. Frit anlatmağa koyuldu: 
- Yine bir gün bir kart aldım. Emınonünde 

tranway durağında beni bekle... diyordu. Orada 
bulw;tuk. Annesi ile çarşıya. f>azara inmişler An
ııesıni bır mağazada bırakmış, ko~a koşa beni gör· 

meğc geln1is Aııc:ak bC'~ on rlakika konu~abiidik. 

O lııı· Ayaspaşada konuştuklarımızdan bahsetme -
d ı. Ben de bir:jE.\V )öylcıncdircı. 

Refet yine ihtar Ntı. 
- Ayrıp 1lar2 dalma .. 
.f.,·..,rit • 

· ~\\·1·1ntıl r.ı s'"'pı 

Ddı, .- l~t ı 

'·nrurn l-}ı 

tr c ~ ı ı ev 

eunı le .. 

ITU1 bU ı V· 

Yazftn: E1Ei\I İZZET BENICI. 

gnın normal olmaktan çıktıgını, 

girdiğimi söyledi·n. Beni dinledi, 
Çocukluk yapıyonıır. Ferit .. dedi. 

Refet yine sordu: 
- Daha ~oııra: 
Ferit: 

divanelik 
dinledı. 

yoluna 
Sad<'c~: 

- Of karcle~im, sıkıyorsa anlatmıyayım!. 

Dcdı. Refet: 
- Yoo .. sıktığı için değil. Sonunu merak eı 

yorunı, ondan 
Cl'Vabıpı ,·erd . fl.,erit: 

- Öyl<' ıst• bır cümle: 
- .Na:sıl ayrı1dınız'1 

Konustuk ve a\'rııdık! 

E gördun mü bak. Hem a,\'nntıları .stenıi -
ynr:-;un .. hem nasıl a~·rıldınız?. diyorsun. 

Zarnrı vok. S ,, yine kısaca söyle 
BirilJlrimizi kırmadan ayrıldık. Biitün ısrar· 

la ıın, '~ıvar :-;l~ s(lzlerın1 kar~ısınd.:ı. evet te hayı r 

cıa tiP" dı. • \l"ı.ntrn bPr. brkl.yor. \'"inp fırsat olur 

• 
- Yine mi kısa olsun?_ 
- Evet! 
~ Sözleriniz üzerind çok durdum. Sevmek, aşk, 

sevda deliliği ... Bütün bunlar benim hiç işitmeğe 
alı)ık olmadığım kelimeler. Günlerdir düşünüyo
rum. Amma bilmem ne oluyor? Ben de bu kelime
leri dilimde tekrarlarken kalbimde bir sezgi duyu
yorum. Blı sezgiye hala bir anlam veremedim! Sizi, 
sizin arkadaşlık ve tanışlığınızı bakışlarımda dirilt
tikçe sinirlerimdc ve damarlarımda başka duygu-

larıma benzemiyen bir ılıklık dola~ıyor. 

Bu((ünlerde tekrar sizinlC' görüşmek fırsatını 

lıulaıııadım. Yine bir günün beş on dakikasını kol
lı~~acağım!• 

f~tc mektubunun öniizün özü buydu \'e mek
tubun :çinde beyaz karanfilden de bir solmuş ve 
sararmış yaprak vardı. 

Ferit s?zünürı burasınd .. bırdeı. durdu: 
Refet sona tuhaf bir.,cy sö~·liy.eyiın .. 

Dedi. Kar~ılık bekh!mnclen ilin'e etti. 

(De\':tmı var) 

ıs54 ~" 
1357 Hicri , ·k~'1 
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1 Mahalle EfJ!erinde ve Kahv,,!.f erde f q ş A_K~ ,Kum©ıır v~ 
DEDiKODU l ::::,:::'''' k u m ©\ ır lb> a~ O ©\ ır 

En Gizli T uftuğunuz En Ufak Şey 
Nasıl Yayılır 

Bu, Fransızların blr ata ~ezüdiir. 

\lalüm ... Fa.kat , ınenıtri nrdir. bitiyor 

musunuz'! 

Fransa .Kralı Bir.inci l,.r.1.u-,uıt, bJr 
ıün ava. ('ıkar. Ormanda dola!4ırken yo
lunu kaybeder. ak.iianı olur. Ortalık 

kararır. i'ste bir df" )"a.(mur ba,.lar. 
l'anki (okyiiZlİllUll bulun kii.JHhlfl, 

peU<'ert>leri ;tçıhnı!'< &"ibJ ;\ atı.vor. 

ve Rulet 
Çevrilen 

Bakarada 
Dalavereler Derhal 

[ Yazar: Recai Sana~ 

D edı kutlu rnuhakkak k. k ·
tü bir ı;eyd.r. Herkes 0'1 -
dan n•iret eder Hatta, ae

<ll kodunun en sunturlu.;unu bir 
"1ti}açmış gibi yapanlar bile ,. -
~ .. ı, çok fena bll'~Y olduğunu söy-

r ~r Ömürlerinin dörtte üçünü 
dikodu ile geçiren Ies<1d kutl'
ınalan da. !uç bir vok t, dedi 

<Odu yaptıklarını itiraf etmek du
Jn 1'\ck değil, daima aks.ni iri ' 

erler, yar ahlak \'e fazılet na
. a çenı ç.ıldıklanna ka'1idır -

UL'dikodu} u y,1 

Par? .. 
ız kadır a • rnı 

~arınederıın k bilhassa son z•ı
i:ı "\larda, bu hususta ınahalle t:"· 
0 I<ırma la~ !'ıkartacak rı kekler 
dcğild:r' l"<ıkal, mahalle l<ad ı: 

rı bunu, gunün ınPşgale::.i ol.1 -

k ne derin bir zevkle .'·aparlar 
duncanın kızından, filancaı:.11• 

"'tısından, ötekınin gezmPsın.ıe.,, 
"'tikinin tozmasından bahseder

n, daima benimsedikleri zahiri 
hlakçılık ve faziletlilikle kızır -
ı · tel'in ederler. acll'lar acırır

'•, Yanarlaı-. yakılırlar . Dcdı 
J(ju yaparlarken, yüzleri, ba.'.ali 
fkat ve merhametle kmsu· •'8-

•n da, kin \'e nefret!P takallüs 
t ... 

lfepimiz, dedikodunun ııastl '.'C 

relerde yapıldığını, az çok bi
>.; dedikoducu tiplerı tanırız 

fiatırla.nnız ve tahay,vül rd -

" 

!ı,,d. 
•kodulara en 7.İ)'ade ~uhı· 
olan eski e\ !erden biri 

f'rlurni caddP1erin UJ..!ultusu p•:k 
IŞitilen \'e"a hic isıtılmiven it:' . • ,, ' .. • • 
lltı ınah.ılkler, dermansız bor 

•tn gibı vıkılmamak için bir -
1 - • 
'tıııe yaslan mı~. ah~ab. saı k~k 
halı, kınk tahta perde!~ Sl·~a. 

t Öne1 arkava eg-rilmis. kamhLt-
' L • , 1 tttnıs vamru vumru evler .. 

'~'Şii, ~;kışlı. lUmsekli ve bazı 
tJ,. ' 
'ı tınde, tek tük kaldırım t ı~-
,,ııa tesadüf olunabilen sobk-
. l'ıu sokaklarda, sokakların bi
~ evlerin boynu bükük h ı:c-

~· halleri pek farksll. olr.ı: 
Uk ve afacan cocuklar .. 

ll;~l'ıışanım !ar, her gün. 1ıır 
,_ tiııe zi\·aretler ve iadei ziya-.. r . 

Yaparkı 

l lfaydı bugün !-)azinll'nd lıa
«a 'd ı· ~" gı e 1111 ... 

~~ler ve gidr lcı. 
Q '~. on ıhatun bir evde bir 
il toplandılar ını"I Gel kev -
Rel, Hemen ı;ohbcti koyultur

°'- tl:e~~ır,, içlerinden biri ko· 
''" , ~ı" Pardoıı .. cledı k<Jdu ne\·· 
~t lllak ıizere ortay• yeni 'ı'r 

ataı--
1'-ı • 

t es, lırrı ·1 \ .1ptıg1nı dU\ lıU-
~U? 
liav 
!'; o tı ne olıııuş• 

r Ol.ıl:ak, bı.lil'!' takttn' Jt'ı 

Etrafa 
Kral ne s.ıpatııj:ını ,J.,ırır. :?\ihot:fe6 

ku"U.k bir kulübe ıorur. 1'.ıkir bir 
koıntircunun l;;ululJt-;i. Ka.pn ı 
İ<'eridt>n bir k,ldııı ,f".,i: 

,-urur. ~ Bugün Prensler Gibi Yaşayanlar Var 
- Giıiuiı~. 

Der. KraJ i('l'ri girt"r. K'.u,·ucuk bir 
oda.. Oca~uı ~.tuınd.:ı .\J.<.;lı bir koıctın 

otul'uyor. 

- Ru:vurunu.ı. uturunul, 

Kr.ıl, ocatın ~"uındaJ...i t• ... kl bir kol
hıUa oturur. ı-.nnr. 

Gect yarıo;ıua doıtru koınur<·u t:tlir. 
t~t;J b.uo sırsıklam. :\lbafirl göriı.nce: 

- s~fa ı:-eldini1. d('r, l'.aimur rok 
~iddt'tli )·ajı\·or. Bu l<"Ct" huro~da kil
ııuv· . \'arın .. cıbotlı ıidt'ı ... iniı:. '\"alnır, 

mı.i-..t;1.dı t>diniz, koıtuta olurıı)1n1 . 

"\la'Ôın \a Li.oıniu·ı·u t·\·inin <'i't>ndi'ıidir:. 

Kral. ~e ... ini t;ıka.rnıa'l. Koltuktan kal-
k.ır, .ırk.1 ... ız bir tahta j ... keıulc>}'t otu-

1 
rur. \'t•ıue;C' ba!O>lar1ar. Sundan hun
dan koııu!-tırlar. 

KfımurC'ü. \f."r.t:;ilt•rin a<ırlıı:ıııdan. 

Krala .ıid onn.ınlarda a\·l.aumanın 

nlf'Uoh111111a"iınd<Ht ı.ıikıı.vt't C'dt"r, Sonra: 

K unıarın tt'j•dı \'et dır llpı· o
yunun da ı..:n\"l, türlLA. lııle~i 

YL' h,:._.b.ı:tları htıluııdu~u 

gıbı.. Bir Fransız grtz lttcİsL nıes

har l\'lontekar10'11un it:Yül 111u 

t..:tk k etnıegP nır!·rtk ctını , glln
let·l."~ bLınunla uf re..:P"ı 

Rolet " bakara h.ıkkı ırla ) .. p
tıgı r0purt'1J kar leriırı:ı:..,, hılrl~r -
megı faydalı bulduk 

ilfonte Karlo kunı•rlıaııe:,i •p. 

ce bl•kçill'rin<leıı biri, ~alonl"' ı 

dola!;>ı_Yordu. Kunduralarınııı ,~ı ;. 

ı:.stik kaplı ı ldu.~u ı\·in \'Ürü.it!! t 
belli v1 nıuyıınlu. 

ı 
1 - Olirü~t bir adanıa ht•nLi.vor'lun. 

Sana hi1'~·y ikr:un C'de-rf'tiuı. takat 

'takın bo!':>hoi'azhk ('diıı lif' bir Yt'rde 
:!IO)·lf'nu'. R.;.ı ... ınıı derdC' ..,okar'°'ııı .. 

Rulet salonlar ıufaıı birinin o
niindengcçerken lıavrelteıı kendı

ni alamanıış. l\y aydınlığın1n v~a·

dınıılt.: hır ınsnn gölgl .. siııi11 ruicı. 

mas.:tstııLn a,·akLJı-ından birini l;.al~ 

dırn 1\ .ı ugr.t::-;tığını görmüş. Y "-' 
\'r!SCJa i1.,·eri~·e girmts, ına:sa:va jı ak
la~ınıstır. ı 

l\lonte Kaı·loda bir kumar masası b~ıuda kadm ve eı·keklerdcn ınıir 
J..kl'l' bir grup o;\·unun hararetli b ir .. afhasında isti ... aLeier ed4•rkt-u 

İ"jte höxlt" ha'?ba~a Yeriıı her ~eyi ortaya atarlar 
• 

R:z.ı cfeııdilerın Hürmüz haı.ım 
yok mu? İ~te onun oğlu Muz3f -
ferle almı~ yürümüşler, bir as"< 
fisnedır gidiyormuş... · 

A ... Ayol bunc edebsızlık. 
üt: çocuk sahibi bir kadın. 

Kocası da pekala. çok genç 
değil, ellilik bir adanı amma, e
vinin erkeğı, kazandığını getirir. 

Ah. ilahi Necmiyanını, sanki 
Nesime de pek genç kiirpecik bir 
şey değil a, bakma. akça, pakca
da genç göstenyoı. 

- Kendisi :!!l ·'·a~ındayım diyor 
aınn1a . 

- Yalatt v.ılluh ,. ılaıt otuz .>~ı 
jcinde. 

Fazla btlc tazı'· 

- Delikanlı ile bcrn·ht>r gl>rnıüş-, 
ler mi?. 

- Hayır, ncn1l\ liltım, iki eHm 

yanıma gelecek görüldüklerır,i 

duymadım amma, siiyleniyorl"'" l 
· Ateş olmıyan yerden diin.en 

çı~maz. derler. Madem ki dile d(;s-ı 
muşler. doğrudur . 

İçlerinden birisi purmagım •,. ı 
vırıp. mafsal kemiğini duvara vu
rarak: j 

- Aman kardt·~inı ~eylan ki!la-
1 

ğ~na kurşun, insan naınus için ya· 
~ar, beniın kız, bilıyorsunuz ... ı·n~ 
zünü kaldmp da bir erkeğin yü-
1.üne bakan1az. Ne haddinf', h '?~· 
h~Ksın. 

·oe,·anıı S ıncı ~ahitede) 

Df'r \'l.' l..ıı1.rı..,111i duıtt'rtk ilive t-df'r: 

- !'; ıı dun ''uı·dutum ,\.ı.ba n donıu-

:1 und.ın hfrt-r ıılrıula ~.ıpn·t'r. 

Kral c,ecryi. kuru bir ot minder t.l-

7t'tiıulr !!;'ct.·irir. l'rtt-ı;;i CUllU, pek rahat. 
f'Ui(iııi '0~ ler ,., • .k('tıdisinl t.tnıttırır. 

ZJ.voılh kouuırı.:ıi ı,a9' ırır , )lc1.hvoldu
j:unJ hıikmf"df"r. Fak:ıt KraL 

- Korkına. hoınurrii. f'\'jnin t'(eıı

di..,idi r .. . 

Df'r, bir kt'St' dt' altı n \'t'rir. 

KAVGA 

Birinci ıncınur - Sen düıı·'a

ıun en budala [ıtlamısın~ .. 
İkincı nı('rnur Sen df'. l'l1 c-

~Pk adamı' . 
:Vtüdür Affl·dt.·r...;!ııiz, bcni.ııı 

burada o1dugurnu unuttunuz ga .. 
lib~1: .. 

Aferin Kadına 
Vetmi ,_lik ihtiyarın Marife!i : Genç Oğlunu 

Kurlardı Elinden Nasıl 

Meşhur Şekispir Ahfadının 
Dejenere Çocuğu Neler Yaptı? 
• 
1 

ıg.L.1. g.:ızelclerıııtle okuıı

duguna f;Örl' BirmLnganı 
\.'İna_\.<•t n1ahkt-mC'sind(• C<'

re,·an ı'Cicn bir n uhakemede 70 
ya~larında bir thtlyar kadın ken
disine isnacl fd.len cürümden be
ı-aat tmi~ olduktan başk ayrıca 

mahkemede takdir de edilmistir. 
Ak saçlı kadın oğlu ile ber;btr 

mahkemeye getirilmi~ti. E\'lcri
n~ gıren biı.,sini tabanca le \'a

raladığı için muhakeme cd
0

ilt·ıt 
Vinmil isnıindı-, yctmislik ihti -
yar kadın göstermış olduğu ct' -
saretten clola_vı takdir edilmcklc
dır. 

Fakat bu ,-ak'a ve bu muhakı·
menın asıl ehemmiyeti mcshur 
İngiliz sairi Şekspıı"in adı da, \ıu
raya karışını~ ' nıasındandı.r.Çünki 
öldürülen Vilgred Hart ısmındc· 
kt adam meşhur ~airin sülalesine 
meı•sub olduğunu iddia eden bt
riS< idi. l\lahkcmede verilen ka -
rara gör<! <le cinayet •haklı ola
rak adam öldürmek· den ibaret
tir. Onun için ana oğul beraat et
m!şlerdir. E\·e hırsız olarak gi
ren Vilgrcd Hart ile ana ve oğul 
arasında ~iddelli bir mücadel~ 
ba~Jamış. nihayet yelmi~lık ka -
cl.r, tabanca çekerek ateş elmiş -
tır Ondan sonra oğlu ile hırsg 

ar.,~tt':.da _vir.e boğu~ına devanı e

dcrk~r ıhtl\·ar kadın oğluna ,\·ar
dr"'l c· 1nış1 hırsızı mı•l'd venclPn a-
~a.~!' ~,.u,·arlanu~Iardır 

J!,jkını. h'i,·ar kadııı ı~ n 
1c· ıi:E.· ~;--;t r: 

An-. oğul bir ge zinti ("~11a':t111da ... 

-·- Cek ce:;arelle hareket etmis
!ir. Bu öyle bir iştir ki çoğumuz 
y<ıpmak mecburıyet;~ıde kalma -
ma~·ı tercih ederiz. 

Bundan sonra Vilgı•ed llart'ın 

annesi kendini gören gazetecile
re şunları söylemiştir: 

- Hart ailemizin adını lckele
mişttr. Bundan dolayı son clerecE' 
ınütecssirinı. ingiltcrcde meşhur 
~a' Şekspir'in gömülü olduğu 

Stratforddakı kilisede Corc Hart 
ismındc birisinin de isnıı takdirle 
yazılı bıılunnıakladu'. Corc Hart 
işte bu Vilgred Hartın büyük ba
ba'1dır. Vilgrecl lfartın babası -

nın dı Şekspir Hart ıdı. Kocam 
olan Şekspir Hart bana çok defa 
derdi ki: Şekspir ailesinde ıısi bir 
eksiklık ,·ardır ki \'akit \'akit ken
dini gösterir. i>;tc bu irsi olan zar 
şimdi Vilgred'de göıüleeege ben
ziyor. Daha pek küçük bir çocuk 
iken onu almış Stratford'da bü -
yük babasının mezarına götür -
müştür. Şekspirin kız karde~i o
lan Joan rnklilc llarl isminde bi
rı ı.e e\'lenmışlı. i~te o zamandan 
beri hi?im ailt:mizin kızlarından 

Joan isminde bir kadın bulunarak 
bu hatıra''' tazelemcktedir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 

l 

• 

Bu .rla\'etsiz nıisafiı·, birdenLiıef 
basını c:evirm~, bekçiyi görüncc,ı 
ıüvelveriııe sanlını~; fakat bekçi 
üzerınc atılrnı , eline surılıruş. ro-

\'elver yere düşmüştür. 1 
Yakalanan adam sorguya "" 

kılmiş. Bir İtalyan mühendisi ;e 

Rulet müptelası olduğu anlaşıl • ı 
mıştır. l\Ieğer bu kumarcı, rulet 
masasının ayaklarından birinin al-

Sorgu hllkiıniniıı ·'anından çıkan A Jk.apan nes'eli göriiınni~·<' ~alı~ı) or 
\''-' <.>Jindf'ki ke1t'pı:<" lt•ri ...... Jı kao.;ı ile "'akh~-or 

AIKapon Çıldırdı 
Gangsterler 

Haqatına 
Çarı Hapishane 
Dayanamadı 

J Alkaı)on'uıı ha.\ ~-tlında 't ıı 
1 ş ikago gdngistt·r1t•r1nin Çarı 

1 bir fasıl ba~laır,ıs!ır. 

da crnnc·t alciimi göstern1iştır. :\Iü· 
telı1ssıslar tarafından yapılan ı>nı

ayencde akıl muvazene.sinin bnlvl
dugu. serbest bırakılması muvafık 
olduğu anla~ılmıştır. 

Sc·kiz senedPnbcri Alkatraz La -

pish•nesindc ~·atan bu azılı ha.'· -
dud önümüz<l<'ki son kanunun 19 

unda serbest bırakılacaktı. J 

Halbuki Alkapon, son zamanı.·-

Alkap<Hı, hapisten ~ıkıncil bır S"· 
ne· k:ıd"r ~ikago <lk•I lıastanf'sindc 

lt-~a,·i altına alıııacaklır. 

tına gayet hassas bir nııkn.ılt> 

parçası yerle tirmeye çal'*ıyor -
muş. Krupiyelerden birile de dı:
la~mı~. Bunun evinde yapılan ~
rnştırmada, kumarhanede kul -
!anılan bilalara benzer, fildl•i t :
lalar bulunmuştur. Bilalamı üze
rinde, bellisiz madeni par~·al ı 
görülmüştür. 

Bu biliılar, altldığt ,r.man döıu 
yor, dönüyor, nihaypt mıkna!"ıı 

bulunduğu taraftaki numaralar
dan birinin üzerinde dunıyorn ... 

Krupiye, oyunun en harnr.t 
biı· zamanında, kumarbazlarır. !l 
y~canından islifad!.' edıp, bun J 

dan birini atıyormuş. Cürüm <·ı 

takları da mıknatısın olduğu t2ı. 
taki numaralarla oynuyorlar \' 
de yüz kazanıyorlarnııs. 

Monte Karlo k>umarhanesııın 
birçok hileler yapılırmış, bunl,ı• 
dan C'n çok dikkate değer ulaı 1. 
dan biri şu imis: Masala dar b 
rınin ayağının altına ~ıgara k 
ğıdı d~fteri kalınlığında bir ıı· 
kan·a parcast koymuslar. Bu • 
y(lrle, bililnın daima mas<ının 
ı;zk tarafındaki r>Jmaralar • t. 
c c durmasını tPm n etm .le ' 
mil •onforc1 f!'!:,k kazanr.• ' 
Fakat kurı.dz h lebazlar, bL t 
nas] oL"ia bıl' gün d ı<ka• naz<' 
çekeceg.ni, >neydanJ eıkaca.": 
dil su 111ii~ler, An1f'rika' ~< r. 
l.ı r. 

Hakikatı-n "' sonıa ııı"elc • 
la>ılını~tır. O vakıttel'bcn Rn-. 
ınnsası hrr gece vyun başlan.a 
elan evvel, oyuncuların nnı\-..t11 
hesinde tel!dk edilirınis. J\lo,ı 
Karlo'nun Bakara '"loı;larınrh 

(Devamı 5 uıcı sı.J,lfed• 

Ford 
Fikrini 

Değiştirdi 
Şimdi Yahudile · 
Lehine Çalışıyor 

1 
2039 Yıhnda Yapılacak Bir it J 

.. 
O 

ledt·nberi Yahudileri se• -
mcdıgıni söyliyen me~hur O· 

tomobıl Kralı Hanri F<>ı f, 

son giinlerde fikrini değiştirnıı.,. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~......:. 

1100 Yıl Sonra Açılacak 
' Çay Paketi!. 
O 

zamana kadar ömürlü o -
!anlar bulunursa görecek
lermiş: Yüz sene sonra Lond 

rada çay meraklıları tarafından 

bir toplantı yapılacak \'e bir asır
lık bir paket açılarak içindeki cay 
pişirilecek ,-e ı~ilecektir. Çay me
raklısı olan ve çay piyasasını el
lerinde tutan bazı İngilizler 10 kiı
nunu"anide toplanıp bır kutu i
çine çay doldurarak bunun agzt
nı mühürliyecekler \'C üzerine 2039 
senesi 10 kfınunusanisinde açıla- ! 
cağını yazarak kulu) u saklata -

caklardır. Çaym muhafazası için 
nebatattan yapılmı~ kağıda sarı

larak alümi_vum bir kutuya kon
ması kararlaştınlmıştır- Bu su -
retle ~imdiki ~ayın yüz sene sonra 
hakikaten kokusunu ve tadını kay
betmiycceği ümid edılmcktcdir. 

Fakat bun yüz sene sonra gele
cekler anlıyaeaklardır. 

Yüz sene sonrası için çay 5ak
lamak fikri yakında Londrada 
ı;o.\" tacirlen tarafından yapılacak 
bır toplantıya hazırlık dolayısile 

hatıra gelmi~tiı Çünkü İngiliz 

ve ınnunıi bir İ<.:tin1nda irad ett:~ 
Yahudilerinin hkrı·tlerini kolay • 
lastırnıaya da,·et c_•tıniş ,~e: 

- Yahudılcr çcık çalı~kanı•ır 
Ziraatte, fabrikalarda lullanı ır. 
Ve çok istifade edılir. 

Demiştir. Fordun bu >ilzleü tf., 
!tyicıler üzerinde büyük bir \Psu

husule getirmiştir. 

imp:H"atorluğu dahilinde ilk de
fa olarak çay yeti~tirılerek Lond
raya getirilmesinin yüzüncü yıl

dönümü 939 kiınunusanisinde k'!:

id edileceknıi~. Londranın çay ti
carc.ti ,le meşgul mağaza ve de -
polannın bulunduğu "cmttir. 10 
kanunusanide filler dolaştırıla -
cak, çay sandıkları gezdirilecc·k, 
bu suretle merasını yapılacaktır. 

19 .,.. 
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OLU AK 1 1 
No. 59 Yazan: RAH:Mİ YAC.IZ 

Denizcilerimiz, önlerine Çıkan 
Düşmana Saldırmışlardır 

Bir Vakitler Akdenizi, Karadenizi, Kızı/denizi 
Bir Türk Gölü Haline Böyle Sokmuşlardı 

Türk ordusu, Türk donanması- ı 
nı, Türk ~ngiiveri başında kendi 
ırkından kumandanlaT olduğu za
man dünyayı istila eden bir zafer 
akını ile ana vatanlarından bin
lerce, on binlerce, yü.z binlerce 
ilrilometre uzaktaki ülkelerde fü
tuhat yapmışlar, tarihte yeni bir 
devir açan dünya milletlerinin 
mukadderatında bir dönüm nok
tası meydana getiren •uluslar 
ıöçmenliği (1) • ni ortaya koy -
muşlardı. 

tl'nlü Türk hakanlarından At -
tilarun Roma mabedlerinde, ma
bedlerin mukaddes mihrabında at
larına yem kestirdiği, Form mey
danında Türk ciridcilerinin ınillt 
wyunlarını gösterdiği, satvetli Ro-

nanmalarına meydan okuyan y .. -
ce destanlarını, kadirgalannın 

bordolarında kılıç şakırdatarak 

t&ru:im etmişler, sonra bu ma'I -
zmneleri yine tunç toplarının de!ı· 
şetli salvolarile bestelemişlenli.. 

Korsanlığın en satvetli donan
malara sahib devlet deniclilerid 
korkuttuğu büyük Okyanusla se
fere çıkan Portekiz donanmaiarı· 
nın korsan taarruzları karşısı,,da 
aizze resimlerini gemi cundarn -
rına asarak kendi kudret ve m<"
harctlerinden değil, bu resirrle
rin boyalı maneviyatından mcrled 
umdukları sıralarda Ak ve Kara
denizler Türk deniz kanunlar .na 
riayet etme şartile dünyanın , . ., 
emin suları haline girmişti. 

Son saltanat yıllarının kötü ı:.;ı · 

resi bu yenilmek bilmez ordu 'e 

deniz kuvvetlerini de mağlubivet
le haşhaşa getirmiş, onlara e11 acı 

buldukları, 1.ehirden farksız say

dıkları mağlubiyetin ağır ve da
yanılmaz mükellefiyetlerini y.»k 
!emişlerdi. 

Yalnız. vasıtasızlık, ıdaresizlık 

yoksulluk içinde bile döğüşme'k -

ten çekinmiycn bu kuvvetlerin 
yenilişinde de göze çarpan, tak -

dir edilen, zaferle eş tutulan '1ir 

mağlUbiyetin bulunduğunu biz 

değil, dünya müverrihleri, dün) a 
denizcileri itiraf ediyorlar ... 

(0..llllll YU) 
ma imparatorlugunun, deri elbi- _______ ..., ... ..,. ______ ...,,_ _________ _ 

eeli Türk süvari kılıçlarına baş 

eğdiği herkesin bildiğl hakikat
lerdir. 

Aferin Kadına! 
Timuçın Hanin akıl durduran 

akınları, Hülag\ınun Arab illerini 
tirtir titreten muzaffer ilerleyişi 

tarihte birer merh .. Je olan büyük 

(1 tad ..ıuı..ı- .. va•) 1 sonra oğluma hücum etti. Oğlu -

hadiselerdir. 
Türk askeri; esas ,vazifesi olan 

clöğiışınenin nasıl büyük bir fe
ragati nefisle başarılacağını, mut
lak itaa•, ölümü hor görme, her 
zorluğa göğüs germe, gömüle
eeği toprağı kanile suluyarak ko
ruma i§lermde ne ileri, ne ya· 
man bir kudret olduğunu yine bu 
muzaffer tarihinin her satha ve 
her sahifesinde isbat etmiştir. 

Türk denizcileri ... Yüce kaptan 
Barbarosun, Turgudun, Seydi ; Jl 
ve Murad reisin ustalığına varis 
tonınları, dünya denizcılerinin 

parmak 18ırdıkları harikalarla her 
2aman ve her denizde önlerine çı
kan düşman kuvvetlerine sal<lır
maktan çekinmemişler, her saldı

rışlarını da küçük veya bü., ik 
hır zaferle taçlandırmaktan geri 
lıalmamışlardır. 

Bır vakitler Akdenizi, Karacie
nizi, Kızıl denizi birer Türk gölü 
halint> sokan bu kahraman'ar 
Hind sularında İspanyol t•e Por
tekiz denizcilerinin büyük do -

(l) Tarihteki muhacereti •k -
vanıı• türk~e karşılıtı R. Y. 

- - --

Meşhur şaırin ai'lesıne ınE1lSUb 

olduğu halde şimdi böyle bir vak

anın kahramanı olmak gibi bed· 
bahtlığa uğrıyan Vilgred Hart 

için annesi büyük bir teeı;sür duy
maktadır. 

Diğer taraftan yetmi~lik ihteyar 
kadın vak'anın nasıl olduğunu 

şöyle anlatmaktadır: 

- Oğlum Con ık> ber-dbeı· ek· 

şam sokaktan eve gelmiştik. O

daları karma karışık bir halde 
bulduk. Vilgred Hart yukarıda bir 

çekmecenin içerisini karı~tırıyor
du. Elinde yuvarlak bir fener 

vardı. Ben de bir elimde basto -
num, dığerinde de bir me1j'ale ol

duğu haldt> yanına gıttim. Onu 
orada bir tabanca ile oynuyor zan

netmişt;m . Eğer at~ etmek iste
seydi bastonumla eline vuracak 
silahı düşürl!Cektim. Fakat eteş 

e\nwğ<· hdzırlanmamı~tı. Bir soba 
demirı alarak bana üç dört defa 
vurdu. Ben de ba.•tonum\<1 mu
kabele ettım . 

Benden sonra ogluma vuımağa 
b~~ladı. Soma da benim gırtla -

ğıma s;ırıldı. Yakalıyarak bf>nı 

y•tagıma götiirdü, fırlattı. Ondan 

- -- -
Baş, Diş, Nezle,~rıp J<oıııaLızıııa l 
nevralji,kırıkhk ve bütün ağrılarınızı derhal kes ~rı 
• • icabında gUnde Uç k•t• ehneblll~. • 

No.a& 

Cazın kcmancm arkamıza ,,..,.,. 
mişti . Vücudünü öne dogru egr.ı~. 
ikımizin ortasına kadar uzarıar 

elılc yalnız bizim. içi.n. çalıyonlu. ı 
Tıpkı fi!imlerdekı gıbL. 

Hani bazı filtmlerde scvgilıler \ 
bır gaı.inoya yahud kır lokantası
na gidcr~r. ura<la k m:ıncı gclır, 
onlar için içli a~k ııerenödları ça
lar, Aynen öyle 

Gözlerimi sıkı '' k ı yumdum. 
Ooooh aradığım, hasret Ç(·ktiğim 
al<:ınde idim. Arzulod ıklarıın bi
r< r bıl"Jr karşıma dikiliyordu. 
Kemancı dak•kalaı ca bizim ıçın 

<;<Ldı. 

Ne kadar da guz 1 ~'8lıyorc!u. 
Kt ca ba.lıçe:~ ı ti ,~ aı1, kc:tl.a -

Yaun : Nıısnt sara CO~KUN 

lıal ·k iııs .. n yıgııı ;. ·ıı<l•. gelıp 
bizı bulması ve yalnız bizim için 
çalına.ı ııc bns degil mı? 

Ç~ı<;lıp gıttıkten sonra, Sc·rmcd 
eilf'rim tuttu, dudaklarına gô -
türdiı: 

- ttl'Sudun1 Bı•.ma!. 
Cevab V<'rdım: 

Benci<' Srrmtd!. 
Ikraber bahçenin iç taraf ndakı 

ag~<:lrkLara doğru yürüdük. Renk
li ı>cklar buraya kadM uz.,na-mı -
yordu. Arkomı biı· ağaca daya -
dım. Gözlerimi ·ald11.lı bir konak 
tavanır.1 arıdı ran gökyüzünt• kal
dırdım. DHin derm ner~s alıyor
dum-

Behm1 hır kotun s;ı.ı d g,nı, d 

mun yiizünd<·n kan aktığını gö -

rüyordum. O zaman oğluma 5e8· 

Lendim: 

- Vur, Con, vur!. Ateş el!. Yok

sa o bizi öldürecek!. Kendim ı top

ladım. Bulunduğum yerden kal

karak ateş ettim. Her ikisi de bir

nin başında idiler. Bunun üzerine 

ben de oğluma ya1·dım ettim. Vilg

red Hartı merdivenden aşağı yu
varladık. Sonradan Hart benim 

elimi tutarak şöyle dt>mişti: 

- Yaptığıma çok pi~man ol
dum. Fakat va-k'adan polisi ha • 

berdar etme:;iniz. Çünkü annem 

bunu du_yarı;a pek müteessir ola

caktu. B<"n de o zaman kendisin.
şu cevabı verdim: 

Sen fena bir adamsın. Bu -
raya hırsızlığa gclmcdE-n t·vvel 

annem• danışmadın, bana da sor

madın d .. ğil mi?. 

Fakat görüyordum ki Vilgrro 

fena bir halde idi. Yüzündtn kan 

akıyordu. Yaraı;ını sarılım. 

İhtiyar kadının oğlu Con rl<ı 

wıılan oöyleml'ktedir: 

O bana elindeki d<'mirle vu

rurken k<'ndisinc tCib«ncamla- a

teş edı Cl'ı\'imı söylüyordum. Llı • 
kin bundan korkmuyordu: 

- Vur diyordu, bl'ni ant•ak kur· 
~urı menedf-bilir!. 

Vilgreıl Hart ev s<1hibi içerıd<· 

olmadığı lıaldt zorla l'Ve girip hır

sızlık etmek cürmılt: maznuıı ola

rak muhakMTI<' <-dilmek üzne ya
'"aları l) ı oluncıya kadar h~sta -

ııl')t.: gbtürültnü~tii. 

Fakat Şl'kspir aılesınin ga) ri ta
bıi sav1laıı hıı çocuğu hastanf'df' 

ö!mıistür 

rl.ıklarımda hır nefr.,;in g<'7indı 

ginı h~hcttinl. Muko\·cn1l·t~T1. bır 

ıe,Jımiyl'!lt kt·ndınıi bıraktım. 

l31lonur tc· iri, bizim i~in, .ar
k .. mızd.-.t ç.alınan kı·man, ağaç a.1-
tında b;rlc~,·ıı dudaklar ve bütün 
bunların iıılıbalaı1 giinl<'rt:e beni 
.-•1eı;gı 1 etti. 

DııdaKlarımız bı rle~tıği zanuın, 

ben ılk defa bir ~ık<'ğıı kolları 

arasına gir<'n \i(' ağ7i ü1.ı·rinclc 

sert erkek dudaklaıw n esintı.ini 
ilk defa duyan bır gene• kıı vazi· 
yetinde idim. 

O kari ır bamba~ka v .. dl'f(sik • 
tim. 

Bu satır!an yazarken. haliı o 
geceyi vaşıyorum. Su derece ro
mantik de görülmemi) ~e~· değil 
mJ'I. 

İşte Semih. gi.ırılt·rım böyk g..· 
çiyor. bilml\'Orıırr. •onu ne ola -
ca k?. 

Mektubu sakıı ntt>~·claeci bı 

r1<kma. Ko~ n ı:• '1ır hı hale" 

Kumar Ve 1 

Kumarbazlar 
( 5 lnd aabifeclen denm) 

bırçıık hıleler yapılıyormu~. 

Bir gece bakara salonunda bü· 
yük bir oyunu seyn derken mü -

dürle konuşuyordum. Müdür. · 1"· 

tü başı temiz bir adamı uıarelle: 

- Bu. dedi, gazinonun eski mü•
tahdemintnden birisidir. Şimdi 
prensler gibi yaşar. Buna nasıl 

muvaffak oldu biliyor musunuz? .. 
Malfım a, bakara altı kağıdla ey· 
nanır. Banka. sağa iki, sola da 
iki kagıd verir iki kağıd da kPn
disi alır. 

Bu kagıdlar masanın üzerinde 
kalır. Oyuncular arttırırlar. Sa • 
yısı çok olan kazanır. On Si rır de
mektir. 

Bazan oyuncular, bankadan bir 
kiığıd daha isterler. Tabii bunlar, 
masanın üıcr[ndeki kfığıdları ta· 
nırlarsa kazanacokları muhakknl<
tır. 

İşte Muani, bu göslt'rdıgim a -
dam oyun kağıdlarının muha!oza· 
sına memur ıdi. Kumarhanede, 
her oyunda kiığıdların değiştıı il -

mesi adettir. Zira oyuncular üıtr
lerine işaret yaparlar. Kii~U>r>nı 

hafifçe kıvırırlnr . 

Muani, kumarbazlctrdan birılt

anlaşır. kağıd dcstelcrinı bl'lli. •z 
açar, Üzerlerine fosforla birer İ>•· 
ret koyar. 

Bunu görebilnwk için muthl<; 
koyu rt>nkli bir gözlük isl<>r. Kt. -

Sovyf. t. Japonya 
lhti iifı 

Mahalle Evlerinde Ve 
Kahvelerinde ... 

(2 in<'1 sayfadan deı:cım) 

!et arasında münas<bttlı rı nur 
malleştirecl'k umumı bir ıtllaf ak· 
di hakkındakı teklifıne karşı bJş
tan se\ıma cevablar vermı~tir. 

Taksitlerin tediyesi içın M•ncuko 
hükumetnc müracaat ~dilmesi El
zım olduğunu bildirır ken, balık 
avı itilafının tecdidinde ısrar et
miştir. Sovyctler bu cevablarda 
iyi niyet görmcdıklerinden balık 
avı itilafını tecdid etmcğe yana~· 
mamışlardır. 

(5 inci sahifeden devam) ' 
- Ah, evladım. Hem de ne kız-1 

dır, yanagmın alı yerlere dam
lar .. Allah için ... 

Çivi çiviyi soker derler. Böyle 
kadın mec1islerınde de dedikodu
lar, dedi kodu mevzuları birbi -
rını söker, birbırini kovalar, tıpkı 
bostan dolaplarında dönerek su 
çeken kovalar gibi.. 

Dedikodu yapanlar için, birçı•k 
kimselerin mukaddesatına dil u
zatmak, ileri geri hükümler veı
mek ne müşahedeye, ne de isbııta 
muhtaç bir keyfiyettir Oturup 
saatlerce birisi hakkında ded: ko· 
du yapanlara, o kimsenin sui ahla
kına. dai •şöylt ımiıj!• •böyle 
imiş!> diye •aya sa)·a bitiremiyen
lere: 

- Y~ ... kını görm~? 

Diye soruldu mu alınacak ctv«b 
şudur· 

Şimdi sun anlaşmanın müddeti 
bitmek ÜzP.redir. Japon balıkçı -
!arı Sovyct sahilkrınde balık av
lamıyacak olurlarsa, Japonyamn 

iaşe vaziyeti hayli zorlaşacakt.r. 

Binaenaleyh Japon hükumeti, 2~ 
birincikanuna - bu güne · kada c 
kat'j bir cevab verilmesini Sov -
yetlerden istemiştir. Tokyodan 
bildirildiginc göre. bir cevab ve 

· · k - Gören yok amm~. 'öyler.ı -rilmediğı takdirde Japonya buyü 

fı.• ·c !,tuı Güren yoktur, ışıt<n 
kat, söylenir 

0
_ 

• }<ık•t Söy lcnenler 1çınıl<' ıı• 

lcnlar yok mudur? 
bil' Jt. -ıll~ 

Şüphesiz vardır amma su~I 

scyi, diğer bir kimsenin ~uk ala• 
1 \'ll 1 

hayatına aid hakikat er, 
niçin alakadar etsin? . 

.. .. . Jı·uJll· 
Kendi kendime düşuııu) • 
Niçin dedi kodu y~p:ırl•r 
Şu neticeye varıyorum: . 
Dedi kodu cehalctı;., ı..•Jgısıı 

!iğin mahsulüdür. ·a• 
Yük~~k sınıf dedı J<.oJU v•l'n' 

mı? .. 
v• ııatıa 

Yapôc. fakat daha az 
makul sebebierle. ,. 

Düşününüz: Birkil~ ki~i ~o;.~ . 
mak ıçin bir araya geıınc '.:;iiıcl 
nuşmak ıhtiyacındadırlar. hı' 
amma, ıı:aiaları büt•in diir.Ye. · 1,01 
gilerin~ kilidlenmiş olanla· b~ 1ı 

. , ~;der 
konu.,maga ha~rf'dıle~ va 'rlt'r' . 
nelt>r konuşarak gt·~ebıl 

. S•~"' JktBI 
elçisi Togo'yu l\foslıovadan geri yor!.. 

çekecektir. Yani ikıdevlet arasıı:-1-=======================--1 

~: i::ı~.mu~~:;~::·~ıt:~. fili surl't· l la hisarlar U. Müdürlüaünde11: J 
Balık avı meselesinin Japonya· 6 ~ 

için kafi ehemmiyeti haiz bir me- ,,,ya 
ı.ek olduğunu Sovyc.:tkr de tak· l- İd&ıemızin Pa~abah<;ed< müskirat fabrikasmdalı.I deri.il JcU.,(11,. 
dir et mi~ nlacaklardır. F<tkat SQv· mevzu ster lir. 1< tulumba..• için şartname resim ve nümuncsine u~ adtl 
yetlerin ~ol< ku\ivetlı oldugu ~tip- olmak üzen s~ım alınocak (45) adet paslanmaz çelılt mil (451 erfl' 

he kaldırmıyan noktai nazarl;.ı·ı paslanmaz manşon ve (135) adı>I bronz fosfor yataktan ibare\~r 
şudur: Japonya sulanmız içi•ıde an 225 parça yedek aksam pazarlık suretile eksil1meye konJiluŞ ,, 
balık avlamak istiyorsa. bize k;,r. 2 - He) <'ti umumiyesinin muhammen bedeli (2.117.50) ]iri 

marhaneye devama başlıymı o; un-
culardan birinin vapur diimanı b·r ~ı dii ·manlık ıfadt• edeıı harektt- mu«akkat teminatı (173.82) liradır. • 16 

lerdt>n vaıgermelidir. JaP<ın"a bi:- 3 - Eksiltme 2/1/939 tarihine rastlıyan Pazartesi gÜJlii sa~;rd' 
gözlük ltullandıgı kimsenın dı '<kat ' ' ~n· 

taraftan Mançurya'yı ıstila H da Kabatasta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alıın kornisy 
nazarını ç,.km<'()i. Bıı adam hemen 
her gece kazanıyor, tabii kumar -
h~nt>, bir şey kaybetmiyor, zararı 
oyuncular çekiyordu 

Hilebazlar kazandıkları mılyun· 
!arı aralarında taksım ediyorlar. 

Muani'ye de yüzde 20 vcrıyorhr -
m1ş. Eğcraralarında ihtilaf çıkıp dJ 
içlerinden birisi polise haber V('r-

memiş olsaydı bu hilP devam e1ir 
gidecekmiş. 

Bunlar, ortaklar Amerikaya · a;
tılar. Fakat Muani yakalandı. Bir 
sene hapst' mahkı'.ım oldu. Geç~n. 

!erde çıktı. Şimdi, biriktirdiği pa
ralarla prensler gibi yaşıyor. 

Sovyct toııraklarını taarruzla teh- yapıaJcaktır . 1,,i<İl e dllf •• 
clid ederken. Sovyet gemileriniıı 4 - Şartnamtler paraı;ız olarak İnhisarlar Umum J&u ~yP' 
Amur nehri üzerinde serbest ».-Y- müskırat fabrikalar şubesinden alınabileceği gibi nümuneıer 
rü seferine mani olurkc·n, şimcn- şubede ve resimleri de levazım mübayaat şubesinde görülebil~: 7,l 
di!er taksitlerini öd~meıken :~ 5 - tsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ,raatte \eter' 
hele antikomünist paktı _ ki Sl"I- guvenme paralarile birlikle yukarıd~ adı geçen lmmis ona ı;cJıt 

·illin (l!unur. (9335) 
yetlerin nazarımla antisov ~e1 

pakttan ibarettir - girerken, su - .ı,. ... 6/)219:ıB 
l - ı·c1°remızın Pa abahçe "'abr'kası d t ı · ve 2 l'i larıınız içinde balık avlamak lıak- 0 ~ • 

1 n 8 yap ırı acaııı cdf' 
kını ıstıyl·mez. Japonya blZlm 'ıak· 1tarıhınde ihak edıl<-ceği ilan edilen 15202.40 lira muham~eıı ~uıuJ11 
larımıza ri<ı)etkar olmalıdu· . ,betonaıme döşemelerle sair müteferrik işlerin eksiltm•sı göruleP 
kendisi dP bizdl>n hak iddiasınJ" Üzerine bir hafta sonraya talik edilmiştir. p· 
bulunsun. Fakat Japonya balık JJ - Eksıltme 3/1/939 tarihine rasthyan salı günü saat 15 ~=pıl' • 
meselesilı• diğer işler arasınd~ lbaıaşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
münasebet görüldüğünü blyan e- caktır. btı1'ıı· 
derek itilafın ve bu drfa uzunca ili - Mühürlü teklif mektubunu lıanuni vesaik ile ;~at §

0 ·e'' ' . 

Ilı 
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h 
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b 
le 
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Ilı 

b· 

ltı 

bir müddH için tfmdıdini ısra•la den almaca kehliyet vesikası ve ~ 7,5 güvenme parası ına$buı~,illı1'e 
Hali tasfiyede bulunaıı ·Hayim istemektedir. Eğer son dakika bir !banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların t · b,;· ,~ 

Yiktor dö Taranın V<' Alber oğlu itilaf ~'.'.mini bulunma~a, balık a-I g;i.ıu rn gı·ı,; saat 14 l kadar yukarıda adı geçen alrm xornisY0'~ 
1 
lzidoı-. KollektiJ ŞirhL labfifl'e vı ihtılafı Uzakşark ıçın tehlıkt'J , kanlıgına makbuz mukabili verilmesi JazımdJr. (~O 
memurluğundan: olabilir. J _ 

İstanbul Asliye birinci Tıcaret ·ı-----· [ -= :-:' 

İ mahke~<'si kararile tasfiyesine ka-ı Ertuğrul Kaoıköy Vakıflar Direktörlüğü llan~) 
(~r verılen yukarıda ismi yazıh Sadi Tek 
şırketten alacaklı bulunan eşhaı. ve LEVAZIM: "ilD fi 'ın 

1 miiessesatın ellerindeki evrak ve TIY A TRO SU Cinai Teminat Mikdııfl l(ur~I 
ıvPsaik ile birlikle 1al'ihi ilandan ıti- B Taksim)de L, K. 1' ilo gO ~ 
, ooren . bir ay zarfında Sirkecide,! ( u 8°~ Sade yağı (ık:incı erm:ış Kars) 16 88 250 9 il 
,Sukecı palas 3 No. lu yazıhanede ÜÇÜZLER Borulc<' (İzmir) 4 73 700 ıS 
bulunan ta>fiyc memuru avukat Vodvil 3 perde 
Suat Ziya Kant'a ımiracaal Hml'le-ı Yakında büyük bıı temsil h:.dc'C'Si 

'ri iliı nolunur. (İNSAN MABUT) 

KOLINOS 
kull•mnız 

lezzeti hoş 

dişleri inci 

sıibı p1r. 

iiıi..C~~::::::....18••••••••• 1 ıta~ Koh
ooıu dunyada . ınily.onlarc• zevat seve S• ve kull.ıııriar. Tüpün 
muhtevıyatı teksıf edılmlş olduğundan uzun müddetli! ibti}•cınızı 
temin eder. Büı ük tüpü 40, küçü~ tupü 2l,5 ~uruştur. 

~G' kaçmaz. Karısına bu d<·rece 
ff"lrt ders!C'r ver·en bit· kadınla ar
kadaşlık etmeni dogru bulmaz. 

Fakat bılmezsın, ne kaılar bun
lan yazmak, içimi boşaltmak ih· 
tiyacındaydım. Bir macera ki, ha
zan o beni. hazan bt>n onu sürük
lüyonım. En H· boyu ne tutacak? 
Cn·ab veremem. 

MııkaddPraı dediğimıı kuvve: -
tin eline sak•nı• bıraktım. Saati 
geıiyc doğru vt• yahud iskdiğı -
mi; gibi ilile:tmek elımız_de mi?. 

Vakti geli.ııct akrcb ve yelku
' n muayyen rakamın üzerind<' 

duracak. Durduğu yer o S<iattir. 

i\:ukadderat da bir saate benzer 
S,·mih .. Bir fark var: Bızim mu
k1cdc:ratımı.zı Allah kurar, sasfj 
de lıiz. 

!kimiz, de _vü.nimt-ktC'n n-ıf ned(·

n~t:.Y ız. 

Saa1 kurulu olduğu muddctçe 
işlıy<'Ct·k, mukar!drr"ı yaşadığı - 1 

mı2 müddetce yürüyecektir. Ba

kalım içine bindiğim mukadderat 

ı;cmisi beni nereye sürükliyecek! 

Gelelim sana şeker k.ard<>Şim .. 

.................... •· ················· 
.......................... ········· ······· 
.ı ........................... ...... •• • •• 

-E-

Denizden çıkarılan adam! 

A§k ya§amak kaadr, bazan ,,,. 
sana ölmek arzı.sunu da verir. 

Dekor: 

Deniz kenarı 
Vakit: 

0at- ıslar: 

Tek kişı, g<!llç biT adam, soma 

hir motör ve bır ka~ ınsan ... 

(Devamı varı 

Pirinç çorbalık (Antalya kırığı) 5 06 450 zj 

Pirinç pilavlık (Mara~) 8 25 500 .. ğ ~er 
ve ) • ~~ 

Uskudar vakıflar ımaretı için yukarıda yazılı erzak ,5; ıl" t 

bıri ayrı ayrı eksiltme il<> alınacaktır. İhaleleri 2/1/939 paıartc1tJiler1n 
saat 15 de Kadıköy vakıflar müdürlüğünde yapılacağından ıste 
/o 7,5 leminatılc beraber müracaatları. (9184) ~ 

~ı 

~ p 

k,Pl ., 
\~s 

\

1

1-- ~evlet Demlryolları ve ~ ~; 
ltletme U. idaresi lllnları ,_/ ~ ~ 

1 
~rıb' ~Q _ 

,·e 'gCllJ 
1 Muhammen bedelı 7502 lira 31 kuru~ olan 19350 adet 1 ile , g 
23247 kilo muhtelif eb'adda somuniyle beraber ankraj buıorı< ıı/tı93 , İııa 
adet ve takriben 954 k.ilo 7/8" luk ankraj bulonu için soınuJJ JıJ'la ~~ ~,1 çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşada Gar binasındaki satı• w ~ı,, 
misyonu tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 1 ;, )5 ~ ··~ 1 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve Jılt f'~ \ıııd, 
betinde 1125 lira 30 kuruşluk kat'i teminatlarile birlikte paıar od 

saatin~ kadar komisyona müracaat !arı laZJmdu. . 1< 0J1lİ''' 
Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındal<•,9391) 

tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

TARA<1A iSYAN EDEN 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arıutund• 

olanlardır. Binaenaleyb 

Saçlarınızı itaate alıştırın•.t-
Bunun en iyi çaresi ,. fıJ i 

PERTEV BRiY AN11 

Kullanmaktac •. ---~ 

il 

•• 
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30 • 11 • 938 ta. il 

talimatnamesi 

l 

Umumi eclisin 

Madde 1 - Bu talimatname hükümkn maıyi halindeki bilu
llıııın müşteil maddelerle bunların halitalarındaıı mürekkeb olup 

15 derecede sulp veya nim sulp halinde bulunmayıp ancak ı:r.ay• 

haUnde bulunan maddelerin muhafaza veya depo edildiği yerlerde 
Ve bunların kara nakil vasıtası ile naklinde de caridir. 

Bu talima<tnarneo;n hükümleri haricinde kalan mayiaıt şunlar

dır: 

a) Alev noktası 21 derecc>de veya daha fazla olup içindeki sıılp 
llıaddelerin mlktan sikletine nazaran 7o 30 dan fazla olan mayı 

halitadır. 
b) - Alev noktası 140 dereceden fazla olaıı mayiler. 

c) _ Alev noktası 21 dereceden fazla olup su ile her nisbe~~c 

haı olaıı müşteil ma) "ler. 

Madde 2 - İstiab hacmi beş litreden fazla olup içine en son 
defa işbu talimatnamPnin hükümkrine tabi müşteil mayiler k.ın

llıuş olan ve gerek nakliyat hususunda gerekse depo edilmek üz~ 
te kullanılan boş kaplaı· dahi bu talimatnameye tabidir. 

Madde 3 - Talimatname hükümlerine tabi tutulan JllJlyiler iki 
~hlike grubuna taksim edilmiştir. 

ı _ A grubu: Su ile hal olrnıyan veya yalnız muayyen bir nıs
bette hal olunan müşteil maddeler ile bunların her nevi halitaları. 

Bu grup da tehlike derecelerine göre ayrıca üç sınıfa aynlır: 

1 - Bırinci sınıf: Alev noktası 21 dere<:eden aşağı olan mayiler 
!b~nzin ve emsali), 

II _ İkinci sınıf: Alev noktası 21 - 65 derece arasında bulu • 
ilanlar (gaz ve emsali) , 

nr _ üçüru:ü sınıf: Alev noktası 65 - 140 derece arasında olan
lıır (motödn ve cmsall)-

2 _ B grubu alev noktası 20 dereceden aşaığı. olup su ile her 
llisbette hallolurıan müşteil mayilerle bunların halitaları. 

Madde 4 - Alev noktasının tarüi: 
Alev noktası, mayilerin 760 milimetre civa sütununa muad;.1 

·f 

barometre tazyiki altında iştial edebilir bir buhar neşrettiği ha"o-

1•t derecesine elerler, ve ABEL - PENSKY usulü ile açık kaplarda 
6J,.;;r· 

6 

' 

,u ur. 
Madde 5 - Tehlike smıflannın isbatı mecburiyeti: 

İştial edebilen mayiler! depo €.denlerle atanlar kullandıktan 
llıayiin grup ve sınıfını gösteren ve mayii gönderen fabrika v~ya 

~lıYıik şirketin biı vesikasını daimi surette dükkanlarında bulun-
dıırmağa mccburdurlıır. 

Böyle bır vesika gösterilmediğı takdirde mevcud mayiler A 
ltubunun birinci sınıfından imİlj gibi görürler ve buna aid hükij!"'.1-
ltte tabi bulunurlar. 

Madde 6 - İşbu maddenin tatbiki sureti: 
Müşteil mayilerin muhafazasına ve depo edilmesine mahsus 

torlerle bunlann boş kaplarının konduğu mahaller ve mayikri:l 
•klinde kullanılan nakil vasıtaları aşağı maddelerde yazılı şart· 

1ara göre y~pılmış ve öylece muhafaza edilmiş olacaklardır. 
Madde 7 - Mayiatı müştcil.e kaplan: 

a) _ Her kaptaki mayiin miktarı kabın hakiki istiap hacmıırn 
~<ıı~ hesab edilır. Boş kaplar may'?' miktarının tesbitınde hcsabe 
iıtıJnıaz. 

ı b) _ Kaplar larnamile doldurulmı~·acak hiç olmazsa '" 5 m;k-
t ~ıııda boş yer bırabc&k!rr. 
f c) _ Mıi§teıl ınayileri depo muhafaza ve nakletmek için kulb

bllan kaplar sızıntı yapmıyacak ve tanklar müstesna olmak ii>.err 
ava sızdırmıyacak veçhılt' kapatılmış olacaklardır. 

d) A grupunun buıinci sınıfındaki mapleri yanabilir bir matld ... ~ 
~ıı Yapılmı~ kap ıçındc bulundurmak yasaktır. 
1ı- ~ı Sabit kaplacın okunabık'<!ek mah~lJC'rin~ \ 'e yer altı.ıdaki 

Polar da Lse tulumba tesısalının bulundugu yere sabıt bova ile ma
fl ' in ismı, ait olduğu grup ve sınıfı ve miktarı yazılacaktıı: 
~• . f) İçinde (Al grubunun birinci sınıfındaki mayılrı ınulıaf<>za 

:.~a dt'po edilen kapların üzerine okunarak büyiiklüktr ve 'lh·t 
"'ekkep veya boya ıle (ate.~ tehlikesi) ibar<'si bulunaC'aktır. 

j~ g) İçinde müşleıl mayiler buluııan ""'." veya toprak kaplanı: 
'i1 ııa koıran muhafa-1.a kabına ayrıca (dıkkatli ta,macak) ibarrsi 

t •~ılacaktır. 

t 
, h) Yanına:< hır ınaddt•<kn yapılını~ olan boş kaµlar ancak ;ıu
•dıldiklerı sızıntı yapmıyııcak veçhıle kap<ıtılmış olmak şartik 

,,Plu olarak muhafaı..a !'dilebilir. EvvclcC' içine (A) grubunun ikin-

.,. sınıfına veya (B) grubuna dahil mayiler konmuş ve yanabili• 

1 

· llıaddeden yapılmıs olan boş ksplar, depo yerinin sınırı dışıncta 

·,'~hafaza edılecektır Muhafaza edılecek kapların adcrli 50 yi g'C'· 
ğı takdırde Beledıycnın aynca müsaadesi alınacaktır. 

~ Madde 8 - Tulumbalı satış yı:rlerindeki tulumbalar dışarıdaı 
~ 1.~'hangi bir kımsen.in kullanmasın .. mani olacak vcçhile kayıt ~ !-

!' 

::~ b.ulunmadığ• v••ya tulumb~ kolun~n kendıliğinden kilitlen· 

lbı 1 gıb, otomalik tcrtıbdlı haız olmadıgı takdırde bu yerler da
il lti!it altında bulundurulacaktır. Mayi alınıp verılirken dökiil. 

1, ı ihtimal dahılındc olaıı mayılcr•ıı lağım mecraları ıle bod,uır. 
~n· · t · b ·d· a veya kuyulaıa. a.kmamru;ınnı cmuu. mcc urı ır . 

'rı l.ıadd<' 9 - Açık ateş V< lamb~ kullanma yasa~ı ve yangın 
lfurıne cihazı: 

1 
aı Gerek A ve gcı·ek B grubuna mensub müşteil madcıt•lcr nıu· 

l.;,•~;ı olunan mahallerde (açık ateş veya lan,ba bulundun •ak, 

ta i~mek veya yakıcı şeyler bulunduıınak yasaktır), Bu va"ak 
·%ıcz bır yazı ılc ve göze görünecek bir yere asılmı~ k,;110; 3 • 

1 '
1an <'dilecektir. Sun'i ziya kullanıldığı takdirde ziya menbcunı 

. 'çılnııyacak veçhılc yapılmış bir pencere arkasına koymak _ 

•rı''ıf Jiıka kar~ı emniyet altına alınmış elektrik ziyası kullanmak 
1i;~~· Tenvırata aid olan bu hükıiın perakende olarak petrol satan 

nlar için cari değildır. 

~) Benzin satış yerlerı cıvarında açık ateşle çalışmak mecbu
~'lr 1 haUnctc· bu ıs dPvam ettıği müddet zarfında benzin alıp sat

Yasaktır. 

\teı bepoya benzin verildıği zaman alevli lambalar söndürtiic-
. ,~t, l'ltı mahallerde icabeden yar.gın söndürme tertibatı bulundu

il.~ı nıecburidır 

.~13ddc 10 - A gru\ıunun birinci sınıfında bulunan b~nziıı ··~ 
ı mayilcrinc muhafazasına dair şarttır. 

•ı Metdıwn altınd.ı korıdor ve çlchlizlcr ile giriş çıkı~ yer Je
benziıı ve san" gıbı mayıbri bulundul"ınak yasaktır. 

iç.lmaında tadilen 
ataOıya yazı lmıttır. 

kabul edilen 
ilin olunur. 

müttell maddeler 

b) Aşagıda yazılı yerlerde tayin olan miktarlar kadar mayil<'
rin bulunmasına müsaade edılnıiştiı. 

1 - Meskenlerde, dükkanlarda ve kahve, gazino gibi umumi 
mahallerde iki litreden fazla müsteil madde bulundurmak yasaklır 

2- İmalathanelerle bakkal dükkiinLarı gibı per<ıkende sat~ 
yerlerinde 20 litre bulunabilir. 

3 - İmalathanenin çalışma tarzı icabı olarak burada daha !at· 
la miktarda A grubunun birinci sınıfından mayi bulunması icap 
ettiği takdirde imalathane sahibi Belediyeye esbabı mucibeli bir 
istida ile müracaat cıderek bu iş için hususi bir izin almağa mcc· 
burdur. Bu takdirde bu mayiat şu şekilde muhafaza edilir. 

1 - Daima kullanılmıyan ve içinde kolay yanar madde bu-
lunmıyan kagir depo ve ambarlarda 150 litreye kadar, 

2 - Sırf müşlail mayi depo etmek için yapılmış ve üzerinde 
işçilerin çalışmasına veya ikamete mahsus mahal bulunmayan ka
gir ve kapısı demir mahallerde 500 litreye kadar, 

3 - Daha fazlası için benzin satış yerleri talimatnamesine uy
gun toprak altı depolarında 2000 litreye kadar, 

c) Tank veya büyük kaplardan mayiler ancak tulumba vası
tasile alınabilecek ve bunları doldurmak kapalı boru tesi<atı ve 
tank arabaları vasıtasile olacaktır. 

d) İki litreden fazla olan mayiler kırılmaz ve yanmaz 
içinde 100 litreden fazlaları ise demir saçtan varille veya 
içinde saklanacaktır. 

kaplar 
tanklar 

e) Kibriti karbon mayii h içbir zaman 100 lltreyi geçmemek 
Şartile yukarıda yazılı miktarların ancak beşte biri kadarı bulun-
durulabilir. 

f) - 20 litreden fazla mayi muhafaza edilmesi halinde Beledi· 
yeden hususi izin almak lazım gelir. 

g) Depo m üsaadesi için verilecek istidaya depo yapılacak 

yerin plinı ile üzerinde bulunan inşaatın tafsilatını gösterir iıç 

nüsha resim iUıve edilecektir. 

h) Tank arabaları sahipleri ilk sendsc başlamadan evvel Be· 
lediycye nümunesine göre yapılmış bir beyanname ile müraraat 
ederek arabayı merkez fen heyetine muayene ettirip bir vesika 
alacaklardır. Tank arabasının şoförü bu vesikanın aslını veya tas
dikli bir suretini daima yanında taşıyacaktır. Tank şoförü ile mu· 
avininin ve arabada bulunacak her şahsın iş başında tütün içmesi 
kibrit ve çakmağı herhangi bir husus için kullanması yasaktır. 

Madde 11 - Mayilerin tren veya gemilerle ııaklı hususi h .· 
kümlere tabidir. 

Madde 12 - Boğoziçinde deniz vesaiti ile nakliyat dahi lıman 
dahilinde denız vasıta<ilr yapılan . nakliyat hükümlerine uygun ola
caktır. 

Madde 13 - B grubu ile A grubunun ıkiııcı sınıfında buluna!' 
mayilerc aid hükümler. 

a) Bu gruba dahil müşteil mayileri mcrdıvcn altında ve k0 ı ı · 

dor gibi gcçid yerlerinde muhafaza etmek yasaktır. 
b) Aşağıda yazılı yerlerde ve miktarlarda bu gruba dahil m'i~

teil mayilerin mllhafazasına müs~ade edilir. 

1 - İkamet edilen mahallerde kahve ve gazino gibı yerkrde 
35 litreye kadar, 

2 - İmalathanel~rlc pe1"akcndc satan bakkal dükkanlarında J ll•J 
litre ve kırılmaz kaplar i~inde olmnk ve döşemesi sokak seviycs;n
den 80 santim derin olmak şartile 1000 litreye kadar müsaade edil·r. 

:ı - İmalathanelerle perakendE satış yerlerınin daima kullaı,ı !
mıyan depo ve ambarlarında 400 litreyt• kadar (eğer mayiler saç 
variller içinde muhafaza edilip bu kapların üzerınc ölçü ve doldur
ma cihazları tespit edilmişse ve bu kaplarda her vakit içine girıl

miyen ve döşemesi sokak seviyesinden 80 santim derinde kiirg:r 
bir mahalde ise rlcpo edilecek mayiin mıktarı 3000 litreyp kadar 
arıt ırılabil ir) 

2\fadde 14 - Perakende benzın satış yerlerine mahsus hükiım· 
' lcr 

a) Oturulacak bina dahilinde ve ahşap dükkanlarda satış yeri 
lt•sis edilemez. 

b) Dükkan ve depolarda bir tenekeden 2000 litreye kadar t>~rı· 

ziıı konacak yerler C fıkrasında yazılı şartları haiz olacaktır. 

c) Elli metre kuturlu daire dahilinde üç dükkandan fazla ı .. a
yiatı müşteile dükkanı bulunamaz. Bu şarta uygun olan yerler .~ır. 

etrafında yol veya hali arsa bulunması mecburiyeti yoktur. İki de
po arasındaki mesafe pliin Üzerinde ölçülmek iizerc 25 metreden 
aşagı olamaz. Me\Tııtlar müstesnadır. 

d) - Benzinler ancak tahtezzcmin yapılacak ve her tarafı birer 
metre toprak veya kum ile örtülecek tanklara konabilemektir, 

e) Tanklar asgari 5 milimetre kalınlığında saçtan yapılacaktır. 
I) Tangın lcdt'licab tamiri ve temizlenmesi ve safre için üs

tüne yapılacak kapağın üzerine toprak veya kum konmayıp bu ka
pak cesametinde bir baca yapılacak ve bacanın üzerinde ağır •ikle!R 
tahammül edecC'k ve hariçte çıkacak bir yangının tanga nüfuz et 
mesine müııi olacak ~kilde bir kapakla kapanacaktır. 

G) Tangın toprak altında paslaıımamasına mani olmak u;ın 

haricen katran \•eya buna mümasil bir madde ıle boyanacaktır 

Had;satı elektrikiye;«• kar~ı muhafaza için !angın madeni aksamı 

toprakla nakli elektrik bir tarzda bağlanacaktır. 
H) Tanklar toprak altına gömülmeden evvel Belcdıye nwrkez 

heyeti fenn' ı esi tarafından muayene edilerek 2 atmosfer taz.vikli 
su tecrübesine tabi tutulacak ve muayene raporu verilecektir. 

İ) Havalandırma borusu kapalı bir yerde nihayet bulmayacak 
w alevin geri tepmesine mani bir cihazla mücehhez olacaktır. 

J) Tanktan çıkan bütün borulorın zeminden itibaren 10 - 23 
santim miktarı harici tcsirdC'ıı müteessir olmıyacak veçhile tak
viye edilecektir. 

K) Belediyeye vcrılecek izin alma istidasına lef cdılecek b•lıi

mum malumat maddenin (C) fıkrosındaki hükümlere uygun r:•
caktır. 

Madde 15 - A grubunun üçüncü sınıfına mcnsub mayiler<· aid 
hükümler: 

A grubunun UI üçüncü sınıfına dahil müşteil mayilerin muha
faza d<!po ve nakilleri 13 üncü maddenin 2ve 3 üncü fıkra,ı hüküm
ne tabidir. Bu mayilC'rirı diğer sıı1ıf ve gruplara dahil mayilcrlc 
bırlikte muhafazası 16 ıncı madde hükmüoe tabidir. 
Madde 16 Muhtelif grup ve tehlike sınıflarına mensup mü~· 
tdl mayilerin ayni yerde depo ve muhafaza edilmesi halin~e ,\ 
grubunun birinci sınıfına mt•r,up mayılerin tabi oldukları sarllaıı 
t<ibi olurlar , 

f\.'fadôe 17 - Topt.:ıncı' 1ra n1ah:-us nıutcı\"1 ... sıl tcv7.i ista~.yl}!1 1 ctrı · 

1 - Ticaret odasma petml müştakkatı toptancı tüccar olarak 
kayıtlı olan şirket ve müesseselere a~ağıdaki şartlar dahilinde ol
mak ve bir tanesi Anadolu ve diğeri Rumeli kıyısında bulunmak 
üzere iki tevzi istasyonu açmak için izin verilebilir. 

2 - Bu tüccarlar bu depolarını her sene muayene ettırcrck 
ruhsatnamelerini değiştırmeğı> mecbw·durlar. Aşağıdaki yazılı fen
ni evsafı haiz olan mevcud dcpolarııı ruhsatnameleri tecdid cdih. 

3 - Belediye depoları daimi suı~ttc murakabe ctmeğe sil~lı ' 

yettardır . 

4 - Bu depolarda toprak altı tanklar dahilinde olmak üzere 40 ar 
metre mikabı benzin, gaz motorin ve evsafı aşağıda yazılı mahallerde 
de 2000 litre bnzin, 10000 litre ga.z ve 10000 litre motorrn bulunabilir 
bu üç nevi mayiden birinden az bulundurmak mukabilinde d:i~rin
den fazla bulundurmak haLtıi tehlikeleri da.ha az oba dahi fazla mik
tarda bulundurmak yasaktır. Muayyen miktarlardan fazla miktardıı. 
mal bulwıduran tüccarın izni geri alınır. 

5- istasyonun hususi evsafı: 

A) Dökme benzin satış yerlerıne ait Uılimatnamede .\·azılı evsafı 
haiz toprak altı tanklarında mııhafaza edilecektir. 

B) Teneke veya varil içinde bulwlRn benzınler toprak altında 
yapılmış ve giriş yeti demir kapaklı ve içi bolca havalandırılmış hu
susi kargir veya beton mahzenlerde sakLanabilir. Bu deponım haval;ı.~ 
d.ırma borusu binanın çatısından daha yükseğe çıkmalı ve menfezı 
de alevi geri tepmemesin.e mahsus cihaz ile mücehhez olmalıdır. 

C) Böyle teneke ile benzin saklanan toprak altı deposunun üs
tündeki mahalde ancak mazot muhafaza edilcbılir. Bu takdirde bu 
yerin dösemesini zeminden 80 santim derinde olması ve bu depoda 
bulunan ~azotun tamamile dökülmesi halinde d.c bütuıı mazotu istiab 
edecek ve dışarı taşırttırmıyacak eb"adda olması ve heyeti umumiye

sinin de kıirgi.r olmas~ lazımdır. 
D) Gaz ve motorın ve mazot döşı:mesi zemınındcn 80 santim deri

ninde olan ve çukur yeri bur;ı,ya konan mayii tamamile alabilecek 
kadar eb'adda olan karııir ve mahalde birlikte muhafaza edilooilir. 
Bu deponun da hıı.valandırma tertibatını haiz olması lazımdır. 

E) - Benzin saklanan mahal il<! gaz, motorin ve mazotun saklan
masına mahsus mahaller biribırinden yanmaz duvarlarla ayrılmış ola
caktır. Bu mahallerin kapıları demirden buluTlacak. hiç pencere olını
yacak ve havalndırma burularının ucu alevin geıi tepmesine mani 
cihazla mücehhez olacaktır. Bu depolardaki elektrik tesisatı in.fi
Iaka kar~ı ı;min bir tarzda yapılacak yanı teller kurşunlu ve duvar 
içinde hususi duyları olacak (ŞALTER) i de dairenin haricınde bu· 

luııacaktır. 

G) Bu depolar in.\'a edilecc)dcrı arsa hudutlarından en ~ağı beşer 
metre mesafede olacak ve arsa tlahilindL· müesscst•ye ait diğer binalar 
ile bu depolar arasında ayni \•eçhilc b<·~er mctrc mesafe bulunacak

tı.r. 

6- Bu ıstasyonlarda benzinin n•ya gann tenekelere doldurul
ması ya.saktır. Benzinin veya gazın \.~arilltre knnuln1asına müsaade 
edilebilir. Bu takdirde ımlfı mahalli diger bilüınum biruılaı·dan ve 
arazi hududuııd~n on ınetr<' uzak olmalıdır . 

7-.ffer müessese bu igtasyonlarda on tane onar lıtrelik ,.e köpük 
neşreden kimyevi yangın söndürme cihazı ı lt• kafi miktarda kum vc 
saire bulundurmağa mxburdur. Merkezı \ıır tulumba ile depolara 
bol miktarda köpük \'C'!"me tesisatı .vapıldıgı takdirde köpükHi yan
gın söndürme cihazlarından sarfınazar e<lı; 'l>ılır. 

8- Bu ahkama u~·gun okn me\·cut depolard ruhsatname \0eril'r 
Yeni bir depo açmak isliyenlcr depolarını aı·madan evvel vaziyet 
planını ve binaların planını Belt<ityeye göstrrcr k ruhsat :tlacaklar ve 
ancak ondan solll"a insJa.ta ba-'>?L:-ı.·':l.cakla rdır 

9- Verilmi~ müsaadelerin mn'iyct müdrletı. 
Madde 18 İstasyonla r bu hüküm! r dains nde ınşa oluıuluktan 

sonra Belediye reısliğınin müsaadl'si olmad ıkça hıç bir tadil ve ilave 
yapılamaz. ruhsat aldıktan sonra altı a;· zarfcnrla rı~aata başlan

mazsa ruhsat hükümsüzdür. 

b) Müsaadesi alınmıs bir istasyonun sahibı dcğ.şecek olursa rani 
mutasarrıf 8 gün zarfır , '3 ° lediycyı haberdar etmek lllL°Cbur•yctin
dcdir. 

Madde 19 - Bu talımatname hükumlerint• uygun buluıımıyaıı bil
cümle istas)·on satı~ \'L" muhafaza ,verlt•r" bu lalın1atnarnenın mer'i)'{'t 
ml"vkiine girdiği tarihl.(>n fübaren bır sl"n,· zarfında icaheden tertibatı 
yapmağa ve fenni şerniti yerine getıı nıeğe nweburdurlar. Bu m<'Cbu· 
riyeti yerme getirmiyen müesseseler Belediyece kapatılacaktır. 

Madde 20 - Mayı halindeki mü~tcil maddelerin tağşişi. 

Mayi halindeki muşteil maddelerin kıymetini düşürecek veç
hile aldatmak maksadile her ne wretle olursa olsun tağşi$i ve bun
lara su katılması ve muayyen olan kapalı kapl o nıı da eksik olarak 
satılması yasaktır. 

Madde 21 - Bu talimatname hükmüne riayet ı•tmiyenlcr ııru· 
ru belediyeye müteallik ahkamı cezoiye kanununa göre tecziy_, 'ı'.u

nur, tekerrürü halinde belediy • cncümenı kararile bunların rulıs.·t· 

!arı geri alınır. (9336) . )(. 
j Keşi! bedeli 3075 !ıra 32 kuruı; olan Heybeliadada İşgüzar soka
,şğı şose inşası pazarlığa konulmuştur. Keşif e\·rakile şartnamesi Le _ 
vazım müdürlüğünde görülebilir. İsteklıler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikadan başka Fen İşleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesi-ı1 

kasile 230 lira 65 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
26/12/938 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. (B. 8986) 

1 * * Ke~if bedeli 1610 lira 35 kuruş olan Gülhane parkında bahçeler 
müdürlüğü binasının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif "''ra
kile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sa -
yılı kanunda yazılı vesikadan başka bu iş için Fen İşleri Müdürlüğün_ 

i
den alacakları fen ehlıyct vesikasile 120 lira 77 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya ınektubile beraber 29/ 12/938 perjembe günü saat 14 bu-
'çukta Daiıoi Encümende bulunmalıdırlar (9093) 

ı- Bartın MelmüdürlU§ilnden ;-- - -
ı - Amasra lımanında batmış olan Şahin vapurunun karaya çıka

, rılan demir, pirinç, linyit parçalan 250, 300 ton açik beher tonu mu _ 
hammnc 12 lira üzerinden 30/12/938 tarihinde artırma ile satılacaktır . 
'.llm·akkta tC'minat 260 lıradır Tı :;:,!erir mezkür günde Bartın Malmü· 
rlürlüğüne müracaatları. 

1 
1 2 Amasra limanında batmcı olan Rize vapurundan çıkarılan t ah-
,minen 500 ton Tuvanen maden kömürünün beher tonu 5 lira bedelle J 
129/12/938 tarihinde arttırma ile satılacaktır. Taliplerin teminat akra- , 
j larile mezkıir giinde Bartın :\1almüd•irlüğüı~e müracaatlar» (9~61) 1 

/ Almanya 
Litvanya ile 
Anlaştı mı? 

( 4 11ıı.cü Nhifeden devam) 

gerı alınması iktiz<i ettığini söy
lemekten geri kalmamışlardır. 

Memelin ismi Iıitvanyalılar tara
fından deği'Ştirilmiş, devldlerin 
imzası altında oraya hususi bir 
idare verilmişti. 

Bunaan evvel 935 intihabatın

da da Almanlar Memelde ckseri
yelın kendilerinde olduğunu ileri 
sürerek intihabatın arayı umumi
ycye müracaat şeklinde tezahür 
edeceğini, yani ekseriyetin Al -
manlar tarafından kazanılarak 

Memclın Almanyaya iadesi ci -
helinin temin edileceğini ümid 
etmişlerdı. 

Fakat bu intihabat mevcud va
ziyeti değiştirmiş olmadı. Bu ı;e.. 

fer de Almanların umdukları nı>
tice çıkmadı. Fakat buna bak:ank 
intihabata bir takım yolsuzluk -

!ar kanştıgına ihtimal verilme -
mektedir. Çünkü ıntihabatın ce
reyanı, taıu:i:mi hep yine Almanlar 
taralından yapılmış oldugu sö.v
lenmektedir. 

Memd mes<:lesinın Avrupa pa. 
lıtika alemindeki elw!mmiyet ve 
mevkiine gelince: Almanya tara
fından Baltık memleketlerinde 
mühim bir rol oynaıunak isteni -

yor, Bılhassa Litvanyada oynan
mak istenen rol pek birinci de
recededir. Litvanya coğrafi m"''

kii itibarile şayanı dikkattir. Av
rupanın şimali :prki mıntakası
nın en hassa noktası sayılan bu 
memleket tabiidir ki Almanya -
nın dikkatinden uzak kalmamak
tadır. 

Di.i(er taraftan Litvanyada ya -
hancılar tarafından neler yapı • 
lacagı meselesi Lehistam ve Rus
yayı da sıddetle alakadar etmek
tedir 

Almanya Uıbıi bunu da bilmek
ted,r Onun içindir ki buradaki fa
aliyet son derece ihtiyatlı bir su
rell<' dc-vam etmektedir. Çünkü 
Lehıstan ile Rusya Baltık dev -
!etleri denilen ve Umumi Harb
d<·n sonra Rusyadan ayrılmak 

suretile vücude gelen memleket· 
!erin müstakil olarak kalmaları

n" son dPrece alaka göstermek • 
tctlırler. 

Evvela iktısadi surette, son •• 
da siyasi sahada olarak Baltık 

devletlerini kendi nüfuz ve tesır· 
!eri altıııa almayı Almanya dü -
şünınüyor drğıldir. 

ingiliz matbuatının memhalan
na gör~ Almanya ile Litvanya 
hükıiınctkri arasında müzakerata 
girı,.lmıştir, iki taraf bir anla~
ma\•a varmak üzere çalı ·makta -
dırlar. Esas ıtibaı ile böyl< hır 

aııla~ma vücude gelmışlir bile. 

924 de Memelde tt>sis cdılcn hu
susi idare İngiltere, Fransa, ita!· 
ya ,.e Japunyan.n kcfaletı altın

da bulunuyor dcınışt i k L:tv•n.va 
hükumeti bu hususi idarey boz
mamak suretilc Alınanlara karşı 

daha ziyade uysal davranmakta
dır. 

Fakat Litvaııya, kendı hakımı
ycti altında Memelde muhtariyet 
şeklı varsın devam etsin. Fakat 
burasının Lıtvanyadan ayrılması 

kabul edil<'mez dem«ktedır 

Dıg<'r taraftan Beri inin mütalt~ 
ası da ~udur: Meme.tin Almanya
ya verılmesı gibi bir~ey mevzuu 
bahis değildir. Olsa olsa buradaki 
hususi ıdare şcklınin Alman ahali 
lehıne daha vası bir surettı: tat
biki istenmektedir. Bu böyle o
lunca Almanya ile Litvanya ara· 
sında anlaşmak kolaylaşacak de
mektir . 

Fakat Mcmeldekı Almanlar a
rasında milli sos)•alist tahrikatı 
vardır 

Mcınelde de Almanyada olduğu 
gibi naziler vardır Eğer Memel
deki nazılıer faaJ.;yeti arttırarak 

Litvanya hükumetinden bir çok 
şeyler istemeğc kalkarlarsa o za
man Almanya buna karşı Jakayd 
kalınıyacak, Meme! Almarlarmın 
dav<ılarına Berlin dc ruüzaheret 
gösterh:ektir. 

Nitekim Çckoslov:ı1','iad~ d 
ho' it' '>1n1a!;tll 
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ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN : 
s. N. 

1 

2 

3 

' 
5 

• 
7 

• 
' 

10 

11 

12 

13 

ııı 

11 

11 

l.ml ve Şöhreti 

Hayım Kınacı 

Ali oğlu Recep 
Kutlu ay 

İbrahim usta 

llya İspiro 

Haralambo 

istelyo Kaçıyan · 

Sultana Sage:ı, 

Hamit DOtikal 

Hanri Suryan~ 

Şahin Özer 

Mehmet 

Onlk oğlu Yepreın 

Mehmet oğlu Haeı 

Hasan 

Abdi oğlu H\lseyhı 

Şefkati 

• 

11 • 

19 Fotim 

20 Obannes 

21 Marlco Bahaı 

22 Hakkı ÖzergiM 

2~ Arıalı: Garbı. 

21 Hayim MitraııJ 

27 Perikli 

Niyazi Kırkselm 

29 Ya kup 

30 Osman Geı.g 

31 Agop 

32 Halis Doao 

33 Cemal Sert 

34 J.r;ıyir Kegamym 

35 Agop 

36 Francesko 

37 • 

:ıa Ali Beyzade 

39 Kenıal Arslan 

40 l\luhip Soykan 

41 • 

lştiıral Menuu 

Kömürcü 

Ahçı 

Marango:ı 

Helvacı 

Ekmekçi 

Matbaa 

B:çki dershanesi 

Sabun imalithane;ıi 

Sigorta ekisperi 

Tüccar ve komisyon 

llerber 

Doğramacı 

Helvacı 

Gazoz lmalathanem 

Ahçı 

Avukat 

• 

• 
Demirci 

iSimsar 

Tütün ve aktar 

Jlııkbl Mezeei 

Dökmeci 

~işeci 

Sandıkçı 

Terzi 

• Tesviyeci 

Terzi 

Kahvehant 

• 

Kahvecı 

!' ümircı 

Tt>rzi 

Hazır. kllndura 

• 

Kahveci 

Terzi 

Gümrük ko. 

• 

Ticarethane adresi 

E. yemez Nazlı han çıkmazı 
No, 5/1 

Emekyemez Ten;ane No. 290 

E. yemez tersane N o. 268 

B. zade Büyük hendek No. lll 

B. :ı.ade Şair Ziya pa§a No. 7/4 

B. zade Hacı Ali No. 21 

B. zade B. hendek No. 23 

J!. zade Banker so. Yusufyan 
han 2/2 

B. zade Voyvoda Bahtiyar lL 
No. 28/84 

B. zade Voyvoda Minerve 
han 3/21 

A. cami Yemeniciler No. 63 

Arapcami tersane No. 225 

A. cami tersane N o. 217 

A. cami Sırmalı No. S 

A. cami Tersane No. 18(.1 

A. cami Perşembe P. Yoğurt
çuhan 1/7 

• 

A. cami Kalafat No. 145/1 

Y. C Voyvoda Agopyan han 
No. 6 

Yenicami Karaköy No. 12/1 

Yenicaml Ali Yazıcı ikinci 
kat 3/1 .. 

Yemenici Yükııekkaldırıın 
•• 1 28/2 

•. ff 

Yenicami Perşembe pazar 

•• 

Yenicami KardeşiD) kurşunlu 
han 26/12 

Yenicami kömürcü Aziz 

Y. cami Latif han bodrum K. 
17/l 

Y. cami Ali yazıcı No. 10/2 

Y. cami Gülzade han No. 5 

Y. cami Necati bey No. 15/2 

Yenicami Fermeııecilcr 
No. 58 

Y. cami Mertebani Kefeli 
han No. 6 

Y. camı Kınaciyan H. No. 92 

Y. cami T<·r~ane No. 92 

Y. cami Fermeneciler 144/3 

Yenicami Voyvoda No. 11 

• • • 

Y. cami Kardeşim No. 34 

Y. cami Ali yazıcı 3/1 

Y. cami Voyvoda H. No. 5 

• • 

Miktarı Nevi ihbar• Semeıi 

6,37 
l,27 

11,56 
2,31 

11,40 
l,71 
2,62 

13,31 
2,00 
3,06 
4,00 
,60 
,92 

56,00 
11,20 
52,80 
10,56 
98,00 
19,60 
77,62 
15,52 

28,44 
5,68 

20,70 
1,48 
4,44 

72,00 
10,80 
16,56 
30,03 
6,07 

24,20 
4,84 

16,05 
3,21 

37,25 
6,59 
8,56 

45,00 
6,75 

10,35 
54,84 
10,97 
7,20 
1,08 
1,66 

name 

Jt 16/78 938 
B 
K 28/38 937 
B 
K 
c 30/16 937 
B 
K 
c 28/40 937 
B 
K 
c 28/Bıı 937 
B 
K 22/17 938 
B 
K 29/61 937 
B 
K 14/67 938 
B 
K 13/fil 937 
B 

K 19/18 937 
B 
K 
c 29/38 937 
B 
K 
c 6/72, 938 
B 
K 26/27 937 
B 
K 28/l 937 
B 
K 17/81 937 
B 
K 
c 23/85 937 
B 
K 
c 23/46 937 
B 
K 28/74 937 
B 
K 
c 26/20 937 
B 

34,41 K 6/27 937 
6,88 B 

32,91 '.K 
4,94 c 26/39 937 
7,57 B 
4,01 K 
,60 c 11/69 938 
,92 B 

26,66 l{ 

4,00 c 2/37 938 
tl,13 B 

22,SO K 
3,37 c 24/1 937 
5,17 :B 

29,70 K 
5,94 B 

, 11,55 K 23/12 937 
1,73 c 
2,66 B 
5,12 K 26/81 937 
1,02 B 

12,23 K 
1,83 c 30/28 937 
2,81 B 

13,75 
2,06 
3,16 

10,07 
3,02 

K 
c 11/75 
B 
K 
c 27/25 

3,62 B 
8,80 K 

938 

938 

l,32 c 23/22 937 
2,02 B 

113,01 K 
16,95 c 23/14 937 
25,99 B 
10,50 K 
2,10 B 
4,23 K 23/18 937 

,63 c 
,97 B 

4,22 K 
,63 c 23/3 937 
,97 B 

31,79 K 
4,77 c 23/15 937 

7,31 B 

10,50 K 15/86 937 
2,10 B 

35,40 K 62/12 937 
7,08 B 

216,00 K 72/7 937 
4:l.20 B 
58,59 K s:J/16 !l37 
11,72 B 

l,33 K 42/27 937 
,31 B 

48,00 K 1 /26 937 
9,60 B 

12.25 K 6.5/26 937 
3,18 B 

K ılekapı Maliye Şubesi mükelle!lerinden yukarıda adı, işi ve eski adr~sleri yazılı eşhas yenı adreslerini bıldirm:miş ve ~ apılaıı araştır
ma! .. ı-da da bt,Juı;amaması olduklarından hizlarında gösterilen seneler~ aid kazanç ,-ergis. ,.e zamlarını havi il barı •meleri k• r,dilerine bizzat 
tebl ğ •:dJlerof'm.ştır ... 

ı .. Muhakemeleri Kanurtuııun 141-142 inci maddeleri hü k:rılinc tnı:kon, kblıiı Yl'I iııı ııe~mek üze· hvfiyet liiıı o•unu (9339) 

____________ ;...... ____ ...... 

1 
lıtanbul komutanllj'I f 
SatıHI•• IC-1•J OD• lllıılan 

İstanbul Komutanlığına bığlı 1 
b.rlikler namına Komisyonda me"
cut evsafı dahilinde binek; naklıye, 
koşumu ile mekkari hayvanatı satın 
alınacağından her Pazarı.es: v~ 

Perşembe günleri saat 14 te paıar· 
lığı yapılmak üzere hayvan sahip -
lerinin doğruca hayvanlarile b~rt
Ler Fındıklıda Komutanlık Satın -
alma Komisyonuna gelmeleri. 

(9175) 

* Karadeniz boğazı hastahaneei 
sıhhiye ayniyat muhasipliğinde 

mevcut 6951" - 7000 umumi sayılı 1 

bir cild sıhhiye ayniyat mazbata -
sında 3 parçadan ibaret 7000 umum 
numaralı son yaprağı zayi olmuş - , 
tur. Bulunduğunda hükmü olmadı-
ğı ilan olunur. (9388) 

* Birinci tümen bandosu için 7 çeşit 
bando sazı satın alınacağından pa • 
zarlığı 2/İkiııcikanun/939 pazartesi 
günü saat 10,30 da yapılacaktır. t •. 
teklilerin belli gün ve saatte Fır. -
dıklıda komutanlık satı.n;ı.lma ko-

misyonuna gelmeleri. (9387} 

Şarköy İcra Memurluğundan: 

K•nsızhk, kemik h••t•hkl•rı, dlmaO yort 
luklerı ile vltamln•l•llkten doOm• bUtUn 

.. .,. 
zarıflıklar• kartı 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
.,.,.ı 

Her annenin bllmesl fcab ed•• bir kU 
turubudur. Çocuklarını•• Vlt•lln kuvvet •"" 

rubu vermekle onları ••Olam, gUrbU• "• 
n•t'ell yetı,tırırslıılz. 

YiT ALIN KUVVET ŞURUBU 

"Mektep çaOındakl gençlerle emzlkll kadU' r 
1 rtırı 

ih tiyarların hayati kudret ve kuv.,etıerln • 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BeyoQlu • lstanbul 

Şarköyün Cumhuriyet mahalle - N f. v k"' İ t" d 
sinden Süleyman oğlu Mustafa Ö - a la e a e 10 en : dt 

uıerin zenin İstanbulda, Şişli, Bomonti 3ıvas _ Erzurum hattının 388 inci kilometresinde Fırat daııil 
Bulgarçarşısı, Pulsadi apartımanın- yüz yirmi metre açıklığında bir demir köJ?rünün malzemesi de 
da ~ üncü katta 11 numarada Se • olarak il'l§aSı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. ııesle 
rezlı Ahmet kızı Bahter aleyhıne 1 _ Eksiltme 20/1/939 tarihine müsadif cuma günü saat oıı 8pı· 
4/10/937 tarihli bir kıt'a ipotek se· ı' eka.Jetimiz deıniryollar inşaat dairesi münakasa komisyonunda y 
nedine müsteniden merhun bir bap ~acaktır. ·ra alt· 
şarap mağazasının paraya çevrıl • 2 _ Muhammen bedeli yüz altmış yedi bin altmış dokUZ .li 
~esi yoliyle yaptı~ı .. y~i yüz elli mış kuruştur. . JııV 
lıralık alacak takıbı uzerıne muma- 3 _ Muvakkat teminatı dokuz bin altı yüz üç lira kırk selri' 
ileyh Bahterin h.ilen ikametgahı, şt . 

1 .. d . ru ur. , .ı erı ,,.. 
m • · '" lundugu 0 <>m. emrı 4 _ Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık ~ 115olı!. tebliği kabil olamadığına mebni bu el tn . ı'nbıs" at tertibatı ray profili telgraf hattı )ıo. ti' . • . • . k n şar amesı ray , > . · bır 
babda ılanen teblıgat ıcrasına . ~- köprü şaması; 355 numaralı kon~r ray tertibatından ınürekkeb . rol· 
ı: .... eınde·"· ı:. .. ıçlu Bahter.ın ~- kım münakasa evrakı sekiz yüz otuz altı kuruş mukabilinde deınif 
lan tarıhınde~ ıtıba~en otuz_ gun ı- lar il'l§aat dairesinden tedarik olunabilir. a eJ.c· 
çınde borcu ödemesı ve takıp tale- .. . k . t nl 2490 alı arıtır!ll ·e 
bine karşı bir itirazı avrsa on gün 5 - Bu munakasaya gırm~ ,.., eye er numar 

1 
evra~ ,' , 

.. d b ' t . t"d ·ı siltme ve ihale kanunu mucıbınce ıbrazına mecbur olduk arı rrıii ııor 
ıçfınhe İu 1 ırDaz'.nı . ıs ıb~ld'. ~ vbeeya vesikalarla ehliyet vesikalarını ve !iat teklifini havi kapalı ve · r6İnde 
ş: a en cra aıresıne ı ırıp - . k . k ·if t daı • 
d .k 1. · 1• d B lü zarflarını eksiltme şartnamesile mez ur anunun tar a ı r inl3 ava vesı a a ması azım ır. u . . .. . g llB , 
müddet zaı tında itiraz etmez veya hazırlayank 20/1/939 tarıhınde saat on dorde kadar demıry bUZ 11ıu 

at dairesi münakasa komis.yonu bafk.anlığına numaralı ınak otuz gün içinde borcu ödeme7. is.ı ~" 
kabilinde vermiş olmaları lazımdır. ~dl ...-

rehınin satılacağı tebliğ makamına 6 - Bu münakasaya gireceltlerden lbkal elli me.tTe ,.çıJ<lıi''" 
kalın olmak üzere ilan olunur. · ktJf •rt 

(9399) dem ir köprü imal ve montajını yapmış olmak şartı aranaca · e..µer;,· 
---------- - 7 - Münakasaya girmek için, ehliyet vesikası almak iste~ ı9 rıJll 

Sutianahmet birınci Sulh Hukuk . ı.. b ~ " ' r eferanslarile diğer vesikalarını bir istidaya bağ\ayar- u "letiJllr 
münakasanın yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel ve)ı;jl m ahkemesinden: 

d 
1 
L , .. 
1 
! j 

lı 

Faik ve Behice .,.ı Marika ve Di
ıno varisle~i İzmaro ve Koço Kos -
tantinidi "" Hiristi l'Iiristidi ve Vi-

tevdi ederek ehliyet vesikası t~l4;b ~eleri lfızımd'.1". .. el 11 iJflY. ' 
8 - Münakasanın ~apılacagı tarıh_ten en _az sekiz_ gıı~ e'{V s<J1>1' Y' ~i 

r on ve Despina ve Teodosiyanın şa
yian ve müştereken mutasarrıf ol
dukları Çengelköyünde Yenı ma • 
hallede eski 3 ve yeni 3 - 9 numa - 1 

ralı derununda üstünde iki oda ve 1 

altında bir ahırı ve iki kuyu ve eş
carı müsmire ve gayri müsmireyı 
ııavi bostaııın izalei şüyuu zımnında 
füruhtu tekarrür ederek müzaye .1 
Jpye vazolunmuştur. Heyeti umu -
miyesinin kıymeti muhammenesi 
1400 bin dört yüz liradır. Birinci a-1 
çı kartırması 8/2/939 tar;hiııe mü -
sadif çarşamba günü saat on dört -

caat ederek ehliyet ves:kası talep ıo<mıyenlerın bu müddetten ,f!f05' 
<>:>»!lf'P uezım ınaeJl)W t!e;ııroııd alınmıyacaktır. , 4961• 

,.-----T Ürk iye ---''1 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

•·r'' . şe~ 
?llüessesemize üçüncü parti olarak küp ve kristal ecrıelıl rı i;ıi 

rad:ı 
satın alınacaktır. Şartnamesi Babçekapı Taşhan 42 numa 

ten on altıya kadar icra olunacaktır. yenlere verilir. 'f ıııc~· ~l 
K ı· h · · ·· d tekil ' ıyme 1 mu ammenesının yuz c 1 12 Sonkanun 1939 perşembe günü saat on l>ire kadar 14 
yt~miş beşini bulduğu takdirde o ıı ·· · · · ı. · ·h 1 · k ,. • 1 ,_ tupları şartname esaslarına gore kabul edılecektır. . gen ı a eı at ıyesı yapı acartı.. ~ 

Bulanıadı~ı takdiıdt en ~11n artıra- d 11: ~ 

nııı taahhüdü baki kalmak üzern' P. T. T. levazım Müdürlüğün 6 ,eriln1'.' ~ 
on beş gün müddetle temdit edile - 29/11/938 tarihinde yapılan eksiltmesinde mukabil teklıf '9311 > ' 'i~ 
rek ikinci açık artırması 23/2/939 . . . . - . . 'karııı rı 1 i~~ ~ 
t .h. .. d"f ,__ .... sinden ihale edılemıyen ık• ad~d posta vagonu 27 oırınc ı .. d[ir ı ; 
arı ıne musa ı perşem"" gunu rn rrıu ıctıt· \ 1 

saat on dörtten on altıya kadar icra günü saat 15 de Ankarada posta telgraf ve telefon umu ,.ııcs 
ı . . • .. b a olıı . d•'' 

kılınacak ve 0 gu··n en çok artırana l bınasındakı satın alma komısyonunda pazarlıkla mu ay 
0 

ı ırB , 
2684 ' "r' '1 ihale edilecektir. İpotek sahibi ala-. Muhammen bedel ·43579,80•, muvakkat teminat •3 ' a ,ııu e 

caklılarla c;liğer alakadarların işbu 1 isteklilerin mesai s~atleri zarfında her g:.ın mezkılr komisyon gi)P " lf 
ı en u zerın e ı a arını caatla şartnameleri görmeleri ve pazarlık için yukarıda 1111' \i gayr"m k 1 ü · d k" h ki ı yaııll • ,.e- 1~ 

hususile faiz ve masrafa dair olan e karı l•' ' 
"dd"al k .. b"t - . .1 saatte muvakkat teminat makbuz veya b.ı-.ka mektubu v . 1jrı o 
ı ı arını evra ı mus ı eıerı ı e 1 . . . . . ıarı l 
yirmi gün içinde bildirmeleri la • , sıkalarıle bırhkte adı ge~en komrnyonda haz:r bulunına 

zımdır. Aksi halde hakları tapu si- nur. •5052 ' •3950• - ,,..- 1 
cillel'iyle sabit olmadıkça satış be-, Ü 1 ;..;;;;.;~r:l 
delinin p<yh~masından hariç kata- & T R K Y E yf: 
ca~~~~~~:kim vergiler borçları ni1·1 PAMUKLU DOKUMA 
betınde ve vakıflar kanunu muci • p A M u K -p L 1 ;'. ·• 
hince verilmesi lazımgelen yirmı .. , J \.J arJ: 
ser.elik taviz bedeli h!ssedarlara JNDP 
ve del!aliye ve ihale pulu ve tapu F ABRIKALARI ANONiM ŞiRKET 
masrafları müşt~riye aittir. Ar!ıı ır.a 

ş,<rtnamesi işbu ıla~1 ıarihirden ili- Pam U k ip lig" İ Sa llŞI : 
haren mahkeme dıvanhanesme t•- J(:r• .o5 lik kılınmıştır. Talip olanların kıy
meti muhammenesiniıı yiizde yedi 
buçuğu nisbelinde pey akçasını ha
milen o gün ve saatle İstanbul Di -
vanyolund:ı dairei mahsuı.asında 

St> ·~aııamhmet birinci Sulh Hukuk ı 

mahkc mesi hşkatipliğine 938/33 
ııum:ıra ıle müracaatları ilan olu -
nur. 938/33 ı 
-- . - · --"'!il. 

Sahib 1'e .. eşriyatı idare eden 
Baş mu~arriri 

ETEM İZZET BI:NİCE 
Son 1'elpaf Matbaası 

ve 24 numaradan ır.ce ve r 1 .. 

Kayseri bez fabrikası malı ~! N.o. P~:eı 480 • 
5SO ' Nazilli Basma fabrikası ,, 24 • • 

0 
, 

Ereğli Bez fabrikası " 24 • • 
58 

0,~1•• lp!ıl< Jlı'' Piatlarla Fabrıkada -~slim ,:artile satılmaktadır. bfoe f . ·c 
hidlerinin yukarıda ~'azılı Fabrikalara göııdereceklerı . ··eı •"1 ~ 
mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi vereoe·l< p.ın'~, 

b·ıec ı~'' lif maksatlara yaraya 1 .ıs )"' 
. art!~•. 

iplıgi ın~ist,-:ıhlJkl~rinin de il· açla?".nı yine aynı ş 
Ereğli F~brık•sına rıpar ş P< • ıltceklerı i an o;uııur-.. .. -.......... 


