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Sahih ve Ba~muharrirl: 

ETEM İZZET BENİCE 

Alman KruvazOrii Feci 
Zırhlı süvarisine pazara kadar 

kalabileceği bildirildi 
Eseri 

H 

Uzerinde 
Şef İn6nü Erzurumda 
yalDJZ ntaa çoculdan• 
DID kaJıram- çebreJe
l'İlldeD ve temia yilrek• 
lerindea copa tezalılr
lerle çenilmedi, keadi 
aeriaiıa yübek baa 
tuğy1UUD1 da buldu 

Ynaıı: ETEM İZZET BENtc:E 

Enurlllll Osmıuah lmparalorlaiaDu 
budul ıehrl idi. ()smalıb - Moolı.ol md• 
oacıelelerinln hemen lı.epslne Nlı.De 

•ldn. ız93 . ıuı bellıi de onaa lı.aıo•· 
lında kaVUflııia en uzun ıiıkllıı dov
ruı eldu. 1331 - ısu 11ne onan Os· 
llıaalı • .11-el mucad•l..We aabne 
•ldut11 7allardJ, 

Cwabur ol Enunuıl• Jıl-ul hıhl• 
lalbıdCD _,.. lelınr kaaucb. Ornı 
ha.rap, fa.kir ve virane baJde lııuldu. 
lıllhıellf 1...ıer, balwDlulık, uak· 
hlı ve yohnWu.k da EnW'u.ma ve ci .. 
•ar febirıeri. bütün butun ıaJırlp et.-
111411. 

cumııurıı.ı, 1>a ıehl"ln DıDranı il• 
ancak blrk&ll 7ıld.ır mqau.l olablliJor. 

Orada umram lemlıı ed bilmenin bl
riııcl farh merke&l.e arasuadakl uun 
lllesU'eyl ka.ldın:Dak, karın ba lamaaı 
Ue bıten, karın bibne!(I ile başhyan 
h"l'aı ıan.uıı d•iiıllnntll lwmdı. Bu 
ltukten d•iiflltllte ErıurDlD bıı IOD• 

~rwdaııberl lre• ıohman Enanuna 
ulaşnu,sı ile blrlllıle ve ilk defa mH· 

Ölen Almanların cenazeleri bu 
sabah merasimle kaldırıldı 

Londra, AtlantiQin bir kabustan kurtulduQuna kani ! 

Artık bmıdan 50nra kona"1ıll yapamıyacağl aııla.1'1e Alınanları• ••P lıruvazörü Grat von Spce 

har olmot bulmn11,7or. BucÜJI Erııwıım Londr• 15 (Hususi) _ Graf Fon hnın hareket edenıiyecek bir hal- Bu takdirde Arjantin hükfımeti 
Ue vaıanm dıtor büyülı. şelılrlerlnln, Spee'nin üç İngiliz kruvazörüne de bulunduğunu bildirmiştir. Yir· tarafından limanda kalmak isti • 
İımırın, Duııı&IWI, Ankaraıım, isıan- klll'Sı koyması ve bu gemileri bay- mi dört saatten fazla limanda kal- yen geminin siliıhlarının sökülme
bulan hiçbir farlı.I yoktur. Deınlr1ohı li hasara uğratması Alman deniz- maması icabeden zırhlıyı açıkta. si lazım gclmektedir. Bu suretle 
Erzurumu da Ankara kalbine bir çelllı cillği icin bir zafer telakki edil • beş İnıriliz kruvazörü beklemek • de bir Alman korsan zırhlısının 
damarla batlanwj ve ~le bu damar mektedir. tedir. Alman zıchlısı hayli hasara Atlantikteki macerası nihayet bul- , 
laerlnde ve llııunıı•vv•lln kar sav- Fakat Ceb zırhlısından da hiç u~adığı ve Montcvidco limanında muş olacaktır. 
rwııaları lclnde llei lcwnhur Erzuru- bir bayır kalmadığı zannedilmek- uzun müddet tamirat yapamıyaca- Kabine bu hususta bir karar it-
bla ııeyabal •imek lnıkiiııını bulmq- tedir. Gemi kumandanı Arjantin ğı için beş İngiliz knıvazörilne tihaz etmek iizerc toplanmıştır. 

l11t. 1 .;h~u~··k;u;;·~me~t~in::;e~m::;iır:;,:" ;,;a;;c:;;a:;;a~t;;e;;;d;;;e,;,rek~,:,;zı;;;;rh;..· ..,;k;;;ar;;,,•ı~k.;o;y=a=ca=k=h=a=l=d=c=d=e=~=·=ıd=i=r=. ========tD=ev=a=m=ı=3=il=· n=o=u=sa=h='='•=d=e=) = j 
Rel:slcumhurumuıun vfda nutkundan tı • 

!~~~~:...~:~?:El Deliren bir genç J htikarla mücadele 
aııyeu ~inde baıandutuna ötren•1~- du .. n babasını 
tın. Dalı& bir™ 7ıl aoara, muhakkak k b h rt 
lı.l Enurwnu Aııltaraya ve bülıın mem- bıçakla vurdu an unu u a T ı a lekele bailuan ııellll damarlar saıe-
•lııde t.an.ınmı7acak, mazJsl ile muka-

Jcııe kabul •lmly•cek 1epyenl ve mo- Babası hastahaneye M ı · v rı·ı,·yor 
dern biı" t•hlr vücud< ıclecck ve Er- ec ıse e 
•urum daha uerıye ve büıun muhlline kaldırıldı, genç timarha-
medenı1eı, refalı. •e kultıir taşıran biı" n gönderildi 
ınerkez olacaktu. eye 

Milli Şet İnoaü, bu ideale •n !>Ok 
)er vermlf ve bu.o.un tahakkuku için 
calıtllUJ bir Tiirk buyütudllr. Bu 111-
barladJr kl Enunund:a.ld vatan çoeuk
lU'Ulm kilhraman ~ehrtleruıden ve 
lemla yüreklerinden coşan ve Milli 
Şetı san.n lfadeoln lrinde ayni zaman
da kendi ... r1n1n yüksek bususlycllnl 
taşıran ttta.hürde mUndtmlçür. 

Nitekim, kendileri de veda aulukla
nnda Enunama.o u.mra.nına ve bu yol
dak' faallytUer.me ltaret bUJ'W'urlar
lıen ldeallerlnd•ltl Enuruma da can
landınnaltla •• qarel buyıırmakladır
lar. lleislcwnhurumu•nn: «Enurumda 
7ıiksek cemlyel, vatanperver sllmlyel 
her çehr<de qlbr bir ıurelle ıörll
ntir •• • dbe Qnca vasıfiandırdıi'ı Er
turam, 7ökaek ı.ııtballl bir Türk t•hrl 
olmanın curur ve tmnlyeUnJ tlmdlden 
te.mia Ye k&hnman ıı;;tncslnde t"-'ın. -
bilir_ 

Kas,mpa.şada Kı!llllrt ırıart.ım.an1'l

da. oturaıı İsak adı.nda bir C"P.DO dü 1 
akşam ü1trl evinde oturmal:.ta lktu. 
birdenbire şuurunu ka.ybetnıi•, baiını» 
çağırmaya. ve ev halkına saldırmaya 
ba"lamıştır. Bu vazJyetten a;on derec~ 

mliteeS!tir n!an fsakın ihtiyar babası 
Oskar oğlwıu !eskin elm•k için uf • 
ra.şmış:, fakat muvaffak olamamıştır. 

İ!.ak bu defa dlierlerlne de salcbrmış, 
ayni zamanda ihtiyar babasıru tekme 
ve tokatıa:mıya ba.tlamıştır. 

İsak bu kadarla. da kalmı.ınq, dine 
ıeı:lrdlil ekmek bıçafllo ıııı•~·ill' haba· 
aını b:ı.tından afır ve tchH~cn ıure1te 
:raraJam.ışbr. 

Ev hallunın feryatları üzerine •elen 
memurlar kanlar içinde 7erde 1at ... 
makta olan Oskan hastaneye, ellncle 
bıe.akla ~ia sola aa.ldırmakta olan i
r;akı da ı-üçhal ile ya.kalıyara.k tımar
hane}C . C\'kf'lm lerdlr. 

Belgradda dün kanlı 
" . oldu numayış 

ar 3 üncü sahifemizde 

Vali, kanun çıktıktan sonra muhtekirlerin daha 
şiddetle takip edileceklerini söyledi 

Şehrimizde ihtikar faaliyeti de
vam etmektedir. Gıda maddele • 
rindeki tere(fü % 15 • 20 yi bul
maktadır. Kundura malzemesi ve 
terziligo müteallik maddelerle ip· 
lik, mak&Ta ihtikarı en ziyade al
mış, yürümüş bulunmaktadır. Kah.i 
ve, çay fiyattan da hala yüksel -
mektedir. 

Kahve tüccorlan dün öğleden 
v · · ede onra iki toplan-

ti yapnıı~lardır. Öğleden sonraki 
toplantı geç vakte kadar devam et
miştir. 

Ay sonuna doğru şehrimize 5000 
çuval kahve gelmesi· beklenmek • 
tedir. • 

Dericiler de bugün saat 15 de 
Ticaret müdürlüğiinde toplanarak 
fiyatların % 50 yu~:tsclis esbabını 
tetkik edeceklerdir. 

(J?evamı 3 öncü ..ııifede) 

V~ziyette Be ı· or 

' 

Milli Şef dün gece yarası 
Erzurumdan ayrıldılar 

• 
ihtisaslarını anlatırken dediler ki : 

Erzurumda yüksek bir cemiyet, 
vatanperver zihniyet her çehrede 

aşikar 
Erzurum 15 CA.A.)- Dün ıece a

at !1 de Bdslcumhnr ismet inönl 
4er<nerlne Umumi Mılfell~lllı kona
fmda bir kaba! resmi •• riınre -.e
rllmlfUr. 

Pek n<1'ell ıeı:eıı bu ıılivarede bll
tiln Ernnımun en ileri relen nlu· 
daşlan allderlle blrllllle buhın111114-

lardır, 

Relııleanı.bur Erzurnmclan lıard<el 

için ayrılmazdaıı evvel se:rahatlerJ 
hakkındaki lbUsaı.larını alldekl fC -
kilde ceml7ete ifade buyurmuşlardl.I': 

c.Enurumu ziyaretimden buı-adakl 
letklklerlmden memnun oldnm. IU· 
nunuevvel ortasında buraya celnıek 

. .. 

Tüı:kişepost 
gazetesi 

matbaası arandı 

--

H .. H surette gorunur 
benim için Jıaarel çeltlltlm bir aevll 
ldl. Sonbahann sonunda her lanlla 
7ola kesilen Enunıma oeUn kıt &ün
leri muntazam su.retle gelip ırllmek 

ancak Cumha.rl7etln muvalfaktyetl 
olmuştur. Bu neticeye varmak Jçtn 
kaUandıtımız mun ubırlann ezlyeU 
Enurumlulann canlı ve neı,'ell ha
yatı içinde bir ırtinde uuutulmuştur. 
Dör1 eene eVYd J'OrdülUme nlıbeUe 
Enurumn eok kalkıomı1 ve UerleınJt 
buldum. Şarkta mamur lfehirler be
nlm idealimdir. Erzunun i7l blr ma
mure olmak için ook •ksllbıl atnu1· 
tır. Enurumwı Wmlz ve medeni va
sıtaları mevcut blr şthir 'Vt bl b\r 

-

klill.iir ve san'aı merkesi elnuw lstıı 

daha 7apılacak baıı işler varcbr. On
lan da as :ra.manda 7apmak mhmktiD 

olaeaktır. Erınırunul.l 7uksek ~emı-
7ei vatanperver alhniyet Mr fe,hrtde 
.. Ur.lr bir surette cörilnür. Valin -
dqlanmı bu baltııııdu ela !)Ol< lakdh· 

ettim. E"uru.mdan mvnnwılyeU~ a.1 • 

nb.ronım. Yakında ,. ;r.c celtttllm. 
Yapılmakta elan işlerin clıUtlnl ta•IP 
ederek J'eDid~n ıevk d11ıy&cafJnt e 

araru:ıda tath daklkalar ceçlreullnu 

Reisicumhuru blmtl elan bustııJ 

tren saat 24 de Erzlnc•na müU-\itC· 
clhen harc·ktt etmtıtiF. 

. - . 

Rus o dusu Norveç 
hududuna dayandı 

Bütün risaleler müddei
umumiliğe verildi 

Finler, şimaldeki nikel madenlerini Ruslara 
bırakmamak için berhava ettiler 

Şebrhnizde Almanca çıkmakta 
olan Türkişepost gazete idareha
nesinde zahıta dün ani bir araştır
ma yapmıştır. Yapılan arama ne· 
ticesinde matbaada fiOD günlerde, 
türkçcye tercüme edilerek gazete 
iduelıanclerine 'liC snir ycrlctc da
ğıtılan Tau gazetesi 'lie Türk mat· 
buatı aleyhinde bir Sovyet gaze • 1 

(esinde ~ıkan makale ile Sovyet 
Komiserler heyeti reisi ve Hari
ciye komıseri MolotoC'uıı nutku • 
nun suretleri \'C Almanların beyaz 
kitapları bir hayli miktarda bu -
lunmustur. Türkişepost gazetesi 
idarecileri bu risalelerin Alınan 
sefarethanesi Matbuat bürosu ta -
rafından tercüme ettirilerek Tür
ki~epost matbaasında bastırdıkla

rını itiraf etmiı;lenlir. Burada bu· 
lunan risaleler ta:nzinı kılınan ev ... 
rakla birlikte bugün İstanbul Cüm. 
huriyet Müddcinınumiliğin .. tevdi 
edilmiştir. 

Üsküdar 
hapisanesinden 

kaçanlar 
Şile ormanları11da 

saklandıkları anlaşıldı 
tl'skiidar hapishanesinden firar 

eden Şileli Mehmed oğlu İbrahim
le Hulusinln Şile ormanlannda 
saklandıklan anlaşılmnktadır. 

Firariler; hapishaneden ka~tık
tan sonra ŞiJede bir adamın evin
d<ı saklanarak birkaç gece kalmış· 
lordır. Jandarmalar firarilerin ta· 
kibine çıkmışlar ve Şile ormanla· 
nnda haydutların yatak ve saiPe
sini bulmuşlanlır. 

Spor eğitmenleri kur
sunda imtihanlar 

Vaniköyiindeki Spor Eğitmenler 
kursunun imtibanlanna bu sabah
tan itibaren başlamnı tır. 
İmtihanlara Beden Terbiyesi U

mnın Müdürlükl! Genci !'°(kreteri 
Cemal Gökdağ ile İstanbul bölge
si Asbaııkauı Feridun, Spor h.ocası 
Abbas ve ajanlardan münıkkep 
mümeyyiz heyeti bulunmaktadır. 

Parls 11 (llu>w.i)- Oıılodan c•lctt 
haberlere cöre, Finlandlyada fiddeUi 
muba.rebele.r olınalıt.a ve Ruslar cit ... 
tikre taıyikJi'rini arttırmaktaciırlar. 

Dün butun ıcce muhartbe tlddetlnl 
kaybf'tm .. den devam ttmı...u.r. 

Trkrar büyük bir taarruza ı-eçmiş 
e1au Rus tıı'afan, ştmaldt-, dıin Ofle 
ü:ı:erl, Norvee hududuna 3 kilometre 
mesafedeki SalmlJarsl lıa~basın1ı al • 
mı1t1ardır, 

Hava. ve kara bom~rdıma.nlan be~ 
tarafta devam ediyor. Ru"ilar her cep. 
hede hafif tankların ve hueum anba
laruun hlma.:rt:-;lndf' olarak. mütt-madi 
taarrualarda bulunmaktadırlar. 

ÇERÇEVE 
• 

Fin ordmm cuurane bir 'i11.retıe mu• 
dafaada bulıınmaktadır. Blrrolı yer
ı~rde ıer'k boınbardım.anla.rdan, C"Crell 
blual Flnlandlyahlar lar.ılmdan ya • 
pıJmak «cırttUe 7an1"mlar ç.ıkm~hr. 

NİKEL :11..\DENLEllİ TAHllİP 

EDİLDİ 

Londra 15 (llu•u.1)- Helsinkıden 

ıeıen haberlere &'Öre, Fhılcr Ru ·tann 
bilhassa ıüz ko1duiu •lmaldekl nikel 
madt-n1crini R.us.Jara bırakmamak l~bl 

bu madenlıı her tarafına. dfna.mıUer 

koyarak atcştenılşlf'r ve madtni tab • 
1 rtp etmı,ı~rcllr. 

<Devamı 3 üncd sahifede) 

istismarcı 
Bilgıyi ı tiı:.mar etil 1 

Kuı;Uk (Larous.o.;c) u uc.;idr, FraıuadaJtl h~rhangi bır devlet organt:Lm:. ı

n ait uç but,.'\lk bilgiyi tcrciJme td1p1 lhtıyacırnua ç:u-e bulmuş gıbi edalar 
tak.nur Zira gOkyw:Lindc yıld12 .• Yeryiuundt apt ,, En in vaziyet! 

Fıkri ıstı.sm~.r edeı· 

Bır gi.ın l'vvel hc.rhangı bır nıt>Clıste, y0:ıhut bır gazetede fikre bcn:t.eJ: bır 

fCY gOrmtiş de herkt"SÇC farkedilmcdiğinl sezmı se, hen1en o fikri araklar. 
Zira !ıkır iff{'Lile dolu iııı-an, !iltir gibi klnısenin mnJı olınıyan bir lK'rnt 

üstUndc n.tilk:iyet ıddia etmekten utanacaktır. Emin vazıyet! 
Ahlakı l li.~mar ed<•t 
Sc\: rr.edığı fıl3n kieiyı kötuJcmck için, inanmadı&ı ve ltnynaA:mı bllıT.'!dJğı 

ahl5kJn hvaz :ıvaz çıgırtganlıgını yapar. Zira ahUiln;1z adam ohlt&.k: lsmuıl ağ

ıına alAbilir mi hiç? Emin vazıyet! 
Davayı ıstismar eder. 
Fil.in ak::.iyan adamını çiıJ"ütınckten ibaret ıahd kin politikasına d~va 

i!\ndni verir. Zira her davanın önünde bir insan ve her bısanın öİı.ür.d(" bir 
dava olduğuna göre. gel de bıuıları birbirinden ayırdetl Emin vaziyet! 

Hakikati istismar eder. 
Bizzat kendi kendlsıni müdafaa iktidarından mahrum gibi duran haki

katin müstağni çehresini, yalanlarına kalkan dtye kullanır. Zira on kere hay· 
kırdan ya11.n. elbette kj bir kere bile merak ediJuıiy~n hakikate galip. F.n1.n 
vaziyet.! 

Kuvveti tstisnıar eder. 
NisbelsWik karı;ıoında rn.Wwnlaşan, krndl kendisini kötürüm .. ırn 

kuvveti, tecavüz ve hakarete sebep diye aJır. Zira bıı:.ıkt:--ıki arslanın k ,._ 
şıııında fino köpeği nıçin bırlamasm? Em.in vazlye+ı 

Dostluğu istismar eder. 
Kendisıni bütün bir ömu•· atietmiş ve masun gormtı:ı do Uuk. · &mld~ 

ha~ını, her t.e$ebbil~üne gönüllü yazılmıya mecbur edecek bir tapu ıttJ dl 
hnlinde kullanır. Ziı·a elim12l her s:ıka.n, &0.nlti bize k.rrşı ebetlerce taab...lıut 

altınd.ı. Emin vazıyet! 
Bir de bu !ıillerin aslı, halısı, haklk..lsj var. Kalpaz.nnın ehndckı s:lhte bJı:ı.k .. 

not hakfklstnc ne kadar benzerse,. istismarcı elindeki ;'lillerde ashnı ti •1e 
andırır. Tıpkısı, fakat yüzde yüz zıtldı. 

İUlhl kudret tepeden bakarken be:ıerl acız temclı u.tunc nıcnfont bin rı 
kunnıya savaşan istismftl'Cı, bizzat bilgi, fikir, ahl.ık, d:ıv:l, hak knt, 1lu f't 

ve dostluk nazarında bir selildir. 
Bu portre belli ba:ılı tek adama ait degil. Çeyrek muncvverleı-iınız r.ı .,

sında, awsı çokluk bir zUmrenin kollektii' ahlik ('ebresıl Aralarında \auı

dıklarınız van;a tekel" teker lethis edeblllrslnlz. 
Nt:CİB FAZIL KISAKÜJU;ıı 
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BİR llAYA'l' Dı:ıısi 

ÇIKAIL'\IAK lllÜlUKtll\I 

Ilul'aıl&a, bir !ıayal 4er.;I "'1tarm•k 
. n~umı..un.. Ut•rk.e.ıd di.nh,-ecek..'iinll. sis 
fikr ıılıi en onn.7a bırakacaksmıı. Bu 
fikri de ııö.ıle d1.:ill. lcraawıızia me.r· 
d::uw ko1ar~kunu.. 

Kal inen 1<ımu7acaksııın.. ll•rt<:TI 
hoş a rur ırlbl 4avraııa<oks.ıım. Fakal 
m.iır.Je-nccrk ııakta.laı"a "ra'•"•" ra
Prttır11tayı wıutaıJ'·MRk81nıx.. Herkese 
kar. ı ıevkalide nasik, miılteflt ola .. 
ca.k.smu, hal ve baki' aorac&k, auJaa.
lopbrııııza dalma: 

- 1•üksek. ı•hsm•z. dJ.7• bitap ede
cek"1W2. 

Hadiseler sb:e tesir ve lebakküm ei· 
mlycrek. ılı. h.ldlselere la.bak.küm e· 
decelulDbı. Slnlrlemnl:reukslnlz, p7el 
sotukkaab oJ.acakqnı:ı..,. 

Bu '4vslyelcrJe, deiil bir matbaa., 
bir imparalorluk bile l<urıılur: 

İşte Bli;rlil< Brilaıı:ra baparalorıutaL 

TERCtlMANJ: llAXİKAT, -... .. ~ 

~TLİ KAllDEŞiM.. 

Eskldeıı bir oTercümanı H:ıkil<Ma 

l'&zelcsl vardı. Şimdi, hakikat olma
claiı için, tabii tercümanı da yok •• Dl· 
:rccetsln.b ki, o halde, flııMWti &'uele
ler, neJ"fa terclmarud&r!. 

Evet. 7ertndc bir sua 1- Cevap ve
n:rmı: Şimdiki cliın:ra cuelelerl, bir 
takım lddialann terciimaaı.! 

Eslı.ld<ın bir dosluma:ıa mekloıp :ra
•arken, aemame olarak ŞÖJ'le derdik: 
Baklkalll ıu.rcı .. ımL 

Şimdi, kaqım••dakbtllı lt.a.klbW .,_ 
lap oJmadıtııu bflaıedıtlDıls lçlD, aade
ee: Kard .. lm, dl:re bllap edıJ'or D kısa 
katyonıa. 

BIYlX DIODASI 

ÇIK.ARAN ARTİST 

llloşlınr .1aema Fılclıal&nndııa Das
las Falrbanu ııblere oaı1U, ildü. Yaşı 
&:; idi, Bu alı '°rlf, bilh- bJslm 
•lbi ,.a.şwar ara.~ında da.ha meşhur bir 
artlslllr. Bu ad•mın o meşlıur bıJ'ık-

lan, bilhas...,., kendisi kadar töbttl b
zanmış&l. Hatta. blr umanlaz, onun et ... 
bl bir bı:rık sahibi olmak moda 141. 
ince, uson bıyıklar. Uçlan ham kal
kık olacak • 

Bir vaklller ııJoe • ..,. lı.W&n, clell-
.kanlıları düşil11düren, 

kaili! 7apan Duclaıı 

Rober Ta lor!. 

kcnd.i'!lne mu
öldli! ~ 

HARBİN rtizt'Nctl 

GÜNÖNDUİ V AZİYE1: 

l>irkaç &'ÜD evvel, F•I AYra"" laar
•ının 100 Öllcü &"ünü dl. Bu ıa-
beUe, Avrupa •a2eteteri blr takım neş
rl;rat :raplılar. YU< sün içinde! olup 
btleR!eri ıınlaltılar. E71ll boşındanberl 
bir takım m~m!ekeUcr, W.Ukli.llerlııe 

veda. etiller, yiıis .-unde, yia:den fula 
vapur, d.cııi.ı: yilıfu:ı~ Teri ılil. 40 •an 
fazla tah&elbahlr bir daha fıkmam.ak 
üt:'. re daldı. Yüı: binlerce insan öldil. 
99 ıneııaj, n11tuk, nola, li2\lruakm leatl 
edlidL Bu arada, iki tarıd karar&'iilılan 
•er s3b:ıh ve a.t..,am blrer re!tmi teblli 
n~retmek mecburt1eUnde ka!dıAlan 

leln .prp cepl:ıeslnde 7cnl 1'-11'$e'Y 7ok> 
cılinıleshıl, lamam 11'1 J'ii& kere lekrar 

-~ old11lu. 
İ$i.e )'ÜZ cünüıı bilinQO'fU! 

YENİ KÖPRtlN'üN 

BAŞINA GELENLER 

Daha yeni yapılaa {'l'n!.apanı kö~ 

riıııi, r~en ar.hah açılaa:<dı. Eleillrilı.

le lşltycn a('llma kaıınnma lletltrfne 
bir sakat11k ilrıı. olmuş, kö»rli, baston 
7ulmu.1 gibi, iyleee dimd•k kalmış... 

Dalbuki. o sırada Dallee ,.eçmek mee .. 
barlyetinde bulwıan birçok. ıemiler 

-.ardı. 

Bu kö)'Jritnfin bir müddet evvel de 
bor.ı~n döktiıttyor, boOluyordu, gün ıiin· 

den eri.yordu. Daha bir müddet evvel 
de, tizerL,~ döşenen parkelt:rl yukarı 
dotnı fırlatnı)·a başJ;uıııılı. 

Kuzum, ncdtr bu Allah aşkına!. Her 
_rün yeni bir hi.dlse oluyor!. Garp cep .. 
he&lnde bile, da.ha faxla süluln vardır. 

AIDn;T BAVF 

Bel 
s 

Dahiliye vekaletinin, 
belediyenin talebini 

reddedeceği anlaşılıyor 
Sultanabmette yaptlacağı ya

zılan yeni btanbul belediye sara
yının inşasınuı bir müddet il• • 
cikmcsi çok muhtemclıl:r. 

Belediye reisliği Suıı-analı td 

1 
parkı karı;ısmdaki dükkl..'llarla 
evinin de yıkılarak ars.alannın 
bu T,eni saraya iltihakını zaruri 1 

görnı ... ü. Bu zaruret. üzerine Da
hiliye Vekfi.lctine miiracaet olıın
mu ve men:ıfü um\lmiye nallllllıı 
is.timliıkc nıiisa.ıde istenmiştir. 
Veklil.t bu talebi tetkike başla • 
mıştır. Halbııld mevcut 'lncvzuat; 
istenilen bu karnrın sahsan bele
diyeye taallfilm itibarile mcnafü 
umumiye haricinde kalmasını İl• 
mlr b lunma •adır. 

Bu s~bcple Dahiliye Vckületl -
nln kleı!iyenin kararını tas ilt 
etmiyeceği vellUl7.k6r binalnnıı 
men•fii a:mumiye ftt"lr.:nnrı istim • 
!&kine müsaade verıniyeceği zan• 
nolurunaktadır. 

Vilayet Parti idare 
hey'eti reisliği 

Halen İstanbul vilı\yeti parti 
müfettişliği vazifesini ifa e-!ınelt· 

te elan Konya meb'ıısu B. Tevfik 
Fikret Sılayuı faaliyetini daha 
müsmir kılmak üzere İst:tnhul vi· 
!ayeti parti idaı:e heyeti reisliğine 
tayiıı..i kararla tadmıs ve dün bu ' 
karar parti gffel ba,Jaınl diva • 
ıunca tasdik elwmııı•tıır. 

Zelzeleye uğrıyanların 
ban ·aya olan borçları 

Zelzele rernketle~indt'n :rarar gö-I 
ttn vatnndaşl.ınımzm bütiin vttgi 1 

borçlan ile Zira t Bıınka~ına ol:ın 
bor~lannın tecili için te•kıkl~~ icra 
olanın kta ır. Bu suret e Trr -
çan, Oi!ciii ve Be~ama ~rh:el leri 

1 felaketzedelerin de yar 1111 edil
miş olacaktır, 

--<>--

c 
o -rı r 

iye i ---
4000 liraya bir bina 

sa ın alınması 
dedikodu doğurdu 
Şoförler cemiyeti i<iare Jıeyetl 

tarafından verilen karar mucibin· 
ce 40()0 lira Beyeğluııda yeni bir[ 
merkez binası s:ıtın alınması ek
seri şoförle~ arasında dedikodu 
doğurmw;tur. 

Şoförler; kendilerinden cemi • 
yetin her sene 21:> kııru., aiiat al
dığını, fakat bıına mukabil icabe· 
den yardımlar yapılmadıltı gibi 
dertleri ile ® layıkile alfıh>dsr o
lıınmad.ıiını iddid etmekt<"liil'ler. 

Ezcümle Tepebıu,ında eski şo -
förlerden B. Basanın, ı:öıderinin 
görme kabiliyetini kgybettiği hal
de ceıni)·etin kendisine yardım et- ı 
mediği ve k~ Yenimahallode 
sakin ve İstanlıulun nrnruf ~f;r- ı 
)erinden iken sefalete ıWşen H3""11 
ustanın cenPzesinin de rcmiyet 
tarafınıfon de;::il, bazı .meslekdaş
Jan tarafınd~n kaldıl'ıldıi:ı tees
sürle ileri süriibnelı1edir. 

Şof-rloria h yatlarmm b·nlara 
karsı sigorla•tnın da ihmal olun -
dui:Ubeyan olunmaktadır. 

----<ov-----
Liman kooperatifi 

fcshediliyo" 
İstanbul liıııaıı koopcrdifüıin 

fesh-0l nnn1ası kar:ıl'la~t1rıim1"?tır. 
Deniz i<Jerindc iki kooperaiif şir
ketinin bulunm•sı masraflı ga -
rüldüJ;üııden bu şirket: Denizyol
lan kooperatifi ile bir1eştirile -
cektir. 

Bunun için ayın 29 uncu cuma 
günü liman kooperatifi heyeti u
muıniyesi bir içtima yaparak fesih, 
ve fosfiye kararını tetkik ve tas- j 
dik edecekti~ 

1 Caddebostanı ve 
Bostancının p1anları 
Ksrabüke gittiğini hnbcr veTdi

firniz şehirdik mütehas=ı lU. 
Pr st pazarle>i ~ü İ ·tanbula av
det edece ·tir. 

Kira parası yerine dayak faslı Şoförlerin bir isteği 
Belediye memurlarının yolda 

taksi otomobillerinin mHsteri al -
malarına ın.lini oldukları ve buna ı 
teşebbüs eden ,oföricr·n hemOll 
cezalaııdırıldıkları dalı:adarlırl'B 
şikiy~t olunmuştur. Şoförler, oto .. 
nıobilc ekseri)·a acele işler l?D 
binhiğiuden bu yao:ıiın kaldınl
ma>ını belediyeden istemektedir
ler. 

lüteha«ıs; Kadıköyüniln im1ll' 
plinıru biti.rdiğind<!lı imdi civaı:
daki sayfiye yerlerinin de sür'atle 
imar olunmıısı için icabedea plia
l.ıırı hnırlaınağa baslıyacaktır. Bu 
mey nda evvela Caddebostaru •·e 
Bostnncuun planlan h.uırlanıp 
buraları imar olunacalı.tır. 

8ullaııalımel birinci sulh ceza 111&h
kemeslnde dü.n «arlp bir dayak dava
lil.D.a baktl.rıuştır. llldisenın suclulan 
Zule7!ı& •• lllwı<TVer lslmlerlncle kıl 
kardeşlerdir. Bunlarm ey sahipleri IJ• 
ara farı blraa açtkiır. 

liY Alılplert elan Ba:ran Fa1ırf:re kl
rasuu l!tem.ek üzere dün sabah kiracı
ların "J"nıa& ıliılalt ve riııelllkle kapın 
plını<J&ll'. 

Pencereden •elenin e• ahi'Dleri .. ı .. 
dniunu &Öl'eD Zule,.ba ve MüaeTYer 
hemen ellerine koeam.an bir ta.YA.il SÜ· 

piuceol l'eoirf P -tıJ& inmişler Ye 

bunu kaplDJ.D arkN1Da sakladıktm 

sonra kak kapum.ı açmışlardır. 

İçerl:re ılreıı ev A&hlbl kadın JıenWı 
daha aizmı açm17a bile vakit bulama .. 
dan keııdinl Züle7ha111D kolları ara
sınd:t görmti.t ve ku kardqlne ,.ardını 
eden Mtınevver de: 

«- Sen bizden kira aJmata celdlu 
ha!.» diyerek: onu içeriye eekıp ötesi
ne berL;lne vurmala başlamıştu. 

Bu suretle kadmca.{ızı kapının a.~ .. 
kasma lnsbna iki laa lı:ard .. bir 111-
ııel dövdükten sonra onu bırakmqlat' .. 
ılır. 

1 
Ba.) ao Fahri)'e de aih:ra aihya e.-

vine ko'imo!J ve kocasına kira par"'-SJ 
7eri~ naqJ d:a7at 7ed.lf:ln.J aalabııqı

tır. 

Dunun üzeri..!ıe bıçaiını kap;ın koo""s.1 
Düseybı hemen eli ~pU.rgell kiracı -
l&nnın yanına fllm~; fak~t bu sefer 
kıın açtlmadığ-ıud.an o a..f&fıdao, kirarı

lar yııkarıda ,PeDcereden bir ınüLe-ka
ltU ~vm:: Te hakaret ta..,h batılamt)hr. 
Nel.loeda polisler cellp b"4i5"71 aılH-

7eye vermişltrdtr. 

Mahkeme; dün her iki tar.:Lfı da 
dlnJ,mI.t n ev sahip1erlnln 1'11 işte J;.~

bahatl ohnadıfınt, sııçun kfracJl.arda 

bu1unduiuou kararla.wllrarak ZüJe7ha 
ve :"tlu.nevveri 25 tr lira para ccz.a-;uı;ı. 

mahkfim etmı.ıır. 

Ancak; Ziıleyhanın ya ı 18 den kü
ıcük olduğundan bu re:r.aum üçte biri 
tenzil ve tecil otunmu<;tu.r. 

İki doktor arnsımlaki da'l'a 
sukut etti 

Sirkecide cilt ve zührevi ha~tahklar 
aiiteha ısı doktor Borh.,roni tarnfına. ı 
dan aynl ap:ırtımanda ıruıayenehanc 
bulunan doktor Sedat alt:ybloe bJr hı. 

Yazan: fskender F. SERTELLi 

BAR ÇİÇEKLERİ 
Noıs _ _, 

onların hiç biri. i yapamaz. 
• •• 

Elektrikler ya~ salon kala· 1 
halıltlasına!ıa başlamıstı. 

(:\lcnek:,e) sahne arkasında 1 

kare1 ve tehdit da.\·ası açıldıtwı yu
mıştık. Bnna mıılı.:.ıbı.J. dokLOr SeJal ıla. 

m.:ıhkemeye uıiır::.ca:.ı.t ederek Ilo ·iıo
ronl aıe~h:ae bir hakaret davııs. ika- ı 

me etml$~ir. "" 
:\-tuJ1Jk mcnln nıti'l-f-J.k1p c,.l e tııde 

her iki da,·anın da !fiukutuna brar ve-
• 

rilmiştir. 

Bı ınüna'iebt•Ue dfin dç'.tor '"-i ı:,;ıt 

Koınbal"!l.C'dardau aldıi;'un1z bir m"'k
tupb h· ls<-niıı re-kabel y~~u,ıcle:ı ı,;ı.K· 
ma:tı:ı. ('ilnkli kentlbinin bevliye mti
tcha.. ~ ı olup baktr{ı La~t:lhk1:1rm 1nu. 
an-en b~tendu o b!id:iri.me;-; c 1'e kru. 

• hı <!üktor liortsıoreui a1CJlıine- '.'lii..· 

!le);; ma ılara ttf1ci'.'fCt ve Uıba.rbnl.ı 
'bulannaU$ ol4ut'ıl da Mt-ıfr verilınek
tedlr. 

- Sen oııııu mu\' frak o1Maj:ııul 
ureuyc.r nut!>uıı? 

- Btt i~i belli olınaz. Her } lğitia 
yarısı oıcj-dana çıkınca bcl!i olur. 
Kimhi!ir? B<>lki de tutulur. 

Meııtl!j.ı perde azkasından sa· 
lona h<tkh: 

- O kadar çok zabit var ki .. 
(Zambak) !tı ıtöziioil delile yak· 

!astırdı: 
- Evet. Hem de Fransız zabit

leri .. 

Bankalardaki Paralar 
Tasarruf ve yerli mallar hafta

sının ınüsbet haberleri arasında 
Başvekil doktor Refik Saydamın 
nutku işaret edilebilir. Bi>:e fc -
rahlık ve huzur veren bu nutukta, · 
sa) ın Başvekilimiz, icinıle J,ı:Jıın
duğıımuz scnerin d:ılıa ilk ayla • 
rındo, bankol~rdaki !asarrwf ınev· 
dııa·.ı"•u 32~ mii.)on liıo):ı baliğ 
olduğunu söyledi. 

Bu kiiçuk bir yekun değildir. 
Haki!U tasarruf buılıır. Bir mem
leketin uıill şer\·~!ini \C tasarrıtf 
he:>aı>l:vııu. bankalardaki nıev -
duıı.t ta~·in eder. 

BÜRHAN CEVAD 

sız zabiti yavaş yavaş konu~u -
yordu: 

TÜl'.k luılarınıa numaralan 
çok giizel. 

- Evet. Ben rie un11nu.)'ordum
O kadar hoşuma gitti ki. Hele or
tadalı:i uıun boylu kız. 

- İste, onun adı (Z:ıın!l:ılq) tır. 
- Nerden biliyor-;rın ! 
- Kapıda fotografisiui gördiim.. 
- Çok güzel k:ıa.. 
- Hoşuna g<tt.iyse, dost oluruz 

onunla.. 
- J\lüınkilıı mü? 
- Elbette münıkiin. Bir bar ar-

1 tan 
limanı 

1 

Yenilik, Orijinalite, 
Heyecanlı 1-Iareketler 

Yeni kapıda inşası 
kat'i surette kararlaştı 

Bu sefer, T:ıbim meydanında 
vikııcle ıetirileu acık !tava sergi • 
sini gördüğiim zaman, takdir his
lerimi, bu fikri bulan zata derhııl 

lldirmek bey ecanile çırpındım. 

Sergiyi mill1 lktl:iat ve tııslU'ruf 

cemiyeti vücude getinnişti. Fakat, 
fıkri bulan elbette ki, bu cemiyet 1 

mensupları içinde bir zattı. Evveli 
Taksim sergisi, bir orijinalitedir. 
Bu noktadan, fikir sahibi takdire 
layı.icta. Sonra, Taksim sergisi gü
zeldir. Bunun için de, ayı:ıca teb-

1 

rike değer. 
Bfrkııç gündilr, il vanın fena 

gitmesine ra • n, Taksimdeki 
sergi, ol ukça kalabalık, meraklı 
hir hail< kütlesini kendisine cez 
be<:;yor. 
Bıından bir ibret dersi çıkar • 1 

mak lizım: Meseli, ~eçcn sen"1d, 
d:ılıa evvelki, hatta evvelki, hula- 1 

sa, son senelerdeki tasarruf hafta- j 
lan, oldukça sönük geçiyordu. Bu
nun sebebi basitti. Bir yenilik, bir 

1 
orijinwite, tezahilrat, bir heye -
cırnh h,..·eket, hlr silrpriz yoktu. 

Halbuki, r anı ed" mck istenen 
her lik:r, propaganda, ihtiyacında 
olan h_r telakki, mutlaka, yeni -
likl"1'e cazibelere bürünerek !talka 

nulııınlıdır. 

'Monoton ve he}ecansı>, alayış- 1 
sız, daha türk ı, gürü1füsüz, pa
tınl ız bir fikir boyramı kutla -
nan az~ Onun içindir ki, mi!ra -
slnılcrin, tezal üratın halk pisik,,_ 
loji5i Üzf'rinde çuk biiyük tesiri ol
d ~oı:nu bilenler, böyle mevzu -
hırda, ha,·ası hamsemizc hit.ap 
ed bat!mlere fevka "de ehPm -

miyct veıjrler. 
T~ · im me ·d ııııııu or .. nda bu 

ene kurul"n ser i, bu n !rta!ardaıı. 

harikulild muvaffak ol.ı.'1 ıır. llu 

fikri bul· n '.<atı - hor klmse - teb· ı 
rik ederi•. 

REŞAD FEYZİ 

Öğroodiğiınizo ıı,ijre yeni istan• 
bul imoınnı Yenikapıda inşası 
kat'i ureUe kararlm;tınlmuıtır. Bu 
sel.;epl..; bü:;ük bir stadyom 
halinee getir:lme5i kararlaş • 
tınlnus bulunan Linga bostanı • 
ma iıJÜmIRkinilen ve burada •tad
yom inşasuıdıın vaııgeçilmiştir. 
· Bunun yerine lanbul ciheti 

stadyomunun Karagümrükte, Çu-j 
kurbo<ıtan mevkiinde inşası tııluır· 
rür etmiştir. 

ö~rendi&'iıni•e &öre Çukurbos -
tanın ist mlikine bu hafta içinde 
ha lanttaktrr. 

Üsküdar \'e Eyüp ile Beşiktaş • 1 
ta da birer kart' ·e •tadı iruıası j 
karar~tınlınıştır. tiskiidar stadı 
için evvelce iskele civannı!a bir 
sn ha ınünaslp görülmü ~se de ~e
hlrcilik mütchas ·m 11-t. Prost bu 
,·eri m!iııa,ip görmemiştir. M .. 
Prost Üskıiıhr stad ·omu için İca
diye teııesJn<le lıir yer istemiştir. 

Eyüpte iskele kenarındaki spor 
sahı!sı da ınütehn'!sı~ca beğeııilm8"" 
miştir. Çünkü hurnsı ileride bir 
sanayi nıahal!Psi o!:.eııktır. Bina
enaleyh belcdıye iraar müdi;rliiğil 
ayın yirm:siııe kad2T yani beş gün 
içinde Eyiip sladyom11 için Jıir yer 
teshit l'derek beie<!iye reisliği.ne 
bildirecektir 

1\1. Prost Beş:ktas stadı Hn 
$e~ef stadım p!ı'.na çok uy~n u 
muvafık görm- 'ür. 
Burası civarda müteaddit istim· 

liıkleT yapılarak sür'atle genişle
tilueldir. 

Aynca Şercl sta mda da koşu 
pisti viicud-0 get.ri!ecldir. 

Hizmetten ayrı.an 

devlet memurları 
Hizmetten ayrılaı:;. dev Jet me • 

mur.ı.a.ı·mm hangi hdui yapamı -
yacakl:m hakkında yeni b:r ka
nun lfıyilıası bazırlanm ğıı baş -
lanmıştır. Meııkar layiha halen 
dahiliye ve nafıa encümenlerinde 
tetkik olunmaktadır. 

1 Avrupa Hat binin Doğurduğu Meseleler \ 
Alman ticareti 

iuc"ili'! - Fransm abJnkası, Almaııva· 
mn Am ·ib lı.ıl'ası ile ııJan alb;'V<l'İŞİ
nl ke.stL

0 

Alm:ın7an ise bıilaasu ee
ıuıbi Amerika ile ticari: mwıascb u~r• 
!:Ok yolwıd;a a:ıdiyor~ hele A.r,Pllt.itı ile 
ai.rijmif oltlai.1.1 makav~lelcr Al -
manya için J)f'k kCı.rh gôrülilyoı-du. 

Harbin çıkma.&ı Alıuanlann bu hesap· 

lar1111 dl. altust etm.1:$ oldu: Lehista
Rm lı;iJ aib.aşe\ on be &Wule bWril
dditen .sanıa Ab:DuulDlll ne Fcaa.sa 
ile, ,ıe de: i.ng:ıwre ile lılr dav&5l olma
dıtııı.a Parls ile Lenılra ikna etlilettk. 
İfln ~inden 'ıJuluaCl tabmlıl YC ümit 
edil.irkrn netice bru_ka türlii tıktı.. Garp 
devlet1t:rlle Almanya araaındaki harp 
hali ise bv&"iın ar•ık Almany&•m de
nin rı 7erlc-rle mün:l..kaütmı kt'!f ... 

miıt oldu. 

ne olacak? 
d1rilnıif. ·Bundan bi.qe7 anı341ı.,.-w ki 
Alma.ııl3nıı Ameril;.• lul'&aile oJa.ıı ra
bılabnıını lı:esiimcsı kaqı:ruıda ...... 
air bir fa.aH.J"·ete C'Cf•ek niyeı.in-de ol
clW.larım her lıl?afa hWl.imıek io&e -
diklr.ridir. 

Berlinde bulunaa Belçikalı muha· 
blrlc.rln blldirdikicrlne bakılırsa Ber
linde söyJtııenlcrdcn .t.a • .hnanJann .şunu 
7as--&Jr: istedlklcrt l~.iınu.Jı eclllmekte· 

elli: ~iliereııhı etnfııu ıııualerle ku
tatİiıak?. Bundan başlra ~ •ealade 
de nıayalerle bir ta.lam mmta.k&Ja.r &· 

yıra.rak onLlı.rdaa •ctip l'eem-C7 J lm .. 
kc"LnSu lıir ha ie koymak da f.M;avvar .. 
hırı arasında imiJ. Yine tabielbahlr 
harbtn'n td.ıic,leJıdirilmaine de aynca 
eht.a:ruıJ~·r.ı verilecekmlf. Daha buna 
bellftl' bqka iedhi.rler de clW,i:ııiiimek· 
ten nr1 ka.lmmıyorsa da tabüdir ki 
bu hususta btiyii:k bir ketuml)-et var
dır. Yine Abaanyau koaıta bllaraf 
memiekt'ller nulbuaiınm Berllndekl 
mıılı>\blrl•rl lrnfmdan bilılirDdlklne 

cöre A.lmauy.:ı'11ı. m~rke-.ı:lııdekl siyasi 

mchafilin dti.-i~C'ele.ri ıöyle hWU. e-
dilebfmekkdlr: • 

Alınanyanın bu tedbirleri alarak tat.... 
bil< ewtl r>n bllarafl:ı.r illi bal karşı
sında. kalarak bu.r.Lır:ian bLrlui kabul 
etmek z:ıruretini ılayacaklard.Jr: 

1- Almanyaıını eledeııberi İıı&'llle
reyi haksı:ı: harekatta bulunmakla it. 
ham etmesi doiru olmadıima lıük.nıe
decekler Bu takdirde Alma.ıı7a Ue alış· 
nr~I kesecekler, arlık bülün inctıtenı 
ile alışverlije c-lritecekler. AlmaQa bu. 
fhtimall kabul etmf.J'ecektlr • 

Amerika harbe 
karışacak mı? 

Yazan: ALİ J[EMAL svN~ı,\.1 
Amerlk:ıhlann Avrupa. ~ıarbi }ı.'l'; 

smda ald•klan vazı,eıın ne &trrell~ 
lı:(fat edNeflnl ltlklp etmek de I' 

1 
• 

rell:ror. t39 Avrupa harbine J\111'1 

kalının k~r1'1Dak Memed!ll molı•k:.. 
Amerlkaya ve Amtrlkalı1ara datr 
nelerdf'.uberl tctkittıttıe mt'$lıtır 01~. 
Frau~ız profcsörU '\."idre , l<'d'ritı\ • 
merlkanm dilaya po!Uika'Undan b~ 
eedcrlren p1u1 ı•ut :;eyler ti01" 
mdttccıw. 

Prof,.,sörün uınn uı.i\dıya tahlflltı • 
rinden bir netlt•P çıkarma.k liı;Ull ır 
lll'se pna. nnlaca.k:tır: 

dl ı· Aulerlkab hff\e~cleıı evvel JtrD of 
lemlae, konıli ıura'ma bai!lıdır. oıırd' 
leln ba1ka yerlerdeki kavptan k~ • 
mak i:!temtt. Fak:\t Amerikııh dm lP,.t 
Us i bir takını yuk!rk es.ıı-1ara oıe:: 
bYtb'et _.ö-ıtc!'rrek dtiny:ı pnlHilı;:~y• 
4a buJorı ileri sürme tedlr Dtl'.1 t1f 
potllika. m~;f"le1erinl ahliki bir n°~ ,ı. 
DU.'\rdan l•ak.aNLk h2Helmek dl'; .. 
Amtrikalı lı;oln t"'kl bir _an'ane olJJJ (f 

tur. Bu nokt:Llar arözön.une ccUri1h1
• 

Amerikalına Aynapa harbi kan•"1~,. 
da.ki duygulannı keştetmek koJ:ı1 f1 
tır: Her ne kadar bu harbe karı!!lll' 11 ·1•· lstemez~e de Amerlkelwm )11581 it 

hep İncUtıı:re ile Fra.nsa ne berabcrd ~ 
Amerikalı bd h:&lde uzun müddet ·~~r 
rup:ı harbine karşı se.:rlrci kal~bı~, 
mi!. Bu sual mühlmdlr. Profe~or ~ 
bu m""""11 derinleştirmek isle1'.ıı' ' 
VardıJ:ı netice •• oJUJ"or: 

ld' 
Amerikalı ere" ba ite mw.tab;ı.I~ v 

d k • ç·· • hls>'ı• zumunu uya.eı:. .ır. uı:ı-.u 1 
iıı&iltere ve Fran.u. yeni df'mo"~ 
•evlet.fer cephesinde oluca bir ı it 
hw;.a ftlen de :östcrm k lstlyt>c<'t1d ' 
Buna bakara.il: tahmini IJf'rl l'ötilrOJdı:• 
ıe acele ehrtıemcli. 

AmertkalDU.11 Avrupa harlıine filt'° 
a~e eclue:k demokraUar t:eııJıt' 

. b~ 
sine )·aıiiuD eımes' ke7flyell U.blı ~ 
11eLi.oe slbl 10rlln.u1oru. da A.meri" 
lr!n btına kU\."'Vetll bir m.inl vardır: 

ıl!uerikalını:ı kendi kıt'~ısıua b•ı: 
alm:ıc;.ı ve bu bai!1hj'ın verdi&-i ayrılı 
t:.ıll'CllliD. ı·am dünya.a.ın başka yrrtt~ 
rinde olup biten şeylere karşı U:~ 
bulıııımak dUJ'&'tmı. Yine p<ofeSl' 
lak.Jp edince şuna varıhyor: 
Amerikanın dünya poUL.k.a.sı bil ~~ 

rah allında lıangl lotlkaıııelı alarak ·~ 
al bir hedefe varacatını tim&lid.eJJ 11 

kimse kestiremez. Amerikalıya yaP•~ 
oai't ql, göreeeil vulfeyl tayio e6•• 
caslel'melı: onan i:ızellDefIDıc dol< ....... 
bilir. Avrupa kıl'asmdakl ka•C.,~ ... 
rışlınlmak lslendli'lnden kw;kulaıtıf• 
Aıııerlk&lıBm tlllUI 1y1oe kaııııa4 ceıl1' 
mest elzem: Eski düny•da t'raıısa •

1
: 

inctıtere 7iüısek lılr takım ..... ıcr1 

ııaf•rl ıeta Jıarbecliyol'iar, 

Amerikalı buna lranaal &'etirdlil ıii' 
it bqk:ıWfaeaktır. 
•••••cı .............. .... 

1 KÜÇÜK HABEHLE.ı:D 
* Belediye; liman idaresinde açııJI 

lokantada bir de garson ve ahçı mel'' 
tebi tesis edecektir. 

* Dcnizyollan idaresinin önüınüZ " 
deki ayın bimden itibaren talebelcrf 
paso vermemek kararı beğeniımern.i.Ş .. 
tir. Sene orb~ıncı.. Ad.al.;,ı,ra ve yatıLI' 
Kndılıtöyüne ta1ın•cak to.lcbelerın p:ı• 
sosuz bırdkılm.ası doğru görulmeJTlek" 
tedlr. * Eminönü ... Ka:ı;ınlpaşa ... Yenişclti1' . v• .arasınd_Jl yeni bir otobus hath t.e&Jsı 

bur"J'a 8 olobüs lahslsi. belediye ıııra• 
tından kararlqlwlmı.şlır * Şehircilik mü.tehassısı Prost dilO 
Karabükten şehrimize döomiiftür. Dtil• 
tehassıs Taksimde tetkikler yapmıı;tıf· * Halk Partm İstanbul idare bereli 
reısi Fikret Sıla;r Ankaraya g;tmiştr· 

* Gümrüklere alınac:ık memurlJ>f 
için diln bir imtihan yapılmıştır. 'flıl 
imtihana 95 orta ve 73 lise mezuıtıl 
~tirak etmiştir. -Menafii umumiyeye 

hadim cemiyetler Jaoet num:aalannda muvaffak 1 
olacak olursa, bıı hadise biraz da 
Şinasinin boşuna gideceğe benzi· 
yordıL Çünkü o, (Zambak) ın faı
la gurıırlanmasınd•n \'e böbür -
lenmtsindcn usanmıştı. Onıı s~vi
yordu .• Bunu itiraf ediyordıL Fa
kat: 

- Leylii çok mağrur bir kız. lı
zeti nefsini o kadar korumsaını bi
liyor ki.. 

(Zonıbuk} ı buldu: 
- (Pıız:Sli Fatm._ı run foyasını 

me~dana çıkardım, ka.rde,Jm! Şi
n::ı.'ii Be)' bize iyi hir oyl.ın hazırla· 
mış. 

- Galiba l<A!ndiferini Cezayir 
barlarında sanı;orw .. Buras:ı me· 
deni hir şelıird!r. Perde acılır, aı:. 
tisti >eynder!cr.. Perde kaparur .• 
Onlar da kall<·p giderler. 

- Ccz•yirı'~ bö k olmll'Z mı? 

tisti ile dost olmaktan daha kolay 
ne var? Bir i..- ~paııyaJIJJI ba
şına gelir. 

G"'('f'D martta Almanya ile ArjanUn 

arac;ı.nda ak.ie~llen ~ir mukavele iı:ıe

rfn<' Arjaı.ı\.tn tarafından .. -\.lmanyaya. 
tam itO bi11 ion b day c· derilecektl. 
Son re. da 8 bin to ı yün yolJ:ın:ıcaktı. 

Bun:ı. kar~ı Aln:.o:.nya da of'&7a 61 lo
k•mo .. J', 10 y».ia.kh va&oa, 900 de sair 
eşya ,·agoul:ın gOnderecektl. Bu mal
l:ıruı ilk k.Jqru bu ay Jçinde Ar jantine 
yoJl~nuş buluna.cakLı. Almanya harp .. 
t.en evvel. &tustoo;ta. nj-cby yUkleneıı 
vapurları bekliyordu. Sek ~en bin ton 
bufday muhtelif vapurl;ıra. yüklenl
ysrıil.11. 8u vaprlann nasd bir maee

raya tutuldukları hat.. anl~ılamamış· 
Dır. l'&hu blrlai ll:lmburca golebil -
ml<;, takat öburlerlnin ne oldutu kat· 
lyetle öğrenilemi;)"or. Çünkü ... 'Um3nya 
ile insittc.re ve ı·ransa ara.auıdk eylü
liıı Jıqınd& hazıı çıJanca ..., muıı..

flkler ta.r&lmda.ıı Almanya7a ~ı ab
lnka lnmanea ba. Alman va.purlarının 

tekrar \merikaya mı dÖDerek bitaraf 
limaıah.ra lilica edip, edem..ılklerl, 

Folı:a AJman:ra.ya 7akl-.ırtm mölte
fikler lanfnııl.an ;rakalaıup ;rakalan
ıaadıklan ayn lıir bahis teııkD eclıyor, 
Fal<al Alman:r~ h•r "" kadaT ArJan
llnöıı b11 mreOe bir miktar bıığda7 
ceUrtebilmlş ı.e ıle er.an cöcdererctl 
,fintendifer mal:cm•'lnl nasıl yollı:ra

bllccell bir -ledlr; Ahnaııyıuım 
oeııubi Alllerikada a2an samandan -
beri eld etili 1 pıuıarlarm fll&'lde İlal
;ranlara ,....,ılit artık besbeUldiT. Al
m.anlann bundan &7Tlca sarar riinllik
ıerı ve end.Lte.ve dW,tii.klert de a 1 ... 
lı:Ardtt. 

2- Yalıul da bu bilar.aflar AllllllJI -
7&l"ı haklı görecekltr. onunla al.ışvcri.tl 
arllıracaklardır. Bu lakdirde ise bUa
raflar İngUiz - Fransu abluka.,nıdan 
zarar gurdükl~rlnl ileri Jıiürerek kendi· 
Jerlnl illi bir surette miidafaa e•ecek ... 
!erdir. 

Bazı teşekküllerin menafii u111tl' 
miyeye badim cemiyetler arasın• 
alınınalan için tetkikler yapılıuıılV 
tadır. Bu meyanda cTiirk dili tet • 
kik kıırmna. nun da mezkflr cO" 
miyetler arasına ithali tetlcik olUI" 
maktadır, 

Diye söylenmekten kendfoi ala
mıyordlL 

Bir aralık ('.'llenekse) nin kııla
ğına söyle bir laf çalındı: 

•· Patron zengin olıruığa ka -
rar vermi._ (Parisli Fat!ııa) İstan
buMa çok 'ıikse yap eak.. Sinasl 
B<'l' onun i~in dch~etli reklamlar 
yapıyor!• 

PI~nek~el bunu (Zambak) m 
ktılağına iriştirmekte gcc:ikmedi: 

l'ahuçlarımız clama atılıyor, 

brdes! 
- Kulak venne. Bu sürpri1.tn e- 1 

sasınt okşama anl:lr1z elbcttıt"". 
V. iğbirannı knhkahalıırla izhar 

ede1lk: 
- Bizim pabucumuz kolo ko

lay dama ııtılmaz, dedi. barı di -
rilten ve yasatan biziz. (Pari~li 
Fatma) lan ecn~hilcr ~ok ı:örmü,
!;>1r. Bizim Anadolu rakıslarunızı 

- Nedir o? Nekr keşfettin ba
kalım? 

(Menekşe) &•it:sünü tutarak he· 
yccanlı btvttanlı anla!ıııai:n bas
ladı: 

- P risli knkot. (Far.ua) adını 
alnu ... Bu ge.:e (Cezayir datıSll nı 
o ~-apa<"aknu.~. 

- lla'.' rii ~anım. alay etnıi~Jcr 
seninle. 

- Vallahi aiay deııiJ. Yan oda
lardan bi•ind~ gördiiın onu. Telli 
pullu ~csfiimler giyn1ekle n~~ - ı 
guldii. Kapıdan p;"zctlcdiın. Şinasi 
BE'-~"· mak,·eiini yapıyoTdn 

'(Zomhak) b11 h•heri alırca fe
na halde 1 iildetlendi; fakat arka
da'1na hir <!'Y sezdirme<U, 

- Olabilir ya.. O da Şinasinin 
elinıle bir elmandır. Ellıctıe ondan 
da istifade edMek. Muvaffak ola- ı 
billrııe, miilı:emmel bir iş ı:örmüş 
olur. 

- Hayır. Ora•lıı al'listlcr mey -
danda numara yaparln .. "Rlflara
larınrbn .ı•ıını da kuaktım ktt • 
eoga dalasular. . 

- ş;.,.i B<·y Ileyoğlıında c Juı -
y tı ~atnınk i•tiyor. 

- f,., -· l'>ız. B nu ~1!J!ınak iı;in, 
her P.fd~n öıı•e İ··tarlwl lı:•lkına 
şal, ..... dT, entari r,iydinneli. Burası 
c.,zayir ılcf:il demm -p. Tiirk mil· 
!etil<' Cezayir Arapları arasında ı 
beş '"ırlık bir meıwniyct farkı 
vardır. _..jz geriye dönemeyiz. 

Adeta miiııahşaya dalmqlardı. ı 
Zil çaldı .. 
İlk önce (Türk baleti) mımara -

-sını .,- :ıp1 ı. 
Ve hr~ zamnnki ııibi alkı~landı. 
Bııularcbn onnı (1\-fcnekl'u 1 ve 

C Zam hak) da ayn a:vn numa 
lannı yapat'llk kulis arasına çe
kildiler. 

Salonda ön smılarılakl mımılaı
ÜA blıillıLıı .tuna ild -e Fraıı-

- Pekala. Hele Cm-avir dil-
berini bir kere seyredelim ·de. 

ol o Cezayirli değil. Pa
risJi bir kokottor. 

- Ne diyorsun.. Paıisli bir ko
kot mn? 

- E\·et. Ben onu Pari ten ta • 
nmm. 

- O h• lde arap danslarını i;ri 
biliy r demek?!,. 

- ParJs•e de bar artisti idi am
ma, Anıp danslan yapmazdı. 

Ifalellerin son numarası bittik -
ten sonrn, mü~terilerden b~zıları: 

- CPar'<li Fatma} yı isteriz ... 
Dh·e boJlı'ışmaiia başladılar. 
Jarıet. sahne arkasına gelmişti. 
Kulis arkasında 1'ekli;ven iki 

Tll•k artisti birbirlerine bakış -
tılar: • 

- J"cna giyinmemiı değil mi! 
- Evet- Çok cöz alıcı bir elbise. 

CDeııamı 11ar J 

fSlmalı Amerika erkin umum.iyesi 
burin!ji A1'rDJta h•rbl karşısında na
sıl iıı,ıııere ile FranY lehine ı:iinden 
rüne teveccüh ~terroekU ise cenubi 
Amerll!;ı da hundaD &'eri kalmamakta
dır. şım~ı ba bunısta cenuba örnek 
olmmrtıır. 

Arjantin tebaasmm inıtllz ve Fraıı-
112 va:parlanna binerek yola çıkma ... 
malan, çdnkü Alman ma7nJerinln bu 
n))lJl'lan balırantı Alman hükilmell 
tıınlmdm Arjantin hillı.ilnullDo bll-

:i,te Atman noktal naı.a.rı bu oJdu,fu. 
sörlenl.Yor .Fakal acaba bilar:ıfların 

bahse-dilen illi surette yine mudafaa~ 
laı-ından maksat nl'dir? 

~ 

Sonra diğer bir haber dah çıluııJş-

hr ki bn da AJman:ranııı alışverı.ı üze
rinde müe..-.slr o!arak abJu.kayı tldde~ 
lendlrmek Joi diğer iara.lm neler dü ... 
tündüğ'üne ıuuarı cllkkaU ceJbetmek ... 
leclir. İn~llttffe Ueri reJ=l•rden biri 
&&rafından &ôylendlfiDq göre inctıb 
kontTolü blo tereddüt etmek>izln bütiın 
Ucare.t vapur1armı nr.redo cöriırse dur
clurop muayene ed~cektlr. Dattl bu 

vapurlar isterse harp •emileriııln bf· 
mayesl altında k:ıflle halinde ronanna 
wttmette olsmı. Alman ~:ruınm ba 
aureUe Dıraç ve sevkedllmesl lmkan ... 
b.rmın önüne ıe91Jml.t olacall:tır. 

Görülüyor ki Almanlar rlUerenhı 

bltaraflarla olan mü.nasebatını, mihla.
kal&tmı mümkün olursa kesmek ea- ı 
nı.eımı anmılrla aaeua1 ~alaııuortw. 

• • 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Oard i 
İhmal edilen bir 

sokak 
Edirne apıda Ne...tli4ah&,1J~ıı 

malı.alleşinde ot11J'&D hlr ukuyv.· 
cu.muz yazıyor: • 

•Biz ÇınarhbO!tWI sokağında o
fvruyorw:. Bn solı.aiın hali bir fa· 
eladır. Yağınurlu siınlerde su t"

vimiıe ıırer. Dlz.imlze kadaı ('P" 

mura ciren. Sokatmırzda elek 

t 
trik lılmba.sı da 7oktur. ~u stıkak 
tamir edtlse ve bir limba da a· 
llls&•e olv'!ıo 



Belgrat' ta Dün Kanlı 
Bir Nümayiş Oldu 

~,lleigı-ad, 15 (A. A.) - Komi!- şalıklar çıkarnı~ğa teşebbüs et -
,!~t .talebe komitesi feshedilmiş mişlerdir. Zabıta, müdahalede bu
it~ Uguııdan nümayişcilerden mü- lunmııştur. Silah istimaline mec· 
tt kep bir takım .:,gruplar, Bel - bııriyet hasıl olmwı olup bir çok 

ç;~ı;;;ı;;dak";~;;;ı~dır. beyanatta 
bulundu 

t l.ondra 15 (Hususıl - Başvekil lı menniler Jmllanm111 olduklan 
h haınherlain Avam kamara•ında suretindeki iddiasının kat'iyen a
~~anatta bulunarak, Cenubi Af. sıl ve esası olmadığını söylemiş -
kı u sularındaki muharebe hak - tir, l\fumaileyh, bu muharebe üze• 
q Iııda, gazetelerde çıkan haberler- rine Atlas Okyanusunun Alınan 
~ııl :~zla maJWı:ıatı olmadığını •eb kruvazörünün yapmakta ol • 

~· eıniştir. ~ 
"1. &. Chamberlain, Almanyanın doğu akınların kabusundan kur -
I 0ntevideo'daki Alman sefirinin tulacağını iimid etmekte olduğunu 

c~~~;;ı;eı:i;g~d~- ~;a~t~~sında son 
Rus taarrnzu da akim kaldı 

\f ton~a 15 (Radyo) - HelsinkWen 
~diriliyor, Sovyel tayyareleri, dün 

tsanıo:ra. birıJOk bomba atmışlardır. 
So-.yelferln Ladoga clvarmdakl la· 

'l'rıızlan akim kalnuııtı:r. Sovyetler bir 
to\; esfr ve mühimmat bırakarak geri 
~Mlınlşlerdlr. Son muharebelerde a-

aıı esirlerin mlktan l • 5 bindir. 

Bununla. beraber Finlerin vaziyeH 
r!lllk~ fenalaşmaktadır, Buna da oe
bep SoVYel kuvveUcrinin sinden ri· 
ne artmasıdır. 

l\lllletlM Cemlyetinln Jı:ann lizerl· 
Jle bütün dünya devletleri Finlandiya-
ya yardıma başhımqlardır. nu. Fiulc .. 
rln maneviyatını artıırmaktad.ır. 

' Alman zırhlısı pazara kadar 
~ontevides limanında kala bilecek 

I>arı. 15 (Busmi)- Monlevideo u. 
""'1ıııda bulnnan Alma.n ecp zırhlısına 
hza.ra lı:adu limanda k&lblleceit bll
tltilıniştır. 

.Al11ı&n zırh.im: De ca.rınŞDllfJI ve ya
~laıımııı olan Ek.t.-r kruvazörü issiil-

y;~jdöb'i;ür. deniz 
ı..ındra 15 (Radyo)- Diln lorpllo 

lııUhriplerlmlzden birile bir Alman de
tllzaıta remlsi arasında 15 dakika sO
'tıı bir muharebe olmuş; torpllo mub-

l Alman ::11rlılısmdak.1 hasaratı.D çik 

1 
mühim olduğu anlaşılmakta.dır. Tek
nesinde dört büyük obilil yarası vardır. 

Zırhlıda ölenlerin cenazeleri hUl'ÜD 
merasimle kaldırılmıştır. Alınan zll'b
lıSllJda babrdıiı alb ticaret gemlslnin 
kap'3nı da vardır. 

maharebesi oldu 
rihinılı birkaç yerinden yaralanm11t. 
Alman deniz.altısı da karmıya. muvaJ
vaffa.k olnıuştur. 

Deniz muharebe
sinden alınan 

ders 
Lomlra 15 (A.A.)- Bahri meharıI, 

ti.e İngiliz kruvazörü tatarından Graf 
von Sp~eye kartı k.a.cın:Jm.ış olan m· 
ferin dikkate şıyan 0Jd·•iun11., çüıtkil 

Alman cep kruva:ıöriiııün Elcs'!t.eriıl 

obüslerlnden 3 n Ajalu ile Aşllln o· 
bllslertnden 7 defa atıı: obllsler cndahl 
eden 11 lnclik topJarla müseUi.h bu .. 
lwıduihuıu beyan etmektedir. 

İne-iUz kru\ıızörlerinin vuıtest, tlca
r~t yollarını h in1aye etmek olup AJN 
man cep kruvazörü Ue boy ölçüşeblle
cek kuvvette olan H•>OJ Repuke ve 
ltcnavn gib1 h:ıt'JI h:ra'i'.~törleri u~ bo
rabcr çalışmakladırlar. 

Ayni mehafil. Montevldeo harbinin 
İngiliz kruvazörlerinin cür1etle idare 
edildlkleri zaman nelert kadlr ohlıt

ğunu isbal elml' bulunduğunu beyan 
etmektedir. Bu lıarp, Alman cep kru
vazörlerinin taarruz knvvetlerlnt art
tırmak Jcln muJıafı:ı zırhhlarıru feda 
etmeleri Jüzwnunu mt>;s, dana tıkarmL'I• 
tır. 

---0--

Aeııip silahlar 
Slokholm 15 (Hnsnsi}- Bir krava· 

zör mürettebat.., denizde gördükleri 
bir paravanayı yukarıya eekerlerken, 
bir infilak olmaş. dört kişi ölmüş, on 
üo kişi yaralaıım~br. 

Bitarafiarın vapur zayiatı 
Londra 15 (Hususi)- Cörçil, bltarı\f 

meınlekeUertu İngilizler glbl vapnrla
rmı kafile lıalııde göndermek -mulünü 
&a&.blk ederlerse, daha az zayiat vere
eekJcrint söylemiştir. 

1 •••••••• •ı• ••.•• 
Tiftik ve yapağı birliği 

Şehrimizde bir tiftik ve yapağı 
birliği teşkili için hazırlanan esas 
mukavele Vekaletçe tasdik oluna· 
rak dün Ticaret odasına iade olun· 
muşlur. Bu miinasebetle tiftik ve 
yapağı ihracatile uğrasan tekmil 
tüccarlar bugiin şaat 16,30 da he
yeti umumiye halind-0 Ticaret er 
dasında i~tiına edeceklerdir. 

Rus Or usu Norveç 
Hududuna Dayandı 

(1 inci nhlfeden deTam) 
RUSLAR MiLLETLER CEl\[İYETİN -

DEN ÇIKARILDI 
Cenevre 15 (Hnouü)- MWeUer C.

mlyeıl asamblesinin Rusyayı Cemiyet
ten Jhraç etmek içlu verdiğl karaxdu 
sonra, konsey toplanarak kararı tasdik 
etmif ve Snvyetler mütecaviz blr dev
let sıfatlle Milldler Ceın.iyellnden ııı· 

karılmıştır. 

İNGİLTERENİN HELSiNıd SEFiıu 
BUSJARLA HARDEDECEK 

Rom• 15 (Radyo)- İngııterenin 
Belslnkt seflrl istifasını vermiş ve 

Loııdraya hareket etmiştir. Sefir, l'lıl· 
Jandlye.da SoVYeUere ltaqı barbelmell. 
lpln bir ~ili• gönölliı alım ietkll 
edecektir. 

Fbl TAYYARELEBİ BfR BAT'll 
TAHllİI' ETl'İLEJt 

Roma ıs (Ra.dyo)- Heblnklde!ı bil· 
btrlldJfine göre Fln tayyareleri Sov .. 
yel topraldart üzerinde mumfalrlyeUI 

noUŞl3r yapmışJar ve Leningrad -
Monmosk demlryolnnu tahrip etmlt • 
terdir. !fallın tahribi )'Ü•ilndeu erzak 
ve mühlmmal ocYILiyatı ıüçleşmiştır. 

Almanların Korsan 
Zırh ısı Kaçtı mı? 

(1 inci sahifeden de"Ya.nı) 

Hadise yakın sularda vukııa geldi
ği için İngiıtcre ve Almanyanın 
protesto edilmesi muhtemeld.ir. 
ALMAN GEMİSİNDE iNGİLİZ 

ESİRLERİ DE VAR 
Loudra 15 (Husus!) - J.\lonte -

vicJ.eo'ya sığınan Alınan Ccb kru· 
vazörü Graf Fon Spee kruvazö -
ründe İngiliz esirleri de hulun -
maktadır. Arjantin makamlan, bn 
esirlerin serbest bırakılması için 
teşebbüste bulıınacaklarmı vadet· 
miştir. Almanlar, kruvazörün At· 
lantikleki son faaliyeti esnasıııda 
bu esirleri alnıışludı. 

Alman kruvazörü ile yap,lan 
muhaı•ebede İngiliz kruvazörleri
nin uğradıkları hasar ve vcrdikle· 
ri zayiat hakkında hiç malumat 
gelmemiştir. Liste bilahare neşre
dilecektir. 

Alman korsan gemisini limanın 
af.zında bekliyen iki İnı:iliz kru
v,.zörüne üç kruvazw daha Utihak 
etmiştir. 
BİR V APUXA DA OBÜSLER 

İSABET ETTİ 
Rio-de-janeiro, 15 (A. A.) -R"' 

Grande do Sul'dan bildir'.liyor: 
A~cantara adındaki İngiliz ge -

misi, Rio-grande-de-sul linıanıruı 
girmiştir. AlcantııTB, Almanlann 
Graf Von Spee adındaki ceb kru· 

Buenos·i.A:rcs, 15 (A. A.) - Graf 
Von Spee adındaki Alman ceb knı· 
vazörünüıı Montevideo limanında 
kalması yiiıünden Urtıguay hüku· 
meli müşkiil bir vaziyete düşece
ği ve mezkilr lıükfunetin ihtialf • 
!ara sebebiyet vermemek için va
ıı.iyeii tetkik etmekt b lunduğu ri· 
vayt edilmekytedir. 
ALMANLARA GÖRE GEMİYE 

BİR ŞEY OLJ.\lAMIŞ 
Bcrlin, 15 (A. A.) - Gazetel.er, 

Graf Von Spee'nin üç İngiliz kru
vazöriine karşı girişınis olduğu 
muharebeyi nakletmektedirler. Ga
zeteler, Alman donanmasının ade· 
den fa;k bir düşmana karşı yeni 
ve parlak bir muvaffaki~·et daha 
elde etmiş oldujhmu, hem d-0 bu 
mm'affakiyeti münhasıran İngiliz 
donanınasının faikiyeti altınıla ol
duğu söylenilen sularda elde et
miş bulıı.nduğıınu ilave 1tınekte -
dirlcr. 

Gazeteler, İngiliz kruvazörleri 
taTafından zel•irli gazler istinıal e· 
dilmis olduğunu yazmakta ve Grof 
Von Spce'nin eı-znk almak iizere 
f\l'.011t<?vide-0'va Wığnı yola ~ıkınış 
<1ld~u ilave evlemektediTJcr. 

Al m an zırhlısı kaçtı mı ? 
tonclra 15 (Radyo)- A. Şer eep zımdır • bir mil açıkla bekllyen İncili• 

tlthtısmın lltn&ıun neresinde bulun- harp C"emilerinc karşı na..sıl bir vazlyel 1 
vazöri tarafından atılınış olan o-

Ha lke vler inde ı büslerin tesiriyle hasara tıknımış· 
·------------ · tır. Alınanbrm ceb kruvazörü, bu 

Alman İ't ihbarat bürosUDa bil
dirilıllPne ırörc Gı-nf Von Spce'de 
dünl<ü muharebenin hic bir eseri 
görühnemektedir. Ve İng'lizlenn 
iddiaorı hiliifınn olarak :varallan -
mıs del;ildir. Makliil diişen Alm•!l 
hahri:vc1ilninin cenaze me-r:ısimt", 
mutautan hFr surPtte VRoılaraktır. 
ALMAN KTJl\fANDANI YARALI 

dutu maJOm deflldJr .. Eter bak.ika.ien alacağı merakJa beklenmektedir. 

/fi~iTi:SLiMAT · --- -
JıüJ.IAQE:~LEJ~iMiZ 

1A\HA Yü ICSE:I( 
~iZ, DAı.IA ~Yi 

ŞAR.TLAR. T[MiN [:0[R. 

UOLANTSh RANK-UNI NY. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Ne~ kınklık, ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

tiri IBI İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 81 
,,. .. 

I<ONFERANS 
Şişli Dalkevlnden: 
Ekonomi haftası müna.!lebetUe 16/ 

IZ/939 Cumartesi günü akşanu saal 21 
de llalltevlmb oalonwida: 

1- Bay Bedri Nedim Göknll tara -
tıud.an .a:&asaJTuf:t hak.kında konferans. 

Z.- Konser ve en. 
3- Hlsafirlet'e üzüm, incir Ye fın.

dık ikram edlleeckür. 

lrn!!l]IJl~ 
ANKARA RADYOSU 

Saat lB.Oo l'roı:ram. 18.05 Mem· 
Jeket saaı. ayarı, Ajans Ye meteoro
loji lıaberlerl 18.25 Türk müzlil: Fa
sıl heyetL 19.10 Konuşma (Onuncu 
tasarrol ve yer11 mallar lıafl.as.ı mü
nasebetiyle tnusal Ekonomi ve Art
tırma kurumu namıoa ZJraat VekRi 
1'1uhlis Erkmen tarafından) 19.%5 
Türk Jbüa-iğl. Çalanlar: ltuşen Kam, 
Cevdet Çağla, Kasan Gür, Şerif İ~
li. Okuyan: Se:n:uı!ıat Özden.ses. 1 -
Wcaz Pet!revl .2 - Refi.k Fersau _ W
caz şaı·kı: (Geçti rüya g(bl). 3 ... Şem
settin Ziya - Hlca2 şarkı: (Olalı ben 
sana bende). 4 - Ruşen Kam: Kea 
me:nç.e tHsi:n.L 5 .. ~Iustafa Nafiz -
Hüuam şarkı: (Giiı>liim Dlce bir .. n. 
den uzak gü.n.lerl saymn). i - Saz 

· semalsL 19.liO Türk milıiti: Halk tlll'
kUJe:r.L SadJ Yaver Af.a:ma.u ve Azize 
Tözem. :?.0.10 Tem.sil: Louise. Yazan: 
Gastave Charpenller. 'Tercibn~ eden: 
S. Reşid. (Cemal Reşit, ııiyanoda 

G11stave Chamentier't.n L"011i~e ope
:rasmd&n parçalar çal:u"ak esere refa
kat edecekl.!r.) 21.10 Müzik (Riyru;e. 
tlcumhur filarmonik orkestrası - Ş!>f: 

• 1Ias3n Ferft Ahlar. 1 .. S. V. R.a.cb
maninoft: 2 - inci plyuıo k.onserto. 
9lL 2 - R. Se1tumaruı: J - lnct senfoni, 
Si Bemol Majör. 22.00 l\Jemleket sa
at ayarı, Ajans haberlc:;:·i. Ziraat, Es
ham - TahvUS.t, Kambiyo • Nukut 
borsası (Fi:ral). 22.20 Miizllt (Lled'ler 
PL) 22.45 !Hizik (Cazb=d • PL) 
23.25/23.38 Yarınki provam. v-e ka
panış. . 

3 <\HBAP ÇAVUŞLAR artistleri lı'Iaks Biraıierler tarafından FevkaLide hlı- tarzda ounanıın 
en fazla muvailak olmuş ' seııeniıı 

PASTIRMA CIYAN ve ŞÜREKASI 
Türkçe sözlü biiyük, neş'eli ve kalı.k::ılıalı komedinin gördüğü. harikulade rağ'het basebile ve 

yenler ile tekrar görmek istiyen:lcrin umumi talep ve arzuları üzeı·ine 
gör mi· 

• 
TAKSIM sirıemasında 

BİR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTİR 

İlaveten: DENİZ KIZI MOVİT A 
Büyük aşk \•e sayanı hayret maceralar filınl 

2 Büy(jK VE Gtl"ZEL FİLİM BİRDEN mıaıılD_tmı _____ ıli 

obüsleri Exeter, Ajaks ve Acbilles 
adındaki İng-iliz kruva:zörlerinin 
refakat etmekte olduklan bir ka
fi1eye taıırnızu esnasında a~ 
idi. 

Mnntevideo 15 (A. A.) -Admi· 
ru 1 Graf V on ı:;,,.,.,•nin kumandanı 
fc,.lrnd<tn ynnlanm1"hT. 

İhtikarla Müca 
(1 lncl sahlfe4,.n ılevam) 

Yeni ihtikiır kanunwıuu bu haf· 
ta içinde meclise verile<:eği anlaşıl
mıştır. Diğer taraftan Vali ve Be· 
lediye reisi B. Lfıt!i Kırdar ihtikar 
lıakkında beyanatta bulunark ez
cümle deı:rUştir ki: 

•Bir kısım tüccar, vaktile ucuz· 
ca teı.!arik etmiş olduğu nıall•n, 
piyasaya arıetıniyor, yahud ceste 
ceste arzettiW.erinin de fiatını yük
seltmek surctile ihtikfira sebebiyet 
veriyorlar. Dediğim gibi, bu bir 
ticari ab:liik meselesidir. 

Tüccar, ucuzca tedarik edilmiş 
olan bir malı, mal olduğu fi•ta 
muayyen ve meŞru karını da ilave 
ederek satmak mecburiyetindedir. 
Bu mecburiyete riayet etıniyeıı -
ler, kanını nazarında a:ınuhte!iir• 
dirler. Yapılan ihtikar neticesi o
Oarak ithalat eşyasında ey!ıilden 
itibaren, tedrici bh- tereffii b"'ila
mış ve bugün bazı maddelerde bıı 
tereffii, yüzde yiiz eniyi bulmuş • 
tur. 

Yerli bazı gnla maddelerinin 

İktısat haftası \ 
Son günün programı 

hazırlandı 
Bıuün i.ktısat hafta.smuı üçüncü cü· 

nüdür. Haftanın sonu münaselıetile pa .. 
zartesi rönü saat 17 de Üniversitede 
bir .:iktu:at günü terUp oloıuıu ... ştur. 

Konferans sa.lantuıcla yapılacak .olan 
bu toplant.tda Rektör Ceritil Dilsel ve 
diğer zeval kruıfcranslar vererekler -
cJjr, 

C. K. M. açıldı 
Düu Beyoğlunda, İstiklil caddesin .. 

ac. eski piyango müdiriyctinln bina ... 
ınnda .riizel bir m3faza açıldı. 

c. K. M. mağazası cidden zarif bJr 
ze-vltin mahsnJüdilr. ~rek teşhir edil
miş hari.kulii.ılc giizel yünlü ve tpekll 
kuma~lar, gerek kadın elbise ve ç.ama
şırları, ('ant~lları, çorapları Avrupanıo 

en snn moda örnekleridir. 

C. K. A-1. nin küşat mera iminde şeh
riıniziu birçok güzide aileleri bulun
mus. b:a.iU'lRlia.ı:t giızel bir büfede ken
dileri büyük bir nezaket.le aiırlaumış
Jardir. 

Türk sermayesDe kurulan C. K. M. 7e 
ma..,aft'aki1'eUıer t.emenni eclCT"iz. 

!Kuru sebzeler ve zey!inyağı gibi) 
fiatlan da son haf'..a içi:nıle yüksel· 
meğe başlamıştır. Bu yükseliş nİS· 
peti de yüzde on beş - yirmi ar:ı
sındndır. 
Gıda maddelerindeki tcı"l'ffiie 

bu m"ddeierin, İtalyıı ve Fransa
ya külliyetli miktarda ihrac edil· 
mekte olmalarını başlıca sebep o
larak gösterebiliriz. 

İbti.l&rl;ı mücadele edilmiyor de
ğildir. Ancak bu işi daha kuv,·etti 
bir teşkililtlıı idare edebilmek İ· 
çin, bugiin kafi dere<:edc saliihi:ve-
je malik bulunınuyoruz.. · 

Demiş ve mücadeleye wnuıni bir 
şeki.de devam e!mek için hazır -
lamın l\1eni ihtilcir kanuı:unun Bü
yük !\lillct Medisind2n çıkmasını 
beklediğini söy ]emiştir. 

Vali bundan soııı·a kö11ıür vazi
yetine geçmiş ve ka~'malt.omlann 
ılün belediyede toplanar:ık şelırin 
muhlelif semti.erinde belediyece 
köm!ir ı;atış yerleri a~ılıa.asıru ka
rarla.şl.ırdıklarını ve bu yerlerin 
pek ;v•kıuda açılacağını söylemiş
tir. 

Hasekide da~iliye 
pavyonu 

Haseki hastanesinde b~n da
hili.ye paviyonu; yeni tesisat ve 
tadilatla 25 yatakh yeni ve ıno • 
dern bir doğum paviyonu haline 
kouulımıştırr. 

s..ıı-,nahmd 1 inci snDı hnlruk maıı. 
kemesi;ıdeo: 

Davacı Ta,rıothı Osman VekiU a

'Vllka t Asım Sorg-wı tarafından müdde .. 

aaleyh, İs!a.ı.ıbulda Zindaııkapula Nal
burcillar No . .>63 de Halil Hilmi Elll

&l.lwilu llW)'Jılne açılaa 50 lira alaeak 

daYasmdau doian gönderilen dava. ar

.mhall, tebıtish: olarak mübaşiri tara

fından iade cdllmesl tizcrlne icra 1u1ı .. 
naD" duruşmada: 

Müddea:aleyh Halfi Hilmi Ellialtıof
lun;ı. l ay müddetle ilin.en tebli.Kat lc

rasıua. mahkemece karar verilmiş ol .. 

duğur_ian muhakemesinin icra~n :için 
tayin kılman 15/1/9..tO tarihine r~lı
yan pazartesi günü saat 10 da. Sultan

alıınel 1 inci sulh hukuk mahkemeslndo 
blı.zat veya b.llvek3le bolunmadıi'ı tak .. 

dirde muhakemesinin gıyabında icra 
blmacafı Db olunur. 939/89' 

Yazan: ZIYA ŞAKIR No. 13 

Bu felaket başta pad;şah olmal'
üzere Osmanlı hükumeti 

erkanının gözlerini açmıştı 
.ı.'}t.e bu üç büyük ve meş'um imll 

karşısında. Türk donanması iııJW:ama 
utraı:lı. Amiral ceml•i de dahli olmak 
üzere Altt Türk gemisi, Ven~dlk do
nanmgsı tarafuılh.n abluka edildJ. Bo
iu boi:ıza yapılan kanh bir harpte. 
CaU Bey ~lr abnar4k Ttirk gem.i.C'ilrri 
kimilen kılıçtan a-eçlrili!t 

Çali Beyln er ir olması i.izı:r!ııe, Türk 
donarunasınm d!(cr kısmı. cmlr ve ku .. 
maı:dadan mahrum kaldı. Gemiler. şu
raya buraya dağıldı. 

Dwılardan 10 parça ıeıni, GeHbolu 
Jinıanına zirebi!dl. Diierleri, birer I· 
kişer, düşsr1au gemileri t;ırafmdnn up
ledildl. 

'ren~dik Amirali, bu.nlıırdan bir Jus .. 
mııu, C:eilbolu. limanınm brşı.smda 

yaktı. Bir kısmını da, Bınca3.dııya ka
dar çekip l'Ötürerdc. ora.da lıatı.rdı. E
line geçen Türk gemicilerini t:ımamıle 
esir aldı. Türk g~rlnde ca,lışan 

hırfstiyanları da, - ceza olmak ü.cere .. 
serenlerin cundal:ırıua a5tı. 

Bu meş'um ha .. bin slya.sj netscel~rı
ııl takip etmek :.:..acltdiınizin baricjnde 
~uiu l~iu o eihe.Lte.u bahsedecek de· 
filiz .. Yalnı:ı, huWatan arzedeceği~ ki 
bu m:ığlüb1yet, Türk il.onanın.asına bü
yd.k 'bir darbe iodlrdi. O kadar cw"k
ler ve masranarla yawılan getnller, bir 
ka.o sa:ıt zarfında, ınahvolup gidlvrrdL 

Bu fclııh:et, başta. P:ı.dJş~ olmak U· 

zere Osmanlı lıükiameU erkanmın r;iiz
lermi açtı. devletin ıunr:ırdakı şevlıet 
ve azametin l denWerde de temsil ede.· 
cek olan ycuycni, mükeınnıe~ ve ml.Jl
b.zaın b.lr clo.D.anmanın viıeude getiril .. 
mesi kara.rl:ı;tı.rtldı. UIUn e vclu. t~f'Yh 

Bedreddin tiimavi) ve eonı a. da (DU:z
nı.e MUftafa.) v.lli 'al.annılll zuhuru üze
rine, bu mühlm ıeşebbüs akha ka.,dJ. 

İkinci sultan Murat devrinde7 do -
:ııa.uma lşlerin1' hl~ ba.k.ıla.uıaı:lı. Ne ı:e
mi inşası ve ne de denizci xetiştirmek 
mümkün olamadı. 

(Falih Sultan l\Iehmct), daha salla· 
na.tının ilk senelerlude dona.um.aya e
hemmlyet verdi. Hü.k:ii.metln kara kuv
vetlcrile de.niz kuvveti a.rasınlb bir 
müvazene tesis ebnc:k. 'çiıı. bü1'ük bim
mct gösıerdL 

İLK ESASLI DONANMA 
Çali Beyin esareti üzerine, arhk de

nizcilik ocağı sönmüş cibi)'di. Gelibo
lııdaki (az:ıblar ia~i""1) nda anca.it ih
tiyar ve amelmanda blrka.ç a:zab kal
mı~tı kl, bu da ancak t.arilıi bir hatı
radau ibaretti. 

FatUı Sultan lllehınel, donamua işi
ne ba5!ar başlamaz bu ocı.tğı yeniden 
Uıya etti. Ka.ra askerlerinl.n sa.hll aha
lislııden olanllrı, aza.11 ocafına vcrdL 
Deniz if.le.rinc memur -ettli'l (B&lt.ıı&.ot

lu Süleym1\n Bey) vasıtasile, muallim
ler getirtti. Tecrübeli ve meslekte me· 
baret s·•hibl Türk korsanlan ile bu 
muıılllm kadrosunu zengitı?eştirdl. 

Y~ni bir nb::ımname ile orak iki kıs-

İstanbul Üç.üncü. İcra l\feuıurluğua
dan: 

Mahcuz ve 2004 No. h kanuna tev
flkatı para.ya fevril.meıi mukarrer o
lup lamam1n3 '1650 lira kıymet t:ı.kdtr 
oloııaıı Yed.ilı.uı..U Suitaıı l\lehınel 

mahallesinin •rabaklıaue caddesinde 
eakl 23/20 yeni 30 No. 4 fabrik.amıı w
sıf hissesi açık arttırmaya konmu.ş o .. 
lu]) 18/1/940 tarıJıine tesadüf eden 
Perşembe günü sa.at 14 den 16 ya ka

dar da.treıulzde birinci açık arttırması 
icra ve arttırma bedeli mukadder kıy
metten sa1ılai:a cıkanJan his.se7e lsabıei 

edo.ıı. kqmeliıl '!'. 75 L'li buldntu 111· 
rette ahcısı üzerlnd(' bırakılacağı, aksi 

halde •JUJ arlltramn taahhil•ü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddet
le temdit •e 2/2/iWJ tarüıiııe müsadif 
Cuma günü yine al(! saatte dairemiz
de yapılacak olan lk1İıcl :ıcık arttırma

ısında JD.L:ı.kür E'ayrim.en.kul hissesi en 
çok a.rL;ır:ı.run üzerine ihale olunac3k
br. SaUş peşin para iledir. Arttırmaya 
girsuek isUyenler .kıymeti mubanune
nrden satışa vazedilen hisseye ınusip 

kıymetln % 7,5 u nisbrtinde pey ak
,çeıııi ve)'a. milli bir ban.kanın tcminai 
nıektubunu vermeleri l:lWDdır. Bak· 
ları tapu sielllcrlle sabit olmıyan iı>O

leldl aıa.eaır.wuıa tliier a.liı.kadarlarm 

ve irtifak hakkı ııalıiplerinin ba halt
larını ve hususile fah ve masarltc dair 

vulnıbulacak lddiakrJJU ilıin larihln -
den. itibaren %0 ri.n zarfında. dairemize 
bildirmeleri ikltaa eder. Abi lak.dirde 
hakt:ırı taptı ııılcillerlle sabit olnnya.n 
ipotekli ala.ca.klllarla di(.er alikatlıtrlar 
satı' bedellnin ıt:ıyla,ınasmdan hario 
kalırlar. Mezkiır gayri.menkul hhısesl
n.e ait birlkınit Dtna. verVsBe. tanzifat 

ve tenvirıye Ye telli.tiye reslınterl Natq 

bedeUnden tenzll olunur. Vtrml sene
lik va!ttf tavlı bcdell alıeıya aittir. 

EVSAFI UMUMİYE: Met:kiır gayri· 
menkul :halen mahıı.111 mt!'".lki.ru• Hacı 
Banu sW.Qında A 1'•. ile 111Ura.k• 

ma ayrıldı. Birin.el kısımda kaptan, re· 
.b, kalafatrı, kumbaracı, marangoz. &• 

mı lnt•&•çı.sı yclltecekU. İklncl kıııım 
ise, gemll~rln mütcüebahna mah<;;ua 
olu» :reJkencL. dümenci, kürekçi. t.ı-rf• 

yetfştiı·ecekti. Donanmanın harp sını

rını ı~ı. il eden toıt\11 ve :oıilaJıendı!zla.r 
da, bu kmu d.ihlldL 

Esirlt-r, kürek~illk sınıtıua ayrıJmıış
tL Fak.at, harp esııaa;rıda. bwılarw lb.a.
netıerlue meyd&n ve.o:llwcnıck i.ıin 

Türklerden ıni.i.rekkc,p türek~ller de 
•unların aralanna kan1tırıld1. 

Uzun seneler deniz!ercltt gt7.cn ve 
büyüle- te:::rülte ota .uda Pİl!A!U Tüık 
kontalllanndao tok :.:tlfn.dc cd Uyordu. 
SR.rfedileu hlnunet ve ırııyret sa7c1iin· 
de. ı:ıiihim bir kuvvt•t ) ~i'itil'ziiyordu. 

Fatlhln ilk 11:.ıliıllla.ı. seneı.erblJ.e, ge .. 
mi lnfaaı.ı. biraz aıtr gitti. F kat, is
ianbulun fethi t l~arrllr ede!' etme• 
(Gelibolıı - Gemlik - İzmit - Ed<emlt) 
ier.saııelerl duha.I fa:.ılıyrte. geçti. 

FatiJ17 Gelibolu valiliğini (Baltaoğiu 

Siileyman rei.ıl) bı:minde bir ~ata ver
mitU.. Bl.i. ut. ayıtil ·&a,1n31Hla 4e.u.1ı i;!t!

rlnin nazırı, donanmanın da klllllan
danı idi. 

Süleyn\an reis, (ikinei :\IUiad) ın 

aa.Jtu.nat ıam:ınuı~ derm" çatma beş on 
trenli lle Mid[lli üzer!..ne bir ı:ıkın yap· 
nuş, (Kalonya) ka.!laba.suu zaptetmistL 
Bu biiili.ae, o kad.ır elıemn1lyet~U idi 
k.1, Sıilc;ym;ı.;ı reise en küçük hir şöh
rel bile temin edc-memi'}tl • 

Bu zatın (Fatih) tarafından !'eçllc· 
rek kendisine Gellbolu ça.lil.ğl ile 
(Bey) unverurun vcrilmc ... 1 ve don:\.11-
ma kum:ıtıdanI .ğ!ııın d:ı uhde!!in!I! tev
cih cd!hncsi, (Kalerıya) muvalfa.kıyc

tinin neticest dcti1di. A..;.tl onu o mü
him mevkie gtç!rcn cilıc&.. :Sü.Ie:rman 
Beyin zekisı, enf."rr \.o üzerine aldtiı 
işleri ba.!;annak kudrf"t ve kabtliyetl 
ldl Buna binaen Fatilı, dollJJlm.;.1 ku
manda.u lıiına bu zatı seçmekle, hio 
l}Üphcslz ki büyük bir isabet göster -
miştı. 

Fatih, Edirncyc çckiterc!k i~taubu
lun leUıi hazırlılllarilc mcsgul oluyor
du, Orada, mlihtelii çaııt.a. 14 bat~ı)a 
(8-l p:ı.r03ı) top döktıirüyor .. Bugün bi
le cürcnlere hayret veren. 12 kantar 
•iırlıimda 18' «Üllo alan, 70 <ift okU. 
Ue çekilerek 600 neferle idare oiunau 
eesim muhasara topla.rının dökülmesi· 
ne bizzat n9.aret ediyordu.. 

Koca bir kış, hnmıruıh bir faal!> etle 
gecti. Balt.aoilu Süle~·man Bey de, 
hepsi ayni tip ve a.ynl ccsaınette ('75 
puça) 'bil1ük kadlrga ile (3Z parça) sı 

iki sıra kürf"kli ikinel sınıf sııfı harp 
gemisi ve (25 parça) irk kürekli nak· 
lise sefinesi vücude getirdi. 

Bu 11emllerln hepsine muhtelif çap
ta gemi topları yerleştirildi. Arklboz 
tüfeklertıe müeehhez sllihendazlıRrla 

takviye edUdL Bazı mü.tebassrslar lle 
(fors>) denilen 

ilam zemin katı k1irglr, diğer katlat 
ahşap olntak üı:ere inşa edilmiş bir 
tab:ıkbanedir. Bi.rlncJ kattan sokağı ar· 
zani katetmek üıcre kat1jısındaki bl· 
naya 1reçer. Dem.11' potrel üstüne ah· 

şap döşeme bir küvriı. vardır .. \Ierdi· 
venlcrl abşaptır. Zemln kat: ZenıinJ 

olmento şah ve içinde iki tulunt.balJ 
kuuso ve dürt doiabı olaıı imalAtha· 
ae olup arkada ayrı® e~kiden makin• 
dairesi olarak kuUanılau bir kı51Jll 

vardır ve altı taş deri ha.vuza da var· 
du. Birinci ve ikinci kailar: Zeminleri 
ahşap döşeli yekpare birer solad&n 
lbareülr. Tavanlar döşemeslzdir. İkinci 
katta bölme He ayrılmış bir 7a:nbane 

vard1t. Halibaıırda bloa zemin katın
clan Wbııl'.en biitüa katlar alıfap bir 
bölme ile iki kısmn i.efrlk ediln1lştir . 
SAha:~n: 315 met.re murabbaı olup bu

nwı lt metre mutalıbaı olan ktıam l!.r:ı. 
bklardır. Hududu; Sai tarafı İsmail 
Ba.kkı ve Hasan Ba\ri fabrikası, arka 

ve sol taraflan Kavukyan Zaram fab· 
rikası ön tarafı lf:acı Hüa.ıı sokatı lle 
mahduüu.r. Gayrimenkul kendisine i
hale olu.nan kimst derhal veya vul

Jeu ınühlet iofn,de par:ayı venne~ ise 
Ula.le kararı feshohınarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kim

seye vermiş olduğu bedelle almaia razı 
olursa -Gna. olmazsa v-eya buluuam:ızs& 

lf' gün miliJdetle tekr.ır arttırmaya ko
nularak en çok artttramıı ü til.nde bı
rakılt't ve lkl lhalc arasmda..ki fa.rk ve 
ceçen günter ~in % s·ten hesap olu
na.cak faiz ve dij:er masarifai aynca 

hükme ha.cet kalmak!iız.ın dairemizce 
elki alıcıdan tahsil olunur. Daha fazla 
mal6mat alnıak isll:renler l/l/9tu la· 
ribhıden itibaren. dalremizdo açık ve 
Ulh bo.lundurulacak arttırma . artna
meslne Ye 937/2117 No. lı do57asuıa 

müracaatla icap etlen hah'\lt almu;: ol· 
makta beraber bu su-re1.le arttırmaya 

fttirak edenleriB: bu hususU.ki llialll
ma.h öğrenmiş addedlleceklerl ilin 
•lauur. (2Zneı 



--

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
NeTI"alji, kırıklık. ve bütün ağrılanrına derhal keeer. 

İcabında günde 3 kqe 11lı
nı1bilir. Her yerde pullu 
kutulan ısrarla isteyiniz. '·-------

ADEMi iKTiDAR 

H o .RM·a·e i N 
Tabletlerl her eczanede bulunur 

P...,. kımm. 12SS) c.ı.ıa, lataebul ..... ............,_ 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
Bandırma kazamıın Sıjır:rolu mahallesinde prken fi.malen tarlalık, ıarben 

brika bahçeai, cenuben SıtırYolu caddesi ile mahdut ve hazine! rnallye;ye alt 
d katlı khıı!r ve 36250 Ura bedeli muharnmenli Türk un fabrikasının (fabrika 

ınasile içindeki lıllineye alt 85 beJ'glr lruvvetlndeld molör ve te1errilatile • su 
'!posu, 55 beygir kuvveUndeki moWr, ve teferrüatı, 5 adet un eleii. l un 
ınnan makJnesi 41kayışı yoktur>. 8 adeı vals topu, l levaj makines1, l adet Jevaj 

lurnbası, irmik lsajörll ve bulday ambarından !baret olan eletlerlle birlikte) 
190 sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve kapalı zarf usulile 

/12/!1'.!9 tarllıine mllsadif cuma günü saat 15 de ihalesi icra edilmek üzere 
/12/939 tarihinden !Ubaren 20 gün müddetle arttırmaya çıkanlmışbr. 

Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi buçuğudur. 

Talip olanların ve fazla melfunat almak lııtiyenlerln Bandırma ma\i:re•tnde 
ütcşekk.il milli emlak satıı komisyonuna müracaat ederek şarmame elmalan 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank asi 
9 Birincikinun 1939 Vaziyeti 

ltASA: 
AKTiF j lJr• PASiF 

SvmaJ• 

Lira 
15.000.000,-

Altuı: 8aft kll-15.500.30'.2. 
BANXNO'l' 
UFAJt:LDt 

Dııhilıleld Mıdıabirlm 

Altını a•fi K. G. 678.ıt 

Ttlıtc lir•• 
JfJıriçtelıl Mııhabiı luı 

"1tuı: 5a1I lcllolram9 .999. 7 46 
Altına tahvili kabil Serbest 

dövizler 

Dilıer dövizler ve 
kliring bakjyeleri 

Hazin~ Tnhvilltri: 

diye kal'fllığı 

Borçlu 

1 

1 

21.802.414,34 
20.572.923, -
1.629.712,31 

953.816,81 
617.415.0' 

14.065.442,21 

Sl.016,5! 

9.769.456d'._ 

58.748.563,-

44.005.04 
İhtly•t Akçedı 

9.70Ad1 ve fevkaıw. 
Huouııl 

4.217.134,2 
6.000.000. 10.217.134,25 

...;="-''-

l.57J.231 ,90 Tedavüldeki Bulmotın: 

23.885.91 

Derubde edilim .....ıı. 

ll<lkdl1• 
K.anunuu 8 - ı inci mad
delerine levtlk.ıuı lwd
"" tara!uıdaıı dlcl ı.-

158.748.563,-

diyat 17.307.666,--4,90 DeruJıd• edilen evrakı 
Mkdlye baki;yool 141.'140.897,-

Jt.aıı;11Jfl tamamen altm 
cu.ıru 111veten 'tedav8-
le vazedilen 
Reealr.ont mukabili ili· 

17.000.000,-

Diş Doktoru Diyor ki : 
Kısa bir müddet ·RADYOL!:IJ 

kullandıktan sonra .Jişlcriniı ir'" 
gibi parladıktan başka roikrOP · 
lann kamilcn mahvolduğunu. ıa· 
rarlı salya ve ifrazatın kesildi · 
ğini, diş etlerindeki iltiJıabJann 
·lurduğıuıu ve nihayet ağ-,mıı:~ 

llltlf bir rayiha haşladığını 
duyacaksınız. 

Ga ;et 

Gayet 
Gayet 

• 
temıı 

Sıhhi 

Ucuz 

Kanunun e .. 8 in<.:i madde
lerine tev:tikan hazine tara
l'.ından vaki tediyat 

Sened•t Clbdıuu: 

17 307.666,- 141.440.89 1.-;~:;. ~;:e~=ua: 1E 000·
000

·-l
2

;;::.~~~:13 ı RADYOLİN ile fırçalayınıı 
Dftvi:a t.ahhftd•tı: il!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ Aı ıma tahvili kabil dövızle7 2.570,29 -;: 

08. 604.418,8~ TİCARİ SENEDAT 2 

t.hıım ve Tah vilAt CliscbJu 
(Deruhde edilen evrakı 

. 
A - (nakdi;yenlıı ka11ılıjı 

(E.«lıam ve Tahvili!) 
(İtibal kıymetle) -tahvi!At 

Serbeııt eBham .,.. 

Anıı.sbr: 
Hazineye kısa vadeli avamı 
Altın ve Döviz üzerine 
Tabv!Ut üzerine 

Biueılıırlu: 

lılıılı telif: 

50.528.564,97 

7.561.1%,5' 

4.836.000,-
H.017,!iı 

7.803. 722, -

Yelia 

208.604.41 8,85 Dlılef Mvtzler '"' ala..ı.b 
kllrlnıı bald7elsl 46.083 379 05 46 085.949.34 ------· J.hıltiellb 110.625.033,24 

58089.76 1..50 

9,~ 12.658.73 

Sultanahmet Üçüncü 
Sulh Hukuk 

Hakirnliğinden 
Hazinei maliye ııanuna İstan • 

bul maliye muhakem:ıt müdür -
lüj;<ii larafından Gedikpaşada vali 
pasa caddesinde 46 nnmaral1 ha
nede Fehri aleyhine acılrul, avans 
bedelinden ezgayri istifa baltiyye 
G6 liranın tahsili davasının müd -

4.500. 
18.420.2 

deialeyhe ilanen yapılan tebligat 
000,- üzerioo cari duruşmasında: Meb· 
68~~ lağı müddeabih 66 liranın dava 

513.176 28 ~ Yekta ~ 176.281,561 tarihi olan 12/6/939 tarihinden iti· 

1 ..., 38 tarihi d b İ k h dd' eı 4 I._ ,._ · . 3 [ haren % 5 faiz ve % 10 ücreti ve-
1. emmuz 19 · 'n en iti aren ; 8 onto a ı ,, • a .. n ıu.enne avans 0 ·o • . kfıletle birlikte nıiiddeialeyhten 

. • [. tahsilin~ 8/11/939 tar:hinde karar 
Teknik Okulu Sabnalma Komısyonu Dr. IHSAN SAMI J vcr:Jnıi~ olduğundan usııliin 4371 

Ba kanlı~ından: GONOKOI\ AŞl!"I inci m~ddesi mn~!bincc turilıi ilan-
Ş g !Jelscğukluğu ve ihtilatlarına kar , dan ıııbaccn 8 gun zadıııda tem· 

(200) ton Karabük koku şartnamesi mucibince 26/12/939 tarıhıne rast-/ '°l Sultanmahm d türbesi , mün kesbi kat'iyet edeceği hü -
lıyan salı günü saat 15 de Gümiiş,suyu:nda toplanacak olan komısyonu- • u u küm hulasası tebliği makaJDJna 
muz huz11ruru:la ihalesi yapıl.ınak üzere kapalı zarf usulü ile eksilt- il No. l13 kaim olmak üzere ilan olunur. 
meye konmuştur. / (939 _ 1235) 

1stanbul Üpüncü fora Memurl•t""' 
elan: 

İ:potek oihetlndeıı paraya çevr#' 
.sine karaı· verilen ve t.aınamınoı yt' 
minU t:>hlivukur taraf111dan (·!ıJOfl) JI· 
n. kıymet takdir olunan Beyoğiııı>~ 
Pangaltıda atik Çimen ve Elmad•ğ yel 

~·· Nalbant ve Çimen ve Elmadağ so .,ı 
ğında kain eski ı . 1 • 3 _ 70 - Y •• 7 - 9 - 90 • 35 • 11 nwnaralarl> ıı> U 
rakkam bJr ba.p dUkk;lnı mü!lft.Jtl 
üç cviu tamamı açık a.rltırmaya. sı,uo· 
mllf olup 18/ l/1&40 tarihinde Pe~ 
•linü saat 14 den 16 ya kadar da.itt" ı 
mlzde birinci açık arttll'lllası jcr.l ti 
arttımıa bedeli lakdlr olunan ~ıY • 
metin % 75 ini buldufu suretle ""'; 

ln olunur. (10266) 
Kömürün tahmin bedeli 7345 ve ilk teminat 550,89 liraclır. Şart- 1 - ---1 

~eyi g~rmek ve ilk teminat yatırn:ıak isHye.~lerin .~ksiltme~en bir DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI --------------------------------------1 gun evveline kadar okulumuza. ve eksiltme gun.u de Yuksck Mühendıs [ Sultanahrnet Üçüncü 
mektebine gelmeleri. «Mütemadi bir surette iplik ve- S 

kir rayrlmenkulü alıcısı ubdeSIJJ 
ihale olunacağl, aksi halde arttJ.11"' 
15 ı:-ün temdit olunarak 2/2/1940 ı.t1· 
hine müsadlf Cuma l'Ünü ayol ı;a.a.ıtt 
dalremh:de yapıiacak olan lki.Uei atfl 
bnnasınd.:ı dahi arttırma bedetl pıı· 
dlr edlleıı kıymelln % 75 nl bulJll'' 
dığı takdirde salış 2280 nwnarall ~·· 
nun &hkimuı~ te\"flkan geri b:ra).11'1' 

caktır. Satış peşin para. iledir. At~ıt· 
maya girmek lııı.tyenler muJ<add0 

kıymetin % '1 baeuk nisbetinde pef 
akçesini veya ulusal bir baokantıı tt• 
mina.t mektubunu vermeleri ıa:uoıdJI'• 
Hakları tapu sicUlerlle sabit oınııyaıt• 
lar ipotek alacaklıları diğer aJar-~' 
larıu ve· "irtifak hakkı sahiplerinin 1111 

haklarını ve hususile faız ve ınaıorsJ• 
dair vaki olaeak iddialarını ııa.rı ııırı· 
hinden itibaren 20 gün zarfında evt'_,, 
miliıbitclerila birlikte dairemize bil • 
dirmesi iktiza. eder. 

İç ve dış BASUR MEMELERİN DE, Basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiş. fis tüllerde, kanayan basur memele -

rinin tedaıvisinde R..EKTA patı §ifayı temin eder. 

Her çeşit 

Oyun Kağıtları 
Toptan ve Perakende 

Yeni Postane karşısı 
KIZILAYHAN 

ISTANBut KAPRJ 
BiZANS SARA 

J\o. 171 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Askerlerimden her hangi birisi yağmaya 
kalkarsa, derhal kellesi uçurulur 

Harbin en tehlikeli günlerinde, Fran
\"eZ bir gün kıza yine gelmişU. Bu mu
hasaranın son günleri idi. Artık Türk ... 
ıerin §eh.re glıebilecekleri kanaati her 

keste tebellür etmiııti. 
Françez, kızı teselli ederken ıunıan 

.öyledi: 
- Sultanım! kader ne ise o, olur .. 
- Ne demek b;llyorwııu• Fraııçu 

·:enaplan?. 
- Yani; Türkler istanbula ıtrene 

·temek lsUyorum. 

- Esir olu.ru~ maazallah!. 
- Kaderi ilahi ise ... 
- Aman kulaklanm işitmesin!. 

Bu, konuşoıa son bir konuşma ve 
• ou.luşma idi. İki cün sonra Türkler is

t>.nbula ırlrmlştl. 

TUrkJer, istanbuJa ırirdlkleri ıüu 
tDefnu sarayma ıelen kollar FatlhJn 
"rades.ini ta,ıyorlardJ. 

.Ocfnaa sarayını Ka.racanuı akın

;ılan abluka etmlıjtl. İçeri ıtrenler Ka· 
racanın adaıntan idi. 

Türk ordulan ıehre Prıueden Saı' • 
an Mehmet, Karaeaya fU iradede ba• 
'Ullmuşla: 

- Kanca; ~kerlerbı içeri .clrer .clr• 

r 
-

mez; sen de altM'cııarınla, piyadenin 
peşinden J'etlş: manastırlarda bulunan 
t&rlkldünya kızları ve kadınları na. .. 
mıma d.lkeceiln bayraklarla mu.bafaQ 
eyle .. Sonra, imparator saraylarını da 
muhafaza aHma al ••• 

- 11a-,üstiiııe padlıahun!. 

- AskerleriJllden berlıa.nd bir kişi 

nam1ma dlkllen bayraklı yere yaima. 
lçln taarruz ederse derhal kelleslnl u
çur. 

SuJtan l\Iehme.t, dlier piyade ka -
mandanlarına da 1u yolda emirler vu
miştl: 

- Asaklri şahanemden l<hre dahil 
ola.cakJar: resmi binaları ve lmua.raıor 
saraylarını Wik.idünya. bulunan ma
nastırlan yaii'tnadan tevakki eylesin • 
Jer. Namı pbaneme rekzedUen san .. 
cağa 1.aarruz edenler idam ile ce:ıalan .. 
dırılacak.lardır. 

Fatihin bu emirleri, bütün askere 
leblli edllmişll Türk ordusu şehre 1'1-
rerken, Kara.ca. Paşanın süvarileri de 
derhal fehre dahil olmuşlardı. 

Karacanın elinde. şehrin mükemmel 
bir plim vardı. Sarayların, manastır
ların ve resmi hinalarm nerelerde ol-

2490 sayrlı arttırma eksiltme kanununun tariiatı dairesinde tanıiin ya benzerlerinin imaline ınüte _ ulh Hukuk 
edilecek teklif mektuplan eksiltmeden bir saat evveline kadar komis- allik ıslahat ile cihaz. hakkındaki 
yon başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Postada vaki o- ihtira için alınmış olan 16/1/936 
lacak teahhur mazeret kabul edilmez. (1()240) tarih ve 2090 No. ihtira beratıpın 

~akimliğinden: 

Takas Limited Şirke
tinden tebliğ edilmiştir 

ihtiva ettiği hukuk bu kerre baş
kasına devir veyahut icadı Türki
yede mevkii · fiile koymak için ica
ra dahi verilebileceği teklif edil- ı 
mekte olmakla bu hususa fazla 
malumat edinmek istiyenlerin 
Galatada Aslan Han 5 inci kat 
1 • 3 numaralara müracaat eyle -
meleri ilan olunur. 

Hazinei maliye namına İstan -
bul maliye nıuhakemat nıüdilrlü
i(il tarafından Alemdar Türbe so-• 
kak Mahmudiye otelinde Meh • 
med İhsan Tan aleyhine a(ılan 67 
lira 83 kunısmı tahsili davasında 
müddeialeyh İhsanın ikametg8hı 
btdunmadığından mahkemece gı
yap kararının 15 gün müddetle 
ilanen tebliğine karar verilerek 
muhakemesi 27 /12/939 saat 10 a l 
talik edilmiş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren heş gün zarfın
da itiraz edilmediği takdirde mu
hakemeye kabul edilmiye:rek gı

yabında dev.amla karar "Verile • 
ceği gıyap karan tebliği maka -
mına kaim olmak iizere ilan olu-

Öteden beri demir ve malzemel ın,alye 
lthaUitlle mu,tagil olan Ticarethanelerin 
Amerika ve lnglltereden ithal edecekleri 
bu nevi malzemeyi ith'il etmek istedikleri 
memleket lsmlle malın cins, mlkdar ve kıy
metini bildirir bir beyanname ile 19 Kanunu
evvel Salı akşamına kadar TAK~S Ll.~ITED 
ŞiRKETiNE müracaat etmeleri IUzumu Hin 

DEVREDİLECEK. İHTİRA BERATI 

•Bir taraftan diğer tarafa hava 
niifuz eden mesamatlı bilokJar• 
hakkındaki ihtira için a1ınmış o
lan 12/12/934 tarih ve 1907 No. lu 
ihtira beratı üzerindeki hukuk bu 
kerre başkasına devir veyahut ica
dı Türkiyede mevkii fiile koymak j 
için icara dahi verileceği teklif 
edilmekte olmakla bu hususa faz
la malumat edinmek istiyeİı !erin 
Galatada, Aslan Han 5 inci kat 1-3 
No. lara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

nur. (939 - 1605) ., . . ....... . , .... . ... . 
Sahibi ve neşriyatı idare eden 

Ba~ muharriri 10398 

dukları bclJJydl, 
O vakitler Defua sara:vı barap ol 

muş bir vaziyette ldl. Ba sa.ra.yları 

vaktile Bizansı kuran imparator Kos
tantln vücude reUrmi5tl. Müruru za
manla, bu saraylar metruk kalmışlardı. 

Fakal; merasim datresi ola.n Derna 
sarayının bir kı~mında. kütük ve rüzel j 
saraylar eski ve muazzam sarayın bab
~elerlne serpilmiş bulwıuyordu. 

İşte; bu, dairelerden birinde müs
takbel imparatoriçe mi<;aflr edılmlştl. 

.irenl11 isminde oJan bu kı~ fevkallide 
C"ii:ıeldi. 

Baıı tarihler İreolnln 13.tin ırkına 
mensup olduğunu yazarlar. 

Fatihin sevip aldığı yegane kadın 
İrenidlr. İlk zevcesi ve padişah olma
dan evvel aldıiı kızın ismi Gü1bah.ar
dır. Aslen Türktür. Zülk.acllr oğulla -
ruıdandır. 

İren1; bütün DHıhasara ınüddetınce, 
Detna sarayının karanhk dairesinde 
&'ünlerce ailamıı,, &bıfigan eyleuıJşli .. 
Zavalh körpe kız. Kostantiniyeye lm
para.torJa evıenmeğe ve imparatoriçe
lik ıerefine nail olmak üzere ıeldiği 

halde~ elli üç g-ündür ne l.mpuator 
Kostantlnt ve ne de Bizarı.sın meş

huruıilem olan debdebe ve salta.nalını 
görmemişti. 

dreni• nJn .-ece gündüz işJtUkleri, 
top gürültüsü, Allah AJJaht naraları 
idi. 

drenl• Defne1ı sa.rayuldan Marmara~ 
ya na.zar attığı zaman 'l'ürk donanma
sının surlara doiru hücum cttlkl~rlne 
ışablt oıu1ordu. Yanmda bulunan ba
rcmağalan; İrenlyJ teskin için arasın. 

l Türk donanm:uını şahit aöstererek: 

(Devamı vaT) 

Diyebileceğine bir türlü kendiıni inandırama
yoruın. Hakikaten de böyle değil miydi. Aşağı 
yukarı nazırların bir çoğu içia bir çek şeyleri söy
leniyordu. Fakat, Hayati için hiç bir şey işitme -
...ışııın. Hiç kimse de: 

-- Şu işten para almıştır. 

- Bn işi komisyonla yaptırmıştır. 
Demiş değildi. Çapkmlığında bile arkadaşla -

rından toy olan bir adam nezaret masası başında 
muhakkak ki çok dürüst, özü sözü bir olmalı idi. 
Sonra, benim karakterim böyle bir tavassutu hiç 
te hoş görür , ·aziyette değildi. İhtiyacım, muhak· 
kaktı. Bu ~ltmış hin lira beni bir kaç sene istedi
ğimden fil:i yaşatabilirdi. Fakat, yaşamak, kendim 
i~in yaşamak felsefemde hile böyle bir teklife kar· 
şı m<·nfi bir hassruıil et vardı. İkide bir kafamın 
içinde: 

- Sen bu işi nasıl yaparsın Belk.is? 
Diye eruli~eli bir istifham borgulanıyordu.! 
En son: 
- Mithat ben, böyle bir teklifi yapamam. 
D~dinı. Fena halde kızdı: Asabi asabi: 
- Aptallığına doyma .. 
Ver gibi bir eda ile söylendi: 
- Nihayet senin bileceğin iş. Fakat, sen yap

mazsan, başkasına yaptıracağım, amma, beş on 
param daha fazla gidecekmiş. Gitsin. Ne ~ılı.ar?~ 

ETEM İZZET BE1'1CE 
Sou TelÇal Matbaası 

B<'n Hayati B~yi14 para almıyacağını bildiğim için 
senin hisseni bir iki kişiye dağıtacağım onlar çalı
şacaklar, oular alacaklar. Geçen giin gene böyle 
bir iş vardı. Ticaret nazırile işi çarçabuk hallet -
tinı, il'iltiya.ı aldım. Bu, ayıp bir şey değil ki .• İş! 
Adam~ağız ile meseleyi gayet açık konuştum. He
men,.ecik anlaştık. Şeker gibi adam. O da kazandı, 
ben de. Daha: Evet. Derken çıkardım, hemen 
pnrayı eline saydun. 

Hiddeti h81.a geçmemişti. Sözlerinin hu nok -
tasına gelince, bir sigara yaktı, yii.zilme dik dik 
l:aktı: 

- Vallahi senin bu haline hay:ret ettim. Ya· 
but höyle yapacağını bilseydim, ağzunı açıp ta bir 
tek kelime söylemezdim. Sanki sana bırsµ:lık, riiş
vef, ~ahtekarlık teklif tın.işim gibi oldmn. Dün • 
yanın her tarafında hu böyledir. Bir iş yapılır, 
onun komisyonu taksim edilir. Ve nihayet alınan 
paranın adı dı. komisyondur. Ben de saııa böyle, 
komisyonu bol bir iş getirdim. Bu işi ıgürecek, 

zahmetinin kar§ılığı olarak ta yiizde bir iki bir şey 
alacak1ın. Bunun diğer işlerden ayn olabilen ta
rafı n~..ı.ir?. Bir hekim hastasını iyi eder, pa:ra 
nlır. Bir avnkat aldığı davayı bitirir, parasını is
ter. Bir işçi emeğinin mukabilini bekler, bir ine
mur maaşını bekler: Senin bunlardan farkın ne o-

(DP.Vamı var J 

Mezkür ırayrlmenkıılün ncfsiJl"':: 
doğan bllcümJe vergi mükellefiyetle 
ile lellillse resmi borçluya ali oıııı.W 
ÜJ:ere sahş bedelındcn tenzil oJuJlut'• 
2& senellk taviz be1ell ah-cıya. alH i 

EVSAFI t'MUMİYESİ: 

90 num:ırah dükk5n önü ,•arne~~P 
olup ve demlr ~nl!ıakhğı bWunt-ll :ı.r~ 
kasında kirgir bölmeli mahal ıu1..•1'°'' 
olup tavanı veltedur bir kısmıuuı a)

tuıda. bodrwn va.rdır. 1 numarah rı·'' 
hal kısmen toprak altında. ka.Juıı~ 
bodrum kapısı.dır. 9 numaralı ruıbııJ 
methıılinden l'lrildikte zemini çJınrfltl 
olacak ma.halJi ve kuyuyu havı la~ ,·t 
iabia. döşeHdlr. Koridor özeriorie u{ 
oda. bir beli mevcuttur. KoridQr of' 
tasında ıabta bölme Ue ikiye ıtl'rıf# 
mış bir dolap vardır. Bu kısmın aıuo~ 
da koridor döşemesinden açllan kı&· .. 
paklar kömürlük halindeki bodrllwııc 
bıiUr. Bu kısmın bodrumu kirKjr ve 
üstü alışapbr ve lkl taralmda ır-' 
katta ~ıkına vardır. 

11 numarab mahal bu kısmu\ ıtoıi· 
ni çimento iki kömürlük ve bir 04·ı1il 
mahallini havi taşlık ve üst. katta ıor 
merdiven ve bir aralık iuerlne jlti"

1 

içi~ birisi tahta bölmeli 4 oda. \."e _,, .. 
mln katında bir helıi vardır. t 'si k:lt 
kapıları adi J'aih boyaJ:ıdır. 

Bu kısmın arka soh;ağa 25 ınınıara.IJ 
kapısı vardır. Umum b".nanw bodrııfl) 
kah kiJ'gjr ve üst katlaı·ı ahşap oJuıt 
bu cephede üst katta kir gir çıkına '• 
Jıirgir taraflarından çıkma vatdıf'. 

Dükk.ina alt kısmın bir tarafı g;.1Jve111 

kaplıdır. Pencereled kmnen tle.JJl;r 
parmaklıklı ve dam alafranga kitt' 
nılttlr. 

Bu mahalde elekh'lk ve su vardı'~ 

HUDUDU: 

Bir tarafı ati Nalbant ve ÇinıeD •' 
sokakliı.n ile Elmaclağ caddesi ve bil 
tarafı arsa. De mahduttur. Saha-.ı ıv 

mum 204 metro murabbaı olup h<'Y''p 
wnumlyeslııl bina lşıral etmektedif· 

Gayrimenkul kendi>ine lhalc oıııııaı> 
kimse ke.ndislnden evvel en yiill~c)I. 
tekllltc bnlunan kimseye anetml<:; oJ .. 
duğu bedelle almağa razı olw-s:ı oıs• 
ol.ma&Sa veya bulunmazsa 15 gün ı11bd 
detıe tekrar arttırmaya çıkarılatu.k tflı 
çok arttıran ubdcsinde bırakılır l'C' iJlf 

ihale arttırma. arasındaki Carlı. v<' ı;e' 

çen günler için % 5 ten hesap oluıı:ıt.<>• 
faiz ve diğer masarif ayne.a. bükJJlt 
hacet kalmaksııuı memuriyetimiıdt 
eski ahcudan tahsil olunur. Da.Jıa 1a.ila 
mafümat Q.lma.k istiyenler 18/l:?/fJ39' 
tarihinden itibaren daireınlztle açı~ 
bulundurulacak artbrma şartnarncsiflİ 
ve 36/3098 numarah dosyasına n1üra-
caatl& Jeap eden malômatı ve iı:ı.haU 
almış ve ö!renmiş olacakları il;iu olU." 
•••• (22659) 


