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akşam gatttesidir 
İlanlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok ?k'."1an bir vasıtadan hakkile 

ıstifade etrruş olurlar. 
=----~~~~~~~~~~· 

--- İDARE· İLAN: Tel~- - 20872 
Telgraf : lst. Son Telçaf 

Hakikat 
Ve 

Devlet 

Fransa, ispanya'yı Kurtarabilecek mi? 
Daladye Kabinesi, Cenevre' de ve Paris Ekspresinde Bone-Halifaks Arasında Geçen Müzakerelerden 
Sonra, İngiltere'nin Müzaheret Etmiyeceği Bir Harbi Göze Alıp Yalnız Başına Barselon'a Yardım 

Ceıaı Bayar'n son on beş Etmeyi Doğru Bulmadı, Askeri Encümen de Hududların Açılması Hakkındaki T akririni Reddetti 
günde verdiği iki yüksek 

Yaz:~:-EM ızzET BENİCE Fransız Parlamentosunda Yarın Şiddetli Münakaşalar Olacak ve 
H~~t!::!~ğ~11-~:::-1:r:

1 

Hükumetin Ademi Müdahale Siyaseti Münakaşa Edilecektir. 
h laklığı içinde kıpırdamadan G d 
.ıu:eket etmeyi bilmek demokr•· M .• , Al a z e t e e 

sıııın devlet rllclllnde aradığı en J 

y~~: ~~:;~::r~~~:i.u yük- a ş f · · M . tt T h . 
l:k~aı:;:;:e;.!';e~:~~: e ımız emurıye e a mın 
~ v z ' Her memlekette eşidlerine ras· Şe~rimizi Şeref lendireGeJİ r e a n • 

ve Tahminin Hayatta ve 
İçtimai Mes'uliyet/er Arasında 

Yer ve Mevkii Var mıdır ? 

lanan tiplerden biri olan Ekrem G y "I 1 .1 ı· 
K.önig'in başarmıya çalıştığı tay· ün _a1 a*şınada1ır Zan 
Yare kaçakçılığı münaseb"tile 

Başvekilin Parti Grupundaki hat- idari, Ticari, Askeri 
h hareketi ve e!kiın umwniyeye 
~c~liğ edilen beyanatı son yıllar Müesseselerde 
ıçıııde demokrasi ile idare olunan 
miııeuerin kendi idarelerinde Tetkikler Yapac k ar 
görnıiye susadıkları asil ve reel 
bir icsttir. Bu böyle olduğu gibi 
Milli Müdafaa Vekili General 
l<:azını Özalp'ın V ekalettcn çekil
nıcs; sebebi iizcrinde de sayın 
Uaş\'ekilin Partideki beyanatı 

çok tııühiın ve .. biitlln milleti şiik
rana sevkedecek, muhabbet vo 
saygı ile bir kere daha etrafında 
toplıyacak yiiksek bir vaz'u ifa
dedir. 

Daladye Tunusu ziyaret ettiği zaman halkın Fransa lehine yaptığı tezahiirat 

Hitler, Hava Misakı 
• 

Mılli şef İııönürnin şeltrimU 
şe reflendireceklerı tarilı lıe -
nüz kat'i o laral~ tes!ıit edil -
memiş ise de lstanbullıılarııı 
Reisicu1nhuruntuzrı kaı.nışa -
caklan gün epeyce yak laş -
mıştır. 

il 
11

akikatin en hurda teferrüatı l' 
~ve taınamı tamamına en kü

: . bir vehim, zan ve şüpheden 
rı bir surette tecelli etmesi fır. 

satını Vermek için mnhterem Ce· 
1 ~1 Bayar Milli Müdafaa Vekili -
".'.n İstifası sebebini izah ederken 

Y Qpilmasını istedi 

Milli .5efimiz 'ehrimizde 
askeri, ticari, sıtıai 1nües.~e

sclerle v ı lılyet t•e belediyede 
tetkiklerde b ıı lur. acaklar ve 
itlıalıiı t'e ihracat tacır l eri -
mizi dinlcyccekle · halkın 

derd ı•e dileklerile alakadar 
olacaklardır Rcisicıımhııru • 
1ntıru. parlak 1nerasunle kar -
~ılamak i ı·in biLyül· bir pro -

gram hazırlanacakt»·. 
§oyle diyorlar: 

Franko, Fransız Aleyhdarı Olmadığını Temin Etmiş 
•- Hatiblerden birisi, Milli 

Müdafaa Vekıiletiniıı ewak ve F z Donanması Bugün Manevralara Başldı 
mühürlerini taklid suretile te- ransı 
§ebb .. d ı L ondra 19 (Hususı') - İspan· binesi tarafından ittifakla tasvib bu yolda müzaheretini temin e • 

U8 e i en bu sahtekıirlık me-
selesi üzerinde adliyece ııa • ya meselesinin ortaya çı • edilmesi vaziyetin vahametini dil· demediği cihetle Fransanın yal • 
Ptlan tahkikatın tam bir ser • kardığı nazik vaziyet de • ne nazaran bir derece önlemiş ad- nız başına Barseloıı hükumetine 
~~sti içinde cereyanını temin vam etmektedir. Ancak Lord Ha· dedilmektedir. Çünkü Daladiye yardım etmesin in memleketin em-· 
ıçin Milli Müdafaa Vekilinin Jifaks ile Fransa Hariciye Nazırı hükılıneti, Pirene hududlarının a· niyet ve selameti bakımından iyi 
Çekilmesi lüzumundan bah!et· Bone arasında Cenevrede ve mü- çılarak hükumetçi İspanyaya yar- neticeler vermiyeceğini müdrik 
mişti. Milli Müdafaa Vekili aT· teakıben Paris ekspresinde yapı. dıın edilmesinin mutlaka ve der· bulunmaktadır. Esasen ayni dü -
kadll§ımız Geneı-al Özalp sırf lan görüşmeler üzerine Bone ta· hal bir Avrupa harbini doğuraca· şüncenin tesiri altında olarak 
t hk Fr k b . · · ğını anlamış bulunmaktadır Fransız parlamentosu askeri ko-a ikatın selametle cereııa • rafından dün ansız a ınesının · 
nını temin etmek maksadile is· içtimaında verilen izahatın ka • Daladiye ve Bone, İngilterenin (Devamı 6 ıneı sahifede) 

tifa etmi§tir.• 

1 
_nealiteye ve her işte apaydın· 

•ga en büyük değeri her türlü 
&"•il .. 
h ugıştnn 8.zade bir halde vermek 

8 
attı hareketinde bulunan sayın 

k.aşbakan ve Parti mumi Reis Ve· 
ıl" .. ı bu beyanatına bilhassa şu 

eunıleleri de aynen ilave etmek 
•~reme demokrat Kemalist şah· 
~'Yetine ve gidişine bir kat daha 
ız Ve olgunluk vermektedir: 

•- Şunu da i l<lve etmek 
mecbııriyetindeyim ki, milli 
müdafaa iş leri hakkında mad· 
~ tasrih ederek herhangi bir 

diada da bulıınmak veya su
~ı tavcih etmek i.s tiyen bir ar-
adaşımız varsa kapı açıktır. 

?na doğrudan doğruya ben mu· 
ıata~ım ve yalıud yeni Vekil 
arkadaşımız tetlcikatını yapa-

..,___ (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kudüsde ; 

Cami Ömer 
Etrafında 

Bulunanlar 
,,, Xtıdüs 19 (A.A.) - Camiiömer 
'"l< ınınd 
V a allı bomba 9 tabanca e b , 
ın oınba imaline mahsus bir çok 

r vad 
Z 

ıncydana çıkarılmıştır. 
abıta . ·· 

b . . • camım muhafızlarından 
ırıni t k. ev ii etm iş t i r. 

1 ini t•''-''- eden ko miayona riyaset eylemekte olan Bina mese es ~.....,. 

Nha Mlld ürii Bedri 

Fındıklı'daki Daimi 
Elektrik Sergisi Binası 
İktısad Emrile Satın 

Edildi 
Vekaletinin 
Tarzı Tetkik 

Alınma 

Komisyon Bugünkü Dördüncü ve 
Son Toplantısında kat'i I 
Kararını Verecektir.. "v'~,:~. 

I
; ~l~-K~l_S_A~C-A~--'' 

Ağa Oğlu Ahmet 

ı 
Ve Yazıları 

Ağa oğlu Ahmed uzun bir su
suş ve dinlcnıneden sonra bir 
kaç gazeteye birden haşınaka
lcl~r yaznuya başladı. Dinlen
miş ve demlenmiş bir dimağın 
ortaya ko)· arağı yazıların cln 
o derece dinlenn1iş. den1Jennıi :. • 
terütaze olması gerektir. 

Fakat, ihtiyar iistad bize ye
ni hiçbir şey Öğretmiyor, da
ğarcıkta kalmış Ye çok eski 

günlerde harcanmamış bir ta
kım arzuları n1üphe111 ve 1uuu
mi 1.ıükümler halinde veriyor. 

'Üstadın bayat tazelemiye ya
rar olmaktan ibaret kaldığı an
laşılan istirahat günlerinde 
hep kendi köşesinde ve kendi 
mulıayyelesinde yaşadığı hele 
bugiinkü bir makalesi ile ne 
belli. 

Realitelerin gerisinde kal
ınak da, muhakkak ki çok 
ilPrisine aşmak kadar batalı 

ve sakardır. 
Yazıların yalnız ınasa başın

da ve demogoji hırsı i!inde ya
zıldığı günlerin çok ilerisinde-
yiz. 

•• 

En 
Yüksek 
Maaş 

Ankara 19 (Huı;usi Muhabiri • 
m izden) - Yeni barem layihası , 
hemmiyetle müzakere edilmekte 
ve inceden inceye tetk\kler yapıl
maktadır. Layihanın bii1ç encü

m eninde a ldığ. son şekle göre, res
mi daire ve müesseselerde çalı -
şa nla rdan en yüksek dereceye ter· 

fi edecekler in alacakları maaş hiç 
bir zaman altı yüz lirayı geçemi
yccekt ir. Ancak azami hiid olan 
bu 600 liraya h ususi vaziyeti olan 
mütehassıslar için Vekiller Heyeti 

kararilc ay rıca yüz lira ve-rilebi
leccktir. 

.l\fük teseb hakların tasfiyesi ve 
bareme yürütülmesi için iki bu
çuk yıllık bir zaman kabul edil
miştir. 

Makineye Verirken : 

Kenya Hududunda 
Motörlü ltalyan 

Kıt'a 1 arı 
Londrıı, 19 (A. A.) - Re

ute Ajansının Hıırrıır'dan 

ıılnıış olduğu haberlerde 
motörlü İtalyan Kıtııatmm 
Kcnla hududunda tahşid 
edilmiş olduğu bildirilmek· 
tcdir. 

~~~~~·-

Hüseyin Cahid Y alçın'ın Ortaya 
Attığı Bir Tez v~ Bir Sorusu .. 

A nkara müddeıumumis, Ba
ha Arıkan 'ın gazeteciler 
hakkındaki beyanatı müna

scbetile Çankırı meb'usu Hüseyin 
Cahid Yalçın bir makale yazmış
tır. Bu makalenin muhtevi bulun· 
duğu fikırler bntabi tamanıile ma· 
kalenin sahibi bulunan meb'us ve 
mütefekkir muharrire aiddir. 
Yalnız bizim üzerinde dikka!i • 

mizi celbeden bir nokta gazetede, 
cemiyette ve memuriyette •zan 
ve tahmin• denilen mefhumun 
yeri olup olmadığı bahsidir. Ha
yatta ve içtimai mes'uliyetler ara
sında yeri olup olmadığı bir icti· 
had ve ilini mütalea mevzuu ad· 
dcdilmek !Azım gelen bu nokta 
üzerinde Hüseyin Cahid Yalçın, 
Ankara müddeiumumisinin beya
natını ve gazeteciler haklundakl 
tahsl hükmünü talılil ettikten son
ra miitaleatına devam ederek Ba· 1 
ha Arıkan'ln da bir k1&ım gazete-

Baha ArJıuso 

llilseyin Cahid Yalçın 

cileri itham ve teşhir husuı;unda 
• gazeteciler için kusur mesnedi 
sayılan • zan ve tahmin yoluna 
girmiş bulunduğunu ifade ey !e
mekte ve matbuatın müdafaasını 

yapan makalesine şöyle de\'am 
etmektedir; 

. Baha Arıkan gaa telcrin sırf 
satı§ı artırmo1' içi ıı bıı ya:ı yı yaz. 
dıklarına lıangi delil ile bu kada r 
kat'iyetle hükmediyoı? Ga·cırci 
hiçbir m enfaat diifiiıı medcıı lı li
sane neşriyat yrıpa11uı" 1nı? Gı1 -

zeteci memlcket iıı lıı.,cıııyı ı t• -
mizlik ve kanım i1ıtiyarına ıştı ak 
ederek necib bir lıanıle ile yazı 
yaıanza.. mı' Ga ett.·r Jıer1 'J ı 

btr '71ıesE'ledc efkan ımımıı , n 
heyeca nına , a.-:ra bıyetir c tco .ı u· 

lDl·van11 6 lnc· ı su!ı ifc l' J 

Eski Ve Ye 
Mütekaidler 

• 

Maliye Vekili Bu Meseleyi tetkik 
Ediyor, Bugünlerde Meclise 

İzahat Verecek 
Bütün Dul, Yetim Ve Emeklilerin Yeni Kanuna 
Göre Maaş Alabilmeleri Bütce itibarile İmkan
sız Görülüyorsa da Bir Kısım Mütekaidlerin 

1 
Terfih Edilmeleri Muhakkak Gibidir 

\..--~--~~~~~~~~~~~ 

(Yazısı 6 ıncı sahiledel 
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1 
HADiSELER KARŞISINDA il 

.__ ------Son Telgraf-· --· 
TRAMVAYLARIN İNSANI 

KIZDIRAN KAPILARI 

E 
minönünde, fevkalade asa
bileşen bir kadın bir tram
vay vat>tnanını dövmüş .. A

rabaya biniyorlarmış .. Kadınca -
ğızın yanında oğlu da varmış .. 
Çocuk, her nasılsa, tramvayın o 
açılır, kapanır demir parmaklıklı 
kapısına sıkışmış kalmış .. Baya -
nın cesaretini gördünüz mü? .. 

Hakikırten, şu tramvay kapıları 
da insanı sınirlendirmiyur değil.. 
Hele öyle kapılar var ki, şirket 

yağlamıyor bile .. Ne açılır, ne ka
panır, kazık gibi durur_ 

GÜZEL BASTA 

BAKICI KIZLAR 

Kardif hastaneleri yeni 1:-ir ka
rar vermiş- Bundan son.-a bütün 
hasta bakıcılar, mutlaka güzel kız
lar arasından seçilecekmiş. B~ nz
!ar hastalarını meleklere yakışa
cak bir tebessümle k•.r:; lıy&cak -
!armış .. 

Bu karardan sonra, Kardif has
tanelerindeki hastaların sür'atle 
iyileşmemeleri için hiçbir stbeb 
yok .. İnsanın, hastalan'.o, bu ha•
tanelerde yatacağı gelijur. 

SEYYAil AKINI OLACAKMfŞ 

BİZİM HABERİJUİZ YOK 

Bir gazetede şöyle bir serlevha 
gördüm: •Bu sene seyyah akını 

erken başlıyacak• hu serlevhaya 
ne dersiniz? .. Yahu, neden böyle 
daima mübalağa ile konuşuyo -
ruz? .. İstanbula seyyah gelir .. Fa
kat akın etmez .. •Akın• kelime -
sini okuyunca, ad~a içimize bir 
ferahlık ayni zamanda bir sevinç 
geliyur.. Hani, nerede hazırlığı -
mız, akın eden bu seyyahları ne
rede ağırlıyacağız?. 

İstanbulda, olsa olsa, uskumru, 
palamut akını olur. Henüz başka 

\ 
bir akına rastlamadık .. Bir de, ya
zın, halk plajlara akın eder, kışın 
sinemalara akın eder .. Ve bu kadar 

.HARIL HARIL HARB -HAZIRLiliI GÖRÜLÜYOR 

Bir taraftan Fransızlar, diğer 

taraftan İtalyanlar hiç durmadan 
harb hazırlığı görüyorlar. Tunus 
civarına asker yığıyorlar, Akde -
nizi gemilerle dolduruyorlar .. Peki 
netice ne olacak?. Kapışacaklar 

mı?. Böyle bir harbi her iki taraf 
da göze alacak !ar mı?. İşte asıl 
mesele, muamma budur. Çünkü, 
böyle bir harbin patlaması, umumt 
Avrupa harbine çabucak sürüklene 
bilir. Son gelen havadisler hayli 
gönül bulandırıcı.. Bakalım, ne \ 
olacak? .. 

Büyük harbin acısını, felaket
lerini henüz unutmadık .. Millet -
!erin yaraları henüz kaganmadı .. 
Şu insanlar, ne garib mah!Cık.lar
dır. 

BİR KADIN OKUYUCU 

MEKTUBUNDA DİYOR Kİ 

Bir kadın okuyucumdan mek
tub aldım .. Diyor ki: 

- Bayanların tuvaletile, güzel
leşmesi bahislerile sık sık bu sü
tunlarda alay ediyorsunuz. Sizde 
cbir kadın tuvaleti> düşma;>lığı 

seziyorum.. Galiba bekarsınız .. 
Evli olsaydınız, böyle bir mev -
zua alay ederek temas etmek ce
saretini gösteremezdiniz .. • 

Bu okuyucumun mektubu daha 
bir hayli uzundur. Yalnız kendi
sine, müsaadelerile şunu haber 
vereyim. Benim maksadtm !ati -
fedir. Yoksa, kadınların güzelleş
mesinde gözüm yok .. Kendilerin -
den af dilerim.. Yalnız, şunu da 
kaydetmeliyim: O kadar kılıbık 

değilim .. 

AHMET RAUF 

IK'üçOK HAHERLE~f 
* Londrada bombalar patlaması 

üzerine İngiliz zabıta kuvvetleri 
seferber edilmiştir. Bombalan a
tanların cumhuriyetçi İrlanda 1 
merısubları oldukları anlaşılmak

tadır. * 552 milyon dolarlık Amerika 
barb tahsisatının ner~lere sarfo -
lunacağı mecliste görüşülmüştür. * Dün Avrupada üç tayyare 
düşmüş 33 kişi ölmüştür. * Çinde b~heri on tin asker -
den milte§ekkil 240 fırka teşkil e
c!.ilmekte olduğu ve Çinlilerin bu
nunla Japonlara hücum edeceği 
ve Çin harbinin ikinci safiıası baş
başlıyacağı haber verilmektedir. * Etrüsk vapurunun sureti te
sellümü ve vapurun şartnameye 
uygun olup olmadığı hakkındaki 
tahkikata memur komisyon, tet
kiklerine dün de devam etmiştir. * İstanbul Ziraat Müdürü, dün 
?.~altepeye giderek orada tesis e
dilmekte olan mandaline fidan -
lığına aid işlerle meşgul olmuştur. * Değirmenlerde unların daimi 
yeni çuvallara konulması hakkın
daki karar, yeni çuval fiatlarını 

f.iikseltmiş, buna mukabil eski 
çuval fiatları düşmüştür. 

* Şehrimiz ilk okul öğretmen
lerine aid mesken bedelleri bir 
~aç güne kadar tediye edilecektir. 
* Maarif Vekaletin.o gönder -

diği bir tamime göre, orta okul -
!ardan ey!Cıl devresinde mezun 
olanların diplomaları, girdikleri 
lise idareleri tarafından bir ay zar
fında mezun oldukları okullardan 
istenecek, diplomalar talebelere 
ve velilerine verilmiyecektir. * Sıvas Vilayti idare heyeti 
azalığına tayin olunan Belediye 
reis muavini Raufun yerine Ak
hisar kaymakamı Rifat tayin edil
mıştir. * Şile otobüslerinin fazla yolcu 
almaları kat'i olarak yasak edil
miştir. 

Eski ve 
Yeni 

Mütekaidi er 
Şehrimizde 26 bin mütekaid var

dır. Bwtlardan yüzde otuzunur. 
eski kanuna, mütebakisinin ise 
yeni kanuna göre tekaüd edilmış 
olc!ukları anlaşılmıştır. 

IGÖKYÜZÜ~DE l AŞK YARIŞLARI 
JI, 93 

Ana oğul konuşuyorfar: 
- Bu işi sen bitireceksin, anne! 

Onu saarlete kavuşturmak bizim 
için bir insanlık vazifesidir. Ce -
mile senin tarafından söz verdim. 
Çunkü o kimsesiz bir çocuktur. 
Ana şefkatine muhtacdır. Bana 
yalvardı .. Kendisine söz verdim. 
Sunayı annesinden istiyeceksin! 

·- Sunanın annesine böyle şey 
söylenir mi hiç a oğlum? Onlar 
bizden ceva.b bekliyorlar .. 

- Ne cevabı? 
- Kelimeyi belki yanlış söyle-

dim. Bizim teklifimizi, talebimizi 
bekliyurlar. Biz Sunayı senin için 
Jstemeğe karar ver~lk! .. Bu ka-

Yıwın: İskeoder F. SERTELIJ 

rarımızı onlara açmadıksa da, söy
lemiş gibiyiz.. Her şeyi ima yo -
lile anlatmıştık onlara. 

- Ziyanı yok. Bun.dan sonra 
Cemil de bir oğlunuz demektir. 
Bu işin sevabını düşünürsen, te -
reddüd etmeden ve vakit geçirme
den yaparsın!.. Onların şimdi sa
tılık bir kızları var. Talib uygun 
olduktan sonra, neden vermesin
ler kızlarını? .. 

Reşadın annesi ellerini birbirine 
vurarak bağırıyordu: 

- Ben bu işl yapamam, oğlum! 
Vallahi de yapamaım, billıihi de 
yapamam. Ben çıldırmadım.. 

- Ben de çıldırmadım, anne 

Belediyede 
Çahşma 
Şekli 

Memurlar Günda Dört 
Defa Kontrola Tabi 

Oluyorlar 
Birkaç gündenberi bele<liy~e 

tatbikine başlanılan cher gün 4 
defa devam defterini imza etme• 
sisteminin büyük faydası görül
müştür. 

Yeni şekille; sabahları için an· 
cak 15 dakikalık bir teahhur ka
bul olunmakta ve 9,15 den sonra 
gelen memurlara cetveller imza 
ettirilmiyerek o gün vazifeye gel
memiş nazarile bakılmakıtadır. 

2 inci imza saat 11,45 ile 12 ara
sında atıldığından bundan erken 
kimse yemeğe ayrılamamaktadır. 

Saat 1 de ve 4,45 ile 5 arasında 
atılan 3 üncü ve 4 üncü imzalar 
esnasında da bulunmıyan veya 5 
dakikalık bir fark gösteren me
murlara bile yine o gün vazifeye 
gelmemiş nazarile bakılarak hak
larında icab eden takibat yapıl -
maktadır. 

Yedi Seneye 
Mahkum 

Oldu 
937 de Kadıköyünde işlenen bir 

cinayetin, dün son muhakemesi 
yapılarak suçluya karar bildiril
miştir. 

İki sene evvel bu cinayet şöyle 
işlenmişti: 

Kadıköyünde oturan Cevad, bir 
gün körkütük sarhoş olduktan 
sonra evine gitmiş, ceobınde gö -
türdüğü bir 21 lik şişeyi de evi
nin bahçesinde içmiştir. Bundan 
sonra evin üst katında akraba -
sından Sudinin yanına çıkmış, ye
ni kiralıyacıık!arı bir eve dair u
zun uzadıya çene çalmağa başla
mıştır. 

Bu sırada C~vadın karısı Sabiha 
yukarı çıkmış, Sudiyi fazla rahat
sız etmeme::>ini, artık aşağıya in

mesini söy !emiştir. Cevad bu mü
dahaleye kızmış ve sert bir cevab 
vermiş ve bu meyanda: cSen git 
kendi kızına karış!• demi~iir. 

Bunun üzerine Cevadın üvey 
kızı Reyhan yukarı çıkmış, bağı
rıp çağırarak, üvey babasına ha
karet etmiştir. Bunun üzerine 
büsbütün hiddetlenen Cevad ma
sanın üzerinden kaptığı sustalı 

çakı ile Reyhanı muhtelif yerle
rinden vurarak yere sermiş ve 
kadınların çığlığı üzerine evden 
çıkıp gitmi~fir. 40 dakika sonra 
yaralı hastaneye kaldırılmışsa da 
yaşamamıştır. 

Cevad mrJıkemede kendisini mü
dafaa ederek Reyhanı öldürmek 
kasdile vurmadığını ve ölümüne 
tedavisine geç başlanmış olması
nın sebeb olduğunu söylemiştir. 

Mahkeme, Cevada 18 sene ceza 
vermiştir. Fakat, gerek Cevada 
hakaret edilmesi, gerek Reyhanın 
yaralarına geç müdahale edildiği 
tıbbıadli raporile sabit olup bun
lar hafifletici sebebler olduğun -
dan ceza 7 sene 4 aya indirilmiş 
ve 1000 lira da Sabihaya para ce
zasına mahkum etmiştir. 

Benim de aklım başımda. Fakat, 
o, Sunayı delice sevi.yor. Hem de 
onu İzmire ilk geldiği gün görmüş. 
Sevmiş. Halbuki Suna ile benim 
aramda hiçlıir şey yok. Başkası 

tarafından bu kadar sevilen bir 
kızla ben nasıl evlenebilirim?. 
Reşadın annesi bu sözü işitince 

duraladı. 

Reşadın hakkı yQk değildL 
Ve annesine son sözünü söyle

miş, içini açıkça dökm~tü. 
Öyle ya! Reşad, başkası tarafın

dan çılgınca sevilen bir kızı nasıl 
alabilirdi? 

Reşadın annesi, oğlunu kırma
mak için: 

- Peki oğlum, dedi, hele bir ke
re babanla görüşeyim de. Bilirsin 
ki ben ona danışmadan bir şey 
yapamam. 
Reşad ayağa kalktı: 

- Ben babamla görüştüm .. Ve 
ona herşeyi açtım. Bu işi yarına 

kadar bitirip bana kat'i bir ha-

PO L • 
1 s 

Ve .. Mahkemeler 
. ~ • ~ ' . ... ı. o:· 

Ok 
Meydatıı 
Cinayeti 

KatilMurad hakkındaki 
Tahkikat Bitti 

Bundan bir müddet evvel Ok
meydanında İhsan isminde bir 
genci öldürmüş bulunan katil A
rab Murad hakkın.da yapılmakta 
olan istintak tahkıkatı bitirilmiş 

tir. 
Arab Murad; bugünlerde Ağır

ceza mahkemesine verilecek ve 
hemen muhakemesine başlanıla -
caktır. 

Boşluğa 
Düşüp 

Yaralandı 
Taksimde Gümüşsuyu apartı -

manının 5 numaralı dairesinde 
hizmetçi Refika dün halıları sil
kerken kazaen apartımanın ay -
dınlık boşluğuna düşmüştür. Sol 
bacağı kırılan ve muhtelif yerle
rinden yaralanan Refika hasla -
neye kaldırılarak tedavi altına a
lınmıştır. 

~ .. 
Olii 

Olarak 
Bulundu 

Cihangirde Madam Agopyan a
dında bir kadın tarafından yap -
tırılmakta olan apartımanda ça -
lışan amele Erzurumlu İsmail dün 
apartımarun bodrum katında ölü 
olarak bulunmuştur. famailin o -
dada yaktığı mangaldan zehir -
lendiği zannedilmektedir. CP.sed 
morga kaldırılmıştı!. 

--o--

Si:tten 
Zehirlenme 

Kasımpaşada ŞeyhVPli sokağın

da oturan Vecalı.et ısminde bir 
genç kadın dün içtiği 100 gram 
sütten zehi:rlenı:n4tir. Keyfiyet 
evdekıler tarafından hemen polise 
ve oradan da adliyeve bildirilmiş 1 

ve genç kadın hemen Haseki has- \ 
tanesine kaldırılmıştır. 

Tabibi adil Enver Karan hem 
hastaneye giderek zehırlenen ka
dını muayene etmiş ve hem de 
100 gram sütten artan sütü bir 
şişe içine koyarak muayene için 
kimyahaneye göndermiştir. 

--0--

y anlış ilaç içmiş 
Kocamustafapaşa caddesinde o

turan Nimet isminde genç bir kız 
içtiği yanlış ilaçtan zehirlenmiş 

hastaneye kaldırılara\... tedavi al
tına alııımıştır. 

ber getirmelisin! Cemil daırede 
deli gi'bi, kendi kendine daima Su
nanın hayalile konuşuyor ve ben
den müsbet bir cevab bekliyor. O 
çocuğu bir an evvel sevindirelım, 
anne!. 
Reşad fikrinde ısrar edince, ;,a

dıncağız fazla bir şey söyl·ye -
medi. 

Bu sırada Reşadın kız kardeşi 
birdenbire içeriye girdi. 

- A... Ağabeyimle annemı ilk 
defa başbaşa görüyorum. J,av.r
dır inşallah. 

Reşad gülümsedi: 

- Hayırlı bir iş gor·;ş·.;yor 

duk, Nesrin! Annene sen de yar
dım edeceksin!. 

Nesrin şaşırdı .. 
- Şüphe yok ağabeyciğirr. ! El

bette yardım ederim. Mademki 
siz ... 

Annesi dudaklarını uzatarak 
homurdandı: 

- Haydi seıı işine git ... Ve bır 

Ben 
Deli 

Değilim 
"Sakalına Bakıp, 

Sözüne İnanmayın.,, 

1 kinci hukuk mahkemesi reisi 
önündeki evrakı tetkik eder
ken, davacı Hafız Veysel, eski 

ve yırtık paltosundan çıkardığı 

birkaç kat!anmı§ kdğıdı ve kü -
çiik bir not defterini masanın ü
zerine koydu, sonra sandalyasına 
oturdu. ktiğıdları bir bir gözden 
geçiTdi. BunLırdan not defteri ile 
iki kağıdı, masada bırakarak, di
ğerlerini tekrar cebine yerleştir
di ve ellerini de paltosunun ceb
lerine sokarak, iri siyah gözleri 
ile ı eis ve azalara meraklı nazar
larla bakmağa başladı. 

Hakim Şerifi işaret ederek, 
müddei Veyse!e sardn: 

- Buadamdan niçin dava edi
yorsun? 

- Veysel: 

- Bay hakim, dedi. Bu Şerif, 
benim ! spartaya bağlı Barla na
hiyesindeki emlakimi 400 liraya 
satın alacaktı, bunun için tapuya 
müracaat ettik. Alım rntnn mua
me/e.,;ne btt$1ndık. Sonra, efendi 
beyime söyliyeyim, bu muamele 
y'!rtda iken: cBen, se·tıin arazini 
ancak yüz liraya alabılirim. dedi. 
Tabii razı olmadım. Bu sebeb!e 
beğcejizım, bu ıııuamete!er için 
sarfettiğim prırayı kendis'nden is
tedim, vermedi. Ben de protesto 
keşide ettim. Buna 2l saat zar -
fında cevab vermesi !ıizııııdı. Hal
buki, o aldırış etmedi, hen de mah
kemeye müracaat etmek mecbu
riyetinde kaldım. Davamıza, Sul
tanaJımed birınci sulh cezada baş
landı. Orada, kendisi c!c, reis Mü- j 
nirin huzurunda: cEvct, ben Vey
selin tarlasını 400 liraya alaca -
ğım• dedi. isterseniz, o hakime 
sorun, efendim. 

Müddei sustu. Masa üzerindeki 
kağıdlardan oirini al.!ı, mübaşir 

vasıtasile lıükime verdi ve: 
- İşte protestonamem. 
Dedi. 
Sonra, not defterini>ı bir sahi

! e .. , , ararck sahifeniı~ başındaki 
kaydı gösterdi: 

- Bu da, tapu muamelemizin 
tarih ve numarası. Ve ilave etti: 

- Zaten tapu dosyaları da gel
diği vakit, benim haklı olduğu -
mu siz de anlıyacak 11e ona zarar 
ve ziyan tazmin ettireceksiniz ... 

Müddeialeyh Şerif de şu ifadeyi 
verdi: 

- Efendim, bu adam delidir. 
Hatta akliye hastanesine bile git
miştir. Bu sebeb!e ne söylediğini 
bilmez. Ben kat'i;ıyen kendisi!e 
böyle bir alım satım ckdine te • 
şebbüs etmedim. 
Şerifin bu ifadesiden sonra he

yeti hakime, davacı V eyselin akli 
haletinin tesbiti için tıbbı adliye 

daha böyle anlamadığın işe bur
nunu sokma!. 

Nesrin, ana ile oğulun ne ko -
nuşLuklarını bilmiyordu amma .. 
bunu kcşfelmek te güç bir iş miy
di? Elbette Reşadın evlenme me
selesi konuşuluyordu. 

Maamafih Nesrin bahsi yarıda 
bırakmış olmamak için derhal o
dadan sofaya fırladı. 

Reşadın annesi hala kızının ar
kasından söyleniyordu: 

- Aptal kızın birşeyden haberi 
yok. O da ağabeyim Suna ile ev
lenecek diye sevincinden ne ya
pacağını bilmiyor. Ağabeyinin söz
lerini dinlemiş olsa aklını oyna
tırdı .. 

Nesrin bunları uzaktan işitiyor
du. Genç kız birdenbire sarsıldı. 

-Acaba akıl oynatacak ne var? 
Nesrin yavaş yavaş söylenerek 

kulağını kapıya dayadı. Reşadın 

sesini işitti: 

Posta Ve f 

Telgraf lardaJ 
Sür'at · 

Gece, Gündüz Ve 
T ati ide Dahi Servis 

Yapılacak 
Bazı şehir ve kasabalarıınıııda; 

muayyen bir zaman geçtikten son
ra telgraf tevziatı yapılmadığı ve 
vaktin geç olduğu ileri sürülerek 
telgrafın sabahlara kadar mer -
kezlerde tutulduğu anlaşılmıştır. 

Telgrafları en kısa bir zaman
da yerlerine tevdi etmek posta i
daresinin başlıca vazifesi oldu -
ğundan - imkansızlık müstesna 
olmak üzere - her vakit ve hattı\ 
tatil günlerile geceleri dahi resmi 
ve gayriresmi bütün telgrafların 

derhal yerlerine teslimi lüzumu 
dün posta başmüdürlüğüne bir 
tamimle tebliğ olunmuştur. 

Ziraat 
Vekilinin 
Tetkikleri 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu bu 
akşamki ekspresle Ankaraya dö
necektir. 

Kendisi dün şehrimizin et, süt, 
işile uğraşmış, devlet ziraat kur.1-
munda tetkikler yapmış, Vali ile 
görüşm~Lür. 

- .... -
Beyannamede 

Tahrifat 
Yapmış! 

Gümrük beyannamı: ve mak -

buzlarında tahrifot yapmaktan 
suçlu mezkiır daire memurların

dan Süreyya hakkınd.ı nakzen 
görüirnekte olan muhakeme, dün 
Ağırcezada neticelendirilmiştir. 

Verilen karara göre suçlu Süreyya 
bu işten dolayı bir sene hapse 
mahkum edilmiştir. 

Fakat araya mürürlı zaman gir
miş olduğundan bu cezanın infa
zına mahal görülememiştir. 

İki Teneke Tereyağı 
Çalmış 

Osman oğlu Özden &dında biri 
soğan iskelesinde Hasan adında 

birinin iki teneke ter ey ağını ça
larak savuşmak istemiş fakat ya
kayı ele vermiştir. 

tezkere yazılmasına karar verdi. 
Fakat bu karara Veysel itiraz 

etti: 

- Aman bay hiıkim! •. Bu ada
mın sakalına bakarak sözüne inan

mayın, ben deli değilim! Benim 
aklım, fikrim başımda, orözüm, 

sohbetim yerindedir. Beni tıbbı 
adliye göndermeyin, tana acıyın!. 
Sonra oı-adan tımarhaneye gön • 
derirlerse ben ne yaparım? .. 

Veysel mübaşir tarafından dı -
şarı11a çıkarıldı. 

MEHMED HiCRET 

•- Bu işi yapmazsan, ben İz -

mirde duramam, anne! Sana ilk 
ve son defa söylüyorum. Bana yar

dım edeceksin! Bu işi yapmak se
nin elindedir! Nesrine sakın aç

ma bu işi... Çünkü o Cemili ta
nımaz ve Sunanın belki bilmiye

rek fikrini çeler. Bu akşam on

larla ne yapıp yap, konuşmağa ve 
işi bitirmeğe çalış!• 

Nesrin kapıdan çekilirken ba
cakları titriyordu. 

O, bu sözlerden hiçbir şey an -
lıyamamıştı. 

Eğer arada Cemilin adı geçme

miş olsaydı, Nesrin bu sözlerden 

alınarak fena halde hiddetlene
cekti. 

Nesrin ağabeyisini bu kada; 
sevsin de, Reşad hala ona itimad
sızlık göstersin .. 

(Devamı var) 

•' ltalya'nın Bekledigı 
Yazan: Ahmed Şükrü ESlliı;I 
Roma görüşmelerine mevzu 

kil eden meseleler hakkında ) 
resmi cİnformazione j)iplonıat 
nın verdiği maliımat, henı bU 
zakereleri, hem de İtalyanın fr' 
saya karşı vaziyetini aydın111 

maktadır. İtalyan gazetesi, tn# 
nazırlarile Mussolinı arasın 

görüşmeleri şöyle hulasa edı~ 
1 - İngiltere ile İtalya ar 

daki ihtilaflar, 16 nisan muJcJ' 
!esile halledilmiş olduğundan · 
ruz bu iki devleti a!iııı.adar 

meselelelr müzakere mevzuu 
mamıştır. ! 

2 - Görüşmeler esnasında 
giliz devlet adamları, FransaJ1 

lan bağlılıklarından bahsetf11~ 
!er. Mussolini de İtalyanın F~ 
Berlin mihverine bağlı bulul' 
duğunu söylemiştir. 

3 - İspanya işinde İtaj. 
vaziyeti değişmemiştir. Mu~ 
ni, hükiımetçi İspanyaya Y 
yapıldığı cihetle İtalyanın 
Frankoya yardımda devaın . 
ceğini söylemiştir. Fakat ha 
şudur ki, Mussolini. yoıbancılJi 
yardımı olsun olmasııı, Fran~ 
nun mağliıb olmasına razı o 
caktır. Eğer Franko Kazanrrı• 
hükiımetçilere yardım edildi 
hükmederek, Mussolini ctarrı 
bestisini tekrar elde edecekl~ 

4 - Fransa ile İtalya arası -i 
ki münasebetlere gelince; M 
solini, İspanya mes~lesinilll 
memleketin arasını açtığını 

!emiştir. Binaenaleyh İsP~ 
harbi nihayetlenmedikçe - Jıı 
nu Frankonun zafer kazaı? 
şeklinde anlamak lazımdır -
sa ile müzakereye girişmekte 
da yoktur. . 

Görülüyor ki Roma mül~ 
her meseleyi oldµğu yerde_ lı r 
mıştır. İtalyanın İngiltere ıle~ 
sen halledecek bir davası yo ~ 
İngiltere ile Fransa aras'İ 
tesanüd sağlamlığını muh ,,ı 
ettiği gibi, Almanya ile !tal 
rasındaki Berlin - Roma nıiJı 
de sağlamdır. İtalya ile Fr~ 
rasındaki ihtilafların göru~ 
için de İspanya harbinin ne 

1 
sini, daha doğrusu FrankonU 
ferini beklemek lazımdır. ~ 

Mussolini, yabancı devJel 
hükiımetçi İspanyaya yap~ 
yardımdan bahsederken, 1'1' 
!er Cemiyeti komisyonu da b~ 
ta üzerindeki tetkiklerini lı\ 
miş bulunuyordu. Cemiyet 
seyine verilen bir raporda JıU 
misyon hükıirnetçi İspanyaıl',ıı 
bancı asker kalmadığını b~ 
mektedir. Rapora göre, eyi~ 
de hükılmetçilerle beraber ,it 
yapan enternasyonal fır!C fi 
yirmi beş bin asker vardı. 
!arın da yüzde altmışır.ı ts~ 
askerleri, yüzde kırkuıı ya~ 
!ar teşkil ediyordu. Eyl~ldt~ 
on bin yabancı asker gerı çe 
ğine göre, bugün hükumel~ 
harp yapan yabancı asker~ 
mıştır. İspanya Hari~ıye / 
bu raporun okunmasındaJI. 
ayağa kalkarak demiştır ~/ 

- Yüzde yüz İspanyo~ 
mürekkeb olan İspanya İ 
memleketin istiklali ıciıı )1 

mektedir. .. 
Diğer taraftan FraıokOl 

'r' Katalonya taarruzunda dO 
İtalyan askerinin yardımd'1 
lunduğunu İtoılya gazeteler 

mışlardır. ıo 
Şunu söylemek lazımdır 

solini, İspıınya mesele.sinde 
ayni noktaı nazaı müdafa~ 
tir: Faşist lideri, Frankoıt 

il' (Devamı 6 mcı s~ 

Ölmeyi Tecih f:t~ 
Salamon bir rün hastalaP~ i 

len bir doktor 50 llraya ııuc ,ı 
mellya!la iyi olur dedi. S•~:.
slli doktorun sözlerini dl1'1 ';! 
etrafındakilere sordu. BcD öl f 
caba ne kadar masra.t otur~ 

Cenaze masrafını hesabi 
böyle 25 llra dedUer. 

Hasta: Öyle ise örtün yo~ 
Burda:r - Y ...,110.,. "'1"' 

ötretmenl Nuri 
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Mühim Bir Emir 
927 den Evvelki Bazı 

Alacaklar Tahsil 
Edilmiyecek 

Maliye Vekaleti Bu 
Hususda Tebligat Yaptı 

D evletin ve mülhak bütçe i
le idare olunan müessese -

h lerin vergi misıl zamları, 
arç. vakıf icare ve mukataaları 

~e Para cezaslle akitlerden doğan 
kakları haricinde kalan Amme 
anunlarının tatbikinden doğan 

1927 Ve daha evvelki mali yılla
ra taallilk eden şahıslardaki dev
~&! alacaklarının, milruru zamanı 

at ve tatili sebeplerine bakıl -
:aksızın bir defaya mahsus ol -

mak üzere affedilmesi lazım gel-
mektedir. 
Bazı maliye idarelerinin ise bu

na aykırı hareket ettikleri anla
şılmıştır. 

Maliye Vekaleti bu iıususta t"§
kilıitının nazarı dikkatini celbet
miş ve 13 Temmuz 1938 tarihin -
den sonra bu kabil alacakların 

kat'iyyen tahsil olunması bir ta
mimle alakadarlara bildirilmiş -
tir. 

Yurdda imar 
Faaliyeti 

Meyvacılık, Sulama ve 
Liman İşlerinde 

Yenilikle1 
1\ 1' lllt Şefimiz İsmet. İnönil -
lYI niln Kastamonu, İnebolu 

Bu limanı; Amasra limanını ya
pacak olan İngiliz şirketinin der
uhte edeceği tahmin olunmak -
tadır. 

Lisanımız 
•Ulus• da Falih Rıfiu Atay ev

velki gün bir makale ne~retti. 

Dilimizin, gramer kaideleriınizin, 
artık istikrar bulması zamanı gel
diğini ,haklı olarak, üade ediyor. 

Zengin Türk dili kaynakları ü
zerindeki çalışmalar çok faydalı 
olmuştur. Yeni kelimeler meydana 
çıkmıştır. Fakat, bunlardan şimdi 
hangilerini konuşurken, yazar -
ken, lritablarda, mekteblerde kul- ı 
!anacağız?. Bunu tayin etmelidir. 1 

Ulus muharririnin dediği gibi, 
geriye rücu etmiyerek, müfrit ha
reketlerle, lisanı yeni kelimelerle 
doldurmıyarak türkçemizi bugün
kü nesil için mü;takar bir hale 
sokmalıyız.. Aksi takdirde, konuş
tuğumuz, mekteblcrde çocukları
mrza okultıığunıuz başka başka 

diller meydana geliyor .. Az sonra, 
birbirimizi aıılıyamıyacak bir hale 
geleceğiz. 

Türk ırramerini de yapmak za
maru artık gelmlşllr. <hamersiz 
tedrisat, her halde noksan bir dil 
tedrisatı olmaktadır. 

B'ORHAN CEVAD 

1 spor ve M e k t e p 1 i 1 er] 1 Amasra 
M k 1 d B. Limanında 

e tep er e ırer Temizlik 
Spor YurduKuruluyor iii Japıır ~ıkarıldı 
Her Vilayette Bir Spor Bölğesi 

Ve Her Şehirde Bir Spor 
Kümesi Olacak 

Mektebli kızlannuz idman şenliklerinde 

Amasra limanının temizlenme
si için şehrimizden müteh.:ssıs 

memur ve işçilerin ~önderildiği

ni yazmıştık. 
Bu suretle yapılan ilk çahş -

malar netice.;ınde; lıananda ba -
tarak orasını sığlaştıran iki vapur 
çıkarılmıştır. 

Umumi harp senelerinde rıhtı
mın dibinde batan birinci vapur 
ancak dınamıtle parçalanmak su
retile çıkarılabilmişti~. 

1931 deki büyük fırLınada ka
raya düşen ikinci vapur ise, ya
rası kapatılmak suretile suyu bo
şaltılmış, hattıi içindı•ki kömürün 
bir kısmı bile çıkarılmış ve sonra 
yüzdürülmüştür. 

Bu vapur ve içindeki kömürler 
şimdi maliyeye intikı:I etmiş bu
lunmaktadır. ve mali~·e de gemi 
ile beraber kömürleri de satılığa 
çıkarmıştır. 

---o--

Çöp 
Kutuları 
Meselesi 

M ektep talebesi olan sporcu Her yurdun forması; o mekte-
gençlerin Jdüplerinden çı- bin forması olacaktır. 

karılmaları hakkındaki ka- 2 veya daha ziyade spor yur -

Temizlik 
işlerinde 
Yenilik 

Bu Usulün Tatbikine 
İmkan Görülmedi 

rardan sonra · her mektepte bir du tesis edilmiş olan yerlerde; bu 
spor yurdu kurulacağını yazmış- yurtlardan mürekkep bir küme 
tık. teşkil olunacaktır. 
Sağlam ve gürbüz bir gençlik Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 1 

yaratmak ve mekteplerimizdeki büyük şehirlerimizde de, her semt Belediye Tecrübe fçin 
spor çalışmalarını bu suretle bir te bir küme vücude eetirilecek - 18 Araba yaptırdı 
nizam ve kontrol altına almak tir. 
gayesini güden Maarif Vekaleti 

bu hususta mühim bir talimatna
me de hazırlamış bulunmaktadır. 

Bu talimatname mucibince, 

Bir vilayet hucludu dahilinde 
bulunan bütün yurtla•dan da bir 
bölge teşkil olunacaktır. 

Gece Ve Otöbüsler 

K abahat işlemek için, insan. 
lar, ge<:eyi intibah ederler. 
Gece, suçlarımızı, ayıbları· 

mızı örten siyah, kalın bir per • 
dedir. 

İşlerine yaradığı için geceyi se
ven insanlar, ekseriya kötü ni • 
yelli kimselerdir. Gtte, birçok

laruruz.ı laübali, kalender, ihmalci 
yapar. Ge~eleri, vaziJe hissimiı 

zayıflar. 

Etrafınıza, bulunduğunuz mu
hite bakınız. Bu hali görürsiinüz. 

Gece, saat 22 sulanııda bir oto
büse bininiz, araba, kendi b1ldiği 
gibi gider. Artık, o saatte, onun 

vazifeye bağlılığı, talimatname 
kaygısı zayı.llamı ·tır. 

Geçen gece, bc]l•diyenin önün
den bindiğim bir Fatih - Şi~li o
tobüsü .. rnübal.iğasn. SÖ.} lüyo • 

rum • beraber hareket dtiğinıiz 
bir tramvaydan dnha sonra Tak
sime viisıl oldu. Şoför, bu saattf', 

acele sefer yapıp yolcu t ı~ acak 
değildir. Binaenaleyh bildiği gibi 
hareket etmekte kcndisiııi sex -
best sayar. Halbuki, gtte, nakil 
vasıtalarının daha arunsız, daha 

sür'atli işlemf'si mümkündür. Çün• 
kü, yollar tıkalı değildir. Bilfarz 
sabahleyin, Harbiyf'den Taksime 
bir tramvay arahasının çe\•rek sa· 

aite gelm"'ini. yollar tıkalı oldu
ğu için, belki mazur görebiliriz. 
Yn gece?. 

Otobüs sür'atH giden, yolcuyu 
daha ziyade rahat ettiren bir na
kil vasıtası olmak icab etmez ınl't 

Otobüs seferlerinin bir vakit ta
rilt'Sinc bağlannıa~.ını, gccf'leri 
sıkı kontrol eJilmtsini alakadar
lardan ricn cdiyoruın. 

REŞAD J<'t'YZI 

ve Çankırı havallsınde yap
:ıkJarı tetkik seyahati esnasında 
lııceJenen muhtelif işler arasın -
d; meyVecilik mevzuu da tetkik 
0 unmuş ve bilhassa meyve ve 
•(:a~ mıntakaı;ı olan bu muhitte 
meyVeciliğin inkişafına büyük 
ehe"'-. 

Şimdiki halde bu iş için müte
hassıs mühendislerimiz mahallin
de tetkikat yapmakla meşguldür
ler. 

Belediyece tramvaylara çöp ku
tular1 konulması düş.ınüldüğilnü 
yazmıştık. Aldığımız malfımata 

göre, bundan istenilen netice alı
namıyacağı anlaşılnuştır. 

tekmil erkek mekteplerinde ol -
duğu gibi kız okullarında da bi
rer spor yurdu tesis olunacak -

Her spor bölgesinin başkanı vi
layet valisi, her şehrirı spor kü -
melerinin başkanı da vilayet ma
arif müdürü ve bir mektebin ta

lebe spor yurdunun başkanı da 
mektep müdürü olacaktır. 

Temizlik işlerinde, günden gü
ne bir takım yeniliklcı düşünül
mekte ve tatbik kabiliyeti olan -
!arın derhal tatbikin~ geçilmekte
dir. Bu cümleden olmak üzere, es
kidenberi kullanılan faraşlann, ' 
çöp işinde kuJianıJmamasını te - 1-------------·-

-..uııyet verilmesi kararlaştı -
nJınıştır. 

m Bu maksatla Kastamonudaki 
eyVe fidan!"" .. tl b .. ··ıt·· le ı6• sura e uyu u-

k elek ve en modern bir şekle so
u acaktır 

AYrıca Kastamonuda yapılacak 
muht lif l?ı e yeni tesisat meyanında 

1• Odern elma bekletme ve amba
al Yerleri de inşa olunacaktır. 
. lllemıeketimizde elma ticareti i

iın_ başlı başına ve yepyeni ilk 
esısatını te 

in şkil edecek olan bu 

t . Şaat Yapıldıktan sonra meyve 
ıcare!tnıiz 
Yık 

0 
hariç piyasalarda la-

n· lduğu mevkii almış olacaktır. 
'.!' ığer taraftan bu civarda ve 
mosya, Taşköprü ve Dadayda 

evcut ır kl • . t· fad ma ardan azamı ıs ı-

1 e olunarak köylüye ve ekici -
ere b 1 suı 0 . su temin olunması ve 
~ma ışlerinin daha ziyade ge-

ll 
1
t11mesi de emrolunmuştur. 

la Unları sUratle yapmak ve su
hema İ§lerini fennlleştirmek için 
ııu men tetkikata başlanacak ve bu 

retıe yaz . . d b .. 
hinı mevsımın e u mu-
lır. İşlere de başlanmış olacak -

aıtYrıca İnebolu limarının sür -
ın e Yapılması da kararlaştınl 
~ bulunmaktadır. 

de u meyanda limandaki men -
ce~~lt uzatılacak ve derinleştirile

ır. 

Diğer taraftan o havalideki lise 
tahsili çağında bulunan gençlerin 
ve muhitin en mühim ihtiyacına 
cevap veren Kastamonu Lisesinin 
tam tesisatlı ve modern bir şekle 
getirilmesi de kararlaştırılmıştır. 

Bunun için mevcut binalara i
laveten yatakhane, foboratuvar, 
atelye ve k1şlık teneffüs yerleri 
gibi binalar vücude getirilecek -
tir . 

Maarif Vekaleti; li'enin bütün 
noksanlarının itmamının neye mü
tevakk1f olduğunu Kastamonu 
Maarif Mildürlüğilnden sormuş -
tur. 

Bunun için yüz bin liralık bir 
tahsisat gönderileceği anlaşıl -
maktadır. 

Havalar düzelince hemen inşa
ata başlanacaktır. Ayrıca Haziran 
ayına kadar Kaııtamonuda modern 
ve gen.iş bir orta mektep binası • 
na da kavuşacaktır. 

Fizik Ve Kimya 
Dersleri 

Orta mekteplerde okutulmak
ta olan fizik ve kimyı. derslerine 
ayrı ayrı not verilme~i dün Ma
arif Vekii.letınden Maarif Müdür
lüğüne tebliğ olunm~tur. 

Maarif Müdürlüğü bu tebliği 
hemen mekteplere tamim etmiş
tir. 

ZORBALAR 
SALTANA Ti 

"'o. 48 
:ı;:-

aJın ger Padişah bu direktifi haber 
iltifışU olsaydı Sadrı Anadoluyu 
Sut~ arına garkederdi. Zaten 
le:nd 11ahmudun da istediği A-

ar Paşa zorbalarının biran evvel o 
rtadan kalkmaları idL 

Sultan M 
mahr . ahmudun en yakın ve 
vard e~ı esrarı olan tek b.ir kişi 
let e~ u da Halet efendi idi. Ha-

endi. fe k l. . 
llaz b' ' v a ade zekı, kur -

' ır •damdı 
Sultan M . 

efend' •hmut bir gün Halet 
_'Ye Unları söylemişti: 

,_ Efendi· b "lk .. d l . "Urta • u mu u ev etı 
rnıak · · 

°'!ad ıçın Yeniçeri· ocağını 
an kaldırmak lwmdır ... Bu 

.uım: .M. Sami KARAVEL 

ocak ıslah ve tamir kabul etmez. 
Bu işi Alemdara çürütmek ve 
ondan sonra; vücudünü yok et -
mek muvafıktır. 

Padişah; Yeniçeri ocağını or -
tadan kaldırmağı karara almış -
tı. 

Fakat; Halet efendi Yeniçeri o
cağının ortadan kalkmasına taraf
tar değildi. Bu sebep.~ el altın -
dan Yeniçerilerı '"tuyordu. 

Halet efendinin Hamit efendi i
le de ahbaplığı vardı. Başbaşa 

vererek arasıra gizli, gizli konu
şuyor !ardı. 

Bir gün Halet efendi, Hamit e-

Yapılan teklif üzerine beledi - ı 
ye bu işin tetkikini, heyeti fen -
niyeye vermiş ve son günlerde 
fen heyeti bu hususu iyice tetkik 1 
etmiş ve şu neticeye varmıştır: 

tır. 

Bu suretle Hk iş olarak tl'niver
site ve bütün yüksek mektepler
de, liselerin ikinci devrelerinde, 
öğretmen okullarında ve ticaret 

liseleri ile erkek sanat okulların
da ve kız enstitülerinde birer ta
lebe spor yurdu kurulacaktır. 

Bu yurtlar; tesis olunduğu oku
lun isimlerile tanınacaktır. 

Mekteplerd~ki bu spor yurtları
na; 17 yaşını bitirmiş c•lan ve sıh
hatının sporla uğraşmağa müsait 
olduğu mektep dokto•u tarafın -
dan verilecek bir rap•ırla teyit ve 
tasdik edilmiş buluna,ı her tale
be girmeğe mecbur bulunmakta
dır. 

Tramvaylarda, çöp kutusu kon
mak için en münasip yer, araba
ların iki yanındaki >ahanlıklar

dır. Bu sahanlıkların ise en mü -
nasip yerine dahi bir !>'ulu konul- I 
duğu takdirde bir .YH• tutacak- =============~================= 
tır. Ve tramvayların - hemen her 
zaman - haddinden fazla kalaba
lık olduğu cıhetle gerek içerde, 
gerek sahanl1kta bulunanların 

kutulara çöp atabilme•' için , ku
tunun önünde duranların çekil
mesi lazım gelecektir, ki balık is
tifi tramvaylarda buna imkan 
olmıyacağı anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, tramvaylara konul
ması düşünülen kutuların hiç bir 
fayda temin etmiyeceği gibi, lü
zumsuz olarak bir yer işgal ede
ceği cihetle bu işten sarfınazar 

edilmesi heyeti fenniyece alfıka

darlara bildirilmiştir. 

Ancak buna karşılık olmak üze
re şöyle bir tedbir alır.ması ka -
rarlaştmlmıştır: 

Muntazaman, her tramvay du
rak yerine bir çöp kutusu kona
cak ve halkın bilet, kağıt vesaire 
gibi şeyleri bunların içine atma
ları teır.;rı edilecektır. 

fendiye sordu: 
- Hocam maşaallah; Kamerlabı 

zorbabaşıya çu-ağ "Ylemişsin? .. 
Sultan Mustafadan sakladığın 

gözdeni nasıl oldu da verebildin? 
- Ah; efendi hazretleri, nasıl 

vermiyeyim? .. Biliyorsun ki, sür
gün olmak, kellemi verm<\< hiç -
tendi.. Ne ise bu kızırı yuzünden 
kurtulmuş bulunuyoruz .. Dedik -
ten sonra: 

Ellerini uyuşturdu. Ve gayet 
mahrem bir söz sôyliy<cckmiş gi
bi etrafına bakındı. Ellerini u -
ğuşturarak sözlerine şunları ilii

ve etti: 
- Efendi hazretleri; Allah sağ

lık verirse bu a\,dı aciz efendi -
miz hazretlerine buyük hizmetler 
ifa etmek üzere hazırlanmış bu
lunuyorum. 

- Ne sı;retle? .. 

- Zatı aıinizden b r şey sak -
lamak had im drğıl .. Kamertabı 
yalnız Aletr.ddra sus ıçin verme-

Seyyar 
Satıcılık 
Meselesi 

Meyve işlerile alakadar kabzı
malların belediyeye müracaat e
derek arka ile satış yapan seyyar 
satıcıların tekrar faaliyetine mü
saade edilmesini, meyvelerin hal- · 
de ve manav dükkanlarında çü -
rümesinin önüne geçi•mesi için lü
zumlu olduğunu söyledikleri ma
lumdur. 

Belediyeden yaptığımız tahki
kata göre, bu işle henüz esaslı 

bir surette alakadar clunmamak
la beraber, mevsim iribarile sey
yar satıcılığın meyve sürümü ba
kımından bir ehemmiy<t ifade ct
miyeceği ileri >lirülmekte ve bu 
işin ilk yazdan evvel düşünülmi
) rcc tt i ar. leşılmaktod.r 

dlm . . ~) nı· z~ırrı~'ıda üLi zorıbaı:~ı: 

yularını eline alarak yavaş; yavaş 
mevkii ihtirastan düşürmesini de 
tenbih eyledim. 

- Ha; şimdi anladım ... Mükem
mel d~şünmüşsün? .. Zaten; bu 
görmı>miş zorbalar bu saltanat ve 
debueb içinde fazla barınamadan 
sukut edeceklerdir. Bu işe en ev
vela esn ba~ıanıış bulunuyorsun?. 

- Tabii, bak Alemdarın Ka -
bakrı M..s'.afanın keıleı;ini kes -
mek ve Rumelif<ııeri kalesini zap
tetmek üzere gönderdıği Pınarhi
sar ayam Ali ağa Kabakçının ya
tagında bulduğu hasn:ı ve müs -
tesna dilberı yanında alıkoyarak 

çengi çaqan< ·o başlamış bulunu
yor. İşittr.fdme nazaran bu zorba 
geyet ehlı namus ve iffetten bir 
adom imiş .. Lakin, bir İstanbul 

dilberinin onu az bir müddet için 
çileden çıkarması kafi geldi. Şim
di; Pınarhısarı Ay ... rn \~e avenesi 
evlerine karıları doldurmuşlar, 

Su 
Muslul ları 

Sıklaştırılacak 
Sokaklarda bulunan su musluk

ları aralarının fazla açık olması 

dolayısile, sokakların yıkanması 

adi hortumlarla yapılmakta idi. 

Musluk aralarının bu derece açık 

olması bir çok cihetkrden mah -

zurlu görüldüğü cihetle bunla -

rın daha elverişli bir hale getiril

mesi için ara mesafelerinin 50 

metreye indirilmesi kararlaştırıl

mıştır. 

Bu suretle sokakların yıkan -

ması, bu işe mahsus olnn •Şaryö• 

lerle yapılacak ve önumüzdeki ay 

içinde tatbikata geçikcektir. 

i .1iı~ ile meşgul olımaktadtr -
lar. 

- Evet; işitiyorum .. Hata; ge -
çen gün divana Alemdar Musta
fa Paşa, palasız ve pıştavsız gel
miş .. Akşamları erkenden hare -
mi hümayüna çekiliyormuş .. Sa
bahları divana ancak öğleye doğ
ru gelebiliyormuş .. 

- Göreceksiniz; Sultan Mah 
mud efendimizi ve bu mülk ve 
devleti aciz Hamid Efendi kur
taracaktır. Elden geldiği kadar 
güzel kızlar toplayıp bu zorba -
!ara el altından takd:m etmeli ve 
onların bükülmez sandıkları kol
larını, bellerini bükmelidir. Bun
lar bir kere bu rezaletlere düş -
tükten sonra ötesi kolaydır, 

- Doğru, halkın ağzına bu he
rifleri dinsiz ve imamız diye dü
şürmek lfızımdır. Yeniçerileri de 
bu yolda halkı teşvik ve isyana 
sevketmek için körüklemek kfı -
fidir. 

mın iç.n, bir müddet evvel, bele- Haın"urn ve ffcyyorLtan 
diy~ temizlik işleri atclyesinde U il il il 
bir çöp toplamağa mahsu. el ara- Yapılan Mu· racııatlar 
bası yapılmış ve elvcrl{li olup ol- ;ı 
madığı denenmişlı.. 

Bundan pek muvafık nefice a
lınmadıı;ından ikuıcl bir tecrübe 
daha yapılmış ve bu yeni yapılan 
18 ~raba, ilk olarak Beyoğlu ci -
betinde on beş gündcnberi kulla
nılmaya başlanmıştu-. 

Bu on sekiz araban.o tecrübe -
sinden muvafık netice ahnınca ay
ni mode ide arabalar ımal edile -
rek şehrin tekmil semtlerinde kul
lanılaraktır. 

-0--

Liselerde 
Tarihçeler 
Yapılıyor 

Bazı Lise idareleri ; mekteple
rinden mezun olanları ve mektep
lerinin tarihçesini giisteren eser
ler hazırlamaktadırla!-. 

Bu cümleden olmak üzere Edir
ne Lisesi müdürlüğü de bir .o -
kul Tarihçesi. yapmağı kararlaş
tırdığından mezkiır mektepten 
meıun olup ta halen yilksek tah
silde bulunan talebelerin resim 
ve isimlerinin gônderılmesi Ma -
arif Vekiiletınce tensip olunarak 
dün bu hususta Maarif Müdürlü
ğüne tebligat yapılmışur. 

- Kamertabdan hiç haber alı
yor musun? 

- Günü günilne ... 
- Burası şayanı dikkat doğ -

rusu ... Nasıl haber alabiliyor -
sun? 

- Kamertab Alemdarın yanına 
gidernen bizim haremağalarından 
birisini beraber alıp gitti. Ma -
lüırtı)•a, Alemdar zorbasının ha
remağasından ve saray tertibin -
den halleri yoktur. Harem dairesi 
yeni teşekkül ediyor demektir. 
Haremağası çok sadık bendega -
nımdanclır. Kamertab yirmi dört 
saatlik vukuatı şifahen Araba bil
dirir, Arab da benim hergün ya
nına yolladığım bir adamıma 

arzı malümat eder .. 
- Desene, Alemdarın canı se

nin elinde .. 
- Hiç §Üphe etmeyiniz efendi 

hazretleri .. İstersem bn akşam ya
tağında boğdururum .. 

(Devamı var) 

Hamburgta bir muLssese Turk 
Ofise müracaat ederek memleke
timizden buğday kq>eği , Köln -
de bir müessese de mühim mik ... 
tarda elma ulmak ıstcdiklcrınl 

bildirmişlerdir. 

Ayrıca Nevyorkla bir firma da 
bizden tilki ve sansar derileri, Ha
lepte bir müessese de zımpara al
mak istemektedir!ET. 

Birimizin Derdr 1' 

Hepimizin Derdi 
Kızılayın Nazarı 

Dikkatine 
İçtlitmlz iyi sulana pahah ol

ctutu, memba sularından .her sınıf 
halkın isUfade edf'me-diil (!Ok hak
h olan..k uman zamao mr,,·ı.uu 

bab.soJur. Hiç lfÜJ1he 7oll su, f'k· 
mek kadar ehemmlyf'ili bir m.-v .. 
zudar. Bir bardak suyun 40 para 
oluşu pahalldır, b.a blr lbtikirdır. 

Bunu her uman &öyltyebiliriı:. 

Bahusus, mtmba !o.Uyu diyt !3-&

Wa.n suların yarı yarıya tt>rko:.la 
karışlınld.Jiı daima sö7lenmf'kte
dlr. 

Su bahsinde, husuai bir rht>m
mtyetJ hal:ı olan bir df' madm su-
711 m.eRlesl vardır. Maden nyu. 
ki SJhhi bakundan mübrem bir 
ihtiyaçtır. Hastalar, vUçudlf"rin.

de ona lhüyaç blssetlen.ler madrn 
suyunu lçmeie mttburdurlar. Bu 
itibarla madf'n suyu Jülts w pa
hab bir su otanın. Be -kudla 
dır ki, 11.wlay. Embı6ni1Dd•ki •• 
GaJatasal']"dalU sa ftpralarınd:ı, 

madt>n suyunan bü.J'iik l>lr bar
dak doldurau fi.fflfrini 5 kuruş 

flaUa satbrm••tadır. Vf' ı.l(ı •iıP· 

be yolı: iti amami nı.ııatı llüı

mından bu takdire tlıtier bir a.a .. 
rekettlr. 

Fakat, bir de, ayni suya ntan 
bakkaUara Ye dJftor ha,.n .. re gr. 
lelim; bunlar, ayni b1i7üklülıtt>ki 
ıı.,ıerle, ayni suyu il lı:unış flat
ıa satmaktadır. Bir •l~de "" kuru' 
ırlbl mühım bir farll:la. biylt" ih
U7aci olan bir sa7119 11ahlmaı ına 
bir lhltkir ,rözile bakmamak v,. 
buna. Köı yummak 'kabil driildir. 
Kızılay d<'rolanna m::ık lt"nıtlf'r

df' oturanlar, bu n1n "" yakın 
bayiinden almak IDH'barlyetJn .. 
dedirler. 

Binaenaleyh, bu işe, li,.-ık o.
doğu ehemmfyrt vertlf'rff:, btr an 
evvPI bu lhtikinn ÖDÖ9f' ır~lme
slni umuqıun 111ı.1ıaau ~ aıa ... 
kadarlardan dilt"ria.. 
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1 Akdeniz ihtilafı Büy~yor 1 j 

it lya, lngiltere ile Fransanın 
Arasını Açmıya Çalışıyor 

1 Meraklı Şeyleri HÖK 

Oç ihtimal Var: lngilfere Ya Seyirci Kalacak, 
Ya Araya Girip iki Tarafı Barıştİracak 

Veyahut Müdahalede Bulunacak 
Berlin, işin Doğrudan Doğruya 

Müzakere ile Hallini istiyor 

Bütün bu iflere seyirci 

atikanın gazetesi İngillz 
devlet adamlarının Romayı 
ziyaretleri dolayısile Fran

va.riııetinde kala" Milletler Cemiye tinin meşhur bina.n 

w 
sa ile İtalya arasındaki gerginlik
te İngilterenin alacağı vaziyeti 
tahlil ederken ya İngiltere tama
mile seyirci ve lakayd kalacak, 
yahud araya girerek iki tarafı 

barıştırmak rolünü almak istiye
cek ve yahud kendisini de bu ih
tilılfta alakadar görerek gergin -
liğin ortadan kalkmasını istlye -
cek; diye üç ihtimali ortaya sür
mektedir. 

Berlinin noktai nazarına gelin
ce, Korrespondenz Alman Harici
ye Nezaretinin fikirlerini anlat -

makla şöhret almış bir gazetedir. 
İtalyanın Akdeni2ıde istediklerini 
alması llzıın geldiğini bu gazete
de yarı resmt Alman gazetesine 
göre Akdenizde vaziyeti büsbütün 
değiştirecek üç mühim nokta var
dır. Suriye, Filistin, İspanya. 

İtalya muhtelif şeyler istiye
bilecektir. Alcdenizde bugün bü
yük bir devlet başgöstermişt!r. Es
kiden Akxieniz sahillerinde baş

ka milletler kendilerine siyasi ve 
iktısacü imkiinlar hazırlamışlar, 

elde etmişlerdi. Bugün birleşmiş 
halde bir İtalyan milleti vardır ki 
dostlarından emindir. İtalyanın 
meşru ihtiyaçları nazarı dikkate 

alınacaktır. 

İngiltere için Akdeniz hayati 
bir ehemmiyete malik olmamak
la beraber İngiliz imparatorluğu 
için bu denizin hayati bir alakası 
bulunmaktadır. Onun için Akde
niz sah.illerinde sulhun tesisi İn
giltere için esaslı bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Korrespondenz Akdenizin vazi
yetini kendi nokta! nazarınca böy
le anlattıktan sonra ihtilafların 

doğrudan doğruya müzakereye 
girişilerek halledilmesi usulü mu
vafık olduğunu söylemektedir. 
Diğer taraftan Berliner Tageb

(Devanıı 6 ıncı sahifede) 

Müdhiş Bir Deniz ''Sivri Sineği,, 

Rir lngiliz münhendisi tarafın aan i11şa olunan bu (Vedet - karakol gemisi) nin Sutampton tecrübele
ri yapılm<lktadır. Bu müthi§ tahrib ciletinin saatte 100 kilometre sür'ati vardır. Dm deniz torpili, üç küçük 
ıopla mücelılıe~dır Üç motörlüdür, ve motörleri 1,000 beygir kuvvetin dedir. 

BAKIM SIRASINDA 

KOKSALAR, KEMERLE& VE 
. -

İC ÇAMAŞIRLARI 

E 
skilere nbbeUe to çama.tarı at .. 
yenler 1"ündcn cüne aulı.JorL 

Dedelerlmb keten veya ipekli 

cömlekler, bunun tberlne yünlü fani
leler, z-ıbın denUen pamuklu 7etek.ler 

•lyerlerdL Kışın, en fakirin bile, ko· 

yun pc>stundan olswı, bir kürkü, blr 
kocutu vardı. 

Son zamanlarda, SJ>Orla ııiraşan l'CDO
lerlmb:, l'Ömleklerlntn altma, kafes ci
bl delikli ve ince bir fanlleden başka 
blrşe7 ıtrmlyorJar. 

Kadınlar da lo çam141rl&nna pek rat
bet cösterml:; urlar. Amerlkada ise hlo 
pymiyorlar. 

Amerika kadınlannm roblarmm al
tmda birşer yok. Sade bir Snlyen corJ 

işte o kadar. Bu suretle farkında ol ... 
mad.an dördüncü Banrt ve on üçüncü 

Lül zamanmdaJd kadınlan taklJd et

mif oluyorlar. Zlra, o devrin kadınlan 

da (iç çamatm) nedir bllmezlerdL 
Yedinci Şarl'ln l'Ö:tdesl AnJ Sorel, 

Hol&ndad&n iki lşlemell &'ecelik cöm· 

letı l'ellrtlltl vakii bütün kibar l<a -

dmlar bunlan evirmişler. çevtrm.Jt -
ler, ha1reUe bakmışlardı. 

Konara l'ellnce: ba ııol< eokldlr. Ya

nanhlar, RomaWar Tlicadl&rmı. l<a· 

nnlanm Ye l'ôtihlerinl ırtlzel 1'6ster

mek için kona l<all&nırlarcla. 

Orta çaiuı kibar kadınlan o kadar 
ıtkı korsa1ıır l'b'erJerdi lr:I kım.ıldan

mal<la detu, nefes almakla bile &ilçllik 
çekerlerdi. 

O devrin modau icabı sötıttn kaba· 
nk, belin de ince olması lbundı. Son 
rlrml sene içinde kona modam öldil. 
Kallananlar da pek aı kaldı. 

MUHARRİR KRALLAR 

Krallardan birçok muharrirler, e
dibi er ve ••lrler retışmlşllr. hinci Ro
berln lillne<1 raıdıh şiirler pek m .. -
hurdnr. 9 unc• Lülnln ııarıuu dikkat 

bir ahlil< kitabı vardır. Dördllnctı Han
rl colı l'Üııel ,ıırıer razardı. 

14 öneli Lül birçok -rıer bırak -

mıştır: (Mektublar, hatıralar). On be

tinci Lül, 1711 de küçük bir cotratra 

kll&bı Y&zllllf ve baslırmıttır. 18 moa 
Lül, on iki Yatında iken Komprien or
manını tasvir eden bir eser 7azdı ta
bettlrdL Blrcok eserler de tercüme et

ti. On tıelı.lzlncl Ltil, blrwk •llrlerde• 
maada, bir de. Parls - Briibel ae7a ... 
hatnamesl r•&dı. 

En eok yazan hiikllmd.ar, NaPOIJ'OD 
Bonaparttır. Bıraktıiı mektublal'l.D 
l<olleltslyonu, Korslka tarihi, halırala
rı :vlrml beş cUdden fazladır. 

FRANSA iHTİLALİNİN 

150 iNct SENESİ 

Fransızlar, bUyük thUliUn ,-ttı el
linci senesJnt kutlulamıya hazll'lanı -
7orlar. 

Bu münasebetle, lhUl&lln dli;er mll
letler üzerinde busule ~etlrdifl leslr

lere dair birçok lı:ooleranslar hazır .. 
lamışlar. Konlerans:lara 11 son ki -
nunda başlanılacaktır. 

?tlevzular tunlardır: 

H lemmus lhlUill, lhlilil ordusa, lb
tnaı hü.kiımeU ve ricali, matbuatı, lht.l

lile ald vesikalar, lbtllill ve din, fe
minizm, ılyasi ve içtimai prensipleri. 

llfİLYARDERLERİN GARABETi 

Amerika mll7arderlerinden BateJ' 
Vard seyahate elkmıı, bu sırada Ro-

maya utranu• ve <"'J< - Vesi&) ma
bedini .-örmiif. Pek beienmlt, Planmı. 
nslmlerlnl çizdirmiş. Amerlka1a dö
nü.nce hemen &J'nlnt yaptumış. 

lllabedln inşası, bahçesinin tanzimi 
15 ar sürmiif. 150 amele çalışD11f. 

Mllrarder, mabedin l<lişad edllecetl 
l'liıı bülllıı doollanm davel etnıq. Ho

llvudnn en l'Ü<ll &ruııeııl&rmdan ıtt 

im l'etlrtmlştlr. Blllllar ince uıııere bit
ler ve 1asem.lnler arumda O)'D.&m.IŞlar. 

s 
Kar 

evimle Gö -
nül ayni ma
hallede bü-

yümüşler, ayni 
mektebde oku -
muşlardı. Sevim 
mektebi bitirme -
den evlenmişti.. 

Kocas•le uzak bir 
Anadolu vilaye • 
tine gıtmişti. A -
radan on sene geç
ti. Sevimle Gönül 
birbirlerini bir 
daha hiç görme -
mişlerdi. Gönül 
bekardı Vaziyeti 
iyi idi. Yaşı artık 
yirmi yediyi bul
muştu. Sevim de 
ayni yaşta idi.. 
Gönültin şimdi -
ye kadar evlene
meyişinin muay
yen lıir sebebi 
yoktu. Birkaç ta
lih çıkmış, Göntil 
bunları beğenme

mişti. Gönülün 
gönül verdiği ba, 
zı delikanlılar da 
genç kızı beğen • 
memişlerdi. 

Fakat. bekar • 
lıktan memnun • 
du. Gezıp tozu -
yor, eğleniyordu. 

Başında ev, koca, 
çocuk gaileleri 
yoktu. Kendisini 
hala mekteb sıra· 
larındaki Gönül 
zannediyordu. 

Sevimle Gönül ayrıldıktan ilk 
aylarda sık sık mektublaşıyorlar

di. Fakat, bir sene sonra, birbir
lerinin adreslerini kaybettiler. 
Artık mektublaşmak mümkün de
ğildl. Hayat, yeni arkadaşlar, de
ğişik muhitler, birbirlerini ara -
mağa fırsat vermiyordu. Belki 
birbirlerinden on sene uzak kal
dıktan sonra, konuşacak mevzu • 
ları da kalmamıştı. 

Birbirlerini tamaın~n unuttu • 
lar .. 

Geçen gün, Gönül, eski hatıra 
defterlerini karıştırıyordu. Yeni 
taşındığı apartımanda, kütüpha -
nesini, yazıhanesinin gözlerini 
yerleştirecekti. Yaprakları sarar
mış bir hatıra defterinin sahife -
!erini çevirirken, gözüne, kırmızı 
mürekkeble yazılmış birkaç sa -
tır ilişti. Merakla okumağa baş
ladı: 

cBugün Sevim evleniyor_ Öyle 
hüzünlüyüm ki .. Kendimden sak
lıyamıyacagım .. Onu, çok sevdi -
jjim arkadaşımı kıskanıyorum. 

Sevim benden daha mı güzel? .. 
Benim de oldukça güzel oldugu• 
mu bütün arkadaşlan••· söylüyor. 
Fakat, şans .. Ne denir? Ben. hıilıi 
mekteb sıralanndayım.. Kimbilir, 
daha kaç sene dirsek çürütecejjim? 
Sonra ne olacak?. Hayat ue istik
balim nasıl bir cereyana kapıla • 
cak .• Hiçbir ıey bilmyiorum .. Yal
nı_, O-:J u.n çok acı duyuyorum.. 

Yağıyordu 
1 Yazan: REŞAD FEYZİ :ı-
bulacağtm .. O zam<ln ben s.eıı:, 
karşına, hiç beklemediğm bır 
manda, hiç beklemediğin bi'.' ıeol 
kilde çıkacağım .. Buna emı1' 

Gönül.. Aşkım. hiçbir vakit ~ 
miyecek .. Seni asla u>ıutmıyatd . ., 
ğım .. Yıllar geçecek, sen ben' fJI 
nutacaksın.. Bütün hatıra!at1 
zihninden silinecek.. Fakat, bet' 
aeni unutmıyacağım.• diyordu:.., 

Hikmetin bu mektubu ben• i" 

dil§ündilrdü. Ona inandım.. FJ 
kat, sonra, kendi kendime ev • 
güldüm.. Giilıi§üm kısa ıürG~ 
Birden hiddetlenmi§, asabiltf 
mntim .. Bu çocuk benı aldatı!lıf 

.. J"!l" 
avutuyor, ıaçmaltyot", de<>1 

Gözlerim doldu .. Fakat, bu gee;. 
tekrar Hikmeti dÜ§Ünüyoru"'"" j 
çocu~ çok ıeuiyorum. Acaba, 
larca aonra, hakikaten beni ge: 
bulacak mı?. Bugün Se11im ev 
ııiyor •. Ben de kalbimı gizlice JI~ 
metle nt§anlıyatl'!f\ mı•. Sonl'G• 1 
aukutu hayale uğramaz .m•vı;, 
Seııimt kukanıyorum .. ltıraf 

meliyim .. Kendmi teselliye "'~ 
tacım.. Hikmetle yüreğimi do~ıııl 
malc mecburiyetindeyim .. H• 
ti dil§ünerek teselli buluyorı<~ 
Onun sözleri, vaidleri hayal 
olsa, §imdilik, bunla~la k~ifll~ 
uutmak mecburiyetındeymı.- r 
ııü!, metin ol .. Hayat uçurumtl ıtl 
nanndaki dikenli, fırtınalı 11° 0 . 
da iradeni kaybetme .. Haydi g 
reyim şeni Gönül .. • ı' 

Gönül hatıra defteri llzeriııd 
başını kaldirdığı vakit. bir rii>'", 

Kalbim sızlıyor. Sanld, başımda. 1 ı;er 
dan uyanmış gibi da gın ve ...a 

ağır bir yük var .• Merud değilim.. semdi. Gözlerini bir iki defa_WJ 
Altı aydanberi konuştuğum Hik- ,,,jll' 

kapadı.. Duvardaki saatin t,.. ...,t bile, şimdi gözlerimin öna~ 
de bir akreb gibi canlanıyor •. Ar- ları kulaklarında ne korkuııÇ 
tık Hikmeti de sevmiyorum .. O da uğultu yapıyrdu. Gözleri, •• 
benim gibi bir talebe. Beni çok bir noktaya dikilm~, ~ım~ld~~ 

yordu. Derinderin duşundu.. 1 sevdiğini, hayatımızı birleştirece- (Devamı 7 inci ıahıf"' 

gimizi, benimle mutlaka evlene - '..o:============~ 
cegini söylüyor .. Acaba doğru mu?I" Radyo 
Ona inananayım mı? ônümüzde 
daha uzun seneler var. Kimbilir, Par ranı1 

nasıl fırtınalı hıidiseler cereyan Ankara Radyot~ 
edecek?. Hikmet, daha tahsilinin BUGt!N 

yarıS"mda .. Bir o kadar daha oku- ı 
yacak.· O vakte kadar birbirimizi 
unutacağız .. Hayat, ont• bir tarafa,

1 
beni bir tarafa atacak'. O, beni ıe
uiyor .. Fakat, bu, çocukluk aşkı .. 

O, istikbalini kazandıkta" sonra, 
hayat önüne birçok genç kızlar ve 
kadınlar çıkaracak .. Onlarla eg -
lenecek, onlarla düşüı:ı kalkacak. 
Ben artık Hikmeti u>ıutm<llıyım. 

Of .. başım ağnyor .. Gecenin saat 
on biri.. Odamda yalnızım.. Çok 
ıztırab çekiyorum.. Dokunsalar 
ağlıyacağım .. Hikmet geçen gün 
yolladıgı mektuunda· clki sene 
sonra darülfünun kimya §Ubesine 
gireceğim.. Orada üç sene oku -
duktan sonra kimyagPr olacağım.. 
Sonraaskerlijjimi yapacagım.. Ve 
bir müessesede kimyager olarak 
çalıfmaga ba§ltyacafjvn .. Biraz pa
ra biriktirecegim .. Evlenmek içi" 1 
haıırlanacağtm .. Sonrc. gelip seni 1 

18,SO Protram. 
ıs,u Müzllr. (casbt.nd - Pi). 
19 Konllfm& (ziraat -uı. J' 
19,ZO saat, ajaııa, meleoroloJI 

berlerl ziraat bonuı (ftat). .~ 
19,SO Türk müzlll (Fasıl bef 

Jllcazkir faslı). 

ıo,ıs KonUflJI&. 
Z0,35 Türk müzltl (ııarlotar)· I 
1- Le1la - Hiu.am ııarl<ı " U 

babı hüsnü an. ,ıl 
z- Leyla - Hli•am ııarkı - ıı 

intizar oldum. ~ 
:ı- Lenı'l - Rüıam ııarl<ı • 

ilki. 
4- Refik Fersan - TanbUJ' 

1 
5- Lem'l - Suılnalt ııarl<ı -

hicranlı. / 
6- Lem'I - llası ııarkı - "J•• 

<Jan. / 
1- Hali< Ulrkilsll • Yüril dlll>•1 

01nı.raıı: Semahat özde~-,,1 
Çal&ıılar: Veelhe, Wll< .,. 

Fersan. 1111' 
u Saat, -· lahYIW. ...... 

na1tuı tıonuı (fl&t). . .,/ 
U,11 Jlltlzlk (Ha mlhtll • frlP'" 

ICurtet). 1 
22,41 MU.Ilı (ktiçllk ark ..... 

Necl11 Afkuı). I 

Doktor hastaların bakım sıralarını bitirdlkt'lll 
sonra, Güneye ı:f>ldL İlk önce sordu: 

- Nasıl geçirdin geceyi!. 
- Çok güzel doktor .. YOS A 

- Yoo .. İşte bu olmaz. Komplimanın bu kadarı 
yersiz. Siz iyi olun da yine sevgimiz, beraberliğimiz 
olsun. Hastamdıruz, şimdi de yakın tanıdığım, sev
diğim birisi olursunuz ... 

Dedi. Güney bu sözleri: 
- Siz de öyle doktor. Benim sevgili ve saygılı 

%3,45 - U Son aJau haborleıl 
:rannld profram. 

YAKIN 

ız.ıo Türk uıiizıtl - Pi. ,./. 
ıs Saat, ajans, meleoroloJl b• , f 
ıs.ıo - H Milzlk ('"n parçalof - Ağrı, dolgunluk filan?. 

- Hiçbir şeyim yok. 

Doktor bir saniye durdu. Sonra, gözlerini gene 
KlZın gözlerine bağladı ve onun minicik ellerini a
vuçlarının içine aldi: 

- Güney, bugün yurtta son günün .•• 
DedL Güney güldü: 

- A ... Doktor yüzüme karşı böyle son gün ..• 
demeyin. Konukseverliğiniz de mi Y'Ok? 

- O ba~ka. Başımın üstünde yerin var. Fakat, 
önce doktorluğunıu yapayım ... 

Dedi, anlattı: 

- Bütün araştırmalarımız bitti Fennin, tıbbın, 
doktorluğun yapılmasını istediği herşeyi yaptık. 

Hiçbir yerinde en küçük hır bozukluk bulamadık. 

Bana geldiğin zamanlarda hastalığını bulamadığı· 
ma üzülüyordum. Fakat, şimdi en küçük bir üzün
tü duygum bile kalmadı. Sağlamsın, iyiı;in, içlı dışlı 
en güzel, en gürbüz bir gövden var! 

No. 48----• 
- Peki doktor, beni aylarca kıvrandıran o baş 

ağrılarım, kafamdaki dolgunluk nedendi?. Daha 
şurada üç dört gündür ki, başımın iyiliğini, sağlıı-
ğını buldum. · ' 

- Baş ağrılarınız, kafa dolgunluklannız hi~ir 
şey değil Sinir bozukluğundan, yorgunluktan ge
len ağrılar. Burada size verdiğim ilaçlar arasında 
sinir için olanları da vardı. Bakınız onlar hemence
cik iyiliğini gösterdiler. 

-· Peki amma doklıor, ben nlçiİı. sinirli ~lİ.trurn? 
Sinirlenecek h.icjbir şeyim yok. 

- Herhalde var. Kendiniz! birşey için üzüyor
sunuz. 

Onun için üzülüyorsunuz. Ondan yana kendi
nize derd ve hpstalık yaratıyorsunuz! 

Güneyin hpkırnuzı teni birden apak oldu: 
- Ah doktor, yalnızlık, kimsesizlik. İşte beni 

sıkan şey. · 

Yuaıı: ET.EM İZZET BENIQ ---··--· 
Dedi, ilave etti: 
- Bakın b~ada ne kadar iyileştim. Sinirle • 

rim düzeldi, baş ağrılarnn geçtl Üzüntülerim dur
du. Şenlendim. Kilom arttı. Rengim değişti. En 
tatlı, en berrak gün ve gecelerimi burada geçirdim. 
Sizin bende yarattığınız sevgi ve sayıgı bütün ben
liğimde yeretti. Yurdunuzu sevdim, yuvanızı sev
dim, sizi sevdim. İyiliğiniz, gönül alıcılığınız, öze
J!.İniz, bakıınınız, tatlı diliniz beni size o kadar yak
laştırdı, o kadar ısındırdı ki... 

Doktor bütün bu coşkun öğümler karşısında: 
- Hep bunlar sizin iyiliğinizden. Kendinizi 

hepimize çok çok sevdirdiniz!. 
Ded. Güney devam etti: 
- Bilseıi'iz hasta olmadiğıma, iyileştiğime ne 

kadar üzüldüm. Hasta olsaydim da burada, yanı
nızda kalsaydım.. diyeceğim geliyor!. 

Doktor sözlerini ;en gülücüklerini boia boğaı 

tanışım, doktorum olacaksınız. 
Diye karşıladı ve sordu: 
- Bugün çıkacak mıyım doktor?. 
- Evet.. İstediğiniz saatte çıkabilirsiniz. 
Güney yetişmiş, fakat, yaramaz bir genç lo2 

hoppalığile ayaklarının üzerinde srçrıya sıçnya ve 
doktorun avuçlarını av'l.ıçlarının içinde sıkarak: 

- Bugün çıkayım, fakat, akşam çayını yine be
raber i9tikten sonra, e mi doktor?. 

Dedi, ilave etti: 
- Şimdi sizi fazla alakoyınıyayım. Göreceğiniz 

hastalar var ... Amma çaya söz değil mi?. 
Doktorun dudaklarında başlıyan sevinçli bir 

gülümseme, yüzünde dağıldı: 
- Peki, söz!. 
Ve ayrıldılar. Doktor koridora çıkarken göz

lerinin içinde yine onun bol gülüşlü, yakın, sokul
gan, şen, tatlı ve sevimli varlığından sinen gölg., 
ler vardı. Kendi kendisiıııı: 

(Dev.- var) 

1357 Hicri l 
1354 ıtıııııl 

Zilkade İkinci !<Ali ııJl 
28 6/ 

1939, Ay 1, Gün 19, Kasır": 
lt klocikioun PERŞE!'lfl 

1 
f.J'ııi Vakıtler v aaati 

iL da, .,.ıı. 
~ - ı ıı ın 

Gün et 7 20 dı 

oıı. 12 ~ 1 16 de 

tlı:tndi 14 ss , "' d" ı. 

17 10 ıı oO "t· Alqam 
ı '6 ti 

Yatm 1! 46 ba 
İıı)aak 5 ı' ~ 
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rİSTANBUL'UN iç_iNDEN .. 1 Oğlunuzun istikbali ile 
Alakadar mısınız? Ekınek Meselesi HAYffiLI KOCA!. 

Karısı biraz zalim ve son derece 
geveze olan adamın biri doktora 
telefon ediyor: 

ikinci Nevi Ekmek Yapılabilir mi Ve 
~ - Yapılırsa Bir Fayda Temin Edebilir mi? 
~ C Yazan: Recai Sana1 1 

- Bay doktor ... Karımın çene 
kemiği yerinden oynadı. Yqlunuz 

düşerse lutfen gelip muayene e
diniz ... 

COCRAFYA DERSİNDE: 

Onun Yaradılışına Göre inkişafı İçin 
istidadına Dikkat Edinizf 

O rtaya, zaman, zaman bir 
takım meseleler çıkar ve 

tııiih . hunlar, baz an günün en 
nı ıtn dedikoduları halini alır; 

ese a: Terkos meselesi su me-
seles ' 
6 l .' Yol meselesi, ayakkabı me-
e esı e• 1 . el . ' ' mese esı ekmek mes e-

sı İl"h • 
B a ··· gibi. 
.. Unlardan ekmek yine gunun 

ınuhıın b" 
B ır meselesi oldu. 

ti en de bu mesele üzerinde 
uracağım. .. kü" İ ıs · k" l• , çun : nsan e ız pe-8.a: Yaşıya.bilir, fakat, ekmek· 
. z .. •Ekın ks" d 

ııe e ız yaşanamaz!• e-
l>c:ezse de, böyle bir yaşamanın, 
lıebu ber.bad birşey olacağı söyle-

ır. 

Ç\i~u ~.~e, •ekmek• mevzuu. kü· 
he buYilk, Yaşlı, genç, herkesi 
di ~lınızı, canü gönülden ilgilen· 

4r bir mevzu, bir meseledir. 
de ~e, ben de, bu allkayı kendim· 
h uyarak, hem okuyucularım, 

b:Sabına, hern de kendi payıma 
ırk • • 

tıı aç fırıncı ile şöyle bir konıış-
k a Y•Pmak isteğine kapıldım. Ba
rı. ıııl 0 nlarla neler konuştum ve 
e er din!ed· ltas ım. 

bakuı!ele bir fırına girdim. Etrafa 
ka l'llı. Tezgi.hdarlardan bq

Patrona benzer kimseyi göre
ıneyiııce sordum: 

; Ustanız nerede? Yok mu? 
• el:gihtarlardan birisi cevab erdi: .... 

_ Burada bayım, dedi. Karşıki 
kahvede ... Gelin sizi götüreyim. 

önüme dü~ü, götümü ve pat
ronla tanıştırdı. Patronla bir ma· 
sada karşı karşıya oturduk. Kah· 
velerimizi içerken sordum: 

- ikinci nevi ekmek tecrübesi 
iyi netice vel'di mi? 

Sigarasının killünü silkerken, 
ümidsiz bir baş sallayışla dudak 
büktü ve: 

_ Şimdilik bu tecrübeden fay
dalı ve müsbet bir netice alınmış 
değildir. Bu ilk tecrübeyi beledi
yenin emrile Beyazıdda bir fır1:° 
yaptL Denemek için bi~ de hır 
ekmek aldık; taze iken, eh, şöyle 
böyle .•. Fakat ertesi güne kalıh 
biraz bayatlayınca her dişin ko
lay kolay haklıyamıyacağı bir 

il 
l'A ik ropları n 

Tahribatı 
it . df 1ı·· QYatınızı iyi Mii a aa çın 
Mikroplarla Milcadele Etmeli 

1 ~an, nadiren tabii bir ö
Uıtıle ölür. 

talık b· Hayat ekseriya bir has· 
tiııd~ıı ır kaza eseri olarak vak -
ııUn - ~lrVel nihayet bulur. Ru -

İlıt~nuııe geçebilmek güçtür. 
ıyatJı 1 

da fre . 0 ıtıanın tesiri varsa 
h ııgı k·· n 'b" ası ı ' ~ ser ve verem gı ı 

tt.ıy:11~t1'ırd.aıı kl?ndilerini koru
htlar a~ seneler geçtikçe ihti • 
lıiriııQ.~ ~ırvetten düşer, günün 

lkı. gozlerini hayata kapar. 

tıı ha';:'
1 
Y.aşa~ış tarzı, yaş, il!h., 

dır. o d Uzerınde çok tesiri var· 
det va •recede ki asırlarca müd-

satı h 
di. " k ayat 25 yılı geçme -

•a at · "t· bunı ' ıtııkrobların keşfinder. 
r · aı:Qa ıo;n b l n ıtıuhafaza usulle • 
lıatıa 53u unınasındanbt>ri 50 ye, 

e çıktı. 

Halihazırda yalnız eskisinden 
daha fazla yaşamak değil, hayatı 
mümkün olduğu kadar uzatmak 
çateleri de vardır. 

Asırlarca müddet hastalık, ha
yatın icabatından addolunarak al· 
dırı§ bile edilmedi. Hıfzıssıhha 
nedir bilinme:ııd.l. 

Bununla beraber, faydalı tet
kikler yapıldı. Bu arada, bazı has
talıkların ayni adamda iki defa 
görülmediği anlaşıldı. 

Şurası muhakkaktır ki bir mik
rob aleminde yaşamaktayız, ağ • 
zımızda, burun d"liklerimizde, 
hançereınizde, barsaklarımızda 
ilah.. ınllyonlarc;ı mikrob vardır. 

Bu küçük hayvancıkları bulmak 
için alimler asırlarca uğraştılar. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

serltlik peyda eyliyor ... Meğer ki 
bir tas etsuyu içine doğranıp, iyice 
ıslatılsın !. 

- Niçin bu kadar sert oluyor? 
- Neden olacak unundan ... İçi-

ne yüzde otuz miktarında mısır
unu katılıyor. Bundan maada bir 
de sert un ... Hem de, bu mısır • 
ununun iyi değirmende çekilmiş 
olmamasının da çok tesiri de>ku
nur. Kullanılan mısırunu, Adapa
zarında yeldeğirmenlerinde çe • 
kilmiş undur. Ekmeği kestiğiniz 

zaman, içinde iyi öğütülmemiş iri 
parçalara tesadüf ediliyor. 

- Bu nevi ekmeğin halk tara
fınan rağbet göreceğini ürnid e
diyor musunuz! 

- Hiç zannetmiyorum. Bu cm• I 
(Devamı 7 inci sahifede) 

- Ferid, bir ayda devriiilem 
seyahati yapabilir misin?. 

- Hayıri... 
- Sebeb? ... 

- Yeni kunduralarım ayak -
!arımı sıkıyor da ondan ... 

SAFİYET NÜMUNESt.. 

Genç bir kız, kağıdcı dükkanı
na girer, kalem ucu ister. Kağıdcı 
sorar: 

- Sert mı, yumuşak mı olsun 
matmazel? .. 

Genç kız, kızararak cevab verir: 

- Çok yumuşak... Zira aşk 
mektubu yazacağım ... 

BÜYÜK BİR ENDİŞE: 

Feridin, daima düşünceli, endi
şeli olduğunu gören dostları me
rak ederler, sebebini sorarlar: 

- Niçin böyle düşünceli ve en
dişelisin? Bir derdin mi var? Bir 
düşüncen bir endişen mi var?-

- Sormayın derdim büyük. 
İşimden henüz emin aeğilim. Pat

ronum, beni yanına aldığı zaman: 
uSızi bir müddet tecrübe ede • 

ceğim. Sonra vazifenıze devam e
dip edemiyeceğinizi söyliyece -

ğim ...• dedi. O zamandanberi kat'i 

cevabını bekliyorum. Henüz bir 
şey söylemedi. 

- Doğru hakkın var. Fakat ne 
kadar oldu? ... 

- Kırk sene! .. 

1 ngiliz doktoru Perny'nin 
muhtelif çocukları tetkik 
ederek bu11ların belli başlı 

tiplerine dair verdiği hükümler 
pek şayanı dikkat görülmektedir. 

Bir kaç zamandır gazetemizin 
çocuk tiplerinden birkaçını yaz
mıştık. Bugün de şu resmini gör
düğünüz tipten bahis ve ne gibi 
hususiyetleri olduğunu görerek 
istidad ve kabiliyetine göre mes
lek intihabında yetişmesine çalış
manız iktiz;. etmektedir. Bu ço
cuk vücudca sağlamdır. İyi neşvü 
nema bulur. Çünkü ciğerleri iyi 

iş görür, yediğıni iyi hazmeder. 
Fakat şişmanlamağa çok istida· 
dı vardır. Gerek boğazdalÇ. gud
dei derekiye denilen thyrold ve 

gerek hazım için pankreas vazi
felerini çok iyi gördükleri için ço
cuk gitgide serpilir. 

Elleri kısadır. Çehre yuvarlak
tır. Fakat adalelerin kuvvetinden 
:ııiyade semirmek neticesi böyle 
yuvarlaktır. Çene katmerli, göz
ler büyük, bakışları zeki, dudak· 
lar dolgundur. Burun ile üst du
dak yakın görünür. 

Bunlar zayıf çocukların tabi ol
duğu kaidelere, bakıma pek muh
taç değillerdir. Çok kuvvetli gı
dalar istemezler. Çok uykuya da 

ihtiyaçları olmaz. Yedi saat uyku 
ounlara kafidir. Çok uyuyacak o
lurlarsa daha ağırlaşırlar, o za-

SıhhatU, gürbüz, fak4t sebataı.ı 

ınan vümıdce kuvvet ve çeviklik
ten kaybederler. 

AyoDaır ofil ~ fil 
~üıyüık. ~~vk.l~ırü 

Bu tipteki çocukların büyü • 
dükçe arzu edecekleri şeyle.- şun

lardır: Rahat, iyi yemek, iyi iç· 
mek. 
Eğer oğlunuz bu kabil çocuklar

dan ise dikkat ediniz: Bunlar çok 
nikbin olmak istidadındadırlar. 

Herşeyi gözle görmek isterler. Her 
kesi iyi bilerek çabuk itirnad e
detler. Bu yüzden ha!'Otta birçok 
üzüntülere uğrıyaıbilirler. Onlara 
dünyada herşeyin güzel olıruıdığı
ni ve herkesLn sözüne ve ıevgisine 

itlmad etmek de caiz olamıyaca 
ğını anlatmak lil.zımdır. Bu ço . 
cuklar daha ziyade hislerlle dü 
şünürler. Birşeyi düşünürken mu 
hakemeden ziyade hislerine tiıb 
olurlar. 

Bir de bunların merakı diğ<r ar 
kadaşlanndan üstün görünmek
tir. Söz söylerken, birşey anlatır
ken dinliyenleri meraklandır -
mak, kendilerinin büyük bir e
hemmiyeti olduğunu gösl<!rme~ 

isterler. Onun için çok kalabalık 
arkadaşlar arasında bulunmayı Güzel Kadınları Seyretmek Ve 

Çıplak Vücudlarını Koklamak 

Bir Çingene Kızı Diyor ki: Doğruyu söylemek 

Lazımsa Bu Ayı Bana Adeta Sevdalı İdi 

fID 
ir Fransız gazetecisi mühim 
bir sirkte terbiye edilen ve 
enteresan ounıaralar yapan 

ayıların yaşayış tarzlarını merak 
ctuıiş. Bunun için bir röportaj 
yapmıştır. 

Çok garib olan bu röı><>rtajı a
şağıya yazıyoruz: 

Mösyö Turkof ve Lukfa gibi 
mühim şd. <iyetlerle c ') kahve i
çebilmek şerefine nail olmak fır
satı her gün ele geçen bir şey de
ğildir.! ... 
Doğrusu, Pek istasyonunda tren

den inince biraz heyecan ve çok 
merak içinde bulunuyordum. Hof· 
manın meşhur hik~yelerindeki 

talebenin halini düş~nüyordum. 
Bu talebe, dostlarından birini zi
yarete gittiği zaman bir deve ku- ı 

şunun kapıcı vazifesini yap • 
tığını görünce şaşırmış kalmıştı. 

Acaba ben de ayni \'aziyette mi 
kalacaktım. 

- Terbiye ettiğim hayvanları 
mı görmiye geldiniz?-

Sonra hizmetçisine dönerek i!A
ve etti 

_ Mösyö Lutka'yı getiriniz ..• 
Göreceksiniz, çok terbiyeli ve çok 
temiz bir ayıdır .. 

Bu sırada kapı açıldı, içeriye 
adeta kocaman bir dolab gibi yük· 
sek ve geniş bir ayı girdi. Döşe· 
me tahtaları, ağırlığına dayana • 
mıyor, gıcırdıyordu. Küçük ve çe· 
kingen gözlerile etrafına, odada 
bulunanlara baktı. Sonra terbiye· 
li bir köpek gibi efendisinin ya· 
nına yaklaştı. Burnu ile cebini kok
lamıya başladı. Şeker veya buna 
benzer bir şey bulunup bulunma· 

dığını anlamak istiyordu. 
Mösyö Löroye, bir kupanın içe

risine sütlü kahve verdi. Kahveyi 
eline aldı, şüpheli bir tavırla kok
ladı. Kulağını kabarttı dinliyor

.du. Alt kattan hiddetlı homurdan
malar geliyordu. Lutka, başını çe
virdi, serzineşle efendisine bak • 
mıya başladı. 

- Lutka memnun değil. Çünkü 
arkadaşı aşağıda bırakıldı. Ayni 
memleketten, ayni cisten olma • 

malarına rağmen araıPrında çok 
sağlam bir dostluk v•rdır. Biri 
Kanadalı, ötekisi Kaikasyalıdır. 
Bunları bir arada bulundurmak, 
terbiye etmekle bilyük bir hata 
ettiğimi anlıyorum. Zira, yalnız 

çalıştırmakta güçlük çekiyorum. 
Biribirlerinden hiç ayrılmak iste
miyorlar. Ayrıldılar mı homur • 
danıyorlar, asabileşiyorlar, iste
nilen şeyleri yapmıyorlar. Lutka • 

(Devamı 1 inci sahifede} 

(Devamı 1 inci sahifedı 

• 

Haydudlar yollarda ıellp ıeçenlerl böyle çeviriyorlardı 

Otomobilli 
Haydutlar 

" Jandarmalarla, Yol Ustünde 
Ormanlıkta Yapılan Muharebe 

P aris • Ruen yolu üzerinde 
tıpkı bir ıauıster filmine 
beıuiyen kanlı bir hldise 

olmuştur. 

Paris çapkınlarından üç delı -
kanlı, bir otomobil çalmışlar, Ru
en yolunu kesmışler, gelip geçen 
otomobiller! durdurmuşlar, taban

calarla tehdid etmişler ve üzer • 
!erinde bulunan paraları, saat, yü
zük gibi kıymetli şeyleri almışlar
dıı·. 

Soyulanlardan, Parsilf bir sigor
ta memuru, zabıtaya müracaatla; 

- Vilnörden geliyordum. Yo
lun kenarında duran bir otomobil 

geçmeme mani oldu. Bilmecbu • 
riye durdum. Bu sıradR üç deli -
kanlı üzerime hücum ettiler. Ta
bancaları, burnuma dayadılar: 

- Paraları• ... Çabuk! ... 
Dediler. Müdafaa edecek va~ 

yette değildım. Cüzdanımı çıkar
dım, içerısindc bulunan 2,500 fran
gı verdim. Paraları alınca oto -

mobillerine atlayıp k;,yboldular. 
Zabıta derhal faaliyete geçn 'l'· 

Telefonla civar köylere otomolıı!'n 

şeklini içindekilerin <nyafetlerinı 
bildirmiştir. 

Geceyarısına doğru haydudl,ı -
nn, Versay yakınında da bir baş
kasını soydukları, 3,000 frank ka
dar parasını aldıklar ıhaber vcrıl
miştir. 

Versay ;,:abıtası takioe başlaını~ 
Sabahın saat üçüne doğru hay • 
dudların izini bulmuştur. 

Haydudlar, jand8!'malJ\rın üıe

(Devamı 1 inci ıahifed.c) 
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Hitler, Hava Misakı 
Yapılmasını istedi 

(1 inci sahifeden dc.<'aın) 

misyonu da komünistlerin Pirene 
hududlnrmın açılmasına dair ver
diği takriri dün müzakere ve red 
etmiştir. Fakat meselenin bununla 
bitmediği aşikardır. 

Parlament<ınun yarınki celse -
sinde askeri encümenin bu hu -
susdtaki kararı müzakere edile
cek ve bu münasebetle umumi 
sıya5et hakkında münak~alar 

yapılacak ve hükumet bu babda 
esaslı izahat verecektir. 

Sosyalistlerin komünistlere kuv
vetle müzaheret edecekleri ve 

mukabil icab eden herşey yapıl -
maktadır. 

llİTLERİN TEKLİFİ 

Paris 19 (A.A.)- Hitlerin İn -
giltereye bir hava misakı akdini 
teklif etmiş olduğu rivayet edil
mektedir. Almanyanın iki sene 
içinde İngiltere ile bu sahada mü. 
savatı kabul edeceği söyleniyor. 
Fra.nsa, mısaka dahil olmağa mu
vafakat ettiği takdirde, kendisine 
İtalya ile müsavat teklif oluna -
caktır. 

FRANSA MCLİSİNDE 

bütün solların İspanyaya yardım Paris 19 (A.A.) - Dün meb'usan 
etrafında rey verecekleri muhak- meclisinde harici siyaset hakkın-
kakl;r. da yapılan müzakere esnasında 

Fi~kat Daladye ile Bonenin Fran- Taittinger, General Frankonun 
sanın hı.:dudları açmamak sure- kat'iyen Fransanın düşmanı ol -
ttle iyi bir yolda yürümekte ol- madığı hakkında teminat vermiş-
duğuna dair meclisi ikna etmek tir. 
iç·::: bütün taliikatlarını sarfet - Mumaileyh, demiştir ki, Fran-
meğe mecbur kalacakları da şiın- kist İspanyayı ziyaret ettiğim za-
di<len anlaşılmaktadır. man. bana bu hususta çok kat'! 

Leon Bloma müzaheret edeııel- beyanatta bulunmuştur ve bu be-
mekte olan bir kısım radikallerin yanat Berlin ile Romada kendi -
reye müracaat edildiği zaman Baş- sine karşı bir burudet hasıl et -
vekıli iltizam etmlleri imkanı var- mıştır. 

dır. Aksi halde kabinenin vazi - Taittinger, Bonnet'den Bur -
yeti tehlikeye girecekse de Da - gos'a bir Fransız mümessili gön -
ladyenin böyle nazi-k bir zaman- dermesini rica etmiştir. 
da siyasi buhrana meydan bırak- Hatib, Fransız harb malzemesi 
mıyacağı ve meclise ka11ı müte - fabrikalarının Fransanın İspan -
cellidane davranacağı tahmin e- yadan almakta olduğu madenle -
dilmektedir. rin fıkdanı dolayısile sıkıntı çek-

. DENİZ MANEVRALARI mekte olduklarına işaret etmiş -

ltalya lngiltere ile f · a]sa'nın 
Arasını Açmağa Çahşıyor 

C' üncü aabifeden devam) 
!at da İngiliz devlet adamlarının 
Romayı ziyaretleri vesilesile şu 

fikirde bulunmaktadır: 
Birçok meseleler ortaya kon -

muştur. Bunların hepsi de birkaç 
gün içinde halledilebilecek gibi 
başmda bulunanlar sağ.lam bir e
sasta birleşmiş olurlarsa bu Av
rupa için büyük bir kar olacaktır. 

Hulasa Berlin, Roma ile Paris 
arasındaki gerginlik yine Fransa 
ile İtalya arasında doğrudan doğ
ruya müzakereye girişmekle hal
ledileceğini ileri sürmekte ve bu 
münasebetle Münihte eyliıldeki 

toplantı hatıra getirilmektedir. 
Fakat bugun artık İtalya ile 

Fransa arasındaki gerginliği hal
letmek üzere böyle bir ikinci top
lantıya lüzum görülmemektedir. 
Çünkü Fransa ile İtalyanın ara -
sını bulmak için ne İngiltere, ne 
de Almanya tavassut edecekler -
dir. 

Bu yazrların Romadaki tesirle
rine gelince; İtalyan gazeteleri 
Alman Hariciye Nezaretinin ga -
zetesi olan Korrespondenz'in ya
zısını alarak bunu Almanya ile İ
talya arasındaki sıkı dostluğun 

parlak bir alameti diye saymak -
tadır. 

Akdenizıde artık İtalyanın e -
hemmiyeti gitgide artmaktadır. 

Berlin - Roma mihveri böyle o
lunca Rom:ının istediklerini de 

yerine getirmeli demektedir. Fa
kat Mesı>gero gazetesinin buna i
lave ettiği bir temenni vardır: 

Eylı1ldeki buhran esnasında Mü
nihte toplanılarak her-şey halle -
dilmişti. Şimdi de yine böyle dört 
devlet arasında bir toplantı yapı
larak ·adalete ve hayatın icaba
tına göre• bunu kuvvetleııdi.rrrti
ye devam etmemeli?. 

Halbuki yukarıda gösterildiği 

üzere Alman matbuatının neşri

yatını Münihte oıduğu -gibi bir 
kere daha toplanılarak mesele hal
letmek değildir. Berlin, İtalya ile 
Fransa arasındaki ihtilaf yine 
bunlar arasında halledilmelidir, 
demektedir. 

Londralı Deyli Herald gazete
sine göre, İtalyanın şimdi giriş -
miş olduğu ve dikkatle takib et
tiğı pek naıik bir iş vardır: İngil

tereyi Fransadan ayırmak!. İn -
giltere bir kere Fransayı bıraka -
cak olursa ondan sonra Fransa -
dan daha kolay olarak herşeyi ko

parmak kabil görülmektedir. Ni
hayet öyle bir hale gelecek ki İn
giltere Pariste harekete geçerek 
Avrupa sulhunu thlikeye d_üşür
mektense Cibutiyi feda etmek, ya
hud Süveyş kanalının hisse se -
netlerini İtalyaya vermek daha 
doğru olacağını söyliyecektir. 

İşte İtalyanın üınid ettiği bu
dur. 

İtalya'nın Beklediği 

Yugoslavya ile 
Macaristan .n laşa 

Bilecekler mi? 
(2 inci sayfadan devam) 

)(lbiyetine asla razı olmıyacağını 
söylemiştir. Karışmazlık komis -
yonuna bu şartla girmiş. İngiltere 
ile 16 nisan itilafını bu şartla im
zalamıştır. Bugün de karşı tarafta 
yabancı asker kalmadığını enter
nasyonal komisyon b.ldirdiği hal
de hükiımetçilerin galib gelmeleri 
ihtimali karşısında hareket ser -
bestisinı elde ederek geniı; ölçüde 
müdahale edeceğini söylemekte
dir. Dmek oluyor ki Avrupayı 
harbe sürükliyecek bir karışıklı
ğın önüne geçmek için Franko -

Kont Ciyano İle Stoya~inoviç Avrupa Vaziyeti Etrafınl 

ı nun kazanmasını istemekten baş-

Mü~aveleief karda 

P aris 19 (Hususi) - İtalya 
Hariciye Nazırı ile Yugos
lavya Başvekili bugün Ma

car huddunda Beliye şehrinde bir 
av partisine çıkmışlardır. Bu mü
nasebetli! iki Vekil Roma konfe
ransından sonraki vaziyet ve Av
rupa iı;leri etraf>ndan müdavelei 
efkar edeceklerdir. Fakat bu zi
yaretin esas hedefi Yugoslavyayı 

ka çare yoktur. Esasen görülüyor İstanbul ikinci icra memurluğun-
ki hadiseler de öyle bir neticeye dan: · 

doğru inkişaf etmektedir. Cevriyeye birinci derecede ipo -
Fakat acaba böyle bir netıce tekli olup Habip ve Hay -

karışıklığın ön üne geçebilecek mi? dar ve Arif ve Yakubun 
Mussoliniııin Çemberlayn'e söy- ııhdei tasarrufunda bul.ınan Samat
lediğıne gört', Fransa ile hesab - yad:ı Hacı Kadın mahallesinin Ha
laşmak zamanı bunun üzerine gel- cı Kadın caddesinde eski 45 yeni 
mış bulunacaktır. Fa~ist lideri· 73 81/ J numaralarla mürakkam ma
İspanya işi halledilinciye, yani a müştemılfıt bostanın 6 hisse iti -
Franko zafer kazanıncıya kadar barilc 4 hissesi deynin ademi tes -
ne Fransa ile müzakereye girişi - viyesi hasebile açık arttırmaya va
riın, ne hakeme giderim, ne de zettirilmiştir. 
tavassut kabul ederim• diyor. 

Hudut: Tapu kaydına nazaran sağ 
İtalyanın, Fransa ile hesablaş - tarafı Ömer ve hissedarları Ha -

mak için Pirene dağlarının cenu- b h Ö h" d marn a çesı ve mer ve ısse ar
bunda Frankonun yerleşmesini 

!arı bostanı ve sahibi senedin diğer 
neden beklediği, izah3 lüzum gös-

bahçesi, arkası Hamamiye oğlu ha-
termiyecek derecede aşikardır. 

_______________ 
1
ne ve bahçesi ve pulcı: Agop Yere-

Bulunuyorlar 
Berlin - Roma mihverine dahi 

yade yaklaştırmak ve Macar 

Yugoslavlar arasında bir an 

ma husule gelmesını temin 
rnektlr. 

Kont Ciarıonun Macar -~ 
lav anlaşmıw;ını meydana &"' 

ceği muhakkak telakki e<fil# 
tedir. 

Gazetede 
Memuriyette 

Tahmin ve za~ 
(1 inci sahif--den de</' 

ne iştirak edip, onmılu sii.rJ' 
nip itidalini kaybedemez ııı1' 

Paris 19 (Husu.si)- Fransız do- tir. Hatib, iki memleketin men -
nanması bugün büyük deniz ma- faallerinin yekdiğerinin mütem - Zehir Beyoğlu birincı sulh hukuk ha

kimliğinden: 

Mikrabların 
Tahribatı 

sesi bostanı Sulu Tosun hane hah -
çesi \'e Safıye af'ası ve Mehmet Şa 
hap arsası, önü Hacı kadın cadde -
sile mahduttur. 

Gazeteci denilen mahlıi1' 
laka on para fazla kazan,,.al: 
herkesin namusuna tecaı·iit 
meyi meslek edinmiş bir 
midir? Şüphesiz ki Baha }. 
bütün gazeteciler hakimıdll 
bir fihr beslemekten cok 
tır. O halde bazılannı istil"' 
dip bunlan bir derece ad~ .ıl' 
Zar halinde teşhir etmek /11" · 
hangi vesikalardan alıyorr 

nevralarına başlamıştır. Manev- mimi olduğunu söylemek suretile 
ralar büyük erkiinıharbiye reisi- sözlerine nihayet vermiştir. Mücadelesi Hazine muhakemat müdirıyeti- Tamamının miktarı zira'i 9716 

metremurabbaıdır. Yeminli 3 ehli 
vukuf tarafınd"n tamamına 5000 
lira kıymet takdir ve tahmin edıl -
miştir. 

Türk matbuatı, heyeti 
mıyesile, otuz senedenberi• 
zaman bugunkii knda · µa.Jit 
tanpertıer ue temkınli o!~ 
Türk matbuatı inkılıib reı·;, 

candan ba~jlı, sadık ve h~ 
dır. Bu matbuatı istihfaf el"' 
rejim için hiçbir fayda yo1' 

le donanma başkumandanının hu- Brunet, Candace, Garaparin, _ nin Galatada Site Fransız han ı,;. 
d im •-t d M G t · M ·ıı s ı· (5 ind sahifeden dcva"1) zurun a yapı a" a ır. anev - us avıno, onnervı e, a ıneau Şiddetle Devam E 'iyor rinci katta Naim Vapur kump.rn-

raları müteakib Donanma Fran - ve Susset aşağıdaki karar suretini Nihayet 1677 de, Holandalı Le -
yası müdürü Şarlsoma ve Beraet 

sanın Afrika müstemleke impa- tevdi etmişlerdir: venhock, bir damla suyu tetkik 
ratorluğunu ziyaret edecek ve Meb'usan mecli•i, nefsi Fransa 3 Kişi Daha Yak l landı romorhôrü kaptan, Gala tada Fran- etmeyi düşündü. Ve küçücük bir Evsafı: Sok:ık kapısından girince 

sağda heliı, iki odalı b•r mahal ile martta üssülharekelerine döne - ile Fransız İmparatorluğunun di- Beyaz zclıır kaçakçı ıgile şid - sız han Naim vapur kumpanya - mikrob göı•dü. 

) 
30 hayvan istiap eder zemini beton 
yemlikleri çimento kargıı bir ahır, 

cektlr. ğer bütün aksamının bayrağının deUe mücadl'le etmekle olan za- >ın<la Şükriı kaptan ve Rifat aleyh- Bunu bir raporla Londra fen a- Çankırı saylavı Hüseyın 

Yalçın'ın bu mutalcalı karŞ 
vesikaya istinad etmt>den 
tahmın yolilc ictımai me f/İ. 
vakıillar üzerinde beyanı 
mütalea etmenin veya 

Bu suretle donanma daima se- g9lgesi altında yaşıya·ı bütün halk bıta dün de ikıs, içıcı, biri de satı- !erme oç~ıg. da\'aıı•n cari duruş- kadcmisine bildirdi. Fakat kimse-

!
solda k:irgir bir oda, bostanda mo
törlü bır bostan kuyus>1 motör dai

ı 
ıesi, Tunus bir havuz n evcut veı 

yir halinde ve emre müheyya bu- ile birlikte vatanın himaye ve sa- cı olan üç b~ba" ı ) akaJ,yarc.k ması. da Müddc_Jleyhlcrden Şarl ye birşey öğretmeden öldü. Bır 
lunaeaktır. habeti altında olduğunu, Fransa- 1 adliye:, e tDl.m etmıştır. asır sonra İtalyalı Saplannzanı 

Soma ve Şükrü kaptanın ikamet-
Diğer taraftan gerek müstem- nın tecezzi kabul etmez. başka - ı TahtakalH!t? olunn sabıkalı mikrobların tetkıkıle meşgul ol -

lekelerde, gerek ana vatanda fev- sına devir ve vek5leten ahare i Çakır Haydarın eroin sacıcılığı gahlarının ml'çhul olduğu anl~ıl· du ise de bu hususta kat'i netice- tamamen ekiAnlştir. 
kalade askeri tedbirler almakta, tevdi veya taksim edilemez oldu- 1 yaptığı haber alınarak yakalan - masına mcbn.i mahkemece on beş ye en'n Pastör'düı. Bu gayrı menkulP a.t şartname vermenin gazetede, menı 

daha geniş ve şi'imil ifadetıı 
miyl'tte yeri var mı, yo'J 
Mevzuu üzerinde etüd '} 
kanaat ve ictihad scrdeı.rııt• 
daha ziyade iotimaiyatçıl•r 
kukculara düşüyor. Ankar• 
deiumumisi Baha ArıkaJI~ 
mütalea. karşısında şahsaP 
şündüğünü de kendisi /. 
bulunduğu için tabii bugiill 

İtalyanların yaptıkları tahşidata ğunu resmen beyan eder. 1 mış, üzerinde yapılon arama ne- gün müddetle ilanen teblıgat ıc- BÜYÜK KEŞİFLER 11/2/939 tarıhinden itibar~n herke-

============================== tıcesinde bir miktar ero!ıı ik ero- rasına karar verilmiş olduğundan Geçen a"rın sonlarında şayanı sin görebilmesı için İc:a divanha -
1 in bulaşıklı kağıtlar bulunmuştur. mahkeme günü olan 9121939 saat hayret keşifler yapıldı. nesinde açık bulundurulacaktır. Bi-

Eyübde oturan Mehmet! Alı ve Doktor Koh, bilahare Pastör ve- rinci arttırması 21/2/939 tarihine 
10 da mahkemeye bizzat veya bil- s 

Hasan isminde iki esrarke~ E - 1 rem mikrobunu keşfetti. müsadif alı günü sa•! 10 dan 12 
d vekıile gelmeniz lebJıg; makamma İ · 1 

Ve Fındıkhdaki Daimi Hakikat .. 
yübde Abacıçcşme cad esinde Bantincz şeker hastalığı ilacını ye kadar stanbul !kinci cra daire-
Mehmed Alinın kahvesinin tenha kaim olmak üzere ilan olunur. buldu. Hakikaten hastalarına: •da- sinde yapılacak ve muhammen kıy 
bir köşesinde esrar içerlerken suç 38/1337 na ciğeri yiyiniz. Mümkün oldu- metinin % 75 şini geçtiği takdirde 
üstünde yakalanmışlardır. ğu kadar çok yiyiniz ve meslek - en ço karttırana ihale edilecektir. 

Sergi Binası D e v 1 e t 
1 ktısad ekileti tarafmdan, Sa

tiye ıirketinin Fındıklıdaki es
ki daim! sergi binasının satın 

alınması tarzının tetkiki için şeh

rimizde bir komisyon kurulmuş
tur. Beş gün evvel işe başlıyan 

ve şimdiye kadar üç toplantı ya
pan komisyon bugün öğleden son

ra son içtimaını yapacak ve bu 
mesele hakkında kat'i bir karar 
verecektir. 

Komisyon İstanbul Nafıa Mü
dürünün başkanlığında Belediye 
fen müdürü Hüsnü, mütehassıs 

Mustafa, Defterdarlık milli emlak 
müdürü Osmandan mürekkeb o
luıo vazife~i yalnız Fındıklıdaki 

Satiye binasının hakiki kıymeti ve 

satış vukuunda verilebilecek fiatı, 

ve lstimliık ve satış 13rzlarını tet-ı 
k k etmekten ibarettir. Komisyon 

vereceği kararları hükümete bil- 1 
direcektir. 

Meselenin esası hakkında kay
dedile malumat şudur: 

Elektrik şirketinin hükumetçe 
satın alınması üzerine Satiye şir- ı 
keti kendisine aid binaları satmak 
istemiş ve bu maksadla evvela ı 
Nfıa Vekaletine baş \'urmuştur. 

Vekalet, teklifi esas itibarile mu-ı 
vafık bulmuş, kıymet takdir et -
tirmiş, bu kıymet 107 bin lira o
larak tesbit t!dilmiş, fakat yine 

Vekillet 80 bin liradan fazla fiat 
vermek istememiştir. Şirkete bu 
miktar üzerinden bınanın alına -
bileceği bildi.rilmiş, fakat şirket 

90 bin lira istemiş ve uyuşulama
dığı içm mesele teahhura uğra -
muştur. 

Binaya bilahare DPnizbank ta
lıb olmuş ve nihayet uzun mua
melelerden osnra bin1 250bin li
raya ban lca tarafıııdan satın alın
mıştır. 

(1 inci ıahifeılen devam) 

rak ldzımge!en cevabı vermiye 
hazırdır.> 

Bu tok ve cesur davet demok
rat bir idarenin gür sesindeki aza
meti ne kadar canlandıny'!rsa Ce 
Uil Bayarı da devlet mes'uliyetin
de ve olgunluğunda o derece yük
seltmiş bulunuyor. 

Kemalist demokrasinin asil hü
viyetini bir kere daha bu vesile ile 
canlandıran ve tebarüz ettiren bu 
vüzuhu şöylece tellıis edebiliriz: 
Tcnıiz vatandaşa el sürdürme

yiz, fakat mücrime de behemehal 
cezasını çektirir ve .. delili, vesi -
kası nıevcud hiçbir suçu hiçbir 
ıebeb ve vesile ile örtbas etmek 
yoluna sapma:yız. 

Esasen yiiksck İnönü'nün is -
met ve fazilete mücessem mü -
nıessillik eden önderliği ve reh -
berliği içinde de bu memlekette 
ve herhangi bir sahada başka tür
lüsii ne olabilir ''e ne de düşü
nülebilir. 

---<J--

Her üçü de bugün adliyeye tes- lstanbu! ikinci icra Dairesinden: daşlarıma sakın söylemeyiniz .. • O gün böyle bir bedel elde edilmez-

lım edilmişlerdir. Beyoğlu İstiklal caddesi Sürey- tavsiyesinde bulundu ve hastaları se arttıranların taahhüdü baki kal- nemeıniş bulunuyoruz. 

1 iyileşti. mak şartile arttırma 15 gün temdit 
Beyoğlu B'·n·~,.. Sulh H"kuk '-•-.ya Paşa apartımanında ve Tepeba-

·-· ~ "" Amerikada Bil Getinjer ve Han- ettirilerek ll/3/939 tarihine müsa-
kı·mıı·g-ı'nden·. şmda Fresko hanında 1 numarada • 

ri Kovan adlı iki alim, sivrisinek- dıf Çarşamba günü ayn' mahal ve 
B:ı.hanın Galatasaray Tokatlıyan 

1 
:ken halen ikametgahı meçhul B. !erin sarı humma mikroblarını saatte icra olunacak, ikinci arttır -

karşısında Suterazisi sokak ittisa - Merkel: naklettiklerini keşfetti. matla 2280 numaralı kanunun ah _ 
lindeki Kartal sokak No. 3 te Rem-, Margarit Karaso'nun zimmetiniz- Almanyada, doktor Erlıh uyku kamı gözönünde tutularak en çok 

---<>---

Eski ve Ye~ 
Mütekaitler ziyenin aparhmanının 2 numaralı deki alacağından dolayı mukadde- hastalığının çaresini ararken te- arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

katında mukim Kemal aleyhine aç- ma tahtı hacza alınıp Fresko hanı- sadüfen 606 denilen frengi ilacını İpotek sahibi alacaklılarla diğer a-, 
tığı C3 lira 20 kuruş alacak davası-lnın üstünde muhafaza edilmekte o- buldu. lacaklıların gayri menk~l üzerinde-J A nkara 19 (Hustı«İ fl1 

nııı cari duruşmasında 937/368 nu- lan eşyanın icraen haczine karar Kübada müthiş bir sarı humma kı haklarını hususıle faız ve masra- mızden)- Eskı ve'} 
ma~a~ı dosyada bulunan. ~ont~rat -1 verilmiş ve 103 üncü madde muci - hastalığı zuhur etti. Tetkikine beş fa müteallik iddialarını iliın tari _: tekaidlerin maaşları 
takı ımzanın. Kemale aıdıyetı ta -ıbince tebliği icap eden ihbarın ika- alim memur edildi. O vakıtlerde, hinden itibaren 20 gün içinde evrak 1 daki müsavatsızlığın ct<ığr~ 

ihakkuk ettığınden bahısle on beşi metgiıhınızın meçhuliyeti dolayı - bunun snri olduğu ve insandan in- müsbitelerile birlikte daireye bil _ dığı hakkında İzmir mebııs" 
lgün nrüd~etle muam~Jeli gıyap ka- sile mercice 15 gün müddetle iliınen sana. yahud mikroblu bir şeyin dirmeleri aksi takdirde 5atış bedeli- Menteş tarafından veriıeo 
rarının ılanen teblığıne karar ve -1 tebliğine karar vocilmiştir. Bu hu- kullanmasıle sirayet ettiği zan - nin paylaşmasından haric bır'lıkıla- takririne Malıye Vekıh 

·1 · 1 ki h k .. .. · ·ı· t olundu. Hastalara aid elbiseler, j l d .. ı· • b ve rı mış o ma a mu a eme gunu o- susta bir dıyeceğinız varsa ı an a- cakları ve talip olanların hisseye er e mec ı.s.e ceva 
lan 11/2/938 saat 11 d, mahkeme- rihinden itibaren 15 gün içinde ınobilyeler, mobilyeler tamamile musip muhammen kıymetin . % Bu müsavatsızlığın iıJ 
ye bizzat veya bilvekale gelmenizi 936/3548 dosya numarasile Daireye yakıldı. Fakat tetkik komisyonu 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milliiı kum et ve Meclisce de "'~ 

eıele . g a k ak İ k 103 .. heyeti reisi Valter, bu hastahğın, bı'r banka temı'nat mektubu ı'braz de bu kararın butün mute muam ı ıy p aran m amı- bildirmeniz cra anununun un- a 
k . im k .. il- ol !". k sinekler tarafından naklolundu - etmelerı· va fazla maıu· mat almak ve yetimlere teşmili bir t>1. na aım o a uzere an unur. cü maddesi mucibince teb ıgı mu -

(14054) tazi ihbar makamına kaım olmak ğunu keşfetti. isteyenler her zaman dairemize 38/ selesidir. Çunkü 938 büt~ 
--------------ıüzere ilan olunur. (36/3548) M1KROBLARA ~ŞI 1739 numara ik müracaat edebile - !ara verilen maaş yel<. 

lstanbu! ikinci icra memurlu -
1 
_______________ 

1 
MÜCADELE cekleri ilan olunur. (14025) milyun lirayı bulmakta 

ğundan: I 1 l - Son devirde kolera, cüzzam. , Ma- savatsızlığın kaltlırıiınaJI_.. 
B' bo t d 1 h · lt İstanbul kinci cra Memur ugun İstanbul asliye üçüncü hukuk k ç-r 

TAZİYET ır rç an o ayı acız a ına a- d !arya, uyku, tifüs, frengi, ilah... li nd rinde bu yekunun pe 
l ·ı · k an· hakim ·g-i en: ik-
ınıp paraya çevrı mesıne arar ve- · hastal>kların tedavi usulü bulun- racağı aş· ardır. 

Fatih Çırçır mahallesinin 47 se- rilen bir adet Hanri Peles marka Dairemizin 35/2792 numaralı dos du. Zekiye tarafından Üsküdarda, Binaenaleyh blitün dıl 
nelık emektar bekcisi Mehmed Ali 1ı saç levha kesmeğe mahsus ma _ yasile mahcuz olup bu kere paraya Kolera, çı!kar çıkmaz önü alın- İhsaniyede, Alt sokakta 75 No. da ve emeklilerin maaşJorıl1 
ağ.ı tedavi edildıği Alman hasta- kinenin 26 İkincikanun 939 Perşem- çevrilmesine karar verilmiş ve Şiş- mıya başlandı. Cüzzam illeti. Av- Haşim Veli aleyhine mahkemenin kanuna göre tadı! etrrıt~ 
Msınde vefat etmi~tir. Muhitin- 1be günü saat on birden on üçe ka - li Osmanbey Kır sokak Hulusi bey rupada hemen hemen yok denile- 938/1043 dosya No. su ile açılan olamazsa bile mili! fl1 

de kendini herkese sevdiren emek- dar Balatta Hacı İsa mahallesinde apartımanının 10 numaralı daire - cek hale girdi. ihtar davasında mezkur sayılı e- çalışmış ve eski kanun• 
tarın vefatı dolayısile ailesine ta- Düriye sokak 28 numaralı demir sinde oda takımı vesaire muhteli - Bugün sari hastalıkların önüne vin yıkıldığı, yıkılmazdan evvel kaüd ediLmiş olanların 
ziyetlcr dileriz. hurda deposu önünde ,;ı•ık arttırma 1 fülcins ev eşyasının b;rinci açık derhal geçilebilmekte, bunlardan mezkur hanede oturduğu ve şim- dilmeleri cihetine gıda 

İstanbul üçüncü icra memur- ile satılacaktır. Kıymetini bulma- jarttırması 27/1/939 da C~a g.ünü korunmak çarelerini herkes öğ - diki ıkametgahının da meçhul bu- Maamafih Maliyi' Ve~~ 
luğl:ndan: dığı takdirde ikinci arttırması 9

1
saat 15 ten 17 ye kadar ıfa edıle - renmektedir. lunduğu anlaşılmış olmakla hukuk sustaki tetkiklerine Iı:~~1 

Ş b t 939 P b .. .. cektir Bu arttırmada mahucz eşya • usulu- kanununun 141 ve 142 ı'ncı· mekte olup henüz Bir alacağın temini için hacze- u a erşem e gunu aynı ma- · 
dılip paraya çevrilmesine karar halde ve tayin edilecek saatte icra muhammen değeri4in % 75 ni bul- ZAYİ SENET maddelerine tevfikan ilanen yapı- rar verilmemiştır. 
verilen yazıhane eşyaları (Bahçe- edılecektır. İsteklılerın maha!lınde madığı takdırde ıkıncı açık arttır- Beyoğlunda Bursa sokak 10 nu- lan tebligata rağmen muayyen o
kapıda Arpacılar han No. 8) ya- hazır ulunacak memuruna müra _ ması 7/2/939 da Salı günü ayni sa- maralı kahvehanenin Ali Rizadan lan günde bizzat veya bilvekiıle 
zıhane önünde 24/1/939 sa:ı günü caatları ilan olunur. atte yapılacaktır. Alıcı olanlar mu- kahveci Şerife 360 lira mukabilinde hazır bulunmadığı cihetle hakkın-
saat 15 de birinci açık arttırma su- (14049) ayyen gün ve saatte mahallinde ha satıldığına dair işbu senedi zayi et- da gıyap kararı ittihaz ve ilanen 
retile satılacaktır Ancak mezkiır zır bulunacak memuruna müracaat tim. Bulana 10 lira verilecektir. tebliiğne ve muhakemenin 2/2/939 
gün yapılacak satl§ta mahcuza ko- dirde 27 /1/39 cuma günü ayni sa- ederek ve pey akçesi ırae ederek Üsküdarda Valde Atik Osman saat 14 e talikine karar verilm:ş-
nan kıymeti muhammenenın yiJz- atte 2 inci açık arttırma suretile almaları iliın olunur . Paşa sokak 24 numarada tir. İlln tarihinden i 0'bareıı (5) 
de yetmiş beşini bulmadığı tak - satılacağı ilan olunur. %/2792 Yahya gün zarfında r.,:ı.hkcmeye müra-

caat ile itiraz l'tmediJ!i -ti 
yen olan mezkur ır.rıt>1' 
veya bilvekalc bulunn"~ 
dirde bı rdaha mahk~ 

edi!mıyerek gıyalıındl' ıı' 
tebliğ makamını kaım 

re ilan olunur. 
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•Dıda karadenlzde yapılan çarpışmaları ve ılmdb'e 
_kadar J'&ztlmamı1 denl.ı: mulfarebelerlnln noUan. 

ller hakkı mahfuzdur. 

E;;in hazırlanma.sına not ve vesaik vermek suretile 1 
yardım edenler: Albay Tevfik, Şükrü Pala, Remzi 

Çakıcı. Cevad Toydemir, Şifre kAtibi Binbaşı İ~ 
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Ayıların En Büyük 
Zevkleri 

(5 inci sahifeden devam) 
nın halini görüyorsunuz ya. Ne 
kadar sinirli. Sebebi, arkadaşının 
aşağıda bırakılması. .. 

- Lurkof yukarı çıkmak isti
yor, bunun için bağırıp duruyor ... 

- Bırakınız, gelsin! ... 

7 - S O N T Z L G R A -, - 19 2 inci Kı..nun rn:r.ı 

Oğluııuzun istikba ile 
Alakadar mısınız? 

Ap Açık Feda Edilen Cephane 
Bir pasta uzattı. Fakat ayı, pas

tayı almazdan evvel uzun uzun 
kokladı. Nihayet alıp yemeğe razı 
oldu. 

Madamın aşağı inmesine lüzum 
kalmadı, kapı açıldı, Lurkof içeri 
girdi. Bu, Lutka'dan daha büyük
ce idi. Dostundan ayrı bırakıldığı 
için homurdanıyordu. Madam 
Lorey, teskin etmek için ona da 
bir şişe süt uzattı. Şişeyi ilci pen
çesile sıkı sıkı tuttu, birkaç sa -
niye bizi süzdü; sonra ard ayak
larının üzerine oturdu. Sağ tara
fına uzandı, şişeyi ağzına götür
dü, tıpkı emzik emen bir çocuk 
gibi yavaş yavaş, sindire sindire 
içmeğe başladı: Süt bitince doğ

r:J inci sahifeden detnm) 

birkaç arkadaşının arasında kal
mağa tercih ederler. Başkalarile 

alay ederler. Kendilerile alay e
dildiği zaman kızlamzlar. Neş'e -
!eri yerinde olduğu için buna da 
gülerler. 

Bunlara düşünmeyi, muha'«
me etmeyi öğretmeli. Arkadaş .n· 
tiha.bında dikkat etmelidu-. Ça _ 
buk heyecana kapılmamak icab 
eder. İnsanın kendisinden çok 
bahsetmesi de doğru olamıyaca -
ğını onlara anlal.rnalı. Lakırdı e
decekleri zaman iyi mevzular bul
mak lazım olduğunu, herşeyir; ge
li§i güzel söylenemiyeceğini gös
termeli. 

Malzeme ve Kahraman 
Mehmedcikler 

$iikrü Kaptan Bun 
Kaptan İse Söyliyecek 

Cok • 
Müteessirdi, Ethem 

Söz Bulamıyordu 
bö;;e Ce:'al:ı geldi evladım. Fakat J 
~Yclı. hır cevab keşke gelmez o-

ra gözlerini beyaz keten mendili
ne kuruladı; yerine dönerken mı
rıldandı: 

lecı~lheııı. kaptan daha bu ilk cüm
'l'eesıı_'.Şln tnahiyetini anlamıştı ... 
l:arerUrden yaşaran gözleri Ne
reıt ın bu ihtiyatsızlığına hay -

en · ·1 ırı eşerek haykırdı: 
- .. h ın.ı be aoıu a!ız vermiyorlar değil 

şuı:~~:'Y··· k t ·· ·· ·· ke f ap anın sozunu 
~. devanı ett .. -n ı. 

Bef ur.·· Anlatacağım! Maale-
fetıne. Nezaret ne de Menzil mü
bar~§liğı müracaatinizi nazarı iti
ııı alınıyorlar. Donanma ku -
ra:nd~lığı noktai nazarında ıs
ille edıyor. Karadcniroe tehlike 
din~"Ud değildir diyor. Tabii onu 
h 

1
Yor!ar. Siz bu akşam hemen 

areket edeceks· . V ·ı \l'ab tnız. erı en ce-
Ya bbu. ·· Üzülme evlildım ... Ne 

Pa: ilirız b k Be · 
d una arşı... nım 

e senin 
fazı .. .. kadar belki de senden 
.,. a UZüldüğüm bu iş isteğimi
~n aJts· leaz ıne böyle bir netice verdi. 
Yap ~Ya rizadan başka şimdilik 
~ acak birşey yok!. Allah yar-

ş~.~· yolunuz açfk olsun! 
Jl:apt u Bey çok müteessirdi. 

d anların müracaatini is'af e
eıtıern k 

<ıdihtı ~ ten ziyade apaçık feda 
llla ,_ E!sıne göz yumulan cephane, 

«eme . 
d"alıa kı ve bunların hepsinden 
ltahr Ynıeotli X. K. taburlarının 
YQrıı:nıan rnehmedciklerine acı-

E:theın k 
bulanı aptan söy liyecek söz 
nan b ll(jL Boğazına kadar tırma-
1'/erıı.li ır .~ıçk~rı.ğı ağzında boğdu. 
!erile k gozlerını ceketin kol yen
landı. D~_rulı!arak gitmeğe hazır
ı:lü . .,, ondu, kapıya doğru yürü-

ıanı. eş ... 
du; ağ! ıgı geçeceği sırajla dur-
zapted aınaın.ak için kendini güç 

_ ~~ek Şükrü Beye söylendi: 
~u kaıı. ah Şahid olsun beybaba ... 
daınla ar ınaıa, cana kıyan bu a
lleürs rdan, eğer başımıza bir iş 
sen de hesab soracağım. Anınla 
cağın ~eceksin ki: ·Senin sora -
Yüzün .. csabdan ne olur?• İşin iç
tUn lll ~U 'l'anrı fırsat verirse bü
tacağı 1 

ete haykıracağım. Anla.

büyük'::· Bir tüfeğin cephede 
manda 1

'. kıymet sayıldığı bu za
lerce .. bınlerce neferi, yüz bin-
! tufcği "-~ Ular gvu..ıen çıkaran suç-
J\J.taha cezalarını çekmelidirler ... 

şükr.:sınarladık beybaba!. 
Glrııuşt u Beyin gözleri dolu dolu 
ltoııa u. Eşık üzerinde gönülden 
d n. sam. ... 

in; Y unı bir feryadla der-
a~kas anan Sarı Ethem kaptanın 

1ndan 
1 •-.. uzun uzun baktı .. Son-

No. 50 
Saballlda 

VazjYet; n mcktub aldım.. Yeni n llı<!en . 
aıına . .. zıyadesile memnun .. 

tııunt .. 
llın bit . u veren bu macera -
al me·ı dırın~ • ona geniş bir nefes 
~ıkb~lı~ •Yalnız kendini değil, 
''ıtrct ı de kurtard ı d. ]; eşim B . ın.. ıyor. 
illa tay· elkıs:n kocası İstan -

'ab ın olnı . . er Er uş. Şımdı hepsi be-
&!' . eııkö ·· . 

ili arıy YUnde ımişler .. chep 
tanb oruz, d. 
brr Ul llııı?.. ıye ya.zıyorlar. İs-
~ kaç sen Allah gostermesin 
gım e sernt· • • · ıne ugrrunıyaca-

Zamilıı 

ba~rısı ŞekJ
2·arnan Be!mayı bir kalb 

""'- ınde h ... ...., Üst.. atırlıyoruın. Kal-
Çıy0 llnden b . lra r. Lakin azan hır şızı ge-

ı.ır demin k bu sızı ve hatıralar 
· arşıslll.da tnağlubdıu _ 

- Ne temiz, ne babayiğit kap
tanlar bunlar!. Tanrı<lan başka 

koruyucuları yok. Ulu Tanrı on
ları fe!a:ketten muhafaza buyur
sun!. 

Bahriye Nezareti, Karadenize 
çıkacak gemilerin kaptanları ta
rafından yapılan şikayetlere aldı

rış etmemişti. E!:layette Müsteşar 
Vasıf Bey donanma kumandan -
lığının ileri sürdüğü •deniz haki: 
miyetio ni manasız bulmuş; iskele 
ve limanlar umum kumandanlı
ğının derkenarile gönderilen iti-

Ekmek 
(S inci sahifeden deva.,,/ 

ekmeği alsa alsa fakir halk alır 
diye düşünülebilir, faka: bu dü
şünce de şu cihetten do,1ru de -
ğildir: 

Fıkara takımının, sofrasında, 
zaten, çeşid, çeşid yemekler bu· 
lunmaz ki, onların lezzetile ek -
meğin çeşnisine bakmadan yesın. 
Ekmeği herhangi bir katıkla yı
yenler, hiç olmaz.sa yediklerı ek
meğin has, yumuşak ve le?.zetli 
olmasına, tabiatile dikkat eoiec~k· 
!er ve ehernmiy-et verecek:erdir. 

- Diğer has ekmeğin de u~u~
latılması düşünülürken, fırınla -
rın imaliye ücretlerinin fazla ol
duğu tesbit ediliyQrmuş; bu üc
reti biraz daha indimıeniz kabil 

midir?. 
- Değildir. 
- Çok kat'I söylüyorsunuz, iyi-

ce he6abınızı yaptınız mı? 
- Evet, he6abımızı yaptık ve 

aJa.kadarlara bildirdik. Bu imali
ye ücretine, eiektrik, su ve mah
rukat masrafından, işçi ve tez -
gahtar ücretine varıncıya kadar 
bütün fırının umumi m36rafı da
hil olduğu gibi yüzde dört buçuk 
olarak tesbit edilen kendi kazan
cımız da dahildir. Yani bir çuval 
unda 45 kuruş kazanırız. Bütün 
sermayemizle, malımızla, canımız
la kazancımız bundan ibarettir. 
Buna mukabil vaziyet şudur: 

Biz şimdiye kadar imaliye üc
reti olarak bir çuval unda 193 ku
ruş alıyorduk ve almaktayız. Fa
kat şimdi aJa.kadar makamca bu
nun 125 kuruşa idare edeceği id
dia edilmektedir. Bunun üzerine 
biz, bütün masrafımız~ en asgari 
hesab ederek bjp liste tanzlm et-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Seni affetmedım Belma .. Ölün
ciye kadar düşmanunsın! .. 

• 
(İsmi ,.e tarihi Jamn 
olınıyan bir gün) 

Elim değdikçe deftere birkaç 
satır yazıyorum. 

Canım sıkıldıkça yazdıklarımı 

okuyorum. İşte benim başbaşa kal
dığım yegane muhatab .. 

Bazan sahifeleri çok gerilere 
doğru çeviriyorwn. r~fteri ilk yaz
mağa başladığım çağların kuca -
ğında bulu;yQrum kendimi .. 

Her sahifede aradığım günler 
gömülü- Yine her sahifede bana 
ıztırab veren hatıraları dipdiri bu
lu;yQrum. 

raz te2lkeresini bizzat Amiral So
şona göstermiş, sormuştu: 

- Amiral! Bakınız kaptanlar 
hergün Karadenizde birkaç Türk 
transporunun Rus tahtelbahirleri 
tarafından batırıldığını, bu vazi
yet karşısında konvoysuz yola 
çıkmanın imk5.nsızlığ1nı ileri sü
rüyorlar. İskele ve limanlar umum 
kumandanlığı da bu itirazı teyid 
ediyor. İçi asker ve harb malze -
mesile dolu gemilerin konvoy re
fakatinde yola çıkarılmaları el -
zemdir .. Bana kalırsa bir yerine ' 
birkaç gemilik bir müfreze terfik 
etseniz bunlara?!. 

(Dc\•amı var) 

Meselesi 
tik. Bu listeye göre imaliye ücre
tinin 204 kuruş olması lazım geli
yor. Bu vaziyete göre fırıncıların 
çok mütevazi bir kazançla çalış
tıkları tezahür eder. 

- Fırınlann gayri sıhhi olduğu
asrın ihtiyaçlarına uygun olmadı
ğı ileri sürülüyor. Buna ne der -
şiniz?_ 

- Yalan d~ğildir, yanlış ve mü
balağalıdır derim. Belki bugünkü 
sıhhi şartlara uygun olmıyan fı

rınlar vardır. Fakat, bu, bütün 
fırınların ayni şekiJd., olduğunu 

isbat etmez. Fırınlarımızın çoğu, 
asri makine teçhizatına malik ve 
Belediye nizamnamesine uygun -
dur. Bittabi uygun olmıyanların 
ıslah edilmesi icab eder. 

Muhatabımı iyice •Öyletmiştim. 

Elini sıkarak kahvedcı, çıktım. Bir 
kaç fırına daha uğradım. Fakat 
hepsi de müşterek i:ıir ahenkle 
bu yazdıklarımın özünü ifade et
tikleri için birer, birer yazmağa 
lüzum görmüyorum. 

En son, Bel.,diye iktısad mü -
dürlüğüne gittim. Asım Süreyya 
ile ı;örüştüın. Bana, be ikinci ek
mek işinden çok ümidvar bulun -
duğunu ifade ettikten sonra ez
cümle şu haberi verdi: 

- Üç dört güne kadar, yeni bir 
ekmek tecrübesi daha yapacağız.. 

- İlkinden muvafık netice a -
lınmadı mı? 

- Alındı ... Fakat, biraz daha 
iyisini, daha aıuvafıkı yapabilmek 
için buna lüzum görülüyor ... 
Sayın müdür, bu vadide daha 

fazla bir şey söy !emek istemiyor
du: Bunu gözlerinden okuduğum 
için ben de fazla ısrar etmedim. 

İntihar ettiğim gece kaybolan 
mektub olsa ne iyi olaca·ktı. 
mektub bana o kadar tatlı bir ız
tırab veriyordu ki ... 

Fakat hayır... Onun belki de 
dalgalar arasında evvela mürek
kepleri, sonra sahifeleri dağılarak 
yok oluşu daha isabet oldu. O mek
tubla Belmayı her an karşımda 
bulacaktım. Halbuki defterimde 
Belmaya aid yazılı olanlar o mek
tub kadar onu karşıma getirmi -

yor. 
Düşmanım, düşmanım sana Bel

ma ... Fakat gel itiraf edeyim, se
ni seviyorum, arıyorum da ... Dön
mek, sana .. asla .. asla, sevgili düş-
man .. . 

(. ........ ) ye yeni bir mühendis 
geldi. Eskiden Natıa Vekaletinde 
çalışıyormuş. Uzak bir yere ta
yin etmişler, istlfa etmiş ... Kıy -
metli bir genç ... Oııun üzerine bu
rada teklif edilen i.şi kabul etmiş .. 
Biraz züppece... Fakat zararsız 

ı;ocuk.. Ukalalığı yok. Şek.ip Si-

Pençesini yanımdaki divana da
yadı. on üç santimetre kadar u -
zunluktaki sivri tınaklarına kor
ku ile bakıyordum. Sordum: 

- Bunları daima mülayemetle 
mi terbiye ediyorsunuz? .. 

ruldu kalktı. 

Madam Lorey, başının tüyleri
ni 0kşamağa başladı. Lurkof göz
lerini kapıyor, derin derin nefes 
olıyor, bu suretle memnuniyetini 
izhar etmek istiyordu. 

- Ayılar en çok neden hoşla -
nırlar?. 

- Güzel kadından ... Hele çıp

Çalışmak kudreti ziyadedir. Fa
kat bunu idare etmek lazımdır. 

Çünkü daha ziyade bunların ken
dilerinde çalışmak kudreti bey
hude şeylere sarfedilmek t~hli -
kesi vardır. Çünkü bunlar g;tgi
dc rahatı sevecekleri için daima 
~alışarak sebat ile elde edHet.ek 
muvaffakiyetlerden uzak kalır -
ıar. Bir işe başlarken çok harı> -
retli olurlar. Sonra muvaffakıyet 
için sooat etmek lazım olduğunu 
görünce bıkarlar. Bunun gibi u
zun uzadıya zihinlerini yormak 
ıstemezler. 

Bu çocukların gözleri iyi go -
~ür, kulakları iyi işitir. Huliısa 

sıhhatleri, kuvvetleri yerli yerin
dedir. 

Eğer oğlunuz böyle bir çocuk 
ise ona dikkat edıniz: Çocuğun iyi 
kabiliyetlerini inkişaJ ettırmek la
zımdır. Bir işi bitirmeden başka
sına başlamak zafı bu çocuklarda 
kendini çabuk belli eder. Bunun 
hiç iyi birşey olmadığını çocuğu
nuza öğretiniz. Şunu iyice anlatı
nız ki bir insan başladığı bir işi 

sonuna kadar tamam olarak ya
parsa zeka ve iradesini işletmiş 

olur. Zeka ile irade işledikçe di
ğer daha mühim bir iş için insan 
kendisinde kuvvet ve kudret bu
lacaktır. 

lak oldu mu ... A.Jlli'•P kalırlar. Ka·ı~========-=================== 
dınların vücudünü o'<şamıya, vü-
cudünün kokusunu koklamıya ba
yılırlar ... En büyük zevkleri bu
dur ... 

Otomobi,li Haydutlar 

- Evet, vahşi hayvanları, bil
ha:;sa ayıları mülayemetle ter -
biye etmekten başka çare yok -
tur. Zira bu, müthiş kinci bir hay
vandır. Gördüğü fena muameleyi 
affetmez, unutmaz. Biraz sonra 
Lurkofu da göreceksic,z. Bu bir 
Ka!kas ayısıdır. BirkRç sene ev -
ve! Çingenelerden satın aldım. 
Kendisine çok fena muamele et
mişler. Bidayette çok sıkıntı çek
tim. O kadar inadcı, o kadar ya
ramaz idi ki bir gün rura tına bır 
şamar yapıştırmaktan kendimi a
lamadım. Aradan seneler geçti, ı 
Gösterdiğim mülayemete rağmen 
bunu bir türlü unutturamadım. 1 
Karımın, hizmetçimin her dedi - / 
ğini bila itiraz ve memnuniyetle -===============! 

yapar, benimkileri homurdana - H İ KAY E : 
ı" ınci .sahlfednı devam) 

rine kurşun yağdırm1' a başlamış
lar, tabii onlar da muk&bele etmiş. 

Jandarmalar. yüzbaşı Burgua

nın kumandasında bir sürek avı 
tertib etmiştir. Tamam 500 polis 

ve jandarma haydudlan aramıya 
başlamış. 

rak. Bana bir türlü ısınamadı. 

Ayılar Güzel Kadınlara 
Bayılırlar - ... .... 

- Dediğim gibi bu ayı, Balkan
larda bir şehrin dışıncia çerge ku
ran Çingenelerin birinin idi. Te
sadüfen oradan geçiyordum. Sıvri 
çadırlardan birının önünde dur
dum. Yaşlı bir Çingene karısı, e
lindeki isbmbil kağıdlarını gös
tererek: 

- Falınıza bakaJlm mı? .. 
Diyordu. Ben ise, güzel bir Çin

gene kızının peşinden gölge gibi 
ayrılmıyan küçük ayıya bakıyor
dum. Bu örgülü saçlı Çingene kı
zına yaklaştım, koluna dokun -
dum. Ayı, sivri d~lerini göste -
rerek homurdanmağa başladı. E
ğer çadırlardan çıkan çocuklar 
mani olmasalardı, şüphesiz üze
rime saldıracak, bir yerimi ısıra
caktı. Ayıyı satın almak istiyor
dwn. Genç kız: 

- Maalmemnuniye satmıya ha
zırım. Artık usandım bu hayvan
dan. Bana dünyayı zindan edi -
yor. İpini kopanyor, peşime ta -
kılıyor. Nereye gitsem arkamdan 
geliyor. Bir dakika, bir saniye ay
rı bulunmak istemiyor. Yanıma 

bir kimsenin yaklaşmasına mü -
saade etmiyor. Bir güa nişanlımın 
üzerine atıldı, kolunu ısırdı. Za
vallı onbeş gün yatakta yattı. Ar
tık tahammül olunama;. hale gel
di Bazı geceler, bilmem, nasıl 
ipini çözüyor, çadırıma geliyor. 
yanaklarımı, kollarımı yalıyor, 

yataktan fırlayıp kslkıyorum. 

Doğrusunu söylemek lazım ge -
lirse bu ayı b.ına sevdalı!.. 

İşte, Lurkof.ı bu Çingene kızın
dan satın aldım. 

AYILARLA YOLA ÇIKMAK 
l\IÜŞKÜL 

Aşağıdaki homudtular gittikçe 
artıyordu. Löroye karısını ça~~ 

"le oluyor aşağıda? .. 
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nanın yanında gördüm. Birbiri
mize takdim e<iildik. Bilmem ne
den bana karşı bir sempati gös
terdi. Evvela büroda, sonra da 
evimde ziyaretime geldi. 

- Ah, ,zizim diyor, İstanbul, 

Ankarayı bırak, gel de böyle üc
ra köşelerde yosun bağla ... En gü
zel senelerini kadınsız, eğlence -
siz, sıcaksız geçir .. 

Hiç çekinmeden şu suali de sor
du: 

- Burada kadınlarla aranız na
sıl?. Bari dalavere çevirecek ka
dınlar var mı?. 

Fena halde klzmak ve iğren -
mekle beraber, belli !!'lmedim. 

- Bu sualinize mü•bet veya 
menfi bir cevab verebilecek vazi
yette değilim! Zira ben kimse ile 
temas etmem. 

Hatta geleli bir hayli zaman ol-
du, bir toplantıya bile gitmedim. 

Yüzüme hayretle bakıyordu: 
- Ne yapıyorsunuz ya?. 
Güldüm: 

Kar 
Yağıyordu 

(4 tuıcU uhi!odon deum\ 

cudümde bir halsizlik, omuzla -
rında bir ağırlık hissetti. Haliı de
minki hayallerin tesirı altında idi. 
Çocukluğunu, o heyecanlı mek
teb sıralarını, yıllarc1< evvelki o 
günleri hatırlıyordu .. Alnında bir 
iki ter damlası belirdi.. Yüreği 

hızlı hızlı atıyordu. Şakaklarında 

hafif bir ağrı, yanaklarında fazla 
bir hararet duyuyordu .. 

Evvela, yüzünde, müphem bir 
gülüşe benziyen hatlar belirdi .. 
Sonra, gözlerınin mor çukurluk

larından doğru yayılan. bir hüzün 
maskesi giymiş gibi, bir melal ve 
endişe sükutu içind~. başının zonk
ladığını hissetti. yıllaı ne çabuk 
geçmişti.. 

Bu sırada otomobil köprünün 
yanındaki çukura düşmüş, tersine 
dönmüş jandarmalardan birisi o
muzundan yaralanmı?. bunlardan 
birinin attığı kurşun, şoförün ka
fa tasına isabet etmiş, beynini par
çalam1ş. Diğerler gecenin karan -
lığından istifade derek kaçmışlar
dır. 

Ve sabaha karşı l>epsini Sen 
Jermen ormanında yakalamışlar

dır. Haydudl.ırın üstleri başları 
parça parça olup uykusuzluktan, 

yorgunluktan bitkin bir halde 
imişler. 

• 

VOcudünOz bir tehlikenin yakla~tığını haber veriyor : 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, sotukalgınlığı ve agrııarın emnlyet11 

I llA.cı ASPiRiN alınız 1 Asplrln'in iyi tesirini pek az sonra 

Gönül, dirseğini yazıhanesinin 

kenarına dayadı .. Bütün bir ma -
ziyi hatırladL. Hikmet! Nerede 
şimdi o genç?. Kimbilır? Yıllardır 

unuttuğu bu delikanlıyı ilk defa; 
tekrar bugün hatırlamıştı. Hik -
met .. Bir gölge, silik bir siluet o
lan bu gencin hfil yolunu bekli
yormuş gibi, gene kızm yüreğin
de imi bir heyecaıı belirdi .. Bir an 
kendinden utandı.. HikmeL O, 
şimdi kimbilir nerede? .. O artık 1 
biç gelmiyecek .. Gelemez .. Hayat 
onu bir daha Gönülle haşhaşa ge
tirmiyecek .. 

Gönülün, beyaz. yumuk elleri
nin üzerine, iki damh göz yap 
düştüğü vakit, genç kız, birden 
silkindi.. Yerinden kalktL. Pence
renin önüne geldi .. Dışarıda lapa 
lapa karyağıyordu. Dakikalarca, 
tesadüfün önüne katılmış küçük 
kar taneciklerinin serseriyane u
Mlarını seyretti. 

ES i. s 

- Ben yalnızlığı severim' 
O da güldü: 

- İnadına ben de kalabalığı!. 
- O halde anlaşamıya~ağız! 
- Bilakis, ben sizi baştan çıka-

racağım. 

Mahzun mahzun başımı salla -
dun. O içini çekiyordu: 

- İstanbul da hadkulade güzel 
bir kadınla sevişiyorduk monşer .. 
Görme öyle nefis, öyle cazib bir 
mahliıktu kL. Lakin işler herşeyl 
altüst etti. 

- Madem seviyorsunuz, niçin 
evlenip de buraya getirmiyorsu
nuz?. 

Cehaletime güler gibi dudak 
büktü: 

- İnsan kadınla muhakkak ev
lenmek için mi konu§ur· 

- KonUJmak b8fka, sevifınek 
bıt§ka... Siz sevdiğinlıxlen bah -
settinizdi de ... 

- Ooo ... Tecrübesiz olduğunuz 
anlaşılıvor dostum.. Bütün kadın-

ırörecekılnl:t. 

~srarla 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik 'ekillerde bulunur. 

Her tekl!n OaUlndekl ffi markası aldığınız malın 
hakiki oldutunun ve iyi tesirinin ıarantisidir. 

!ara aşık olduğunuzu söyliyerek 

yaklaşacaksınız. Maksadınız baş

ka bile olsa ... 

Kadın sizi kendine tutgun gö
rünce her yola çekeceğini zanne

der ve bağlanır. Ondan sonrası 
sizin elini.ıxiedir. 

-Yani ... 

- Yani bıkınca ayrılıverirsiniz. 

Kadın bu kanaati dindi mi ken

disini size vermiştir. Artık bı -

kıncıya kadar kadın sizindir. 

- Bu kadın da öyle miydi?. 

- Öyle olmak üzereydi. Lakin 

dedim ya işler... Buraya gelişim 
!:.erbad etti. Fakat arada bir ben 

İstanbula kaçamak yaparım. 

İkimiz arasındaki farkı düşünü
yorum. 

Amma onun hakkı var. Sev -

memiş .. Sevseydi böyle konuşa -
b!lir miydi?. 

<J>;ıvamı var) 

Fa•ih icrasından: 

Jozd vekili avukat Ömer Cemil 
tarafından Beyoğlu Kolyoncu kul
luğunda 70 numarada uturan Niko
laidis Panayot hakkında Beyoğlu 

Sulh Hukuk mahkemesinin 10/10/ 

938 tarihli 938/1172 numaralı lla -

mile 15 lira 20 kuruşun maa masa
rif tahsili zımnında yaptığı icra ta
kibi üzerine borçluya gönderilen 
icra emri borçlunun ikametgahının 

meçhuliyetine mebni tebliğ edıle -
mcmiş olduğundan 15 ı;ün müddet
le ilanen tebliğat icrasınna karar 

verilmiştir. Tarihi ilandan b!litibar 
mezkur müdet zarfındl borç öden
mez, tetkik merciinden veya tem

yizden veyahut iadei muhakeme 
yolu ile ait olduğu muhakemeden 
icranın geri bırakıldığına dair bir 
karar göndermedıkçe cebri icra ya

pılacağı , yine bu müddet içinde 
~al lıeyanında bulunmazsa hapis -
le tazyik olunacağ~ hakikate mu
halif beyand;ı bulunursa hapi&le co
zalandırılacaltı illın olunur. (14053) 
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1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
C:nsi Mikdarı Muhammen 

bedeli 
Beheri Tutarı 

Ofo7,5 Te. 
mlnat 

LK. L.K. LK. 

Ekaıltınenln 

oekll Saati 

Çember raptiye 8000 kilo - 49 1470,- 110, 25 açık 14 
İnce kınnap 800 • 1, 00 300,- 22, 50 pazarhk 14,30 

I - Nümuneırinin eb'adı ve evsafında fakat siyah renkte (3000) kil.o 
çember raptiyesi ile nümunesine uygun olmak üzere (300) kilo ince 
kınnap hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös-

T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. TAS AR R U F 1KRAM1 Y E P L AN 1 

32.000 Lira Mükafat 
terilrn4tir· J 

III - Eksiltme 27 /1/939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşda levazım ve mübayaat şu.besindeki alım lro

Kuralar: TŞubat, 1Magıs,1 Eylül 26 Ağusto 
1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir misyinunda yapılacktrr. 

IV - Nü:ınuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona -i!elmeleri 
iJan olunur. (421) 

~-------------------·-----------~ iKRAMiYELER 
Cinsi Mikdarı * * Mıhammen Ofo7,S Te. Teslim Eksiltmenin' 1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 

bedeli 
Beheri Tutarı 

mahalli Şekli Saat, 5 .. 1000 .. - 5.000 Lira 
K.S L K. Lr. K. 8 ,, 500 ,, = 4.000 Lira 

16 ·' 250 '• = 4.000 Lira 
60 tt 100 tt - 6·000 Lira 

Benzin 40000 kilo 20,80 8320, - 624,- Kabataş A. kapalı 15.-
Motörin 95000 • 7.- 6650. - 498, V5 • ve Cibali • 15,30 

• 24000 • 7.- 1680. - 126.- İzmir fab. açık 16 
I - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 40.000 kilo benz.in, İstanbul 

teşkilatnnız için 95.000 kilo ve İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo ınD- 1 
törin şartnameleri mucibince ayrı ayrı hizalarında yazılı usullerle satın 
alınacaktır. 

95 ,, 
250,, 
435 

50 
25 " - 4.750 Lira 

ti - 6.250 Lira 
32.000 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

m - Eksiltme 6/2/939 tarihine rastlıyan pazartesi. günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşda levaziln ve ınübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılcaktır. 

VI - Şrtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektu
bunu kanuni vesaik ile % 7,5 guvemne parası makbuzu veya banJca 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale saatlerinden 
birer saat evveline kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi açık eksiltmeye iştirak et.mele 
lıStiyenlerin de münakasa için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. <420) -Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Dördüncü keşide 11 • Şubat-93 9 dadı' 
Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 

adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyange
mes'ud ve bahtiyarları ar~sına gir· 

Semti 

Kadıköy 

• 

İJsküdar 

Kadıköy 

• 
Üsküdar 

• 

• 

• 

elursunuz. .. • 

Mahfili esi Soka~ No. Cinsi Aylık kirası 
Lira Kr. 

Rasim paşa Çeşme 

• Nuh bey 

Selfuniali (Çamlıca\ 

(İcadiye) 

Mecidiye (Faikbey) 
(mescidi) 

Rasimpaşa Nakil 

Selmanai(.a Bostan 

• • 

5 Kulübe g 

21 • ve bahçe 2 

00 senevi 

00 aylık 
23 

5 Bostan --9 

36 Ev 

20 Ahşap ev 
2 • 
2 

1 
2 • 
2 

N. Taj 

76 09 (senevi 

(34 hisse 

(80 nin 

4 50 Aylık 

16 00 

6 GO 

3 50 

• 
• 

• 

Kuzguncuk Dt~eiçi 15 145 Yarım 4 50 
kagir~ 

• 

• • 17 147 • 4 00 • 

• Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar 
kimya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 24/1/939 
Salı günü saat 11 dedir. İsteklilerin Kadıköy vakıflar müdürlüğüne 
gelmeleri (273) 

İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğünden: 
Fındıklı soğukhavu deposunda bulunan 5492 sayılı arttırma kağı

dında yazılı MBF marka bila numaralı 32 fıçıda gayri safi sikleti 4304 
kilo ağırlığında 2152 lira değerinde tarama havyar 24/1/939 günü saat 
13 buçukta Sirkecide Reşadiye caddesindeki Gümrük satış salonunda 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ve pazarlıkla transite satılacak
tır. İsteklilerden yüzde yedi buçuk pey akçesi makbuzile ticaret odası ve
slkası aranır. Pey akçelerinin saat 12 ye kadar vezneye yatırılması mec
buridir. (415) 

-
T.iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para 
biriktirmiş olınaz aynı zamanda talihinizi de 

denemiş olursunuz. 

Böbreklerden idrar t0rbasınR kadar y0lla!'daki 
hastalıkların mikroblarını kökünden temizle. 
mek için (H E L M O B L Ö) kullanınız. 

•• 
HELMOBLO 
Böbreklerin çalışma kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorhıklan· 

nı, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sılr 
sık idarar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. 

idrarda kumun ve mesanede taşların ~ 
te,ekkülüne mani olur. 

Sıhhat Vekiletinln ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ, idrannu:ı temizliyerek mavileştirir. 

....................... 
AGARAN 
SAÇLAR: 

renkte sıhhi saç boyaları -
dır. İNGİLİZ KANZUK 

ECZAHANESİ 
BEYO<'.'iLU - İSTANBUL 

1 fstanbul Vakıfhtr Direktörlüğü ıan lan 
ı~~~~~~~~~-~ 

Kıymeti 

Ura Kr. 

940 00 

225 20 

Pey parası 
Urıı Kr. 

70 05 Aksarayda Gureba Hüseyin ağa mahallesi Tekke 
sokağı 6 sayılı 5 oda 2 sofa ve iki balAsı ve tarası 
bulunan ahşap evin tamamı 

16 89 Mercan Dayalhatun mahallesi Valide han ikinci 
kemer iist hatta 24 No. lu kAgir odanın tamamı 

Yukarıda yazılı gayrimen1ı:ulün satılmak üzere pazarlık.la ihalesi 
13/2/939 pazartesi günü saat 14 de icra edileceğinden talıblerin Çember
lita.şda vakıflar başmüdürlüğü mahlt'.llit kalemine müracaatları. (410) 

EN MÜOHİ$ 
(STiRAPTAN 
~ONRA · · · 

·-.;~- . 
TAM Nt.~ E 
"~ S\HHf4TE 
KAVUŞMAK 

kullanmakta kabildir. 
"" 

Bir hamled nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşüriif· 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak G R İ P İ ?< 

almak suretilc çarçabuk defedilebılir. 

f tabın da günde 3 kAşe alınabilir. İsnıiot 
dikk'lt. Tıklidlerinde ı sakınınız. 

-* ·.~' -. ,. . ' .. ..-
İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan : 

İpotek cihetinden paraya çevrilmesine karar verilen ve ta~ıt; 
yeminli ehli vukuf tarafından (7800.-) yedi bin sekiz yiız l'.ra l<•i: 
takdir edilen Sultanahmed civarında Binbirdirek mahallesınde . 
caddesinde eski 8 yeni 6 kapı ve 229 ada 1 parsel numaralı ~ahç:·r 
evin tamamı açık arttırmaya konulmuş olup 20 şubat 1939 tarihın. 

; Jıyan pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde biri~cı 
artıtırması icra ve arttırma bedeli meıkı'.ır gayrimeukule takdır e< 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmak suretile en çok arttıranın ~d 
ihale olunacağı aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
arttırma 15 gün müddetle uzatılarak 8 mart 1939 tarihine ra9tlıl'8~ 
günü yine ayni saatte dairemizde temdiden yapılacak açık arttı.ı:ııJl
dahi yukarıda yazılı bedel elde edilmediği takdirde satış 2280 nuı1' 
kanun ahkamına tevfikan geti bırakılacaktır. 

Satış peşin para iledir· Arttırmaya girmek istiyenler mezkı'lf 
;rimenkulün mukadder kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetııı&e 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazıııı' 

Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
alakadarların ve irtifak hakkı sahlblerinin bu hakları ve hususıl ! 
ve masarife dair olan iddilannı ilAn trihinden itibaren 20 gün zar 
evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri icabeder. t 

Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış beO 
paylaşmasından hariç kalırlar. .. r' 

Mezkür gyrimenkulün nefsinden doğan bilcümle vergi ınuk 
yetleri borçluya aid olmak üzere sa.tış ·bede1inden istifa olunur. 

20 senelik vakıf taviz bedeli ile telliiliye alıcıya aittir. ~ 
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULON EVSAFI UMUJl4İ) 

Mezkür gayrimenkul üç kat kagir hane olup Üçler caddesıııdl 
Asmalı sokağında 10 ve 12 kapı numarasile iki daireden müteşekk 

10 kapı numaralı kısım: Zemin kat, bu kata demir bahçe kaP~".
girilmekte olup zemini karcsiman döşeli içinde hamamı olan yeıne~ 
zemini mermer döşeli bir taşlık, merdiven altında bir dolap, bir 1 
zemini karosiman içinde dolap ve mozaik tekne, maltız ocağı, ııoı~ 
lumbası, olan mutfak. 

1 
Birinci kat: Camekanla ayrılmış bir sofa üzerinde iki oda, Jll 

musluklu bir hala, zemin muşamma döşelidir. 
İkinci kat: Birinci katın aynısıdır. 
Üçler caddesindeki 6 numaralı kısım: . . 
Zemin katı zemini memıer döşeli bir methal üzerinde ikı ~. 

merdiven altı, bir kuyu, kapı ile bölünmüş zemini karosiman do, 
asmalı Çeşme sokağında kapısı olan ve gömme küpü ile sul.ııl ' 

bulunan bir taşlık üzerinde mozayik tekne ve maltız ocaklı bir Jll 
tan ibarettir. . 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir hala, bir yüklıik lıl· 
diven altı dolabı, vardır. 

İkinci kat: Bu katın sofası merdiven başından camekanla 8' 

olup büyük bir sofa üzerinde üç oda, bir haladan ibarettir. . 
Üçüncü kat: Bu kat çatı arası olup basık tavanlı bir oda ' 

feyninde iki çatı dolabı mevcuddur. 
Birinci ve ikinci katların sefalarında Ye merdivenlerınde nı0 

döşelidir. , 
Mezkür gayrimenkul içinde elektrik, hava gazi ve terkoı; · 

mevcud ve kapılar kısmen ve merdiven korkulukları yağlı boY81 

MESAHASI r 
Heyeti umumiyesi 281 metre murabbaından ibaret olup 

187 metre murabbaını bina ve 94 metre murabbaını ise bahçe 
etmektedir. 

HUDUDU 
Mezkür mahal kadastrosu tekemmül etmiş yer olması itibar 

gibidir. , 
Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal ve)'~ 

mühlet içinde parayı vermezse üstünde bırakma kararı bozula! 
disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kımse arzetnıiŞ ıl 
bedelle almağa razı olursa ona olmazsa veya bulunmazsa o·nııcl 

müddetle t.ekrar arttırmay~ çıkarılarak en .. çok arttıran .. üstıı ~ 
kılır. Ve ikı ihale arasındakı fark ve geçes gunler ıçınde yuzde ~ 

olunacak faiz ve diğer masarif ayrıca hükme hacet kalmaksıı1 
mizce eski alıcıdan tahsil olunur. 1ı 

Daha fazla malümat almak istiyenler 23/1/939 tarihinde~ W 
herkesin görebilmesi için daire divanhanesinde açık Ye aslı btl rf
lacak arttırma şartnamesine ve 938/148 numaralı dosyasına rıı~ ,p 
lazımgelen malümatı almış ve öğrenmiş olabilecekleri ilan oltl~ 

1938/148 


